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دورة جدید، سال سوم، شمارة سی و یکم، بهمن 1395

مراسم بزرگداشت دهة فجر و تجلیل از آتش نشانان شهید حادثة پالسكو 

برگزاری جلسة کارگروه های علمی »طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور«

دکتر امیری تهرانی: »طرح اعتالی علوم انسانی«، پژوهشی مسئله مند است

برگزاری نشست با مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

موفقیت های پژوهشگاه در هشتمین جشنوارة بین المللی فارابی

نشست »شناخت شناسی تفسیر راهنما« و تجلیل از شخصیت قرآنی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره(
نشست تخصصی »فقه محیط زیست«

نشست های گروه پژوهشی »جامعه و امنیت«

     »تحليل امن ترین كشورها و شهرهاي جهان از دیدگاه شاخص هاي بين المللي«

     »نتایج انتخابات اخير ریاست جمهوري امریکا؛ تهدیدات و فرصت هاي پيش رو براي ایران«

     »بررسی و تحليل 100 شاخص تركيبی بين المللی«
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

     »تبارشناسي نقد«     »سواد اخالقی به عنوان یکی از رهيافت های سواد رسانه ای و مسئوليت اجتماعی«

  »CHC سنجش بين آزموني توانایي  هاي شناختي و رواني حركتي كودكان بر اساس نظریة«     

نشست های پژوهشكدة نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

     »بررسی زمينه های مذاكرات بين ایران و آمریکا در موضوع هسته ای«

     »دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران تفاوت ها و شباهت ها«

     درسگفتار »اصول فقه«     »سخني در باب تعریف و حدود نظریة سياسي«

نشست »دو رویكرد در برنامة فلسفه برای کودکان«

نشست »نقش کتاب سیر حكمت در اروپا در غرب شناسی ایرانیان«

نشست »ارتباطات سالمت«دومین نشست تخصصی انجمن زبان شناسی ایران در پژوهشگاه
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دکتر قبادی: آمادة راه اندازی کرسی 
مطهری شناسی هستیم

مناسبت  به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
فرارسيدن سالگرد ایام پيروزی انقالب اسالمی، مراسمی را 
به منظور بررسی ریشه ها و ماهيت انقالب اسالمی، و تقدیر 
حادثة  آتش نشان های  رشادت های  و  فداكاری ها  از  تشکر  و 
مجلس  نائب رئيس  مطهری  علی  دكتر  حضور  با  پالسکو 

شورای اسالمی برگزار كرد.
در ابتدای این مراسم دكتر حسينعلی قبادی، رئيس پژوهشگاه، 
با ایراد سخنانی به نقش  ضمن خيرمقدم به دكتر مطهری، 
اسالمی  انقالب  در  مطهری«  »مرتضی  شهيد  اندیشه های 
به  اشاره كرد و گفت: »بسيار خوشحاليم كه دكتر مطهری 
عنوان دانش  آموخته و اهل نظر در حوزة علوم انسانی و نمایندة 
خاندانی كه نماد فکری و مجاهدت پژوهشی انقالب اسالمی 
پژوهشگاه  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  در  می آیند،  شمار  به 

علوم انسانی كشور و خاورميانه حضور پيدا كرده است.«
قبادی با تأكيد بر این كه روزهای سالگشت پيروزی انقالب 
انقالب  آینده پژوهی  برای  مغتنمی  فرصت  اسالمی می تواند 
سال   51 از  بيش  با  »پژوهشگاه  شد:  یادآور  باشد،  اسالمی 
از  بيش  از  برخورداری  و  پژوهشی  و  علمی  درخشان  سابقه 
مدارج  در  پژوهشگر   70 به  قریب  علمی،  هيأت  110 عضو 
كارشناسی ارشد و دكتری، حدود 200 كارمند و همکار علمی 
ـ تخصصی در قالب 12 پژوهشکده و 2 مركز تحقيقاتی و دو 
هزار استاد و محقق از سراسر كشور كه از طریق یک شبکه 
بزرگ نخبگانی علوم انسانی به نام مركز نقد و توليد كتاب ها و 
متون درسی علوم انسانی دانشگاه ها به صورت اعضای وابسته 
شایسته ترین  از  یکی  می تواند  هستند؛  مرتبط  پژوهشگاه  با 
انقالب  آینده پژوهی  بر  تمركز  برای  مکان ها  مناسب ترین  و 

اسالمی باشد.«
رئيس پژوهشگاه در ادامه با اشاره به این كه طرح بزرگ و 
پيشرفت  به  معطوف  انسانی  علوم  ساماندهی  و  اعتالء  ملی 
كشور نيز با حضور و همکاری بسياری از نخبگان تراز اول 
علوم انسانی در این پژوهشگاه درحال اجرا است، خاطرنشان 
با  كه  پژوهشگاه  راهبردی  توسعة  برنامة  »طراحی  كرد: 

رویکردی گفتمان مدار و درون زا با مشاركت بيش از 49 عضو 
هيأت علمی پژوهشگاه و برخی متخصصان صاحب نام كشور 
طراحی شده و اكنون سال دوم اجرا را سپری می كند، یکی از 
نقاط قوت این مجموعه به شمار می آید كه رهيافت اصلی آن 
سوق دادن طرح های بنيادی به سمت فعاليت های راهبردی 
و حركت به سوی اجرای طرح های كاربردی، مسأله محور و 

تقاضامدار است.«
و  پژوهشگاه  بين المللی  ظرفيت های  به  همچنين  قبادی 
اجرای طرح بزرگ كاربردی ساماندهی حاشيه نشينی سواحل 
استان  انتهای  تا  هرمزگان  استان  شرقی  انتهای  از  ُمکران 
سيستان و بلوچستان كه برعهده این مركز است، اشاره كرد 
از  بيش  نگرانی  دليل  به  تاكنون  »متأسفانه  اظهارداشت:  و 
حد درباره بخش هایی از علوم انسانی، نسبت به كاركردهای 
غافل  آن  جهانی  مخاطبان  و  ایران  انسانی  علوم  بين المللی 
از  بهره گيری  با  تا  است  تالش  در  پژوهشگاه  اما  مانده ایم؛ 
پتانسيل ها و ظرفيت تعامالت بين المللی مركز اسناد فرهنگی 
آسيا و مركز امام علی )ع( این غفلت را جبران كند. اگرچه 
حمایت  از  نمی توان  خواسته  این  رساندن  سرانجام  به  برای 
مادی و معنوی همه دست اندركاران، به ویژه مجلس شورای 
اسالمی و شخص دكتر مطهری چشم پوشی كرد. پژوهشگاه 
و  تالش  با  است  اميدوار  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
اهتمام ویژه تر مسير قانونی هموار شود كه مركز نقد و توليد 

مراسم بزرگداشت دهة فجر و تجلیل از آتش نشانان شهید 
حادثة پالسكو
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متون علوم انسانی، مركز اسناد فرهنگی آسيا و  طرح بزرگ 
اعتالء علوم انسانی دارای ردیف ویژه اعتبار ساليانه شوند.«

پيشرفت مداری،  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
عرصة  در  آینده پژوهانه  و  تمدن سازانه  فعاليت  توسعه گرایی، 
راهبردی  توسعة  برنامة  روح  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
امام  تعبير  به  كه  آنجایی  »از  گفت:  و  كرد  اشاره  پژوهشگاه 
و حتی می توان  مفيد هستند  آثار شهيد مطهری  راحل، همه 
انقالب اسالمی به شمار می آیند و  آیينه تفکر  آثار  این  گفت 
متعدد  آثار  راحل،  امام  از  پيروی  در  نيز  رهبری  معظم  مقام 
تقاضا  و درخشان می دانند،  ممتاز  را  پژوهشی شهيد مطهری 
توسعة  برنامة  آینده پژوهانه  مأموریت های  به  توجه  با  داریم 
پژوهشگاه با حمایت ویژه، كرسی »مطهری شناسی«، به ویژه از 
منظر مناسبات و پيوند بين نسل ها در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی راه اندازی شود.«
راه اندازی  طرح  پيشنهاد  دالیل  توضيح  در  قبادی  دكتر 
از  یکی  عنوان  به  مطهری  شهيد  از  »مطهری شناسی« 
بزرگ ترین متفکران موفق در مسأله مندسازی یاد كرد و گفت: 
»شهيد مطهری از معدود چهره های انقالب به شمار می آید كه 
قادر به خلق مفاهيم نو در عرصه علوم انسانی شد. او معتقد بود 
كه جز با تسلط بر حوزه های مختلف معرفت نمی توان مسائل 
اجتماعی و فکری جامعه را حل كرد و این همان چيزی است 
كه در دهه های اخير با نام »تفکر ميان رشته ای« در ميان اهالی 
خود،  اندیشه ورزی  برای  اینکه  ضمن  است.  یافته  رواج  علم 
تعهد عملی قائل بود. تفکر بين رشته ای و تسلط ميان رشته ای 
فلسفی  نظری  خالقيت  و  عميق  فلسفی  مطالعات  داشت. 
و  بود  برخوردار  جامعه شناختی  تأمالت  و  تتبعات  از  داشت. 
نظر  اظهار  سيره شناسی  و  سنن پژوهی  تاریخی،  تدقيقات  با 
می كرد و می نوشت. فقيه، كالم شناس، تفسيرپژوه، ادب شناس 

و تمدن پژوه بود.«
وی در ادامه با یادآوری این نکته كه كتاب داستان راستان شهيد 
مطهری در سال 1344 برندة جایزة جهانی یونسکو شده است، 
گفت: »مطهری در همه فعاليت های پژوهشی خود درصدد حل 
مسأله و پاسخ به نيازها و خألها برآمده بود و به همين دليل 
توانست چالش های پراكنده انتزاعی و دشوار را حول یک محور 
هم افزایانه  و  مکملی  كاركرد  یعنی  متقابل  گفتمان خدمات  و 
در  مطهری  دهد. شهيد  سامان  جامعه  و  فرد  ایران،  و  اسالم 
حالی تأكيد دارد »اسالم« و »ایران« باید به عنوان دو سرمایه 
اسم  به  دیگر  بسياری  كه  شوند  تلفيق  كشور  پيشرفت  برای 
متفکر اسالمی یا متفکر اجتماعی و سياسی دائمًا درصدد ایجاد 
دانستن  ممتنع  و  مسأله  ساختن  مشکل تر  و  عميق تر  شکاف 

آشتی ایران و اسالم یا اسالم و ایران برآمده بودند.«

دکتر مطهری: انقالب ایران با انقالب 
صدر اسالم قابل مقایسه است

در  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئيس  مطهری  علی  دكتر 
فرارسيدن سی و هشتمين سالروز  به مناسبت  سخنرانی خود 
پيروزی انقالب اسالمی، با موضوع؛ بررسی ریشه ها و ماهيت 
انقالب اسالمی ابتدا با ابراز خرسندی از حضور در جمع كاركنان 
و اعضای هيأت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی گفت: »پس از 
گذشت 38 سال از انقالب اسالمی، امروز همه به خوبی بر وجوه 
مختلف ریشه ها و ماهيت انقالب اسالمی ایران اشراف داریم؛ 
اما طرح دوباره آن نيز به شناخت بهتر ما درباره وجوه اشتراک و 

تمایز این انقالب با سایر انقالب های دنيا كمک می كند.«
بيان  و  عمده  بخش  دو  به  انقالب ها  كلی  دسته بندی  با  وی 
نظریه ای كه بر ماهيت مادی و اقتصادی همه انقالب ها تأكيد 
دارد، خاطرنشان كرد: »در این نظریه، اصل و دليل انقالب بر 
پایه اقتصاد و مادیات استوار است و تنها مظاهر و نمود بيرونی 
آن متفاوت است. یعنی ممکن است انقالبی به ظاهر اعتقادی 
و ایدئولوژیک داشته باشد اما در باطن همه آنها ریشه ای مادی 
و طبقاتی دارد و ناشی از محروميت طبقه وسيعی از مردم است. 
ممکن  حد  باالترین  به  محروميت ها  این  كه  زمانی  واقع  در 
می رسند، جامعه به نقطه انفجار می رسد و انقالب رخ می دهد. 
در این تئوری، انقالب به معنی انفجار است؛ اما شهيد مطهری 
با این دیدگاه به شدت مخالف بود و اعتقاد داشت انقالب به 
معنی انفجار، امر مشترک ميان انسان و حيوان است و با ذات 

شعوری انسان فاصله دارد.«
نفت  كارمندان صنعت  اعتصاب  به  اشاره  با  ادامه  در  مطهری 
در سال 57، و بروز مشکالت داخلی برای مردم اظهارداشت: 
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»در حالی كه بسياری از تئوریسين های انقالب بر نفی كارهای 
اصالحی و ادامه این اعتصاب و تحمل مشکالت ناشی از آن 
به منظور رساندن مردم به نقطه انفجار و نزدیک تر شدن حادثه 
انقالب اصرار داشتند، شهيد مطهری این ایده ماركسيستی را 
رد كرده و به شدت بر شکسته شدن این اعتصاب برای بخش 
داخلی تأكيد داشت. او معتقد بود كه در حين مبارزه می توان 
اقدامات اصالحی مناسبی هم انجام داد. ضمن اینکه این روش 
نفی  و  تخریبی  نگاه  بودن  مطرح  بر  عالوه  تا  می كند  كمک 
صالحيت نظام پهلوی از سوی امام )ره(، چهره ایجابی و اثباتی 
او نيز برای مردم روشن شود و به تدریج حکومت را به دست 
گرفت. به همين دليل هم پيشنهاد تشکيل هياتی متشکل از 
بازرگان، مهندس كتيرایی و مرحوم آیت اهلل هاشمی  مهندس 
رفسنجانی برای سفر به خوزستان و گفت وگو با كاركنان صنعت 

نفت آبان و تامين نفت داخلی مطرح شد.«
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئيس 
سخنانش دربارة نظریة دوم كه به ماهيت های مختلف انقالب ها 
اشاره دارد، گفت: »هر انقالبی ماهيت خاص خودش را دارد. 
برخی ماهيت سياسی و اقتصادی دارند، بعضی ماهيت اعتقادی 
و ایدئولوژیک و... انقالب صدر اسالم و انقالب اسالمی ایران 
را باید در زمره انقالب هایی با ماهيت اعتقادی و ایدئولوژیک 
قرار داد. اگرچه هستند افرادی كه معتقدند انقالب ما انقالبی 
طبقاتی و اقتصادی است و گاهی برای آن از تعبير مستضعفين 
باشد  قرار  اگر  این است كه  اما حقيقت  استفاده می كنند؛  هم 
چنين برداشتی داشته باشيم در واقع انقالب اسالمی ایران را 
با نقص تعریف كرده ایم چراكه در این قالب انقالب نتوانسته 
است قشر ثروتمند و غنی را جذب كند. این در حالی است كه 
این انقالب با فطرت الهی مردم سر و كار داشت و همة اقشار 
جامعه در به ثمر رسيدن آن سهم داشتند. پس نباید دچار اشتباه 
شد و گفت محرومان نقطه آغاز انقالب بودند و ارزش و اعتبار 

روح و فطرت همه مردم را پایين آورد.«
وی با تأكيد بر پرهيز از به كاربردن تعابيری كه سبب انحصاری 
شدن انقالب برای قشر و طبقه خاصی از جامعه می شود، به 

روح آزادی خواهی در انقالب اشاره و خاطرنشان كرد: »گاهی 
مردم در شرایطی قرار می گيرند كه آزادی را بر معيشت ترجيح 
می دهند. مانند انقالب كبير فرانسه كه انقالبی آزادی خواهانه 
برخی در  بود.  انسان ها  آزادی و حقوق  آن  اصلی  بود و شعار 
مورد ماهيت آزادی خواهی انقالب ایران آن را توام با اسالمی 
انقالب  دالیل  از  یکی  كه  معتقدند  و  می كنند  مطرح  بودنش 
و  مراسم  و  عبادات  انجام  در  آزادی  به  دستيابی  ایران  مردم 
آداب و رسوم مذهبی بود. اگرچه این نگاه، نگاه كامل و درستی 
نيست اما باید گفت غلط هم نيست. چرا كه اگر رژیم شاه به 
هجری  از  تقویم  تاریخی  مبنای  تغيير  یکی  بزرگ  اشتباه  دو 
شمسی به شاهنشاهی و دیگری اشاعه فحشا دست نمی زد، به 

این سادگی ها سرنگون نمی شد.«
مطهری همچنين با تصریح بر ماهيت اسالمی بودن انقالب به 
معنی واقعی كلمه، گفت: »این انقالب، انقالبی چندبعدی و همه 
جانبه است. یعنی هم جنبه مادی و اقتصادی دارد و هم جنبه 
آزادی خواهانه و معنوی دارد و به طور كلی انقالبی اعتقادی و 
هم  ادعا  این  تشخيص  و  اثبات  می آید.  شمار  به  ایدئولوژیک 
كار دشواری نيست. شعارهای مردم و انتخاب رهبر می توانند 
عواملی باشند كه این ادعا و ماهيت را تثبيت می كنند. به سختی 
كرد.  مقایسه  معاصر  انقالب های  با  را  ایران  انقالب  می توان 
مثال در انقالب اكتبر روسيه، اگرچه عدالتخواهی شعار اصلی به 
شمار می رفت اما جنبه های سوسياليستی اش سبب شکست آن 
در مقابل دنيای سرمایه داری شد. شعار عدالتخواهی و آزادی 
انقالب ما به دليل برخورداری از مفاهيم اسالمی صاحب روح 
و ایدئولوژی كامال متفاوت تری است كه آن را تنها با انقالب 
ایران  انقالب  حقيقت  در  می كند.  قياس  قابل  اسالم  صدر 
فرزند همان انقالب به شمار می آید كه همه آرمان ها از جمله 
عدالتخواهی، آزادی، استقالل، معنویت و اخالق را در قالب و 

مفهوم اسالمی اش دارد.«
قرار  مدنظر  با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئيس 
امروز  كه  است  كشورهایی  معدود  جز  ایران  اینکه  دادن 
استقالل سياسی و اقتصادی دارد و حتی راه برای دنيا تعيين 
و مشخص می كند، عنوان كرد: 
»در ميان استقالل ها، استقالل 
مهترین ها  از  یکی  فرهنگی 
مانع  كه  چرا  می آید.  شمار  به 
خودكم بينی  و  خودباختگی  از 
امروز  شاید  می شود.  فرهنگی 
نتوانيم ادعا كنيم كه به طور كامل 
به  نسبت  خودباختگی  هيچ گونه 
فرهنگ غربی نداریم ولی به طور 
استقالل  به  دستيابی  در  نسبی 

فرهنگی موفق بوده ایم.«
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تعبير شهيد مطهری در  به  ادامه  وی در 
مورد استقالل مکتبی اشاره كرد و گفت: 
»به اعتقاد شهيد مطهری استقالل مکتبی 
باالتر از استقالل فرهنگی است. اعتقاد به 
مکتب مانع از وام گيری ما از سایر مکاتب 
می شود. عدم باور عميق در كاركردهای 
مکتب های  ایجاد  سبب  اسالم  مکتب 
است  ممکن  همچنين  می شود.  التقاطی 
استصباع  مرحله  به  ملت ها  از  برخی 
استعمار  از  باالتر  برسند؛ چيزی  فرهنگی 
مقابل  نيروی  حالتی  چنين  در  فرهنگی. 

چنان غلبه می كند كه قدرت هرگونه تفکر و تصميم گيری را 
از فرد و جامعه مقابل می گيرد. یعنی هرآنچه از سوی بيگانه 
می آید )آداب، رسوم، فرهنگ، زبان، ادبيات، هنر و...( خوب و 
پسندیده است و هرچه ما داریم بد است. شهيد مطهری معتقد 
است استعمار اقتصادی و سياسی زمانی توفيق پيدا می كند كه 

استعمار فرهنگی توفيق پيدا كرده باشد.«
علی مطهری به اقسام آزادی و شعارهای آزادی خواهانة مردم 
در جریان مبارزات انقالب اشاره كرد و گفت: »آزادی اجتماعی، 
اوليه  و  اساسی  نيازهای  زمره  و... در  انسانی  معنوی، حيوانی، 
همه انسان ها هستند. در بحث آزادی انسانی می توان به آزادی 
تعقل، تفکر و بيان اشاره كرد. ممکن است این سوال پيش بياید 
كه حق آزادی بيان از كجا ناشی شده است؟ پاسخ به استعداد 
انقالب  سران  بين  در  برمی گردد.  انسان  تعقل  و  تفکر  قوه  و 
آزادی  مساله  بر  مطهری  شهيد  اندازه  به  هيچ كس  اسالمی 
احزاب  بود  معتقد  وی  كه  جایی  تا  است.  نداشته  تاكيد  بيان 
غيراسالمی هم در جمهوری اسالمی آزاد خواهند بود، البته به 
شرط اینکه با تابلو خودشان به ميدان بيایند و حرف خودشان را 
بزنند و از اسالم و قرآن و نهج البالغه نگویند تا مردم به راحتی 

راه درست و كامل را تشخيص بدهند و انتخاب كنند.«
و  دموكراسی  سرچشمه   را  اسالمی  جمهوری  شعار  وی 
نام برد  ارزش هایی همچون عدالتخواهی و اخالق و معنویت 

و  نظام  شکل  »جمهوری  كرد:  عنوان  و 
فکر  شاید  است.  آن  محتوی  اسالمی 
كنيد كه دموكراسی تعبير و تعریفی است 
ابداع كردند و ما  ابتدا غربی ها آن را  كه 
گفت  باید  اما  بوده ایم  تفکر  این  وام گير 
گویای  نيز  علی  حضرت  حکومت  كه 
شهيد  كه  طوری  به  است.  دموكراسی 
علی  دافعه  و  »جاذبه  كتاب  در  مطهری 
علی،  دموكراسی  بحث  در  عليه السالم« 
به طور مفصل به این بحث پرداخته است 
عنوان  به  كه خوارج  است  یادآور شده  و 

به  دست  كه  زمانی  تا  علی،  حضرت  دشمنان  سرسخت ترین 
اسلحه نبردند همواره آزاد بودند كه حرف بزنند، انتقاد كنند و 

حتی از بيت المال نيز حقوق می بردند.«
انقالب  عدالتخواهی  و  عدالت  به  دیگر  بخش  در  مطهری 
اسالمی ایران اشاره كرد و یادآور شد: »شهيد مطهری می گوید 
دین  احکام  یعنی  است.  دین  احکام  علل  سلسله  در  عدالت 
مبتنی بر عدالت است نه اینکه آنچه دین می گوید عدالت است. 
عدالت مقياس دین است، نه دین مقياس عدالت. آنچه عدل 
است دین می گوید، نه آنچه دین می گوید عدل است. این بحث 
مبتنی بر اصل حسن و قبح ذاتی افعال است كه راه معتضله 
و شيعه را از راه اشاعره در علم كالم جدا می كند و می گوید 
كه اساسًا ما خوب ها و بدهای ما قبل دینی داریم. یعنی قبل از 
اینکه دینی باشد و قبل از اینکه دین چيزی بگوید ما چيزهایی 
را خوب می دانيم و چيزهایی را بد تعریف می كنيم؛ و دین بر 
عدالت  می گوید  كه  فقيهی  است.  قبح ها  و  این حسن  اساس 
و سنت  كتاب  در موضوعی  اگر  است،  دین  احکام  در سلسله 
سکوت كرده بود حتما با مراجعه به احکام عدالتخواهانه اسالم 
دست به اقدامی خواهد زد كه عدالت را جاری كند. البته الزم 
است تفسير درست و غيرسوسياليستی از عدالت داشته باشيم 
تا بتوانيم عالوه بر جلوگيری از شکاف طبقاتی جامعه ای بدون 
تبعيض داشته باشيم. در واقع جامعه ميدان مسابقه است و باید 



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         6       

شرایط حضور برای همه مساوی باشد و آنکه بيشتر از همه تمرین 
كرده است حتما دستاورد شایسته تر و بهتری هم خواهد داشت.«

نایب  مطهری،  علی  دكتر  مراسم،  این  پایان  در  است  گفتنی 
رئيس مجلس شورای اسالمی، دكتر قبادی، رئيس پژوهشگاه، 
معاون  ربانی زاده  دكتر  و  فرهنگی  معاون  بروجردی،  دكتر 
اداری-مالی پژوهشگاه با اهدای مدال افتخار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به حسين مهری، فرمانده عمليات 
و  عمادی  مجيد  آتش نشان ها  و   6 منطقة  آتشنشانی  پایگاه 
مهرداد فتحی از زحمات و فداكاری های آتش نشان های حادثه 

پالسکو قدردانی كردند.
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دوشنبه  روز  اعتالء«  »طرح  سه گانة  كارگروه های 
طرح های  جلساتی،  برگزاری  با   95 بهمن   25
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  پيشنهادی  پژوهشی 
اعضا  اكثریت  با حضور  این جلسات كه  در  دادند. 
دیگر  و  پژوهشگاه  علمی  هيات  اعضای  ميان  از 
كشور  انسانی  علوم  شخصيت های  و  استادان 
تأكيد  ضمن  حاضران  جلسه  این  در  شد.  تشکيل 
انسانی  علوم  مسئله  به  توجه  دادن  قرار  محور  بر 
در ایران و ضرورت ارتقای آن، برخی از طرح های 
را  دیگر  برخی  و  كردند  تصویب  را  پيشنهادی 
از  بخشی  در  دانستند.  اصالحات  انجام  مستلزم 
ابراز  با  قبادی، رئيس پژوهشگاه  این جلسه، دكتر 

رضایت از كيفيت بحث ها گفت: »خوشبختانه بحث ها بسيار 
سطح باال و طراز اول بود كه از دبيرخانة طرح جامع اعتالء 
بحث های  این  متن  می خواهيم  انسانی  علوم  ساماندهی  و 
مفيد را در اسرع وقت منتشر كنند كه قطعًا برای كل كشور 

و علوم انسانی آموزنده و مفيد خواهد بود.«
نخبگانی  شبکة  برای شکل گيری  ما  كه  اميدی  افزود:  وی 
عينه  به  و  می شود  محقق  الهی  قوة  و  حول  به  داشتيم 
اول  طراز  دانشمندان  بدیل  كم  افتخار آميز  جمع  می بينيم 
و  علم  انقالب،  وطن،  به  عشق  با  كه  گرفته  شکل  مؤمن 

حکمت فعاليت می كنند.
دبير  زیویار،  فرهاد  دكتر  قبادی،  دكتر  سخنان  ادامه  در 
شورای علمی طرح اعتالء و ساماندهی علوم انسانی، گزارش 
كوتاهی از عملکرد كارگروه های مختلف طرح اعتالء ارائه و 

از مدیران كارگروه ها درخواست كرد گزارش مبسوط مباحث 
را ارائه كنند.

طرح  »دو  گفت:  مبانی،  كارگروه  مدیر  معين زاده،  دكتر 
گرفت.  قرار  تصویب  مورد  بررسی  و  بحث  از  كارگروه پس 
البته مقرر شد برخی نکات مطرح شده مورد توجه و مراقبت 
كارگروه  مدیر  مالیی توانی،  دكتر  وی،  از  پس  گيرد.«  قرار 
كارگروه  »در  شد:  یادآور  كوتاه  گزارشی  ارائه  با  نيز  تاریخ، 
تاریخ سه طرح مورد بررسی قرار گرفت كه خوشبختانه دو 
خدمات،  شرح  گستردگی  به  عنایت  با  و  شد  تصویب  طرح 
انجام  اعضای حاضر در كارگروه به این نتيجه رسيدیم كه 
بهتر  و  نيست  ممکن  سال  یک  زمانی  بازة  در  طرح ها  این 
است مجریان طرح این كار را یا در سه مرحله انجام دهند 
یا حداقل دو نفر صاحب تخصص به جمع خود اضافه كنند 
شود.«  كمک  طرح  پيشبرد  به  تا 
مربوط  شده  ارائه  گزارش  آخرین 
دكتر  كه  بود  كاربست  كارگروه  به 
حسنی فر گزارش خود را از بررسی 
برای  آنها  تصویب  و  طرح  سه 

حاضرین ارائه كرد.
گفت:  ادامه  در  قبادی  دكتر 
دارند  اختيار  كارگروه ها  »اعضای 
طرح های مطرح شده را به صورت 
اینکه  یا  كنند  قبول  یا  رد  مطلق 
مشروط  صورت  به  را  طرحی 

برگزاری جلسة کارگروه های علمی

 »طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور«
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بپذیرند و در مجموع اعضای حاضر می توانند از این اختيار 
قانونی خود استفاده كنند.«

ایشان در خاتمة مراسم یادآور شد: اعضای كارگروه ها اختيار 
دارند طرح های مطرح شده را به صورت مطلق رد یا قبول 

در  و  بپذیرند  مشروط  صورت  به  را  طرحی  اینکه  یا  كنند 
خود  قانونی  اختيار  این  از  می توانند  حاضر  اعضای  مجموع 

استفاده كنند.

به مناسبت سالروز والدت باسعادت بانوي بزرگ اسالم، حضرت زینب كبري )س( و همچنين روز پرستار، دكتر قبادی، رئيس 
پژوهشگاه و دكتر ربانی زاده، معاون اداری مالی، این روز را به پرستار پژوهشگاه، سركار خانم نانوای ساوجبالغی تبریک گفته 

و از زحمات ایشان قدردانی كردند. 

قدردانی دکتر قبادی از زحمات پرستار پژوهشگاه 
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دكتر سيدمحمدرضا اميری تهرانی، مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه، 
اعتالء  طرح  سه گانة  كارگروه های  هماهنگی  و  نظارت  مسئول 
ساماندهی  و  اعتالء  جامع  »طرح  سياسگذاری  شورای  عضو  و 
ایشان  با  می باشند.  كشور«  پيشرفت  به  معطوف  انسانی  علوم 
گفت وگویی انجام دادیم تا با این طرح مسئله محور و مهم بيش 

از پيش آشنا شویم.  
دكتر اميری تهرانی به برخی سواالت مطرح شده پاسخ داد كه در 

ادامه از نظرتان می گذرد:

بیشتر  را  اعتالء  جامع  طرح  است  ممكن  ابتدا  در 
معرفی بفرمائید؟

طرح جامع اعتالء و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پيشرفت 
كشور، به سفارش سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. تاریخ آغاز 
از  تعدادی  قبادی،  دكتر  آقای  جناب  كه  بود   94 مردادماه سال 
اعتالء  طرح  چارچوب  تا  كردند  دعوت  را  علمی  هيأت  اعضای 
تشریح و تعریف شود، و در جهت تهيه طرح نامه اقدام گردد. از 
این تاریخ بنده ابتدا به عنوان دبير شورایی منصوب شدم كه به 
طور متوسط 7 عضو داشت: عبارت بودند از آقای دكتر ربانی زاده، 
دكتر  آقای  مالیی توانی،  دكتر  آقای  حسنی فر،  دكتر  آقای 
معين زاده، آقای دكتر دری، آقای مهندس حق شناس. كه البته 
در مقاطع زمانی افرادی اضافه شدند كه با توجه به مشغله هایی 
كه داشتند شورا را ترک كردند، و عده ای نيز بنا به موضوع حضور 
پيدا می كردند. این شورا طرح نامه را تهيه كرد و با ارائه به ناظران 
و داورانی كه در جلسات سازمان برنامه و بودجه تشکيل می شد، 
حضور داشتند در 11 نسخه اصالح و تهيه شد كه در نهایت مورد 

تأیيد سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.  
ادامه  در  تا  می پردازم  اعتالء  جامع  طرح  تاریخی  مرور  به  ابتدا 
به محتوا بپردازم. در خردادماه سال 95 بود كه پس از پذیرش 
طرح نامه توسط سازمان برنامه و بودجه، »فاز صفر« طرح نامه در 
دستور قرار گرفت. طی 5 ماه فاز صفر طرح نامه كه ناظر بود به 
تهيه موضوعات تفضيلی طرح نامه و همچنين برگه های سفارش 
و  شرایط  واقع  در  گرفت،  انجام   )RFP اصطالح  )در  پژوهش 
كه  پروژه  اجرایی  روش شناختی  و  معرفت شناسی  ویژگی های 
كار  بر  نظارت  و  مدیر هماهنگی  عنوان  به  مرحله  این  در  بنده 

كارگروه های سه گانه تهيه فاز صفر حضور داشتم.  

موضوعاتی  چه  به  بیشتر  اعتالء  جامع  طرح  در 
می پردازید؟

در مورد اینکه طرح اعتالء در چه موردی بحث می كند باید بگویم 

كه طرح اعتالء در واقع یک طرح مسأله محور است و مهمترین 
مسألة آن این است كه چالش هایی كه فراروی علوم انسانی است 
را مورد توجه و كانون پژوهش و تحقيق خود قرار دهد. همانطور 
كه استحضار دارید علوم انسانی با چالش ها و عالمت سوال های 
قرار  پرسش  مورد  مختلفی  نگاه های  از  و  است  مواجه  مختلفی 
و  نيست  كار آمد  انسانی  علوم  كه  می گویند  بعضی ها  می گيرد. 
مهارتی  آن  آموختگان  دانش  و  نيست  مهارت افزا  ندارد!  كارایی 
ندارند و نقشی در جامعه ایفا نمی كنند یا به تعبير خودمانی نيازی 
را برطرف و دردی را دوا نمی كند. یک سری عالمت سوال در 
برابر علوم انسانی وجود دارد كه این طرح كانون توجه خود را 
این  علمی  طور  به  و  بی طرفانه  كه  كرده  معطوف  مهم  این  به 
رویکردها را مورد بررسی قرار دهد تا معلوم شود آنچه كه از سوی 
آیا  انسانی مطرح می شود،  دیدگاه های مختلف و منتقدان علوم 
وارد است یا خير! و این كه تا چه حد این تعبيرها و نقدها وارد 
است و كجا وارد است و كجا وارد نيست؟ بنابراین نگاه خود طرح 
است  این  بر  و تالش  است  بی طرفانه ای  نگاه  این چالش   ها  به 
كه پيش داوری نکند و این عالمت سوال ها را به روش علمی 

بررسی كند و به آنها پاسخ دهد. 

آیا در بررسی های خود به نتایجی دست یافته اید؟
وقتی برخی چالش های پيش روی طرح اعتالء مورد مطالعه قرار 
انسانی  علوم  مورد  در  عمده  مسألة  شش  به  نهایت  در  گرفت 
رسيدیم كه این شش مسأله، مسائل كلی است كه طرح اعتالء 
را مطرح می كنم  این مسائل  به طور كلی  به آن می پردازد. من 
كه ذیل این مسائل، عناوین و موضوعات تحقيقاتی ریزتر و به 

دکتر امیری تهرانی: 

»طرح اعتالی علوم انسانی«، پژوهشی مسئله مند است



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         10       

تعبيری پروژه های تحقيقاتی در مرحلة فاز صفر تعریف شده است. 
آیا  كه  معنی  این  به  است،  مهارت  و  انسانی  علوم  اول؛  مسأله 
علوم انسانی به دانش آموختگان خود مهارتی می آموزد یا خير؟ 
بی شک این موضوع تأثير خودش را در بحث اشتغال و بيکاری 
و  اشتغال  مسأله  بنابراین  می دهد.  نشان  آموختگان  دانش 
بيکاری دانش آموختگان نيز ذیل مسأله علوم انسانی و مهارت 

مطرح می شود. 
مسأله دوم؛ نسبت و رابطه علوم انسانی و جامعه است. به این 
معنی كه جامعه چه انتظاری از علوم انسانی دارد؟ جامعه توقع 
دارد علوم انسانی چه كارهایی را انجام دهد و چه مسائلی را حل 
كند؟ جامعه برای آنکه بتواند مأموریت خود را انجام دهد توقع 

چه كمک ها، پشتيبانی هایی دارد؟
نسبت  و  اجرایی  نهاد های  و  انسانی  علوم  بحث  سوم؛  مسأله 
و  انسانی  علوم  رابطه  كه  معنی  این  به  است.  دو  این  رابطه  و 
نهادهای اجرایی  آیا رابطه محکمی هست یا اصاًل رابطه ای بين 
این دو وجود ندارد و نهادهای اجرایی برای حل مسائل اجتماعی، 
به  برمی گردد  انسانی  علوم  به  كه  آنچه  و  فرهنگی  اقتصادی، 
متخصصان علوم انسانی رجوع می كنند؟ از آنها نظر می خواهند و 
طرح های پژوهشی را به آنها می سپارند؟ آیا از آنها سياست های 
و  خير  یا  آنها می خواهند  از  راهکار  و  می كنند  طلب  را  اجرایی 
اگر نظر و راهکار می خواهند، آیا آنها را به كار می برند؟ و این 
از  می كنند؟  اجرا  را  پيشنهادی  راهکارهای  و  توصيه  سياست ها 
طرف دیگر آیا علوم انسانی می تواند آنچه كه مورد نياز نهادهای 
این  از  انسانی  علوم  و متخصصان  فراهم سازد  را  است  اجرایی 
توان برخوردارند كه به صورت مسأله محور پروژه های تحقيقاتی 
را اجرا كنند؟ مسائل و مشکالت جامعه را مورد تحليل قرار دهند و 

بر اساس این تحليل، سياست و راه حلی را پيشنهاد دهند یا خير؟
مسأله چهارم؛ بحث علوم انسانی و پيشرفت است. به این معنی 
كه در اصل علوم انسانی و پژوهش های علوم انسانی چه نقشی در 
پيشرفت كشور در زمينه های مختلف، از بُعد فرهنگی، اجتماعی، 
تا  هستند  انسانی  مقوالت  دقيقًا  كه  گرفته  سياسی  و  اقتصادی 
علوم  آیا  دارند.  و...  فن آورانه  تکنيکی،  فنی،  پيشرفت های  حتی 
انسانی می تواند در این زمينه ها كمک كند و آیا در برنامه ریزی 
توسعه و پيشرفت پنج سالة كشور از علوم انسانی، كمک خواسته 
می شود و اگر خواسته می شود آیا ترتيب اثر داده می شود؟ این 
جوانبی است كه در مسأله چهارم ما یعنی مسأله علوم انسانی و 

پيشرفت مورد بررسی قرار می گيرد. 
اینکه نسبت علوم  انسانی و فن آوری است.  مسأله پنجم؛ علوم 
انسانی و فن آوری در جامعه به چه نحوی است یا شایسته است 
كه به چه نحوی باشد؟ چرا كه االن در جهان تکنيک، فن آوری 
بلکه  نمی شود  دیده  مهندسی  و  فنی  نگاه  از  فقط  تکنولوژی  و 
هر پدیده فن آورانه را به عنوان یک سيستم اجتماعی-تکنيکی 
می بينند. یعنی یک فن آوری جدید، مثاًل تلفن همراه ضمن اینکه 
یک بعد فنی و مهندسی دارد؛ به عنوان یک سيستم اجتماعی-

این  با  هست.  نيز  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  شامل  تکنيکی 

ابعاد  نيز،  تکنولوژیک  و  آورانه  فن  مطالعة  هر  در  باید  ما  نگاه، 
آیا  ببينيم.  را  اقتصادی و حتی سياسی آن  اجتماعی،  فرهنگی، 
اصاًل  یا  و  است؟  برقرار  و  دارد  وجود  ما  جامعة  در  نسبت  این 
به  باید  انسانی  علوم  نحوی  چه  به  و  نه  یا  می شود  مطالعه 
فن آوری كمک و آن را یاری كند؟ تمام این موضوعات در این 

مسأله مطرح می شود. 
مسأله  طبيعتًا  است.  قدرت  و  انسانی  علوم  بحث  ششم؛  مسأله 
و  باشد  منابع قدرت هر كشوری  از  یکی  انسانی می تواند  علوم 
بنابراین به طور طبيعی با قدرت نسبتی برقرار می كند. قدرت كه 
می گویيم نه فقط به عنوان قدرت سياسی یا حاكميت یا دولت؛ 
البته این یکی از آنهاست. اما  در رده های پایين تر و باالتر از آن 
باید نسبت »علوم انسانی و قدرت« تعریف شود. یعنی كه علوم 
یا همبستگی  انسجام،  به حاكميت،  انسانی چه كمکی می تواند 
تهدیدهای  برابر  در  كشور  توان  و  قدرت  افزایش  ملی،  داخلی 
علوم  در  می توانند  مردم  كه  مشاركتی  همچنين  كند؟  خارجی 
انسانی، به عنوان یکی از منابع قدرت داشته باشند، به چه نحوی 

تعریف می شود؟
علوم  فراروی  چالش های  اعتالء،  طرح  عمدة  مسأله  بنابراین 

انسانی در ذیل شش مسأله كلی تعریف شده است.

مسأله  شش  این  به  شما  رویكرد  توصیف  این  با 
چیست؟

در طرح اعتالء با تحليلی كه برروی مسائل جامعه انجام شد، سه 
رویکرد یا سه سطح از تحليل مورد نظر قرار گرفت. یعنی اینکه 
هر یک از این شش مسأله هركدام به تنهایی در سه سطح مورد 

مطالعه قرار گرفت.  
سطح اول؛ این است كه اگر علوم انسانی با چالش هایی مواجه 
هست، به این خاطر است كه از علوم انسانی به نحو مناسبی در 
رفع نيازها و مشکالت جامعه استفاده نشده است. چرا كه عده ای 
مطرح  انسانی  علوم  برابر  در  سوال هایی  اگر عالمت  می گویند، 
شده به این خاطر است كه در واقع مجالی فراهم نکرده اند كه 
علوم انسانی بتواند در رفع نيازها و مشکالت جامعه ایفای نقش 
كاستی  و  نقص  دچار  انسانی  علوم  خود  دیدگاه،  بنابراین  كند. 
شاید  و  باید  كه  طور  آن  انسانی  علوم  از  تاكنون  بلکه  نيست 
استفاده نشده است. یعنی علوم انسانی را در امور جاری به كار 
نبسته اند و توصيه های آن را نشندیده اند و سياست و راهکارهای 
آن را هم ندیده اند. به همين دليل است كه علوم انسانی مورد 
تردید و سوال قرار گرفته است. پس یک سطح از تحليل، سطح 

»كاربست« علوم انسانی است.  
فراروی  كه  چالشی  معتقدند  عده ای  كه  است  این  دوم؛  سطح 
را  انسانی  نيست كه علوم  دليل  این  به  دارد،  قرار  انسانی  علوم 
به كار نبسته اند. چرا كه اگر به كار هم می بستند نمی توانست 
مشکالت ما را حل كند. این چالش و عالمت سؤال در واقع در 
برابر آن مکاتبی از علوم انسانی است كه ما از غرب وارد كرده ایم. 
از  انسانی  علوم  غرب  در  و  است  غرب  انسانی  علوم  خاستگاه 
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مکاتب، دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی برخوردار است، اما آن 
رویکردها یا مکاتبی از علوم انسانی كه طی این هشتاد، نود سال 
وارد كشور شده است، و نوع اقتباس علوم انسانی و ورود آن به 
كشور محدود به دیدگاه های مشخصی از علوم انسانی است و به 
این دليل است كه علوم انسانی نتوانسته است راهگشای مسائل 
و مشکالت ما باشد. پس سطح دوم از تحليل بر نحوة اقتباس و 
انتقال علوم انسانی از خاستگاهش )غرب( ناظر هست. این نگاه 
می گوید اگر ما دیدگاه ها و مکاتب علوم انسانی متناسب با شرایط 
جامعه را اقتباس كرده بودیم، آنها می توانستند مسائل و مشکالت 
كشور را حل كنند. پس سطح دوم از تحليل در واقع ناظر به نحوه 
انتقال و اقتباس علوم انسانی به كشور است كه به علوم انسانی 

موجود در كشور نگاهی تاریخی دارد.  
كه  می كند  منعکس  را  كسانی  دیدگاه  تحليل  این  سوم؛  سطح 
می گویند منشأ چالش فراروی علوم انسانی نه »كاربست« علوم 
انسانی است و نه »نحوة اقتباس و انتقال علوم انسانی« به كشور، 
بلکه این چالش ناشی از »ماهيت و مبانی« علوم انسانی است كه 
در غرب شکل گرفته و رشد كرده است. این نگاه معتقد است كه 
از»مبانی« فرهنگی و متافيزیکی جامعه ای  انسانی متأثر   علوم 
است كه علوم انسانی در آن رشد می كند. بنابراین معتقدند كه 
و  فرهنگ  با  كه  است  برخوردار  مبانی ای  از  انسانی  علوم  این 
متافيزیک ما سازگار نيست و به همين دليل در كشور ما دچار 
چالش هایی شده است. پس اگر بخواهيم نيازها و مشکالتمان را 
مطالعه، بررسی و تحليل كنيم و سياست ها و راهکارهایی ارائه دهيم 
ضروری است در مبانی علوم انسانی یک نگاه نقادانه داشته باشيم. 

پس سطح سوم تحليل در سطح »مبانی« علوم انسانی است. 
طرح  كه  گفت  می توان  اعتالء  طرح  به  كلی  نگاه  در  بنابراین 
اعتالء به چالش های فراروی علوم انسانی می پردازد و ذیل آن 
از سه  را  مسائل  آن  از  هر یک  و  می كند،  تعریف  مسأله  شش 
سطح مورد تحليل قرار می دهد. یک مورد آن را عرض كنم، مثاًل 
علوم انسانی و مهارت. یک بار از نگاه »كاربست« مورد بررسی 
می تواند  موجود  انسانی  علوم  آیا  كه  این  یعنی  می گيرد.  قرار 
مهارت افزایی كند یا خير؟ همين بحث علوم انسانی و مهارت 
قرار  بررسی  مورد  انسانی  علوم  انتقال  و  اقتباس  تاریخ،  ازسطح 
مهارت افزایی  نمی تواند  اگر  موجود  انسانی  علوم  یعنی  می گيرد. 
كند آیا ناشی از نوع اقتباس علوم انسانی است كه ما داشته ایم 
یا اگر علوم انسانی ها و مکاتب دیگری از علوم انسانی را منتقل 
كرده بودیم می توانست قدرت مهارت افزایی داشته باشد یا خير؟ 
سطح سوم تحليل می گوید كه آیا این علوم انسانی متعارف به 
لحاظ ماهيت و مبانی، ظرفيت و توان آن را دارد كه مهارت افزایی 
كند یا اینکه نباید از این علوم توقع و انتظار مهارت افزایی داشته 
باشيم؟ و اگر چنين است، چه نوعی از علوم انسانی از این قابليت 

برخوارند كه مهارت آموزی كنند.
تهيه  ماه   9 طی  كه  نامه ای  طرح  در  شد  عرض  كه  همانطور 
سطح  سه  همچنين  و  عمده  مسأله  شش  این  كليات  كردیم، 
ادامه  در  است.  شده  مطرح  مبانی«  و  تاریخ  »كاربست،  تحليل 

این طرح نامه، فاز صفر را پيش بردیم توسط شورایی كه اعضای 
دكتر  و  مالیی توانی  دكتر  معين زاده،  دكتر  آقایان  آن  اصلی 
حسنی فر به عنوان مسئوالن فاز صفر بخش های مبانی، تاریخ و 
كاربست بودند و آقای دكتر زیویار به عنوان دبير كميتة علمی و 
سركار خانم كمالی زاده به عنوان دبير شورای سياستگذاری نيز 
و  تهيه  مسئوليت  دبيران  شورای  این  شدند.  افزوده  ما  جمع  به 
تعریف فاز صفر را بر عهده داشت. همانطور كه عرض شد، فاز 
صفر دو هدف اصلی داشت. اول این كه با توجه به سه رویکرد 
كردیم،  مطرح  كه  عمده ای  مسأله  و شش  كه عرض شد  كلی 
سعی كرد ذیل هر مسأله با هر یک از این رویکردها موضوعات 
و عناوین پروژه های تحقيقاتی را تهيه كند كه در مجموع تاكنون 
تعریف  اعتالء  طرح  در  تحقيقاتی  پروژه  و  موضوع   135 حدود 
شده است كه هر یک از این عناوین و موضوعات به عنوان یک 
طرح پژوهشی قابل واگذاری به هریک از اعضای هيأت علمی 

پژوهشگاه و احيانًا همکارانی از خارج پژوهشگاه است. 
از موضوعات و عناوین  برای هریک  این است كه   هدف دوم 
طرح پژوهشی یک برگه سفارش پژوهش)RFP( تهيه شود. در 
تعریف  و  توضيح  و موضوع طرح،  اختصار مسئله  به   RFP این 
شده است. در برگه سفارش پژوهش از مجری خواسته می شود 
كه با توجه به مسأله، موضوع، روش شناسی پژوهش، پرسش ها و 
چارچوب تحليلی كه تعریف شده است، طرح نامه خود را تنظيم و 
ارائه كند. در واقع برگه های سفارش پژوهش یا RFP، شرایطی 
است كه باید مجریان هریک از این یکصد و سی و پنچ موضوع 
تحقيقاتی آنها را در تعریف و نگارش طرح نامه خود مدنظر قرار 
قرار است  را كه  RFP سطح كيفی طرح نامه ای  بنابراین  دهند. 

توسط مجری ارائه گردد، تعيين می كند. 

روند تصویب طرح ها چگونه است؟
طرح اعتالء در حال حاضر از فاز صفر عبور كرده و ما توانسته ایم 
و  و سی  عناوین صد  از همين  پژوهشی  بيست طرح  به  قریب 
فرآیند  به  هم  اشاره ای  كنيم.  دریافت  مجریان  از  را  پنج گانه 
داشته  آن  آیين نامه  و  اعتالء  طرح  ساختار  و  تصویب  بررسی، 
باشيم. طرح اعتالء شامل یک شورای سياست گذاری است كه 
كه  است  علمی  كميته  آن  از  بعد  دارد.  قرار  باالترین سطح  در 
دارای سه كارگروه تخصصی است. همچنين دارای یک دبيرخانه 
و شورای دبيران است كه كارها را مدیریت می كنند و گردش كار 
به این نحو است كه طرح رسيده ابتدا در شورای دبيران مطالعه 
و بررسی كلی می شود و بعد از آن داوران در مورد طرح ها نظر 
می دهند. پس از این كه طرح اصالح شد در كارگروه تخصصی 
مورد بررسی و بحث و اصالحات نهایی قرار می گيرد و در نهایت 
كارگروه طرح های مصوب را در كميتة علمی ارائه می دهد و در 
از تصویب طرح نامه ها در  آنجا تصویب می شوند. سرانجام پس 
كميتة علمی، در شورای سياست گذای تأیيد و دستور اجرا و انعقاد 

قراردادها صادر می شود. 
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دكتر قهرمان سليمانی، معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به همراه جمعی از مدیران این سازمان، روز شنبه 30 بهمن 
با دكتر قبادی رئيس پژوهشگاه و سایر مدیران پژوهشگاه دیدار و گفتگو كرد. در ابتدای این دیدار، دكتر قبادی با تأكيد بر ضرورت 
یکپارچگی و وحدت رویه نهادهای علمی و فرهنگی در فضای بين المللی، آمادگی پژوهشگاه را برای مشاركت در پيشبرد اهداف فرهنگی 

دیپلماتيک كشور اعالم كرد. 
با تأیيد  در ادامه، دكتر سليمانی 
انسجام در فعاليت های  ضرورت 
بين المللی فرهنگی كشور، گفت: 
ارتباطات  و  فرهنگ  »سازمان 
اسالمی در شکل گيری دبيرخانه 
بين المللی،  فرهنگی  گفتگوهای 
شد  درخواست  علوم  وزارت  از 
علمی  مراكز  و  دانشگاه ها  كه 
و  ظرفيت ها  به  توجه  با  كشور 
كدام،  هر  خاص  توانمندی های 
این  مختلف  هسته های  در 
مشاركت  بين المللی  حركت 
داشته باشند كه بر همين اساس، 
از  یکی  عنوان  به  پژوهشگاه 

نهادهای محوری در گفتگوهای فرهنگی با جهان عرب انتخاب شده است.«
دكتر ربانی زاده، رئيس مركز مطالعات فرهنگی بين المللی نيز با اعالم اینکه نشست وزیران فرهنگ كشورهای آسيایی سال آینده در ایران 
برگزار خواهد شد، گزارشی از فعاليت های متنوع سازمان در زمينه گسترش فضای گفتگو و همکاری ميان فرهنگی با كشورهای مختلف 
ارائه كرد. وی با یادآوری اینکه در صورتی كه ميزبانی این گفتگوها از سوی نهادهای علمی و پژوهشی انجام گيرد با استقبال بيشتری 
روبرو خواهد شد، پيشنهاد كرد: »پژوهشگاه با توجه به حضور مركز اسناد فرهنگی آسيا، برگزاری مجمع آسيایی گفتگوهای فرهنگی را 

بر عهده گيرد و دبيرخانه گفتگوهای آسيایی در این پژوهشگاه تأسيس شود.«
سياست جذب  به  اشاره  با  سازمان،  دانشگاهی  علمی-  همکاری های  توسعه  بين المللی  مركز  رئيس  رخشنده،  دكتر  دكتر  آن،  از  پس 
این نهاد علمی  از  دانشجویان غيرایرانی در دانشگاه های كشور، ظرفيت های پژوهشگاه در رشته های خاص را مورد تأكيد قرار داد و 
خواست در این زمينه مشاركت كند. وی با اعالم اینکه بر آن هستيم تا سال آینده اجالس رئيسان دانشگاه های كشورهای عضو اكو را در 
كشور برگزار كنيم، گفت: »به منظور ارتقای ارتباطات علمی كشور، طرحی در دست بررسی داریم كه بر اساس آن، پژوهشگران غيرایرانی 
می توانند با معرفی این سازمان، در دوره های كوتاه مدت یک ماهه، در دانشگاه ها و مراكز علمی كشور حضور یابند و با پژوهشگران ایرانی 

به انجام فعاليت های مشترک مشغول باشند.«
آسيا  مطالعات  گروه  مدیر  عميد،  دكتر  همچنين 
سياستگذاری  شورای  تشکيل  از  اقيانوسيه،  و 
از  و  داد  خبر  سازمان  این  در  آسيایی  گفتگوهای 
ارتقای  در  نماینده،  معرفی  با  خواست  پژوهشگاه 
شورا  این  در  گرفته  صورت  فعاليت های  سطح 

مشاركت كند.
دكتر قبادی، رئيس پژوهشگاه در ادامه این جلسه با 
تمجيد از فعاليت ها و رویکرد نوین سازمان فرهنگ 
فضای  گسترش  هدف  با  كه  اسالمی  ارتباطات  و 
مراكز  نزدیک  همکاری  با  و  فرهنگی  گفتگوهای 

برگزاری نشست با مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
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علمی و دانشگاهی انتخاب شده است، این رویکرد را یک رویکرد كاربردی و مؤثر خواند و تأكيد كرد: »در این مسير، مهم ترین سرمایة 
كشور، مراكز علمی و شخصيت های فرهيخته فعال در علوم انسانی است كه پژوهشگاه را به جرأت می توان نهادی محوری دانست كه 
سابقة تاریخی و تمدنی آن، نشان از وجود زیرساخت های كافی برای همکاری در این عرصه دارد. اما نکته مهم آن است كه مشخص 

شود حيطه اختيارات و وظایف هر نهاد و سهم هر طرف از این فعاليت ها چيست؟«
دكتر محمدرحيم ربانی زاده معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و رئيس كارگروه همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراكز علمی لبنان در 
پژوهشگاه علوم انسانی نيز با ارائه گزارشی از بازدیدی كه از دانشگاه ها و مراكز علمی لبنان صورت گرفته است، توصيه كرد: »سياست های علمی 
بين المللی به جای تمركز بر جذب دانشجویان غيرایرانی، بر گسترش فعاليت های مشترک علمی و پژوهشی و برگزاری دوره های مشترک 

آموزشی برنامه ریزی شود.«
مركز  رئيس  تنکابنی  دكتر 
با  نيز  آسيا  فرهنگی  اسناد 
فعاليت های  اینکه  بر  تأكيد 
ارائه  مبنای  بر  مركز  این 
فرهنگی  ميان  پاسخی 
و  خاص  مسائل  برای 
فرهنگ های  مشخص 
شده  جهت گيری  آسيایی 
خشونت«  از  »پرهيز  است، 
ميان  دوستی  و  »صلح  و 
مفاهيمی  را  فرهنگ ها« 
دنبال  به  مركز  كه  دانست 

تحقق آن است و گسترش فرهنگ دوستی و صلح را مهم ترین هدف راهبردی این مركز در چارچوب برنامه پنج سالة آن دانست.
پس از آن، دكتر اشرف بروجردی، معاون فرهنگی و اجتما عی پژوهشگاه با تأكيد بر ماندگاری و تأثير درازمدت فعاليت های فرهنگی، از 
عدم انسجام و برنامه ریزی بلندمدت در زمينه سياستگذاری های فرهنگی انتقاد كرد و از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی خواست 
شاخصه های فعاليت های فرهنگی در عرصة بين المللی را تعيين و اولویت بندی كند تا نهادهای دیگری كه در این عرصه وارد می شوند 

بتوانند بر اساس این شاخص ها هدف گذاری كنند و تمام این فعاليت ها در یک چارچوب مشخص صورت پذیرد.
معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نيز با تصدیق ضرورت گسترش گفتگوها در حوزه های مختلف مانند گفتگوی ادیان 
و فرهنگ های قاره ای، نقش سازمان را تمهيد زمينه ها و امکانات الزم برای گفتگوها دانست و تأكيد كرد كه انجام گفتگوها در سطح 

نخبگانی دانشگاهی ميسر است و در این زمينه، سازمان هایی مانند پژوهشگاه نقش مؤثری را بر عهده دارند.
در پایان، توافق شد شورای سياستگزاری گفتگوهای آسيایی در پژوهشگاه تشکيل شود و نمایندگانی از دو طرف، زمينه های اجرایی شدن 

نتایج گفتگوها و همکاری سازمانی را مورد بررسی قرار دهند و اقدامات الزم در این زمينه صورت گيرد.



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         14       

در هشتمين جشنوارة بين المللی فارابی، مجلة »پژوهش نامة انتقادی« به عنوان نشریة برتر و كتاب »دین در زمانه و زمينه مدرن« به عنوان 
كتاب شایستة تقدیر در حوزه علوم اجتماعی شناخته شد.

مراسم اختتاميه هشتمين جشنواره فارابی روز یکشنبه مورخ 24 بهمن 95، با حضور دكتر حسن 
روحانی، رئيس جمهور، دكتر محمد فرهادی،  وزیر علوم، تحقيقات و فناوری و سایر مسؤالن و 

اندیشمندان حوزة علوم انسانی در سالن اجالس سران برگزار شد.
دكتر حسن روحانی، رئيس جمهور كشورمان پس از تجليل از نفرات برتر جشنواره بين المللی 
فارابی با اشاره به اینکه دولت با تمام قدرت و تا آخر برای اجرای وعده هایش می ایستد، گفت: 
»ما باید فضای گفتگو را فراهم كنيم. اگر در دانشگاه های ما فضای علمی و فضای گفتگو باشد، 

بهتر می توانيم از اسالم استفاده كنيم.«
روحانی در ادامه سخنانش گفت: »چرا در علوم انسانی ما اینقدر به ظاهر عقب افتادیم. از نظر 
آمار و ارقام ظاهری در آن علومی كه غربی ها بيشتر فعال بودند، ما امروز رشد كرده و به آنها 
رسيده ایم. االن در پزشکی و در خيلی از رشته های دیگر در حد غرب هستيم و انصافاً در علوم 
پزشکی بسيار قابل و توانمند هستيم. در فناوری های نو پيشرفت ما بسيار قابل مالحظه است. 
آن وقت چطور است كه در علوم انسانی با آن همه سابقه، تاریخ و آثار ارزشمند و بزرگان، عقب 
هستيم؟ هم در تحقيقات بنيادین عقب هستيم و هم در تحقيقات كاربردی. این همه مشکالتی 
كه در جامعه داریم، طالق، اعتياد و هزار معضل اجتماعی دیگر، چه كسی باید به ما راه حل 
بدهد و كمک كند مگراین موضوعات مربوط به علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق نيست؟ 
چه اشکالی در قوانين و دادگاه ها و سبک زندگی ما هست كه مقام معظم رهبری هميشه بر 
آن تأكيد می كنند؟ مگر سبک زندگی برای علوم انسانی و اسالمی نيست. اینها برای فيزیک و 
شيمی كه نيست؟ مربوط به علوم انسانی است. چه كسی باید این سبک زندگی را تبيين، تعریف 

كند و جا بيندازد.«
روحانی در خاتمه افزود: »از لحاظ كاربردی و از لحاظ بنيادی نيازمند هستيم. ما نظریه  چندان 
نویی در زمينة علوم اسالمی، اجتماعی و انسانی نداریم و دستمان خالی است. در همين تحقيقات 
نگاه كنيد ببينيد كه چرا ما باید اینقدر عقب باشيم و نتوانيم جبران بکنيم. این علوم باالترین وظيفه 
را بر عهده دارند. آیا در حال حاضر بخش بزرگی از مشکل اجتماعی ما، اقتصادی نيست؟ همين علم 

اقتصاد در تقسيم بندی كجا قرار دارد. مگر اقتصاد در همين علوم انسانی نيست.
در این جشنواره كه با پيام »حركت به سمت جامعه ای پویا« شکل گرفته بود، یونسکو، آیسسکو، 

بنياد ملی نخبگان، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی و... مشاركت داشتند. بنا بر گفته دكتر ضياء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت 
علوم در دورة هشتم، چهار هزار و صد اثر مورد ارزیابی قرار گرفت و 9 اثر برگزیده و 8 اثر شایسته تقدیر شناخته شد؛ كه  در بين 

كشورهای  از  خارجی  محققان  برگزیدگان، 
هلند  لبنان،  بلژیک،  فرانسه،  ایتاليا،  آلمان، 

و سوریه نيز حضور داشتند.
در ميان برگزیدگان هشتمين جشنواره فارابی، 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
كتاب  داشت؛  پررنگ  حضوری  نماینده  دو  با 
دین در زمانه و زمينه مدرن، اثر دكتر علی رضا 
به  پژوهشگاه،  انتشارات  چاپ  شجاعی زند 
علوم  زمينة  در  تقدیر  شایسته  اثر  عنوان 
نشریة  همچنين  و  شد  انتخاب  اجتماعی 
علوم  برنامه های  و  متون  انتقادی  پژوهشنامه 
علوم  حوزة  در  برتر  نشریة  عنوان  به  انسانی، 

انسانی برگزیده شد.

موفقیت های پژوهشگاه در هشتمین جشنوارة بین المللی فارابی
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پژوهشکدة مطالعات قرآنی و معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، نشست 
»شناخت شناسی تفسير راهنما« و تجليل از شخصيت قرآنی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( را برگزار كرد. سخنرانان اصلی این نشست 
حجت االسالم آقای دكتر ایازی عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، حجت االسالم آقای یوسفی  مقدم رئيس پژوهشکده فرهنگ و 

معارف قرآن و سركار خانم دكتر فروغ پارسا مسئول پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه بودند.  
این نشست در روز دوشنبه 18 بهمن ساعت 
14 الی 16 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور فرزند 
مهندس  هاشمی؛  آیت اهلل  مرحوم  ارشد 
محسن هاشمی و حجت االسالم حشمتی 
و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت 
و  اساتيد  از  دیگر  اسالمی و جمعی  ارشاد 

پژوهشگران برگزار شد. 
قبادی،  حسينعلی  دكتر  مراسم،  آغاز  در 
رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
حضار  به  گویی  خوشامد  ضمن  فرهنگی 
پيروزی  برای  هاشمی  »آیت اهلل  گفتند: 
انقالب اسالمی مجاهدت های بسياری را 
انجام داد و مانند مرحوم آیت اهلل موسوی 

اردبيلی از چهره های نادر انقالب اسالمی به شمار می آید. «  
دكتر قبادی، استراتژیست بودن و  اعتدالگرایی را در شمار خصوصيات بارز آیت اهلل هاشمی دانست و گفت: »ایشان اكثر روزهایشان را به كار 
علمی و پژوهشی و حفظ منافع ملت سپری می كردند. از طرفی مرحوم هاشمی باعث پيوند نسلی شدند؛ یعنی پل ارتباط آرمان های امام راحل 
با جوانان ایرانی بودند، چرا كه آیت اهلل هاشمی ارتباط خوبی با نسل های مختلف پس از انقالب به ویژه جوانان داشتند.« رئيس پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأكيد كرد: »آیت اهلل هاشمی هيچ وقت كار علمی را كنار نگذاشت و حتی در ضمن مسئوليت های سنگين، 
فعاليت های علمی انجام می داد. بسياری معتقدند كه ایشان با قرآن كریم شهود داشتند؛ به عبارتی آیت اهلل هاشمی قرآن را نمی خواند یا 

گوش نمی داد، بلکه این كتاب آسمانی را می نيوشيد.«
همچنين در این مراسم خانم دكتر بروجردی، معاون پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نيز گفت: »من همواره گفته ام 
كه مرحوم هاشمی، زبان و شناسنامه انقالب اسالمی بود. من 

ایشان را آموزگار انقالبيون می دانم.«
مصلحت  تشخيص  مجمع  فقيد  »رئيس  افزود:  ادامه  در  او 
نظام، علم، آگاهی و دانش را جزو ضرورت های جامعة بشری 
می دانست؛ حتی به خاطر دارم كه در برنامة اول توسعه، آیت اهلل 
هاشمی توجه زیادی به علم و دانش و فهم و آگاهی مردم 
پژوهشگران  از  بسياری  و  دیدگاه من  از  بنابراین  بود،  كرده 

ایشان شخصيت بسيار واال و بزرگی داشتند.«
رابطه  به  از سخنان خود  دیگری  در بخش  بروجردی  دكتر 
آیت اهلل هاشمی با مردم اشاره كرد و گفت: »مرحوم هاشمی 

گزارشی از نشست »شناخت شناسی تفسیر راهنما«
و 

تجلیل از شخصیت قرآنی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره(
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گونه  هر  مردم  فهم  و  آگاهی  همچنين  و  عشقش  برای  او  بنابراین  می شود؛  انسانی  تکامل  باعث  عشق  بود.  ایران  مردم  عاشق 
فداكاری را انجام داد.«

در ادامه خانم دكتر پارسا  مسئول پژوهشکدة مطالعات قرآنی پژوهشگاه با اشاره به شخصيت قرآنی آیت اهلل هاشمی گفت:
»در سده 14 ما با یک تحول مبنایی در تفسير قرآن مواجه هستيم. درواقع با حركتی كه سيد جمال در جهان اسالم ایجاد كرد به یکباره 

رویکردهای تفسيری متحول شد و سيد 
كه از عقب ماندگی و تحت سلطه قرار 
گرفتن مسلمانان به شدت رنج می برد، 
راز نجات و رستگاری مسلمانان را در        
بازگشت به قرآن دید. در واقع گفتمان  
عصری سازی فهم و تفسير قرآن كریم 
می شود  شروع  او  با  و  سيد  حركت  از 
معاصر؛  تفاسير  ویژگی های  از  یکی  و 
عصری  رویکرد  با  قرآن  به  بازگشت 

اجتماعی است.«
دقيقًا  راهنما   تفسير  پارسا،  نگاه  از 
و  عصری  تفسير  پارادایم  همان  در 

اجتماعی سيد پایه ریزی و تدوین شده است. چنان كه مرحوم هاشمی در مقدمه تفسير راهنما وقتی انگيزه خودشان از نگارش این تفسير را 
بيان می كنند از قرآن با عنوان شهد شفابخش دردهای فردی و اجتماعی یاد می كنند. ایشان می گویند متأسف بودم كه چرا امت اسالمی 
طی قرن ها، آن گونه كه باید برای این كتاب -كه عهد الهی با مردم و درمان مبارک و راستين دردهای روح و جسم جامعه انسانی است- 

سرمایه گذاری بایسته ای نکرده است. 
ویژگی دیگر تفسير راهنما به اعتقاد پارسا، قرار گرفتن آن در طيف تفاسير تدبری است. این گونه از تفاسير در پی گسترش سواد عمومی در 
بين مردم، گسترش وسایل ارتباط جمعی و صنعت چاپ در حوزة آموزه های دینی به وجود آمده است. در واقع  این ایده كه همگان می توانند 

و حق دارند بدون واسطه درگير فکر كردن و فهميدن و تدبر در قرآن شوند مبنای شکل گيری تفاسير تدبری است.
ویژگی سوم كه در واقع نوآوری و ابتکار این تفسير هست، تالش برای طبقه بندی موضوعات و مفاهيم قرآن كریم است كه آن مرحوم با 

عنوان كليدهای تدبر در قرآن از آنها یاد 
كرده اند و براساس همان طبقه بندی به 
این امر متمایل بودند كه دایرةالمعارف 
برای  قرآن  معارف  فرهنگ  یا  قرآن 
كه  شود.  فراهم  عموم  دسترسی 
از فضالی  با تالش جمعی  به حمدهلل 
فراهم  مهم  این  قم  علميه  حوزه 

شده است. 
نيز  هاشمی  محسن  مهندس  آقای 
فيش های  گفتند:  تفسير  این  مورد  در 
قرآنی تفسير راهنما طی سه سالی كه 
مرحوم آیت اهلل به زندان محکوم شدند 
از سال 54 توسط ایشان تهيه شد و در 
22 یا 23 دفتر 200 برگی جمع آوری و 

به مرور بخشی از آن طی مالقات های همسر گرامی ایشان در طول محکوميت به بيرون از زندان منتقل گردیده و مابقی پس از آزادی از 
زندان گردآوری شد و با همکاری جمعی از دوستان از جمله حجت االسالم معادی خواه و فعاالن حوزه مطالعات قرآنی مانند مركز معارف 

قرآن در قم به صورت یک مجموعه در حال تدوین است كه تاكنون مجلد های بسياری از آن به اتمام رسيده است.
در ادامه حجت االسالم والمسلمين آقای دكتر ایازی برخی ویژگی های تفسير راهنما از جمله ؛جامعيت، نواندیشی و ابتکار آن  را تشریح 
كردند. دكتر ایازی، ویژگی های ذیل را برای این تفسير برشمردند: 1- برجسته ترین شاخصه تفسير راهنما، عينيت بخشيدن قرآن در جامعه 
است. 2- نثر روان و مطابق با زبان معيار امروز جامعه و  قابل استفاده  بودن برای هر دو گروه مردم عادی و متخصصان 3- دسته بندی و 
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تعيين موضوعات در این تفسير به خوبی صورت گرفته است. 4ـ  در تفسير راهنما در ذیل هر آیه مدخل و موضوع مورد بحث معين شده 
كه همين ویژگی كار را برای پژوهشگران آسان می كند.

حجت االسالم یوسفی مقدم نيز در سخنان خود به ارزش تفسير راهنما به لحاظ شکل گيری آن در دوران مجاهدت مرحوم هاشمی 
در زندان طاغوت و با تکيه بر اجتهاد وی، اشاره كرد و گفت: »از مجموع مباحث و فيش های مرحوم آیت اهلل هاشمی 33 جلد فرهنگ 
قرآن  و نيز فرهنگ موضوعی 
شده  تدوین  و  تهيه  تفاسير 
روش  مقدم  یوسفی  است.« 
تفسير  در  هاشمی  مرحوم 
تلفيقی  و  تركيب  را  راهنما 
ازمنهج عقالنی، منهج روایی 
و منهج قرآن به قرآن دانست 
موضوعات  از  كرد؛  تأكيد  و 
مهم این تفسير، برداشت های 
قابليت  با  و  متناسب  قرآنی 
و  زمان ها  همه  در  تعميم 
گفت:  وی  نسل هاست.  همه 
و گرایش  رویکرد  بر  »عالوه 

اجتماعی در این تفسير، گرایش ادبی، گرایش كالمی و گرایش فقهی شيعی نيز  به چشم می خورد.«
سيد اسداهلل  حجت االسالم  انتها  در 
راهنمای  تفسير  عبادی  موسوی 
را  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
كریم  قرآن  فهم  برای  كليدی 
مركز  در  »ما  گفت:  و  دانست 
قم  علميه  فرهنگی حوزه  مطالعات 
آیت اهلل  راهنمای  تفسير  نرم افزار 
كرده ایم.  راه اندازی  را  هاشمی 
این  در  من  همکاران  و  دوستان 
باید  كه  حرف هایی  تمام  مراسم 
بگویم  باید  اما  گفتند،  را  می گفتند 
راهنمای  تفسير  كتاب  بررسی  كه 

آیت اهلل هاشمی را نمی توان در یک یا دو جلسه تشریح و بيان كرد.«



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         18       

بر  زیست  محيط  »فقه  تخصصی  نشست 
سخنرانی  با  اسالمی«   دیدگاه های  طبق 
استاد  محقق داماد،  سيدمصطفی  آیت اهلل 
عضو  و  بهشتی  شهيد  دانشگاه  حقوق 
همت  به  ایران،  علوم  فرهنگستان  پيوسته 
پژوهشکدة حکمت معاصر در روز چهارشنبه 
بيست بهمن ماه در سالن اندیشه برگزار شد. 
بيان  ابتدا مدیر نشست خانم دكتر قاسمی 
كرد: تخریب محيط زیست تبدیل به یکي 
معاصر  دنياي  هاي  چالش  بزرگ ترین  از 
شده است. سيد مصطفی محقق داماد تنها 
محقق حوزوی است كه به طور تخصصی 
مهم  اثر  و  است  پرداخته  موضوع  این  به 

وی، با عنوان الهيات محيط زیست است. مهم ترین نوآوری كتاب بخش مربوط به فقه محيط زیست است. در ادامه استاد محقق داماد 
به تبيين دیدگاه های خود در خصوص فقه محيط زیست پرداختند. ایشان بيان كردند: »احکام اسالمی درباره محيط زیست فراوان 
است و متنوع، گروهی از این احکام، چه مستحب و چه واجب، ایجابی هستند و مسلمانان را به انجام اعمالی درباره طبيعت و محيط 
زیست فرا خوانده اند. به عنوان نمونه، آیات قرآن آدميان را به تفکر در طبيعت و محيط زیست فرا می خواند و تأمل در جلوه های طبيعت 
را برای انسان ها بسيار سودمند و سازنده می داند.« استاد این ادعا را مطرح كردند كه شریعت اسالمی در حوزه محيط زیست دارای 
یک نظام ویژه است. نظام به این معنا كه برای هر مشکل و مسأله ای پاسخی دارد. در واقع باید دید مسائل محيط زیست كه همگی 
جدید هستند آیا با توجه به احکام اسالمی قابليت پاسخگویی دارند یا خير كه به عقيده ایشان این قابليت وجود دارد. دیدگاه ابداعی 
ایشان این است كه قواعدی برون فقهی وجود  دارد كه بر قواعد فقهی حاكم هستند. برخالف قواعد درون فقهی كه در عرض هم و 
گاهی معارض هم هستند. مثل اصل عدالت كه هم عقالنی و هم شرعی است. چهار اصل برون فقهی وجود دارد كه با آن می توان 
فقه محيط زیست اسالمی را استخراج كرد: اصل منع افساد در زمين كه شامل افساد اخالقی و مادی می شود. اصل اصالح زمين كه 
اصالح مادی است. اصل دوم استعمار در ارض. اصل سوم، نسبت مالکيت اوليه به خدا. در واقع تنها خدا مالک علی االطالق است. 
اصل چهارم مالکيت خصوصی. از آیات قرآن، سخنان معصومان ـ عليهم السالم ـ و دیدگاه فقيهان به روشنی استفاده می شود كه ضرر 
زدن به دیگران جایز نيست. بر طبق گروهی از آیات، شمار زیادی از روایات، سيره عقال و اجماع فقها هيچ مسلمانی مجاز نيست به 
دیگران ضرر برساند. آلوده ساختن محيط زیست و نابود كردن طبيعت و منابع طبيعی از روشن ترین نمونه های زیان زدِن به دیگران 

است كه اسالم با قاطعيت آن را مردود شمرده است.

نشست تخصصی »فقه محیط زیست«
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دیدگاه  از  جهان  شهرهاي  و  كشورها  امن ترین  »تحليل  موضوع  با  شاخص سازي  نشست  نوزدهمين  امنيت  و  جامعه  پژوهشی  گروه 
شاخص هاي بين المللي« خود را در روز سه شنبه 14 دی ماه با سخنرانی مهندس آذري برگزار كرد.

ابتدا آقاي محمدعلي مينایي، دبير نشست مطالعات راهبردي شاخص سازي، با اشاره به اهميت موضوع مطروحه خاطر نشان كرد: بررسي 
شاخص هاي بين المللي از حيث روش شناختی، مدل و ساختار زمينه و امکان مناسبي را براي طراحي و ساخت شاخص هاي داخلي ایجاد 

مي كند. شاخص هاي سنجش امنيت شهرهاي مختلف جهان یکي از كارهاي ارزشمندي است كه در این زمينه انجام گرفته است. 
در ادامه آقاي مهندس آذري به تشریح شاخص هاي مذكور مبادرت نمودند، كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت. ایشان با معرفي پایگاه 
ارائه  برجسته ترین  از  یکي   )EIU( اقتصادی  اطالعاتي  واحد  برشمردند.  مزبور  اطالعات  اصلي  كننده  ارائه  را  پایگاه  این  اكونوميست، 
دهندگان اطالعات در زمينه كشورهاي جهان است. واحد اطالعاتي اقتصادی 55 سال پيش كارهاي پژوهشي و تحليلي خود را در لندن 
آغاز كرد. در مدت یاد شده، شبکه جهاني عظيمي دربرگيرنده بيش از 500 تحليل گر، ویراستار و گزارشگر را گرد آورده و اطالعات كشوري 
این واحد گنجينه اي از بهترین منابع مطالعاتي است. این تركيب كامل، نقطه قوتي براي پشتيباني از اطالعات توليدي واحد اطالعاتي 
اقتصادی )EIU( به شمار مي رود. دامنه این اطالعات از پيش بيني هاي جهاني اقتصاد كالن گرفته تا تحليل هاي سياسي و اقتصادي 

جداگانه براي 200 كشور، متغير است. 
شاخص شهرهای امن، سطح نسبی امنيت مجموعه متنوعی از شهرهای مهم جهان را با استفاده از چهار گروه مهم امنيت محاسبه 
می كند: امنيت دیجيتال، امنيت بهداشت )اميد مردم به زندگی،  كيفيت بيمارستان ها(، امنيت زیرساخت )در این مقوله وضعيت راه ها، 
نيروگاه ها،  سدها و تمامی زیر ساخت ها و نحوة اداره حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله و همچنين كيفيت نيروهای پليس،  اورژانس 
و آتش نشانی مورد بررسي قرار مي گيرد( و امنيت شخصی )آمار قتل، سرقت، ميزان درگيری پليس با مجرمان و خشونت های خيابانی(.

تيمی از محققين به جمع آوری اطالعات از ژوئيه تا سپتامبر 2014 پرداختند. عالوه بر اطالعات به دست آمده از واحد اطالعات اقتصادی، 
كه تعدادی از شاخص های مشابه را توليد نموده كه شهرها را براساس رقابتی بودن، توان زندگی و دیگر مسائل محاسبه می كند، اطالعات 
دولتی از منابع رسمی در صورت لزوم مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، شاخص، امتياز تجميعی تمامی نشانگرهای مربوطه است. 

گزارشی از نشست های گروه پژوهشی 
»جامعه و امنیت«

نشست شاخص سازي با موضوع »تحلیل امن ترین کشورها و شهرهاي 
جهان از دیدگاه شاخص هاي بین المللي« 
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گروه پژوهشی جامعه و امنيت دهمين نشست مطالعات راهبردی 
»قدرت نرم  و جنگ نرم« با موضوع »نتایج انتخابات اخير ریاست 
جمهوري امریکا؛ تهدیدات و فرصت هاي پيش رو براي ایران« 
را با ارائه دكتر عبداله قنبرلو روز سه شنبه 20 دی ماه برگزار كرد.

در این نشست علمي كه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي برگزار گردید، ابتدا آقاي محمدعلي مينایي، مدیر گروه 
امریکا  در  اخير  انتخابات  به  اشاره  با  امنيت،  و  جامعه  پژوهشي 
نرم  قدرت  وضعيت  در  متفاوتی  تاثيرات  داراي  را  انتخابات  این 
متقابل ایران و امریکا دانستند و از این رو طرح بحث پيرامون این 
مقوله را امري ضروري و مهم خواندند. دكتر اصغر افتخاري، دبير 
نشست قدرت نرم، نيز پرداختن به این مسئله را در راستاي تدقيق 

امر سياست گذاري مهم دانستند. 
در ادامه دكتر عبداله قنبرلو به ارائه بحث خود پرداختند. ایشان 
و  استثنایي مي دانست  را كشوري  باز خود  دیر  از  امریکا  گفتند: 
معتقد بود باید نقش رهبري جهان را برعهده داشته باشد و این 
اندیشه از طریق مکتب استثناگرایي حمایت مي شد. با این وجود، 
این تصور وجود داشت كه  اوباما،  باراک حسين  انتخاب  از  پس 
امریکا اكنون به دوره پسا نژادگرایي گذار كرده است. در چنين 
شرایطي، انتخاب دونالد ترامپ قطعا چرخشي به راست محسوب 

به  محدود  البته  راست گرایي  این  مي شود. 
امریکا نيست و اخيرا در جهان راست گرایي سر 
برافراشته است. مثاًل در واقعه برگزیت و جدایي 
از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احزابي مانند حزب 
استقالل انگلستان، جبهه ملي در فرانسه، حزب 
آزادي در هلند، حزب یک ملت در استراليا و در 
آلمان حزب آلترناتيو كه همگي این جریانات از 

ترامپ حمایت كرده اند. 
فرا  شخصيتي  ترامپ  كه  مي كنند  ادعا  برخي 
حزبي است اما این ادعا درست به نظر نمي رسد 
حزب  از  نمایندگي  به  ترامپ  حال  هر  به  زیرا 
ترامپ  دونالد  است.  شده  معرفي  كار  محافظه 
در  كه  است  كرده  اتخاذ  داخل  در  را  مواضعي 

نوع خود بي سابقه هستند و بر خالف ارزش هاي امریکایي قرار 
شکنجه،  موضوع  با  رابطه  در  ترامپ  اظهارات  مثاًل  مي گيرند. 
جامعه ال جي بي تي، مخالفت با اي پي اي، حقوق بشر و حقوق 
زنان در این زمره اند. در خارج نيز مواضع ترامپ مناقشه برانگيز 
بوده اند. مواردي مانند حمایت از متحدان دیرینه و ناتو به عنوان 
منفي  مواضع  اتخاذ  و  جهان  تاریخ  نظامي  پيمان  طوالني ترین 
با كاركردهاي سازمان تجارت  اروپا و مخالفت  اتحادیه  برابر  در 
جهاني. به ویژه اینکه ترامپ به سياست یکجانبه گرایي معتقد بوده 
فراملي  سازمان  و  ملل  سازمان  مواضع  براي  احترامي  چندان  و 
تجارت  از  وي  نيز  تجاري  مناسبات  با  رابطه  در  نيست.  قائل 

منصفانه به جاي تجارت آزاد حمایت مي كند. 
در رابطه با تأثير این واقعه بر ایران باید گفت مواضع متخذه از 
با  رابطه  در  ترامپ  تمایالت  است.  بوده  متناقض  ترامپ  سوي 
روسيه و موضوع وي در رابطه با اسد و داعش براي ما مثبت و 
فرصت آفرین بوده است. ولي در رابطه با مسئله فلسطين وضعيت 
ایران،  براي  تهدید زا  و  منفي  مواضع  راس  در  است.  پيچيده تر 
تهدید برجام از سوي ترامپ را مي توان نام برد. به عالوه چينش 
دولت مردان ترامپ به وضوح ساختاري ضد ایراني دارد و این امر 

را مي توان تهدید دیگري دانست. 

نشست »نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوري امریكا؛ تهدیدات و 
فرصت هاي پیش رو براي ایران« 

شاخص ابتدا براساس دسته ها تجميع شده كه یک نمره برای هر دسته به وجود می آید و در آخر، براساس تركيب نمره های دسته مورد 
نظر، جمع زده می شود. هر نشانگر، طبق یک وزن دهی محوله تجميع می شود. نتایج این بررسي ها جایگاه شهرهاي مختلف جهان را 
مشخص نمود و ده شهر امن جهان به ترتيب مشخص شد: 1-توكيو، 2-سنگاپور، 3- اوساكا )شهر 2.5 ميليونی ژاپن( 4- استکهلم 
)پایتخت سوئد با جمعيت نزدیک به یک ميليون نفر(، 5- آمستردام، 6- سيدنی ، 7- زوریخ، 8- تورنتو، 9- ملبورن، 10- نيویورک )تنها 
شهر ایاالت متحده كه توانست در رده بندی ده شهر امن دنيا قرار بگيرد، نيویورک است. این شهر از دهه نود ميالدی كه صاحب یکی 

از باالترین آمار جرم و جنایت بود، در دو دهه اخير توانست به یکی از امن ترین شهرهای دنيا تبدیل شود(. 
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گروه پژوهشی جامعه و امنيت بيستمين نشست مطالعات راهبردی 
تركيبی  شاخص   100 تحليل  و  »بررسی  موضوع  با  شاخص سازی 
دكتر  ارائه  با  را  دفاع(  و  امنيت  حوزه های  بر  تأكيد  )با  بين المللی 

عليرضا مهانيان در 19 بهمن ماه برگزار كرد.
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  در  كه  علمي  نشست  این  در 
نشست  دبير  مينایي،  محمدعلي  آقاي  ابتدا  گردید،  برگزار  فرهنگي 

موضوع  اهميت  به  اشاره  با  شاخص سازي،  راهبردي  مطالعات 
تنها  امور مختلف  برآورد دقيق  و  افزودند: »ارزیابي، رصد  مطروحه 
است كه  ميسر  و سنجش پذیر  تعيين شاخص هاي كمي  واسطه  به 
چنين  به  دستيابي  و  باشند  برخوردار  قبول  قابل  پایایي  و  روایي  از 
ساخت  روششناسی  ارزیابي  و  تحليل  مطالعه،  نيازمند  شاخص هایي 
به ویژه شاخص هایي كه در  بين المللي است؛  تركيبي  شاخص هاي 
بررسي  ایشان  رسانده اند.  اثبات  به  را  خود  كارآیي  جهاني  سطح 
شاخص هاي تركيبي یاد شده در حوزه امنيت و دفاع را تالشي در 

راستاي تحقق این امر برشمردند.«
تركيبي  شاخص  توضيح  در  مهانيان  عليرضا  دكتر  آقاي  ادامه  در 
به عنوان  می توانند  تركيبی  »شاخص های  كردند:  نشان  خاطر 
مسائل  مورد  در  كشور  یک  كارایی  مقایسه  برای  ساده  ابزار  یک 
مقایسه  همچنين  و  متمادی  ساليان  در  بغرنج  بعضًا  و  پيچيده 

كار  به  بين المللی  سطح  در  یکدیگر  با  كشورها 
تدوین  و  تركيبی  شاخص های  موضوع  و  شود  برده 
كليدهای  از  یکی  توسعه یافته  كشورهای  در  آنها 
اجتماعی،  حوزه های  در  راهبردها  برنامه ها/  موفقيت 
است.  بوده  زیست محيطی  و  سياسی  اقتصادی، 
بر  متمركز  تحقيقاتی  مراكز  تا  است  الزم  بنابراین، 
امر شاخص سازی دربارة شاخص های تركيبی مطرح 
در  تا  باشند  داشته  دقيق  اطالع  بين المللی  در سطح 
ارزنده  تجربيات  از  خود  شاخص سازی  فعاليت های 
و صرف  هزینه  ميلياردها دالر  با صرف  )كه  جهانی 
حوزه های  در  متخصصان  و  دانشمندان  انبوه  زمان 
را  بهره برداری  حداكثر  است(  شده  حاصل  مختلف 

نموده و از روش های بهينه به دست آمده و تجربيات سایر كشورها 
حداكثر بهره برداری را نمایند.« 

ایشان در ادامه ذكر كردند: »در این راستا نخستين شاخص، شاخص 
برای رده بندی كشورها  این شاخص،  بين المللي است.  قدرت آتش 
كشورها  رده بندی  همچنين  و  آتش  قدرت  كلی  شاخص  اساس  بر 
بر اساس ابعاد 8 گانه شاخص شامل نيروی انسانی، نيروی زمينی، 
نمایش  و  مالی  منابع  و  جغرافيا  لجيستيک،  منابع،  هوایی،  نيروی 
از ارتش ها مورد مطالعه، به كار مي رود.  نقاط قوت و ضعف هریک 
شاخص نظامي گري جهاني، شاخص امنيت سایبري جهاني، شاخص 
قدرت نظامي امریکا، شاخص آسيب پذیري اقتصادي، شاخص رفاه 
جمله  از  شکننده  یا  و  خورده  شکست  دولت هاي  شاخص  و  لگاتم 
اجمالي  نگاهي  با  است.  بين المللي  تركيبي  شاخص هاي  مهمترین 
به شاخص هاي مذكور مي توان مشاهده كرد كه مسئله هنجار سازی 
شاخص ها و وزن دهي به آنها از جمله مهم ترین موارد است كه در 
روش شناسی ساخت آنها به چشم مي خورد. تعداد قابل توجهی روش 
وزن دهی وجود دارد كه برخی از مدل های آماری نظير آناليز عوامل، 
آناليز پوششی داده ها  و مدل های اجزای نامشهود )UCM( و برخی 
 ،)BAP( دیگر از روش های مشاركتی نظير فرآیند اختصاص بودجه
 )CA( و تجزیه تحليل پيوسته )AHP( فرآیندهای تحليلی درختی
حاصل شده اند. هرچند ممکن است برخی از تحليل گران وزن ها را 
است  ممکن  دیگران  كنند،  تعيين  آماری  روش های  اساس  بر  تنها 
را  هستند  كمتر  بيشتر/  تأثير  دارای  كه  اجزایی  خود  نظر  به  بسته 
عوامل  و  سياستگذاری  اولویت های  تا  دهند  كمتر  بيشتر/  وزن 
نظری را بهتر منعکس كنند. به هر حال، مطالعه و تحليل و بررسي 
ارتقاء سطح كيفي  به منظور  ارزشمند  منبعي  یاد شده  شاخص هاي 
شاخص سازي به ویژه در مقوالت امنيتي و در كشور خواهد بود.« 

در پایان آقاي محمدعلي مينایي، ضمن ارائه جمع بندي نهایي جلسه 
با اشاره به موضوع شاخص هاي بين المللي خاطر نشان كردند: »از 
از  و  است  تركيبي  شاخص   200 بين المللي،  شاخص هاي  مجموعه 
مرتبط  غيرمستقيم  و  مستقيم  طور  به  كه  100 شاخصي  ميان  این 
به امور دفاعي و به وی ژه امنيتي هستند، موضوعي است كه نشانگر 
اهميت شاخص هاي تركيبي، درصد و برآورد وضعيت امنيتي است.«

نشست »بررسی و تحلیل 100 شاخص ترکیبی بین المللی«
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كرسی  دهمين  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی،  كرسی های  دفتر 
عنوان  با  علمي«  ایدة  نقد  و  »عرضه  رویکرد  با  ترویجي 
رسانه ای  سواد  رهيافت های  از  یکی  عنوان  به  اخالقی  »سواد 
ناقدین  بهاره نصيری و  ارائه دكتر  با  را  اجتماعی«  و مسئوليت 
دكتر  آقاي  جناب  و  سلطانی فر  محمد  دكتر  آقاي  جناب  جلسه 

بشير حسينی برگزار كرد.
به  گویی  آمد  وخوش  سالم  از  پس  ایشانی  دكتر  جلسه  مدیر 
یک  است:  ركن  سه  دارای  امروز  »كرسی  كرد:   عنوان  حضار 
ارائه دهنده: خانم دكتر نصيری و دو نفر ناقد جناب آقای دكتر 
محمد سلطانی فر و جناب آقای دكتر بشير حسينی و مدیر جلسه 
كه اینجانب هستم. اثر صاحب كرسی چند هفته قبل به ناقدان 
محترم ارسال شده و در این جا نظر ارائه دهنده توسط ناقدین و 
حاضران كه از افراد آگاه به موضوع خواهند بود مورد نقد و سوال 

قرار می گيرد.«
خانم دكتر نصيری هم ضمن تشکر از حضور اساتيد بيان كرد: 
»تجربه نشان داده است، اخالق ستون فقرات همة موضوعاتی 
به هر حوزه ای وارد  با آن سروكار دارد. اخالق  انسان  است كه 
به  خود  با  را  انسانی  ارزش های  عيار  و  قداست  چارچوب  شود 
همراه می آورد. اخالق هر چيز را از آفت ها حفظ و جهت صحيح و 
درستی را برای آن ترسيم می كند. مهم ترین اصل در علم اخالق 
این است كه باید اخالقی زیست. اگر كسی از من بپرسد دليل 
مبنایی  و  این فرض  كه:  این سخن شما چيست؟ خواهم گفت 
است كه برای رسيدن به مقصود باید اختيار كرد و باید اخالق را 

صدر نشاند.«
اكتساب  مفهوم  با  سواد  »مفهوم  گفت:  نصيری  دكتر  ادامه  در 
و  مهارت ها  كه  است  آن  بيانگر  اكتساب  این  است.  پيوند  در 
توانش های متناظر با سواد، اموری نيستند كه به طور زیستی و 
در فرایند رشد خود به خودی در انسان ایجاد شوند. برای نمونه 

راه رفتن كودكان امری فيزیولوژیک و ناشی از رشد آنهاست كه 
در بازه زمانی ویژه ای فارغ از آموزش و تالش و در هرحال رخ 
اكتسابی بودن سواد داللت های مفهومی ویژه ای دارد؛  می دهد. 
نيازمند قصدمندی، تالش، برنامه ریزی و آموزش است. هرمان بر 
این باور است كه سواد نه تنها متمایز از رشد فيزیکی و طبيعی 
است، بلکه امری فراتر از بروندادهای زندگی اجتماعی نيز هست. 
تعامل  ابزارهای  ضروری ترین  از  یکی  عنوان  به  رسانه ای  سواد 
سواد  هدف  و  است  مختلف  رسانه های  با  مؤثر  و  هوشمندانه 
كه  چرا  است؛  تفسيرهایمان  بر  بيشتر  كنترل  اعطای  رسانه ای 
رسانه ای  سواد  تفسيرند.  جنس  از  رسانه ای  پيام های  تمامی 
)شامل  انتقادی  درک  استفاده،  دسترسی،  افزایش  معنای  به 
رمزگشایی، تحليل و ارزیابی( و توليد محصوالت رسانه ای است.«

دكتر نصيری در پاسخ به این سوال كه رسانه ها در عصر ما چه 
اینترنت،  تلویزیون،  رادیو،  از  اعم  »رسانه ها  گفت:  دارند،  نقشی 
فيلم، روزنامه، مجله، كتاب و... هر روز به طور فزاینده اطالعات، 

دهمین کرسی ترویجی با رویكرد »عرضه و نقد ایدة علمی«

»سواد اخالقی به عنوان یكی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی« 

گزارشی از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره 
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عرضه  فرزندانمان  و  ما  به  را  مختلفی  تبليغات  و  سرگرمی ها 
می كنند، كه همگی نقش مهمی در شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، 
ارزش ها، اعتقادات و دیدگاه های ما بازی می كنند. بنابراین الزم و 
ضروری است تا درون مایه ها و ایده های اصلی یک پيام را كشف 
برای  راه  بهترین  رونمایی كنيم.  آن  زیرین  از الیه های  و  كرده 
به  است.  رسانه ای  سواد  مهارت  پيام ها، كسب  انواع  از  رونمایی 
باشيم  انتقادی داشته  جای تفکر اسفنجی، تفکر غربالی و تفکر 
كه از مفاهيم اساسی در سواد رسانه ای است. سواد رسانه ای از ما 
می خواهد دائمًا جنگل اندیشه هایمان در برابر پيام های رسانه ای 
را حرص كنيم. چرا كه امروزه رسانه ها مرزهای اخالقی را زائل 

كرده اند و الگوهای جدیدی از كنش و رفتار را ارائه می دهند.« 
ایشان همچنين در تعریف مفهوم اخالق گفت: »اخالق بایدها و 
نبایدهای حاكم بر رفتارهای انسانی و تعيين كننده قواعدی است  
كه باید در زندگی انسان جاری باشد یا چيزی است كه به وسيله 
آن درست یا نادرست بودن رفتارهای انسان را ارزیابی می كنيم. 
كشف  جهت  در  استدالل  فرایندهای  و  اصول  اخالق  اصطالح 
به  نسبت  چيزی  اینکه  یا  می شود  خوانده  غلط  یا  درست  آنچه 
چيز دیگر بهتر یا بدتر اطالق می گردد. سواد اخالقی به ما كمک 

می كند تا دربارة اخالقيات بهتر فکر كنيم. تفکر و نظرگاه هایمان 
و  عمق  آن  به  و  دهيم  ارتقاء  اخالقی  موضوعات  به  نسبت  را 
سنجيدگی بيشتری ببخشيم. در فرایند رشد و نمو دائما می شنویم 
چه چيزی خوب است و چه چيزی بد است یا كدام كار را انجام 
دهيم یا ندهيم كه همة اینها را از والدین، دوستان، آموزگاران و 
دسته  را  ارزش ها  این  باید  سرانجام  اما  می شنویم.  امان  جامعه 
بندی كنيم و برای خود صاحب عقيده شویم. حساسيت اخالقی 
به معنای فهم اخالقی و داشتن عالیق و دغدغه های اخالقی در 
امور است. رویکرد حساسيت اخالقی در سواد رسانه ای به گونه 
ای است تا حساسيت بيشتر افراد را دربارة شيوة انعکاس، تقویت 

و شکل گيری پيام ها برانگيزاند.«
خصوص  در  پياژه  گفته  به  اشاره  در  علمی  هيأت  عضو 
استدالل ورزی اخالقی و سواد رسانه ای گفت: پياژه استدالل ورزی 

اخالقی را فرایند داوری آگاهانه درباره خوب یا بدی كنش های 
سواد  در  اخالقی  استدالل ورزی  مهارت  می كند.  تعریف  انسان 
رسانه ای مبتنی بر تصميم گيری های مستدل، منطقی و در عين 
می تواند  كه  است،  موجود  پيام های  با  مواجهه  در  اخالقی  حال 

شامل مراحل زیر باشد:
1- ابتدا به خود موضوع، مسأله یا پيام وضوح ببخشيم.

2- نظرات و دیدگاه های دیگران را در مورد آن مرور كنيم.
3- تفکيک و دسته بندی نظرات و بررسی دالیل موافق و مخالف آن.

4- موضعی را نسبت به آن اتخاذ كنيم و سعی كنيم آن را موجه 
كنيم.

مطهری  استاد  توصيه های  بازگویی  به  ادامه  در  نصيری  دكتر 
بار  را  كتاب  انسان  پرداختند:  خوانی  كتاب  شيوة صحيح  دربارة 
اول به قصد لذت می خواند، بار دوم می خواند برای بدست آوردن 
یک  تا  دارند  نياز  نيز  حافظه ها  قوی ترین  حتی  چون  جزئيات، 
كتاب مفيد را حداقل دوبار پشت سرهم بخواند،  بار سوم نقادانه 
می خواند و سعی می كند پرده از نقاط ضعف و ایرادهایی كه بر آن 
وارد است بردارد، سپس آن مطالب تجزیه و تحليل و دسته بندی 
می كند و هر مطلبی را با توجه به این كه از چه دسته مطالبی 

است، به حافظه می سپارد. 
دكتر نصيری حداقل سه نوع رفتار ارتباطی را معرفی كردند: رفتار 
ارتباطی درون شخصی )من با من(، رفتار ارتباطی بين شخصی 
)من و دیگران(، رفتار ارتباطی برون شخصی )من با نهادها و امور 

دیگری غير از انسان ها مثل محيط زیست(.
به نظر ایشان اخالق در هر نوع رفتار ارتباطی باید مبتنی بر رعایت 
حقوق كسی باشد كه با او ارتباط داریم. در ارتباط درون شخصی 
با خودارزیابی و خود  باید دغدغه حقوق خودم را داشته باشم و 
محاسبه گری اخالقی عمل كنم. در رفتار ارتباطی بين شخصی 
و برون شخصی، حقوق طرف ارتباط مالک قرار می گيرد. بدین 

معنی كه شما حق دارید و من تکليف.
كه  باشد  داشته  دقت  و  باشد  خود  اخالقی  متصدی  باید  انسان 
اگر نرخ اخالقی بودنش در نشر پيام ها سير نزولی داشت؛ سریعًا 
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كميته بحران تشکيل دهد و به چاره جویی بپردازد. ایشان ركن 
را »عشق« مطرح كرد و گفت:  ارتباطی  رفتار   اصلی اخالق در 
»عشق مهمترین عاطفة آدمی و بزرگترین فضيلت اوست. انسانی 
بتواند به تک  باید  كه می خواهد و می تواند اخالقی زندگی كند 
تک انسان ها، با تمام فردیت و حيات باطنی ای كه دارند، عشق 

بورزند و نسبت به آنها احساس مسئوليت نماید.« 
دكتر نصيری در تعریف سواد اخالقی، سواد رسانه ای و مسئوليت 
اجتماعی گفت: »مسئوليت اجتماعی، احساس تعهد و مسئوليت 
رفتارهای  و  تصميم گيری ها  هنگام  به  جامعه  افراد  قبال  در 

ارتباطی است. 
در  دارد؛  توجه  تصميمات  بعد شخصی  به  اخالق  كه  همان طور 
مقابل مسئوليت اجتماعی به جنبه اجتماعی و مسائل فراشخصی 
مسائل مربوط است. در این بين وقتی فردی به توانمندی سواد 
رسانه ای مجهز می شود؛ به مفهوم جدیدی از شهروندی می رسد 
كه به لحاظ اخالقی فقط در قبال خود مسئول نيست، بلکه نسبت 

به مسائل مختلف اجتماعی نيز احساس مسئوليت می كند.
توسعه سواد رسانه ای، گسترش اخالق و مسئوليت اجتماعی پيش 
نياز هرگونه فعاليتی است و تا زمانی كه ما نتوانيم این سه مؤلفه 
از  را در كنار هم در جامعه نهادینه كنيم، نمی توانيم به استفاده 

فرصت ها و نقاط قوت موجود در پيام بپردازیم.« 
با  پيام ها،  از  اخالقی  بندی گفت: »دریافت های  در جمع  ایشان 
تأكيد بر روابط شخصی و بهره مندی از سواد اخالقی می تواند  به 
افراد  اجتماعی  پذیری  و مسئوليت  انسانی  روابط  بودن  ارزشمند 
جامعه بينجامد. اخالق بدون در نظر گرفتن انسان و كنش هایش 
به  نسبت  انسانی  كنش  نوعی  اخالقی،  قضاوت  و  معناست  بی 
پيام هایی است كه فرد از محيط پيرامونش كسب می كند. از آنجا 
احساسی،  شناختی،  بعد  شامل  رسانه ای  سواد  مؤلفه های  كه 
و  اخالق  ميان  رابطه  لذا  است؛  اخالقی  و  زیبایی شناسی 
جای  رسانه ای  سواد  اخالقی  بعد  ذیل  در  اجتماعی  مسئوليت 

می گيرد.
اجتماعی  مسئوليت  و  اخالق  گسترش  رسانه ای،  سواد  توسعه 
پيش نياز هرگونه ارتباط انسانی است و تا زمانی كه ما نتوانيم 
به  نمی توانيم  كنيم،  نهادینه  افراد  در  هم  با  را  بعد  سه  این 

بپردازیم.« مؤثر  ارتباط 
وی همچنين اضافه كرد، افراد باید در تصميم گيری های خود در 
توليد، توزیع و انتشار پيام ها، صرفًا منافع شخصی خود را در نظر 
نگيرند بلکه باید نسبت به مسائلی چون آلودگی محيط زیست، 
تبعيض، فقر، خشونت، بی عدالتی و... از خود مسئوليت نشان دهند. 
هر فرد به عنوان زیر سيستم در قبال جامعه و آثاری كه كاركردها 
و عملکردهای شخصی اش بر جامعه و افراد آن باقی می گذارد، 
بعد  به  باید احساس مسئوليت كند. همان طور كه سواد اخالقی 
شخصی و فردی تصميمات و رفتارهای ارتباطی توجه دارد، در 
فراشخصی  و  اجتماعی  جنبه های  به  اجتماعی  مسئوليت  مقابل، 
مربوط می گردد. در این بين سواد رسانه ای هم می تواند با رعایت 
دقيق تر،  آموزه های  به  مجهز  حوزه  دو  هر  از  بهره مندی  و 
و  پردازش  تفسير،  تحليل،  تجزیه،  برای  جدی تری  و  عميق تر 

انتشار پيام ها شود.
توصيف  صورت  این  به  جامعه  از  را  آفریقایی  تجربه  هامينگا 
می كند: ساقه بریده شده از درخت هرگز نمی تواند هویت درخت را 
داشته باشد، زیرا از بقيه اجزای درخت منقطع شده است؛ به بيان 
دیگر حيثيت وجودی درخت خدمت به آسان سازی جریان انرژی 
حياتی است كه فقط در صورت اشتراک و هماهنگی همه اجزاء 
امکان پذیر است. در جامعه انسانی نيز چنين است؛ یعنی جامعه 
چيزی جز با یکدیگر بودن و مراقبت كردن از یکدیگر نيست. در 
این دیدگاه عملکرد فردی كه برای سود شخصی خودش كاری 

انجام دهد به منزله مرگ وی است. 
به  و  باشد  رسانه  یک  تواند  می  فردی  هر  كه  امروز  دنيای  در 
عنوان عضوی از جمع انسان ها، نمی تواند در برخورد با پدیده ها 
مؤلفه های  رعایت  با  باید  بلکه  نماید.  عمل  خنثی  و  منفعالنه 
پایبندی  و  رسانه ای  سواد  مهارت های  فراگيری  اخالقی،  سواد 
با توجه بر  به مسئوليت اجتماعی به گونه ای فعاالنه و اخالقی، 
خير مشترک و انصاف درگير مسائل و ارتباطات اجتماعی شود و 
اقدام به توليد، توزیع و انتشار پيام كند. با گسترش نوع دوستی، 
احترام  اخالقی،  الزام  گرایی،  جمع  مسئوليت پذیری،  فضيلت، 
متقابل و در نتيجه مشاركت گسترده، همه انسان ها در خيرهای 

حقيقی مشاركت خواهند داشت. 



                                                                                     25        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

دفتر كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره یازدهمين كرسی ترویجي با رویکرد »عرضه و نقد ایدة علمي« با عنوان »تبارشناسي نقد« 
را با ارائه دكتر عيسي امن خاني و ناقدین جلسه جناب آقاي دكتر عليرضا مالیي تواني و جناب آقاي دكتر مهدي محبتي برگزار كرد. 

در این جلسه موارد زیر بررسی و مورد نقد قرار گرفت:
پيشامدرن  ایران  در  نقد  چرا  كجاست؟  نقد  خاستگاه 

حضوري بسيار كم رنگ و حاشيه اي دارد؟ 
در  باید  را  نقد  خاستگاه  كه  باورند  این  بر  بسياري 
فضيلت هایي چون مدارا و تساهل و... ـ كه مي توان آنها 
دموكراتيک  مدرن/  جهان  مؤلفه هاي  اصلي ترین  از  را 
دانست ـ جستجو كرد؛ به باور این دسته بدون ذهنيت 
دموكراتيک نقد امکان حضور نخواهد داشت و از آنجا 
كه ذهن جامعة ایران پيشامدرن، ذهنيتي استبدادي بوده 
و  ندوانيد  ریشه  مشروطه  زمان  تا  ایران  در  نقد  است، 
پا نگرفت. پژوهش حاضر با طرد این نظر/ باور پاسخ 

دیگري را براي پرسش فوق ارائه مي دهد.
نویسندگان عصر مشروطه اگرچه بسيار از ضرورت نقد 

و اصالح سخن گفته اند اما هيچ اشاره اي به نسبت نقد با فضيلت هایي چون مدارا، تساهل و... در آثار خود نکرده اند؛ آنها نقد را غالبًا همراه 
با مرگ )و مفاهيم هم معني با آن چون اضمحالل، فنا، نيستي، تالشي و...( به كار برده اند تا آنجا كه باید گفت كه نسبت ميان مرگ/ 
نقد و اصالح، نسبت حقيقي و بنيادین در ميان متون این دوره است. بررسي شرایط تاریخي ایران عصر مشروطه نيز بر درستي این مسئله 
صحه مي گذارد. ایران در این زمان كشوري عقب مانده با ساختاري كهن و ناكارآمد بود كه در برابر سياست هاي تهاجمي كشورهایي 
چون روسيه و انگلستان هر لحظه امکان تالشي آن مي رفت. همين شرایط است كه ایرانيان را ناگزیر از اصالح خویش و تن دادن به 
سخنان ناقدان واداشت. پس از گذار نسبي ایران از این عصر بحران زا، نسبت مرگ/ نقد همچنان به قوت خود باقي ماند دليل آن نيز ورود 
نظام هاي فکري و اقتصادي اي بودند كه بنيان نظري آنها بر نسبت مرگ/ نقد و اصالح استوار بود: نظریة تکامل داروین و نظام بازار/ 

سرمایه داري دو نظام فراگيري بودند كه ایرانيان پس از آشنایي با غرب به اخد آنها مبادرت كردند.

یازدهمین کرسی ترویجي با رویكرد »عرضه و نقد ایدة علمي« 

 »تبارشناسي نقد«
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دوازدهمين  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی  كرسی های  دفتر 
با  علمي«  ایده  نقد  و  »عرضه  رویکرد  با  ترویجي  كرسي 
رواني  و  شناختي  توانایي  هاي  آزموني  بين  عنوان: »سنجش 
دكتر  ارائه  با  را   »CHC نظریة  اساس  بر  كودكان  حركتي 
روح اهلل شهابي و ناقدین جلسه جناب آقاي دكتر سعيد اكبري 

زردخانه جناب آقاي دكتر عباس عبادي برگزار كرد.
در این جلسه دكتر شهابی گفت: در مورد توانایي هاي شناختي 
كه  است  شده  مختلفي طرح  دیدگاه هاي  تاكنون  و سنجش 
از بين این دیدگاه هاي مختلف الگوي كتل »هورن« كارول 
لحاظ  به  و  جامع ترین  مي توان  را   CHC نظریه  به  معروف 
تجربي مورد حمایت ترین نظریه در مورد ساختار توانایي هاي 
شناختي تا به امروز دانست )رینولد، وینست و فيلچر جانزن، 
2013(. این نظریه یک الگوي سه الیه اي مطرح مي كند؛ در 
توانایي هاي  مياني  در الیه  جزئي،  توانایي هاي  پایين تر  الیه 
گسترده تر و در باالترین الیه نيز یک عامل عمومي معرفي 
شده است. توانایي هاي الیه دوم همراه با توانایي هاي جزئي 
استدالل  )استقراء،  سيال  استدالل  شامل  آن ها  نخست  الیه 
)اطالعات  ادراكي  دانش  كّمي(،  استدالل  و  كلي  زنجيره اي 
حساسيت  شنيدن،  توانایي  واژگان،  زباني،  تحول  عمومي، 
ظرفيت  و  حافظه  )فراخناي  كوتاه مدت  حافظه  گرامري(، 
تداعي،  )حافظه  بلندمدت  بازیابي  و  اندوزش  كاري(،  حافظه 
حافظه معنایي، سهولت ناميدن و سيالي اندیشه اي(، پردازش 
بستن،  )شامل تصویرسازي، چرخش ذهني، سرعت  دیداري 
پردازش  طول(،  برآورد  و  دیداري  حافظه  انعطاف پذیري، 
گفتار،  در  صدا  تمایز  آوایي،  رمزگرداني  )شامل  شنيداري 
مقاومت در مقابل محرک شنيداري، حافظه الگوهاي صوتي، 
تمایز موسيقيایي،  و  ریتم، قضاوت  مورد  در  و قضاوت  حفظ 
)شامل  پردازش  تعيين محل صدا(، سرعت  زیروبمي مطلق، 
عددي(،  سهولت  و  آزمون دهي  سرعت  ادراكي،  سرعت 
ساده،  واكنش  زمان  )شامل  واكنش  و  تصميم گيري  سرعت 
زمان واكنش انتخابي، زمان بازرسي، سرعت مقایسه ذهني، 
سرعت پردازش معنایي(، خواندن و نوشتن )شامل رمزگرداني 
واژه،  كردن  هجي  خواندن،  سرعت  خواندن،  درک  خواندن، 
توانایي نوشتن و سرعت نوشتن(، دانش كّمي )شامل دانش و 
پيشرفت ریاضي(، دانش حيطه خاص، توانایي هاي المسه اي، 

بویایي(،  )حافظه  بویایي  توانایي هاي  جنبشي  توانایي هاي 
سرعت رواني حركتي )سرعت حركت اندام و سرعت نوشتن( 
اندام ها،  هماهنگي  )شامل  حركتي  رواني  توانایي هاي  و 
و  هدف گيري  كنترل،  دقت  دست،  چابکي  انگشتان،  چابکي 
تعادل بدن( است )هانت، 2011، اشنایدر و مک گریو، 2012(. 
 CHC الگوي  است  باعث شده  پژوهشي  جامعيت و حمایت 
سازماندهي  انتخاب،  براي  مبنایي  عنوان  به  زیادي  حدود  تا 
و تفسير آزمون هاي توانایي شناختي مورد استفاده قرار گيرد 
سنجشي  مجموعه هاي  و  آزمون ها  بازبيني  در  نيز  اخيراً  و 
مهم مانند هوش آزماي وكسلر و مجموعه سنجش توانایي و 
قرار  توجه  مورد  زیربنا  عنوان  به  پيشرفت وودكاک جانسون 
این  با  فلچر جانزن، 2013(.  )رینولد، وینست و  گرفته است 
حال تاكنون آزموني كه بتواند تمام و یا حداقل بخش زیادي 
از توانایي هاي الیه دوم را پوشش دهد ساخته نشده است. از 
این رو هدف از پژوهش حاضر ساخت آزموني بوده است كه 
بتواند توانایي هاي بيشتري از الیه دوم این نظریه را سنجش 
و در نتيجه آن برداشت جامع تري از توانایي هاي شناختي و 
كاربرد  با  آورد. مطالعه حاضر  بدست  رواني حركتي كودكان 
شده  انجام  گام  چهار  در  و  بين آزموني«  »سنجش  روش 
مقياس هاي  انتخاب   )2 محوري،  مقياس  انتخاب   )1 است؛ 
تکميلي 3( مطالعه تجربي مقدماتي و 4( اجراي مطالعه اصلي 
همبستگي  ضرایب  نهایي.  مقياس  اعتبار  و  روائي  بررسي  و 
 0/98 و  المسه اي(  )توانایي   0/76 بين  مقياس ها  بازآزمایي 
بيانگر اعتبار مناسب  )توانایي استدالل سّيال( بوده است كه 
روائي  منظور  به  متخصصين  توافق  ضریب  است.  مقياس ها 
محتوایي بين 0/6 تا 0/1 بوده است. به منظور بررسي روائي 
سازه به روش تمایز سني، نتایج تحليل واریانس چندگانه نيز 
نشان داده است كه گروه هاي سني مختلف در همه توانایي ها 
با هم تفاوت معنادار داشته اند. همچنين نتایج تحليل عاملي، 
رواني  شناختي،  توانایي هاي  شامل  عاملي  سه  ساختار  یک 
حركتي و سرعت و كارآمدي را مورد تأیيد قرار داده است. از 
این رو مي توان نتيجه گرفت آزمون نهایي از اعتبار و روائي 
مناسب و خوبي براي سنجش توانایي هاي شناختي و رواني 

حركتي كودكان )13 توانایي( برخوردار است.

دوازدهمین کرسي ترویجي با رویكرد »عرضه و نقد ایدة علمي«

 »سنجش بین آزموني توانایي  هاي شناختي و رواني حرکتي کودکان بر 
  »CHC اساس نظریة
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پژوهشکدة نظریه پردازی سياسی و روابط بين الملل سخنرانی با عنوان »بررسی 
با سخنرانی  را در موضوع هسته ای  ایران و آمریکا«  بين  زمينه های مذاكرات 

دكتر قنبرلو در روز 12 بهمن برگزار كرد. 
دكتر قنبرلو در ابتدای سخنرانی خود با در نظر گرفتن موضوع زمينه های شکل 
گيری مذاكرات هسته ای بين ایران و آمریکا كه طی سال های اخير اتفاق افتاده 
است، گفت: »سه متغير قابل بحث است: اول، تحریم های بين المللی كه به انحاء 
مختلف مستقيم و غير مستقيم روی موضع ایران تأثير گذاشته اند و باعث شده اند 
كه ایران با اراده جدی تر و انرژی بيشتری وارد مذاكره با آمریکا شود. دوم تغيير 
مالیمی  فضای  شد  باعث  كه  آمریکا  در  هم  و  ایران  در  هم  سياسی  نخبگان 
به خيزش  كه  است  منطقه ای  تحوالت  و سوم  ایجاد شود  دو كشور  روابط  در 
جریان های تکفيری انجاميده و امنيت غرب آسيا را تحت تأثير قرار داده است.     
بستر سياسی موجود برای مذاكرات ایران و آمریکا، ناظر به مسائل و مشکالت 
ریشه دار بين ایران و آمریکا می باشد. مطالعات نشان می دهد كه فضای تخاصمی 
ایجاد شده در روابط ایران و آمریکا بعد از انقالب اسالمی ایران، یکنواخت نبوده 

و بلکه مستمکراً در حالت نوسان بوده است. تخاصم موجود مکرراً به سمت  تشدید و سپس مالیم شدن تمایل داشته است. مشکالت 
موجود بين دو كشور از جهتی به رابطة ایران و آمریکا قبل از انقالب برمی گردد و از جهت دیگر به تحوالت در روابط ایران و آمریکا بعد 

از انقالب مربوط می شود.« 
وی در ادامه گفت: »به نظر می رسد متغير كليدی كه باعث تداوم فضای تخاصم شده است، مسئله حمایت آمریکا از اسرائيل می باشد و 
تا زمانی كه این مسئله وجود داشته باشد، تخاصم باقی خواهد ماند. اگرچه همين مسئله هم مانع تعامالت موقتی نبوده است. در طول 
سی تا چهل سال اخير، منافع دو كشور در ابعاد مختلف باعث شده است كه بعضًا دو طرف، به سمت همکاری های محدود كشانده شوند. 

مذاكرات هسته ای هم در چنين فضایی 
را  آنها  كشور  دو  منافع  گرفت.  شکل 
مشخص  موضوع  سر  بر  همکاری  به 
هسته ای كشاند كه البته گام بزرگی در 
طرف  دو  موجود  مشکالت  حل  جهت 
بود  پيش بينی  قابل  حال،  این  با  بود. 
بازخواهد  مجدداً  تخاصمی  فضای  كه 
دیگری  مسائل  آمریکا  دولت  و  گشت 
به  را  ایران  موشکی  فعاليت های  مثل 
مطرح  كشمکش  و  تقابل  بهانه  عنوان 

خواهد كرد.«

نشست »بررسی زمینه های مذاکرات بین ایران و آمریكا در موضوع هسته ای«

گزارشی از نشست های پژوهشكدة 
نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل
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نشستی  بين الملل  روابط  و  سياسی  نظریه پردازی  پژوهشکدة 
اسالمی  جمهوری  در  اقتصادی  عملکرد  و  »دولت ها  عنوان  با 
فوزی  یحيی  دكتر  با سخنرانی  را  و شباهت ها«  تفاوت ها  ایران: 
روز سه شنبه 5 بهمن ماه برگزار كرد. در ادامه خالصه ای از این 

نشست آمده است.
دولت در جمهوری اسالمی ایران به دليل ذات مردم ساالرانه خود 
نهادی متحول و پویا می باشد. به طوریکه طی چهار دهه گذشته  
اندیشه هاي متفاوت در  با  جریان ها و گروه هاي سياسي مختلف 
عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است 
كه این تحوالت در عرصه دولت چه تأثيری برتفاوت عملکردی  
پژوهش  این  روش   است؟  داشته  مختلف  دولت های  وكارآمدی 
كه  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های  و  است  تاریخی-تطبيقی 
هرچند  طی چند دهه بعد از انقالب اسالمی ایران، جریان ها و 
گروه هاي سياسي مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه هاي 
متفاوت در عرصه دولت در ایران  حضور داشته اند. اما این دولت ها 
موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند و تفاوت 
عملکرد آنان در عرصه اقتصاد  به حدی چشمگير نيست كه بتوان 
آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تأثير رویکردهای جدید 

دولت ها دانست. 
دكتر فوزی در توضيح این بحث گفت: »در سه دهه اخير دولت ها 
با گفتمان های  مختلف در ایران به قدرت رسيدند كه رویکردهای 
گفتمانی هر یک از آنها به مسائل كالن كشور موجب گردید تا 
تأثيرات  مقطعی و كوتاه مدتی را بر روند تحوالت اقتصادی ایران 
در  دولت  و  گذار  دوران  دولت های  از  اگر  باشد.  داشته  دنبال  به 
انقالبی و جنگ  زمان جنگ بگذریم كه بدليل مشکالت خاص 
كشور  اقتصادی  عرصه  در  را  مهمی  ساختاری  تحول  نتوانستند 
به جای بگذارند باید گفت همه گفتمان های سياسی بعد از جنگ 
بر كليت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته 
و بر اصولی همچون تقویت رشد توليد اقتصادی ، گسترش عدالت 
اجتماعی ، خصوصی سازی، تحول در نظام بانکی و ارزی و... تأكيد 
در  نه  مذكور  گفتمان های  اصلی  اختالف  واقع  در  و  می كردند 
و  اهداف  این  پيشبرد  تاكتيک  در  بلکه  اقتصادی،  كليات حركت 
این  كردن  عملياتی  و  اعمال  در  اما  است .  بوده  آنها  الویت بندی 
مستمر  اقتصادی  رشد  نتوانستند  دولت ها  این  كالن،  راهبرهای 
تأثير  اقتصادی همواره تحت  و رشد  كنند  پيگيری  را  پایداری  و 
عوامل مختلف از جمله وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی 
و تأثير پذیری زیاد از بازار جهانی، دارای فراز و فرودهای مختلفی 
نيز  جينی  و ضریب  بيکاری  نرخ  تورم،  نرخ  تغييرات  است.  بوده 
وضعيت باثبات و مثبتی را در بسياری از مقاطع مختلف دولت ها 
بوده است كه نشان  فراز و فرود همراه  با  و  نکرده است  تجربه 

دهنده آن است كه حركت به سوی عدالت اقتصادی و اجتماعی 
از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و علی رغم شعار عدالت خواهانه 
دولت های مختلف آنها موفق به ایجاد روند با ثبات و مستمری 
در این راستا نبوده اند. همچنين طی سه دورة مورد بررسی، ارزش 
پول ملی  با توجه به افزایش نرخ ارز، حدود 95 ارزش خود را از 
دست  داد، به طوریکه ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم به 
حدود یک سوم كاهش پيدا كرده است و در دوره دوم پول ملی 
از دست داده است )مهم ترین  را  از ارزش خود  به نيمی  نزدیک 
تحقيقات  مركز  راهبردی  گزارش  كشور،  اقتصادی  شاخص های 
استراتژیک، ش 162( كه نشان می دهد ساختارهای بانکی ونظام 
پولی وارزی كشور دارای وضعيت با ثباتی نبوده است و به شدت 

در مقابل عوامل بيرونی آسيب پذیر بوده است.«
وی در ادامه گفت: »براین اساس در یک بررسی مقایسه ای باید 
گفت كه  علی رغم موفقيت های مقطعی برخی دولت ها در برخی 
تحول  نتوانسته اند  دولت ها  از  هيچکدام  اقتصادی،  شاخص های 
كشور  اقتصادی  مهم  شاخص های  در  را  پایداری  و  جانبه  همه 
ایجاد كنند و روند اقتصادی كشور روند پایدار و مستمر مناسبی را 
طی  نکرده است. كه این روند نشان دهنده آن است كه علی رغم 
تحول  ایران  اقتصاد  اما  بوده اند  ومتحولی  پویا  دولت های  اینکه 
بيان دیگر  به  را تجربه نکرده است. در  ساختاری مهم و مثبتی 
می توان گفت هرچند طی چند دهه بعد از انقالب اسالمی ایران ، 
با  ارادی  جریان ها و گروه هاي سياسي مختلف به عنوان عوامل 
اندیشه هاي متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. و 
عرصه دولت در ایران در سال های بعد از انقالب عرصه ای متحول 
بوده است. و این رویکرد متحول نيز تأثيراتی بر عملکرد متفاوت 
دولت ها داشته است اما این تفاوت عملکردی به حدی چشمگير 
نيست كه بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تأثير 

نشست »دولت ها و عملكرد اقتصادی در جمهوری 
اسالمی ایران: تفاوت ها و شباهت ها«
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رویکردهای جدید دولت ها دانست بلکه تغييرات عملکردی بسيار 
محدود وكم ثبات بوده اند نتيجه این بحث آن است كه باید گفت 
اراده دولت ها عليرغم تفاوت های گفتمانی خود تنها عامل مهم بر 

تحوالت اساسی و كالن نبوده است.  
كم  و  اقتصاد  عرصة  در  دولت ها  عملکردی  تشابه  چرائی  تبيين 
تأثير بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی 
دولت های مختلف هرچند بحثی فراتر است اما در مورد آن باید 
به ابعاد ماهيت فرایند عمل سياسی در ایران و نوع  تعامل عوامل 

ارادی )داخلی و بين المللی( توجه كرد.«
وی متذكر شد »همانطور كه در بخش مفهومی مطرح شد برای 
رویکرد  سه  دولت ها،  عملکردی  تشابه  چرائی  تحليل  بررسی 
مؤثر  عوامل  درخصوص  سياسی  علوم  اندیشمندان  توسط  مهم 
برعملکرد دولت ها مطرح شده است برخی با تأكيد بر دیدگاه های 
اراده گرایانه بر نقش كارگزاران سياسی دولت ها در تحوالت تأكيد 
مدعی  ساختارها،  اولویت  بر  تأكيد  با  نيز  محققان  وبرخی  دارند 
هستند كه عملکرد دولت ها تحت تأثير ساختارهای سياسی مستقر 
می باشد و دولت ها اختيارات محدودی در ایجاد تحوالت دارند اما 

در نگرش های جدید ضمن توجه به نقش ذهنيت و كنش فردی ، 
بيش  و  كم  چارچوب های  عنوان  به  عينی  ساختارهای  نقش  بر 
منعطف برای این ذهنيت و كنش ها تأكيد می كنند. این رویکرد 
سعی می كنند تا از دو  انگاری ساختاری و كارگزاری فاصله گرفته 
متقابل  تأثر  و  تأثير  یکدیگر  در  كه  بداند  سطحی  دو  را  آنها  و 
نه  دارند. نکتة كليدی دراین دیدگاه آن است كه حيات سياسی 
مجموعه ای از كنش های فردی و نه مجموعه ای از ساختارها است 
بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است كه مفهوم كليدی 
آن عمل سياسی به شمار می آید و دارای دو جنبه ی »عامالنه« 
و »ساختاری« است. و درفرایند عمل سياسی امکان و توضيح و 
تبيين امور بدون ارجاع همزمان به كنشگران و ساختار ها بعنوان 

وجوه مختلف كليه اعمال سياسی وجود ندارد.«  
كم  چرائی  مورد  در  نظری  بحث  این  براساس  است  معتقد  او 

تأثير بودن تحول در عرصه دولت بر تحول در عملکرد اقتصادی 
دولت های مختلف موارد زیر را می توان مورد توجه قرار داد:

تحليل عمل  به  ارادی  این عوامل  بر  تکيه  با  تنها  نمی توان   -1
عمل  عرصه  در  دولت ها  اراده  بلکه  پرداخت  ایران  در  سياسی 
سياسی در چارچوب ساختارهای مستقرجریان دارد و آنها علی رغم 
تفاوت ها مجبور به حركت در شيارهای ساختاری موجود می باشند 
و عملکرد دولت ها به تنهائی از اراده آنها تاثير گذار نبوده و عوامل 
دیگر را نيز باید در این ارتباط مورد توجه قرار داد به بيان دیگر 
دولت در جمهوری اسالمی به عنوان قوة مجریه در سلسله مراتب 
قدرت جای دارد و مجری قوانين و عمل در چارچوب برنامه های 
مصوب توسط نمایندگان مجلس می باشد و دولت ملزم به اجرای 
باال دستی همچون »تعيين  اسناد  تأثير  برنامه ها وقوانين و تحت 
سياست های كلی نظام در عرصه های مختلف« و سند چشم انداز 
تصویب شده  مردم  نمایندگان  توسط  كه  است  و...  ایران 1404 
می باشد. براین اساس كم تحركی دولت در عرصه تعامل با دیگر 
نهادهای سياسی، برنامه ریزی، تقنينی، قضائی و نظارتی از یکسو 
و تاثير گذاری ازسوی دیگر براین فرایندهای كالن به شدت  قدرت 

دولت  سياسی  عمل  همچنين  می سازد  محدود  را  دولت ها  مانور 
و  است  متأثر  نيز  بين المللی  عرصه  از  سياسی  ساختار  ایران  در 
از جمله عوامل تاثير گذار بر عرصه دولت در دوران جدید ساختار 
از  جهانی  ساختار  تأثير گذاری  می باشد.  بين الملل  نظام  و  جهانی 
قطعنامه های  امروز  دنيای  در  جهان  در  قدرت  نهادهای  طریق  
بين المللی، اعمال تحریم، استفاده از ابزارهای تهدید نظامی، بحث 
به  بين الملل  نظام  تأثير گذاری  راه های  جمله  از  و...  بشر  حقوق 
تا آنها را وادار به تغيير رفتار نمایيد كه  دولت های ملی می باشد 
انقالب  از  بعد  سال های  دوران  در  ایران  در  را  گذاری  تاثير  این 
به خوبی می توان دید. تحریم گسترده ایران از طریق قطعنامه های 
سازمان ملل و فشار مجامع بين المللی برای تغيير رفتار دولت ها 
در ایران از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد دولت ها در ایران بوده 
است. عالوه بر اینکه جهانی سازی چه به شکل پروسه و یا پروژه،  
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بيشترین تهدیدات را در مقابل تمدن ها و فرهنگ های غير غربی 
قرار داده است ترویج، سبک زندگی غربی، مصرف گرائی و تسلط 
محورهای  مهمترین  جمله  از  جوامع  فرهنگ  بر  غربی  فرهنگ 
این تالش ها در عرصه جهانی سازی می باشد كه می تواند با تأثير 
بر عرصه اجتماعی در جوامع هدف، تقاضاهای جدیدی را مطرح 
سازند و هر نوع تالش دولت ها برای برنامه ریزی توسعه بومی را با 
خطر مواجه سازند. توجه به این عوامل در ایران نيز اهميت خاصی 
در تحليل عملکرد دولت برخوردار است  به طوریکه می توان گفت 
همه دولت ها در ایران تحت تاثير این فشارها قرار داشته اند واین 
عوامل به شدت عملکرد آنها را با مشکالت مشتركی مواجه ساخته 
است و بدون داشتن استراتژی مشخصی برای نوع مواجهه با این 

ساختار نيز نمی تواند از قدرت عمل باالئی برخوردار گردد.
جهت دهی  در  مهمی  نقش  ساختارها  هرچند  دیگر  سوی  از   -2
و  منجمد  را  ساختارها  این  نمی توان  اما  دارند  دولت  حركت  به 
و  نبود  قائل  ارزشی  دولت ها  تغيير  اراده  برای  و  دانست  متصلب 
بلکه  و دولت حمایت كرد  بين ساختار  روابط  در  از یک جبریت 
باید گفت كه دولت ها نبز از ابزار الزم تعامل وحتی ایجاد تحول 
این  در  دولت ها  كارآمدی  ارتقای  اصواًل  در ساختارهابرخوردارند. 
ساختار در گرو تعامل مستمر و ایجاد هماهنگی بين بخش های 
مختلف نظام سياسی و دولت و تاثير گذاری بر برنامه های كالن 
از  در بخش های مختلف  اجماع سازی  از طریق  قوانين  و  توسعه 
راستای  در  بيرونی  موانع  رفع  به منظور  هوشمند  وتعامل  یک سو 
ساختار  بودن  نيازمند.دارا  نيز  امر  این  كه  می باشد  امور  پيشبرد 
هرچند  است.  اجرائی  توانمند  ونيروهای  قدرتمند  بروكراتيک 
نشان دهنده   ایران  در  دولتی  و مدیران  اجرائی  نيروهای  بررسی 
علمی  مدارک  و  تجربه  تخصص،  در  روبه رشدی  تحول  ظاهراً 
تنهائی كافی  به  این ظواهر موجه  به نظر می رسد  اما  آنها است 
نيازمند پژوهش جداگانه ای است كه  نيز  امر  این  نيست )هرچند 
چرا دارندگان مدارک معتبر از كارآمدی الزم برخوردار نبوده اند؟( و 
دولت در ایران نيازمند یک  نظام اداری كارامد و نيروهای به واقع 
توانمند برای ایجاد تعامل و اجماع سازی در درون ساختار موجود 
و بين بخش های مختلف با دولت  از یک سو و ایجاد تأثير گذاری 
مناسب بر ساختارهای موجود در راستای تقویت كارامد سازی آنها 

چند  در  دولتی  كارگزاران  تاریخی  تجربه  می باشد 
دهه انقالب در اجماع سازی برای تغييرات مورد نياز 
دولت ها  توانمندی  با  كه  می دهد  نشان  ساختاری 
چالش های  می توان  اجماع سازی  و  تعامل  در 
ساختاری كارآمدی همچون موانع حقوقی، نظارتی، 
ساخت.  مرتفع  و  داد  كاهش  را  و...  برنامه ریزی 
براین اساس ارتقا عملکردی دولت ها وگفتمان های 
پویائی  گرو  در  یکسو  از  داخلی  درعرصه  سياسی 
در  دیگر   سوی  از  و  آنها   ارادی  وتوانایی  درونی 
مختلف  بخش های  با  هماهنگی  ایجاد  و  تعامل 
و  قضائی  تقنينی،  برنامه ریزی،  سياسی،  ساختار 
تغييرات مورد  برای  اجماع سازی  توانائی  و  نظارتی 
نظر در داخل و تعامل و تاثير گذاری هوشمندانه و فعال بين المللی 

در خارج می باشد. 
موجود  ساختارهای  یکسو  از  كه  داد  نشان  پژوهش  این   -3
ساختارهای  و  و...(  تحریم ها  نظام  )همچون  بين المللی 
و  نظارتی  برنامه ریزی،  سياستگذاری،  ساختار  داخلی)همچون: 
اقتصادی  برای كارامدی دولت در عرصه  را  و...( موانعی  تقنينی 
پویایی  علی رغم  نيز  دولت ها  دیگر  سوی  از  اما  آورده اند.  بوجود 
تعامل  برای  الزم  توانمندی  از  مدیریتی  نيروهای  در  تحول  و 
هم گرائی ها  تقویت  به منظور  ساختارها  این  با  هوشمند  و  فعال 
از  و  نبوده اند  برخوردار  مختلف  بخش های  بين  اجماع سازی  و 
ضعف توانمندی تعامل بين بخشی رنج برده اند به بيان دیگر در 
دوره های مختلف، تعامل قوی و همه جانبه ای بين عوامل ارادی 
سياسی شکل  نظام  تصميم ساز  مراكز  و  قوا  دیگر  و  دولت ها  در 
در  متقابل كمتر  ارتباط  در یک  نگرفته و عمل سياسی دولت ها 
جاری  موجود  بين المللی  و  داخلی  سياسی  ساختارهای  با  تعامل 
شده اند. و عمل سياسی كارگزاران دولت های مختلف در تعامل با 
به شکل جزیره های  فشارها و محدودیت های ساختاری موجود، 
و  نتوانسته اند تحول مهم  لذا عمال دولت ها  انجام شده  متفاوتی 
تبيين چرائی   در  لذا  اقتصادی شکل دهند  را در عرصة  بنيادینی 
ضعف عملکرد دولت ها در ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد ایران 
باید به این واقعيت اذعان داشت كه ضعف ارتباطی و تعاملی در  
فرایند عمل سياسی بين ساختارها و كارگزاران  نقش اصلی را در 
براین اساس هر چند  ایفا می كند . درواقع  ضعف كارامدی دولت 
نوع گفتمان سياسی و تركيب نيروهای دولت و اراده و توانائی های 
مدیریتی آنها تغيير كرده است اما توانائی ها و اراده مدیریتی قوی 
به منظور هماهنگی بين بخش های مختلف ساختار سياسی داخلی  
ایجاد  و  قانون گذاری  برنامه ریزی،  بر عرصه  فعال  تاثير گذاری  و 
اصالح  برای  تأثير گذاری  و  داخلی  ساختارهای  بين  هماهنگی 
ساختارها از یک سو و تعامل هوشمندانه وفعال بين المللی درعرصه 
خارجی به منظور تأثير گذاری بركاهش دادن موانع از سوی دیگر  
ایران كم  در  در عمل سياسی  فرایند  این  و  است  نگرفته  شکل 
رنگ می باشد. كه البته بحث عمق تر در مورد دليل این كم رنگی 

تعامل نيز نيازمند پژوهش های جداگانه ای می باشد.
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پژوهشکدة نظریه پردازی سياسی و روابط بين الملل یکی دیگر از سلسله نشست های خود را با عنوان سخني در باب تعریف و حدود نظریة 
سياسي، سه شنبه 26 بهمن 95 با سخنرانی دكتر پگاه مصلح برگزار كرد. در ادامه خالصه ای از این سخنرانی آمده است.

الف( اهمیت بحث دربارة »نظریة سیاسی«
1- هر كنش و نهاد سياسی فعلي مسبوق به نظریه یا نظریه هاي سياسي پيشين است. ميان نظریه و عمل نسبت دو سویه و هم زیستانه 

برقرار است.
2- رفع معضالت حوزه علمي: بسياري از معضالت بزرگ عرصة عمل به سبب عدم تفاهم بر سر تعریف مفاهيم بنيادین سياسي، تحليل 

درست وضعيت و تجویز ساز و كارهای مناسب روی می دهند.

ب( اهمین بحث دربارة »تعریف و حدود« نظریة سیاسي 
1ـ باید روشن باشد كه در حوزة كنش سياسي نياز به نظریه سياسي داریم پس باید بدانيم نظریة سياسي دربارة چيست و چه كاري  

مي خواهد بکند.
اندیشه ورزي سياسي  اندیشه ورزي اجتماعي و  با شاخه های دیگر  باید شناخت كافي و مرزبندي نظریه سياسي  انتقال دانش  2ـ  براي 

مشخص باشد.
3ـ نامشخص شدن تعریف و حدود نظریة سياسي مسئله ساز است. این مسئله سازی به سبب »ناكارآمد« شدِن كليت ساحت نظري است 
كه عدم رفع مشکالت و پيچيده تر شدن معضالت زیست سياسي را به همراه دارد. مثال: خلط نظریه اخالقي و سياسي و اشتباه گرفتن 

نظریه سياسي با فلسفة سياسي.

پ( دربارة تعریف
 منظور ما از تعریف باید روشن باشد. تعریف در منطق سنتی باید جامع و مانع باشد، متضمن دور و تعریف به اخفا نباشد. اما با رجوع 
به متافيزیک/ 1036b مي شود دید كه تعریف مفهوم با تعریف شيء محسوس متفاوت است. نظریه سياسي شئ ملموس و محسوس 
نيست و تعریفش به حدتام نيست كه مقصودش حقيقت ذاتي شيء از طریق انضمام جنس قریب )پروتون گنوس( و فصل )دیافورا( باشد. 
تعریف نظریة سياسی شناساندن موضوع است و نوع كاري كه با این موضوع قرار است انجام شود و مرزهاي آن با دیگر فعاليت هاي 

فکري است.

ت( طرح یك مشكل در فرایند پژوهش
 مشکل تقدم و تأخر تعریف نظریة سياسي و تعيين حدود آن: جابجایي این دو در فرایند پژوهش به ضرورت روي داده است. به این معنا 
كه ابتدا به نظر می رسد تا تعيين حدود نظریة سياسی با دیگر شاخه های مطالعة اجتماعی و سياسی صورت نگيرد نمی شود به تعریف آن 
دست یافت. اما از سوی دیگر در فرایند پژوهش مالحظه می شود كه تا تعریفی از نظریة سياسی در دست نباشد امکان تعيين حدود آن 
ممکن نمی شود. راه حل مشکل این است كه ابتدا با تمركز بر موضوِع نظریة سياسی، كه سياست و امر سياسی است، و كاری كه در 
نظریه سياسی بر این موضوع اعمال می شود، به تعریفی از نظریة سياسی دست یابيم و سپس بر مبنای این تعریف به تعيين حدود آن 
بپردازیم و از این طریق، تعریف حاصل شده را دقيق تر كنيم. اما در این جا پيش از پرداختن آرای متفاوت دربارة سياست و امر سياسی، 

به كاری كه باید نظریه پرداز سياسی بر روی موضوع خود انجام دهد توجه می كنيم.
ث( در پاسخ به این پرسش كه در نظریه سياسي چه كاري باید روي موضوع انجام شود چند رویکرد داریم:

1ـ رویكرد پوزیتویستي ـ علم گرا
این رویکرد مبتنی است بر تفکيک كامل نظریة سياسي از فلسفه سياسي و روش ابطال پذیري تجربي. مانند كتاب »مقدمه اي بر نظریه 
سياسي مدرن« از نورمن بري كه می گوید نظریه سياسي مبتني بر فرضيه اي است كه بشود از آن به پيش بيني رسيد. بری بر اساس 
همين رویکرد نتيجه  مي گيرد نکه ظریه سياسي داراي محتوا و روش بنيادین متعلق به خود نيست و باید در رابطه با اقتصاد و حقوق، 

اخالق و... بحث شود.
2ـ رویكرد غیر تبیینی یا نظریه سیاسي به مثابه »تفكر«

جان پالمناتز در سال 1960 چنين گفته است: »منظور من از نظریه سياسي تبيين چگونگي كاركرد حکومت ها نيست، منظورم تفکر 
نظام مند درباره اهداف حکومت هاست«. مالحظه می شود كه در این برداشت، نظریه سياسی از جنس تفکر نظام مند است و تبيين علت 

نشست »سخني در باب تعریف و حدود نظریة سیاسي«
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و معلولی مورد نظر نيست. این رویکرد به ریشة اصطالح نظریه نزدیک می شود كه تئوري است: تئوری در یونان باستان به معنای 
نظرورزي، دیدن با عقل، تعمق و تأمل بود كه بعدها در افالتون از لحاظ محتوایي بر فلسفه ورزي منطبق شد.

3ـ رویكرد تبییني- استداللي 
آیزایا برلين در مقاله مهم »آیا  نظریة سياسی هنوز وجود دارد؟« در سال 1961 بر اهميت برهان آوري و كنجکاوي عقالني در نظریة 
سياسی تأكيد كرد كه صرفًا متکي بر عليت و روابط كاركردي و مطالعات آماری نيستند بلکه به انگيزه ها و دالیل متکي اند. هوفن و 

گراهام  نيز این موضع را دارند.
4ـ رویكرد هنجاري

كریستين هليول و بري هيندس معتقدند نظریه سياسي از دیگر شاخه هاي علوم سياسي جدا مي شود زیرا به مباحث هنجاري زندگي 
سياسي بازمي گردد. این رویکرد بر این اساس استوار است كه برخالف تلقی پوزیتيویستی، نظریة سياسی به طور ماهوی به هنجارهای 

سياسی وابسته است و باید به ارزیابی آنها بپردازد.
5- رویكرد کنش گفتاري

انگين آیزین می گوید نظریه سياسي نه فقط كار متفکران، بلکه كنش گفتاري همة كساني است كه زندگي سياسي دارند.  نظریه سياسی 
فقط توصيف رویدادهای نيست بلکه جهان را به وجود مي آورد.

نکته: این مؤلف نظریه سياسي را با نظر سياسي، و قرار گرفتن در ساحت سياست را نيز با سياست ورزي اشتباه گرفته است.
6ـ رویكرد ترکیبي: هنجاري- تبییني- تحلیلي 

مارک فيلپ در سال  2008 كوشش كرد تعریف جامع تري از نظریه سياسي ارائه دهد كه ابعاد مختلفی داشته باشد. او گفت: نظریه سياسي 
تأمل نظام مندي است بر سرشت سياست، عوامل علّي ثبات و تغيير سياسي، چارچوب نهادي تداوم كنش هاي سياسي، ارزش ها و اهداف 
كنش ها و سازمان هاي سياسي، و شرایط تحقق این اهداف. او بر اهميت نقش تعيين كنندة زمينة تاریخي در فهم متون و ایده هاي سياسي 

تأكيد كرد كه نسبيت این ایده  ها را مورد توجه قرار می دهد.
7- رویكرد رفلكسیو

 مایکل فریدن اظهار كرده است كه باید اندیشيدن به سياست و سياسي اندیشي را از یکدیگر تفکيک كرد. نظریه سياسي باید هم سياست 
و الگوهاي اندیشيدن به سياست را شکل دهد و هم به خود بازگردد و خود انتقادي باشد. در این رویکرد اهميت زبان شکل دهنده به 
نظریه سياسی و اهميت نقد ایدئولوژي نيز مطرح شده است. رویکرد اندرو وینسنت هم رفلکسيو است. وینسنت در كتاب »سرشت نظریة 
سياسی« بر لزوم تأمل انتقادی تأكيد كرده و گفته است كه شيوة نظریه پردازی سياسی به طور بنيادین بر موضوع آن كه سياست است 

تأثير می گذارد. بنابراین، تفکيک نظر و عمل جزم باوری بيهوده ای است.
8- رویكرد گفتمانی و تكثرگرا

در این رویکرد پژوهشگرانی مانند بيکو پارک تعاریف ذات باور و متکي به سرشت بشر از نظریه سياسی را كنار می گذارند. از این منظر، 
نظریه سياسی یک رشته علمي نيست بلکه یک گفتمان است و راه هاي متفاوتي براي نظریه پردازی سياسي وجود دارد و مکالمة انتقادي 

ميان اشکال متفاوت آن برقرار است. این رویکرد رابطه دیالکتيکي مياننظریه سياسی و علم سياست را نيز مطرح كرده است.
9- رویكرد تفسیر گرا 

به رای تندیشه ورانی چون لسلي تيله، نظریه سياسي درصدد پيش بيني رفتارها نيست بلکه مي خواهد فکر و كنش انساني را به طور 
روشنگرانه و براي ارتقاي فهم تفسير كند. نظریه پرداز با معنا سر و كار دارد و معنا نه در قانون هاي عيني بلکه در فهم هاي بيناذهني و 
مشترک ریشه دارد. ارزش یک نظریه سياسي نه در پيش بيني هاي اثبات پذیر آن بلکه در ظرفيت آن براي آگاه سازي و روشن كردن 

زندگي سياسي است. كنش سياسي مانند اثر هنري است نه واكنش شيميایي كه نياز به تبيين و پيش بيني و كنترل داشته باشد.
10ـ رویكرد آگاهي بخش و هشداري

 شلدون ولين  در سال 1960 بيان كرد كه بر خالف فيزیک و علوم طبيعي، نظریه سياسی پيش بيني نمي كند اما هشدار مي دهد و ضمنًا 
امکانات و شروط الزم و كافي تحقق اهداف را بيان مي كند. او از متافيزیک سياسي نيز سخن گفت كه ورود مقوله های متافيزیک به 

نظریه سياسي است و آن را به فلسفه سياسی نزدیک می كند.

ج( موضوع یا محتوای نظریه سیاسی: سیاست و امر سیاسی
برای پرداختن به نسبت سياست و امر سياسی باید به آرای اندیشمندانی چون كارل اشميت، هانا آرنت، پل ریکور، جان رالز، یورگن 
هابرماس و شنتال موف توجه داشت. كارل اشميت در سال 1932 كتابی با عنوان »مفهوم امر سياسی« نگاشت و در آن اعالم كرد كه 
اساس امر سياسی بر تفکيک دوگانة دوست و دشمن مبتنی است. اندیشمندان دیگر كوشيده اند تعریف خود را بر پایة موضع گيری در 

برابر این نگاه اشميت مطرح كنند و فهم و نقد آرای آنها به طور مستقيم بر تعریف نظریه سياسی تأثير می گذارد.
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پژوهشکدة نظریه پردازي سياسي و روابط بين الملل درسگفتار »اصول الفقه« را با ارائه حجت االسالم داود مهدوي زادگان در 10 جلسه 
برگزار كرد. در این دورة آموزشی متن درسي كتاب »الموجز في اصول الفقه« )1392/ چ 18( اثر آیت اهلل جعفر سبحاني حفظه اهلل كه 

به عنوان متون درسی حوزه در سال های اخير شناخته شده، ارائه گردید. در زیر خالصه ای از این جلسات آمده است.

خالصة جلسة اول 

* اصول الفقه دانش كهن و مالزم با علم فقه است و به كشف قواعد و اصول استنباط احکام فقهی می پردازد.
* این درسگفتار در سه سطح مدخل ) بيان خاستگاه، تطورات تاریخی ، تمایزات، آثار علمی...(، مقدمه ) تعریف موضوع ، قلمرو و تقسيم بندی 
مباحث ، غایت ... ( و مسائل منظور شده است. عالمان این دانش در گذشته كمتر به طرح مباحث مدخل و مقدمه توجه می كردند و بيشتر 
مایل بودند هر چه سریع تر وارد مسائل علم شوند. اما امروزه توجه وافری به آن می شود و بعضًا آثار مستقلی در این باره تأليف شده است. 

البته برخی منازعات علمی مانند منازعه ميان اخباریون و اصوليون، توجه به مباحث مربوط به مدخل را دامن زده است.
* ابو زید مصری گفته است تمدن اسالمی متن محور و تمدن غربی عقل محور است. و این سخن درستی است. وجود متن، عامل 
اساسی در شکل گيری دانش های مختلفی از جمله اصول الفقه است . زیرا برای فهم متن به بهره مندی از قواعد فهم متن نياز بود. ليکن 
چنين توجهی بيشتر در ميان فقيهان پدید آمد و عارفان و مفسرین و متکلمين كمتر به آن توجه داشتند . زیرا فهم متن آنان پيامد عملی 
چندانی برای مسلمانان ندارد ولی فهم دقيق بخش شریعت متن ) كتاب و سنت ( در نظر فقيهان مهم بود . زیرا فتوای فقيه مرجع عمل 

به تکليف مسلمانان است .
* ابن خلدون در كتاب مقدمه العبر می گوید مبدع علم اصول الفقه ، امام شافعی است . نگاه افراطی اخباریون نيز بر همين باور است كه 
این علم از آن اهل سنت است و در عصر معصومين عليهم السالم معهود نبوده است . وحال آن كه واقعيت چنين نيست . خيلی از مباحث 
الفاظ و حجيت و اصول عمليه توسط معصومين طرح شده است و از جمله هشام بن الحکم پيش از شافعی درباره برخی قواعد اصول 

الفقه رساله نوشته است . 
السالم  این دوره معصومين عليهم  تا كنون تقسيم كرد : اول - دوره متن . در  الفقه را می توان به شش دوره  تاریخی اصول  * تطور 
شاگردان را به قواعد اساسی این دانش توجه می دادند و شاگردان نيز در این باره سوال می كردند و تک نگاری هایی هم دارند . دوم - دوره 
كتابت ؛ اقدام به كتابت و تأليف اثری كه جامع مسائل اصول الفقه باشد، مربوط به این دوره است و  عمدتًا به كتاب »الذریعه الی اصول 
الشریعة« تأليف سيد مرتضی علم الهدی )متوفی 436( اشاره می كنند . سوم دوره بالندگی؛ اصول الفقه در این دوره توسط شيخ طوسی 

)متوفی 460( با تأليف كتاب »العّده« به مرحله كمال نزدیک می شود. همين امر قریب به یک صد سال موجب پدید آمدن ركود علمی 
می شود. زیرا علمای بعد شيخ طوسی تا مدت ها گمان می كردند كه ایشان هر آنچه كه باید گفته شود ، گفته است . چهارم، دوره فتح باب 
علم اصول الفقه ؛ ابن ادریس )متوفی 598( از جمله علمای برجسته اماميه بود كه برابر این جمود فکری مقاومت كرد و باب اجتهاد و 
فقاهت را باز كرد. بعد وی محقق حلی )متوفی 676( با كتاب »معارج االصول« و عالمه حلی )متوفی 726( با كتاب »نهج الوصول الی 
معرفت االصول« و فرزند شهيد ثانی حسن بن زین الدین )متوفی 1011( با كتاب »معالم الدین و مالذ المجتهدین«، دانش اصول الفقه 

را به حد قابل توجهی از اعتالی علمی رساندند. پنجم، دوره چالش؛ با سلطه فکری اخباری گری در قرن های یازدهم و دوازدهم، علم 
اصول الفقه دچار چالش شد. ميرزا محمد  امين استر آبادی )1032( در كتاب »الفوائد المدنیه« حاجت به دانش اصول الفقه را به چالش 
كشيد. ششم، دوره عبور از بحران؛ از اواسط قرن با آشکار شدن افراط گری اخباریون، نهضت احيا و باز گرداندن اصول الفقه به جایگاه 
پيشين خود و نيز شکوفایی آن توسط استاد االكبر مرحوم وحيد بهبهانی )متوفی 1205( با تأليف كتاب »الفوائد الحایریه االصولیه« به راه 
افتاد. این دوره تا به امروز ادامه دارد و آثار علمی زیادی توسط بزرگانی همچون فاضل تونی، ميرزای قمی، نراقی، شيخ مرتضی انصاری، 
آخوند خراسانی محمد كاظم، ميرزای نائينی، آغا ضياء عراقی و دیگران رحمت اهلل عليهم تأليف شده است. برخی از این آثار جزء متون 

درسی سطوح عاليه حوزه علميه  است. 
* مباحث ما در این چند جلسه براساس كتاب الموجز فی اصول الفقه  تأليف حضرت آیت اهلل جعفر سبحانی حفظه اهلل خواهد بود.    

گزارشی از درسگفتار »اصول فقه«
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خالصة جلسة دوم 

در جلسة گذشته تطورات دانش اصول الفقه در شش دوره از عصر معصومين عليهم السالم تا به امروز تقسيم بندي شد. به نظر مي رسد 
در آستانة شروع دوره جدیدي هستيم. این دوره با حضور مستقيم فقيهان در اداره حکومت، در حال شکل گيري است. زیرا فقه حکومتي 

نيازمند كشف قواعد فهم احکام حکومتي است. 
باید تمایز این علم را با سایر علوم روش شناختي بررسي كرد و نه مطلق علم. از این رو، تمایز اصول الفقه با علم منطق آن است كه 
منطق، دانش قواعد درست فکر كردن و در سخن گفتن است ولي اصول الفقه، دانش قواعد درست فهميدن است. برخي گمان مي كنند 
ميان این دو فرقي نيست و رابطه اصول الفقه با فقه را مانند نسبت منطق و فلسفه مي دانند و این صحصح نيست. اما تمایز اصول الفقه 
با دانش قواعد فقهيه آن است كه اصول الفقه عموميت دارد و در سایر علوم كاربرد دارد. بخالف قواعد فقهيه كه درون علم فقه جاي 
دارد. اما تمایز آن با دانش هرمنوتيک آن است كه هرمنوتيک عالوه بر توجه به جنبه هستي شناسانه متن، بيشتر به فهم قواعد زمينه 

متن توجه دارد.
بنابراین، دانش اصول الفقه از قواعدي بحث مي كند كه با توصل به آنها احکام شرعي استنباط استنباط مي شود. مؤلف كتاب الموجز اینطور 
تعریف كرده است: »هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها الي استنباط االحكام الشرعيه )عن االدله أو ما ينتهي اليه المجتهد 
عنداليأس عن ادله االجتهاديه(«. عالمت پرانتز در متن كتاب نيست. چون عبارت داخل، بيان استنباط احکام شرعيه است و لذا دخالتي 
در تعریف اصول الفقه ندارد. مصنف مي گوید با قيد الشرعيه، احکام عقليه خارج مي شود. حال آن كه احکام عقليه بخشي از احکام شرعيه 

است. زیرا عقل یکي از منابع فقه است. درست تر آن است كه گفته شود با این قيد، احکام عرفيه خارج مي شود. 
موضوع دانش اصول الفقه عبارت از »الحجت في الفقه« یا »قواعد استنباط احکام شرعيه« است. البته مراد از حجج و قواعد اعم از 

واقعي و شأني است. 

خالصة جلسة سوم 

پيش از ورود در مسایل داللت الفاظ، اموری مربوط به وضع لفظ است كه در مقدمه بيان می شود. در اینجا به اهم این این امور می پردازیم.
1 . حقیقت وضع: در تعریف وضع الفاظ  گفته شده: جعل اللفظ فی مقابل المعنی و تعيينه للداللة عليه. طبق این تعریف، داللت لفظ 
بر معنا ذاتی نيست بلکه قراردادی است. اگر داللت ذاتی باشد، همه افراد در هر جا و زمانی كه بسر می برند، باید با شنيدن آن لفظ، معنا 

را بفهمند و حال آن كه چنين نيست.
2 . اقسام وضع: وضع الفاظ بنا به اعتبار ات مختلف به چند دسته تقسيم می شود .در اینجا به دو اعتبار اشاره می شود .

الف( به حسب فعل وضع: بنا بر عمل وضع لفظ برای معنا یا موضوع له، چهار قسم وضع متصور است. زیرا به هنگام وضع ممکن است 
موضوع له خاص یا عام است و وضع لفظ ممکن است خاص یا عام باشد. پس چهار شکل متصور است: 

1 . وضع خاص و موضوع له خاص؛ مانند اسامی اشخاص و اشيا معين 
2 . وضع عام و موضوع له عام؛ مانند اسم جنس كتاب، فرس، خانه 

3 . وضع عام و موضوع له خاص؛ اسامی حروف از، تا، من، الی  
4 . وضع خاص و موضوع له عام  

درباره امکان و وقوع این چهار شکل به تفصيل بحث شده است. اتفاق نظر بر این است كه شکل اول و دوم ممکن و واقع شده است. 
در قسم سوم ممکن است ولی در وقوع چنين قسمی اختالف نظر است. اگر مثال به حروف درست باشد، واقع شده است. اما در امکان 

قسم چهارم غالبًا نفی می كنند. نمی شود وضع برای خاص باشد ولی معنای عام اراده شود.
نظریه: به نظر می رسد شکل چهارم وضع امکان دارد و می توان به لفظ »وجود« یف حقيقت محمدیه مثال زد. وضع در هر دو مورد خاص 

و مشخص است ولی هر دو داللت بر معنای عام دارد.
ب( به حسب واضع )وضع كننده لفظ برای معنا(

1 . وضع تعيينی )وضع از سوی فرد یا جماعت معين(

تقسيم بندي مباحث به این شرح است: 
مقدمه: وضع االلفاظ )مفردات(

اول: داللت هاي لفظيه )مركبات؛ جمله(
دوم: داللت هاي عقليه

سوم: مباحث حجج و امارات
چهارم: مباحث اصول عمليه

خاتمه: مباحث تعادل و تراجيح
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2 . وضع تعينی  )وضع از سوی فرد یا جماعت نامعين(
 گفته شده اگر وضع به معنای جعل باشد؛ در این صورت شامل وضع تعّينی نمی شود. ازاین رو، برخی در تعریف وضع به جای لفظ جعل، 

كلمه »اختصاص« را به كار برده اند. در این صورت، شامل استعمال مجازی هم می شود و استعمال مجازی، وضع نيست.
نظر: ليکن عرفًا به وضع تعّينی جعل هم گفته می شود. و لذا بهتر آن است كه جمله »و تعیینه للداللة علیه« را از تعریف باال حذف كنيم 

تا شامل وضع تعينی بشود. حقيقت وضع مطلق جعل اللفظ فی مقابل المعنی است.
3. تقسیم داللت 

1. داللت تصوری  )انتقال الذهن الی معنی اللفظ بمجرد سماعه(
2. داللت تصدیقی )داللة اللفظ علی أّن المعنی مراد للمتکلم و مقصوده(

درباره داللت تصدیقی گفته شد این نوع  داللت متوقف  برچهار شرط است: )1( متکلم عالم به لغت؛ )2( در مقام بيان؛ )3( جدی باشد؛ 
)4( و قرینه خالف معنی حقيقی به كار نبرده باشد. این چهار شرط را می توان »مقومات داللت« ناميد.

فرع: آیا داللت تابع اراده متکلم است؟ برخی این پرسش را طرح كردند كه آیا اساسًا داللت تابع اراده است؟ نظریه غالب این است كه به 
دليل چهار احتمال یاد شده، داللت تابع اراده متکلم است.

نظریه: دیدگاه غالب تالی فاسد دارد به ویژه در محاكم حقوقی. تصدیق در ساختار تركيبی الفاظ )جمله( مستقل از اراده متکلم وجود دارد. 
جمله فی نفسه بر معنا داللت دارد ولی در نسبت با متکلم تابع اراده است. ليکن، این نحو داللت غير مستقل، توقيفی نيست بلکه مبتنی 
بر اصل است. یعنی فهم اراده متکلم متوقف بر این چهار شرط نيست بلکه متکی بر این چهار اصل است. بهتر است این شروط چهار 
گانه را »اصول الداللة« بناميم و نه »مقومات الداللة«. تفاوت این دو نظر در امر تفحص است. بنابر نظر غالب، فحص از اراده متکلم 
الزم است ولی بنا بر نظر غير غالب، فحص الزم نيست. چنان كه عرف به همين نحو )عدم فحص( عمل می كند. زیرا به آن چهار اصل 

تکيه می كند. 

خالصة جلسة چهارم 

مقدمه چهارم: حقیقت و مجاز 
استعمال لفظ در معنا سه گونه است 

* استعمال حقيقی )استعمال در معنای موضوع له؛ مثل لفظ اسد برای حيوان مفترس(
* استعمال مجازی )استعمال در غير معنای موضوع له همراه با وجود نسبت و ارتباط خاص؛ مثل اسد برای انسان شجاع( 

* استعمال غلط )استعمال در غير معنای موضوع له بدون وجود مناسبت؛ مثل لفظ اسد برای انسان ترسو یا برای اسب( 
استعمال حقيقی ادعایی؛ بر خی استعمال مجازی را حقيقی ادعایی می دانند.

فرع: آیا در كتاب و سنت یا عقل، استعمال مجازی جریان دارد؟ 
عالئم و نشانه های حقیقت و مجاز 

* تبادر؛ سبقت و زود به فهم در آمدن معنا از مجرد لفظ بدون وجود قرینه.
* صحت حمل و عدم صحت سلب لفظ از معنا 

فرع: مراد از حمل در اینجا حمل اولی )حمل مفهومی( است و نه حمل شایع صناعی )حمل مصداقی( و ليکن فيه تأمل. زیرا داللت 
وضعی است و نه ذاتی. 

اصول لفظیه
 گاهی شک )1( در داللت لفظ بر معنای حقيقی؛ به عالئم حقيقت رجوع می شود. )2( در اراده متکلم، بر چند اصل عملی تکيه می شود:  

* أصالة الحقیقة 

* اصالة العموم 

* اصالة االطالق

* اصالة عدم التقدیر )مانند: واسئل القریة التی کنا فیه(

* اصالة الظهور 
حقیقت شرعیه 

حقيقت لفظ در معنای موضوع له سه گونه است: 
)1( حقيقت لغوی؛ 

)2( حقيقت عرفيه یا متشرعه؛ 
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)3( حقيقت شرعيه  
می دانيم: 

)1( الفاظی مانند صالة، صوم، زکاة و حج پيش از نزول وحی در معنای لغوی یا عرف جاهلی دعا، امساک، رشد و نمّو و قصد بوده است.
)2( این الفاظ پس از عصر نزول وحی در معانی شرعيه حقيقت شده است. 

سوال: آیا حقيقت شدن این الفاظ در معانی شرعيه  توسط شارع مقدس بوده است )حقيقت شرعيه( یا در اثر كثرت استعمال عرف متشرعه 
)حقيقت متشرعه(.

نظر: برخی معتقدند كه جون حقيقت شرعيه مبتنی بر وضع تعيينی شارع یا تعّينی عرف متشرعه عصر نزول وحی است و چنين وضعی 
روایت نشده است؛ لذا منکر حقيقت شرعيه هستند. ليکن در این عقيده جای تأمل است. چون قرآن كریم معجزه پروردگار است و یکی 
از وجوه اعجاز قرآن كریم همين حقيقت شرعيه است. قدرت نظام واژگانی كتاب وحی به قدری است كه نظام واژگانی عرب جاهلی را 

كنار می زند. 

خالصة جلسة پنجم 

فصل اول: داللت لفظی
1 . اصوليون در بحث مباحث الفاظ یا داللت الفاظ به نحو دانش مستقل وارد نشده اند بلکه حسب نياز به فهم قواعد استنباط، به گونه ای 

مصداقی ورود پيدا كرده اند. لذا از هر عنوان بحث مصداقی، تعبيير به »مقصد« كرده اند. 
2 . لسان شریعت، تکليفی است و لذا بر دو مفهوم اساسی امر و نهی )احکام تکليفی( استوار است. این دو معنا یا لسان تکليفی جدا از 
داللت وضعی شان، در قالب های معنایی معّينی مانند مطلق و مقيد، عام و خاص، شرطيه و غير شرطيه بيان می شود. تمام این مباحث در 

بخش داللت الفاظ، طرح می شوند. و اولين مقصد در فصل داللت لفظ عبارت از »اوامر« است.
مقصد اول: اوامر

داللت لفظ بر معنای امر بواسطه ماده و لفظ امر یا هيأت و صيغه امر است. 
الف( داللت معنا در ماده امر

1 . واژه امر، درچند معنا )طلب، فعل، حادثه، شأن( استعمال می شود.
2 .  این چند معنا را در دو معنای طلب  )ما منعک أَن ال تَسُجد إذ أََمرتُک( و فعل؛ یا طلب و شی )و شاورهم فی األمر( خالصه كردند. 

3 . اشتراک این دو معنا در واژه امر، لفظی است. زیرا قابل ارجاع بر یکدیگر نيستند. امر در معنای طلب قابل اشتقاق است ولی در معنای 
فعل، چنين نيست. جمع امر به معنای طلب، اوامر است و به معنای فعل یا شی، امور است.

4 . داللت امر بر معنای طلب ُعلّو و استعالء معتبر است. زیرا آمر نسبت به مامور ممکن است عالی یا دانی یا مساوی باشد. شکل اول 
را فرمان، دوم را استدعا و شکل سوم را تقاضا یا التماس گویند. برخی ُعلّو را كافی می دانند و برخی هم هيچکدام را الزم نمی دانند.

ب( داللت معنا در صيغه أمر
1 . صيغه أمر مانند إضرب، تغتسل، طلب ماده صيغه )ضرب و غسل( از مخاطب است.

2 . این طلب به انگيزه های مختلف مانند بعث )اوفوا بالعقود(؛ تهدید )إعملوا ما شئتم( و تعجيز )فأتوا بسورة من مثله( از سوی متکلم 
صادر می شود.

نظر: داللت امر بر معنای تکليفی به نحو بعث است. مرحوم مظفر از آن با عنوان »نسبت الطلبيه« یاد می كند.
ج( معنای تکليفی  ماده و صيغه أمر در وجوب 

طلب انبعاثی بر دو معنای اشتدادی وجوب )طلب الفعل مع منع من الترک( و ندب )طلب الفعل مع الجواز من الترک( داللت دارد. لذا 
در داللت ماده امر یا صيغه امر بر وجوب یا ندب یا مطلق طلب، اختالف است.
نظر مشهور بر وجوب است. زیرا ماده امر یا صيغه امر ظهور در وجوب می دانند.

برخی )ميرزای قمی و آخوند خراسانی( دليل استظهار وجوب را لفظی )ظهور وضعی( و برخی )مظفر و سبحانی( دیگر به حکم عقل 
می دانند. ليکن چون بحث در داللت لفظی است، اگر با ظهور وضعی مخالفت شود؛ باید قول به مطلق طلب را پذیرفت. 

نظریه
 این بحث )وجوب یا ندب( با عنایت به دو مبحث ُعلّو و استعالء )مواضع سه گانه عالی و دانی و مساوی( و مبحث قصد و اراده متکلم، 
پاسخ داده می شود. و چون این دو مبحث مربوط به بعد وضع است؛ می توان گفت ماده و صيغه أمر، ظهور وضعی در مطلق طلب دارد و 

استظهار وجوب به حکم عقل است. ليکن بنابر قول به حقيقت شرعيه، استعمال حقيقی شارع مقدس در طلب وجوبی است. 
نكته: به دليل پرهيز از تکرارمطلب، بحث وجوب را متاخر از بحث ماده و صيغه امر آوردیم.    
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نشست تخصصی »دو رویكرد در برنامة فلسفه برای کودکان«

برای  فلسفه  برنامة  در  رویکرد  نشست تخصصی »دو  در  تربيت  و  اخالق  پژوهشکدة  فبِک  گروه  روز چهارشنبه 22 دی ماه 1395 
دانشگاه  پسادكتری  دانشجوی  دكتر »محبوبه عسگری«  و  فرانسه  از كشور  ميلون«  »ایزابل  خارجی  مهمان  دو  پذیرای  كودكان« 
از خوشامدگویی،  ابتدای مراسم دكتر »روح اهلل كریمی«، عضو هيأت علمی گروه فبک، بعد  از كشور كانادا بود. در  بریتيش كلمبيا 
توضيحاتی دربارة فلسفه برای كودكان و سبک ها و رویکردهای گوناگون موجود ارائه كردند و هدف اصلی این نشست را شناسایی 
شيوه های گوناگون موجود و بهره برداری از آنها برای بومی سازی شيوه ها بر اساس رویکرد اسالمی- ایرانی عنوان كرد. وی در ادامه به 
كتاب های متعددی از »اسکار برنی فيه«اشاره كرد كه در ایران ترجمه و به چاپ رسيده است. از جمله این كتاب ها مجموعه 9 جلدی 

»كودكان فيلسوف« و همچنين كتاب اخير با نام »فلسفيدن با مالنصرالدین« است كه توسط انتشارات حکمت منتشر شده است. 
برای كودكان وجود  فلسفه  و رویکردهای مختلفی كه در  ابتدای سخنرانی خود گفت: »به طور كلی دیدگاه ها، روش ها  در  ایشان 
دارد به دليل خوانش ها و درک های گوناگون از روش سقراطی است. مانند سقراط خرمگس، سقراط به دنبال حقيقت، سقراط دشمن 
سوفسطائيان و... مثاًل سقراط خرمگس، سقراطی است كه قصد دارد در مقابل قدرت حاكم ایستادگی كند و سقراطی كه برای حل 
مسائل همشهریان خود تالش می كند. تفسيری كه اغلب از ليپمن ارائه می شود این است كه او سقراط را به گونه ای می خواند كه به 
دنبال حل مسائل موجود برای افراد است، اینکه در مساله اینجا و اكنون چه راه حلی وجود دارد، هر چند كه این راه حل قطعی و نهایی 
نيست ولی می تواند با گفتگو مساله را حل كند.سقراطی دیگر كه توسط اسکار برنی فيه به ما معرفی می شود، سقراطی است كه در پی 

كشف حقيقت و دشمن سوفسطائيان است.« 
وی اضافه كرد هدف از این نشست اجرای عملی دو رویکرد یا دو خوانش سقراطی است كه توسط ليپمن و برنی فيه ارائه شده است. 
البته شاید هيچ یک از دو مجری كارگاه امروز خود را به طور كامل در بند شيوه ای كه بدان منسوب می شوند ندانند، كه این نکته را نيز 
باید مد نظر داشت. ایزابل ميلون كه همسر اسکار برنی فيه است، هر دو از منتقدان روش ليپمنی هستند. اسکار برنی فيه در مقالة خود به 
صراحت به نقد روش ليپمنی پرداخته است. حاضران در این نشست غالبًا از شركت كنند گان كارگاه تربيت مربی فلسفه برای كودكان 
در پژوهشگاه بودند كه برای ما اهميت دارد با شيوه های مختلف اجرای فبک به طور مستقيم آشنا شوند. دانش آموزان شركت كننده در 
دو كارگاه نيز از مدرسه مفيد قلهک تهران بودند كه همگی سابقة شركت در كالس های فبک را داشتند. بعد از معرفی دكتر كریمی 
كارگاه ایزابل ميلون به زبان انگليسی آغاز شد. موضوع آغازین این كارگاه داستانی از كتاب فلسفيدن با مالنصرالدین با نام »بخور كت 
من، بخور« بود. با توجه به محدودیت زمانی، بيشتر سئواالت و مباحث پيرامون مهارت گوش دادن، احترام گذاشتن به یکدیگر، به 

جای فرد دیگری پاسخ ندادن و... بود و اندكی نيز فهم های مختلف از داستان توسط ميلون به چالش كشيده شد.  
كارگاه دوم توسط خانم دكتر عسگری و 12 نفر دیگر از دانش آموزان شروع شد و موضوع آن دوستی بود. دكتر عسگری از دانش آموزان 
خواست تا نام 3 چيز یا 3 فرد كه در طول زندگی شان بيشترین دوستی را با آنها داشته اند روی كاغذ بنویسند و بعد علت انتخاب خود 
را نيز یادداشت كنند. بعد از اینکه هر یک از بچه ها دوستان خود و علت انتخاب آنها را مطرح كردند این سئوال به بحث گذاشته شد 

كه آیا می توان غير انسان را به عنوان 
دوست برگزید؟ چرا بلی و چرا خير؟ 

در انتهای نشست، مهمانان و استادان 
حاضر به سئوال های شركت كننده ها 
دادند.  پاسخ  سالن  در  حاضرین  و 
از  نشست  این  با  طورهمزمان  به 
با  »فلسفيدن  شده  منتشر  تازه  كتاب 
برنی فيه  اسکار  نوشته  مالنصرالدین« 
و ایزابل ميلون با ترجمه دكتر روح اهلل 
هدایتی  مهرنوش  دكتر  و  كریمی 

توسط نشر حکمت رونمایی شد. 



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         38       

به همت پژوهشکده فرهنگ معاصر نشست »نقش كتاب سير حکمت 
با سخنرانی  بهمن  یکشنبه 10  ایرانيان«  غرب شناسی  در  اروپا  در 

مالک شجاعی جشوقانی در سالن اندیشه برگزار شد.
شجاعی جشوقانی در ابتدای این نشست با بيان اینکه كتاب »سير 
می گيرد،  قرار  كتاب های كالسيک  مجموعه  در  اروپا«  در  حکمت 
اظهار كرد: »كتاب سير حکمت مشمول این تعریف از كتب كالسيک 
شده كه همه به آن ارجاع می دهند اما كسی این كتاب ها را نمی خواند. 
البته از فرهنگ عمومی انتظار نمی رود كه این كتاب را بخوانند هر 
چند كه اگر انتظار هم داشته باشيم بی راه نيست چراكه كتاب متن 
خوش خوانی دارد اما حداقل انتظار این است كه دانشجویان فلسفه 
و علوم انسانی این كتاب را خوانده باشند. وی افزود: در بررسی و 
تحليل محتوای 47 كتاب و مقاله كه در آن به فروغی پرداخته اند به 
این نتيجه رسيدم كه اغلب به مشهورات محمدعلی فروغی ارجاع 
داده شده است. البته این مسأله در كشور ما دربارة افالطون، سقراط 
و مالصدرا و هيدگر و ابن سينا و... هم وجود دارد و غلبه مشهورات 
در این حوزه باعث می شود حق بن مایه های فکری یک متفکر یا 

كتاب ایفا نشود.«
شجاعی ادامه داد: »وقتی با برخی از استادان فلسفه درباره این كتاب 
حرف می زدم متوجه شدم بسياری از استادان حتی از شنيدن برخی از 
جمالت از زبان فروغی تعجب می كردند و حتی در بهترین حالت او 
را آغازگر راهی در این حوزه می دانستند. به نظر می رسد روش بحث 
و ادب درس اقتضا می كند وقتی از اندیشه و متفکری حرف می زنيم 
در محضر متن بنشينيم و اجازه بدهيم متن با ما سخن بگوید و بعد 
از مالقات با متن با چه دستاوردی برمی گردیم. در واقع كتاب »سير 
است،  غرب  با  ما  مواجهه   و  ما  وجودی  گفت  اروپا«  در  حکمت 
با غرب در این كتاب  افزود: صورت بندی تاریخی ما در مواجهه 

شکل گرفته است.«
با اشاره به نامه هفتم افالطون در جلد سوم مجموعه آثارش  وی 
اظهار كرد: »افالطون می گوید تنها فلسفه می تواند زندگی خصوصی 
از  هنگامی  آدميان  رو  این  از  بخشد.  را سامان  آدميان  اجتماعی  و 
بدبختی رها می یابند كه یا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه شوند یا 
كسانی كه زمام امور جامعه را به دست دارند به فلسفه روی آورند و در 
آن تعمق كنند.« شجاعی با اشاره به نقل قول های دیگری از موالنا 
در كتاب »فيه ما فيه« و نيز مالصدرا در آثارش افزوده است كه اینها: 
اینها نشان دهندة انواع تلقی ها از فلسفه و امکانات و توانایی های آن 
است و ببينيم سهم متافلسفه فروغی در غرب شناسی ایرانيان چقدر 
است؟ فروغی نيز در جلد اول كتاب »سير حکمت در اروپا« بحث را 
درباره اسکوالستيک مطرح می كند. در طبقه بندی تاریخ فلسفه بسيار 
مهم است كه ما چه تلقی از این فرایند داشته باشيم. به طور مثال 
فرایند تاریخ فلسفه را از یونان به دوره معاصر سير صعودی دانسته 
و یا اینکه شروع انحطاط بدانيم و از پایان صحبت كنيم و یا اینکه 

اساساً این مسير را خطی ندانيم. فروغی در این كتاب ناخواسته با این 
سوال مواجه است كه به عنوان یک مسلمان وقتی با غرب مواجهه 
می شود از كجای این تاریخ آغاز كند؟ دكارت مهم است، افالطون، 

قرون وسطی یا دوره معاصر؟«
وی یادآور شد: »فروغی در پاسخ به این سوال فهم دكارت را مهم 
می داند. او می گوید در مشرق زمين و ممالک اسالمی جریان معارف 
مانند دوران اسکوالستيک اروپا بوده است و این تقليد از اسکوالستيک 
اروپا از این نظر شگفت آور است كه شرع مقدس اسالم بنيان همه 
امور را بر عقل گذاشته است. بنابراین از مسيحی ها انتظار می رود این 
فرایند را طی كنند اما از مسلمانان چنين انتظاری وجود ندارد، چون 
در تمدن اسالمی بنياد احکام بر عقل گذاشته است. فروغی می گوید 
با این همه  تعليمات هيچ فيلسوفی را ضروری دین نشمرده است 
فضالی ما هم همان جمود عصر اسکوالستيک را داشتند. به گفته 
شجاعی جشوقانی، فروغی بيان می كند كه غربيان به واسطه شرقيان 
معرفت آموختند ولی غربی ها بساط اسکوالستيک را برچيدند و هفت 
شهر عشق را گشتند اما ما اندر خم یه كوچه ماندیم. فروغی با این 
چيزی  چه  دنبال  به  باید  كتاب  این  در  كه  می كند  مشخص  متن 
بگردیم. متأسفانه در كشور ما اغلب فروغی را یک مترجم می دانند 
در حالی كه او در موارد مختلفی فلسفه غرب را با فالسفه مسلمان 

مقایسه می كند.«
وی با بيان اینکه كتاب »سير حکمت در اروپا« نخستين و آخرین 
كتاب درباره تاریخ اندیشه اروپایی است كه نوشته شده بيان كرد: 
»این كتاب راه را برای مباحث بعدی در تاریخ اندیشه همواره می كند 
و منبع غرب شناسی دوران معاصر در ایران همين كتاب است. افرادی 
چون شهيد مطهری نيز منبع اول یا یکی از منابع مهم شان همين 
كتاب است. مقدمات فروغی در این كتاب به خوبی پروژه او را نشان 
می دهد. او می گوید برای نخستين بار می خواهد درخت تجدد را در 
ایران بکارد. فروغی در مقدمه جلد دوم می گوید ما می دانيم سابقه 
تمدن اسالمی ما درخشان است. او پيش فاضل تونی ابن سينا خوانده 

گزارش نشست »نقش کتاب سیر حكمت در اروپا در غرب شناسی ایرانیان«
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و با كمک مرحوم عالمه فاضل تونی یکی از رساله های ابن سينا  
)فن سماع طبيعی( را سال 1316ترجمه می كند. به هر حال فروغی 
تطبيقی  مباحث  به  ورود  از  آگاهانه  كه  كتابش هشدار می دهد  در 

احتراز می كند چون می خواهد ایرانيان را با فلسفه اروپا آشنا كند.«
شجاعی به بحث فروغی درباره متافلسفه اشاره كرد و افزود: »اینکه 
اسم كتاب »سير حکمت« است قابل تأمل است. آیا تنها به دليل 

این است كه ما در تمدن اسالمی حکمت و حکيم 
داشتيم این لغت آمده یا تفکر اوست؟ به نظر می آید 
این از نوع نگاه فروغی به حکمت است و با این 
رویکرد بسياری از مواضع فروغی در كتابش روشن 
می شود. وی تأكيد كرد: تفکيک فروغی بين فلسفه 
و حکمت را به زحمت می توان در تاریخ ما پيدا كرد 
داریم  بعد  به  دكارت  از  را  فالسفه ای  كمتر  چون 
كه حکيم باشند. از سوی دیگر در سنت اسالمی 
مترجمان  و  است  یونانی  معادل صوفيای  حکمت 
پایان  در  وی  دانسته اند.  حکمت  عشق  را  فلسفه 

و می گوید  است  مسائل  به  تعریف  از حکمت  فروغی  تلقی  گفت: 
انسان شناسی، معرفت شناسی و فلسفه اخالق در حکمت می گنجد. او 
بين حکمت و فلسفه تفاوت قائل می شود و فلسفه را هر تحقيقی در 
امور عالم می داند. فروغی در كتابش دغدغه مبانی را ندارد بلکه بيشتر 
دنبال مقاصدی است كه فلسفه دنبال می كند و این از تعریفش درباره 

فلسفه مشخص است.«

بررسی »استعاره« در دومین نشست تخصصی انجمن زبان شناسی ایران

دومين نشست تخصصی انجمن زبان شناسی ایران با موضوع »استعاره« و سخنرانی دكتر كورش صفوی با همکاری پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی هفتم دی در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زبان شناسی ایران، دكتر صفوی، عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در ابتدا ضمن اشاره به 
اهميت جایگاه فلسفه زبان در ميان فالسفه دنيا و رشد تدریجی جایگاه زبان شناسی در برابر فلسفه در دنيا گفت: در سنت زبان شناسی 
استعاره روی محور جانشينی مطرح می شود و بر حسب مشابهت، چيزی جای چيز دیگر می نشيند و مجاز نيز روی محور همنشينی 
كتاب  و  قبل  سال  هزار  به  استعاره  تاریخچه  اخير،  دهه های  در  استعاره  اهميت  گسترش  »علی رغم  كرد:  تأكيد  وی  است.  مطرح 
»اسرارالبالغه« عبدالقاهر جرجانی باز می گردد. جرجانی در این كتاب از جمله تشبيهی و استعاره سخن می گوید. جمله تشبيهی وی از 
چهار بخش: مشبه، ادات شبه، مشبه به و وجه شبه تشکيل شده است. كاربرد استعاره با توجه به اصل انتخاب مشبه به، به جای مشبه 
بر اساس تجسم صورت می گيرد. دكتر صفوی به نقل از دكتر كدكنی افزود: استعاره از هزار سال پيش بدین شکل حركت می كند تا 

به ما می رسد.« 
وی سپس با اشاره به تفاوت درک و شناخت، به بررسی استعاره در معنی شناسی شناختی پرداخت و گفت: »در معنی شناسی شناختی، 
تجربه ای را از جهان خارج می گيریم و تعميم می دهيم. دكتر صفوی ضمن اشاره به نمونه هایی از استعاره مفهومی از قبيل: گرما خشم 
است و یا زندگی سفر است، افزود: استعاره مفهومی در بسياری از زبان ها كارآیی ندارد و در زبان فارسی دو طرفه است، یعنی خشم 
گرما است هم كاربرد دارد. در واقع، مجموعه وسيعی از آن چيزهایی كه تحت عنوان استعاره شناختی مطرح می شود در حقيقت توسيع 

معنایی بر اساس مشابهت است.«
دكتر صفوی در ادامه به تفاوت بين حذف و كاهش و معرفی بافت های مختلف زبانی A )بافت درون زبانی، جمله هایی كه به هنگام 
ارتباط توليد می شوند(، B )جمله هایی كه در فضای توليد زبان به كار می روند و در درک بافت A تأثير دارند( و بافت C )اطالعاتی كه 
قباًل در حافظه ذخيره شده اند( پرداخت و افزود: »استعاره زمانی درک می شود كه جمله تشبيهی در بافت C وجود داشته باشد. یعنی 
زمانی كه جمله ای را به صورت تشبيه مطرح می كنيم و با كاهش معنایی روبرو هستيم. این انتخاب روی محور همنشينی رخ می دهد. 
در محور جانشينی هيچ واحدی تأثير معنایی روی واحد دیگر ندارد اما در مقابل در همنشينی، واحدها دائمًا روی هم تأثير می گذراند.«

در ادامه دكتر صفوی با ارائه مثال های متعدد به تبيين مفهوم استعاره در محور همنشينی پرداخت.
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اساتيد،  با حضور   1395 بهمن ماه   26 سه شنبه،  روز  »ارتباطات سالمت«  موضوع  با  علم  ارتباطات  مباحث  سلسله  از  نشست  سومين 
دانشجویان و عالقمندان به مباحث ميان رشته ای رسانه، ارتباطات و سالمت در سالن ادب برگزار شد. 

در ابتدای نشست، دكتر محمود كریمی علوی، رئيس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ضمن اشاره به سابقه برگزاری نشست های 
قبلی در حوزة ارتباطات سالمت از سخنرانان، اعضای هيأت علمی، دانشجویان و به ویژه دكتر اجاق به دليل اهتمام در برگزاری این سلسله 

نشست ها، قدردانی و ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه 
اظهار اميدواری كرد كه نشست هایی با زیر شاخه هایی مرتبط 
برگزاری  از  برنامه ریزی شود. وی همچنين  ارتباطات علم  با 
سلسله نشست هایی تحت عنوان گفتگوهای انتقادی در سال 

آتی خبر داد.  
نویسندة  و  روانپزشک  صفوی فر،  فرنوش  دكتر  ادامه،  در 
گزارش های پزشکی و سالمت در نشریات، به ایراد سخنرانی 
و  پزشکی  حوزة  را  خود  سخنرانی  موضوعات  وی  پرداخت. 
داشت  بيان  پزشک(  و  بيمار  رابطه  بيماری،  )بيمار،  سالمت 
به  نسبت  تعریف سالمتی  اكنون،  هم  كه  كرد  خاطرنشان  و 
گذشته تغيير كرده است. امروزه، روان و سالمت به كاال تبدیل 
شده است. بيمار به مثابة مشتری به پزشک مراجعه می كند و 
نگرانی های امروز با زمان گذشته فرق كرده است. دغدغه های 

مخاطبين در حوزة سالمت، موضوعات مورد توجه در رسانه هاست. تبليغات پزشکی و سالمت در رسانه ها بيشتر با جنبه كسب سود 
اقتصادی و تجاری  انتشار می یابند. رسانه های نوین علی رغم داشتن امتيازات و فرصت های بسيار مثبت، متأسفانه برای مردم آفت هایی 
هم دارند. بعضًا رسانه های نوین و رسانه های مجازی به جای جلوگيری از بيماری و رنج، باعث ترویج آسيب های روحی و روانی در ميان 

مردم می گردند.  
سپس، دكتر شيرین احمدی نيا، عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ارتباطات سالمت را فضای 
بين رشته ای خواند و اظهار داشت كه جامعه شناسی پزشکی، زمينه ارتباط ميان پزشکی و علوم اجتماعی را فراهم كرده است. امروزه، 
سالمتی مردم، وظيفه و دغدغه اجتماعی به شمار می آید. شرایط اقتصادی و اجتماعی تعيين كنندة سالمتی و بيماری ها هستند. پزشکی 
اجتماعی، فهم و شناخت چگونگی تأثير شرایط اجتماعی بر سالمت مردم و جامعه است. ارتباطات سالمت نيز، اشکال مختلف دارد. 
در ادامه، حاضرین در جلسه سؤاالت خود را از سخنرانان مطرح و جلسه به صورت تعاملی ميان حضار و سخنرانان ادامه و پایان یافت. 

گزارشی از نشست »ارتباطات سالمت«
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تاریخ برگزاری: 95/11/25
موضوع: هندسة نوین جهانی و جایگاه قدرت ایران در نظام 

بين الملل در حال گذر
 استادان راهنما: دكتر سيد محمد كاظم سجادپور، دكتر 

عبدالرحمن حسنی فر
فيروزآبادی،  دهقانی  جالل  سيد  دكتر  مشاور:  استادان 

دكتر محمود جنيدی
قاسمی،  فرهاد  دكتر  فوزی،  یحيی  دكتر  داور:  استادان 

دكتر بهادر امينيان
حضور  با  صبح  ساعت8:30   95/11/25 مورخ  جلسه  این 
عالقمندان  و   دانشجویان  از  برخی  و  رساله  داوران  هيأت 
به مباحث اندیشة سياسی و روابط بين الملل در سالن دانش 

ساختمان تحصيالت تکميلی برگزار گردید.
ارائه  ضمن  دقيقه   20 در  دانشجو  جلسه،  این  ابتدای  در 
رساله خود، در خصوص مهمترین نکات طرح شده در رساله 
حاضر به بيان نتایج و دستاوردهای رساله خود به شرح ذیل 

پرداخت:
نظام  متحول  شرایط  در  كه  است  آن  نخست  موضوع 
بين الملل، شاهد تحول مفاهيم كليدی سياست بين الملل از 
سنتی  تعاریف  ارائه  كنونی  شرایط  در  هستيم.  قدرت  جمله 
بلکه  نيست  پاسخگو  منبع محور- دیگر  از قدرت - قدرت 
قدرت  عناصر  تبدیل پذیری  نحوه  بر  مبتنی  جدید  تعاریف 
اتخاذ  راهبردهای  از طریق  نتيجه مطلوب  به  نرم  و  سخت 
با  قدرت  از  تعریفی جدید  كه  است  توسط یک كشور  شده 

عنوان قدرت رفتارمحور را ارائه می نماید.
نظام  در  گذار  شرایط  از  متاثر  كه  است  آن  دوم  موضوع 
ایفای  و  كنشگری  برای  الزم  زمينه  و  ظرفيت  بين الملل، 

گزارش جلسات  
دفاع از پایان نامه ها

 

 

ابرقدرت  و  بزرگ  قدرت های  از  غير  جدید  بازیگران  نقش 
مهاجرت،  شهروندی،  جدید  جنبش های  است.  آمده  فراهم 
و  چندمليتی  شركت های  خصوصی،  نظامی  شركت های 
اشخاص بسيار قدرتمند بازیگرانی جدید هستند كه در شرایط 
كنونی فضای گسترده تری برای ایفای نقش و تاثيرگذاری بر 

روندهای كنونی جهان را به دست آورده اند.
نوظهور منطقه ای  آن است كه قدرت های  موضوع سوم 
به سبب فضای گسترده تری كه پيش روی آن ها در شرایط 
ظرفيت های  است  آمده  فراهم  بين الملل  نظام  در  گذار 
بيشتری برای ایفای نقش از جمله برقراری نظم امنيتی در 
این رو  از  آورده اند.  دست  به  بين الملل  نظام  زیرسيستم های 
گذشته  از  بيش  بين المللی  زیرسيستم های  در  امنيتی  نظم 
نظم های  و  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های  روابط  به 

ترجيحی آن ها گره خورده است.
جهت گيری های  و  نقش  كه  است  آن  چهارم  موضوع 
كه  نظمی  نوع  در  منطقه ای  قدرت های  خارجی  سياست 
شد  خواهد  برقرار  بين المللی  زیرسيستم  یا  منطقه  یک  در 
كدام  منطقه ای  قدرت  یک  اینکه  است.  مستقيم  ارتباط  در 
كدام  یا  پاسداری-  حمایت گرایی،  رهبری،   - جهت گيری 
گونه از جهت گيری - تجدیدنظر طلبی یا حافظ وضع موجود، 
كنشگری  یا  فعال  كنشگری  چندجانبه گرا،  یا  جانبه گرا  یک 
سبب  دهد  قرار  منطقه  در  خود  كار  دستور  در  را  واكنشی- 
منطقه ای  زیرسيستم  در  نظم  از  خاصی  گونه   شکل گيری 

خواهد شد.
ایران به عنوان یک  برآیند مطالب پيش گفته آن است كه 
قدرت نوظهور منطقه ای، ظرفيت های بيشتری را نسبت به 
گذشته برای ایفای نقش و تاثيرگذاری بر تحوالت منطقه ای 
و بين المللی از جمله برقراری نظم در منطقه غرب آسيا به 
دست آورده است. در صورتی كه نقش و جهت گيری سياست 
در  آن  قدرت  فعلی  ظرفيت های  بر  مبتنی  ایران  خارجی 
تلفيقی  ایران  اولویت نقش منطقه ای  قرار گيرد،  كار  دستور 
از پاسداری- حمایت گرایی است و همين نقش سبب تقویت 
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جهت گيری های چندجانبه گرا و كنشگری فعال خواهد شد. 
ادامه جلسه آقای دكتر فوزی، داور داخلی رساله به نقد  در 
و ارزیابی رساله پرداختند. ایشان با تاكيد بر روزآمد بودن و 
مسئله محور بودن رساله، به برخی از نقاط مبهم و ضرورت 
شفاف سازی و پاالیش موضوعات در رساله پرداختند. ایشان 
یکی از نکات مورد نظر جهت بازنگری در رساله را باز ترسيم 
و  سوم  فصول  بحث های  بر  مبتنی  رساله  نظری  چارچوب 
چهارم دانستند و اشاره داشتند با توجه به تمركز بر بحث بر 
نظم و نقش قدرت های منطقه ای، بهتر است مباحث طرح 
شده نظری در فصول متأخر، به فصل نخست منتقل شود. 
این  طرح  به  پژوهش  یافته های  زمينه  در  همچنين  ایشان 
سوال پرداختند كه آیا پيگيری نقش پاسداری حمایت گرایی 
سبب كوتاه آمدن ایران از انقالبی گری و آرمان های سياست 

خارجی خود نخواهد شد؟
دكتر قاسمی داور مدعو خارجی نيز در ادامه به ارائه ارزیابی 
خود از رساله پرداختند. ایشان با اشاره به تکثر مفاهيم مورد 
تأكيد داشتند كه ضرورت دارد مفاهيم  این رساله  اشاره در 
ایشان  شوند.  تعریف  شفاف تری  بصورت  حاضر  پژوهش 
كه سبب  دیناميک هایی  بررسی  كه  داشتند  اشاره  همچنين 
شکل گيری قدرت های منطقه ای در نظام بين الملل در حال 
گذار خواهند شد بر اساس الگوی ارائه شده از سوی مدالسکی 
پيش روی  چالش های  و  فرصت ها  بيشتر  تبيين  به  می تواند 
قدرت های منطقه ای بپردازد. ایشان همچنين عبور از تعریف 
پایه  بر  بر فضا كه  مبتنی  تعاریف  ارائه  و  جغرافيایی منطقه 
شبکه ی منطقه ای است را پيشنهاد دادند. همچنين بررسی 
تداخل الگوهای نظم منطقه ای و نظم ترجيحی قدرت های 
تأكيد در  بزرگ موضوع دیگری است كه می توانست مورد 

رساله قرار گيرد.
نظرات  ارائه  در  نيز  خارجی  مدعو  دوم  داور  امينيان  دكتر 
از مشکالت شکلی  برخی  ارائه  به  رساله  از  خود  ارزیابی  و 
برای  نتيجه گيری  و  مقدمه  تنظيم  ضرورت  جمله  از  رساله 
همه فصول پژوهش اشاره داشتند. ایشان همچنين ضرورت 
و  حاضر  پژوهش  در  بررسی  مورد  ادبيات  بيشتر  پاالیش 
تصحيح برخی از ارجاعات در فصول را مورد تأكيد قرار دادند. 
دانشجو ضمن پذیرش برخی از اصالحات مورد تأكيد هيات 
داوران، در دفاع از رساله خود اظهار داشت كه هدف رساله 
حاضر تالش برای بهره برداری از رویکردهای نظری مختلف 
به  بتوان  تا  بود  تحليلی  به یک مدل  نهایت دستيابی  در  و 
نقش بزرگتر قدرت های منطقه ای در نظام بين الملل در حال 

گذار اشاره نمود. 
دكتر جنيدی مشاور رساله نيز در ارائه نظرات خود بر ضرورت 
تأكيد بر مرزهای نامرئی در نظام بين الملل همچون تحوالت 

بيداری اسالمی اشاره داشتند. ایشان مسئله محور بودن رساله 
و تالش دانشجو برای پاسخگویی به برخی از مسائل روز را 
از نقط قوت این رساله دانستند اما خاطر نشان ساختند كه 
گفت  می توان  داوران،  نظر  مورد  اصالحات  از  برخی  انجام 

رساله دارای نقاط قوت بيشتری خواهد شد.
دغدغه مند  با  نيز  رساله  دوم  راهنمای  استاد  دكتر حسنی فر 
ماحصل  و  دانست  جلو  به  رو  گامی  را  آن  رساله،  دانستن 
چارچوبی  در  مختلف  نظریات  به  پرداختن  را  دانشجو  كار 
در  روز  مباحث  از  برخی  به  پاسخگویی  برای  آینده پژوهانه 
در  همچنين  حسنی فر  دكتر  دانست.  خارجی  سياست  حوزه 
پاسخ به نظر استاد داور به منظور بهره بردن از مقوله فضا در 
خصوص منطقه، اظهار داشت كه مکان مند بودن پژوهش از 

اولویت های مورد نظر و مصوب پژوهشگاه بوده است.
اساتيد  از همه  تشکر  پایان جلسه ضمن  در  دكتر سجادپور 
مبتنی  پژوهشی  در  را  دانشجو  رساله  مشاور  و  راهنما  داور، 
بر مطالعات تحليلی دانست كه دانشجو تالش نموده است با 
دغدغه ای جدی به بررسی وضعيت نظام بين الملل در حال 
سجادپور  دكتر  بپردازد.  آسيا  غرب  منطقه  در  نظم  و  گذار 
از  برخی  انجام  دانست كه  نظراتی جدید  را حاوی  پژوهش 
كمک  آن  بهبود  به  می تواند  داوران  اشاره  مورد  اصالحات 
اظهار  و  دانست  انسجام  دارای  رساله  نماید. دكتر سجادپور 
مفهوم پردازی  در  باید  را  رساله  قوت  نقاط  از  یکی  داشت 
منطقه ای  قدرت  عنوان  به  ایران  نقش  بر  رساله  تمركز  و 
ایران در  نهایت جایگاه  آتی منطقه و در  برای ترسيم نظم 
استفاده  با  پردازش مفهوم قدرت  دانست.  بين المللی  عرصه 
از پارامترهای كمی و كيفی، توضيح بيشتر رابطه ميان نظم 
منطقه ای و نظام جهانی، بررسی بيشتر رابطه ميان نقش و 
نظم در مناطق جغرافيایی و پرداختن به حوزه ادبيات پژوهش 
جغرافيایی  مناطق  درباره  فضا  مسئله  گرفتن  نظر  در  با 
اصالحاتی بود كه مقرر شد دانشجو در نسخه نهایی رساله 

مورد نظر قرار دهد.
شور  به  مشاور  و  راهنما  اساتيد  و  داوران  هيأت  پایان  در 
به  خوب  بسيار  درجة  و   18/75 نمره  اعطای  با  و  نشسته 
رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة مقطع دكتری رشتة علوم 

سياسی تشخيص دادند.
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موضوع: عقالنيت سياسی در قرآن كریم

دكتر  لسانی فشاركی،  محمد علی  دكتر  راهنما:  استادان 
عبدالرحمن حسنی فر

استاد مشاور: دكتر محمود جنيدی جعفری
استادان داور: دكتر قيس آل قيس، دكتر مالک شجاعی، دكتر 

ابوذر مظاهری
این جلسه مورخ 95/11/26 ساعت 2 بعد از ظهر با حضور هيأت 
داوران رساله و نيز جمعی از عالقمندان به مباحث عقالنيت سياسی 
در سالن دانش ساختمان تحصيالت تکميلی واقع در بزرگراه خيابان 
دكتر  آقایان  رساله  راهنمای  اساتيد  ابتدا،  برگزارگردید.  كریمخان 
لسانی و دكتر حسنی فر به بيان مهمترین نقاط قوت رساله پرداختد. 
خویش  رساله  از  دفاع  به  دقيقه  بيست  مدت  در  دانشجو  سپس 

پرداخت كه خالصه سخنان او به شرح ذیل است: 
این  بر سر مفاهيم مطرح در  انسانی،  اندیشمندان علوم  منازعات 
وادی را پایانی نيست. دو مفهوم »سياست« و »عقالنيت« نيز از 
این منازعه ممتد به دور نمانده اند. از آنجا كه بر سر معنا و محدودة 
این دو مفهوم اجماعی وجود ندارد، بر سر محل تالقی آن دو یعنی 

»عقالنيت سياسی«  هم  اشتراک نظری به چشم نمی آید.  
از  تعریفی  انتخاب  پژوهش،  این  مراحل  دشوارترین  از  یکی 
مفهوم عقالنيت سياسی بود. غالب تعاریف موجود دارای مبانی و 
تعریفی  آغاز  بودند. تالش شد در  ارزشی  جهت گيری های خاص 
نسبتاً خنثی از عقالنيت سياسی ترسيم شده تا در ادامه، با مبانی و 
جهت گيری های ارزشی قرآن كریم شکيل و جهت دار شود. بر این 
اساس، عقالنيت سياسی، به عنوان عقالنيتی كلی در نظر گرفته 
شده كه در چارچوب یک عقالنيت جامع تعریف و در حوزه سياست 

پيگيری می شود. 
كنکاش مفهوم عقالنيت سياسی در قرآن كریم نيازمند چارچوب های 
نظری و روشی خاص است. در این پژوهش نظریه جهت داری و 
امکان اسالمی شدن علوم )به ویژه علوم انسانی(  به رسميت شناخته 
شده. در خصوص چگونگی تحقق این امکان، از ميان دو دیدگاه 

كلی تهذیبی و تأسيسی، دیدگاه تأسيسی پذیرفته شد. 
یکی از انواع ارتباط با قرآن كه اهل بيت)ع( بر آن تأكيد داشته و بر 
لزوم آن تصریح نموده اند، رویکرد استنطاق است. در این پژوهش، 
به منظور استنطاق از آیات قرآن، روش پيشنهادی در كتاب »روش 

 

 

تحقيق موضوعی در قرآن كریم«، تأليف دكتر محمدعلی لسانی فشاركی 
و دكتر حسين مرادی زنجانی انتخاب شده است. 

بررسی آیات قرآن نشان داد كه از منظر كالم الهی، عالوه بر باورها و 
رفتارها، اهداف و ارزش ها نيز می توانند با سنجه عقالنيت سنجيده شوند. 
رفتارها  باورها،  حوزه  در  عقالنيت  های  شاخص  بررسی  اساس  این  بر 
تعيين  پژوهش  سرفصل های  عنوان  به  سياسی  ارزش های  و  اهداف  و 
شدند. سپس به پيشنهاد یکی از اساتيد علوم سياسی، بررسی شاخص های 

عقالنيت ساختارهای سياسی هم به سرفصل های پيشين افزوده شد. 
پس از آنکه مطابق روش انتخابی، كار فيش برداری اوليه به پایان رسيد، 
مراجعه به برخی منابع تکميلی از جمله تفسير الميزان و تفسير موضوعی 
آیت اهلل جوادی آملی در دستور كار قرار گرفت و سپس كار نگارش رساله 
آغاز شد. در نسخه نخستين رساله، صرفاً به بيان دیدگاه های قرآن اكتفا 
با  بود.  نشده  دو  این  افتراق  وجوه  و  مدرن  نظریات  به  اشاره ای  و  شده 
پيشنهاد استاد راهنمای دوم، جناب آقای دكتر حسنی فر و به منظور نزدیک 
ساختن ادبيات رساله به ادبيات رایج علوم سياسی، در خصوص هر مبحث 
به نظریات مدرن نيز اشاره شد. به این ترتيب جایگاه نظریه قرآن در ميان 

نظریات رقيب و محل نزاع آنها ، شکلی شفاف تر به خود گرفت. 
از ميان داوران محترم، ابتدا دكتر قيس آل قيس  دیدگاه  خود را دربارة 
رساله بيان كرد. ایشان پرداختن به آرای متفکرانی نظير نصرحامد ابوزید، 
سپس  و  برشمرد  رساله  قوت  نقاط  از  را  عابدالجابری  و  اركون،  محمد 
اشکاالتی را در خصوص اعراب گذاری و رسم الخط آیات قرآن كریم در 

متن رساله مطرح كرد. 
در ادامه، دكتر مظاهری نقدها و نکاتی  را در خصوص فصل دوم تحقيق 

بيان كرد. اهم نکات و نقدهای ایشان عبارتند از: 
- مشخص نبودن موضع رساله در خصوص آرای متفکرانی كه به آن ها 

پرداخته شده است. 
- پرداخته نشدن به آرای آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل مصباح یزدی، 
عالمه طباطبایی و عالمه جعفری در خصوص عرضه عقالنيت مستقل 

از سوی قرآن 
- پرداخته نشده به رابطه ی علم و دین، و عقل و وحی.

دكتر مظاهری همچنين از دانشجو خواست هر چه زود تر نسبت به انتشار 
رساله در قالب كتاب اقدام كند. 

را  سياسی  عقالنيت  موضوع  به  پرداختن  شجاعی،  مالک  دكتر  سپس 
نيازمند ورود همزمان به شش حوزه مطالعات قرآنی، مطالعات سياسی، 
معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و غرب شناسی دانسته و از 
این حيث كار انجام گرفته را كاری مهم و دشوار قلمداد كرد.  ایشان از 
سيال بودن مساله پژوهش  انتقاد كرد و در خصوص تغيير  فصل بندی 

رساله نيز پيشنهاداتی ارائه داد. 
پس از پایان سخنان  اساتيد داور، دكتر جنيدی اصالت تحقيق و  تکراری 
لسانی  دكتر   و  برشمرد  آن  قوت  نقاط  از  را  آن  و شيوه  نبودن مطالب 
پرداختن به برخی پيشنهادات اساتيد داور را غير ممکن و نيازمند تأليف 
نيز در سخنانی  تازه عنوان كرد. دانشجو  با موضوعی  رساله ای مستقل 
كوتاه، محدودیت زمانی را مهمترین مشکل خود در زمان نگارش رساله 

عنوان كرد. 
در پایان هيأت داوران و اساتيد راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای 
نمره نوزده و نيم و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را دانش آموختة مقطع 

دكتری رشتة علوم سياسی تشخيص دادند.



                              خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی         44       

 مدیرمسئول: سّيدمحسن علوی پور
سردبیر: حوریه احدی

هیأت تحریریه: سمانه خودچيانی، محسن باباخانی، شهرام اصغری
ravabet1@ihcs.ac.ir   

www.ihcs.ac.ir   

@ihcss كانال تلگرام

Institute for Humanities and Cultural Studies

9
7
8
9
6
4
4

2
6
6
8
4
3

16000 تومان

History of Scienc in Islam

Edited by

9 789644 266515

 جلوه هاي مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی

فردوسی، مولوي، سعدي، حافظ

دکتر احمد کتابی

ی
س

ار
 ف

گ
زر

ن ب
را

نو
خ

س
ر 

ثا
 آ

در
را 

دا
 م

ي
ها

وه 
جل

 
ی

تاب
 ک

مد
ح

را
کت

د The Indications of Tolerance in the Works 

of the Persian Literary Masters

Ferdowsi, Molavi, Sadi and Hafiz

Ahmad Ketabi (Ph.D.)

ن
ما

و
 ت

2
4

0
0

0

Institute for Humanities and Cultural Studies

7500 تومان

حکومت اسالمی و حکم حجاب

زادگانداود مهدوي

Islamic State and

Decree of Hejāb

ب
جا

ح
م 

حک
و 

ی 
الم

س
ت ا

وم
حک

ي
دو

مه
د 

او
د

ن
گا

اد
ز

9 789644 263583

ن
ما

تو
 1

20
00

An Introduction to

Sociolinguistics

Yahya Modarresi 

А   Б
В   Г

А   Б
В   Г

अ  आ
इ  ई

अ  आ
इ  ई

Π  Δ
Σ  Φ

Π  Δ
Σ  Φ

æ  ß

Þ  Ø

æ  ß

Þ  Ø

A  B
C  D

A  B
C  D

درآمدي بر

جامعه شناسی زبان

 یحیی مدرسی

ی
س

در
 م

ی
حی

 ی


