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صبح روز یکشنبه 14 آبان، جلسة هیأت رئیسه پژوهشگاه به منظور بررسی وضعیت کتابخانه مینوی در محل این کتابخانه  برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر پارساپور، دکتر رادفر و دکتر دهقان ضمن ارائة گزارشی از مسائل و مشکالت کتابخانه، وضعیت آثار موجود در 
آن و اقداماتی که باید برای حفظ و نگهداری این آثار و احیای آثار خطی و کمیاب این کتابخانه انجام شود را تشریح و از هیأت رئیسه 

برای پیگیری و حمایت از فعالیت ها درخواست کمک کردند.
پس از آن اعضای هیأت رئیسه، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات گروه پژوهشی مستقر در کتابخانه، به بررسی گزارش پرداخت. مقرر شد 
با پیگیری مدیریت کتابخانه، اسکنر مناسب، جهت اسکن و مرمت آثار و نیز پاکیزه سازی کتاب های موجود تهیه شود. همچنین با بررسی 

کتابخانه،  در  موجود  یادداشت های 
امکان چاپ و انتشار این یادداشت ها 

در قالب کتاب فراهم گردد.
مرحوم  کتابخانه  است  ذکر  به  الزم 
استاد مجبتی مینوی، پس از درگذشت 
ایشان در خانة آن مرحوم در خیابان 
بنا به وصیت  برپاشده است  شریعتی 
ایشان، پژوهشگاه مسئولیت نگهداری 

از این کتابخانه را بر عهده دارد.

جلسة هیأت رئیسة پژوهشگاه در کتابخانة مینوی برگزار شد

دکتر حسینعلي قبادي، رئیس پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي، در حاشیة زیارت عتبات عالیات، با 

رئیس دانشگاه کربال دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، که روز پنج شنبه مورخ 4 آبان ماه 1396 
صورت گرفت، دکتر منیر، رئیس دانشگاه کربال، ضمن 
خیر مقدم و ابراز خرسندي از وجود زمینه هاي همکاري 
گسترش  و  تسریع  بر  ایران،  با  دانشگاهي  و  علمي 

همکاري هاي پژوهشي با پژوهشگاه استقبال کرد.
در  تمرکز  ضرورت  به  اشاره  با  قبادي  دکتر  درادامه، 
و  عاشورا  فرهنگ  استمرار  به  نسبت  عالیق  تعمیق 
برشمردن  ضمن  بین  نسلي،  مناسبات  در  آن  نقش 
انتشار  به ویژه  فعلی  زمینه هاي مختلف همکاري های 

مجالت علمي پژوهشي مشترک؛ برگزاري نشست ها و همایش ها در زمینه هاي مورد عالقه طرفین در زمینة مطالعات بینا فرهنگي 
و دیگر فعالیت هاي پژوهشي و علمي، بر تقویت ارتباطات بین المللي پژوهشگاه با مراکز علمي و دانشگاهي جهان عرب به ویژه کشور 
عراق تأکید کرد و تداوم همکاري با دانشگاه کربال را خواستار شد. رئیس پژوهشگاه در پایان ابراز امیدواري کرد با انعقاد تفاهم نامه، 

انجام فعالیت هاي مشترک پژوهشگاه و دانشگاه کربال تسریع شود.

ديدار و گفتگوي رئیس پژوهشگاه علوم انساني با رئیس دانشگاه کربال 
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جلسه شورای فناوری اطالعات و 
ارتباطات

هفتمین جلسه شورای فناوری اطالعات و ارتباطات، با حضور رئیس 
پژوهشگاه، مشاور رئیس در امور نشریات، مدیر مرکز فناوری اطالعات 
مرکز  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  منظور  به  این شورا،  اعضای  دیگر  و 
فناوری اطالعات، رونمایی از سامانة مدیریت کارگاه های آموزشی و 
نیز ارائة طرح راه اندازی آزمایشگاه زبانشناسی دیجیتال، روز شنبه 22 

مهرماه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر کمالی زاده، مشاور رئیس پژوهشگاه در امور 
نشریات، به امکانات جدید سامانه یکتاوب اشاره کرد و گفت: »امکان 
جدید این سیستم، قابلیت مطابقت متون و شناسایی دزدی علمی در 

صورت استفاده از منابع علمی و عدم درج رفرنس می باشد.«
پژوهشگاه،  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر  مهندس صالحی،  ادامه  در 
وب سایت  راه اندازی  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی 
پژوهشگاه، مدیریت کارگاه ها و پرتال ارائه داد و وجود سامانه یکپارچه 
در راه اندازی این سه سامانه را به عنوان مزیت این طرح اعالم کرد. 
سامانة  به  انتقال  جهت  قدیم  سامانة  اطالعات  تبدیل  همچنین  وی 

جدید را از دیگر اقدامات در حال انجام در این بخش اعالم کرد.
در بخش دیگر این جلسه، از وب سایت جدید واحد آموزش های آزاد 
تخصصی پژوهشگاه و همچنین نسخة اولیة وب سایت پژوهشگاه علوم 
به بحث و  اعضای شورا  انسانی و مطالعات فرهنگی رونمایی شد و 

تبادل نظر پرداختند.
در ادامة جلسه، تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه زبان در پژوهشگاه مطرح 
و زوایای آن بررسی شد. دکتر عاصی، رئیس پژوهشکدة زبانشناسی 
در ارائة این طرح، گفت: »این آزمایشگاه محلی برای ضبط، دریافت و 
ذخیره داده های زبانی است که می تواند شامل: صوت، متن و تصویر 
نتایج  از  است.  سخت افزاری  و  نرم افزاری  امکانات  نیازمند  که  باشد 
داده های تولید شده در این بخش می توان در تحلیل کارهای پژوهشی 
استفاده نمود. همچنین امکان همکاری با مراکز معتبر علمی جهان در 
این بخش وجود دارد و پژوهشگاه می تواند در این زمینه پیشرو باشد.«

آخرین بحث مطرح شده در شورای آی تی بحث علوم انسانی دیجیتال 
بود که توسط  انسانی  تولیدات علمی در حوزة علوم  و دیداری سازی 
این  اهمیت  به  توجه  با  تا  شد  مقرر  و  شد  مطرح  صالحی  مهندس 
بحث و امکانات و ظرفیت های آن که می تواند پژوهشگاه را به عنوان 
قطب علوم انسانی دیجیتال کشور بدل کند، با تصمیم اعضا، جلسه ای 

فوق العاده برای بررسی آن برگزار شود.

دعوت دپارتمان زبان شناسی 
و فیلولوژی دانشگاه اوپساالی 
سوئد از هیأت علمی پژوهشگاه

 دپارتمان زبان شناسی و فیلولوژی دانشگاه اوپساالی سوئد 
 Department of Linguistics and Philology,(
Uppsala University(، دکتر عاصی، رئیس پژوهشکده 
زبانشناسی را به منظور ایراد سخنرانی، برگزاری کارگاه، 
گفتگو و تبادل نظر دربارة مسائل زبان شناسی پیکره ای، 
تاریخ  )از  روز  ده  به مدت  فارسی  زبان  و  فرهنگ نگاری 
شهریورماه  چهارم  و  بیست  تا  شهریورماه  چهاردهم 

1396(، دعوت کرد. 
بخش زبان شناسی دانشگاه اوپساال از گذشته های دور در 
زمینة مطالعات زبان فارسی و دوران های باستانی و میانة 
آن و نیز زبان های ایرانی پیشگام و تأثیرگذار بوده است. 
اساتید دعوت شده در این دپارتمان عالقمند به تدوین و 
)پیکرة  فارسی  متون کالسیک  برای  زبانی  پیکرة  ایجاد 

تاریخی زبان فارسی( می باشند. 
با  سخنرانی هایی  عاصی،  دکتر  علمی،  سفر  این  در 
برای  زمینه ای  ایران:  در  پیکره ای  »زبان شناسی  عنوان، 
 Corpus Linguistics  »پایگاه داده های زبان فارسی
به  »نگاهی   ،in Iran: A Background for PLDB
 Past, فارسی«  فرهنگ نگاری  آیندة  و  حال  گذشته، 
 Present and Future Perspectives  Persian
Lexicography:"، برای جمعی از استادان، دانشجویان 
دانشکدة زبان و برخی از عالقه مندان بیرون از دانشگاه 

ایراد کرد.
همچنین کارگاه هایی با عنوان »مسائل درونداد متن های 
فارسی و پیکره های تاریخی پایگاه داده های زبان فارسی 
با توجه به ویژگی ها و مشکالت خط فارسی« برگزار و 
استادان مشکالت برنامه نویسی و فنی این حوزه را مطرح 

کردند.
از  علمی  گفتگوهای  بر  عالوه  سفر  این  حاشیة  در 
کارگاه  و  کتابخانه  زبان ها،  دانشکدة  مختلف  بخش های 
آموزشی-پژوهشِی نرم افزاِر زبان شناختی فلکس بازدید به 

عمل آمد.
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دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه در ادامة  دیدار با اعضای 
پژوهشکده های مختلف، روز سه شنبه با اعضای پژوهشکدة 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات دیدار کرد. در این دیدار که 
با حضور آقایان دکتر کریمی علوی، دکتر سپنجی، دکتر 
معتمدی، خانم دکتر اجاق و آقای خسروی صورت گرفت، 
اربعین  ایام  تسلیت  قبادی ضمن  دکتر  جلسه،  ابتدای  در 
شهادت  و  )ص(  اکرم  رسول  حضرت  رحلت  و  حسینی 
السالم، درگذشت  امام رضا علیهما  و  امام حسن مجتبی 
هم وطنان عزیز در زمین لرزة غرب کشور را تسلیت گفت 
برای  آسیب دیده،  خانواده های  با  همدردی  ابراز  ضمن  و 
جان باختگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 
از رئیس و  مسألت نمود. رئیس پژوهشگاه، ضمن تشکر 
مطالعات  پژوهشکدة  کارشناسان  و  علمی  هیأت  اعضای 
با  دیدار  از دورة دوم  بیان هدف  با  ارتباطات،  و  فرهنگی 
اعضای پژوهشکده های پژوهشگاه، که به منظور افزایش 
طرح های  موقع  به  انجام  ازجمله  پژوهشکده ها  خروجی 
طرح های  از  اعم  جانبی  فعالیت های  یا  موظف  پژوهشی 
می گیرد،  صورت  مسأله مند  نشست های  یا  کارفرمایی 
هرچه  خروجی محوری  و  فعالیت ها  افزایش  و  شکوفایی 
همکاری  به ویژه  پژوهشگاه  مختلف  بخش های  بیشتر 
خواستار  را  مرتبط  پژوهشکده های  دیگر  با  بین رشته ای 

شد. 
توفیق  عدم  دالیل  و  موانع  به  اشاره  با  قبادی  دکتر 
مؤسسات و مراکز پژوهشی، بر ضرورت افزایش توانمندی 
پژوهشگاه با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و مشارکت همة 
پژوهشکده ها در برگزاری نشست های علمی و تخصصی 
در زمینة مسائل و مشکالت کشور، در حوزه های مختلف 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... تأکید کرد.
در ادامه دکتر کریمی علوی، رئیس پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات، به تشریح وضعیت همکاری اعضای 
مختلف  حوزه های  در  اعضا  فعالیت های  علمی،  هیأت 
پژوهشکده  برنامه های  سایر  و  آموزشی  و  پژوهشی 
انجام  و  همکاری  و  پرداخت  بازدهی  افزایش  منظور  به 
جمله  از  را  پژوهشکده ها  دیگر  با  مشارکتی  طرح های 
هیأت  اعضای  ادامه  در  برشمرد.  پژوهشکده  اولویت های 
علمی پژوهشکده نیز ضمن بیان طرح های پژوهشی، به 
تشریح مقاالت و نشست های علمی و تخصصی پژوهشکده 
علمی  فعالیت های  ارتقای  برای  خود  برنامه های  سایر  و 
را متذکر شدند که  فعالیت خود  پرداختند و مسائل حوزة 
برنامه ریزی و پیگیری حل  رئیس پژوهشگاه بر ضرورت 

مشکالت تأکید کرد.

 ديدار رئیس پژوهشگاه با اعضای پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات
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پژوهشکده مطالعات اجتماعی، دومین نشست از سلسله نشست های »نقد و بررسی اندیشه ایرانشهری؛ 
تهدیدها، فرصت ها و چالش ها« را با حضور قاسم پورحسن، سیدجواد میری و محمدعلی مرادی برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه قاسم پورحسن گفت: »ابتدا می خواهم در باب احمد غزالی که گفت آتش پارسی زنده 
است سخن را آغاز کنم و در این آتش پارسی، سهرودی و مکتب شیراز پراهمیت ظاهر شد.«

وی با اشاره به این نکته که در باب ایده ایرانشهری سه پرسش مد نظر بنده است، ادامه داد: »اولین سوال 
این است که چه فهمی از ایرانشهر داریم.«

پورحسن در ادامه گفت: »فهم صحیحی از مقوله ایرانشهری نداریم و این ایده در طیف عرب ستیزی قرار 
می گیرد. جایگزین خالفت و حکمت خسروانی را در ایرانشهری می بینیم.«

سدة  مدل  ادامه  در  طباطبایی  سیدجواد  ایده  اینکه  بیان  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
را  سیرالملوک  پنجم 
افزود:  می کند،  پیگیری 
موافق  من  منظر  این  »از 
مراد من  نیستم.  ایده  این 
از خرد، مفهومی است که 
فردوسی در شاهنامه بیان 

می کند.
مفهوم  در  نگاه ها  عمدة 
مفهوم  دو  به  ایرانشهری 
قدرت  نظریة  و  جغرافیا 
دیدگاه  است،  معطوف 

خواجه نظام الملک در باب ایرانشهری را در درون سلطنت می بینم.«
وی بیان داشت: »پرسش دوم این است که متفکران تا پیش از دورة جدید پهلوی دوم چه مشکل و مسئله ای 
را دیدند که خواستند آن معضل را با ایده ایرانشهری حل نمایند. افرادی مانند آخوندزاده و کرمانی اساسًا چه 

برنامه و مسئله ای داشتند که آن را در برگشتن به عقب و باستان گرایی می جستند؟«
وی در ادامه با بیان اینکه تصور این است که مسئله واحدی نداشتیم و اصواًل یکپارچگی نیز نداشتیم افزود: 
»ما پیش از حملة اعراب مسئله ای بنام ایرانشهری نداریم. اصواًل ایران متفاوت از آنچه در یونان می گذشت 

می بود و ما هیچ دوره ای در ایران یونانی مابی نداریم.«
وی با اشاره به اینکه از زمان پهلوی دوم تاکنون و به طور خاص از سال 1343 به بعد با یک معضل مواجه 
هستیم تصریح کرد: »این معضل چیرگی دنیای اسالم و تالش این دنیا برای احیای خالفت و سلطه خالفت 
به عنوان تنها نظریه الگوی زندگی فرهنگ و اندیشه است. که این نظریه با ایجاد انقالب اسالمی در ایران 

تشدید شد.«
پورحسن گفت: »دیدگاه طباطبایی ادامه نظریه سال 43 و پهلوی دوم است که در آن احیای جشن ها و نام 

گذاری های مواریث مثل گذشته است.«
این عضو هیات علمی، با اشاره به اینکه میزان رقابت در انقالب اسالمی با دنیای عرب تشدید شده است، 
اضافه کرد: »پرسش سوم این است که با ایده ایرانشهری به گذشته بنگریم یا آینده؟ من معتقد هستم ایده 

ایرانشهری پروژه ای است در ایران برای آینده.«
پورحسن با اعالم این مطلب که اولین سرچشمة ایده ایرانشهری را در فردوسی می بینم، عنوان کرد: »در 
بیانات فردوسی دو تفسیر وجود دارد، یک دشمنی با اعراب )دیدگاه مقابله با اعراب( دوم مقایسه تفکر ایرانی 

با غیر ایرانی )اعراب(.«

دومین نشست نقد و بررسی »انديشة ايرانشهری« 
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عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به این نکته که عبارات فردوسی در شاهنامه در 
ابیاتی با این مضمون وارد است، ادامه داد: »چو وقت عرب بر عجم چیره گشت / تمام روز ایرانیان تیره 

گشت 
ادب  خار گشت)تفکر ایرانی( و هنرمند وبال / ببستند اندیشه را پرو باز

جهان پر شد از خوی اهریمنی / زبان مهر ورزید و دل دشمنی
وی با اشاره به اینکه از دیدگاه فردوسی عرب هرکه باشد با من دشمن است، گفت: »فردوسی مدعی است 
با شاهنامه نظم بلندی را برپا کرده است که از بین نرفته است. ایرانشهری را نژادپرستی و ملیت و تاریخ 
و جغرافیا نمی دانم، ایرانشهری را نظریة خرد ایرانی یا خسروانی می دانم. دنیای اسالم از رشیدرضا تاکنون 
معتقد است تمام کشورهای اسالمی باید در ذیل خالفت قرار گیرند، مفهوم این خالفت فهم سلفی از قدرت 

و مناسبات اجتماعی است.«
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه الجابری در درون عقل عربی فکر می کند، ادامه 

داد: »وی معتقد است افرادی مانند فارابی و ابن سینا نیز در درون عقل عربی زیسته اند.«
وی با اشاره به این نکته که من عقل عربی را فاقد عقالنیت و خرد می دانم اضافه کرد: »این عقالنیت را 
برای آینده مناسب نمی دانم، بنابراین از این منظر مدافع اندیشه ایرانشهری در برابر تفکر عقالنیت عربی 

هستم.«
پورحسن خاطرنشان کرد: »برای ایجاد تمدن اسالمی در آینده راهی جز پیروی از عقالنیت و خرد ایرانی 
نداریم و می بایست فرهنگ و تمدن ایرانی در ذیل عقل ایرانی قرار گیرد نه در ذیل عقل عرب و دنیای 

غرب.«
در ادامه این نشست محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه از دانشگاه برلین با اشاره به این نکته که زمانی 

که از خرد ایرانی صحبت می کنیم، پوزیسیون همگرایی با طبیعت و جغرافیا دارد.
این محقق و پژوهشگر فلسفه با اشاره به این نکته که ایدة ایرانشهری طباطبایی با کوشش خود ایشان 
طرح شده است، افزود: »این ایده مطلق طباطبایی نیست. از دیدگاه آقای طباطبایی اندیشه اصلح است 

بر هستی. ولی در واقع اندیشه نمی تواند هستی را رقم بزند و هستی است که اندیشه را شکل می دهد.«
مرادی با اشاره به اینکه بحث از مشروطه تا به حال این بوده است که دولت را چگونه شکل دهیم که بر 
اساس فرهنگ خودمان باشد و حرف های دیگران را تفسیر نکنیم، ادامه داد: »برای پی بردن به اندیشه 

ایرانشهری باید دریافت که چگونه می توان این اندیشه را فلسفید.«
دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه برلین با اشاره به اینکه می بایست تاریخ را کالبد شکافی کنیم و به 
جهان امروز ورود پیدا کنیم، ادامه داد: »طباطبایی نمی بایست روی دولت تمرکز کند، بلکه می بایست روی 

من بایستد و این نقطه شروع خودآگاهی ایران است.«
مرادی با اشاره به اینکه ما هنوز من هایمان پنهان است، گفت: »از این منظر نمی توانیم تاریخ بنویسیم. 
تمام نقد این است که از مشروطه تا حاال »من ایرانی« تمرکز می نماید بر دولت و فکر می کند باید دولت 

اسالمی و جامعه اسالمی درست نماید.«
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مرادی با اشاره به اینکه تمرکز بر دولت فعال سیاسی به وجود می آورد، ابراز کرد: »تاریخ زمان در تاریخ 
ما تاریخ زمان قهقرایی است.

این محقق و پژوهشگر فلسفه با بیان این نکته که ما از طریق بارورکردن آینده می توانیم اندیشه آینده را 
بارور نماییم، ادامه داد: »بدون تحول در منطق نمی توانیم مفهوم بسازیم.«

وی گفت: »اگر ایران شهری دادگری است، پس آزادی چه می شود. بحث امروز آزادی است نه دادگری. ما 
تاریخ را بر اساس عتیقه شناسی می خوانیم. طباطبایی می گوید فقها کنار بروند. اگر فقها کنار رفتند، چگونه 

می خواهیم دادگری را به آزادی مبدل کنیم و در جهان امروز زندگی کنیم.«
این محقق و پژوهشگر فلسفه خاطرنشان کرد: »اندیشه ایرانشهری ظرفیت زیادی دارد، می باید تأمل فلسفی 

شود و اگر تأمل فلسفی نشود در حد دعواهای ایدئولوژیک باقی خواهد ماند.«
در ادامه این نشست سیدجواد میری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با بیان 
اینکه نقد من بر اندیشه ایرانشهری بر 9 محور قرار دارد، گفت: »اولین نکته مهم این است که ایده ایرانشهری 
در ایران چه بوده است. پرسش من این است که ایرانشهری چه ربطی به واقعیت نظام کنونی ایران دارد؟«

میری با اشاره به این نکته که بسیاری از کالن روایت ها در پسامدرن دچار بن بست های جدی می شوند 
خاطرنشان کرد: »آیا ایدة ایرانشهری قرار است جانشین کالن روایت جمهوری اسالمی شود؟ اگر چنین باشد 
این ایده مانند هر کالن روایتی محدودیت هایی خواهد داشت. کالن روایت ها مجبور هستند تنوع و تکثرها 
را سرکوب کنند و به نظر می رسد در ذیل نظریه ایرانشهری مفهومی از وطن قرار دارد و ایده ای از وطن را 

می پروراند.«
میری تأکید کرد: »چهار مفهوم از وطن در ایران امروز به مثابه روایت های موازی حرکت می کنند. یک وطن 
به مثابه ملت - دولت، وطن به مثابه امت و حکومت، وطن به مثابه یک امپراطوری ممالک محروسه، و یک 
تعریف جدید از وطن که در حال شکل گرفتن است که به طور رسا در گفتگوهای عمومی مطرح نمی شود و 

آن وطن به مثابه حرم اهل بیت یعنی تا جایی که حرم اهل بیت وجود دارد، آنجا وطن ماست.«
ایده ایرانشهری به مثابه یک مدلی از وطن که به نظریه امپراطوری نزدیک  وی با اشاره به اینکه ظاهراً 
است، افزود: »در حال حاضر این ایده به گونه ای به مثابه رحم اجاره ای ایفای نقش می کند. به نظر می رسد 
ایده ایرانشهری یک نگاهی به تغییر زاویه اجتماعی دارد؛ در این ایده، عده ای به این نتیجه رسیدند که مردم 
ناسیونالیسم ملی و  به  ناسیونالیسم اسالمی  این نظریه می خواهند  پیروان  از دین سیاسی گریزان هستند و 

باستان گرایانه گرایش پیدا نمایند.«
این  دوی  هر  که  نکته  اینکه  به  اشاره  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو 
با تبدیل  تأکید کرد: »من معتقد هستم مسئولین کشور  به حاشیه می برند  را  ناسیونالیسم مدنی  گرایش ها 

نظریه والیت فقیه به سلطنت اسالمی موافق نیستند.«
وی با اشاره به این نکته که به نظر می رسد یک تغییر رویکرد در حال شکل گرفتن است اظهار داشت: »در 
جایی که عده ای از روحانیون و نظامیان به دنبال مفهوم جدیدی از وطن هستند و در فکر بسط اندیشه وطن 

تا اماکنی که حرم وجود دارد هستند، آیا اندیشه ایرانشهری را می توان بسط داد؟«
میری ادامه داد: »ایده ایرانشهری فقط در ساحت نظر و ایده سازی مطرح نمی شود، بلکه می کوشد در نظام 
معنایی خود را بسط دهد. این اندیشه در ساحت های آیین سازی فرقه ای هم حرکت می کند. از این منظر 
این جنب و جوش شهری را اگر بخواهم مورد مطالعه و نقد قرار دهم آن را در قالب جنبش های نوینی و نو 

آئین ها و بدعت ها می بینم.«
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دکتر سمیه توحیدلو، سرپرست پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی کاربردی و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی 
مطالعات توسعه می باشند که به عنوان دبیر علمي »نخستین جشنوارة ملي قدرداني از رساله ها و پایان نامه هاي 
برتر علوم انساني در زمینة تولید و اشتغال« 
جشنواره  این  پیرامون  شده اند.  منصوب 
گفتگویي با وي انجام شده که در زیر آمده 

است.

* در ابتدا براي آشنايي بیشتر با اين 
جشنواره، توضیحاتي ارائه فرمايید.

از  تقدیر  ملي  جشنوارة  جشنواره،  این 
زمینة  در  انساني  علوم  برتر  پایان نامه هاي 
توجه  با  مطلب  واقع  است.  اشتغال  و  تولید 
به این که امسال عنوان سال، سال »اقتصاد 
کنار  در  و  است  اشتغال«  و  تولید  مقاومتي؛ 
مسائلي  و  مشکالت  مهمترین  از  یکي  آن 
بیکاري  مسئلة  داریم؛  جامعه مان  در  ما  که 
این  است  جامعه  در  اشتغال  مشکالت  و 
جشنواره شروع به کار کرده است. از طرف دیگر یک ناهمگوني و در واقع یک بی عدالتی در توزیع شغل در 
حوزه ها و رشته هاي مختلف هم وجود دارد، ؛ یعني این که نه تنها ماجراي بیکاري و مشکالت اشتغال به طور 
کلي درصد باالیي از فارغالتحصیالن را در جامعه شامل مي شود؛ بخش زیادي از این کساني که امروزه درگیر 
بیکاري هستند؛ در حوزة علوم انساني تحصیل کرده اند. به دلیل این که ما در حوزة علوم انساني هنوز مشخص 
از  زیادي  بنابراین بخش  دارد، کجاست؟  انساني وجود  نشده که جایگاه شغلي هر رشته که در فضاي علوم 

فارغ التحصیالن ما سرگردان مي مانند و معلوم نیست که در چه شرایطي به سر مي برند.
از جمله رویکردها و اهداف ما در این جشنواره این است که علوم انساني را به سمتي هدایت شود که بتواند به 
مقوله هاي کاربردي تر بپردازد و به موضع اشتغال در دران دانشجویی توجه ویژه ای مصروف گردد. این جشنواره 
عماًل اولین گام براي ماست. براي این که دانشجویاني که پایان نامه ها و رساله شان را در دورة کارشناسي ارشد 
یا دکتري به انجام می رسانند، تشویق شوند تا پایان نامه هایي داشته باشند که بتواند به نوعي مرتبط با این فضا 

بوده  به مسئلة تولید و اشتغال منتهي شود.
 96 تا   86 سال  از  که  کساني  اگر  شد  این  بر  قرار  شد.   انجام  جشنواره  برای  اولیه  فراخوان  منظور  بدین 
پایان نامه هاشان را دفاع کردند و به نوعي در چند حوزه، پایان نامه هاشان مرتبط بوده؛ آنها را براي داوري بفرستند 
و با یک سري شاخص ها، از آنها حمایت شود که این حمایتها هم مادی و هم معنوی خواهد بود. این جشنواره و 
پژوهشگاه علوم انسانی همراهانی را از نهادهای دیگر دارد، معاونت پژوهشي وزارت علوم، معاونت علمي ریاست 
جمهوري، صندوق حمایت از پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 

علمي کاربردي از حامیان اصلی و از اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند.  
نداشته؛  وجود  مشوق هایي  چنین  این،  از  پیش  تا  که  این  دلیل  به  شاید  که  است  این  ما  بیني  پیش  طبیعتًا 

گفتگويی با دبیر علمی »نخستین جشنوارة ملي قدرداني از رساله ها و پايان نامه هاي برتر علوم انساني در زمینة 

تولید و اشتغال« 

توحیدلو:جایگاه شغلی رشته های علوم انسانی هنوز مشخص نشده است



                                                                                     9        خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

پایان نامه هاي زیادي مشخصًا در زمینة تولید و اشتغال، وجود نداشته باشد، ولي چند آیتم را در این جشنواره نگاه 
مي کنیم: یکي اینکه: پایان نامه هایي که به طورمستقیم در حوزة علوم انساني بودند و منتج به یک کار تولیدي یا 
کارآفرینانه شده باشند، دوم اینکه: پایان نامه هایي که داراي ایده هاي تولیدي و اشتغال هستند. درواقع ایده های 
نقد سیاست ها  به  رویکرد سیاستی  با  بتوانند  پایان نامه ها  اینکه:  به شغلی گردد. سوم  منجر  ارائه شده می تواند 
پرداخته یا پیشنهادهای سیاستی یا راهبردی داشته باشند. چهارم آن دسته از پایان نامه هایی که توانستند مسئله 
را به نحوي سامان دهند، که منجر به حل مسئله یا پیشنهادهای مؤثر برای آن انجامیده باشد. پایان نامه هایی که 
به دنبال بازآفرینی فرهنگی و تولید ایده های مرتبط با هویت ایرانی بوده باشند نیز در دسته پایان نامه های مورد 

توجه قرار خواهد گرفت. 
طبیعتًا جزو سیاست هاي جشنواره این خواهد بود که پژوهش هایي در حوزة علوم انساني که با بحران و نگاه هاي 
کاربردي جدید مرتبط است؛ مثل مقوله هاي محیط زیستي، مقولههاي مرتبط با بحران آب و امثالهم هم از نظر 
گذرانده شود؛ به خاطر این که آنها هم به نوعي کاربردي هستند ودر راستاي فعالیت ها و نگاه هاي کالن کشور، 

مي توانند در امر تولید و اشتغال به حساب بیایند.
دبیرخانة جشنواره با حمایت همة آن مجموعه ها شکل گرفته است. شوراي سیاستگذاري، کمیتة علمي و کمیتة 
اجرایي دارد و عماًل فاخوان از ابتدای آذر ماه اعالم شده و تا پایان آذرماه مهلت ارسال آن وجود دارد که امکان 
از طریق  آن  در  که  است  http://thep.ihcs.ac.ir/  سایت جشنواره  آدرس،  نیز هست.   زمان  این  تمدید 
سامانه می توان آثار را بارگذاری نموده و تأیید آن را از دبیرخانه جشنواره گرفت. داوري ها در کارگروه مشخص با 
شاخص هایي که در کمیتة علمي به دست آمده، انجام مي شود و در نهایت در اسفندماه انشاءاهلل جشنواره را خواهیم 

داشت؛ یعني در پایان سال 96 خود جشنواره و معرفي آثار برتر را در پژوهشگاه خواهیم داشت.

* يکی از سواالتي که در مورد پايان نامه در ذهن جامعه وجود دارد؛ اين است که چرا پايان نامه ها 
خريد و فروش مي شود؟ شما هم در اين موارد وارد مي شويد؟ 

نه. این که مشکالت علمي که در نهاد علمي جاري و ساري است؛ عماًل خیلي فراتر از ماجراي پایان نامه ها است 
ولي نکته اي که وجود دارد؛ این است که ما قرار است با این قبیل حمایت ها، تالش کنیم تا کسي که مي خواهد 
پایان نامه اي بنویسید؛ از اینکه پایان نامه اش در نهایت مي تواند منجر به تولید علم شود و از آن حمایت به عمل 
آید؛ انگیزه پیدا کند. ما قرار است که با این حمایت ها و تشویق ها سعي کنیم دانشجوي درگیر نوشتن رساله یا 
پایان نامه را از این فرایند و چرخة معکوس و باطلي که در واقع به صورت یک بازار حرفه اي آغاز شده و افرادي 
را درگیر خودش کرده؛ بازداریم. طبیعتًا پایان نامه هایي که به دست ما مي رسد، مورد راستي آزمایي و صداقتسنجي 
قرار مي گیرد و همة آنها ارزیابي مي شود؛ براي این که قرار بر این است که ما داوري کنیم و به آنها جوایزي تعلق 
بگیرد و بنابراین ارزیابي وجود دارد اما اینکه بخواهیم مستقیم در مورد این مسئله حرفي بزنیم یا کاري بکنیم،  
نه. تصورمان براین است که قرار است یک چنین مشوق هاي کاربردي که از دلشان مي تواند اتفاق هاي مثبتي بعد 
از نگارش پایان نامه بیافتد؛ خودبه خود کمک مي کند و از آن شدت و حدت و جذابیت بازاري که حول نهاد علم 

شکل گرفته، خواهد کاست.

* در مورد تعیین مالک هاي داوري که قرار است اين پايان نامه ها را به عنوان پايان نامة برتر 
تشخیص دهند؛ چه اقداماتي صورت گرفته است؟

مجموعه کمیتة علمی در چهار کارگروه فعال شده اند که کلیه آثار به این کارگروه ها ارسال می شود. 
کارگروه اول: رشته  هایی نظیر علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری 

کارگروه دوم: رشته هایی نظیر علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، ارتباطات، علوم تربیتی 
کارگروه سوم:  رشته هایی نظیر تاریخ، جغرافیا، حقوق و علوم سیاسی 

کارگروه چهارم: رشته هایی نظیر الهیات، زبان، ادبیات، هنر و زیبایی شناسی، فلسفه 
افرادی هم به این کارگروه ها در موضوع کارآفرینی، سیاستگذاری و مسئله محوری اضافه شده اند.  با توجه به این 
که در شوراي سیاستگذاري حامیان ما از همة دانشگاه ها هستند و حتي در جزء به جزء مسئله، ما از دانشگاه هاي 
مختلف کمک گرفتیم؛ مثاًل تا االن دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد و دانشگاه عالمه طباطبایي حمایت خودشان 
را از جشنواره به شکل مجزا اعالم کردند که در ادامه بیشتر هم خواهد شد. عماًل ما ارتباط کاملي با همة نهادهاي 
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علمي داریم و طبیعتًا مي توانیم از ظرفیت اساتید براي داوري ها استفاده کنیم. با توجه به این که این اولین جشنوارة 
پایان نامه هاي برتر در حوزة تولید و اشتغال است؛ نگاه ما این بوده که حتمًا به شاخص هاي ارزیابي کیفي پایان نامه ها 
دست پیدا کنیم. شاخص هایی نیز برای داوری به دست داده شده است. به دلیل این که در همه جاي دنیا ما براي 
ارزیابي یک پژوهش، شاخص هایي داریم که ما این جا کمتر به آن  میپردازیم؛ یعني حتي اگر پژوهشي هم انجام شود؛ 
پژوهش هاي ما عماًل پژوهش هاي غیرکاربردي یا غیرمسئله محور و یا مشمول خاک گرفتن در کمدها و به دور و با 
فاصله از فضاي کاربردي و فضاي اجرایي کشور است. این جشنواره ها، قرار است این ارتباط را برقرار کند و در جهت 
تشویق مابقي کساني که بعدتر قرار است رساله یا پایان نامه داشته باشند؛ کوشش کند؛ براي این که بیایند و در این 

حوزه شروع به کارکنند و چون شروع کاراست.
درحوزة  مثاًل   است؛  متفاوت  رشته هاي مختلف،  در  کارآفرینانه  و شاخصه هاي  اشتغال  و  تولید  طبیعتًا شاخص هاي 
حسابداري و یا حقوق، مدل کار تولید و اشتغال، با حوزة ادبیات تمایزهاي فراواني دارد و ما به تفکیک هر رشته، 
موضوعات مستقلی را در ارتباط با تولید و اشتغال مشخص نموده ایم که اعضای کارگروه بر مبنای آن داوری خواهند 

نمود. 

* چه کساني مي توانند در اين جشنواره شرکت کنند و پايان نامة خود را ارائه دهند؟
تمام کساني که دورة تحصیالت تکمیلي را در هرکدام از دانشگاه ها گذرانده و پایان نامةشان در رشته هاي مختلف علوم 
انساني در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا به مرحلة دفاع رسیده باشد؛ یعني مراحل دفاعش را گذرانده باشد و مدت 
زمان دفاع هم از سال 86 الي آخر شهریور 96 باشد؛ اگر با محورهاي این فراخوان همخواني داشته باشد؛ یعني منجر 
به تولید و اشتغال شده باشند یا پیشنهادهاي کارآفرینانه داشته باشند یا در زمینة سیاستگذاري و نقد سیاستگذاري ها 
فعالیت مؤثر کرده باشند، یا دست به یک بازآفرینی فرهنگی زده باشد؛ اینها همه مي توانند پایان نامه هایشان را تا پایان 

آذرماه در سامانة جشنواره، بارگذاري کنند تا در فرآیند داوري قرار گیرد.

* آيا آماري از تعداد پايان نامه های مرتبط با موضوعات و محورهاي موردنظر جشنواره داريد؟
کار  پایان نامه ها  محتواي  با  واقع  در  است؛  محتوایي تر  بحث مان  نیست.  جشنواره  نظر  مورد  مسأله  این  چون  خیر. 
داریم، بنابراین ارزیابي پیشین از این که چه تعداد پایان نامه وجود دارد که منجر به تولید و اشتغال شده باشد؛ نداریم 
اما با توجه به شرایط؛ به نظر نمي رسد تعداد زیادي پایان نامه در این سمت و سو داشته باشیم. ممکن است که در 
عرصة سیاستگذاري و نقد سیاستگذاري ها در سال هاي اخیر کارهاي خوبي شده باشد یا حتي در رشته هاي مدیریت 
و کارآفریني تعدادی پایان نامه هاي خوب وجود داشته باشد؛ یعني در بعضي رشته ها پایان نامه هاي خوب ممکن است 
وجود داشته باشد؛ ولي برآوردي از همة رشته ها نداریم و به زعم ما هنوز در یک سري رشته ها چنین فضایي باب 

نشده است که افراد اگر پایان نامه اي مي نویسند؛ به دنبال رسیدن به یک راه حل، ایده و یا فضاي کارآفرینانه باشند.
به عنوان نکتة پایاني مي توانم اشاره کنم که: بحث این است، حتمًا افراد با هر فضایي که وجود دارد؛ در فراخوان 
شرکت کنند. به طبع در سال اول ممکن است شرایطي وجود داشته باشد؛ براي این که ما بتوانیم این جشنواره را در 
سال هاي آتي هم برگزار کنیم؛ نیاز است که با استقبال خوب رو به رو شود تا بتوانیم یک ارزیابي از پایان نامه هاي 
موجود داشته باشیم و بر مبناي همین پایان نامه ها بتوانیم شاخص ها و فرایند ارزیابي داوري را تصحیح کنیم تا در آینده 
فرآیند بهتر و کامل تری را به کار بگیریم، بنابراین حتي کساني که پایان نامه هاشان تمام شده است و االن مشغول به 
کار هستند )چون پایان نامه ها از سال 86 ارزیابي مي شود و بعضًا افراد، در حال حاضر عضو هیأت علمي هستند( در 
این بازده قرار مي گیرند. همة افرادی که فکر مي کنند موضوع شان در حیطة کارآفرینی است مي توانند در این جشنواره 

شرکت کنند تا بتوانیم در بهبود این فرایند تسریع حاصل کنیم. 
امید داریم که این جشنواره، مشوقي براي بهبود شرایط و فضاهای پژوهشی دانشجویان نیز باشد.

/http://thep.ihcs.ac.ir                              سایت جشنواره
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پژوهشگاه  معاصر«  فرهنگ  »پژوهشکدة 
با  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم 
میان فرهنگي  فلسفة  »انجمن  همکاري 
با  را  توسعه«  و  »خرد  نشست  ایران« 
دکتر  و  اردکاني  داوري  رضا  دکتر  حضور 
محمدرضا حسیني بهشتي در روز یکشنبه 
23 مهر برگزار کرد. گزارشی از این نشست 

در ادامه آمده است.
چهارصد  یا  سیصد  حدود  جدید«  »علم 
آمد و صورت تکامل  به وجود  سال پیش 
هندی  مصری،  چینی،  یونانی،  علم  یافته  
است  تازه ای  طرح  بلکه  نیست  ایرانی  و 
آن  از  آمد.  وجود  به  هفدهم  قرن  در  که 
زمان افرادی در ایران، مصر و چین با این 

علم مخالفت می کردند و همین مخالفت ها نیز موجب 
عقب افتادن شان از علم شد. واقعیت این است که ما این 

علم را از اروپا گرفتیم و راه توسعه، راه اروپایی است.
ایراِن زمان غزنوی، ایران زمان ساسانی نه توسعه  یافته 
بوده است نه توسعه نیافته. زیرا آن زمان، اساسًا »توسعه« 
مطرح نبود؛ یک نظم ثابت تاریخی حاکم بود، زندگی 
هم ثبات داشت اما این ثبات از جنس نظم متحول و 
متغیر جدید نبود. نظم متحول امروز، هیچ گاه در تاریخ 
نبوده است. »نظم نوین جهانی« برای امریکایی ها است 
و آنها از ابتدای استقالل خود، نظم خود را »نظم نوین 
است  نظمی  جهانی،  نوین  نظم  می دانسته اند.  جهانی« 
که از قرن هجدهم در اروپا برقرار شد و به هر حال این 
نظم دانسته و ندانسته در همة  جهان گسترش پیدا کرد 
داشت،  به سمت مطلوب هایی که غرب  و همة  جهان 

حرکت کرده است.
اما  نیست،  یافته  توسعه  نیافته،  توسعه   جهان  بنابراین، 
قدیمی هم نیست. یعنی نظام زندگی در جهان توسعه  
نیافته نظام دویست سال پیش کشورها نیست و همه  
یک  کرده اند؛  پیدا  انقطاع  خود  گذشته   تاریخ  از  جهان 
گسستی در تاریخ آنها پیدا شده است و وارد نظم تازه ای 
میان  تازه  ای شوند.  وارد نظم  یا خواسته اند که  شده اند 

گذشته و آینده مانده اند. آن گذشته ادامه پیدا نمی کند.
تاریخ  نیست.  مشروطه  از  قبل  گذشته   ادامة   ما  تاریخ 

دویست  و  تاریخ صد سال  گذشته   ادامة   هیچ کشوری 
تاریخ دیگری شروع شده  سال پیش خود نیست. یک 
است. این تاریخ، تاریخ غربی هم نیست. این تاریخ یک 
نوع قرار گرفتن در حاشیة  گذشته و آینده است. تجدد 
ما  که  جهانی  دارد.  آینده  به  رو  که  است  نظامی  تنها 
می شناسیم جهانی است که اروپا به ما شناسانده است 
و حال، از حسن تصادف، ما با غرب، رابطه  دو هزار و 
پانصد ساله داریم. تنها کشوری که در بیرون از اروپا به 
غرب و فلسفه یونانی توجه کرده است، ما بودیم. هیچ 

جای دنیا به فلسفه  یونانی توجه نکردند.
آنچه  یعنی  است؛  ناطق«  بشر »حیوان  این گذشته  در 
که  غربی  است. جهان  آدمی می کند »عقل«  را  آدمی 
فکر  کلی  به  طور  زد.  به هم  را  قدیم  نظم  ساخته شد 
دیگری آمد؛ انسان دیگر »حیوان ناطق« نبود بلکه به 
اراده  این  با  موجودی تفسیر شد که »اراده می کند« و 
با  جهان را می سازد. بشر قدیم جهان را می شناخت و 
آنچه بود مدارا می کرد، اما بشر جدید علمی را طراحی 
است  حالی  در  این  می دهد  تغییر  را  که جهان  می کند 
علم  این  پشت  نبود.  جهان  تغییردهنده   قدیم  علم  که 
راه می برد؛  را  این خرد، علم  جدید، خردی هست، که 
سازنده  خرِد  است،  هماهنگ ساز  خرد  توسعه«  »خرِد 
بوده  هم  توسعه  است،  بوده  خرد  این  که  هرجا  است. 
است. واقعیت این است که با هر خردی نمی شود سمت 

توسعه رفت.

روايت دکتر رضا داوری اردکانی از حال و روز »خرد و توسعه« در دنیای امروز

به »خرِد توسعه« ايرانی نیاز داريم
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می خواهم بگویم ما به هر حال وارد راهی شدیم که 
عقب نشینی ندارد. نه می توان در آن توقف کرد و نه در 
حاشیه  آن نشست. ممکن است راه انحرافی هم باشد. 
شاید هم توفیق الهی مدد کند و یک راه دیگری گشوده 
اما نمی توان دست روی دست گذاشت و منتظر  شود، 

شد که آیا راه هایی گشوده می شود یا خیر؟!
سیاست،  فرهنگ،  علم،  که  است  نظمی  »تجدد« 
همه  باید  که  دارد،  و...  سازمان  مدیریت،  اقتصاد، 
هماهنگ عمل کنند. حال، ممکن است کسانی بگویند 
اصاًل کاری با تجدد و توسعه نداریم. این طور نیست که 
کسانی می پندارند سفره ای گسترده شده است که هرچه 

می خواهی از آن برداری و هرچه نمی خواهی برنداری.
تجددی که آمده ما را درگیر خود کرده است. می گویند 
شما با »اختیار« بشر مخالف هستید؟ بله من با اختیار 
اختیار مخالف هستم. معتقدم،  داعیه  با  و  انتزاعی بشر 
که  بشر  است.  ما  قدرت  و  امکانات  حد  در  ما  اختیار 
نمی تواند از حد امکانات خود تجاوز کند! آیا در جهان 

امروز همه در »اختیار« یکسان هستند؟
با  و  است  فلسفی  موضوعی  نیافتگی  توسعه   و  توسعه 
موضوع جامعه شناسی و اقتصادی تفاوت دارد. موضوع 
این  به  است.  »تاریخی«  بیش  و  کم  موضوع  فلسفی، 
نسبتی  چه  آن،  با  من  و  آمده  پیش  چه  که  می پردازد 
دارم؟ می توانم آن را رها کنم یا نمی توانم رهایش کنم؟ 
توسعه نیافته  و  توسعه یافته  بخش  دو  از  امروز  جهان 
تشکیل شده است. جهان توسعه نیافته به مرحله  بحرانی 
که  شده  موجب  بحرانی  مرحله   و  است  رسیده  خود 

مخالفت ها هم بیشتر شود.
اتفاقًا امروز اروپا نیز به مرحله  بحران رسیده است و در 
مرحله  بحران »بی خردی« ظهور می کند. اتفاقی نیست 
می گوید.  بی خردانه  سخن  امریکا  رئیس جمهوری  که 
اتفاق  هم  اگر  است.  تاریخ  در  بزرگ  اتفاق  یک  این 
سیاست  که  است  تاریخ  در  بزرگ  حادثه   یک  است، 
امریکا دچار حماقت می شود. این امر اتفاقی نیست زیرا 
غرب دچار بحران است. تجدد دچار بحران است. توسعه 
دچار بحران است. یعنی خرد توسعه به آخر کار رسیده 
است. اما جهان توسعه  نیافته که خود، با بحران مواجه 

است، باید چه تدبیری بیندیشد؟
واقعیت این است که جهان به مرحله ای رسیده است که 
همه چیز را تولید و بالفاصله مصرف می کند. فلسفه و 
فرهنگ هم بسته بندی شده در اختیار ما است؛ تولید و 
مصرف می کنیم و تاریخ مصرف هم دارد. حتی فرهنگ 
نمی توانیم  حال  هر  به  ما  اما  دارد.  مصرف  تاریخ  هم 
زندگی را رها کنیم. باالخره اختیار داریم که راه را رها 
اختیار داریم  را به حال خود نگذاریم.  نکنیم، جهانمان 
حاشیه   در  نشینی،  حاشیه   این  از  که  کنیم  فکری  که 
راه بگذاریم. زمان  توسعه بودن خارج شویم و قدم در 
توسعه نیافتگی زمان توقف است. در یک جمله بگویم: 
ما خرد توسعه می خواهیم برای اینکه ما را از بی نظمی، 
از آشفتگی در میان گذشته و آینده بودن )نه اینجا، نه 
آنجا بودن( رها کند و ما را به مرحله ای ببرد که امور 
زندگی مان کم و بیش با هم همساز  شوند و خود ما نیز 

با هم دمساز و هماهنگ شویم.
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در ادامة نشست »خرد و توسعه« که پژوهشکدة فرهنگ 
دکتر  کرد،  برگزار  مهر   23 یکشنبه  روز  در  معاصر، 
محمدرضا حسیني بهشتي به سخنرانی پرداخت. در ادامه 

گزارشی از آن آمده است.
مفهوم توسعه از نیمة سدة بیستم وارد عرصة مباحثات 
نظری شد و نخستین بار هم در دایرة اقتصاد طرح شد 
اقتصادی  شاخص های  سری  یک  به  رسیدن  هدف،  و 
چنین  شکل گیری  برای  بود.  افراد  معیشت  عرصة  در 
می گرفت  شکل  مهمی  دگرگونی های  باید  مفهومی، 
این  از  یکی  شود.  متولد  توسعه  عنوان  با  مفهومی  تا 
عبارتی  به  یا  زندگی  از  ما  فهم  به  مربوط  دگرگونی ها، 
نگاه  باستان  عهد  به  اگر  بود.  زندگی  از  ما  ایده آل های 
کنیم، درمی یابیم ایده آل های زندگی، »سعادت« تعریف 
برای  پایه  و  کلیدی  مفهوم  باستان  یونان  در  و  می شد 
جهت دادن به زندگی انسان ها بود. با پیدایش مسیحیت 
یونان  اندیشه  با  مسیحی  آموزه های  خوردن  گره  و 

باستان، »سعادت« با مفهوم »نجات« گره خورد.
یکی از دالیلی که مفهوم توسعه در عرصه اقتصاد نمود 
پدید  زندگی  ایده آل  در  که  است  دگرگونی ای  می یابد، 
آمد و آن »بیشترین برخورداری برای افراد در معیشت« 
بتدریج جایگزین مفهوم »سعادت« شد.  این تلقی  بود؛ 
فرانسیس بیکن برای این رویکرد جدید به جهان، یک 
توجیه دینی-کالمی ارائه می کند. واقعیت این است که 
داستان هبوط معمواًل در سنت دینی مسیحی به عنوان 
کفاره و مجازات تلقی می شود، بیکن یک قلب معنایی 
نسبت به این باور ارائه می کند و معتقد است خدا چون  

بهشت  و  برو  او گفت  به  را می دید،  انسان  شأن 
خود را بساز. لوازم آن یعنی طبیعت را هم برای 
رفاه انسان در اختیار او قرار داد و اینجا است که 

»کار« معنایی مثبت همچون »عبادت« می یابد.
بود؛  »پیشرفت«  مفهوم  در  دیگر  دگرگونی 
آنچه  اینکه  است؛  زمان  به  خطی  نگاه  پیشرفت 
این  بر  است.  بهتری  چیز  می رویم  سمتش  به 
اساس، وقتی نخستین بار مفهوم توسعه در عرصة 
اقتصادی مطرح می شود، امری تصادفی نیست و 

به همان دگرگونی ها در ایده آل  ها بازمی گردد.
باستان  یونان  اندیشه  در  جمعی  واحد  نخستین 
نیز دچار دگرگونی  امر  این  »تدبیر منزل« است. 
مهم و مبنای دانش شد و دیگر صرفًا به تمشیت 
از جمله  اسمیت،  آدام  نمی شد.  داده  تقلیل  زندگی  امور 
باستان »تدبیر منزل«  افرادی است که آنچه در یونان 
خوانده می شد را از سطح امرارمعاش به افزایش ثروت 
بسط داد و برای آن هدفگذاری جدید کرد. بر این اساس، 
هر چند که از اواخر دهة هفتاد، مفهوم توسعه از حوزة 
فرهنگی،  سیاسی،  توسعه  از  و  نهاد  فراتر  را  پا  اقتصاد 
حقوقی و... سخن به میان آمد اما کماکان نگاه از منظر 
اقتصاد است و در بحث از توسعه، اقتصاد همواره بستر 

است.
نیز  انسانی  عوامل  تدریج  به  بعد  به  زمان  این  از  البته 
اهمیت می یابد، تا آنجا که در بعضی از جوامع با وجود 
فراهم بودن امکانات، به دلیل نوع نگاهی که به انسان 
وجود دارد، زمینه های الزم برای رسیدن به توسعه ممکن 
نبودن »هویت جمعی« در  این نگاه ها  از جمله  نیست، 
یک جامعه است. برای بسیاری از جوامع، برخورداری در 
عرصة فردی قابل فهم است اما وقتی از سطح فرد فراتر 
رفته و از »برخورداری جمعی« سخن به میان می آید، بار 
معنایی خود را از دست می دهد؛ این در حالی است که 
الزمة توسعه »هویت جمعی« است و در غیر این صورت 

یک ناهمخوانی در شئون مختلف آن به وجود می آید.
دارد،  خود  از  که  تصویری  به  انسان  اندیشیدن  نحوة 
بازمی گردد. اگر در این تصویر همخوانی یا ناهمخوانی 
داشته باشد در شئون مختلف از جمله در بحث از توسعه 
دیده می شود. بنابراین برای رسیدن به توسعه، حتمًا افراد 

جامعه باید در وضعیتی همخوان قرار گیرند.

الزمة توسعه، »هويت جمعی« است
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اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکدة  زنان  مطالعات  پژوهشی  گروه 
دکتر  سخنرانی  با  را  داعش«  و  »زنان  علمی  نشست 
شکوه السادات حسینی، دکتر سهام محمد عزوز، دکتر مهرنوش 
برگزار  گریوانی  آزاده  دکتر  و  میری  جواد  سید  دکتر  هدایتی، 

کرد.
در ابتدا دبیرنشست، دکتر حسینی در سخنرانی خود دو دیدگاه 
تحلیلی را دربارة عملکرد مبتنی بر خشونت داعش مطرح کرد.

وی ابتدا دیدگاه اولیویه روآ، پژوهشگر اسالم سیاسی را تبیین 
کرد که با بررسی زندگی نامة تروریست های بومی اروپایی بر 
این اعتقاد است که آنها نهیلیست های خشونت طلب هستند 
که اغلب با سپری کردن دورانی از بی بند و باری، ناگهان نوزایی 
دینِی شدیدی را تجربه کرده اند و به فاصله ای کوتاه به استقبال 
برایشان  اهمیتی  هیچ وقت  آنچه  اما  رفته اند،  انتحار  و  جنگ 

نداشته، خود اسالم بوده است.
قرن  آلمانی  نظریه پرداز  و  فیلسوف  نگاه  زاویة  از  آن،  از  پس 
گروه های  در  نهادینه  خشونت  موضوع  به  آرنت  هانا  بیستم، 
ساده ای  ظاهر  به  افراد  دربارة  پژوهشی  که  پرداخت  افراطی 
اردوگاه های  در  سوزی  آدم  اصلی  عامل  که  بود  داده  انجام 
آشویتس بوده اند و بررسی نموده که چگونه نظام های توتالیتر 
دو طبقة اوباش و فرهیختگان را مجبور به دست زدن به اعمال 

جنایتکارانه می کنند. 
وی در ادامه، با اشاره به »پارادوکس احساسات و خشونت« در 
زنان پیوسته به گروه داعش، آنها را به دو دسته تقسیم کرد: 
1- زنانی که در پی فرمان جهاد نکاح البته طبعا با انگیزه های 
مختلف به این گروه پیوسته اند و 2- زنان تحصیل کردة عمدتًا 
غربی یا زنانی از کشورهای عربی که به انگیزه های مالی برای 

شرکت در جنگ یا عملیات انتحاری عضو این گروه شده اند.
خانم دکتر گریوانی با اشاره به بحث هویت یابی زنان اروپایی 

در داعش عنوان نمودند داعش توانست جهت ترویج افکار خود 
و جذب نیرو از ویژگی های زنانه ای همچون برانگیختن حس 
ننگ  و  عار  آبرو،  چون شرف،  ارزش های  بر  تأکید  مردانگی، 
و دعوت برای حمایت از مستضعفین و لزوم حمایت از مردم 
استفاده نماید. در این راستا داعش در سال 2007 سه مؤسسه 
رسانه ای را راه اندازی کرد که هر کدام مجالت و سایت های 
مختص به زنان را ایجاد نمودند. مقاالت منتشر شده در این 
مهاجر  زنان  برای  بیشتر  انگیزه های  ایجاد  هدف  با  سایت ها 
غربی تأکید داشت و تمایل به بررسی این بحث از منظر جنسی 
هستند. لذا با درک خاصی که از جنسیت در جهاد وجود دارد 
فهم  برای  کلیدی  دارد  اهمیت  زنان  از  بیشتر  مردان  و جهاد 

تمنیات زنان مهاجر غربی برای پیوستن به داعش است.
بحث خشونت  به  روانشناسی  منظر  از  هدایتی  دکتر  ادامه  در 
پرداختند و عنوان کرد: »بیش از هر چیز باید مفهوم سازی جهاد 
بررسی شود. جهاد به معنای مبارزه ای است که مورد رضایت 
سازمان یافته ای  خشونت های  بحث  در  بنابراین  است.  خداوند 
و  ارزش ها  ایدئولوژی،  باید  ابتدا  داعش،  جنبش  همچون 
تعصبات ذهنی این افراد بررسی شود، چون کشتار در این بافت 
ایدئولوژیک کاماًل معنای عقیدتی و آرمانگرایی پیدا می کند نه 
خشونت. مورد دیگری که در این مبحث می بایست مورد توجه 
باشد، این است که بحث امروز ما قطعًا درخصوص زنان قربانی 
داعش نیست، بلکه درمورد زنانی است که خود عامل هستند و 

در فرایند جنبش داعش نقش مؤثری را ایفا می کنند.« 
ادامه داد، »در جنبش داعش تفاوت هایی در احراز نقش  وی 
جمله  از  دارد،  وجود  تکفیری  گروه های  سایر  به  نسبت  زنانه 
را  اقتصادی، چراکه داعش خود  اجرایی و  نقش های سیاسی، 
یک حکومت معرفی می کند و در ساختار خود به وجود 
زنان نیاز دارد مثاًل در نقش های درمانی، تربیتی و... اما 
هنوز نقش اساسی زنان در جنگ های داعش نقش های 
حمایتی و روابطی است و مهم ترین نقش، نقش مادرانة 
نقش  را  نقش خود  مؤثرترین  داعش  زنان  است.  زنان 
تربیت مبارزان و ترغیب آنها برای مشارکت در جنگ 
و حمایت و پشتیبانی از پدران، همسران و فرزندان در 
این  ایفای  که  منفعتی  مهمترین  می دانند.  جنگ  این 
نقش برای آنان دارد، کسب هویت و منزلت اجتماعی 
است چراکه براساس این ایدئولوژی از آن به بعد آنها 
مادر یا همسر شهید تلقی می شوند و مورد احترام واقع 
می گردند. در عین حال کسب حمایت اجتماعی در کنار 
امکان تسلط بر مردان از منافع دیگر چنین نقشی است.

و  فرزندان  عاشق  ذاتی  به طور  که  زنانی  برسد  نظر  به  شاید 
جنگ  به  را  آنها  می توانند  چگونه  هستند  پدرخود  و  همسر 

 نشست»زنان و داعش«
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این  در  خود  حتی  یا  و  کنند  دعوت  انتحاری  عملیات  حتی  و 
در  نظریه  چندین  روانشناسی  منظر  از  کنند؟  شرکت  عملیات 
باب خشونت وجود دارد که مهم ترین آنها نظریة بنیادین فروید 
و لورنس کنراد است که به دو رانه مرگ و زندگی اشاره دارند 
است.  فعال  زندگی  در طول  همواره  مرگ  رانه  که  معتقدند  و 
نگاهی به الگوی زندگی مضر و یا تخریب محیط پیرامون به 
خوبی این امر را نشان می دهد. آنچه مسلم است این است که 
در همة انسان ها غریزة خشم )به عنوان تظاهری از رانه مرگ( 
وجود دارد ولی نظام های فرهنگی و اجتماعی این غریزه را در 
بیرونی آن به صورت  مردان فعال می سازد و در زنان نمایش 
خشم سرد و منفعل تظاهر می کند. از عوامل دیگری که منجر 
به خشونت در زنان می شود، احساس یاس و ناکامی است که 
این احساس در زنان عمیق تر است بخصوص زنانی که در بافت 
مواجه  نگاه  این  با  همواره  هستند  عرب  متعصب  خانواده های 
می باشند، که  زنان و مردان برابر نیستند. حتی در زنانی که ار 
اروپا به این گروه می پیوندند این احساس یاس و ناکامی برای 
کسب قدرت اجتماعی، احساس رهایی از کنترل و عبور از مرز 

قوانین و ارزش ها وجود دارد.
سپس خانم دکتر سهام محمد عزوز، استاد دانشگاه المنار تونس، 
است،  داده   انجام  داعش  زنان  دربارة  میدانی  پژوهش های  که 
از جمله  برشمرد که  به داعش  زنان  پیوستن  را در  چند عامل 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
»قوی تر بودن گرایش های دین باورانه در زنان، برخی را بیشتر 
برای  دین  از  که  می دهد  قرار  تبلیغاتی  تأثیر  تحت  مردان  از 

وجاهت خود استفاده می کنند.
اثر فائق  بر  باعث می شود گاهی  بُعد مادرانه در زنان  - وجود 
عملیات  در  خود  کردن  قربانی  با  فقر،  نظیر  مشکالتی  آمدن 
انتحاری، مشکالت اقتصادی خانوادة خویش را برطرف سازند.

- سیر نزولی جمعیت مردان در داعش، بر اثر کشته شدن در 
جنگ یا عملیات انتحاری و یا فرار نیروهای عملیاتی از صحنة 
انسانی خود،  بنیة  تقویت  برای  گروه  این  تا  باعث شده  جنگ 

از  وسیع  نیروگیری  به  دست 
زنان بزند.

عملیات  انجام  سهولت   -
امنیتی و اختفا توسط زنان به 
زنان  که  کاملی  پوشش  دلیل 

در این گروه دارند.
زنان،  در  مهم  نکتة  یک   -
است  قوی ای  انگیزه های 
انجام  در  آنها  از  برخی  که 
و  دارند  مردانه  فعالیت های 
وسیله  این  به  می کنند  تصور 
و  بیشتر  را  خود  می تواند 
به  و  کنند  اثبات  محکم تر 

همین خاطر با انجام عملیات نظامی به این خواستة خود دست 
می یابند.«  

 در پایان دکتر میری به بحث جامعه شناسی حوزة زنان و داعش 
اسالمی  نوع  با چه  که  بدانیم  باید  اظهار کرد: »ما  و  پرداخت 
نوع  چه  اسالمی  کشورهای  و  اروپا  بستر  در  و  هستیم  مواجه 
زنانی به این گروه می پیوندند که البته پایه تحلیل ما تا حدی 

متفاوت تر خواهد بود.«
وی در ادامه گفت: »آیا اساسًا از منظر ایرانی امکان این وجود 
آن  به  و  کنیم  خود  ذهن  به  متعلق  را  داعش  پدیدة  که  دارد 
از منظر جامعه شناسی چند  بیندیشیم و گفتمان درست کنیم؟ 
این  نتوانستیم  یا  نمی توانیم  ما  ایران  در  که  دارد  وجود  مانع 
بیندیشیم  آن  روی  بر  و  دهیم  جای  خود  ذهن  در  را  موضوع 
را  استراتژی هایی  یافته های خود،  و  اندیشه ها  اساس  بر  بعد  و 
ایرانی  مردم شناسان  و  جامعه شناسان  آنکه  علت  کنیم .  تعریف 
دچار تاخیر و تعویق در این حوزه افتاده اند به ساختار علوم در 
ایران برمی گردد یعنی مراکز علمی -پژوهشی و دانشگاهی ما 
رویکردشان نسبت به پدیده ها و مسائل اجتماعی یک رویکرد 
field work oriented است لذا اینکه منظر ایرانی در آنجا 

نقشی داشته باشد، دیده نمی شود.«
گفت:  داعش  به  آنها  پیوستن  علل  و  زنان  خصوص  در  وی 
»می توان به افول مردانگی در بستر اروپا اشاره کرد. نکتة دیگر 
 )formal rationality فرمال)  و عقالنیت  مدرنیته  بحث 
است اینکه زنان وارد می شوند تا بازتولید داشته باشند. نکتة دیگر 
مفهوم بازگشت امر سرکوب شده است. این امر را هم باید در 
دو سطح اروپا و کشورهای اسالمی بررسی کرد یک اسطوره ای 
که در جوامع اسالمی سرکوب شده خاطرات سرکوب شده است 
که همان بازگشت به عصر طالیی است. آنان احساس می کنند 
دنیایی که اطرافشان خلق شده و دائمًا بازتعریف می شود با آن 
سلف صالح فرق می کند و تمام تالش خود را می کنند که در 

این راه طبیعی است خشونت هم زاده می شود.«
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به مناسبت روز »تربیت بدنی و ورزش« نشستی با عنوان »ورزش، سالمت، تغذیه« به همت معاونت 
فرهنگی- اجتماعی در روز سه شنبه 25 مهرماه در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر کسرایی معاون فرهنگی- اجتماعی ضمن تشکر از همکاران فعال در بخش 
ورزشی اظهار کرد: »اهمیت ورزش بر کسی پوشیده نیست، اما در مورد کارمندان که از تحرک کمتری 
نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردارند، اهمیت آن دو چندان می گردد. ضمن آنکه استرس، غذا و آلودگی 
هوا هم هست. لذا باید با برنامه ریزی که در سازمان های دولتی صورت می گیرد، ورزش در بین کارمندان 

روز به روز گسترش بیشتری پیدا کند.« 
با  ورزش  اگر   « کرد:  نشان  خاطر  کسرایی  دکتر 
نشاط صورت گیرد می تواند بخشی از این مشکالت 
که  است  خدمتی  ورزش  بخش  دهد.  کاهش  را 
می تواند در این مسیر کمک کند. به همین جهت 
که معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه تالش 
کرده تا با برگزاری مسابقات متعدد ورزشی، زمینة 
فعالیت های ورزشی همکاران را فراهم نماید و تمام 
هدف ما این است که سالمت، نشاط و تندرستی را 
در پژوهشگاه ارتقاء ببخشیم البته این امر مستلزم 

همکاری و خواست خود عزیزان است.«
استاد  میری،  هادی  دکتر  نشست  این  ادامة  در   
دانشگاه، پیرامون اهمیت ورزش و سالمتی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: »برای من  خیلی 
تعجب برانگیز بود که تا این حد از چنین برنامه ای استقبال شده و این نشان می دهد که پژوهشگاه علوم 

انسانی به ورزش توجه الزم دارد.«
وی در ادامه به برخی مشکالت جسمی کارمندان اشاره کرد و اظهار داشت: »بسیار از صندلی ها و وسایل 
ادارات استاندارد الزم را ندارند وعدم درست نشستن و یا عدم تحرک کارمندان این مشکالت را تشدید 

می کند.«
در ادامة این مراسم، خانم هرمزی مسئول ورزش پژوهشگاه، گزارشی از فعالیت های 6 ماه نخست سال 
1396 ارائه کرد و گفت: »اگر برنامه های ورزش پژوهشگاه در سال های گذشته با حال حاضر مقایسه گردد، 
معلوم می شود که تا چه میزان وضعیت ورزش بهبود یافته و در 
جهت سالمت همکاران تالش شده است. کمیتة ورزش در این 
سال ها فعال بوده و برنامه ریزی گسترده ای را جهت ارتقای این 

وضعیت انجام داده است.«
وی با دعوت از همکاران خانم پژوهشگاه جهت مشارکت بیشتر 
در برنامه های ورزش پژوهشگاه اظهار داشت: »هدف صرفاً ورزش 
قهرمانی نیست، بلکه هدف اصلی توسعة سالمت و عمومی کردن 
یوگا  کالس های  هم  امسال  اول  ماهه  شش  در  است.  ورزش 
برای خانم ها و آقایان برگزار کردیم. در کنار آن امکان استفاده از 
استخر را فراهم کردیم. عالوه بر این مسابقات والیبال، فوتبال  و 

بدمینتون را برگزار کردیم.«
وی در مورد برنامه های آتی در حوزة ورزش پژوهشگاه خاطر نشان 
کرد: »در 6 ماهة دوم با توجه به آب و هوا به سراغ ورزش هایی 
رفتیم که می توانیم در داخل سالن برگزار کنیم. در این برنامه ها فوتبال دستی، دارت، پینگ پنگ و شطرنج 
در نظر گرفته شده است. در ضمن کارگاه های آموزشی کار با دستگاه )اگر موافقت شود( برگزار خواهد شد. 
در کنار آن ورزش دانشجویان است که هم برای استفاده از سالن و هم برای مسابقات آنها برنامه ریزی 

نشست »ورزش، سالمت، تغذيه« 
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شده است.«
در انتهای این نشست ضمن اهدای هدیه 
نشست،  در  حاضران  همه  برای  ورزشی 
والیبال  تا سوم فوتبال و  اول  از تیم های 
در بخش آقایان و همچنین سه نفر اول 
و  خانم ها  بخش  در  بدمینتون  مسابقات 
به  هدایایی  و  آمد  عمل  به  تقدیر  آقایان 

رسم یادبود به ایشان اهدا شد. 
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»تبعات  عنوان  با  را  اجتماعي  امنیت  راهبردي  مطالعات  یازدهمین نشست  امنیت  و  جامعه  پژوهشی  گروه 
تشدید شکاف طبقاتي بر امنیت اجتماعي« با ارائه دکتر وحید شقاقی روز سه شنبه دوم آبان برگزار کرد.

مینایي،  آقاي محمد علي  با حضور  که  این جلسه  در   
محل  در  و  امنیت  و  جامعه  پژوهشي  گروه  مدیر 
برگزار  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
پیرامون  بررسي  و  بحث  به  شقاقي  وحید  دکتر  گردید، 
افزایش  و  طبقاتي  شکاف  اجتماعي،  نابرابري  تبعات 
ضریب جیني  بر امنیت اجتماعي در ایران پرداخت که 
در ادامه بخش هایي از این گزارش به تلخیص مي آید. 

در ابتداي جلسه، آقاي محمد علي مینایي، دبیر نشست، 
خاطر  و  پرداختند  اجتماعي  امنیت  مفهوم  توضیح  به 
نشان کرد: »بر اساس تحقیقات گروه پژوهشي جامعه و 
امنیت، مفهوم امنیت اجتماعي داراي 5 بعد، 16 مؤلفه و 
59 شاخص است که بعد اقتصادي امنیت اجتماعي نیز 
خود داراي مؤلفه هاي ثبات،  عدالت و ثروت است. ذیل 
مؤلفة ثبات، شاخص هاي نرخ بیکاري و نرخ تورم قرار 
دارد و ذیل مؤلفه عدالت، شاخص هایي از قبیل ضریب 
انباشت  جیني، سرانة تولید غذا و هزینه دهک ها قرار مي گیرد و همچنین ذیل مؤلفه ثروت، شاخص هاي 
سرمایه ثابت، توسعه، سرمایه گذاري خارجي و سرانه درآمد قرار مي گیرد. بنابراین، شاخص ضریب جیني یکي 
از مهمترین شاخص ها در نشان دادن وضعیت عدالت و برابري اجتماعي و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی جامعه 

کنوني ایراني است. اهمیت این موضوع ضرورت برگزاري جلساتي از این دست را آشکار مي سازد.« 
در ادامه، دکتر وحید شقاقي به بررسي اهمیت و جایگاه برابري اجتماعي و تبعات شکاف اقتصادي پرداخت 
و در توضیح اهمیت این مفهوم به کتاب مهم بهاي نابرابري اثر برندة جایزه نوبل در حوزة اقتصاد یعني 
جوزف استیگلیتز اشاره کرد و گفت: »در این کتاب استیگلیتز مفهوم پاي مرئي را جایگزین دست نامرئي 
آدام اسمیت نموده و خواستار سامان دهي نابرابري هاي اقتصادي شده است. در اثري دیگر با عنوان سرمایه 
در قرن بیست و یکم توماس پیکتي به آسیب شناسي و علت شناسي نابرابري هاي اقتصادي پرداخته و نشان 
مي دهد در حال حاضر سود سرمایه از رشد اقتصاد پیشي گرفته است و در این رابطه مالیات فزاینده هم زمان 
را پیشنهاد مي کند. پیکتی در این کتاب پیشنهاد می کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر 

مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.« 
وی ادامه داد: »این راهبردها در واقع، در راستاي کم کردن شکاف طبقاتي و ضریب جیني پیشنهاد مي شود. 
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمواًل برای سنجش میزان نابرابری در توزیع 
درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین 
صفر و یک دارد. ضریب جیني کل در ایران به سال هاي، 56، 68، 78، و 90 به ترتیب 51، 44، 42 و 35 بوده 
است.  در ایران نیز، مسئله نابرابري اجتماعي به نحوه فزاینده اي به یک معضل بدل شده است به طوریکه در 
نهایت موجب تهدید امنیت اجتماعي خواهد بود. براساس آمارهاي بانک مرکزي، ثروتمندترین افراد جامعه 
ایراني، در سال 95، 123 میلیون تومان و کم درآمدترین افراد 8 میلیون تومان در یک سال هزینه کردند. به 
آن معنا که ثروتمندان در یک سال گذشته 115  میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کرده اند. )هزینة خانوار 
در گروه درآمدی باال 15 برابر خانوار کم درآمد بوده است( همچنین در سال 95 به طور متوسط دهک های 

يازدهمین نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي با عنوان:

 »تبعات تشديد شکاف طبقاتي بر امنیت اجتماعي«
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اول، دوم و سوم، 13   میلیون تومان هزینه کردند، درحالیکه دهک های هشتم، نهم و دهم، 78 میلیون تومان 
هزینه کرده اند. )هزینه خانوار در سه 
خانوار  برابر   6 باال  درآمدی  دهک 
سه دهک کم درآمد بوده است(.« 

هزینه  تفکیک،  به  شقاقی  دکتر 
مواد  بخش  در  فقرا  و  ثروتمندان 
و  کرد  اشاره  آشامیدنی  و  خوراکی 
بدین صورت  هزینه ها  »این  گفت: 
سه  هزینة  که  است  شده  ارزیابي 
متوسط  طور  به  جامعه  اول  دهک 
سه  هزینة  و  تومان  میلیون  سه 
دهک آخر جامعه 15 میلیون تومان 
و  بهداشت  بخش  در  است.  بوده 
ابتدای  دهک  سه  هزینة  درمان 

جامعه به طور متوسط 333  هزار تومان و هزینة سه دهک آخر جامعه چهار میلیون تومان بوده است. در بخش 
تفریح هزینة سه دهک اول جامعه به طور متوسط 154 هزار تومان و هزینة سه دهک آخر جامعه یک میلیون 
تومان بوده است؛ و در بخش تحصیل، هزینة سه دهک اول جامعه به طور متوسط 132 هزار تومان و هزینة 
سه دهک آخر یک  میلیون تومان بوده است. تبعات تشدید نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران متعدد است که 
از آن جمله مي توان به گسترش نارضایتی های اجتماعی، تشدید پدیده افسردگی در جامعه، تجمع ثروت و 
تشدید رکود اقتصادی، گسترش طالق و ناهنجاری های خانوادگی، حذف طبقه متوسط جامعه و تقسیم بندی 

جامعه به دو طبقه فقیر و مرفه و گسترش فساد اشاره کرد.« 
موجودیت،  انداختن  مخاطره  به  با  اجتماعي  نابرابري  اینکه  به  اشاره  با  مینایي،  علي  آقاي محمد  پایان  در 
هویت و ارزش هاي افراد و گروه هاي اجتماعي مختلف به کاهش امنیت اجتماعي مي انجامد نکتة اساسي 
در این راستا را شناسایي حوزه تأثیرگذاري نابرابري هاي اجتماعي دانستند؛ به  این معنا که باید بررسي شود 
این ناهنجاري اجتماعي و اقتصادي چگونه و به چه میزان بر اضالع سه گانه تعریف امنیت اجتماعي یعني 
موجودیت، هویت و ارزش هاي جامعه تأثیر خواهد داشت. همچنین الزم است با رصد دقیق و مستمر آثار 
مخرب شکاف طبقاتي، از طریق شاخص هاي پایش امنیت اقتصادي، نقاط بحران زا تبیین و ترسیم شود و 
اقتصادي،  سیاست گذاري  حوزة  در  بحران  وقوع  از  پیشگیري  به منظور  راهکارهایي  و  راهبردها  سیاست ها، 

اجتماعي و امنیتي اتخاذ گردد. 
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گروه پژوهشی جامعه و امنیت دوازدهمین 
نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي 
خود را با عنوان »جریان هاي دیني، معنوي 
نوظهور و تأثیر آن بر امنیت اجتماعي« با 
ارائه دکتر هادي وکیلي روز سه شنبه 9 آبان 

برگزار کرد.
پژوهشگاه  در  که  علمي  نشست  این  در   
برگزار  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم 
گردید، ابتدا آقاي محمدعلي مینایي، خاطر 
نشان ساختند؛ بر اساس تحقیقاتي که گروه 
پژوهشي جامعه و امنیت در رابطه با موضوع 
امنیت اجتماعي در حوزه هاي نظریه پردازي، 
شناخت جامعه ایران و همچنین مدیریت تأثیرگذاري انجام داده است، ابعاد امنیت اجتماعي در ایران احصاء شد که عبارت است از 
ابعاد پنجگانه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و زیست محیطي که در بررسي و مطالعه بعد فرهنگي، مؤلفه هویت فرهنگي 
یکي از مؤلفه هاي اصلي است و یکي از شاخص هاي آن مربوط به دیانت است. شاخصي که موضوع نشست علمي امروز قرار گرفته 

است. 
در ادامه دکتر وکیلي، به چیستي و ماهیت جنبش هاي دیني، معنوي نوظهور پرداخته و آنها را از حیث ماهیت منقسم بر سه قسم 

دانستند:
1. آن دسته از جنبش هاي دیني، معنوي نوظهور که در واقع، تعبیری جدید از ادیان سنتی هستند )مورمون ها، ایمان بهائیت، شاهدان 

یهوه( 
2. آن دسته از جنبش هاي دیني، معنوي نوظهور که با الهام از یک دین سنتی و التقاط با تعالیم یک یا چند دین سنتی دیگر به 

وجود آمده اند )اکنکار(
 3. و در نهایت آن دسته از جنبش هاي دیني، معنوي نوظهور که در مقام ضدیت با ادیان سنتی شکل گرفته اند )کلیسای شیطان( 

به طور کلي، یکي از ویژگی های نامعمول جدن ها که بحث و پژوهش درباره آنها را دشوار می سازد مرزی بودن آنها است به این معنا 
که آنها اشتمال بر مفاهیم، مقوالت و روش های تلفیقی دارند و همچنین فقدان تعریفی منسجم از آنها  و گرایش هاي طبیعت گرایی 
و خداناباوری )مانند خوانش هایي که فراطبیعت را منکر هستند مانند نوالحادي داوکینز و یا خدا را به جهان فرو می کاهند مانند 
پانتئیسم( نیز در این رابطه مؤثر است. حتي برخي از این جدن ها به انتساب خلقت جهان به موجودات ناشناخته فضایي شهرت دارند 

امري  که در مکاتبي مانند یوفوگرایي و کلیساي غول اسپاگتي پرنده نیز به چشم مي خورد. 
از جمله ویژگی های نا امن ساز ُجِدن ها نیز مي توان به غیر شناختی بودن )مانند: سنت گورو- مرید در سیدها یوگا(، فروکاهش خدا به 
انسان )در کلیسای ساینتولوژی ران هوبارد که به تایتان های فرابدن معتقدند و رابطه خدا با این تایتان ها را بیان می کنند و همچنین 
امکان مجازی  سازی معاد در الهیات دیجیتال )دستیابی به نوعی جاودانگی دیجیتال در محیط شبیه سازی شده کامپیوتری( اشاره 
کرد.( همچنین عملکرد این جدن ها مي تواند آسیب هاي اجتماعي اي را به همراه داشته باشد. از جمله آنکه برخي از این جدن ها 
به صورت فرقه یا کالت درآمده و آسیب هایي نظیر شستشوي مغزي، کنترل ذهني، دستکاري روحي، آدم ربایي، مطیع سازي، سوء 
استفاده جنسي، تنبیه فیزیکي و خشونت را موجد مي شود و همین امر مي تواند موجب تهدید امنیت اجتماعي و حتي امنیت ملي شود. 
در پایان آقاي محمدعلي مینایي، ضمن ارائه جمع بندي جلسه، مجموعه مباحث مطروحه را نشانگر اهمیت این مسئله دانستند و 
بررسي علمي این مقوله را حائز اهمیت قابل توجهي در راستاي بهبود بسترهاي امنیت ساز جامعه اي برشمردند و با اشاره به آنکه 
رویکرد سخت نمي تواند در مسیر مواجهه با این جریان هاي موفق باشد، از لزوم اتخاذ رویکرد نرم در این راستا سخن گفتند و بیان 
کردند که: »این پدیده ها مي توانند با تهدید عنصر دیانت و با به مخاطره انداختن هویت فرهنگي، زمینه هاي تضعیف امنیت اجتماعي 

را فراهم آورند.« 

دوازدهمین نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي 

»جريان هاي ديني، معنوي نوظهور و تأثیر آن بر امنیت اجتماعي« 
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در  تاریخی  علوم  پژوهشکده  و  تاریخ  ایرانی  انجمن 
نشستی  اجتماعی،  تاریخ  نشست های  سلسله  ادامه 
»تاریخ  عنوان  با  نوذری  حسینعلی  دکتر  حضور  با  را 
اجتماعی از منظر پیتر برک« مورخ 15 آبان 1396 در 
با  انسانی و مطالعات فرهنگی  محل پژوهشگاه علوم 
حضور استادان، دانشجویان و عالقه مندان به این حوزه 

برگزار کرد. 
دکتر نوذری در ابتدا این پرسش ها را مطرح کرد: تاریخ 
اجتماعی در پاسخ به چه ضرورت ها و برچه مبنایی سر 
برآورد و از چه آبشخورها و منابعی تغذیه نمود؟ تاریخ 
اجتماعی اساسًا چه کاربردی می تواند داشته باشد؟ و 

در پاسخ بدین پرسش ها این توضیحات را ارائه کرد که 
در ادامه اشاره خواهد شد. 

به اعتقاد نوذری پیتر برک مفهوم تاریخ اجتماعی را در 
پیوند نزدیک با تاریخ فرهنگی در نظر می گیرد. مقوله ای 
که در تاریخ سیاسی مورد توجه قرار گرفته است تشریح 
تغییر و تحولی است که در حوزه دولت و سیاست قرار 
تاریخ نگاری  این  محور  در  سیاسی  نظام  است.  گرفته 
کند  طرح  را  زمینه ای  دارد  سعی  اجتماعی  تاریخ  است. 
نقش  حالی که  در  بپردازد.  حاشیه ای  عوامل  نقش  به  تا 
افراد و گروه های دیده نشده در تاریخ نگاری سیاسی، در 
رویکرد  و  نیست. چرخش  کردنی  انکار  تاریخی  حوادث 
بین رشته ای که در دهة 1960 و 1970 رخ داد و امروزه 
به عنوان امر اساسی در علم به حساب می آید زمینه ظهور 
و کارکرد تاریخ اجتماعی را فراهم آورد. تاریخ اجتماعی 
ماهیت و سرشتی بین رشته ای دارد و در تعامل با رشتة 
تاریخ و علوم اجتماعی و اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد.  
در خالل جنگ جهانی دوم جریانی با عنوان تاریخ مردم 
شکل می گیرد. این جریان مبتنی بر ناسیونالیسم ملی با 
پشتوانة سیاسی شکل می گیرد و شکل رادیکال به خود 
می گیرد. تاریخ اجتماعی با سیاست رابطة نزدیک برقرار 
کارکردهای  و  سیاسی  رفتارهای  گر  توجیه  و  می کند 
دولت های اروپایی همچون نازی و فاشیست ها می شود. 
جریان دیگر سعی می کند تاریخ اجتماعی را از سیاست 
دور کند که نمایندة آن در این دوره تری ویلیامز است. 
جامعه شناسی  مفهومی  اگرچه  اجتماعی  تحول  مفهوم 
است اما در حوزة مناسبات قدرت نیز قرار دارد. یکی از 
مضامین اصلی تاریخ اجتماعی، تحول اجتماعی است که 

منجر به قیام ، کودتا، شورش، اصالح و یا انقالب می شود 
همگی در ترمینولوژی سیاسی قابل فهم است. بنابراین 
نمی توانیم بگوییم تاریخ اجتماعی با تاریخ سیاسی پیوند 
توجه  مورد  اجتماعی  تاریخ  در  که  دیگری  بحث  ندارد. 
است.  جمعیت گرایانه  ساختارهای  به  عنایت  دارد  قرار 
سدة  اخیر شاهد تحلیل و فروپاشی نظام های اقتصادی، 
اجتماعی کهن است. انقالب صنعتی و تکنولوژی و رواج 
شهرها  در  جمعیت  بی رویه  رشد  باعث  نشینی   شهر 
بحث جمعیت شناسی  در  اجتماعی  تاریخ نگاران  می شود. 
به بررسی علل رشد و افول جمعیت می پردازند. مورخان 
نوسانات  نام  به  مفهومی  روی  بر  پژوهش  با  اجتماعی 
جمعیت به یکی از آسیب های جامعه می پردازند. کار مورخ 
اجتماعی تجزیه و تحلیل داده ها است  و تصمیم گیرندگان 
اجتماعی و مدیران اقتصادی بر اساس نتایج پژوهش های 
آنان به سیاست گذاری خواهند پرداخت. لذا از این جهت 
مسائل  پردازش  با  تا  می کنند  تالش  اجتماعی  مورخان 
امکان  آن ،  زمینه های  و  ریشه ها  بررسی  و  اجتماعی 
تصمیم گیری مناسب را برای مدیران کالن جامعه فراهم 
زمان  در  آن  اساسی  پایه  یک  که  آنجا  از  تاریخ  آورند. 
اجتماعی نمی توانند تکلیف خود  قرار دارد مورخان  حال 
را نسبت به بررسی مسائل جامعه انجام ندهند و آن را به 
جامعه شناسان احاله دهند. اولین عنوانی که برای تاریخ 
بوده است که  نوین  تاریخ  اجتماعی در نظر گرفته شده 
ادعای نگاه نو به تاریخ را به همراه داشت. این نشان دهندة 
بود. درحالی که  تاریخ نگاری  نوآوری در  نوعی بدعت و 
چنین نیست.  تاریخ اجتماعی گرچه با صفت نو شناخته 
می شود اما به هیچ وجه بیانگر حوزه گفتمانی که مستقل 

و گسسته از پیشینه تاریخی باشد نیست.  

»تاريخ اجتماعی از منظر پیتر برک«
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گروه  توسط  ایران«  »مسأله  نشست هاي  سلسه  سري  از 
تاریخ سیاسي پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علومانساني 

و مطالعات فرهنگي با عنوان »نقد و بررسي کتاب ما و 
لیبرالیسم تألیف عبدالرحمن حسني فر« با حضور اساتیدي 
پگاه  دکتر  مالئي تواني،  دکترعلیرضا  همچون  نقاداني  و 
مصلح و دکتر مالک شجاعي در روز دوشنبه مورخ 15 

آبان 1396 در سالن حکمت برگزار شد.
کتاب  مؤلف  حسني فر  دکتر  نشست  این  ابتداي  در 
سخنراني خود را با نکاتي در باب بیان انگیزه و مقصود 
این  که  داشت  اظهار  باره  این  در  و  آغازکرد  پژوهش 
پژوهش بخشي از رساله دکتري ایشان در سال 87  بود 
که اکنون به صورت کتاب انتشار داده شد و در واقع انگیزة 
من از پرداختن به پژوهش، این دغدغه بود که ما ایرانیان 
در دنیاي جدیدي که با آن روبه رو شده ایم  فهمي دقیق 
معرفتي از این دوران جدید نداریم و به زعم وي مدرنیته 
یک دستگاه فکري است که باید آن را بفهمیم تا نسبت 

از این طریق از دعواهاي  با آن مشخص نمائیم و  خود را 
جوهره هاي  از  یکي  لذا  یابیم.  رهایي  مدرنیته  و  سنت 
اصلي مدرنیته و تجدد، لیبرالیسم است که به همین دلیل 
نگرش  این  با  و  ایدئولوژیک  بحث هاي  از  فارغ  پژوهشگر 
که طرح مسأله لیبرالیسم از لحاظ اندیشه اي نگریسته شود 
سخنراني  از  دیگري  بخش  در  وي  است.  پرداخته  آن  به 
پژوهش  این  در  را  خود  مسأله  و  موضوعي  محدوده  خود 
به این صورت توضیح کرد که اساسًا در این پژوهش آنچه 
از متفکران  انتقادي شش تن  آراء  که براي من سؤال بود 
بود.  لیبرالیسم  بحث  به  ایران  معاصر  تاریخ  اندیشمندان  و 
و  مي فهمیدند  را  دنیاي جدي  چقدر  ها  آن  اساسًا  اینکه  و 
انتقاداتشان به لیبرالیسم بر چه اساس معرفتي بود. در واقع 
ابتداي کتاب توضیحي دربارة تعریف تئوریک نقد و مباني 
نقد علمي صورت داده ام و در ادامه با رجوع به اصل متن ها 
آثار دیگران در مورد آنها به  از  ایران فارغ  آثار متفکران  و 
مطالعه و پژوهش پرداختهام. حسني فر، شش متفکر ایراني 
نقادانه  آراء  به  پژوهش  این  در  که  ایران  معاصر  تاریخ  در 
آنان در باب لیبرالیسم پرداخته شده به این ترتیب نام برد: 
دکترعلي  اراني،  تقي  نوري،  فضل اهلل  شیخ  نائیني،  ایت اهلل 
شریعتي، استاد مرتضي مطهري و سید احمدفردید. وي در 
پایان افزود که در باب لیبرالیسم بحث ها و مسائل گوناگوني 
قابل طرح است و از زوایاي گوناگون مي توان به این مسأله 
نگاه کرد از جمله، بستر و زمینه هاي شکل گیري لیرالیسم 
و  ماهیت  در  لیبرالیسم  مسأله  بر  وارده  انتقادات  ایران،  در 
مباني معرفتي آن، تحول انتقادي اندیشه لیبرالیسم و یا سیر 

این پژوهش  از مباحث مرتبط که در  لیبرالیسم و بسیاري 
مورد بررسي قرار نگرفته چرا که اساسًا سوال پژوهشگر هیچ 

کدام یک از اینها نبوده بلکه مسأله و نوآوري پژوهشگر در 
این کتاب این بود که خیلي حرف نقادانه ئر باب لیبرالیسم 
توسط ما ایرانیان زده شده اما یک بازنگري که انجام دهیم 
متوجه مي شویم که حرف نقادانه با رویکردي اندیشه نگرانه 
و به روش نقد مباني نظري و معرفتي صورت نگرفته است 
از  تن  نقادانه شش  آراء  که  شدم  آن  بر  زمینه  این  در  لذا 
مهمترین متفکران تاریخ معاصر ایران در باب لیبرالیسم را 

مورد پژوهش قرار دهم. 
به نکات قوت و  در بخش دوم نشست، دکتر مالئي تواني 
ضعف این اثر به اینصورت پرداخت که عنوان کتاب جذاب 
و جلب توجه کننده است اما محتواي آن خیلي برآورنده آن 
نیست. مؤلف کتاب به مسائل فرعي پرداخته و به مسائل 
اصلي نپرداخته است به اینصورت که ایشان متفکران را از 
را در یک خأل بررسي  آنها  تاریخي منفک کرده و  فضاي 
کرده به همین دلیل این بررسي نمیتواند بر مبناي واقعیت  
فهم آنان را مدلل توضیح بدهد. همچنین عدم نگاه انتقادي 
به این متفکران را در باب لیبرالیزم از نقطه ضعف دیگري 
که به آن اشاره کرد. دکتر مالئي در بخش دیگر به طرح 
خالي  حاضر  پژوهش  در  آنها  جاي  که  پرداخت  سؤاالت 
مي بیند که باعث مي شود پژوهش عمق و محتواي درخوري 
مي توان  سؤاالت  این  جمله  از  و  باشد  داشته  شایسته اي 
جریان  ایران  در  هیچگاه  لیبرالیزم  گفتمان  چرا  نمود:  ذکر 
مسلط قرار نگرفت؟ چرا جریان لیبرالیزم به مثابة جریانات 
ناسیونالیسم در ایران نتوانست به یک گفتمان تبدیل شود؟ 
یا  باشیم  داشته  ایران  در  را  لیبرالیزم  تجربه  مي توانیم  آیا 

نشست نقد و بررسی کتاب »ما و لیبرالیسم«
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راه جدیدي در افکنیم یا رها کنیم؟چرا فهم ما در رویارویي 
با لیبرالیزم یک فهم انباشتي نبوده؟ و از این قبیل سواالت 
که جاي آن در این پژوهش بود اما در این کتاب براي آنها 
پاسخي نمي توان یافت. و در ادامه با ضرورت پرداخت به این 
است  نپرداخته  آنها  به  مؤلف  که  پژوهش  با  مرتبط  مسائل 
هر  و  تجدد  اصول  و  نو  مفاهیم  که  مي نماید  پرشس  اظهار 
آن ها  مي توان  چگونه  است  ارتباط  در  مدرنیته  با  که  چیزي 
را در طرح کرد؟ پیش تر از این افراد و متفکران چه کساني 
بودند که به این مسائل پرداختند؟ چرا مؤلف این افراد را در 
پژوهش مورد توجه و بررسي قرار داده است؟ نسبت آراء بین 
این متفکران گزینش شده به چه صورتي است؟ وجه معنا دار 
این نسبت آراء به چه صورتي است؟ و مهمتر اینکه بستر و 
فهم تاریخي از این افراد و آراء آنان به چه ترتیبي بوده است؟ 
دومین سخنران که به نقد کتاب »ما و لیبرالیسم« پرداخت 
دکتر پگاه مصلح بود. با این دسته بندي که به زعم وي کتاب 
حاضر پنج نقطه قوت و پنج نقطه ضعف دارد. از نقاط قوت 
لیبرالیزم  اندیشه  به  دارد  قصد  مؤلف   .1 به  مي توان  اثر  این 
تفکیک   .2 مرام  و  مکتب  و  ایدئولوژي  روش  از  نه  بپردازد، 
نوع نقدها به هریک از شش متفکر ایراني 3. محدود نشدن 
به  لیبرالیزم یک  به  اندیشمندان  نقد  در رویکردي خاص 4. 
یک  در  مؤلف   .5 است.  نشده  کلي گویي  و  شده  انجام  یک 
همچون پژوهش بینارشته اي، سرگردان نشده بلکه بحث وي 
بر اندیشه لیبرالیسم متمرکز شده است. دکتر مصلح در ایراد 
نقاظ ضعف اثرحاضر اظهار مي کند: 1. عدم مشخص کردن 
عنوان »ما« و اینکه اساسًا منظور از ما در این پژوهش کدام 
از  اینکه مؤلف در کتاب  با  افراد است ؟ 2.  یا  یا طیف  قشر 
پژوهشي با ایدئولوژي خود را دور گرفته اما خود در این دام 
گرفتار شده و مفاهیم لیرالیسم را با حاکمیت مترادف گرفته 
و دچار سوي نگري شده است 3. مؤلف به اصول لیبرالیسم 
پرداخته اما در توضیح و بحث مباني نظري لیبرالیسم بسیار 
پژوهش  بستر  و  متن  به  مؤلف   .4 است  کرده  کار  ضعیف 
نپرداخته است. 5. ارائه یک نتیجه گیري مفصل و تکرار آراء 

متفکران و عدم ارائه نتیجه گیري کلي 
به  توجه  عدم  همچنین  و  خالصه  و 

بحث سکوالریزم در بطن پژوهش.
دکتر  کتاب،  این  نقاد سوم  و  سخنران 
مالک شجاعي بود که با توجه به بیان 
نکات انتقادی ناظر بر کتاب توسط دو 
سخنران گذشته، وي نقدهاي خود را به 
صورت خالصه ذکر کرد و بیان داشت 
بر  امروزه  که  انتقادی  »مهم ترین  که: 
علوم انساني وارد مي کنند آن است که 
ایران  مسأله  به  راجع  علم  این  اساسًا 
قوت  نقاط  از  البته  و  نمي کند  بحث 

این پژوهش، پرداختن به مسأله ایران است. وي در اظهارت 
نقادانه بر این کتاب بیان کرد که عنوان کتاب »ماو لیبرالیسم« 
این پژوهش و کتاب  مشخص نمي کند که اساسًا مخاطبان 
چه کساني هستند؟ پژوهش حاضر پاسخگوي انتظارات زمانه 
قبیل  این  از  ایراني  پژوهش هاي  نیست.  ما  معاصر  و  اکنون 
و ساختار  است  و مسلمان محروم  متفکران عربي  تجربه  از 
فصول کتاب از نوعی نابساماني رنج مي برد، عدم توضیح دلیل 
گزینش شش متفکر در این پژوهش و اینکه چرا متفکراني 
چون فروغي و امثالهم انتخاب نشدند؟ در این کتاب مشخص 
نشده، مشخص نیست. عدم بررسي متفکران در بافت و متن 

تاریخي و زیستي خود نیز از کاستی های این کتاب است.
در پایان دکتر شجاعي پیشنهاداتي به منظور تکمیل محتوایي 
کتاب ارائه داد، از جمله ایضاح مفهومي یکي از اصطالحات 
کلیدي عنوان کتاب یعني »ما« در عنوان »ما و لیبرالیسم«.

اشاره  آن  به  سخنراني  پایان  در  وي  که  دیگر  مهم  مطلب 
کرد آسیب شناسي مهمي است که نسبت به آن توجهي نشده 
با  مواجهه  در  ایرانیان  ما  است که  این  به  توجه  آن  و  است 
غرب، تجدد، لیبرالیسم و از این قبیل مفاهیم و مقوالت چهار 
زیسته  تجارب  به  توجه  باشیم: 1-  داشته  می توانیم  رویکرد 
مدرنیته و غرب در ایران. در واقع تجربه زیستة مدرن در ایران 
هیچ وقت به یک انباشت مفهومی تبدیل نشده است. چون 
آن سطح تجارب زیسته را به نسبت غرب نداشته ایم. سطح 
دوم، مفهوم سازي معرفت شناختي نسبت به این تجربه زیسته 
اتفاق  از آکادمي ها  است. تمام مباحث روشنفکري که خارج 
مي افتد نسبت به غرب در این سطح است، سطح سوم سطح 
نهادي تجدد و لیبرالیسم و سطح چهارم، سطح گفتمانی است. 
وي پژوهش ها و کتاب هایی نظیر »ما و لیبرالیسم« را طبق 
متوقف  دوم  سطح  در  که  کرد  توصیف  اینطور  خود  فرضیه 
ماندهاند و نقدهایي که در این  مباحث مي شود در بین سطح 
اول و سوم و چهارم در حال آمد و شد است و براي همین 
گرفتار  مفهومي  سطح  در  ما  پژوهش ها  متأسفانه  که  است 

مانده است.«
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با  از ساعت 14-16   ، آبان ماه 1396  اسطوره، در روز شنبه، 6  قرآن و  انواع مطالعات  نقد  و  نشست گونه شناسی 
سخنرانی خانم دکتر زهرا محققیان، عضو گروه علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در محل سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد. 
دانشجویان رشته های مختلف  اساتید و  برخی  قرآنی و  پژوهشکده مطالعات  اعضای  با حضور  این نشست که  در 
مطالعات  پژوهشکده  رئیس  پارسا،  دکتر  خانم  ابتدا  شد،  برگزار  و...  تاریخ  ادبیات،  حدیث،  و  قرآن  علوم  جمله  از 

این  خاستگاه  و  جایگاه  بیان  به  قرآنی، 
و  پرداختند  مدرن  دوران  در  مطالعات  گونه 
تاریخچه مختصری را از کیفیت شکل گیری 
آن، در میان مطالعات مرتبط با قرآن کریم 

بازگو کردند. 
در ادامه خانم دکتر محققیان  به بیان مطالب 
از  گزارشی  و  پرداخته  خویش  تحقیقات  و 
اینگونه  تکامل  سپس  و  شکل گیری  روند 
در  مختلف  اندیشمندان  میان  در  مطالعات 

این حوزه را ارائه نمودند.
سخنان  ضمن  در  محققیان  دکتر  خانم 
خویش، حداقل 10 رویکرد را در این زمینه 

قابل پیگیری دانستند و بیان نمودند که این رویکردها می بایست توسط دانشجویان و اساتید رشته علوم قرآن و 
حدیث پیگیری شود تا مبادا نقصانی به ساحت مقدس قرآن کریم وارد آید و تقدس این متن مقدس را مخدوش 

نماید. 
در پایان دکتر محققیان گفت: »دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته علوم قرآن و حدیث، نسبت به اندیشمندان سایر 
رشته ها، آگاهی بیشتری از پیش فرض ها و مبانی فهم قرآن کریم دارند و به روش ها و قواعد تفسیر متن مقدس 
قرآن کریم آشنایی افزون تری دارند. برهمین اساس احتمال تفسیر به رأی و خطا در انواع پژوهش های مرتبط با این 
حوزه، که از حوزه های مهم نیز در میان انواع مطالعات قرآنی به شمار می آید، در میان ایشان کمتر بوده و در نهایت 

تحقیق و پژوهشی که ارائه می نمایند، مطابقت بیشتری با واقع داشته و نقصان های کمتری را شامل می شود.«
الزم به ذکر است که متن مکتوب این سخنرانی به زودی در یکی از مجالت علمی پژوهشی کشور به چاپ می رسد.

 

نشست »گونه شناسی و نقد انواع مطالعات قرآن و اسطوره« 
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اول  مورخ  دوشنبه  روز  در  معاصر  پژوهشکدة حکمت 
آبان ماه، نشست تخصصي اخالق و خدا ؛ با عنوان »آیا 
مبنای اخالق، خداباوری است؟« را با سخنرانی دکتر 

زهره معماری برگزار کرد.
فلسفة  به  اشاره  با  نشست  ابتدای  در  معماری  دکتر 
و  جدید  شاخه های  از  اخالق  »فلسفة  گفت:  اخالق، 
متأخر فلسفه است که در سال های نخست قرن بیستم 
پدید آمد اما مسائل آن معاصر با نخستین اندیشه های 
اخالق  فلسفه  مسائل  از  یکی  است.  انسان  فلسفی 
پرسش از ارتباط اخالق و دین است یا به عبارت دیگر، 
آیا مفاهیم و گزاره های اخالقی در نسبت با دین معنا 
پیدا می کنند یا مستقل از آن هستند؟ برخی اخالق را 

تنها در نسبت با دین ممکن می دانند و براین باورند که اگر باور دینی کنار گذاشته شود، هیچ بنیادی برای 
برای حوزه اخالق  برخی دیگر  اما  بود.  نخواهد  بد  و  برای خوب  معیاری  نخواهد داشت، هیچ  اخالق وجود 
استقالل قائلند؛ از نظر آنان بدون باور دینی نیز اخالق دارای بنیاد و کارکرد است زیرا اساس تشکیل و ایجاد 
مفاهیم و گزاره های اخالقی زندگی اجتماعی و فردی است. گزاره ها و احکام اخالقی به منظور سامان بخشی 

به زندگی اجتماعی و ایجاد آسایش و آرامش فردی و اجتماعی به وجود آمده اند.« 
وی ادامه داد: »برخی از اندیشمندان غربی تالش کرده اند اخالق سکوالر را در نسبت با اخالق دینی بررسی 
کنند، معایب و محسنات هر یک را بسنجند و در نهایت نشان دهند اخالق سکوالر کارایی بیشتری از اخالق 
دینی دارد. از جمله این افراد کای نیلسون و جیمز ریچلز هستند. نیلسون در برخی مقاالت خود به این دیدگاه 
دین باوران پرداخته است که درصورت کنار گذاشتن باور دینی هم »معناداری زندگی« از دست می رود و هم 
از »معنای  پرسش  با  را  کار  این  و  برساند  اثبات  به  را  دیدگاه  این  نادرستی  ایشان کوشیده  اخالق«.  »بنیاد 
زندگی« از یک سو و »بنیاد اخالق« از سوی دیگر به انجام رسانده است. جیمز ریچلز به تعریف »پرستش« 

توجه کرده و کوشیده با بیان معایب و ضعف های این تعریف استقالل اخالق را به اثبات برساند.«
معماری در پایان با اشاره به اندیشة اندیشمندان حوزة اخالق، در غرب و تفکر اسالمی گفت: »این اندیشمندان 
از منظر دیگری نیز به این بحث پرداخته اند و اندیشیده اند که مفاهیم و گزاره های اخالقی آیا واقعی هستند 
یا اعتباری و در صورت اعتباری بودن آیا اعتبار خداوند هستند یا اعتبار عقل بشر؟ براساس نوع پاسخ به این 

آمده  به وجود  پرسش ها دیدگاه های مختلفی 
که بیشترین تعداد متفکران قائل به این هستند 
که  مفاهیم و گزاره های اخالقی اعتبار عقل 
انسان است. البته این متفکران با یکدیگر در 
هستند  قائل  برخی  دارند،  اختالف  مورد  این 
این  و  ندارد  اخالق  با  نسبتی  هیچ  دین  که 
و  متباینی هستند  کلی حوزه های  به طور  دو 
و  پشتیبان  همواره  دین  دیگر  برخی  نظر  به 
مؤید عقل در جعل و اعتبار گزاره ها و مفاهیم 
اخالقی است. این بحث از بحث های دامنه دار، 
گسترده و تأثیرگذار در طول تاریخ بشر بوده 
برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  نیز  و هم اکنون 

است و جای تأمل و بررسی دارد.«

نشست تخصصي »اخالق و خدا« ؛ با عنوان:

 »آيا مبنای اخالق، خداباوری است؟« 
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عنوان  با  مناظره ای  آبان ماه،  دوم  سه شنبه  روز  در 
معاونت  به همت  است؟«  زنان کدام  »اولویت های حقوق 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  فرهنگی- 
و  اسالمی  بشر  حقوق  کمیسیون  همکاری  و  فرهنگی 
مرکز  علمی  هیأت  عضو  عالسوند  فریبا  دکتر  حضور  با 
تحقیقات زنان و خانواده و دکتر مریم السادات محقق داماد 

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد.

این مناظره با طرح بحث ها و مقدماتی از سوی دو طرف 
پیش فرض هایی  و  مقدمات  یک  هر  و  شد  آغاز  مناظره 
به  تأکید  و دیگری  نظری  باب  در  مطرح کردند که یکی 
ورود بحث به میدان عمل در حوزه حقوق زنان داشت. در 
ادامه بخشی از سخنان دکتر عالسوند و دکتر محقق داماد 

در این مناظره آمده است:
عالسوند در آغاز مناظره، در باب مقدمه، اولویت های حقوق 
زنان را با توجه به رویکرد حقوقی به بخش هایی از جمله 
کشور،  حقوقی  نظام  چارچوب های  اسالمی،  نظری  مبانی 
اسناد باالدستی و بخش مهمی را با توجه به عرصه میدان، 

قابل بحث و بررسی دانست.
وی در ادامه افزود: »در حیطة روش شناسی، بحث زنان یا 
حقوق زنان، در حال حاضر یک بحث صرفًاً حقوقی نیست 
و جنبه های مختلف اجتماعی هم دارد و می توان آن را به 
به  و  داد  قرار  توجه  مورد  رشته ای  چند  بحث  یک  عنوان 
خود  بررسی  روش  می خواهیم  که  وقتی  ما  خاطر  همین 
را معین کنیم، به طور مشخص به این دلیل که در مورد 
و  می کنیم  بحث  اسالمی  جمهوری  کشور  در  زن  حقوق 
بخشی از بستر این حقوق؛ قوانین اسالمی هستند، این امر 

باید مورد توجه قرار گیرد.«
فهم  درباره  ما  تحلیل های  دیگر  »بخش  کرد:  تأکید  وی 

بر  زن  حقوق  درباره  کشور  ارزشی  نظام  به  اولویت ها، 
در  زنان  حقوق  اولویت های  اینکه  مثال  طور  به  می گردد، 
نظام  از  بخشی  کدامند،  ارضی  تمامیت  و  ملیت  چارچوب 
ارزشی است که اولویت ها را مشخص می کند. بخشی دیگر 
را اسناد باالدستی مشخص می کند و بخش مهمی از این 

اولویت ها را صحنه میدان مشخص می کند«.
برای  »حقوق  کرد:  نشان  خاطر  علمیه  حوزة  استاد  این 
طبیعتًا  و  ماست  پیرامون  جهان  به  نظم بخشی 
خیلی از مسائل و مشکالت از دل تناقضات زندگی 
و  موجودی شونده  عنوان  به  انسان  و  برمی آید 
تغییرکننده با مسائلی مواجه است که نظام حقوقی 
باید پاسخگوی آن مسائل نوپدید هم باشد و اساسًا 
مسئله آسیب یا اولویت بسیار متأثر از فضای عینی 
ایده می دهد  میدان، گاهی وقت ها  بنابراین  است، 
برای  مهم  اولویت های  یا  و  مهم  آسیب های  که 
با رویکرد حقوقی چه مواردی است. بخشی  زنان 
شود،  مربوط  اسالمی  نظری  مبانی  به  می تواند 
کشور  در  حقوقی  نظام  چارچوب های  به  بخشی 
میدان  عرصه  به  هم  بخشی  و  باالدستی  اسناد  و 

برمی گردد.«
با تمام سازمان آن،  وی تصریح کرد: »یک نظام حقوقی 
بیشترین  بتواند  که  است  مناسبی  حقوقی  نظام  زمانی 
به  تعهد  و  پایبندی  بیشترین  حمایت،  بیشترین  عدالت، 
تأامین  را  حقوقی  نظام  اهداف  به  تعهد  بیشترین  و  قانون 
تأمین  یعنی  دارند،  دیالکتیکی  یکدیگر یک  با  این ها  کند. 
بیشترین عدالت گاهی اوقات ممکن است با تأمین بیشترین 
حمایت مقید شود، بنابراین بین این ها یک رابطه دیالکتیکی 
وجود دارد، اما معمواًل در نظام حقوقی دنبال این هستیم که 
عدالت را حتی االمکان تأمین کنیم، حمایت را به خصوص 
بیشترین  کنیم،  تأمین  حتی االمکان  ضعیف  بخش های  از 
پایبندی به قانون را داشته باشیم و راه های فرار از قانون 
بسته باشد و البته یک اهداف کلی و کالن هر نظام حقوقی 

دارد که باید به سمت تأمین این اهداف برویم.«
حق  مصداق  داماد  محقق  دکتر  مناظره،  این  ادامه  در 
پیشامدهای  و  اجتماعی  شرایط  پایه  بر  را  زمان  طول  در 
تاریخی، متغیر دانست و گفت: »برای یافتن معیار هر حقی، 
نمی توانیم به دانش حقوق رجوع کنیم، دانش حقوق اصولی 
را که در جای دیگر تبیین شده هنگام تعیین چیستی حق، 

پیش  فرض می گیرد.
 پرسش اصلی مناظره و محورهای آن، به نظر می رسد به 
در  حقوق  ویژه  به  انسانی  علوم  که  شده  طراحی  گونه ای 

مناظرة »اولويت حقوق زنان کدام است؟«
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جایگاه تعیین مصداق است و پرسش امروز طوری طراحی 
سؤال  در  یعنی  است،  حق  مصداق  تعیین  هدف  که  شده 
مناظره مفروض گرفته شده که دانش حقوق باید بگوید کدام 
حق زن است، کدام نیست؟ اما علوم انسانی تعیین مصداق 
نمی تواند کند، چرا که در هر علمی، چیستی آن و ماهیت 

موضوع آن علم و بعداً لوازم آن بیان می شود«.
وی خاطر نشان کرد: »چند پیش فرض مطرح است، نخست 
را  روشی  که  می دهد  ما  به  فرمول  یک  علم  چیستی  آنکه 
اینکه  نه  بیاوریم  به دست  آن مصادیق  استنتاج  بیان  برای 
طول  در  حق  مصداق  که  چرا  باشد،  مصادیق  تعیین کننده 
زمان بر پایة شرایط اجتماعی و پیشامدهای تاریخی، متغیر 
است. نمی خواهیم بگوییم کدام حق، در حالی که سؤال این 
را مطرح می کند. دوم آنکه بگوییم پس از آنکه چیستی حق 
باید روشن و مشخص شود، مکان تعیین مصداق ها مشخص 
می شود، اما وقتی چیستی حق را شناختیم، در مرحله ای قرار 
می گیریم که باید برای آن و ماهیت هر چیستی، یک معیار 
صدقی بدهیم که به اصطالح منطقی ها معِرف باید روشن تر 
از معَرف باشد و معیار صدق به ما برای شناسایی حق کمک 
می کند. پس اولویت تعیین حق که موضوع این جلسه است 

این است که معیار صدق حق را مشخص و تعیین کنیم.« 
وی افزود: »سومین پیش فرض، معیار صدق روش است که 
معیار صدقی که می خواهیم با یک علمی، چیستی آن علم 
را هم بشناسیم، فکر می کنم خیلی بدیهی باشد که در خود 
آن علم تعیین نمی شود، یعنی هر علم اصول موضوعه خود 
را پیش فرض می گیرد و اصول موضوعه اش در جای دیگری 
اثبات می شود. نمی توانیم وارد حوزه حقوق اسالمی بشویم، 
توجه  را  فلسفه های مضاف  اگر  بپرسیم.  اسالم  از خود  بعد 
حقوق،  فلسفه های  مثل  می شود؛  مشخص  امر  این  کنیم 
نمی توانیم  حقی،  هر  معیار  یافتن  برای  پس  و...  هنر  علم، 
به دانش حقوق رجوع کنیم، دانش حقوق اصولی را که در 
جای دیگر تبیین شده، هنگام تعیین چیستی حق، پیش فرض 

می گیرد.«
در ادامه دکتر عالسوند با اعتراض به بحثی که خانم دکتر 

مباحث،  این  که  کند  می  تأکید  کرد،  مطرح  داماد  محقق 
بحث نظری است و ارتباطی با موضوع مناظره ندارد. دکتر 
زمانی که  تا  بیان می کند: »من  نیز در جواب  داماد  محقق 
بحث نظری را تکمیل نکنم و به این سؤال که کدام اولویت 
حق است، پاسخ ندهم، بحث چیزی جز جدال نخواهد بود 
هنوز  سال   30 گذشت  از  بعد  ما  جامعة  که  است  همین  و 
بتوانیم هر وقت  نتوانسته به این موضوع رهنمون شود که 
موضوعی پیش می آید، بنشینیم درباره اش نظری فکر کنیم 

که جدال پیش نیاید.«
در ادامه خانم دکتر عالسوند در ارائه بحث نظری به دو نگاه 
که به معیار صدق حق وجود دارد اشاره و بیان می کند: »یک 
نگاه رادیکالی است که می گوید انسان نبوده است تا اینکه 
حقی داشته باشد و خداوند تفضاًل حقوقی برای او قرار داده و 
دیگری نگاه فقها است که مشروعیت حق را از جانب خداوند 
می دانند و اینکه خدای متعال حقوق متقابلی را بین خود و 
انسان تشریع کرده و همین طور حقوق متقابلی را بین انسان 

و پیرامون او.«
وی افزود: »اگر بخواهیم نظری بحث کنیم، وقتی بحث از 
فقه و حقوق اسالمی می شود، یعنی حقوق به معنای مصطلح 
واقع  در  ایران،  حقوقی  نظام  در  مصطلح  معنای  به  فقه  و 
باید  کنیم.  توجه  حقوق  فلسفه  مباحث  به  فقط  نمی توانیم 
بحث هایی مانند فلسفه فقه هم به عنوان یک فلسفه مضاف 
مورد توجه محقق و پژوهشگر قرار گیرد، اگر از زاویه فقه و 
فلسفه فقه بخواهم وارد شوم، طبیعتًا 2 نگاه نسبت به معیار 
صدق حق و به تعبیر دیگر مرجع صدق حق و یا مرجع اصدار 
اما 2  باشد،  حق وجود دارد. ممکن است تحلیل ها مختلف 
تحلیل اصلی وجود دارد نسبت به اینکه اساسًا انسان ها محّق 

هستند یا نیستند.«
نگاه  »یک  کرد:  نشان  خاطر  دیدگاه  دو  تبیین  در  وی   
نبوده است  انسان  به تعریف حق است و می گوید  رادیکال 
تا اینکه حقی داشته باشد و خداوند تفضاًل حقوقی برای او 
قرار داده است. نگاه دیگر به حق، نگاهی است که بسیاری 
از فقها از آن استفاده می کنند و آن اینکه خداوند که انسان 
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را آفریده، حقوق متقابلی را بین خود و انسان تشریع کرده و 
همین طور حقوق متقابلی را بین انسان و پیرامون او تعیین 

نموده است.«
وی تصریح کرد: »مشروعیت حق از جانب خداوند قرار داده 
می شود، در عین حال تمام تقسیم بندی های حق را می توان 
در حق اسالمی مطرح کرد. در مجموع، فقها حق را به معنای 
یک جور سلطه و سلطنت تعریف می کنند، یعنی کسی که 
ذی حق است، یک سلطه ای نسبت به طرف مقابل دارد که 

آن شخص موظف است وظایف خود را انجام دهد.«
در ادامه محقق داماد با پافشاری بر رویکرد توجه به مبانی 
نظری گفت: »تا وقتی معیار حقی روشن نشود، اولویت اصاًل 
بی معناست، آنچه که انسان را به اعتبار آن مخاطب حق قرار 

می دهد؛ نیروی فهم انسانی و اشتراکات 
پرسشم  من  است.  مرد  و  زن  انسانی 
تعیین  می توانم  من  آیا  که  است  این 
سؤال  این  که  اشکالی  کنم؟  مصداق 
»اولویت های حقوق زنان کدام است؟« 
دارد، این است که وارد مصداق شناسی 
این  من  حرف  حالیکه  در  می شویم. 
روشن  حقی  معیار  وقتی  تا  که  است 
در  بی معناست.  اصاًل  اولویت  نشود، 
نظام سنتی فکری ما، یعنی سنت فکری 
الهی، انسان آفریده خداست و در نگاه 
توحیدی خداوند حق گذار و تعیین کننده 
آدمی  برای  قدرتی  است.  آدمی  حقوق 
نهاده که انسان را در یک سیر تکوینی 
و تشریعی هماهنگ به طرف تشبه به 

خدا شدن برساند، موجودی که خدا برای او واضع حق است، 
آن موجود خودش کاشف و یابنده حق است. هر تعریفی ما 
از انسان داشته باشیم، آن چیزی که مدنظر واضع حق است 

چیست؟ نیروی فهم انسانی است.«
وی تأکید کرد: »منظور هدفی است که خداوند برای انسان 
حق می گذارد. اما وسیله ابالغ این هدایت چیست و چگونه 
وحی.  با  می کند؟  ابالغ  او  بر  خداوند  را  آدمی  حقوق  این 
دریافت کننده فهم چیست؟ نیروی فهم انسان. باید بپرسیم 
منظور از فطرت چه می تواند باشد که قرار است متناسب با 
باشد  ابالغ شود؟ هر چه  الهی  امری در وحی و احکام  آن 
مربوط به نیروی فهم آدمی است. در نتیجه آنچه در انسان 
موضوع حق است و مخاطب حق است و قرار است انسان 
به اعتبار آن قوه هدایت شود و حقوقی داشته باشد، خود آن 

شیوه و وسیله کشف حق است.«
خانم محقق داماد افزود: »همین جا که تفاوت نظری نداریم، 
باید دنبال معیار باشیم. ما را که به ثبوت حقایق الهی راهی 
نیست، چون فهم میان خالق و مخلوق چنین اقتضا می کند. 
پس اگر هم حقی برای هدایت انسان ابالغ می شود، انسان 

به قدر وسع و فهمش دریافت می کند، احادیث معصومین)ع( 
و متن قرآن هر دو به فهم انسانی ما ارائه می شوند و از هر 
که  اینجاست  و  مانده  باقی  ما  برای  منسجم  متن  یک  دو 
نهادی به عنوان اجتهاد که افتخار فقه امامیه است، پدیدار 

می شود.«
وی گفت: »از اساس وجود دین برای سعادت هم مرد و هم 
زن است، و این سعادت چیزی جز خدایی شدن نیست. آن 
چیزی که در انسان می تواند متعلق این امر قرار بگیرد؛ یک 
چنین  اگر  است،  زن  و  مرد  در  انسانی  فهم  اشتراک  سری 
چیزی را فرض نکنیم، هدایت سالبه به انتفاع موضوع است 
برای  اینکه  ندارد. کما  و خاتمیت  ما جامعیت  دین  دیگر  و 
مهجور حرجی نیست، قانون و تکلیفی نیست. لذا راز بقای 

شیعه، اجتهاد شیعی عالمان است و آن چه که مخاطب حق 
مرد  و  زن  انسانی  اشتراکات  و  انسانی  فهم  نیروی  است، 

است«.
بحث های  به  اشکال   2 ایراد  با  عالسوند  خانم  ادامه  در   
محقق داماد، الزمة رسیدن به نتیجه در این مناظره و عدم 
دو  دیدگاه های  ارائه  و  کبری  و  بیان صغری  را  سردرگمی 
به  جنسیات  و  ادراک  درباره  »بحث  افزود:  و  طرف  خواند 
در  حقوقی  مباحث  حالیکه  در  است،  مربوط  معرفت  حوزه 
حوزه عقل عملی و حوزه رفتار، موضوع مناظره است. البته ما 
هم قبول داریم که در شناخت های اساسی، جنسیت دخالت 
ندارد و بین زن و مرد این برابری وجود دارد و تنها تفاوت در 

انگیزه ها و عالیق است.« 
شده؛  خلط  هم  با  بحث  چند  »اما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
در  می خواهیم  وقتی  کنیم؟  شروع  کجا  از  می خواهیم  ما 
خصوص ادراک و جنسیات بحث کنیم، بحث نظری مربوط 
حقوق  حوزه  در  بخواهیم  اگر  ولی  است.  معرفت  حوزه  به 
رفتار  و حوزه  در حوزه عقل عملی  کنیم، یک بحث  بحث 
را  با هم متفاوت است. من بحث  است و شاخص های آن 
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که  کنیم  شروع  اینجا  از  می خواهیم  اگر  نفهمیدم.  منظم 
نه، همین جا  یا  عنصر جنسیت متغیر اساسی در فهم است 
متعلق های فهم تأثیرگذار است. با نگاه ایدئولوژیک به دین 
ادراک در  به  را موظف  می گویم وقتی که دین اسالم من 
یک سری مقوالت می کند، موظف به عمل خواهیم بود و 
نمی شود که با ثواب و عقاب یکسان و برنامه های تکلیفی 
یکسان موظف باشیم، اما در عین حال راه شناخت های ما 
به این مقدار متفاوت باشد که یکی فهمش ناقص تر باشد 
و دیگری کامل تر. در حوزة ادراک نسبت به آن چه که ما 
موظفیم به شناخت و عمل کردن، باید فهم زن و مرد برابر 

باشد و البته این خیلی در بحث حقوقی بی اثر است.«
دکتر عالسوند تأکید کرد: »فهم انسانی زن و مرد در این 
متعلق ها برابر است. آیا این به آن معناست که فهم انسانی 
زن و مرد در متعلق های ادراک برابر است؟ نه، در این مسئله 
اختالف نظر زیاد است، یک مثال ساده آن که روانشناسان 
اینکه  آن  و  داده اند  انجام  تحقیقاتی  آن  درباره  بیولوژیست 
نوع عملکرد  مانند  ادراک  در  بدنی  دخالت عنصر  به خاطر 
و  زن  بین  مدرکات  و  مصادیق  در  راست،  و  چپ  نیمکرة 
ما  کند.  فرق  می تواند  و  نیست  برقرار  کامل  تساوی  مرد 
انسان را آفریده در همه  اینکه خداوند  نمی توانیم به خاطر 
جهات بگوییم زن و مرد حتما فهم شان برابر است، چیزی 
که مهم است این است که نسبت بین من و خدا که یک 
سری مسئولیت ها و حقوق برای من تعریف کرده، در بحث 
شناخت های اساسی، جنسیت دخالت ندارد و بین زن و مرد 
این برابری وجود دارد. حتی در توان ها بین زن و مرد تفاوت 
نیست، ممکن است در انگیزه ها و عالیق یک سری تفاوت ها 
وجود داشته باشد. اگر بخواهیم این را بگوییم، صرف نظر 
از جنسیت باید یک رابطه ای هم بین حوزه جنسیت و عمل 

ایجاد کنیم که این عمل؛ اخالق و فقه است«.

در ادامه محقق داماد با اشکال به این سخن عالسوند که 
علم حقوق در عرصه عقل عملی کارکرد دارد گفت: »اساسًا 
انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوای فکری، حالت میانه 
و استعدادها صاحب حق است، لذا حقی به اعتبار جنسیت 
نداریم و مصادیق حق با پارادایم های فکری می توانند عوض 
شوند. با توجه به اینکه همین اشکال در نگرش به حقوق 
باعث می شود در عمل دچار مشکل شویم، به نظر من اینکه 
حقوق را چرا حتما دانش عملی بدانیم و چرا دانش نظری 
ندانیم، خودش جای مناقشه دارد. مهم این است قوه تفکر 
انسانی و قوه  تشبه به خدا شدن در زن و مرد یکی است و 
فقه نیز یک اصول و قواعدی دارد که فقهای ما مصادیق 
را ذیل آنها می برند. در اینکه چرا حقوق نباید علم و دانش 

نظری باشد، با خانم دکتر عالسوند اختالف دارم.«
وی در تشریح نظریه خود اظهار داشت: »الزمة انسان بودن 
در  فهم  فهم؟  نیروی  کدام  اما  اوست،  فهم  نیروی  انسان، 
نزند.  تخصیص  او  به  قیدی  هیچ  که  خود  حالت  عام ترین 
یعنی انسان و این تفکر انسانی که قرار است مخاطب حق 
بالذات  و  اواًل  تا هدایت شود،  باشد  برایش  باشد و حقوقی 
قرار  میانه ای  حالت  یک  در  و  نیست  قاعده ای  هیچ  تحت 
دارد و نصوص دینی ما هم دال بر این حالت میانی است و 
منا بَنی  همین را مایه کرامت انسان دانسته است؛ »لََقد َکرَّ
آَدم«، این مایه کرامت بدون قید نژادی و جنسیتی به بشر 
داده شده است. طبق همین استدالل، صفتی باید باشد که 
موصوف آن تفکر آدمی است، یعنی تقوای فکری. به بیان 
دیگر سؤال این است که آیه قرآن که می گوید آن بشری 
که مؤمن است باید از میان اقوال، بهترین را انتخاب کند، او 
کیست؟ همان حالت میانه ای است که در تفکر وجود دارد و 
این غیر از تقوایی است که پس از هدایت حاصل می شود.«

اما  هستم،  حق  مخاطب  می گویم  »من  کرد:  تصریح  وی 
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تفکر میانه ام، نه تفکری که ایدئولوژی به من می دهد و این 
پیش دینی،  اخالق  یعنی  است،  دین  بر  ماتقدم  تقوای  تقوا، 
فطرت سلیم، نداشتن موضع قبلی و در نهایت حالت میانه و 
بدون پیش داوری است. لذا برای رسیدن به حق و برای صدق 
آن چیستی حق، یک معیار باید در نظر بگیریم که آن حالت 
میانه تفکر است. در این حالت است که بدون پیش داوری و 

ایدئولوژی، در یک حالت سنجش قرار می گیریم.«
 وی گفت: »اما همان دم که می خواهیم استنتاج کنیم، به 
یک رویکردی متعین می شویم. نخستین تعینی که از حالت 
سنجشی ما را بیرون می آورد، معیار است. آنها چیست؟ گام 
بگیریم،  قرار  میانه  عام  حالت  در  باید  اینکه  ضرورت  اول؛ 
دوم؛ متعین به یک اندیشه برای استنتاج شویم و اینجا دقیقًا 
جایی است که در مواجهه با متون دینی خودمان و استنتاج 
حق انسانی و به تبع آن حق زن، چیزی به نام نهاد تفسیر 
به وجود می آید. منظور من خاستگاه تفسیر است که هنگام 

فهمیدن چه اتفاقی می افتد.«
این عضو هیأت علمی خاطر نشان کرد: »از این بحث نتیجه 
می گیریم که اساسًا انسان چه زن و چه مرد باشد، به اعتبار 
انسانی، یعنی آنچه به خاطر آن هدایت شده، حق  مشترک 
برای او قرار داده شده و مخاطب حق هم نیروی فکر است. 
یعنی حق زنانه به اعتبار آنچه زن را جنسیتی خاص از نوع 
زنانه قرار داده نداریم و همین طور حقی مردانه به اعتبار اینکه 
جنس مرد از نوع خاص انسان قرار داده شده باشد، نداریم.«

وی ادامه داد: »باید توجه کنیم که در هر امر حقوقی که به 
برمی گردد.  مشترکات  اعتبار  به  است،  مردانه  و  زنانه  ظاهر 
یعنی شارع اصولی را در مورد نهاد مشترک و انسانی خانواده 
قرار داده و در بستر عرف مصداق هایی را تعریف می کنیم و 
این مصادیق در طول زمان و با پارادایم های فکری عوض 
راه گشا  همین جا  از  ما  زنان  امروز  مبتالبه  مسائل  می شوند. 
می شود و با توجه به این مسئله، تعارض هایی که میان حضور 
زن در فضاهای شغلی، عمومی و اجتماع با نقش مادرانه شان 

در  تعارضات  این  ریشه  و  می شود  حل  همسری  وظایف  و 
می آید.«

»اینکه  گفت:  داماد  محقق  سخنان  به  ایراد  با  عالسوند 
جنسیت،  گرفتن  نظر  در  بدون  است،  فهم  حق،  مخاطب 
انسان   اسالمی.  پارادایم  نه  است،  مطرح  لیبرال  پارادایم  در 
نمی تواند به معنای واقعی کلمه تمام مالک واقعی یک فعل 
برای  فقها  است که  ابزاری  و روش مندی  را تشخیص دهد 
عرض  بنده  می گیرند.  کار  به  متون  از  اجتهادات  استخراج 
نکردم دانش حقوقی، دانش نظری نیست، اما رویکرد اصلی 
علم حقوق، به جنبه های عملی زندگی بر می گردد و راهیابی 
اما  دهد،  سامان  و  سر  را  بشر  زندگی  که  است  قوانینی  به 
بعضی نکات در مقدمات خانم دکتر محقق وجود دارد که یا 
باید فایده اش مشخص شود و یا اینکه فعاًل برای این بحث 

ضرورتی ندارد.«
وی افزود: »فایده تصور وضعیت اولیه چیست؟ سرکار خانم 
فهم  حق،  مخاطب  که  تعبیر  این  و  حق،  مخاطب  فرمودند 
این  کنیم  فرض  حاال  نشنیده  ام.  حال  به  تا  من  که  است 
فهم  ما یک  دارد.  و وجود  نیستم  بلد  است که من  تعبیری 
ساده و غیرهنجاری داریم و آن فرض اولیه که آن حقوق به 
او القاء می شود و هیچ حقیقتی، اعم از جنسیت و نژاد و ... در 
پارادایم  را در  اولیه  این وضعیت  ندارد. من ثمره  آن دخالت 
فکر اسالمی متوجه نمی شوم، بله در پارادایم فکر لیبرالی به 

درد می خورد، اصال حقوق لیبرالیسم از اینجا شروع شد.«
وی خاطر نشان کرد: »ما تمام هنجارها را کنار می گذاریم و 
می گوییم انسان، اولین حقی که احساس می کند، صیانت از 
حق است. ما تصویر وضعیت اولیه به چه دردمان می خورد؟ 
پارادایم اسالمی بحث می کنیم. در مورد  در صورتی که در 
اینکه چقدر عقل انسانی راه دارد به اینکه مالک واقعی یک 
عمل، حق و یا تکلیف را بفهمد، نمی دانیم. مصداق آن »حق 
کنترل موالید« است که در کشور ما نگاه به آن ایدئولوژیک 
بود، گفتند فقه سایه اش را بردارد و فقها اجازه دهند هر کس 
هر تعداد می خواهد بچه دار شود و کسی 
را تشویق به داشتن بچه نکنند و نتیجه 
همه  این ها  می شود.  جمعیت  بحران  آن 
واقعًا  انسان ها  اینکه  از  است  نشانه هایی 
تمام  کلمه  واقعی  معنای  به  نمی توانند 
تشخیص  را  فعل  یک  واقعی  مالک 

دهند.«
این عضو هیأت علمی تصریح کرد: »ما 
زمانی که وضعیت اولیه را فرض می کنیم، 
با دسته ای از متون و طبقه ای از مفسرین 
جور  هر  را  اینها  که  مواجهیم  فقها  یا  و 
که می خواهند می فهمند. در نهایت فرض 
همه  اجتهادات  که  شویم  متقاعد  کنید 
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معتبر است و قانون کشور می تواند گاهی از اجتهاد این فقیه 
چیزی  یک  نهایت  در  ولی  کند.  استفاده  دیگری  گاهی  و 
وجود دارد به نام متون و چیزی وجود دارد به نام روش مندی 
فهم و مسئله ای وجود دارد به نام طبقه مفسرین و فقها که 

باید با آن روش مندی این 
احکام را مشخص کنند.«

داماد  محقق  ادامه  در 
گفتن کلماتی مانند لیبرال 
بحث  انحراف  باعث  را 
دانست  برچسب زنی  و 
بحثم  در  »من  گفت:  و 
و  کردم  استفاده  قرآن  از 
که  است  این  آن  فایده 
حقوق جنسی در اصول و 
قواعد انسان بودن، نداریم 
و این یک هدایت است.« 
خواستار  عالسوند  دکتر 
نکته شد و  توضیح همین 
نشدم  متوجه  »من  گفت: 

حقوق جنسی در اصول و قواعد انسانی نداریم، به چه معنی 
است؟«

محقق داماد در توضیح اظهار داشت: »ما حقوقی برای زن 
به عنوان اینکه یک جنس خاص آدمی است نداریم، حقوقی 
برای مرد به عنوان جنس خاص انسانی نداریم. حقوقی هم 
که به ظاهر متفاوت می آیند، به اعتبار اشتراک انسانی بودن 
است و در بحث هایی که در تعارضات به وجود می آید، مانند 
اشتغال زن و وظیفه مادری، حضور زن در فضای بیرون با 
وظیفه مادری باید گفت که زن نقش هایی به عهده دارد که 
این ها با نقش او در یک جامعه و یک کشور و به عنوان یک 
شهروند و نیروی انسانی که دولت برای آن هزینه می کند 
تعارض دارد. هر فرد هویتی ذیل حاکمیت پیدا می کند، زنی 
که خانه دار است، هویتی دارد که ذیل دولت تعریف می شود 
و آن شهروندی است که برای درمان، تحصیل و ... او هزینه 

می شود.«
عنوان  به  که  خواست  داماد  محقق  از  عالسوند  ادامه  در 
کند  بیان  را  زن  حقوق  از  مورد   2 حقوق،  علم  متخصص 
که جنسیت در آن نقش ندارد. محقق داماد به عنوان مثال 
تمکین زن را مطرح کرد که عالسوند نپذیرفت که این حق 
ایراد به پرسش مناظره  با  ادامه  زن است. محقق داماد در 
خاطر نشان کرد: »اگر حق کامجویی مرد به مخاطره بیفتد، 
قانون وارد عمل می شود. از آن طرف مرد و زن به عنوان 
یک انسان که مشترکات انسانی دارند، در خانه با هم زندگی 
آیا  هستیم،  قائل  زن  برای  را  غصب  حق  ما  همه  کنند، 
مردی که سه شیفت کار می کند و در منزل حضور ندارد و 

مأموریت های شش ماهه می رود، باعث نمی شود حق غصب 
زن به مخاطره بیفتد؟ منظور از این بحث این است که ما 
چیزی به عنوان حق مردانه و زنانه نداریم و حقوق آنها به 
اعتبار اشتراک فکری شان است. پس باید این را هم داشته 

باشیم که اولویت حقوق مردان کدام است؟«
وی ادامه داد: »چرا می گوییم کار ما تعیین مصادیق نیست؟ 
یک اصول و قوانین التغیر داریم که به آن معتقد هستیم 
و اکنون در جامعه که می خواهیم تعیین مصداق کنیم، باید 
ذیل آن اصول و قوانین فکر کنیم که کار اجتهاد ما همین 
است، خانم دکتر عالسوند شاید خیلی بیشتر از من در حوزه 
هستند، اما اجداد من افتخار این را دارند که در طول زمان، 
پایه گذاری کردند. ما مکتب شیخ  مکاتب فکری اجتهاد را 
طوسی داشتیم، مکتب فکری آیت اهلل بروجردی را داریم که 
بنای عقال را آوردند، مکتب فکری آیت اهلل شیخ عبدالکریم 
را  اختیار طالق  قضیه  به  نگاه  که  زمانی  داریم،  را  حائری 

ایشان به وجود آوردند.«
موجبات  را  قانون گذاری  مبانی  در  اشکال  داماد  محقق 
تضییع حقوق زنان  خواند و گفت: »اشکال قضیه مصداقی 
نیست، اشکال از اینجا به وجود می آید که زنان جامعه ما به 
مرحله ای از تفکر نرسیدند که اگر بخواهند، بتوانند بر اساس 
مطالبه  را  اگر حقوقی  و  کنند  را کشف  مبانی، حقوق خود 

می کنند، آن حق بر اساس مبانی و اصول شان باشد.« 
وی افزود: »چالش، موانع حق گذاری برای زنان است، هر 
با  یا نیست،  حقی که در جامعه برای زنان متصور است و 
شیوه ای از نگاه و تفسیر متون دینی ما به دست آمده است. 
قانون گذار در هر نظام حقوقی، برای نظم، سود همگانی و... 
رفتار  به  پیوسته  قانون گذار  نگاه  پس  می کند.  قانون وضع 
با  صرفًا  ما  جامعه  زنان  و  دارد  پیوند  مردمش  تقاضای  و 
مطالبه حق نمی توانند آن را برقرار کنند و باید با قرار گرفتن 
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در آن حالت سنجش تفکر، معیارهای تفسیری آن حقی که 
درباره اش بحث می کنند، بیان نمایند. زنان خود باید در آن 
درباره  و  دارند  مشارکت  دهند  نشان  انسانی  مشترک  مقام 
مشارکت  پیوسته  مهجور،  عضو  عنوان  به  نه  و  خود  هویت 

کنند.«
 دکتر عالسوند در ادامه بحث را بی فایده  خواند و با مخالفت با 
هر 2 گزاره محقق داماد گفت: »ایشان نتوانستند ارتباط میان 
نتوانستند آن عبارتی که  نتایج خود مسلم کنند و  با  را  آنها 
زنان و مردان دارای حقوق جنسی نیستند و حقوق بر اساس 
اجازه می خواهم  لذا  نمایند.  اثبات  را  انسانی است  اشتراکات 

بحث خودم را طرح کنم.«
وی تصریح کرد: »اگر کسی از من بپرسد، مشکالت و مسائل 

به  زنان  زندگی  چالش های  و 
حقوقی  بحث  در  خصوص 
چیست؟ یک بخش آن قوانین 
قوانین  دارم  اعتقاد  است. 
زمانی می توانند اصول عدالت، 
ایجاد  را  و...  تعهد  و  حمایت 
کنند که وابسته به چند عنصر 
مخلوطی  قوانین،  البته  باشند. 
ساز  اینکه  تغییرند،  و  ثبات  از 
متغیر  قانون  تشخیص  کار  و 
که  است  بحث هایی  چیست، 
هنوز در حوزه علمیه رو به رشد 

است و در مقام قانون گذاری این بحث ها را در میان بزرگان 
فقه داریم.«

حل  و  حقوقی  سامان  مسئله  از  بخشی  »یک  گفت:  وی 
مربوط  قوانین  اینکه  و  است  قوانین  آسیب ها،  و  مشکل ها 
به زنان، مردان، کودکان و... در آن باشد. این ضعف نیست 
را مورد  زنانگی و مردانگی  که یک نظام حقوقی مختصات 
غربی  برابری خواه  نظام  در  می بینید  شما  دهد.  قرار  توجه 
هم، متعهد به برابری نیستند و قوانین مثبت و به سود زنان 
دارند، پس نمی شود وضعیت بیولوژیک زن را در قانون گذاری 
نادیده گرفت، کما اینکه دنیای رقیب ما نتوانسته این کار را 
انجام دهد و این برابری خواهی در نظام غرب مخالف زیادی 

دارد.«
کشور  در  فرم زدگی  و  نهادسازی  »مرض  کرد:  تأکید  وی 
نمی کنند.  عمل  وظایف  راستای  در  نهادها  و  دارد  وجود  ما 
علی رغم اینکه می شود درباره اصالح وضعیت های قانونی و 
اما معتقدم مشکالت  به فقه،  حقوقی کار کرد، حتی مستند 
زنان و اولویت های حل مشکالت آنها، کمتر مربوط به مواد 
قانونی است، بلکه بیشتر به ابعاد دیگر بر می گردد. اگر یک 
جامعه از نظر حقوقی بخواهد سامان پیدا کند، یکی از شرایط 
اینکه  دیگر  باشد،  داشته  خوب  قوانین  که  است  این  آن، 

حقوقی،  سازمان  آنکه  دیگر  باشد،  داشته  مکفی  نهادهای 
دادرسی و فرهنگی منسجم داشته باشد، دیگر آنکه مجری و 
سیستم اجرایی نظارت محور داشته باشد، هر جا آسیب داریم 

به یکی از این ها بر می گردد.«
وی در ادامه اظهار داشت: »اینکه ما نیاز به نهادهای مختلف 
داریم در آن تردیدی نیست. در سیستم قضایی چیزی به نام 
مشکلی  اینکه  خاطر  به  اما  کرده ایم،  تاسیس  مشاوره  نهاد 
در ایران داریم و آن مرض نهادسازی است، بعد که نهاد را 
ساختیم به شدت به فرم زدگی دچار می شویم. سیستم مشاوره 
را کنار سیستم قضایی قرار داده ایم برای رمزگشایی مشکالت 
خانواده ها، خانم آمده مهریه را به اجرا گذاشته اما مسئله او 
چیزی دیگری است، مهریه پاشنه آشیل برای فشار بر شوهر 

است. نهادهایی که می سازیم در این راستا نیستند که وظایفی 
که برایشان تعریف شده به درستی انجام دهند. سازمان های 
دیگری هم مدام تأسیس می کنیم و ربط بین سازمانی میان 
را  سازمانی  بین  ربط  که  منسجم  سازمان  یک  نیست.  آنها 

ایجاد کند، نداریم.«
این عضو مرکز تحقیقات زن و خانواده خاطر نشان کرد: »ما 
همه مسئله هایمان دانشی نیست، نه اینکه نیست. مانند مثالی 
که سرکار خانم زدند، حل مسئله مادری و اشتغال، کمتر کار 
ماده قانونی است. اگر کسی از من بپرسد اولویت اول زنان 
بندی  تقسیم  و  روانی  امنیت  و  »امنیت«  می گویم  چیست، 
فرد، خانواده و اجتماع را به هم می زنم، چرا که فرد در حوزه 
فردی، نیاز به این امنیت دارد و در حوزه خانواده و اجتماع و 

حیطه شغلی هم نیاز به این امنیت دارد.«
ما می گوید  باالدستی  قانون  اینکه  »با وجود  داد:  ادامه  وی 
قوانین  اینکه  وجود  با  است.  مادری  زن،  اولویت  مهمترین 
می گوید، تحصیل و اشتغال و... حق فردی هر شخص است، 
با وجود اینکه ما تحصیالت بیشتر و موقعیت های اجتماعی 
باالتر را دستاورد انقالب اسالمی می دانیم، با این حال هنوز 
این مسئله را حل کنیم که خانمی که می خواهد  نتوانستیم 
تحصیل کند، به هنگام هم ازدواج می کند و بعد هم می خواهد 
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مادر شود، کدام دانشگاه با امکانات عالیه، از این فرایند مادرشدن 
دارد؟  را  امکانات  این  شاغلی  زن  کدام  هیچ جا.  می کند؟  حمایت 
بر  دارد،  مشکالتی  ما  قانونی  مواد  اینکه  به  نمی گردد  بر  این ها 
می گردد به اینکه آنجایی که باید این قوانین اجرا شوند، و اینکه چه 

نهادهایی نیاز است که این قوانین محقق شوند، نداریم.«
وی با بیان اینکه من منتظر بودم خانم محقق بگویند حقی داریم 
با همین حدودی که  نفقه  داشت: »این حق  اظهار  نفقه،  اسم  به 
دنبال حقوق  منازعات  هنگام  افراد  معمواًل هم  )که  آمده  دین  در 
خود می روند( را سیستم حقوقی ما جزو حقوق مسلم زن می داند، 
لذا مسائل نظری  برای زن مطلقه محقق کند؟  نمی تواند  اما چرا 
ما بین العلومی است، مثاًل همین بحث، حقوقی نیست. آیا ما باید 
گفتیم  ببریم؟  باال  را  مطلقه  زنان  از  حمایت  که  برویم  سمتی  به 
اولویت زنان اشتغال نیست، کار را می دهیم به مردان که سرپرست 
و طالق  خورد  مشکل  به  زندگی اش  خانم  این  اگر  بعد  خانوارند، 
گرفت و در وقتی که مجاری ثروت او که محدود است، ما باید از او 
حمایت کنیم یا نکنیم؟ بعد اگر حمایت کنیم این به بازتولید پدیده 
از طرفی، خیلی ها ممکن است در شرایط  طالق منجر نمی شود؟ 
سخت زندگی کنند، چرا که دستشان به جایی نمی رسد و می گویند 
این وضعیت از جهنم بعد از آن بهتر است، این را یکی بیاید حل 

کند.«
در پایان، خانم دکترمحقق داماد با تأکید بر نگاه کالن برای حل 
در  را  زنان  به  مربوط  مباحث  حیطه  در  چالش  مهم ترین  مسئله، 
و  حقوقی  نظام   « کرد:  تأکید  و  دانست  مرد  و  زن  به  نگاه  نوع 
قانو ن گذاری باید بازبینی شود تا بتوانیم به وضع مطلوب برسیم«. 
پیرامون  به اظهار نظر  از حاضران  این مناظره تعدادی  انتهای  در 
از  تعدادی  به  هم  مدعو  اساتید  و  پرداختند  شده  مطرح  مباحث 

سؤاالت پاسخ گفتند.

انتصاب

دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، طی احکامی
دکتر فاطمه راکعی را به سمت »مدیر گروه پژوهی زبان شناسی کاربردی«،

دکتر سمیه توحیدلو را به سمت »دبیر علمی نخستین جشنوارة ملی قدردانی 
از رساله ها و پایان نامه های برتر علوم انسانی در زمینة تولید و اشتغال«،

اجرایی نخستین جشنوارة ملی  به سمت »دبیر  را  محمدعلی معتضدیان 
تولید و  زمینة  در  انسانی  برتر علوم  پایان نامه های  و  از رساله ها  قدردانی 

اشتغال«
دکتر حسین صافی پیرلوجه را به سمت »مدیر گروه پژوهشی زبان شناسی 

نظری« منصوب کرد.
پژوهشکدة  »معاون  سمت  در  را  نصراله زاده  سیروس  دکتر  همچنین 

زبان شناسی« ابقاء کرد.

گزارش »آموزش همگانی 
ادبیات فارسی در قرن هفتم با 
تکیه بر کتاب نصاب الصبیان«

با عنوان »آموزش  ادبیات نشستی  و  زبان  پژوهشکدة 
همگانی ادبیات فارسی در قرن هفتم« با تکیه بر کتاب 
نصاب الصبیان، از ابو نصر فراهی، را با سخنرانی دکتر 
آبان ماه1396    هفتم  یکشنبه  روز  موحدی،  محمدرضا 

برگزار کرد.
هیأت  عضو  موّحدی  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در   
علمی پژوهشگاه، دربارة زمینه هاي فکري و فرهنگي 
در  سپس  و  گفت  سخن  مغول،  حمله  از  قبل  ایران 
و  دايرة المعارف کوچک  این  به  پرداختن  اهمیت  باب 
اطالعات فشرده اي که در این اثر مندرج است، مطالبي 
اصل شامل  در  که  کتاب  این  گفتة وی،  به  داد.  ارائه 
نصاب  حّد  مؤلف،  نظر  از  است،  تعلیمی  بیت  دویست 
الزم برای بهره وری کودکان و نوجوانان از دانش زمانة 
اطالعات  دسته بندي  بحث،  اصلي  بدنة  است.  خود 
موّحدي،  دکتر  گفتة  به  که  بود  کتاب  این  در  موجود 
نزدیک به پانزده شاخه از علوم و معارف عهد مؤلف را 
دربرگرفته است. برخی از مهم ترین فنون مطرح شده 
در این کتاب، عبارتند از: علم لغت )با فروع آن(، علم 
عروض )شناخت وزن شعر(، تاریخ اسالم، فقه ابتدایی، 
و  ایام  شناخت  ابتدایی،  نجوم  تجوید،  قرآن شناسی، 
حیوان شناسی  مردم شناسی،  و  قبایل  شناخت  شهور ، 
و... سخنران از برخی شاخه های علمی موجود در این 
کتاب که برای سطوح کودک و نوجوان سروده شده، 

نمونه هایی قرائت کرد.
دکتر موحدی، سخنان خود را با این پیشنهاد به پایان 
برد که: »چون این اثر هنوز ارزش خود را از دست نداده 
و براي فهم بسیاري از متون به کار مي آید، جا دارد که 
دانش پژوهان  فراروی  انتخابي،  درسی  واحد  عنوان  به 

قرار گیرد.« 
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مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  بسیج  پایگاه 
فرهنگي، نشستی به مناسبت اربعین با عنوان »تجلي 
محمدعلي  دکتر  سخنرانی  با  را  اسالمي«  سیاست 
نشست  این  از  گزارشی  زیر  در  کرد.  برگزار  فتح الهي 

آمده است:

می شود. »صوب«  تعریف  آزادی  و  مصیبت  با  انسان 
به معنای نزول و استقرار چیزی در جایگاه خود است. 
عمیقی  تأثیر  که  است  خوردن  هدف  به  هم  اصابت 
نگاه  نوع  مصیبت،  اصابت  می گذارد.  جای  به  خود  از 
انسان به اطراف را تغییر می دهد و به نوعی منجر به 
می توان  لذا  توسط خودش می شود.  انسان  بازشناسی 
گفت انسان با مصیبت تعریف می شود و به اندازه ای که 
مصیبت می بیند و حوادث بر او اصابت می کنند )البته نه 
صرفًا اصابت حوادث تلخ و غمناک( خود را باز می یابد 
در  را  مختلفی  مصیبت های  انسان  می کند.  تعریف  و 
او را می سازد.  طول زندگی تجربه می کند که هویت 
می کند،  اصابت  مؤمنان  و  صابران  بر  مصیبت  وقتی 
قلب آنها مطمئن می شود و به حقیقت از اویی و بسوی 
أََصابَْتُهْم  إَِذا  »الَِّذیَن  می شوند.  منتقل  و  متوجه  اویی 
َراِجُعوَن«کسانی که چون  إِلَْیِه  َوإِنَّا   ِ إِنَّا هلِلَّ َقالُوا  ُمِصیَبٌة 
مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن خدا هستیم 
و به سوی او باز می  گردیم. )بقره156( این آیه، مبدأ و 
مقصد هستی -که همان خداوند متعال است- را تبیین 
فلسفة  که  است  اعتقادی  مهم  مباحث  از  و  می کند 
اسالمی نیز بر این مبنا استوار است. وقتی مصیبتی بر 
صابران حادث می شود، این فلسفه هستی را بر زبان 
نیست،  ِصرف  لفظی  سخن  یک  این  البته  می آورند. 

بلکه سخن گفتنی وجودی است. خاصیت مصیبت این 
است که وقتی حادث می شود، توجه قلبی در مؤمنان 
ایجاد می کند و آنها را متوجه فلسفة آفرینش می نماید.

در واقع می توان گفت که خاصیت مصیبت آن است 
که حقیقت هستی را به انسان می نماید و انسان را در 
بستر آن قرار می دهد. فرد با مصیبت است که می تواند 
ساحت های وجودی خودش را شناسایی کند و در نهایت 
به درک فردّیت خویش نائل آید. درکی که توأم با اراده 
و انتخاب و همچنین تکلیف اخالقی است و آزادی را 
برای انسان به ارمغان می آورد. حال اگر همه هستی 
را انسان کبیر بدانیم، همانطور که در فلسفه اسالمی 
به ویژه فلسفة مالصدرا، حاجی سبزواری و امام خمینی 
)ره( مطرح است که عالم هستی و مخلوقات خداوند 
به وحدت  و  نظر می گیرند  در  کّل  به صورت یک  را 
شخصّیه عالم قائلند؛ خصوصیات فرد انسان هم بر این 

انسان کبیر مترتّب خواهد بود. 
و  می شود  تعریف  مصیبت،  با  هم  کبیر  انسان  این 
مصیبت خود را خواهد داشت. مصیبت انسان کبیر که 
اعظم مصائب است، تعلق به همه خلقت خواهد داشت 
و فهم و تفسیر آفرینش با این مصیبت انجام می شود 
که ماهیت از اویی و بسوی اویی را نشان می دهد. این 
مصیبت که بستر تحقق ایمان است، در عاشورا اتفاق 

افتاده است.  
مصیبت امام حسین علیه السالم تعالی بخش است و گریه 
بر ایشان، طهارت نفس و حیات قلب می آورد. انسان 
در پی درک معنای هستی و دنبال شناخت انضمامی 
آن می باشد و با عزاداری بر امام حسین علیه السالم و 
درک و تأّمل در آن واقعه می خواهد که مصیبت ایشان 
را تجربه خود کند. تأمل در عاشورا، تجربه ای زیسته 
وجودی  ساحت های  همه  در  مصیبت  درونی سازی  و 
بازآفرینی  خود  زمانه  در  را  آن  بتواند  تا  است  انسان 
کند. عزادار حسینی با متن مصیبت  واقعه عاشورا درگیر 
آن  با  و شعور خود  احساس  با همة  بتواند  تا  می شود 
بی طرف  و  ساکت  ناظری  مقام  از  کند.  برقرار  پیوند 
خارج می شود و ضمن گفتگو با آن، ارتباط دوسویه با 
عناصر اصلی مصیبت امام و یاران او برقرار می کند و 
عناصر شکل گیری مصیبت عاشورا را به  حرف می آورد. 
الهی  و  موعود  مصیبت  سازی  درونی  با  عزادار  وقتی 
امام حسین علیه السالم به مقام یقین برسد؛ با شوری 
که بر می انگیزد اراده ای و سپس تکلیف اخالقی برای 

نشست »تجلی سیاست اسالمی« 
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او ایجاد می شود. ضمن انکه همگام با جمع در تالش 
برای بازآفرینی و پاسداشت آن مصیبت زیسته تاریخی 
است، اراده و فردیت خود را هم در این انتخاب به ظهور 
می رساند. مشارکت در مصیبت انسان کبیر انسان ساز 
واقعی  فردّیت و هویت  انسان  نمی شود  اصواًل  و  است 
خود را درک کند، در حالی که ادراک و ارتباطی با انسان 
کبیر نداشته باشد. لذا در مصیبت عاشورا ما به مصیبت 
امام  مصیبت  صرفًا  می کنیم.عاشورا  عزاداری  خودمان 
بود  این طور  اگر  نیست،  یارانش  و  علیه السالم  حسین 
وسیعی  و  عمیق  رابطة  چنین  نمی توانست  حادثه  این 
با ما برقرار کند. عاشورا مصیبت عالم هستی و انسان 
کبیر است. این مصیبت، مصیبت خاص هفتاد و تن نبود 
که آسمان ها هم بر آن گریه می کنند. از امام صادق )ع( 
روایت است که آسمان چهل روز برای امام حسین گریه 
م  خون کرد. ) بََکِت الّسماُء علی الحسین اربعین یومًا بالدَّ
- مناقب آل ابیطالب، ج3، ص212( علت این که گریه 
خون می گویند این است که آسمان با باطن و قلب گریه 
می کند، که آن گریه، گریه خون است. تعابیری از امام 
زمان )عج( است که می فرمایند من نسبت به مصیبت 
قلبم  و  هویت  همه  با  یعنی  می کنم،  گریه  خون  جّدم 
گریه می کنم. حادثه عاشورا باعث شده است که بتوانیم 
بر سایر ائّمه علیهم السالم و بر گذشتگان خودمان هم 
گریه کنیم. گریه و غم را در زندگی انسان آورده است. 
خود  سهم  باید  هم  ما  و  است  همه  مال  مصیبت  این 
را از این مصیبت برداریم. چگونه می شود که مصیبت 
حضرت سید الّشهداء علیه السالم، مصیبت ما هم بشود. 

ابتالء واقعی به مصیبت حضرتش پیدا کنیم. 
سؤال این است که ما به عنوان یک فرد انسان، چگونه 
می توانیم با آن انسان کبیر ارتباط برقرار کنیم و مصیبتش 
را درک کنیم؟ این ارتباط قلبی با عاشورا که مصیبت 
انسان کبیر است و درک عظمت آن چگونه ممکن است. 

با  ارتباط  برقراری 
حقیقتی  یا  و  واقعه 
مستلزم آن است که 
اواًل غیر واقعی نباشد 
و ثانیًا قابل دسترس 
انسان  باشد.  و میّسر 
خود  نسبت  می تواند 
مختلف  اجزاء  با  را 
به  طبیعت  و  عالم 
درک  واقعی  صورت 
امر  این  اما  کند. 
بودن  واقعی  علیرغم 

شاید  و  است  دشوار  و  دلیل عظمت هستی سخت  به 
بتوان گفت که  برقراری ارتباط با عالم هستی )انسان 

کبیر( به نوعی از ظرفیت انسان خارج است.
باطن  که  حسین)ع(  امام  مصیبت  و  عاشورا  حادثه 
هستی را نمایان می کند؛ واقعی است ولی ممکن است 
امکان  به خاطر عظمت آن،  آید که  این ذهنیت پیش 
برقراری ارتباط میّسر نباشد. صعوبت درک و فهم ابعاد 
روشن  زیادی  حد  تا  آن  ماهیت  و  عظیم  حادثه  این 
که  می رسد  مرحله ای  به  انسان  عقل  و  ذهن  و  است 
از درک آن عاجز می شود. وقتی صرف شناخت ذهنی 
این حادثه، چنین سخت باشد؛ به طور طبیعی برقراری 
ارتباط روحی با آن و تداوم این ارتباط به عرصه زندگی 

روزمره، صعوبت زیاد تری خواهد داشت. 
در  زندگی  فرصت  نمی تواند  علیه السالم  آدم  وقتی 
بزرگان  و  علیه السالم  موسی  بخشد،  تداوم  را  بهشت 
اما  می کنند  را  خداوند  رؤیت  درخواست  اسرائیل  بنی 
الهی بر کوه مقاومت نمایند  نمی توانند در مقابل جلوه 
و بزرگان قالب تهی می کنند و پیامبر خود دچار صعق 
می شود )رب ارنی أنظر الیک قال لن ترانی(، یا وقتی 
که عیسی علیه السالم را خدا و یا پسر خدا دانستند، همه 
نشان می دهد که برقراری ارتباط با حقیقت قدسی چه 
تا مردم  پنج سال طول کشید  و  بیست  دارد.  صعوبتی 
بتوانند والیت علی علیه السالم را هضم کنند که نکردند 
و انتقام همان حکومت چند ساله را در عاشورا گرفتند. 
خداوند در قضیه ذبح حضرت اسماعیل علیه السالم، مانع 
این قربانی شد. عیسی علیه السالم را وقتی  که دشمنان 
در پی قتلش آمدند، به آسمانش برد. حال چگونه ممکن 
است که بشر بتواند با عاشورا و حقیقتی که بسیار فراتر 
از این وقایع است ارتباط عمیق روحی برقرار نماید. در 
عاشورا باطن خلقت را نشان داد. امام حسین علیه السالم 
مورد خون خواهی خداوند است. عاشورا پیش آمد، چون 
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ارتباط با حکومت خدا را نمی خواستند. آیا باید راه انبیا و 
راه بشر را جدا از هم تصّور کنیم یا اینکه به جستجوی 

تدابیر الهّیه که این مهم را ممکن می سازد باشیم.
برای  و  نمی بیند  هم  از  جدا  را  دو  این  اسالمی،  تفکر 
است.  دیده  را  الزم  تدارک  آن،  اتصال  و  یگانگی 
به  که  می بریم  پی  اربعین  اهمیت  به  که  اینجاست 
با  ارتباط  امر  برقراری  امکان  الهی،  بزرگ  تدبیر  عنوان 
اربعین  در  مشارکت  می سازد.  فراهم  را  عاشورا  حادثه 
آن تدبیری است که به طور عملی چنین اتصالی را در 
زندگی انسان برقرار می کند. اربعین هم مختص به امام 
حسین علیه السالم می باشد. امور وجودی چون سیاست، 
است  الزم  اربعینی  و  هستند  تدریجی  ایمان  و  والیت 
قدسی  حقیقت  درک  با  و  شود  تخمیر  آدمی  طینت  تا 
اباعبداله زندگی پیدا کند. تحمل عاشورا، زمان الزم دارد. 
اربعینی الزم است که این تحمل نتیجه دهد و باطن آن 
این  از  می خواهد  شیعه  شود.  ظاهر  روزمّره  زندگی  در 
تحمل مصیبت، نتیجه بگیرد و با آن به استحکام ایمان 

بپردازد که آن هم با اربعین حاصل می شود.
و  اراده  با  سروکارش  که  است  وجودی  پیامی  ایمان 
اختیار مؤمن است و با درونی شدن غم عاشورا حاصل 
می شود. اربعین باعث می شود که عاشورا با زندگی پیوند 
هم  و  کرد  زندگی  بتوان  هم  که  ای  بگونه  کند،  پیدا 
و  عاشوراست  شده  خیالی  جه  و  اربعین  بود.  عاشورایی 
قرار  انسان ها  تاریخی  و  اجتماعی  تخّیل  در  را  عاشورا 
می دهد. عقل سرخ را به خیال سبز تبدیل می کند. غم 
زیسته  و تجربه ای  ایمان  به  تبدیل  و  را درونی  عاشورا 

ممکن  عاشورا  خورشید  به  مستقیم  نگاه  اگر  می کند. 
نباشد، وساطت اربعین این امکان را برای انسان فراهم 
کند، ساحت های  تأّمل  آن  با  نسبت خود  در  تا  می کند 
و  نماید  آشکار  را  خود  فردّیت  بشناسد،  را  خود  درونی 
عاشورا را در زمانة خود بازآفرینی کند. اربعین هم نسبت 
را در  انسان  برقرار می کند و هم  را  )ع(  امام حسین  با 
خود کمک  هویت  و  عالم هستی  با  ارتباط  کردن  پیدا 
اربعین  زیارت  اما  است،  التهابی  عاشورا  زیارت  می کند. 
جریان  با  توأم  اربعین  عزاداری  است.  آرامش  با  توأم 
زندگی روزمره انسان نیز است. اربعین باطن هستی را با 
ظاهر زندگی می پیوندد و ایمان را مستحکم می کند که 
همان والیت هست و مفهوم والیت را متجلّی می کند. 
تشریع  می پیوندد،  ظاهر  به  را  باطن  اسالم،  در  والیت 
قدرت  و  وجود  قانون،  به  و  می پوشاند  تکوین  لباس  را 
اجتماعی می دهد. والیت عبارت از برقراری ارتباط بین 
انسان کبیر با افراد انسانی است. والیت و حکومت عامل 
اتصال این دو فضای بظاهر جدا از هم می باشد. والیت، 
مشکل اصلی انبیاءالهی در برقراری ارتباط میان انسان ها 
و عالم هستی را حل می کند. اربعین، غم را در زندگی 
جایگیر می کند و حکومت هم عبارت از غم نهادینه شده 
در قلوب انسان ها است و وجه غمگنانه زندگی را آشکار 
می سازد. درواقع والیت با اربعین شکل می گیرد و اربعین 
تجلّی والیت و سیاست اسالمی است. راهپیمایی اربعین 
هم در حال رقم زدن سیاست اسالمی جدیدی است و 
حالت بین المللی و فراملی به آن می دهد. اربعین تعامل 

بین المللی اسالمی را میّسر می کند. 
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ادامه  تاریخی در  تاریخ سیاسی پژوهشکدة علوم  گروه 
مطالعات  حوزة  در  مسأله مندی  نشست های  سلسله 
تاریخی نشست دهم خود را با سخنرانی دکتر نعمت اهلل 
مسأله شناسی  و  حافظه  »مسألة  موضوع:  با  فاضلی 

حافظه در ایران معاصر« برگزار کرد. 
دکتر فاضلی در این سخنرانی محدودة موضوعی 
خود را به این صورت مشخص کرد که در این 
نشست تالش می کند تا توضیح دهد که اساسًا 
با موقعیت اصلی را تفسیر کند و  مسألة حافظه 
در قسمت دیگر ابعاد مختلف مسأله حافظه را در 
جنبه های مختلف سیاست گذاری، دانشگاه و در 
حوزه های زندگی روزمره توضیح دهد. وی هدف 
از  »هدف  داشت:  بیان  گونه  این  را  بحث  کلی 
مطالعات بنده و سخنرانی امروز این است که به 
نوعی کمک کند به مطالعات حافظه که در دو 
یافته  جهان  در  چشمگیری  گسترش  اخیر  دهة 
و در ایران هم شکل گرفته و به نوعی یکی از 
چشم اندازهای فهم موقعیت کنونی شده است.« 

نوعی  را،  ایران  مسأله  تحلیل  در  خود  کار  روش  وی 
که  معنا  این  به  است  داشته  بیان  فرهنگی  تحلیل 
و  اجتماعی  زمینه  با  فراموشی  و  یادآوری  فرآیندهای 
و  دارد؟  ارتباطی  چه  معاصر  ایران  یا  جامعه  فرهنگی 
تحلیل خود را تحلیل زمینه بندی ساخت ها سوژه )انسان( 
و پیوند سوژه و ساختارها در جامعه ایران توضیح دهد؟ 
به عبارت دیگر تالش وی برای آشنایی زدایی از تضاد، 
در  که  مسأله مند  امر  موقعیت  و  تعارضات  و  تنش ها 
تاریخ ایران با آن روبه رو می شویم. دکتر فاضلی منظور 
و  تاریخ  در  که  است  این  مسأله مند  موقعیت های  از 
جامعه ایران جاهایی که با »گست و تغییرات« مواجهه 
که  کرده ایم  تجربه  را  فعال«  گست  و»نوعی  شده ایم 
موقعیت های مسأله مند بوده اند، به عبارتی موقعیت های 
تغییرات ساختاری  بوده اند که  مسأله مند، موقعیت هایی 

در جامعه ایجاد کرده اند.
که:  کرد  بیان  اینگونه  حافظه  مسأله  توضیح  در  وی 
به خاطر  برداشت عامیانه سپردن و  »مقولة حافظه در 
معنا  دیگر،  چیزهای  یا  و  اسم  یا  حادثه  یک  آوردن 
آن  گسترة  اخیر  مطالعات  در  حافظه  ایده  اما  می شود، 
نوعی  حافظه  که  معنا  این  به  است  رفته  فراتر  خیلی 
فعالیت عصب شناختی است که در خال صورت نمی گیرد 
)به  فرهنگ  در  شناختی  و  وجودی  ظرفیت  با  بلکه 
صورت جمعی( محتوای خودش را شکل می دهد. تمام 

رسوم،  عادات،  تمام  اجتماعات ،  ارتباطی  فعالیت های 
و  ماست  اجرایی  حافظه  از  شکلی  رفتارها،  و  آیین ها 
در  را  ما  زندگی  از  وسیعی  ابعاد  حافظه  ایده  بنابراین 
بر می گیرد و یک بعد آن سپردن اطالعات در معنای 

حافظة ذهنی است.
وی در بیان مفهوم وسیع حافظه و کارکردهای آن شرح 
با  و  است  وسیع  حافظه  مطالعات  »بحث  که:  می دهد 
همة علوم ارتباط دارد و در واقع حافظه برای هر چیزی 
در  و  می کند  ایجاد  مفهومی  چشم انداز  و  زنجیره  یک 
معنای کاربردی آن، حافظه یک زبان امروزی است که 

به کمکش جهان و تاریخ اکنون را معنا می کنیم.«
به زندگی  و در واقع کارکرد مهم حافظه »معنابخشی 
مفاهیم  حافظه  طریق  از  و  است   اشیاء  و  رخدادها  و 
عبارتی  به  می شود.  بخشیده  غنا  زندگی  مقوالت  و 
برای معنا کردن و تفسیر و فهم  دیگر حافظه تالشی 
زندگی است. اما مطالعات حافظه در یک معنای دیگر، 
تولید  حافظه  ازطریق  که  معناهایی  دربارة  بازاندیشی 
اجتماعی،  فرهنگی،  حافظه  مانند  می باشد،  کرده ایم 

سیاسی و سایر.«
وی در بخشی دیگر در پاسخ به پرسش »مسأله« این 
)پیشا  مشروطه  پیشا  اوضاع  »در  می دهد:  را  توضیح 
روبرو هستیم و کار  زنده  با یک حافظه  ایران(  معاصر 
در  »زندگی  که  است  جهانی  نوع  یک  در  حافظه  این 
قالب حافظه با یک حضور جسمانی« قرار گرفته است. 
در نتیجه اطالعات و احساسات سینه به سینه و نسل به 
نسل به صورت زنده و حضوری در تجربه های زندگی 
از  ایران، ما خیلی  پیشامعاصر  اجرا می شدند. درگذشته 
سیستم عصبی برای حافظه و سپردن اطالعات استفاده 

»مسألة حافظه و مسأله شناسی حافظه در ايران معاصر«
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می کردیم و به عبارتی، حافظه درونی و پیوسته بود. اما 
این  بلکه  ندارد  از حافظه وجود  این شکل  امروزه دیگر 
سازمان ها و بورکراسی های جدید سازمان یافته، حافظه 
را شکل می دهند و دیگر دلیلی برای ثبت اطالعات در 
بیرونی شده  عبارتی حافظه  به  و  نمی شود  دیده  حافظه 

است.« 
وی چند نکته در مورد گسست حافظه در تصادم دنیای 
جدید بر دنیای پیشا معاصر ذکر کرد: »نکتة اول در مورد 
این گست ها »ورود تکنولوژی ها و تغییر آنها از تکنولوژی 
چالش  یا  است. گسست  به صنعتی«  آئینی  و  اجتماعی 
و  کالمی  و  مفهومی  و  انتزاعی  حالت  از  »حافظه  دوم 
به  مکتوب  حافظة  از  و  مکتوب  حافظة  به یک  شفاهی 
حافظة بصری« انتقال پیدا کرد. و نکتة دیگر این که در 
فرآیند تغیرات ساختاری در جامعه ایران، حافظه از حالت 
زنده، اجرایی و شفاهی بودن و از حالت نهاد اجتماعی و 
سیستم سازمان یافته به»قدرت سیاسی« انتقال پیدا کرد 
که در شکل دادن حافظه نقش اساسی پیدا کردند. به این 
ایران، دولت مدرن تالش  معنا که در دنیای پسامعاصر 
سازماندهی  را  حافظه  و  رسوم  آئین ها،  سنت ها،  تا  کرد 
کند و هویت خاصی را شکل دهد و نظام آموزش عالی 
و بورکوراسی، مدیریت و برنامه ریزی در جهت »سیاست 
ایران معاصر عمل کنند. نکته  حافظه« دولت مدرن در 
بعد در مسأله گسست ها، مسأله تکثر در حافظه است به 
این معنا که در گذشته حافظه درون مایة دینی داشت و 
محتوای حافظه بر مبنای هژمونی دینی بود، در حالیکه 
در دنیای معاصر، آئین ها از منابع دینی و قدسی فاصله 
تغذیه  دین  سرچشمه  از  معنایشان  دیگر  و  می گیرند 
بلکه  نیست  دین  با  تضاد  معنای  به  این  البته  نمی شود. 
منابع  و  هسته ها  که  معنا  این  به  است  تکثر  معنای  به 
ورود  همچون،  مباحثی  نیست.  دین  فقط  دیگر  حافظه 
خرد به عنوان منبع حافظه ، مفاهیم جدید نظیر انقالب ها 
و رخدادهای اجتماعی، تحوالت هنری نظیر غلبه نثر بر 
شعر و آموزش حافظه مقام در مقابل سپردن اطالعات در 
نظام های آموزشی همه به نوعی پدیده های جدیدی در 

جامعه ما هستند.« 
بنابراین دانش ما مثل ادبیات آموزشی )مثل سینماها و 
فرم های  سنخ  از  زندگی  فرم های  و  و...(  خبرگزاری ها 
مسأله  که  حافظه اند  مسأله  درگیر  که  هستند  فرهنگی 
اما وی خاطر  است  فراموش کردن  و  به خاطر سپردن 
نشان کرد: »که مسأله فقط این ها نیست بلکه فاجعه این 
نابرابری و ستیزهای اجتماعی در دنیای جدید به خاطر 
سپرده نمی شوند اما برخی از وقایع نظیر زلزله و سیل به 

فراموشی سپرده می شوند.«

وی در جمع بندی مبحث گست ها و تحوالت ساختاری در 
مسأله حافظه در دنیای مدرن به نسبت دنیای پیشامعاصر 
خود به این نکته اشاره کرد: »که مسأله حافظه در جامعه 
پر رنگ تری  در حال شکل گیری است و هر روز نقش 
به خود می گیرد. افزایش دخالت عامدانه تکنولوژی های 
حافظه، افزایش دستگاه ها و سازمان هایی که در هویت 
بخشی و شکل دهی حافظه نقش ایفا می کنند، تکثر در 
بازار حافظه که یک نوع تزاحم و تکثر جمعی را ایجاد 
در  تأثیر  و  حافظه  آلزایمر  و  اختالالت  باعث  می کنند 
در  می دهد.  افزایش  را  حافظه(  )تداخل  حافظه  عملکرد 
نتیجه حافظه زنده و اجرایی که در گذشته خالقانه بروز 
داده می شد و تداعی اشکال و مسأله ها بودند ،کمتر شد. 
الگوهای مشخص  و  یکسان  آموزش های  و  انگاره ها  و 
دیکته و تعریف شده در دنیای معاصرجایگزین آن ها شد 

و در نتیجه خالقیت را پائین آورده است.«
لذا این همگنی و یکسانی در دنیای جدید، حافظه زنده را 
از بین برده و تکثر و تنوع را کاهش داده و یک حافظه 
یک  باعث  دلیل  همین  به  است  آورده  وجود  به  مقاوم 

تنش بین حافظه جمعی و فردی شده است.
در ادامه دکتر فاضلی با یک آسیب شناسی مهم در باب 
مسأله حافظه در دنیای معاصر خودمان بیان داشت: »که 
یک  از  را  ما  جدید  فضای  در  حافظه  پرابلماتیک های 
طرف با ضعف قدرت و عملکرد حافظه های جمعی روبرو 
کرده اند و از طرف دیگر، حافظه های زنده پیشامعاصر ما 
اکنون  که  آنچه  در عوض  نمی کنند.  نقش  ایفای  دیگر 
حافظه  یک  از  است  عبارت  است  شکل گیری  حال  در 
مقاوم. به اینصورت که هر انسانی کم و بیش دارد تبدیل 
می شود به یک انسان مقاوم و یک شکل، از طرز لباس 
پوشیدن، سخن گفتن تا موقعیت های دیگر هم یکسان و 

مقاوم و فاقد خالقیت و تداعی حافظه هستند.«
دکتر فاضلی در جمع بندی نهایی تأکید کرد: »که حافظه 
در حال مسأله دار شدن است و اکنون معظالت حافظه در 
باب فردی از فراموشی و آلزایمر تا بیماری های روانی هم 
یک حس ناامنی بدست می دهد که در صدسال گذشته 
اینچنین نبوده است. از طرف دیگر مسأله حافظه برای 
حکومت ها نیزشکل گرفته و اینچنین است که آن ها در 
تالش هستند تا برای رفع بحران هویت که همان بحران 
حافظه است را توضیح دهند و در این زمینه نسخه های 
یکسان و راه های آموزشی هویت بخش واحدی را برای 

حکومت ها و سازمان ها ارائه می دهند.«
کرد:  عنوان  چنین  خود  سخنرانی  بعدی  بخش  در  وی 
»که در یک جامعه که حافظه در آن ضعیف است، تاریخ  
که  بایستی  لذا  است  ضعیف  هم  آن  در  تاریخ نگاری  و 
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در هر یک از سازمان ها، آموزشگاه ها و مدارس وسایر 
نهادهای اداری اجتماعی حتی یک محله و یک خانه 
در مقیاس کوچک اجتماع، باید یک تاریخ داشته باشند 
و از این طریق است که حافظة قوی در جامعه شکل 
می گیرد و این شیوه در ممالک مدرن هم اجرا می شود 
بدین صورت که، کتابخانه ها و محله ها هم تاریخ دارند 
و تابلوهایی هست که اطالعات وسیعی از آن بدست 

می دهند.
که:  می دهد  ادامه  موجود  وضع  این  از  انتقاد  در  وی 
نه در سازمان ها  یافته و مستمر،  به طور سازمان  »ما 
نه در دانشگاه ها و سایر مراکز، حافظه را تولید و شکل 
نمی دهیم. چراکه اساسًا »بحران حافظه« مسأله نبوده 

و به تازگی در حال مسأله ساز شدن است.«
دکتر فاضلی در لزوم بکارگیری حافظه اینچنین سخن 
گفت: »حافظه باید به عنوان بخشی از زندگی روزمره 
در تمام حوزه ها به شیوه ای سازمان دهنده فعال باشد 
فراموشی  سمت  به  که  آموزشی  نظام  شکل  به  نه 

می رود.« 
»تاریخ  بیان کرد:  و حافظه  تاریخ  بین  ارتباط  در  وی 
تا جزئی از بخش فرهنگی حافظه نباشد، ارزشی ندارد 
و همان تاریخ مرده است. اما اگر به بخشی از حافظه 
فرهنگی برای شکل دادن زندگی تبدیل شود در این 
از  این شکل جدید  البته  مفید می باشد،  تاریخ  صورت 
تاریخ نگاری در ایران کم کم در حال مطرح شدن است 
تبدیل  فرهنگی  از حافظة  به عنوان بخشی  تاریخ  که 
خانوادگی،  فردی،  سطح  در  ما  بنابراین  باشد.«  شده 
صنفی، گروهی، سازمانی، سیاسی و... ذلک حافظه ما 
از هر یک از این اشکال دچار سستی و فراموشی شده 
و با معظالت روبه رو شده که اکنون مسأله مند شده اند. 
تداعی ما از تاریخ هر کدام از این اشکال مذکور، ناچیز 
است و این مشکل باعث مسأله مندی حافظه شده است. 

وی در اهمیت حافظه در پایداری 
جامعه  سالمت  و  پیشرفت  و 
می گوید: »در یک کالم »حافظه 
به  نه  است،  جامعه  فقرات  ستون 
به  بلکه  آن  معنای عصب شناسی 
این معنا که حافظه نقش میانجی 
و  سوژه  بین  جامعه،  و  فرد  بین 
زمانی  و  می کند  بازی  را  ساختار 
سست  )حافظه(  میانجی  این  که 
تغییر  حال  در  دائمًا  جامعه،  باشد 

و فروپاشی است.
را  جامعه  در  حافظه  ضعف  وی 

مشکل و معظل اساسی مشکالت جامعه عنوان می کند 
باالی  با حجم  ما  امروز  باره گفت: »جامعة  این  در  و 
بسیار  آن  کالبدی  سرمایة  اما  کرده  تولید  که  سرمایه 
به  طبیعی  انسانی  تاریخی  منابع  تمام  و  است  اندک 

غارت رفته است.«
دکتر فاضلی در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: 
»همان طور که گفته شد، معضالت و مشکالت فردی، 
حکومت و خانواده ، جامعة ما را به شدت اذیت و آزار 
می دهد و لذا احساس می کنیم که جامعة ایران دیگر 
تاب این حجم از فشار فقر حافظه را ندارد. البته از یک 
شده اند  حافظه  فلج  باعث  حافظه  تکنولوژی های  سو 
اما از نگاهی دیگر شاید ملجأ و پناگاه امروزین جامعه 
ایران )به ویژه در بحث استفاده چهل میلیونی ایرانیان 
از تلگرام( برای تقویت حافظه های جمعی و فرهنگی 
پوچی  و  تنهایی  و  فراموشی  از  ترس  همچنین  و 
فرهنگی،  حافظة  مسألة  لذا  باشد.  مرگ  نهایت  در  و 
دچار  خودش  حافظه  با  که  است  فرهنگی  مسأله ایی 
مشکل شده است و به همین دلیل است که می گوییم 
مسأله حافظه در حال شکل یافتن است. جامعه ما نه 
با اسم حافظه بلکه با خود حافظه درگیر شده و مسأله 
حافظه را به وجود آورده است. در واقع این ویژگی را 
به  جاری  جریان  یک  صورت  به  که  است  کرده  پیدا 
صورت دوگانه که گاهی در قالب یک سیل و طوفان 
و گاهی در قالب یک نسیم خنک در وجود ما تجربه 
می شود. بنابراین در یک نتیجة کلی، حافظه یک نقش 
میانجی در بستر زمان را ایفا می کند تا گذشته و آینده 
را به اکنون ما پیوند دهد. به عبارت دیگر ما به کمک 
حافظه گذشته را باز تفسیر می کنیم تا اکنون را بسازیم 
و به همان ترتیب به کمک حافظه هایمان، تجربه های 
اکنون  در  را  دور  آینده های  از  تداعی هایمان  و  خیالی 

قرار می دهیم.«
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تولد  مناسبت سالگرد  به  انساني،  پژوهشگاه علوم  آسیاي  فرهنگي  اسناد  مرکز 
موالنا درسگفتارهایي پیرامون اندیشه هاي موالنا  با عنوان »عشق«، با سخنرانی 

دکتر ایرج شهبازي، روز سه شنبه 25 مهر برگزار کرد.
مجموعه  بررسی  بحث  گفت: »هدف  ابتدای سخنرانی خود  در  دکتر شهبازی 
معانی و مصادیق رایج از عشق در ادبیات ایرانی و اسالمی است. چرا که عشق 
از مقوالتی است که اشتراک لفظی دارد و اگر مشخص نشود گفت وگو به نتیجه 

نمی رسد. خود موالنا چند معنی برای عشق طرح می کند مثاًل:
عشق طبیب تمامی دردها و آدم هاست )موالنا(  -

عشق زندان است )موالنا(«.  -
وی ادامه داد: »در این نشست عشق از منظر وجه کسی عاشق است، طبقه بندی 

می شود:
- عشق الهی، خداوند عاشق است، اوست که  در مقام عاشقی است  البته مسئله 
عدم طرح کلمه عشق در متون مقدسی چون قرآن صفت عاشقی مطرح می شود 
که، غزالی این مسأله را به اثبات رساند که خداوند عاشق است، دوم آنکه عشق خداوند به چه تعلق پیدا می کند، 1- عشق خدا 
به خودش )تئوری تجلی( 2- عشق عام خداوند به همه موجودات و انسان به صورت عام به همین دلیل آفرینش جهان کریمانه 

است )عشق غیر مشروط(، 3- عشق خداوند به انسان های مخلص و خیرخواه به صورت خاص است.
- عشق کیهانی که تمام موجودات غیر از خدا و انسان عاشق هستند  1- همه پدیده های هستی شعور دارند و آگاهند به سوی 

خداوند حرکت می کنند، 2- عشق و کششی که بین تمامی موجودات وجود دارد.
- عشق انسانی، عشقی است که انسان در مقام عاشقی قرار داد: 

1- عشق انسان به خدا رازی است که کیفیت مجهولی دارد. 
طبیعی  طبیعی، حسب  پدید  سه  است،  نامطلوب  یا  و  ممکن  البته  است؟  فرصتی  چنین  آیا  است  یکی  معشوق  و  عاشق   -2

خودخواهی و خودشیفتگی با این عشق اشتباه می شود.
ارسطو می گوید هم می توانیم خود را دوست داشته باشیم هم باید خود را دوست داشت.

- در خود دوستی مصلحت خود را بر خوشایند ترجیح می دهیم در خودخواهی به عکس این قضیه اتفاق می افتد و خوشایند بر 
مصلحت چیره است.

-  در خود دوستی انتقاد می  پذیریم در خود خواهی نمی پذیریم.
- در خود دوستی لذت می بریم نه به قیمت شرافت انسانی در خودخواهی اینگونه نیست.

عشق انسان به طبیعت 1- مظاهر جمال و جالل در طبیعت 2- عشق به وطن 3- عشق انسان به انسان دیگر که چند مقوله 
دارد، اول عشق افرادی از خون و نژاد مشابه مانند عشق خویشاوندی دوم عشق به جنس مخالف: عشق زن و مرد که موالنا این 

عشق را با هدف بقا و ازیاد نسل می داند ولی رابطه راز آلود آن را رد نمی ند و سوم عشق فراجنسیتی ها.
چهارم عشق افالطونی که عشق به زیبایی و خوبی است و تنها فضیلتی که با چشم دیده می شود زیبایی است. سلوک انسانی 
به طرف حقیقت زیبایی است و تمام زیبارویان در این عشق دخیل هستند ولی نباید متوقف شد باید عبور کرد، بلکه به زیبایی 
واالتری برسیم، این کار یک نوع هرزه گردی وبی وفایی است )این الگوی عشق از تئوری افالطون وارد فرهنگ ایرانی و اسالمی 

شده است.( مانند حافظ.
- عشق عذری، فرد به خود »عشق« توجه دارد و با معشوق فاصله را حفظ می کند، صفت وصال الویت در این نوع عشق است.

به مناسبت سالروز تولد موالنا

درسگفتارهايي پیرامون انديشه هاي موالنا 

»عشق«
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- عشق فیلیا، این تئوری به ارسطو منتسب است، دوستی یعنی اراده متقابل دو انسان برای رساندن لذت، سود یا خیر.
- عشق بر مبنای قدر مشترک که اشتراک موجب همدلی می شود. ) موالنا این نگاه را نمی پذیرد(

- عشق آرمان گرایانه، عشق به شاه مصداق یک آرمان.
- عشق آگاپه ای برای، عشقی که بی قید و شرط است یا عشق ایثارگرانه یا بدون شرط . ما بر انسان های دیگر عشق می ورزیم ولی امید 

به پاسخ نداریم، این عشق هیچ شرطی نمی گذارد، عشقی مدام است و پایانی ندارد.
موالنا در بین این 18 نوع عشق از عشق آرمانگرانه، عشق آگاپه ای و عشق اولیا خدا برای رسیدن به خدا را طرح و تأکید می کند که 

محبت کردن انسان ها بی قید وشرط موجب رسیدن به عشق الهی خواهد شد.
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تاريخ برگزاری: 1396/08/09
موضوع: آثارکیمیایی محمد بن زکریای رازی؛ اندیشه ها و ویژگی ها
استادان راهنما: دکتر حسین معصومي همداني، دکتر رضا کوهکن

استاد مشاور: دکتر یونس کرامتي
استادان داور: دکتر علیرضا منصوري ،دکتر سیدصادق سجادي، حجت االسالم مهندس حسن طارمي راد

***
این جلسه مورخ 96/08/09 با حضور هیأت داوران رساله و برخی از دانشجویان و عالقمندان به تاریخ علم در سالن دانش ساختمان 

تحصیالت تکمیلی برگزارگردید.
در ابتدای جلسه دانشجو در حدود نیم ساعت به معرفی رساله و آراء اصلی مطرح شده و نتایج به دست آمده در آن، به شرح زیر، 

پرداخت:
در ابتدا، کلیات و نکاتی دربارة سبب پیشنهاد پژوهش، ابهام ها در موضوع، اهمیت و ضرورت، سیر تدوین رساله، محدودیت ها و 
و  دايرة المعارفي  نگاشته هاي مرجع  و  پشتوانة مقاالت  با  به دو فصل نخستین بخش یک  تمایزهای آن معروض گشت. سپس 
کتاب شناختي در پیوست 1 و 2 رساله، اشاره شد و فصل سوم موضوع اصلي ارائه قلمداد گشت. در این فصل، متن پژوهي با محوریت 
سّر االسرار صورت پذیرفته و تصحیح بر اساس چهار نسخه، ترجمة فارسي با رویکرد ادبي و مالحظة متون سده هاي نخستین، و 
شرح بر بنیاد 13 اثر در 29 نسخة خطِي تحریرشده تدوین و عرضه گشته است. در بخش پایاني، دستاوردهاي رساله در تحقق اهداف 

و پیشنهادهاي آن گزارش شد و در نهایت، دانشجو سخن خود را با سپاسگزاري پایان داد.
دکتر سجادی یکی از داوران مدعو رساله ضمن ذکر نقاط قوت رساله، نکاتي را دربارة بخش تصحیح یادآور شدند و بر تعیین زمان 
نگارش آثار کیمیایي در کنار سایر آثار رازي براي درک بهتر آن تأکید کردند. حجت االسالم مهندس طارمی دیگر استاد داور مدعو، 
به دانشجو و استادان راهنما براي نگارش و راهبري این پژوهش تبریک گفتند و نکاتي را متذکر شدند: )1( پیشینه کاوي قابل بسط 
بسیار است؛ )2( سؤال ها و فرضیه ها فراتر از رسالة دکتري و قابل بازنگري است؛ )3( بهتر است نسخه شناسي فصل 3 به پیوست 
ارتباط جابر و رازي و  نبوت بسنده نیست؛ )5( بررسي  انکار  به  اتهام رازي  براي نفي  منتقل شود؛ )4( استدالل به خطبة مفتتح 
دستاوردها به خوبي صورت گرفته است. در ادامه، استاد داور داخلي، جناب دکتر منصوري، ضمن ارزیابی رساله و مطلوب دانستن آن، 

بخش فلسفة طبیعي را قابل بسط و تقویت، شمرده و تکمیل چکیدة فارسي و تصحیح چکیدة انگلیسي را متذکر شدند.
دکتر کرامتی مشاور رساله، بازخواني ترجمه در فاصلة پیش دفاع و دفاع را ناموفق تلقي کرده اصرار بر کهن گرایي در سبک ترجمة 
فارسي را ُمخّل معني و تقویت کنندة تصنع دانستند و افزوده هاي توضیحي را یاریگر متن ندیده براي انتشار نهایي اثر بازبیني و 
بازنویسي ترجمه را مفید و ضروري شمردند. سپس استاد راهنما، دکتر کوهکن بر ویژگي جامعیت کار، فراتر از حد رساله هاي دکتري 

بودن، قابل تقدیر بودن شرح تأکید کردند و براي چاپ و انتشار آن اظهار امیدواري کردند.
پیش از سخن پایاني دکتر معصومي همداني، استاد راهنما و مدیر جلسه، دانشجو ضمن قدرداني از پیشنهادها و نقدهاي استادان، 

نکاتي را بیان کرد و در نهایت، دکتر معصومي مواردي را دربارة این رساله و سایر پژوهش هاي تاریخ علم متذکر شدند.
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته و با اعطای نممره 19/75 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی را 

دانش آموختة مقطع دکتری رشتة تاریخ علم دوره اسالمی تشخیص دادند. 

تحصیالت تکمیلی

گزارش جلسات دفاعیه
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گزارش جلسة دفاعیة محسن سراج )دانشجوی 
دکتری رشته تاريخ ايران بعد از اسالم(

تاريخ برگزاری: 1396/08/08
مالیاتی  و  اقتصادی  سیاست های  »تأثیر  رساله:  عنوان 
سلجوقیان بر ظهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزاری در ایران«

استاد راهنما: دکتر شهرام یوسفی فر
دکتر  ربانی زاده،  رحیم  محمد  سید  دکتر  مشاور:  استادان 

مریم معزی
غالمرضا  دکتر  مالئی توانی،  علیرضا  دکتر  داور:  استادان 

ظریفیان شفیعی، دکتر اسماعیل حسن زاده

***
هیات  حضور  با   14:00 ساعت   96/08/08 مورخ  جلسه  این 
تاریخ  به  عالقمندان  و  دانشجویان  از  برخی  و  رساله  داوران 
تحصیالت  ساختمان  حکمت  سالن  در  پژوهی  اسماعیلیه  و 

تکمیلی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دانشجو در حدود نیم ساعت به معرفی رساله 
و آراء اصلی مطرح شده و نتایج به دست آمده در آن، به شرح 

زیر، پرداخت:
پژوهش  این  در  خود  اصلی  مسئله  شرح  به  ابتدا  در  ایشان 
اسماعیلیه  جدید  دعوت  ظهور  دالیل  و  علل  یافتن  همانا  که 
میان حمالت  در  جنبش  این  انگیز  تداوم شگفت  و  ایران  در 
دشمنان قدرتمندش بود پرداخت و سپس به بیان روش و روند 
پرداخت.  این مسئله  به  پاسخی درخور  یافتن  در  تحقیق خود 
دانشجو در ادامه با توضیح این مطلب که در رساله خود نشان 
توسط  ایران  فالت  در  داری  اقطاع  نظام  گسترش  که  داده 
سلجوقیان و تغییر مناسبات تولید کشاورزی به ضرر نیروهای 
نارضایتی های  ایجاد  باعث  مناطق،  این  در  تولیدی  مستقیم 
اقطاعی گردید و  این مناطق  نیروهای مولد در  عمیقی مابین 
دعوت اسماعیلیه نزاری با استفاده از این نارضایتی ها توانست 
در جذب حمایت این نیروها برای جنبش خویش استفاده کرده 
و با موفقیت حیات خویش را در مقابل حمالت دشمنانش حفظ 

نماید.                                            
دانشجو همچنین به طور خالصه توضیح داد که در رساله خود 
به این مطلب نیز پرداخته اند که حضور گسترده نیروهای مولد 
از  نزاری  اسماعیلیه  در بطن جنبش  اقطاعی  مناطق  روستایی 
سوی دیگر چه تاثیراتی در روند دعوت اسماعیلیه و همچنین 
تطور مذهبی و اعالم قیامت در بین نزاریان داشت. جلسه در 
دنبال  رساله  درباره  مشاور  و  راهنما  استادان  بیانات  با  ادامه 

گردید.
دکتر یوسفی فر به عنوان استاد راهنمای این رساله، بزرگترین 

سختی نوشتن این رساله را در کمبود منابع  دوران مورد پژوهش 
دانسته و با این توصیف پژوهش انجام شده را کاری درخشان 
از اطالعات  بهینه  استفاده  با  این عرصه توصیف نمود که  در 
منابع توانسته تحقیقی ارزشمند را فراهم نماید. ایشان در ادامه 
پزوهش مورد نظر را جدا از اندکی کاستی های موجود، گامی به 

جلو در عرصه تحقیقات سلجوقی و اسماعیلی دانستند.
در ادامه دکتر ربانی زاده به عنوان یکی از مشاوران این رساله 
توجه  قابل  و  درخشان  پژوهشی  را  شده  انجام  پژوهش  نیز، 
معرفی کرد که عالوه بر موفقیت در انجام طرح نامه پیشنهادی، 
عرصه های جدیدی را خصوصًا درباره حیات دینی مردم ایران 

در روزگار سلجوقیان، به روی پژوهشگران گشوده است.
دکتر ظریفیانیکی دیگر از داوران مدعو رساله نقاط قوت رساله 
اسماعیلیه  درباره جنبش  نگاه رساله  بودن  بکر  را در خاص و 
این  و  دانست  رساله  بودن  مند  روش  و  مسئله مند  و  نزاری 
پژوهش را نمونه یک پزوهش موفق و درخور توجه دانستند. 
ایشان نبود تواضع علمی در برخی از نوشتارهای پژوهش، نبود 
چکیده کامل و برخی اظهار نظرهای قطعی در پژوهش را از 
البته تأکید  نکات منفی پژوهش مورد نظر به حساب آورده و 
چندان  رساله  در  شده  مطرح  فرض  قبول  با  حتی  که  داشتند 
درباره  البته تشکیکاتی  و  ندارند  با فرضیه مورد بحث همدلی 
نتیجه گیری ها و ادعاهای مطرح شده در رساله نیز وارد نمودند 
که دانشجو در زمان دفاع به این سؤاالت و شبهات پاسخ دهد.

به  رساله  این  مدعو  دیگر  زادهداور  حسن  دکتر  ادامه  در 
آن  پژوهش،  این  انجام  از  تمجید  از  پس  و  پرداخته  صحبت 
را پژوهشی قوی در عرصه مورد تحقیق و قابل استفاده برای 
تمامی پژوهشگران این عرصه به حساب آورد و در مورد نقاط 
قوت این پژوهش به تالش در تفکیک مناطق اقطاعی و جلو 
بردن تحقیقات اسماعیلی با تکیه بر نگاه اقتصادی که در این 
پژوهش انجام شده و تنوع منابع مورد استفاده در این پژوهش، 
برخی  کامل، وجود  نبود چکیده  نیز  ایشان  البته  کردند.  اشاره 
جمالت پیچیده و بلند و مطول بودن فرضیه پژوهش را از نقاط 
برخی  در  علمی  تواضع  نبود  و  دانسته  پژوهش  شکلی  ضعف 
جمالت استفاده شده در پژوهش به همراه عدم پایبندی کامل 
به تکنیک جبر بولی را از نقاط ضعف روشی پژوهش دانستند. 
در  داری  اقطاع  و  فرمانروایی  مبحث  تفکیک  عدم  همچنین 
مناطق اقطاع االستغالل، یکی گرفتن عوامل موثر در ظهور با 
تداوم جنبش نزاری، نادیده گرفتن نظام مالیاتی سالجقه را نیز 

جزو ایرادات محتوایی رساله دانستند.
البته ایشان چند مورد تاریخی را نیز به عنوان نقیض ادعاهای 
مطرح شده در پژوهش عنوان نمودند که از آن جمله می توان به 
ادعای واگذاری اقطاع التملیک در دل مناطق اقطاع االستغالل، 
بودن  بدوی  ها،  عشیره  و  قبایل  به  اقطاعات  بیشتر  واگذاری 
شهری  خاستگاه  ایشان،  بودن  روستایی  نه  قرمطی  نیروهای 
بیشتر داعیان اولیه دعوت جدید، حمله اسماعیلیان به روستاها 

و اقطاعی نبودن منطقه رستمدار مازندران، اشاره کرد.
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دکتر مالیی توانی داور داخلی این رساله را رساله ای عالی و 
با استانداردهای جهانی  مسئله مند و نمونه یک کار روشمند 
در  رفته  کار  به  قاطع  لحن  را  آن  ضعف  نقطه  تنها  دانسته 
اظهار  این  از  بعد  ایشان  دانستند.  رساله  فصول  از  بسیاری 
نظر پنج سوال عمده که ذهن ایشان را بعد از خواندن رساله  
به خود مشغول کرده بود را مطرح کرده و عنوان داشت که 
این سواالت می تواند مسئله های بعدی ای باشد که در ادامه 
و  پرداخته  بدان  پژوهشگران  سایر  سراج،  آقای  تحقیقات 

اطالعات تاریخی ما در این زمینه را غنی تر نمایند.
خالصه نظر مکتوب دکتر معزی نیز که به هیأت داوران تقدیم 
شد ناظر بر تأیید همه جانبة ایشان بر پژوهش مورد نظر بوده 
و ایشان رساله آقای سراج را بهترین رساله ای دانستند که در 

تمام زمان کاری خویش با آن برخورد داشته بودند.
بیان  به  دانشجو  داوران،  هیأت  و  اساتید  نظر  اظهار  از  پس 
وارد  ایرادات شکلی  از  برخی  سراج  پرداخت.  تکمیلی  نکات 
شده بر رساله خویش را پذیرفته و به برخی از ایرادات روشی 
و محتوایی پاسخ دادند. به عنوان نمونه ایشان مبحث مطرح 

را  اقطاعی  مناطق  در  مقطعین  خدمات  وجود  دربارة  شده 
صرفًا برای مناطق اقطاع التملیک دانستند نه مناطق اقطاع 
در  دلیل  و  علت  مفاهیم  مابین  تفاوت  درباره  و  االستغالل 
رساله خود توضیح داده و هدف از استفاده از تکنیک جبر بولی 
جنبش  تداوم  وجودی  علت  کردن  پیدا  را  خویش  رساله  در 

اسماعیلیه نزاری اعالم نمودند.
جنبش  اولیه  داعیان  بودن  شهری  مبحث  همچنین  ایشان 
نزاری را مثالی در نقض فرضیه خود ندانسته و اتفاقًا انتقال 
نیروهای  به سمت  نیروهای شهری  از دست  کنترل جنبش 
بر  دلیلی  را  جنبش  اول  دهه های  همان  در  روستایی  مولد 
تأیید فرضیه خویش به حساب آورده و البته تأکید داشتند که 
مثال نقضی توسط اساتید داور در برابر فرضیه ایشان عنوان 

نگردید.
در پایان هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور به شور نشسته 
و با اعطای نمره 19/75 و درجة عالی به رسالة دانشجو، وی 
را دانش آموختة مقطع دکتری رشتة تاریخ ایران بعد از اسالم 

تشخیص دادند.
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