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به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مناسبت ایام 
جنتی،  علی  دکتر  حضور  با  مراسمی  فجر  دهة 

سرپرست نهاد ریاست جمهوری، برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر حسینعلی قبادی، رئیس 
پژوهشگاه، پس از تبریک ایام فرخندة سال گشت 
 40 گذشت  »با  گفت:  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
سال از پیروزی انقالب اسالمی، یکی از مهمترین 
اولویت هایی که باید به آن توجه کرد آینده پژوهی 
باشد. جامعة نخبگانی باید بتواند آینده پژوهی کند 
و موانع و آسیب های انقالب اسالمی را بشناسد.«

وی با اشاره به اینکه آینده پژوهی، استنادات پژوهشی و کشف داللت های پژوهشی خود، می توانند این کار را انجام دهند، 
گفت: »پژوهشگاه، مرکز جامعی است که می تواند فرا رشته ای و بینا رشته ای بیندیشد و عمل کند و پژوهشگاه تجربه و 

توانایی برای پرداختن به آینده پژوهشی  مورد نظر انقالب را دارد.«
رئیس پژوهشگاه اذعان کرد: »در نگاه آینده پژوهانه یکی از مسائلی که می تواند در جامعه ما مطرح شود این است که ما 
به عنوان مسئولین باید تفاوت های نسلی را، پیش از آنکه به شکاف، بحران و گسست منجر شوند، به رسمیت بشناسیم. 
ما حتی تفاوت در نحوة دین ورزی، سلیقه و عاطفه ورزی جوانان را نیز باید به رسمیت بشناسیم تا جوانان احساس کنند که 
می توانند تصورات، تخیالت و دنیای مشترکی با ما داشته باشند و بعدها به تصدیق این تصورات برسند و هویت جمعی و 

ایرانی بتواند در طراز ایرانی اسالمی در عرصه جهانی بدرخشد.«
وی در پایان گفت: »ما باید بدانیم فرهنگ بدون اقتصاد، اقتصاد بدون سیاست و همه این موارد بدون روابط بین الملل 

درست شدنی نیست و باید مسائل و مشکالت همه این عرصه ها را با هم و در کنار هم حل کرد.« 
در ادامة مراسم، دکتر علی جنتی، مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری سخنرانی کرد.

گفت:  و  کرده  اشاره  )ره(  خمینی  امام  ویژگی های شخصیتی  به  اسالمی،  انقالب  نحوة شکل گیری  بیان  در  جنتی  دکتر 
»امام برخالف بقیة روحانیون معتقد بود 
که اسالم عین سیاست و حکومت داری 
مدرس،  شهید  از  تأثیرپذیری  با  و  است 
بود  رسیده  نتیجه  این  به  فقهی  نظر  از 
و  شود  تشکیل  باید  دینی  حکومت  که 
در رأس آن یک فرد شایسته، اداره امور 

کشور را بر عهده گیرد.«
وی ادامه داد: »امام خمینی برای تشکیل 
حکومت اسالمی در زمانی که در نجف 
»حکومت  کتاب  انتشار  با  بود،  اشرف 

مراسم سی و نهمین سالگشت پیروزی 
انقالب اسالمی ایران در پژوهشگاه
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حکومت  این  ملزومات  اسالمی« 
پیروزی  از  پس  و  بود  کرده  بیان  را 
این  شد  قرار  که  اسالمی  انقالب 
بود  مشخص  شود،  تشکیل  حکومت 
ویژگی هایی  چه  باید  حکومت  این 
داشته باشد و چه نوع حکومتی باشد. 
یعنی هم بر جمهوریت نظام و هم بر 
از  بعد  داشت.  تأکید  نظام  اسالمیت 
اسالمی،   جمهوری  حکومت  تشکیل 
مردم  رأی  با  و  تدوین  اساسی  قانون 
تصویب شد و سپس مجلس تشکیل 
شد. همة این کارها در مدت یکسال 

انجام شد. کمتر حکومتی در چنین موقعیتی توانسته است همة این موارد را در طول یکسال انجام دهد.«
وی با اشاره به مشکالتی که در سال های نخست پس از پیروزی انقالب در کشور پدید آمد، گفت: »جمهوری اسالمی با تمام 
فرازو نشیب هایی که در سال های پس از انقالب اسالمی از جمله ترور شخصیت های بزرگ، جنگ و تهدیدهایی که از طرف 
گروه های منافق داخلی و خارجی با آن مواجه بود، توانست در همة این موارد با رهبری و پشتیبانی امام خمینی بر مشکالت 

فائق آید.«
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان سخنان خود تأکید کرد: »ما در طول 39 سال گذشته دستاوردهای زیادی از انقالب 
اسالمی داشته ایم که یکی از آنها محقق شدن شعار اصلی ما، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی است. اما اکنون باید ببینیم 
که آیا آرمان هایی که به آن فکر می کردیم یعنی کشوری برخوردار از ارزش های اخالقی، دینی و فرهنگی، محقق شده است یا 

نه. در این زمینه اگر آسیب شناسی نکنیم و ندانیم در کجا قرار داریم نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.«
دکتر جنتی با تأکید بر ضرورت آینده پژوهی گفت: »ما امروزه دچار آسیب های اجتماعی همچون بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، 
فساد و.. هستیم که باید ریشة همة این مشکالت مشخص شود تا بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم و از مشکالت و آسیب های 

بعدی آن بکاهیم.«
در ادامه این مراسم، حجت االسالم والمسلیمن دکتر سید سجاد علم الهدی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات امام علی)ع( معرفی 

شد و از زحمات دکتر محمود جنیدی در این مرکز تقدیر به عمل آمد.
در پایان مراسم نیز از برندگان مسابقات ورزشی که به مناسبت دهة فجر برگزار شده بود، تقدیر شد.
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دکتر قبادی )رئیس پژوهشگاه(، به همراه دکتر مالیی توانی 
ربانی زاده  دکتر  تکمیلی(،  تحصیالت  و  پژوهشی  )معاون 
)معاون اداری- مالی و مدیریت منابع انسانی( و خانم دکتر 
مورخ  شنبه  روز  علمی(،  هیأت  امور  دفتر  )مدیر  نصیری 
96/11/14 با اعضای هیأت علمی جدید پژوهشگاه دیدار 

و گفتگو کرد. 

مأموریت ها  به  اشاره  با  قبادی  دکتر  جلسه،  ابتدای  در 
و  علمی  زمینه های  در  پژوهشگاه  مختلف  اهداف  و 
از ظرفیت های موجود پژوهشگاه  پژوهشی، بر بهره گیری 
کرد  تأکید  انسانی  علوم  حوزه  در  آن  پژوهشکده های  و 
و  بسترساز  را  موردنیاز  آیین نامه های  اصالح  و  تدوین  و 
در  فعالیت ها  بیشتر  هرچه  افزایش  و  شکوفایی  زمینه ساز 

سطح بین المللی و ملی دانست. 

در ادامه، دکتر مالیی، معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 
و  پژوهشگاه  موردنیاز  علمی  اقتضائات  به  اشاره  ضمن 
گرفته،  صورت  پژوهشی  فعالیت های  از  بخشی  برشمردن 
علمی  هیأت  اعضای  توانایی های  جهت گیری  خواستار 
جدید در راستای تقویت و گسترش تعامالت مختلف علمی 
و  علمی  نهادهای  و  مراکز  سایر  با  و همکاری   پژوهشی  و 

باالدستی شد.

و  برنامه ها  به  اشاره  با  حاضر  علمی  هیأت  اعضای  سپس 
اهداف خود، برخی مسائل و مشکالت موجود از قبیل: فرایند 
جذب، خرید کتاب های مورد نیاز از سوی کتابخانه مرکزی، 
مأمور،  عضو  طرح  تأیید  روال  و  مأموریت  درخواست  نحوة 
فعالیت ها،  انجام  برای  مناسب  فیزیکی  فضای  اختصاص 
در  همکاری  نحوة  موظفی،  طرح نامه های  بررسی  فرایند 

طرح های کارفرمایی و غیرموظف و... را مطرح کردند.

برای  برنامه ریزی  بر ضرورت  تأکید  با  قبادی،  دکتر  سپس 
انجام به موقع طرح های پژوهشی موظف،  به ظرفیت های 
طرح های  از  اعم  جانبی  فعالیت های  برای  شده  ایجاد 

در  طرح  ارائة  به ویژه  کاربردی،  طرح های  یا  کارفرمایی 
چارچوب طرح جامع اعتالی علوم انسانی اشاره کرد.

در پایان دیدار، رئیس پژوهشگاه با متفاوت دانستن الیه های 
مدیران  کوشش  بر  جلسه،  این  در  شده  مطرح  مسائل 
موجود  مشکالت  رساندن  حداقل  به  منظور  به  پژوهشگاه 
تعامل  ضرورت  و  اهمیت  بر  پژوهشگاه  رئیس  کرد.  اشاره 
با بخش های  علمی جدید  هیأت  اعضای  میان  و همکاری 
مختلف پژوهشگاه، به ویژه پژوهشکدة کاربردی سازی علوم 
همکاری،  و  تعامل  این  که  کرد  امیدواری  اظهار  انسانی، 
عرصه های  در  پژوهشگاه  جایگاه  صعود  و  تقویت  موجب 
دانشگاه ها و مؤسسات و  میان   اجرایی در  و  مختلف علمی 
گفت:  همچنین  وی  شود.  علمی  و  پژوهشی  سازمان های 
از  از پیش  با تداوم همدلی و همفکری، بیش  ما می توانیم 

ظرفیت های گوناگون داخل پژوهشکده ها بهره مند شویم.

دیدار رئیس پژوهشگاه با اعضای هیأت علمی جدید پژوهشگاه
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دیدار رئیس شبکه چهار صدا و سیما با رئیس پژوهشگاه 

و  صدا  چهار  شبکة  رئیس  معینی پور،  مسعود  دکتر 
سیمای جمهوری اسالمی، در رأس هیأتی با رئیس و 

هیأت رئیسه پژوهشگاه دیدار کرد.
 در ابتدای این جلسه، دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، 
ضمن تبریک انتصاب دکتر معینی پور به مدیریت شبکة 
ایام اهلل دهة فجر، نام و یاد امام خمینی )ره( و  چهار، 
برگزاری  و  داشت  گرامی  را  اسالمی  انقالب  شهدای 
این جلسه در ابتدای این دهة مبارک را به فال نیک 
گرفت و بر ضرورت تقویت روابط رسانة ملی با نهادهای 

پژوهشی در جهت هم افزایی نهادی تأکید کرد.
وی با تأکید بر تدوین و اجرای برنامة توسعة راهبردی 
پژوهشگاه، تقویت همکاری با نهادهای ترویج علم از 
برنامه معرفی  این  اهداف  از  را یکی  جمله صداوسیما 
کرد و برگزاری کارگاه های متنوع علمی در پژوهشگاه 

را از جمله اقدامات در این زمینه دانست. 
دکتر قبادی با اشاره به تشکیل شبکة نخبگانی علوم 
انسانی  بررسی متون و کتب علوم  انسانی در شورای 
مشارکت  با  انسانی  علوم  اعتالی  طرح  اجرای  و 
آن را  کشور،  سراسر  از  انسانی  علوم  پژوهشگران 
فرصتی برای گسترش این شبکه از طریق ظرفیت های 
صداوسیما و تثبیت جایگاه آن در جامعة علمی کشور 
خواند که از طریق آن، نقش پژوهشگاه در ترویج علوم 

انسانی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

به  اشاره  با  نیز  پژوهشگاه  رئیسه  هیأت  اعضای   
تأمین  زمینه  در  می تواند  که  مشترکی  موضوعات 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  چهار  شبکة  محتوای 

پیشنهادهایی را مطرح کردند. 
دکتر معینی پور نیز با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
در  که  است  رسانه  فقدان  ما،  کشور  در  انسانی  علوم 
نتیجه، ترویجی سازی دانش در این زمینه دچار نقصان 
انباشت  از یک سو عدم  امر را  این  پیامدهای  می شود، 
سرمایة اجتماعی و از سوی دیگر، انفکاک علوم انسانی 

از مسائل اجتماع دانست. 
مشکالت  و  مسائل  رساندن  را  شبکه  رسالت  وی 
و  پاسخ ها  رساندن  سپس،  و  فرهیختگان  به  مردم 
نتایج پژوهش های فرهیختگان به مردم عنوان کرد و 
بهره گیری مناسب از قالب های متنوع رسانه ای، برای 
انجام این کار را عامل توفیق در این زمینه دانست و 
از پژوهشگاه خواست در این امر در حوزة کارشناسی و 

اجرایی با شبکة چهار همکاری کند. 
علمی  و  پژوهشی  امکانات  سیما،  چهار  شبکة  مدیر 
گسترش  برای  ممکن  دیگر  قالب  را  پژوهشگاه 
جلسات  برگزاری  و  دانست  نهاد  دو  همکاری 
درس گفتار یا سخنرانی و یا فرصت انجام مصاحبه با 
استادان و فرهیختگان حاضر در پژوهشگاه را از جمله 
مثابه  به  می تواند  که  برد  نام  دیگری  موقعیت های 

عالئق مشترک دو نهاد مد نظر قرار گیرد.
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مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
مقاومتی،  »اقتصاد  سال  در  فرهنگی 
ترغیب  برای  اشتغال«  و  تولید 
دانشجویان به پژوهش در حوزة تولید و 
اشتغال، جشنوارة تقدیر از پایان نامه ها و 
رساله های علوم انسانی در زمینة تولید 
و اشتغال را در اسفندماه 1396 برگزار 

می کند.
دانشجویان  شامل  جشنواره  این 

در  تکمیلی  تحصیالت 
انسانی  علوم  رشته های 
می شود که از سال 1386 
 1396 شهریور  پایان  تا 
از پایان نامه و رسالة خود 
دفاع  زیر  ویژگی های  با 

کرده اند:
رساله هایی  و  پایان نامه 
کاربردی  پیشنهادهای  با 
در  پژوهش(  از  )منتج 

کارآفرینی،  و  اشتغال  تولید،  حوزة 
ارزیابی سیاست های  سیاست گذاری و 
فعلی مرتبط با تولید و اشتغال، مطالعات 
تطبیقی با رویکرد توسعة فرصت های 
اشتغال، یا دربردارندة ایده هایی هم سو 
با فرهنگ و هویت ایرانی - اسالمی 
در راستای توسعة فرصت های اشتغال، 
خلق  یا  فرهنگی  میراث   بازآفرینی 
با  متناسب  فرهنگی،  محصوالت 
نیازها و چالش های توسعة فرصت های 

اشتغال.
با  خبری،  نشست  مناسبت  همین  به 
حضور رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، دبیر علمی و اجرایی 
رسانه،  اصحاب  از  جمعی  و  جشنواره 

روز یکشنبه اول بهمن ماه برگزار شد.
قبادی،  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
آموزه  بر  تأکید  با  پژوهشگاه،  رئیس 
های اسالمی در مورد تأمین معیشت 
گفت: »علم جنبه های مختلف دارد و از 

یک جنبه مقدمة توسعه است و توسعه 
نیز موجب اشتغال پایدار می شود.«

دکتر قبادی با توجه به نامگذاری سال 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و سال 
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل دو سال 
گذشته توسط مقام معظم رهبری خاطر 
اشتغال،  تولید و  نشان کرد: »موضوع 
به تدریج راهکارهای آن  مسأله مند و 

هم مشخص تر شده است.«

رئیس پژوهشگاه با اشاره به مسئولیت 
گفت:  ملی  امر  این  در  مشترک 
»پژوهشگاه اراده دارد این مسیر را در 
سال های بعد ادامه داده، نگاه کاربردی 
نسبت به ظرفیت و وظایف خود داشته 

باشد و وارد چالش های جدی شود.«
ظرفیت  از  بهره گیری  بر  قبادی 
دانشگاه ها برای تولید و اشتغال تأکید 
یادآور شد: »نگاه علمی عامل  کرد و 
و  دانشی  نهادهای  تشکیل  توسعة 
که  است  بنیان  دانش  شرکت های 
می توانند توسعة پایدار و تولید اشتغال 
رونق  مستمر  و  منطقی  به صورت  را 

بدهند.«
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت 
اشتغال  توسعة  در  علمی  حرکت های 
و  انسانی  علوم  »پژوهشگاه  گفت: 
مطالعات فرهنگی، صدای دانشگاه در 

حل چالش های اجتماعی است.«
آموخته ها  دانش  بیکاری  آمار  به  وی 

که  شرایطی  »در  گفت:  و  کرد  اشاره 
مقاطع  دانش آموخته های  درصد   24
بیکار  ارشد  کارشناسی  و  دکتری 
بهترین  از  تقدیر  جشنوارة  هستند، 
تولید  در  انسانی  علوم  پایان نامه های 
و اشتغال، نقطه عطفی است که نشان 
می دهد تالش های دانشجویی در این 

زمینه را قدر می شناسد.«
دکتر قبادی همچنین با اشاره به آمار 
دانشجویان  درصدی   50
مجموع  از  انسانی  علوم 
حدود 4 میلیون دانشجوی 
از  غفلت  و  کشور 
ظرفیت های علوم انسانی 
توضیح  اشتغال زایی  در 
در  »مهارت افزایی  داد: 
علوم  مختلف  رشته های 
تولید  به  می تواند  انسانی 
منجر  شغلی  فرصت های 
شود؛ همانطور که مثاًل در رشته ادبیات 
فارسی مهارت هایی در زمینة ویرایش 
مختلف  متون  زبانی  و  محتوایی 
میان  ارتباط  برقراری  غیره،  و  علمی 
نظایر  و  ادبیات  و  نمایشی  هنرهای 
آن، دانش آموخته های این رشته را به 

شغل های جدید سوق می دهد.«

پسادکتری  فرصت های  اهدای 
به  پژوهشی  گرنت های  و 
رساله های  و  پایان نامه ها 

برگزیده
انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
به  اشاره  با  فرهنگی  مطالعات  و 
جمله  از  مختلف  نهادهای  مشارکت 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
از  حمایت  صندوق  و  جمهوری 
برای  کشور،  فناوران  و  پژوهشگران 
»در  افزود:  جشنواره  این  برگزاری 
نقدی،  جوایز  ضمن  جشنواره  این 

نشست خبری
 »اولین جشنوارة ملی قدردانی از پایان نامه های برتر علوم 

انسانی در زمینه تولید و اشتغال« 
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فرصت  از  می توانند  برگزیدگان 
فرصت های  و  پسادکتری  مطالعات 
گروه های  در  مختلف  پژوهشی 
مختلف پژوهشگاه برخوردار شوند؛ در 
از  نیز  )پژوهانه(  گرنت  اعطای  ضمن 
آنها در  برای  است که  دیگر جوایزی 

نظر گرفته ایم.«

پذیرای  بهمن   15 تا  دبیرخانه 
رساله های  و  پایان نامه ها 

مرتبط است
این  علمی  دبیر  توحیدلو،  سمیه  دکتر 
نشست  این  از  بخشی  در  جشنواره 
پایان نامة   100 امروز  »تا  گفت: 
دکتری  رسالة  و  ارشد  کارشناسی 
مرتبط به دست دبیرخانه رسیده است 
طی  که  ما  مخاطبان  که  آنجا  از  اما 
بوده اند  دانشجو   96 تا   86 سال های 
نیستند،  دانشجو  دیگر  در حال حاضر 
مجموعه هایی  کمک  با  دبیرخانه 
و  علوم  )پژوهشگاه  ایرانداک  مانند 
ایران( و دانشگاه ها  فناوری اطالعات 
تألیفی  پایان نامه های  پژوهشگاه ها،  و 
را پایش و 400 عنوان را در این زمینه 

شناسایی کرده است.«
دکتر توحیدلو ادامه داد: »پایان نامه ها 
می شوند؛  بررسی  کارگروه   4 در 
اقتصادی و مدیریت،  رشته های علوم 
و  فرهنگی  مطالعات  اجتماعی،  علوم 
ارتباطات، گروه تاریخ، جغرافیا، حقوق 
ادبیات،  آخر  دستة  و  انسانی  علوم  و 

هنر و فلسفه.«
وی با اشاره به همکاری دانشگاه ها در 

رساله های  و  پایان نامه ها  پایش  روند 
»از  گفت:  زمینه  این  در  مرتبط 
پایان نامه های  خواسته ایم  دانشگاه ها 
معرفی  ما  به  سال  هر  را  خود  برتر 
و  دانشگاه ها  بهترین  برای  و  کنند 
نظر  در  جوایزی  نیز  پژوهشگاه ها 

گرفته ایم.«
از  مجموع  »در  کرد:  اضافه  توحیدلو 
که  رساله ای  و  پایان نامه  عنوان   103
در  اثر   63 است،  رسیده  دبیرخانه  به 
مقطع کارشناسی ارشد، 35 اثر مربوط 

به مقطع دکتری است.«
برترین  انتخاب  محورهای  به  وی 
و  کرد  اشاره  رساله ها  و  پایان نامه ها 
گفت: »تأثیر دانش بر اشتغال، بررسی 
و  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات  ارتباط 
غیرنفتی  آموزش های  نقش  اشتغال، 
بر تولید، از جمله محورهایی است که 
در پایان نامه ها مد نظر بوده اند و قصد 
داریم با خوانش، پایش و معرفی آثاری 
که در این زمینه مکتوب شده اند توجه 
از  استفاده  به  را  اجرایی  دستگاه های 

این ظرفیت ها جلب کنیم.«
با  پایان  در  جشنواره  این  علمی  دبیر 
افزود:  اختتامیه  برگزاری  زمان  اعالم 
پذیرای  بهمن   15 تا  »دبیرخانه 
پایان نامه ها و رساله های مرتبط است 
برگزار  اسفند   22 اختتامیه  مراسم  و 

می شود.«
ایرنا  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
مبنی بر اینکه چه تعداد از آثار تقدیر 
شده و جایزه دریافت می کنند، گفت: 
در  هستند  ارزشمند  که  آثاری  »همة 

می شوند  تقدیر  یادشده  کارگروه   4
داوری ها  نتیجه  به  برتر  آثار  تعداد  و 

بستگی دارد.«

در  پایان نامه  و  رساله   500
حال  در  جشنواره  دبیرخانه 

بررسی است
اجرایی  دبیر  معتضدیان،  محمدعلی 
این جشنواره، در بخش دیگری از این 
در  »دبیرخانه  گفت:  خبری،  نشست 
رساله  و  پایان نامه   500 بررسی  حال 
 103 تعداد  این  از  که  است  دکتری 
ارسال  دبیرخانه  به  پایان نامه  و  رساله 
توسط  نیز  عنوان   400 حدود  و  شده 

دبیرخانه پایش شده است.«
از  دیگر  تقسیم بندی  یک  در  وی 
 49« داشت:  اظهار  شده  دریافت  آثار 
از  دکتری  و  ارشد  مقطع  دو  در  اثر 
دانشگاه های دولتی، 16 اثر از دانشگاه 
دانشگاه های  از  هم  اثر   35 و  پیام نور 
ارسال شده  دبیرخانه  به  اسالمی  آزاد 

است.«
شورای  اعضای  است،  ذکر  به  الزم 
رئیس  جشنواره،  این  سیاست گذاری 
علوم انسانی،  پژوهشگاه  معاونان  و 
معاون  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، رؤسای 
پیام نور،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه های 
رئیس  و  فرهنگیان  علمی- کاربردی 
پژوهشگران،  از  حمایت  صندوق 

هستند.
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با  نشد«  شنیده  که  »صداهایی  نشست های  مجموعه 
همکاری مشترک معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه 
سالن  در  بهمن ماه   10 جماران  مطبوعاتی  مؤسسه  و 
حکمت پژوهشگاه برگزار شد. در نشست نخست با عنوان 
»نابرابری؛ حاشیه علیه متن«، دکتر قانعی راد و دکتر راغفر 
و  پهلوی  حکومت  در  نابرابری  وضعیت  پیرامون  مباحثی 

هشدار نسبت به وضعیت حال حاضر ایران ارائه کردند. 
در این نشست محمد امین قانعی راد در خصوص وضعیت 

با  آن  مقایسه  و  انقالب 5۷  از  قبل  اقتصادی  و  اجتماعی 
وضعیت امروز جامعه گفت: »گفته می شود در زمان انقالب 
اوضاع اقتصادی بد نبوده و یک رشد و توسعه اقتصادی در 
کشور  وجود  داشته  است، اما با این حال چرا ما دستخوش 
انقالب شدیم. مسأله این است که کشورهایی  مثل کشور 
ما با یک روند دوگانه مواجه هستند که باید از یک طرف 
آن را رشد اقتصادی و از طرف دیگر آن را نابرابری های 
اجتماعی نامید، این دو، طی یک حرکت واحد، به عبارتی، 
در یک فرایند واحد رخ می دهند و از دو طرف به دو شکل 
احساس می شوند؛ یکی از طرف دولت و دیگری در مقابل، 
از طرف مردم. دلیل این امر این است که رشد اقتصادی 
یک  بر  مبانی  و  دارد  انتزاعی  حالت  مقدار  یک  ایران  در 
سری شاخص های است که مختص کارشناسان سیستم ها 

است.«
وی ادامه داد: »این رشد واقعًا اتفاق می افتد. مثاًل در زمان 
شدن  صنعتی  و  سد سازی ها  راه سازی ها،  سرعت  به  شاه، 
اتفاق افتاد. اما از طرف دیگر این رشد، روستائیانی را که 
پاسخ گوی  کشاورزی  دیگر  ارضی،  اصالحات  خاطر  به 
زندگی شان نبود، به مهاجرت وادار کرد. این گونه بود که 
این پدیده در شهرها حاشینه نشینی را ایجاد کرد و پدیدة 

حلبی آباد  شکل گرفت.«
این  در  ابراز داشت: »افرادی که  استاد جامعه شناسی  این 

مکان ها زندگی می کنند، لزومًا نمی توانند به شغل های مورد 
نظر خودشان دسترسی پیدا کنند، بنابراین زجر می برند و 
از طرفی هم این آدم ها فاقد ارتباط با یکدیگر هستند چون 
از مناطق مختلف به این مکان مهاجرت کرده اند و انسجام 
اجتماعی هم ندارند. اما ممکن است با یکدیگر گروه هایی 
را تشکیل دهند که دنبال کسب در آمد از طریق راه های 
غیر رسمی باشند. بنابراین شما می بینید که هم آن داستان 
توسعه اقتصادی درست است و هم مسأله شکل گیری فقر 

و نابرابری.«
یکدیگر  با  نحوی  به  دو  این  »اساسًا  کرد:  اضافه  وی 
را کنترل  این مسأله  باید  این که چگونه  پیوستگی دارند. 
بود ولی مردم  بزرگ  پیگیر تمدن  کرد، مسأله است. شاه 
فقیر بودند و فقر را با گوشت و پوست خودشان احساس 
دارد.  وجود  هم  حاضر  حال  در  وضعیت  همین  می کردند. 
دولت می گوید که ما میانگین رشد 6 درصدی را داشته ایم. 
این موضوع با منطق دولت درست است اما جامعه این را 

احساس نمی کند، چرا که با پدیدة بیکاری مواجه است.«
زمان  در  اقتصادی، هم  »این رشد  قانعی راد تصریح کرد: 
پهلوی درست بود و هم در حال حاضر درست است؛ اما در 
دستگاه محاسباتی خاص دولت. اگر کارشناسان اقتصادی 
مستقل، متغیر های دیگر را در نظر بگیرند ممکن است این 

آمار متفاوت باشد.«
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با 
طرح این سؤال که آیا اساسًا این نابرابری اجتماعی منجر 
به تحول می شود یا خیر؟ گفت: »به عنوان مثال آیا انقالب 
این سوال  نابرابری اجتماعی بود؟ که پاسخ  5۷ محصول 
می کند  تحول  دچار  را  جامعه  که  چیزی  آن  است.  منفی 

بیشتر خدشه دار شدن امنیت اجتماعی است.«
ادامه داد: »این تحوالت و اعتراضات اخیر در کشور  وی 
ناشی از نابرابری اجتماعی نبود، بلکه ناشی از تضاد پایگاهی 
این که آموزش عالی خیلی گسترده شده و  بود. به دلیل 
ما دانش آموختگان بیکاری داریم که فاقد کار هستند. به 
اجتماعی  نابرابری  از  مهم تر  خیلی  بیکاری  اینجا  عبارتی 
اساسًا  فرد  است.  اجتماعی  نابرابری  از  عمیق تر  مشکل  و 
کاری ندارد که حاال بخواهد نسبت به او نابرابری صورت 

بگیرد. به عبارتی خارج از این رویه نابرابری است.«
قانعی راد توضیح داد: »این افراد  قبل از این که به نابرابری 
اعتراض داشته باشند به این که امنیت اجتماعی شان از بین 
رفته است، اعتراض دارند. بنابراین نابرابری های اجتماعی 
عمل  که  است  دیگر  متغیر های  سری  یک  با  پیوند  در 

قانعی راد: افزایش آستانة تحمل نابرابری اجتماعی با تشکل یابی اجتماعی
نشست »نابرابری: حاشیه علیه متن«
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می کند و تأثیر می گذارد.«
خرید  کاهش  موارد  از  خیلی  در  که  این  بیان  ضمن  وی 
مردم یا بیکاری گسترده ممکن است یک شورش شهری 
به پا کند، اظهار داشت: »اما هیچ کدام از این دو نابرابری 
را به طور مستقیم مورد خطاب قرار نمی دهند. نابرابری در 
بسیاری از کشورها با یک آستانة تحملی همراه است که در 
جوامع مختلف متفاوت است و معمواًل دو منبع دارد. یکی 
به جوامع سنتی  بیشتر  منبع مشروعیت فرهنگی است که 
برمی گردد. مانند جامعة هند یا جامعة قبل از انقالب ایران 
که از یک مشروعیتی برخوردار بودند و به شیوه هایی این 

نابرابری پذیرفته می شد و به فرهنگ تبدیل شده بود.«
این استاد جامعه شناسی ابراز داشت: »در حال حاضر یکی 
از  آن مواردی که آستانة تحمل نابرابری اجتماعی را باال 
می برد، تشکل یابی اجتماعی است. چیزی که در جامعه ما به 
هیچ وجه وجود ندارد. ما هنوز که هنوز است فکر نمی کنم 
چیزی به نام گفت و گوی سه جانبه در عرصه کار صنعتی 
دولت  و  کارگر  کارفرما،  بین  گوی  و  گفت  باشیم.  داشته 
رسمیت  به  ایران  در  هنوز  کار  سازمان های  ندارد.  وجود 
به  مزاحم  نیروی  یک  عنوان  به  هنوز  و  نشده اند  شناخته 

آن ها نگریسته می شود.«
نیروی کاری  این اوصاف شما  راد تصریح کرد: »با  قانعی 
دارید که فرهنگ، او را در مورد نابرابری متقاعد نمی کند. از 
طرف دیگر صنفی هم ندارد که در درون آن احساس کند که 
جایی وجود دارد که از طریق آن می تواند با طرف مقابلش 
گفت و گو کند و احساس کند که در این سیستم هرچند 
خطرناک  نابرابری  که  است  اینجا  دارد.  جایگاهی  نابرابر، 
از  قبل  جامعة  و  هند  جامعة  ایران،  اکنون  جامعة  می شود. 
است  جامعه ای  یک  حال  عین  در  نیست.  هم   5۷ انقالب 
نیروهای  که تشکل در آن به رسمیت شناخته نمی شود و 
نابرابری تولید می شود که در برابر نابرابری توجیه نیستند. 

و  تحقیر  پدیدة  وضعیت  این 
همراه  به  را  اجتماعی  ناامنی 

خواهد آورد.«
وی نکتة دیگر بحث خود را پدیده 
»نمایشی شدن نابرابری« خواند 
از انقالب  و تأکید کرد: »ما بعد 
ماشین  که  داشتیم  همسایه ای 
این  مردم  ترس  از  و  داشت  بنز 
ماشین را از خانه بیرون نمی برد. 
چون یکی دو بار این کار را کرده 
بود و بچه ها به سمت ماشینش 
سنگ پرتاب کرده بودند. بعد از 
این ماجر ماشین را در خانه خود 
پارک کرد و دیگر بیرون نیاورد. 

افتخار  با  وزیرش  که  رسیده ایم  وضعیتی  به  ما  امروز  اما 
رفته ام.  مجلس  به  خود  پورشة  ماشین  با  من  که  می گوید 
است.  همین  معنایش  اشرافیت«  »رژه  می گویند  که  این 
یعنی دیده می شود و نمایشی شده است. این موضوع این 
را می رساند که ارزش نابرابری تغییر کرده است و انسان ها 
نه تنها ترسی از نشان دادن ثروت خود ندارند بلکه آن را 
هم  انقالب  از  قبل  ما  که  حالی  در  می گذارند.  نمایش  به 
چنین چیزی نداشتیم. اما در حال حاضر ثروتمندان ما تالش 
می کنند تا جایی که می توانند این ثروت خود را به نمایش 
بگذارند. باید دید که این تمایل فرهنگی از کجا سر درآورده 

است؟«
وی با بیان این که پیامد این موضوع تراکم نفرت اجتماعی 
است و انرژی پنهانی را ذخیره می کند که در شرایط خاص 
گونه  این  را  تحول  هر  »عاطفه  گفت:  می شود،  منفجر 
اسالمی  انقالب  همین  در  کند.  تولید  می توانند  مسائل 
تولید انرژی های گوناگونی اتفاق می افتاد. مثاًل وقتی رهبر 
انرژی بود یا اگر جایی  انقالب صحبت می کرد یک تولید 
کشتاری اتفاق می افتاد این موضوع تبدیل به انرژی می شد. 
ویرانگر  اغلب هم  و  باشند  ویرانگر  انرژی ها می توانند  این 

هستند.«
این  به  پاسخ  ایران در  انجمن جامعه شناسی  رئیس سابق 
سؤال خود که چرا ثروتمندان ما به نمایش ثروت خود تمایل 
هویت یابی  نوع   یک  موضوع  »این  گفت:  کرده اند،  پیدا 
است. هر کسی با سرمایه ای که دارد در پی ساختن هویت 
برای خود است. منتها جنس سرمایه ها متفاوت است. یکی 
سرمایه اش  هم  فردی  و  هنر  دیگری  علم،  سرمایه اش 
خودشان  طبقاتی  پایگاه  با  ما  ثروتمندان  است.  ثروتش 
هویت یابی می کنند. تقریبًا در هیچ کشوری این گونه نیست 
که ثروتمند ها با پایگاه طبقاتی خودشان هویت یابی کنند.«

فرد  یک  دیگر  کشورهای  »در  داشت:  ابراز  پایان  در  وی 
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خودش را در درجه اول متعلق به کشور یا دینش می داند 
و در درجه های بعدی به وضعیت مالی خود توجه می کند. 
اما در ایران نه هویت ملی به شکلی که مردم خود را در 
تعمیم یافتة  نه حس  و  دارد  بدانند وجود  ایرانی  اول  درجة 
قباًل  ما  دارد؛ در حالی که  دین داری بی غل و غش وجود 
این هویت های جمعی را داشته ایم. به همین دلیل است که 
از کشته شدن صاحب پورشه، مردم خوشحال می شوند و 

چه بسا از کشته شدن فقرا، ثروتمندان خوشحال شوند.«

حق  به  تقاضاهای  از  اغلب  نارضایتی ها  راغفر: 
طبقات محروم جامعه است

 همچنین دکتر حسین راغفر در این نشست دربارة چگونگی 
رفع تبعیض و نابرابری در جامعه گفت: »یکی از شعارهای 
اجتماعی  عدالت  و  برابری  بحث  اسالمی،  انقالب  اصلی 
است. این شعار از اصلی ترین محورها و شعارهایی بود که 
فراهم  انقالب  فرآیند  در  را  مردم  گستردة  حضور  انگیزة 

کرد.« 
 وی با بیان اینکه، در این دوره شواهد بسیاری از نابرابری ها 
در  که  »مناطقی  جلوه می کند، گفت:  در شهرهای کشور 
می شد،  برده  نام  »حلبی نشین«  عنوان  به  آنها  از  گذشته 
در حاشیة شهر تهران گسترده شدند و عمدة ساکنین آنها، 
حاشیه  به  کشور،  محروم  مناطق  از  که  بودند  مهاجرینی 
کالنشهرها و به ویژه تهران، مهاجرت کرده بودند، این خود 

یکی از مظاهر نابرابری در جامعة آن روز بود.«
و  حاشیه نشینی  مسأله  دوره،  »آن  افزود:  اقتصاد دان  این 
اسکان غیررسمی به تعبیر امروزی، به گستردگی امروز نبود 
و ماهیتش نیز تا حدودی متفاوت بود، افرادی که از مناطق 
برای  می شدند.  ساکن  شهر  حاشیه  در  می آمدند  مختلف 

نمونه »محله سلسبیل« که امروز در وسط شهر تهران قرار 
دارد، روزگاری جزو حاشیه شهر بود.«

پیدا  سکونت  شهر  مجاورت  در  که  »افرادی  گفت:  وی 
می کردند، در مجاورت یک فرهنگ قوام یافته شهری قرار 
به  را  شهرنشینی  هنجارهای  دلیل،  همین  به  می گرفتند، 

انقالب  از  بعد  که  اتفاقی  می پذیرفتند.  و  آموخته  سرعت 
این  شد،  نابرابری ها  برجستگی  موجب  و  افتاد  اسالمی 
با فاصله از کالنشهر تهران  بود که شهرک های متعددی 
شکل گرفتند و رشد کردند، از این رو، از قاعده ها و منطق 
اول  مرحله  در  ویژه  به  و  نمی کردند  پیروی  شهرنشینی 
محروم  مدنی  جامعه  اولیه  زیرساخت های  از  شکل گیری، 
بودند،  شهرداری  خدمات  و  مدرسه  فاقد  همچنین  بودند، 
که در بسیاری از موارد، نهادهای رسمی مانند شهرداری ها 
و  ندارند  برق  نمی کنند،  خدمات رسانی  مناطق،  این  به 
این  می کنند.  استفاده  برق  امتیاز  از  غیر رسمی  نحو  به 
قومی  صورت  به  مردم  تا  شده،  سبب  غیررسمی  اسکان 
به حاشیة کالنشهرها مهاجرت کنند و از آنجا که فرهنگی 
فاقد  و  ندارد  وجود  مناطقی  چنین  در  یافته  قوام  و  واحد 
گسترده ای  بدآموزی های  هستند،  شهری  زیرساخت های 
در آن مناطق ایجاد شده است. از سوی دیگر، زمینه های 
و  باالست  بسیار  مناطق  این  در  جرایم  و  جرم  ارتکاب 
بیکاری، مشخصة بارز شکل گیری این مناطق است و اصاًل 
فلسفة شکل گیری این حاشیه نشینی، درصد باالی بیکاری 
در مناطق کمتر برخوردار کشور است. بدون شک یکی از 
دالیل اصلی مهاجرت به حاشیة شهرهای بزرگ نیز همین 

عامل است.«
راغفر افزود: »حاشیه نشینی پدیدة بسیار گسترده ای است، 
تعداد  امروزه  مشهد،  چون  کالنشهری  در  که  نحوی  به 
افرادی که در حاشیه شهر مستقر هستند، بیش از جمعیتی 
است که در ابتدای انقالب در این شهر وجود داشت. این 
شهر  درون  به  ناامنی  ارسال  کانون های  حاشیه نشینی ها، 
مواد مخدر  فروش  و  موارد خرید  از  بسیاری  زیرا  هستند، 
و  کشور  اقتصاد  در  که  ناامنی هایی  دلیل  به  اسلحه،  و 
شهرها  درون  به  آنجا  از  دارد،  وجود  مناطق  این  ویژه  به 
منتقل می شوند و بعد هم به دالیل مختلف دیگری که به 
ساختار نظام اقتصادی ما برمی گردد، از جمله، توزیع نابرابر 
فرصت ها و توزیع نابرابر محصوالت اجتماعی از قبیل نفت، 

سبب رشد بی تناسب نابرابری در کشور شده است.«
وی افزود: »نابرابری های لجام گسیخته سبب شده است تا 
اشکال مختلف کانون های ثروت و قدرت در کشور شکل 
بگیرند و از طریق مصرف گرایی مبتذل و منحطی که طبقة 
ثروتمند نوکیسه، که پس از انقالب صاحب ثروتی بادآورده 
کالن شهرها  و  شهرها  در  اشرافیت  از  رژه ای  است،  شده 
کشیدن  چالش  به  موجب  نوعی  به  رژه  این  کند.  ایجاد 

هویت جوانان ساکن مناطق محروم می شود.«
این اقتصاددان گفت: »آنچه که باید در مسأله نابرابری به 
انقالب  از  پیش  مردم،  اصلی  مسأله  این  و  کرد  توجه  آن 
نیز بود، احساس نابرابری و تبعیض بود. در واقع پیش از 
انقالب، یک کارمند دیپلمه بانک، افقی را برای خود ترسیم 
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و  است  خانه شده  در 40سالگی صاحب یک  می کرد  که 
می توانست  اینکه  باشد. ضمن  داشته  پیکان  یک  می تواند 
از تسهیالت بانکی برای رسیدن به این مزایا استفاده کند 
و برای به دست آوردن این امکانات، یک شیفت کار کافی 

بود.«
می توانست  دلیلی  چه  می کردم  فکر  خودم  »با  افزود:  وی 
کارمندان شرکت نفت را که جزو برخوردارترین افراد نظام 
آنها به جمع  اداری کشور بودند، به اعتصاب بکشاند؟ چرا 
اعتصاب کنندگان و معترضین پیوستند؟ اصلی ترین دلیل آن، 
احساس تبعیضی بود که به جامعه القاء شد. اینکه همه قربانی 
تبعیض  بنابراین یک احساس  نظام سیاسی حاکم هستند، 
بود که مردم را به خیابان ها کشاند. مردم مطالباتی را مطرح 
کردند که خیلی از آنها برایشان مبهم بود، متأسفانه امروزه 
اسالمی  انقالب  متفاوت هستیم،  کاماًل  ما شاهد وضعیتی 
باشند،  جامعه  فرودست  طبقات  محرکش  آنکه  از  بیش 
جریان  مدیریت  و  رهبری  واقع  در  بودند.  متوسط  طبقات 
انقالب، در دست این طبقه بود، شخصیتی مانند دکتر علی 
شریعتی، در شکل گیری انقالب و فهم اصل انقالب بسیار 
مؤثر بود. اما مرحوم شریعتی سال 56 از دنیا رفت و بخش 
و  وی  شاگردان  عهده  بر  انقالب،  جریان  مدیریت  عمدة 

کسانی افتاد که تعلق خاطر به ایشان داشتند.«
وی افزود: »اتفاقی که امروزه در حال شکل گیری است و ما 
در هفته های اخیر شاهد آن بودیم، باعث نگرانی بسیار است. 
جلوه گر  تظاهرات  قالب  در  را  خودش  که  نارضایتی هایی 
محروم  طبقات  حق  به  تقاضاهای  از  اغلب  کرد،  خواهد 
جامعه است، اگر پاسخ درستی به مطالبات آنها داده نشود؛ 
انقالب بعدی، انقالب فرودستان خواهد بود. این موضوع، 
خطر بسیار بزرگی را متوجه جامعه می کند که بسیار بزرگتر 
از  بعد  ما  جامعه  که  است  این  آن  و  است  انقالب  خود  از 
انقالب اسالمی، کانون ها و نهادهای انسجام بخشی داشت، 
و  است  کانون هایی  چنین  فاقد  امروز،  جامعه  متأسفانه  اما 
ظرفیت های آن، از جامعه رخت بربسته اند و بسیار تضعیف 

شدند.«
انقالب  »در  کرد:  بیان  وی 
نامش  از  که  همانگونه  اسالمی، 
یک  عنوان  به  اسالم  پیداست، 
جامعه  می توانست  که  نهاد، 
گروه های  و  کند  منسجم  را 
وحدت  یک  به  را  گسترده ای 
بود.  پررنگ  برساند،  فرماندهی 
امروز  دیگر  نهادی  چنین  اما 
وجود ندارد و نقش دین به شدت 
تضعیف شده است، این خود یکی 
در  که  است  انشقاقی  دالیل  از 

جامعه ما وجود دارد، جامعه به شدت از هم پراکنده است و 
گروه های متعارض به شدت در آن زیاد هستند.« 

این  و  هستند  گسترده  بسیار  »تعارض ها  افزود:  راغفر 
 4 طی  ما  اینکه  ضمن  می آید،  حساب  به  جدی  تهدیدی 
دشمنان  خود،  خارجی  سیاست های  دلیل  به  گذشته،  دهة 
قسم خورده و قدرتمندی اطرافمان شکل دادیم که آنها نیز 
آنچه جامعة  باشند.  می توانند برای کشور، بسیار هزینه ساز 
ما را بیش از هر چیز تهدید می کند، عدم یکپارچگی کشور 
به  نسبت  ما،  نگرانی  عامل  مهم ترین  موضوع  این  است. 
که  است  ناآرامی هایی  و  نارضایتی ها  مختلف  اشکال  بروز 
جامعه  به  ما  سیاستگذاران  بی توجهی  اثر  بر  است  ممکن 

تحمیل شوند.«
وی ادامه داد: »نابرابری های ناموجه که امروز در جامعه بسیار 
برجسته و عیان است، منشاء بسیاری از شرور اجتماعی است. 
آنها،  اصلی ترین  که  دارند  متعددی  عوامل  نابرابری ها  این 
نابرابری های ناشی از »نظام تصمیم گیری های اساسی« در 
کشور است. اینکه منابع نفتی ما باید چگونه توزیع شود را 
صنف لوله بخاری سازان تعیین نمی کنند، بلکه افرادی که 
در ساختار قدرت نشستند، تعیین می کنند. اینکه قیمت ارز 
چگونه باشد را آدم هایی که بر منصب قدرت نشستند، تعیین 
می کنند. اینکه یارانه ها به دست چه گروه هایی رسد، مردم 

عادی تعیین نمی کنند.«
گرفته  عمومی  بخش  در  که  تصمیمی  »هر  افزود:  وی 
می شود و تمام سیاست های بخش عمومی، پیامدها و آثار 
گروهی  که  می شوند  موجب  تصمیم ها  این  دارند.  توزیعی 
برنده و گروهی بازنده شوند. متأسفانه در سه دهة گذشته، 
بعد از جنگ، با تغییر نگاه انقالب نسبت به دهة اول، که 
مواجه  بود،  اجتماعی  سرمایه های  انباشت  از  سرشار  خود 
شدیم. نفس انقالب، رودخانة وحدت بخش در جامعه بود، 

حضور شهدا، مفقودین و اسرا، از دیگر عوامل بودند.«
سرمایه ای  تا  شد  سبب  عوامل،  این  »همة  افزود:  وی 
بالفاصله  سرمایه،  این  که  گیرد  در کشور شکل  اجتماعی 
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بعد از جنگ به تاراج گذاشته شد و عنوان شد که ما باید 
اقتصاد را در دستان بازار رها کنیم و سیاست هایی که تغییر 

ساختاری تعبیر می شوند در پیش گرفته شد.«
وی اظهار کرد: »از این رو، یک نوع  فرد گرایی منحط 
اتمی  ترویج شد، و محصول آن جامعة  تبلیغ و  و مبتذل 
شدة امروز است که تنها چیزی که در آن با ارزش است، 
می بینیم  که  نحوی  به  است،  اجتماعی  همکاری  مسأله 
اقتصادی،  موقعیت های  برای کسب  افراد  آن،  در  چگونه 
این  محصول  آنچه  کنند،  قربانی  را  همدیگر  حاضرند 
سیاست ها بوده نه تنها موجب فرسایش سرمایة اجتماعی 
و سلب اعتماد برای شکل بخشی جامعه شده است، بلکه 
به موجبش، اشکال مختلف خصومت و بددلی در جامعة 
ما شکل گرفت، به نحوی که گرو های مختلف در جامعه، 
نسبت به هم با شک و کینه روبرو می شوند، برای نمونه 
وقتی عده ای از حجاج ما برای زیارت به مکه می روند و 
جان خود را از دست می دهند، عده ای در فضای مجازی 
می نویسند که کعبه همین جاست کجا می روی؟ و عماًل 
نوعی مخالفت با هر سیاستی که حاکمیت ترویج می کند، 
کینة  و  رویارویی  دلی،  بد  است.  شده  گرفته  قرار  مدنظر 
ندارد،  اقتصادی  منشأ  تنها  جامعه  در  مختلف  گروه های 
دختر  که  زمانی  می شود،  دیده  موارد  از  بسیاری  در  بلکه 
جوانی با ماشین پورشه به درخت برخورد می کند و کشته 
می شود، عده ای در فضای مجازی خوشحال می شوند که 
فردی با پورشه کشته شده است. به این دلیل که از نگاه 
محسوب  آدم هایی   ماشین هایی،  چنین  صاحب  جامعه، 
در  هستند.  مردم  حقوق  اموال  به  متجاوز  که  می شوند 
کشور ما، ثروت نه از راه تالش، سخت کوشی و خالقیت، 
که از زد و بند به دست می آید، به نحوی که هر که خود 
را به قدرت نزدیکتر کرده، توانسته سهم بیشتری به دست 

آورد و ثروت خود را از منابع ارزی و نفتی حاصل کند.«
 این استاد دانشگاه در ادامه گفت: »در کشور ما تولید منشأ 

خلق ارزش نیست، بلکه توزیع منابع زیرزمینی و طبیعی، 
منشأ خلق ثروت و درآمد در جامعه است، بنابراین به دلیل 
آنکه، سیستم نظام اقتصادی معیوب است و بسیار مغرضانه 
به نفع نیروهای درون قدرت عمل می کند، طبیعی است 
اقتصادی  نظام  قربانی  و  هستند  بیرون  که  نیروهایی 
سیاست های  محصول  عنوان  به  که  آنچه  هر  می شوند، 
تردید  و  ظن  چشم  با  را  می شود  خوانده  عمومی  بخش 

نگاه کنند.«
وی افزود: »به همین دلیل، اقشار مختلف در جامعة ما از 
هم گسیخته شدند و نسبت به هم با تردید و بددلی رفتار 
می کنند و این مسأله بسیار خطرناک تر از شرایط پیش از 
انقالب است. قبل از انقالب چنین وضعیتی آنقدر گسترده 
خودروهای  صاحبان  انقالب،  از  بعد  متأسفانه،  اما  نبود، 
لوکس تا یک دهة قبل، جرأت نداشتند خودروهای خود را 
امروز که خودروهای خود  آورند.  بیرون  از خانه های خود 
را بیرون آوردند تبدیل به خودروهای کلکسیونی شدند و 
این  کسانی  چه  اما  شده،  میلیارد  چندین  آنها  قیمت های 
نظام  برنده های  که  کسانی  می کنند؟  معامله  را  خودروها 
اغلب  این ها  هستند.  اسالمی  جمهوری  در  اقتصادی 
فرزندان مقاماتی هستند که از قدرت به ثروت رسیده اند. 
این درحالی است که در آمریکا نیز، نابرابری هایی که ایجاد 
شده، آیندة اقتصاد این کشور را با بحران های جدی مواجه 
کرده است و اقتصاد آمریکا نیز روبه افول است، علت آن 
هم ثروت باالی یک درصد افرادی است که ثروتشان از 
میلیاردها نفر در دنیا بیشتر است. از این رو نابرابری های 
امکان  و  است  خورده  رقم  کشور  این  اقتصاد  در  زیادی 

بازسازی اقتصاد در آمریکا را ناممکن ساخته است.«
بنابراین  است،  افول  به  رو  آمریکا  »اقتصاد  افزود:  راغفر 
آمریکا،  اقتصاد  فروریزی  با  آینده،  سال های  در  نیز  دنیا 
که  زمانی  شد.  خواهد  مواجه  جدی تری  بحران های  با 
خصوصی،  بخش  همان  که  آنجا،  در  ثروت  صاحبان 
بزرگ  شرکت های  و  بانک ها 
نظام  وارد  هستند،  اقتصادی 
مدیریت  و  شدند  اقتصادی 
آن را برعهده گرفتند،  فاجعه 
سال 2008 رخ داد. در کشور 
برای  ثروت  اصحاب  نیز،  ما 
قدرت  وارد  سیاست ها،  تغییر 
آزادسازی  به  منجر  که  شدند 
نظام  در  به خصوص  اقتصاد، 

بانکی شد.«
موضوع  »این  افزود:  وی 
زمینه را برای چپاول صاحبان 
سرمایه فراهم کرد، نسل سوم 
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وارد قدرت شدند و قوانینی را تغییر دادند که برنده هایش، 
خود  چپاول  هزینه های  آنها  شدند.  ثروت  صاحبان  همان 
را بر دوش دولت گذاشتند. در زمان بحران 2008 آمریکا 
مبلغ  عمومی،  منابع  از  که  کرد  اعالم  بوش  دولت  نیز، 
بانک های  و  نهادها  بازسازی  برای  تنها  میلیارد دالر   ۷00
ورشکسته این کشور کمک خواهد کرد، اما تاکنون دولت 
آمریکا، بیش از سه تریلیون دالر،  به این بانک ها کمک 
کرده که این موضوع، منشأ بسیاری از نارضایتی ها در این 

کشور است.«
اینکه  برای  می دهند  هزینه  مردم  آمریکا،  »در  گفت:  وی 
جامعه  به  را  هزینه هایی  بانکی  نظام  در  تبهکار  عده  یک 
تحمیل کردند و برنده بودند و بعد هم پاداش گرفتند. عین 
که  بانک هایی  گرفت.  ایران شکل  اقتصاد  در  مسأله،  این 
پس از سال 80، به عنوان بانک خصوصی شروع به فعالیت 
امروز  که  فضاحتی  قدرت،  در  نفوذشان  دلیل  به  کردند، 

منجر به غارت اموال 
بار  به  را  شده  ملت 

آوردند.«
»نظام  گفت:  وی 
امروز  نیز  قضایی 
منفعل  حدودی  تا 
است و قوای ناظر یا 
نظارتی  دستگاه های 
نیستند  پیگیر  هم 
کاری که قوه مجریه 

که  است  این  جمهور،  رئیس  اخیر  اظهارات  بنابر  می کند، 
می خواهد هزینه این دزدی را که مبلغ آن بالغ بر 11 هزار 
میلیارد تومان است، از جیب ملت و منابع بانک مرکزی به 
دزدانی پرداخت کند که مملکت را غارت کردند. البته این 
را  مردم  پول  بتوانند  آنها  که  انجام شده  این هدف  با  کار 
برای  ولی  می کند  دزدی  دیگر  یکی  یعنی  کنند،  پرداخت 
جبران آن، پولش را از منابع عمومی تأمین می کنند. وقتی 
مردم می بینند در این میان، هیچ دزدی بازداشت نمی شود، 
معلوم است که دست به اعتراض می زنند. وی با بیان اینکه 
معلوم است که چنین موضوعی، خوراک شورش در جامعه 
است، گفت: مردمی که یکسال در مقابل دستگاه قضایی، 
در سرما و گرما صف کشیدند و میلیون ها نفر آنها را دیده اند، 
انفعال دستگاه قضایی را شاهد بودند، به مقابل مجلس  و 
در  اما  کردند  مراجعه  دولت  به  نگرفتند،  پاسخی  اما  رفتند 

عوض عده ای از آنها بازداشت شدند.«
وی با اشاره به اینکه آسیب ها تنها به این گروه از قربانیان 
دولت  میان،  این  »در  گفت:  نمی شود،  ختم  بانکی  نظام 
آن  در  ارائه می دهد که  آینده  بودجه سال  برای  الیحه ای 
گفته می شود: دولت، یارانه 30 میلیون نفر را قطع می کند. 

یارانه شان  است  قرار  اقشار  کدام  نمی شود  وقتی مشخص 
قطع شود، تمامی یارانه بگیران گمان می کنند، یارانه آنها 
قطع خواهد شد، این جاست که خوراک شورش را خود ما 

فراهم می کنیم.«
وی گفت: »همزمان گفته می شود که قیمت بنزین از هزار 
تومان به هزار و پانصد می رسد، خب چه کسانی بیشترین 
برای  که  اقشار محرومی  بنزین هستند؟ جز  مصرف کنندة 
تأمین معاش خود به کار کردن با ماشین مشغولند؟ بسیاری 
از کسانی که مسافرکشی می کنند، هزینه استهالک خودرو و 
تأمین بنزین شان، از درآمدی که دارند بیشتر است. مشخص 
را  نارضایتی  بنزین،  قیمت  درصدی   50 افزایش  که  است 
تومان  میلیارد   4600 می گویند:  اینکه  یا  می دهد،  افزایش 
بگیرند،  رانندگی  جریمه  مردم،  از  که  کردند  پیش بینی  را 
هزار   200 خودرو  هر  سرانة  که  کردند  مشخص  پیش  از 
هزار   200 باید  خودرو  صاحب  اینکه،  یعنی  است،  تومان 
متوسط  طور  به  تومان 
کند.  پرداخت  جریمه 
می شود  اعالم  همزمان 
میلیارد  تنها4800  که 
ثروت  بر  مالیات  تومان 
تقریبًا  مبلغی  می گیرند، 
قرار  که  درآمدی  معادل 
است از جریمه به دست 
از ثروتمندانی که  آورند. 
از  سال   30 عرض  در 
ویالهای  و  لوکس  خودروهای  زیاد،  ثروت  پنت هوس ها، 
تومان،  میلیارد   4800 تنها  است  قرار  شدند،  فربه  متعدد 
مالیات گرفته شود، که معادل همان مالیاتی است که برای 

جریمة رانندگی تعیین شده است.«
نشان می دهد چه کسانی  و  است  فاجعه  افزود: »این  وی 
که  است  معلوم  می گیرند.  تصمیم  افرادی  چه  نفع  به  و 
نابرابری در چنین جامعه ای به شدت افزایش می یابد، بدون 
شک، خوراک شورش در جامعه را تصمیم گیران، بدون آنکه 
تعمدی داشته باشند، تأمین می کنند. نظام تصمیم گیری های 
اساسی در کشور ما، ناتوان از پاسخگویی به نیازهای جامعه 
تصمیم  نظام  در  جدی  و  اساسی  تغییر  یک  اگر  است. 
گیری های اساسی در کشور اتفاق نیفتد، پایه های سیاسی 

نظام، با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد.«
اقتصاد  نظام  در  تغییر  نیازمند  امروز،  »جامعة  افزود:  وی 
که  سیاست هایی  اقتصادی،  سیاست های  در  تغییر  است؛ 
کاهش  جهت گیری اش  و  نباشد  فرادستان  حامی  تنها 
نابرابری ها باشد، نابرابری های فاحشی که محصول چنین 
نظام تصمیم گیری بوده است. بنابراین ما باید برای اطمینان 
بخشی به جامعه، نشان دهیم که باید از چه کسانی مالیات 
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از ثروت و مصرف گرفته  باید  امروز  گرفته شود. مالیات 
به  می پردازد،  تولید  را،  مالیات  امروز  متأسفانه  اما  شود، 
زمین  فروش  و  که خرید  و کسانی  دلیل دالل ها  همین 
می کنند، مالیات نمی پردازند، بخش ساخت و ساز که سود 
مجلس  نمی پردازد.  مالیات  ریال  یک  دارد  100درصدی 
در سال 93، الیحة مربوط به مالیات بر سرمایه را کنار 
می گذارد، دلیل آن هم این است که نمایندگان مجلس، 
توانستند  واسطه گری  با  و  هستند  مسأله  از  بخشی  خود 
مادامی  شوند،  مجلس  وارد  میلیاردی  چند  هزینه های  با 
جامعه  کل  نشود،  عوض  و  نکند  تغییر  ساختار  این  که 
نوع  در  اساسی  تغییر  به  ما  بنابراین  ریخت.  خواهد  فرو 
نگاهمان به سیاستگذاری های بخش عمومی به ویژه در 

بخش اقتصاد نیاز داریم.«
نشست هایی  چنین  در  ما  »حضور  گفت:  پایان  در  وی 
را حل کنیم و  ما می توانیم مشکالت  نشان می دهد که 
پرداخته  موضوع  حل  ظرفیت های  به  تا  می شود  موجب 

شود. البته شاید بیان این مشکالت، تصویر مناسبی ارائه 
ندهد، اما جامعه زمانی گوش شنوایی پیدا خواهد کرد که 
مشکالت عمیق تر و گسترده تر شوند. مشکالت جامعة ما 
راه حل دارد، منتها این مشکالت، در ساختارهای سیاسی 
در  باید  یقین  قطع  نمی شوند.  یافت  کنونی  اقتصادی  و 
دهد،  رخ  تغییراتی  جامعه  ثروت  و  قدرت  توزیع  ساختار 
اما اگر قرار باشد این سیاست ها ادامه پیدا کند، راه حلی 
وجود ندارد. جای امیدواری هست و می توان از فرصت ها 
که  که کسانی  است  آن  به  منوط  امر  این  کرد،  استفاده 
بقایشان  که  برسند  درک  این  به  هستند،  منتفع  خود، 
منوط به ایجاد اصالحات عمیق است. جامعة ما به لحاظ 
بی نظیری  ظرفیت های  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
دارد، ما وظیفه داریم تا مسائل را مطرح کنیم، امیدوارم 
آنهایی که باید بشنوند، بشنوند و مسأله را جدی بگیرند، 

جامعة ما نیازمند اصالحات بسیار عمیق است.«

پاشنه آشیل  برنامه تحت عنوان »فساد،  در نشست دوم 
کتاب  دربارة  ابتدا  در  عبدی  عباس  مهندس  حکومت«، 
»صدایی که شنیده نشد« توضیح داد و گفت: »محققان 
کتاب صدایی که شنیده نشد، هدفشان این بود که ببینند در 
چشم انداز بلند مدتی که برای ایران و تحوالتی که وجود 
دارد، مجموعه عوامل، می توانند چه نوع نظام ارتباطی و 

رسانه ای را شکل دهند تا به اهدافشان برسند.« 
سالی  بود،  ایران  در  مهمی  سال   ،53 »سال  افزود:  وی 
کرد  پیدا  افزایش  شدت  به  نفتی  درآمدهای  آن  در  که 
درصد   40 نیز، حدود  موقع  آن  برابر شد. جمعیت  سه  و 
جمعیت کنونی کشور بود، بنابراین با این افزایش درآمدها، 
و  ارتباطات  فرهنگ،  اقتصاد،  در حوزة  تحوالت شدیدی 

رسانه شکل گرفت.«
عبدی افزود: »نکته مهم دیگر، این است که رژیم شاه از 
سال 42 به بعد، رشد چشمگیری را تجربه کرد، به نحوی 
که از سال 42 تا 52 با رشدی دو رقمی روبرو شد که حتی 
در مقطعی، در دنیا بی سابقه بود و با یک تورم بسیار پایین 
که مجموع آن از سال 42 تا 52، بیست و پنج درصد بود، 

که میزان آن، از یک سال 92 کمتر بود.«
عبدی در ادامه بیان کرد: »در آن سال ها، نیاز به اشتغال، 

که  می شد  دیده  حتی  بود.  کم  بسیار  بیکاری،  و  زیاد 
کنار  در  می آیند،  ایران  به  کار  برای  خارجی  نیروهای 
این وضعیت، جنبشی قدرتمند برای مبارزه با رژیم وجود 
داشت که فهم آن، یک مسأله کلیدی است، اینکه چطور 
جنبش  یک  دارای  رشدی،  چنین  با  جامعه ای  شود،  می 
قوی سیاسی برای مبارزه با رژیم داشته باشد؟ ریشة این 
توسعة  که  حالی  در  شاه  رژیم  که  است  این  در  مسأله 
پس افتادگی  همزمان  می کرد،  پیدا  اجتماعی  و  اقتصادی 
ساختار  تنها  نه  دیگر،  معنای  به  می کرد،  پیدا  سیاسی 
بلکه  نمی کرد،  پیدا  بهبود  شرایط  مطابق  رژیم  سیاسی 

عبدی: ما محکوم به امیدواری هستیم
نشست »فساد پاشنة آشیل حکومت«
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عقب هم می رفت، یعنی اگر در سال 39 اجازه انتخاب 
یک فرد را در انتخابات دادند، بعدها دیگر چنین نشد و 
دلیل یک جنبش  به همین  می رفت،  این ساخت عقب 
در ساختار چریکی  رژیم شکل گرفت، جنبشی که  ضد 

و مسلحانه متبلور شد و در جامعه انعکاس پیدا کرد.«
که  سیاسی  نیروهای  تمام  دوره،  این  »در  افزود:  وی 
نهاد مند بودند به حاشیه رانده شدند، رژیم گذشته تصور 
به  حتی  است،  شده  تمام  نیز  مذهب  دورة  که  می کرد 
شکلی تحقیر آمیز با مذهبی ها صحبت می کرد؛ بنابراین 
از سال 52 که درآمدها افزایش پیدا کرد، ادبیات شاه نیز 
با تغییری محسوس مواجه شد. ادبیات شاه در دهة 40، 
پادشاهی را نشان می دهد که قدرتمند است و پاسخگو 
نیست، اما به هرحال دارد اقداماتی را انجام می دهد. از 
سال 52 به بعد این ادبیات، به گونه ای می شود که انگار 
با یک  و  تکلیف می کند  تعیین  دموکراسی  و  دنیا  برای 
نخوت و غرور، علیه همه حرف می زند. آن جملة مشهور 
وی، که در سال 54 گفت، هنوز در گوش ها زنگ می زند، 
که این حزب رستاخیز است، هرکس خواست با آن کار 
کند، هر کس هم که نخواست یا به زندان یا به خارج از 

کشور رود.«
در  افرادی که  از  تعدادی  افزود: »در همان مقطع،  وی 
پیچیدگی  متوجه  می کردند،  کار  شاه  فرهنگی  سیستم 
اوضاع شده بودند. حتی اگر خاطرات مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه را در آن مقطع بخوانید، متوجه می شوید 
که آنها نیز به سیاست های اقتصادی شاه از سال 52 به 
بعد اعتراض داشته اند. در سال 52، در حالی که برنامه 
پنجم اقتصادی در حال اجرا بود، در نیمة اجرا، شاه آن 
برنامه را کنار زد و در آن تغییرات عظیمی ایجاد کرد که 
این اقدام وی، با مخالفت سیاستگذاران اقتصادی مواجه 

شد اما گوش شاه دیگر بدهکار نبود.«
خواندنی  کتاب  شیراز«  »همایش  »کتاب  افزود:  عبدی 

متوجه می شویم  است که  این  آن  نکته خواندنی  است؛ 
نخبگان آن زمان به مسائل جامعه، چگونه نگاه می کردند؟ 
این همایش محصول چند مطالعه بود که مدیریت آن را 
مرحوم مجید تهرانیان برعهده داشت. بخش فرهنگ آن 
را مرحوم دکتر اسدی بر عهده داشت که هر دوی آنها، 
انسان های محترم و دانشمندی بودند. دو پژوهش انجام 
کردند،  مطرح  سؤال  یکسری  گروه،  سه  میان  و  دادند 
بودند،  تلویزیون  و  رادیو  رسانه ای  فعاالن  از  اول  گروه 
هنگام،  آن  در  و  داشت  مهمی  بسیار  نقش  رسانه،  زیرا 
آن  در  مطبوعات  و  بود  متمرکز  تلویزیون  و  رادیو  روی 
نقشی نداشتند. گروه دوم، دانشمندان و اساتید دانشگاهی 
جوانان  سوم  گروه  گرفتند،  قرار  سؤال  مورد  که  بودند 
می دهد  نشان  شد  آنها  از  که  سؤاالتی  مجموعه  بودند، 
که این گروه ها دربارة آیندة کشور، چگونه می اندیشیدند؟ 
یا روند جامعة خود را چگونه می دیدند؟ در این مطالعه، 
می بینید که چگونه جوانان، درک دقیق تری از دانشمندان 
و فعالین رسانه داشتند. یعنی در برخی مسائل پیش بینی 
به  بود،  نزدیک تر  واقعیت  به  بودند  جوان  آنکه  با  آنها 
اما  می کرد،  بیان  را  خودش  جوان، حس  که  دلیل  این 
متوجه  و  بودند  این حس  با  ارتباط  بی  دیگر  گروه های 

چنین جریانی نبودند.«
وی در ادامه گفت: »این مسأله را هم مرحوم تهرانیان و 
هم مرحوم اسدی متوجه شدند و مرحوم تهرانیان، بعدها 
سعی کرد این مسأله را با زیرکی خاصی در نوشته های 
نوشته  باره  این  در  مقاله ای  حتی  کند، وی  منتقل  خود 
است. او آن موقع، متوجه می شود که آنچه رژیم به آن 
باور دارد واقعیتی نیست که در جامعه وجود دارد. به رغم 
 52 تا   42 از  می کرد،  شاه  رژیم  که  تبلیغاتی  مجموعه 
انتشار کتاب های مذهبی،  رایج،  تمام تصورات  برخالف 
مالحظه ای  قابل  رشد  و  بیشتر  تعداد  کتاب ها  همة  از 
داشته است، میزان نذورات نیز با رشد باالیی مواجه بوده 
است، میزان نشریات  و هیأت 
مذهبی هم آمار باالیی را نشان 

می داد.«
ادامه  در  سیاسی  تحلیلگر  این 
بسیار  پیمایش های  »ما  افزود: 
اما  داشته ایم،  کشور  در  خوبی 
ما  گذشته  در  اگر  متأسفانه، 
صداهایی را که ممکن بود یک 
نشنیدیم.  نشنود،  عادی  گوش 
نشان  دیگر  تلخ  تجربه  اما 
سال های  طی  که  می دهد 
گذشته، صداهایی شنیده نشده 
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رسیده  فریاد  به  حتی  است،  نداشته  پایین  ُتن  که  است 
است و ما باز نشنیدیم، حاال به وضعیتی رسیده است که 

نمی دانیم با فریادها چه کنیم.«

وی افزود: مسأله اصلی اینجاست که جامعة ما پویایی الزم 
نمونه  برای  کند.  استفاده خوب  پژوهش ها  از  که  ندارد  را 
ای  مطالعه  کرد،  اعالم  شبکه ها  از  یکی  در  اخبار  مجری 
در لندن شده که هزینه پاک کردن آدامس هایی که آدم ها 
می خورند و به زمین می اندازند، بیش از یک میلیون پوند 
اما  می شود،  ایران  تلویزیون  خبر  تیتر  مطالعه،  این  است. 
اگر خودتان را بکشید، یک خبر درباره پیمایش های درون 
ایران، در تلویزیون نمی بینید. رسانه ما که پژوهش درباره 
آدامس را در انگلیس نشان می دهد، از طرح پیمایش های 
ما  که  است  این  هم  دلیلش  می کند،  پرهیز  ایران  درون 
و همیشه سعی  آشنا شویم  واقعیت  با  اینکه  از  می ترسیم 
می کنیم تا واقعیت ها در جامعه را به گونه دیگری تصویر 

کنیم.«
وی گفت: »در زمان قرون وسطی مدارسی در اروپا بودند 
گفته های  با  را  خود  درس های  که  بود  این  کارشان  که 
اروپا،  در  انقالب  از  بعد  دهند؛  تطبیق  ارسطو  و  افالطون 
آن گفته ها کنار گذاشته شدند و تجربی به مسائل پرداخته 
شد. در یکی از مدارس، استاد درسی را می داد که ارسطو 

می گوید اسب 24 دندان دارد و افالطون می گوید 
کوچه  از  اسبی  دفعه  یک  دارد؛  دندان   28 اسب 
کنار مدرسه رد شد، یکی از شاگردان گفت، استاد، 
بشماریم.  را  دندان هایش  و  بیاوریم  را  اسب  این 
آن روز آن دانش آموز کشته شد، به دلیل اینکه 
طرفداران افالطون و سقراط متحد شدند و به او 
گفتند که وقتی استاد ما چنین نظری دارد، تو چه 

کاره ای که در این رابطه نظر می دهی؟«
عبدی در ادامه با اشاره به اینکه امروز جامعه ما 
نیز چنین وضعی دارد، گفت: »هر طرف می گویند 
واقعیت این است، اگر در این میان کسی پیدا شود 
که بگوید واقعیت را کشف کنیم، سرنوشت خوبی 

پیدا نمی کند. در زمان شاه فساد بود. حتی در زمان خاتمی 
کشیده  مدیران  سطح  به  فساد  زمان  آن  در  اما  بود  هم 
نمی شد. اما در ده سال گذشته فساد به همه سطوح رسید. 
نظارت وجدانی و درونی در حکومت ها وجود ندارد، حتمًا 
باید تضمین نظارتی بیرونی برای هر کسی که می خواهد 
حکومت کند وجود داشته باشد که البته استقالل هم باید 

داشته باشد.«
را  خودمان  حقوق  انقالب  اول  سال  ده  »در  افزود:  وی 
بود  عرف  که  آنچه  نصف  می کردیم.  تعیین  خودمان 
می گرفتیم. اما ممکن بود من بخواهم دو برابر حالت عادی 
کار  و  ساز  به  نباید  را  امور  این  بگویم  می خواهم  بگیرم. 
درونی فرد ربط می دادیم. بنیادش اشتباه بود. این در حالی 
اخالقیات  داعیه دار  و  نبود  اخالقی  شاه  سیستم  که  است 

نبود.«
این فعال اصالح طلب گفت: »بیش ترین سهم درآمد نفتی 
بیکاری  اما فساد و  بود،  اقای احمدی نژاد  ایران در دوران 
با آن میزان  در آن زمان زیاد بود. اگر 5 میلیون شغل را 
نداشت.  وجود  اخیر  اعتراضات  زمینه  دیگر  داشتیم  درآمد 
البته دسترسی به رسانه ها هم امروز به نسبت گذشته خیلی 

زیاد است.«
میوه یک  فساد  که  است  این  »اشتباه سیستم  وی گفت: 
میوه ها  هست  تنه  وقتی  تا  درخت.  خود  نه  است  درخت 
هر سال به وجود می آید. هرکس می گوید مبارزه با فساد 
می کنم، باید با تنه این درخت کار کند. شفافیت و ساختار 
سالم از این دست است. در یک جامعه پویا به کسی که 
فساد را افشا می کند هدیه می دهند. باید نهادهای نظارتی 
رسمی و غیر رسمی مستقیم داشته باشیم. دستگاه قضایی 
به  کسی  ندارد  امکان  صورت  این  در  باشد؛  مستقل  باید 
که  هستند  مدنی  نهادهای  کند.  فساد  دهد  اجازه  خودش 
تنه فساد  و  تا وقتی ریشه  مبارزه کنند.  با فساد  می توانند 
فساد  است.  دیروز  از  بیش تر  روز  هر  میوه اش  دارد  وجود 
محصول یک ساختار است. خطری که ما را تهدید می کند 
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جابه جایی صالح و فساد است. رانت و امتیاز دادن اشتباه 
برای دانشگاه ها سهمیه می گذارید، من موافق  است. چرا 
کمک مالی به خانواده جانبازان و شهیدان هستم اما این 

امتیاز را در آموزش دانشگاهی به کسی ندهید.«
برداشته  نظارت  غرب  همین  در  »اگر  گفت:  سپس  وی 
شود ببینید چه می شود. نظارت مهم است. مخاطب نظارت 
مستقل می کند. اگر این نظارت وجود داشته باشد آدم های 
فاسد هم کار را درست انجام می دهند و اگر نظارت نباشد 

آدم سالم هم فساد می کند.«
طرح  با  انقالب  »اوایل  کرد:  نشان  خاطر  عبدی 
گرفت.  دست  به  را  قسمتی  آمد  هرکس  خصوصی سازی 
از سال 68 این  مطالعات نشان داد منطقشان اشتباه بود. 
فرایند ادامه داشت اما انرژی دموکراتیکی در جامعه ایجاد 
شد که دگر خواهانه بود. بخش نظارت برونی جامعه بسیار 
آقای  با  که  شکافی  دلیل  به  قضایی  دستگاه  شد.  قوی 
که  هاشمی  زمان  کردند؛  عمل  مستقل تر  داشتند،  خاتمی 
جرأت نداشتند. شاخص حاکمیت قانون در سالی که خاتمی 

آمد 25  و روزی که رفت 4۷ شد.
روزی که رئیس دولت قبلی رفت این شاخص به 16 رسید 
و بحث فساد در ایران به بدترین حالت رسید. علت اصلی 
اش این بود که نهادهای نظارتی به کل به حاشیه رفتند. 
رسیدگی  پرونده ها  به  بعداً  می گویند  مصلحت  براساس 

می کنند؛ ولی این وضعیت درست نیست.«
عبدی تصریح کرد: »بعدتر از آن سازمان برنامه و بودجه از 
بین رفت. در کل سیستم یک نوع جایگزینی فساد و صالح 
نتوانست  هم  مجلس  مثل  نظارتی  نظام  حتی  شد.  ایجاد 

اما خوب  بهتر شده  روحانی شاخص ها  از  بعد  کاری کند. 
به سال 84 برسیم می توانیم بگوییم می توان  اگر  نیست. 

شرایط را تحمل کرد.«
این که در پروش  بر  به سؤالی دیگر مبنی  پاسخ  وی در 
چه  امر  این  و  بوده ایم  موفق  چقدر  اخالق مدار  مدیران 
کمکی در مبارزه با فساد می کند، اظهار داشت: »ما نباید 
به کارمند اخالق محور بسنده کنیم، این مسئله اصلی ما 
نیست، مسئله اصلی این است که کارمند باید کارکرد محور 

باشد.«
عبدی تأکید کرد: »اگر فقط به اخالق توجه کنیم زمانی آن 
کارمند اخالق را کنار می گذارد و وارد فساد می شود پس 

باید بر کارکرد تمرکز داشته باشیم.«
وی در خصوص قانون اساسی گفت: »من عقیده دارم که 
قانون اساسی یک متن غیر قابل انعطاف نیست، مثاًل در 
انتخاب رئیس می گویند فرد باید رجال سیاسی مذهبی باشد. 
می دانید چرا؟ چون گفتند اگر مردان بگوئیم زنان ناراحت 
می شوند، اگر زنان و مردان بگوئیم نمی شود. بنابراین گفتند 
رجل تا زور هر کسی رسید وارد شود. قانون اساسی ایران 

تفسیرش بازتابی است که از اجتماع می بینید.« 
من یک قاعده دارم، ما محکوم به امیدیم، چون اگر امید 

نداشته باشیم، با ناامیدی خودمان آینده را نابود می کنیم.
تا آخرین لحظه باید امیدوار باشیم و این امید به ما کمک 
می کند، همه می خواهند بقا داشته باشند و همه برای آن 
می جنگند و نیرویی که خواهان اصالحات است باید بداند 

که بقا ضروری است.«
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گروه پژوهشی جامعه و امنیت، پانزدهمین نشست مطالعات 
عدم  تأثیر  »بررسی  عنوان  با  را  اجتماعی  امنیت  راهبردی 
با  اخیر«  نارضایتی های  بر  بودجه ای  و  اقتصادی  تعادل های 

ارائه دکتر وحید شقاقی، روز سه شنبه 3 بهمن برگزار کرد.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  که  علمی  نشست  این  در 
مینایی،  محمدعلی  آغاز  در  شد،  برگزار  فرهنگی  مطالعات 
کرسی های  مدیر  و  امنیت  و  جامعه  پژوهشی  گروه  مدیر 
مطالعات راهبردی، با اشاره به ناآرامی های اخیر )دی ماه 96( 
هدف از این نشست را واکاوی و ریشه یابی اینگونه اعتراضات 
شامل  اعتراضی  پیشامدهای  و  کرده  اعالم  نارضایتی ها  و 
از:  عبارتند  بخش  دو  »این  و گفت:  دانست  کلی  دو بخش 
نارضایتی جامعه از عملکرد دولت و حاکمیت در برخی زمینه ها 
به ویژه در زمینه اقتصادی، و در سوی دیگر حرکت های ضد 
هویتی برخی افراد و سوءاستفاده های سیاسی جهت تضعیف 
از  خارج  سیاسی  واحدهای  توسط  ملی  امنیت  و  حاکمیت 
کشور. این دو بخش به مرور چنان در هم تنید که با مدیریت، 
راهبری و سازماندهی هدفمند بخش اول توسط بخش دوم، 
نه  بین المللی، و  را در بخش خارجی و  موفقیت هایی جزئی 

داخلی و ملی، بدست آورد.«
سپس دکتر شقاقی، تحلیل گر مسائل اخیر اقتصادی کشور، 
مشکل  کشور،  بودجه ای  مسائل  بررسی  با  امر  ابتدای  در 

انضباط  عدم  عامل  پنج  را  آن  اساسی 
مالی، وابستگی به نفت، عدم تحرک رشد 
شفافیت  عدم  رکود،  تعمیق  و  اقتصادی 
روز  نارضایتی  باعث  که  دانسته  تورم  و 
افزون مردم و دامن زدن به ناآرامی ها در 
ادامه دکتر شقاقی  در  بوده است.  جامعه 
تعادل های  عدم  کلیدی  محورهای  به 
تبعات  و  کرده  اشاره  کشور  بودجه ای 
کشور  توسعه ای  منابع  کاهش  را  آن 
نظیر  بحران هایی  به  رسیدگی  عدم  و 

افزایش  عوامل  دیگر  از  داشتند.  اذعان  و...  ریزگرد  آب، 
سال های  در  طبقاتی  شکاف  تعمیق  مردمی،  نارضایتی های 
اخیر به دنبال سیاست هایی چون عدم تصویب دریافت مالیات 
بر سود سپرده، مسکن خالی، ارث و... بوده که فقیر را فقیر تر 

و ثروتمند را ثروتمندتر می کند.
وی در ادامه گفت: »معمواًل 90 تا 95 درصد بودجه کشورهای 
توسعه یافته از مالیات تأمین می شود درنتیجه در کشور ما نیز 
دولت بایستی با ایجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم، 
مالیات را افزایش دهد تا بتواند کشور را بهتر اداره کند؛ که 
متأسفانه به دلیل وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمدهای 
نفتی، در دولت های مختلف ساختار بودجه ای کشور هیچگاه 
بودجه ای  تعادل  عدم  تشدید  باعث  این خود  و  نکرده  تغییر 

است.«
دکتر شقاقی مهمترین اثرات عدم تعادل های بودجه ای کشور  

را به شرح ذیل خاطر بیان کرد:
1. عدم اثرگذاری بودجه های سنواتی بر فقرزدایی و عدالت 

اقتصادی و اجتماعی،
2. ریخت و پاش بودجه ای،

و  اخیر  سنوات  طی  عمرانی  بودجه های  تخصیص  عدم   .3
تعویق زمان بندی پروژه ها،

4. مبدل شدن دولت به صندوق دریافت و پرداخت در آینده 
و عدم امکان مانور در بخش های کلیدی توسعه ای کشور،

5. ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تعویق پرداخت ها،
6. آینده فروشی منابع،

۷. عدم اثرگذاری بودجه های سنواتی بر رشد اقتصادی.
نهایی  جمع بندی  ارائه  ضمن  مینایی،  محمدعلی  پایان  در 
و  بودجه  تعادل های  عدم  اثرات  و  جنبه ها  بررسی  جلسه، 
آینده(، عالوه بر  اقتصادی کشور در کوتاه مدت )یک سال 
بررسی بلند مدت را پر اهمیت دانست، که نیازمند برگزاری 

نشست های آتی خواهد بود.

گزارش پانزدهمین نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان:

»بررسی تأثیر عدم تعادل های اقتصادی و بودجه ای بر نارضایتی های اخیر« 
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راهبردی  مطالعات  نشست  امنیت،  و  جامعه  پژوهشی  گروه 
با  بی قرار  جامعة  قرار،  »سیاست  عنوان  با  اجتماعی  امنیت 
ارائه دکتر قدیر  با  را  نارضایتی های دی ماه 96«  بر  تمرکز 
این  در  کرد.  برگزار  بهمن   10 سه شنبه  تاریخ  در  نصری، 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  که  علمی  نشست 
مینایی،  محمدعلی  جلسه  ابتدای  در  شد،  برگزار  فرهنگی 
وجود  نشست،  دبیر  و  امنیت  و  جامعه  پژوهشی  گروه  مدیر 
امنیت پایدار را در گرو ایجاد ثبات اجتماعی، و عامل ایجاد 
ثبات اجتماعی را تعادل و توازن بین قدرت سیاسی و قدرت 
اجتماعی دانسته، که در جامعة ما کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است.

امنیت،  حوزة  اندیشمندان  از  نصری  قدیر  دکتر  سپس 
)Security( و جامعة بی قرار  قرار  از نشست سیاست  هدف 
چه  به  که  دانسته  پرسش  این  به  پاسخ  را   )Unsecurity(
بر  حکمرانی  هستة  سیاست های  و  تالش  وجود  با  دالیلی 
ایجاد »قرار«، جامعه تا این حد »بی قرار« است، که نمونه ای 
از این بی قراری را در دی ماه 96 مشاهده کردیم. همچنین 
با بیان ممیزه های بحران های اخیر با دیگر بحران ها، علل و 
عوامل اصلی این بحران و محرکه های نوپدید ایجاد شده در 
چند سال گذشته را ذکر کردند. از ویژگی قابل توجه و قابل 
به  )قریب  شهرها  درگیری  گستردگی  اخیر،  نارضایتی  ذکر 
اعتراضات  این  100 شهر کشور( و جمعیت کمتر حاضر در 
افتاده، مداومت محدود آن  اتفاق  به نسبت دیگر اعتراضات 
بوده است. در ادامه دکتر نصری با بیان سناریوهای احتمالی 
در  ناآرامی ها  عامل  مهمترین  تفصیل  به  کشور،  روی  پیش 

آینده پرداخت.
توصیف  دلیل  به  نصری  دکتر  از  تشکر  با  مینایی  انتها  در 
موشکافانه ایشان از سیاست قرار و جامعة بی قرار، به بررسی 
برآورد  امکان  و  جریان  این  بودن  امنیتی  ضد  شدت  بیشتر 
امنیت  و  اجتماعی  امنیت  حوزة  با شاخص های  آن  وضعیت 

ملی، با توجه به توصیفات ارائه شده، اذعان کرد.

گزارش شانزدهمین نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی

 »سیاست قرار، جامعة بی قرار با تمرکز بر نارضایتی های دی ماه 96« 
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مرکز تحقیقات امام علی )ع( نشستی با عنوان »بازخوانی 
بازنمایی آن در آموزه  معرفت نفس در کالم قدسی و 
های امام علی)علیه السالم(« را با سخنرانی دکتر علی 

مشایخی، در روز سه شنبه 3 بهمن برگزار کرد.

تعامالت  بررسی  به  مشایخی  دکتر  نشست  ابتدای  در 
این  میان  »در  گفت:  و  پرداخت  انسانی  چهارگانه 
محیط  و  دیگران  خدا،  )خود،  یعنی  چهارگانه  تعامالت 
زیست( تعامل انسان با خود نقشی زیرساختی و زیربنایی 
را نسبت به دیگر تعامالت ایفا می کند؛ یعنی اینکه اگر 
انسان تعامل مطلوبی را با خود رقم بزند دیگر تعامالت 
نیز روی به سمت مطلوبیت خواهند گذاشت و در نتیجه 
تعامالت مطلوب، سعادت یابی انسان در دو سرا فراهم 
خواهد شد و این موضوعی است که از بررسی آیات و 

روایات قابل فهم است. 
در این میان آنچه زمینه را برای تعامل مطلوب انسانی 
با خود رقم خواهد زد و خودتعاملی نامطلوب را خواهد 
لسان  در  که  چیزی  همان  است.  خودشناسی  کاست، 
از آن  با عنوان» معرفت نفس«  بیشتر  آیات و روایات 
بازخوانی  به  است  درصدد  نشست  این  می شود.  یاد 
معرفت نفس در کالم قدسی، بپردازد و بازتولید آن در 

آموزه های علوی را مورد بررسی قرار دهد.« 
وی ادامه داد: »قبل از هر چیز و برای ایجاد توجه به 
اهمیت و ضرورت خودشناسی، به چرایی معرفت نفس 
در آیات و روایات می پردازیم و این موضوع را در قالب 
بیان آیات و روایاتی که از توصیفات معرفت نفس سخن 
معرفت  می دهیم:  قرار  تشریح  مورد  آورده اند،  میان  به 
نفس؛ معرفتی افضل است. غایت معرفت است، غایت 
علم و معرفت است؛ سودمندترین معارف و یا به عبارتی 
یکی از دو سودمندترین معرفت ها است. عارف حقیقی 

کسی است که خودش را شناخته است. اصاًل معرفت 
نفس، فوز اکبر است، بافضیلت ترین عقل ها یا برترین 
خردورزی، معرفت انسان به خود است و در نقطة مقابل 
برترین نوع جهل )در نقطه مقابل عقل(، جهل انسان به 
خود است. این درحالی است که دربارة عقل و جایگاه 
حق  رسول  که  عقلی  همان  است،  فراوان  سخن  آن 
است، همان عقلی که هادی، ناجی و اصالح کنندة هر 
امری است؛ همان عقلی که نوری در قلب است که به 
واسطة آن بین حق و باطل تمیز داده می شود؛ همان 
عقلی که هر خیری به واسطة آن درک می شود؛ همان 
خیری که به واسطة آن خدای متعال عبادت می شود و 
جنت به توسط آن حاصل شود و... اینها همه روایاتی 
است که در این باره است. توصیف بعدی دربارة معرفت 
نفس، حکمت افضل بودن آن است؛ همان حکمتی که 
همنشین کتب الهی شده است و تعلیم آن به مردمان 
که  است؛ همان حکمتی  دانسته شده  پیامبران  وظیفة 
گمشدة هر مؤمنی است، همان حکمتی که اولش ترک 
همان  است؛  فانیات  نابودی  آن  نهایت  و  آخر  و  لذات 
قلب  حیات  که  حکمتی  همان  دهد؛  رشد  که  حکمتی 
نابیناست، شنوایی برای  بینایی برای چشم  مرده است 
گوش ناشنوا است و سرتاسر بی نیازی و سالمت است. 
و... اینها بی ارتباط با کارکردهایی که خودشناسی دارد 
نخواهد بود چه بسا خودشناسی همة این برکات را در 

برداشته باشد که حکمت افضل شده است.«
تا  گوییم  نفس  معرفت  از  »باز  گفت:  مشایخی  دکتر 
بیشتر و بیشتر برای شناخت و پی جویی آن راغب شویم. 
خداترسی  و  خداشناسی  با  وثیقی  ارتباط  نفس  معرفت 
دارد. این حدیث را که می فرماید هرکس خود را شناخت 
)به تحقیق( خدایش را شناخته است فراوان شنیده ایم؛ 
شناخت بیشتر نسبت به خود، ترس از خداوند و تبعیت 
از دستورات خداوند را خواهد افزود؛ همان معرفتی که 
خداوند متعال عملی را بدون معرفتش نمی پذیرد و به 
بندگان  امام حسین)علیه السالم( خداوند متعال  فرموده 
را خلق کرده است برای اینکه او را بشناسند و وقتی او 
را شناختند او را عبادت خواهند کرد؛ همان معرفتی که 
اول دین معرفت اهلل است و در پایان این مجموعه از 
روایات حضرت متعجب می شود از خودنشناس چگونه 
است که تواند خدایش را بشناسد. مالحظه می شود در 
و  بین خودشناسی  وثیقی  ارتباط  روایات  این مجموعه 

بازخوانی معرفت  نفس در کالم قدسی و بازنمایی آن 
در آموزه های امام علی)ع(
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خود  باز  این  و  است  برقرار  خداطاعتی  و  خداشناسی 
ضرورت خودشناسی را دوچندان می نماید.

ارتباط خودشناسی با دگرشناسی نیز اهمیت و ضرورت 
را  دگرشناسی  است؛ خودشناسی  افزوده  را  خودشناسی 
خواهد افزود، آنکس که خود را شناسد بین مردم خود 
را ضایع نسازد؛ چگونه کسی دیگران را خواهد شناخت 

آنکس که به خود جاهل است.« 
وی تأکید کرد: »اینها بخشی از روایاتی بود که در مطلع 
بحث دربارة اهمیت و عظمت خودشناسی ذکر کردیم 
تأملی چند در همین روایات که بخشی از آیات و روایات 
در این موضوع  خود ضرورت پرداختن به خودشناسی و 

زوایای وجودی آن را خواهد افزود.

مفهوم شناسی خودشناسی
به  باید  چیز  هر  از  »قبل  داد:  ادامه  مشایخی  دکتر 
به  عبارت  ببینیم  و  بپردازیم  مفهوم شناسی خودشناسی 
کار رفته دربارة خودشناسی در آیات و روایات چیست؟ 
بررسی صورت گرفته در آیات این نتیجه را حاصل آورد 
که خداوند متعال آنگاه که خواسته است به خودشناسی 
 ،)21 )ذاریات/  أَنُْفِسُکْم  َوِفي  نظیر:  عباراتی  دهد  توجه 
في   ُروا  َیَتَفکَّ لَْم  أََو   ،)105 مائده/   ( أَنُْفَسُکْم  َعلَْیُکْم 
روایات  در  لیکن  برده اند.  کار  به  و...  )روم/8(  أَنُْفِسِهْم 
بیشتر عبارت معرفت نفس در اشاره به خودشناسی به 
کار رفته است و در روایات پیش گفته نیز این موضوع 
کلمات  معرفت،  جای  به  که  وجودی  با  است.  مشهود 
مترادف دیگری نظیر علم، درایه، فقه، ادراک و ... بوده 
است و باز بجای نفس کلمات هم معنای دیگری نظیر 
انسان، بشر، بنی آدم، ناس و ... بوده است. چه می شود 
که این عبارت بیشتر در لسان ائمه علی الخصوص امام 
علی)علیه السالم( به کار رفته است. به بررسی لغوی این 
به  این عبارت  از  آیا می شود  ببینیم  تا  بپردازیم  عبارت 

نکته یا نکاتی رسید یا نه؟
فارس  ابن  است.  ف«  ر-   - »ع  ماده  از  »معرفت« 

است؛  مصدر  دو  دارای  گوید: 
و  تتابع  بر  داللت  »الُعْرف«   اول 
شیء  »اجزای«  بودن  پی درپی 
مصدر  دارد.  هم  به  آن  اتصال  و 
دوم: »الَمعِرفة« و »الِعرفان« است 
و  آرامش  سکون،  معنای  به  که 
طمئنینه است؛ چراکه شخصی که 
پیدا می کند، به  به چیزی شناخت 
آن آرامش پیدا می کند و در مقابل، 
کسی که آن چیز را انکار می کند، 

دچار وحشت می شود. راغب گوید: معرفت، درک کردن 
و  اندیشه  با  آن که  اثر  روی  از  است  چیزی  دریافتن  و 
تدبّر است و واژة »انکار« نقطة مقابل و ضّد آن است. 
حمیری در اقرب الموارد گوید معرفت، شناختن به یکی 
از حواّس پنجگانه است. قرشی در قاموس قرآن گوید: 
از  آن  و  است   ناقصی  شناخت  علم  به  نسبت  عرفان 
مصباح  در  فیومی  می شود.  ناشی  شیء  آثار  در  تفّکر 
المنیر معرفت را علمی داند که از طریق یکی از حواس 

پنج گانه به دست آمده باشد و... .«
این گزارشی بود از آنچه لغویون در باب کلمة معرفت 
دانسته  ناقصی  شناخت  علم  به  نسبت  معرفت  گفته اند 
پنج گانه  حواس  طریق  از  را  آن  به  دستیابی  و  شده 
دانسته اند. اما برای تبیین بهتر موضوع هم رابطه علم 
بررسی  را  روایات  و  آیات  در  معرفت  هم  و  معرفت  با 

خواهیم کرد.
آنچه از مجموع بررسی آیات به دست می آید این است 
خداوند  برای  و  شده  استفاده  انسان  برای  معرفت  که 
متعال استعمال نشده است، لیکن علم هم برای انسان  
و هم برای خداوند متعال استفاده شده است. نتیجه آنکه 
معرفت دربارة انسان به کار رفته و معرفت یابی مخصوص 
انسان دانسته شده است و خدا عارف نمی شود. خداوند 
تعاریف ذکر  با همة  اما عارف نیست. چون  عالم است 
شده، خدا نه نقصی دارد که بخواهد به واسطة معرفت 
یابی آن را کامل گرداند، نه حواس پنجگانه ای متصور 
هست که بخواهد با استفاده از آنها معرفت بیابد. انسان 
نسبت به خداوند معرفت پیدا می کند نه علم فلذا  گفته 
الُْعُقوِد  َو َحلِّ  الَْعَزائِِم  بَِفْسِخ  ُسْبَحانَُه   َ اهللَّ َعَرْفُت  می شود 
 َ َو نَْقِض الِْهَمِم )نهج البالغه، حکمت25( و نه َعلَمُت اهللَّ

ُسْبَحانَُه
حمیری در شمس العلوم گوید: اطالق کلمه عارف بر خدا 
جایز نیست؛ چرا که معرفت، حصول علم بعد از جهل 
است؛ در حالی که خداوند متعال از ازل عالم بوده است.

طریحی درمجمع البحرین: دربارة شناخت بندگان از خدا 
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نه »علمُته«... و  استفاده می کنیم  از عبارت »عرفُت اهلل« 
از این معرفت، اطالع و آگاهی به صفات جاللیه و  مراد 
جمالیه پروردگار به اندازة توان بشری است؛ اما اطالع بر 
ذات مقدس پروردگار متعال برای هیچ کس ممکن نیست. 
خدا عالم هست و انسان هم می تواند علم آموزد و عالم 

شود.
در روایات، علی الخصوص در آموزه های علوی، در ارتباط 
بین علم و معرفت مواردی دیده می شود نظیر: ثمره علم 
اول  علم  است،  معرفت  بارورکنندة  علم  است،  معرفت اله 

دلیل و معرفت نهایت آن است.
علماء  و  لغویون  از  برخی  لسان  در  وصف  این  با  سؤال: 
گفته شده است معرفت علمی ناقص است و نسبت بین 
آنها نسبت نقص به کمال است ولی در این روایات ثمره 
علم معرفت دانسته شده است؟ از طرف دیگر خداوند نیز 
عالم است ولی معرفتی به عنوان ثمره علم برای او منظور 

نیست؟
پاسخ: در بادی امر ایجاد تناقض می نماید لیکن با توضیحات 
نتیجة آن  از علم، معرفت  گذشته می توان گفت آن نوعی 
است که مخصوص انسان است و علم خداوندی به واسطه 
ویژگی هایی که دارد معرفت ثمره آن نیست و اصواًل معرفتی 
فلذا علم  نیست.  برای آن متصور  نتیجه  به عنوان ثمره و 
انسانی به واسطه ویژگی هایی که دارد معرفت یکی از ثمرات 

آن است.
ثانیاً: معرفت نسبت به علم در مرتبة باالتری قرار دارد شاید 
به دلیل کارکردهای آن باشد که یکی می تواند عمل گرایی 
باشد ولی به طور حتم در هر صورت برای علم، چنین آثاری 

متصور نیست

مفهوم شناسی نفس
نفس یکی از الفاظی است که در اشاره به انسان در آیات 
و روایات مورد استفاده قرار گرفته است واژه  ای متشکل از 
سه حرف»ن- ف- س« و جمع آن اَنُفس و نُُفوس است. 
نسیم  خروج  آن  و  است  اصلی  معنای  یک  دارای  نفس 
است، چه باد باشد یا غیر آن و معنای تمام واژه های مشتق 
از این کلمه به همین معنا برمی گردد. جان آدمی را از آن 

جهت نفس گفته اند که پایداری آن به نفس است و 
نیز خون را از آن رو »نفس « گویند که هرگاه خون از 
بدن انسان یا حیوان برود، نفس او قطع می شود. )ابن 

فارس)معجم مقاییس اللغه- ازهری تهذیب اللغه(
ابتدایی برای آن قائل نیستند و  برخی دیگر معنای 
معنایابی آن را به  واسطه هم  نشینی با کلمه  ای دیگر 

می  دانند)ابن  منظور لسان العرب، عالمه طباطبایی(
این کلمه مجموعًا بیش از 140 بار و حالت جمع آن 
در  بار  ترتیب 2 و153  به  نیز  انفس  و  نفوس  یعنی 

قران بکار رفته و در بیانات امام علی به وفور حالت  های 
مختلف آن به کار رفته است.

به جز در برخی از موارد که به ذات حق  تعالی اشاره شده 
است؛)آل عمران / 28 و 30؛ انعام/ 12و 54؛ مائدة/ 116؛ 
انسان  به  مربوط  همگی  موارد  بقیة  در  تقریبًا   ) طه/41. 

است.
فردی از افراد انسانی )نوع انسانی(، واجدیت صفت )دارای 
مضاف  الیه(، حضرت آدم، درون، ضمیر و باطن، برخوردار 
از قیامت و حساب، یعقوب از جمله موارد به کار فته است 

که در آن منظور از کلمة نفس، انسان بوده است.  

کاربرد نفس در قرآن
خودفراموشی،  )اندیشه(،  نگریدن  قدرت  تکلم،  قدرت 
نفس،  برای  بدی  خریدن  تالش،  و  سعی  شده،  آفریده 
از مرگ،  برخوردار  ماده، کسب،  از حسد، جفت  برخوردار 
قدرت دفاع و... از مواردی است که در آیات قرآنی به کار 

رفته است. 
نتیجة به کارگیری لفظ نفس در عبارت معرفت نفس: 1- 
فراوانی کاربرد نفس در آیات و در آموزه های علوی  2- 
جامعیت واژه نفس نسبت به انسان، بشر و... )دربرگیرنده 

ویژگی های جسمی و ورحی(
نتیجه کلی: ظرافت، دقت و حکمت عبارت معرفت نفس

نتایج و پیشنهادات
1- ضرورت با هم بینی آیات و روایات )ضرورت تشکیل 

خانواده حدیث وخانواده آیات قرآنی(
عبارات  و  و دقت و حکمت کلمات  به ظرافت  توجه   -2

قرآنی و حدیث
و  آیات  در  نفس  معرفت  بررسی  در  ابتدایی  بخش  این 
روایات بود که با محوریت دیدگاه علوی مورد بررسی قرار 
و  تبیین  و  خودشناسی  اهمیت  از  آینده  جلسة  در  گرفت. 
خواهیم  باره  این  در  پیش گفته  احادیث  از  برخی  تشریح 
خواهیم  خودشناسی  چیستی  بررسی  به  سپس  و  گفت 

پرداخت.
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انقالب  پیروزی  سالگرد  آستانة  در 
اسالمی، روز چهارشنبه 18 بهمن ماه، 
اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  همت  به 
مؤسسه  همکاری  با  و  پژوهشگاه 
از  نشست  آخرین  جماران،  مطبوعاتی 
سلسله نشست های »صدایی که شنیده 
نشد« با سخنرانی دکتر هادی خانیکی 
عالمه  دانشگاه  ارتباطات  )استاد 

ابراهیم  دکتر  و  طباطبایی( 
شناسی  مردم  )استاد  فیاض 
موضوع  با  تهران(  دانشگاه 
دیرین  چالش  »استبداد، 

ایرانیان« برگزار شد.
این  در  فیاض  ابراهیم   
استبداد  »من  گفت:  نشست 
می دانم  مشروطه  زمان  تا  را 
و پس از آن استبداد سرنگون 
و کشور ما مشروطه می شود. 
اساسی  قانون  مقطع،  آن  در 
تدوین شده و نوسازی صورت 

می گیرد و در اوج آن اقدامات رضا شاه 
و  اجتماعی  نوسازی  که  دارد  قرار 

آموزشی و... ایجاد می کند«.
هادی خانیکی نیز به عنوان یکی دیگر 
»استبداد،  کرد:  اظهار  سخنرانان،  از 
مردم  از  را  خودباوری  و  خوداندیشی 
ترس  از  مملو  را  جامعه  و  می گیرد 
و  ترس  دلیل،  همین  به  و  می کند 
جامعة  محصوالت  عنوان  به  حقارت 
استبداد زده، زمینه ای برای شکل گیری 

انقالب در جامعه هستند«.
در ابتدای این نشست، ابراهیم فیاض 
با طرح این سؤال که آیا رژیم پهلوی 
دیکتاتوری یا استبداد بود؟ گفت: »آنچه 
که در دورة پهلوی بود، دیکتاتوری بود 
اساس  بر  استبداد  زیرا  استبداد.  نه  و 
می گیرد  شکل  جامعه  در  بی سوادی 
ندارد  وجود  متفکر  که  جامعه ای  در  و 
که  می کند  حکومت  و  می آید  کسی 

خودرأی یا مستبد به رأی است.«
این  پهلوی  رژیم  اینکه،  بیان  با  وی 
تا  را  استبداد  »من  گفت:  نبود،  گونه 
آن  از  پس  و  می دانم  مشروطه  زمان 
استبداد سرنگون و کشور ما مشروطه 
اساسی  قانون  مقطع،  آن  در  می شود. 
تدوین شده و نوسازی صورت می گیرد 
و در اوج آن اقدامات رضا شاه قرار دارد 

و...  آموزشی  و  اجتماعی  نوسازی  که 
ایجاد می کند.«

افزود:  انسان شناسی  پژوهشگر  این 
»امروز که در تاریخ می نگریم، متوجه 
نوسازی ها  آن  از  مردم  که  می شویم 
ناراحت نبودند. حتی دیده می شود که 
یک اصولگرا هم که می خواهد رئیس 
رضاشاه  من  می گوید  شود،  جمهور 
اصولگرایانم. مثل اینکه رضا خان یک 
که  است  پارادایم  یا  چارچوب  الگو، 
نتیجه  در  کرد.  اسالمی  را  او  می توان 
استبداد ما تا زمان مشروطه بوده است 
که شاخصه مهم آن هم این بود که به 
صورت اخباری گری در فقه و در ظاهر 
برای  قرآن  نقد  حتی  درآمد.  احادیث 
انداختن  حجیت  از  را  قرآن  و  حدیث 
حدیث  در  هرآنچه  اینکه  به  اعتقاد  و 
وجود دارد، همان عدالت است؛ از جمله 

شاخصه های آن است.«

به  کار  دوره  این  در  »اما  گفت:  وی 
آنجا رسید که عدالت معنا نداشت، زیرا 
هر هنگام که عرفان وارد شود عدالت 
بی معنا می شود. از این رو، گفتند که 
روی  از  باید  و  نیست  حجت  قرآن 
استخراج  را  عدالت  مفهوم  احادیث 
کرد. در نتیجه این پادشاهی را تثبیت 

کردند.«
دومین  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
عرفان،  در  که  هم  رکنی 
شدت  به  را  استبداد  پادشاهی 
مالصدرا  فلسفه  می کرد،  حاکم 
درون  »استبداد  گفت:  بود، 
شده  متجلی  مالصدرا  فلسفه 
بود. زیرا عقل در آن برباد رفته و 
وحدت و اصالت وجود در آن بی 
فلسفه،  این  نگاه  از  و  معناست 
کسانی هستند که می توانند بین 
این  گیرند.  قرار  بنده اش  و  خدا 
فلسفه بود که مسأله »ظل اهلل« 
و رکن رابع که همان حاکم بود را در 
مالصدرا  فلسفه  کرد.  مطرح  جامعه 
گفت(  فلسفه  آن  به  بتوان  اگر  )البته 
به عالوه مکتب اخباری گری در فقه 
شد(  روش مند  بعدها  فقه  اصول  )زیرا 
باهم جنگیدند و باعث نابودی حکومت 

صفویه شدند.«
»نمی توان  گفت:  ادامه  در  فیاض 
از  پس  مرج های  و  هرج  و  استبداد 
ساختار  بدون  را  مستبد  سرنگونی 
اندیشه ای  و  فقهی  فلسفی،  تئوریک، 
اندیشه  در  ریشه  این ها  زیرا  دانست. 
فقهی  دموکراسی،  اندیشه  و  داشتند 
و  اخباری گری  است.  بوده  فلسفی  یا 
ایجاد  را  استبداد  این  مالصدرا  فلسفه 
کردند و این مسأله تا دوره فتحعلی شاه 
بود،  تئوریک  بعد  در  اخباری گری  که 
ادامه داشت و در دوره ناصرالدین شاه 
بعدها  اما  شد.  پیروز  ساختاری  بُعد  در 

ابراهیم فیاض: برخی تاریخ را نخوانده اند
 نشست  »استبداد چالش دیرین ایرانیان«
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اصول فقه روش مند به وجود آمد و این 
روش مندی ضد استبداد بود.«

زمان  از  که  »اینجاست  افزود:  وی 
استبداد  و  ناامنی ها  مشروطه،  پیروزی 
وجود داشت؛ تا اینکه رضا شاه روی کار 
آمد و دیکتاتوری شروع شد. تقریبًا همه 
طرفدار  مشروطه  از  بعد  اصولی های 
نائینی  مرحوم  جمله  از  بودند.  رضا شاه 
می کرد  تأیید  به شدت  را  رضاشاه  که 
و آخوند خراسانی که از دنیا رفته بود، 
اما فرزندانش به شدت طرفدار رضاشاه 

بودند.« 
رضاشاه  اینکه  بیان  با  فیاض  ابراهیم 
گفت:  بود،  نوسازی  طرفدار  شدت  به 
»منتها نه نوسازی ای که توسط مردم 
انجام شود، بلکه نوسازی که وظیفه آن 
بر عهدة ارتش است. زمانی که رضا شاه 
روحانیون  و  مردم  آمد،  کار  روی 
تمامی  بودند.  طرفدارش  شدت  به 
آخوندهای نجف و قم در سال 1313، 
حتی مرحوم مدرس تا آن مقطعی که 
نکرده  پیدا  دیکتاتوری  حالت  رضا شاه 

بود، طرفدارش بود.«
اقداماتی  نمونه  از  اینکه،  بیان  با  وی 
اراذل  با  مقابله  داد  انجام  رضا شاه  که 
در  »پیرمردی  گفت:  بود،  اوباش  و 
عشقعلی  الت  که  می کرد  تعریف  قم 
بوده  نام  همین  به  کوچه ای  در  که 
از هر پسری  است، فردی بود که اگر 

را  وی  شبانگاه  باید  می آمد،  خوشش 
شاه  رضا  اینکه  تا  می دادند.  تحویلش 
و  کرد  بینی اش  درون  خودنویس  دو 
سرش را محکم بر زمین کوبید و اکثر 
الت ها و اراذل را این گونه آدم کرد. اما 
رضاشاه در دوره بعدی مستبد می شود. 
یعنی از سال 1313 تا 1320، مسائلی 
جنسی  مسائل  و  اموال  مصادره  نظیر 
کذایی اش شروع می شود، به طوری که 
روحانیون و روشنفکران در این مقطع با 

رضاشاه درگیر می شوند.«
تا   1320 از  ماجرا  »این  افزود:  وی 
ما  آن  از  و پس  1325 طول می کشد 
شاهد هرج و مرجی به نام روشنفکری 
هستیم. که این شرایط تا سال 1330 
ادامه می یابد و پس از آن نهضت ملی 
کردن صنعت نفت از سوی مصدق آغاز 
می شود. چه در دورة قبل مصدق، چه 
در دوره او، هرج و مرج و ناامنی کشور 
را در می نوردد. اما پس از کودتای 28 
مرداد کشور امن می شود و مارکسیست 
ها اعدام شده و روحانیون قم نیز آرام 

می شوند.«
وی با اشاره به اعدام فدائیان اسالم در 
آن مقطع گفت: »جالب است بدانید که 
این گروه، جزو اولین کسانی بودند که 
پیام  بغداد،  از  مرداد   28 کودتای  بابت 
تبریکی برای شاه ارسال کردند. یعنی 
تبریک  اولین  جزو  صفوی«  »نواب 

 28 کودتای  برای  شاه  به  گویندگان 
مرداد بود. معلوم نیست ما تا کی باید 
ادامه  کشور  این  تاریخ  در  را  انحطاط 
مطلب  این  از  برخی  اینکه  دهیم؟ 
که  خاطرست  بدین  می کنند،  تعجب 
تاریخ را نخواندند وگرنه اسناد اقدامات 
»فدائیان اسالم« در این رابطه موجود 

است.«
به  که  کسانی  اینکه،  بیان  با  فیاض 
صورت علنی با نهضت مشروطه درگیر 
شدند همان فدائیان اسالم بودند، گفت: 
»آنها نه تنها با مشروطه خواهان، بلکه 
مشروطه ای  علمای  و  روحانیون  با 
نوسازی   ،42 سال  تا  بودند.  درگیر 
شاه با درگذشت آیت اهلل بروجردی که 
تقسیم  و  فئودالیسم  موضوع  مخالف 
اراضی بود، آغاز شد و با فوت آیت اهلل 
بروجردی مقدمه برای نوسازی در این 

خصوص، شروع می شود.«
از  حرف  وقتی  اینکه،  بیان  با  وی 
منظور  می شود،  زده  دیکتاتوری 
در  آمرانه  نوسازی های  در  دیکتاتوری 
دانش  سپاه  و  اراضی  تقسیم  ارتش، 
»این  داشت:  اظهار  است،  بهداشت  و 
آمرانه  صورت  به  همگی  اقدامات 
بودند. حتی رضاشاه که اعالمیه کشف 
حجاب را داد، برخالف ناصرالدین شاه 
یا  می خواهد  دلم  من  نگفت:  هیچگاه 
طوری  بلکه  است،  این  ملوکانه  امر 
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اسالم  قاعدة  و  امر  که  داد  اعالمیه 
گونه  این  می خواست  و  است  چنین 
قانونی  و  قاعده  اساس  بر  که  بگوید 

قبلی عمل می کند«
اینکه،  به  اشاره  با  پژوهشگر  این 
رضا شاه برای انجام هر اقدامی هیچ گاه 
بوده  چنین  ملوکانه  امر  که  نمی گفت 
است، افزود: »ما باید میان نوسازی های 
مربوط  نوسازی های  با  رضاشاهی 
قائل  تفکیک  ناصرالدین شاه  دوره  به 
ناصرالدین  نوسازی های  زیرا  شویم. 
نوسازی های  و  استبدادی  نوع  از  شاه 
بود.  دیکتاتوری  جنس  از  شاه  رضا 
بدین معنا که اقدامات ناصرالدین شاه، 
اقدامات رضاشاه،  اما  بود،  امر ملوکانه 
براساس قانون یا قاعده ای قبلی بود.«

وی افزود: »محمدرضا شاه تا سال 48 
موضوع نوسازی را انجام داد. از آن سال 
به بعد، شاه اسالمی شد و سیدحسین 
کارهای  سال ها  آن  در  نیز  نصر 
اسالمی انجام می داد. شاه تالش کرد 
شاهنشاهی  اسالمی  حکومت  یک  تا 
عالمه  آن  درون  که  کند  تأسیس 
شریعتمداری  سیدکاظم  طباطبایی، 
و ... حضور داشتند. در انقالب اسالمی، 
با نوسازی ها مشکل داشتیم. یعنی  ما 
احساس می کردیم که نوسازی شاه و 
حرف هایش در این باره، فاصله ای زیاد 

با واقعیات داشت.«
آن  »در  کرد:  بیان  جامعه شناس  این 
مقطع، شریعتی نیز یک الگو بود. بدین 
معنا که ما می گفتیم اگر شاه می خواهد 
چرا  کند  درست  اسالمی  حکومت 
می کند  دنبال  را  نسلی  سلسله  اسالم 
و چرا به دنبال اسالم امام علی)ع( که 
شریعتی آن را ترسیم می کند، نیست؟ 
که  اسالمی  حکومت  آن  ما  برای 
بود.  مدنظر  می کرد،  ترسیم  شریعتی 
به نحوی که با همین ساختار شریعتی 
در دولت میرحسین موسوی تا انتهای 
از  پس  دوباره  اما  رفتیم.  جلو  جنگ 
جنگ، دیکتاتوری بازسازی و نوسازی 

هاشمی رفسنجانی شروع شد.«

ما  مقطع  این  در  اینکه،  بیان  با  وی 
گفت:  بازگشتیم،  شاه  دوره  به  دقیقًا 
جمشید  رفسنجانی،  هاشمی  »حتی 
هویدا  از  بعد  بود  قرار  که  را  آموزگار 
ساختار نوسازی شاه در حزب رستاخیز 
را پیاده کند، به عنوان کارشناس بانک 
جهانی به ایران دعوت کرد و بازسازی 
متأسفانه  کردند.  شروع  را  شاه  دورة 
مقطع،  آن  در  هاشمی  صحبت های 
دلیل  به  اما  بود.  شاه  سخنان  همانند 
اینکه بیشتر سخنان شاه سانسور شده 

بود، مشخص نمی شد.«
فیاض افزود: »میرحسین موسوی نیز 
در آخرین سخنرانی خود در آن سال ها 
گفت ما با این بازسازی های هاشمی، 
جهان  سرمایه داری  اذناب  از  یکی  به 
تبدیل خواهیم شد. او دیگر تا سال 88 
به محاق رفت و هیچ صحبتی نکرد. 
اصالحات نیز که بعد از دورة هاشمی 
شکل گرفت، تالش کرد ضد نوسازی 
که  معنا  بدین  بگیرد.  شکل  هاشمی 
نوسازی های  موافق  ما  گفت،  خاتمی 
هاشمی  زمان  دیکتاتوری  با  توأم 
سخنرانی  اولین  در  خاتمی  نیستیم. 
بحث  اصالحات،  گفتمان  با  خود، 
لیبرالیسم  با  و  کرد  مطرح  را  عدالت 

هاشمی مخالفت کرد.«
به  خاتمی  »هرچند  داشت:  بیان  وی 
صورت جدلی با هاشمی روبه رو شده 
بود. اما اساس دولت خاتمی در اقتصاد 
همان لیبرالیسم زمان هاشمی بود. به 
انتهای  در  خاتمی  آقای  دلیل  همین 
دوگانگی هایی شد که علت  کار دچار 
بودند.  خارجی  و  داخلی  فشارهای  آن 
البته دولت خاتمی عملکردهای مثبتی 
قابل  که  داشته  اقتصاد  حوزة  در  هم 

انکار نیست.«
افزود:  اجتماعی  پژوهشگر  این 
این  در  بحثی  کسی  هنوز  »متأسفانه 
باره نکرده که خاتمی چه حرکت های 
مثبتی به نفع اقتصاد مردم داشته است 
و چقدر به سمت عدالت حرکت کرد. 
عدالت  سمت  به  خاتمی  شک  بدون 

ساختاری  همان  با  و  کرد  حرکت 
دولت  بود،  کرده  ایجاد  دولتش  که 
نژاد«  »احمدی  افراطی  راستگرای 
روی کار آمد. نباید فراموش کنیم که 
زمان  در  هاشمی  دولت  دیکتاتوری 

احمدی نژاد تبدیل به استبداد شد.«
احمدی نژاد  »دولت  کرد:  بیان  وی 
دانش،  با  و  شد  بنا  عرفان  اساس  بر 
داشت.  ضدیت  حوزه  و  دانشگاه 
و  داشت  ضدیت  همه  با  او  بی شک 
وجود  که  بود  قاعده ای  هر  مخالف 
داشت. استبداد شدید احمدی نژادی، ما 
استبداد  به  دیکتاتوری  از  دیگر  بار  را 
در  نوسازی  آن،  از  پس  اما  کشاند. 
شده  مواجه  بست  بن  با  فعلی  دولت 
کرده  پیدا  زیگزاگی  حرکتی  و  است 
روشن  مردم  تکلیف  امروز  است. 
که  تکنولوژی هایی  این  با  اما  نیست، 
به شدت هوشیار شدند و  آمده، مردم 
شعور  به  دیکتاتوری  و  استبداد  از  ما 

عمومی رسیده ایم.«
وی با بیان اینکه، شبکه های اجتماعی 
می کنند،  هوشیار  را  مردم  شدت  به 
بین  را  فضا  شبکه ها،  »این  گفت: 
و  می کنند  دیالوگی  خارج  و  داخل 
فضای دیالوگی میان دانش و زندگی 
آن  چه  می آورند.  وجود  به  روزمره 
و  دارد  دیکتاتوری  تفکر  که  فردی 
چه آنکه مستبد است، به شدت از این 
شبکه ها می ترسد. اما مردم خوشحالند 
وقت  شبکه ها  این  پای  شدت  به  و 
می گذارند. این تکنولوژی جدید، شعور 
عمومی را شکل می دهد. دیکتاتوری و 
استبداد دیگر با این شعور وجود ندارد 
و عرفان این تکنولوژی به شدت صلح 

طلب است.«
عمومی  شعور  »امروز  گفت:  وی 
استبداد  دیگر  و  است  گرفته  شکل 
و  نمی کند  تحمل  را  دیکتاتوری  و 
اجتماعی  تحوالت  ساختار  وارد  ما 
شدیم. جامعة ما که جامعه ای سیاسی 
اجتماعی  شدت  به  بود  قدرت زده  و 
است.  شده  اجتماعی  مطالباتش  و 
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عقب  دچار  شدت  به  ما  سیاست  اما 
که  سلیمی  عقل  و  شده  ماندگی 
داشته  ما وجود  در سیاستمداران  باید 
متأسفانه  است.  رفته  دست  از  باشد، 
دیکتاتوری،  در  چه  و  استبداد  در  چه 
سیاستمداران از جامعه عقب ترند. می 
خواهد شاه باشد یا جمهوری اسالمی، 

عقب تر از مردم هستند.«
هوش  امروز  اینکه،  بیان  با  وی 
است،  رفته  بین  از  ما  سیاستمداران 
گفت: »سیاست آن هوشی را که باید 
و  وحشت  دچار  و  ندارد  باشد،  داشته 
رسانه های  است.  شده  دستپاچگی 
هستند  شکل گیری  درحال  جدید 
شدن  ایجاد  حال  در  جهانی  صلح  و 
است و همین که این رسانه ها موجب 

ترامپ  چون  فردی  اذیت 
می دهد  نشان  می شوند، 
دچار  سیاستمداران  که 
عقب ماندگی ذهنی و فکری 
آینده  به  نسبت  آنها  شده اند. 
کورند و همیشه به تکنولوژی 
متأسفانه  داده اند.  فحش 
است  این  مصیبت  بزرگترین 
که  تکنولوژی  به  نسبت  که 
بنا می شود،  اقتصاد روی آن 

عقب ماندگی پیدا کنیم.«
افزود:  جامعه شناس  این 

»سالهای سال میلیاردها تومان خرج 
بود.  بی فایده  اما  کردیم  فیلترینگ 
هر  در  تکنولوژی  رسالت  مهم ترین 
جامعه ای ایجاد و رشد اقتصاد است. 
وجود  به  اقتصادی  رشد  که  موقعی 
می آید، جامعه سازی به وجود می آید و 
متعاقب آن، سیاست سازی و فرهنگ 
این  با  ما  می شوند.  ایجاد  سازی 
می کنیم.  رفتار  برعکس  تکنولوژی 
مسائل  همه  به  جامعه  این  در  وقتی 
می شود،  نگریسته  وارونه  صورت  به 
و  دشمن  تکنولوژی ها  که  اینجاست 

باعث وحشت ما می شوند.«
است  محال  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
نفهمید،  را  آینده  و  بخوانید  را  تاریخ 

گفت: »کشوری که پیشرفته است، به 
زیرا  است.  مهم  برایش  تاریخ  شدت 
پای  نمی توانیم  تاریخ  خواندن  بدون 
انقالب  تاریخ  ما  بگذاریم.  آینده  در 
را گم کردیم و آن را نفهمیده ایم، به 

همین خاطر دچار وهم شدیم.«

***
 دکتر هادی خانیکی  دیگر سخنران 
نشست گفت: »ما کار درستی کردیم 
آنقدر  کردیم.  شرکت  انقالب  در  که 
که  نداریم  باالیی  ادعاهای  هم 
حتی  زیرا  کردیم.  انقالب  ما  بگوییم 
بلکه  نمی سازند،  را  انقالب  نخبگان 
محصول  که  است  پدیده ای  انقالب 
روابط  و  مناسبات  از  مجموعه ای 

از  بخواهید  اگر  چه  نتیجه  در  است. 
چه  کنید،  تقدیر  دوره  آن  جوانان  ما 
ما را محکوم کنید؛ باید بگویم که ما 
بلکه  نیستیم.  انقالب  این  نمایندگان 
و  رخدادها  از  مجموعه ای  را  انقالب 
را  رخدادها  آن  که  می سازند  عوامل 
نمی توان به بازه سال های 56 تا 58 

محدود کرد.«
ابتدای  در  نکته  سه  به  اشاره  با  وی 
اینکه،  اول  »نکته  افزود:  خود،  بحث 
اخیر  روزهای  در  که  برنامه ای  نام 
شنیده  که  عنوان»صدایی  تحت 
در  بود؟  کجا  از  کرد،  پیدا  نشد«رواج 
در  که  فرازهایی  از  یکی   5۷ سال 
شاه  سخنرانی  آن  است  مانده  تاریخ 

بود که گفت: من صدای انقالب شما 
صدای  واقعًا  شاه  اینکه  شنیدم.  را 
وادار  اینکه  یا  بود  شنیده  را  انقالب 
شد به اینکه صدای انقالب را بشنود، 
در صحبت های آقای دکتر فیاض هم 

وجود داشت.«
»کسانی  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
مانند دکتر نصر مدعی هستند که آنها 
شاه را متعاقد کردند که این حرف را 
بزند، وی همچنین گفته است که او 
و آقای قطبی و برخی دیگر آن متن 
را برای شاه آماده کردند. نشنیدن این 
صدا و وادار شدن به شنیدن آن توسط 
شاه  گوی  و  گفت  همین  در  را  شاه 
گفت و گو  این  در  وی  دید.  می توان 
از غم و نگرانی نسبت به  با تراکمی 
و  می کند  صحبت  آینده 
حتی بر واژه هایی که به کار 

می برد، مسلط نیست.«
وی بیان کرد:» این تعبیر در 
حافظه تاریخی ما مانده بود 
و در سال گذشته بخشی از 
مرحوم  که  تحقیقاتی 
علی  دکتر  و  تهرانیان 
اولین  عنوان  تحت  اسدی، 
پیمایش سنجش نگرش ها 
در  ایرانیان  ارزش های  و 
دادند،  انجام   1353 سال 
عباس  و  گودرزی  آقایان  منتشر شد. 
عبدی نیز در کتابی با عنوان صدایی 
منتشر  را  پیمایش  این  نشد،  شنیده 
مقایسه ای  تا  کردند  تالش  و  کردند 
را با موج اول، دوم و سومی که بعد از 
انقالب ایجاد شده بود، انجام دهند.«

»پژوهشگاه  گفت:  ادامه  در  خانیکی 
انسانی و مطالعات فرهنگی در  علوم 
تحقیقات  آن  از  بخشی  وارث  واقع 
است و باید به بخشی از تحقیقاتی که 
در آن صورت گرفته، توجه کنیم. چرا 
که پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعه 
ایران که دکتر تهرانیان مسئولیت آن 
را برعهده داشت، بعدها به همراه چند 
پژوهشگاه  این  به  دیگر،  پژوهشکده 

ابراهیم فیاض: صلح جهانی با رسانه های جدید در حال شکل گیری است
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آن  در  را که  کاری  باید  تبدیل شد. 
انجام  پژوهشگاه  این  و  پژوهشکده 

گرفته، بازخوانی کنیم.«
وی گفت: »کاری که مرحوم تهرانیان 
انجام داد این بود که برای اولین بار 
روش آینده نگری را در ایران به کار 
و  کّمی  روش های  ترکیب  با  و  برد 
و  فرهنگی  سرشناسان  از  کیفی، 
 53 سال های  فاصله  در  سیاسی 
این  برای  کرد.  نظرآزمایی   55 تا 
باالی  مسئولین  از  را  سطوحی  کار 
به  وزرا  و  وزیر  نخست  از  حکومت 
انتخاب  تا روشنفکران و علما  پایین 
کرد. او می خواست ببیند در الیه های 
برای  و  می گذرد  چه  جامعه  زیرین 
از  روحانیون  از  نفر   15 با  کار  این 
جمله آیت اهلل مطهری، شریعتمداری، 
فلسفی و یحیی نوری گفت و گو کرده 

بود.«
که  بود  این  »حرف  کرد:  بیان  وی 
این  به  تحقیق  این  براساس  وی 
بزرگ  تحول  یک  که  رسیده  نتیجه 
اول  است.  راه  در  ایران  در  مذهبی 
دوم  و  است  راه  در  تحولی  اینکه 
سوی  و  سمت  تحول  این  اینکه 
مذهبی دارد. من به عنوان کسی که 
بخشی از عمرم در آن زمان گذشته 
است و در آن برهه زندگی چریکی 
و مسلحانه داشتم، می خواهم بگویم 
که این قسمت از کار آقای تهرانیان 
از این حیث مهم است که در فاصله 
سال های 53 تا 55 که او این تحقیق 
برای  حداقل  است،  داده  انجام  را 
نیروهای مذهبی که مبارزة رادیکال 

و مسلحانه می کردند، شرایط خوبی 
نبود.«

در  مقطع،  آن  »در  افزود:  خانیکی 
تغییراتی  خلق  مجاهدین  سازمان 
و  بود  آمده  وجود  به  ایدئولوژیک 
زندان  در  مذهبی  متفکرین  اغلب 
مبارزه  در  می بردند.  سر  به  تبعید  یا 
از  چرخشی  یک  سیاسی  رادیکال 
اسالم به سمت مارکسیسم رخ داده 
مجاهدین  ایدئولوژیکی  تغییر  بود. 
زمان  آن  مبارز  جوانان  برای  خلق 
بعدی  تاریخی  قضاوت های  مانند 
آرزوهای  از  بسیاری  آنها  زیرا  نبود. 
خود را بر این متمرکز کرده بودند که 
تنها راه و موفق ترین مبارزه با رژیم 
در  و  است  مسلحانه  مبارزه ای  شاه، 
کنار این مبارزه  مسلحانه و چریکی، 
اندیشه های امام و تأثیری که داشت 

قابل انکار نبود.«
وی افزود: »همچنین نقشی که دکتر 
عمومی  فضای  در  داشت  شریعتی 
جامعه  در  که  آنچه  ولی  بود.  مطرح 
تولید می شد، این سوال بود که آیا به 
استبداد  علیه  می توان  اسالم  اتکای 
پاسخ  کرد؟  مبارزه  دیکتاتوری  و 
به  می توان  بله  که  بود  این  جوانان 
نام اسالم، علیه استبداد مبارزه کرد. 
مقدار  ایدئولوژیک،  تغییر  این  با  اما 
زیادی به آرمان شهر آنها لطمه وارد 

شده بود.«
اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
تهرانیان  مرحوم  »تحقیق  گفت: 
یک  سمت  به  جامعه  که  داد  نشان 
پیش  لوای مذهب  در  انقالبی  تغییر 

که  علمی  نهاد  یک  اینکه  می رود. 
نسبتی  ایدئولوژی  لحاظ  به  خود 
نداشته  می کند  پیش بینی  آنچه  با 
چنین  جامعه  زیرین  الیه های  از  و 
نتیجه ای می گیرد، ارزشمند است. به 
نحوی که وقتی از او می پرسند با چه 
شواهدی به این نتیجه رسیده است، 
می گوید: از عدم باور و فاصله ای که 
میان نخبگان سیاسی درون حکومت 
به  می دادند،  انجام  که  مسئولیتی  با 

این نتیجه رسیده است.«
وی افزود: »نکته دوم این است که 
این  آیا  پرسیدم  تهرانیان  مرحوم  از 
منعکس  خود  تحقیق  در  را  نتیجه 
کردید؟ پاسخ وی منفی بود و علت 
این کار را عدم جرأت و ترس خود 
با  یعنی  کرد.  عنوان  آن  اعالم  از 
بود  دولتی  و  رسمی  تحقیق،  اینکه 
منعکس  را  نتیجه  نمی توانستند  اما 

کنند.«
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 
از لحاظ علمی تفاوتی میان استبداد 
گفت:  دارد،  وجود  دیکتاتوری  و 
می خواهیم  که  چه  هر  را  آن  »نام 
که  صدایی  مقطع  آن  در  بگذاریم؛ 
در جامعه وجود داشت، نمی توانست 
شنیده شود یا انعکاس پیدا کند. نکتة 
نوعی  به  باید  معتقدم  اینکه،  سوم 
را  خود  تاریخی  فهم  تا  باشیم  قادر 
بر شناخت گفتمانی از تاریخ منطبق 
کنیم. من تاریخ را یک متن مرده و 
بی جان نمی دانم ولی باید در خواندن 

آن، فهمی گفتمانی داشته باشیم.«
بر  عالوه  »یعنی  افزود:  وی 

خانیکی: پژوهشگاه علوم انسانی از پشتوانه تجربة تحقیقات گذشتگان نیز برخوردار است
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کالمی،  زمانی،  صورت بندهای 
و  گفت وگوها  و  اسناد  اطالعاتی، 
به  یا  شده  نوشته  که  آنهایی  همه 
زبان می آید؛ باید بتوان نسبت میان 
تکست و کانتکست را و نسبت میان 
زمینه و متن ها را رعایت کرد. یعنی 
زمانه  در  مسلط  گفتمان  که  وقتی 
از جمله در  انقالب است و  گفتمان 
ایران نیز این وجود دارد، خیلی فرق 

می کند.« 
»دامنة  گفت:  ادامه  در  خانیکی 
گفتمان انقالبی آنقدر در ایران وسیع 
انقالب  نام  هم  شاه  حتی  که  است 
به  را  اداری  انقالب  یا  مردم  و  شاه 
اقداماتی را که انجام می دهد،  روی 
می گذارد. یعنی در آن زمان انقالب 
آنقدر چیز خوبی است که هر اتفاقی 
که می افتد، با محک انقالب سنجیده 
می شود. بله! من معتقدم که به طور 
وجود  انقالب،  عوامل  از  یکی  حتم 
استبداد یا دیکتاتوری با هر تعریفی 
از  یکی  اینکه  کما  هست.  و  بوده 
شیوه های  سر  بر  که  بحث هایی 
آن  رویکردهای  و  مبارزه  مختلف 
وجود دارد، این است که از مشروطه 
تا انقالب، بحث استبداد بسیار جدی 

است.«
گفت:  متن  دو  به  اشاره  با  وی 
»یکی متن طبایع االستبداد )مرحوم 
را  استبداد  درد  که  است  کواکبی( 
اسالمی  جوامع  در  زیادی  مقدار  به 
و به ویژه جامعة ما مطرح می کند و 
در آن به گونه های مختلف استبداد، 
از جمله استبداد دینی اشاره می کند. 
استبداد را در حوزة علم مطرح می کند 
و اشاره می کند به اینکه چطور برخی 
بعضی  و  می کنند  پیشرفت  علوم  از 
دیگر پیشرفت نمی کنند. به نظر من 
در کنار این کتاب باید توجه دیگری 
هم به کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله 

)مرحوم نائینی( کرد.«
بیان  به  که  کتابی  »آن  افزود:  وی 
کتاب  می پردازد  استبداد  در  درد 

کتابی  آن  و  است  کواکبی  مرحوم 
که به درمان می پردازد کتاب مرحوم 
را  استبداد  درمان  او  است.  نائینی 
نهادهای  شکل گیری  در  بیشتر 
در  جامعه  گرفتن  قدرت  و  مدنی 
متن  دو  این  می داند.  استبداد  برابر 
بسیار مهمی هستند. ما باید بپذیریم 
جامعه ای  گذشته،  از  ما  جامعة  که 
استبدادزدگی  و  است  زده  استبداد 
هم درد مزمن جامعه ماست و حتی 
روشنفکران و کنش گران سیاسی را 
در بر می گیرد؛ به گونه ای که گاهی 
گرفتار  هم،  سیاسی  مبارزان  خود 

استبدادزدگی می شوند.«
وی بیان کرد: »استبداد، خوداندیشی 
و  می گیرد  مردم  از  را  خودباوری  و 
و  می کند  ترس  از  مملو  را  جامعه 
به  حقارت  و  ترس  دلیل،  همین  به 
استبداد   جامعه  محصوالت  عنوان 
شکل گیری  برای  زمینه ای  زده، 
سطوح  هستند.  جامعه  در  انقالب 
بعد  می توانیم  را  استبدادزدگی  این 
واکاوی  بهتر  سال   40 گذشت  از 

کنیم.«
انقالب  این  اینکه،  بر  تأکید  با  وی 
وجوه مثبتی هم داشت، گفت: »یکی 
با  زیرا  بود.  رفراندوم  بحث  آنها  از 
انقالبیون  از  بسیاری  که  وجودی 
آن را واجب نمی دانستند، امام بر آن 
نهضت  تبدیل  فرآیند  داشت.  تأکید 
اجرا  کامل  طور  به  زمانی  نظام،  به 
می شود که نظام شکل گرفته، پیگیر 
مطالبات  و  خواسته ها  آرمان ها، 
کار  این  اگر  باشد.  انقالب  دوران 
بازگشت  امکان  نگیرد  صورت 

استبداد وجود دارد.«
تنها  استبداد  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
نمی کند،  تخریب  را  سیاسی  نظام 
افکار  و  عمومی  حوزة  جامعه،  بلکه 
اظهار  می کند،  تخریب  را  عمومی 
شکل گیری  که  »اینجاست  کرد: 
برابر  در  جمع  پیداکردن  اولویت  یا 
قرار  مخاطره  معرض  در  کامال  فرد 

می گیرد و چیزی به نام عقل جمعی 
و ارادة جمعی در جامعه استبدادی در 

معرض خطر است.«
به  توجه ها  »اغلب  افزود:  خانیکی 
نظام  در  استبداد  بازگشت  خطر 
این  باید  در حالی که  است  سیاسی 
وقتی  ببینیم.  نیز  جامعه  در  را  خطر 
ناتوانی  و  تخریب  دچار  جامعه 
آن  در  مدنی  نهادهای  و  می شود 
تضعیف می شوند و قدرت گفت و گو 
و کارآیی آن، قانون، رأی، انتخابات 
مورد  دموکراسی  نهادهای  همة  و 
نقد قرار می گیرد، جامعه در معرض 

بازگشت استبداد قرار می گیرد.«
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نه 
در مورد استبداد، نه دربارة نابرابری 
و  شاه  حکومت  مقایسة  نوسازی،  و 
نیست  ممکنی  مقایسة  فعلی،  نظام 
نگاه  همان  خاطر  به  نتیجه  این  و 
است.  دارم،  که  گفتمانی  و  تاریخی 
هر چیزی را که ما از شرایط زمانی 
نتیجه  می کنیم،  تفکیک  خودش 
نه  چون  می آید.  دست  به  غلطی 
نه  و  است  شاه  زمان  ما،  زمان 
و  است  روز  آن  جامعة  ما،  ایران 
هم  مانند  ما  دخیل  نیروهای  نه 
هستند. مگر اینکه بخش هایی را با 

هم مقایسه کنیم.
وی افزود: »متاسفانه در مقایسه آن 
اشتباه  و  مغالطه  دچار  نیز  بخش ها 
افتاده  اتفاق  این  زیرا  می شوند. 
شاه  زمان  بخش های  بهترین  که 
دوره  این  بخش های  بدترین  با  را 
بخش های  بهترین  با  و  مقایسه 
بخش های  بدترین  با  را  دوره  این 
باید  امروز  کنند.  مقایسه  زمان  آن 
در  را  خودمان  مسائل  و  مشکالت 
همه  به  توجه  با  و  دوران  همین 
بدون  کنیم.  بررسی  میراث  مان 
مقطع  دو  میان  مقایسة  از  شک 

متفاوت نفعی نخواهیم برد.«
به  اساتید  نشست  این  پایان  در 

سؤاالت حاضران پاسخ گفتند.
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نهمین نشست رساله های علوم انسانی و نیازهای جامعه با 
همت معاونت فرهنگی- اجتماعی و با همکاری پژوهشکدة 
سالن  در  دی   30 روز  در  ارتباطات  و  فرهنگی  مطالعات 
و  با موضوع »دین  این نشست که  در  برگزار شد.  اندیشه 
شد،  برگزار  ایران«  تلویزیون  دینی  برنامه های  در  تصویر 

دکتر بشیر معتمدی به ارائة رسالة دکتری خود پرداخت.
معتمدی تعامل دین و تصویر در برنامه های دینی سه دهه 
تلویزیون ایران را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: »در 
برنامه های دینی تنها قشر مذهبی از مردم برای برنامه سازی 
یا الیه های دیگر مذهبی  در نظر گرفته می شود و سطوح 
نادیده گرفته می شود، در صورتی که یک برنامة مذهبی باید 

بتواند سطوح مختلف دینداری را مدنظر قرار دهد.«
طرح  با  خود،  سخنرانی  ابتدای  در  معتمدی  بشیر  دکتر   
پرسشی مبنی بر اینکه پیام دین از سوی خداوند در طول 
تاریخ در قالب کلمه ارائه شده، لذا در این عصر که به عصر 
تصویر شناخته می شود، آیا می توان از رسانه های تصویری 
همچون تلویزیون برای ارائه پیام دین استفاده نمود؟ گفت: 
پیام دینی به  »عصر حاضر سرآغاز چالشی است که برای 
وجود آمده است؛ به ویژه آنکه در تاریخ بسیاری از ادیان، 
تصاویر جایگاهی محصور دارند و چنین تصور می شود که 
است که  این  اصلی  بنابراین سوال  اعتمادناپذیرند.  تصاویر 
تصویر  به ویژه  تصویر،  قالب  در  را  دین  می توان  چگونه 

تلویزیونی ارائه کرد؟«
او در نسبت دین و تصویر وقوع سه حالت را ممکن دانست 
و  دین  تضاد  بر  مبتنی  دیدگاِه  اول،  داد: »حالت  توضیح  و 
تصویر است که ارائه دین در قالب تصویر را موجب سطحی 
که  دارد  وجود  دومی  دیدگاه  می داند.  دین  مبتذل شدن  و 
این  در  است.  تصویر  و  دین  تضاد  هرگونه  عدم  به  معتقد 
دیدگاه، بر مبنای تلقی سنتی از تکنولوژی، تکنولوژی واجد 
معتقد  سوم  دیدگاه  است.  خنثی  بلکه  نیست،  معنایی  هیچ 
را نسبی  بینابینی است که نسبت دین و تصویر  به حالتی 

می داند و بر اساس نوع تصویر از یکسو و نوع دین از سوی 
دیگر، احتمال و امکان ارائه دین در بستر تصویر را مرتبط با 

تحقق شرایط الزم می داند.«
به طور  و  اسالم  دین  رابطة  و  نسبت  بررسی  منظور  به  او 

پرسش  دو  ابتدا  تلویزیونی  تصویر  با  تشیع  مذهب  خاص 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  اینکه  بر  مبنی  فرعی 
برنامه های دینی تلویزیون که کالم ظرف اصلی ارائه پیام 
بوده است، تصویر چگونه در کنار کالم قرار گرفته و حاوی 
چه معانی احتمالی است؟ و این تصاویر در طول زمان و در 
طول سه دهه برنامه سازی دینی در تلویزیون ایران چه تغییر 

و تحوالتی را طی کرده است؟ را مورد بررسی قرار داد.
او ادامه داد: »اگر به جنبة زیبایی شناسی تصویر تلویزیونی 
است،  مجازی  امر  و  واقعیت  تصویر،  یک  کنیم،  توجه 
و  غیرواقعی  فضایی  و  تصویر  در  غور  معنای  به  مجازیت، 
واقعیت  نهایی  وعدة  می شود.  تعریف  آن  پنداشتن  واقعی 
مجازی دگرگونی و رهانیدن آگاهی ما از واقعیت است. بر 
همین اساس ویژگی های واقعیت مجازی را تعاملی بودن، 
تقویت  واقعیت  و  دور  راه  از  حضور  کردن،  کاری  دست 
و  نشانه  تصویر  زیباشناختی  جنبة  دومین  می دانند.  شده 

نشست »تعامل دین و تصویر در برنامه های دینی تلویزیون«
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معناست؛ نشانه، چیزی فیزیکی و قابل دریافت با حواس 
است که به چیزی غیر از خود داللت دارد.«

او گفت: »در این میان تلویزیون، به شکل کالمی و بصری 
معنا تولید می کند و طیف گسترده ای از عالئم ترکیبی را 
معنا  تلویزیون  می برد.  کار  به  پیچیده  قواعد  و  رمزها  در 
صوتی،  جلوه های  موسیقی،  کالم،  قبیل  از  دهندگانی 
رنگ ها، اشارات، حاالت چهره و حرکات را همزمان ارائه 

می دهد.«
معتمدی جنبة سوم زیباشناختی تصویر را صدا و حرکت 
دانست و اظهار کرد: »مشخصه منحصر به فرد تلویزیون 
عبارت است از سنتز سه الیه در تلویزیون یعنی تصویر، 
ماهرانه  کنترل  آنها.  هماهنگ  عمل  و  حرکت  و  صدا 
یکی  تصاویر،  ساخت  در  آن  مؤثر  کاربرد  و  »حرکت« 
محسوب  تلویزیون  و  سینما  کارگردان های  ابزارهای  از 
می شود. زیرا حرکت را عامل یا ساختی محسوب می کنند 

که احساس واقعی بودن ایجاد می کند.«
او در مورد راه های رسیدن به معرفت دینی گفت: »حس، 
اولین راه برای کسب معرفت و آگاهی برای انسان از محیط 
بیرون، »حس« یا »حواس« است. هر کس که فاقد یک 
راه  دومین  است.  نوع شناخت  فاقد یک  باشد،  نوع حس 
خیال عبارت است از صورت باقی مانده در نفس، پس از 
غیبت شیء محسوس. در سیر مراتب انسان، پس از وجود 
مادی، »وجود مثالی« انسان است. عالَم مثال، عالَم واسطه 
بین طبیعت و عقل است که کار آن انتقال حقایق به انسان 
با قوه تصویرگری  با عالم مثال  انسان  ارتباط  و  می باشد 
اوست که این قوه به »قوة خیال« معروف است. عقل پس 
از اینکه حواس انسان، مطالب را از محیط خارج برداشته و 
به قوة خیال سپرد، اینک نوبت ارتباط دادن آنها با یکدیگر 
است که این ارتباطات با قوه عقل صورت می گیرد و به 

صورت گزاره های عقلی خبری اعالم می شود.«
او در مورد تصویر متحرک و حس دینی اظهار کرد: »تصویر 
متحرک می تواند فرد را از طریق صفحة تلویزیون با همه 
جزئیات عالم و جهان آشنا سازد، لذا تصویر متحرک بیش 
دوران  در طول  است.  با شناخت حسی  پیوند  در  از همه 

و  دینی  حس  پیوند  تلویزیون،  دینی  برنامه سازی 
تالش  آیا  است؟  رفته  پیش  صورت  چه  به  تصویر 
شده این حس از طریق حرکت تصویری ایجاد شود 
یا کالم نقش پررنگ تری در این زمینه داشته است؟«

و  انسانی  بین خیال  اشتراک  اینکه  بیان  با  معتمدی 
این  بین  پیوند  آغاز  تلویزیون، نقطه  واقعیت مجازی 
انسانی،  »خیال  کرد:  تصریح  می سازد،  فراهم  را  دو 
یکی از راه های نیل به معرفت دینی است و لذا یکی 
از طریق  تلویزیون  و  دین  پیوند  اصلی  نقطه های  از 
»خیال« فراهم می شود. حال واقعًا استفاده از عنصر 

»خیال« در برنامه های دینی، در طول سه دهه برنامه سازی 
چگونه بوده است؟ »نشانه« در تصویر تلویزیونی با »عقل« 
در ساختار وجودی انسان ارتباط برقرار می کند و منجر به 

انتقال مفاهیم عقلی برای انسان می گردد.«
او در پاسخ به اینکه در طول سه دهه برنامه سازی دینی 
در تلویزیون ایران تا چه میزان از نشانه های تصویری )در 
بهره  دینی  مفاهیم  بیان  برای  کلمات(  از  استفاده  مقابل 
برده شده است؟ اظهار کرد: »عالمه طباطبایی بحثی را 
تحت عنوان »اعتباریات« مطرح می نمایند که در شناخت 
این  براساس  راهگشاست.  بسیار  انسانی  عمل  ماهیت 
نظریه، ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم یا فعلی 
این است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت 
»باید« را در وی بتوان فرض کرد. از جمله اعتباریاتی که 
بدی«  و  یا »خوبی  قبح«  و  ذکر می کند، »ُحسن  ایشان 
است. چنانچه ما فعلی را انجام دهیم، آن فعل را »خوب« 
را ترک  انجام داده ایم و چنانچه فعلی  تلقی کرده ایم که 

کنیم یا انجام ندهیم، فعل را »بد« تلقی کرده ایم.«
زمینه  این  در  تلویزیونی  تصویر  که  را  نقشی  اصلی ترین 
یک  از  مثبت  احساسی  صورت  ایجاد  کند،  ایفا  می تواند 
»عمل اخالقی« و یا ایجاد صورت احساسی منفی از یک 

»عمل غیراخالقی« است.
تلویزیون  تأثیربخشی  و  »کارآمدی  افزود:  معتمدی 
هم ساز  و  بخشی  مشروعیت  در  مناسک،  مثابه  به  دینی 
کردن بینندگان از طریق شرکت فعال آنان در فعالیت ها 
به  رسانه  در  آیین  چنانچه  است.  تلویزیون  برنامه های  و 
صورت رفتار عادی درآید، از حالت آیینی خارج می شود و 
کارکرد خود را از دست می دهد. اما اگر آیین به گونه ای 
با رسانه پیوند برقرار کند که فرد از طریق آن بتواند پلی 
توانسته  شده،  رسانه ای  آیین  بزند،  آیینی«  »بایدهای  به 
درست عمل کند و فرد را به تجربه دینی مناسب رهنمون 

نماید.«
در  تصویرساز  نگاه  نوع  و  فردی  »تلقی های  گفت:  وی 
شکل  دهی به تصویر نقش کلیدی دارد. رویکردهای حاکم 
در جامعه نیز می تواند در تلویزیون و از جمله در برنامه های 
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بازتاب  این  منشأ  شد  گفته  چنانچه  یابد.  بازتاب  آن  دینی 
تأکید  با  حال  گیرد.  سرچشمه  ثروت  و  قدرت  از  می تواند 
رسانه ها  که  می کند  اشاره  وضعیتی  به  هژمونی  مفهوم  بر 
ادعای  با  و  عمومی  ویژه  زبان  گرفتن  کار  به  طریق  از 
بیان کردن صدای عمومی، در خدمت تقویت یک دیدگاه 
اجتماعی هستند، لذا ایدئولوژی مسلط نوعًا به عنوان قرائت 
بنابراین طبقه حاکم  مرجح در متن رسانه ها ثبت می شود. 
تالش دارد با استفاده از ابزار رسانه جمعی، هژمونی خود را 
در جامعه حاکم نماید. چنانچه هژمونی دینی را مدنظر قرار 
دهیم، تصویرسازی ابزاری مناسب در جهت تثبیت هژمونی 

دینی مورد نظر خواهد بود.«
در  دینی  برنامه های  تصاویر  در  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
طول سه دهه، رویکرد تثبیت هژمونی وجود داشته است؟ 
گفت: »شاید یکی از رویکردهای اصلی تلویزیون ایران در 
برنامه های دینی، حفظ و بسط هژمونی دینی باشد که از این 
طریق سعی دارد سلطه هژمونیک خود را در سطح جامعه 

تثبیت نماید و نشان از پیوند دین و قدرت دارد.«
وی افزود: »وجه دیگر بُعد اجتماعی تصویر تلویزیونی زمانی 
است که جنبه اقتصادِی فضای اجتماعی سلطه پیدا می کند. 
بر همین مبنا، فرهنگی شکل می گیرد که به عنوان »صنعت 
آن  معنای  به  فرهنگ  می شود. صنعت  برده  نام  فرهنگ« 
است که »نظام مدرن سرمایه داری به واسطه ترکیب سراسر 
با تولید و سرگرمی، فرهنگ نازل و سفله  خطای فرهنگ 
در  فرهنگ  که  نحوی  به  داد،  را شکل  توده ای  و  عوامانه 

خدمت سرمایه قرار گرفت«
سطحی گرایی  و  ظاهرگرایی  ویژگی  »همین  داد:  ادامه  او 
شاهد  لذا  می یابد.  تسری  تلویزیون  دینی  برنامه های  به 
اهمیت  دین  ظاهر  و  سطح  که  بود  خواهیم  برنامه هایی 
بیشتری پیدا کرده و عمق مطالب و آموزه های دینی مغفول 
عمده ای  بخش  که  داشت  انتظار  توان  می  حتی  می ماند. 
از پیام های دینی که با نظام بازار سازگاری ندارند، حذف 
که  می شود  موجب  فرهنگ  صنعت  مجموع  در  شوند. 
یا  نفع گرایی  تلویزیون به سمت  برنامه های  قالب  دین در 
کارکردگرایی، روابط کاالیی و سطحی گرایی حرکت کرده 

برنامه ها  از  این نوع  و این خصوصیات در 
بتوان  شاید  کند.  پیدا  روزافزونی  حضور 
مبتذل  سبک های  با  مداحی هایی  ترویج 
صنعت  سلطه  از  ناشی  را  گرا  سطحی  و 
فرهنگ در عرصه دین دانست که توسط 

تلویزیون همین سبک رواج می یابد.«
این  می توان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
ویژگی ها را در برنامه های دینی تلویزیون 
به  »آنچه  گفت:  گرفت؟  سراغ  نیز  ایران 
غلبه  تداوم  گفت،  می توان  قطعی  صورت 

ایران  تلویزیون  دینی  برنامه های  در  بر »تصویر«  »کالم« 
است که به دلیل آنکه با ماهیت تلویزیون که تصویر است، 
کیفیت  و  جایگاه  افول  موجبات  می گیرد،  قرار  تضاد  در 
فراهم  تلویزیون  برنامه های  میان  در  را  دینی  برنامه های 
عناصر  به  توجه  لزوم  تصویر،  و  دین  تعامل  در  می نماید. 
مختلف در تصویرسازی آشکار می شود. هر میزان این دقت 
درستی  به  تصویر  مختلف  الیه های  و  گردد  بیشتر  نظرها 
طراحی گردند، دین به صورت بهتری در قالب تصویر ارائه 

می گردد.«
دینی  برنامه های  در  حرکت  »عنصر  داد:  ادامه  معتمدی 
»کند« است و این کندی حس الزم را به مخاطب منتقل 
نمی کند. اگر دوران جوانی را دوران فوران احساس بدانیم 
ارائه  تلویزیون  که  دینی  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به 
می دهد، دین میانساالن و کهنساالن است و جذابیتی برای 
جوانان ندارد. اشکال دیگر در برنامه های دینی تأکید بر ارائه 
نمایش مجری رسمی و  قالب  از دین است که در  رسمی 
جدی است که لباس و ظاهر او بر این رسمی بودن داللت 

می کند.«
او تعامل دین و تصویر در برنامه های دینی سه دهه تلویزیون 
ایران را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: »در برنامه های 
برنامه سازی در نظر  برای  از مردم  تنها قشر مذهبی  دینی 
نادیده  یا الیه های دیگر مذهبی  گرفته می شود و سطوح 
گرفته می شود، در صورتی که یک برنامه مذهبی باید بتواند 

سطوح مختلف دینداری را مدنظر قرار دهد.«
به  رجوع  در  را  معنا  و  تکنولوژی  تضاد  حل  راه  معتمدی 
فلسفه اسالمی دانست و گفت: »راه حل عبور از این مانع، 
رجوع به نظریه بنیادین در فلسفه اسالمی، یعنی »حرکت 
جوهری« است و حرکت جوهری بدین معناست که جوهر 
و نهاد شیء ذاتًا همراه و متحد با حرکت است و دگرگونی 
نردبان  با  بنابراین  ماده.  جدایی ناپذیر  ابعاد  از  است  بُعدی 
حرکت جوهری، ماده ای )همچون تصویر( می تواند به عالم 
معنا صعود کند و هویتی روحانی یابد و در نتیجه می توان 

دین را در قالب تصویر ارائه نمود.«
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با مشارکت انجمن علمی نقد  ادبیات  پژوهشکدة زبان و 
ادبی، پنجمین جلسة نقد کتاب را روز یکشنبه 15 بهمن ماه 
1396، برگزار کرد. در این جلسه، کتاب »یکصد منظومة 
عاشقانه فارسی« با حضور مؤلف، دکتر حسن ذوالفقاری 
و ناقدان، دکتر محمد جعفری قنواتی و دکتر زهرا حیاتی، 

مور نقد و بررسی قرار گرفت.
رئیس  محمدنژاد،  یوسف  دکتر  جلسه،  این  ابتدای  در 
مؤلف  نشست،  دبیر  به عنوان  ادبیات  و  زبان  پژوهشکدة 
و ناقدان کتاب را معرفی کرد و سپس دکتر ذوالفقاری به 

توضیح مقدماتی دربارة شکل گیری کتاب پرداخت.
دهة  »از  گفت:  خود  سخنان  ابتدای  در  ذوالفقاری  دکتر 
شصت شمسی تا سال13۷4 مقاالتی پیرامون نسخه های 
اندیشه  کیهان  مجله  در  عاشقانه  منظومه های  خطی 
مجالت  در  بعدها  آن  انتشار  و  تألیف  که  می شد  منتشر 
ادبیات داستانی حوزة هنری تا سال1390 ادامه یافت. این 
فعالیت ها، ایدة گردآوری منظومه های عاشقانه فارسی در 
یک کتاب فرهنگ واره شد. منظومه هایی که در این کتاب 
گردآوری شد، به ظاهر صد نسخه است؛ اما با نظیره های 
در  آن  درصد  ده  از  کمتر  که  است  اثر  ششصد  آن، 
دانشنامه ها مدخل شده است. خواندن نظیره ها، تلخیص 
آن ها و انطباق با منظومه اصلی، فعالیت گسترده ای بود و 

گروه پژوهشگران به تدریج کامل شدند.«
اشاره کرد،  به آن  باید  ادامه گفت: »نکته ای که  وی در 
پیوند منظومه های عاشقانه فارسی با ادبیات عامیانه است. 
هستند؛  عامیانه  ادبیات  شمار  در  اصاًل  منظومه ها  بیشتر 
گلشاه  و  ورقه  مانند  منظومه های کالسیک،  برخی  حتی 
و  می خوانند  نقل  آواز  عنوان  تحت  محلی  خوانندگان  را 

شاعران برجسته، تنها به ارتقای زبانی آن پرداخته اند.« 
به  کم  »دست  کرد:  اظهار  پایان  در  ذوالفقاری  دکتر 
منابع  آخرین  آن ها  بیشتر  و  شده  رجوع  منبع  هشتصد 
شده،  تنظیم  منظومه  هر  برای  که  هستند. خالصه هایی 
در  است  شده  تالش  و  نیست  صرف  خالصه نویسی 
خواننده، انگیزة مطالعه ایجاد کند. بسیاری از نسخه ها نیز 

دیده شده که هنوز فهرست نشده اند.«
در ادامة جلسه دکتر محمد جعفری قنواتی به عنوان یکی 
دیگر از ناقدان این نشست، به نقد و بررسی اثر پرداخت.

وی گفت: »از نکات با ارزشی که دربارة یکصد منظومه 
دارند:  قرار  اولویت  در  زیر  موارد  می توان گفت،  عاشقانه 
منابع  همه  از  درست  استفاده  کتاب؛  پژوهشی  اهمیت 
به تنهایی  که  نسخه ها  مطالعه  اثر؛  پایان  در  شده  ذکر 
به یژه  و  جامع  مقدمه  یک  ارائه  است؛  بزرگ  طرح  یک 
بررسی تاریخی منظومه ها، توضیح درباره مفاهیم مرتبط 

نقد  در  اما  غیره.  و  تقلید؛  و  اقتباس  مانند  پژوهش،  با 
آسیب شناسانه کتاب می توان گفت، وقتی از منظومه های 
فارسی  و  ایرانی  قید  دو  بر  باید  می شود  بحث  عاشقانه 

هستند  هندی  منظومه های  از  تعدادی  زیرا  شد؛  متمرکز 
که از اساس با افسانه های ایرانی تفاوت دارند. درصورتی 
که  کرد  حذف  کامل  به طور  را  حاضر  مجموعه  می توان 
عاشقانه  داستان های  خویشکاری های  شود.  دسته بندی 
است؛  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  زبان  به  منحصر  فارسی 
1-نوع عاشق شدن؛ 2-فعال بودن هردو شخصیت عاشق 
شخصیت ها؛  تکامل  و  سفر  کهن الگوی   -3 معشوق؛  و 
5-پایان بندی  ازدواج؛  هدف  با  عشق  4-شکل گیری 
روایت با ازدواج؛ و تأکید بر استمرار نسل؛ 6-پایان خوش 
بیشتر داستان ها؛ ۷-نمونه های نادر پایان بندی ناخوش با 
این طرح که هردو شخصیت عاشق و معشوق به مرگ 

می رسند.« 

فارسی،  عاشقانه های  به جای  بود  »بهتر  گفت:  وی 
داستان های  طرح  حتی  می شد.  کار  ایرانی  عاشقانه های 
ایرانی تفاوت  با داستان های عاشقانه  با قومیت ها  مرتبط 
عشق  تم  منظومه ها  از  بعضی  اینکه:  دیگر  نکته  دارد. 
نیستند.  محور  این  حول  داستان  اجزای  همه  و  ندارند 

هفتمین جلسة نقد کتاب »یکصد منظومة عاشقانة فارسی«
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کلمه،  اخص  معنای  به  منظومه های  از  بعضی  نتیجه  در 
عاشقانه نیستند؛ مانند هفت پیکر.« 

کرد: »حجم  اشاره  مطلب  این  به  پایان  در  قنواتی  دکتر 
آن ها  تعادل  و  تناسب  و  نشده  توزیع  درستی  به  مطالب 
رعایت نگردیده است. درمجموع حذف مطالب غیر ضرور 

به ارتقای اثر کمک می کند.« 
پس از نقد دکتر جعفری قنواتی، دکتر زهرا حیاتی به عنوان 
ناقد دوم، با قرائت ابیاتی از منظومه خسرو و شیرین نظامی 

دربارة عشق، به بررسی ویژگی های کتاب پرداخت.
دکتر حیاتی دو نکته در گردآوری یکصد منظومه عاشقانه 
فارسی را مطرح کرد: 1-شیوه پژوهش درباره منظومه های 

عاشقانه فارسی و 2-شیوه فرهنگ نویسی.
که  اثری  تنها  دهه هشتاد شمسی،  پایان  »تا  وی گفت: 
در این زمینه وجود داشت، کتاب »هفتاد سال عاشقانه«، 
از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه دویست شاعر،  تحلیلی 
هشتاد  دهة  در  اما  بود.   )13۷8( مختاری  محمد  نوشته 
و  خورشید  دل،  و  حسن  منظومه های  ذوالفقاری  دکتر 
بهشت،  هشت  مجنون،  و  لیلی  بنارس،  معشوق  مه پاره، 
را  گل اندام نامه  و  بهرام  و  بدیع الزمان نامه  عذرا،  و  وامق 
تحقیق  و  پژوهش  با  که  تصحیح ها  این  کردند.  تصحیح 
فرهنگ واره  مستحکم  پایه های  بر  شاهدی  است،  همراه 
باطن  و  ظاهر  در  است.  فارسی  عاشقانه  منظومه  یکصد 
جاذبه ها  از  مجموعه ای  فارسی،  عاشقانه  منظومه  یکصد 
وجود دارد؛ نخست اینکه منظومه های عاشقانه ذیل شعر 
غنایی تعریف می شوند که پایدارترین نوع شعر در ادبیات 
جهان است و احساسات ناب انسانی انگیزة اصلی سرایش 
است که در هر زمان و هر مکانی حضور قاطع دارد. دیگر 

اینکه از میان عواطف، عشق برگزیده شده است که انبوه 
مخاطبان را جذب می کند و این شعر مبتنی بر عشق در 
ژرف ساخت  در  و  می شود  بیان  روایت  و  داستان  قالب 
بر  که  است  نزدیک  محلی  عاشقانه  افسانه های  به  خود، 
این ویژگی ها،  جنبه های سرگرمی آن می افزاید. در کنار 
همه انواع ادبی در منظومه عاشقانه گردهم می آیند و شاعر 
افزون بر داستانسرایی و خلق لحظات عاشقانه، در آوردن 
پند و اندرز یا رزم و جنگاوری هم خودنمایی می کند. این 
گره  فرهنگ نویسی  با  وقتی  افسون کننده  ویژگی های 
می خوردند مخاطب بیشتری جلب می کنند؛ زیرا فرهنگ، 
در سرشت خود کاربردی ترین کتاب است و میزان کاربران 
بنابراین، عنوان کتاب، نشانه ای است که بر  آن بسیارند. 
جایگاه ویژه اثر در حوزه پژوهش های ادبی داللت دارد.« 
می توان  کتاب،  عنوان  از  گذر  »با  کرد:  اظهار  حیاتی 
فهرست و مقدمه کتاب را به عنوان نشانه دیگری واکاوی 
در  و  مطالعه  مورد  حجم  صورت،  در  که  نشانه ای  کرد؛ 
منظور  می دهد.  نشان  را  را  مطالعه  شیوه  حجم  محتوا، 
مطالب  فهرست  که  است  این  مطالعه  مورد  حجم  از 
نشان دهنده موارد زیر است: بازه زمانی هزار سال منظومه 
از قرن چهارم تا چهاردهم؛ گستره جغرافیایی زبان فارسی 
از  منظومه ها  تعدد  پاکستان،  و  قاره هند  تا شبه  ایران  از 
منظومه های اصلی تا نظیره ها و غیره. منظور از حجم شیوه 
مدخل ها  ساختار  محتوایی  تحلیل  که  است  این  مطالعه 
نشان دهنده این ویژگی هاست: ارائه خالصه داستان؛ ارائه 
نمونه اشعار؛ معرفی منظومه و سراینده؛ تبیین ارزش های 

سبکی؛ مقایسه نظیره ها با اصل داستان؛ و غیره.« 
کیفیت  و  کمیت  »دوگانه  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
به  توجه  با  اما  است.  کتاب  منتقدان  پرسِش  نخستین 
این  فرهنگ نویسی  امر  در  نویسنده  فعالیت های  پیشینه 
فرض را با رویکرد برون متنی تقویت می کند که فراوانی 
تجربه گردآوری و نگارش فرهنگ و فرهنگ واره می تواند 
باور  این  به محتوا  اجمالی  نگاه  با  و  استثنا کند  را  قاعده 
تأیید می شود. درمجموع به نظر می رسد دربرخی مدخل ها 
تنظیم  با  الفبایی  تنظیم  اگر  و  نشده  دیده  منابع  آخرین 
ارتقا  اثر  شود،  جایگزین  دسته بندی  با  همراه  محتوایی 

می یابد.« 
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نقد و بررسی کتاب »برآمدن اسالم« 

پژوهشکدة زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سلسله نشست هایی با عنوان »زبان فارسی و جهان 
ایرانی، شکل گیری هویت ایرانی در طول تاریخ«، به نقد و بررسی کتاب »برآمدن اسالم« پرداخت. 

در این نشست که با حضور دکتر روزبه زرین کوب )استاد تاریخ دانشگاه تهران(، دکتر محمدرحیم ربانی زاده )استاد تاریخ 
پژوهشگاه علوم انسانی(، دکتر حمیدرضا دالوند )استاد فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی( و با دبیری دکتر 
سیروس نصراله زاده )استاد فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه(، روز چهارشنبه 11 بهمن 1396 برگزار شد، سخنرانان 
به طور جداگانه مقاله هایی از این کتاب را که به کوشش ادموند هرتسیگ و سارا استوارت تدوین شده و با ترجمة کاظم 
فیروزمند منتشر شده بررسی کردند و هویت ایرانی و زبان فارسي در طول تاریخ به ویژة هنگام برآمدن اسالم را مورد بررسی 

قرار دادند و دربارة ایرانی بودن و ایرانی ماندن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در آغاز نشست دکتر سیروس نصراله زاده گفت: »سرزمین ایران یکی از عناصر هویت ایرانی است که در منابع دورة اسالمی 
گسترش پیدا کرده است. اسطوره های ایرانی با اسطوره های اسالمی در هم آمیخته می شود که به ماندگاری فرهنگ ایرانی 

کمک می کند و یکی از عنصرهای مهم هویت ایرانی و شکوفایی آن زبان فارسی است.«
در ادامه دکتر روزبه زرین کوب گفت: »این کتاب انتخاب خوبی برای نقد و بررسی است. این کتاب به دورة گذار از ایران 
پیش از اسالم به دورة اسالم می پردازد. آن چیزی که تاریخ و فرهنگ ایران باستان خوانده می شود با پایان دورة ساسانی به 
پایان نمی رسد و حداقل شواهد و مدارک فراوانی از حضور فرهنگ ایرانی پیش از اسالم در دورة اسالمی ایران وجود دارد. 

در واقع ویژگی فرهنگی ایران تداوم آن است و این فرهنگ همواره پایدار مانده است.«
 دکتر محمدرحیم ربانی زاده نیز گفت: »این کتاب بسیار ارزشمند است و نکات بسیار خوبی را مطرح کرده است. ایران در 
برابر اعراب شکست خورد اما چه عواملی باعث شد که هویت خود را حفظ کنیم و چه اتفاقی افتاد که قوم مغلوب توانست 
از نظر فرهنگی بر قوم غالب پیروز شود؟ وقتی که اعراب، امپراتوری بزرگی همچون ایران را شکست دادند هیچ برنامه ای 
برای حکومت نداشتند و چون برنامه ای نداشتند مجبور بودند تا از قوم غالب استفاده کنند و این عامل باعث شد که هویت 

ایرانی حفظ شود.«
در ادامه دکتر حمیدرضا دالوند گفت: »تداوم و پایداری هویت فرهنگی ایران به دلیل وجود بنیادهای اساطیری بسیار محکم 
است و کمتر ملتی است که این صورت فرهنگ خود را حفظ کرده است و اسطوره های دینی و ملی ایرانی به صورت از هم 

گسیخته نیستند.«
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نقد و بررسی کتاب »ایران در نخستین سده های اسالمی« 

پژوهشکدة زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در سلسله نشست هایی با عنوان »زبان فارسی و 
جهان ایرانی، شکل گیری هویت ایرانی در طول تاریخ«، به 
نقد و بررسی کتاب »ایران در نخستین سده های اسالمی« 

پرداخت. 
در این نشست که با حضور دکتر روزبه زرین کوب )استاد 
تاریخ دانشگاه تهران(، دکتر حمیدرضا دالوند )استاد فرهنگ 
و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی( و دکتر سیروس 
پژوهشگاه  باستانی  زبان های  و  فرهنگ  )استاد  نصراله زاده 
علوم انسانی(، روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1396 برگزار شد، 
سخنرانان به طور جداگانه مقاله هایی از این کتاب را که به 

کوشش ادموند هرتسیگ و سارا استوارت تدوین شده و با ترجمة کاظم فیروزمند منتشر شده بررسی کردند. 
کتاب »ایران در نخستین سده های اسالمی« به رشته موضوعاتي در تاریخ سیاسي، فرهنگي و دیني ایران در نخستین سده هاي 
اسالمي مي پردازد و بعضي ابهامات این دوره را روشن مي سازد و امکان آن را مي دهد که درکي متنوع تر از تحوالت سیاسي، 

هنري، دیني و ادبي این عصر مهم کسب کنیم.
دکتر نصراله زاده در آغاز این نشست گفت: »هویت ملی در دورة ساسانی زمانی که شکل گرفت حکومت خود نیز ایرانی بود اما در 
دورة اسالمی، دولتی ایرانی به آن معنا که هست دیگر وجود ندارد که البته سلسله های محلی وجود دارد که در جای خود نیازمند 
بحث است. اما هویت ایرانی در دورة اسالمی خارج از نهاد حکومت شکل گرفت و اهمیت آن نیز همین است. هویت ایرانی از این 
قرن به بعد به ویژه در شعر و ادب فارسی تجلی می یابد. محققان مختلفی دربارة زبان فارسی بحث کرد ه اند که یکی از آنان برت 
فرانگر است که از هژمونی زبان فارسی سخن می گوید که زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسالم به کار گرفته می شود.«

در ادامه دکتر روزبه زرین کوب، استاد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران، دربارة ترجمة کتاب گفت: »بحث کردن دربارة کتاب های 
ترجمه شده بسیار مهم است که البته کتاب های تالیفی جای خود دارد. ترجمه به طور کلی در تاریخ و فرهنگ ایران جایگاه 
مهمی دارد و اساساً تحوالت با جنبش ترجمه آغاز شده است که این جنبش ترجمه هم در دورة ساسانی و هم در دورة اسالمی 

وجود داشته است. 
مورخ هنگام تألیف کتاب باید مواردی را رعایت کند. برای مورخ، مخاطب بسیار مهم است. اگرچه حمزة اصفهانی به زبان عربی 
می نویسد اما به احتمال ذره ای از شوق ایران دوستی و تعلق خاطرش به فرهنگ ایرانی نمی کاهد. او وظیفة خود را انجام می دهد 

اما ابراز این وظیفه با زبان عربی بهتر انجام می شده است.«
دکتر حمیدرضا دالوند نیز در ادامه به بررسی مقاله های این کتاب پرداخت و گفت: »حکمت و کالم ایرانی در یکی از مقاله ها 
بررسی شده است که در آن به تداوم هویت ایرانی اشاره می کند که اندرزنامه ها در دورة اسالمی نیز به نوعی ادامه پیدا می کند 

که سنت های ایرانی در آنها وجود دارد. بین اندرزهای ایرانی و سنت اندرزی و حکمت در دورة اسالمی ارتباط است.«
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دفتر کرسی های نظریه پردازی پژوهشگاه، با همکاری 
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسي هاي نظریه پردازي، 
را  ترویجی  کرسی  یکمین  و  بیست  مناظره  و  نقد 

با عنوان »نقدی بر خوانش خواجه نصیرالدین 
ارائه  با  ارسطویی«  عادت«  »کسب  از  طوسی 
دکتر  ناقدان  حضور  با  و  کریمی  روح اهلل  دکتر 
حسین صابری و دکتر پگاه مصلح برگزار کرد.

به  خود  سخنان  ابتدای  در  کریمی  دکتر   
به   )Habituation( عادت  کسب  شرح 
که  خطی  ماندگارترین  و  برجسته ترین  عنوان 
پرداخت  کرده،  دنبال  اخالقی  تربیت  در  بشر 
این  در  را  نقش  بیش ترین  »ارسطو  گفت:  و 
اخالق  در  ارسطو  است.  داشته  برعهده  میان 

عادت  نتیجة  را  اخالقی  فضیلت  نیکوماخوس، 
توسط  نیز  اسالم  جهان  در  عادت  کسب  می داند. 
است  شده  گرفته  وام  ارسطو  از  اسالمی  متفکران 
نظر  مورد  اخالقی  تربیت  در  پررنگ  بسیار  نقشی  و 
متفکرانی همچون ابن مسکویه و نصیرالدین طوسی 
بازگشت  با  معاصر  محققان  و  فالسفه  است.  داشته 
دوباره به اخالق نیکوماخوس ارسطو تالش کرده اند 
تفسیرهای جدیدی از این کتاب، از تربیت اخالقی و 
تفاوت های  کنندکه  ارائه  ارسطو  نزد  از کسب عادت 
چشمگیری با تفاسیر سنتی از جمله با تفسیر خواجه 

نصیرالدین طوسی دارد.«  

نشان  تا  می شود  تالش  نقد  این  »در  گفت:  وی 
ناصری  اخالق  نسب  چگونه  اول  که  شود  داده 
دوم  می رسد،  نیکوماخوسی  اخالق  به  نصیر  خواجه 
و  ناصری  اخالق  میان  شباهت هایی  و  تفاوت ها  چه 

اخالق نیکوماخوسی در موضوع تربیت اخالقی وجود 
داده  نشان  موازی  تفاسیر  به  نگاهی  با  سوم  دارد. 
عادت  از کسب  نصیرالدین چه خوانشی  که  می شود 

با  موضوع  این  بهتر  تبیین  برای  و  دارد  ارسطویی 
است  شده  عادت  کسب  از  که  دیگری  تفسیرهای 
و  نظری  بنیادهای  نقد  به  چهارم  و  می شود  مقایسه 
داشته  وجود  نصیر  خواجه  نزد  که  پیش فرض هایی 
ارسطو  از  خوانشی  چنین  است  شده  موجب  و  است 
نشان  آنکه  ضمن  شد،  خواهد  پرداخته  باشد  داشته 
داده می شود این خوانش مطابق با آنچه امروزه ما از 

متن اخالق نیکوماخوس می فهمیم، نیست.«

گفته های  میان  »اگرچه  کرد:  تأکید  کریمی  دکتر 
اخالق  در  ارسطو  و  ناصری  اخالق  در  خواجه  نصیر 
مشابهت های  اخالقی  تربیت  زمینة  در  نیکوماخوس 
تقدم  فراروایت  احتمااًل  که  دارد  وجود  انکارناپذیری 
طبیعت بر صناعت مهم ترین آن باشد، اما تفاوت های 
که  است  مشاهده  قابل  میان  این  در  نیز  مهمی 
مهم ترین  از  یکی 
شدن  کم رنگ  آن ها 
عملی  حکمت  جایگاه 
طور  به  و  )فرونسیس( 
در  عقالنیت  کلی 
مورد  اخالقی  تربیت 
است.  خواجه نصیر  نظر 
تفسیر  مهم  ویژگی 
اخالق  در  نصیرالدین 
بودن  واسطه  ناصری، 

بیست و یکمین کرسی ترویجی

  نقدی بر خوانش خواجه نصیرالدین طوسی از »کسب عادت« ارسطویی
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اجزای  سایر  که  طوری  به  است،  آن  تقویت  و  اراده 
ریاضت،  تشویق،  و  تنبیه  مانند  وی  تربیتی  نظام 
اما  دانست.  آن  لوازم  از  می توان  را  و...  الگودهی 
مطابق  اراده،  بر  مبتنی  تبیین  که  کرد  گمان  نباید 
بر  اصلی  نقد  دو  الاقل  است.  نیکوماخوس  اخالق 
اراده  چون  آنکه  اول  است.  وارد  نصیرالدین  تفسیر 
را  فضیلت مندانه  اعمال  نیز  و  دارد  التفاتی  حیثیت 
تقویت  کرد،  انتزاع  خاص  موقعیت های  از  نمی توان 
ارادة محض امکان تحقق ندارد. دوم آنکه فرونسیس 
که در اخالق نیکوماخوس حائز اهمیت فراوان است 
نیست،  ممکن  آن  بدون  فضیلت  ارسطو  نظر  از  و 
قرار  التفات  مورد  کافی  اندازة  به  ناصری  اخالق  در 
نمی گیرد، تا به طور کلی سهم عقل و تربیت عقالنی 
در تربیت اخالقی از منظر نصیرالدین کمتر از میزانی 
باشد که مورد تأکید ارسطو بوده است. تفسیر خواجه 
نصیر در جدایی حاد قوای نفس، که متأثر از جدایی 
دارد  ریشه  است،  افالطونی  مثل  عالم  از  ماده  عالم 
که مورد تأیید ارسطو نیست. در واقع خوانش ارسطو 
خواجه  می شود  موجب  نوافالطونی  تفاسیر  طریق  از 
هرچه بیشتر میان عالم ماده و عالم مجردات از یک 
به شناخت  آنها  بواسطه  که  نفس  قوای  میان  و  سو، 
امیال  و  عواطف  میان  جمله  از  می پردازد  عوالم  این 
متمایل  که  عقل  و  هستند  ماده  عالم  به  متمایل  که 
به عالم مجردات است، قائل به جدایی شود و همین 
متجلی  نیز  تربیت کودک عقالنی  در  را  خود  جدایی 
که  کودکی  دوران  تربیت  در  که  طوری  به  می کند، 
به  توجه  است،  تهی  عقالنی  قوای  از  کودک  گویی 
اراده و تقویت آن و تا حدی توجه به امیال کودک و 

تقویت آن در اولویت قرار می گیرد، و چنین پنداشته 
می شود که در مراحل ابتدایی تربیت اخالقی کودک 
هیچ نیازی به توجه به قوای تأملی و عقالنی کودک 

نیست.«

از  بهتر  درکی  داشتن  »برای  گفت:  پایان  در  وی 
تفسیر خواجه نصیر از اخالق نیکوماخوس، این تفسیر 
بنا  ابتدا  می شود.  داده  قرار  دیگر  تفسیر  سه  کنار  در 
و  همت  جزء  به  نفس  اجزای  از  افالطون  تقسیم  به 
اراده، جزء عقالنی و جزء شهوانی )امیال و عواطف(، 
نیز  نیکوماخوس  اخالق  از  تفاسیر  که  می شود  ادعا 
تفسیر  به  اجزاء  این  از  یک  هر  دادن  قرار  محور  با 
سه  در  نیز  تفاسیر  رو،  این  از  و  پرداخته اند،  ارسطو 
دسته طبقه بندی می شوند. ابتدا تالش می شود نشان 
اراده  و  همت  جزء  ناصری  اخالق  در  که  شود  داده 
اولویت می یابد. آنگاه در تفسیر عاطفی، که به تفسیر 
سنتی نزدیک است، به تفسیر مایلز برنیت و در تفسیر 
پرداخته می شود  ریچارد سورابجی  تفسیر  به  عقالنی 
و در نقدهایی بر این سه رویکرد تفسیری، نشان داده 
وارد  آنها  بر  بیرونی  و  درونی  نقدهایی  که  می شود 
شرمن،  نانسی  تفسیر  از  بردن  بهره  با  نهایتًا  است. 
ارسطو  از  وجامع  منسجم  تفسیری  می شود  تالش 
ارائه شود که انتقادهای وارد بر تفاسیر پیشین را تاب 
و  عاطفه  میان  وثیق  ارتباط  مقبول،  تفسیر  در  آورد. 
مثابة  به  تا کسب عادت  قرار می گیرد  شناخت محور 

عملی انتقادی تفسیر شود.« 

در پایان این کرسی، ناقدان به نقد و بررسی نظرات 
پرداختند.
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گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ، با توجه به اهمیت 
سلسله  مفهومی  تاریخ  به  توجه  و  تاریخ  در  مفهوم 
با  برگزار کرده است. نخستین نشست آن  را  نشستهایی 
عنوان »مفهوم در تاریخ ایران؛ ضرورت ها و پیامدها« با 
سخنرانی دکتر عبدالرحمن حسنی فر و دکتر نیره دلیر در 
علوم  پژوهشگاه  اندیشه  سالن  در   96 بهمن   15 تاریخ 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

اولین سخنران نشست دکتر حسنی فر بودند که سخنرانی 
خود را با عنوان »مالحضاتی در جایگاه مفاهیم نظری در 

مطالعات تاریخی« ارائه دادند.
دکتر حسنی فر در مقدمة سخنان خود گفت: »در برخی 
روبه  مفاهیم  کثرت  با  اجتماعی،  علوم  نظیر  رشته ها  از 
با  تاریخ  نظیر  دیگر  رشته های  برخی  در  اما  هستیم  رو 
قلت و کمبود مفاهیم و نظریه ها مواجه ایم. وی در اهمیت 
کاربرد مفاهیم بیان کرد، علم بدون مفاهیم معنا ندارد و 
در واقع مفاهیم اساس یک علم و اندیشه و باورها را در بر 
می گیرند و به عبارتی مفاهیم به نوعی یک ایده و اندیشه 
امر پژوهش کمک کار پژوهشگر محسوب  است که در 
می شود. در ادامه وی 3 معنای لغوی از مفهوم را به ترتیب 
زیر ارائه داد: 1. مفهوم به معنای معنا 2. مفهوم در مقابل 

مصداق 3. مفهوم در مقابل منطق.«
وی اضافه کرد: »معنای دیگر مفهوم از لحاظ اصطالحی 
علمی   - تخصصی  و  عرفی  نوع،  دو  به  که  است 
اینجا مراد بحث من مفهوم  در  تقسیم بندی می شود که 

در معنای تخصصی و علمی آن است.«
وی در جمع بندی از تعریف مفهوم اظهار کرد: »به طور 
مصادیق  بر  مبتنی  و  دارد  انتزاعی  جنبه  مفهوم  کلی، 
از  هدف  وی  دارند.  برساخت  جنبه  که  است  متفاوت 
در شناخت،  افزایش سرعت  را  نظری  مفاهیم  با  آشنایی 
انباشت  به یک  برای رسیدن  دیگران  به مطالعات  توجه 
علمی دانست تا از این طریق بتوانیم راجع به مفاهیم و 

مسائل نظر دهیم.«ط 

ابراز داشت:  دکتر حسنی فر در بخش دیگر سخنان خود 
»در حوزة تاریخ، سه رهیافت روش شناختی وجود دارد که 
می توان در فهم کنش های تاریخی از آنها کمک گرفت: 
1. باز ساخت گرایی 2.  برساخت گرایی 3. واساخت گرایی. 
»رهیافت  داد:  شرح  رهیافت ها  این  توضیح  در  ایشان 
یک  بر  مبتی  بازسازی  یا  ساخت مند  یا  بازساخت گرایی 
و  اسناد  براساس  را  تاریخ  باید  که  مؤلفه هاست  سری 
آثار منفرد بازسازی و بازآفرینی کنیم. به عبارتی در این 
و  مدارک محور  تمامًا  التزامی  مثابة   به  تاریخ  رهیافت، 
حوزه  این  سردمداران  از  است.  غیرنظری  و  غیرفلسفی 
می توان به فون راکه، آلتون، مارویک، استون و... اشاره 
از  که  سازه گرایی  یا  برساخت گرایی  رهیافت  دوم،  کرد. 
آغاز  19م.  قرن  از  و  می شود  منشعب  بازساخت گرایی 
مکتب  نظیر  جنبش هایی   با  20م.  قرن  در  که  می شود. 
آنال مواجه شد که توسط مارک بلوخ،  برودل و دانتون 
پیروی شد. این رهیافت به دنبال قوانین عام کنش های 
بلکه  نیست  منفعل  شناخت  رهیافت  این  در  انسانی اند. 
دهد.  نشان  فعاالنه  را  تاریخ  بستر  که  است  فعال  مورخ 
در واقع کار علمی محقق، شناخت را می سازد و نه اینکه 
برساخت گرایی،  در  عبارتی  به  و  کند  کشف  را  شناخت 
معنا مطرح است. رهیافت سوم، واساخت گرایی یا واساخت 
از  بیرون  چیز  همه  رهیافت،  این  منظر  از  که  بود  زبانی 
زبان فهم نمی شود و ابن زبان است که معنا را در جهان 
طراحی می کند. به عبارت دیگر این رهیافت تاریخ را به 
معنای یک سیر تاریخی را منکر می شود و بیشتر بر تأثیر 

و رویکرد زبان تأکید می کند )نگاه پسامدرن(.«
بر  تأکید  من،  »بحث  افزود:  ادامه  در  حسنی فر  دکتر 
ایران مفاهیم به  تاریخ  رهیافت برساخت گرایی است. در 
انحطاط،  استبداد،  مفهوم  مثال  طور  به  است  کم  شدت 
خلقیات ایرانیان و روایت تاریخ ایران که دربارة آنها مفاهیم 
محدودی وجود دارد و دربارة همة جنبه ها نمی توان یک 

 »مفهوم در تاریخ ایران؛ ضرورت ها و پیامدها«
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تاریخ  در  مفهوم سازی  بنابراین  داد.  انطباق  را  مفهوم 
ایران یک نیاز است که به نظر من از طریق علم بومی 
می توان از این مفاهیم محدود، گذر کرد و مفاهیم را در 

تاریخ ایران تکمیل کرد.«
 وی در پایان سخنان خود بیان کرد: »من در بررسی 
هستم  معنا  منطق  فهم  دنبال  به  تاریخی  پدیده های 
»امر  آن را  اسم  فوکو  و  دارد  نام  عقالنیت  حقیقت  که 
برساخته« می گذارد. امر برساخته در پژوهش های علمی 
در حوزة تاریخ نگاری را تأکید دارد که هر مفهومی در 
یک مکان و زمان مشخص شکل بگیرد و هر معنایی 
معنای  فهم  طریق  این  به  و  باشد  مکان  و  زمان  تابع 

مناسب مفاهیم امکان پذیر می شود.«
ارائه مطالب  نیره دلیر به  در بخش دوم نشست، دکتر 
سخنان  ابتدای  در  وی  پرداخت.  خود  پژوهش های  و 
خود ابراز کرد: »هر دانشی بر اساس یک سری مفاهیم 
خاص  اصطالحات  و  واژگان  علمی  هر  است.  استوار 
و  درک  به  بتوان  آنها  فراگیری  با  که  دارد  را  خودش 
معرفت رسید. ولی متأسفانه در علم تاریخ این امر کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر مفاهیم در تاریخ از 
حوزه های علوم سیاسی و اجتماعی به عاریه وام گرفته 
شده است در حالیکه آن مفاهیم با توجه به اقتضائات و 
دانش خود ارائه می شوند که در حوزة علم تاریخ متفاوت 

است.«
می بایست  مورخ  تاریخ،  علم  حوزة  »در  افزود:  وی 
را  آمده اند  در  انباشت  یک  به صورت  که  را  داده هایی 
دسته بندی کند و پدیده های نسبتًا مشترک را در یک 
چهارچوب ساختارمند قرار دهد تا از این طریق بتوان به 

نظریه و مفاهیم مرتبط بدان ها دست پیدا کرد.«
ی  »مسأله  کرد:  اضافه  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 

که  است  این  دیگر 
مفاهیم  از  برخی  در 
وارداتی در تاریخ ایران 
نمی شوند.  منطبق 
در  پژوهش  برای  لذا 
بایستی  تاریخ  حوزة 
مفاهیم  تعریف  یک 
اصطالحًا  که  داد  ارائه 
دانشی  مفاهیم  به 
معنا  این  به  معروفند. 
که در مورداین مفاهیم 
در  تا  باید تالش شود 
تحقیق  یک  سراسر 
تعریف  یک  علمی 

علمی و توافق شده انجام داد.«
دکتر دلیر با اشاره به برخی از تحقیقات و پژوهش هایی 
انجام  ایران  تاریخ  در  مفاهیم  از  برخی  مورد  در  که 
در  دولت  مفهوم  بررسی  »با  کرد:  اضافه  داده اند، 
رسیدم  نتیجه  این  به  نظام الملک   خواجه  سیرالملوک 
که این مفهوم بیش از ۷0 مرتبه تکرار شده است که 
در بیش از 90 درصد معنای دولت، نظام سیاسی مراد 
است. در واقع خواجه دولت را فراتر از حکومت قرار داده 
است و وظیفه حکومت را در بعد اجرایی امور سیاسی 
نظیر تأمین امنیت دانستند در حالیکه وظیفه دولت در 
رعیت  و  مردم  با  ارتباط  در  و  داده  قرار  باالتر  سطوح 
خوشبختی   و  سعادت  را  دولت  وظیف  که  برشمردند 

معرفی کرده است.«
در ادامه وی اظهار کرد: »از دیگر مفاهیم مهم در تاریخ 
به  که  نمود  اشاره  رعیت  یا  مردم  مفهوم  به  می توان 
نظر می رسد بایستی در معنای دوره باستان و میانه و 
و  معنای  دوره  هر  در  و  شد  قائل  تفکیک  آن  معاصر 
مصداق خاص خود را داشته است. وی از دیگر مفاهیم 
دانست که  پادشاه  را مفهوم  ایران  تاریخ  در  اهمیت  با 
تا  باستان  دورة  در  قبل  مثال  مثابة  به  این مفهوم هم 
لذا  و  است  داشته  متفاوتی  معنایی  سیر  ایران  معاصر 
برای هر کدام از این مفاهیم در هر دوره بایست یک 
مفهوم منطبق با معنا و مصداق زمان و مکان خود ارائه 
داد تا در فهم پدیده ها و تحوالت به معرفتی نزدیک تر 

دست پیدا کرد.«
نظرهایی  اظهار  و  پرسش ها  حضار  جلسه  پایان  در 
ابعاد  موجب شکافتن  که خود  کردند  مطرح  تخصصی 

مختلف بحث از زوایای گواناگون گردید.
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