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دورة جدید، سال سوم، شمارة بیست و چهار، خرداد 1395

 مراسم رونمایی از کتاب شرح الهیات نجات شیخ الرئیس ابوعلی سینا
 برگزاری نشست هیأت امناء پژوهشگاه 

 جلسة هیأت امنای کتابخانة استاد مینوی برگزار شد
 برگزاری جشن نیمة شعبان در پژوهشگاه

 بازخوانی اندیشة سیاسی امام خمینی)ره( در عرصة سیاست خارجی
 بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا با تأکید بر ایران پسابرجام

 گزارش نشست »اقتصاد مقاومتی و نقش دولت در آن«
 دالیل افول معتزله در جهان اسالم و تبیین ضرورت احیاي تفکر اعتزالي در عصر حاضر

بر  تأثیر آن  و  اجتماعي جدید، جستجوي هویت هاي فرهنگي  برگزاری نشست »جنبش هاي    
امنیت جامعه اي؛ با تأملي در باب جامعة ایراني«

 نشست کتاب خوان تخصصی »امام و انقالب اسالمی« برگزار شد

  برگزاری جلسه شورای توسعة پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر وزارت عتف در پژوهشگاه
 دکتر وحید احمدی: برنامه محوری و پژوهش محوری از اهداف ما در حوزة علوم انسانی است
 دیدار پروفسور آندره اسمیرنُف، رئیس انستیتوی فلسفة روسیه و هیأت همراه از پژوهشگاه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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نتصاب ا
انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  قبادی،  حسینعلی  دکتر 
احکامی دکتر مصطفی عاصی  و مطالعات فرهنگی، طی 
ادبیات  و  زبان  به عنوان »رئیس کمیسیون تخصصی  را 
را  فاضلی  نعمت اهلل  دکتر  پژوهشگاه«،  ممیزه  هیأت 
اجتماعی  علوم  تخصصی  کمیسیون  »رئیس  عنوان  به 
به  را  پارساپور  زهرا  دکتر  و  پژوهشگاه«  ممیزه  هیأت 
هیأت  انسانی  علوم  تخصصی  کمیسیون  »رئیس  عنوان 

کرد. منصوب  سال،  دو  مدت  به  پژوهشگاه«  ممیزه 
جهرمی  بنایی  مهدی  دکتر  دیگری  حکم  در  همچنین 
غرب«  تمدن  و  تاریخ  پژوهشی  گروه  »مدیر  عنوان  به 

شد. منصوب 

یک تبر
ملک زاده الهام  دکتر  خانم  سرکار 

تاریخ پژوهشکده  علمی  هیات  محترم  عضو 
انتخاب مقاله شما با عنوان »تاریخ حجاب و پوشش 
مقاله  عنوان  به  بزرگ«  تمدن های  و  الهی  ادیان  در 
که  پیشرفت«  پیشگامان  »کنگره  نهمین  برتر 
همایش های  مرکز  در   1395 اردیبهشت   30 در 
و  گفته  تبریک  را  شد  برگزار  ایران  ملی  کتابخانه 
را  شما  افزون  روز  توفیق  متعال  خداوند  درگاه  از 

آرزومندیم.
عمومی روابط 
فرهنگی مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه   

جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر وزارت عتف، روز چهارشنبه مورخ 26 خرداد در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه آیین نامة رساله های دورة دکتری، به منظور برنامه محور کردن پروژه ها 

و رساله ها در علوم انسانی بررسی شد.
همچنین معاون پژوهشی دانشگاه تهران گزارشی از وضعیت پژوهش، آموزش، فناوری و تحصیالت تکمیلی و در مجموع 

برنامه های علوم انسانی این دانشگاه و آمار تولید مقاالت اعضای هیأت علمی این دانشگاه را ارائه کرد. 

برگزاری جلسة شورای توسعه پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر وزارت عتف در پژوهشگاه
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علوم  در  فناوری  و  پژوهش  توسعه  شورای  برگزاری 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  هنر،  و  انسانی 
فرهنگی فرصتی را فراهم آورد تا خبرنگار واحد روابط 
عمومی پژوهشگاه در گفتگویی با دکتر وحید احمدی، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 

فناوری به بررسی روند برگزاری این جلسه بپردازد.

با اشاره به مشکالت پژوهش و  در آغاز دکتر احمدی 
که  اساسی  کارهای  از  یکی  گفت:  جامعه،  در  فناوری 
فناوری  و  پژوهش  است مسألة  دولت  این  توجه  مورد 
و ایجاد فضایی است که بتوانیم حوزه علوم انسانی را 
در سطح منطقه گسترش دهیم و دانش آموختگان این 
حوزه را با نیازهای جامعه درگیر کنیم. اساس و دستور 
جلسه این شورا، بررسی آیین نامة رساله دورة دکتری، 
به منظور برنامه محور کردن پروژه ها و پایان نامه ها در 
این  برمبنای  آن  اصلی  محور  که  است  انسانی  علوم 
است که چگونه در مجموعة عظیم آموزش عالی به ویژه 
حوزه علوم انسانی -که تقریباً 50 درصد آموزش عالی 
و  مأموریت گرا  بتوانیم  است-  انسانی  علوم  حوزه  در 

هدفمند عمل کنیم.
 وی با اشاره به اینکه این آیین نامه هنوز به تأیید نهایی 
در  آن  تصویب  و  بررسی  عالوه بر  کرد  تأکید  نرسیده، 

این شورا، جهت اجرایی شدن باید به بررسی و تصویب 
دانشگاه ها نیز برسد. وی همچنین گفت: در این جلسه 
تهران  دانشگاه  انسانی در  علوم  بحث گزارش وضعیت 
دانشگاه  پژوهشی  معاون  آن  در  که  شد،  مطرح  نیز 
آموزش  فناوری،  پژوهش،  وضعیت  از  گزارشی  تهران 
علوم  برنامه های  مجموع  در  و  تکمیلی  تحصیالت 
انسانی این دانشگاه و آمار تولید مقاالت اعضای هیأت 
علمی این دانشگاه ارائه کرد که خوشبختانه شاهد این 
هستیم که در کل کشور، همانگونه که در سایر رشته ها 
سمت  به  گرایش  نیز  انسانی  علوم  در  گرفته،  انجام 

پژوهش محوری و برنامه محوری انجام گرفته است.
برنامه  صعودی  سیر  به  اشاره  با  احمدی  وحید  دکتر 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  راهبردی 
به سمت اهداف پژوهش محوری و برنامه محوری گفت: 
انسانی و  برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم  خوشبختانه 
مطالعات فرهنگی سیر صعودی و قابل قبولی به سمت 
انجام برنامه و طرح های سطح ملی و کالن دارد که به 
نظر من باید بتوانیم اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
سوق  سمت  این  به  نیز  را  تکمیلی  تحصیالت  دوره 
دهیم. همگرایی پژوهشگاه  با شورای توسعه پژوهش و 
فناوری در علوم انسانی و هنر، و سایر مراکز پژوهشی 
در  بیشتری  رشد  تا  می کند  کمک  نیز  دانشگاه ها  و 
اینکه  به  توجه  با  باشیم.  داشته  انسانی  علوم  حوزه 
مجموعه های  میان  نتوانسته ایم  گذشته  زمان های  در 
برقرار  ارتباط  جامعه  نیازهای  و  آموزشی  و  پژوهشی 
کنیم، طبیعتاً باید تالش بیشتری در این زمینه انجام 
دهیم. با توجه به گزارش تعداد پروژه ها و نیز رویکردی 
که پژوهشگاه علوم انسانی به درگیر شدن با فناوری و 
نیازهای جامعه دارد امیدواریم هرچه سریع تر بتوانیم به 

این هدف برسیم. 
پژوهشگاه  کرد:  تأکید  پایان  در  احمدی  وحید  دکتر 
در سطح کشور  و جایگاه خوبی  انسانی ظرفیت  علوم 
دارد که همه باید در حفظ و ارتقای این مجموعه تالش 
کنند تا در سطح منطقه ای و بین المللی نیز تحقیقات و 

همکاری های مشترک بیشتری صورت گیرد.

دکتر وحید احمدی: برنامه محوری و پژوهش محوری از اهداف ما در 
حوزة علوم انسانی است
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سه شنبه  روز  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
11 خرداد 1395 میزبان پروفسور آندره اسمیرنُف، رئیس 
انستیتوی فلسفة روسیه و هیأت همراه؛ رزانا پِسخو، تاتیانا 

کورنیوا و ایلشات نصیراُف بود.
علمی  هیأت  اعضای  از  تعدادی  که  دیدار  این  ابتدای  در 
قبادی،  حسینعلی  دکتر  داشتند؛  حضور  نیز  پژوهشگاه 
فرهنگی، ضمن  و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
مجاورت  به  اشاره  با  خارجی،  میهمانان  به  خیرمقدم 
جغرافیایی و مشترکات فرهنگی به ویژه در حوزه هاي ادبی 
می توان  را  اشتراکات  این  گفت:  روسیه  و  ایران  فلسفی  و 
نقطة عزیمت مهمی برای همکاری میان دو مرکز دانست 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  که  کرد  امیدواری  اظهار  و 
مطالعات فرهنگی با تکیه بر فرهنگ و تمدن کهن ایران و 
با برخورداري از سرمایه هاي علمي گرانقدري همچون استاد 
کریم مجتهدی بتواند روابط خود را با کشور روسیه، به ویژه 

انستیتوی فلسفه روسیه گسترش دهد. 
دکتر قبادی با اشاره به آثار علمی و مقاالت فارسی که مورد 
توجه دانشمندان روسی قرار گرفته، گفت: بعد از پیروزی 
و  فرهنگ  به  ویژه ای  توجه  نیز  ایرانی ها  اسالمی،  انقالب 
زبان روسی داشته اند و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
و  تحقیقات  گسترش  برای  را  الزم  آمادگی  نیز  فرهنگی 

مطالعه در زمینة فرهنگ و ادب روسی دارد. 
ضمن  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
انستیتو،  و  پژوهشگاه  میان  تفاهم نامه  انعقاد  پیشنهاد 
تأکید کرد: یکی از محورهای تفاهم نامه مي تواند در زمینة 
تبادل دانشجو و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید و 

محققان دو مرکز باشد.

دیدار پروفسور آندره اسمیرنُف، رئیس انستیتوی 
فلسفة روسیه و هیأت همراه از پژوهشگاه 

فراهم  از  خرسندی  ابراز  با  نیز  اسمیرنُف  آندره  پرفسور 
شدن فرصت این دیدار و حضور در پژوهشگاه، با استقبال 
انستیتوی فلسفه  بین دو مرکز، گفت:  تفاهم نامه  انعقاد  از 
اکنون  و  است  شده  تأسیس    1929 سال  در  روسیه 
انستیتو  این  است.  علمی  هیأت  عضو   270 حدود  دارای 
فلسفی  مختلف  موضوعات  در  متعددی  بخش هاي  دارای 
موضوعات کالسیک  به  که  معرفت شناسی،  است همچون: 
می پردازد، معرفت شناسی اجتماعی که بر دانش و مفاهیم 
اجتماعی تمرکز دارد وگروه هایی همچون فلسفه اجتماعی، 
جامع  مطالعات  زیبایی شناسی،  و  اخالق  سیاست،  فلسفة 
وی  دارد.  زیستی  اخالق  نام  به  گروهی  و  انسان شناسی 
تخصص گرایی  انستیتو،  برای  مهم  شاخص  تنها  افزود: 
ما  براي  تحقیق  در  آزادی  به  اعتقاد  و  بوده  و حرفه گرایی 
جایگاه ویژه اي دارد، چراکه فلسفه، یعنی جستجوی آزادی 
و این به معنای آزادانه سؤال کردن و آزادانه به دنبال پاسخ 
گشتن است. به همین دلیل است که در زمینه های مختلفی 

نیز تحقیق و پژوهش می کنیم. 
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رویکرد  تغییر  به  اشاره  با  روسیه  فلسفه  انستیتوی  رئیس 
فلسفه  به  توجه صرف  و  پژوهش  از  انستیتو  اخیر  سال های 
و  اسالمی  فلسفه  به  توجه  و  مطالعه  به  اروپامحور،  و  غرب 
فلسفه شرقی، گفت: ما در این زمینه توانسته ایم نزدیک به 
12 کتاب چاپ کنیم و حدود 5 کتاب نیز در دست چاپ قرار 
دارد. همچنین انتشار و نگارش کتاب های آموزشی در زمینه 

دنیای اسالم نیز در برنامه هاي ما قرار دارد.
برای  انستیتو  آمادگی کامل  بر  پایان  اسمیرنُف در  پروفسور 
در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  با  همکاری 
زمینه هاي مختلف پژوهشي و آموزشي در حوزه فلسفه تأکید 

کرد.
در ادامة این دیدار اعضای هیأت علمی پژوهشگاه نیز به بیان 
زمینه های همکاری موجود میان پژوهشگاه و انستیتو فلسفه 
روسیه پرداختند و خواستار همکاری در زمینه هاي مختلف 
از جمله  معرفی فلسفة اشراق، فلسفة مشاء، حکمت متعالیه 

و نیز مطالعات فرهنگی ایران شدند.
اکنون  اینکه  به  اشاره  با  قبادی  دکتر  دیدار،  این  پایان  در 
ایران در دوره ای قرار دارد که عالقه مند به برقراری  ارتباط 
افزود:  است،  دیگر  کشورهای  با  آن  تقویت  و  همه جانبه 
فلسفه  انستیتو  با  همکاری  برای  کامل  آمادگی  پژوهشگاه 
روسیه را دارد و آنچه برای ما مهم است ترجمه میراث های 
اسالمی- ایرانی منتشره شده توسط پژوهشگاه به زبان روسی 

است.

ا إِلَْیِه َراِجعوَن َـّ ِ َو إِن َّا هلِلّ إِن

طوسي،  شالچي  محمود  درگذشت  تأسف  نهایت  با 
معاون اداري- مالي سابق پژوهشگاه علوم انساني را به 
خانواده محترم ایشان و همه همکاران تسلیت عرض 

مي  کنیم.

سرکار خانم مقیسه
تسلیت  را  گرامي تان  پدر  درگذشت  واردة  مصیبت 
علو  مرحوم،  آن  براي  متعال  درگاه خداوند  از  گفته، 
صبر  محترم  خانوادة  و  سرکارعالي  براي  و  درجات 

جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

جناب آقاي جمشید بابایي
تسلیت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  واردة  مصیبت 
براي آن مرحوم علو  از خداي سبحان،  عرض کرده، 
درجات و براي جنابعالي و خانوادة محترم صبر جمیل 

و اجر جزیل مسألت داریم.

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  عمومي  روابط 
فرهنگی
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مراسم رونمایی از کتاب شرح الهیات نجات شیخ الرئیس ابوعلی سینا

مراسم رونمایي از کتاب »شرح الهیات نجات ابوعلي سینا« 
حضور  با  مصطفوي(  سعادت  حسن  سید  آیت اهلل  )دروس 
و  انساني  علوم  پژوهشگاه  در  برجسته  استادان  از  جمعي 

مطالعات فرهنگي برگزار شد.
استاد  پورحسن،  قاسم   را  آن  مدیریت  که  مراسم  این  در 
فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایي بر عهده داشت، چهره های 
احمدي  محقق، حجت االسالم  مهدي  همچون  برجسته ای 
والمسلمین احمد احمدی، کریم مجتهدي، حسین کلباسي، 

عبداهلل نصري و موسي حقاني، حضور داشتند.

کتاب  اینکه  به  اشاره  با  مراسم  ابتداي  در  پورحسن  دکتر 
نیست،  کتاب »شفا«  ابوعلي سینا« خالصه  نجات  »الهیات 
گفت: شرحي که آیت اهلل مصطفوي بر این کتاب نوشته اند، 
یکي از شرح هاي مهم است و این کتاب داراي چهار بخش 
است: منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات. پس از توضیحات 
پژوهشگاه  قبادي، رئیس  پورحسن، دکتر حسینعلي  دکتر 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي ضمن عرض خیرمقدم و 
معرفت،  سرزمین  ایران  گفت:  حاضرین،  به  خوشامدگویي 
صیانت و تفکر است و توانایي این را دارد که میراث خود 
را بازآفریني کند. ملتي مي تواند به توسعه برسد که بتواند 
میراث خود را بازآفریني کند. کار آیت اهلل مصطفوي هم از 

این جهت ارزشمند است.
رئیس  پارسا،  فروغ  دکتر  قبادي،  دکتر  سخنرانی  از  پس 
شخصیت  یک  ابن سینا  گفت:  معاصر  حکمت  پژوهشکدة 
نظریات  که  است  فیلسوفاني  تأثیرگذارترین  از  و  جهاني 
شرق  و  غرب  در  بلکه  اسالم  جهان  در  تنها  نه  علمي اش 
بسیار مطرح است. وي افزود: پروژة برگزاري درس گفتارهاي 
دکتر  13۸9توسط  سال  دوم  نیمه  از  مصطفوي  آیت اهلل 
کلباسي آغاز شد. از همان زمان تا سال 1391، 56 جلسه 

درس گفتارها  این  آن،  از  پس  و  شد  برگزار  درس گفتار 
پیاده سازي، تنظیم، ویراستاري و در نهایت به انتشار رسید.

رئیس  محقق،  مهدي  دکتر  مراسم  از  دیگری  بخش  در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، گفت: کوچک ترین پسر بنده 
که 19سالش است، از شاگردان حاج آقا مصطفوي هستند 
به همین دلیل در منزل ما هر شب ذکِر خیر و شیوة تعلیم 
بنده هم شاگرد  اینکه خود  ایشان است؛ ضمن  و تدریس 
فرهنگي  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس  بوده ام.  ایشان  پدر 
و  گرفت  قرار  هجمه  مورد  بي جهت  اسالمي  فلسفه  افزود: 
تکفیر شد در حالي که این سرزمین خاستگاه فلسفه بوده 
و نباید هیچ گاه فروغ آن خاموش شود. دکتر محقق ادامه 
داد: استادان ما باید کوشش کنند به دانشجویان ما عربي  
از  بسیاري  امروزه  متأسفانه  چون  بدهند  یاد  را  خواندن 
دانشجویان و حتي فرهیختگان ما نمي توانند عربي بخوانند 
باید  لذا وجود کتاب هایي مثل کتاب آیت اهلل مصطفوي را 
فلسفة  که  غلط  تفکر  این  کرد:  اضافه  وي  غنیمت شمرد. 
باطل شود و  باید  ابن رشد زیر خاک رفت،  از  بعد  اسالمي 
مظلومیت  از  را  اسالمی  فلسفة  که  داریم  وظیفه  ما  همة 
نجات دهیم. آثاري مثل کتاب آیت اهلل مصطفوي، یادگاري 

براي آیندگان است.
دکتر غالمرضا اعواني، رئیس انجمن حکمت و فلسفة ایران 
و  از چهره های ماندگار فلسفه، سخنران بعدي این مراسم 
بود. وي گفت: وجود آیت اهلل مصطفوي و کتابي که امروز 
به خاطر رونمایي آن، اینجا هستیم گویاي این مطلب است 
موضوعي  است؛  زنده  هنوز  ایران  سرزمین  در  حکمت  که 
ماندگار  چهرة  این  نمي بینیم.  دیگري  جاي  در  را  آن  که 
است  چیزي  از  بیشتر  ابن سینا  عظمت  داد:  ادامه  فلسفه 
با ارسطو خیلي فرق دارد و خدمت  او  که ما مي شناسیم، 
بسیار زیادي به حکمت کرده است. در همین جا الزم است 
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که اشاره کنم ایرانیان سهم بسیاري در حکمت دارند و با 
باز  بودند،  ایران  بزرگترین سخنگویان ضد عقلي در  اینکه 
هم حکمت در ایران به قوت خود باقي ماند. اینکه شیعیان 
بسیاري هم در ایران هستند به خاطر همین حکمت است.

سعادت  حسن  سید  آیت اهلل  مراسم  این  سخنران  آخرین 
»الهیات  کتاب  و شارح  دانشگاه  و  استاد حوزه  مصطفوي؛ 
نجات« بود. وي گفت: بر اساس قرآن، ما تعلیم علم را به 
انسان  به  کسي نمي توانیم بدهیم و فقط خداوند مي تواند 
یاد بدهد. تنها کاري که دانشمند مي تواند انجام دهد این 
است که موانع را برطرف مي کند تا علم الهي افاضه شود؛ 
پس علم را خدا مي دهد و استاد موانع را برطرف مي کند.

آیت اهلل سعادت مصطفوي در پایان گفت: یکي از سؤاالتي 
ما  بین  آیا مي شود حجاب  که  است  این  است،  که مطرح 

منفي  سؤال  این  به  پاسخ  معموالً  شود؟  برداشته  حق  و 
است چون تا وقتي که تعلقات مادي در ما وجود دارد، ما 
نمي توانیم واصل الي اهلل شویم، اگرچه مالصدرا معتقد است 
اصال ً  ولي  کنیم  حق  شهود  مي توانیم  حضوري  علم  با  ما 
این گونه نیست چون ذات خداوند براي ما قابل درک نیست 
و ما مي دانیم او محیط بر همه است و ذره اي از عالم وجود 

بر او مخفي نیست.
نجات  الهیات  »شرح  کتاب  از  رونمایي  با  مراسم  این 
سعادت  حسن  سید  آیت اهلل  از  قدر دانی  و  بوعلي سینا« 

مصطفوي به پایان رسید.
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روز  پژوهشگاه  امناء  هیأت  سوم  دوره  از  نشست  پنجمین 
علوم،  محترم  وزیر  دفتر  در   1395/3/22 مورخ  شنبه 

تحقیقات و فناوری برگزار شد.
و  حقیقی  اعضای  حضور  با  که  جلسه  این  ابتدای  در 
حقوقی هیأت امناء برگزار شد، گزارشی از اجرای «برنامه 
همچنین  و   »1394 سال  در  پژوهشگاه  راهبردی  توسعه 
ساماندهی  و  اعتال  جامع  »طرح  اجرای  پیشرفت  گزارش 
اهتمام  از  تقدیر  اعضا ضمن  و  گردید،  ارائه  انسانی«  علوم 
موثر  مشارکت  تالش جهت  و  برنامه محوری  به  پژوهشگاه 
را  نکاتی  انسانی،  علوم  کاربردی سازی  و  در مسائل جامعه 
در جهت بهبود و ارتقای سطح فعالیت های پژوهشگاه بیان 
که  مطرح شد  پیشنهادی  دستور جلسه  ادامه،  در  کردند. 
پس از بحث و بررسی، تصمیم مقتضی درباره آنها اخذ شد.

الزم به ذکر است هیأت امناء پژوهشگاه معموالً ساالنه 2 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  ریاست  به  جلسه 
فعالیت های  و  فرایند ها  پایش  ضمن  و  می کند  برگزار 
پژوهشگاه، راهبردهای پژوهشی و اجرایی این نهاد را تدوین 

می کند.
آقایان دکتر: حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی 
ابراهیم  حبیب زاده،  جعفر  محمد  نهاوندیان،  محمد  مقدم، 

عزیزی، احمد مسجد جامعی و خانم دکتر فاطمه طباطبائی 
اعضای حقیقی هیأت امناء پژوهشگاه هستند و آقایان دکتر: 
محمد فرهادی، سید ضیاء هاشمی، عبدالرضا باقری و بهزاد 

قره یاضی اعضای حقوقی این هیأت را تشکیل می دهند.

برگزاری نشست هیأت امناء پژوهشگاه

حضور  با  مینوی  استاد  کتابخانة  امنای  هیأت  جلسه 
دکتر  آیت اهلل  کتابخانه، حضرت  این  امنای  هیأت  اعضای 
محقق داماد، جناب آقای فانی و سرکارخانم دکتر شکوفه 
علوم  پژوهشگاه  اعضای  و  مسئولین  از  تعدای  و  شهیدی 
دکتر  قبادی،  حسینعلی  دکتر  فرهنگی،  مطالعات  انسانی 
ربانی زاده،  سید سجاد علم الهدی، دکتر سید محمدرحیم 
دکتر ابراهیم دیباجی، دکتر سید محسن علوی  پور، دکتر 
حمیدرضا رادفر، سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور و سرکار 
روز  مینوی(  استاد  کتابخانة  )مسئول  خانلرخانی  خانم 
یکشنبه مورخ 23 خرداد 1395 در محل کتابخانه استاد 

مینوی تشکیل شد.
در این جلسه مقرر شد تا عالوه بر تهیة فهرست تحلیلی 
کتاب های خطی و عکسی، تهیه و کتاب های چاپ سنگی 
بررسی  از  پس  و  شوند  ارائه  پروژه  قالب  در  نیز  سربی  و 
خصوص  در  مینوی  استاد  یادداشت های  اسکن  محتوایی 

انتشار آنها اقدامات الزم صورت گیرد.

به اهمیت منابع نفیس کتابخانه استاد  با توجه  همچنین 
مینوی بر تمیهدات الزم برای تهیه، حفظ و نگهداری این 
منابع تأکید شد و سایر موارد جاری کتابخانه مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه نیز دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه، از 

اعضای هیأت امنای کتابخانه قدردانی کرد.

جلسه هیأت امنای کتابخانة استاد مینوی برگزار شد
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به مناسبت والدت حضرت مهدی )عج( و هم زمان با سالروز 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  مراسمی  خرمشهر،  آزادی 

مطالعات فرهنگی برگزار شد. 
در ابتدای مراسم دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه، 
از  روایتی  به  زمان )عج(  امام  پربرکت  میالد  تبریک  ضمن 
امام سجاد و تناسب میان معدن العلم و اهل  البیت  الوحی 
با  اشاره کرد و گفت: معلوم است که علم و وحی نه تنها 
هم تعارضی ندارند بلکه با هم تناسب نیز دارند؛ وحی در 

حقیقت شکوفا ساز عقل و عقل خادم وحی است. 
او هم چنین اظهار داشت؛ پژوهشگاه علوم انسانی می تواند 
همزمان، هم به علم و دستاورد های بشر امروز دست پیدا 

کند و از فن و تکنیک های آن محروم نشود و هم می تواند 
در سایة تعالیم وحی، علم، روش و فن را درست به کار ببرد 

و آن را شکوفا سازد. 
در ادامة مراسم، دکتر زهرا شجاعی، رئیس اسبق مرکز امور 
تقارن  ریاست جمهوري، در خصوص  نهاد  و خانواده  زنان 
نیمة شعبان با سالروز آزادی خرمشهر بیان کرد: باید این 
امر را به فال نیک گرفته و پیامی را در ذهن خود تداعی 
هستند،  جامعه  در  اصالحات  دنبال  به  کسانی که  تا  کنیم 
مصلح شوند؛ چرا که نمی توان بدون تغییر درونی و تالش 
به  بهبود وضعیت روحی و روانی و شخصیت درونی  برای 

اصالح جامعه و بهبود وضعیت جامعه اقدام کرد. 
و  کرد  اشاره  مهدویت  اساسی  رکن  چهار  به  ادامه  در  او 
»انتظار«  »غیبت«،  »بعثت«،  یعنی  رکن  چهار  این  افزود: 
بررسی مهدویت ضروری است. همچنین  برای  و »ظهور« 
مهدویت از بعثت شروع می شود، گویی که کاروان بشریت 
چهار ایستگاه اساسی دارد که در هر یک از این ایستگاه ها 
متصل  به هم  را  سلسله  این  که  است  داده  رخ  اتفاقاتی 

می کند. 
دکتر شجاعی با اشاره به سورة آل عمران )آیة 119( گفت: 
را  او  و  کند  عبادت  را  او  که  کرد  خلق  را  انسان  خداوند 

به  تا  می کند  طی  را  مسیرش  هم  کاروان  این  و  بشناسد 
سر حد مقصود برسد و این از جمله نعمت هایی است که 
خداوند منحصراً به آن منت می گذارد. سپس خداوند هدایت 
را برای انسان ها قرار داد و دو رسول درونی و بیرونی را برای 
تا  او گمارد. در ادامه پیامبران یکی پس از دیگری آمدند 
پیامبر )ص( که با معجزة جاوید خود یعنی »قرآن«، مهر 

پایانی بر انبیا زد. 
دکتر زهرا سشجاعی در ادامه افزود: حدیث دیگری از پیامبر 
وجود دارد که در آن به صراحت از حضرت مهدی )عج( یاد 
نام حدیث مهدویت معروف  به  این حدیث  شده است که 
است و علمای سنی نیز این حدیث را یا  در کتاب خود به 
همین عنوان نوشته اند و کتاب خود را به این بحث اختصاص 
داده اند و یا در میان مطالب خود در کتاب هایشان به این 

حدیث اشاره کرده اند. 
این عضو هیأت علمی در خصوص منجی در ادیان مختلف 
نیز بیان کرد که در همة ادیان حتی کسانی که معتقد به خدا 
نیستند نیز زمانی مطرح شده که در آن زمان در این دنیا 
مساوات جهانی رخ می دهد. همچنین در ادیان مسیحیت، 
یهودیت و زرتشت نیز به ظهور یک منجی اشاره شده است. 
وی در ادامه در خصوص اشارة قرآن به این امر بیان کرد که 
نه تنها در قرآن به این مسئله اشاره شده؛ بلکه در روایات و 

ادعیه ها نیز به موضوع مهدویت اشاره شده است. 
در  اساسی  رکن  و  دوم  محور  به  سپس  شجاعی  دکتر 
مراحل  طی  افزود:  و  کرد  اشاره  »غیبت«  یعنی  محدویت 
هدایت انسان و رشد و بلوغ آنها شاهد دور شدن معصومین 
را  انسان  خداوند  گویی  هستیم.  مردم  از  السالم(  )علیهم 
آرام آرام آموزش می دهد تا روی پای خود بایستد و با الهام 
گرفتن از آموزه های کتاب مقدس و هم چنین با استفاده از 
عقل و سایر منابعی که وجود دارد تمرین کند تا بتواند از 
عقل خویش بیشتر استفاده کند. بنابراین می توان گفت که 
دوران غیبت کبری دورانی  است، که آغاز عصر انتخاب است 

و این بشر است که باید برای خودش انتخاب کند. 
وی همچنین با اشاره به حجاب میان مردم و امام عصر با 
توجه به گفتة امام عصر )عج(، افزود: این حجاب میان مردم 
انجام  انسان ها  که  است  ناشایستی  اعمال  از  ناشی  امام  و 

می دهند و باعث این حجاب می شوند. 
دکتر شجاعی در ادامه به رکن سوم مهدویت یعنی بحث 
اولین  کرد:  بیان  و  پرداخت  غیبت  دوران  در  »انتظار« 
دهند  انجام  باید  غیبت  عصر  در  منتظران  که  وظیفه ای 
شناخت خود امام با همة ویژگی هایش است. منتظران باید 

امام، جایگاه امام، رسالت و وظیفه او را بشناسند.

برگزاری جشن نیمة شعبان در پژوهشگاه 
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اشاره  )عج(  مهدی  حضرت  از  دعایی  به  ادامه  در  وی 
این دعا حضرت یک سری  اول  ادامه داد: در بخش  کرد و 
وظایف عمومی را برای همه مطرح می کند که دربارة همة 
برای  آن  و در بخش دوم  است  انسان  حیطه های وجودی 
گروه های خاص جامعه وظایفی را بیان می کند. وظیفة دیگر 

منتظران همانا مراقبه با حضرت است. 
دکتر شجاعی در ادامه در خصوص »زمان ظهور« که رکن 

چهارم است با اشاره به حدیثی از امام صادق )ع( گفت که 
در این حدیث بیان شده است که هیچ کس جز خداوند از 

زمان ظهور آگاه نیست.
وی در پایان به بحث حاکمیت قرآن بر اندیشه ها و رفتار در 
زمان ظهور اشاره کرد و با حدیثی از امام علی)ع(، به بحث 

خود پایان داد.

بین الملل  روابط  و  سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکدة 
عنوان  با  را  خود  علمی  نشست  چهارمین  و  پنجاه 
خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشة  »بازخوانی 
مورخ  سه شنبه  روز  خارجی«  سیاست  عرصة  در 
ابتدا  در  کرد.  برگزار  اندیشه  سالن  در   95/3/11
نه  شرقی  »نه  اصل  اینکه  بیان  با  اساتید  از  یکی 
خارجی  سیاست  و  امام)ره(  فکری  نظام  در  غربی« 
است،  افتاده  جا  و  بنیادین  اصلی  اسالمی  جمهوری 
متون  به  توجه  با  بخواهیم  اگر  را  اصل  این  گفت: 
عدم  سیاست  بودن،  شرقی  نه  کنیم  تفسیر  اسالمی 
از سیاست  نه غربی عبارت است  انزواست و سیاست 
شرق  دیگر،  قدرت های  و  بلوک ها  به  وابستگی  عدم 
تاریخ  در  هم  و  آمده  کریم  قرآن  در  هم  غرب  و 
مسیح  دین  است.  بوده  مطرح  همیشه  اسالمی  تفکر 
ذکر  بودن  غربی  وصف  با  را  یهود  دین  و  شرقی  را 
افراط  نوعی  خود  نوبه  به  کدام  هر  که  می کنند 
غربی  نه  و  شرقی  نه  دینی  اسالم  اینکه  و  دارند 
مسیح  دین  ندارد.  افراطی  هیچ گونه  یعنی  است، 
یهود  دین  و  انزواگرایانه  و  درونگرا  رهبانیت،  دین 
اجتماعی  هم  اسالم  دین  اما  برون گراست.  دین 
تنها  دارد.  توجه  درونی  راهیابی های  به  هم  و  است 

به  مربوط  آمده  تنهایی  به  شرق  واژه  که  جایی 
مریم)ع(  حضرت  که  است  عیسی)ع(  حضرت  میالد 
می رود  شرقی  مکان  به  عیسی  حضرت  تولد  برای 
مربوط  آمده  به تنهایی  غرب  واژه  که  جایی  تنها  و 
طور  به  است.  موسی)ع(  حضرت  وحی  دریافت  به 
به  غربی  نه  شرقی  نه  اسالمی،  ادبیات  در  کلی 
در  است.  برون گرایی  نفی  و  انزواگرایی  نفی  معنای 
از  اسالمی  جمهوری  هم  خارجی  سیاست  موضوع 
و  اعتدال  یعنی  غربی  نه  شرقی  نه  سیاست  ابتدا 
میانه روی را در پیش گرفته است و امام)ره( همواره 
برای همه  نه غربی  نه شرقی  تأکید داشتند که اصل 
یکی  نیست.  خاصی  زمان  به  مختص  و  زمان هاست 
دیگر از اساتید از سیاست خارجی به عنوان عرصه ای 
با  شیوه  یک  به  همواره  نمی توان  که  کرد  یاد  متغیر 
باشیم  این  دنبال  باید  گفت:  وی  کرد.  برخورد  آن 
را  )ره(  امام  اندیشه سیاست خارجی  ثابت  که اصول 
)ره(  امام  اندیشه  از  تحلیلی  آن ها  براساس  و  بیابیم 
بین الملل،  نظام  به  )ره(  امام  نگاه  باشیم.  داشته 
محض.  آرمان گرایی  نه  و  بود  محض  واقع گرایی  نه 
است  واقع بین  آرمان گرای  )ره(  امام  گفت  می توان 
نشان می دهد.  بین الملل  عرصه  در  را  او  رویکرد  که 

بازخوانی اندیشة سیاسی امام خمینی)ره( در عرصة سیاست خارجی
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پژوهشکدة نظریه پردازی سیاسی و روابط بین  الملل نشست 
»بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا با تأکید بر 
ایران پسابرجام« را در روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1395 
با حضور دکتر سعید تائب، استاد دانشگاه و متخصص مسایل 

آمریکا برگزار کرد.
در زیر خالصه ای از این سخنرانی آمده است:

انتخابات ریاست جمهوری امریکا از چند حیث قابل بررسی 
از  یکی  همواره  ایران  موضوع  اخیر،  دهة  چهار  طی  است. 
موضوعات مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا 
با حساسیت  ایران  نیز موضوع  دوره  این  در  لذا  است،  بوده 

مورد توجه است. 

یکی از مسائلی که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
که  است  انتخابات  با  مردم  برخورد  نحوة  داد،  روی  آمریکا 
جامعه  در  اتفاقی  بود.  تأثیرگذار  نامزدها  برخورد  نحوة  بر 
که  است  دادن  روی  حال  در  دهه(  دو  حدود  )در  آمریکا 
پایین  قشرهای  خصوص  به  آمریکا  جامعه  پایین  الیه های 
طبقه متوسط از روند مدیریت کشور در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی رضایت کاملی ندارند، در نتیجه فشار زیادی را به 
وارد  جمهور  رؤسای  به  حتی  و  کنگره  در  خود  نمایندگان 
انجام  به  موفق  و  بگیرد  تعدیالتی صورت  شاید  تا  می کنند 
پیدا  کاهش  تنها  نه  نارضایتی ها  سطح  اما  شوند.  تغییراتی 
نکرد، بلکه بنا به دالیلی نتیجه سیاسی باعث افزایش سطح 
قشرهای  درآمد   200۸ سال  بحران  است.  شده  نارضایتی 
متوسط جامعه را کاهش داد و رکود و بیکاری را به حدود 

12 درصد رساند که نارضایتی اقتصادی را به همراه داشت.
در حوزه مسایل خارجی نیز واقعه 11 سپتامبر و به دنبال 
آن کاهش امنیت درونی آمریکا - البته مانند دیگر کشورهای 
آمریکا  مردم  برای  دیگری  نگرانی  پیشرفته صنعتی جهان- 
در  عراق  و  افغانستان  جنگ های  آن  دنبال  به  آورد.  فراهم 
حوزة روابط خارجی نیز به جایی رسید که گرچه اکثر مردم 
در زمان آغاز جنگ، با آن موافق بودند، اما با ادامة جنگ و 

نتایج آن چندان موافق نبودند و هزینه های زیادی را متحمل 
شدند. اتفاقات دیگری نیز در حوزة عمومی آمریکا در حال 
تکوین است که سابقة آن به بیش از دو دهه می  رسد، روند 
مسیری  در  آمریکا  داخلی  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
حرکت می کند که چندان مطلوب بخش محافظه کار آمریکا 
نیست. به عبارت دیگر، جامعة آمریکا در سطح کالن، بیشتر 
یک مسیر لیبرال را طی می کند ولی بخش محافظه کار که 
عمدتاً در میان جمهوری خواهان مجتمع هستند، موافق این 
ایالت ها - حدود 13  روند نیستند. به طور مشخص، برخی 
ایالت- رسماً ازدواج هم جنس گرایان را قانونی می دانند. این 
پدیده برای قشر محافظه کار آمریکا، پدیدة مطلوبی نبوده و 

آن  را به دور از خواسته ها و اعتقادات خود می داند.
بوده  اثرگذار  دموکرات ها  برای  که  دیگری  اتفاق  هم زمان 
مسأله  آورد،  وجود  به  آن ها  اردوگاه  در  را  نارضایتی هایی  و 
بین  فاصله   ،200۸ بحران  از  قبل  حتی  که  بود  اقتصادی 
دهک های باالی آمریکا با دهک های پایین به شدت افزایش 
پیدا کرد و براساس آن جنبش 99 درصد شکل گرفت که 
این اعتراض بیش تر در بدنه دموکرات ها بود. روند اقتصادی، 
فاصله اقشار کارگر و اقلیت های آمریکایی را نسبت به گذشته 
-تولید  آمریکا  عمومی  توانایی های  افزایش  به  نسبت  و 
ناخالص ملی- زیاد کرد. بنابراین در طرفدران هر دو حزب 
در  حزب  شرایط،  این  در  می شود.  مشاهده  نارضایتی هایی 
حال از دست دادن کارآمدی و کار ویژه هایی است که پیش 
از این داشته و حزب نمی تواند همه خواسته های اعضای خود 
با پدیده ای مواجه شدیم  را پوشش دهد و به همین خاطر 
که فرد در حوزة اقتصادی طرفدار حزب جمهوری خواه است 
و  دارد  اجتماعی، منش دموکرات  و  فرهنگی  ولی در حوزة 
همین طور به عکس. این هم عاملی است که افرادی که به 
عنوان )establishment( یعنی کسانی که در حوزة قدرت 
به  پاسخ گویی  از  هستند،  سیاست مداران  جزو  یا  و  هستند 
انتخابات  در  دلیل  همین  به  هستند.  ناتوان  خواسته ها  این 
قابل  دموکرات درصد  و  در حزب جمهوری خواه  دوره  این 
نیز حداقل در  آنها  نامزدهایی رأی می دهند که  به  توجهی 
ادبیات خود نسبت به establishment اعتراض دارند. به 
همین دلیل آقای سندرز در حزب دموکرات و آقای ترامپ 
و تد کروز در جمهوری خواه توانستند چنین آرایی را جذب 
و  آمریکاست  انتخابات  امروز  پدیده های  از  یکی  این  کنند. 
نشان می دهد، هر کسی خواهان ریاست جمهوری آمریکا در 
بی توجه  تحوالت  و  تغییر  به  نسبت  نمی تواند  است،   2017
باشد. این متغیری است که سیاست های آنها را تحت تأثیر 

قرار می دهد.

بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا با تأکید بر 
ایران پسابرجام
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تاکنون  اعتراضات  نوع  این  که  است  این  دیگر  مهم  نکتة 
فکری  جنبه های  هنوز  و  داشته  احساسی  جنبه های  صرفاً 
دو حزب  در  معترضان  وقتی  است.  نکرده  پیدا  آکادمیک  و 
دموکرات  معترضان  تعداد  گرچه   - می کنیم  مشاهده  را 
نداشته  وجود  الزم  انسجام  می شویم  متوجه  است-   بیشتر 
و خواسته هایی وجود دارد که در تناقض و تعارض است، اما 
شانس تاثیرگذاری در انتخابات را یافته اند. از این رو مشاهده 
تحوالت  و  تغییر  تحت تأثیر  نامزدها  صحبت های  می شود، 
نسبتاً احساسی رأی دهندگان تغییر می کند. درواقع می توان 
گفت تناقضاتی که وجود دارد، انعکاسی از جامعه است. به 
شده  خاص  نامزد  یک  به  تبدیل  ترامپ  آقای  دلیل  همین 

است.
باید به این مسأله توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، متفاوت از انتخابات ریاست جمهوری یا نخست وزیری 
اما چندان حزبی  است  انتخابات حزبی  اروپاست. گرچه  در 
است.  انتخابات  در  حاضر  نامزد  شخص  به  متکی  و  نبوده 

معموالً چند موضوع نتیجة رأی نوامبر را مشخص می کند:
1. نحوة برخورد نامزدها با موضوعات روز مانند مسأله داعش، 

مذاکرات هسته ای و موضوعات روز داخلی.
2. جایگاه افراد رأی دهنده نسبت به حزب؛ )خود را دموکرات 
یا جمهوری خواه می دانند. این که تقریباً سال به سال تعداد 
افرادی که خود را مقید به یک حزب می دانند رو به کاهش 
و افراد مستقل در حال افزایش است(. برخی نظر سنجی ها 
نشان می دهد که تعداد مستقل ها در حال نزدیک شدن به 

50 درصد است. این نمود واقعی از جامعه آمریکاست.
منطقه ای  و  جغرافیایی  جایگاه  تفاوت  دیگر  عامل   .3
یک  افراد  میان  در  را  تفاوت  می توان  حتی  کاندیداهاست. 
حزب و بعضاً از یک خانواده مشاهده کرد. یعنی مثاًل در حزب 
از  که  جمهوری خواهی  خانواده  دیدگاه های  جمهوری خواه، 
بیاید متفاوت  از جنوب  با جمهوری خواهی که  بیاید  شمال 
است. )مانند بوش پدر و بوش پسر، یکی از شمال و دیگری 
می شود؛  مشاهده  دموکرات ها  در  مسأله  همین  جنوب(.  از 

دیدگاه های اوباما و خانم کلینتون با هم متفاوت است.
انتخابات  در  کاندیداهاست.  فردی  دیگر شخصیت  عامل   .4
دارد. هیچ کشور  به سزایی  نقش  و شخصیتش  فرد  آمریکا 
صنعتی به این اندازه متمرکز بر فرد نیست. از نحوة برخورد 
با افکار عمومی تا ظاهر و تیپ لباس که رأی آوری دارد. شاید 
از این منظر برخی از نامزدها در شرایط مناسبی قرار ندارند.

5. مسائل کالن مورد توجه مردم: مسائلی هستند که الزاماً 
مسأله روز نیستند، اما برای مردم مهم است. هیچ موضوعی 
به اندازه اقتصاد )مالیات، تجارت، بیکاری و...( ذهن مردم را 
در  مردم  رأی  درصد سنگینی  نمی کند. حدود 60  مشغول 
حوزة اقتصاد است. البته همه جای دنیا همین مسأله است و 

مسأله بعدی امنیت است.
بحث دیگر این که معموالً سیاست خارجی به تنهایی وزن 
زیادی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد، اما بعضی 

موضوعات سیاست خارجی می توانند وارد مسائل روز شوند و 
تأثیر و وزن سیاست خارجی را افزایش دهند، مانند داعش.

از  ایران،  قبال  در  خصوص  به  خارجی  سیاست  حوزة  در 
یک  ایران  دموکرات،  و  جمهوری خواه  حزب  دو  هر  دیدگاه 
بتواند  که  ندارد  وجود  کاندیدایی  است.  استراتژیک  کشور 
به  برخوردهایشان  و  نگاه ها  البته  نیست.  مهم  ایران  بگوید 
غیر قابل انکار  ایران  اهمیت  اما  بوده،  متفاوت  ایران  مقولة 
از این رو مهم نیست چه کسی رئیس جمهور آینده  است. 
از  یکی  حتماً  آینده  جمهور  رئیس  که  چرا  می شود  آمریکا 
دل مشغولی هایش ایران است. البته در 5 الی 6 دهة گذشته 
ایران به خاطر موقعیت ژئوپلتیک خود مورد توجه قدرت های 
ایران  ماهیت حاکمیت  انقالب  از  بعد  اما  است.  بوده  بزرگ 
البته از دید آمریکایی ها  وزن متفاوتی به آن داده است که 
وزن مثبتی تلقی نمی شود. احزاب و کاندیداها دو نوع برخورد 

با ایران دارند: 
1- برخورد ابزاری؛ مثاًل دموکرات ها چیزی را راجع به ایران 
می گویند یا انجام می دهند، جمهوری خواه ها دقیقاً برعکس 
آن را می گویند؛ یا بالعکس. البته قسمتی از این ابزاری بودن 
نیز می تواند  انتخابات  از  بعد  انتخاباتی نیست و حتی  صرفاً 

ادامه داشته باشد.
2-  برخورد محتوایی؛ بعضی موضوعات محتوایی است و با 
آن سیستمی برخورد می کنند و فرقی نمی کند کدام یک از 

کاندیدها یا احزاب پیروز شوند.

ما در دوران »در برجام« هستیم نه »پسا برجام«. با آمدن 
آنچه که  ابزاری و طبیعی هر  به طور  رئیس جمهور جدید 
جمهوری خواهان  سوی  از  احتماالً  دادند  انجام  دموکرات ها 
انجام نخواهد شد؛ اگر فرض بگیریم که رئیس جمهور بعدی 
دلیل  از جمهوری خواهان اساساً  جمهوری خواه است. برخی 
رأی  و  انتخابات  خاطر  به  هسته ای  توافق  با  مخالفتشان 
مناسبی  ابزار  ایران  با  مخالفت  بلکه  نیست،  آن  در  آوردن 
است که هر نوع نزدیکی به ایران را می خواهد متوقف کند. 
منافع  کنندة  تأمین  را  هسته ای  توافق  جمهوری خواهان 
این  جمهوری خواهان  بین  در  بسیاری  نمی دانند.  آمریکا 
سوال را دارند که چرا آمریکا گلوی ایران را )با تحریم های 
دارند  باور  که  هستند  کسانی  این ها  کرد؟  رها  یک جانبه( 
منافع آمریکا در منطقه با حضور ایران تأمین نمی شود و البته 
این افراد فقط در جمهوری خواهان هم نیستند، بلکه در بین 
معروفی  جمله  کلینتون  خانم  دارند.  وجود  نیز  دموکرات ها 
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که  است  عراق  به  آمریکا  حمله  از  بعد  به  مربوط  که  دارد 
گفته، چرا به ایران حمله نشد؟ با وجود همه این مسائل ما 
می دانیم که وقتی فردی در آمریکا رئیس جمهور می شود به 
یک سیستم می پیوندند و سیستم به مراتب جایگاه مهم تری 
نسبت به فرد دارد. حتی اگر تد کروز در آینده رئیس جمهور 
پاره می کند،  را  توافق هسته ای  آمریکا شود که گفته است 
مطمئناً نمی تواند چنین کاری را بعد از انتخاب انجام دهد و 
برخی جمهوری خواهان نسبت به این نوع اظهاراتش هشدار 

داده اند.
در امریکا سیاست مداران کمتر صحبت های به دور از واقعیت 
ایران  با  هسته ای  توافق  پیرامون  مثبت(  چه  و  منفی  )چه 
می کنند. معتقدم در آینده از سوی آمریکا تالش برای بر هم 
زدن توافق هسته ای بعید است، چرا که توافق به نفع آنهاست 
به  و  است  رسیده  توافق  این  به  آمریکا  سیستم  کل،  در  و 
راحتی نمی توان قبول کرد که آنها این توافق را کنار بگذارند، 
به ویژه آن که پنج قدرت دیگر هم در کنارشان هستند. از این 
رو فکر نمی کنم آمریکا استراتژی بر هم زدن توافق هسته ای 
را داشته باشد، مگر آن که طرف مقابل، یعنی ایران، دست 
به کار خاصی بزند که در افق پیش رو این مسأله هم دیده 

نمی شود. 

به طور کلی جمهوری خواهان را به سه دسته کلی می توان 
تقسیم کرد:

1- لیبرتارین ها که عمدتاً کالسیک فکر می کنند و معتقدند 
آن  با  که  موضوعاتی  در  خارجی  سیاست  حوزة  در  امریکا 

مرتبط نیست نباید دخالت کند.
موافق  ایران  با  که  افراطی  محافظه کاران  یا  نئوکان ها   -2
آن ها  هستند.  نظامی  ابزار  از  استفاده  به  معتقد  و  نیستند 
باید  این عقیده اند که آمریکا مسئولیتی جهانی دارد که  بر 
آن را با قدرت انجام بدهد. آن ها علی رغم اینکه ۸  سال در 
مسند قدرت بودند، اما هنوز استراتژی خود در رابطه با ایران 

را اعالم نکرده اند.
متمرکز  اقتصادی  مسائل  بر  که  کسانی  یا  واقع گرایان   -3
هستند، مانند کسینجر. این ها مخالف ایران هستند، اما توافق 
با ایران را رد نمی کنند. پیشینیان این ها مانند ریگان یا بوش 

پدر نیز با ایران معامله کردند.
حال ترامپ در کدام دسته قرار می گیرد؟ در هیچکدام، به 
دلیل پراکندگی فکری و عدم انسجام. شاید به این دلیل که 
متحدین  جانب  از  حتی  نیست،  محاسبه  و  پیش بینی  قابل 

امریکا نیز کاندیدای مطلوبی نمی باشد. 
مانند  هستند.  متفاوتی  گروه های  نیز  دموکرات ها  بین  در 
نیستند،  موافق  ایران  با  و در رأس آن ها سندرز که  چپ ها 
اما به پیشبرد سیاست هایی که به همکاری هایی منجر شود 
قایل هستند. سیاست های او تا حدودی به سیاست های اوباما 
نزدیک است. او معتقد است که سیاست های امریکا نسبت به 
ایران بستگی به نوع کنش گری ایران دارد. لذا اگر کنش گری 
ایران تغییر کند، سیاست های امریکا نیز تغییر پیدا خواهد 

کرد.
گروه دیگر راست ها و مرکز حزب دموکرات هستند که تعداد 
آن ها قابل توجه است. خانم کلینتون نیز از این دسته است. 
این ها موافق افزایش فشار )بطور دائم( و کسب امتیاز از ایران 

هستند.
شکل گیری  حال  در  نیز  جدیدی  گروه  دموکرات  حزب  در 
در  بگوییم.  اوباما  فکری  گروه  می توانیم  آن  به  که  است 
دوران اوباما نوع برخورد آمریکا با مقوله ایران متأثر از نحوه 
اندیشیدن شخص اوباما در مسائل بین المللی بوده است. البته 
اقدامات اوباما الزاماً محصول اندیشه های فردی او نیست، بلکه 
بخشی از اندیشه هایش محصول تحوالتی است که در جهان 
رخ می دهد و برتری اوباما در این مسأله این است که فهم 
اولویت  این تحوالت دارد. همگان می دانیم که  از  را  بهتری 
تبیین  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های  برای  کلیدی  و  اول 
سیاست  بخواهیم  اگر  و  است  بین المللی  و  منطقه ای  نظام 
قدرت های جهانی را فهم کنیم باید به این مسأله بپردازیم که 
چه نظامی مطلوب آن ها است. در حال حاضر جهان در دوران 
جمله  از  قدرتمند  بازیگران  نقش  شرایط  این  و  است  گذار 
امریکا را پررنگ می کند. در این وضعیت کاندیداها و رئیس 

جمهور بعدی امریکا باید به دو سؤال کلیدی پاسخ بدهند:
1- وضعیت جهان را چگونه می بینند؟

2- وضعیت و قدرت آمریکا را چگونه می دانند؟
حوزة  در  )عمدتاً  امریکا  قدرت  بوش  جرج  و  کلینتون  بیل 
سخت افزاری( را خیلی زیاد می دانستند، اما اوباما این گونه 

نمی بیند. 
که  شده  بین الملل  سیاست  وارد  متغیری  حاضر  حال  در 
شدن  برداشته  آن  و  است  کرده  عوض  را  چیزها  خیلی 
مرزهای سیاسی برای انجام فعالیت های اقتصادی است. در 
این شرایط دولت- ملت نقش سابق خود را نمی تواند بازی 
کند. ما این مسأله را در تحریم ایران و عدم همکاری کامل 
بزرگترین  دیدیم.  اقتصادی  بزرگ  کارتل های  و  شرکت ها 

مخالفین تحریم ایران کمپانی های بزرگ نفتی بودند.
 اوباما معتقد است جهان در شرایط رقابتی است و نه تخاصم 
بلکه  باشد،  هژمون  نمی تواند  قدرت  یک  شرایط  این  در  و 
این  کلیدی  تفاوت  کند.  مدیریت  را  شرایط  صرفاً  می تواند 
بازی  آن  مقابل  در  و  برد   - برد  بازی  به سمت  را  ما  تفکر 
با  تفکر  این  با  اوباما  آمریکای  و  باخت سوق می دهد   - برد 
ایران مذاکره کرد و نگفت که برنامه هسته ای ایران باید صفر 
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این  از  غیر  بگوییم  باید  یا  و  بود  او  نگاه  حداقل  این  شود. 
مجله  در  که  در مصاحبه ای  اوباما حتی  ببیند.  نمی توانست 
آتالنتیک منتشر شد به عربستان هشدار داد که جنگ سرد 
فایده ندارد بلکه صلح سرد خوب است و مبنای صلح سرد 
بازی برد- برد است. اوباما توانست با همین دیدگاه از تابوی 
کوبا و ویتنام که دو حادثه و رویداد عظیم در تاریخ آمریکا 
بوده اند عبور کند و باید به این رفتار آمریکا بیش از پیش توجه 
کنیم. بدون شک ملت ویتنام در جنگ با آمریکا هزینه هایی 
می پرداختند و متقاباًل آمریکایی ها نیز در این مسیر هزینه 
زیادی پرداخت کردند اما اوباما با سفر به ویتنام و برداشتن 
بازیگران  پذیرش  به  قائل  تفکرش  که  داد  نشان  تحریم ها 
منطقه ای دیگر است اما این تفکر بر معامله از منظر قدرت 
حاکم است نه از منظر ضعف. تفکر اوباما قائل به آن است که 
باید بازیگران در سطوح پایین بازی خودشان را انجام بدهند. 
چاک هگل، وزیر دفاع سابق آمریکا - از جمله سناتورهایی 
که به همراه اوباما وارد عرصه قدرت شد- می گوید: در سفری 
اینجا  با  باید  که  پرسیدم  اوباما  از  سال 200۸  در  عراق  به 
)عراق( چه کار کرد؟ و اوباما پاسخ می دهد اینها )عراقی ها( 
جز این که خودشان باید بازی کنند کاری نمی شود کرد. آنها 
)عراقی ها( در یک دوران گذار تاریخی هستند و ما )آمریکا( 
تصادفاً در این جا قرار گرفتیم و اگر دوران گذار آنها را فهم 
نکنیم ما هم به ستون بازنده ها می رویم. این چنین است که 
حاال بعد از ۸ سال در مصاحبه اش با مجله آتالنتیک می گوید 
خاورمیانه لغزنده است و نباید در درون آن رفت بلکه باید در 

حاشیه اش ایستاد.
 سنگینی سیاست اوباما تا جایی است که سیستم آمریکا آن 
باشد  بعدی، چه جمهوری خواه  را پذیرفت و رئیس جمهور 
داد.  خواهد  ادامه  را  راه  همین  تغییراتی  با  دموکرات،  چه 
قرار  اجرای نقش مدیریتی خود در جهان  آمریکا در مسیر 
دارد. این در حالی است که از یک طرف در دنیا قدرتی که 
بتواند نقش فعلی آمریکا را زیر سؤال ببرد وجود ندارد و از 
طرفی به نفع قدرت های دیگر هم نیست که بخواهند بازی 
در  و  افتاده  اتفاق  آمریکا  در  که  آنچه  دهند.  انجام  دیگری 
)کلیتنون  است  فرصت  یک  ایران  برای  روست  پیش  آینده 
اوباما  ادامه سیاست  با  می توانیم  ما  کمتر(.  ترامپ  و  بیشتر 
در آینده بر روی توانمندی های خود تمرکز و نظم منطقی 
با  کنیم.  ایجاد  منطقه  در  را  است  نزدیک  ما  منافع  به  که 
موافق  اوباما  سیاست  با  آمریکا  که  بپرسید  اگر  این ها  همه 
باید بگویم، خیر و  تفکر و ماهیت جمهوری اسالمی است؟ 
نابودی سیستم سیاسی  آیا آمریکا خواستار  بپرسید  باز  اگر 
حاکم بر ایران است؟ باید بگویم، بله. با این تفاوت که آمریکا 
امروز معتقد است برای نابودی ایران و از بین بردن ماهیت 
وارد شود.  به طور مستقیم  نباید  اسالمی  تفکر جمهوری  و 
به  اما  مثبت  نگاه  سرزمین  عنوان  به  ایران  به  آمریکایی ها 

عنوان یک سیستم سیاسی نگاهی منفی دارند.
باشد  آمریکا  به سمت  باید  آینده  ایران در  آیا گرایش  حال 

باید  عربستان؟  و  ترکیه  جمله  از  منطقه ای  قدرت های  یا 
عربستان  با  باید  و  است  منطقه ای  ما  مسائل  اساساً  گفت 
امروز  آمریکا.  لزوماً  نه  باشیم  هماهنگ  منطقه  در  ترکیه  و 
عربستان از تحوالت رخ داده در منطقه شوکه شده است و از 
طرفی آمریکا هم به دالیل دیگر نقش قبلی را در حمایت از 
عربستان ایفا نمی کند از این رو عربستان دست به حرکاتی 
باید وضعیت  از ظرفیت اش است. معتقدم  می زند که خارج 
از  بیش  و  کرده  درک  را  منطقه ای  قدرت های  موقعیت  و 
پیش به سمت آنها حرکت کنیم تا از حجم مشکالت منطقه 
بکاهیم. باید مواظب باشیم در دام سعودی ها نیافتیم. ایران از 
نظر دموکراسی از کشورهای منطقه جلوتر است؛ بدین معنی 
که از برخی کشورها که یک مرحله از نظر ساخت مدیریتی 
و در مقایسه با برخی یک مرحله تاریخی جلوتر است. وقتی 
رفتار ایران در مقایسه با ترکیه و عربستان را می بینیم کاماًل 
این موضوع قابل لمس است. در هر حال ایران توانسته است 
با گفت و گو با بزرگترین دشمنش در موضوع هسته ای به یک 
از  است.  ایران  و ظرفیت  توان  نشان دهنده  که  برسد  توافق 
این حیث منطق ایرانی ها در نظام بین الملل قابل پذیرش تر 

از رقبایش است.

جمع بندی
در  احزاب  و  کاندیداها  نقش  و  انتخابات  تأثیر  علی رغم 
این سیستم  نهایتاً  امریکا،  در  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
است که در امریکا حرف آخر را می زند. اما با این حال نقش 
در  بدانیم.  اثر  کم  نباید  را  امریکا  در  جمهور  رییس  فردی 
میان روسای جمهور امریکا در چهار دهه اخیر، هیچ کدام به 
اندازه اوباما نقش فردی مؤثری نداشتند. کلینتون یا ترامپ 
به اندازه اوباما نمی توانند این نقش را داشته باشند. لذا یا باید 
در راه سابق قدم بگذارند که راهی شکست خورده است، یا 
باید در راه اوباما قدم بردارند و راه او را ادامه بدهند. هریک 
از این راه ها در کل با منافع ایران سازگاری ندارد، اما راه دوم 
برای  بیشتری  فرصت های  دارای  و  هزینه تر  کم  ایران  برای 

استفاده است.



                                                                                15          خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      

سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکدة 
و  پنجاه  بین الملل  روابط  و 
با  را  خود  علمی  نشست  دومین 
نقش  و  مقاومتی  عنوان»اقتصاد 
شنبه  سه  روز  آن«  در  دولت 
اندیشه  سالن  در   95/2/2۸ مورخ 
نشست،  ابتدای  در  کرد.  برگزار 
مباحثی  طرح  با  اساتید  از  یکی 
در  دولت  ورود  نوع  خصوص  در 
یا  کوچک  اقتصادی،  مباحث 
بر  دولت  اتکاء  دولت،  شدن  بزرگ 
پرسش  این  آن  تأثیرات  و  درآمدها 
دولتی  نظام های  که  کرد  مطرح  را 
هست  دولت  در  که  تمرکز گرایی  و 
هم خوانی  کشور  شرایط  با  چقدر 
است  این  نشان دهندة  اینها  دارد؟ 
از  بعد  نتوانسته  دولت  مسئلة  که 
و  شده  تثبیت  به صورت  انقالب 
سخنران  گیرد.  قرار  قبول  قابل 
بحث  دولت  بحث  کرد:  اشاره  دوم 
در  است.  مناقشه برانگیز  و  پیچیده 
کارکردهای  از  یکی  سیاست  عصر 
طریق  از  رفاه  تأمین  دولت  اساسی 
ارائة خدمات اجتماعی است. دولتی 
نیازهای  اجتماعی،  رفاه  به  که 
جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 
کارکرد های  از  یکی  باشد  بی تفاوت 
اساسی خود را از دست داده است. 
با  و  نحوی  چه  به  دولت  اینکه 
و  رفاه  تأمین  به  کاری  و  ساز  چه 
است.  مناقشه بر انگیز  بپردازد،  کار 
دورة  از  اقتصاد  اصلی  جریان  در 
که  شده  بینی  پیش  کالسیک 
بعضی  در  که  دارد  نواقصی  بازار 
شکست  صورت  به  را  خود  جاها 
و  نواقص  این  می دهد.  نشان  بازار 
دارد.  مختلفی  اشکال  شکست ها 
بهینه  تخصیص  نتواند  بازار  اگر 
انحصار  دهد،  انجام  را  منابع 
در  عمل  عرصة  در  می گیرد.  شکل 
میدان  بازار  نیروهای  که  جاهایی 

کاهش  دولت  دخالت  و  دارند  کار 
معترض  سری  یک  می کند  پیدا 
نیز  دولت  که  جاهایی  در  هستند، 
می کند  پیدا  ورود  حد  از  بیش 
می آید.  به وجود  دیگری  مشکالت 
دولت  دخالت  مسئلة  ما  کشور  در 
اقتصاد  بحث برانگیز است. دولت در 
یکی  دارد  پررنگی  و  جدی  نقش 
دخالت های  ناکارایی،  عوامل  از 
دولت  توسط  که  است  نابجایی 
در  کارشناسان  می گیرد.  صورت 
و  نقش  چه  دولت  اینکه  مورد 
نظرهای  باشد  داشته  ماهیتی 
کشورهای  در  دارند.  مختلفی 
آسیایی دولت دخالت خوبی داشته 
کشورهای  بعضی  در  ولی  است 
آمریکای التین دولت دخالت خوبی 
ادامه  دیگری  استاد  است.  نداشته 
داد: واقعیتی که در ایران در رابطه 
بخش های  با  آن  نسبت  و  دولت  با 
به طور  دارد  وجود  خصوصی 
چند  است،  نشده  برقرار  منطقی 
آن  اسم  و  کرده ایم  جدا  را  بخش 
صورتی که  در  گذاشته ایم.  دولت  را 
این بخش ها که جدا شده اند  عمدة 
به  تبدیل  می توانند  خود  ذات  در 
از  یکی  شوند.  خصوصی  بخش 
ادامه  اینگونه  را  خود  بحث  اساتید 
قدیم  از  آن  عملکرد  و  دولت  داد: 
کرده  پیدا  زیادی  تفاوت  تاکنون 
عملکرد  موفق  تجربه های  است. 
می افتد  اتفاق  اقتصادهایی  در  بازار 
پیدا  آن  نقش کلیدی در  که دولت 
یکی  بحث  ادامه  در  ساست.  کرده 
دولت  تأسیس  فلسفه  به  اساتید  از 
زندگی  وقتی  گفت:  و  کرد  اشاره 
مسائل  می کنیم  انتخاب  را  جمعی 
پدید  را  گسترده تری  و  عمیق تر 
که  می شود  باعث  همین  و  می آورد 
نهادی  تأسیس  سمت  به  اجتماع 
را  تعدیل کنندگی  نقش  که  برود 

که  است  دولت  نهاد،  آن  و  دارد 
اجتماع  روابط  تنظیم کنندگی  کار 
را دارد. دولت همة شئونات جامعه 
مشخص  باید  کند،  تنظیم  باید  را 
شود که دولت پدیده قبل اجتماعی 
نظر  به  که  اجتماعی؟  بعد  یا  است 
است.  اجتماعی  قبل  پدیده ای  بنده 
از  قبل  مردان  دولت  از  بسیاری 
شدن  کوچک  از  قدرت  به  رسیدن 
از  بعد  اما  می کنند  صحبت  دولت 
رسیدن به قدرت به یکباره موضوع 

می شود.  فراموش 

 اقتصاد مقاومتی و نقش دولت در آن
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قاسمي،  اعظم  جلسة سخنراني دکتر 
عضو هیأت علمی پژوهشکدة حکمت 
معاصر، با عنوان »دالیل افول معتزله 
ضرورت  تبیین  و  اسالم  جهان  در 
احیاي تفکر اعتزالي در عصر حاضر« 
 94/12/09 مورخ  یکشنبه  روز  در 

برگزار شد.
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت 
از  یکی  فرقه  این  گفت:  معتزله  فرقة 
بزرگترین و مهمترین فرقه های کالمی 
هجری  اول  قرن  اواخر  در  که  است 
گروه  دو  به  معتزلیان  شد.  تأسیس 
تقسیم  کالمی  و  سیاسی  معتزلیان 
کالمی  معتزلة  مؤسس  می شوند. 
را  آن  دلیل  است.  عطا«  بن  »واصل 
درس  مجلس  در  وی  رویگردانی  نیز 
حسن بصری، دانسته اند؛ به دلیل این 
که حسن بصری پاسخ قانع کننده ای 
به سؤال وی در خصوص جایگاه مؤمن 
عقاید  مهمترین  بود.  نداده  فاسق 
معتزله که تمام فرقه های معتزلی  به 
آن پایبند هستند و اگر به این اصول 
معتزله  جزو  باشند،  نداشته  اعتقاد 
محسوب نمی شوند، پنج اصل: توحید، 
و  وعد  بین المنزلتین،  منزلت  عدل، 
وعید و امر به معروف و نهی از منکر 
تحت  معتزله  طالیی  دوران  هستند. 
ایشان  زوال  و  بود  عباسیون  حکومت 
در دوران متوکل و قرن چهارم قمری 

آغاز شد. 
معتزله هم در الهیات، هم در اخالق و 
هم در سیاست دارای آراء اختصاصی 
خود بودند که همة اینها با یک روشی 
عقل گرایی  هم  روش  آن  و  بود  واحد 
بود.  خردباوری  به  دادن  اصالت  و 
فرقه ای  نخستین  معتزله،  واقع  در 
اصالت  عقل  به  حد  این  تا  که  است 
این  آنها  معروف  داده اند. جمله  بها  و 
است که: »خرد ورزی قبل از ورود به 
عقل  است«.  ضروری  نقلی  مباحث 

نقش  آنان  زوال  در  معتزله  باوری 
ضرورت  دلیل  و  است  داشته  مهمی 
همین  به  دقیقاً  نیز  فرقه  این  احیای 

دلیل است. 
عقل باوری آنها بدین معنا بود که آنها 
فهم قرآن را برای عقل بشر امکان پذیر 
فهم  قابل  را  قرآن  یعنی  می دانستند؛ 
عقل  که  بودند  معتقد  و  می دانستند 
مراد دین  و  معنا  فهم  به  قادر  بشری 
اصل  که  خداوند  شناخت  و  هست 
دین محسوب می شود، به وسیله عقل 
این روش  با  معتزله  صورت می گیرد. 
زمانی که به سراغ تفسیر آیات قرآنی 
تعارضی ظاهری  می رفتند هر جا که 
مشاهده می کردند، به نفع عقل، آیات 
از  بنابراین  می کردند  تأویل  را  قرآن 
تأویل  راه  که  بودند  کسانی  نخستین 

قرآن را در پیش گرفتند.
صورت  به  معتزله  که  دیگری  بحث 
که  بود  اخالق  داشتند،  اختصاصی 
عقل  بودند  معتقد  خصوص  این  در 
و شر  و درک خیر   فهم  به  قادر  بشر 
امور است که اولین پیامد این بحث، 
استقالل اخالق از دین بود، در حالی 
اخالق  در  متدینین  از  بسیاری  که 

خود را نیازمند به دین می دانستند. 
و  معروف  به  امر  ذیل  ایشان  اعتقاد 
نهی از منکر نتایج سیاسی داشت. به 
نظر ایشان مؤمنان حق امر به معروف 
در  و  دارند  را  حاکم  منکر  از  نهی  و 
دهد،  ادامه  را  ظلم  حاکم  اگر  نهایت 
به  قیام  او  علیه  بر  که  دارند  اجازه 

سیف کنند. 
اهل حدیث مهمترین کسانی بودند که 
در مقابل معتزله صف آرایی کردند. به 
نوعی به نظر می رسید که اینها در برابر 
قرآن و حدیث گردن کشی می کنند و 
عقل خود را برتر می دانند. از مهمترین 
نه تنها  باعث شد معتزله  مسائلی که 
از سمت حنبلی ها، )که هیچ اعتقادی 

به عقل نداشتند( بلکه از سوی برخی 
قرار  انتقاد  مورد  نیز  متأخر  شیعیان 
از  که  بود  خردگرایی  مسئله  بگیرند، 
یاد  افراطی  خردگرایی  عنوان  به  آن 
مهم ترین  از  یکی  امر  این  می شود. 
دالیل افول معتزله است. با اینکه خود 
باور دارند و  به عقالنیت  شیعیان هم 
هم  را  عدل  و  توحید  مثل  مباحثی 
افراطی  خردگرایی  اما  دارند،  قبول 
عقل گرایی  می کنند.  نقد  را  معتزله 
اعتزالی  عقل گرایی  با  کاماًل  شیعی 
مذهب  در  ما  که  چرا  است  متفاوت 
امام  و  داریم  را  معصوم  امام  شیعه 
در  درحالیکه  دارد  والیت  شیعیان  بر 
با هرگونه مفهومی  آنها  اعتزالی  تفکر 
این چنینی مخالف هستند و اصوالً با 
تقلید مخالف هستند و می گویند هر 
کار  به  را  خود  عقل  می تواند  انسانی 

ببرد و با خدا ارتباط برقرار کند.
دلیل دیگری که در افول معتزله مؤثر 
که طی  است  محنة القرآن  جریان  بود 
قرآن  حدوث  به  قائل  که  معتزله  آن 
بودند، معتقدان به قدم قرآن را تبعید 
نقطة  مساله  این  و  کردند  زندانی  و 

سیاهی در کارنامه ایشان بود. 
نیز  معتزله  افول  در  فرعی  عامل  یک 
این بود که تعالیم معتزله انتزاعی بود 
و درکش برای عموم مردم دشوار بود 
و همین مساله باعث می شد تا عوام به 

سوی فرق رقیب سوق یابند. 
افراط  خردگرایی  در  معتزله  هرچند 
اصلی  عوامل  از  یکی  و همین  کردند 
که  دارد  ضرورت  اما  بود،  افول شان 
جریان های  همه  میراث  شوند.  احیا 
اما  باشد،  توجه  مورد  باید  سنتی 
ظهور  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
خشونت آمیز  و  ظاهرگرا  جریان های 

توجه به معتزله ضروری است. 

 دالیل افول معتزله در جهان اسالم و 
تبیین ضرورت احیاي تفکر اعتزالي در عصر حاضر



                                                                                17          خبرنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      

عنوان  با  اجتماعي  امنیت  راهبردي  مطالعات  نشست 
هویت هاي  جستجوي  جدید،  اجتماعي  »جنبش هاي 
باب  در  تأملي  با  امنیت جامعه اي؛  بر  آن  تأثیر  و  فرهنگي 
با سخنرانی  روز سه شنبه 4 خرداد 1395  ایراني«  جامعه 

دکتر سلمان صادقي زاده برگزار شد.
مینایي،  محمد علي  آقاي  حضور  با  که  نشست  این  در 
نصري،  قدیر  دکتر  امنیت،  و  جامعه  پژوهشي  گروه  مدیر 
دبیر نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي و اعضای 
با  صادقي زاده  سلمان  دکتر  گردید،  برگزار  نشست  اصلي 
ارائه تعریفي از جنبش هاي اجتماعي جدید بر اهمیت روز 
گفت:  و  کرد  تأکید  اجتماعي  امنیت  مقولة  بر  آنها  افزون 
را  آنها  که  دارند  ویژگي هایي  اجتماعي جدید  جنبش هاي 
از اقسام مختلف جنبش هاي پیش از خود متمایز مي سازد. 
از جمله اینکه جنبش های اجتماعی طبقه ای بسیار خاص 
در درون مجموعه گسترده ای از کنش ها هستند که در پی 
دست یافتن به نیازها و تقاضاهای مختلف اند . این جنبش ها 
در راستای مبارزه برای دستیابی به حقوق جدیدی تالش 
می کنند و در این راستا گام برمی دارند که البته از تنوع و 
گونه گونی باالیی برخوردارند ولي همگی در پی بازشناسی 
نوع جدیدی از حقوق، یعنی حقوق فرهنگی، هستند. این 
نیازها جدید بوده و در جامعه صنعتی یا پیشاصنعتی یافت 
حقوق  همچون  فرهنگی،  حقوق  گفت،  باید  نمی شوند. 
اجتماعی که پیش از آنها وجود داشت، اگر با حقوق سیاسی، 
که حقوقی جهان شمول هستند، پیوند مستحکمی نداشته 
باشند و یا اینکه نتوانند در درون سازمان اجتماعی، به ویژه 
نظام تخصیص منابع اجتماعی، جایی برای خود پیدا کنند 

می توانند به موجودیت هایی ضد دموکراتیک، اقتدارگرا و یا 
حتی توتالیتر بدل شوند.

جنبش ها  از  نوعي  جدید،  اجتماعي  جنبش هاي  واقع،  در 
هدف  و  مي دهند  روي  پسا صنعتي  جوامع  در  که  هستند 
اصلي آنها کسب حقوق فرهنگي و بازنمایي هویت فرهنگي 
به نحوي مستقل مي باشد. بدین معنا، جستجوي هویت هاي 
فرهنگي مهمترین ویژگي جنبش هاي اجتماعي جدید است 
هویتي  اقلیت هاي  و  رفته  حاشیه  به  گروه هاي  آن  در  که 
تالش مي کنند تا هویت خود را، از زبان خود و نه از زبان 
امنیت  آنجایي که  از  کنند.  بیان  اجتماعي  غالب  گروه هاي 
اجتماعي نیز بنا بر تعریف مهمترین مؤلفه هاي خود را حفظ 
موجودیت، هویت و ارزش هاي افراد و گروه ها مي داند،  لذا 
خیزش جنبش هاي اجتماعي جدید به ویژه در طلیعة قرن 
بیست و یکم به اهمیت فزاینده امنیت اجتماعي در جهان 
از آن  نیز  ایران  انجامیده است، امري که جامعه ما،  امروز 

مستثني نمي باشد.

جنبش هاي اجتماعي جدید، جستجوي هویت هاي فرهنگي و تأثیر آن بر 
امنیت جامعه اي؛ با تأملي در باب جامعة ایراني

نشست مطالعات راهبردي امنیت اجتماعي:
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و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
عمومی،  کتابخانه های  نهاد  همکاری  با  فرهنگی  مطالعات 
را  اسالمی«  انقالب  و  »امام  تخصصی  کتاب خوان  نشست 
در  کرد.  برگزار  پژوهشگاه  در  تاریخ 1۸ خرداد 1395  در 
در  پژوهشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  نفر  نشست سه  این 
خصوص کتاب های خود توضیحاتی ارائه دادند. دکتر یحیی 
دکتر  اسالمی«، حجت السالم  انقالب  و  »امام  کتاب  فوزی 
داود مهدوی زادگان کتاب »فقه سیاسی در اسالم« و دکتر 
عبداهلل قنبرلو کتاب »دین و روابط بین الملل« را معرفی 

کردند.
دکتر یحیی فوزی: »پیشرفت« و »معنویت« منویات 

امام راحل
دکتر یحیی فوزی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
کتاب  معرفی  ضمن  نشست  این  در  فرهنگی  مطالعات  و 
گفت:  خود،  قلم  به  )ره(«  خمینی  امام  سیاسی  »اندیشه 
اندیشة امام خمینی)ره( از نظر اینکه معمار انقالب اسالمی 
است، مهم به شمار می رود. دنیای امروز عالقه مند شناخت 
اندیشه های امام راحل است. به نظر می رسد آسیب شناسی 
انقالب اسالمی تنها از رهگذر و شاخص قرار دادن اندیشه 
خمینی )ره(  امام  است.  بررسی  قابل  خمینی )ره(  امام 
و  »پیشرفت«  دغدغة  دارای  که  است  اسالمی  متفکر  یک 
»معنویت« بوده و در کنار آن به پیوند عقل و دین و سنت 

و مدرنیته نیز فکر می کرده است.
 این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
امام  سیاسی  »اندیشه  کتاب  کرد:  اظهار  فرهنگی 
درآوردم.  تحریر  رشته  به  تدریس  هدف  با  خمینی)ره(«، 
ویراست دوم آن پنج سال پیش منتشر شد و ویراست سوم 
آن نیز در حال انتشار است. این کتاب با توجه به بازخوردش 

در بین مخاطبان به روز و ویرایش می شود.
فوزی با طرح این پرسش که، چگونه می توانیم اندیشه امام 
)ره( را بشناسیم؟ گفت: برای شناخت اندیشه دو راه وجود 
دارد؛ نخستین راه این است که به »منطق اندیشه« توجه 
کنیم و در راهکار بعدی به بیرون اندیشه یعنی روابطی که 
منتج به اندیشه می شود توجه نشان بدهیم. اندیشه نوعی 

تعامل بین »عین« و »ذهن« است.
وی ادامه داد: دربارة محتوای این کتاب باید بگویم، فصل 
اول آن به شرایط شکل گیری اندیشه امام می پردازد و در 
شده  اشاره  موجود  وضعیت  تحلیل  نوع  به  نیز  دوم  فصل 
مبانی  از سه سطح  متأثر  )ره(  امام خمینی  اندیشة  است. 
این  سوم  فصل  در  است.  شیعی  و  اسالمی  اصولی،  فقهی 

است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  امام  اندیشه  جوهرة  کتاب 
مهمترین بحث حضرت امام راحل رابطة »دین و سیاست« 

است.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو   
»اندیشه  کتاب  از  چهارم  فصل  در  کرد:  اظهار  فرهنگی 
آزادی،  مانند  حکومت  اهداف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی 

عدالت، استقالل و هویت اجتماعی بررسی شده است.
دکتر فوزی در بخش دیگری از نشست تخصصی کتابخوان 
با عنوان »امام و انقالب اسالمی« کتاب دیگر خود با عنوان 
»جنبش های اسالم گرای معاصر؛ بررسی منطقه ای« را برای 
این کتاب دارای  حاضران در نشست معرفی کرد و گفت: 
اثر  این  در  عبارتی  به  است؛  منطقه ای«  »بررسی  رویکرد 
مناطق مختلف جهان اسالم که با یکدیگر دارای تفاوت هایی 
هستند بررسی شده است. در این اثر بر مباحث »فقهی و 
کالمی« تأکید شده و در ادامه نیز »سنت گرایان محافظه کار« 
و »سنت گرایان اصالح طلب« در کنار »سلفی های مدرسه ای 
قرار  واکاوی  مورد  تجددگراها«  نیز »جریان  و  و جهادی« 

گرفته است.
»انقالب  داد:  ادامه  سیاسی  علوم  حوزة  پژوهشگر  این   
اسالمی« در میان »سنت گرایان اصالح طلب« جای می گیرد، 

چرا که امام راحل نیز دارای نگاه اصالح طلبانه بودند.

 حجت االسالم دکتر داود مهدوی زادگان: فقه سیاسی 
و متون فقهی

حجت االسالم دکتر داود مهدوی زادگان دیگر سخنران این 
نشست بود که کتابی به قلم خود با عنوان »فقه سیاسی در 

اسالم« را برای حاضران معرفی کرد.
شکل  تحقیق  فرآیند  در  کتاب  این  فصل های  گفت:  وی 
گرفت و به رهیافت جدیدی با عنوان نظریة »دولت مکلف« 
منجر شد. باید به این نکته نیز اشاره کنم که »فقه سیاسی« 
است.  شده  دیده  کمتر  فقهی  متون  در  که  است  عبارتی 

نشست کتاب خوان تخصصی »امام و انقالب اسالمی« برگزار شد
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سوال مهم این است که »فقه سیاسی« را در کدام بخش از 
فقه می توان دید و مطالعه کرد؟ در این امر با یک پراکندگی 
مواجه هستیم. همین پراکندگی برای من مساله مهمی بود 

که تعریف »فقه سیاسی« در کجای این آشفتگی است؟
نوع دیدگاه »برون  این که دو  به  اشاره  با   مهدوی زادگان 
کرد:  عنوان  دارد،  وجود  فقه  در  دینی«  »درون  و  دینی« 
کسانی  کردم.  بررسی  فصل  در سه  را  دینی«  »برون  نگاه 
دو  دارای  نیز  هستند  دینی«  »برون  دیدگاه  دارای  که 
چشم اندازند: عده ای نگاهشان »رایج« و عده ای هم دارای 
نگاه »تحول خواه« هستند. کسانی که دیدگاه »رایج« دارند 
با فقه موجود می توان به  بر این عقیده هستند که  عمدتاً 
سیاست پرداخت اما در مقابل »تحول خواهان« قرار دارند 
دارای  راحل  امام  دارند.  مختلفی  قرائت های  فقه  از  که 
به  کتاب  این  از  فصلی  در  بودند.  »تحول خواهانه«  دیدگاه 

بیان اندیشه سیاسی امام و فقه از منظر ایشان پرداخته ام.
 دکتر قنبرلو: بررسی جایگاه دین در عرصه بین المللی 
پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  دیگر  قنبرلو،  عبداهلل  دکتر 
این  سخنران  آخرین  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
برای  را  بین الملل«  روابط  و  کتاب »دین  بود. وی  نشست 
به  اثر  این  داد:  ادامه  و  کرد  معرفی  حاضران  به  مطالعه 
در  می پردازد.  بین المللی  عرصة  در  دین  جایگاه  بررسی 
کتاب این سوال مطرح می شود که چرا »دین« در جریان 
اصلی روابط بین الملل در حاشیه بوده است؟ طی دهه  های 
اخیر و از سال 19۸0 به بعد دین در عرصه های بین المللی 

پررنگ شد.
در  )ره(  امام  سوی  از  اسالمی  انقالب  این که  بیان  با  وی 
واکنش و علیه نظم موجود آن زمان اتفاق افتاد، اظهار کرد: 
»رئالیسم« و »لیبرالیسم« به عنوان دو شاخة مهم که دارای 
اصلی سیاست  در جریان  پیروان خود هستند  و  متفکران 
و  »هابز«  آرای  از  متأثر  »رئالیسم«  پیروان  می شود.  دیده 
در  به »جنگ« می دهند.  را  اصالت  و  »ماکیاولی« هستند 
مقابل آنها »لیبرالیسم« قرار دارد که اصالت را به »صلح« 
به  می کنند.  تبعیت  »کانت«  و  از »جان الک«  و  می دهد 

سیاسی  جریانات  در  مفروض  اصل   12 نیز  روشی  لحاظ 
بین المللی  روابط  که  است  این  مهم  نکته  است.  حاکم 

»پوزیتیویستی« است.
 وی ادامه داد: فصل نخست این اثر به بررسی »مدرنیته، 
و  »مدرنیته  نیز  دوم  فصل  در  می پردازد.  علم«  و  دین 
در  دین  »جایگاه  آن  کنار  در  و  بین الملل«  روابط  تئوری 
روابط بین الملل« و نیز بحث »به سوی تئوری دینی روابط 

بین الملل« در فصل های دیگر این اثر بررسی شده است.
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