حامسه ای دیگر در راه است...
سال اول ،شامره ( 21شنبه ،یکم اسفندماه )1394

پیش اجالسیه «نا كارآمدي ارزش زدايي از
روايت تاريخي» برگزار می شود

پیش اجالسیه نقد «نا كارآمدي ارزش زدايي از روايت
تاريخي» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان و
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها برگزار می شود.
در اين نشست علمی که توسط دکتر فیاض انوش ارائه
می شود؛ آقاي دكتر عليرضا ماليي تواني ،آقاي دكتر
محمد مرادي خلج ،خانم دكتر نزهت احمدي به عنوان
داور و آقاي دكتر اصغر منتظرالقائم ،آقاي دكتر سيد
مهدي امامي ،آقاي دكتر شهاب شهيداني به عنوان ناقد
حضور خواهند داشت.عالقه مندان جهت شرکت در این
نشست علمی می توانند روز چهارشنبه  ۵اسفند ماه
 ۱۳۹۴از ساعت  ۱۳:۰۰به تاالر امام دانشكده زبانهاي
خارجي دانشگاه اصفهان مراجعه نمایند.
کرسی ترویجی «دولت و ملت در فلسفه
سیاسی امام خمینی (ره)» برگزار شد
کرسی ترویجی «دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام
خمینی (ره) با اراده دکتر مهدوی زادگان در پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد .مهدوی زادگان در
ابتدای این نشست با بیان اینکه فلسفه سیاسی دانش
توجیه عقالنی از نظام سیاسی مطلوب است ،گفت:
مراد از توجیه عقالنی اعم از طریقیت عقل (روش) و
موضوعیت عقل (مرجعیت) است .بنابراین ،وقتی عالم
اسالمی به نحو عقالنی نظام سیاسی مطلوب را از کتاب
و سنت استنباط میکند؛ کار او در حوزه فلسفه سیاسی
قرار میگیرد .چنان که امام خمینی (ره) تبیین عقالنی
نظام سیاسی اسالم را به هر دو روش طریقی و موضوعی
انجام داده است .وی افزود :امام خمینی(ره) در اثبات
نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه ،هم به عقل ارجاع
داده است و هم از معبر عقالنی وارد کتاب و سنت شده
است .از دیدگاه ایشان ،حکومت جزء اصول بنیادین
اسالم است .به طوری که مسلمان با انکار آن گرفتار
کفر خفّی میشود .حکومت اسالمی مقتضای دو وصف
مالکیت و حاکمیت مطلقه خداوند است .چنان که عقل
سلیم خداوند را از هدایت عاری از حکومت من ّزه میداند.
بر همین اساس ،امام خمینی (ره) هر گونه نظام سیاسی
عرفی را اعم از نظامهای سلطانی (صفویه) و مدرن (نظام
رضاخانی و آتاتورکی و غربی) نامشروع میداند .حکومت
نامشروع ،حکومت طاغوت است .این استاد دانشگاه
تصریح کرد :به عقیده امام خمینی(ره) نظام سیاسی
اسالم مبتنی بر اصل امامت است و حاکمیت ولی فقیه
عبارت از استمرار امامت در عصر غیبت معصوم(ع) است.
بر این اساس ،از نظر ایشان حکومت مشروع در اسالم
عبارت از حکومت والیی است .والیت از آن خدا و رسول
خدا(ص) و اولواالمر یا علمای راستین خداست .وی
در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه از جمله بحثهای
اساسی در فلسفه سیاسی جایگاه و رابطه دولت و ملت
در نظام سیاسی مطلوب است ،گفت :فیلسوفان سیاسی
در تبیین این مسأله از دوگانههای فلسفی مختلفی بهره
میگیرند .در اینجا به چهار مورد از این دو گانهها اشاره
میشود۱ :ـ دو گانه حق و تکلیف؛ ۲ـ دوگانه مشروعیت
و مقبولیت ۳ـ دوگانه غلبه و ارادت  ۴ـ دوگانه قراردادی
و طبیعی .مهدوی زادگان تصریح کرد :ویژگی فلسفه
سیاسی امام خمینی(ره) در پرداختن به این مسأله
جامعیت آن است .ایشان در مباحث فلسفی ـ کالمی
خود این چهار دو گانه را مد نظر داشتند .از بررسی
نظرات ایشان میتوان جایگاه دولت ـ ملت در نظام
والیی را این گونه تصویر کرد که از جهت دوگانه حق
و تکلیف ،تلفیقی است و از جهت دوگانه مشروعیت و
مقبولیت ،تفکیکی است و از جهت دوگانه غلبه و بیعت بر
اصل بیعت است و از جهت دوگانه قراردادی و مطلقه بر
وجه مطلقه است .وی در جمعبندی پایانی این نشست
تأکید کرد :بر اساس جدول فوق میتوان چنین نتیجه
گرفت که رابطه دولت ـ ملت در نظام سیاسی والیی در
حد اعلی؛ در نظام سیاسی مدرن در حد اوسط و در
نظام سیاسی سلطانی در حد ادنی دیده شده است .به
همین خاطر است که امام خمینی(ره) مکرر میفرمودند
مردم ساالری واقعی در حکومت اسالمی است.

گزارشی از نخستین پیش اجالسیه

کرسی نظریه پردازی در دانشگاه گیالن
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طرحنامه نظریه «انگیزه نهضت حسینی ،احیای
امامت الهی» بررسی شد

حجت االسالم و املسلمین دکرت محمد نارص سقاي يب ريا

کرسی های نظریه پردازی
موتور محرک و مشوق علم و دانش در کشور است
ارزیابی حضرتعالی از جایگاه و اهمیت کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره چیست؟

در همه ی رشته های علوم ،بخصوص علوم انسانی
دو کار باید صورت گیرد .نخست اینکه نقطه
ضعف های نظریات موجود را بر اساس مبانی خودشان
و هم بر اساس مبانی اسالم مورد نقد قرار دهیم .این
نقطه ضعف ها در کرسی های نقد و مناظره شکل
می گیرد .به عبارتی ،اگر ما به نوعی تشبیه کنیم این
فرایند را به اخالق در حقیقت این عمل به تزکیه و
ک کردن
تحلیه منتهی می شود .تزکیه یعنی تطهیر و پا 
و تحلیه یعنی فضائل و آراسته کردن روح انسان .ما
وقتی در هر رشته علمی ،نظریات را مورد نقد قرار
دادیم آن وقت باید بپردازیم که اسالم در آن زمینه چه
می گوید .این مطالب جدیدی است که باید از علوم
نقلی و علوم عقلی ما سوال شود .ما باید با توجه به
مبانی و داده هایی که از عقل ،سنت ،تجربه و قرآن
می گیریم به نوعی شروع کنیم به ساختن مواد جدید
و نظریات جدید .و در گام دوم است که به تولید حقیقی
می رسیم .ما بعد از انقالب اسالمی مواجه شدیم با کتاب
هایی که براساس مبانی غربی نوشته شد که در مواردی
آشکار و بعضا بصورت غیرآشکار و پنهان با اسالم در
تضاد بود .شورای انقالب فرهنگی درصدد برآمد تا
کتاب ها را بازنویسی و اسالمی سازی کند .آنچه که در
تضاد کامل مطرح بوده را شناسایی و مواردی که خالف
بود را تعیین تکلیف کند .یعنی به دنبال علمی بودیم که
در تضاد کامل نباشد که این از نقد حاصل می شد .اما
این ها کافی نیست .چون اسالم با توجه به مبانی اش
شناخت کافی از انسان دارد و برای سواالت علوم انسانی
باید بر اساس آموزه های اسالمی بازنویسی کنیم ،و این
مستلزم نظریه پردازی است که این کار در دراز مدت
است .در اینجا اهمیت کرسی ها مشخص می شود .این
همان موتور محرکی است که عیب یابی کنیم ،ضعف
ها را شناسایی کنیم و به مجامع علمی معرفی کنیم.
اما اهمیت بیشتر در کرسی های نظریه پردازی است.
از این جهت این کرسی ها اهمیت دارد که می توانیم
از توان افراد با استعداد و نخبگان صاحب نظر و اندیشه
در کشور ،در جهت توسعه علوم انسانی اسالمی استفاده
کنیم .در یک کالم کرسی ها موتور محرک و مشوق علم
و دانش در کشور است.

مؤسسه امام خمینی (ره) چه توانمندی هایی
در این زمینه تولید دارد؟

موسسه امام خمینی بدنبال آن ضرورتی تاسیس شد که
امام (ره) از جامعه دانشگاهی خواستند به حوزه مراجعه
کنند و جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز این وظیفه را
بر عهده عالمه مصباح یزدی گذاشتند .امام فرمودند که
الزم است که دانشگاه دست خود را به سوی حوزه دراز
کند .موسسه امام خمینی هم برای کمک به دانشگاه
تالش های فراوانی انجام داده است .ما در موسسه
برای پذیرش دانش پژوهان شاخص های مختلفی را
مشخص کرده ایم و استعداد سنجی می کنیم .از لحاظ
قوت علمی نیز طی دوره های مختلف زیرساخت های
علمی آن ها را مهیا و افزایش می دهیم و در دوره های
کارشناسی ،ارشد و دکترا پرورش می دهیم .اساتیدی
که در این موسسه مشغول به فعالیت هستند همگی
اساتید حوزه و دانشگاه هستند .یعنی هم تحصیالت

دانشگاهی دارند و هم با علوم حوزی آشنایی خوبی
دارند .این موضوع سبب شده تا توان این موسسه
در ارائه نظریات و نقد نظریات توان مضاعف و
بی نظیری باشد .البته ما ادعا نمی کنیم ،این را بر اساس
بازخوردهایی که سایرین در مواجهه با فارغ التحصیالن
و اساتید این موسسه داشته اند ابراز می دارند.

بر این اساس کدام اهداف و ماموریت های
این مؤسسه برای کمک به علوم انسانی
اسالمی محقق شده است؟

اهدافی که محقق شده ،کادرسازی علوم انسانی اسالمی
برای سایر مؤسسات است .تا کنون مؤسسات زیادی
برای کمک به علوم انسانی تاسیس شده که عمده آنها
توسط فارغ التحصیالن و یا با کمک دانش آموختگان
این مؤسسه بوده است .در مجموع مؤسسه توانسته
در راستای اهداف ،برای مراکز و نهادهای آموزشی و
پژوهشی کادرسازی کرده و این از برکات وجودی
حضرت آیت ا ...مصباح است که در نوع خودشان بی
نظیرهستند.

در مؤسسه امام خمینی تا کنون چه اقداماتی
برای ترویج زمینه های نظریه پردازی صورت
گرفته و چند کرسی برگزار شده است؟

مؤسسه امام خمینی همکاری و مروادت خوبی با
دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی دارد و مالقات هایی
که با مسئولین هیأت حمایت داشته ایم با استقبال
مواجه شدیم .همچنین آئین نامه مربوط به حمایت
از صاحبان طرح و نظریه های موفق در اینجا تصویب
شده و نظریه هایی که تصویب شده براساس مقررات
آن دبیرخانه بوده است .طی این مدت همکاری نیز سه
پیش کرسی نظریه پردازی برگزار شده و  23کرسی
ترویجی نیز اجرا گردید .عالوه براین  10کرسی دیگر
نظریه پردازی نیز در دستور کار داریم که از این بین 5
عنوان نهایی آن ها مشخص شده و  5عنوان دیگر در
دست برگزاری است.

چه مشوق هایی را برای جذب نظریه
پردازان مفید و چه اقداماتی را در این مسیر
آسیب رسان ارزیابی می کنید؟

به نظرم ساده سازی و روان سازی این فرایند می تواند
کمک حال پژوهشگران باشد .وقتی که کار آسان تر و
روان تر انجام بشود و بخشی از کار را نهادی که دست
اندرکار است بر عهده بگیرید ،اینها کمک می کند تا
این کارها بهتر انجام شود .وقت یک محقق را نباید
بگیریم که درگیر کارهای اجرایی و اداری شود .اگرچه
سخت گیری بر محتوا بسیار عالی است و هرچه نقدها
جدی تر باشد برون داد بهتری خواهیم داشت .بنابراین
در اجرا باید از سیستم های کارآمد استفاده شود و در
محتوای علمی تساهل و تسامح صورت نگیرد اما نباید
این سخت گیری هم طوری باشد که خود را از نظریات
و تجربیات اساتید محروم کنیم .که جمع این دو کار
کمی مشکل است .برگزاری پیش اجالسیه ها اقدام
بسیار خوبی است که سبب میشود نظریات در آزمون
نقد و نظر قرار بگیرند .بدین منظور از تجربیات سایر
کشورهای موفق نیز می شود الگوگیری کرد که چگونه
آنها مکانیسم های اجرایی خود را تعیین کرده اند که
دست و پا گیر نباشد.

جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی با ارائه
طرحنامه نظریه «انگیزه نهضت حسینی احیای امامت
الهی» برگزار شد .بنا بر آنچه در طرحنامه آمده ،مسأله
اصلی پژوهشگر ،انگیزه و هدف امام حسین(ع) از نهضت
عاشوراست و خود معتقد است که هدف اساسی ایشان
احیای ( )Ahyaامامت الهی بوده که در جامعه اسالمی
در حال به فراموشی سپرده شدن بوده است .صاحب
طرحنامه از شش نظریه رایج در میان علمای شیعه و
فضال و حوزویان نام میبرد و معتقد است نظریهای که
خود مطرح کرده میتواند به رفع کاستیها و گسستهای
دیگر نظریات کمک کند .وی مینویسد :در این شش
نظر به برخی از جنبههای اهداف امام حسین(ع) مانند
تشکیل حکومت ،شهادتطلبی ،امر به معروف و نهی
از منکر و تشكيل حكومت ،شورش علیه یزید و اصالح
امت اشاره شده ،در حالی که با احیای امامت الهی
تمامی ایدههای اسالمی همچون حکومت ،ایجاد عدالت،
پیاده شدن احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر
احیا میشوند .نویسنده مدعی است که این نظریه با
متدولوژی بررسی علمی پدیدهها و نهادهای سیاسی
به روش توصیفی تحلیلی حاصل شده و در این بررسی
تبیین و تحلیل حوادث تاریخی و سخنان امام حسین(ع)
در مراحل مختلف سفرشان تا حادثه کربال مورد توجه
بوده است .وی در بیان اصول نظریه خود به «تداوم امامت
و وصایت انبیا از آدم تا نوح و ابراهیم و خاتم پیامبران،
از دیدگاه شیعه» اشاره کرده و مینویسد :با توجه به این
که این روند هیچگاه قطع نخواهد شد ،در نتیجه پس از
رسولاهلل(ص) این روند در امام علی(ع) و سپس  11نفر
از فرزندان و نسل او تا ظهور قائم تداوم خواهد یافت .او با
واسطه قرار دادن این نکته که وصایت اساس نظریه فقه
سیاسی و اندیشه سیاسی شیعه در امر امامت و رهبری
را شکل میدهد ،و با شاهد آوردن تالشهای پیامبر
اکرم(ص) در تبیین تئوری امامت و طرح جانشینی خود
در غدیر خم ،از آن باور کالمی جهت تبیین نظریهاش
بهره میبرد .نویسنده معتقد است محققان گذشته
به سیر روند اندیشه سیاسی شیعه از قرآن و سخنان
رسولاهلل(ص) و امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) و
امام حسن مجتبی(ع) کمتر توجه داشتهاند و پیوستگی
سخنان امام حسین(ع) با نظرات اجدادشان را با دیده
دقت و توجه ننگریستهاند؛ لذا به تبیین دقیقی دست
نیافتهاند .وی می افزاید :پس از رحلت رسول خدا(ص) و
شکلگیری نظام خالفت اسالمی ،امام علی(ع) و حضرت
زهرا(س) و امام حسن مجتبی(ع) هر کدام بر حسب
شرایط اجتماعی به احیای امامت الهی پرداختند و امام
حسین(ع) نیز از هنگام خروج از مدینه و در برابر والی آن
شهر ،سپس در پاسخ کوفیها و در نامه به شیعیان بصره و
سپس در برابر سپاه حر و در سخنرانیهای خود در کربال
به تبیین جایگاه امامت الهی و مشروعیت خود برای اداره
سیاسی جامعه اسالمی میپردازند و از رژیم اموی سلب
صالحیت میکنند .صاحب طرحنامه در بخش دیگری
از مدعای خود آورده است« :به خوبی واضح است که با
شرایط اجتماعی و سیاسی موجود جامعه اسالمی سال
 60هجری ایجاد یک حکومت دینی امکانپذیر نبود زیرا
امام حسین(ع) امکانات کافی برای چنین کاری نداشت و
عمال رژیم اموی بر عراق ،ایران ،یمن ،شام و آفریقا کام ً
ال
سیطره داشتند و ابن عباس و عبداهلل بن جعفر و عبداهلل
بن مطیع عدوی هشدار کشته شدن آن حضرت را داده
بودند ».او ادامه میدهد :به همین سبب امام حسین(ع)
به دنبال احیای اندیشه امامت الهی بودند تا جامعه
اسالمی پذیرای امامت الهی گردند و مقبولیت سیاسی در
کنار مشروعیت دینی برای آن حضرت حاصل شود و امام
بتوانند نهضت اصالحی خود را آغاز کنند.
بنا بر این گزارش ،اعضای شورای علمی کرسی علوم
اجتماعی پس از بررسی طرحنامه و گفتگو درباره ابعاد
مختلف نظریه ،با تعیین ارزیاب ،تصمیمگیری نهایی
درباره این نظریه را منوط به اظهار نظر ارزیاب محول
کردند.

مدیر مسئول :عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :مصطفی اسماعیلی
مدیر اجرایی :علی اکبر مسگر
هیأت تحریریه :مرتضی کمیجانی ،ابوالفضل صیامیان گرجی
نشریه خبری ((نظر)) به صورت هفتگی توسط هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره منتشر
می شود ،منتظر دریافت اخبار شما جهت درج در این نشریه و
همچنین پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
شماره تماس021-61352240 :

nazar.korsi.mag@gmail.com

