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جایگاه هویت در تدابیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
دکتر ناصر فکوهی

1

زما برگ ار نشس ۱۳۹۹/۱۲/0۳ :

در مورد موضوب هوخ  ،بخشی از کار مربوط به تصاوخ اساناد و بخاش دخگار در
اجرا آنهاس  .اخهاد سازوکارهاخی که زمینه اجراخی شاد را تضامین کناد ،باه
اندازه خود اسناد اهمی دارد .موضوب بحث ،سهمی اس که هوخا مایتواناد در
سند داشته باشد .در همین روزها ،قانونی به تصاوخ رساید تحا عناوا قاانو
ممنوعی اهان به تمام هوخ ها موجود در اخرا ؛ کاه از اخان باه بداد هرگوناه
توهین به ادخا و قومی ها در اخرا مثل هوخ ها قومی ،محمای ،شاهر جارم
محسوب میشود و اخن اسباب خوشبختی اس  .به عبارت دخگر اخن فرهنگها باه
رسمی شناخته میشوند .بحثی که در اخنها ماخل به انهاامش هسات باه رابطاه
توسده فرهنگی و توسده در مفهوم عام کممه مربوط میشود .شااخد بحاث در اخان
باره زخاد شده باشد ،اما اخن موضوعی اس کاه باخاد دائماا باه آ پرداختاه شاود.
توسده فرهنگی همانقدر اهمی دارد که توسده فناور  .قبال وقتی از عم صاحب
میکردند ،مثل اخن بود که عم هیچ هوختی در بر ندارد و هیچ فرهناگ ،اخاالو و
دخنی پش آ نیس  .چنین چی وجود ندارد .ماا اگار بخاواهی عما را صارفا
بدو همه عناصر فرهنگی که باخد آ را همراهی کنند داشاته باشای  ،مسامما باا
مشکل روبرو میشوخ  .اکثر نهادها فناورانه مدتقد بودند ،توساده فرهنگای باخاد
همگام با توسده فناورانه جمو رود .وقتی میخواهی اقدامی توسدها انهام دهای ،
 .۱استاد انسا شناسی دانشگاه تهرا
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باخد ببینی پیامدها اجتماعی و فرهنگی اخان کاار توسادها چیسا  .اگار کاار
توسدها که انهام میدهی به فرهنگ و سیست اجتماعی ما ضاربه ب ناد ،صارف
اخنکه اخن خک پیشرف ماد به وجود میآورد ،قابل قبول نیس ؛ چاو در جاا
دخگر باخد ه خنهها سنگینی را باب اخن بیتوجهی به فرهنگ بپردازخ  .تهربها
که دنیا در همین ده سال اخیار نشاا داد کاه هار جاا حتای در پیشارفتهتارخن
کشورها ه به فرهنگ بیاهمیتی نشا داده شود و با تن داد به خک عامهگراخای
سطحینگر ،جمو رود چه فهاخدی به بار خواهد آمد .عاماهگراخای و پوپوجیسا  ،باه
مدنا داد پاس ها ساده و سطحی و دروغین باه پرساشهاا مشاکل اسا .
امروز بحث کرونا ،جها و بهترخن اقتصاادها جهاا را فما کارده اسا  .عما
اصمی آ در بیتوجهی به فرهنگ و محیط زخس اسا  .باا مارور بار اخنترنا
میبینید امروز پدخده ا با عنوا «ناسیوناجیس واکسیناسیو » ظاهر شاده اسا .
خدنی زمانی که همه متخصصا اخن حوزه اعالم میکنند تنها راهای کاه در برابار
کرونا وجود دارد اخن اس که نهادها بیناجمممیا مثل سازما بهداش جهاانی
زخر نرر آنها و با سرع هر چه تمامتر واکسیناسیو را در کل جها انهام دهناد،
متأسفانه باز ه کشورها توسدهخافته به صورت کامال ناآگاهانه و بایمسائوتنه از
ناسیوناجیس واکسیناسیو دفاب میکنند .به اخن مدنا که مثال کشور مثل کاناادا
بیش از  ۵خا  ۶برابر ظرفیا جمدیا خاود واکسان خرخاده اسا  .چارا چناین
گفتما هاخی رشد میکنند.
همه کشورها با مشکل هوخ و تکثر فرهنگی مواجه هستند .مشکمی به ناام تکثار
فرهنگی واقدا نی وجود دارد و هر از چند گاه سوء استفادهها سیاسی از آ شده
خا کار به نژادپرستی میرسد؛ اما خود مشکل ،دارا رخشه در واقدی ها اس  .اجبته
در تمد ها قدخمی اخن مشکل کمتر وجود داشته اس  .مثال ما کمتر با مشاکل
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تکثر فرهنگی رو به رو بودهاخ در حاجی که تکثار فرهنگای و زباانی و سابکهاا
مدیشتی و زندگی را همیشه داشتهاخ  .در اخرا اگر بخواهی بر اسااس خاک ناوب
پیوستار سیاسی حساب کنی  ،ما قدخمیترخن دوج را در جها دارخا کاه هناوز
باقی اس  .اجبته دوج هاخی بودهاند که از اخرا قدت بیشتر داشتهاند وجی از بین
رفتهاند (مثل دوج ها بیناجنهرخنی خا مصر باستا  .دوج اخرانای ،دوجتای اسا
که ن دخک به سه ه ار سال تداوم داشته اس  .اخن دوج از ابتدا تا امروز خدنای از
دوره هخامنشی و حکاومتی کاه در آ زماا باوده تاا اماروز ،هرگا خاک دوجا
تکزبانی و تکفرهنگی نبوده اس  .تمام اقوام اخرانی قر هاس با خکدخگر زنادگی
میکنند .هر وق دشمن بیرونی ،آنها را تهدخد کرده با خکدخگر متحد شدند و اخان
اتحاد آنها بر اساس اتحاد بوده که به صورت طبیدی با ه داشتند و نموناه باارز
آ را در دورا دفاب مقدس داشتی و اخن نشا دهنده اهمی هوخ اس  .ماا باه
صورت تارخخی تکثر فرهنگی را بسیار بهتار مادخرخ کاردخ  .از نرار کشاورها
توسدهخافته به جحاظ سیاسی ،مدخرخ فرهنگی خدنی نفی فرهنگ زخار سامطه باه
نف فرهنگی که قدرت باتتر دارد .بیشتر تئور هاخی که در حوزه توساده بارا
هوخ در کشورها غربی مطرح میشود ،تئور دخگ ذوب ۱اس  .تدرخفی کاه از
هوخ ممی داده میشود اخان اسا « :خکساا سااز زباانی ،فرهنگای ،سان هاا،
آخینها ،سبک زندگی و غیاره» .شکسا دوناجاد تراما در آ»رخکاا در انتخاباات
 ،۲0۲0بهرغ تمام تقم ها ،نشا داد که آمرخکا چارها ندارد که تکثار فرهنگای
خود و تاثیر آ بر سیست اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود (اقمی شد سفید
پوستا را بپذخرد .اما باخد دخد چه اتفاقاتی خواهد افتاد .وجی ماا اخان موفقیا را

1 . Melting pot
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قر هاس داشتی  .قر هاس که گروهها محمی و فرهناگهاا شاهر ماا باا
تفاوتها بسیار زخاد مدخرخ شده اس  .هرگ اصل در اخرا اخن نبوده که کسای
که در قدرت مرک مینشیند ،فرهنگ ،زبا و حتی تا دوره آخر ساساانی (قار
سوم میالد دخن خود را به همه تحمیل کند .اخن امتیاز بسیار ب رگی اسا کاه
باخد در توساده از آ اساتفاده کنای  .بناابراخن در بسایار ماوارد تزم نیسا از
کشورها دخگر درس بگیرخ و باخد دخد در طول اخن سالها چه کاار مایکاردخ .
توسده خک امر فناورانه نیس  .حتی فناور در توسده سادهترخن کار اسا کاه
میتوا انهام داد .چو فناور احتیاج به پول و سرماخهگذار و مناب دارد .طبدا
باخد سرماخهگذار کنی  .وجی همین پول و مناب قابال باه دسا آورد هساتند.
باخد قبل از هر چی در رده اول ،وحدت ممی داشته باشی  .اخن در زباا فارسای و
در هوخ ممی خود را نشا میدهد .با پول نمیتوا اخنها را خرخد .هوخ ممی ماا
نه امروز بمکه از ه ارا سال پیش هوختی باوده کاه بار اسااس جما شاد کال
هوخ هاخی که در اخرا وجود دارد شکل گرفته اس  .پس نه تنها هوخا مرکا
نباخد در تقابل با هوخ ها حاشیها باشد؛ بمکاه ماا مهموعاها از هوخا هاا را
دارخ که با ه اخرا را میسازند و اخن هوخ ممی اس و اخن هوخ ممی ترکیا
شده از هوخ ها مختمف و زبا هاا مختماف اسا  .ماا در اخارا غیار از زباا
فارسی ،پنهاه زبا دخگر دارخ ؛ اخن به اخان مدناا نیسا کاه زباا هاا دخگار را
جاخگ خن زبا فارسی کنی  .زخرا فارسی مدرنی که ماا صاحب مایکنای حاصال
تالشها همه زبا ها کشور اس  .مدرنیتاه خاک امار پیچیاده اسا  .ماا باخاد
ورودما به مدرنیته و تکثر فرهنگی را در چارچوب جهانی شد انهام دهی و در
چارچوب جهانی شد اج اماتی دارخ  .ما باخد در جها مشاارک داشاته باشای و
برا اخنکه در جها مشارک داشته باشی  ،باخد حضور داشته باشی  .بنابراخن باخد
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تدامل داشته باشی  .تدامل نباخد از نقطه ضدف باشاد؛ بمکاه باخاد از نقطاه قادرت
باشد .اوجین اصمی که برا هر کشور مه اس اصال اساتقالل اسا  .اخارا در
)ئوپمیتیکی قرار گرفته که برا کشور امتیاز اس  .وجای در عاین حاال ماوقدیتی
فوواجداده خطرناک اس  .اخن )ئوپمیتیک نیازمند اخن اسا کاه اساتقالل داشاته
باشد .هما چی که در انقالب ،تح عنوا «نه شارقی و ناه غربای» داشاتی .
استقالل مه ترخن امتیاز اس که باخد با انقالب به دس میآوردخ و بداد از آ
ه مسئمه آزاد اس  .آزاد بیا و آزاد زندگی و همچناین رفااه بارا هماه
مردم اخرا  .اخنها مه ترخن چی هاخی اس که ما باخد داشته باشای  .بارا داشاتن
اخنها باخد هوخ داشته باشی  .هیچ کس بدو آنکه هوخ داشته باشد ،نمایتواناد
با کس دخگر وارد رابطه شود .ما خک هوخ فرد و چندخن هوخ گروهی دارخ
و اخنها باعث میشود بتوانی با دخگرا وارد ارتباط شوخ  .هوخا ممای دارخا کاه
فوو اجداده دارا اهمی اس و باخد اخن را بتوانی حفظ کنی  .اما هوخ به خود
خود نمیتواند به حال خود رها شود .اول اخنکه دو گوناه هوخا وجاود دارد خکای
هوخ مثب و خکی هوخ منفی .هوخ مثب هوختی اس کاه افاراد باه صاورت
اراد و داوطمبانه آ را بپذخرناد و آ را تقوخا و درونای کنناد و باه آ افتخاار
کنند .هوخ منفی هوختی اس که اجبارا به افاراد تفهای شاود و افاراد داوطما
نباشند .برخی هوخ واکنشی را هوخ منفی میدانناد کاه اجبتاه مقادار باا آ
متفاوت اس  .هوخ واکنشی خدنی اجبار باه شاما وارد شاده کاه از خاود خاک
هوختی نشا دهید که آ هوخ  ،هوخ واقدی شما نیس و هوخا کااذب اسا .
باخد سیاستگذار هوختی اخهاد کنی  .در سیست مادر  ،نمایتاوا هوخا را باه
حال خود رها کرد .چند چی را باخد از ذهنما بیرو کنی  .خکسا ساز هاوختی
غیرممکن اس  .در هیچ کها و در هیچ زمانی هرگ اتفاو نمیافتاد؛ چاو خاالف
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طبید اس  .طبید بر اساس تفاوت و شباه ساخته میشود نه صرفا بر اساس
شباه  .برا اخنکه موجودات زنده بتوانند با ه مبادجه کنند نیاز دارند ه شابیه
ه باشند و ه با ه متفاوت باشند .چه کسای باخاد سیاساتگذار کناد چهاار
گروه میتوانند سیاستگذار کنند .گروه اول که باخد سیاستگذار کناد ،خاانواده
اس  .بدد از خانواده ،جامده مدنی اس  .خدنی نهادها اجتمااعی کاه ماردم باین
خود به وجود میآورند .آدمها از اخنها تربی میپذخرند .مرحماه بداد آ چیا
اس که ما به آ دوج ها محمی میگوخی  .خدنی حکوم ها شهر .شهردار ها
هستند که با قوانین و ضوابط و رفتارها خود که در سطح شهر انهاام مایشاود،
هوخ را اخهاد میکنند .باخد ه هوخ شهر را تقوخ کنند و ه هوخ قاومی.
آخرخن گروه ،دوج اس که حداقلِ نقش را دارد .وظیفه دوج نیس کاه هوخا
افراد را تدیین کند .اصال نمیتواند اخن کار را بکناد .دوجا باخاد وظااخف کاال را
انهام و سیاس ها کال را تدیین کند .خوشبختانه مناب فراوانی ها دارد .اگار
هما اندازه که رو غرب کار کردخ  ،رو شرو ه کار میکردخ  ،امروز وضدی
بسیار بهتر داشتی ؛ چو ما فکر میکنی سیست ها شرو هیچ ارزشی ندارناد.
انترار اخنکه اخنها مشکل هوختی ما را حل کنند ،کامال خاک انتراار بیهاوده اسا ؛
چرا که اصال سابقه تکثر فرهنگی ندارند .اخنطور نتیههگیر میکن کاه باخاد تاا
جاخی که ممکن اس در سیاس ها توسادها خودماا مسائمه هاوختی را وارد
کنی  .منتها مسائل هوختی که در آ روخکرد دوجتی ما اخهابی باشد و ناه سامبی و
حتی در سیست ها مدنی و سیست ها خاانوادگی ها هماینطاور .عما اخان
قضیه ه در اخن هس که منشأهاخی که امروز در جهاا وجاود دارد و مایتواناد
منب هوخ ساز باشد بسیار زخاد اس و اگر بخواهی رو خک تک منشأ حساب
کنی  ،مسمما با شکس مواجهی .
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گفتما خا روح حاک بر تدابیر سند اجگاو اساالمی اخرانای پیشارف در باین دو
گراخش گفتما تهددگرا و سن گرا قرار دارد که شااخد بشاود در قاجا گفتماا
اعتدالگرا اخن روخکرد و اخن روح کمی حاک بر تدابیر را دستهبند کرد .خیمای از
بنماخهها اندخشها که دکتر فکوهی در ارتبااط باا بحاث توساده هوخا دارناد
خیمی در چارچوب گفتمانی قرار میگیرند که مرک ه به گونها همین موضاوب
را دنبال میکند .من اخنها را در قاج چند محور بحث میکن  .نگاه دکتر فکاوهی
نسب به مسئمه پیشرف و توسده در کشاور ،نگااه کاامال واقا گراخاناه اسا ناه
درصدد تصوخر خک اجگو آرمانی و اخدهآجی از وضدی موجود هس و ناه درصادد
تصوخر وضدیتی که در آ قرار گرفتی و اخن موضاوب ماا را دائا از اخنکاه در دام
رهیاف ها خا روخکردها نرر بدو اخنکه ارتباط درس و منطقی با واقدی هاخی
که ما دارخ در آ زندگی میکنی داشته باشد ،پرهی مایدهاد .دوماین موضاوب
پرهی از روخکردها صفر و صد نسب به مسئمه اس خا به خک مدناا پرهیا از
روخکردها خیر و شر نسب به واقدی هاس  .دکتر فکوهی ابا مایکناد کاه در
تحمیلها خودش در ارتباط با هوخ  ،دوگاناههاا خیار و شار داشاته باشاد.
سومین موضوب اخن اس که فرهنگ برا دکتر فکوهی مه تارخن محاور توساده
اس  .اجبته در چارچوب همین دو نگاه ه  ،نگاه دکتر فکوهی نساب باه فرهناگ
نگاه کامال تقدخس شده ا نیس که اخشا بخواهد فرهنگ را به عنوا کل تماماا
خوب تهوخ کند .اتفاقا بیشترخن انتقادات در ارتباط با جامده امروز اخرانای از اخان
منرر اس که غمبه روخکردها اقتصاادمحور و باازارمحور باعاث شاده اسا کاه
 .۱عضو هیئ عممی دانشگاه تهرا

۱۲

سلسله نشستهای اندیشهورزی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فرهنگ جامده امروز دچار فرساخشهاخی شاود و ماا را بایش از پایش از بانماخاه
فرهنگ دور کند و ت،ییرات و تحوتت و غمباه روخکارد اقتصااد و باازار در عرصاه
فرهنگ اتفاو افتاده اس  .مصرف خا ذائقهها مصرف فرهنگی ،تح تاثیر اخن قرار
گرفته و ما را از فرهنگ و هنر اصیل جامداه اخرانای دور کارده اسا  .نگااه وقتای
نسب به هوخ اس  -عمیرغا اخنکاه پتانسایلهاا و ظرفیا هااخی را در درو
فرهنگ و سن میداند که نی بازساز هوخ دارند -وجی مطمقا حتای سان را
بر از نقد نمیداند .عناصر اصمی جامده اخرانی ترکیبی از مؤجفهها محمی ،قومی،
ممی و حتی جهانی اس و به همین خاطر در تدامل با جهاا بیارو دنباال اخان
نیس که دروازهها را به جها بیرو باز کنی و متأثر از تماام فراخنادها جهاا
باشی  .اتفاقا مدتقد به اخن هستی که ما باخد در تدامل باا جهاا باا ظرفیا هاا و
پتانسیلها داخمی خودما اخن تدامل را برقرار کنی  .در عین حال از آ مؤجفهها
و عناصر مثب آ برا بازساز درونای خودماا اساتفاده مایکنای  .وجای اخان
ظرفی درونی خودما را میتوانی بکار بگیرخ تاا از آ عناصار کاه مایتواناد
برا حوزه فرهنگ تخرخ گر باشد به دور باشی  .اخان نکتاه بسایار مهمای اسا
چو وقتی ما در ارتباط با حوزه سیاستگذار فرهنگای در زمیناه مؤجفاه هوخا
مواجه میشوخ و اسناد که در اخن زمینهها نوشته شده اس باه هار حاال اخان
بخش بخشی اس که مورد توجه اس و نگاهها سیاستگذارا ه اخن نیس که
دروازه اخرا به جها بیرونی کامال بسته باشد .اتفاقا نگاه اخن اس کاه ظرفیا و
پتانسیل فرهنگی جامده اخرانی با تکیه بر مؤجفهها ممی ،محمای و دخنای توانااخی
حضور در عرصه جهانی دارد .اخن حضور ج وما حضور خاصی نیسا بمکاه حضاور
عامگراخانه اس و به اخن مدناس که در عین پاذخرش و هم خساتی باا همادخگر،
حفظ تنوب و تکثر شود و بنماخهها تقوخ شود .نکتها که دکتر فکاوهی در آثاار
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خود نی بر آ تأکید کردهاند اخن اس که قائل به بحاث تناوب و تکثار در جامداه
اخرانی هستند .تکثر و تنوب امر درو زاس  .وقتی در ب نگااههاا تاارخخی ،اخان
تنوب و تکثر بکار آمده چرا آ را به رسمی نشناسای و از پتانسایلهااخی کاه در
درو آ اس استفاده نکنی  .به جحاظ اب ار و روش در هما چارچوب نرر کاه
نسب به مسئمه هوخ و توسده وجود دارد ،اخن مسئمه از مه ترخن و پاخها تارخن
نهاد اجتماعی به اس خانواده شروب و به دوج خت مایشاود .در باین اخان نهااد
خانواده و دوج  ،نهادها بینابین و واسطی ه وجود دارند که بخشی از آنها اتفاقا
رخشه در فرهنگ و گذشته ما دارند .پیشرف زمانی حاصل خواهد شد که از بطان
و دل جامده و با تکیه بر ظرفی ها و پتانسیلها درونی صورت گیرد.
دکتر عنبری

1

ما چگونه بین بخش اخرانی و اسالمیِ هوخ  ،تحمیمی ارائاه دهای کاه باه صاورت
متضاد دخده نشود .چو در جامده ما خک گروه بر بخشهاا ممایگراخاناه تأکیاد
میکنند و خک گروه بخشها دخنی را برجسته میکنند .دکتر فکوهی باین اخان
دو جماع داور کنند .فرض اجگو اخن اس که بین اخن دو تضاد وجود ندارد.
دکتر شیخجباری

2

در صحب ها ،اخن فضا وجود داش که همه چی را میخواس  -عمایرغا اخنکاه
توضیحات غیر از اخن میگف وجی کالم اخنطور بود -از دخد آمرخکا و غرب تبیاین
کند .اخن روخکرد ما را به جا بد میبرد.

 .۱مدخر کل برنامهرخ
 .۲عضو اندخشکده عم

و تقسی کار ممی
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در بستر تارخخی دکتر فکوهی چی هاخی را گفتند که به نررم مخدوش باود .اجبتاه
نمیتوا گف غمط بود .از کنار برخی واقدی ها گذشته بود و به نرر مان تصاوخر
درستی نبود.
من رابطه بین فرهنگ و هوخ را نفهمیدم .در صاحب هاا ،آقاا دکتار فکاوهی،
فرهنگ اصیل و هنر را مترادف به کار بردند کاه مان متوجاه نشادم .رابطاه باین
فرهنگ و حقوو چیس
مهندس محمدجواد قاسمی

1

روحانی جامده ما تدرخفی از مدرنیته و تهدد دارند .از طرفای روز باه روز فضاا
مهاز در حال رشد اس و جوانا ه با توجه به اخن فضاا ،تدرخفای از مدرنیتاه
دارند .پیشبینی نمیکنید که ماهی اسالمی و اخرانی در دهاههاا آتای باا خاک
بحرا هوخ مواجه شود اگر پاس آر اس راه برو رف از آ چیس
دکتر شهریار نیازی

2

تصوخر مثبتی را آقا دکتر فکوهی و همینطور آقا دکتر نصرتی از بحث هوخا
مطرح کردند .اما من ج وما فکر نمیکن چی که دوستا مطرح مایکنناد رو
زمین اخنقدر مثب باشد .انقالب ارتباطاتی راه افتاده اس و اخن انقالب ارتباطاات،
سرماخه ،فناور  ،خالقی و نوآور را به حوزه فرهنگ و توجیادات فرهنگای بارده
اس  .فرهنگ جهانی نی تاب سرماخه اس  .خدنای ج،رافیاا فرهنگای ،هاوختی و
تارخخی ما متالط شده اس  .اخن تالطمی که از آ صحب میکنی  ،امار واقدای
اس ا و ب اه صااورت جااد وجااود دارد .جااذا سااؤال مااا اخاان اس ا کااه اخاان اباار

 .۱سرپرس دبیرخانه کارگروه چرخه نوآور
 .۲دبیر اندخشکده فرهنگ
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توجیدکنندگا که در حوزه فرهنگ کار میکنند ،آخا خک نر جدخد را در حاوزه
سبک زندگی اخهاد میکنند خا نه ما به خک ناوب آنارشای و خاک ناوب هارجومارج
ن دخک خواهی شد آخنده ما چگونه خواهد بود ما در اخرا از خک طارف نگارا
اخن فرهنگ جهانی هستی و آ قدرت سیاسی کشور ماا نگارا فرهناگ جهاانی
اس چو مدعی خک فرهنگ هوخ بخش و هوخ ساز اس و عمدتا ه خک وجه
دخنی دارد .از آ طرف نگرا زخس چند فرهنگی ه هس و نگرا گراخشهاا
مذهبی ،قومی ،ناسیوناجی م و دنبال اخن هس که آ را ها در خاود ادغاام کناد.
چو اخن نگرانی ،تزمهاش اخن اس که مقدار صفآراخی کند برا اخنکه صدا
واحد از جامده بگوش برسد و خک هوخ واحد را اخهاد کند .ما دچار خک ناوب
دوراهی که از خک طرف با ادغام فرهنگها فروممی روبرو هستی و از خک طارف
در مدرض ادغام آ فرهنگ جهانی که از آ صحب کردخ  .فرهناگ جهاانی کاه
من از آ صحب میکن در واق در حال گرفتن زما ج،رافیاخی و زما زخساتی
ماس و ما را وارد زما نمادخن میکند .ما ممکن اس تاکنو توانسته باشی اخن
هوخ چندتخه فرهنگی را اداره کنی و باه ناوعی مادخرخ تداارض کنای و اخان
تالط ها را بگیرخ  .اما ج وما در آخنده ممکن اس اخنطور نباشد .به خاطر هماین،
آ خاکرخ هاخی که دکتر فکوهی از آ اس بردند مثل خانواده؛ جامده مادنی خاا
دوج ها محمی خا ممی باخد اخنقدر قدرتمند باشند که بتوانند تابآور تزم را در
مقابل اخن حوزهها داشته باشند .ما نیاز دارخا کاه نخبگاا و سارآمدا فرهنگای
کشور که در حوزه فرهنگ ،هوخ ساز و هوخ بخش هساتند از مصارف باه توجیاد
وارد شوند .تا اخن اتفاو نیفتد ،ما نمیتاوانی آ فرهناگ باومی خاا فرهناگ ممای
خودما را در سطح جهانی استفاده کنی و از اخن فرصتی که پیادا شاده بتاوانی
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درس استفاده کنی  .من فکر مایکان ماا در خاک مرحماه گاذار و خاک مرحماه
نگرا کننده قرار دارخ .
محمدحسین ساجدینیا

1

من ه فکر میکن نگاه دکتر فکوهی خیمی خوشبیناناه اسا  .ماا وقتای تضااد
مناف را مشاهده میکنی  ،میبینی همین همگراخی و تکثر که اشااره فرمودناد
در مواق حساس ،تبدخل به وحدت و همگراخی میشود .به اخان خاوشبینای ها
نیس  .نسل جدخد به همین سادگی حاضر نیسا از مطاجباات خاود بگاذرد .اگار
بخواهی با هما تراز نسل قبل بسانهی  ،سانهش ماا سانهش درساتی نیسا .
کسانی که میخواهند اخن همگراخی را اخهاد کنند باخد مناف مشاترک ها اخهااد
کنند.
دکتر فرهمند

2

در دو حوزه فکر و اجرا میتوا بحث کرد .نکته اوجای کاه در ارتبااط باا تصاوخ
قانونی در مهمس و تاخید شورا نگهباا فرمودناد ،خاود نشاا مایدهاد تاالش
صاح نررا دانشگاهی و حوزو در طی اخن  ۴0سال بسیار از اخن مباحاث در
حوزه فکر را حل کرده اس  .اجبته به حوزه اجرا که به بحث تربی مربوط میشود
و در خانواده باخد پاخهرخ شود ،باخد پرداخته شود .اآل از منرر اجگو ه که نگااه
میکنی ما تقرخبا از اخن مسائل عبور کردخ  .امروز به فضا آخنده باخد با خکسر
موضوعات جدخدتر بحث هوخ ممی را مطرح کنی  .جناب دکتار فکاوهی ها بار

 .۱سرپرس دبیرخانهها اندخشکدهها خانواده و مدنوخ
 .۲مدخر کل نرارت و ارزخابی
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مبنا واقدی ها عممی که وجود دارد و ه در تهربه درونی کشور ماا و ها در
تهربها که در جها بیرو از ما وجود دارد ،نکات را فرمودند.
دکتر ناصر فکوهی
نگاه روحانی به مدرنیته ،تنها نگاه روحانی نیس  ،نگاه بخش ب رگای از جامداه
ماس که متوجه مدرنیته نیس  .نگاه آنا اخن اس که مدرنیته خک چیا غربای
اس که وارد جامده اخرا شده اس  .مدرنیتاه ناه غربای و ناه شارقی اسا  .آ
چی که از آ به عنوا غرب خا مدرنیته تمقی میشود ،بخاش عریمای از آ از
تمد اسالمی وارد غرب شده اس .
دکتر روحاهلل نصرتی

1

اگر بخواهی وضدی موجود را آسی شناسی کنی  ،مسئمه زخاد اس  .روخکارد ماا
بیشتر از اخن منرر بود که خک اجگو تهوخ مبنای بار اخنکاه اگار بخاواهی در
مباحث هوختی ،راهحمی برا اخن وضدیتی که اآل گرفتار آ هستی ارائه کنی  ،با
تکیه بر چه مؤجفهها و چه عناصر و با اتکا بر چه روخکرد میتوانی مسائل خود
را حل کنی  .قطدا وضدی موجود نیاز به آسای شناسای دارد و باخاد مبتنای بار
دادهها واقدی و پیماخش شده باشد .موضوب جمسه امروز ارائه خک مدل برا حل
مسائل هوختی بود.

 .۱عضو هیئ عممی دانشگاه تهرا

