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انن  نویسنده و فّعال سیایس، دکیر حسن اخالقسخین   

   "تاملی فرهنگی برنحوالت اخیر افغانستان" موضوع سخنرانی: 

 دبیر بنیاد دماوند  دکتر محمد رضا حاجعلیگل:معّرفی سخنران تو سط 

 مدیر برنامه: دکیر مسعود الفت، عضو هیئت مدیره 
 410-428-8337تلفن اطالعات: 

 زندگینامه: 
 ٬به ایران مهاجر شد. تمام تحصیالت ابتدایی ۱۳۵۹افغانستان به دنیا آمده و در سال -خورشیدی در بامیان ۱۳۵۵سید حسن اخالق در  

دارد. در دانشگاههای المصطفی و   حوزوی و دانشگاهی خود را در ایران انجام داده و از دانشگاه عالمه طباطبایی پی اچ دی فلسفه ٬متوسطه
و کارشناسی ارشد تدریس نموده و سپس به افغانستان برگشت. در آنجا نخست در آکادمی علوم   ام نور در مشهد در مقاطع کارشناسیپی

  ۲۰۱۱دانشگاه خصوصی غرجستان را ساخت و ریاست شعبه فراه آن را به عهده داشت. در سال  افغانستان کار میکرد و سپس با همکاران
پرینستون و بوستون کار کرده است. وی اکنون در دانشگاه های مریمونت   ٬جورج واشنگتن ٬اههای کاتولیکبه آمریکا آمد و در دانشگ 

ویرجینیا و کاپن استیت بالتیمور فلسفه تدریس می کند. از پنج کتاب فارسی در ایران و افغانستان نشر یافته و یک کتاب انگلیسی به نام  
(The Secular and the Sacred; Complementary and/or Conflictual? CRVP, 2017 در امریکا با مقاالت فراوانی )

 رابطه اسالم و غرب و مدرنیزاسیون.   ٬پیرامون گفتگوی تمدنها

/ 
 تحوالت اخیر افغانستان تاملی فرهنگی گفتار :موضوع گفتار

است گرفتار یک تحول و بحران اجتماعی و درگیر با یک نوع   ایدر کانتکس جامعه تاملی بر تحوالت اخیر افغانستان موضوع صحبت 
نخست سه پیش فرض شایع ولی اشتباه در بررسی جنگ و صلح در افغانستان نقد  توسعه و مدرنیزاسیون نا پخته خام و سطحی. بدین منظور

این که افغانستان را به عنوان یک جامعه ی بیگانه ستیز شناختند؛ اینکه افغانستان به   نستان قومی است؛میگویند جنگهای افغا می شود )اینکه
سال اخیر که چه اتفاقی افتاد که هراس و نا   ۲۰. نکته دوم بررسی فرآیند توسعه در افغانستان در   عنوان محّل افراط گرایی شناخته شده است(

بازیگران سیاسی و  ٬و غیردرونزا امیدی و جنگ را و زمینه برای قدرت طالب را در افغانستان گسترانید؟ بدین منظور توسعه نامتوزان
 جامعه مدنی نوظهور بررسی می شود تا فهمی از وضعیت حاضر دست دهد. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhassanakhlaq.com%2Fbio-farsi%2F&data=04%7C01%7C%7C187c246303054aa46b9f08d982fca7f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637684843927234070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hzc9LZkKQ84dcbWH4P%2Fj4VSDoSiMNHSaJqfhJLcu144%3D&reserved=0

