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ـــو گـفتــگـ
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ــزارش گــــ

گفتاری از حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، رئیس 
موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در 

مورد ادعیه در پی می آید؛

از آن جــا کــه معصــوم هیــچ گاه گرفتــار تنگنــای زبانــی نمی شــود 
ــه  ــی ک ــدارد و هــر عارف ــه ایشــان شــطح وجــود ن ــار و ادعی در آث
ــار  ــوزد، دچ ــوم بیام ــهود را از معص ــه و ش ــلوک و ترجم ــیر و س س
ــدی در  ــکالت ج ــیب ها و مش ــی از آس ــود. یک ــی ش ــطح نم ش
ــق را  ــارف حقای ــی ع ــت. یعن ــان اس ــی عرف ــیب زبان ــان، آس عرف
ــن  ــان ای ــان را در بی ــد و زب ــان کن ــد بی ــی نمی توان ــد ول می یاب

ــد.   ــی کردن ــی م ــوان معرف ــق نات حقای
بــه همیــن خاطــر، اهــل عرفــان گرفتــار شــطح شــدند. شــطحیات 
همــان الفاظــی اســت کــه دیگــران برداشــتی دیگــر از آن دارنــد اما 
عرفــا معنایــی دیگــر و عمیــق از ایــن الفــاظ اراده مــی کننــد ولــی 
ــی  ــچ وجه ــه هی ــن)ع( ب ــرآن و در کالم معصومی ــطحیات در ق ش
وجــود نــدارد. چــون وقتــی انســان معصــوم اوج می گیــرد یعنــی از 
کشــف عالــی معنــوی برخــوردار مــی شــود؛ قطعــا ً کشــف صــوری 
هــم در اختیــار وی قــرار مــی گیــرد. لــذا الفاظــی را خدای ســبحان 
در اختیــار او قــرار می دهــد کــه دیگــر گرفتــار شــطح نمــی شــود.
ــا  ــل هســتند. آنه ــدی)ص( قائ ــام محم ــه کشــف ت ــم ب ــا ه عرف
می گوینــد وحــی، کشــف تــام محمــدی اســت لــذا معتقــد هســتند 
کــه یکــی از مهــم تریــن معیارهــای مــا ایــن اســت کــه کشــف 

ــا وحــی  ــم ب ــر دیدی ــا وحــی بســنجیم. اگ ــان را ب و شــهود خودم
هماهنــگ اســت، بپذیریــم و اگــر هماهنگ نباشــد معلوم می شــود 
ایــن کشــف شــیطانی اســت. یعنــی وحــی نبــوی و کالم نبــوی را 
ــد  ــی بای ــا وح ــه ب ــتند ک ــد هس ــتند و معتق ــام می دانس ــف ت کش

ســنجیده شــود.  
حــال اگــر ایــن عرفــا انــس بیشــتری بــا ادعیــه پیــدا می کردنــد، 

ــطح  ــیعه، ش ــان ش ــل عرف ــذا اه ــدند و ل ــطح نمی ش ــار ش گرفت
ــرا از  ــت زی ــنت اس ــل س ــان اه ــوص عرف ــطح، مخص ــد. ش ندارن
ادعیــه محــروم بودنــد. ممکــن اســت فــردی ســیر و ســلوک کرده 
ــنت  ــرآن و س ــون از ق ــد و چ ــیده باش ــم کش ــت ه ــد و زحم باش
پیامبــر)ص( بهــره می بــرد بــه هــم حقایقــی برســد، امــا بیــش از 
این هــم می توانســت اســتفاده کنــد و کمتــر گرفتــار شــطح شــود.
حــال ایــن ســؤال وجــود دارد کــه آیــا مــا بــر اهــل عرفــان خــرده 
ــردی  ــی ف ــه وقت ــن اســت ک ــه بعضــی ای ــه؟ توجی ــا ن ــم ی بگیری
شــهود می کنــد ناخــودآگاه زبــان او حــرف می زنــد و دســت 
خــودش نیســت و بعضــی  دیگــر معتقــد هســتند اگــر ایشــان انس 
ــار شــطح نمی شــدند.  ــد، گرفت ــدا می کردن ــه پی ــا ادعی بیشــتری ب
پــس دو مقــام را بایــد از هــم جــدا کنیــم، یــک مقــام یافــت و یک 
مقــام زبــان؛ اگــر زبــان قصــوری دارد کــه عبــارت اســت از شــطح، 
نبایــد خیــال کنیــم معنــا نادرســت اســت، بلکــه معنــا را بــا قــرآن و 

ــم. ــی پذیری ــود م ــگ ب ــر هماهن ســنت می ســنجیم و اگ
در هــر صــورت، ادعیــه بزرگتریــن منابــع عرفانــی شــیعه اســت. 
دعاهایــی کــه وجــود دارد در هیــچ کــدام شــطح نیســت، چــون 
معصــوم هیــچ گاه گرفتــار تنگنــای زبانــی نمــی شــود. عرفــای 
ــم  ــد و ه ــی آموزن ــوم م ــلوک را از معص ــیر و س ــم س ــیعه ه ش
ــان  ــون زب ــد، چ ــی گیرن ــرا م ــوم ف ــهود را از معص ــه ش ترجم
کشــف و شــهود را ادعیــه بیــان کردنــد. بنابرایــن آنهــا گرفتــار 

شــطح نمــی شــوند.

گفتاری از حجت االسالم خسروپناه؛

چرا اهل عرفان گرفتار شطح شدند؟/ ادعیه؛ بزرگترین منبع عرفانی شیعه

روحانیت«  »منشور  بازخوانی  نشست 
روحانیون  به  خمینی)ره(  امام  پیام 
بسیج  همت  به  علمیه  حوزه های  و 
دانشجویی و جامعه اسالمی دانشجویان 
با  دیروز  ظهر  از  بعد  تهران  دانشگاه 
سخنرانی رحیم پور ازغدی و آیت اهلل 
المصطفی)ص(  جامعه  رئیس  اعرافی 
در تاالر شیخ انصاری دانشکده حقوق 

برگزار  شد. تهران  دانشگاه 

بنــدی  جمــع  روحانیــت؛  منشــور 
امــام)ره( دربــاره روحانیــت و حــوزه ها
ــت:  ــت گف ــن نشس ــدی در ای ــور ازغ ــم پ رحی
منشــور روحانیــت امــام)ره( شــاید آخریــن 
ــن آن  ــل تری ــان و مفص ــوب ایش ــن مکت مت
ــه  ــه فاصل ــل از رحلتشــان اســت. ایشــان ب قب
دومــاه و انــدی بعــد از آن از میــان مــا رفتنــد. 
از جهتــی مــی تــوان گفــت آن را جمــع بنــدی 
ــت  ــت دانس ــوزه و روحانی ــاره ح ــام)ره( درب ام
کــه در آن نقــاط مثبــت و منفــی حــوزه هــا را 
بــر مــی شــمرد. منشــور روحانیــت بــه نوعــی 
آخریــن جمــع بنــدی امــام)ره( در بررســی 
فرصــت هــا و تهدیدهــا نســبت بــه روحانیــت 
و حــوزه هــا اســت؛ اینکــه مراقــب باشــید بــه 

ــه  ــاس روحانیــت ب صــرف اینکــه هرکســی لب
تــن داشــت یــا از مذهــب و دیــن ســخن 
گفــت بــرای ســالم و درســت بودنــش مــالک 
ــی  ــه م ــه توج ــن نکت ــه ای ــام)ره( ب نیســت. ام
دهنــد کــه در طــول تاریــخ افــرادی کــه مقابل 
انبیــا ایســتادند ملحــد و بــی دیــن نبودنــد بلکه 

از علمــای دیــن بــر علیــه علمــای دیــن بهــره 
بردنــد. متحجریــن و جمودگرایــان مــی گوینــد 
ایــن دینــی کــه ایــن پیامبــر آورده مــی خواهــد 
دیــن قبلــی و اصــول  و مقدســاتتان را از بیــن 
ــی کــه االن هــم در حــوزه هــا  ــرد. همانهای بب
ــوان  ــا عن ــا ب ــام)ره( از آنه ــد و ام ــور دارن حض

ــرده اســت. ــام ب ــن ن ــی دی ــی هــای ب والیت
وی افــزود: ایــن جریــان مهمتریــن مانــع 
ــت)ع(  ــل بی ــب اه ــیعه و مکت ــد ش ــرای رش ب
هســتند. آنهــا مــی گوینــد خداونــد وعــده داده 
کــه از قرآنــش محافظــت مــی کنــد، انــا نحــن 
نزلناالذکــر و انــا لــه لحافظــون، یعنــی خداونــد 
ــت  ــرآن سرنوش ــه ق ــذارد ک ــی گ ــودش نم خ
انجیــل و تــورات را پیــدا کنــد. امــا بایــد گفــت 
ــت  ــا ضمان ــت ام ــرآن اس ــظ ق ــد حاف خداون
ــرا  ــد زی ــی کن ــه را قرآن ــه جامع ــد ک ــی ده نم
ایــن کار بــه تــالش و ایمــان راســخ و تقــوای 
افــراد بســتگی دارد کــه چقــدر مجاهــده کننــد. 
ــیر  ــوع تفس ــر دو ن ــر س ــوا ب ــا دع ــوزه ه در ح

در نشست بازخوانی منشور روحانیت عنوان شد؛

روحانیت اصیل سرسازگاری با سرمایه داری ندارد/ 
ظرفیت حوزه در بازسازی خود
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ــزارش گــــ

ــد مــا  ــد اســت. اینکــه یکــی مــی گوی از توحی
ــم  ــما ه ــم ش ــی کنی ــان را م ــارت خودم زی
حکومــت خودتــان را بکنیــد امــا امــام)ره( مــی 
فرماینــد روحانــی ای کــه خــون ندهــد و ایثــار 
ــت از  ــکا و صهیونیس ــاه و امری ــا ش ــد و ب نکن
ــی نیســت، بلکــه  ــد روحان ــارزه در نیای ســر مب
ــت و  ــهرت و معروفی ــب ش ــرای کس ــی ب دکان

ــت. ــوده اس ــرام گش ــدرت و احت ق
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تصریح 
کــرد: امــام)ره( مــی فرمایــد حتــی خــود دروس 
ــت  ــط خداس ــدف فق ــت و ه ــه اس ــوزه بهان ح
و روحانیونــی کــه در جنــگ درس و کالس را 
رهــا کردنــد و بــه جبهــه هــا رفتنــد اینها اســالم 
نــاب و تشــیع را حفــظ کردنــد. کــم کــم در قبــل 
از انقــالب داشــت حــوزه هــا مســیر قرون وســطا 
را پیــدا می کــرد امــا انقالب اســالمی و امــام)ره( 
مانــع ایــن جریــان شــدند. خداپرســتی و توحیــد 
بــرای گــروه اول یــک مــارک و برچســبی بــرای 
دکان بــاز کردنشــان اســت امــا روحانیــون اصیل 
ــدی از  ــاب محم ــالم ن ــهای اس ــظ ارزش ــا حف ب
مــال و جــان خــود گذشــتند تــا ســیر و ســلوک 
عرفانــی و اســالم نــاب محمــدی)ص( را جریــان 

ببخشــند.

ــا  ــازگاری ب ــر س ــل س ــی اصی روحان
ســرمایه داری نــدارد

از  غیــر  داد:  ادامــه  ازغــدی  پــور  رحیــم 
امــام)ره( هیــچ کــس جــرأت زدن ایــن حرفهــا 
ــب  ــروز تعج ــم ام ــن ه ــدارد م ــت و ن را نداش
کــردم کــه ایــن دانشــگاه ایــن موضــوع 
را موضــوع جلســه خــود قــرار داده اســت. 
ــر  ــی ب ــالب امانت ــد انق ــی فرمای ــام)ره( م ام
دوش ماســت. درود برحامــالن وحــی؛ کســانی 
ــن  ــان دی ــه ن ــد و ن ــن را خوردن ــه چــوب دی ک
را. بچــه مذهبــی واقعــی کســانی هســتند کــه 
ــری  ــر خط ــه از ه ــه اینک ــد ن ــی کنن ــار م ایث
فــرار کننــد. آنهایــی کــه آمــاده شــهادت انــد. 
ــن  ــرا و محرومی ــع فق ــه مداف ــی ای ک روحان
ــر ناســازگاری  ــا ســرمایه داری س ــد و ب باش
داشــته باشــد، آن روحانــی واقعــی اســت 
ــر  ــرمایه داری س ــا س ــه ب ــی ک ــا روحانیان ام
ــا کاری  ــد م ــد و بگوی ــته باش ــازگاری داش س
ــل  ــا قب ــم و ت ــا نداری ــزرگ دنی ــا قدرتهــای ب ب
ــچ  ــج( هی ــام زمان)ع ــی ام ــت جهان از حکوم
ــد درصــدی  ــت چن ــه وعــده عدال ــی ک حکومت
ــی  ــال روحان ــود، اص ــکیل ش ــد تش ــد نبای بده
ــتش در  ــز دس ــی هرگ ــی واقع ــتند. روحان نیس
ــت.  ــرمایه داران نیس ــفره س ــر س ــه و س کاس
ــرمایه داری تشــنه اســت. ــون س ــه خ ــه ب بلک

روحانیــت اصیــل و انقالبــی را بــی 
ســواد و متحجــر معرفــی مــی کردنــد
ــا توجــه بــه نقشــی کــه روحانیــت  وی افــزود: ب
در جامعــه دارد، حتمــا اســتعمار افــراد نفــوذی در 
ــن تفکــر  ــرورش داده اســت کــه ای حــوزه هــا پ
را کــه دیــن جــدا از سیاســت اســت و یــا اینکــه 
مــا بــا قدرتهــای جهانــی کاری نداریــم، را ترویج 
کننــد. روحانیــت مقــدس نمــا و متحجــر و بــی 
ســواد در حــوزه هــا کــم نبودنــد و آنهــا روحانیــت 
ــود  ــل جم ــر و اه ــواد و متحج ــی س ــل را ب اصی
ــا  ــر، ب ــون احمقت ــد. روحانی ــی کردن ــی م معرف

تقواتــر تلقــی مــی شــدند و روحانیتــی کــه 
انقالبــی اســت را بــی ســواد و متحجــر معرفــی 

ــد. ــی کردن م
رحیــم پــور ازغــدی بیــان کــرد: حضــرت 
امــام)ره( در جایــی در ایــن منشــور مــی 
نویســند: خــون دلــی کــه پــدر پیرتــان از 
ایــن دســته روحانیــت متحجــر خــورده اســت 
ــران  ــای دیگ ــختی ه ــارها و س ــز از فش هرگ
ــل در  ــت اصی ــًا روحانی ــت. واقع ــورده اس نخ
دوران مبــارزه در تنهایــی و اســارت، خــون 
مــی گریســت. امــام مــی گویــد: طــالب عزیــز 
لحظــه ای از فکــر ایــن مارهــای خــوش خــط 
و خــال کوتاهــی نکننــد. اینهــا مــروج اســالم 
ــا در  ــول اهلل. آی ــمن رس ــد و دش ــی ان امریکای

ــالب  ــاد ط ــد اتح ــا نبای ــی ه ــن افع ــل ای مقاب
عزیــز حفــظ شــود؟ کــه چگونــه امریــکا 
و نوکــرش پهلــوی مــی خواســتند ریشــه 
دیانــت و اســالم را برکننــد و عــده ای روحانــی 
مقــدس نمــای نــاآگاه یــا بــازی خــورده و عــده 
ای وابســته کــه چهــره شــان بعــد از پیــروزی 
ــزرگ را  روشــن گشــت، مســیر ایــن خیانــت ب
همــوار می نمودنــد. آن قــدر کــه اســالم از 
ــورده  ــه خ ــا ضرب ــی نم ــین روحان ــن مقدس ای
ــت.  ــورده اس ــر نخ ــر دیگ ــچ قش ــت، از هی اس

  
ــا و  ــوزه ه ــش ح ــالمی نق ــالب اس انق

ــرد ــته ک ــان برجس ــا را در جه علم
ــت  ــن نشس ــه ای ــم در ادام ــی ه ــت اهلل اعراف آی
ــا و  ــوزه ه ــش ح ــالمی نق ــالب اس ــت: انق گف
ــه  ــی ک ــرد تاجای ــان برجســته ک ــا را در جه علم
ــیعه  ــی، ش ــالم شناس ــز اس ــا مرک ــون دهه اکن
ــی  ــت شناس ــی و والی ــران شناس ــی و ای شناس
در موسســات غربــی فعالیــت مــی کننــد. 
ــالب  ــت و انق ــم پیوس ــه ه ــه ب ــره ای ک زنجی
اســالمی ایــران را بــه وجــود آورد. بنابرایــن 
انقــالب اســالمی حساســیت زیــادی را در جامعه 
ــن  ــه ای ــگاه ب ــه وجــود آورده اســت. ن ــی ب جهان

بــوق و کرنــای دشــمنان نکنیــد کــه از انقــالب 
بدگویــی مــی کننــد. بنــده مطلعم کــه از سراســر 
جهــان طالبــی در شــعبه هــای مختلــف جامعــة 
المصطفــی بــه تدریــس علــوم دینــی و مذهبی و 

ــتند. ــغول هس ــیعی مش ش
ــدو تأســیس شــان  وی نقــش حــوزه هــا را از ب
در جهــان بررســی کــرد و گفــت: در قــرون اول 
و دوم ســه حــوزه بغــداد، ری و قــم قدیــم ســه 
ضلــع اقتــدار حــوزه هــا را درســت مــی کردنــد. 
ایــن ســه قطــب حلقــه هــای تأثیــر گــذار برای 
ــد. ســه  ــه بودن ــای گیــری حــوزه هــای علمی پ
ضلعــی کــه هرکــدام ویژگــی خاصــی داشــتند. 
اگر کســی ایــن ســه ضلــع را از تاریــخ روحانیت 
کمرنــگ در نظــر بگیــرد چنــد مرتبــه و درجــه 

ــت  ــش و اف ــالمی کاه ــارف اس ــوم و مع از عل
پیــدا مــی کنــد. بالفاصلــه بعــد از تضعیــف ایــن 
ــی  ــکل م ــف ش ــه و نج ــوزه حل ــع، ح ــه ضل س
ــا شــکل  ــن حــوزه ه ــرون 5 و ۶ ای ــرد. در ق گی
ــای  ــب ه ــرون 9 و ۱۰ قط ــد و در ق ــی گیرن م
جدیــدی در حــوزه ایجــاد مــی شــود کــه یکــی 
ــان  ــت. جری ــل اس ــل عام ــوزه جب ــا ح از آنه
ــه اصفهــان و شــیراز و  ــن قطــب ب شــیعی از ای

بعــد بــه صفویــه مــی رســد.

ــت را  ــن ظرفی ــواره ای نهــاد حــوزه هم
ــد ــه خــود را بازســازی کن داشــته ک

ــی  ــال ۱۳۰۰ شمس ــرد: س ــح ک ــی تصری اعراف
ــا  ــارن ب ــد، مق ــود آم ــه وج ــم ب ــوزه ق ــه ح ک
ظهــور رضا شــاه بــود کــه مأموریــت برانــدازی 
روحانیــت و حــوزه هــا را داشــت امــا بــا تــالش 
ــد.  ــی ش ــه خنث ــن توطئ ــام)ره( ای ــارزه ام و مب
حــوزه علمیــه قــم بــه ماننــد دانشــگاه تهــران 
یــک پیوســت تاریخــی دارد و شــاهد گسســت 
زیــر ســاختی معرفتــی تاریخــی در آن نیســتیم. 
البتــه یــک مــوج اخبــاری گــری و ضــد عقــل 
ــر  ــه اگ ــد ک ــروع ش ــم ش ــه ق ــوزه علمی در ح
غالــب مــی شــد دســتخوش فروپاشــی واقعــی 

روحانیــت مــی شــدیم. موجــی کــه بــه نوعــی 
ــه ســمت جمــود و تحجــر  ــاری گــری و ب اخب
ــوزه  ــود ح ــه از درون خ ــود ک ــن ب ــش رفت پی
ــرد. امــا امــام)ره( و  روحانیــت را از بیــن مــی ب
حوزویــان آن را از درون معالجــه کردنــد و حوزه 
هــا بــه نوعــی خــود بازســازی درونــی دارنــد. 
ــته  ــت را داش ــن ظرفی ــواره ای ــوزه هم ــاد ح نه
ــی و  ــد. روح انقالب ــازی کن ــود را بازس ــه خ ک
تحــول خواهــی حــوزه موجــب انقــالب و 

نهضــت ســازی شــد.
وی افــزود: تفســیری کــه از اندیشــه امــام 
ــد  ــک بع ــالب ی ــه انق ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــه  ــک و نظری ــت تئوری ــازی و قابلی ــدن س تم
ــاز  ــای نی ــد همپ ــی توان ــه م ــردازی دارد ک پ

زمــان رشــد و حرکــت کنــد. لــذا انقــالب 
ــت.  ــی اس ــس تمدن ــه ای از جن ــالمی مقول اس
ــازی  ــدن س ــه تم ــن اندیش ــرای ای ــوزه ب ح
اقــدام کــرد  و انقــالب اســالمی داعیــه تمــدن 
ســازی دارد. منشــور روحانیــت امــام)ره( در 
تــراز تمــدن ســازی اســت. یــک نظریــه 
ــا  ــوزه ه ــه ح ــه ب ــاز ک ــی س ــادی تمدن اجته
بســنده نمــی کنــد بلکــه دانشــگاه هــا را 
هــم در بــر مــی گیــرد. حــوزه و دانشــگاه 
ــه  ــاز ب ــازی نی ــدن س ــان تم ــن جری ــرای ای ب
ــروز  ــد. ام ــد دارن ــی جدی ــزش معرفت ــک خی ی
انقــالب اســالمی و گفتمــان آن در دنیــا 
خریــدار دارد. بایــد بــا ایــن نــگاه کالن و 
انقالبــی و عقالنــی و اجتهــادی حضــرت 
ــی  ــبک زندگ ــای س ــا و الگوه ــام)ره( مدله ام
اســالمی و تمــدن نویــن اســالمی را بازســازی 
ــر  ــدن بش ــگ و تم ــت فرهن ــر پوس ــم. زی کنی
ــت و  ــه معنوی ــرای رســیدن ب ــک تشــنگی ب ی
ــد و خداپرســتی وجــود دارد کــه انقــالب  توحی
اســالمی مــی توانــد بــا رفــع آســیب هایــش و 
ــان معطــوف  ــن جری ــش ای ــاط قوت ــت نق تقوی
بــه تمــدن ســازی را ایجــاد کنــد و در ایــن راه 

ــردارد. ــری ب ــای موث قدمه
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ــزارش گــــ

چندی پیش گئورگ اشتنگر، رئیس انجمن بین المللی 
حضور  با  بود  کرده  سفر  ایران  به  که  فرهنگی  میان 
رئیس  اردکانی،  داوری  رضا  با  علوم  فرهنگستان  در 
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتگو 
کرد. گزارشی از این نشست به تازگی منتشر شده است 

که از نظر می گذرد؛

اشــتنگر در ایــن دیــدار در ســخنانی ضمــن خوشــحالی از دیــدار بــا 
دکتــر داوری اردکانــی اظهــار داشــت: در فلســفه میــان فرهنگــی 
آنچــه بــرای وی اهمیــت دارد، رســیدن به جــای و جایگاهی اســت 
کــه تکنولــوژی و طبیعــت و انســان در کنــار هــم قــرار گیرنــد. وی 
تأکیــد کــرد کــه ایــن فکــر یــک جهانبینــی نیســت امــا فلســفه 
ــه نحــو خــاص اســت  میــان فرهنگــی تجربــه کــردن دیگــری ب
ــیم.  ــوان دیگــری بشناس ــه عن ــه، دیگــری را ب ــن تجرب ــه در ای ک
اشــتنگر در ادامــه بــه طــرح پرسشــهایی درخصــوص ورود فلســفه 
جدیــد در ایــران، فلســفه اســالمی در ایــران، و مواجهــه ایرانیــان با 
تکنولــوژی پرداخــت و در ایــن خصــوص بــه تجربــه اروپــا اشــاره 

کــرد.

اروپا، بیرون خود را خوب نمی شناسد
ــوم در  ــتان عل ــس فرهنگس ــی، رئی ــا داوری اردکان ــه رض در ادام
ــه در آن  ــدم ک ــتنگر خوان ــری از اش ــت: دفت ــار داش ــخنانی اظه س
ــک  ــود را هرمتی ــد و روش خ ــه ان ــک گفت ــک و هرمتی از هرمونتی
دانســته انــد. مــن هــم بــا ایشــان موافقــم. پیداســت کــه  هرمتیک 
در مقابــل هرمونتیــک نیســت بلکــه مکمــل آن اســت. وقتــی مــا 
از فلســفه میــان فرهنگــی مــی گوییــم اول بایــد فکــر کنیــم کــه 
بــا اروپــا چــه نســبتی داریــم. اروپــا کانــون علــم جدیــد و فلســفه 
ــی  ــا را خــوب نمــی شناســیم؛ یعن ــا اروپ ــد اســت. م و تفکــر جدی
بــه عمــق تاریــخ اروپــا توجــه نکــرده ایــم، امــا اروپــا هــم بیــرون 
اروپــا را خــوب نمــی شناســد. آقــای هابرمــاس کــه بــه ایــران آمــد 
بــه ایشــان گفتــم آن قــدر کــه مــا اروپــا را مــی شناســیم و البتــه 
شناســائی مــان عمیق نیســت، شــما آســیا را نمــی شناســید. در این 
مــود تفــاوت بــا شــما ایــن اســت کــه مــا نیازمنــد شــناخت شــما 
هســتیم و ســطوحی از ایــن نیــاز را مــی شناســیم امــا شــما یــک 
ســاحت از زندگــی مــا را مــی شناســید و هنــوز نمــی دانیــد کــه در 
ــر ســر جهــان  بطــن آســیا و آفریقــا چــه مــی گــذرد و چــه دارد ب

توســعه نیافتــه مــی آیــد.
ــا عینــک شــرق شناســی جهــان  ــان اینکــه غــرب ب ــا بی داوری ب
بیــرون خــود را شــناخته اســت و مــی شناســد، اظهــار داشــت: مــا 
ــا  ــق غــرب را مــی شناســیم. ام هــم کــم و بیــش از همــان طری
ــی  ــه م ــود ادام ــوده ب ــر گش ــس وب ــاًل ماک ــه مث ــی را ک ــر راه اگ
یافــت، اروپــا بهتــر جهــان غیــر اروپایــی را مــی شــناخت. اکنــون 
مهمــان گرامــی مــا بــا طــرح مســئله میــان فرهنگــی زمینــه ای 
مهیــا کــرده انــد کــه مــی توانــد تــا حــدودی بــه فــرو ریــزی ایــن 
دیــوار جدایــی کمــک کنــد. مــن از ایــن بابــت خوشــحالم چــرا که 
از ۴۰ ســال پیــش مثــل ایشــان بــه ایــن معنــی فکر مــی کــرده ام.

مــا تنهــا قــوم بیــرون اروپــا بودیــم کــه بــه فلســفه یونانــی توجــه 
کردیــم

ــه از ۴۰  ــائلی ک ــی از مس ــزود: یک ــوم اف ــتان عل ــس فرهنگس رئی
ســال پیــش بــرای مــن مطــرح بــوده ایــن اســت کــه فلســفه در 
ــا  ــد م ــی دانی ــه شــأن و جایگاهــی دارد. چنانکــه م ــا چ کشــور م
تنهــا قومــی در بیــرون اروپــا بودیــم کــه بــه فلســفه یونانــی توجــه 
کردیــم. اینکــه چطــور یونــان را فهمیدیــم مســئله ای اســت کــه 
چنــدان بــه آن فکــر نکــرده ایــم و البتــه بایــد بــه آن بیندیشــیم. 
شــرق شناســی بــه ما مــی گفــت کــه شــما ســخن فلســفه یونانی 
را بــا فهــم خودتــان فهمیدیــد و بیــان کردیــد. گاهــی هــم گفتــه 
انــد کــه مالحظــات دینــی و رعایــت خاطــر فقهــا و مــردم باعــث 
شــده اســت کــه فلســفه را بــا دیــن تطبیــق دهنــد. البتــه چیــزی 
کــه مــا از یونــان گرفتیــم عیــن فهــم مــا بــود امــا اواًل ایــن فهــم 
ــًا  ــد انگاشــت و ثانی ــا باطــل نبای ــز ی ــد، ناچی ــاوت باش ــر متف را اگ

درســت نیســت کــه گفتــه شــود صاحبنظــران آگاهانــه مالحظــات 
خــاص فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی را در تفســیر یــا تحریــف 
آراء یونانیــان دخالــت داده انــد، زیــرا بــا رعایــت مالحظــات فلســفه 
بــه وجــود نمــی آیــد و ابــن ســینا و ســهروردی پیــدا نمــی شــوند.
ــفه  ــوص فلس ــود در خص ــخنان خ ــه س ــی در ادام داوری اردکان
ــا  ــت: م ــار داش ــران اظه ــه ای ــد ب ــفه جدی ــالمی و ورود فلس اس
ــن  ــخن مارتی ــان و همس ــود را همزب ــه خ ــتیم ک ــتادی داش اس
ــفه  ــه فلس ــود ک ــن ب ــی او ای ــر اجمال ــت. نظ ــی دانس ــر م هایدگ
اســالمی در حاشــیه تاریــخ اســالم قــرار داشــته اســت. مــن نمــی 
گفتــم کــه فلســفه در متــن تاریــخ اســالم وارد شــده و آن را راه برده 
ــون  ــالم آراء افالط ــان اس ــوفان جه ــم فیلس ــی گفت ــا م ــت ام اس
ــان  ــوای جه ــتیک را در ه ــفه هلنیس ــن و فلس ــطو و افلوطی و ارس
دینی تفســیر کــرده انــد. فلســفه ای که نــام فلســفه اســالمی دارد، 
ــدای  ــرای خ ــم ب ــی ه ــه در آن جای تفســیری از فلســفه اســت ک

ــود دارد. ــاد وج ــر و مع ــع و پیامب صان
وی ادامــه داد: متأســفانه طــی ۱۰۰۰ ســال تاریخ فلســفه اســالمی، 
نــه مــا بــا اروپــا کاری داشــتیم و نــه اروپــا چنانکــه بایــد کاری با ما 
داشــت. البتــه اســتادانی چــون آلبــرت کبیــر، ابــن ســینا را خواندنــد 
امــا مــا از آلبــرت کبیــر و ســن تومــاس خبــر نداشــتیم. آثــار دوره 
جدیــد فلســفه اروپایــی را هــم کســانی ترجمــه کردنــد کــه چندان 
فلســفه نمــی دانســتند، زیــرا فلســفه دانهــای مــا بــه فلســفه اروپــا 
اعتنــا نمــی کردنــد و اگــر قولــی از فیلســوفان اروپــا را می شــنیدند، 
ــی اعتنایــی از  ــا ب ــد و ب آنهــا را شــبیه اقــوال کالمــی مــی خواندن
کنــارش مــی گذشــتند. مــا از دویســت ســال پیــش نیاز محســوس 
داشــته ایــم و داریــم کــه علــم اروپــا را فــرا گیریــم امــا هنــوز از نیاز 

خــود بــه فلســفه اروپــا خبــر نداریــم.

عــدم تفاهــم جهــان توســعه یافتــه و جهان توســعه 
نیافتــه؛ یکــی از زمینــه هــای بحــران کنونــی جهان

داوری اردکانــی گفــت: ایــن اختالفــی کــه میــان جهــان توســعه 
نیافتــه و توســعه یافتــه ذکــر کــردم در ظاهــر کوچــک اســت امــا 
ــان  ــی جه ــران کنون ــای بح ــه ه ــی از زمین ــوان یک ــی ت آن را م
ــان  ــان تجــدد و جه ــا از جه ــم م ــه فه ــالف ب ــن اخت دانســت. ای
مــدرن از جهــان توســعه نیافتــه برمــی گــردد. مــا جهانــی داریــم 
کــه جهــان در حــال توســعه اســت. معمــواًل تلقــی ایــن اســت کــه 

جهــان توســعه نیافتــه، دنبالــه رو جهــان مــدرن در امــور اقتصــادی 
ــه نظــر مــن  ــده از راه اســت. ب ــا بازمان و اجتماعــی و فرهنگــی ام
توســعه نیافتگــی گرچــه بازماندگــی از راه اســت آن را بایــد صورتی 
ــه  ــه گرچ ــعه نیافت ــان توس ــکل جه ــرا مش ــت، زی ــم دانس از فه
مشــکل پــول و اقتصــاد و مشــکل سیاســی اســت امــا مشــکالت 
ــی  ــعه نیافتگ ــم توس ــه فه ــره ب ــی اش یکس ــادی و سیاس اقتص

ــردد. ــی گ بازم
وی افــزود: مشــکل، پدیــد آمــدن دگرگونــی در فهــم مــردم جهــان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــق فهم ــه عم ــیدن ب ــه و نرس ــعه نیافت توس
رســیدن بــه مزایــای تجــدد ضــرورت دارد. مانــع آشــنایی بــا تجدد 
و فلســفه جدیــد هــم ایــن اســت کــه فهــم را مطلــق مــی انگاریــم 
ــان  ــورها و مردم ــم کش ــه فه ــه چگون ــویم ک ــی ش ــت نم و ملتف
جهــان خودمــان در رفــت و آمــد میــان فهــم قدیــم و فهــم جدیــد 
و احیانــاً در اشــتباه میــان آنهاســت. وقتــی شــما مــی گویید کــه در 
فلســفه میــان فرهنگــی بــه تفاوتهــا بپردازیــم و تفاوتهــا را ببینیــم 
ــرای درک تفاوتهــا  ــا شــدن ب ــی مهی بایــد از آن اســتقبال کــرد ول
آســان نیســت. ایــن فکــری کــه در ۴۰،۳۰ ســال اخیــر در فلســفه 
پدیــد آمــده اســت مــی توانــد مایــه تذکــر باشــد. بســیار خوشــوقتم 
ــما  ــرای ش ــعی ب ــن س ــدوارم ای ــردم. امی ــات ک ــما را مالق ــه ش ک
تجربــه خوبــی در درک شــرایط فلســفه میــان فرهنگــی باشــد. مــا 
ــد کــه در ۲۰۰  ــم. هــر چن ــه شــرکت مــی کنی ــن تجرب هــم در ای
ســال اخیر چــون فکــر کردیم کــه از ابتــدا بــرای متجددشــدن باید 
تکنولــوژی را بگیریــم و تکنولــوژی کافــی اســت، از تجربــه تاریخ و 
فرهنــگ بازماندیــم. البتــه همــه اینهــا بــا حســن نیــت انجــام شــد 

امــا تاریــخ، عــذر حســن نیــت را نمــی پذیــرد.

دیالــوگ بیــن فلســفه حــوزوی و فلســفه دانشــگاهی 
پدیــد نیامــده اســت

رئیــس فرهنگســتان علــوم درخصــوص فلســفه در ایــران گفــت: 
مــا اکنــون در مــدارس و دانشــگاههایمان دو فلســفه داریــم. یکــی 
ــس مــی شــود و دیگــر  ــه بیشــتر در دانشــگاه تدری فلســفه ای ک
فلســفه اســالمی کــه مرکــز اصلــی آن در حــوزه هــای علمیــه و 
مــدارس دینــی اســت. در حــوزه فلســفه ای تدریــس مــی شــود که 
در طــی تقریبــاً ده قــرن از یعقــوب اســحاق کنــدی و فارابی شــروع 
شــده و بــه مالصــدرا و بــه شــاگردان معاصــرش ختــم مــی شــود. 

داوری اردکانی در دیدار با گئورگ اشتنگر:

اروپا بیرون از خود را خوب نمی شناسد/
 داعش؛ دمل چهره جهان توسعه نیافته
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ــزارش گــــ

مــن کتابــی دربــاره فلســفه اســالمی نوشــته و در آن گفتــه ام کــه 
فلســفه اســالمی را مهــم می دانــم امــا آن را جانشــین کل فلســفه 
نمــی تــوان کــرد. بــه ایــن جهــت شــاید کتــاب مــن بــا اینکــه در 
آن مقــام بــزرگ فلســفه اســالمی تصدیــق شــده اســت، مقبــول 
ــط  ــه رواب ــد. البت ــالمی نباش ــفه اس ــتداران فلس ــه دوس ــع هم طب
ــان فلســفه دانشــگاه و فلســفه حــوزه خــوب اســت امــا هنــوز  می
میــان ایــن دو حــوزه بحــث و نظــر، دیالوگــی پدیــد نیامــده اســت.

توسعه بدون علوم انسانی میسر نیست
وی در ادامــه اظهــار داشــت: نکتــه دیگــر اینکــه در ۲۰ ســال اخیــر 
بســیاری از کتابهــای فیلســوفان غربــی ترجمــه شــده اســت امــا 
فهــم ترجمــه هــا هنــوز مشــکل اســت. مــا ناگزیریــم صبــر کنیــم 
تــا فلســفه جدیــد زبــان خــاص خــود را پیــدا کنــد. پــس فلســفه 
دانشــگاهی مــا در ایــن راه ناگزیــر لنــگ لنــگان حرکــت مــی کند، 
امــا فلســفه حــوزه در خانــه اطمینــان و ثبــات خــود اســتقرار دارد. 
اکنــون مطلــب اصلــی فلســفه مــا چیــزی اســت کــه مــی توانــد 
ــح و  ــر مصل ــای دکت ــرد. آق ــرار گی ــان فرهنگــی ق در مجــرای می
بعضــی دیگــر از همــکاران، ســعی کــرده انــد راهــی بجوینــد کــه 
نســبتی میــان تفکــر معاصــر بــا علــوم انســانی و اجتماعــی برقــرار 
شــود. مــا بــه توســعه نیــاز داریــم و توســعه بــدون علــوم انســانی 
میســر نیســت. آمــوزش عالی در کشــور مــا پیشــرفت کرده اســت. 
ــدازه کافــی مهنــدس و پزشــک داریــم بلکــه  ــه ان ــه فقــط ب مــا ن
ــکا  ــا و امری ــه اروپ ــا ب ــاز م ــدادی از مهندســان و پزشــکان ممت تع
ــر  ــد و شــاید عــدد دانشــمندان مهاجــر دو براب مهاجــرت کــرده ان

مهندســان و پزشــکان مقیــم کشــور باشــد. امــا اینکــه چــرا علــوم 
ــه  ــه ب ــی داشــته باشــد، شــاید قضی انســانی نتوانســته اســت جای
ــوم انســانی  ــوان عل ــوط باشــد. پیداســت کــه نمــی ت فلســفه مرب
را نفــی کــرد و در عیــن حــال از علــوم انســانی انتظــار کارســازی 

داشــت. البتــه نقــد علــوم انســانی مطلــب دیگــری اســت.

جهــان توســعه نیافتــه، امیــدی بــه اروپایــی شــدن 
ــدارد ن

رئیــس فرهنگســتان علــوم ادامــه داد: اگــر هیدگــر بــه وارســتگی 
مــی اندیشــید و مــی گفــت بگــذار چیزهــا چنانکه هســتند باشــند، 
مــا در طریــق مدرنیزاســیون خــود الاقــل بایــد بــه آنچــه حاصــل 
کــرده ایــم نظمــی بدهیــم. البتــه ایــن ســخن در نظــر مــن بســیار 
گرامــی اســت کــه آقــای پروفســور مــی گوینــد مــا بایــد شــأن و 
ــفانه  ــم، متأس ــده بگیری ــه عه ــم و آن را ب ــر را بپذیری ــه تفک وظیف
اکنــون جهــان توســعه نیافتــه بــی آنکــه راه توســعه را طــی کــرده 
ــان دارد،  ــدن را در دل و ج ــی ش ــرت اروپای ــه حس ــا اینک ــد ب باش
احســاس مــی کنــد کــه اروپایــی شــدن دیگــر مقصــد نیســت و 
نمــی توانــد اروپــا بشــود. ایــن جهــان اگرچــه در نســبت بــا اروپــا 
پدیــد آمــده اســت امــا امیــد بــه ســاختن و اروپایــی شــدن نــدارد.

داعش دمل چهره جهان توسعه نیافته است
ــردن را  ــران ک ــاختن و وی ــرب، س ــر غ ــت: اگ ــان گف وی در پای
تــوأم دارد اکنــون جهــان توســعه نیافتــه کــه از راه ســاختن آمــده 
ــردازد. امــروز بحــث داعــش  ــه ویرانگــری مــی پ اســت بیشــتر ب

و بوکوحــرام مســئله سیاســی و اجتماعــی نیســت، بلکــه مســئله 
تاریخــی اســت. داعــش دمــل چهــره جهــان توســعه نیافته اســت.

ــح اظهــار داشــت: مــن در  ــی، مصل پــس از ســخنان داوری اردکان
جایــی نوشــته ام کــه دکتــر داوری ایرانی تریــن متفکــر معاصرند و 
تأکیــد بــر جهانهــا و تفــاوت جهانهــا دارنــد. مــن از ۳۰ ســال پیــش 
تاکنــون از اســتاد داوری درس مــی گیــرم و ایشــان همیشــه تأکیــد 
داشــته انــد کــه در گفتگــوی بیــن متفکــران نبایــد ســاده نگــر بود 
ــه مشــترکی  ــد. مــن زمین ــد کــرده ان ــر دشــواری گفتگــو تاکی و ب
ــر داوری کــه ایــن گفتگــو  مــی بینــم بیــن اشــتنگر و اســتاد دکت
ــرش  ــران و پذی ــه ای ــر ب ــرای ورود هایدگ ــد. ماج ــدا کن ــه پی ادام
ــای  ــدوارم آق ــه امی ــت ک ــده ای اس ــی و پیچی ــتان طوالن او داس
پروفســور وقتــی پیــدا کننــد و آن را بخواننــد. از ایــن بحثهــا مــی 
ــده ســریعتر  ــه هــای آین ــه ای فراهــم کــرد کــه برنام ــوان زمین ت
پیــش بــرود. مــا بایــد بــه جهــان ایرانــی توجــه کنیــم و بــه نظــر 
ــی  ــن گفتگوی ــرای چنی ــده ب ــن نماین ــر داوری بهتری ــن دکت م
هســتند. روایتهــای اشــتنگر از فلســفه میــان فرهنگــی هــم بــرای 
ــرای  ــه-ای ب ــد زمین ــی توان ــن م ــت و ای ــه اس ــناتر از بقی ــا آش م

گفتگــوی دو اســتاد باشــد.
ــه تبــادل نظــر در خصــوص مســائل مطــرح  در ادامــه حاضــران ب
شــده پرداختنــد و در پایــان داوری اردکانــی ضمــن تشــکر از حضور 
اشــتنگر و بحثهــای خوبــی کــه مطــرح شــد، از آقایــان مصلــح و 
حیــدری و دهقانــی بــرای برنامــه ریــزی در مــورد ســفر اشــتنگر به 
ایــران تشــکر کــرد. داوری و اشــتنگر کتــاب هایــی از آثــار تألیفــی 

شــان را نیــز بــه رســم یادبــود بــه یکدیگــر هدیــه کردنــد.

خواجه  روز حکیم  بزرگداشت  همایش 
نصیرالدین طوسی در موسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران با حضور جمعی از 

اساتید برگزار  شد.

خواجــه نصیــر بــه شــیعه بســیار 
خدمــت کــرده اســت

غالمحســین ابراهیمــی دینانــی، چهــره مانــدگار 
ــن  ــخنرانان ای ــی از س ــورمان یک ــفه کش فلس
ــا ایــن بیــت  ــود. وی ســخن خــود را ب مراســم ب
شــعر زیبــا آغــاز کــرد و گفــت: »گفتــم ســخنی 
بگویــم از واو وجــود    جــودش گفتــا ســخن نگــو 
ــی  ــن طوس ــه نصیرالدی ــا« خواج ــد اینج نگنج
همــه علــوم زمــان خــود را مــی دانســت، چنــان 
کــه خیلــی از علمــای دیگــر آن زمــان اینگونــه 
ــه نیســت چــون تنــوع  ــد امــا امــروز اینگون بودن
ــه  ــت ک ــده اس ــاد ش ــدر زی ــوم انق ــداد عل و تع
ــان خــود را  ــوم زم ــد همــه عل کســی نمــی توان
فــرا بگیــرد. در دنیــای امــروز بــه ضــرورت همــه 

ــز تخصصــی شــده اســت. چی
دینانــی افــزود: خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه 
تشــیع خیلــی خدمــت کــرده اســت، تــا قبــل از 
ــه  ــا اینک ــد ی ــنت بودن ــل س ــا اه ــتر علم او بیش
ــا خواجــه  ــا ســنی ام ــد ی ــود شــیعه ان ــوم نب معل
ــیعه اســت و  ــا ش ــه یقین ــی اســت ک ــا عالم تنه
ــلط  ــه و تس ــوم احاط ــه عل ــه هم ــه او ب در اینک
ــم او  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت ب ــکی نیس دارد ش
ــی  ــم م ــل یازده ــا عق ــر ی ــادی عش ــل ح را عق

ــزرگ کــه اهــل خراســان  نامنــد. ایــن حکیــم ب
ــودش  ــان خ ــوم زم ــاره عل ــت درب ــی اس و ایران
ــه  ــن اینک ــته ضم ــیاری نوش ــای بس ــاب ه کت
ــان  ــان زم ــا عالم ــم ب ــی ه ــای مفصل گفتگوه
خــود داشــته اســت بــه ایــن صــورت کــه یــا بــا 
آنهــا رو در رو گفتگــو یــا بــا آنهــا نامــه نــگاری و 
مکاتبــه مــی کــرده اســت. او تعــدادی از آثــارش 
را بــه زبــان فارســی نوشــته و نشــان داده ایرانــی 
ــه  ــی ک ــی او را از وقت ــرت ایران ــه غی ــت البت اس

ــی  ــز م ــرد نی ــرنگون ک ــی را س ــت عباس حکوم
ــد. ــوان فهمی ت

نویســنده کتــاب »خواجــه نصیرالدیــن طوســي؛ 
ــن  ــرح ای ــا ط ــه ب ــو« در ادام ــوف گفتگ فیلس
ــل  ــه داد: عق ــل چیســت؟ ادام ــه عق پرســش ک
همــه جــا هســت ولــی نمــی تــوان آن را دیــد و 
یــا آن را پیــدا کــرد، بــه بیــان دیگــر عقــل همــه 
جــا هســت و هیــچ جــا نیســت. همین عقلــی که 
مــا نمــی بینیــم در ســه مرحلــه ظهــور و تجلــی 

پیــدا مــی کنــد؛ دیــن، هنــر و فلســفه بــه عبارت 
ــم  ــی توانی ــفه م ــر و فلس ــت، هن ــا دیان ــر ب دیگ

ــم. ــدا کنی ــت را پی معرف
دینانــی در توصضیــح ســه مرحلــه تجلــی عقــل 
ــام  ــه تم ــوده ک ــی را گش ــن درهای ــت: دی گف
ــر و در  ــود؛ هن ــی ش ــده م ــت در آن دی عقالنی
ــی  ــر تجل ــر از مظاه ــی دیگ ــعر یک راس آن ش
ــر اوج  ــعر و نث ــن ش ــر م ــه نظ ــت. ب ــل اس عق
هنــر اســت. نثــر یــا کالم همــان چیــزی اســت 
ــت.  ــم هس ــرم )ص( ه ــر اک ــزه پیامب ــه معج ک
قــرآن کالم او و معجــزه پیامبــر اســت.این کالم 
خــودش یــک نــوع هنــر اســت.در مــورد فلســفه 
ــم کــه فلســفه خــودش تجلــی  ــد بگوی هــم بای
عقــل اســت ولــی مــن بــا کاری بــا فیلســوف و 
ــی  ــی م ــدارم. حواســمان باشــد وقت زندگــی او ن

گزارش  مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی 
در موسسه حکمت و فلسفه
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ــزارش گــــ

خواهیــم دربــاره یــک فیلســوف حــرف بزنیــم به 
زندگــی او کاری نداشــته باشــم، نپرســیم فالنــی 
کــی مــی خوابیــده؟ چــی مــی پوشــیده و... بلکــه 

ــوده اســت. بپرســیم فکــر او جــه ب
ــران  ــت انجمــن حکمــت و فلســفه ای عضــو ثاب
ــش  ــال پی ــزار س ــدود۲-۳ ه ــرد: ح ــه ک اضاف
فیثاغــورث اصــل غالــم را در عــدد مــی دانســت 
و معتقــد بــود اگــر اعــداد را از عالم بگیریــم دیگر 
چیــزی باقــی نمی مانــد بــه عقیــده او خــدا عالم 
را بــه زبــان ریاضیــات نوشــته اســت. حــاال حرف 
ــل  ــا مث ــری چیزه ــه یکس ــت ک ــن اس ــن ای م
شــهود در ریاضیــات نمــی گنجــد بــا آن هــا باید 

چــه کنیــم؟
ــبه و  ــل محاس ــل قب ــرد: عق ــح ک ــی تصری دینان
دارای میــزان اســت ولــی شــهود اینگونه نیســت 
چــون قابــل بیــان نیســت و هرزمانــی کــه لــب 
ــهود  ــر ش ــی، دیگ ــهود بگوی ــا از ش ــی ت بازکن
ــی  ــدا م ــبه پی ــزان و محاس ــون می ــت چ نیس
ــان شــهود وحــی اســت.  کنــد نتیجــه اینکــه زب
عقــل میــزان دارد و قابــل ســنجش اســت ولــی 
شــهود اینگونــه نیســت اگــر کســی مــی خواهــد 
شــهودش را بــرای مــن بگویــد یــا خــل و چــل 
ــا  ــد ی ــل کن ــن را خ ــد م ــی خواه ــا م ــت ی اس

ــت. ــی نیس ــهود گفتن ش
ــا  ــه ب اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران در ادام

ــروز  ــت: ام ــت گف ــه عقالنی ــه ب ــر توج ــد ب تاکی
بیــش از هرچیــر باید بــه عقالنیــت توجــه کنیم، 
فیلســوف، ســخن بــدون برهــان نمــی گویــد بــه 
بیــان دیگــر کســی که بــدون برهــان حــرف می 
زنــد فیلســوف نیســت. یکــی دیگــر از چیزهایــی 
کــه بایــد یــاد بگیریــم گــوش کــردن اســت؛ مــا 
ــرف  ــم ح ــوش کنی ــوب گ ــم خ ــاد بگیری ــر ی اگ
حســاب مــی شــنویم، موالنــا هم کتــاب خــود را 
بــا بســم اهلل شــروع نمــی کنــد بلکــه مــی گویــد 
ــد برگــوش کــردن  ــا تاکی ــی ب ــی یعن بشــنو از ن

آغــاز مــی کنــد.
ــرح  ــا ط ــردن ب ــوش ک ــث گ ــه بح وی در ادام
ایــن ســوال کــه چــه زمانــی مــی توانیــم خــوب 
گــوش کنیــم توضیــح داد: مــا زمانــی مــی توانیم 
ــه  ــان فاصل ــه از خودم ــم ک ــوش کنی ــوب گ خ
ــی شــود  ــن ســوال مطــرح م ــاال ای ــم، ح بگیری
کــه چگونــه از خودمــان فاصلــه بگیریــم؟ فاصله 
گرفتــن یعنــی اینکــه خــودت را در تعلیــق یــا بــه 
عبــارت دیگــر در پرانتــز قــرار بــده و انقــدر تنــد 
ــر  ــوب فک ــل اول خ ــزن. آدم عاق ــرف ن ــد ح تن

مــی کنــد، بعــد اندیشــه دیگــران را گــوش مــی 
دهــد و مــی اندیشــد و بعــد دوبــاره بــه خــد مــی 
ــن  ــت و در ای ــا راه گفتگوس ــن تنه ــد، ای اندیش

ــی رود. ــش م صــورت مســائل خــوب پی
ابراهیمــی دینانــی در پایــان گفــت: خواجــه 
ــوب  ــی خ ــن را خیل ــت و ای ــوف گفتگوس فیلس
بلــد اســت، اگــر خواجــه نصیــر نبــود مــن نمــی 
د انــم چــه بالیــی ســر تاریــخ تشــیع مــی آمــد 
و مــا چــه مــی کردیــم. درســت اســت ابــن ســینا 
هــم مهــم بــوده ولــی خواجــه یــک شــیعه تمــام 

ــار اســت. عی

ــه اهــل بیــت اســالم  خواجــه نصیــر ب
ارادت خاصــی داشت/ســه نــوآوری 

ــر ــه نصی خواج
مؤسســه  رئیــس  خســروپناه،  عبدالحســین 
پژوهشــی حکمــت و فلســفه آخریــن ســخنران 
ایــن همایــش بــود. وی گفــت: جامعیــت و 
قــدرت تفکــر خواجــه بــه قــدری واالســت کــه 
القــاب متعــددی بــه او داده انــد و حتــی مخالفــان 
او برایــش القابــی چــون قبلــه المحصلیــن، 
ارســطوی دهــر، افضــل علمــای اســالن، عقــل 
یازدهــم و امثــال ایــن انتخــاب کــرده انــد. 
ــوم زمــان خــودش  ــه همــه عل ــر ب خواجــه نصی
ــا فلســفه، اخــالق، کالم،  ــه ت ــات گرفت از ریاضی

ــت و طــب تســلط داشــت و  ــان، هئی ــه، عرف فق
ــن فیلســوف و  ــهرت ای ــر دارد. ش ــدود ۲۰۰ اث ح
عــارف حکیــم بــه قــدری اســت کــه همــه دنیــا 
او را مــی شناســند و بســیاری از آثــار او بــه زبــان 
هــای انگلیســی، روســی و... ترجمه شــده اســت.
عــالوه براینکــه ایشــان جامعیــت علــوم داشــتند 
ــد و  ــز بودن ــه نی ــت حکیمان ــی مدیری دارای نوع
بســیاری از علــوم را در جامعــه کاربــردی کردنــد.
خسـروپناه افزود: ارادت خواجه نصیرالدین طوسی 
بـه اهـل بیـت تـا حـدی زیـاد بـوده کـه ایشـان 
وصیـت مـی کننـد کـه او را در حـرم کاظمیـن 
دفـن کننـد؛ امـروز هـم کسـانی کـه بـه زیـارت 
کاظمیـن مشـرف می شـوند مـی توانند بـر مزار 
این فیلسـوف بروند البتـه مقبره ایشـان در بخش 
زنـان قرار دارد و شـرف حضور بـرای آقایان کمی 

است.   سـخت 
ــفه  ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــس مؤسس رئی
ادامــه داد: خواجــه نصیرالدیــن طوســی در کتــاب 
ــد خــود برخــالف شــرح اشــارات،  ــد العقائ تجری
ــان  ــاره مباحــث کالمــی بی نظــر خــودش را درب

ــی  ــث کالم ــدی از مباح ــر جدی ــرده و تحری ک
ــوص  ــان درخص ــاختار ایش ــت. س ــه داده اس ارائ
ــا  ــه ت ــود ک ــل ب ــع و کام ــدری جام ــه ق کالم ب
بــه امــروز حفــظ شــده و هنــوز کــه هنــوز اســت  
ــرای کالم مــورد اســتفاده اســت  ایــن ســاختار ب
البتــه بنــده حقیــر بــه تازگــی ســاختار جدیــدی 
ــاختار  ــن س ــدم ای ــه دادم و معتق ــرای کالم ارائ ب
ــد  ــاب تجری ــدارد. کت ــرد ن ــر کارک ــروز دیگ ام
العقائــد، خواجــه هــم شــرح هــای متعــددی دارد 
ــی  ــدوارم روزی کتاب ــف امی ــی مختل ــم حواش ه

ــا نوشــته شــود. ــن شــرح ه ــم تری ــاره مه درب
خســروپناه بــا اشــاره بــه نــوآوری هــای موجــود 
در کتــاب تجریــد العقائــد گفــت: خواجــه 
ــاب  ــفی کت ــث فلس ــش مباح ــن دربخ نصیرالدی
ــت؛  ــته اس ــوآوری داش ــه ن ــد س ــد العقائ تجری
ــت.  ــه اس ــوالت ثانی ــرح معق ــوآوری اول او ط ن
معقــوالت ثانیــه یــک بحــث معرفــت شــناختی 
و هســتی شــناختی و بــه ایــن معناســت کــه مــا 
مــی توانیــم از اشــیاء خــارج یــک مفهــوم انتــزاع 
ــول  ــوم و معق ــک مفه ــد از آن ی ــا بع ــم ام کنی
دیگــری انتــزاع مــی شــود کــه بــه آن معقــوالت 
ــا  ــئی ی ــر ش ــان دیگ ــه بی ــد ب ــی گوین ــه م ثانی
شــیئیت از معقــوالت ثانیــه هســتند و مــا در عالم 
خارجــی پیــزی بــه عنــوان شــی ء نداریم، شــیئ 
در ذهــن ماســت. خواجــه نصیــر متوجــه شــد که 

بــرای شــناخت عالــم خــارج بایــد ذهن شناســی 
ــی را بشناســیم. ــوالت ثان داشــته باشــیم و معق

ــن  ــوآوری دوم خواجــه نصیرالدی ــه داد: ن وی ادام
رویکــرد متفــاوت او بــه بعثــت انبیــاء اســت. بــه 
ــد  ــی خداون ــن طوس ــه نصیرالدی ــده خواج عقی
قوانیــن دنیــا کــه همــان شــریعت اســت  را برای 
ــا.  ــرای دنی ــه آخــرت را ب آخــرت وضــع کــرده ن
ایــن در حالیســت کــه ابــن ســینا معتقــد اســت 
آخــرت ضمانــت اجرایــی دنیاســت. خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی، آخــرت را غایــت دنیــا 
ــا  ــر دنی ــارت دیگ ــه عب ــه اســت ب در نظــر گرفت
ــی  ــرای آبادان ــرای آخــرت و نظــم اجتماعــی ب ب
دنیــا و آخــرت اســت. یــک پرانتــز در ایــن میــان 
ــه  ــا اینک ــه ب ــه خواج ــم اینک ــم و آن ه ــاز کن ب
ــد  ــاب تجری ــت در کت ــه پراگماتیس ــت ن رئالیس
ــت  ــان نیکوس ــاء بعثتش ــد انبی ــی گوی ــد م العقائ
چــون بــرای مــا فایــدده دارنــد یعنــی بــه بعثــت 

ــه دارد. ــگاه کارکردگرایان ــاء ن انبی
ایــن پژوهشــگر فلســفه دیــن در پایــان بــا 
اشــاره بــه ســومین نــوآوری خواجــه نصیرالدیــن 

ــح داد: روش  ــد توضی ــد العقائ ــی در تجری طوس
ــخ  ــن در پاس ــه نصیرالدی ــاص خواج ــی خ شناس
ــوآوری هــای او در  ــاد از دیگــر ن ــه شــبعات مع ب
کتــاب تجریدالعقائــد ا ســت. آخریــن مقصــد این 
کتــاب بحــث معــاد اســت کــه خواجــه نصیــر در 
ــر  ــم دیگ ــه عال ــی آورد ک ــفی م ــان فلس آن بره

ــود اســت. ــم ممکــن الوج ه

چیــزی در عالــم نیســت کــه بــا زبــان 
ریاضیــات قابــل بیــان نباشــد

ــین  ــد حس ــلمین محم ــالم والمس ــت االس حج
نائیجــی از اســاتید حــوزه و از شــاگردان عالمــه 
ــی  ــوادی آمل ــت اهلل ج ــی و آی ــن زاده آمل حس
ــود. وی  ــش ب ــن همای ــخنرانان ای ــی از س یک
ــود گفــت:  ــده ب ــن مراســم آم ــه ای ــم ب ــه از ق ک
ــه شــکل عــدد مــی  فیثاغورثــی هــا جهــان را ب
دیدنــد، امــرور هــم بشــر هرچــه را مــی خواهــد 
مــی توانــد بــه زبــان ریاضــی تعبیــر و بیــان کنــد 
و چیــزی در عالــم نداریــم کــه بــه زبــان کمیــت 
قابــل بیــان نباشــد. خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
ــا  ــوم اشــراف داشــت ام ــه همــه عل ــا اینکــه ب ب
بــه ریاضیــات نســبت بــه ســایر علــوم گرایــش 

ــت. ــتری داش بیش
وی افزود:شــخصیت خواجــه نصیرالدین طوســی 
هنــوز بــرای خیلــی هــا ناشــناخته اســت اگرچــه 

ــه  ــتند و او را ب ــنا هس ــا او آش ــات ب ــل ریاضی اه
ــه هــای دیگــر  ــی جنب ــی مــی شناســند ول خوب
ــت او  ــفه، کالم و معرف ــل فلس ــخصیتی او مث ش
هنــوز ناشــناخته مانــده اســت. مشــائیان عقیــده 
ــن  ــود دارد و دهمی ــل وج ــه ۱۰ عق ــتند ک داش
عقــل همــان عقــل کدخدایــی یــا مربــی گــری 
ــه خواجــه نصیــر لقــب  ــا ایــن وجــود ب اســت، ب
عقــل حــادی عشــر یــا عقــل یازدهــم را داده انــد 
ــه همــه عرصــه هــای علــوم احاطــه  چــون او ب

ــت. داش
نائیجـی ادامـه داد: علمـای اسـالم مثل سـیبویه 
شـیرازی و عبدالقاهـر جرجانـی برای فهـم قران 
و اعجـاز ان زحمت های زیادی کشـیده ند و علم 
اعجـاز قـران را پایه گذاری کـرده اند بـا این حال 

خیلـی از آنهـا مهجور مانـده اند.
ــغول  ــا مش ــن روزه ــه ای ــی ک ــم رحمان ابوالقاس
تصحیــح و شــرح نویســی کتــاب »تحریــر 
خواجــه  الحســاب«  و  الهندســه  اصــول 
ــان  ــر میهمان ــن طوســی اســت از دیگ نصیرالدی
ــود. وی  ــر ب ــه نصی ــت خواج ــش بزرگداش همای
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گفــت: حــدود چهــار ســال اســت کــه در محضــر 
اســتادمان جنــاب آقــای نائیجــی شــب و روز 
مشــغول شــرح نویســی برایــن کتــاب هســتیم و تا 
ــاره  ــه حــال حــدود ۱5۰۰ صفحــه ورق A۴ درب ب
آن نوشــتیم و قــرار اســت بــه زودی ایــن کتــاب بــه 
زبــان عربــی بــه همــراه یــک مقدمــه زبان فارســی 
توســط موسســه حکمــت و فلســفه منتشــر شــود.
وی افــزود: کتــاب نامبــرده شــامل ۱5 مقالــه اســت 
ــر  ــه آخ ــدوس و دو مقال ــه آن از اقلی ــه ۱۳ مقال ک
ــن  ــت.خواجه نصیرالدی ــاگردان اوس ــه ش ــوط ب مرب
طوســی ایــن کتــاب را ســال ۶۴5 هجــری قمــری 
ایــن کتــاب را تحریــر کــرده کــه بســیار هــم مــورد 
اســتقبال قــرار گرفتــه و شــرح هــای زیــادی درباره 

آن نوشــته شــده اســت.
ــت  ــور عضــو هئی ــد حســین حشــمت پ ــا محم ام
علمــی دانشــکده الهیــات و معــارف اســالمی قــم 
بــه عنــوان دیگــر ســخنران ایــن همایــش گفــت: 
بیشــترین تبحــر خواجــه در ریاضــی و فلســفه بوده 
ــی  خواجــه  ــد از فخــر رازی و غزال اســت و اگــر بع
ــود  ــوم نب نصیرالدیــن طوســی نمــی درخشــید معل
ــه  ــن خواج ــد. همچنی ــی باش ــه حال ــفه در چ فلس
نصیرالدیــن در کتــاب اشــارات پایــه نفس انســان را 
بنــا گذاشــته و ســه قــوه اصلــی بــرای انســان قائل 
شــده اســت؛ عقــل، شــهوت و غضــب. او عقــل را 
در حیطــه نظــر و شــهوت را در حیطــه عمــل قــرار 
داده اســت. از طرفــی مطــرح کــرده کــه شــهوت و 
غضــب بایــد تحــت تســلط عقــل باشــند تــا بتوانیم 

از آن هــا بهــره ببریــم.
وی در ادامــه بــه تعریــف اخــالق پرداخــت و افــزود: 
اخــالق هئیتــی اســت کــه از ارتبــاط قــوه عاقلــه و 
حیوانیــه بــه وجــود می آیــد. گاهــی اخــالق حاصل 
غلبــه عقــل بــر قــوای حیوانــی مــی شــود کــه بــه 
آن اخــالق فضیلــه و گاهــی حاصــل غلبــه قــوای 
ــه آن اخــالق  ــر عقــل مــی شــود کــه ب ــی ب حیوان

رذیلــه مــی گوئیــم.
حشـمت پور ادامه داد: به عقیـده خواجه نصیر، ایمان 
منشـا اخالق و اخالق منشـا اعمال می شـود، تاکید 
اسـالم بـه ایمان هـم به ایـن دلیل اسـت. کسـانی 
کـه ایمـان دارنـد اعمالشـان خـاص اسـت.خواجه 
نصیرالدیـن بـرای اخـالق مرتبـت هـای متفاوتـی 
قائـل شـده و معتقد اسـت که اکـر بتوانیـم عقلمان 
را تلطیـف کنیـم مـی توانیم بـه قـوای حیوانی غلبه 
کنیـم. خواجـه در توضیـح چگونگـی تلطیـف عقل 
توضیـح می دهد که یکـی از راه هـای تلطیف عقل 
ایـن اسـت کـه آن را در مواضعی که شـاداب اسـت 
اسـتفاده کنیـم به این معنـا که موقع خـواب یا وقتی 
کـه نفس ما مشـغول هضم غذاسـت از آن اسـتفاده 
نکنیـم. با اینکه فعالیت عقل خسـتگی ناپذیر اسـت 
بـا این حال باالخره خسـته مـی شـود بنابراین نباید 
از عقـل بیش از توانش کار بکشـیم. بایـد عقلمان را 
به یک مطلـب متمرکز کنیـم تا بتوانیـم به مطلوب 

نهایی که خداسـت برسـیم.
ایــن اســتاد الهیــات در پایــان گفــت: وحــی از وقتی 
ــه  ــوه ناطق ــه ق ــی ب ــا وقت ــود ت ــی ش ــاء م ــه الق ک
برســد ســه مرحلــه خیــال، حــس مشــترک و قــوه 
ناطقــه را طــی مــی کنــد. بــا ایــن حــال قــوه خیال 
ــی  ــدارد؛ یک ــی ن ــل و تصرف ــچ دخ ــر هی در  دو ام
در مــورد وحــی و  دیگــری وقتــی خیــال مشــغول 
ــح را  ــر واض ــال ام ــوه خی ــون ق ــد. چ ــری باش ام
ــم را  ــای مبه ــه چیزه ــد بلک ــی کن ــت نم حکای

ــد. ــی کن ــت م حکای

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با 
توجه به ارائه الیحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به 
مجلس، نشستی را با عنوان »دورنمای جامعه پس از اجرای 
برنامه ششم توسعه« و با حضور اساتید صاحب نظر در این 
اجتماعی دانشگاه  حوزه در سالن مطهری دانشکده علوم 

کرد. برگزار  تهران 

ناصــر فکوهــی، دانشــیار گــروه انسان شناســی دانشــکده علــوم 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران در ایــن نشســت گفــت: در برنامــه ششــم 
ــرمایه  ــگاه س ــش از دانش ــام پی ــا در نظ ــود ت ــالش ش ــد ت ــعه بای توس
ــز  ــی و خصوصــی نی ــان سیســتم دولت ــل می ــه تقاب گــذاری شــود. البت
بســیار مهــم اســت. در ایــران مفهــوم نظــام دولتــی و خصوصــی بســیار 
بــد فهمیــد شــده اســت، بــه طــوری کــه مــا فکــر مــی کنیــم سیســتم 
ــت نظــر خــودش را اعمــال کنــد و سیســتم  دولتــی یعنــی اینکــه دول
خصوصــی هــم یعنــی اینکــه مــردم یــا ملــت کار خودشــان را بکننــد در 
حالــی کــه ایــن طــور نیســت، سیاســتگذاری یــک دولــت نبایــد از مردم 

ــه داشــته باشــد. فاصل
وی افــزود: در کشــورهای پیشــرفته مثــل آمریــکا و انگلیــس هــم بــه 
ــدارد  ــه ن ــت از بخــش خصوصــی فاصل ــه دول ــن صــورت اســت ک ای
ــم  ــی توانی ــروز نم ــت. ام ــی اس ــاه اجتماع ــن رف ــد آن تامی ــون قص چ
شــهروندی داشــته باشــیم کــه دغدغــه تحصیــل، غــذا، رفــاه و امنیــت 
ــت و در  ــهروندی اس ــوق ش ــزو حق ــا ج ــن ه ــون ای ــد چ ــته باش نداش
قانــون اساســی پیــش بینــی شــده اســت. بنابرایــن در چنین سیســتمی 
ــا سیســتم هــای رفــاه  اگــر قــرار باشــد بخــش خصوصــی در تضــاد ب

ــل آن ایســتاد. ــد در مقاب باشــد بای
فکوهــی ادامــه داد: بــه عقیــده مــن مشــکل نظــام دانشــگاهی موجــود 
در کشــور دوگانــه خصوصــی- دولتــی نیســت؛ تجربــه در کشــورهای 
ــی  ــای خصوصــی خیل ــدازی دانشــگاه ه ــه راه ان ــر نشــان داده ک دیگ
ــم  ــس ه ــا و انگلی ــورهای بریتانی ــی در کش ــت، حت ــوده اس ــق نب موف
کــه موفــق بــوده نتایــج نامطلوبــی مثــل مقــروض شــدن دانشــجویان 
بــه بانــک هــا را در برداشــته اســت چــون دانشــجویان دانشــگاه هــای 
خصوصــی مجبورنــد بــرای تامیــن هزینه هــای دانشــگاه خــود از بانک 
ــان  ــی در می ــی فقرزدگ ــن نوع ــن وام گرفت ــه ای ــد نتیج ــا وام بگیرن ه
دانشــجویانی اســت کــه پــس از فــارغ التحصیلــی بایــد تــا ســال هــا 

ــد. قــرض وام خــود را پرداخــت کنن
مدیــر وبــگاه انســان شناســی و فرهنــگ تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از 
نتیجــه هــای خصوصــی کــردن دانشــگاه هــا اختــالف طبقاتــی بیــن 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاه هاســت بــه ایــن معنــا کــه امــروزه اینکــه 
چه کســی از چــه دانشــگاهی فــارغ التحصیل شــده باشــد مهم اســت و 
همیــن موضــوع نوعــی اختــالف طبقاتــی در جامعه بــه وجود مــی آورد 
چــون فقــط اقلیتــی از یــک جامعــه بــه اینگونــه دانشــگاه هــا مــی روند 
ــرد کــه  ــه ســمت قطبــی شــدن مــی ب و همیــن موضــوع جامعــه را ب

بســیار هــم خطرنــاک اســت.
ایـن نویسـنده و مترجـم در ادامه بـا اشـاره به اینکـه امروز بحث بر سـر 
نخبـه گرایـی اسـت گفت: بـه نظرمـن امـروز بیـش از هرچیـزی بحث 
برسـر نخبه گرایی اسـت، سـوئد با اینکه کشـور اهـدا کننده نوبل اسـت 
ولـی هیـچ وقـت دانشـمندان کشـور خـودش نوبـل نمـی گیرنـد چون 
سیاسـتگذاری این کشـور به این سـمت اسـت که میانگین فهم و دانش 
جامعـه بـاال بـرود نه اینکـه فقط نخبـه پروری داشـته باشـد. بـه همین 
دلیل هم شـاخص توسـعه انسانی کشـورهای اسـکاندویناوی از انگلیس 
و آمریـکا بیشـتر اسـت. آمریـکا و انگلیـس بیشـتر دنبـال نخبـه پروری 
هسـتند و هـدف از نخبـه پروری هم بـه دسـت آوردن بازارهـای جهانی 

اسـت و این سیسـتم کمکـی به سیسـتم هـای اجتماعی نمـی کند.
ــزود: متاســفانه سیســتم هــای  ــا توســعه« اف ــگ ت نویســنده »از فرهن
دانشــگاهی مــا از دهــه ۷۰ بــه بعــد براســاس سیســتم نخبــه پــروری 

ــتعدادهای  ــادی، اس ــاز، المپی ــجویان ممت ــت دانش ــت تربی ــوده اس ب
درخشــان و.... از جملــه نمودهــای آن اســت. نتیجــه اینکــه مــا تعــدادی 
ــه درد جامعــه نمــی  دانشــمند نخبــه تربیــت کــرده ایــم کــه خیلــی ب
خورنــد و حاصلــی بــرای آن ندارنــد. بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر 
دانشــگاه شــریف بیشــترین تعــداد نخبــه پــروری را در کشــور دارد ولــی 
همیــن دانشــگاه بیشــترین تعــداد دانشــجویانی کــه بــه آمریکا و ســایر 
ــن بازگشــت ســرمایه  ــم دارد بنابرای ــد ه ــرده ان کشــورها مهاجــرت ک

آنهــا بــه کشــورهایی کــه مهاجــرت کــرده انــد برمــی گــردد.
فکوهـی با تاکیـد براینکه با کاربردی و تجاری شـدن دانشـگاه ها موافق 
اسـت، توضیـح داد: من بـا ارتباط میان دانشـگاه و بازار و کاربردی شـدن 
دانشـگاه موافقـم ولـی نه به ایـن معنا کـه دانشـگاه از بازار تبعیـت کند، 
دانشـگاه باید عقالنیت تولیـد کند. بنابراین کاربردی شـدن دانشـگاه ها 
ربطی به خصوصی سـازی نئولیبرالی ندارد. ایراد دانشـگاه های کشـورما 
کمـی گرایـی اسـت کـه نتیجـه نوعـی نـگاه ابـزاری بـرای سـرمایه به 
دانشـگاه بـوده اسـت. با تسـلط ایـن نـگاه زمینه بـرای بیـکاری و تقلب 

هـای علمـی فراهم می شـود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه داد: نبــود یــک نظریــه محلــی- 
جهانــی از دیگــر مشــکالت ماســت، مــا تــا زمانــی کــه چنیــن نظریاتی 
ــی  ــی نم ــه جای ــا ب ــگاه ه ــترش دانش ــث گس ــیم در بح ــته باش نداش
رســیم. درک نظریــه هــای علــوم اجتماعــی و تاریــخ الزم اســت ولــی 
ایــن درک بــه معنــای الگوبــرداری و تقلیــد نبایــد باشــد. تــالش بــرای 
ســاختن یــک نظریــه محلــی و جهانــی هــم اســت، دانشــگاه هــای مــا 
هنــوز در ابتــدای قــرن بیســتم هســتند و ویژگــی اســتاد محــور بــودن و 

بیــن رشــته ای بــودن را ندارنــد.
وی در توضیــح اســتاد محــور بــودن گفــت: معنــی اســتاد محــور بــودن 
ایــن اســت کــه دانشــگاه بایــد از تعــدادی  اســتاد تشــکیل و بــه آنهــا 
ــتم  ــک سیس ــه ی ــه اینک ــد ن ــت کنن ــجو تربی ــود دانش ــکان داده ش ام
عریــض و طویــل دانشــگاهی مثــل دانشــگاه آزاد یــا دانشــگاه تهــران 
راه انــدازی شــود. یــک دانشــگاه بایــد از واحدهــای کوچک ولــی موثر و 

ــردی تشــکیل شــود کــه خروجــی داشــته باشــد. کارب
ــرد:  ــح ک ــودن تصری ــته ای ب ــن رش ــح بی ــان در توضی ــی در پای فکوه
دانشــگاه هــای مــا از لحــاظ تقســیم بنــدی هنــوز نتوانســتند از منطــق 
رشــته ای بــودن خــارج شــوند، مــا هنــوز رشــته هایــی را در دانشــگاه 
ــی کــه سیســتم  ــده قــرن ۱9 اســت در حال ــم کــه بازمان هایمــان داری
هــای دانشــگاهی در قــرن بیســتم تغییــر کــرده، بــه طــوری کــه مــا 
امــروز در کشــورهای پیشــرفته کمتــر رشــته ای بــا نــام جامعه شناســی 
ــات  ــان، مطالع ــات زن ــام مطالع ــا ن ــی ب ــته های ــوض رش ــم در ع داری
ــای  ــی ه ــم واضــح اســت پیچیدگ ــش ه ــود دارد دلیل ــان و... وج جوان
مســائل در دنیــای امــروز بــه قــدری زیــاد اســت کــه مــا بــه یک رشــته 

نمــی توانیــم بــه یــک موضــوع نــگاه کنیــم.

گزارش نشست »دورنمای جامعه پس از اجرای برنامه ششم توسعه«:

نظام دانشگاهی ما فقط نخبه پروری می کند، 
باید عقالنیت هم تولید کند

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 8 |  اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

چندی پیش تعدادی از دانشجویان دانشگاه ملی سنگاپور 
از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بازدید 
کردند. در حاشیه این بازدید، نشست صمیمانه ای میان 
دانشجویان دانشگاه ملی سنگاپور و بیژن عبدالکریمی، 
و  محمدی  بیوک  آزاد،  دانشگاه  استاد  و  فیلسوف 
سیدجواد میری برگزار شد. عبدالکریمی در این نشست 
درباره موضوع » دین و نادین« به زبان انگلیسی سخنرانی 
به  که  است  وی  متن سخنرانی  رو  پیش  مطلب  کرد. 
صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفت

دین و نادین
پرســش ایــن اســت: دیــن چیســت و بــرای معرفــت بــه چیســتی  
ــرار داد؟  ــد ق ــوالت بای ــا مق ــه ی ــن مقول ــت کدامی اش، آن را تح
ــن«  ــر »دی ــه از تعابی ــی ک ــن اســت وقت ــر ای ــا ب ــاً تصــور م عمدت
ــح  ــخص، واض ــری مش ــم، از ام ــی  کنی ــتفاده م ــی« اس و »دین
ــخ  ــه کــه تاری ــم، لیکــن، همــان گون و روشــن ســخن مــی  گویی
پرتنــش و پرکشــمکش حیــات ادیــان نشــان مــی  دهــد و مــا خود 
نیــز وقتــی در مســیر پرســش و جســت  وجــو از سرشــت دیــن قرار 
گرفتــه یــا در بســتر حیــات فــردی، اجتماعــی و تاریخــی خویــش، 
بــه  خصــوص در دوران مــدرن، ایــن تنــش  هــا و کشــمکش  هــا 
را تجربــه مــی  کنیــم، درمــی  یابیــم کــه بــه  هیــچ  وجــه تلقــی 

واحــد و مشــترکی از ایــن تعابیــر وجــود نــدارد.
مــا معمــواًل تعابیــر »دیــن« و »دینــی« را در متــون و ســیاق هایــی 
گوناگــون و در معانــی مختلــف و متنوعــی بــه کار مــی  بریــم کــه 
ــد مــا را در فهــم نســبتاً روشــن تــری  ــدان هــا مــی  توان توجــه ب
ــاری  ــی ی ــر دین ــن و ام ــت دی ــپهر بحــث از سرشــت و ماهی از س
نمایــد. بــه اعتقــاد اینجانــب، مــا تعابیــر »دیــن« و »دینــی« را در 
هشــت ســیاق گوناگــون و بــدون تمایزگــذاری روشــن در معانــی 
آنهــا بــه  کار بریــم. قابــل ذکــر اســت تمییــز و تفکیک ایــن معانی 
ــاً در  ــا، صرف ــذاری ه ــر از تمایزگ ــیاری دیگ ــل بس ــون، مث گوناگ
حــوزه ذهــن بــوده، در عرصــه زندگــی و واقعیــت هــای اجتماعــی 
و تاریخــی بســیار دشــوار می نمایــد و ایــن تفکیــک نظــری صرفــًا 
بــه مــا کمــک می نمایــد تــا دربــاره  دیــن، امــر دینــی و موضوعاتی 
کــه مســائل و پرســش هــای  پیرامونــی آنهــا را تشــکیل می دهنــد 

ــیم. ــخص تری بیندیش ــو مش ــه نح ــن تر و ب روش
همچنیــن، بــر اســاس نوعــی اســتقراء  کــه بــه  هیــچ  وجــه دعوی 
تــام بــودن را نیــز نــدارد  شــاید بتــوان گفــت ما غالبــاً دیــن و صفت 
دینــی را بــا هفــت رهیافــت گوناگــون و در هفــت معنــای مختلــف 
بــه  کار بــرده یــا مــی  توانیــم بــه کار بریــم. قابــل ذکــر اســت کــه 
ــه  ــچ  وج ــه  هی ــا را ب ــل از آنه ــی حاص ــا و معان ــت ه ــن رهیاف ای
ــن تلقــی کــرد بلکــه  ــا تعاریفــی مشــخص از دی ــف ی ــد تعری نبای
آنهــا را مــی  بایســت حکایــت گــر وصفــی از اوصــاف و کارکــردی 
ــر  ــان گ ــز بی ــن و نی ــام دی ــه ن ــداری ب ــر پدی از کارکردهــای متکث
ــه  ــا ب ــن در آنه ــه مفهــوم دی ــی دانســت ک حــوزه  هــای گوناگون

ــی رود. کار م
ایــن هفــت رهیافــت بــه دیــن و امــر دینــی و بــه تبــع آن هفــت 
معنــا از دیــن عبارتنــد از: ۱. دیــن بــه منزلــه فرهنــگ ۲. دیــن بــه 
منزلــه تئولــوژی ۳. دیــن بــه منزلــه مجموعــه  ای از آداب و رســوم 
و شــعائر ۴. دیــن بــه منزلــه ابــژه یــا متعلَّــق شناســایی 5. دیــن بــه 
منزلــه اخــالق ۶. دیــن بــه منزلــه ایدئولــوژی ۷. دیــن بــه منزلــه 
یــک امــکان در برابــر نحوه هســتی خــاص آدمــی )اگزیســتانس( و 

بــه منزلــه یــک امــر وجودشــناختی 

 1. دین به منزله فرهنگ
ــه  ــه منزل ــن ب ــان دی ــم مرادم ــن ســخن می گویی ــی از  دی گاه وقت
یــک فرهنــگ اســت. بــه تعبیر ســاده  تــر، دیــن مــی  توانــد نقش 
یــک فرهنــگ یــا بخشــی از یــک فرهنــگ را ایفــاء نمایــد. مــراد 
ــتاوردهای  ــنن و دس ــوم، س ــه  ای از آداب، رس ــگ مجموع از فرهن
فکــری و نظــری در عرصه هــای گوناگــون حیــات فــردی و 
اجتماعــی اســت کــه در یــک جامعــه از نســل های گذشــته 
ــاً وارث  ــه غالب ــرد و جامع ــد. ف ــه ارث می رس ــدی ب ــل بع ــه نس ب

دســتاوردهای فکــری و نظــری ای هســتند که گذشــتگان کســب 
ــتاوردها  ــن دس ــش ای ــاب و آفرین ــان در انتخ ــود آن ــد و خ کرده ان
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــا، دی ــن معن ــته اند. در ای ــش داش ــر نق کمت
فرهنــگ، بــه منزلــه امــری تاریخــی اســت کــه فــرد و جامعــه بــا 
آن مواجــه می شــوند و ایــن مواجهــه در شــرایط متــداول تاریخــی، 
ــن  ــن در ای ــان دیگــر، دی ــه بی ــرش همــراه اســت. ب ــا پذی ــاً ب غالب
معنــا امــری اســت همچــون ســایر نهادهــای اجتماعــی و تاریخــی 

ــد. ــرار گرفته ان ــته در آن ق ــه ناخواس ــرد و جامع ــه ف ک
هایدگــر و بــه تبــع وی، پــاره ای از متفکــران اگزیستالیســت 
ــخن  ــت« س ــا مجعولی ــدگی ی ــاب ش ــام »پرت ــه ن ــی ب از مفهوم
ــن جهــان  ــه ای ــا کــه آدمــی ناخواســته ب ــن معن ــه ای ــد ب می گوین
پرتــاب یــا نهاده شــده اســت. ایــن مفهــوم در مــورد بســیاری دیگر 
از شــرایط و موقعیت هــای انســانی مــا صــادق اســت. هیــچ  یــک 
از مــا، تولــد، جنســیت، پــدر و مــادر، ملیــت، رنــگ پوســت، رنــگ 
ــش و  ــه خوی ــخ و جامع ــی، تاری ــه اجتماع ــژاد، طبق ــوع ن چشــم، ن
ــم،  ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای را ک ــی جامع ــای اجتماعی نهاده
ــده ایم.  ــاب ش ــا پرت ــن موقعیت ه ــا در ای ــم. م ــرده  ای ــاب نک انتخ
دیــن بــه منزلــه یــک فرهنــگ نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه 
موقعیــت فــرد یــا جامعــه معتقدیــن بــه آن را تشــکیل می دهــد. از 
ایــن حیــث، دیــن چیــزی اســت شــبیه رنگ پوســت، نــژاد و ســایر 
شــرایط و تقدیــر تاریخــی ای کــه فــرد یــا جامعــه معتقــد بــه آن 

ــده اســت. ــاب ش ــن در آن پرت دی
هم چنیــن، مــا از نهادهــای گوناگــون اجتماعــی و تاریخــی ســخن 
ــرده اســت و  ــه ک ــاپیش احاط ــرد را پیش ــود ف ــه وج ــم ک می گویی
فــرد بــا آنهــا صرفــاً مواجــه مــی  شــود، بی آنکــه آنهــا را انتخــاب 
ــای  ــوزش، نهاده ــاد آم ــواده، نه ــاد خان ــل نه ــد، مث ــرده باش ک
ــا  ــیاق م ــن س ــر همی ــره. ب ــی و غی ــی و اجتماع ــون سیاس گوناگ
می توانیــم از نهــاد دیــن و مذهــب نیــز ســخن بگوییــم و دیــن نیــز 
چیــزی هــم ردیــف ســایر نهــاد هــای اجتماعــی و تاریخــی اســت. 
ــه ای وارث  ــر جامع ــردی در ه ــر ف ــه ه ــه ک ــن، همان گون هم چنی
پــاره ای از آداب، ســنن و رفتارهــای فــردی و اجتماعــی اســت، کــه 
ــوان  ــود، می ت ــر می ش ــی« تعبی ــنت های اجتماع ــه »س ــا ب از آنه
آداب و رســوم، شــعائر و مناســک یــک دیــن را بــه منزلــه بخشــی 
از ســنت های اجتماعــی جامعــه تلقــی کــرد. دیــن بــه ایــن معانــی، 
یعنــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل تشــکیل دهنــده موقعیتــی کــه 
فــرد بــدان پرتــاب شــده اســت و بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی 

و تاریخــی و بــه منزلــه پــاره ای از آداب و ســنن اجتماعــی، 
ــه  ــه منزل ــن ب ــه »دی ــوان از آن ب ــزی اســت کــه مــی  ت همان چی

فرهنــگ« تعبیــر کــرد.
دیــن بــه ایــن معنــا، یعنــی بــه منزلــه فرهنــگ، از همــان اوصــاف 
اجتماعــی و تاریخــی  ای برخــوردار اســت کــه ســایر فرهنگ هــا، 
نهادها و آداب و رســوم و ســنن اجتماعــی برخوردارنــد. هر فرهنگی 
در مرحلــه جوانــی و شــادابی خویــش، بر ســایر فرهنگهــای معاصر 
ــاره  ای از اجــزاء ســایر فرهنگ هــا را  ــر می گــذارد و پ خویــش تأثی
فعاالنــه می پذیــرد و ایــن تأثیــرات را در خویــش هضــم می نمایــد 
ــی از  ــه بخش ــودی را ب ــگ غیرخ ــر فرهن ــه عناص ــا ک ــا آنج ت
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــد. دی ــل می نمای ــش تبدی ــگ خوی فرهن
فرهنــگ نیــز دقیقــاً از همیــن ویژگــی هــا برخــوردار اســت و مــا 
ــه فرهنــگ  ــه منزل ــای اســالم ب ــده و پوی فرضــاً شــاهد رابطــه زن
یــا فرهنــگ اســالمی بــا ســایر فرهنگ هــا در مراحــل شــکوفایی 
ــه  ــم. هم چنیــن هــر فرهنگــی در مرحل ــوده  ای تمــدن اســالمی ب
ــا  ــایر فرهنگ ه ــی، از س ــروی جوان ــن نی ــت رفت ــف و از دس ضع
تأثیــری منفعالنــه می پذیــرد، هویــت خویــش را تــا حــدود زیــادی 
از دســت می دهــد و اســیر گــرداب امــواج فرهنــگ نیرومنــد زمانــه 
ــی  ــه از رویاروی ــات حاصل ــل تعارض ــه دلی ــر ب ــردد و در آخ می گ
ــوت  ــنن فرت ــا و آداب و س ــا ارزش ه ــه ب ــد زمان ــگ نیرومن فرهن
خویــش دچــار نابهنجاری هــای بســیار می گــردد. دیــن بــه 
منزلــه یــک فرهنــگ نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بــرای 
ــدن  ــف ش ــار ضع ــل دچ ــه دلی ــروز، ب ــلمان ها ام ــا مس ــه، م نمون
ــن  ــک چنی ــا ی ــرب  ب ــد غ ــگ جدی ــر فرهن ــان در براب فرهنگ م

ــم. ــال و نابهنجــاری  روبروی ــت انفع حال
»ایمــان دینــی« منــوط بــه وجــود دو عنصــر »آزادی« و 
ــه« ایمــان دینــی  ــدون »انتخــاب آگاهان »خودآگاهــی« اســت و ب
ــان  ــا انس ــودات ن ــه موج ــچ  وج ــه  هی ــا ب ــرد. م ــی  پذی ــوام نم ق
ــد دو عنصــر آزادی انتخــاب و تفکــر هســتند، متصــف  را کــه فاق
ــن از  ــخن گفت ــم. س ــی  کنی ــداری نم ــان و دین ــاف ایم ــه اوص ب
ــک  ــک گنجش ــا ی ــت ی ــک درخ ــنگ، ی ــک س ــان ی ــن و ایم دی
ــه  ــج ســاله را، ک ــک کــودک پن ــا ی ــن، م ــی  معناســت. همچنی ب
بــه جبــر بیولوژیــک نمــی  توانــد پــا را از حریــم عصمــت و پاکــی 
ــا  ــم؛ ی ــوی نمــی  کنی ــه پارســایی و تق ــرون گــذارد، متصــف ب بی
آنکــه کســی را کــه بــه طــور اتفاقــی و ناآگاهانــه در صحنــه جنگ 
اســیر تیــر غیــب شــده و کشــته شــده اســت، شــهید یــا قهرمــان 

گفتاری از بیژن عبدالکریمی
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ــع  ــن و واق ــرار گرفت ــاس، ق ــن قی ــر همی ــم. ب ــی  کنی ــداد نم قلم
شــدن فــرد در بطــن یــک فرهنــگ دینــی را نمــی  تــوان بــه منزله 
ایمــان دینــی و فرهنــگ را بــه منزلــه دیــن تلقــی کــرد. حــال، اگر 
بپذیریــم کــه فرهنــگ  صرفــاً بخشــی از مجعولیــت یــا رویدادگــی 
حیات آدمــی را تشــکیل داده، هیچ گونــه »انتخاب آگاهانــه« ای در 
آن وجــود نــدارد، لــذا فرهنــگ را نمــی  تــوان متعلَّــق اصیــل ایمان 
ــگ« و  ــه فرهن ــه منزل ــن ب ــان »دی ــد می ــرد و بای ــی ک ــی تلق دین

ــز گذاشــت. ــن« تمای »خــود دی
ممکــن اســت گفتــه شــود درســت اســت کــه فرهنــگ بخشــی 
ــی را  ــا فرهنگ ــت و آنه ــان هاس ــی انس ــا رویدداگ ــت ی از مجعولی
کــه در آن پرتــاب شــده  انــد، تعییــن نمــی  کننــد امــا آنهــا مــی  
تواننــد بــه امکانــات نهفتــه در فرهنــگ خویــش »آری« یــا »نــه« 
بگوینــد. لــذا، بــه همیــن اعتبــار »آری یــا نــه گفتــن« بــه امکانــی 
ــه  ــت ک ــتگان اس ــراث گذش ــگ و می ــه در فرهن ــات نهفت از امکان
مــی  تــوان از دیــن و دو امــکان بنیادیــن »ایمــان یــا عــدم ایمان« 

ســخن گفــت.
ــن  ــم ای ــور کنی ــه تص ــت ک ــانه اس ــاده اندیش ــیار س ــا بس آری! ام
»آری یــا نــه گفتــن«، بــه منزلــه امــری »خودآگاهانــه« و نتیجــه 
ــرای  ــه ب ــری اســت ک ــان ام ــات ژرف و پژوهشــی آزاد، هم مطالع
اکثــر قریــب بــه اتفــاق آدمیــان روی مــی دهــد. اکثــر قریــب بــه 
اتفــاق انســان هــا، مفروضــات بنیادیــن ســنت تاریخــی و فرهنگی 
ــل  ناشــده  ای  ــه نحــو تأم ــرده اســت، ب ــا را احاطــه ک ــه آنه را ک
مــی  پذیرنــد و بــه همیــن اعتبــار، هیــچ تفاوتــی میــان باورهــا یــا 
کنــش هــای گوناگــون فرهنگــی   فرضــاً میــان بــاور بــه آســمانی 
و مقــدس بــودن قــرآن و بــاور بــه تفــأل بــه فــال حافــظ و میــان 
ــام آداب  ــا انج ــج ی ــم ح ــه مراس ــوط ب ــوم مرب ــام آداب و روس انج
ــوده   ــر ت ــدارد و اکث ــود ن ــوروز  وج ــا مراســم ن ــط ب و روســوم مرتب
ــت از مفروضــات و آداب و  ــرش و تبعی ــی احســاس پذی ــا از نوع ه
رســوم ســنت تاریخــی خویــش برخوردارنــد. همچنیــن، بــه همین 
ــودن  ــول ب ــگ و رویدادگــی و مجع ــه فرهن ــه منزل ــن ب ــار دی اعتب
دیــن، هیــچ تفاوتــی میــان ادیــان گوناگــون، یعنــی یهــودی بــودن 
یــک یهــودی، مســیحی بــودن یــک مســیحی، هنــدو بــودن یک 
ــدوی  ــل ب ــه قبای ــق ب ــرد متعل ــک ف ــم  پرســتی ی ــا توت ــدو، ی هن
ــان نقشــی در  ــک از آن ــچ  ی ــدارد چــرا کــه هی ــی وجــود ن آفریقای
انتخــاب آزادانــه ایمــان و باورهــای خویــش نداشــته  انــد. بنابرایــن 
همیــن عنصــر »انتخــاب آزادانــه و خودآگاهانــه« اســت کــه بایــد 
ــه  ــالح »تجرب ــه اصط ــی ب ــات اساس ــی از مقوِّم ــه یک ــه منزل ب

دینــی« یــا »ایمــان دینــی« تلقــی شــود.

2. دین به منزله تئولوژی
ــک  ــان ی ــم و مرادم ــی  گویی ــن« م ــع »دی ــیاری از مواق در بس
»نظــام نظــری تئولوژیــک«، یعنــی »مجموعــه  ای از گــزاره  های 
ــه در حــول و حــوش  ــه  شــده تاریخــی« اســت ک نظــری نهادین
هــر دینــی شــکل گرفتــه، خــود را بــه منزلــه حقایــق دینــی، یعنی 
حقایقــی ازلــی، ابــدی و فراتاریخی مــی  نمایانــد. مرزگــذاری میان 
ــوژی« یکــی از مواقــف بســیار جــدی و ظریفــی  »دیــن« و »تئول
اســت کــه در حــوزه فلســفه دیــن و دیــن  شناســی بایــد صــورت 
ــوژی  ــان دیــن و تئول ــان می ــرد. هــر چنــد در طــول تاریــخ ادی گی
پیوندهــای وثیقــی مــی  تــوان پیــدا کــرد، فرضــاً بــر ایــن دو نکتــه   
بــه اعتقــاد مــن ـ  نــه چنــدان اساســی دســت گذاشــت کــه هــر 
ـــ کــه خــود چیســتی و سرشــت آن  در اینجــا موضــوع  ــی ـ  دین
پرســش و پژوهــش اســت و در ایــن مرحلــه از پژوهــش فــرض بــر 
ایــن اســت کــه هنــوز پاســخ و نتیجــه آن بــرای مــا کامــاًل روشــن 
و آشــکار نیســت    خــود برخــوردار از مجموعــه  ای از نظــام هــای 
تئولوژیــک اســت و نیــز در هــر نظــام تئولوژیــک نوعــی آگاهــی 
دینــی مســتتر اســت کــه روح و جانمایــه نظــام هــای تئولوژیــک 
ــه در ایــن  را تشــکیل مــی  دهــد. لیکــن همــه تــالش ایــن مقال
ــی  ــای نظــری حت ــزاره  ه ــاره  ای »گ ــان وجــود پ ــه می اســت ک
در خــود کتــب مقــدس« و »خــود دیــن« بایــد تمایــز گذاشــت و 
ــی را  ــدس/ دین ــون مق ــک در مت ــری و تئولوژی ــای نظ ــزاره  ه گ
نمــی  تــوان ضرورتــاً امــوری دینــی تلقــی کــرد. بــر اســاس فهــم 
مســتتر در ایــن مقالــه، »تئولــوژی«، در معنــا و مفهــوم »الهیــات یا 

خداشناســی نظــری و جدلــی« را بــه  هیــچ  وجــه نبایــد بــا خــود 
»دیــن« و »ایمــان دینــی« خلــط کــرد.

تئولــوژی بــه منزلــه مجموعــه  ای از مفروضــات تاریخــی و 
ســنتی، یکــی از عناصــر اصلــی و قــوام  بخــش »دیــن بــه منزلــه 
فرهنــگ« بــوده، ربطــی وثیــق میــان فرهنــگ  و تئولــوژی وجــود 
دارد. از آنجــا کــه برخــالف تصــور دکارتــی از انســان، هیــچ فهــم، 
تفســیر و کنشــی نمــی  توانــد از نقطــه صفــر و از آغــازی مطلــق، 
ــای   ــک فض ــی و در ی ــات تاریخ ــه مفروض ــتقل از هم ــی مس یعن
اثیــری، اســتعالیی و غیرتاریخــی صــورت پذیــرد، لــذا، بــی  تردید، 
»ایمــان دینــی« نیــز بــه منزله فهــم و کنشــی انســانی نمــی  تواند 
مســتقل از ســنت هــای تاریخــی و امکاناتــی که این ســنت هــا در 
اختیــار افــرادی کــه در بطــن فرهنــگ تاریخــی خــود قــرار گرفتــه  
ــوان پذیرفــت کــه  ــرد. بنابرایــن، کامــاًل مــی  ت ــد، صــورت پذی ان
تجربــه یــا ایمــان دینــی مســتقل از فرهنــگ تاریخــی و مســتقل 
از همــه مفروضــات پیشــین، از جملــه مســتقل از همــه مفروضــات 
تئولوژیــک مســتتر در یــک ســنت تاریخــی امــکان  پذیــر نیســت. 
ــر چــه فرهنــگ و همــه  ــن اســت کــه گ ــا همــه ســخن در ای ام
ــه  ــه منزل ــوان ب ــی  ت ــتتر در آن را م ــک مس ــات تئولوژی مفروض
نقطــه عزیمــت و نقطــه شــروعی ضــروری و اجتنــاب  ناپذیــر برای 
تکویــن ایمــان یــا تجربــه دینــی تلقــی کــرد، امــا بــه  هیــچ  وجــه 
ایــن »نقطــه عزیمــت« را نمــی  تــوان بــا »خــود ایمــان یــا تجربه 
ــات  ــع، مفروض ــیاری از مواق ــی در بس ــت. حت ــی گرف ــی« یک دین
ــر ذهــن و احســاس و  ــه شــده ب ــی بافت ــار و پودهای ــک، ت تئولوژی
اندیشــه ماســت کــه مــا را از مواجهــه راســتین بــا امــر قدســی بــاز 

ــی  دارد. م
ــا  ــرت، خواهــد پرســید: آی ــده آگاه و اهــل بصی ــد، خوانن ــی  تردی ب
خــود »اعتقــاد بــه وجــود امــر قدســی« و همیــن کــه گفتــه مــی  
شــود »امــر قدســی هســت« گــزاره  ای نظــری و لــذا تئولوژیــک 

نیســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش، مــا را از مســیر طبیعــی و ســیر دیالکتیکی 
ــه( بحــث  ــه مرحل ــه ب ــه گام و ارتقــاء مرحل )در اینجــا یعنــی گام ب
ــی  ــر از ط ــیار زودت ــازد بس ــی  س ــا را وادار م ــد و م ــی  کن ــدا م ج
ــث وارد  ــل بح ــن مراح ــی تری ــه نهای ــر، ب ــیر تفک ــق در مس طری
ــه همیــن پرســش اساســی  ــر، پاســخ ب ــه هــر تقدی ــا ب شــویم. ام
مذکــور اســت کــه سرشــت بنیادیــن ایمــان یــا تجربــه دینــی و نیز 

پیــام اصلــی ایــن مقالــه را شــکل مــی  دهــد.
در اینجــا و بــر اســاس مبانــی وجودشــناختی و معرفــت  شــناختی 
مأخــوذه در ایــن مقالــه، در پاســخ بــه پرســش یــاد شــده، بــه چنــد 

نکتــه اساســی بایــد توجــه داشــت:
اواًل، ایــن بــاور کــه »اعتقــاد بــه وجــود امــر قدســی« و ایــن گــزاره 
کــه »امــر قدســی هســت« خــود گــزاره  ای نظــری و تئولوژیــک 
اســت، مبتنــی بــر مفروضــات وجودشــناختی خاصــی اســت کــه از 
ســوی ایــن مقالــه شــدیداً مــورد چالــش خوانــده مــی  شــود. بــر 
اســاس مفــروض وجودشــناختی مســتتر در پرســش یــاد شــده، مــا 
بــا ایــن ســؤال مواجهیــم: آیــا خدایــی هســت؟ هــر گونــه پاســخ 
مثبــت یــا منفــی بــه ایــن پرســش، کــه خــود را بــه صــورت گــزاره  
هــای نظــری »خــدا هســت/ خــدا وجــود دارد« یــا »خــدا نیســت/ 
خــدا وجــود نــدارد« نمایــان مــی  ســازد، گــزاره  ای نظــری اســت. 
بنابرایــن، پاســخ مثبــت بــه پرســش از وجــود یــا عــدم وجــود خدا، 
خــود گــزاره  ای نظــری و مبتنــی بــر اتخــاذ موضعــی تئولوژیــک 
اســت. بدیــن ترتیــب، چگونــه مــی  تــوان از تمییــز میــان »ایمــان 
ــری  ــزاره نظ ــک گ ــر ی ــی ب ــود مبتن ــه خ ــی«، ک ــه دین ــا تجرب ی
تئولوژیــک، یعنــی »خــدا وجــود دارد« اســت، از تئولــوژی ســخن 
گفــت و ایمــان یــا تجربــه دینــی را از نقطــه عزیمــت تئولوژیــک 
ــِن »خــدا وجــود دارد«  ــن گــزاره تئولوژیــک بنیادی ــی از ای آن، یعن

جــدا ســاخت؟
در پاســخ بایــد گفتــه شــود خــود ایــن پرســش کــه »آیــا خدایــی 
ــرض  ــر دو ف ــی ب ــود دارد؟« مبتن ــی وج ــا خدای ــا »آی ــت؟« ی هس
بنیادیــن وجودشــناختی و  بــه تعبیــر هایدگــر  متافیزیکــی اســت: 
فــرض اول مســتتر در ایــن پرســش، کــه بنیــاد و اســاس طــرح آن 
اســت، درکــی موجودشــناختی )اونتیــک( از خداونــد/ امــر قدســی 
ــی  ــا خدای ــیم »آی ــی  پرس ــی م ــر، وقت ــاده  ت ــان س ــه بی اســت. ب

هســت؟«، معنایــش ایــن اســت کــه »آیــا موجــودی بــه نــام خــدا 
ــا خــدا "وجــود" دارد؟«. در  ــا بــه تعبیــر دیگــر، »آی هســت؟« ی
ایــن پرســش خــدا یــا امــر قدســی بــه منزلــه یــک موجــود تلقــی 
ــز  ــاوت و متمای ــر متف ــه دو ام ــه منزل شــده، »خــدا« و »وجــود« ب
ــک  ــم اونتی ــن فه ــاس ای ــر اس ــگاه، ب ــت. آن ــده اس ــم گردی فه
ــر  ــا ام ــدا ی ــان خ ــذاری می ــد و تمایزگ ــناختی( از خداون )موجودش
قدســی بــا وجــود، ایــن ســؤال شــکل گرفتــه اســت آیــا موجــودی 
ــود را  ــف وج ــوان وص ــی  ت ــا م ــود دارد و آی ــد وج ــام خداون ــه ن ب
بــه ذاتــی بــه نــام خداونــد یــا امــر قدســی اطــالق کــرد. در ایــن 
ــت تعلیــق  ــوده، در حال ــد ب ــد« مــورد تردی پرســش »وجــود خداون
اســت. لــذا پاســخ گویــی بــه ایــن پرســش، بــه صــورت گــزاره  ای 

نظــری و تئولوژیــک ظاهــر مــی  شــود.
لیکــن، در مقابــل ایــن درک اونتیــک و تئولوژیــک از خداونــد یا امر 
قدســی، تلقــی اونتولوژیــک )وجودشــناختی( از خداوند/ امر قدســی 
ــه موجــودی در کنــار ســایر  قــرار دارد کــه خداونــد را نــه بــه منزل
موجــودات، بلکــه بــه منزلــه خــود وجــود فــی  نفســه تلقــی مــی  
کنــد. در ایــن تلقــی، »وجــود/ هســتی« و »امــر قدســی« دو امــر 
جــدا و متمایــز نیســتند کــه ســپس اطــالق و نســبت دادن اولــی به 
دومــی، در شــکل ایــن پرســش کــه »آیــا خــدا/ امر قدســی هســت 
ــان  ــود را نمای ــود دارد؟« خ ــی وج ــر قدس ــه ام ــه منزل ــزی ب و چی
ســازد. بــه تعبیــر ســاده -تــر، در ایــن تلقــی، وجــود و امــر قدســی 

در وحــدت و ایــن  همانــی  شــان اندیشــیده مــی  شــود.
ــه  ــی هــر گون ــق نهای ــن نحــوه از تفکــر، وجــود اف ــر اســاس ای ب
تفکــر و کنــش آدمــی و امــری اســتعالیی، یعنــی تعلیــق  ناپذیــر 
و تردیدناپذیــر اســت. »وجــود« حقیقتــی اســتعالیی اســت کــه بــه  
ــا تعلیــق  ــد ی ــوان آن را محــل شــک و تردی هیــچ  وجــه نمــی  ت
ــن  ــذا ای ــت: ل ــدنی اس ــری انکارناش ــود ام ــرار داد. وج ــم ق حک
پرســش کــه »آیــا وجــود هســت؟« یــا »آیــا وجــود، وجــود دارد؟« 
از اســاس بــی  معناســت. مــا حتــی اگــر »وجــود« را نیــز »انــکار« 
کنیــم، خــود ایــن انــکار نوعــی کنــش، نوعــی فعــل آدمــی و لــذا 
ــود  ــود »وج ــه ش ــر گفت ــت. اگ ــود( اس ــتی )وج ــوه  ای از هس نح
نیســت«، ایــن عبــارت امــری خودمتناقــض و در همــان حــال بــی  
معناســت. حتــی ایــن عبــارت کــه »وجــود هســت«، یعنی نســبت 
دادن هســتی بــه وجــود   بــا توجه بــه اینکــه »هســتی« و »وجود« 
صرفــاً و تعبیــر مختلــف از حقیقتــی واحــد هســتند  )یعنــی نســبت 
ــه خــود  ــا نســبت دادن وجــود ب ــه خــود هســتی ی دادن هســتی ب
وجــود( معنــای محصلــی همچــون ســایر گــزاره  هــای بامعنایــی 
کــه در زندگــی روزمــره بــه کار مــی  بریــم، نــدارد. شــاید نیــز وقتی 
گفتــه مــی  شــود »وجــود هســت« )یعنــی »هســتی هســت«(، در 
ایــن عبــارت ســاده حقیقتــی خــود را آشــکار مــی  ســازد. ســخن 
ــم  ــن آن ــت: »م ــه گف ــد ک ــاد آوری ــه ی ــق ب ــد عتی ــَوه را در عه َیه

کــه هســت«.
بــه راســتی، ایــن عبــارت کــه »هســتی هســت«، صــرف 
ــا و  ــی ه ــه کار لّفاظ ــا ب ــه تنه ــت ک ــوده  ای اس ــی بیه تکرارگوی
بــازی هــای زبانــی و فضــل  فروشــی هــای فیلســوفانه مــی  آیــد؟ 
و یــا نــه؛ در ژرفنــای ایــن عبــارت ســاده و بــی  پیرایــه »هســتی 
ــا را  ــه م ــه اســت ک ــده -ای نهفت ــره  کنن هســت«، روشــنایی خی
بــه خویــش مــی  خوانــد و سرشــت »ایمــان یــا عــدم ایمــان« را 
همیــن گشــایش یــا بســته بــودن نــگاه مــان بــه نــدای خامــوش 

ــرد؟ ــد جســت  وجــو ک ــن روشــنایی بای ای
ــه همچــون نئوپوزیتویســت هــا و  عبــارت »هســتی هســت« را ن
ــزاره  ای  ــوان گ ــی  ت ــی م ــی و زبان ــای تحلیل ــروان فلســفه  ه پی
بــی  معنــا، یــک شــبه  گــزاره یــا نهایتــاً یــک توتولــوژی )تکــرار 
ــداد  ــزاره  ای در ع ــوان آن را گ ــی  ت ــه م ــرد و ن ــی ک ــوم( تلق معل
ـ  ســایر گــزاره  هــا برشــمرد. »هســتی هســت«، نــه یــک گــزاره ـ 
و لــذا نــه یــک گــزاره و بــاور تئولوژیــک   بلکــه بنیــاد همــه گــزاره  
هــا و اساســاً بنیــاد همــه آگاهــی هــا، همــه گفتارهــا، همــه کنــش 
هــا و حتــی بنیــاد همــه تصــورات، بیــم هــا و امیدهــا و خــواب ها و 

رؤیاهــای ماســت.
ــر و  ــری تردیدناپذی ــه ام ــه منزل ــی، وجــود، ب ــن تلق ــر اســاس ای ب
تعلیــق  ناپذیــر، همــان امــر قدســی و یگانــه امــر قدســی اســت. 
اگــر در ســنت متافیزیــک بــه طــور عــام و در ســنت هــای اندیشــه  
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هــای تئولوژیــک، کــه خــود بــه شــدت از اندیشــه  هــای 
ــی   ــه بالمعن ــان مابعدالطبیع ــد، می ــه  ان ــر پذیرفت ــی تأثی متافیزیک
ــا احــکام کلــی وجــود، یــا همــان  االعــم )بحــث از امــور عامــه ی
وجودشناســی( بــا مابعدالطبیعــه بالمعنــی  االخص )بحــث از موجود 
اعلــی یــا خداوند، یــا همــان الهیــات( )تئولــوژی( تمایزگــذارده م ی 
شــد، در تلقــی مســتتر در ایــن مقالــه، مابعدالطبیعه بالمعنــی  االعم 
)وجودشناســی( بــا مابعدالطبیعــه بالمعنــی  االخــص )الهیــات( یکی 
شــده، وجــود و امــر قدســی در وحــدت و ایــن  همانــی  شــان بــه 
اندیشــه در مــی  آیــد. لــذا اندیشــیدن بــه وجــود/ امــر قدســی بــه 
ــه آگاهــی و کنــش، بــه  هیــچ  وجــه خــود  ــه بنیــاد هــر گون منزل
ــک  ــی تئولوژی ــاور و مفروض ــر ب ــی ب ــک و مبتن ــری تئولوژی ام

نیســت.
ــز  ــی بحــث خویــش، یعنــی ادامــه ســخن از تمای ــه مســیر اصل ب
میــان دیــن و تئولــوژی بازگردیــم. در بســیاری از مواقــع مــا از دین 
ســخن مــی  گوییــم، لیکــن مرادمــان تئولــوژی اســت. »دیــن«، 
همــان گونــه کــه در فرازهــای بعــدی توضیــح داده شــد، »نوعــی 
نســبت وجــودی )اگزیستانســیل( بــا امــر قدســی اســت« ایــن در 
ـــ  حالــی اســت کــه تئولــوژی    در معنــای نظــری و جدلــی آن ـ 
نظامــی از گــزاره  هــا و باورهــای جزمــی و مفروضــات در حــول و 
حــوش امــر قدســی و نســبت آدمــی بــا آن اســت. در نظــام هــای 
تئولوژیــک، عمــل تفســیر از نصــوص صرفــاً بــه کشــف و یافتــن 
معنــای گــزاره  هــا محــدود مــی  شــود، ایــن در حالی اســت کــه در 
خودآگاهــی دینــی عمــل تفســیر بــا پدیدارشناســی پیونــد خــورده، 
مــی  کوشــد امــری نامســتور را از پــس گــزاره  ها پدیــدار و آشــکار 
ســازد. در نظــام هــای تئولوژیــک، معرفــت حصولــی، مفهومــی و 
گــزاره  ای و باورهــا بــه پــاره  ای از تصــورات و تصدیقــات ذهنــی 
ــت  ــی معرف ــی نوع ــان دین ــه در ایم ــی ک ــیطره دارد، در حال س
ــه ایــن  حضــوری، غیرمفهومــی و قلبــی غلبــه دارد کــه خــود را ب
ــه و  ــه توج ــرده، بلک ــدود نک ــی مح ــات ذهن ــورات و تصدیق تص
تأکیــد بــر انکشــاف یــا پرده بــرداری از حقیقتــی پنهــان، نامســتور 
و بــر زبــان  ناآمدنــی اســت. در ایمــان دینــی معنــا حاصــل نوعــی 
ــه  ــی ک ــه حضــور اســت، در حال ــردن حضــور«  و تجرب »عملی ک
نظــام هــای تئولوژیــک به صــرف تفکــر مفهومی و شــرح و بســط 
ــزاره  هــا محــدود مــی  شــود. ایمــان  و نظــام ســازی محــض گ
ــودن مشــخصی را از آدمــی  ــوژی، نحــوه ب ــی، برخــالف، تئول دین
ــود  ــه به خودی خ ــت ک ــودن اس ــوه ب ــن نح ــرده، و همی ــب ک طل
ســطوح و مراتــب حضــور امــر قدســی را بــرای فــرد مؤمــن تعییــن 

می کنــد.
در رویکــرد تئولوژیــک بــه دیــن حفــظ و دفــاع از نظامــی از 
مفروضــات پیشــین، اصــل و محــور تفکــر اســت و ایــن درســت 
ــد  ــود را متعه ــه خ ــت ک ــی اس ــی دین ــل خودآگاه ــه مقاب نقط
ــه آن  ــا مفروضــات پیشــین بلکــه ب ــا ی ــاره  ای از نظام ه ــه پ ــه ب ن
حقیقتــی مــی  دانــد کــه خــود را بــر هــر تفکــری عرضــه و آشــکار 
مــی  کنــد. بدیــن ترتیــب، تئولــوژی، برخــالف ظاهــر و مدعیــات 
»گــوش فلــک  کــر کــن«اش رویکــردی خــودـ  بنیــاد و حاصــل 
»اراده معطــوف بــه قــدرت« و ســودای خــام و محــال ســیطره بــر 
امــری اســتعالیی و چیــره  ناپذیــر اســت و درســت در نقطــه مقابل 
ــاد را امــری  ــرد کــه بنی ــرار مــی  گی خودآگاهــی و ایمــان دینــی ق
اســتعالیی و فراتاریخــی مــی  دانــد کــه فراســوی هــر گونه نظــام و 

ــرار دارد. ــا ق مفروضــات پیشــین و خودســاخته تاریخــی م
همــان گونــه کــه قبــاًل، در برخــی از ســیاه  مشــق هــای خویــش، 
اشــاره کــرده بــودم، تفکــر تئولوژیــک یــا کالمــی، نحــوه تفکــری 
اســت کــه بیــش از آن کــه دغدغــه فهــم حقیقــت   یعنــی همــان 
ــن   ــدت و ای ــد در وح ــه بای ــرطی ک ــق و البش ــه مطل ــه نقط یگان
همانــی بــا وجــود و امر قدســی بــه اندیشــه درآیــد  را داشــته باشــد 
خــود را متعهــد بــه دفــاع و توجیــه پــاره  ای از باورهــای تاریخــی 
مــی  دانــد. بــه همیــن دلیــل، ایــن نحــوه تفکــر، تفکــری جدلــی 
اســت، بــه این معنــا کــه بیــش از آن کــه خواهــان دفــاع از حقیقت 
باشــد در صــدد دفــاع از پــاره  ای اعتقــادات از پیــش پذیرفتــه شــده 
ــز  ــه چی ــا هم ــک، ب ــی تئولوژی ــر جدل ــه آنهاســت. در تفک و توجی
برخــورد ابــزاری و دوگانــه مــی  شــود. از عقــل و اســتدالل بــرای 
اثبــات حقانیــت و درســتی پــاره  ای اعتقــادات اســتفاده مــی  شــود 

لیکــن تــا آنجــا کــه بتــوان از آنهــا بــرای اثبــات و توجیــه معتقدات 
خــود بهــره بــرد، امــا آنجــا کــه عقــل و اســتدالل نمــی  توانــد پاره  
ای از آمــوزه  هــا و اعتقاداتــش را بپذیــرد، عقــل و اســتدالل منابــع 
نامطمئنــی بــرای رســیدن بــه حقیقــت تلقــی گشــته، پــای آنهــا 

چوبیــن و بــی تمکیــن قلمــداد مــی  گــردد.
در تئولــوژی بــا علــم و معرفــت تجربــی نیــز چنیــن برخــورد مــی  
شــود. آنجــا کــه فرضــاً ســخن از برهــان ُصنــع و اثبــات نظــم در 
عالـَـم اســت مــی  تــوان بــه شــواهد علمــی و تجربــی رجــوع کــرد 
و بــه واقــع  نمایــی علــوم اعتمــاد داشــت لیکــن آنجــا کــه علــم 
ــی   ــت م ــک مقاوم ــادات تئولوژی ــا و اعتق ــر باوره ــه در براب و تجرب
ــرار  ــد ق ــورد تردی ــم را م ــی عل ــع نمای ــت و واق ــد قطعی ــد بای کنن
داد و احــکام علمــی و تجربــی را صــرف فرضیــه )در برابــر قانــون 
ــی را  ــت تجرب ــرد و معرف ــی ک ــی( تلق ــات شــده و یقین علمــی اثب
بایــد معرفتــی ظنــی و غیریقینــی و لــذا غیرقابــل اعتمــاد دانســت. 
تاریــخ نیــز چنیــن اســت. تفکــر تئولوژیــک تــا آنجــا بــه تاریــخ و 
مســتندات تاریخــی بــه منزلــه یــک منبــع معرفتی مــی  نگــرد که 
از آنهــا بتــوان مؤیداتــی بــرای اثبــات باورهــای اعتقــادی و کالمی 
ــه دســت آورد. امــا آنجــا کــه مســتندات تاریخــی نافــی و  خــود ب
ناقــض باورهــای اعتقــادی  اش اســت، بایــد در منبِع معرفــت بودن 
ــل  ــک دلی ــه هــزار و ی ــخ و در صحــت مســتندات تاریخــی ب تاری
تردیــد کــرد، هــزار و یــک دلیلــی کــه اگــر مــورد اســتفاده خصــم 
و رقیــب قــرار گیرنــد، در درســتی و اعتبــار یکایــک همیــن دالیــل 

بایــد تردیــد داشــت.
بــه بیــان ســاده  تــر، هــر علــم و معرفــت و روشــی صرفــاً تــا آنجــا 
اعتبــار دارنــد کــه در جهــت اثبــات اعتقــادات و باورهــای ما باشــند. 
امــا چنانچــه خصــم یــا رقیــب از همیــن منابــع یــا روش هــا بهــره 
ــه  ــرار داد. ب ــد ق ــار آنهــا را مــورد تردی ــد صحــت و اعتب ــد، بای جوی
همیــن دلیــل، تفکــر تئولوژیــک بــه دلیــل مواجهــه جدلــی   اش 
ــای  ــه از ارزش ه ــاف« را، ک ــدل و انص ــری »ع ــب و دیگ ــا رقی ب
بنیادیــن اخــالق و معرفــت، در نظــام  معرفــت دینــی اســت، زیرپــا 
گذاشــته، دیگــری  و طــرف گفــت  وگــوی خــود را  بــا مهــرورزی، 
مهربانــی و عشــق سرشــار انســانی،  کــه خود یکــی دیگــر از ارزش 
هــای اخالقــی بنیادیــن و مســتتر در حیــات و نحــوه زیســت دینی 
ــه جــزء ضــروری گفــت  وگــو و جســت وجــوی  ــه منزل اســت، ب
ــد. تفکــر تئولوژیــک  ــی و قدســی تلقــی نمــی  کن حقیقــت متعال
ــزرگان  ــارات ب ــات و عب ــات، روای ــدس، آی ــاب مق ــا کت ــی ب حت
ــه  ــزاری و دوگان ــه نحــو اب ــز ب ــاد خــود نی ــن مــورد اعتق ــاء دی و آب
برخــورد مــی  کنــد، یعنــی تــا آنجــا بــه آیــات و روایــات تمســک 
مــی  جویــد کــه ایــن آیــات و روایــات در جهــت اثبــات معتقــدات 
نظــام کالمــی و تئولوژیــک مــورد نظــر خــود باشــد و آن دســته از 
آیــات و روایاتــی را کــه مغایــر و در تعــارض بــا باورهــای کالمــی 
مــورد نظــرش باشــند بــه ســهولت مــورد غفلــت قــرار داده، یــا می  
کوشــد آنهــا را بــا راه  حــل هایــی عجیــب و غریــب مــورد تفســیر 

و توجیــه قــرار دهــد.
ــیار  ــر بس ــالف ظاه ــک، برخ ــر تئولوژی ــل، تفک ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــر دین ــی ب مقدســش و برخــالف ادعاهــای پرطمطراقــش مبن
ــت و  ــاد اس ــیار خودبنی ــری  اش، بس ــام فک ــودن نظ ــی ب و اله
ــه نحــوی خفــّی  نیهیلیســم، بــی  بنیــادی و خودبنیــادی، لیــک ب
ــک  ــزاره  ای تئولوژی ــت گ ــای دارد ماهی ــان ، در دل آن ج و پنه
چنیــن اســت:من چنیــن مــی  خواهــم یامــن چنیــن فــرض مــی 
ــث در  ــل تثلی ــه اص ــاد ب ــت اعتق ــال ذات و حقیق ــرای مث ــم. ب کن
نظــام تئولوژیــک مســیحیت را چنیــن مــی  توانیــد تعبیــر کنیــد: 
»مــن، بــه عنــوان یــک فــرد مســیحی،می خواهم یــا از پیشــفرض 
مــی  گیــرم کــه خــدا یکــی و در همــان حــال ســه تاســت«. همــه 

ــن اســت. ــک چنی مفروضــات تئولوژی
نقــش مفروضــات و انتخــاب هــای پیشــین در نظــام هــای 
تئولوژیــک آنچنــان نیرومنــد اســت کــه وقتــی مدافعــان ایــن نظام 
ــرز  ــد م ــی  گوین ــخن م ــی س ــای تاریخ ــخ و رویداده ــا از تاری ه
مشــخصی میــان وقایــع و تفســیر ایــن وقایــع وجــود نــدارد. البتــه 
ایــن انتقــادی نیســت کــه منحصــراً بــه نظــام هــای تئولوژیــک و 
ــوع تاریخــی حاصــل  ــک وارد باشــد. هــر ن ــخ  هــای تئولوژی تاری
ــناخت  ــاً ش ــت. اساس ــیر اس ــع و تفس ــور واق ــی ام ــم  تنیدگ دره

ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــاختاری اس ــیر   س ــی تفس ــری دارای نوع بش
کــه هــر نــوع معرفتــی از اشــیا و موجــودات، و نــه صرفــاً از امــور 
ــا  ــوری هــا و مفروضــات پیشــین اســت. ب ــار از تئ تاریخــی، گرانب
ایــن وصــف، در تاریــخ  هــای تئولوژیــک، یعنــی در گــزارش هایی 
کــه نظــام هــای تئولوژیــک از تاریــخ ارائــه مــی دهنــد ایــن درهــم  
تنیدگــی میــان امــر واقــع و تفســیر در معنــای مضاعفــی صــورت 
مــی  گیــرد. بــه تعبیــر ســاده  تــر، نظــام هــای تئولوژیــک تاریــخ 
را نــه آنچنــان کــه هســت بلکــه آنچنــان کــه بایــد باشــد، توصیف 
مــی  کننــد. بــرای مثــال، وقتــی یــک فــرد مســیحی و معتقــد بــه 
نظــام تئولوژیــک مســیحی، شــرح زندگانــی مســیح را، بــه منزلــه 
ــرای مــا توضیــح مــی   یــک امــر تاریخــی، شــرح مــی  دهــد و ب
ــد،  ــده ش ــاره زن ــش دوب ــد از مرگ ــیح بع ــه مس ــه چگون ــد ک ده
ــرش اوســت،  ــورد پذی ــه م ــد ک ــی  گوی وی از تاریخــی ســخن م
یعنــی در واقــع وی بــرای مــا ایــن امــر را بازگــو مــی  نمایــد کــه 
مطابــق بــا مفروضــات اعتقــادی و پیشــین او تاریــخ چگونــه بایــد 
روی داده باشــد. کلمــه »بایــد« در اینجــا بیانگــر نوعــی ضــرورت 
منطقــی اســت، لیکــن کلمــه »منطــق« در ایــن ســیاق نبایــد بــه 
معنــای عــادی و متــداول لفــظ، یعنــی در معنــای منطق صــوری و 
ارســطویی فهمیــده شــود. بــه تعبیــر ســاده  تــر، وقتــی مدافــع یک 
نظــام تئولوژیــک گزارشــی تاریخــی مــی  دهــد، فحــوای ســخن 
ــورد  ــادی و م ــی اعتق ــول و مبان ــت: اص ــن اس ــع چنی وی در واق
ــوادث تاریخــی  ــه ح ــد ک ــی  کن ــن ایجــاب م ــن چنی ــرش م پذی
چنیــن روی داده باشــند و آنچــه مــن از تاریــخ گــزارش مــی  دهــم 
ــا  ــتی آنه ــه درس ــن ب ــه م ــت ک ــی اس ــی مفروضات ــه منطق نتیج
پیشــاپیش یقیــن و ایمــان دارم. پــس از آنجــا کــه اصــول و مبانــی 
مــن درســت و عیــن حقیقــت اســت ، گــزارش تاریخــی  ای کــه 
بــر  اســاس ایــن حقایــق از پیــش مفــروض ایمانــی شــکل گرفتــه 

ــد غلــط و برخــالف واقــع باشــد. اســت نمــی  توان
در واقــع، فــرد مؤمــن بــه یــک نظــام تئولوژیــک از نظــام ایمانــی 
اش حــوادث تاریخــی  را نتیجــه مــی  گیــرد و نــه بالعکــس. لیکن، 
ــوادث  ــن مســیر ح ــه ای ــد ک ــی  کن ــود م ــن وانم ــودآگاه، چنی ناخ
تاریخــی اســت کــه ایمــان و اصــول اعتقــادات وی را تأییــد مــی  
نمایــد. ایــن مســیر اســتنتاج حــوادث تاریخــی از دل نظــام هــای 
ــک  ــخ  ســازی تئولوژی ــوان تاری ــادی را  مــی  ت ــک و اعتق تئولوژی
ــری  ــن کــه تعابی ــر ای ــد، مشــروط ب ــی مقــدس نامی ــا دروغ گوی ی
ــه  ــیاق ب ــن س ــی« در ای ــا »دروغ گوی ــازی« ی ــخ  س ــون »تاری چ
منزلــه مفاهیمــی ارزشــی و اخالقــی تلقــی نگردنــد. پدیــدار تاریــخ  
ســازی تئولوژیــک یــا دروغ گویــی مقــدس امــری اســت کــه کــم 
ــه نحــوی ناخــودآگاه  و بیــش در همــه نظــام هــای تئولوژیــک ب
ــا  ــا ، ب ــه در دوران م ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی  ده روی م
ــه گرایشــات سکوالریســتی  ــای تاریخــی، غلب رشــد پژوهــش ه
ــات  ــه گزارش ــک، ب ــای تئولوژی ــام ه ــیاری از نظ ــی بس و فروپاش
ــا نوعــی بدبینــی و تردیــد  تئولوژیــک از تاریــخ در اغلــب مواقــع ب

نگریســته مــی  شــود.
ــک،  ــای تئولوژی ــه  ه ــا و اندیش ــام ه ــه در نظ ــر اینک ــه دیگ نکت
تفکــر و پرســش گــری در عمیــق  تریــن و اصیــل  تریــن معنــای 
کلمــه، یعنــی پرســش از مفروضــات اصلــی و پژوهــش در اصــول 
اولیــه و مفاهیــم بنیادیــن فرهنــگ و ســنت، ممتنــع اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه کــه تفکــر و پرســش گــری تــا نهــای ی تریــن 
ــی  در  ــه خودآگاهــی دین ــا مفروضــات ممکــن جانمای مفــروض ی
معنــا و مفهــوم مــورد نظــر در ایــن مقالــه اســت، چــرا کــه صرفــًا 
ـــ به بیــان دقیق  بــا پرســش گری تــا  نهایــی  تریــن مفروضــات ـ 
تــر، تانهایــی  تریــن مفــروض    اســت کــه آن یگانــه امــر مطلــق 
اســتعالیی، بــه منزلــه حقیقتــی قدســی خــود را آشــکار می  ســازد.

تفکــر تئولوژیــک نوعــی نظام  ســازی )سیســتم ســازی( نظــری به 
واســطه پــاره  ای از باورهــای قومــی و تاریخــی اســت کــه برخی از 
اجــزاء ایــن سیســتم پــاره دیگــری از اجــزاء آن را تأییــد مــی  کنــد 
و میــان ایــن اجــزاء بــه لحــاظ منطقــی نوعــی رابطــه دوری وجــود 
دارد. از آنجــا کــه فــرِد اســیِر تفکــر تئولوژیــک، رابطــه دوری میــان 
اجــزاء نظــام تئولوژیــک خویــش را درنمــی  یابــد  ، و ایــن اجــزاء به 
نحــو دوری، یعنــی به نحــوی متقابــل، یکدیگــر را حمایــت و تأیید 
مــی  کننــد، کل نظــام تئولوژیــک بــرای فــرد مدافــع آن، بــه منزله 
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حقیقتــی قطعــی، یقینــی، مطلــق و تردیدناپذیر مــی  نمایــد. مدافع 
یــک نظــام تئولوژیــک درنمــی  یابــد کــه بــرای بســیاری ، از جمله 
ــک ، نظــام  ــا ایدئولوژی ــک ی ــان ســایر نظــام هــای تئولوژی مدافع
ــه  ــت و رابط ــد اس ــورد تردی ــاس م ــر وی از اس ــورد نظ ــری م فک
ــن و ریشــه  ــور از ب ــک مذک ــزاء تئولوژی ــان اج ــل می دوری و متقاب
ــم بنیادینــش  ــه و مفاهی ، یعنــی در همــه مفروضــات، اصــول اولی

محــل شــک و تردیــد اســت.
ــی آســمانی اســت و  ــرآن از نظــر مســلمانان کتاب ــال، ق ــرای مث ب
ایــن امــر را روایاتــی از پیامبــر یــا ائمــه تأییــد مــی  کنــد. همچنین 
ــن امــری  ــی صــادق اســت و ای ــی مرســل و نب ــر اســالم نب پیامب
اســت کــه قــرآن بــه منزلــه کتــاب  اهلل آن را تصدیــق مــی  کنــد. 
عتــرت پیامبــر و ســیره و حدیــث نیــز بــرای شــیعیان حجیــت دارد، 
ــا در  ــر ی ــث پیامب ــاد در احادی ــن اعتق ــرای ای ــی ب چــرا کــه مؤیدات
آیــات قرآنــی یافــت مــی  شــود. ایــن یــک نظــام اعتقــادی اســت 
کــه مــورد قبــول مســلمانان یــا شــیعیان اســت و هــر جــزء آن بــه 
کمــک جــزء  دیگــر تأییــد مــی  شــود. امــا اگــر کســی در اصــل 
اعتقــاد بــه وجــود خــدا ، نبــوت، امــکان ارتبــاط آدمــی بــا خداونــد 
یــا در حقیقــت وحــی شــک و تردیــد داشــته یــا اساســاً همــه ایــن 
اصــول و مفاهیــم بنیادیــن و مفروضــات آن را منکــر گــردد، دیگــر 
ــه  ــث، وی را ب ــا احادی ــرآن ی ــات ق ــه آی ــا اســتناد ب ــوان ب نمــی  ت
ایمــان آوردن بــه اصــول اعتقــادی مســلمانان یــا شــیعیان متقاعــد 
کــرد. بــه همیــن دلیــل، تفکــر تئولوژیــک هــر چنــد در القــاء نوعی 
ــه از پیــش باورکنندگانــش و در حفــظ وحــدت اجتماعــی  یقیــن ب
معتقــدان بــه یــک دیــن یــا مذهــب از نقــش بســزایی برخــوردار 
اســت، لیکــن بــه همــان نســبت در ایجــاد ارتبــاط بــا غیرمؤمنــان 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــوان اســت. ب ــن نات ــا آیی ــن ی ــران آن دی و منک
پیــروان و متولیــان هــر نظــام تئولوژیــک نیازمنــد زبــان، مفاهیــم 
و مقــوالت عــام، فراگیــر و غیرتئولوژیکــی هســتند تــا بتواننــد بــر 
اســاس آنهــا بــه اثبــات حقانیــت و درســتی نظــام اعتقــادی خویش 
بــرای غیرمؤمنــان و منکــران بپردازنــد. بــی  تردیــد، ایــن زبــان و 
مقــوالت عــام و فراگیــر از زمــره مفاهیــم فلســفی و ِحکمــی )و نــه 

دینــی و فرقــه  ای( خواهــد بــود. 
در اینجــا، قابــل ذکــر اســت کــه نقــد رادیــکال و بنیادیــن تئولوژی 
از جانــب متفکرانــی چــون ســورن کــی یرکــه  گــور، متفکــر متألـّـه 
مســیحی و بیــان ایــن حقیقــت کــه مســیحیت یــا دیــن بــه طــور 
ــه   ــا نظری ــد آن را ب ــه بای ــن فلســفی نیســت ک ــک دکتری ــی ی کل
ــا  ــوف ی ــک فیلس ــز ی ــیح نی ــد و مس ــی فهمی ــای عقل ــردای ه پ
ــک  ــه کوچ ــک جامع ــم ی ــون ه ــوده و حواری ــرداز نب ــه  پ نظری
ــعی در  ــه س ــن رأی وی ک ــد و ای ــداده بودن ــکیل ن ــی را تش علم
توجیــه عقلــی ایمــان مســیحی، کوششــی باطــل و بیهــوده اســت 
و نخســتین کســی کــه در مســیحیت، دفــاع از دیــن مســیح را باب 
کــرد، در واقــع یهــودای خائــن دیگــری اســت، بــه  خوبــی تمایز دو 
مقولــه »تئولــوژی« و »ایمــان دینــی« را در نظــر وی نشــان مــی  
دهــد. همچنیــن، طــرح »تخریــب تئولــوژی« از ســوی متفکــری 
چــون هایدگرــــ بــه معنــای نقــد بنیادیــن نظــام هــای تئولوژیــک 
ــای  ــات نظام ه ــیاری از مفروض ــکنی بس ــی و شالوده ش و  فروپاش
تئولوژیــک ســنتی کــه بــه منزلــه تــار و پودهایــی بافتــه شــده بــر 
ذهــن و احســاس و اندیشــه مــا، مــا را از مواجهــه راســتین بــا وجود 
بــاز داشــته اســت    و ایــن کــه وی ایــن تخریــب را دیــوار بــه دیوار 
»گسســت از متافیزیــک« برمــی  شــمارد، بــه  هیــچ  وجــه دعــوت 

بــه نوعــی تفکــر ســکوالر، نیهیلیســتیک و غیردینــی نیســت.
ایــن تلقــی که هــر گونــه فراخوانــی بــه گــذر از تئولــوژی و تخریب 
شــالوده های تفکــر تئولوژیــک بــه منزلــه دعــوت به سکوالریســم، 
ــی  ــی و عموم ــد کل ــا رون ــویی ب ــادی و نیهیلیســم و هم س خودبنی
ــر  ــی ب ــت، مبتن ــر اس ــان معاص ــکوالر در جه ــر س ــان تفک جری
ــوده  ــتر گش ــا دو راه بیش ــر م ــه در براب ــت ک ــرض اس ــن پیش ف ای
ــود  ــکان موج ــی از دو ام ــش یک ــه گزین ــر ب ــا ناگزی ــت و م نیس
هســتیم: تفکــر تئولوژیــک یــا تفکــر ســکوالر. لیکــن، در البــالی 
ــت  ــن مدعاس ــات ای ــدد اثب ــده در ص ــه، نگارن ــن مقال ــطور ای س
کــه تفکــر تئولوژیــک و تفکــر ســکوالر یگانــه امکاناتــی نیســتند 
ــری از  ــوه دیگ ــوان از نح ــته، می ت ــود داش ــا وج ــراروی م ــه ف ک
تفکــر غیرتئولوژیــک  غیرســکوالر ســخن بــه میــان آورد، کــه در 

همــان حــال کــه بــه هیــچ یــک از نظــام هــای تئولوژیــک تــن 
نمــی  دهــد لیکــن بــه  هیــچ وجــه نحــوه اندیشــیدنی خودبنیــاد، 
نیهیلیســتیک و ســکوالر نیســت؛ و سرشــت تفکــر یــا ایمــان دینی 

ــد جســت  وجــو کــرد. ــن نحــوه تفکــری بای را در یــک چنی
بــه هــر تقدیــر، علــی رغــم آن کــه تئولــوژی و تفکــر تئولوژیــک 
ــه یــک فرهنــگ داشــته،  ــه منزل ــا دیــن ب ربطــی بســیار وثیــق ب
آن را بایــد یکــی از عناصــر قــوام  بخــش بــه  اصطــالح فرهنــگ 
دینــی تلقــی کــرد، امــا بــرای فهــم سرشــت خــود دیــن و تفکــر 
ــی  ــی اساس ــوژی« مرزهای ــن« و »تئول ــان »دی ــد می ــی بای دین

کشــید.
3. دیــن بــه منزلــه مجموعــه  ای از آداب و رســوم و 

Ritual شــعائر
ــراد  ــی م ــعائر و آداب و رســوم آیین ــه  ای از ش ــن مجموع گاه از دی
ــردد.  ــی  گ ــر م ــن تعبی ــی دی ــد عمل ــه بُع ــه ب ــن جنب شــده و از ای
ــه امــری یکپارچــه  دوجنبــه  ــه منزل ــرای دیــن ب در ایــن تلقــی، ب
نظــری و عملــی در نظــر گرفتــه شــده کــه بــر روی هــم گوهــر و 
حقیقــت دیــن را تشــکیل مــی  دهنــد. ایــن نحــوه رویکــرد بیشــتر 
ــریعت   ــداران و ش ــریعت م ــه ش ــه ب ــت ک ــانی اس ــان کس در می
ــرش و  ــوه نگ ــر نح ــرد در براب ــن رویک ــهورند. ای ــوران مش مح
ــوم  ــعائر و آداب و رس ــان »ش ــه می ــرار دارد ک ــری ق ــرد دیگ رویک
ــی   ــذاری م ــن« تمایزگ ــر دی ــت و گوه ــود »سرش ــا خ ــی« ب آیین
ــن  ــه دی ــه ب ــا، نگــرش فقیهان ــود م ــنت تاریخــی خ ــد. در س کنن
ــان  ــز می ــن و تمای ــه دی ــه ب ــر رویکــردی شــریعت مداران ــان گ بی
ــی( و  ــوم آیین ــعائر و آداب و رس ــه  ای از ش ــریعت« )مجموع »ش
»طریقــت« )روح اصلــی و باطنــی ایــن شــعائر و معانــی وجــودی 
ــت از  ــی حکای ــی و عرفان ــات حکم ــان جریان ــا( در می ــی آنه و قلب

رویکــرد دوم دارد.
ممکــن اســت گفتــه شــود دیــن بــه منزلــه شــعائر و آداب و رســوم 
ــه ذکــر  ــی ب ــذا ضرورت ــی خــود بخشــی از فرهنــگ اســت، ل آیین
آن بــه منزلــه قســمی مســتقل در کنــار دیــن بــه منزلــه فرهنــگ 
ــاوت  ــا تق ــن، در اینج ــت لیک ــتی اس ــه درس ــن نکت ــت. ای نیس
ــان و نظــام  ــه ادی ــدان ب ــی وجــود دارد و آن اینکــه گاه معتق ظریف
ــیحیان،  ــتیان، مس ــون زرتش ــون، همچ ــک گوناگ ــای تئولوژی ه
یهودیــان و مســلمانان در یــک فرهنــگ مشــترکی چــون فرهنگ 
ایرانــی یــا فرهنــگ آریایــی زیســت مــی  کننــد و شــعائر و آداب و 
رســوم آیینــی آنهــا، از عناصــر مقــوِّم یــک فرهنــگ کلــی  تــری 
تأثیــر مــی  پذیــرد. همچنیــن ممکن اســت شــعائر و آداب و رســوم 
آیینــی یــک دیــن خــاص، همچــون مســیحیت، در فرهنــگ های 
گوناگونــی چــون فرهنــگ اروپایــی یــا فرهنــگ آفریقایــی معانی و 
مضامیــن خاصــی پیــدا کنــد. از ســوی دیگــر، تفــاوت دیگــر میــان 
ــی  ــا تلق ــی ب ــوم آیین ــعائر و آداب و رس ــه ش ــه منزل ــن ب ــی دی تلق
ــه بخشــی از فرهنــگ در ایــن اســت کــه در اولــی  ــه منزل دیــن ب
عنصــر اعتقــاد وجــود دارد لیکــن در دومــی یــک چنیــن اعتقــادی 
ممکــن اســت وجــود نداشــته باشــد. فرضــاً رفتــن بــه ســفر حــج یا 
نشســتن بــر ســر ســفره افطــار در مــاه رمضــان، بــه منزلــه یــک 
امــر فرهنگــی، بــا اینجــام همیــن امــور بــه منزلــه امــری آیینــی و 

اعتقــادی متفــاوت اســت.
بــه هر تقدیــر، تمایــز میــان دین بــه منزلــه شــعائر و آداب و رســوم 
آیینــی و دیــن بــه منزلــه فرهنــگ، ممکــن اســت چنــدان دقیــق 
بــه نظــر نرســد لیکــن، توجــه بــه تمایــزات آنهــا شــاید بــه مــا در 

نزدیــک شــدن بــه سرشــت دیــن کمــک کنــد.

4. دین به منزله یک متعلَّق  شناسایی )ابژه(
ــم  ــی  گویی ــخن م ــه س ــن« ک ــا از »دی ــع م ــیاری از مواق در بس
ــی  ــت، یعن ــایی« اس ــق شناس ــا متعلَّ ــژه ی ــک »اب ــان ی مرادم
پدیــده ای کــه خواهانیــم در مقــام یــک فاعــل شناســا )ســوبژه( آن 
را مــورد شناســایی قــرار دهیــم. فی المثــل زمانــی کــه از اســالم در 
ــی  ــالمی(، جامعه شناس ــات اس ــی )مطالع ــای اسالم شناس حوزه ه
ــا  ــم ی ــی  گویی ــخن م ــالم س ــخ اس ــا تاری ــلمان ی ــع مس جوام
آن کــه در حوزه هایــی چــون معرفت شناســی، فلســفه دیــن، 
فلســفه اســالمی و حتــی در حــوزه  هایــی چــون فقــه، علــم کالم 
یــا تفســیر، در بــاب اســالم صحبــت مــی  کنیــم، اســالم برایمــان 

یــک موضــوع بــرای شــناخت و تجزیــه و تحلیــل ذهنــی و عقلــی 
اســت. مــراد از متعلَّــق شناســایی یــا ابــژه امــری اســت کــه بــا آن 
رابطــه تئوریــک برقــرار کــرده، خواهانیــم در یــک رابطــه تئوریــک 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــالمی ک ــم. اس ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع آن را م
ــناس ها  ــدن  ش ــا تم ــان ی ــان، مورخ ــان، شرق شناس اسالم شناس
قــرار می گیــرد، غیــر از اســالمی اســت کــه فرضــاً مــورد اعتقــاد و 

ــوده اســت. ــه صــدر اســالم ب ایمــان مســلمانان اولی
اســالم مســلمانان صــدر اســالم، بــه منزلــه یــک امــر زنــده بــود 
کــه بــه حیــات آنــان معنــا و روشــنایی می بخشــید و همیــن معنــا 
و روشــنایی سرچشــمه ظهــور دوره ای جدیــد و فرهنــگ و تمدنــی 
ــا دینــی چــون اســالم کــه توســط پژوهشــگران،  ــد شــد. ام جدی
اسالم شناســان، معرفــت  شناســان، فیلســوفان دیــن، فقیهــان یــا 
ــالم  ــد اس ــع جس ــرد در واق ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــران م مفس
اســت نــه خــود اســالم، یعنــی اســالمی اســت کــه از اســالمیتش 
تهــی شــده و بــه یــک ابــژه مبــدل شــده اســت. فــرق اســت میان 
نمــاز مســلمانی کــه در نیمه هــای شــب برمی خیــزد و بــر اســاس 
شــور و شــوقی عاشــقانه و آتشــی کــه وجــود وی را بــه بی قــراری 
کشــانده اســت در برابــر راِز آشــنایی ناشــناخته بــا قلبــی آکنــده از 
احســاس هیبــت و خشــیت ســر بــر ســجده می گــذارد، بــا نمــازی 
کــه فرضــاً یــک روانشــناس از اثــرات روانــی آن یــا پراگماتیســتی 
چــون ویلیــام جیمــز از فوائــد عملــی آن یــا فقیهــی از احــکام آن 
ــر  ــر س ــخن ب ــه س ــچ وج ــه هی ــا ب ــد. در اینج ــخن می گوی س
ضــرورت یــا عــدم ضــرورِت رویکــرد تئوریــک نســبت بــه ادیــان، 
ــا یــک چنیــن رویکــردی نیســت،  ــا مخالفــت ب و نیــز موافقــت ی
ــک  ــرد تئوری ــه اواًل، رویک ــت ک ــن اس ــخن در ای ــام س ــه تم بلک
رویکــردی ابژه گــر و ابژه ســاز اســت و ایــن رویکــرد، یگانــه نحــوه 
رویارویــی مــا بــا دیــن، یــا اساســاً بــا هــر پدیــده دیگری مثــل یک 
کــوه، یــک گل، یــک دریــا و غیــره نیســت؛ ثانیــاً، در ایــن رویکــرد 
تئوریــک بســیاری از اوصــاف اساســی و بنیادیــن پدیــدار، از جملــه 

ــده، از دســت مــی  رود. ــداری مغفــول مان ــن و دین ــدار دی پدی
ــتانمان را  ــینیم، دس ــمه ای می نش ــار چش ــا گاه کن ــال، م ــرای مث ب
در آن فــرو می کنیــم، خنکــی آرامش بخــش آن را بــا تمــام 
وجودمــان احســاس می کنیم، عطــش جگرســوزمان را بــا آب زالل 
چشــمه رفــع می کنیم و میــان خویــش و طبیعــت احســاس انس و 
الفتــی عمیــق و دیرپــای می کنیــم و گاه آب همان چشــمه را داخل 
یــک لولــه آزمایش ریختــه، بــرای تجزیــه وتحلیــل به آزمایشــگاه 
مــی  بریــم و در یــک رابطــه علمــی و تئوریــک، دربــاره ســاختمان 
شــیمیایی، نقطــه جــوش، نقطــه انجمــاد و ســایر خواص شــیمیایی 
و فیزیکــی آن مطالعــه می کنیــم. ایــن دو رویکــرد یکــی نیســت. 
در رویکــرد نخســت، مــا بــا آب چشــمه رویکــردی غیرتئوریــک و 
ــه بخشــی از زیســت   ــه منزل ماقبــل علمــی داشــته، آب چشــمه ب
جهــان آشــنا و مأنــوس مــا آشــکار مــی  شــود، لیکــن در رویکــرد  
ــمه را  ــا آب چش ــت م ــک اس ــی و تئوری ــردی علم ــه رویک دوم ک
تبدیــل بــه یــک متعلَّــق شناســایی و یــک ابــژه می کنیــم. مارتیــن 
ــت؟  ــی چیس ــوان ش ــا عن ــش ب ــار خوی ــی از آث ــر، در یک هایدگ
خواهــان اثبــات ایــن حقیقــت اســت کــه شــی همــان ابژه نیســت 
و ایــن در تفکــر دوره جدیــد اســت کــه شــی بــا ابــژه یکســان تلقی 

می گــردد.
ــدا  ــی پی ــک و علم ــه تئوری ــا آن رابط ــه ب ــت ک ــیئی اس ــژه ش اب
کرده ایــم و آن را تحــت مقــوالت ومفاهیــم ذهنــی خویــش قــرار 
داده ایــم. همــه ســخن هایدگــر ایــن اســت کــه رویکــرد علمــی،  
یعنــی رویکــرد تئوریــک، یگانــه رویکــرد ما بــه اشــیاء نیســت. ثانیًا 
رویکــرد غیرتئوریــک به اشــیاء کــه رابطــه حضــوری و غیرمفهومی 
ــک  ــرد تئوری ــه رویک ــل ب ــل و تحوی ــل تأوی ــت قاب ــیاء اس ــا اش ب
ــن و  ــون دی ــداری چ ــورد پدی ــاً در م ــکات دقیق ــن ن ــت. همی نیس
نحــوه مواجهــه مــا بــا آن صــادق اســت. دیــن یــک امــر وجــودی 
)اگزیستانســیل( اســت کــه اساســاً ابــژه -شــدنی نیســت و همیــن 
کــه ابــژه مــی  شــود، مــی  میــرد؛ درســت مثــل تجربــه عشــق که 
همیــن کــه بخواهــد موضــوع یــک تجزیــه و تحلیــل علمــی واقع 
شــود، از کــف مــی  رود. دیــن بــه منزله یــک رابطــه وجــودی زنده 
بــا امــر قدســی غیــر از دیــن مــرده و ابــژه  شــده ای اســت کــه در 
یــک رابطــه تئوریک تحــت مفاهیــم و مقــوالت گوناگــون علمی و 
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نظــری قــرار مــی  گیــرد.
اگــر میــان »دیــن« و »دیــن ابــژه  شــده، یعنــی دیــن بــه منزلــه 
یــک متعلَّــق شناســایی« تمایــزی نبــود، و اگــر رویکــرد علمــی 
ــی  ــی یک ــان دین ــن و ایم ــود دی ــا خ ــن، ب ــه دی ــک ب و تئوری
ــون  ــانی چ ــالم  شناس ــًا اس ــت فرض ــی  بایس ــا م ــذا م ــود، ل ب
مونتگمــری وات و مــاری شــیمل آلمانــی، پطروشفســکی روس 
ــرآن و  ــورد اســالم، ق ــه عمــری در م و گلدزیهــر یهــودی را، ک
ــش  ــد و دان ــه  ان ــش پرداخت ــه و پژوه ــه مطالع ــا ب ــخ آنه تاری
ــلمانان و  ــود مس ــتر از خ ــی بیش ــالم، حت ــاب اس ــیعی در ب وس
مســلمانان برجســته تاریــخ اســالم، داشــته  انــد از جملــه 
ــاس،  ــن قی ــر همی ــماریم. ب ــان برش ــلمانان جه ــن مس بزرگتری
ــالمی،  ــفه اس ــه(، فلس ــالم )فق ــی اس ــام حقوق ــا نظ ــنایی ب آش
ــی  ــه  شناس ــا جامع ــاد ی ــالم، اقتص ــخ اس ــال، تاری ــم الرج عل
ملــل مســلمان و ... هیــچ یــک ضرورتــًا بــه معنــای دینــداری در 

ــت. ــاص نیس ــای خ ــه معن ــلمانی ب ــام و مس ــای ع معن

5 .دین به منزله اخالق
ــه »اخــالق« بســیار رواج  ــه منزل ــن« ب ــی »دی ــت، تلق ــد از کان بع
یافــت. کانــت، در نقــد عقــل محــض نشــان داد کــه بنیــادی  ترین 
ــاد  ــه وجــود خــدا، اعتق ــاد ب ــی اعتق ــات، یعن ــی الهی اصــول و مبان
بــه آزادی انســان و بــاور بــه ابدیــت و روز اجــزا، بــه دلیــل کاربــرد 
ــرون از  ــه ممکــن و بی ــرو تجرب ــارج از قلم ــه در خ ــوالت فاهم مق
حــوزه پدیــداری، بــی  اعتبــار بــوده، عقــل نظــری در اثبــات ایــن 
اعتقــادات و باورهــای دیرینــه الهیــات بــا شــک  و تردیــد و بــا آنتی  
نومــی  هــا، یعنــی قضایــای جدلــی  الطرفیــن مواجــه مــی  شــود. 
لیکــن، کانــت کوشــید از طریــق دیگــری، یعنــی بــه واســطه تأمل 
بــر عقــل عملــی و حــوزه اخــالق  بــه دفــاع از مفروضــات بنیادیــن 
الهیــات بپــردازد. انقــالب کپرنیکــی کانــت در حــوزه اخــالق، یعنی 
ــه اخــالق  ــی ک ــل کانت ــات ماقب ــف الهی تالشــی در جهــت مخال
ــات  ــه ظهــور »الهی ــات مــی  دانســت منجــر ب ــر الهی ــی ب را مبتن
اخالقــی« کانــت شــد کــه مطابــق آن الهیــات بــر اخــالق مبتنــی 

مــی  گــردد.
مطابــق ایــن تلقــی، ایــن اخــالق اســت کــه ضرورتــاً منتهــی بــه 
ــت،  ــن حقیقــی از نظــر کان ــه برعکــس. دی ــن مــی  گــردد و ن دی
ــه  ــدا را ب ــود خ ــف خ ــام تکالی ــه »در تم ــت ک ــن اس ــارت از ای عب
ــم«  ــع شــود بدانی ــد مــورد حرمــت واق ــوان شــارع کل کــه بای عن
ــی را  ــون اخالق ــه قان ــت ک ــن معناس ــه ای ــد ب ــت خداون و حرم
ــن  ــم. بدی ــف، عمــل نمایی ــه منظــور ادای تکلی ــرده، ب اطاعــت ک
ترتیــب، از نظــر کانــت، دیــن چیــزی نیســت جــز جســت  وجــوی 
ــه اوامــر الهــی.  ــه منزل تکالیــف اخالقــی و تلقــی ایــن تکالیــف ب
بعــد از کانــت، ایــن تلقــی از دیــن، یعنــی یکــی گرفتــن دیــن بــا 
اخــالق بســیار رواج یافتــه اســت. لیکــن، در ایــن تلقی روشــنگرانه 
)یعنــی مبتنــی بــر جهــان  بینــی عصــر روشــنگری( از دیــن، دیــن 
از سرشــت و مضمــون اصلــی خویــش  یعنــی از همــان چیــزی که 
در ایــن پژوهــش در جســت  وجــوی آن بــوده و از آن بــا تعابیــری 
ــاد شــده اســت   ــه دینــی« ی ــا تجرب چــون »خودآگاهــی، ایمــان ی

ــه اســت. ــه »اخــالق« تقلیــل یافت تهــی شــده، »دیــن« ب
بـی  تردید، همـان گونـه کـه در فرازهای آتی بیشـتر توضیـح داده 
ـ نسـبتی کـه درک آن  خواهـد شـد، دین بـا اخـالق نسـبت دارد ـ 
بـدون ورود بـه نظـام معرفتـی )اپیسـتمیک( خـاص دینـی و فهـم 
»وحـدت نظـر و عمـل« در ایـن نظـام معرفتـی و بـا تفسـیر آن بر 
اسـاس سـنت و نظام های معرفت  شناسـی متافیزیکـی و غیردینی 
و »جدایـی نظـر از عمـل« در این سـنت بسـیار دشـوار مـی  نماید  
لیکـن، دیـن را بـه  هیچ  وجـه نمی  تـوان صرفـاً به اخـالق تقلیل 
داده یـا آن دو را یکـی دانسـت؛ چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت و بـا 
پذیـرش تلقـی اخالقی کانـت از دین، فـرد به صرف انجـام تکالیف 
اخالقـی، حتی بـا اتخاذ جهـان  بینی و نحـوه نگرش ماتریالیسـتی 
به جهـان، باید در زمره دینداران محسـوب شـود و بدیـن ترتیب، ما 
تعریفـی از دیـن ارائـه داده  ایم که مرز میـان »دیـن« و »غیردین« 

فـرو مـی  ریزد

6.دین به منزله ایدئولوژی

ــوژی  ــک ایدئول ــتر ی ــان بیش ــم و مرادم ــی گویی ــن م ــا گاه دی م
ــای اندیشــه  ــوژی، در معن ــام ایدئول ــه ن ــده ای ب اســت. اساســا پدی
بــه مثابــه راهنمایــی بــرای پراکســیس و عمــل اجتماعــی، یکــی 
از دســتاوردهای دوره جدیــد و حاصــل ظهــور انســان مــدرن اســت. 
البتــه، در دوره  هــای تاریخــی گذشــته، حکومــت  هــا، همچــون 
پادشــاهان و امپراطــوران در عالـَـم مســیحیت یــا حکومــت خلفــا در 
عالـَـم اســالم بــه طــور کلــی یــا حکومــت صفویــه بــه طــور خاص 
در عالـَـم تشــیع، از دیــن بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی، یعنــی توجیــه 
ــای ســلطنت  ــه  ه ــه پای ــرای مشــروعیت  بخشــی ب ــی ب و مبنای
و حکومــت خویــش یــا حملــه بــه دیگــر مناطــق و اقــوام تحــت 
ــل  ــد، لیکــن تبدی ــی بهــره جســته  ان ــوای جنــگ  هــای مذهب ل
دین بــه یــک ایدئولــوژی سیاســی و اجتماعــی در بعضــی از جوامع 
پدیــدار نوظهــوری اســت کــه صرفــاً در دوران مــدرن و در عکــس  
العمــل نســبت بــه ایدئولــوژی  هــای مــدرن و تحــت تأثیــر آنهــا 
شــکل گرفتــه اســت. در گذشــته، از دیــن بــه منزلــه منبعــی براس 
اســتخراج یــک الگو یــا برنامــه سیاســی و اجتماعــی اســتفاده نمی  
ــی  ــدرت سیاس ــه ق ــون ب ــا و روحانی ــاب کلیس ــه اصح ــد بلک ش
پادشــاهان و امپراطورهــا مشــروعیت دینی مــی بخشــیدند و از این 
طریــق خــود بــه بخشــی از ســاختار قــدرت سیاســی و اجتماعــی 

دســت مــی  یافتنــد.
ــه  ــن ب ــی، دی ــن هــم نشــینی قــدرت سیاســی و قــدرت دین در ای
منزلــه ایدئولــوژی، یعنــی در معنــای منفــی آن، یعنــی بــه منزلــه 
»فریــب دوران« و »آگاهــی کاذب« از جانــب قــدرت هــا بــه 
منظــور  فریــب تــوده  هــا مــورد ســوء اســتفاده قــرار مــی  گرفــت. 
ــرای  ــی ب ــه منبع ــن ب ــع دی ــی از جوام ــد، در برخ ــا در دوره جدی ام
اســتخراج نوعــی ایدئولــوژی، در معنــا و مفهــوم مثبــت آن، یعنــی 
بــه منزلــه نوعــی راهنمــای عمــل بــر ی ایجــاد تغییــر و تحــول در 

ــل شــد.   ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی تبدی
اساســاً در دوره جدیــد انســانی ظهــور می کنــد کــه خــود، اندیشــه 
ــد  ــه معتق ــد، انســانی ک ــی کن ــی م ــم تلق و اراده اش را محــور عالَ
اســت تاریــخ، سیاســت و حیــات فــردی و اجتماعــی می توانــد بــر 
اســاس عقــل و اراده وی شــکل گیــرد. ایــن پدیــده همــان چیــزی 
اســت کــه از آن بــه اومانیســم نیــز تعبیــر می شــود. پدیــده ای بــه 
نــام ایدئولــوژی حاصــل ایــن تلقــی بشــرانگارانه از جهــان، جامعه و 
تاریــخ اســت کــه آدمــی می توانــد بــه تدویــن برنامــه ای مشــخص 
در زمینــه جامعــه و سیاســت بپــردازد و براســاس آن بــه امــر دخل و 

تصــرف در حیــات سیاســی و اجتماعــی دســت یــازد.
لــذا، تلقــی دیــن بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی سیاســی و اجتماعــی 
ــت و  ــد اس ــه دوره جدی ــق ب ــدرن و متعل ــده  ای م ــاس پدی از اس
مــا در دوره  هــای ماقبــل مــدرن، رهیافتــی ایدئولوژیــک از دیــن 
نداشــته  ایــم. بــرای مثــال، آنــگاه کــه از جنبــش  هــای اســالمی یا 
ــی  ــان از دین ــم، مرادم ــخن می گویی ــالمی س ــای اس از حکومت ه
چــون اســالم یــک طــرح و برنامــه سیاســی و اجتماعــی در جهــت 
ــت.  ــی اس ــی و اجتماع ــای سیاس ــاره ای از آرمان ه ــه پ ــیدن ب رس

ــد: ــا دوگونه ان ــن ایدئولوژی ه ــال ای ح
ایدئولوژی هــای  یعنــی  محافظــه کار:  ایدئولوژی هــای  الــف. 
ــع  ــظ وض ــان حف ــه خواه ــی ک ــای اجتماع ــته از گروه ه آن دس
موجودنــد و در برابــر هــر گونــه تغییــر و تحــول اجتماعــی شــدیداً 

مقاومــت می ورزنــد.
ــته از  ــای آن دس ــی ایدئولوژی ه ــی: یعن ــای انقالب ب. ایدئولوژی ه
ــه وضــع موجــود و  ــرض ب ــه شــدیداً معت ــای اجتماعــی ک گروه ه

خواهــان تغییــر اوضــاع و احــوال اجتماعــی هســتند.
امــا نکتــه ای کــه در مــورد همــه جنبش هــای انقالبــی و بــه تبــع 
آنهــا در مــورد همــه ایدئولوژی هــای انقالبــی صــادق اســت ایــن 
ــر  ــد از تغیی ــی بع ــای انقالب ــا و ایدئولوژی ه ــه جنبش ه ــت ک اس
اوضــاع و احــوال اجتماعــی و تحقــق پــاره ای از آرمان های سیاســی 
و اجتماعــی و کســب قــدرت، خــود شــدیداً محافظــه کار شــده و به 
جرگــه جریانــات و ایدئولوژی هــای محافظــه کار می پیوندنــد. زیــرا 
بعــد از ایجــاد تحــول، آنهــا خواهــان حفــظ وضعیــت تحول یافتــه 

هســتند.
دیــن نیــز بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی مــی  توانــد گاه ایدئولــوژی 
محافظــه  کارانــه یــک گــروه اجتماعــی محافظــه کار، و گاه 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــی یــک گــروه اجتماعــی انقالب ــوژی انقالب ایدئول
هم چنیــن، دیــن بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی می توانــد در 
ــی و  ــی انقالب ــوژی ای ــی، ایدئول ــوالت اجتماع ــه ای از تح مرحل
در مرحلــه ای دیگــر از تحــوالت اجتماعــی، یــک ایدئولــوژی 
ــات  ــیاری از مباحث ــل، بس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه کار باش محافظ
ــه  ــع صبغ ــا، در واق ــالم، در روزگار م ــون اس ــی چ ــون ادیان پیرام
سیاســی و ایدئولوژیــک دارد. دیــن، بــر اســاس تفســیر و رهیافتــی 
ــا ســرحد  ــع، هم چــون همــه ایدئولوژی هــا، ت ایدئولوژیــک، در واق
ــای  ــق آرمان ه ــرای تحق ــک ب ــی و ایدئولوژی ــزار سیاس ــک اب ی
سیاســی و اجتماعــی یک گــروه اجتماعــی تنــزل یافتــه، بلندگویی 
ــاص را  ــی خ ــروه اجتماع ــک گ ــدای ی ــن ص ــا طنی ــردد ت می گ
ــک  ــن ایدئولوژی ــت دی ــب، سرنوش ــن ترتی ــازد. بدی ــس س منعک
شــده، بــه شــدت بــا سرنوشــت سیاســی و اجتماعــی یــک گــروه یا 
جریــان اجتماعــی خــاص، چــه انقالبــی و چــه محافظــه کار، گــره 
می خــورد و در رونــد ســریع تغییــر و تحــوالت اجتماعــی و در پــی 
شکســت سیاســی و اجتماعــی گروه هــای سیاســی و ایدئولوژیــک 
ــی را  ــات مهلک ــاراً ضرب ــز ناچ ــی نی ــر دین ــن و تفک ــور، دی مذک

ــرد. ــد ک ــت خواه دریاف
در رهیافــت ایدئولوژیــک بــه دیــن، یعنــی فهــم دیــن بــه عنــوان 
ــد،  ــرانگارانه می یاب ــه بش ــه شــدت جنب ــن ب ــوژی، دی ــک ایدئول ی
ــه ای  ــوژی آئین ــک ایدئول ــوان ی ــه عن ــن ب ــه دی ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــود  ــی خ ــی و اجتماع ــای سیاس ــر آرمان ه ــه تصوی ــردد ک می گ
ــه  ــان ک ــل، آنچن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــس می کن ــان را منعک آدمی
بــرای نمونــه تجربــه جریانــات روشــنفکران مســلمان و نیــز تجربه 
ــن  ــه دی ــران نشــان می دهــد، رهیافــت ایدئولوژیــک ب انقــالب ای
ــع  ــم در جوام ــد سکوالریس ــرای رش ــبی را ب ــیار مناس ــتر بس بس
ــوژی   مســلمان فراهــم می ســازد؛ چــرا کــه سکوالریســم و ایدئول
ــه شــد  ــه کــه گفت اندیشــی دو روی یــک ســکه اند، و همــان گون
ــام ایدئولــوژی، یکــی از دســتاوردهای دوره  اساســا ً پدیــده ای بــه ن
جدیــد و حاصــل ظهــور عقالنیــت جدیــد و حاصــل بســط تفکــر 

ــذات ســکوالر متافیزیکــی اســت. بال
بــا توجــه بــه ایــن نــکات، رهیافــت ایدئولوژیــک بــه دیــن، یعنــی 
اســتخراج یــک برنامــه سیاســی و اجتماعی بــر اســاس آرمان هایی 
ــن  ــای دی ــه  ه ــان و برنام ــوان آرم ــه عن ــا را ب ــا آنه ــود م ــه خ ک
تلقــی می کنیــم. از ایــن حیــث، یعنــی طنیــن  انــداز بــودن صــدای 
بشــری در تفســیرهای ایدئولوژیــک از دیــن، میــان ایدئولوژی های 
ــل، مــی  ــن دلی ــه همی ــی نیســت. ب ــی و محافظــه کار تفاوت انقالب
تــوان گفــت رهیافــت ایدئولوژیــک بــه دیــن در واقــع ســنگ میانه  
ای اســت میــان عالـَـم ســنتی مذهبــی و فرهنــگ ســکوالر جدیــد، 
کــه نتیجــه آن بســط سکوالریســمی اســت کــه مطابــق آن آدمــی 
خــود بــه تدویــن برنامــه سیاســی و اجتماعی خویــش می پــردازد و 
بــه تأســیس یک جامعــه  سیاســی، بــا قطــع نظــر از دیــن و حقایق 

ــازد. ــت می ی ــی دس قدس
یقینــاً در اینجــا چنــد پرســش جــدی و اساســی وجــود دارد. 
ــا  ــت ب ــن و مخالف ــه دی ــک ب ــت ایدئولوژی ــی رهیاف ــد، نف بی تردی
ــه یــک ایدئولــوژی در مقابــل ایــن پرســش  تلقــی دیــن بــه منزل
هــا و مــورد ایــن انتقــادات درســت و جــدی قــرار خواهــد گرفــت: 
ــی چــون اســالم کــه  ــه خصــوص در دین ــدار، ب مگــر انســان دین
ــه  ــد نســبت ب ــی اجتماعــی و سیاســی اســت، می توان ــذات دین بال
ــه  ــر گون ــد ه ــوده، فاق ــاوت ب ــی بی تف ــی و اجتماع ــات سیاس حی
جهت گیــری و موضع گیــری مشــخص سیاســی و اجتماعــی 
ــه  ــر گون ــد ه ــه فاق ــود دارد ک ــانی وج ــاً انس ــر اساس ــد؟ مگ باش
ایدئولــوژی، یعنــی مواضــع و جهــت  گیــری ارزشــی باشــد؟ مگــر 
موضعــی اســتعالیی در فراســوی خیــر و شــر و نیــک و بــد اخالقی 
بــرای آدمیــان بــه طــور کلــی امــکان پذیــر اســت کــه از یــک فرد 
دینــدار فــارغ بــودن از هر گونــه ایدئولــوژی را انتظــار و توّقع داشــته 
باشــیم؟ بــی  شــک، پرســیده خواهــد شــد: مگــر در بطــن ادیــان 
ــوق انســان ها و  ــت، آزادی، حق ــی چــون عدال ــم و آرمان های مفاهی
غیــره وجــود نــدارد و مگــر نــه ایــن کــه خــود ایــن مفاهیم ارزشــی 
و آرمان هــای اخالقــی و اجتماعــی خــود نوعــی ایدئولــوژی اســت 
ــای بشــری  ــاره ای از ایدئولوژی ه ــای پ ــداف و آرمان ه ــا اه ــه ب ک

نیــز مشــترک اســت؟
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ــن  ــه ای ــی بحــث و پاســخ ب ــرای روشــن شــدن چالشــگاه اصل ب
ــوم  ــان دو مفه ــد می ــت، بای ــا و درس ــادات بج ــا و انتق ــش ه پرس

ــویم: ــل ش ــز قائ تمای
ــورداری از  ــی )برخ ــی و اخالق ــع ارزش ــورداری از مواض ــف. برخ ال

ــی. ــوژی  اندیش ــوژی( ب. ایدئول ایدئول
ــن  ــرادم از » برخــورداری از مواضــع ارزشــی و اخالقــی« پذیرفت م
پــاره ای از ارزش هــا و آرمان هــا و داشــتن برخــی مواضــع سیاســی 
ــن آرمان هــا و ارزش هاســت کــه خــود  ــر اســاس ای و اجتماعــی ب
ــن اســاس، از  ــر ای ــر اســت. ب ــر و گریزناپذی ــاب  ناپذی ــری اجتن ام
ــی«،  ــتعالیِی اخالق ــع اس ــک »موض ــورداری از ی ــه برخ ــا ک آنج
ــی  ــرای آدم ــودن ب ــی ب ــد اخالق ــک و ب ــوی نی ــی در فراس یعن
ــودن  ــی موضــع ب ــی و ب ــی تفاوت ــی ب ــر نیســت و حت ــکان پذی ام
نســبت بــه پــاره ای از امور، همچــون مســائل سیاســی و اجتماعی، 
ــا  ــاره ای از ارزش ه ــر اســاس پ ــی ب ــی انتخــاب اخالق ــود نوع خ
و احــکام اخالقــی اســت، لــذا برخــورداری از مواضــع ایدئولوژیــک 
در اینجــا یعنــی برخــورداری از مواضــع ارزشــی و اخالقــی  بــرای 
آدمــی، از جملــه بــرای فــردی دینــدار، امــری ضــروری و اجتنــاب 
ــر  ــه ب ــزاع ن ــی ن ــل اصل ــگاه و مح ــن، چالش ــت. لیک ــر اس ناپذی
ســر برخــورداری یــا عــدم برخــورداری از ایدئولــوژی  بــه معنــای 
ــر  ــر س ــه ب ــی  بلک ــی و اخالق ــع ارزش ــکام و مواض ــاره ای از اح پ
ــی«  ــورم از »ایدئولوژی اندیش ــت. منظ ــی اس ــوژی  اندیش ایدئول
نحــوه تفکر بــر مبنــای یــک ایدئولــوژی )یعنــی پــاره-ای از ارزش 
هــا و احــکام ارزشــی( اســت و اینکــه بخواهیــم همــه واقعیت هــا و 
حقایــق عالــم را بــر اســاس جهت گیری هــای سیاســی، اجتماعــی 

و ایدئولوژیــک خــود تفســیر کنیــم.
تفکــر ایدئولوژیــک، یعنــی اندیشــیدن بــر اســاس پــاره  ای  مواضع 
ــون«  ــا و اکن ــه »اینج ــدود ب ــواره مح ــی، هم ــی و اجتماع سیاس
هســتند یعنــی همــواره در جهــت حــل مســائلی هســتند کــه یــک 
جامعــه در اینجــا و اکنــون یعنــی در یــک محــدوده جغرافیایــی و 
ــف  ــن وص ــت. مهمتری ــا آن روبروس ــان ب ــه ای از زم ــک بره در ی
ــی  ــتعالیی، یعن ــق اس ــاختِن حقای ــی س ــی عرف ایدئولوژی اندیش
ازلــی و ابــدی و غیرتجربــی و تنــزل بخشــیدن آنهــا تــا ســر حــد 
مســائلی اســت کــه مــا در محــدوده تنــگ »اینجــا و اکنــون« خود 
را بــا آن مواجــه می بینیــم و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه از آن 
مــی توانیــم بــا تعبیــر ســاده »ذبــح حقیقــت بــه پــای مصلحــت« 
ــی  ــه حقایق ــن اســت ک ــح ای ــن ذب ــراد از ای ــم. م ــر کنی از آن تعبی
ــه  ــدی را ب ــی و اب ــوری ازل ــی، ام ــوری تجرب ــه ام ــتعالیی را ب اس
ــه امــوری  ــی و ارزش هایــی قدســی را ب امــوری اینجایــی و اکنون

عرفــی تبدیــل کنیــم.
ــه دیــن و تلقــی دیــن  بنابرایــن، وقتــی از رویکــرد ایدئولوژیــک ب
ــه  ــچ وج ــه  هی ــود، ب ــاد م ی ش ــوژی انتق ــک ایدئول ــه ی ــه منزل ب
مــراد مخالفــت بــا داشــتن جهــت  گیــری هــای اخالقــی و انــکار 
ــی داشــتن  ــا نف ــی ی ــای انســانی و اجتماع ــورداری از آرمان ه برخ
ــای  ــاره واقعیت ه ــی درب ــی و اجتماع ــخص سیاس ــع مش مواض
ــوژی  اندیشــی  پیرامون مــان نیســت بلکــه منظــور انتقــاد از ایدئول
در حــوزه دیــن، یعنــی انتقــاد بــه آن نحــوه تلقــی از دیــن اســت که 
می کوشــد حقیقــت متعالــی و قدســی دیانــت را  کــه همــان امــر 
مــورد جســت وجــو و پژوهــش ماســت  در چارچــوب تنــگ مواضع 
زودگــذر سیاســی و اجتماعــی خــود درآورد. رهیافــت ایدئولوژیــک 
بــه دیــن، نــدای بشــری و طــرح هــا و مواضــع سیاســی و اجتماعی 
بشــری را جانشــین ندایــی قــد ســی مــی کنــد کــه علــی االصــول 
ــر آن اســت، و بــدون نزدیــک شــدن  دیــن مدعــی آن و مبتنــی ب
بــه ایــن نــدای قدســی سرشــت و چیســتی دیــن همــواره در پــس 

ابهــام، تیرگــی و ناآشــکاری اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه میــان تلقــی »دیــن بــه عنــوان یــک 
ــاط  ــگ« ارتب ــک فرهن ــه ی ــه منزل ــن ب ــم »دی ــوژی« و فه ایدئول
ــت  ــر حرک ــه ه ــح ک ــن توضی ــا ای ــود دارد، ب ــی وج ــیار نزدیک بس
ــق  ــک ســنت اجتماعــی تحق ــد در دل ی ــی بای سیاســی و اجتماع
ــوژی یــک حرکــت سیاســی  ــوان ایدئول ــه عن ــن ب ــذا دی ــرد، ل پذی
ــج  ــی رای ــنت های اجتماع ــتقل از س ــد مس ــی نمی توان و اجتماع
ــه شــد در  ــه گفت ــه ک ــد و همان گون ــه حرکــت کن ــول جامع و مقب

جوامــع دیــن بــه عنــوان فرهنــگ، بخشــی از ســنت های اجتماعی 
ــی و  ــای سیاس ــه گروه ه ــر آنک ــت. دیگ ــه اس ــود در جامع موج
ــظ  ــرای حف ــه ب ــی، چ ــه انقالب ــه کار و چ ــه محافظ ــی، چ اجتماع
ــا  ــت توده ه ــد حمای ــدرت، نیازمن ــب ق ــرای کس ــه ب ــدرت و چ ق
ــا،  ــرای توده ه ــن ب ــد، دی ــاره ش ــه اش ــه ک ــتند و، همان گون هس
بــه منزلــه فرهنــگ و بخشــی از آداب و رســوم و ســنن اجتماعــی 
آنــان اســت کــه بــه حکــم تاریخــی بودنشــان، بــرای توده هــا تــا 
حــدود زیــادی تغییرناپذیــر بــه نظــر می رســد. بــر همیــن اســاس 
ــا عوام گرایــی و  میــان تلقــی دیــن بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی ب

ــود دارد. ــی وج ــاط تنگاتنگ ــت ارتب ــاختن دیان عامیانه س
ــن« و  ــان »دی ــبت می ــوص نس ــی در خص ــا، یعن ــن، در اینج لیک
ــد مــا  ــوژی«، پرســش بنیادینــی وجــود دارد کــه مــی توان »ایدئول
را بــه حــاّق دیــن و ایمــان دینــی نزدیــک گردانــد. ایــن پرســش 
ــای  ــوژی ه ــور ایدئول ــد ظه ــه ش ــه گفت ــن اســت ک ــارت از ای عب
مــدرن نتیجــه بســط سکوالریســمی اســت کــه مطابــق آن آدمــی 
ــش  ــی خوی ــی و اجتماع ــای سیاس ــه ه ــن برنام ــه تدوی ــود ب خ
می پــردازد. امــا حــال مســأله ایــن اســت: آیــا اساســاً مگــر امــکان 
دیگــری نیــز در برابــر بشــر گشــوده اســت؟ آیــا مگــر مــی تــوان 
ــی  ــه های ــن برنام ــی و تدوی ــی و حقوق ــکام اخالق ــتنتاج اح از اس
ــر از  ــی بش ــردی و اجتماع ــات ف ــرای حی ــی ب ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــر از خــود عقــل، فهــم و ذهنیــت بشــری ســخن ب منبعــی غی
ــی،  ــکام اخالق ــتنتاج اح ــه اس ــوان ب ــی ت ــه م ــان آورد؟ چگون می
حقوقــی، سیاســی و اجتماعــی بــرای حیــات فــردی و اجتماعــی از 
حقیقتــی قدســی نایــل شــد؟ در برابــر ایــن تلقــی کــه آنچــه بــه 
منزلــه آیــات و احــکام الهــی تلقــی مــی شــود چیــزی جــز پــژواک 
ذهنیــت ســوبژه انســانی فــردی کــه در ســنت عبــری، »نبــی« می 
خواننــدش، نیســت، عقالنیــت دینــی در دفــاع از خویــش چــه مــی 
توانــد بگویــد؟ کانــت معتقــد بــود شــهود از اراده الهــی امــکان پذیر 
نیســت. تفکــر دینــی در برابــر ایــن چالــش بنیادیــن چــه مــی تواند 
ــن  ــه صــدور ای ــد ب ــام جــدال بای ــاً در مق ــا صرف ــد؟ آی عرضــه کن
ــس،  ــا برعک ــه »آری! م ــد ک ــادرت ورزی ــه مب ــه و ادعانام اظهاری
معتقدیــم کــه شــهود از اراده الهــی امــکان پذیــر اســت«؟ اینجــا، 
ــت فاعــل  ــا عــدم امــکان گــذر از ذهنی ــکان ی ــی بحــث از ام یعن
ــکان  ــدم ام ــا ع ــکان ی ــی ام ــوبژه(، یعن ــوبژکتیویته س ــا )س شناس
رســیدن بــه یــک ســاحت اســتعالیی و فراتاریخــی و لــذا امــکان یا 
عــدم امــکان شــهود و نیــل بــه علــم و اراده الهــی همان چالشــگاه 
ــی/  ــکان خودآگاه ــدم ام ــا ع ــکان ی ــر ام ــر س ــزاع ب ــی در ن اصل

ــه دینــی اســت. تجرب

ــوه  ــر نح ــکان در براب ــک ام ــه ی ــه منزل ــن ب 7. دی
ــه  ــه منزل ــتانس( و ب ــی )اگزیس ــاص آدم ــتی خ هس

ــناختی ــودی وجودش ــر وج ــک ام ی
امــا مــا از دیــن در معنــای دیگــری نیــز می توانیــم ســخن بگوییم، 

معنایــی کــه امــروزه در میــان مــا وجــود نــدارد، یــا بســیار کــم تــر 
وجــود دارد، امــا ممکــن اســت بتوانــد در آینــده تحقــق پیــدا کنــد. 
ــه یــک فرهنــگ نیســت کــه  ــه منزل ــا، دیــن ب دیــن در ایــن معن
بخشــی از شــرایط اجتماعــی و تاریخــی مــا باشــد و فــرد بــه طــور 
ــا، یــک  ــن معن ــن در ای ــاب شــده اســت. دی ــه آن پرت ناخواســته ب
ــی  ــنن اجتماع ــوم و س ــی از آداب و رس ــا بخش ــی ی ــاد اجتماع نه
نیســت. دیــن در ایــن معنــا، بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی درصــدد 
ــی و  ــخص سیاس ــع مش ــا و مواض ــاره ای جهت گیری ه ــاع از پ دف
اجتماعــی نیســت. دیــن در ایــن معنــا، بــه منزلــه متعلَّق شناســایی 
)ابــژه( و موضــوع مطالعــه پــاره ای از علــوم نیســت. دیــن در ایــن 
معنــا، دیــن روشــنفکرانه،  عالمانــه یــا فیلســوفانه نیــز نیســت کــه 
ــم و واژه هــای  ــار انبوهــی از مفاهی ــر ب در آن آگاهــی دینــی در زی
روشــنفکرانه، متکلمانــه، فقیهانه یا فیلســوفانه مدفون شــده باشــد. 
دیــن در ایــن معنــا امکانــی در برابــر نحــوه هســتی آدمــی، یــک 
ــر  ــه ب ــت ک ــتی اوس ــق از هس ــوه تحق ــک نح ــودن و ی ــوه ب نح
ــا  ــن معن ــن در ای ــه اســت. دی اســاس آگاهــی دینــی شــکل گرفت

امــری وجــودی  وجودشــناختی اســت.
ــه  ــی را، ن ــودی آدم ــت وج ــت حقیق ــوفان اگزیستانسیالیس فیلس
حــواس و نــه فاهمــه، بلکــه ســاحت بنیادینــی مــی داننــد کــه بنیاد 
هــم حــواس و هــم فاهمــه و هــم همــه فهــم هــا و کنــش هــا و 
رفتارهــای ماســت. آنهــا از ایــن ســاحت بنیادیــن بــه اگزیســتانس 
تعبیــر مــی کننــد اگزیســتانس، نحــوه هســتی خــاص آدمی اســت 
ــه  ــد ب ــودات، می توان ــایر موج ــودی س ــوه وج ــالف نح ــه برخ ک
طــرق گوناگــون تحقــق پذیــرد. بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت 
ــک امــکان  ــی نحــوه هســتی خــاص آدمــی، ی اگزیســتانس، یعن
ــق  ــی خــود را متحق ــای گوناگون ــه نحوه ه ــد ب ــه می توان اســت ک

ــازد. س
حــال بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات می توانیــم بگوییــم کــه انســان 
ــق  ــر ســایر انحــاء تحق ــی در براب ــق آدم ــک نحــوه تحق ــی ی دین
وجــود آدمــی اســت. بنابرایــن، انســان دینــی انســانی نیســت کــه 
ــد و  ــی بوده ان ــان دین ــذاران آن انس ــه بنیان گ ــی ک در دل فرهنگ
یــا در میــان پــاره ای آداب و رســوم و یــا نهادهایــی کــه براســاس 
ــد.  ــده باش ــاب ش ــد، پرت ــکل گرفته ان ــی ش ــای دین ــاره ای باوره پ
انســان دینــی انســانی نیســت کــه خواهان حفــظ یــا تغییر پــاره ای 
ــم و  ــاره ای از مفاهی ــه کمــک پ ــی ب ــرایط سیاســی و اجتماع از ش
مقــوالت موجــود در فرهنــگ دینــی باشــد. انســان دینــی انســانی 
نیســت کــه بــا دیــن مواجهــه تئوریــک داشــته و می کوشــد دیــن 
را ابــژه و متعلــق شناســایی خویــش قــرار داده و آن را تحــت پاره ای 
از مفاهیــم و مقــوالت تئوریــک قــرار دهــد. گرچــه هیــچ  یــک از 
ــا انســان دینــی بــودن نــدارد امــا دینــی بــودن  این هــا منافاتــی ب

ــردد. ــاز نمی گ ــا ب ــن حوزه ه ــک از ای ــه هیچ ی ــی ب آدم
ــان  ــی از ادی ــه دین ــه ب ــت ک ــانی نیس ــی انس ــان دین ــی انس حت
تاریخــی بــاور دارد و یــا ذهــن خویــش را مملــو از مفاهیــم 
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ومقوالتــی کــرده اســت کــه بــه نحــوی بــا دیــن دینــداران ارتبــاط 
دارد. دیــن انســان دینــی، یــک نســبت اســت. امــا ایــن نســبت نــه 
یــک ارتبــاط تئوریــک میــان فــرد و پــاره ای از مفاهیــم، مقــوالت و 
باورهــا و احــکام اســت بلکــه یــک ارتبــاط وجــودی میان انســان و 
حقیقتــی اســت کــه تحــت هیــچ مفهــوم و مقولــه ای نمی گنجــد. 
ایــن رابطــه وجــودی تنهــا زمانــی تحقــق می پذیــرد کــه فــرد بــه 
نحــوی خــاص بــه وجــود خویــش تحقــق بخشــد و ایــن نحــوه از 
تحقــق وجــود آدمــی در صمیــم »آزادی« و »آگاهــی« فــرد صورت 
می پذیــرد. یعنــی فــرد آزادانــه ایــن رابطــه را برمی گزینــد چــرا کــه 
بــدون ایــن »انتخــاب آزادانــه« اساســاً ایــن رابطــه وجــودی میــان 
ــرد  ــالوه ف ــه ع ــرد. ب ــق نمی پذی ــت قدســی تحق ــرد و آن حقیق ف
نســبت بــه ایــن رابطــه وجــودی و نســبت بــه نحــوه تحقــق وجود 
خویــش و نســبت بــه انتخــاب خویــش کامــاًل آگاه اســت لــذا وی 
نتایــج و لوازمــات نحــوه تحقــق وجــود خویــش و رابطــه خــود بــا 
ــودن  حقیقــت هســتی، یعنــی نتایــج و پیامدهــای نحــوه دینــی ب
خویــش را آزادانــه و آگاهانــه کامــاًل پذیراســت. پذیــرش ایــن نحوه 
ــا  ــی ب ــیوه زیســتن و نحــوه رویاروی ــود را در اخــالق، ش ــودن خ ب

ــد. ــان می ده ــرگ نش م
ممکــن اســت پرســیده شــود پــس اگــر دیــن نحــوه ای از تحقــق 
وجــود آدمــی اســت و دیــن نمی توانــد بــه مجموعــه ای از باورهــا 
و اعتقــادات تأویــل یــا تحویــل شــود پــس باورهــا و اعتقــادات بــه 

اصطــالح دینــی را چگونــه مــی تــوان تبییــن کــرد؟
ــمرده  ــی برش ــای دین ــه باوره ــه منزل ــه ب ــی ک ــا و اعتقادات باوره
و  نشــانه اند، عالئــم  و  پــاره ای عالمــت  می شــوند صرفــاً 
ــر  ــد. اگ ــده کنن ــا زن ــی را در م ــد حقیقت ــه می توانن ــانه هایی ک نش
ــگاه باورهــا و  ــده شــود آن ــه در مــا زن ایــن حقیقــت اصیــل و یگان
اعتقــادات اصالــت خویــش را از آن حقیقــت اصیــل اخــذ می نمایــد 
و اگــر حضــور ایــن حقیقــت اصیــل در مــا بــه واســطه آنهــا زنــده 
نشــود آنهــا مشــتی کلمــات فســرده و بی روحنــد کــه بــر زبان هــا 
جــاری می شــوند، بی آنکــه حکایت گــر حقیقتــی باشــند. بــه 
همیــن دلیــل ایــن کلمــات بــی روح و اعتقــادات فســرده کــه صرفًا 
لــق لــق زبــان هســتند در اکثــر مواقــع خــود حجابــی بــرای ظهور 

ــد. حقیقــت مــی  گردن
ــا  ــوژی« ی ــب تئول ــران از »تخری ــاره ای از متفک ــن روی پ از همی
»تخریــب الهیــات )خداشناســی نظری(«ســخن می گوینــد،  یعنــی 
نفــی اعتقــادات و باورهایــی کــه ظاهــراً در بــاب خداشناســی اســت 
ــن دســته  ــع حجــاب ظهــور وی گشــته اند. از نظــر ای ــه واق ــا ب ام
از متفکــران، تخریــب باورهــای کهــن می توانــد مقدمــه ای بــرای 
ــا  ــات م ــب و حی ــل در قل ــت اصی ــه حقیق ــدد آن یگان ــور مج ظه
آدمیــان باشــد. بــه همیــن دلیــل تخریــب تئولــوژی ایــن دســته از 
متفکــران را نبایــد بــه منزلــه نفــی نیســت انگارانــه حقیقــت تلقــی 

ــرد. ک
امــا مــا از دیــن، در معنــا و مفهــوم دیگــری نیــز می توانیــم 
ســخن بگوییــم، دینــی کــه امــروزه در میــان مــا وجــود نــدارد امــا 
ــک  ــه ی ــه منزل ــن ب ــن، دی ــن دی ــد. ای ــدا کن ــق پی ــد تحق می توان
فرهنــگ نیســت کــه بخشــی از شــرایط اجتماعــی و تاریخــی مــا 
باشــد و فــرد بــه طــور ناخواســته بــه آن پرتــاب شــده اســت. ایــن 
ــا بخشــی از آداب و رســوم و ســنن  ــک نهــاد اجتماعــی ی ــن ی دی
اجتماعــی نیســت. ایــن دیــن، بــه منزلــه یــک ایدئولــوژی در صدد 
ــی و  ــخص سیاس ــع مش ــا و مواض ــاره ای جهت گیری ه ــاع از پ دف
ــورد  ــژه و موضــوع م ــه اب ــه منزل ــن، ب ــن دی اجتماعــی نیســت. ای
ــن  ــن، دی ــن دی ــوم نیســت. ای ــاره ای از عل ــایی پ ــه و شناس مطالع
روشــنفکرانه،  عالمانــه یــا فیلســوفانه نیــز نیســت کــه در آن آگاهی 
ــم و واژه هــای روشــنفکرانه،  ــار انبوهــی از مفاهی ــر ب ــی در زی دین
متکلمانــه، فقیهانــه یــا فیلســوفانه مدفــون شــده باشــد. ایــن دیــن 
یــک نظــام تئولوژیــک در قیــاس بــا دیگــر نظــام  هــای تئولوژیک 
نیــز نیســت. ایــن دیــن یــک نحــوه بــودن و یــک نحــوه تحقــق 
آدمــی اســت کــه بــر اســاس آگاهــی دینــی شــکل گرفتــه اســت.

پارادوکس ایدئولوژی
ــان  ــع می ــارت از جم ــوژی« عب ــس ایدئول ــا از »پارادوک ــراد م م
ایــن دو حقیقــت اســت کــه از یــک ســو هیــچ حاکمیــت سیاســی 

فاقــد ایدئولــوژی نیســت و هــر حاکمیتــی بــرای برقــراری وحــدت 
اجتماعــی در میــان شــهروندانش و بســیج آنها به ســوی پــاره ای از 
اهــداف و آرمان هــا نیازمنــد ایدئولــوژی اســت، امــا از ســوی دیگــر 
ــت و آمــوزش و  ــم و تربی ــد از نهــاد تعلی ــت  هــا حــق ندارن حاکمی
پــرورش بــه منظــور نشــر و ترویــج ایدئولــوژی خــود ســود جوینــد.
ــه  ــه ای ک ــا جامع ــروه ی ــرد، گ ــچ ف ــه، هی ــتر اینک ــح بیش توضی
ــود  ــد وج ــک باش ــای ایدئولوژی ــوژی و ارزش ه ــارغ از ایدئول ف
نــدارد. هــر فــرد، گــروه و جامعــه ای برخــوردار از پــاره ای 
قضاوت هــای ارزشــی، جهت گیری هــا و مواضــع سیاســی، 
اجتماعــی و اخالقــی اســت کــه مجمــوع آنهــا ایدئولــوژی فــرد 
ــز از  ــا نی ــد. دولت ه ــکیل می دهن ــی را تش ــروه اجتماع ــا گ ی
ــا  ــه حاکمیت ه ــه خصــوص ک ــن اصــل مســتثنی نیســتند، ب ای
خواهــان ایجــاد وحــدت ملــی و وحــدت اجتماعــی نیــز 
ــوی  ــه س ــه را ب ــد جامع ــاس آن بتوانن ــر اس ــا ب ــند ت می باش
پــاره ای از اهــداف سیاســی و اجتماعــی ســوق دهنــد. بــر 
ــادی  ــرورش را نه ــوزش و پ ــاد آم ــی نه ــاس برخ ــن اس همی
ــه برخــی  ــرار اســت ب ــه ق ــی می کنندک ــت تلق ــه دول وابســته ب
از نیازمندی هــای دولــت در عرصــه عمومــی پاســخ گویــد.  بــر 
اســاس ایــن تلقــی، نهــاد آمــوزش و پــرورش  بایــد هماهنــگ 

ــد. ــل کن ــتقاًل عم ــد مس ــوده و نمی توان ــا ب ــایر نهاده ــا س ب
ــد  ــاً بای ــرورش طبیعت ــوزش وپ ــاد آم ــی، نه ــن تلق ــا ای ــق ب مطاب
ــی  ــت سیاس ــمی حاکمی ــوژی رس ــغ ایدئول ــده و مبل منعکس کنن
ــه  ــمی ب ــوژی رس ــن ایدئول ــاس ای ــر اس ــه ب ــم جامع ــا ه ــد ت باش
نوعــی وحــدت ملــی و اجتماعــی دســت یابــد و هــم افــرادی کــه 
ــرورش رســمی کشــور هســتند  ــوزش و پ ــت شــده نظــام آم تربی
ــاق و  ــت و در انطب ــز دول ــه و نی ــا کل جامع ــگ ب ــد هماهن بتوانن
ــی  ــی های عموم ــط مش ــت گذاری ها و خ ــا سیاس ــی ب هماهنگ
ــوزش و  ــه آم ــن تجرب ــد. لیک ــت کنن ــی حرک ــت سیاس حاکمی
ــک  ــت ی ــه در واقعی ــد ک ــان می ده ــا نش ــور م ــرورش در کش پ
ــام  ــت پروردگان نظ ــان دس ــی در می ــی و انطباق ــن هماهنگ چنی
آمــوزش و پــرورش مــا و اهــداف و جهت گیری هــای کلــی نظــام 
سیاســی در ایــران صــورت نگرفتــه اســت. حــال ســؤال این اســت: 

ــرا؟ چ
ــه  ــم ب ــد مجــدداً بازگردی ــن پرســش بای ــه ای ــرای پاســخ گویی ب ب
تفکیــک میــان دو پدیــداری کــه  قبــاًل بــه آنهــا اشــاره داشــتیم، 
یعنــی تفکیــک میــان »ایدئولــوژی«، بــه منزلــه  نظــام ارزشــی، و 
»ایدئولــوژی  اندیشــی«، بــه معنــای فهــم و تفســیر همــه حقایــق 
ــوژی  ــد. ایدئول ــوژی واح ــک ایدئول ــوب ی ــا در چهارچ و واقعیت ه
در ســیاق بحــث حاضــر و در معنــای عــام، بــه معنــای مجموعــه 
ــروه،  ــرد، گ قضاوت هــای ارزشــی و مواضــع و جهت گیری هــای ف
یــا جامعــه دربــاره امــور گوناگــون اســت. بــه ایــن معنــا، هیــچ فرد، 
ــوژی  ــارغ از ایدئول ــوان ف ــی را نمی ت ــا حاکمیت ــه ی ــروه، جامع گ
ــز  ــوژی خــود نی ــا ایدئول ــت ب ــر ســاده تر، مخالف ــه تعبی دانســت. ب
ــر،  ــای حاض ــوژی در معن ــس ایدئول ــت. پ ــوژی اس ــی ایدئول نوع

ــت. ــر اس ــری اجتناب ناپذی ام
لیکــن برخــورداری از ایدئولــوژی یــا قضاوت هــای ارزشــی 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــای ایدئولوژی اندیش ــه معن ــه ب ــه هیچ وج ب
دومــی اســت کــه مــورد نقــد و مخالفــت جــدی متفکــران قــرار 
می گیــرد. مــراد از ایدئولوژی اندیشــی آن نحــوه رهیافتــی 
چارچــوب  در  را  واقعیت هــا  همــه  می کوشــد  کــه  اســت 
ارزش هــای سیاســی و اجتماعــی خاصــی تفســیر و تبییــن کنــد. 
ــش از  ــی بی ــت سیاس ــا حاکمی ــروه ی ــرد، گ ــرد ف ــن رویک در ای
آنکــه درصــدد فهــم و تفســیر واقعیــت باشــد و بیــش از آنکــه 
در جســت و جــوی حقانیــت و عینیــت شــناخت و معرفــت خــود 
ــات مواضــع  ــه و اثب ــه توجی ــا ب ــد ت ــد، می کوش ــات باش از واقعی
و ارزش هــای سیاســی و اجتماعــی از پیــش  تعییــن شــده خــود 
ــا  ــن مواضــع و ارزش ه ــا ای ــات ب ــه واقعی ــا ک ــر ج ــردازد و ه بپ
ــر از  ــردازد، بی خب ــا بپ ــف واقعیت ه ــه تحری ــد ب ــازگار نباش س
آنکــه اگــر مــا بــه واقعیــات پشــت کنیــم، واقعیــات از پشــت بــه 

ــد زد. ــا خنجــر خواهن م
ــوژی  ــی ایدئول ــی از نوع ــر حاکمیت ــه ه ــت ک ــت اس ــس درس پ
ــد  ــا نمی توانن ــه حاکمیت ه ــت ک ــت اس ــت و درس ــوردار اس برخ

جوامــع را بــه حــال خــود رهــا ســازند و توده هــا بایــد بــه نحــوی در 
جهــت اهــداف سیاســی و اجتماعــی و حتــی دینــی خاصــی بســیج 
ــت  ــم و تربی ــورد تعلی ــه ای م ــه گون ــد ب ــه بای ــراد جامع شــوند و اف
سیاســی و اجتماعــی قــرار گیرنــد، و هم چنیــن درســت اســت کــه 
مــا بــرای وحــدت ملــی نیازمنــد یــک ایدئولــوژی هســتیم، لیکــن 
ــر  ــراد ب ــت اف ــک و تربی ــادی و ایدئولوژی ــای اعتق ــم ارزش ه تعلی
اســاس ایــن ارزش هــا، و انتقــال ارزش هــای ایدئولوژیــک حاکمیت 
ــان، بایــد در فضــای  ــه جوان ــه خصــوص ب ــه جامعــه، ب سیاســی ب
ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــی و نظام ــدار سیاس ــوزه اقت ــارج از ح آزاد و خ
بــرای درک ایــن امــر مــا بایــد بتوانیــم میــان دو حــوزه »نفــوذ« و 

»رســمیت« تمییــز قائــل شــویم.

بیان چند نتیجه
ــا ایــن توضیحــات و تفکیــک چهــار رهیافــت بــه دیــن و  الــف. ب
اســالم، حــال بهتــر مــی  تــوان اصــل ادعــای مــا را، مبنــی بــر عدم 
ــی در نظــام  ــه دین ــن و تجرب ــت دی وجــود درکــی روشــن از ماهی
آمــوزش و پــرورش کشــور، فهمیــد. ایــن ادعــا بــه ایــن معناســت 
کــه در نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور تمایــز چهــار رهیافــت یــا 
چهــار معنــای مذکــور از دیــن درک نگشــته و بــرای برنامه ریــزان 
آمــوزش و پــرورش کشــور روشــن نیســت کــه مرادشــان از تعلیــم 
و تربیــت دینــی چیســت و اساســاً آنــان خواهاننــد چــه چیــزی را به 

منزلــه دیــن بــه دانش آمــوزان کشــور تعلیــم دهنــد.
ــم و  ــای تعلی ــزان برنامه ه ــه برنامه ری ــد ک ــر می رس ــه نظ ب. ب
تربیــت دینــی، آگاهانه یــا ناآگاهانــه، دین را بــه منزلــه مجموعه ای 
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــی می کنن ــا تلق ــزاره  ه ــم، گ از مفاهی
ــم و  ــاره ای از مفاهی ــال پ ــی انتق ــت دین ــم و تربی ــان از تعلی مرادش
ــن  ــان در ای ــه آن ــل از اینک ــوزان اســت، غاف ــه دانش آم ــا ب گزاره ه
نحــوه تلقــی، دیانــت را به یــک متعلَّــق و موضــوع شناســایی )ابژه( 
و موضوعــی بــرای حافظــه تبدیــل کــرده  انــد. در واقــع آنچــه آنان 
در طــی ایــن ربــع قــرن بعــد از انقــالب انجــام داده انــد نــه تعلیــم و 
تربیــت دینــی بلکــه صــرف آمــوزش پــاره ای گزاره هــای مــرده و 
بــی روح بــه نــام دیــن بــه دانــش  آمــوزان بــوده اســت. نظــام تعلیم 
ــن  ــی تلقــی دی ــن مــورد، یعن ــا در ای ــی در کشــور م و تربیــت دین
ــری و  ــد بازنگ ــا، نیازمن ــم و گزاره ه ــاره ای از مفاهی ــه پ ــه منزل ب

بازفهمــی بســیار اساســی اســت. 
ج. رهیافــت ایدئولوژیــک بــه دیــن بزرگتریــن آســیب در عرصــه 
فرهنــگ و تعلیــم و تربیــت دینــی اســت. رهیافــت ایدئولوژیــک 
ــق  ــه ح ــوت ب ــه دع ــت و ن ــش اس ــه خوی ــوت ب ــن دع ــه دی ب
ــامری  ــاله س ــن گوس ــه دی ــک ب ــت ایدئولوژی ــت. رهیاف و حقیق
ــی مــردم،  ــروز ســبب رویگردان ــا اســت. آنچــه کــه ام ــان م زم
ــان، از تفکــر و فرهنــگ دینــی شــده اســت  ــه خصــوص جوان ب
نه خــود دیــن، بلکــه ندایی اســت کــه از درون گوســاله ســامری 
ــان  ــد و خواه ــرون می آی ــن بی ــه دی ــک ب ــت ایدئولوژی رهیاف
ــدای  ــمان و ن ــدای آس ــه ن ــه منزل ــردم آن را ب ــه م ــت ک اس
ــن صــدای  ــه دی ــد. رهیافــت ایدئولوژیــک ب ــاور کنن ــی ب ملکوت
نابهنجــار، گوش خــراش و تهــوع آوری اســت کــه می کوشــد بــه 
ــم  ــدای اهوارایــی عال ــه ن ــه منزل بشــر دوران معاصــر، خــود را ب
ــن  ــت، ای ــی هس ــن حقیقت ــر در دی ــد. اگ ــه نمای ــوت عرض ملک
حقیقــت امــری اســتعالیی، متعالــی و خــارج از کنتــرل، ســیطره 
و دسترســی مــا اســت. حقیقــت اســتعالیی و متعالــی تابــع مــا و 
ــا نیســت  ــع  آرمان هــا و برنامه هــای سیاســی و اجتماعــی م تاب

ــع آن ســازیم. ــد خــود را تاب بلکــه ایــن مــا هســتیم کــه بای
همان گونــه کــه گفتــه شــد، تفســیر ایدئولوژیــک از دیــن ســنگ 
ــوزش و  ــذا آم ــداری و سکوالریســم اســت. ل ــان دین ــه  ای می میان
ــغ  ــم و تبلی ــا تعلی ــا ب ــور م ــمی در کش ــمی و غیررس ــرورش رس پ
ــد  ــاز رش ــه  س ــن زمین ــود بزرگتری ــده« خ ــوژی  ش ــِن ایدئول »دی

ــت. ــوده اس ــور ب ــم در کش سکوالریس
ــن،  ــوژی و تفســیر ایدئولوژیــک از دی ــده ایدئول ــا پدی در برخــورد ب
ظرائــف و دقائقــی وجــود دارد کــه عــدم توجــه بــه آنها در بســیاری 
ــل الزم  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی اذهــان می انجام ــه رهزن ــع ب از مواق
ــوژی  ــده ایدئول ــا پدی ــاط ب ــات در ارتب ــاره ای توضیح ــه پ ــت ب اس

ــم. بپردازی
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ــزارش گــــ

 دومین مراسم گرامیداشت روز جهانی 
آینده با حضور دکتر رضا داوری اردکانی 
رئیس فرهنگستان علوم، در فرهنگستان 

علوم برگزار شد.

داوری اردکانــی گفــت: آینــده نگری کار کســانی 
ــن  ــد. م ــارت دارن ــن رشــته مه ــه در ای اســت ک
ــده نگــر  ــه آین ــم و ن ــده نگــری مــی دان ــه آین ن
هســتم. کار اهــل فلســفه ایــن اســت کــه بگویند 
ــی از  ــود؛ یعن ــی ش ــن م ــه ممک ــا چگون چیزه
ــه  ــن ب ــم. بنابرای ــا بگوی ــکان چیزه ــل و ام دالی
حکــم شــغل علمــی و معلمــی فلســفه کــه دارم 
اگــر بتوانــم حرفــی بزنــم، چیــزی کــه مــی توانم 
بگویــم ایــن اســت کــه؛ آینــده نگــری چیســت؟ 
ــه  ــت؟ و چگون ــرایطش چیس ــری ش ــده نگ آین

ممکــن مــی شــود؟
وی افــزود: مــی دانیــد کــه قدیمــی هــا و 
متقدمــان، غیبگویــی، پیشــگویی و پیــش بینــی 
هــم داشــتند. امــروز بــا غیــب گویی و پیشــگویی 
ــه  ــم و برنام ــه عل ــوط ب ــرا مرب ــم زی کاری نداری
ریــزی نمــی شــود ولــی پیشــگویی قدیــم مثــل 
پیشــگویی جدید اســت. مثــال جــزر و مــد دریاها 
را پیشــگویی مــی کردنــد، گاهــی هــم اشــتباهی 
پیشــگویی مــی کردنــد. امــروز پیــش بینــی هــا 
ــر  ــق ت ــبات دقی ــرا محاس ــت زی ــر اس ــق ت دقی
ــی  ــش بین ــم پی ــری عل ــده نگ ــا آین ــت ام اس
نیســت. اصــال آینــده نگــری بــه جامعــه جدیــد 
ــه  ــچ وج ــه هی ــم ب ــه قدی ــق دارد و در جامع تعل
آینــده نگــری نبــود. در حــدی کــه اطــالع 
ــان  ــد از زم ــر بگیری ــم در نظ ــی کن ــر م دارم فک
ساســانیان تــا ابتــدای دوره قاجــار در ایــران 
زندگــی اقــوام، شــهرها و محلــه هــا تقریبــا ثابت 
مانــده اســت، یعنــی اگــر اختــالف هایــی اســت 
ــه  ــا آن محل ــه ب ــن محل ــوم، ای ــا آن ق ــوم ب آن ق
ــی  ــت. در پ ــه اس ــا آن منطق ــه ب ــن منطق و ای
ــی  ــری در زندگ ــال تغیی ــدی س ــزار و ان ــن ه ای
اجتماعــی و معیشــتی مردم و مناســبات و ســبک 

ــدا نشــده اســت. ــردم پی ــی م زندگ
رئیــس فرهنگســتان علــوم اذامــه داد: البتــه 
ــی  ــر م ــوده، مگ ــری نب ــچ تغیی ــم هی نمــی گوی
ــا  ــه م ــا اینک ــد؟ ام ــر نکن ــه ای تغیی ــود جامع ش
امــروز فکــر مــی کنیــم همــه چیــز یــک مســیر 
ــق  ــر متعل ــن فک ــتکمالی دارد، ای ــی و اس تکامل
ــچ  ــت و هی ــد اس ــه جدی ــه جامع ــص ب و مخت
ــد،  ــای جدی ــن معن ــه ای ــه ای در گذشــته ب جامع
تکامــل نداشــته اســت. دقیــق تــر بگویــم تغییر، 
مختــص تکنولــوژی اســت. اگــر اســتکمال 
اســت، مربــوط بــه تاریــخ نیســت بلکــه مربــوط 
بــه تکنولــوژی اســت. تاریــخ تکامــل پیــدا نمــی 
کنــد. حقیقــت، ناپوشــیدگی اســت. یعنــی امــور 
پوشــیده انــد و بایــد ایــن پوشــش را از رویشــان 
برداشــت. وجــود، نوعــی پوشــیدگی دارد. تاریــخ 
ــه کار  هــم همیــن طــور. مــا اصــل تکامــل را ب
ــه و  ــل مدرنیت ــل، اص ــل تکام ــم. اص ــی بری م
مدرنیتــه در پوشــش اســت. اگــر بخواهیــم آینده 
نگــری را بشناســیم، مدرنیتــه را بایــد بشناســیم؛ 
ــت.  ــه اس ــوازم مدرنیت ــری از ل ــده نگ ــی آین یعن

بشــر پیــش از مدرنیتــه اصــال در فکــر طراحــی 
ــه فکــر طراحــی  ــی ب ــود. بشــر از زمان ــده نب آین
آینــده افتــاد یــا از زمانــی طراحــی آینــده مطــرح 
شــد کــه بــه زبــان آن فیلســوف آمــد کــه علــم، 
ــات و  ــری در کلم ــالب فک ــت. انق ــدرت اس ق
جمــالت و کتــاب هــای کوچــک ممکــن اســت 
ــم،  ــت، عل ــن گف ــیس بیک ــود. فرانس ــاد ش ایج
قــدرت اســت، علــم، فضیلــت بــود و هســت امــا 
علــِم زمــان مــا قــدرت اســت. قــدرت چــه مــی 
کنــد؟ یعنــی چــه علــم قــدرت؟ علــم سیاســت 
ــور  ــراد را مقه ــم اف ــت؟ عل ــم زور اس ــت؟ عل اس
و محبــوس و مقیــد مــی کنــد امــا علــم کســی 
ــی  ــی م ــد. وقت ــی ده ــرار نم ــار ق ــت اجب را تح
گوییــم قــدرت بالفاصلــه اعمــال قــدرت در نظر 
مــی آیــد و اعمــال قــدرت از طرف کســی اســت 

ــت. ــدرت اس ــه دارای ق ــه در جامع ک
ــا  ــازی دارد ی ــدرت کارس ــم، ق ــه داد: عل وی ادام
الاقــل علــم جدیــد قــدرت کارســازی دارد. بشــر 
قبــل از اینکــه وارد علــم شــود، ایــن علــم کمــال 
علــوم قــرون وســطی نیســت، ایــن علــم کمــال 
علــوم اســالمی نیســت، ایــن علــم تــم جدیــدی 
اســت. ایــن علمــی اســت کــه جهــان را دگرگون 
مــی کنــد. ایــن علــم یعنــی علــم تکنولوژیــک. 
ارســطو، متفکــر بــزرگ تاریــخ تفکــر بــرده داری 
را تاکیــد کــرده اســت و بــرای مــرد بزرگــی مثــل 
او عیــب اســت یــا الاقــل االن عیــب مــی دانیم. 
ــک  ــا ی ــم ام ــاع کن ــم از ارســطو دف ــی خواه نم
جایــی عــذر خواهــی مــی کنــم بــه این صــورت 
کــه مــی گفــت اگــر ماشــین هــا خــودکار بودنــد 
ــر  ــود اگ ــاق الزم نب ــت و کار ش ــر کار دس و اگ
ــد. در  ــی توانســت نباش ــی م ــود بردگ ــین ب ماش
قدیــم وقتــی چیــزی را مــی ســاختند آن را کامل 
نمــی کردنــد آن را بــه کل کنــار مــی گذاشــتند و 
بــه چیــز دیگــری مــی پرداختنــد. مثــال در قــرن 
ــم ســالح هــای آتشــین ســاختند  ششــم و هفت
ــا دوره  ــل ت ــا الاق ــت ی ــل نیاف ــز تکام ــه هرگ ک
ــاروت  ــا ب ــی ه ــا چین ــد. ی ــل نش ــد تکمی جدی
ــاروت  ــه صــورت ب ــاروت قــرن هــا ب ســاختند. ب
مانــد و دینامیــت نشــد. دینامیــت چیــز دیگــری 

اســت.
داوری اردکانــی تصریــح کــرد: تکنولــوژی قدیــم 
ــع،  ــد صنای ــی گوین ــه آن م ــه ب ــود ک ــزی ب چی
ــی  ــه صنعتگرای ــود. حرف ــه ب ــتی؛ حرف کار دس
بــود. تکنولــوژی امــروز چیــز دیگــری اســت بــا 
طــرح مهندســی، تصــرف در طبیعــت بــه وجــود 
ــود  ــرای خ ــأن را ب ــن ش ــر ای ــن بش ــد. همی آم
ــودش  ــع خ ــه نف ــان را ب ــه جه ــت ک ــل اس قائ
ــری  ــده نگ ــد. آین ــرداری کن ــره ب ــخیر و به تس
موقــوف بــه ایــن اســت کــه مــا توانایــی و علــم 
ــا باشــد.  ــار م ــات در اختی داشــته باشــیم و امکان
ــم  ــر عل ــت. اگ ــم نیس ــک عل ــری ی ــده نگ آین
اســت علمــی ماننــد فیزیــک، اقتصــاد و شــیمی 
نیســت کــه در مدرســه بخوانیــم. آینــده نگــری 
بــرای اینجــا و اکنــون اســت. کســی نمــی 
ــری  ــده نگ ــص آین ــوان متخص ــه عن ــد ب توان
ــده  ــد آین ــران و بگوی ــه ای ــد ب ــن بیای مثــال از ژاپ
ترافیــک ایــران را پیــش بینــی مــی کنــم. اینکــه 
ترافیــک تهــران چــه خواهــد شــد بســتگی دارد 
بــه امکانــات و رفتــاری کــه مــا داریــم. بنابرایــن 
وقتــی مــی خواهیــم آینــده نگــری کنیــم آینــده 
را نمــی ســازیم ولــی بــه یــک معنایــی هــم مــی 
ســازیم. مهنــدس طراحــی مــی کننــد امــا هــر 
چیــزی دلــش بخواهــد طراحــی نمــی کنــد. اگــر 
مهندســی اجتماعــی معنــا داشــته باشــد معنایش 
در آینــده نگــری محقــق مــی شــود. یعنــی آینده 
نگــری یــک کار مهندســی اســت. همانطــور که 
مهنــدس پــروژه دارد، آینــده نگــری هــم پــروژه 
دارد. ایــن پــروژه هــر چیــزی نمــی توانــد باشــد 
ــد  ــی توان ــزی نم ــر چی ــری ه ــده نگ ــرا آین زی
باشــد. بنابرایــن مــا نمــی توانیــم آینــده نگــری 

ــم. ــم و درس دهی بخوانی
ــه  ــان اینک ــا بی ــوم ب ــتان عل ــس فرهنگس رئی
بعضــی از جوامــع اصــاًل آینــده ای ندارنــد، 
ــوژی  گفــت: ایــن تحــول ۴۰ ســال اخیــر تکنول
را در نظــر بگیریــد آیــا اینهــا قابــل پیــش بینــی 
بــوده؟ ببینیــد کــه آن تحــول در جوامــع توســعه 
ــل  ــته اســت. اصــال قاب ــری داش ــه اث ــه چ نیافت
پیــش بینــی در کشــورهای توســعه نیافتــه نبوده 

اســت. مــا امــروز مصــرف کننــده انرژی هســتیم 
ــه. ۴۰  ــعه یافت ــورهای توس ــتر از کش ــی بیش حت
ــتیم؟  ــری ای داش ــده نگ ــه آین ــش چ ــال پی س
ــدم  ــه ق ــن اســت ک ــی ممک ــری وقت ــده نگ آین
در راه بگذاریــم و در راه قــدم بــه قــدم پیشــرفت 
کنیــم و نــو بــه نــو شــویم. البتــه ممکن اســت از 
دور افقــی را هــم ببینیــم ماننــد قــرن ۱8 که یک 
بهشــت زمینــی را دیــده بــود که مســیر را نشــان 
مــی داد و بــرای تحریــک دعــوت مــردم بــه راه 
ــیدن  ــه شــوق رس ــردم ب ــود. م پیشــرفت الزم ب
بــه بهشــت زمینــی حرکــت کردنــد امــا در قــرن 
ــدرت و  ــن ق ــد بی ــود آم ــه وج ــی ب ۱9 تعارض
آزادی. اینکــه قــدرت و آزادی بــا هــم هســتند اما 
بــا هــم نمــی ســازند. وقتــی جامعــه بــر حســب 
ــم  ــا ه ــن دو ب ــت ای ــتوار اس ــدرت و آزادی اس ق
نمــی ســازند. زیــرا بشــر وقتــی مــی خواهــد بــه 

همــه چیــز مســلط باشــد بایســتی آزاد باشــد.
وی افــزود: راجــع بــه آینــده نگــری در مدرنیتــه 
ــده  ــا آین ــزی ب ــه ری ــم. برنام ــی کن ــت م صحب
ــده  ــر آین ــی اگ ــود؛ یعن ــی ش ــن م ــری ممک نگ
نگــری نباشــد برنامــه ریــزی هــم ممکــن 
ــه  ــچ برنام ــال ۱9۲۲ هی ــا س ــان ت ــت. جه نیس
ــه توســعه  ــزی اجتماعــی و اقتصــادی و برنام ری
نداشــت. ایــن پیــروان مارکــس بودنــد کــه مــی 
خواســتند بــا انقــالب بشــر را بــه خانــه طبیعــی 
ــد.  ــات دهن ــی نج ــد و از خودبیگانگ ــان ببرن ش
ــه  ــه در جامع ــد ک ــاگردان مارکــس بودن ــن ش ای
توســعه نیافتــه روســیه اولیــن برنامــه توســعه را 
ــی دوم هــم  ــه بعــد از جنــگ جهان ــد. البت ریختن
ــه  ــن ب ــت. بنابرای ــازی داش ــه بازس ــاز ب ــا نی اروپ
برنامــه ریــزی محتــاج بودنــد. بعضی از کشــورها 
هــم بــرای بــرون رفــت از بحــران، نیاز بــه برنامه 
ــه  ــورها برنام ــه کش ــروز هم ــتند. ام ــزی داش ری
ــد کــه براســاس  ــده خــود دارن ــرای آین ــزی ب ری
امکاناتــی کــه دارنــد ســاخته مــی شــوند. برنامــه 
ریــزی بــا شــناخت امکانــات درونــی و برونــی و 
ــا شــناخت  مــادی کــه در جامعــه وجــود دارد و ب
ــا  ــم ه ــا و فه ــا، درک ه ــم ه ــا، عل ــت ه هم

ــرد. ــی گی ــورت م ص
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ــزارش گــــ

پژوهشکده تاریخ اسالم در راستای سلسله نشست 
های علمی گروه تاریخ و همکاری های میان رشته 
ای چندی پیش نشست »داعش، تاریخ و رسانه« را 
برگزار کرد.در این همایش یاسر قزوینی حائری 
استادیار تاریخ دانشگاه تهران و داریوش رحمانیان 
پژوهشگر تاریخ و استادیار گروه تاریخ دانشگاه 

تهران سخنرانی کردند.

ــا و   ــم ه ــاره فیل ــی درب ــش، قزوین ــن همای ــدای ای درابت
کلیــپ هایــی کــه داعــش در چندیــن ســاله اخیــر ســاخته 
اســت، گفــت: داعــش اســمی اســت کــه مخالفــان 
ــه خودشــان اســم  ــد وگرن ــر آن گذاشــته ان ــروه ب ــن گ ای
ــا  ــن حــال م ــا ای ــد ب ــرای خــود انتخــاب کردن دیگــری ب
ــم. داعــش را مــی  هــم از واژه داعــش اســتفاده مــی کنی
تــوان از چنــد منظــر یــا چنــد ســطح مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــل ک ــن المل ــا سیاســت بی داد؛ اول از منظــر سیاســی ی
روابــط قــدرت و قــدرت هــای منطقــه ای را شــامل مــی 
شــود. بــه عنــوان مثــال از منظــر روابــط روســیه و آمریکا، 
و اینکــه مــی گوینــد داعــش، ثمــره جنــگ قــدرت ایــن 
دو کشــور اســت. دوم از منظــر نظامــی بــه ایــن معنــا کــه 
مــی گوینــد مــا بــا ایــن گــروه هــا برخــورد نظامــی داریــم 
و ایــن یــک نــوع برخــورد اســت. ســومین منظــر برخــورد، 
کالمــی اســت. ایــن تقســیم بنــدی جریان شــناختی 
ــه  ــی ک ــان های ــی، جری ــن الملل ــازی بی ــان ب اســت. جری
ــی  ــه کالم ــر ک ــان دیگ ــک جری ــد و ی ــی دارن ــد نظام دی
ــی  ــی را کاف ــی برخــورد نظام ــان کالم ــال جری اســت. مث
نمــی دانــد. جریــان هایــی کــه برخــورد نظامــی را کافــی 
مــی داننــد دیگــر برخــورد فرهنگــی را الزم نمــی بیننــد.

ــه  ــد ب ــد بای ــان هــای کالمــی مــی گوین وی افــزود: جری
یــک ســری از شــبهات تاریخــی پاســخ بدهیــم  بــه بیــان 
دیگــر بایــد ایــن مســاله را از لحــاظ فرهنگــی مــورد توجه 
قــرار دهیــم. یــک ســطح فرهنگــی دیگــری در کشــور مــا 
هســت کــه آن ســطح، ســطح رســانه ای اســت. مفاهیــم 
ــری از  ــای تکفی ــروه ه ــد. گ ــی آی ــانه م ــی در رس کالم
رســانه هــا بــه صــورت قدرتمنــد اســتفاده مــی کننــد ایــن 
گــرو ه هــا از دهــه هشــتاد مشــغول کارهــای رســانه ای 
هســتند  و بــا هــم رقابــت مــی کننــد. آنهــا از رســانه هــا 
ــد  ــه دیگــران بقبوالنن ــد ب ــاء آنچــه مــی خواهن ــرای الق ب

ــد. اســتفاده مــی کنن

قزوینــی اضافــه کــرد: ســطح کالمــی وقتــی مــی خواهــد 
در رســانه مطــرح شــود، برخــی مســائل بــه حاشــیه رانــده 
ــک  ــل ت ــی مث ــث های ــا بح ــروه ه ــن گ ــود. ای ــی ش م
ــک  ــی از ت ــای مختلف ــم ه ــرح و فیل ــدازی را مط تیران
تیرانــدازی تولیــد مــی کننــد. مســائل خیلــی عملــی تــری 
روی مــی دهــد. بــه ویــژه بــا توجــه بــه ظرفیــت تصویر و 
خودآگاهــی کــه تصویــر مــی توانــد بــه مخاطــب بدهــد. 
ــورد  ــتان در م ــه عربس ــبکه العربی ــال ش ــوان مث ــه عن ب
ســرودهای جهــادی هــا برنامــه تولیــد مــی کنــد. اینکــه 
چگونــه ایــن ســرودها، جوانــان عربســتان را جــذب خــود 
ــد. متاســفانه ایــن مســئله در کشــور مــا مفعــول  مــی کن
اســت. جریــان هایــی کــه روزگار طالیــی خودشــان را در 
گذشــته مــی بیننــد، معمــوال بــرای مشــروعیت یابــی بــاز 
مــی گردنــد بــه دوره طالیــی خودشــان کــه گذشــته آنهــا 

اســت.
اســتادیار دانشــگاه تهــران گفــت: ایــن گــروه هــا نــگاه 
ــده دوران  ــاط دهن ــان را ارتب ــد. خودش ــی دارن آخرالزمان
ــش  ــورد داع ــد. در م ــی دانن ــان م ــی و آخرالزم طالی
ــروعیت  ــرای مش ــه ب ــم ک ــی بینی ــوح م ــه وض ــم ب ه
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــخ اس ــه خودشــان از تاری بخشــیدن ب
بــه عنــوان مثــال از ســعد ابــن ابــی وقــاص کــه یــک 
ــوده  ــالم ب ــدر اس ــای ص ــگ ه ــداز در جن ــک تیران ت
ــه  ــر)ص( ک ــه پیامب ــد. از گفت ــی کنن ــت م اســت، صحب
مــی فرماینــد: »ای ســعد، پــدر و مــادر مــن فــدای تــو، 
تــو تیــر بیانــداز« و اینگونــه بــه ایــن فیلــم هــا و تــک 
ــه  ــدازی را ب ــک تیران ــد. ت ــی دهن ــت م ــا هوی تیراندازه
ــم  ــا فیل ــبانند و ب ــی چس ــای صــدر اســالم م ــگ ه جن
ــب، وحشــت  ــا رع ــک تیراندازه ــیله ت ــه وس هایشــان ب
ــد و  ــی کنن ــاد م ــمن ایج ــی در دل دش ــرگ مخف و م
ــا  ــک تیراندازه ــا، ت ــگ ه ــخ جن ــد در تاری ــی گوین م
در جنــگ هــای  و  داشــته اند  را  نقــش  مهم تریــن 
ــوده  ــوی صــف ب ــا در جل ــک تیراندازه صــدر اســالم ت

ــد. ان
ــک  ــت: ی ــش گف ــن همای ــخنران ای ــر س ــان دیگ رحمانی
ــش روی  ــخ پی ــم تاری ــی مهــم در حــوزه عل پرســش خیل
همــه قــرار دارد و آن هــم ایــن اســت کــه داعــش چــرا و 
از کجــا بــه وجــود آمــده اســت و چگونــه توانســته تــا بــه 
ــی از مناطــق ســوریه و  ــاورد و بخــش مهم ــال دوام بی ح

ــاورد. عــراق را تحــت ســلطه خــودش در بی

ــت و  ــا اس ــک معم ــش ی ــه داع ــه اینک ــخ ب وی در پاس
ــت  ــده اس ــد آم ــا پدی ــش از کج ــد داع ــی گوین ــه م اینک
توضیــح داد: ممکــن اســت یــک جامعــه شــناس بخواهــد 
ــن  ــی ای ــد ول ــرار بده ــه ق ــورد مطالع ــده را م ــن پدی ای
ــی  ــناس نم ــه ش ــت. جامع ــناس نیس ــه ش ــه جامع وظیف
ــردازد داعــش  ــه داعــش بپ ــه مطالع ــی ب ــه تنهای ــد ب توان
ــان  ــته ای و می ــد رش ــت چن ــه و فعالی ــورد مطالع ــد م بای
رشــته ای قــرار بگیــرد. بــه عقیــده مــن رویکــرد تاریخــی 
در مطالعــه پدیــده داعــش بســیار بســیار ضــروری و 
ســودمند اســت. اگــر یــک جامعــه شناســی و یــک 
ــه  ــش را مطالع ــد داع ــد بیای ــانه بخواه ــص رس متخص
ــدار شــدن داعــش پاســخ  ــه چگونگــی پدی ــد ب ــد بای بکن
بدهــد. هــر مطالعــه ای کــه صــورت بگیــرد بایــد روحــش 
ــه  ــخ توج ــه تاری ــر ب ــر روانشناســی اگ تاریخــی باشــد. ه
ــی  ــدن و چیرگ ــد. برآم ــد ش ــکل خواه ــار مش ــد دچ نکن
داعــش نشــان دهنــده یــک ضعــف و یــک خــالء و یــک 
انفعــال اســت. هــر جــا یــک خــالء و یــک کمبــود باشــد 
ــت.  ــن اس ــدرت همی ــت ق ــود. سرش ــی ش ــر م ــار پ ناچ
مثــل آبــی اســت کــه بــه هــر چالــه ای مــی رســد در آن 
مســتقر مــی شــود. داعــش آمــد و پــر کــرد. بایــد ببینیــم 
چــه جایــی خالــی بــود کــه داعــش آمــد و آن را پــر کــرد.
رحمانیــان ادامــه داد: در مقالــه ای از یــک یهــودی 
ــل  ــده و عل ــا آم ــر از کج ــه هیتل ــاره اینک ــی درب آمریکای
پیدایــش نازیســم در آلمــان چــه بــوده ضعــف در 
ــت.  ــده اس ــرح ش ــان مط ــخ آلم ــردم تاری ــی م خودآگاه
ــه  ــه آن مقول ــرای آنک ــود ب ــی ش ــوان م ــه عن در آن مقال
دوبــاره در آلمــان تکــرار نشــود بایــد تاریــخ آلمــان مــورد 
ــان  ــدروی در جه ــرد. رادیکالیســم و تن ــرار بگی ــه ق مطالع
اســالمی از بحــران خودآگاهــی تاریخــی بــه شــدت تاثیــر 
ــرت بخــش مهمــی از  ــدم بصی ــی ع ــه اســت، یعن پذیرفت
جامعــه مســلمانان نســبت بــه تاریــخ خودشــان بــه ویــژه 
ــد  ــدم تولی ــر و ع ــل پیامب ــالم و عم ــدر اس ــخ ص در تاری
خــوراک هــای مناســب بــرای مســلمانان و جوانــان 
ــای  ــد در دنی ــش بتوان ــه داع ــت ک ــده اس ــه ای ش زمین
اســالم جــوالن بدهــد. امــام جعفــر صــادق)ع( مــی 
فرماینــد شــبهه نمــی توانــد بــه کســی کــه عالــم 
ــرد  ــن بب ــود و او را از بی ــره ش ــت چی ــودش اس ــان خ زم
ــخ و  ــته تاری ــیت رش ــت و حساس ــه اهمی ــت ک و اینجاس

ــود.  ــی ش ــخص م ــان مش ــش مورخ نق

رحمانیان در نشست
»داعش، تاریخ و رسانه«:

رویکرد تاریخی در 
مطالعه پدیده داعش 

بسیار ضروری است
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ــزارش گــــ

نشستی تحت عنوان »فلسفه تاریخ در 
مکتب تشیع« در دانشکده علوم انسانی 
سخنرانی  با  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
هیئت  عضو  رفیعی،  فالح  علی  دکتر 
دانشگاه  حکمت  و  فلسفه  گروه  علمی 

شد. برگزار  تهران 

ســخنرانی  ابتــدای  در  رفیعــی  فــالح 
ــه  ــوط ب ــخ مرب ــفه تاری ــت: فلس ــود گف خ
ــکان  ــع انســانی مــی شــود و همــه م جوام
هــا و زمــان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــان  ــه ادی ــزی نیســت ک ــخ چی فلســفه تاری
و مذاهــب بــه ویــژه آن دســته ای کــه 
مدعــی جهــان شــمولی آن هســتند نســبت 
ــبت  ــا نس ــند و ی ــاوت باش ــی تف ــه آن ب ب
ــه آن اظهارنظــر نکــرده باشــند. موضــوع  ب
بحــث مــا فلســفه تاریــخ در مکتــب شــیعه 
اســت. هــر فــردی بایــد بــا مکتــب خــودش 
آشــنایی داشــته باشــد. بــرای درک نظــرات 
ــن و  ــر دی ــخ در ه ــفه تاری ــا فلس ــط ب مرتب
هــر مکتــب فلســفی ابتــدا مــی بایســت بــه 
مبانی هســتی شــناختی، انســان شــناختی و 
معرفــت شــناختی آن رجــوع شــود. هســتی 
شناســی، معرفت شناســی و انســان شناســی 
بــه مبانــی ای اشــاره مــی کننــد کــه تاریــخ 
ــخ  ــفه تاری ــه فلس ــا را ب ــاور م ــازند و ب س

ــد. ــی دهن ــکل م ش
ــیعه  ــاً ش ــیعه چیســت؟ اساس ــزود: ش وی اف
ــا  ــا و ب ــر م ــه نظ ــت. ب ــی اس ــالم واقع اس
ــیعه را  ــر ش ــم پیامب ــا داری ــه م ــی ک دالیل
ــیعه  ــد. ش ــی دان ــود م ــده راه خ ــه دهن ادام
یعنــی اســالم، شــیعه همــان مکتــب 
ــی  ــد. عل ــر فرمودن ــه پیامب ــی اســت ک واقع
رغــم شــکافی کــه در اســالم بیــن مذاهــب 
ــا اینکــه  وجــود دارد، بیــن شــیعه و ســنی ب
اختالفاتــی وجــود دارد، ولــی اختالفــات 
عمیــق نیســت. شــیعه و ســنی مــی تواننــد 
ــد.  ــه دهن ــه راه خــود ادام ــخ ب ــه تاری در ادام
مــا در عیــن اینکــه تاکیــد بــر مکتب شــیعه 
مــی کنیــم، امــا باعــث اختالفــات در بیــن 

ــویم. ــی ش ــا نم ــن ه آئی
فــالح رفیعــی دربــاره مبانــی فلســفه 
تاریــخ در شــیعه از بعــد هســتی شــناختی 
ــه  ــم ک ــت داری ــی در خلق ــت: چیزهای گف
ــم، درک و  ــرار دهی ــا ق ــا را مبن ــر آنه اگ
ــود.  ــه شــیعه راحــت خواهــد ب فهــم نظری
ــی  ــرآن برخ ــات و ق ــه روای ــی ب ــا نگاه ب
ــا هســتی  ــاط ب ــی و اصــول در ارتب از مبان
پدیــدار مــی شــود کــه باورهــای فلســفی 
در تاریــخ را نشــان مــی دهنــد. از آن 
ــت  ــک مظلومی ــه ی ــوان ب ــی ت ــه م جمل

هســتی،  در  مربوبیــت  دو  هســتی،  در 
هســتی،  در  هوشــمندی  و  هوشــیاری 
ــوری  ــت مح ــتی، عدال ــدی در هس هدفمن
ــام  ــتی، برج ــحریت در هس ــتی، س در هس
گرایــی و نهایــت داری هســتی اشــاره 
ــی در  ــان شناس ــی انس ــاره مبان ــرد. درب ک
قــرآن و روایــت مــی تــوان بــه نمایندگــی 
ــد، هســتی بــودن انســان،  از طــرف خداون
عبودیــت در انســان، مختــار بــودن در 
انســان، نمایندگــی و هدایــت و راهنمایــی 
در انســان، برخــورداری از هدایــت درونــی 
و بیرونــی، کرامــت ذاتــی، ســیر بــی 
ــدی و  ــت من ــی، حج ــاء اله ــت و لق نهای
ــان  ــری انس ــه پذی ــری و جامع ــت گ والی
ــز  ــناختی نی ــت ش ــرد. از نظــر معرف ــام ب ن
در قــرآن و روایــات ده مــورد را مــی تــوان 
ذکــر کــرد کــه عبارتنــد از عقــل محــوری 
معتدالنــه در شــناخت، نیازمنــدی بــه 
ولــی، حلــم مــداری معتدالنــه، واقــع 
ــدم  ــی، مق ــل گرای ــز از تخی ــی و پرهی بین
ــوری  ــنت مح ــل، س ــر عق ــم ب ــودن عل ب
ــم،  ــی از عل ــدک آدم ــهم ان ــزت(، س )ع
دانایــی معیــار رفعــت و برتــری، پرهیــز از 

ــهودی. ــت ش ــم، معرف ــا در عل ادع
ــی  ــای اله ــنت ه ــاره ای از س ــاره پ وی درب
ــه ده  ــخ وجــود داشــته اســت، ب کــه در تاری
مــورد دیگــر اشــاره کــرد. ۱ـ  ســنت ارســال 
رســول و انــزال کتب، ۲ـ  ســنت برقــراری و 
اســتمرار جهــت در همــه مــکان هــا و زمان 
ــنت  ــن، ۴ـ  س ــر مومنی ــنت نص ــا، ۳ـ  س ه
اطــالع و آزمایــش، 5ـ  تغییــر سرنوشــت بــه 
ــی، ۷ـ   ــن اله ــور دی ــردم، ۶ـ  ظه دســت م
حاکمیــت صالحــان در زمیــن، 8ـ  عاقبــت از 
آن متقیــن، 9ـ  ســنت اســتدراج، ۱۰ـ   انــزال 

بــرکات الهــی.
عضــو هیئــت علمــی گــروه فلســفه و 
حکمــت دانشــگاه تهــران در ادامــه صحبت 

ــر ایــن  هــای خــود گفــت: پــس از تامــل ب
باورهــای مبنایــی و ســنت هــای مبتنــی بــر 
ــا  آنهــا مــی تــوان بــه نتایجــی در ارتبــاط ب
ــاره ای  ــه پ ــت ک ــخ دســت یاف فلســفه تاری
ــان  ــخ جه ــام تاری ــد از: فرج ــا عبارتن از آنه
ــور  ــه ط ــود، ۲ـ  ب ــد ب ــان خواه از آن صالح
ــت  ــرای ایــن فرجــام و دول قطــع و یقیــن ب
کریمــه نمــی تــوان تاریخــی را معیــن کــرد، 
ــزد  ــی در ن ــخ جهان ــای تاری ــدا و انته ۳ـ  ابت
ــم الهــی و گروهــی  ــان عل ــد و صاحب خداون
ــک چشــم زدن بیــش نیســت  ــان ی از عارف
و بلکــه کمتــر ۴ ـ ایــن فرجــام نیــک 
ــخت و  ــاد و س ــعی جه ــالش و س ــدون ت ب
اجتهــاد پیگیــر پیــروان جبهــه حــق میســر 
ــه  ــام مراحــل و گردن ــن فرج نیســت. 5ـ  ای
هــای متعــدد و گوناگــون دارد ۶ـ  عبــور 
ــرای  ــکاه ب ــخت و جان ــای س ــه ه از گردن
مردمــان آمــاده از نظــر فکــری و علمــی نــه 
تنهــا ســخت نیســت بلکــه بســیار راحــت و 

ــت. ــش اس ــذت بخ ــیرین و ل ش
 ۷ـ  رجعــت صالحــان و پیــروان امیــد بســته 
ــده  ــه یــک عاقبــت خــوش و تــالش کنن ب
آنــان حتــی در صــورت مــرگ زنــده خواهند 
ــهمی  ــت س ــن حاکمی ــیر ای ــد و در مس ش

ــد داشــت. خواهن
ــفه  ــزء فلس ــری ج ــر عص ــروز و ه  8ـ  ام
تاریــخ اســت. تاریــخ از نــگاه فلســفی 
تنهــا شــامل صحنــه فرداهــای مــورد 
ــود  ــی ش ــان نم ــده جه ــت و آین سرنوش
ــل  ــه مقاب ــان صحن ــز هم ــروز نی ــه ام بلک
و مبــارزه همچنــان جــاری و ســاری 
اســت، 9ـ  آینــده تاریــخ نمــی آیــد بلکــه 
ــق  ــیر تحق ــرد. مس ــار ک ــد احض آن را بای
فلســفه تاریــخ از نــگاه شــیعه یــک جریان 
مســتمر اســت و نــه نقطــه ای خــاص، ۱۰ 
ــون  ــاوت و گوناگ ــر متف ــالف ظاه ـ برخ
حــوادث و جریــان هــای تاریخــی محتــوا 

ــدی  ــی همانن ــوادث تاریخ ــت ح و حقیق
ــد. ــر دارن ــه یکدیگ ــیاری ب بس

اجتماعــی  و  فــردی  رســالت  رفیعــی، 
مســلمانان در نقطــه تاریخــی را مــورد 
بررســی قــرار داد و بیــان کــرد: اگــر تاریــخ 
ــکل  ــی ش ــم از نقاط ــور حت ــه ط ــت ب هس
گرفتــه اســت. هــر فــرد مســلمان بــه ویــژه 
ــرار گرفتــن در ایــن نقطــه هــا  ــا ق شــیعه ب
بــه نوبــه خــود شــکل دهنــده بــه یــک خط 
ــوارد  ــن م ــامل ای ــه ش ــت ک ــتمری اس مس
هســتند. ۱ـ  امیــدواری بــه آینده روشــن ۲ـ  
آرزو و خواســت ۳ـ  انتظــار تحقــق و پیروزی 
ــناخت  ــرای ش ــالش ب ــعی و ت ــق ۴ـ  س ح
حــق و معرفــت بــه آن 5ـ  ایمــان مســتقر و 
خلــل ناپذیــر به حــق ۶ـ  جهــاد و اجتهــاد در 
جهــت یــاری و کمــک بــه حــق ۷ـ  فراهــم 
ســازی شــرایط حــق و آمادگــی در لحظــه 8 
ـ وظیفــه محــوری و تکلیــف مداری: شــیعه 
ــًا  ــل صرف ــق و باط ــزان ح ــه می در صحن
ــذرگاه  ــع و گ ــروزی در مقاط ــال پی ــه دنب ب
هــای تاریخــی نیســت بلکــه در پــی انجــام 
ــا و  ــت. 9ـ  دع ــود اس ــالت خ ــاندن رس رس
ــه  ــوع ب ــی حــق ۱۰ـ  رج ــرای ول ــش ب نیای

ــع الشــرایط. ــی جام ــی زمان ول
فــالح رفیعــی در پایــان بــرای فلســفه تاریخ 
نــزد شــیعه، ویژگــی هــای زیــر را نــام بــرد: 
۱ـ  طــرح واضــح و روشــن ۲ـ  طــرح و 
نقشــه پیشــین ۳ـ  بیــان واضــح و روشــن ۴ 
ـ ایثــاری اســت و نــه جبــری: فلســفه تاریخ 
شــیعه در عیــن حــال کــه نقشــه ای از پیش 
ــه و  تعییــن شــده اســت، امــا جبــری گرایان
ــه  ــاًل آزادان ــه کام دترمنیســتی نیســت. بلک
و بــر اســاس اختیــار اســت. 5ـ  تعییــن 
ــده ای شــناخته شــده: فلســفه  ــر و قاع رهب
تاریــخ شــیعه بــا رهبــری مشــخص و معین 
ــی  ــری کــه اوصاف ترســیم مــی شــود. رهب
کامــاًل شــناخته شــده دارد. ۶ـ  عــدم تعییــن 
ــان. ۷ـ   ــی و زم ــوری، فیزیک ــکان حض م
ــا و  ــه ه ــارزه در صحن ــزی: مب ــدس آمی تق
برهــه هــای گوناگــون آن همــواره مقــدس 
اســت. فــرد معتقــد در عیــن اینکــه در 
ــدس  ــی تق ــود، نگاه ــی ش ــه وارد م صحن
ــدس و  ــز مق ــل او نی ــه آن دارد و عم ــز ب آمی
ــه از  ــام پیروزمندان ـ فرج ــت. 8  ــتودنی اس س
نظــر شــیعه فرجــام و پایــان تاریخ به پیــروزی 
ـ جبهــه  جبهــه حــق منتهــی خواهــد شــد. 9 
هــای متحــد و ابعــاد گوناگــون مبــارزه: از نظر 
شــیعه اگرچــه تاریــخ صحنــه مبــارزه و تضــاد 
ــا  ــخ ب ــام تاری ــی فرج ــت ول ــگی اس همیش

ــود. ــد ب ــروزی حــق خواه پی

یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

آینده تاریخ نمی آید بلکه آن را باید احضار کرد/ فلسفه تاریخ شیعه
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ــزارش گــــ

نخستین نشست از سلسله نشست های  
معاصر  اسالمی  های  جریان  با  آشنایی 
در  گری  سلفی  یا  »نوگرایی  عنوان  با 
بر  تکیه  با  اسالمی«  وحدت  اندیشه 
اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی 
با حضور داوود فیرحی، استاد گروه علوم 
سیاسی دانشگاه تهران و احسان شریعتی، 
در  تهران  دانشگاه  فلسفه  گروه  استاد 
ادبیات  دانشکده  پاریزی  باستانی  تاالر 

شد. برگزار  تهران  دانشگاه 

ــود  ــن شــکل ب ــه ای شــیوه برگــزاری نشســت ب
ــث  ــا مبح ــوال ی ــث، س ــری بح ــدا مج ــه ابت ک
ــرد و ســپس نظــر دو  ــی ک خاصــی را مطــرح م
ــوص آن  ــه را در خص ــر در جلس ــان حاض میهم

ــد. ــی ش ــا م ــوال جوی س
ــا  ــوم هم ــخنش از مرح ــدای س ــریعتی در ابت ش
ناطــق، اســتاد برجســته تاریــخ کــه رســاله خــود 
را درخصــوص زندگــی نامــه سیاســی ســیدجمال 
اختصــاص داده اســت، یــاد کــرد و گفــت: 
ســیدجمال الدین اســدآبادی پیشــگام راه ســومی 
میــان تجــدد و ســنت، موســوم بــه رنســانس یــا 
نوزایــی ســرزمین های اســالمی و پروتســتانتیزم 
اســالمی اســت. او یــک شــخصیت جهــان 
شــمول اســت کــه تاثیــرات زیــادی بــر جنبــش 

ــی بخــش داشــته اســت. هــای رهای
ــه  ــد ک ــری دارن ــی نظ ــر فیرح ــزود: دکت وی اف
بنیادگــران امــروز از آرا ســیدجمال تاثیــر پذیرفته 
انــد و تحــرکات موســوم بــه بنیادگرایــی کــه بــه 
ــی  خشــونت هــم کشــیده شــده از مســایل اصل
ایــن روزهــای جهــان اســت و هرگونــه تحقیق و 
اظهارنظــر در خصــوص آنهــا بایــد علمــی باشــد. 
بــه عقیــده مــن امــروز مــا شــاهد یــک چرخــش 
ــه  ــی ک ــروژه های ــن پ ــی بی ــت پارادایم ــا گش ی
ــا آنچــه  ــد ب ــده گفتن ــه، عب ســیدجمال و در ادام
ــا و  ــید رض ــا رش ــی ب ــورهای عرب ــه در کش ک
ســید قطــب پیــش آمــد هســتیم. در ایــران هــم 
ــای  ــه چشــم اندازه ــود ک ــی ب ــنفکری دین روش
تــازه ای ترســیم کــرد و طبقــه متوســط شــهری 
و قشــر فرهنگــی اقبــال کردنــد و اینهــا پیشــگام 

ــد. ــران بودن نهضــت انقــالب ای
پــس از بخــش اول ســخنان شــریعتی، فیرحــی 
در خصــوص چرایــی حضــورش در ایــن نشســت 
ــروز از بحــث  ــه ام ــی ک ــت: خشــونت مذهب گف
هــای مهــم جهــان اســت، بــا اندیشــه نوگرایــی 
اســالمی گــره خــورده اســت. ســیدجمال از 
چنــد جهــت مهــم اســت؛ یکــی بخاطــر اینکــه 
او از موثرتریــن افــرادی اســت کــه بــرای اولیــن 
ــا  ــار وارد منازعــه علــم و دیــن شــد و بحثــی ب ب
ــرد.  ــرح ک ــب را مط ــزم و مذه ــوان ماتریالی عن
ــث  ــدت، بح ــاله وح ــه مس ــه او ب ــری اینک دیگ
ســلفی گــری، نوگرایــی، تجــدد و عنــوان 
ــرده اســت. ــام راه ســوم اشــاره ک ــا ن دیگــری ب
ــم در  ــی خواه ــن م ــه م ــه ک ــزود: آنچ وی اف
ایــن جلســه بیــان کنــم ایــن اســت کــه تفکــر 

ســیدجمال بــا مــا چــه کــرده و چــه مــی کنــد؟ 
ــر  ــیدجمال آغازگ ــه س ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
تئــوری وحــدت نیســت امــا هنــر او ایــن اســت 
ــان  ــه جه ــدت را در هم ــر وح ــم تفک ــه تخ ک
ــل  ــش او در ناق ــذا نق ــرد، ل ــش ک ــالم پخ اس
ــر  ــت دیگ ــت دارد. اهمی ــده اهمی ــن ای ــودن ای ب
ــرد در خصــوص  ــه کوشــش ک ــن اســت ک او ای
دعــوای ســنتی ماتریالیــزم و الهیــات راه ســومی 
ــزی اســت  ــان چی ــد؛ راه ســوم او هم ــدا کن را پی
ــلمانان از آن  ــا مس ــان م ــات امروزم ــه در ادبی ک
ــنفکری از آن  ــا روش ــی ی ــوان نواندیش ــه عن ب
ــن را  ــن م ــه ذه ــزی ک ــم. آن چی ــی کنی ــاد م ی
مشــغول کــرد ایــن اســت کــه ایــن راه ســوم چه 
امکاناتــی دارد و بــا چــه دشــواری هایــی مواجــه 

ــت. اس
فیرحــی ادامــه داد:  اگــر بــه جریــان هــای جهان 
اســالم نــگاه بکنیــم مــی بینیــم آنچــه امــروز رخ 
داده نــه حاصــل تفکــر ماتریالیســت هاســت و نه 
حاصــل تفکــر اندیشــمندان ســنتی؛ آنچــه امروز 
رخ مــی دهــد کــم و بیــش محصــول همیــن راه 
ســوم اســت. بــه نظــر مــن پاســخ بــه ایــن معمــا 
ــه  ــاره ب ــلمان دوب ــع مس ــم جوام ــه کنی ــه چ ک
شــیعه برگردنــد، ایــن اســت کــه طــرز تفکرمــان 
نســبت بــه مســلمان بــودن را تغییــر دهیــم بــه 
بیــان دیگــر اصــالح ماهیــت فکــر پاســخ ایــن 
ــن بحــث اصــالح ماهیــت فکــر  معماســت و ای
ــل  ــدآبادی وص ــن اس ــیدجمال الدی ــه س ــا را ب م
مــی کنــد اگرچــه مباحــث دیگــری مثــل قــدرت 
سیاســی، قــدرت نظامــی و اقتصــادی هــم بــرای 
رســیدن بــه آرامــش مهــم اســت ولــی چگونــه 
فکــر کــردن بــه مســلمان هــم خیلــی اهمیــت 

دارد.
اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران توضیــح 
ــید  ــل س ــن در مقاب ــوم ســیدجمال الدی داد: مرح
ــرد  ــی ک ــش م ــه کوش ــد ک ــان در هن احمدخ
مذهــب را بــا وضعیــت علــم پوزیتویســتی 
ــه  ــم ب ــری و او را مته ــع گی ــرد موض ــی بگی یک
ــد. از طــرف دیگــر  ــودن مــی کن ماتریالیســت ب
او بــه علــم تکیــه و تــالش مــی کنــد کــه علــم 

را در دیــن قــرار بدهــد و ایــن یکــی از درخشــان 
تریــن تــالش هــای اوســت. او بــرای دفــاع علم 
بــه دیــن پنــاه مــی بــرد و بــرای دفــاع دیــن بــه 
ــی  ــه در او م ــه همیش ــن دوگان ــب ای ــم و خ عل
ماند و شــاگردانش دو دســته می شــوند. عــده ای 
مثــل عبــده بــه مصــر مــی رونــد و بــه اصالحات 
دیــن بر مبنــای عقــل مــی پردازنــد و بــه عبارت 
دیگــر نواندیــش و روشــنفکر دیــن مــی شــوند، 
ــه وجــود آمــدن جنبــش  عــده ای هــم باعــث ب

ســلفی مــی شــوند.
وی اضافــه کــرد: ســیدجمال الدیــن اســدآبادی 
ــته  ــده و دانس ــالم را فهمی ــان اس ــکل جه مش
ــی  ــی داخل ــی و فروپاش ــاط اخالق ــه انحط ک
مشــکل جامعــه امــروز مســلمان اســت. او مــی 
دانــد کــه در جوامــع امــروز، مذهــب هــم دچــار 
ــد اصــالح  ــی بای انحطــاط شــده و درک مذهب
ــزی  ــه چــه چی ــد ب ــد بای ــی نمــی دان شــود ول
پنــاه بــرد. او گاهــی بــه علــم و گاهــی بــه دین 

ــرد. ــاه مــی ب پن
نویســنده »قــدرت، دانــش و مشــروعیت در 
ــن  ــیدجمال الدی ــه س ــت: در اندیش ــالم« گف اس
ــم  ــی بینی ــونت نم ــانه ای از خش ــدآبادی نش اس
ــر او  ــونت در فک ــاختاری خش ــر س ــی عناص ول
وجــود دارد. توجــه داشــته باشــید کــه خشــونت 
ســاختاری غیــر از خشــونت بالفعــل اســت، 
خشــونت ســاختاری در تفکــر اتفــاق مــی افتــد.
در ادامــه ایــن بحــث، شــریعتی بــا نظــر 
فیرحــی در خصــوص خشــونت ســیدجمال 
الدیــن مخالفــت کــرد و گفــت: مــا بایــد پیــش 
از هرچیــر واژگانــی کــه دربــاره آن هــا حــرف 
ــان از  ــم و منظورم ــف کنی ــم را تعری ــی زنی م
خشــونت را بگوئیــم؛ گاهــی دفــاع یــک 
ــه  ــونت ب ــم خش ــود ه ــان خ ــخصی از ج ش
ــی  ــده م ــن ای ــر همی ــد. بناب ــی آی ــمار م ش
تــوان گفــت خشــونت هــای امــروز ربطــی بــه 
ســیدجمال الدیــن اســدآبادی نــدارد. خشــونت 
ــه  ــی ب ــم ربط ــش ه ــل داع ــی مث ــروه های گ
ــباهت  ــا ش ــار آنه ــد رفت ــدارد، هرچن ــالم ن اس
بســیار زیــادی بــه رفتــار مــردم در دوران 

ــالم  ــای اس ــچ ج ــی در هی ــت دارد ول جاهلی
چنیــن چیزهایــی نیامــده اســت. خشــونت 
ــت  ــته ای اس ــه گذش ــت ب ــا بازگش ــلفی ه س
ــکوه  ــازی و باش ــد آن را بازس ــی خواهن ــه م ک
کننــد. در ایــران قدیــم هــم افــرادی را داشــتیم 
کــه ســر یــک نفــر را مــی بریدنــد و رفتارهــای 
وحشــیانه مــی کردنــد. لــذا نمــی تــوان 
ــات  ــی از دل نظری ــای فعل ــونت ه ــت خش گف

ــت. ــده اس ــرون آم ــیدجمال بی س
ــن جلســه در  فیرحــی در بخــش دیگــری از ای
ــونت  ــدت و خش ــان وح ــه می ــوص رابط خص
ــه قــول آیــت اهلل ســیداحمد شــبیری  گفــت: ب
ــدت  ــال وح ــه دنب ــروز ب ــه ام ــنفکرانی ک روش
ــد و بخــش  ــه را ول کردن هســتند، چــاک جام
ــده او  ــه عقی ــد. ب ــی زنن ــوک م ــالم آن را ک س
اندیشــه وحــدت در جایــی کــه اختالفــات 
بنیادیــن وجــود دارد، شــدنی نیســت. تــا 
ــر  ــه فک ــی ب ــا هرمبنای ــی ب ــال هرکس ــه ح ب
ــده  ــر ش ــار دردس ــوده، دچ ــدت ب ــاد وح ایج
اســت. بــه بیــان دیگــر وحــدت بــا هرمعنایــی 
تولیــد خشــونت مــی کنــد و همــواره گروهــی 
را مجــاز مــی کنــد کــه خشــونت تولیــد کننــد 
چــون در جریــان وحــدت همیشــه عــده ای در 
ــی شــود  ــد و باعــث م ــی گیرن ــرار م ــت ق اقلی
ــان تئــوری  خشــونت ایجــاد شــود. در ایــن می
هایــی مثــل همزیســتی بهتــر از وحــدت مــی 
توانــد بــه مــا کمــک کنــد. افــرادی مثــل امــام 
ــد و از  ــوع را فهمیدن ــن موض ــدر ای ــی ص موس
ــه هــای  ــد. چنانچــه نظری ــور کردن وحــدت عب
وحــدت در هیــچ کشــوری جــواب نــداده 
اســت. بــه نظــرم نبایــد نســبت بــه یکســری از 
واژگان تعصــب داشــته باشــیم کــه حفظشــان 

ــم. بکنی
شــریعتی امــا بــا ایــن نظــر فیرحــی در خصــوص 
ــکل  ــر مش ــت: اگ ــود و گف ــق نب ــدت مواف وح
ــب  ــت، خ ــدت اس ــا واژه وح ــی ب ــاب فیرح جن
مــی توانیــم هــر واژه دیگــری جــای آن اســتفاده 
کنیــم امــا مشــکل مــن ایــن اســت کــه وقتــی 
ایشــان بــا وحــدت مخالــف اند ایــده پیشــنهادی 
ــان  ــه بی ــرای جایگزینــی آن چیســت؟ ب شــان ب
دیگــر وحــدت را برداریــم، جــای آن چــه 
بگذاریــم آن وقــت فقــط تفرقــه مــی مانــد. مــا 
ــردم  ــه م ــیم ک ــته باش ــی داش ــد قراردادهای بای
ــا هــم  هــر منطقــه و ملــت و مذهبــی بتواننــد ب
ــکل  ــل مش ــد، مث ــی کنن ــم زندگ ــار ه در کن
پروتســتانی هــا و کاتولیــک هــا کــه ســالها پیش 
ــم  ــار ه ــکل در کن ــدون مش ــد و االن ب ــل ش ح

ــد. ــی کنن ــی م زندگ
فیرحــی در بخــش پایانــی این نشســت در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه در جوامــع مســلمان فعلــی 
ــنی  ــل روش ــن راه ح ــت: م ــرد گف ــد ک ــه بای چ
ــم  ــی دان ــی م ــدارم ول ــی ن ــت فعل ــرای وضعی ب
کــه بایــد دوبــاره اندیشــید. بــه عقیــده مــن مــا 
ــیدجمال  ــط س ــده توس ــیس ش ــای تاس ــا مبن ب
ــم.  ــی بری ــی نم ــه جای ــدآبادی راه ب ــن اس الدی
جامعــه امــروز مــا انقــدر آشــفته اســت کــه بیش 
از هرچیــزی بــه دوبــاره فکر کــردن احتیــاج دارد. 
ــار و  ــد آث ــم نق ــا  ه ــن کاره یکــی از آســان تری
ــیدجمال  ــل س ــر مث ــراد معاص ــای اف ــده ه ای
ــبختانه در  ــه خوش ــت ک ــدآبادی اس ــن اس الدی
ــئله  ــد. مس ــی افت ــاق م ــاتی  اتف ــن جلس چنی
ــی االن مســئله فکــری- فرهنگــی اســت. اصل

گزارش نشست »نوگرایی یا سلفی گری در اندیشه وحدت اسالمی«؛
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ــزارش گــــ

نخستین هم اندیشی هنر و اخالق با سخنرانی علی معلم 
از  جمعی  و  اعوانی  شهین  و  رحمتی  انشاهلل  دامغانی، 
اندیشمندان در محل فرهنگستان هنر برگزار شد. در این 
نشست، شهین اعوانی در مورد نسبت هنر و اخالق از منظر 

کانت به ایراد سخنرانی پرداخت.

ــالق در  ــر و اخ ــبات هن ــود را مناس ــوع خ ــی موض ــهین اعوان ش
نقــد قــوه حکــم خوانــد و آن را بــه دو قســمت غایــت شناســانه و 
زیباشناســانه تقســیم نمــود و قســمت زیباشناســانه را مورد بررســی 
قــرار داد. وی گفــت ایــن بحــث خالصــه آن چیــزی اســت کــه در 

آینــده در قالــب مقالــه ای تقدیــم دبیــر همایــش خواهــد شــد.
اعوانـی در مـورد کانـت و نظریـات او گفـت: کانـت، فیلسـوف 
ایدئالیسـت آلمانـی دوره مـدرن قـرن هجدهـم اسـت. نظـرات او 
در عرصـه اخـالق و هنـر اثرگـذار بـوده و هنـوز هـم مطرح اسـت. 
او معتقـد اسـت فلسـفه تـا جایی که شـامل شـناخت اصـول عقلی 
اشـیا بـه کمـک مفاهیم می شـود، بـه دو جز نظـری و عملـی قابل 
تقسیم اسـت که فلسـفه نظری را فلسـفه طبیعت می نامد و فلسفه 
عملـی را فلسـفه اخـالق مـی نامـد. ولـی بایـد دانسـت سـوژه آن 
فاعـل شناسـایی و ابـژه آن متعلـق شناسـایی اسـت کـه در هنر هر 
دو قسـمت مهـم اسـت. کانـت مطـرح مـی کند آیـا مثـال گل فی 
نفسـه زیباسـت و شـما بـا زیبایـی مواجـه مـی شـوید و یا ایـن که 
شـما هسـتید که  این گل را بعنـوان سـوژه زیبا می بینیـد؟ بنابراین 
او بـرای متعلقـات شـناخت عقالنـی می گویـد مفاهیـم طبیعی که 
شـناخت نظری بـر طبق اصول پیشـین را ممکن می کنـد و مفهوم 
آزادی کـه در نسـبت شـناخت نظـری فقط حامـل اصلی سـلبی در 
مفهـوم خـودش اسـت. از یک جهت مـا در بحـث اخـالق آزادیم و 
مـی دانیم مـی توانیم کاری را انجـام ندهیم و از یـک طرف طبیعت 
مجبـور اسـت و وجود مـا در طبیعت معنا پیـدا می کنـد. این ضروت 
طبیعـی و آزادی اخـالق در کجـا بـه هم می رسـند و به چه شـکل 
مـی توان آنهـا را به هم مربـوط کـرد؟ در مبحـث آزادی و ضرورت، 

انسـان از یـک طـرف مجبـور اسـت و از یک طـرف آزاد اسـت.
وی گفــت: بنابرایــن اگــر بنــا باشــد اصــول عقــل عملــی در عمــل 
تحقــق پیــدا کنــد، عالــم آزادی بــا طبیعــت بایــد بــه هــم برســند. 
ســوال اصلــی کــه کانــت مطــرح مــی کنــد ایــن نقــل قــول اســت 
ــه نحــوه  ــم ب ــک عال ــا ی ــق ب ــال از نحــوه تفکــر منطب کــه »انتق
ــکان  ــه ام ــت چگون ــر اس ــی دیگ ــا عالم ــق ب ــه منطب ــری ک تفک
پذیــر اســت؟« یعنــی حلقــه رابطــه بیــن فلســفه نظــری و فلســفه 
ــح داد  ــن مســئله را توضی ــوان ای ــه مــی ت ــی چیســت؟ چگون عمل
کــه مــا انســان هــا از طرفــی هنجارهــا را ایجــاد مــی کنیــم و از 
ــد  ــده من ــی هســتیم کــه آن را قائ ــع همــان هنجارهای طرفــی تاب

ــم؟ نمــوده ای
اعوانـی افـزود: در دیباچـه کتاب نقـد قوه حکـم یا نقد سـوم، کانت 
دو نـوع حکـم را بعنوان احـکام تاملی و تعینـی، از هم جـدا می کند. 
احـکام تعینی آن اسـت که مـا کلیاتـی را در ذهن خود داریم سـپس 
جـز را در کنـار آن کل قـرار می دهیـم. یعنی ما یک مفهـوم زیبایی 
را در ذهـن خـود داریـم و سـپس می گوییـم این گل زیباسـت. ولی 
احـکام تاملی یـا فکری آن اسـت که ما اصـال کلیتـی در ذهن خود 
نداریـم و بـر اسـاس تجربه مـی گوییـم که مثال ایـن اثر زیباسـت. 
یعنـی ما جـز را داریم و بعـد کل را می سـازیم. در واقع مـا در احکام 
تاملـی بـا جزییـات سـر و کار داریم و بعـد به دنبـال مفاهیـم عام یا 

کلی مـی گردیم.
ــت  ــکام غای ــم اح ــانه و ه ــکام زیباشناس ــم اح ــت ه وی گفت:کان
ــر  ــد ه ــی گوی ــد. او م ــی بین ــی م ــکام تامل ــه اح ــانه را نمون شناس
ــژه و یــک ســوژه اســت.  ــه زیباشناســانه ای شــامل یــک اب تجرب
ــود  ــد وج ــا بای ــق شناس ــک متعل ــا و ی ــل شناس ــک فاع ــی ی یعن
ــد  ــی بین ــن م ــی را در ای ــد درک احــکام تامل داشــته باشــد. او کلی

کــه بگویــد آنچــه را کــه تجربه مــی کنیــم زیباســت. یعنــی احکام 
زیبایــی را بــه معنــای عــام و کلــی در نظــر نمــی گیریــم بلکــه بــه 
معنــای تجربــی و جزئــی در نظــر مــی گیریــم. کانت امــر زیبــا را از 

زیبایــی جــدا مــی کنــد.
وی افـزود: اصطـالح دیگـری کـه کانـت در آن تفکیـک ایجاد می 
کنـد زیبایـی و واالیی اسـت. هـر دو مفهـوم مخصوص انسـان اند. 
امـر زیبا تحریـک می کنـد در حالی که امـر واال انسـان را متاثر می 
کنـد. امر زیبـا بعنوان چیزی که شایسـته دوسـت داشـتن اسـت در 
صورتـی کـه امر واال تاثیر گذار اسـت. شـما وقتی در کنار اقیانوسـی 
هسـتید آن ابهتـی کـه اقیانـوس بـه شـما مـی دهـد امر واالسـت. 
ممکـن اسـت آن را زیبا ببینید ولـی واالیی آن را تحسـین می کنید. 
کانـت زیبایـی و واالیـی را در مقالـه ای در ۱۷۶۴ نوشـته اسـت که 
عنـوان آن مشـاهداتی در بـاب احسـاس زیبـا و واال می باشـد. ولی 
همیـن مطلـب را در نقد قوه حکم که در سـال ۱۷9۰ نوشـته اسـت 
مطـرح می کند کـه آیا هنـر و اخالق ذوقی هسـتند؟ زیبایـی را هم 
در امـور اخالقـی بـه کار مـی بریم و هـم در امـور هنـری. آیا حکم 
مـا در هـر دو جـا نوعی ذوق اسـت؟ ایـن سـوال را مطـرح می کند 
کـه وقتی مـی گوییم چیزی زیباسـت بـه ذوق زیباشناسـی پرداخته 

ایم یـا خیر؟
کانـت بحـث زیبـا را از قلمـرو مابعدالطبیعـه جـدا می کنـد. او این 
بحـث را در قلمـرو زیبایـی شناسـی قرار مـی دهد. به ایـن ترتیب 
زمینـه تاسـیس زیبایی شناسـی Aesthetic را فراهـم می کند.
ــورد  ــه م ــار مولف ــاس چه ــر اس ــا ب ــر زیب ــم ام ــوه حک ــد ق در نق
پژوهــش کانــت قــرار می گیــرد. یکــی بــر اســاس مقولــه کیفیــت 
ــارغ از  ــت ف ــایندی اس ــک خوش ــق ی ــوان متعلَ ــی بعن ــت. یعن اس
هرگونــه عالقــه شــخصی. یعنــی آن چیــز خــودش کیفیــت زیبــا 

را در خــود دارد.
ــزی  ــی چی ــر اســاس کمیــت اســت. یعن ــی گفــت: دومــی ب اعوان
فــارغ از مفاهیــم بــه مثابــه خوشــایندی کلــی. حکــم ذوقــی ایــن 
ــد و  ــته باش ــی داش ــار همگان ــد اعتب ــا بای ــت، در اینج ــز زیباس چی
توســط دیگــران تاییــد شــود. همانطــور کــه در اخــالق وقتــی مــی 
گوییــم ایــن فعــل حســن اســت، انتظــار داریــم که بقیــه هــم آن را 
تاییــد کننــد. مولفــه ســوم ایــن اســت کــه امــر زیبــا حکــم ذوقــی 
را از نســبت میــان غایــات اخــد مــی کنــد. مــی گویــد »زیبایــی، 
صــورت غایتمنــدی یــک شــی یــا همــان ابــژه اســت از آن حیــث 
کــه بــدون تصــور یــک غایــت، قصــد و غــرض ادراک می شــود.« 

ــم  ــاال ه ــا ح ــه ت ــت ک ــت اس ــه کان ــن نقط ــکل تری ــا مش اینج
اعتــراض شــدیدی نســبت بــه آن وجــود دارد. اگــر بــه گلــی نــگاه 
کنیــم احســاس مــی کنیــم همــه چیــز آن درســت اســت و یــک 
زیبایــی دارد و ایــن احســاس بــه مــا دســت مــی دهــد کــه صورت 
آن، قصــد و غرضــی را محقــق مــی کنــد. شــما در یــک گل چــه 
قصــد و غرضــی مــی بینیــد؟ غیــر از آنکــه آن را زیبــا مــی بینیــد 
بــه چــه منظــور مــی گوییــد زیباســت؟ آیــا ایــن زیبایــی اعتبــاری 
ــه  ــچ قصــد و غرضــی در گل نهفت ــد هی ــی گوی ــت م اســت؟ کان
نیســت و مــا هســتیم کــه ایــن غــرض را بــرای آن تعریــف مــی 

کنیــم. هیــچ قصــد و غرضــی را تعقــل نمــی کنیــم.
ــل را  ــل و تخی ــرق تعق ــت ف ــرد: در اینجــا در حقیق وی تشــریح ک
بیــان مــی کنــد. بــه تعبیــری کــه بــدون مفهــوم عقلــی احســاس 
ــاز هــم متضمــن قصــد و غرضــی اســت و  مــی کنیــم کــه گل ب
نمــی توانــد بــی هــدف باشــد. کانــت مــی گویــد احســاس زیبایی، 
احســاس معنایــی موجــود اســت. اگــر از طریــق وجــود شناســانه 
ــه  ــه چ ــی ب ــن زیبای ــت و ای ــن گل زیباس ــم ای ــم بگویی بخواهی
معناســت، عقــل در اینجــا ســاکت مــی مانــد ولــی تخیــل اســت 

ــم. ــی را بپرورانی ــن زیبای ــد کــه ای ــا را هدایــت مــی کن کــه م
عضــو موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه: موضــوع دیگــری 
کــه در نظریــات کانــت مــی بینیــم زیبایــی آزاد و زیبایــی هدفــدار 
اســت. او بیــن ایــن دو نیــز تمایــز قائــل مــی شــود. او مــی گویــد 
ــاد  ــه احتمــال زی ــی زیباســت ب ــم کــه گل ــی حکــم مــی کنی وقت
ــا نمــی  ــم و ی مفهومــی از قصــد و غــرض متحقــق در آن را نداری
بینیــم لــذا زیبایــی آن گل زیبایــی آزاد خوانــده مــی شــود و حکــم 
ذوقــی مــا هــم دربــاره ایــن محــض و خالــص و بــدون غایــت می 
شــود. امــا وقتــی بــه زیبایــی ســاختمانی مثــال کلیســا یــا مســجد 
اشــاره مــی کنیــم ایــن زیبایــی هدفــدار اســت. مــن اگــر مســیحی 
باشــم کلیســا را یــک جــور زیبــا مــی بینــم و اگــر مســلمان باشــم 
مســجد را یــک جــور دیگــر زیبــا مــی بینــم. ایــن هدفــدار اســت 
یعنــی پیــش زمینــه دینــی و فرهنگــی و تربیتــی و تاریخــی دارد. 
ــه اســت.  ــن ســاختمان جانبداران ــه ای ــا ب ــگاه م ــن صــورت ن در ای
ــن  ــم ای ــم و بگوی ــاری کن ــز ع ــه چی ــودم را از هم ــم خ نمــی توان
ســاختمان زیباســت. در عیــن حــال احســاس خوشــی هــم اگــر به 

مــن دســت دهــد آن هــم جانبدارانــه اســت.
ــه  ــرار دارد ک ــب اص ــن مطل ــت در ای ــزود: کان ــی اف ــهین اعوان ش
وجــه خــاص و منفــرد حکــم ذوقــی را حفــظ کنــد و بگویــد کــه 

شهین اعوانی:

نظریات کانت در عرصه اخالق هنوز هم مطرح و اثرگذار است
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ــر  ــن ســاختمان زیباســت. اگ ــم ای ــم کــه مــی گویی ــا ذوق داری م
حکــم ذوقــی متضمــن مفهــوم عقلــی غایت و غــرض عینی باشــد 
مثــل حکمــی کــه بوســیله آن چیــزی را خیــر مــی شــماریم در این 
صــورت حکــم مــا حکمــی معرفتــی اســت. یعنــی اگــر بگویــم این 
مســجد زیباســت، در آن نمــاز خوانــده مــی شــود و نماز خیر اســت. 
در اینجــا هــم جانبدارانــه اســت، هــم غایــت مدارانــه اســت و هــم 
ــا  ــر کج ــا هن ــت. اینج ــده اس ــه ش ــخن گفت ــی س ــه معرفت اینک
ــت  ــن جه ــم را از ای ــا حک ــد؟ در اینج ــی ده ــان م ــودش را نش خ
ذوقــی مــی خواننــد کــه مبنــای ایجــاب کننــده آن مفهــوم عقلــی 

نیســت بلکــه احســاس درونــی اســت.
وی افــزود: مثــال دیگــری کــه کانــت در موضــوع زیبایــی 
ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــی زن ــا آزاد م ــه ی ــه و جانبداران طرفداران
نقاشــی را در نظــر بگیریــد کــه مــی خواهــد چهــره ای را بکشــد. 
ــک شــکل صــورت  ــا ی ــی ه ــال ایران ــن دارد. مث ــره تعی ــن چه ای
دارنــد و آفرقایــی نــوع دیگــری. ایــن را بــا یــک کاریکاتور مقایســه 
کنیــد. ایــن چهــره کاریکاتــوری جانبدارنــه اســت و مــی خواهیــد 
ــه آن مفهومــی کــه  ــر بکشــید کــه ب ــه تصوی چهــره را طــوری ب
ــه عمــل  ــذا در اینجــا جانبداران ــی نقــد آن هســتید، برســید. ل در پ
ــه اســت کــه  کــرده ایــد. ایجاســت کــه اخــالق در هنــر جانبداران

مــن در کجــا وجــدان خــود را بــه کار مــی بــرم. بــه عنــوان مثــال 
در کاریکاتــور و طنــز ملتــی یــا گروهــی را بــه تمســخر مــی گیــرم 
ــا هــم تالقــی پیــدا کننــد. اینجاســت کــه هنــر و اخــالق بایــد ب

اینجـا باز ایده متعـارف زیبا و ایدئـال زیبا معنی پیدا می کنـد. ایدئال 
زیبـا آنجاسـت کـه هنـر در قالب اخـالق و با وجـدان اخالقـی بروز 
پیدا کند. غایـت مدارانه، هدفـدار و جانبدارانه که جانـب اخالق را در 

نظـر بگیـرد. بنابراین ایـن عالقه و انصـاف در هنر ایجـاد می کند.
وی گفــت: چهارمیــن مولفــه حکــم ذوقــی بــه جهــت خوشــایندی 
شــی مربــوط مــی شــود. زیبــا چیــزی اســت کــه بــدون مفهــوم 
عقلــی بعنــوان متعلــق یــک خوشــایندی، ضــروری شــناخته مــی 
ــه ضــروت  ــی و ن ــه ضــروت نظــری عین ــن ضــروت، ن ــود. ای ش
عملــی کــه نتیجــه آن قانــون اخالقــی اســت بلکــه این ضــرورت، 
ضــرورت مصــداق اســت. مصداقــی که اخــالق و هنــر را بــا هم در 
ایــن اثــر نشــان مــی دهیــم. اینجاســت کــه تصدیــق همگانــی را 

ــه همــراه دارد. ــا خــود ب ب
اعوانــی در ادامــه گفــت: در مجمــوع از منظــر کانــت عالقــه ای بی 
واســطه بــه زیبایــی طبیعــت داشــتن همــواره نشــان از روح خــوب 
اســت. مــن اگــر از نظــر اخالقــی درســت باشــم اثــر هنــری را هــم 
ــه اخــالق مــی بینــم و اگــر درون مــن خــوب نباشــد و وجــدان  ب

مــن بیــدار نباشــد، برداشــت دیگــری از هنــر مــی کنــم. بنابرایــن 
در صــدور حکــم ذوقــی فــرض قبلــی مــا ایــن اســت کــه رضایــت 
مشــابهی از عمــل متقابــل قــوای ذهنــی در همه کســانی کــه عین 
را مــورد بحــث قــرار مــی دهنــد ایــن زیبایــی حاصــل مــی شــود. 
یعنــی یــک شــعور و معیــاری بــه انســان مــی دهــد. اینجــا اخــالق 
و هنــر، فرهنــگ ســاز مــی شــود و وقتــی فرهنــگ ســاز می شــود، 
کانــت آشــتی بــا طبیعــت را مطــرح مــی کنــد. »طبیعــت زیباســت 
ــد  ــی توان ــی م ــر وقت ــه نظــر مــی رســد و هن ــر ب ــرا شــبیه هن زی
زیبــا خوانــده شــود کــه مــا از هنــر بــودن آن آگاه باشــیم و بــر مــا 
ــی  ــورد زیبای ــم در م ــرا ه ــی شــود. زی ــر م ــت ظاه ــد طبیع همانن
طبیعــی و هــم زیبایــی هنــری مــی توانیــم بطــور کلــی بگوییــم 
زیبایــی چیــزی اســت کــه در داوری صــرف خوشــایند باشــد.« در 
نهایــت اخــالق و هنــر وقتــی بــه هــم برســند، غایتمنــدی آن هــم 
مشــخص مــی شــود. وقتــی خلــق یــک اثــر هنــری مــی کنیــم 
ــد. در  ــی کن ــزد م ــه وی گوش ــان را ب ــانیت انس ــت انس ــا کان اینج
مابعدالطبیعــه اخــالق مــی خوانیــم کــه همــه چیــز قیمــت دارد و 
انســان اســت کــه ارزش دارد. اگــر هنــر را در قالــب قیمــت ببینید با 
همــه اشــیای دیگــر فرقی نمــی کنــد. انســانیت مــی توانــد در هنر 
تبلــور پیــدا کنــد کــه خالــق آن یــک انســان اخــالق مــدار اســت.

ادیان  و  الهیات  دانشکده  علمی  انجمن 
از  جلسه  اولین  بهشتی،  شهید  دانشگاه 
سلسله  جلسات تیغ را با محوریت نقد 
اخالقی«  نیهیلیسم  »پدیداری  کتاب 
تألیف دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت  

کرد. برگزار  دانشکده،  این  علمی 

در ایــن جلســه که بــا حضــور تعــدادی از اســاتید 
و دانشــجویان برگــزار شــد دکتــر مهــدی اخــوان 
ــاب  ــد کت ــه نق ــی ب ــر محمدمهــدی اردبیل و دکت
ــی  ــد از معرف ــه بع ــدای جلس ــد. در ابت پرداختن
کتــاب و قرائــت متــن پشــت جلــد، مولــف 

ــرد. ــت ک ــود صحب ــر خ ــاره اث ــری درب مختص
سـفیدخوش معتقـد اسـت: روایت یـک جانبه  ای 
از نیهیلیسـم در دهه  هـای چهل به بعـد در ایران 
رواج داشـته و تا کنون هم بیشـترین تبلیغات را به 
همراه خـود دارد. مطابق این روایت نیهیلیسـم به 
ذات اندیشـه و فرهنـگ غربی گره خورده اسـت. 
قائـالن بـه ایـن روایـت، ماهیـت پدیـدارِی آن را 
انـکار کـرده و ذات گرایانـه با آن رفتـار می  کنند. 
طبیعتـاً یکـی از نتایـج دیـدگاه آنها این اسـت که 
ما بـه شـرط دوری از فرهنـگ غرب مـی  توانیم 
از نیهیلیسـم دامـن برکشـیم. کتـاب پدیـداری 
نیهیلیسـم اخالقی بـا بررسـی اندیشـه  هایی که 
در آنهـا آشـکارا گونه  ای نیهیلیسـم ظهـور کرده 
یـا از آن حمایـت کـرده  اند یـا در برابـر آن موضع 
گرفتـه   اند، نشـان می  دهد که نیهیلیسـم، پدیده  
ای تاریخی اسـت کـه در بسـتری از امـکان ها و 
ضـرورت ها آشـکار شـده، پنهان شـده و بـا تغییر 

شـکل دوباره سـردر مـی  آورد.
ــع  ــکال آن مان ــوع اش ــن تن ــزود: همچنی وی اف
ــن مــی  شــود کــه مفهــوم یــک  دســت و  از ای
ســاده  ای نســبت بــه آن مطــرح شــود. بــه همین 
ــه  ــد چندالی ــم بای ــاره  آن ه ــب داوری درب ترتی
و مشــروط باشــد. اینهــا نتایجــی کلــی هســتند 
کــه در پایــان کتــاب بــه دســت داده شــده  انــد. 

بــر ایــن اســاس بــه  طــور طبیعــی فرهنــگ مــا 
هــم نمــی  توانــد بــه هیــچ عنــوان خــود را دور از 
نیهیلیســم بپنــدارد. البتــه بزرگتریــن خطــری که 
فرهنــگ مــا را در ایــن زمینــه تهدیــد مــی کنــد 
نبــود نظریــه  پــردازی در حــوزه  اخــالق اســت.
سـپس منتقـدان بـه بررسـی فرمـی و محتوایـی 
کتاب پرداختنـد. به عنـوان نمونه دکتـر اخوان به 
خـوش  قلـم و خـوش  بیـان بـودن کتاب اشـاره 
کـرد و گفـت: در جریـان کتـاب زنجیـره اتصـال 
اندیشـه  هـای مختلـف رعایـت شـده اسـت و 
ایـن متفکـران با وحـدت قلمـی نویسـنده به هم 
وصـل شـده  انـد و در عیـن  حـال تفـاوت دیدگاه 
هـا بـه خوبـی نشـان داده شـده اسـت. از نظـر 
وی فلسـفه مـی  توانـد در ارتبـاط بـا حـوزه  های 
دیگـری همچـون ادبیـات کارایـی خود را نشـان 
دهد و خوشـبختانه این اتفـاق در کتاب »پدیداری 
اسـت. همچنیـن  افتـاده  اخالقـی«  نیهیلیسـم 
نویسـندۀ کتاب توانسـته اسـت بـا خلـق عناوین 
مناسـبی برای فصـول و زیرفصل  ها هم تفسـیر 
خـود را نشـان دهد و هم بـه خواننـده کمک کند 

تـا با جریـان کتـاب پیـش رود.
ــن  ــود ای ــود کــه کمب در ادامــه  اخــوان معتقــد ب

کتــاب ایــن اســت کــه بــه بحــث هــای اخیــری 
کــه فیلســوفان تحلیلــی دربــاره  نیهیلیســم 
ــت.  ــرده اس ــاره  ای نک ــد اش ــته  ان ــی داش اخالق
همچنیــن در تعابیــری ماننــد »پدیــداری« که در 
عنــوان کتــاب آمــده ابهاماتــی هســت کــه بهتــر 

ــح مــی  داد. ــا را توضی ــود نویســنده آنه ب
در ادامـه، محمدمهدی اردبیلی پـس از ارائة بحثی 
کلـی دربـارۀ نیهیلیسـم و بیـان اینکـه از نظـر او 
کل تاریخ سـاختار نیهیلیسـتیک دارد، به بررسـی 
کتـاب پرداخـت. وی عنوان  بندی خـوب فصول، 
محققانـه بـودن نوشـته، بیـان معلمانـه و گام بـه 
گام، پیونـد خوردن ادبیات و فلسـفه در کتـاب را از 
جمله محاسـن کتاب برشـمرد و گفت: در معرفی 
دیدگاه هـای متفکرین مختلف ایـن نکته رعایت 
شـده اسـت کـه بحـث نیهیلیسـم را در ارتبـاط با 
کلیـت اندیشـة هـر متفکـر توضیـح داده  انـد نـه 
اینکـه مفهـوم نیهیلیسـم را از کلیت اندیشـة آنها 
جدا کرده و نشـان دهنـد. از نظر ایشـان در کلیت 
اثر نویسـنده به مسـئلة نسـبت مـا و غـرب توجه 
دارد و غـرق در یـک بحـث فنـی بی -ارتبـاط بـا 

مسـائل فرهنگـی ما نمی  شـود.
از نظــر اردبیلــی اشــکاالتی هــم در کتــاب دیــده 

ــد مرتفــع شــوند. اول  مــی  شــود کــه مــی  توانن
اینکــه اختصــاص دادن یــک فصــل بــه بررســی 
ســیر معنــای لغــوی نیهیلیســم ضرورتی نداشــته 
اســت. دوم اینکــه نیــازی بــه اســتفاده از ارجاعات 
ــر  ــوده و اگ ــن نب ــرر در مت ــتقیم مک ــر مس غی
نویســنده مــی  خواســت بهتــر بــود بــا نقــل  قول 
ــه اســتقبال آنهــا مــی  رفــت. ســوم  مســتقیم ب
اینکــه اختصــاص فصلــی بــا عنــوان راهکارهای 
ــته  ــی نداش ــر نیهیلیســم ضرورت ــدن ب ــق آم فائ
و ایــن شــبهه را پدیــد مــی  آورد کــه ایــن 
ــاب شــده  ــه صــورت سفارشــی وارد کت فصــل ب
اســت. البتــه در همیــن فصــل نویســنده ســیاق 
ــد و  ــی  کن ــظ م ــود را حف ــث خ ــی بح پژوهش
ــده مــی  شــود ایــن گمــان  وقتــی مطلــب خوان
ــه بحثــی  برطــرف مــی  شــود جــز آنجــا کــه ب
ــردازد. ــان ابراهیمــی مــی  پ ــاره  راهــکار ادی درب

پـس از سـخنان منتقـدان، سـفیدخوش گفـت: 
پرداختـن بـه رویکردهـای شـبه  نیهلیسـتی در 
تمـدن ایرانـی یـا بیـان رویکردهـای تحلیلـی به 
نیهیلیسـم دانـش و مجال دیگـری را می  طلبیده 
اسـت. مفهـوم پدیـداری در این کتاب وابسـتگی 
اثر را به سـنت پدیدارشناسـی تاریخی نشـان می  
دهد و بررسـی اصطالح نیهیلیسـم هـم در همین 

راسـتا صـورت گرفته اسـت.
وی افزود: در نوشـته  های روایـت  محور بهترین 
شـیوه  ارجـاع را ارجـاع غیرمسـتقیم دقیـق مـی  
دانـم تا هـم خواننـده بـه سـادگی بتواند درسـتی 
روایـت را بررسـی کنـد و هـم در منطـق روایـت 
خللـی ایجـاد نشـود. وی در پایان هـم اختصاص 
فصلـی بـه راهکارهای فائـق آمدن بر نیهیلیسـم 
را مقتضـای دیالکتیـک طبیعـی بحـث دانسـت 
و گفـت: در نبـود ایـن فصـل، بحـث بـه صورت 

یکسـویه پیـش مـی  رفت.
ــی   ــاب را م ــن کت ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
تــوان از پیشــخوان کتابفروشــی انتشــارات 

ــرد. ــه ک ــت تهی حکم

نویسنده کتاب »پدیداری نیهیلیسم اخالقی«:

نیهیلیسم، پدیده  ای تاریخی است/ ضعف نظریه  پردازی در حوزه  اخالق
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ــزارش گــــ

متن پیش رو مشروح سخنرانی محمدمنصور هاشمی، عضو 
هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسالمی است که هجدهم 
اسفندماه در تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران ایراد شده است. محمدمنصور هاشمی در 
این نشست که با عنوان »ادبیات و فلسفه؛ هم داستانی ها 
و نا هم داستانی ها« برگزار شد، درباره وجوه اشتراک و 

افتراق ادبیات و فلسفه سخن گفت.

وی در آغــاز بــا اشــاره بــه تــالش پایــان ناپذیــر مــا بــرای تعریــف 
همــه چیز گفــت: »تعریــف ادبیــات و فلســفه کار بســیار مشــکل و 
زمــان بــری اســت و از طرفــی احتمــاال نتیجه خوشــایندی هــم در 
پــی نخواهــد داشــت، بــه همیــن جهــت مــن تــالش مــی  کنــم 
نکاتــی را راجــع بــه فلســفه و ادبیــات و نســبت ایــن دو بــا یکدیگر 
ذکــر کنــم تــا بحــث کمــی روشــن  تــر شــود. مــا در یــک قــول 
مشــهور مــی  گوییــم کــه فلســفه جســتجوی حقیقــت اســت امــا 
ادبیــات صرفــا بیــان مطلــب اســت. بــه نظــرم ایــن چندان درســت 
نیســت، چــون مــی  تــوان نشــان داد ادبیــات هــم بــه همان انــدازه 

در جســتجوی حقیقــت اســت.
وی ادامــه داد: اگــر مســئله مــا صــدق، شــناخت، اخــالق و یــا ایــن 
دســت مســائلی اســت کــه بــه نظــر مــی  رســد مســائل فلســفه 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــم ب ــات ه ــان داد ادبی ــود نش ــی  ش ــتند، م هس
مــی  توانــد زمینــه درکشــان را فراهــم کنــد. فــرض کنیــد رمــان 
هایــی ماننــد جنایــات و مکافــات و یــا بــرادران کارامــازوف آیــا کم 
ــه مــا در  ــد؟ وقتــی مــا مــی خوانیمشــان ب بصیــرت اخالقــی دارن
شــناخت بهتــر جهــان کمــک نمــی  کننــد؟ یــا تصــوری از حقیقت 
عالــم در نــزد مــا ایجــاد نمــی  کننــد؟ اگــر ایــن نــکات را کنــار هم 
بگذاریــم بــه نظــر مــی  رســد کــه ایــن نمــی  توانــد نقطــه شــروع 

بــرای بیــان تمایــز ادبیــات و فلســفه باشــد.«
محمدمنصــور هاشــمی در ادامــه بررســی تمایــزات مشــهور میــان 
فلســفه و ادبیــات اضافــه کــرد: »مــی  گوییــم ادبیــات زیبــا اســت. 
امــا فلســفه مــی  توانــد زیبــا نباشــد. به یــک معنی درســت اســت. 
زیبایــی شناســی دربــاره ادبیــات خیلــی بیشــتر از فلســفه مدخلیــت 
دارد. امــا بــه ایــن ســادگی نمــی توانیــم ادعــا کنیــم زیبایــی درباره 
فلســفه مدخلیــت نــدارد. آن هایــی کــه اهــل ریاضــی هســتند می  
داننــد کــه شــما ممکــن اســت بتوانیــد مســئله  ای را از ســه طریق 
حــل کنیــد. امــا اهــل ریاضــی بــه شــما مــی  گوینــد یکــی از ایــن 
ــر اســت،  ــاده  ت ــر اســت. چــون س ــای دیگ ــر از دوت ــا ت دو راه زیب
مفروضــات کمتــری دارد و... اگــر ایــن طــور بــه مســئله نــگاه کنیم 
ــد زیبایــی مطــرح باشــد و اســتداللی از  در فلســفه هــم مــی  توان
اســتدالل دیگــری تمیزتــر و زیباتــر بیــان شــود. خیلــی راحــت می  
تــوان گفــت آثــار افالطــون زیبــا نوشــته شــده اســت. بســیاری از 
کســانی کــه بــا فلســفه ســروکار دارنــد معتقدنــد برخــی از رســاله 

هــای افالطــون بســیار زیبــا هســتند.
وی افــزود: ایــن حتــی بــه افالطــون و امثــال او نیــز محــدود نمــی  
شــود. فیلســوفان تحلیلــی قــرن بیســتم کــه نماینــده منطقــی و 
ــد از نوشــته  هایشــان هســتند هــم  علمــی نوشــتن و حــذف زوائ
ــن،  ــل کوای ــد کســی مث ــرض کنی ــد. ف ــب ان ــادی ادی ــد زی ــا ح ت
نویســنده چیــره دســتی اســت. خیلــی خــوب مــی  نویســد. خیلــی 
فصیــح مــی  نویــس. و راســتش خیلــی زیبــا مــی  نویســد. خیلــی 
ــد.  ــی دارن ــاره فلســفة تحلیل هــا پیــش فــرض هــای غلطــی درب
اگــر فکــر مــی کننــد در فلســفه تحلیلــی، بیــان مدخلیتــی نــدارد یا 
زیبایــی مدخلیــت نــدارد، مــی  شــود نشــان داد کــه کســی ماننــد 
کوایــن کــه فیلســوف بزرگــی اســت، یکــی از وجــوه اهمیتــش زیبا 
نوشــتنش اســت. ضمــن ایــن کــه تنهــا زیبایــی مطــرح نیســت. 
مگــر کوایــن کــم از اســتعاره اســتفاده مــی  کنــد؟ او مــی  گویــد 
مــا یــک شــبکه بــاور داریــم وقتــی بــا نظریــه مخالــف مواجــه می  

شــویم هســته باورمــان را حفظ مــی  کنیــم پیرامونــش را تغییر می  
دهیــم. مفهــوم شــبکه بــاور چیــزی جــز اســتعاره اســت؟ مــا کــه 
در ذهنمــان شــبکه بــاور نداریــم. کوایــن از یــک اســتعاره اســتفاده 
مــی  کنــد بــرای ایــن کــه چیــزی را توضیــح دهــد. اســتعاره او آن 
ــا اصــال  ــج شــده کــه م ــدر رای ــی اســت و آن ق ــدر اســتعار خوب ق

حواســمان نیســت کــه داریــم از اســتعاره اســتفاده مــی  کنیــم.
ــه  ــالمی در ادام ــارف اس ــره المع ــاد دای ــی بنی ــأت علم ــو هی عض
بیــان کــرد: برترانــد راســل فیلســوف تحلیلــی بزرگــی اســت و در 
عیــن حــال نویســنده بســیار بســیار خوبــی هــم هســت. نــه تنهــا 
خیلــی روشــن مــی  نویســد بلکــه خیلــی هــم موثــر مــی  نویســد. 
در صــورت لــزوم خیلــی هــم طنزآمیــز مــی  نویســد. در جایــی کــه 
در حــال تخطئــه قــول طــرف مقابلــش اســت بــا قدرتــی ایــن کار 
را انجــام مــی  دهــد کــه صرفــا از عهــده یــک ادیــب بــزرگ بــر 
ــد  مــی  آیــد. بنابرایــن مجبوریــم بپذریــم کــه زیبایــی نمــی  توان
ــر  ــتاین را در نظ ــد. ویتگنش ــفه باش ــات و فلس ــاوت ادبی ــار تف معی
بگیریــد. او کســی اســت کــه هــم بــر ســنت تحلیلــی و هــم بــر 
ســنت قــاره  ای اثــر گذاشــته اســت. دو اثــر مهــم او »تراکتاتوس« 

ــا  ــی ب ــه کل ــبک ب ــاظ س ــه لح ــفی« ب ــای فلس ــش ه و »پژوه
یکدیگــر متفــاوت  انــد. یکــی بســیار پیامبرانــه، بــا گــزاره  هــای 
کوتــاه و محکــم نگاشــته شــده و دیگــری پــرورش یــک نــوع زبان 
عامــی اســت. غیــر از اســتعداد ویتگنشــتاین ایــن نشــان مــی  دهد 
ــه کســی فیلســوف بزرگــی مــی  شــود و علمی-پژوهشــی  چگون
نویســان فیلســوف نمــی  شــوند. فیلســوف بــزرگ درکــی از زیبایی 
شناســی، ســبک و از همــه مهتــر فــرم دارد. آنهایــی کــه حتــی در 
دوران جدیــد مــا بــه عنــوان فیلســوف بــزرگ مــی  شناســیم بــال 
اســتثنا آنهایــی هســتند کــه فــرم مناســب تفکرشــان را پیــدا کرده  
ــدارد کســی شــم ضعیفــی در زمینــه فــرم  ــد. در واقــع امــکان ن ان

داشــته باشــد و فیلســوف بزرگــی شــود.«
هاشــمی بــا تصریــح بــر ایــن نکتــه کــه مــرز قاطعــی بیــن ادبیات 
و فلســفه وجــود نــدارد، صحبــت هــای خــود را ایــن گونــه ادامــه 
داد: »مــا مــی  گوییــم ادبیــات لــذت بخــش اســت کــه بــه واقــع 
ــی   ــط م ــعری از حاف ــا ش ــه م ــی ک ــت. هنگام ــز هس ــن نی چنی
خوانیــم یــا رمــان جنــگ صلــح تولســتوی را مــی  خوانیــم لــذت 
مــی  بریــم. آیــا ایــن مــی  توانــد مــالک تمایــز میــان ادبیــات و 
فلســفه باشــد؟ مــن معتقــدم ایــن هــم مــالک نیســت. نــه تنهــا 

زمانــی کــه افالطــون مــی  خوانیــم لــذت مــی  بریــم بلکــه حتــی 
زمانــی کــه ارســطو مــی  خوانیــم نیــز مــی  توانیــم لــذت ببریــم. 
لــذت بــردن از فــرم بســتگی بــه یادگیــری دارد. اگــر مــن نقاشــی 
بلــد نباشــم وقتــی شــما یــک تابلــو از جکســون پــالک بــه مــن 
نشــان دهیــد خواهــم گفــت یــک مشــت رنــگ پاشــیده روی تابلو 
ایــن کــه نقاشــی نیســت. در حالــی کــه مــن نقاشــی بلــد نیســتم. 
اگــر نقاشــی یادگرفتــه باشــم مــی  فهمــم کــه چقــدر فــرم پیچیده  
ای دارد. چــه منطــق زیبایــی شناســانه متفاوتــی دارد. )منظــورم از 
نقاشــی بلــد بــودن نقاشــی کشــیدن نیســت بلکــه نقاشــی دیــدن 
اســت.( اگــر مــن نقاشــی دیــدن بلــد باشــم مــی  فهمــم کــه آثــار 

پیکاســو چقــدر زیباســت.«
وی پــس از توضیحاتــش پیرامــون افتــراق ناپذیــری فــرم و محتــوا 
و اشــاره بــه انتزاعــی بــودن چنیــن تفکیــک هایــی تاکیــد کــرد که 
فــرم و محتــوا همزمــان بــا هــم زاییــده مــی  شــوند. وی همچنین 
ــان  ــب رم ــه ترکی ــح داد ک ــا توضی ــال ه ــی از مث ــیه یک در حاش
فلســفی یــک ترکیــب همــراه بــا تســامح اســت. چــرا کــه وقتــی 
مــا از چنیــن عبارتــی اســتفاده مــی  کنیــم عمدتــا منظورمــان ایــن 
اســت کــه فــالن رمــان عمیــق اســت. در واقــع مــا رمــان فلســفی 
نداریــم امــا قرائــت فلســفی از رمــان میســر اســت چنان کــه قرائت 
روانشناســانه و جامعــه  شناســانه نیــز امــکان پذیر اســت. ســینمای 
آنتونیونــی و برگمــان بســیار عمیــق اســت. امــا فلســفی خوانــدن 

ــه فلســفه.  ــه ســینما اســت هــم توهیــن ب آن هــا هــم توهیــن ب
هنگامــی کــه ســخن از هنــر مفهومــی مــی  کنیــم، بایــد بدانیــم 
ــردن  ــی ک ــدارد. تداع ــم را ن ــان مفاهی ــی بی ــری توانای ــچ هن هی
معانــی بــه معنــای بیــان آن هــا نیســت. در ادبیــات بــا مصادیــق 
ــات و  ــا کلی ــروکارمان ب ــا در فلســفه س ــم ام ــی طرفی ــور جزئ و ام

مفاهیــم اســت.«
 وی بــرای توضیــح بیشــتر مفهــوم مــورد نظــرش اشــار ه  ای بــه 
زندگــی میشــل دومنتیــن و شــرایط تاریخــی او در قــرن ۱۶ام کــرد 
و ماجــرای تکویــن فــرم جســتار توســط او را توضیــح داد و گفــت: 
»بــا پــر رنــگ شــدن مفهــوم خــود در قــرن ۱۶ام و آغاز رنســانس، 
مــا شــاهد شــکل گیــری دولت-ملت هــا و همچنیــن دولــت های 
ســکوالر هســتیم. جنــگ هــای مذهبــی شــدیدی در جریان اســت 
و فلســفه ارســطویی افالطونــی مســیحی پاســخگوی مســائل روز 
ــن  ــن ای ــن ســخن دومونتی ــم تری ــی مه ــن فضای نیســت. در چنی
اســت کــه مــن شــک دارم و دســتگاه فلســفه کالســیک مســیحی 
بــر اســاس یقیــن اســتوار شــده و توانایــی پاســخ دادن بــه مســائل 
او را نــدارد. مونتیــن بــه دنبــال حقیقــت اســت و پرســش هایــی از 
چرایــی زندگــی، چــرا مــی  میریم،چــرا دوســتیم و ... دارد. همیــن 
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باعــث مــی  شــود او کتابــی بنویســد بــه نــام جســتارها 
ــد.  ــه خلــق یــک قالــب مــی  زن کــه در واقــع دســت ب
ــد از  ــی  توان ــه او م ــت ک ــن اس ــب ای ــن قال ــی ای ویژگ
مشــکل ســنگ کلیــه  اش گرفته تــا عــدم وجود خــدا را 
در متــن بحــث کنــد. ایــن کتــاب بــه شــدت پــر فروش 
ــن  ــطو چنی ــال ارس ــر مث ــه اگ ــی ک ــود در حال ــی  ش م
چیــزی مــی  نوشــت بــه ســخره گرفتــه مــی  شــد. این 
قالــب همانقــدر کــه ادبیــات اســت، فلســفه هم هســت. 
ــار  ــی آث ــب دیالوگ ــه قال ــود ب ــی  ش ــه م ــن رابط در ای
افالطــون یــا درســگفتار هــای ارســطو هــم اشــاره کرد. 
ــی  ــه آن خوب ــه دیگــر نیچــه اســت. نیچــه اگــر ب نمون
ــا ایــن حــد مهــم نمــی -شــد. اساســا  نمــی  نوشــت ت
ــه  ــا نظــرات فیلســوفان از طریقــی ب امــکان آشــنایی ب
جــز خوانــش آثارشــان میســر نیســت. آثــار نیچه بســیار 
ســخت و بــا ادبیــات محکــم و بســیار خالقانــه  اســت. 
بــه نحــوی کــه اگــر اینگونــه نمــی  نوشــت اصــال تــا 
ایــن حــد مهــم نمــی  شــد. فلســفه نیچــه چیــزی بــه 
غیــر از همیــن آثــار منثــوری کــه بــه دســت مــا رســیده 
ــون مــی   ــا فلســفه او را از طریــق همیــن مت نیســت. م
فهیــم. روشــن کــردن مــرزی بیــن ادبیــات و فلســفه در 
مــورد نیچــه تقریبــا غیــر ممکــن اســت. نمونــه دیگــر 
میشــل فوکــو اســت. گاهــی اوقــات واقعــا نمــی  دانــم 
ــان  ــز بی ــه ج ــی ب ــه بیان ــو را ب ــی  شــود فوک چطــور م

ــد؟« خــودش خوان
وی بــا اشــاره بــه تاریــخ ادبیــات و فلســفه و شــخصیت 
هــای تاثیرگذارشــان تاکیــد کــرد: »اگــر تاریــخ را پیــش 
ــی  ــم متوجــه مــی  شــویم چــه کار های روی خــود نهی
ــا  ــم. مثــال وقتــی امــروز تمــام دنی ــد انجــام دهی را نبای
مشــغول تربیــت کارمنــد بــرای اداره فلســفه اســت مــا 
تبدیــل بــه کارمنــد اداره فلســفه نشــویم. قصــدم نفــی 
ــم  ــم بگوی ــی  خواه ــا م ــت صرف ــک نیس کار آکادمی
ــای کوچــک  ــن کاره ــر از ای ــزرگ ت ــد ب ــی بای چیزهای
ــدا  ــه پی ــات ادام ــفه و ادبی ــه فلس ــد ک ــگاهی باش دانش
کننــد. اگــر فلســفه و ادبیــات مهــم اســت بــه خاطــر کار 

ــت.« ــزرگ اس ــای ب آن آدم ه
محمــد منصــور هاشــمی در پایــان و بــه عنــوان جمــع 
ــان  ــی می ــرز قطع ــر عــدم وجــود م ــد ب ــا تاکی ــدی ب بن
ــر دو  ــفه ه ــات و فلس ــت: »ادبی ــفه گف ــات و فلس ادبی
معنایــی را بــه دنیــا اضافــه مــی  کننــد. جهــان و اشــیاء 
آن در واقــع فاقــد معنــی ذاتــی انــد و ایــن انســان اســت 
کــه بــه آن هــا معنــا بخشــی مــی  کنــد. کــوه در خــود 
ــدارد  ــا سســتی ن ــت ی ــر صالب ــی ب ــی مبتن ــچ داللت هی
بلکــه ایــن انســان اســت کــه چنیــن معنایــی بــه او مــی  
ــد  ــه نوشــتاری ان ــات دو گون ــذا فلســفه و ادبی بخشــد. ل
کــه معنایــی بــه هســتی اضافــه مــی  کننــد. ایــن معنــا 
بخشــی متضمــن کشــف حقیقــت هــم هســت. از نظــر 
مــن ادبیــات و هنــر معرفــت بخــش اســت. فــرق اســت 
میــان کســی کــه تولســتوی مــی  خوانــد و مــی  فهمــد 
بــا کســی کــه نمــی  خوانــد و نمــی  فهمــد. فرق اســت 
بیــن کســی کــه شــعر مــی  فهمــد و نمــی  فهمــد. هــر 
دو، هــم ادبیــات و هــم فلســفه بــه رفــع ســوء تفاهمــات 
کمــک مــی  کننــد. بــه ایــن معنــی کــه بــه مــا اجــازه 
ــد.  ــی  دهن ــق یکدیگــر را م ــه اف ــر شــدن ب ــک ت نزدی
ــی   ــر آن م ــه غی ــم ب ــی ه ــم زمان ــکل ه ــه ش ــم ب ه
توانیــم اندیشــه هــای یکدیگــر را درک کنیــم. در ایــده 
آل تایــپ فلســفه کمــک مــی  کند بــا تحلیــل مفهومی 
ــل  ــا تحلی ــات ب ــم و ادبی ــع ســوتفاهمات بپردازی ــه رف ب
تجربــه زیســته چنیــن امکانــی را در اختیــار مــا قــرار می  
ــه  ــد ب ــا کمــک مــی  کن ــه م ــع فلســفه ب دهــد. در واق
ــه مــا کمــک مــی  کنــد  همزبانــی برســیم و ادبیــات ب

کــه بــه همدلــی دســت پیــدا کنیــم.

 دکتر ابراهیم فیاض، مردم شناس و استاد دانشگاه 
تهران در برنامه »توقف ممنوع« با اجرای محمد دالوری 
حضور پیدا کرد و درباره »نوع نگاه جامعه ایرانی به 
غرب« به بحث و گفت و گو پرداخت. در ادامه بخش 

های خواندنی این برنامه آمده است؛

در ابتــدای برنامــه فیــاض در پاســخ بــه پرســش دالوری مبنی 
ــت:  ــم، گف ــتاده ای ــان ایس ــای جه ــروز کج ــا ام ــه م ــر اینک ب
ــت  ــه حرک ــد ب ــتاده ایم، بای ــان ایس ــای جه ــت کج ــد گف نبای
ــد هرکســی چــه ســهمی از جهــان  ــد دی درآمــد و رفــت و بای
ــان  ــی جه ــزرگ سیاس ــای ب ــذار نظام ه ــان گ ــا بنی دارد. م

ــت. ــوان یاف ــخ می ت ــن را در تاری ــم و ای بوده ای
ــه  ــی چ ــک ایران ــوان ی ــه عن ــن ب ــت: م ــار داش وی اظه
ســهمی در جهــان امــروز دارم؟ مــا بنیانگــذار سیاســت 
هــای بــزرگ جهــان بــوده ایــم. هــگل در کتابــش؛ 
پدیدارشناســی روح مــی گویــد ایرانــی هــا فلســفه را بنیــان 
ــد  ــه ان ــدون گفت ــن خل ــدان و اب ــی زی ــد. جورج ــته ان گذاش
ــاختند.  ــالمی را س ــدن اس ــه تم ــد ک ــا بودن ــی ه ــن ایران ای
ــزرگ  ــد امــا آنهــا تمدنهــای ب ــوده ان ــان هــم ب مصــر و یون
داشــتند. امپراتــوری بــزرگ نداشــتند. مــا امپراتــوری بــزرگ 
ــم. آیزنهــاور  ــه پیــش رفتی ــای مدیتران ــا در دری داشــتیم و ت
گفتــه بــود ایرانــی هــا اگــر قــدرت نظــام پیــدا کننــد، تمــام 
منطقــه را تصــرف مــی کننــد. ایــن را در ســال ۱95۰ گفتــه 

ــود. ب
وی افــزود: هیــچ کشــور بــه انــدازه مــا انقــالب نکــرده اســت. 
انقــالب اســالمی مــا ادعــای جهانــی دارد و راه جدیــد خــودش 
ــی  ــع علم ــد مرج ــی خواهن ــا م ــگاههای م ــی رود. دانش را م
ــا نگــران بمــب اتمــی و  ــی ه جهــان بشــوند. اصــال آمریکای
ــا  ــش م ــم و دان ــا نگــران عل ــا نیســتند. آنه موشــک اتمــی م
ــد.  ــوده ان ــب نب ــگ طل ــت جن ــچ وق ــا هی ــی ه ــتند. ایران هس
ــی  ــاالی جهان ــای ب ــه ه ــا در رتب ــگاههای م ــی دانش بعض

ــتیم. ــه اول هس ــا در منطق ــو م ــاوری نان ــتند. در فن هس
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایرانی هــا 
مطالبــه قــدرت جهانــی را دارنــد و ایــن را در تاریــخ دیده ایــم، 
گفــت: اگــر امــروز هــم مــا نســبت بــه وضعیــت فعلــی خــود 
ــه  ــم ب ــی بینی ــود نم ــدن خ ــان تم ــم و آن را در ش ــد داری نق
ایــن دلیــل اســت کــه ویرانــی مقدمــه ســاختن اســت. مــا در 

ــته ایم. ــل داش ــی جه دوران

عقالنیت تمدن را می سازد
ــت:  ــرب گف ــا از غ ــی م ــب افتادگ ــل عق ــاره عوام ــاض درب فی
عقالنیــت اســت کــه تمــدن را مــی ســازد. مــا ایــن عقالنیــت 
ــی و  ــم فردوس ــد. حکی ــم بودن ــا حکی ــعرای م ــتیم. ش را داش
حکیــم ســعدی. در حــال حاضــر مشــکل مــا مشــکل عقالنیت 
اســت کــه مغلــوب شــدن از مغــول و شکســت هــای تاریخــی 
باعــث بوجــود آمــدن آن شــد. عقالنیــت اگــر درســت بشــود 
ــی کســی ادای کســی را  ــی شــود. وقت ــز درســت م همــه چی
در بیــاورد مــی خواهــد مثــل او بشــود. مــا یــک جهــل مرکــب 
داشــته ایــم. اشــغال شــدن هــای ایــران باعــث تبدیــل شــدن 

جهــل مرکــب بــه جهــل وســیع شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه روشــنفکران مــا از دوره 
مشــروطه بــه بعــد مــا را بــه راه اشــتباه بــرده انــد و 
ــه  ــا هم ــت: م ــد، گف ــرده ان ــاد ک ــا ایج ــرای م ــتگی ب وابس
چیــز را بــا هــم قاطــی کــرده ایــم. یــک خارجــی بــا کفــش 
ــه  ــا کفــش وارد خان ــد و ب مــی رود در رختخــواب مــی خواب
ــت در، در  ــش را پش ــه کفش ــی ک ــک ایران ــا ی ــود ب ــی ش م
مــی آورد فــرق مــی کنــد. اینهــا بحــث هــای فلســفی دارد. 
ــجد  ــل مس ــد، مث ــی کنن ــرش م ــه را ف ــا کل خان ــی ه ایران
ــه  ــا ب ــی ه ــد. ایران ــی کنن ــرش م ــای آن را ف ــه ج ــه هم ک
ــی  ــد ول ــی کنن ــگاه م ــدس ن ــک مســجد مق ــد ی ــه مانن خان
ــده  ــی ش ــی قاط ــگ غرب ــا فرهن ــی ب ــگ ایران ــروز فرهن ام
ــه  ــد ک ــک کنن ــگان کم ــا و نخب ــانه ه ــد رس ــت. بای اس

ــیم. ــان را بشناس ــگ خودم ــان و فرهن ــگ جه فرهن

فیاض در برنامه »توقف ممنوع«:

غرب را عاقالنه بشناسیم نه عاشقانه/
 روشنفکران ما را به راه غلط بردند

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 25 |  شماره 8 |   اردیبهشت 95 

ــزارش گــــ

تاریخ خودمان را نمی شناسیم
وی دربــاره اینکــه مــا کــه هســتیم گفــت: مــا ایرانــی 
ــم؟  ــی روی ــه کجــا م ــا ب ــم ام ــی داری ــت ایران هســتیم و هوی
ــا ۷ هــزار ســال تمــدن ایــن اســت  یــک مشــکل در ایــران ب
ــخ  ــه تاری ــی ک ــان را نمــی شناســیم. مردم ــخ خودم ــه تاری ک
ــد.  ــده برون ــه آین ــت رو ب ــال اس ــند، مح ــان را نشناس خودش
ــادا، بومــی هــای اســترالیا، آمریــکا تاریــخ ندارنــد امــا مــا  کان
ــه اســت ای  ــی گفت ــم. یکــی از روشــنفکران ایران ــخ داری تاری
ــان  ــه تاریخش ــا ب ــردم م ــی م ــتیم ول ــخ نداش ــا تاری کاش م

ــد. ــی کنن ــار م افتخ

ــاه  ــن ش ــقانه از دوره ناصرالدی ــی عاش غربگرای
ــد ــاز ش آغ

ــه بحــث  ــه ب ــن برنام ــاض در بخــش دیگــری از ای ــر فی دکت
ــه داد:  ــرد و ادام ــاره ک ــی اش ــه ایران ــی در جامع ورود غربزدگ
غــرب زدگــی از دوران ناصرالدیــن شــاه شــروع شــد و 
ــر  ــد اگ ــر می کردن ــد. فک ــرب را رواج دادن ــه غ ــتگی ب وابس
ــد.  ــرده ان ــد ک ــی رش ــد، یعن ــی باش ــا خارج ــا و ابزاره لباس ه
ــده  ــاز ش ــاه آغ ــن ش ــقانه از دوره ناصرالدی ــی عاش غربگرای

ــت. اس
ــت  ــه وضعی ــگاه در ادام ــتاد دانش ــناس و اس ــردم ش ــن م ای
فعلــی جامعــه مــا را ترکیبــی از تمــدن ایرانــی و غربــی 
ــل  ــم، مب ــوط کردی ــا را مخل ــروزه فضاه ــزود: »ام ــد و اف خوان
ــت!  ــده اس ــی ش ــان قاط ــا فرهنگ م ــت. م ادای اروپایی هاس
بایــد فرهنــگ خودمــان را بشناســیم و همــه چیــز را بررســی 

ــم.« کنی
وی ادامــه داد: »مــا ایرانــی هســتیم، کشــور مــا تاریــخ 
ــه کاش  ــد ک ــاید بگوین ــنفکرها ش ــی روش ــادی دارد. بعض زی
ــته ایم  ــه داش ــی ک ــه تاریخ ــردم ب ــا م ــتیم! ام ــخ نداش تاری
افتخــار می کننــد. متاســفانه تاریخــی کــه از خودمــان منتشــر 

کرده ایــم، خیلــی درســت نیســت.«
ــوروز در  ــد ن ــما عی ــزود: ش ــی اف ــردم شناس ــتاد م ــن اس ای
اســتان فــارس را ببینیــد چــه خبــر اســت. بازخوانــی تاریخــی 
ــخ  ــت. تاری ــوده اس ــی ب ــت، انحطاط ــوده اس ــی ب ــا انحراف م
ــفورد و  ــگاه آکس ــا در دانش ــخ م ــت. تاری ــوده اس ــی نب دقیق
ــخ  ــاره تاری ــا درب ــت. م ــده اس ــی ش ــاه بازخوان در دوره رضاش
ــوی  ــار و پهل ــاره دوره قاج ــم درب ــی دانی ــز نم ــچ چی ــان هی م
نمــی دانیــم وگرنــه معمــای ســریال شــاه ســاخته نمــی شــد. 
پهلــوی گفــت مــن مــی خواهــم در تمــدن بــزرگ وارد شــوم. 
بعــد از ایــن گفتــه مــردم مــا انقــالب کردنــد گفتنــد مــا نمــی 
خواهیــم. مــن مــی خواهــم بگویــم انقــالب مــا یــک نقــش 
جهانــی داشــت. در جنگــی هــم کــه بــه مــا وارد شــد جهــان 
غــرب و شــرق بــا هــم مــی جنگیدنــد. در جریــان هســته ای 

ــد. ــا مــا مــی جنگیدن ــا هــم ب هــم شــرق و غــرب ب
ــی  ــت: مدل ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــاض در بخ فی
کــه برخــی بعــد از جنــگ طــرح کردنــد، مــدل ژاپــن اســالمی 
ــود. مــدل امریکایــی اقتبــاس  نبــود بلکــه مــدل آمریکایــی ب
ــدارد. تمــدن  ــود. ژاپــن االن هیــچ چیــز ن شــده ای از ژاپــن ب
ــطوره اش  ــت. اس ــده اس ــاخته ش ــا س ــر و فحش ــا فق ــن ب ژاپ
اوشــین اســت. اوشــین آمــد جانشــین الگــوی اســالمی شــد و 
ایــن اتفــاق در صــدا و ســیمای خودمــان رخ داد. اینهــا کســانی 
ــم. اوشــین  ــو بروی ــه جل ــا رو ب ــد م ــه نمــی خواهن هســتند ک
ــد  ــه رش ــال زد ک ــد مث ــد را بای ــت. هن ــوی هوی ــد الگ را کردن
اقتصــادی اش در وضعیــت بحــران اقتصــادی ۱۲ درصــد 
ــد اگــر جنگنــده ات  ــه فرانســه مــی گوی ــد ب ــوده اســت. هن ب
را مــی خواهــی بــه مــا بفروشــی بایــد تکنولــوژی ســاخت آن 
را هــم بــه مــا بفروشــی. هنــد، بزرگترین تولیــد کننده ماشــین 
آســفالت ســازی اســت، آن وقــت مردمــش آســفالت درســت 

مــی کننــد بــدون ماشــین تــا اشــتغال ایجــاد کننــد. ماشــین 
هونــدا در هنــد تولیــد مــی شــود ولــی در هنــد فــروش نمــی 

رود.

نفت می فروشیم و کاال وارد می کنیم
وی افــزود: کار دولــت هــای مــا ایــن اســت کــه پــول نفــت 
ــن  ــه هیلم ــم کارخان ــته ه ــد. در گذش ــرود و کاال بیای ــد ب بای
داشــت ورشکســت مــی شــد مــا رفتیــم هیلمــن را وارد کردیم. 
پیــکان را خریدیــم ۶۰ ســال بــا آن بــازی کردیــم. همیــن کار 
ــه خاطــر پــول  ــا پــژو کــرده ایــم. متاســفانه دولــت هــا ب را ب
ــد،  ــی کنن ــال م ــع و فوتب ــد و آن را وارد صنای ــه دارن ــی ک نفت
ــاختاری اســت  ــن فســاد س ــد. ای ــی کنن ــز را وارد م ــه چی هم
ــی  ــر راســت م ــت اگ ــت اســت. دول ــول نف ــه خاطــر پ ــه ب ک
ــزرگ  ــد. اگــر بچــه را تنبــل ب ــول نفــت را خــارج کن ــد پ گوی
کنیــم هیــچ کاری را نمــی توانــد انجــام دهــد. مــا مثــل بچــه 
پولدارهــا شــده ایــم. بــا چشــم بــاز جهانــی لحظــه بــه لحظــه 
بایــد مطالعــات دقیــق کنیــم کــه جهــان را بــه مــردم ایــران 

نشــان بدهیــم. ایــن وظیفــه صــدا و ســیما اســت.
وی همچنیــن بــه نقــد رویکــرد فعلــی مدیریــت کشــور اشــاره 
ــن اســاس اســت کــه  ــر ای ــت ب ــزود: معــادالت دول کــرد و اف
بایــد نفــت بفروشــیم و کاال وارد کشــور کنیــم. صنایع ماشــین 
ــم. در  ــی نداری ــن صنعت ــال چنی ــت و اص ــران دروغ اس در ای
ایــران بــه دلیــل اینکــه دولت هــا پــول نفــت و قــدرت دارنــد، 

ــد. ــو می کنن ــه جل ــرار رو ب ف
فیــاض بــا اشــاره بــه اینکــه تــا زمانی کــه دولــت پــول نفــت 
ــر  ــت: ه ــنود، گف ــی را نمی ش ــش حرف ــد، گوش ــته باش داش
ــول نفــت را در بخشــی از کشــور تزریــق کردیــم، در  وقــت پ
ــد  ــت بای ــم. دول ــن برده ای ــش را از بی ــه آن بخ ــت هم حقیق
پــول نفــت را از بخش هــای مختلــف کشــور بیــرون بکشــد و 

ــد. ــزی کن ــد برنامه ری بع
ــی هــا  ــه بحــث فرهنــگ ســازی اروپای ــاض در ادامــه ب فی
ــم هــای ســینمایی آرمانهــای  ــزود: در فیل اشــاره کــرد و اف
ــتند  ــد هس ــا بل ــی ه ــم. غرب ــی دهی ــان م ــان را نش آلم
برندشــان را چگونــه نشــان بدهنــد.  مــا در فیلم هــا و 
ــری۱۱«  ــرای کب ــدار ب ــریال »هش ــن س ــانه ها و همی رس
آرمان هــای آلمــان را می بینیــم. خودکشــی و بحــران 
ــت.  ــاد اس ــیار زی ــور بس ــن کش ــاد در ای ــی و اعتی اجتماع
اروپایی هــا بعــد از رنســانس بــرای پیشــرفت از دیگــر 
ــنل هایی  ــان ش ــال هم ــرای مث ــد، ب ــد کردن ــا تقلی نقطه ه
ــبیه  ــد، ش ــان دارن ــای خودش ــرای فارغ التحصیل ه ــه ب ک
ــی از مســلمانان  ــم. اروپای ــی اســت کــه خودمــان داری عبای
تقلیــد کردنــد. لبــاس و کالهــی کــه بــه فــارغ التحصیــالن 
ــینا  ــی س ــه ابوعل ــا و عمام ــان عب ــد هم ــی دهن ــان م ش
ــینا  ــی س ــو عل ــاس و کاله اب ــا لب ــگاههای م ــت. دانش اس
ــان،  ــورگ آلم ــن هامب ــا در همی ــد. ام ــی کنن ــتفاده م را اس
اســتادی بــه مــن گفــت تــا زمانی کــه مدیــران شــما 
عاشــق بنــز هســتند، شــما در خدمــت مــا هســتید. در 
ــاد وجــود  ــه دیگــر کشــورها بســیار زی ــه ب ــا عالق ــان م می

دارد!

عالمانه و عاقالنه به غرب نگاه نمی کنیم
ــته ام و از  ــده نوش ــران آین ــام ای ــه ن ــی ب ــه داد: کتاب وی ادام
هیــچ مأخــذی هــم اســتفاده نکــرده ام. مــا عالمانــه و عاقالنــه 
ــه و  ــه عالمان ــای اینک ــه ج ــم. ب ــی کنی ــگاه نم ــرب ن ــه غ ب
ــه غــرب نــگاه کنیــم از اول عاشــقانه نــگاه کــرده  ــه ب عاقالن
ایــم. شــما نــگاه کنیــد از میــان آثــار کالســیک غــرب، کانــت 
ــده  ــه نش ــران ترجم ــه در ای ــد ک ــاب دارن ــدر کت ــگل چق و ه

ــد. ــه مقصــر ان اســت. دانشــگاه و حــوزه علمی

ایــن اســتاد دانشــگاه در برنامــه شــب گذشــته توقــف ممنــوع 
ــت و  ــی پرداخ ــه غرب ــه جامع ــی ب ــگاه ایران ــوع ن ــه موض ب
گفــت: رابطــه انســان و تکنولــوژی در عصــر امــروز کجاســت؟ 
ــد چــکار کنیــم؟  ــون بای ــا تلویزی ــت و ب ــا اینترن ــا ماشــین، ب ب
یــک شــب اگــر اینترنــت و تلویزیــون نباشــد مــا چــکار مــی 
کنیــم؟ ایرانــی هــا دچــار مریضــی روانــی شــده انــد بــه خاطر 
پــای تلویزیــون و موبایــل نشســتن. همــه بدخــواب شــده انــد. 
ــد. ســاعت  ــا 9 شــب مــی خوابن در آلمــان همــه ســاعت 8 ی
۷.۳۰ همــه مغــازه هــا را مــی بندنــد. ســاعت 8 شــب پلیــس 
اگــر بــه شــما مشــکوک شــود، مــی گویــد شــما ایــن موقــع 
شــب بیــرون چــکار مــی کنیــد؟ بایــد همــه بخوابنــد. مــردم 
ــه  ــد. ب ــی دهن ــت م ــش را از دس ــد آرام ــا دارن ــب ه ــا ش م
ــراد مشــکل ایجــاد  ــرای اف ــق ب خاطــر نداشــتن خــواب عمی
مــی شــود. آلمانــی هــا بــا چــراغ مطالعــه، مطالعــه مــی کننــد. 
ــا لوســتر. در آمریــکا بچــه هــا ســاعت 8.۳۰ شــب مــی  مــا ب
خوابنــد و صبــح هــا ورزش، دوش، صبحانــه و کار. شــب 

ــرای چیســت؟ ــا ب نشــینی هــای م

ــه  ــران و ن ــه ای ــیم و ن ــی شناس ــرب را م ــه غ ن
اســالم را

ــا  ــیم. م ــل بشناس ــد کام ــرب را بای ــت: غ ــه گف وی در ادام
ــالم را.  ــه اس ــران و ن ــه ای ــیم و ن ــی شناس ــرب را م ــه غ ن
ــت اســالم  ــت و گف ــه اســالم تحجــری اشــکال گرف ــام ب ام
پویــا مــی خواهیــم. مــا بایــد دربــاره زبــان شناســی قــرآن کار 
کنیــم. انجیــل کــه نوشــته بشــر اســت چقــدر مــورد مطالعــه و 
ــاب مــی نویســند  ــاره آن کت ــرد و درب ــرار مــی گی پژوهــش ق
ــه  ــد و گفت ــاب خداون ــه کت ــرآن ک ــی ق ــد ول ــی کنن و کار م

ــت. ــرده اس ــی روی کار نک ــت را کس ــد اس خداون
فیــاض افــزود: فحــش دادن بــه غــرب باعــث عــدم شــناخت 
ــن وارد  ــایل آرایشــی اولی ــود. در وس ــی ش ــرب م ــی از غ واقع
ــگان و  ــر نخب ــتیم. مقص ــا هس ــتان م ــد از عربس ــده بع کنن
رســانه هــا هســتند. آن کســی کــه از لــوازم آرایشــی اســتفاده 
مــی کنــد مقصــر نیســت. ایــن طــوری بــه او القا شــده اســت. 
ــه  ــه اســالم و ب ــه غــرب، ب ــاره ب ــک نگاهــی دوب ــد ی ــا بای م

ــران داشــته باشــیم. ای
ــیار  ــای بس ــی از کاره ــت: یک ــران گف ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــادی  ــه م ــش ب ــل گرای ــاب عل ــری، کت ــوم مطه ــوب مرح خ
گــری اســت کــه فلســفه هــگل را نقــد مــی کنــد. شــریعی از 
ــا 5۱  ــال ۴8 ت ــریعتی، از س ــد. ش ــی آی ــی م ــرب شناس راه غ
فقــط بــه مــدت چهــار ســال در ایــران صحبت مــی کنــد و در 
عــرض ایــن ۴ ســال سیســتم را بــر مــی گردانــد. روشــنفکران 
ــد او ازغــرب  ــاز مــی گردان ــه اســالم ب ــا را از مارکسیســم ب م
آمــد، اول شــروع کــرد بــه اســالم شناســی و بعــد بــه ایــران 
ــالم  ــه اس ــد ب ــران آم ــوب از راه ای ــن ک ــید. زری ــی رس شناس
شناســی و هــم بــه غــرب شناســی رســید. البتــه بــه کارهــای 
ــم وارد  ــکاالتی ه ــری اش ــریعتی و مطه ــوب و ش ــن ک زری
اســت امــا آنهــا مــا را بــه جلــو بردنــد. مطهــری و شــریعتی در 

ــد. ــالب ایجــاد کردن ــران انق ای
فیــاض در انتهــا گفــت: نــه دانشــگاه، نــه حــوزه و نــه دولــت 
کاری بــه ایــن کارهــا نــدارد. پژوهشــگاه هــای علــوم انســانی 
ــی خــرد. همــه  ــاس م ــی رود ایرب ــت م ــد؟ دول ــرده ان چــه ک
ایــن کارهــا صــوری اســت. دولــت مــی گویــد چــون ســاختن 
ــد بدهیــم خارجــی هــا بســازند.  ــد پــس بای گــران در مــی آی
ــت  ــت. کوی ــر اس ــوژی جلوت ــر تکنول ــا از نظ ــتان از م پاکس
ــگل را  ــار ه ــام آث ــر اســت. تم ــا جلوت در بحــث فلســفی از م
ترجمــه کــرده انــد و روی آن تفســیر نوشــته انــد. دوبــاره بایــد 
ــی را  ــای صحیح ــم و الگوه ــروع کنی ــخ را ش ــی تاری بازخوان

ــم. بدســت بیاوری
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ــزارش گــــ

الماسیه، رایزن  گزارش زیر که توسط  محمد رسول 
فرهنگی کشورمان در کشور چین در اختیار خبرنگار مهر 
گذاشته شده است، به معرفی دین دائوئیسم می پردازد؛

ــر  ــال ۱9۴9ب ــیس در س ــدای تاس ــن از ابت ــتی چی ــام کمونیس نظ
ــه و  ــن، مقابل ــا دی ــت ب ــی بایس ــتی، م ــول مارکسیس ــاس اص اس
ــی آورد.  ــل م ــه عم ــالش ب ــه ت ــردن آن در جامع ــن ب ــرای از بی ب
امــا وجــود دینــداران در جامعــه، نظــام حاکــم را وادار مــی کــرد کــه 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، مســیری تدریجــی را طــی کنــد و 
ــا حاکــم کــردن اصــول مارکسیســتی، بــه مــرور  تــالش نمایــد ب
ــگاه  ــد. بســتن مســاجد و عبادت ــه ریشــه کــن کن ــن را از جامع دی
هــا و تبدیــل آنهــا بــه مــوزه و اماکــن توریســتی، ممنــوع ســازی 
ــردی و  ــای ف ــازی رفتاره ــوع س ــی، ممن ــوزش دین ــه آم ــر گون ه
اجتماعــی مبتنــی بردیــن و ...، از اقدامــات دولــت حاکم بــود. دولت 
بــرای نظــارت دقیــق بــر امــور دینــی بــا هــدف کنتــرل و برنامــه 
ریــزی جهــت از بیــن بــردن آنهــا، ســازمان ادیــان را تاســیس کرد. 
ــرد  ــدازی ک ــن را راه ان ــج  انجم ــود پن ــان در درون خ ــازمان ادی س
کــه هــر کــدام نظــارت بــر امــور پیــروان یکــی از ادیــان رایــج را 
بــر عهــده داشــتند)انجمن اســالمی، انجمــن دائــو ئیســم، انجمــن 
ــن  ــتان، انجم ــیحیت پروتس ــن مس ــک، انجم ــیحیت کاتولی مس

ــم(. بودیس
ــی در  ــن، تغییرات ــا دی ــارزه ب ــرای مب ــالش ب ــه ت ــه ده ــس از س پ
ــاز و  ــای ب ــت دره ــد. سیاس ــاد ش ــن ایج ــت چی ــای دول رویکرده
ــاز  ــات آن ب ــی از الزام ــه یک ــد ک ــه ش ــش گرفت اقتصــاد آزاد در پی
کــردن فضــای اجتماعــی و دینــی در کشــور بــود. در رویکــرد جدید 
ــان  ــروان ادی ــه پی ــع شــد و ب ــورد توجــه واق ــی م آزادیهــای مذهب
ــا  ــه ج ــود را ب ــی خ ــم دین ــد آداب و مراس ــازه داده ش ــف اج مختل
آورنــد و برگــزار کننــد. در رویکــرد جدیــد، کارکــرد انجمــن هــای 
دینــی زیــر مجموعــه ســازمان ادیــان نیــز کمــی تغییــر کــرد. ایــن 
انجمــن هــا کــم کــم بــه نمــاد نمایندگــی آن دیــن تبدیــل شــدند 
و دســت انــدر کاران آن انجمــن هــا در خصــوص ترویــج فرهنــگ 

ــد. دینــی و آمــوزش مذهبــی و... احســاس مســئولیت کردن
دولــت از طریــق ایــن انجمــن هــا توســعه  کنتــرل شــده هویــت و 
امــور دینــی پیــروان ادیــان مختلــف را مدیریــت مــی کــرد. اکنــون 
کــه ســه دهــه از سیاســت درهــای بــاز در چین مــی گــذرد، انجمن 
هــای دینــی زیــر مجموعــه ســازمان ادیــان مهمتریــن نهادهایــی 
ــاز  ــا جــذب کمــک هــای دولتــی بــه توســعه و ب بــوده انــد کــه ب
ــون  ــاپ مت ــن و چ ــن تدوی ــم چنی ــی و ه ــن مذهب ــازی اماک س

مقــدس مذهبــی همــت گمــارده انــد.
ــای  انجمــن دائوئیســم یکــی از ایــن انجمــن هاســت کــه در احی
ــالش  ــتی ت ــدس دائوئیس ــون مق ــار مت ــتی و انتش ــد دائوئیس معاب

ــت. ــل آورده اس ــه عم ــادی ب زی
اخیــرا کتابچــه ای را ایــن انجمــن بــه دو زبان انگلیســی و فرانســه 
ــرده و در آن  ــن ک ــگاه« تدوی ــک ن ــم در ی ــو ئیس ــوان »دائ ــا عن ب
انجمــن و هــم چنیــن در معابــد دائــو ئیســتی بــه بازدیــد کننــدگان 
ــر  ــه اختصــار و ایجــاز، تصوی اهــدا مــی گــردد. در ایــن کتابچــه ب
ــای  ــده و در خصــوص باوره ــن دائوئیســم ترســیم گردی ــی دی کل
ــری و توســعه آن، شــاخه هــای  ــن، تاریخچــه شــکل گی ــن دی ای
ایــن دیــن، متــون مقــدس آن، آداب و رســوم آن توضیح داده شــده 
اســت. نظــر بــه اینکــه ایــن مطالــب را بــاور منــدان بــه دائوئیســم 
نوشــته انــد )و نــه محققیــن و تحلیــل گرانــی که دربــاره ایــن دین 
مطالعــه کــرده انــد( لــذا مرجــع مناســبی بــرای آشــنایی کلــی بــا 

دیــن دائوئیســم محســوب مــی شــود.
ــی  ــون دین ــا مت ــرده  و ب ــی ک ــن زندگ ــه در چی ــلمانانی ک مس
دائوئیســتی آشــنا بــوده انــد بعضــا  ایــن تلقــی را داشــته انــد کــه 
مــی تــوان دائوئیســم را  توحیــدی تلقــی کــرد و تصویــری کــه در 
ایــن دیــن از »دائــو« ارائــه مــی گــردد را بــه خالــق یگانــه هســتی 

ــت. ــک دانس نزدی

دائوئیسم چیست؟
دائوئیســم بــه »دائــو«، بــه عنــوان باالتریــن عنصــر ایمــان، معتقد 
ــوی  ــی معن ــدارج عال ــه م ــیدن ب ــو و رس ــه دائ ــتیابی ب اســت. دس
ــدف  ــن ه ــوان عالیتری ــه عن ــخصی، ب ــازی ش ــود س ــق خ از طری

زندگــی تلقــی مــی شــود.
ــود،  ــی ش ــمرده م ــزرگ ش ــا ب ــت ه ــو ئیس ــط دائ ــه توس ــو ک دائ
ــو  ــو تســه(در کتــاب »دائ ــو زی)الئ دائــوی اســت کــه توســط الئ

ــت. ــده اس ــف ش ــگ« توصی دجین
ــو اساســا غیــر قابــل لمــس و غیــر قابــل بیــان اســت. امــا از   دائ
طریــق تجمــع »چــی« یــا انــرژی بــه »الهــه ای قابــل دانســتن« 

تبدیــل مــی شــود.
ــه  ــا ب ــت ه ــوی دائوئیس ــه از س ــاک ک ــص و پ ــدای خال ــه خ س
ــوان  ــه عن ــوند، ب ــی ش ــناخته م ــان ش ــن خدای ــی تری ــوان عال عن

ــوند. ــی ش ــی م ــو تلق ــه دائ ــر یافت ــکال تغیی اش
 

سه خدای خالص
دائوئیســم معتقــد اســت همــه مــردم دارای طبیعــت دائــو هســتند 
)دائــو شــینگ( و بــر اســاس تربیــت مناســب، بــه گونــه ای کــه در 
دائوئیســم توضیــح داده شــده، همــه بــه امــکان رســیدن به مــدارج 

عالــی معنــوی دسترســی دارنــد.
دائوئیســم مکتــب بومــی چیــن محســوب مــی شــود. »امپراطــور 
زرد« بــه عنــوان جــد پــدری دائــو ئیســم، »الئــو تســه« بــه عنوان 
پــدر اندیشــه هــای دائوئیســم و اســتاد »جانــگ دائــو لینــگ« بــه 

عنــوان ایمــان دائوئیســتی شــناخته مــی شــوند.
                      

تاریخ کوتاهی از دائوئیسم
دائوئیســم مذهبــی ســنتی اســت کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا فرهنگ 
چیــن دارد و بــا آن، در تاریخــی طوالنــی، شــریک و ســهیم بــوده 
اســت. امپراطــور زرد بــه عنــوان جــد اعــالی مــردم چیــن شــناخته 
مــی شــود. بر اســاس نقــل هــای تاریخــی مــا مــی توانیــم بگوییم 
او پیــرو دائــو بــوده اســت. یعنــی کشــورش را بر اســاس اصــول دائو 
اداره مــی کــرد. او حاکمــی بــود کــه بــا موفقیــت بــه دائــو دســت 

یافــت و نهایتــا بــه درجــه اعــالی معنــوی رســید.
ــالد( الئوتســه  ــل از می ــز )۷۷۰تا۴۷۶قب ــار و پایی در اواخــر دوره به
ــاره ریشــه  دائــو دجینــگ را نوشــت کــه ســواالتی اساســی را در ب
ــور و  ــک کش ــر ی ــت ب ــت، حکوم ــن طبیع ــان، قوانی ــا ی جه ه

تربیــت جســم و ذهــن پاســخ مــی گفــت. هــم چنیــن ایــده هــای 
اساســی ماننــد احتــرام بــه دائــو و ارزش بــه فضایــل، پیــروی دائو از 
قانــون طبیعــت، اقــدام آرام و غیــر مســتقیم، بازگشــت بــه موقعیتی 
طبیعــی و درســت را مــورد بحــث قــرار مــی داد تــا جائیکــه دائــو 

دجینــگ بــه متــن اصلــی دکتریــن دائوئیســم تبدیــل شــد.
در دوره سلســله هــای چیــن و هــان غربی)۲۲۱قبــل از میــالد تــا 
ــه »تربیــت نفــس« و »طــول  ۲۳میــالدی( تعــداد افــراد عامــل ب
عمــر« و »ارتقــای روحــی« افزایــش یافــت. امــا تــا تبدیــل شــدن 
ــان  ــله ه ــر سلس ــت. در اواخ ــه داش ــی فاصل ــازمان مذهب ــه س ب
شــرقی)۲5میالد تــا ۲۲۳میالدی(جانــگ داو لینــگ کــه توانســته 
بــود بــا ریاضــت در کــوه »النــگ خــو شــان« در اســتان »جیانــگ 
شــی« به دائــو برســد، وقتــی درباره مــردم خاکــی »شو«)ســیچوان 
امروزی(شــنید بــه کــوه »همنــگ شــان« در غــرب شــو رفــت تــا 
ــد. ایــن اتفــاق در  ــه آنهــا منتقــل کن باورهــای مذهبــی خــود را ب
ســال ۱۴۲میــالدی در دوره حاکمیــت امپراطــور »شــوندی« واقــع 
شــد. ایــن عمــل بــه عنــوان »شــیوه ارتدوکســی اتحــاد، آنگونــه 
کــه الئــو پــروردگار متعــال منتقــل کــرده اســت« مشــهور اســت. 
ــک  ــا ی ــه تنه ــروان، او را ن ــه پی ــت ک ــه اس ــو تس ــور الئ )منظ

شــخصیت تاریخــی، بلکــه یــک مقــام مذهبــی مــی شناســند(.
ــب  ــمی مذه ــاز رس ــدی آغ ــه کلی ــوان نقط ــه عن ــه ب ــن حادث ای

ــود. ــی ش ــناخته م ــم ش دائوئیس
مذهــب دائــو ئیســم از طریــق خانــواده هــای قدرتمنــد و  صاحبــان 
ــا ۴۲۰  ــالدی ت ــن )۲۶5می ــله جی ــالک در دوره سلس ــن و ام زمی
میالدی(گســترش یافــت ومعمــوال از پــدر بــه پســر منتقــل مــی 
ــدان و  ــی از باورمن ــی زی« یک ــگ ش ــهور »وان ــاط مش ــد. خط ش

ــود. ــروان دائوئیســم ب پی
ــاخه  ــت ش ــتاد دائوئیس ــهورترین اس ــگ« مش ــان فن ــگ س »جان
ــات زندگــی  ــوده اســت. جزئی کمــال مطلــق در سلســله مینــگ ب
او نامعلــوم اســت. داســتانهای ویــژه زیــادی در بــاره حــوادث خــارق 
ــگ،  ــور مین ــر دو امپراط ــت. ه ــده اس ــل ش ــی او نق ــاده زندگ الع
ــرای یافتــن جانــگ ســان  ــای زو« و »چنــگ زو«، ســفیرانی ب »ت
ــا موفقیتــی حاصــل نشــد. جانــگ ســان  ــد ام فنــگ اعــزام کردن
فنــگ عمومــا بــه عنــوان بنیانگــذار تــای چــی )تــای جــی چــوان( 

شــناخته مــی شــود.

اصول دائو ئیسم
الف(دائو به عنوان ریشه خلقت

ــو ریشــه جهــان اســت و  ــاور اســت کــه دائ ــن ب ــر ای دائوئیســم ب

دائوئیسم در یک نگاه/ آشنایی با مکتب بومی چین
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ــزارش گــــ

جهــان و همــه چیــز جهــان از دائــو ریشــه گرفتــه انــد، یعنــی دائــو 
اصــل هــر وجــود اســت. هــم چنیــن دائــو قوانینــی اســت کــه بــر 

هــر تغییــری حاکــم اســت و رعایــت مــی شــود.
ــکل  ــزرگ ش ــوی ب ــت: دائ ــده اس ــن آم ــش روش ــاب آرام در کت
نــدارد، آســمان وزمیــن را ایجــاد کــرده اســت، دائــوی بــزرگ قلــب 
نــدارد، مــاه و خورشــید را در مســیر آنهــا هدایــت مــی کنــد. دائــوی 

بــزرگ نــام نــدارد، بــه همــه چیــز حیــات مــی دهــد.

ب(ریشه مشترک دائو و خدایان
دائــو فاقــد فــرم و ظاهــر اســت امــا مــی توانــد از طریــق خدایــان 
ظاهــر شــود. »دائــوی بــزرگ معجــزه آســا و فاقــد ظاهــر اســت، 
انــرژی آن از باالتریــن، جمــع مــی شــود. ظاهــر شــده از خــود و نه 
از چیــز دیگــر، خدایــان ســه گانــه بــه صــورت راز آلــود ظاهــر مــی 
شــوند«. باالتریــن پلــه معبــد دائوئیســتی، بــرای خدایــان ســه گانه 

در نظــر گرفتــه مــی شــود.
اینهــا شایســتگان آســمانی آغــاز ازلــی »بهشــت وضــوح یشــم«، 
ــی« و  ــدس »بهشــت وضــوح عال ــج مق ــمانی گن شایســتگان آس
ــزرگ«  ــل »بهشــت وضــوح ب ــو و فضای شایســتگان آســمانی دائ
هســتند. ایــن ســه الهــه بــا نامهــای مختلــف خوانــده مــی شــوند، 
ــاور ایــن اســت کــه شــکل  امــا هــر ســه در ریشــه مشــترکند و ب

تغییــر یافتــه دائــو هســتند.
بــه علــت این حقیقــت کــه خدایان دارای ریشــه مشــترک هســتند، 
اشــتراکی بیــن احتــرام بــه دائــو و عبــادت خدایــان وجــود دارد. دائو 
کــه ویژگــی هــای دئیســتیک دارد از طریــق آن ارتبــاط خــود را بــا 
همــه موجــودات حفــظ مــی کنــد. همزمــان خدایــان توانایــی های 
مشــترکی بــا دائــو دارا هســتند که بــر اســاس آن مجــازات و پاداش 
را مدیریــت مــی کننــد و وظیفــه نجــات را بــر اســاس دائــو انجــام 

مــی دهنــد.
دائــو ئیســم بــا تاکیــد بــر ریشــه مشــترک دائــو و خدایــان ،از یــک 
ســو دائــو غیــر ملمــوس را بــه موجــودی محســوس تبدیــل مــی 
کنــد کــه  مــی تــوان بــه آن ادای احتــرام کــرد و از ســوی دیگــر 
آشــکار کــردن مشــترکات دائــو و خدایــان بــه ایــن معنــی اســتکه 
ادای احتــرام بــه خدایــان بخشــی از فهــم دائــو اســت.دائو دجینــگ 
مــی گویــد: »دائــو آســمان بــه چیــزی وابســته نیســت،اما همیشــه 

بــا شایســتگان همــراه اســت«.
اراده  خدایــان، بیانگــر دائــو اســت،لذا یکــی از نشــانه هــای احتــرام 
مــا بــه خدایــان »عمــل بــر اســاس دائــو و پرهیــز از هــر چیــزی 
ــای شــانگ  ــه در» ت ــه ک ــو نیســت«، آنگون اســتکه در جهــت دائ
کنیینــگ پیــان« آمــده بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی »موقعیت 
ــو  حاصــل  ــی فضایــل ،تنهــا در صــورت پیــروی کامــل از دائ عال

مــی شــود«. آنچنانکــه در دائــو دجینــگ گفتــه شــده اســت.

ج(انسانیت دائو
ــا  ــه انه ــد و هم ــه ان ــات گرفت ــو نش ــده از دائ ــودات زن ــه موج هم
طبیعــت دائــو دارا هســتند. بنابرایــن مــا مــی توانیــم بگوییــم دائــو 
چیزهای مشــترکی بــا همــه موجــودات دارد.موجودات هــم چنانکه 
طبیعــت دائــو را دارا مــی باشــند تفاوتشــان ایــن اســت کــه یــک 
طبیعــت مــادی نیــز دارا مــی باشــند کــه مــی توانــد تحــت تاثیــر 
ــل  ــن دالی ــا ای ــرار گیرد.ب ــادی ق ــل م ــا و عوام ــات آرزوه احساس
ــو  ــا دائ ــد در موقعیــت وحــدت و یگانگــی ب موجــودات نمــی توانن

باقــی بماننــد.
قبــل از ورود بــه مســیر تهذیــب، طبیعــت دائــو در اثــر هیجانــات 
و امیــال، کــه منشــا همــه رنــج هــا و دردهاهســتند، پوشــانده مــی 
شــود. موجــب آگاهــی بــه از دســت دادن خــود گردانی و تســلیم در 
برابــر چرخــه تناســخ )حیــات هــای مکــرر( مــی شــود که مجــازات 
انباشــت رفتارهــای غلــط اســت. بــرای رهایــی از چنیــن  عذابــی 
ــرای  ــده دور«، ب ــش آین ــی دراز و دان ــه »زندگ ــیدن ب ــرای رس ،ب
ارتبــاط بــا حــوزه ابــدی و آزاد خدایــان و مــدارج روحانــی ،تهذیــب 
ــه  ــو پروس ــب دائ ــه »تهذی ــه ک ــن نظری ــو ضــروری اســت. ای دائ
ــد  ــه فراین ــده ،ب ــر ش ــگ ذک ــو د جین ــه در دائ کاهــش« اســت ک
ــا کــه  ــدن و ذهــن م ــه هــای موجــود در ب کاهــش مســتمر زمین
مرتبــط بــا دائــو نیســتند اشــاره دارد تــا بــه موقعیتــی برســیم کــه 

کامــال از امیــال انســانی رهــا مــی شــویم ،جایگاهــی کــه اصــول 
آســمانی بــر ان حاکــم اســت و طبیعــت دائــو کامــال آشــکار مــی 

ــود. ش

د(زندگی در دائو-تهذیب دو گانه جسم و روح
ــو نادیدنــی اســت امــا ادامــه زندگــی  جهــان نشــانی از وجــود  دائ
اوســت. بــه همیــن خاطــر دائــو ئیســم بــه همــه حیــات اهمیــت 

ــاد مــی دهــد. زی
متــون نجــات، اصــول دکتریــن دائــو ئیســم را چنیــن توضیــح می 
دهد:»دائــو افضــل معکــوس  زندگــی اســت و نامحــدودی نجات و 

ــان است«. ــتگاری انس رس
ــو ئیســت هــا ســتکه از طریــق  ایــن هســته اصلــی باورهــای دائ
تهذیــب فعــال امــکان »دســتیابی بــه سرنوشــت اعطایــی زمیــن و 
آســمان«و تقویــت ســالمت روح و بــدن و دســتیابی به عمــر دراز و 

مــدارج معنــوی میســر مــی شــود.
بنیــادی تریــن شــیوه »تهذیــب خویــش« در دائــو ئیســم، تهذیــب 
ــا  ــه ذهــن و روح ی ــه روح و جســم اســت. واژه »شــینگ« ب دو گان
زمینــه هــای معنــوی یــک شــخص و واژه »مینــگ« بــه جســم 
ــم روح  ــم و ه ــم جس ــه، ه ــب دو گان ــد.در تهذی ــاره دارن ــرد اش ف
ــب روح و  ــا در تهذی ــند.اصول راهنم ــی رس ــی م ــت عال ــه موقعی ب
ذهــن عبارتنــد از: آرامــش آشــکار و توســعه طبیعــی،ورود و خــروج 

ــال شــخصی،یاد  ــل از امی ــروج کام ــه درگیری،خ ــرم ب ــف و ن لطی
گیــری اینکــه در قبــال شــهرت و بخــت و اقبــال  و تاثیــر خارجــی 
بــر معنویــت، بــی حرکــت باقــی بمانــد. ایــن امــور بــرای تغذیــه 
ــه و  ــور خیری ــه ام ــدام ب ــان اق زندگــی اجــازه  داده شــده اند.همزم
صدقه،توجــه بــه مــردم و اشــیاء و انباشــت کــردن کارهــای خیــر 
خیلــی اهمیــت دارد.تهذیــب جســم عبــارت اســت از حفــظ جوهره 
ــری  ــکار گی ــا ب ــرژی و روح(ب ــی »چی«)ان ــاده اصل ــات و م حی
ــا،  ــتفاده از داروه ــی، اس ــم غذای ــر رژی ــرای تغیی ــی ب ــک های تکنی
ــیدن  ــس کش ــا نف ــراه ب ــن« هم ــی »دائویی ــات بدن ــام تمرین انج
ــس  ــن تنف ــن تمرکز،مدیتیش ــز شده،مدیتیش ــاص تجوی ــای خ ه
قبــل اززایــش و کیمیاگــری درونــی و بیرونــی بــه منظــور ارتقــاء 
ــو ئیســم معتقــد اســت زندگــی  ســالمت افزایــش طــول عمر.دائ
جســمی قابــل افزایــش اســت و زندگــی معنــوی بــه مــدارج عالــی 
ــه موقعیــت اعجــاز  مــی رســد ،از طریــق تهذیــب مناســب کــه ب
گونــه ای از روح و جســم متحــد بــا حــوزه مــدارج معنــوی دســت 

ــد. مــی یاب
مفهــوم تکریــم و احتــرام حیــات در دائــو ئیســم فقــط بــه زندگــی 
انســان محــدود نمــی شــود، بلکــه احتــرام بــه همــه اشــکال حیات 
ــات و  ــه حیوان ــتکه هم ــو ئیســم ان اس ــامل اســت.آرزوی دائ را ش
پرنــدگان،گل هــا و گیاهــان ،همــه اشــکال حیــات اجــازه داشــته 

باشــند بــدون مانــع و بــدون اذیــت رشــد کننــد.

ه(عمل غیر مستقیم مطابق با طبیعت
ــی گوید:»انســان خــود  ــگ م ــو دجین فصــل بیســت و پنجــم دائ
ــر اســاس  ــن خــود را ب ــن شــکل مــی دهد،زمی ــر اســاس زمی را ب
آســمان شــکل مــی دهد،آســمان خــود را بــر اســاس دائــو شــکل 
مــی دهــد ،دائــو خــود را بــر اســاس طبیعــت شــکل مــی دهــد«. 
معنــی اینکــه دائــو خــود را بــر اســاس طبیعــت شــکل مــی دهــد 
ــر اســاس اصــول طبیعــت عمــل مــی کند.هــر  ــو ب اینســتکه دائ
چنــد دائــو ریشــه جهــان و همــه موجــودات  اســت دائــو در فراینــد 
ــور  ــه ام ــد ک ــی ده ــازه م ــه اج ــد بلک ــی کن ــه نم ــی مداخل زندگ
ــر اســاس ریشــه طبیعــی خــود  توســعه پیــدا کننــد، هــر امــری ب

ــر اســاس مســیر خــاص خــود. ،هــر امــری ب
موقعیــت »طبیعی«وضعیتی اســتکه هــر چیــزی از فشــار و دخالت 
بیرونــی آزاد اســت  و بــر اســاس طبیعــت خــود عمــل مــی کنــد.

لــذا موقعیــت ایــده ال ،موقعیــت طبیعــی اســت. بنابرایــن الئــو زی 
نوشــت: انســان حکیــم از طبیعــت هــر چیــزی حمایــت مــی کند و 

اقــدام مســتقیم انجــام نمــی دهــد.
از چــه طریقــی کســی بــر اســاس طبیعــت اقــدام مــی کند؟پاســخ 
اینســتکه بــا بــکار گیــری اصــول »اقــدام غیــر مســتقیم«. اقــدام 
غیــر مســتقیم یــا عــدم اقــدام بــه معنــی بــی عالقگــی منفــی یــا 
عــدم هــر گونــه اقــدام نیســت.الئو زی نوشــته اســت: بــا اقــدام بــر 
اســاس عــدم اقــدام، هیــچ چیــزی در موقعیــت بــی نظمــی باقــی 

نمــی مانــد«
»اقــدام بــر اســاس عــدم اقدام«عبــارت اســت از اقــدام بــر اســاس 
ــته  ــو زی نوش ــتقیم. الئ ــر مس ــدام غی ــا اق ــدام ی ــدم اق ــول ع اص
اســت:دائو تابــع اصــول عــدم اقــدام اســت.لذا چیــزی انجــام نشــده 

باقــی نمــی مانــد.
هــم چنانکــه اقــدام بــر اســاس عــدم اقــدام، رســیدن بــه 
موقعیت»چیــزی انجــام نشــده باقــی نمــی مانــد«را ممکــن مــی 
ســازد ،مــا مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه ایــن بــا »انجام نــدادن 

ــت. ــاوت اس ــر چیزی«متف ه
اصــل بــکار گیــری عــدم اقــدام یــا اقــدام غیــر مســتقیم، آنســتکه 
بــه طریقــی اقــدام شــود کــه مناســب و طبیعــی اســت، نــه اینکــه 
بــه خــود اجــازه دهیــم گرفتــار ایــده ال هــا ،عقایــد اغــراق امیــز و 
امیــال نفســانی شــویم.اصل عــدم اقــدام یــا اقــدام غیــر مســتقیم 
اقتضــا مــی کنــد کــه هیــچ اقدامی کــه در تضــاد بــا مســیر طبیعی 
اســت انجــام نشــود.اقدامی صــورت گیــرد کــه اجبــاری،  شــدید و 
عمــدی  نباشــد. آن، ســرانجام را محقــق مــی ســازد بــدون انکه رد 

پایــی مبنــی بــر انجــام تــالش بــر جــای بگــذارد.

و(آرامش خالص و امیال کاسته شده
دائــو دجینــگ مــی گوید:»آرامــش آشــکار موقعیت مناســب جهان 
اســت«. بنابرایــن هــر دانشــجوی دائــو بــرای موفقیــت در رســیدن 
بــه دائــو ،بایــد اول بیامــوزد کــه موقعیــت آرامــش آشــکار را حفــظ 
ــر اســاس ان موقعیــت عمــل نماید.متــن دینــی  آرامــش  کنــد وب
آشــکار مــی گوید:»اگــر فــردی بتوانــد در موقعیــت آرامــش آشــکار 
باقــی بمانــد ،آســمان و زمیــن مــال اوســت«. در چنــان موقعیتــی 
رســیدن بــه روشــنایی و بــه طبیعــت دائــو امــکان پذیــر اســت،یا 
اینکــه »ســهیم  در فضایــل زمیــن و آســمان « عبــارت از زندگــی 
بــر اســاس قوانیــن عینــی طبیعــت کــه در جهــان طبیعــت تعبیــه 
شــده اســت مــی باشــد و بنــا بــر این همــه چیــز بــه نظر می رســد 
بــدون تــالش محقــق شــده اســت، گویــی کــه زمیــن و اســمان 

بــرای عالیــق و منافــع ان فــرد عمــل مــی کننــد.
چــه شــکلی از تهذیــب بــه ایــن »موقعیــت« رهنمــون مــی شــود؟ 
ــد.در هــر  ــدا کن ــال نفســانی کاهــش پی ــه آنســتکه امی اصــل اولی
زندگــی، امیالــی کــه از شــهرت و ثــروت و مفاهیــم زیبایــی نشــات 
ــت  ــود را از دس ــی خ ــش ذهن ــرد آرام ــود ف ــی ش ــث م ــرد باع گی
بدهــد. فقــط بــا توانایــی دیــدن ایــده هــای گذشــته مانند شــهرت 
و ثــروت، مــا مــی توانیــم موقعیــت صلــح و آرامــش را حفــظ کنیم. 
ــذا در متــن دائــو ئیســتی »شــی شــنگ جینــگ« نوشــته شــده  ل
ــال راه  ــتن امی ــار گذاش ــانند. کن ــی رس ــرر م ــا ض ــه م ــال ب :»امی

ــو اســت«. شــناخت دائ
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ــر اســاس  ــا عبــادت مــی کننــد ،ب ــو را مطالعــه ی کســانی کــه دائ
اصــول کاهــش امیــال نفســانی عمــل مــی کنند،رویکــرد مناســبی 
در خصــوص شــهرت و ثــروت و زیبایــی و ســرمایه  در پیــش مــی 
گیرنــد، هرگــز تــالش نمــی کننــد کــه فعالنــه بــه ســوی آنهــا یــا 
هــر چیــزی کــه باالتــر از جایگاهشــان در زندگــی اســت برونــد.

ز(ورود و خروج نرم از منازعات
دائــو د جینــگ مــی گوید:»نرمــی نقــش دائــو اســت«. الئــوزی از 
ایــن پدیــده کــه »هیــچ چیــزی ضعیــف تــر از آب نیســت امــا هیچ 
چیــزی بــاال تــر از آن در غلبــه بــر ســختی هــا نیســت«این اصل را 
اســتخراج مــی کنــد کــه ضعــف بــر قــدرت غلبــه مــی کنــد، نرمی 
ــی انســان  ــده کــه »وقت ــن پدی ــد.از ای ــه مــی کن ــر ســختی غلب ب
ــرم و ضعیــف اســت ،در زمــان مــرگ ســفت  ــد مــی شــود ن متول
و ســخت مــی شــود، وقتــی گیاهــان زنــده هســتند نــرم و انعطــاف 
پذیرنــد وقتــی مــی میرنــد شــکننده و خشــک مــی شــوند»نتیجه 
ــتند  ــرگ هس ــان م ــفتی همراه ــختی و س ــه :»س ــرد ک ــی گی م

نرمــی و انعطــاف پذیــری همراهــان زندگــی هســتند«.
ضعــف و نرمــی نبایــد برابر بــا تــرس تلقی شــود. اقــدام بگونــه ای 
کــه »کم«شــمرده شــود واز دیگــران بهــره جویــی نکنــد بهتریــن 

ــه اصــول ضعــف و  ــا تمســک ب راه حفــظ خویــش است.انســان ب
ــت باعــث  ــزاع و رقاب ــز از ن ــد. پرهی ــزاع دوری مــی کن نرمــی ،از ن
ــر  ــه ب ــرای شــهرت و ثــروت و مجادل مــی شــود فــرد از ســبقت ب

ســر اینکــه چــه چیــزی درســت یــا غلــط اســت آزاد شــود.
دائــو د جینــگ مــی گویــد:»راه حکیــم انجــام مــی شــود امــا ادعــا 
نمــی شــود«. حکیــم ادعــا نمــی کنــد لــذا کســی نیســت کــه علیه 
ــال  ــر فع ــی غی ــی تفاوت ــی ب ــه معن ــا ب ــروج از ادع ــا کند.خ او ادع
ــتیز  ــی است،س ــای عال ــده آله ــا و ای ــظ دورنم ــه حف ــت. بلک نیس
نکــردن بــا دیگــران بــر ســر امــور غیــر مهــم اســت. پیــروزی بــر 
ــرای  ــتقیم اســت.مخصوصا ب ــتیز مس ــه س ــدون ورد ب ــران ،ب دیگ
ــدون  ــت ب ــد، موفقی ــده ان ــو وارد ش ــب دائ ــه تهذی ــه ب ــانی ک کس
ســتیزه، بــه فــرد اجــازه مــی دهــد آرامــش ذهنــی خــود را حفــظ 

ــد. ــو عمــل کن ــر اســاس دائ و ب

ح(نتایج اعمال خوب و بد
دائــو ئیســم معتقــد اســت اعمــال خــوب و بــد باعــث پــاداش یــا 
مجــازات مــی شــوند و ایــن اجتنــاب ناپذیــر اســت.این دیــن مــی 
گویــد خدایانــی مســوول ثبــت و ضبــط اعمــال خــوب و بــد افــراد 
ــد  ــاون دارن ــل شمارشــی مع ــر قاب ــداد غی هســتند.خدایانی کــه تع
ــر  ــاور ب ــن ب ــط کنند.هــم چنی ــا مســتمرا اعمــال انســانها را ضب ت
ــان  ــر انس ــمارش در درون ه ــل ش ــر قاب ــای غی ــتکه روح ه اینس
وجــود دارد کــه »ارواح بدن«نامیــده مــی شــوند کــه آنهــا نیــز رفتار 
یــک فــرد را بــه خــدای خــاص باالتــر گــزارش مــی کنند.بعــالوه 
خــدای آشــپزخانه، کــه در هــر خانــه ای حضــور دارد گــزارش رفتار 
آن خانــواده را بــه خدایــان باالتــر مــی دهد.هــم چنانکــه گفتــه می 

شــود:»انعکاس آســمانی اعمــال انســان هــم چــون آینــه صحیح و 
درســت اســت«، هــر رفتــار یــا ســخن مــا کــه از قلــب و ذهــن مــا 
سرچشــمه مــی گیــرد همــه آنهــا مشــمول نظــارت خدایــان قــرار 
مــی گیرنــد. پــاداش هــا و مجــازات هــا از ســوی خدایــان نهایتــا بر 

اســاس اعمــال خــوب و بــد فــرد تعییــن مــی شــود.

زیارتگاه خدایان دائو ئیستی
دو گروه اصلی خدایان در دائو ئیسم وجود دارد.

گــروه اول خدایــان اصلــی یــا »شــیان تیــان شــن« هســتند کــه 
بصــورت طبیعــی از طریــق تجمــع و تراکــم »چــی« در طول رشــد 
طبیعــی جهــان شــکل گرفتــه اند.»ســه خــدای پاک«،»امپراطــور 
یشــم«،»چهار امپراطور«)امپراطــور لطافــت بنفــش شــمالی 
بهشــت وســط،امپراطور قصــر باالیــی گوچن،امپراطــور طــول عمر 
ســتون جنوبــی و بانــوی امپراطــور زمین(،ملکــه مــادر غرب،پنــج 
ــه  ــد و انتقال،س ــمانی رع ــروردگار اس ــج جهت،پ ــروردگار و پن پ
ــوی  ــی ابها(،بان ــمان،میانی زمین،پایین ــمی)عالی آس ــور رس امپراط
ــد ســتاره دب اکبر،امپراطــور روح حقیقــی رزم،امپراطــور ون  ارجمن

ــش و.... ــدای ات ــدای ثروت،خ جانگ،خ
گــروه دوم »خدایــان پــرورش یافته«یــا »هــو تیــان شــن « افــراد 

فنــا پذیــری بــوده انــد کــه در طــول حیــات خــود چنــان فضائلــی 
کســب کــرده انــد کــه بــه الگــوی موجــودات تبدیــل شــده و بــاور 
ــل  ــی تبدی ــر فان ــان غی ــه خدای ــگام مــرگ ب ــن اســتکه هن ــر ای ب
شــده انــد ماننــد »امپراطــور گــوان«و »مــا Ma،جــد بــزرگ «.
اســاتید بــزرگ نســل هــای متوالــی دائــو ئیســم  در طــول تاریــخ 
،کســانی کــه بــاور بــر اینســتکه بــه »دائــو« رســیدند و بــه لحاظ 
ــد و  ــرار مــی گیرن ــادت ق ــورد عب ــز م ــی شــدند نی ــوی متعال معن
»شــیان جــن« یــا شــخصیت هــای حقیقــی نــا میــرا )جــاودان(
ــترده  ــورت گس ــه بص ــروه ک ــن گ ــراد ای ــوند. اف ــی ش ــده م نامی
عبــادت مــی شــوند عبارتنــد از: چهــار اســتاد اســمانی)جانگ دائو 
لینگ،گــه شوان،شــو شــون و ساشــو جیان(هشــت جاودانه)تــای 
ــو  ــگ گ ــن، جان ــگ بی ــو دون ــوان، ل ــی چ ــگ ل ــی، جون گویل
ــه  ــو، خ ــو جی ــاو گ ــه، س ــای خ ــیانگ زی، الن س ــان ش الئو،ه

گــو شــیان(

شاخه های دائو ئیسم
دائــو ئیســم در طــول تاریــخ  خود،تعــداد زیــادی شــعب پیــدا کرده 
ــمانی«  ــتاد آس ــان ،»اس ــوری ه ــان امپراط ــال در زم ــت. مث اس
ــعبه  ــن ش ــوری وی و جی ــزرگ«و در دوره امپراط ــش ب و »آرام
ــاه«  ــه پادش ــج مقدس«و»س ــن وضوح«،»گن ــای »عالیتری ه
ــوان  ــن و ی ــونگ، جی ــای س ــپس در دوره ه ــتند. س ــود داش وج
Hua ــوای ــت پاک«،»ه ــرش الهی«،»لطاف ــای »ع ــعبه ه ش

شــرقی«،»کمال مطلق«،»اتحــاد بزرگ«،»بزرگــی حقیقــی«و 
»درخشــش پــاک« بوجــود آمدنــد. بعــد از تاریخــی طوالنــی از 
همگرایی،ایــن شــعبه هــای مختلــف تحــت عنــوان شــاخه اتحاد 

ارتدکســی )از اســتاد آســمانی ریشــه گرفــت(و کمــال مطلق)کــه 
توســط وانــگ چونــگ یانــگ تاســیس شــد(تلفیق شــدند. اینهــا 

دو شــعبه اصلــی دائــو ئیســم در زمــان کنونــی هســتند.
ــگ  ــق جیان ــنتی در مناط ــور س ــی بط ــاد ارتدوکس ــاخه اتح ش
ــان و شــاخه کمــال  ــان و هون شــی،جیانگ سو،شــانگهای، فوجی
مطلــق در ســایر مناطــق غلبــه دارند.لــذا در کار هــای دانشــگاهی 
غربــی هــا بعضی هــا بــه اتحــاد ارتدوکســی دائو ئیســم جنــوب و 
بــه کمــال مطلــق دائوئیســم شــمال مــی گویند.اتحاد ارتدوکســی 
ــرده  ــداری ک ــف نگه ــی را در ســطوح مختل ــن های مراســم و ایی
ــه انتقــال مفاهیــم توجــه دارد کــه  است.شــاخه کمــال مطلــق ب
دارای ســه ســطح اســت:مفهوم کمــال اولیه،مفهــوم تعالــی 

ــه هــای آســمانی. وســط،مفهوم جاودان

دائــو ئیســم چگونــه در فرهنــگ چیــن تاثیــر 
ــت ــته اس گذاش

1(دائو ئیسم و هنر و ادب چین
دائــو ئیســم در طــول تاریــخ در بســیاری از کارهای برجســته ادبی 
چیــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.هم چنانکــه نویســندگان 
بــی شــماری تحــت تاثیــر دائــو ئیســم بــوده انــد.در دوره سلســله 
هــای جیــن و وی ســبکی از شــعر بیــن ادیبــان رایــج بــود کــه 
ــان و ارواح ،مــی  ــا خدای ــود ،همــراه ب ــان ســفر هــای رازآل ــه بی ب
ــان آن دوره جســتجوی ارواح، تالیــف  ــن رم پرداخت.مشــهور تری
Gan Bao بــوده کــه تعــداد زیــادی داســتانهای دائو ئیســتی را 
ذکــر کــرده اســت. یکــی دیگــر از نمونــه هــای ایــن نــوع رمــان 
ــای  ــه در جاه ــود ک ــای دنیوی«ب ــه ه ــد در گفت ــات جدی »کلم

زیــادی بــه دائــو ئیســم اشــاره مــی کنــد.
ــح  ــم را توضی ــو ئیس ــگ دائ ــادی در دوره تان ــی زی ــای ادب کتابه
داده اند.لــی بــای کــه شــاعر جاودانــه لقــب گرفتــه مفاهیــم دائــو 
ــا جائیکــه  ــده اســت. ت ــادی را در اشــعار خــود گنجان ئیســتی زی
Fan Wenlan  در کتــاب تاریــخ چیــن او را »شــاعر برجســته 

منعکــس کننــده افــکار دائــو ئیســتی« نامیــده اســت.
ــده  ــاز ش ــگ آغ ــه از دوره تان ــن ک ــعار آهنگی ــا اش ــبک Ci ی س
ــادی از  ــی مشــهور شــد. اشــعار زی ــود در سلســله ســونگ خیل ب
ــد کــه  ــود حــک شــده ان ــاد ب ایــن ســبک روی ســنگ هــای ی
ــوح  ــد ماننــد ل ــو ئیســم گرفتــه ان مفاهیــم خــود را از مکتــب دائ
دروازه  بانو«،»تماشــای  رودخانه«،»تاجگــذاری  کنــار  »روح 
جاودانــه ها«،»اجــرای موســیقی جاودانــه«،»روح رودخانــه 
Xiaoو Xiang «و...همگــی بــا مفهومــی دائــو ئیســتی 
ــود  ــن خ ــعار اهنگی ــعرا، اش ــادی از ش ــداد زی ــده اند.تع ــته ش نوش
ــد  ــرا کردن ــرودند و اج ــتی س ــو ئیس ــم دائ ــاس مفاهی ــر اس را ب
 Liu Yong،Su Shi،Huang Tingjing،Qin ماننــد

.Guan،Zhou Bangyan
ــود  ــج ب ــعری Qu رای ــبک ش ــه س ــوان ک ــله ی در دوره سلس
ــی  ــعار م ــو ئیســتی را در اش ــم دائ ــور بیشــتری از مفاهی ــا ظه م
ــاهد  ــی را ش ــش های ــن نمای ــم چنی ــا ه ــن دوره م ــم.در ای بینی
ــد.  ــی آین ــات »میراها«م ــه نج ــه ها«ب ــه »جاودان ــتیم ک هس
یــک نویســنده برجســته در ایــن زمینــه Ma Zhiyuan بــود. 
ــاره  ــه در ب ــش نام ــار نمای ــه او چه ــش نام ــت نمای ــان هف از می
ــد  ــه عبارتن ــو ئیســتی اســت ک ــا  و خــود ســازی دائ ــه ه جاودان
از:»Ma Dangyang ســه بــار Ren دیوانــه را نجــات مــی 
دهــد«،Chen Tua»  در کــوه خواشــان در غــرب ســاکن مــی 
شــود«،»رویاهای ارزن زرد«،»لــوح خــوش بختــی رعــد و نیمــه 

ــب«. ش
در رمــان هــای دوره هــای مینــگ و چینــگ ارتبــاط بزرگــی بــا 
مفاهیــم دائــو ئیســم ایجــاد شــده بــود. انتصــاب ارواح، ســفر بــه 
ــه  ــای جاودان ــای پ ــل Han Xiangzi ،ج ــتان کام شرق،داس
ــان مشــهور  ــا هســتند. رم ــی از آنه ــه های ســبز وحشــی ...نمون
ــرای  ــی ب ــق غرب ــه مناط ــفر ب ــتان س ــرب ،  داس ــه غ ــفر ب س
ــان  ــن رم ــا ای ــد اســت ام ــون بودیســتی از هن بدســت اوردن مت
بــه شــدت تحــت تاثیــر مذهــب دائــو ئیســم قــرار دارد.شــخصیت 
هایــی ماننــد »دوک طالیی«،»مــادر چوبی«،»بانــوی پیــر زرد« 
همگــی از اصطالحاتــی کــه تمرینــات کیمیاگــری درونــی دائــو 
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ئیســم را توضیــح مــی دهنــد، اخــذ شــده است.داســتان عاشــقانه 
 Zhu ــرال ــه »ژن ــتانهایی از جمل ــامل داس ــاهی ش ــه پادش س
 Wu Zhangyuan«،»ــرقی ــاد ش ــر ب ــوار ب Geliang س
المــپ هــا را مرتــب مــی کنــد تــا حیاتــش را اســتمرار دهد«مــی 
شــود. داســتانهایی کــه باورهــای دائــو ئیســتی را منعکــس مــی 
 outlaws of the(»ــرداب ــکنان م ــون ش ــان »قان کنند.رم
ــروع  ــمانی Zhang« ش ــتاد آس ــتان »اس ــا داس marsh(ب
مــی شــود کــه بــرای نجــات مــردم از بیماریهــای واگیــر دار دعــا 
مــی کنــد. »رویــای عمــارت ســرخ« بــا یــک نــام دائــو ئیســتی 
ــته  ــودکه نوش ــی ش ــاز م ــی خالی(آغ ــا خال Kong Kong)ی
ــه جهــان منتشــر مــی  هــای روی ســنگ هــا را کپــی و ان را ب
ــار  ــو ئیســتی کــه در کن کند.حضــور مانــک بودایــی و اســتاد دائ
ــا  هــم در ایــن رمــان ظاهــر مــی شــوند یــک تصویــر جــذاب ت

ــروز اســت. به ام
ــو ئیســتی یــک بخــش طبیعــی موســیقی ســنتی  موســیقی دائ
ــی  ــو ئیســتی در طــول تاریــخ طوالن چیــن اســت. موســیقی دائ
خــود ،از موســیقی ســلطنتی و موســیقی عامیانــه ریشــه گرفتــه، با 
باورهــا و اعتقــادات دائــو ئیســتی آمیختــه شــده تــا ســبک خــاص 

خــود را خلــق کنــد.
Guqin ــرای ــه ب ــه موســیقی ک »آبهــای جــاری« یــک قطع

 Zhang یــا ســنتور هفــت رشــته نوشــته شــده ،توســط
ــو ئیســتی  Kongshan نــت نویســی شــده کــه اســتادی دائ
مقیــم کــوه Qingchenshan بــود. ســروده مشــهور مــدرن 
»انعــکاس مــاه در دو چشــمه«،تنظیم شــده بــرای عــود دو رشــته 
ــته  ــت نوش ــو ئیس ــتاد دائ ــک اس ــط A,Bing ی )Erhu(توس
شــده کــه نــام فامیلــی او Hua Yanjunبــود و در شــهر 
Wuxi اســتان جیانــگ ســو زندگــی مــی کــرد. در دو مناســبت 
مختلــف ،وقتــی شــورای دولتــی چیــن لیســت میــراث فرهنگــی 
ناملمــوس چیــن را منتشــر کــرد موســیقی دائو ئیســتی ذکر شــده 
ــی  ــروزه خیل ــه ام ــدس Naxi Cavern ک ــیقی مق است.موس
مشــهور اســت نمونــه دیگــری از موســیقی دائــو ئیســتی اســت.

ــا خطاطــی دارد.نوشــته  ــو ئیســم در چیــن ارتبــاط نزدیکــی ب دائ
ــرم  ــی محت ــری خیل ــای  اب ــوم ه ــر و م ــمانی و مه ــای اس ه
ــه طــور طبیعــی  ــر ایــن اســتکه ب ــاور ب شــمرده مــی شــوند و ب
ــود و  ــی ش ــت م ــان خلق ــدرت در جه ــری ق ــکل گی ــث ش باع
ــان  ــم دارد کــه توســط خدای ــدرت عظی ــا محــدود و ق رازهــای ن
یــا جاودانــه هــا نوشــته شــده و بعدهــا بــه جهــان انســانی انتقــال 
پیــدا کــرده اســت. بــا توجــه بــه طبیعــت مقــدس متــون، فقــط 
خطاطــان، بــا مهــارت عالــی، مــی تواننــد بــرای کپــی کــردن آنها 
بــکار گرفتــه شــوند.لذا خطاطــی عالــی بعنــوان مهــارت مــورد نیاز 
بــرای هــر اســتاد دائــو ئیســت عالــی مرتبــه شــناخته شــده اســت.
نــگاه بــه تاریــخ خطاطــی ،کــه توســط سلســله هــای وی و جین و 
ــه  ــر مســتقل رســید ب ــه شــکلی از هن ــوب ب در دوره شــمال و جن

شــدت تحــت تاثیــر نفــوذ مذهــب دائــو ئیســم بــوده اســت.
هــم چنیــن تاثیــر دائو ئیســم در نقاشــی چینــی قابــل توجه اســت.
تعــداد زیــادی نقاشــی هــا بــر اســاس مفاهیــم دائــو ئیســتی خلق 
Gu Kaizhi ــن شــرقی ــاش مشــهور سلســله جی شــده اند.نق
نقاشــی هــای »تعــداد زیــاد جاودانــه هــا«و »جاودانــه رودخانــه 
luo«را ترســیم کــرد.Yan Liben در دوره تانــگ حــدود 
بیســت نقاشــی را بــا مفاهیــم دائــو ئیســتی کشــید.از جملــه :طرح 
مقــام آســمانی آغــاز کهن،نهایت باعــث انتقــال، نقاشــی امپراطور 
شــمال. Wu Daoziمقــام آســمانی و مقــدس هــا آســمان را 
ــد را نقاشــی کــرد.zhenzong  امپراطــور  ســتایش مــی کنن
سلســله ســونگ بــا اشــتیاق پیــرو دائــو ئیســم بــود و در ســاخت 
ــکار  ــاش را ب ــزار نق ــد یشــم خالــص Zhaoxing ســه ه معب
گرفــت تــا زیــر نظــر اســتاد Wu Zongyuan نقاشــی هــای 

دیــواری معبــد را ترســیم کننــد.
یکــی از آثــار باقــی مانــده wu Zongyuan »جاودانــه 
ــرح  ــوان ط ــه بعن ــود ک ــی گذارند«ب ــرام م ــه احت ــه ریش ــا ب ه
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدی م ــواری بع ــای دی ــی ه ــوی نقاش و الگ
گرفــت. اســتادان دائــو ئیســم کــه هنــر منــدان مشــهوری بــوده 
ــله  ــت.Zhang Suqing از سلس ــم نیس ــان ک ــد تعدادش ان

 Ni و   Huang Gongwang ،Zhang Yu،تانــگ
ــتاد  ــوان اس ــن بعن ــخ نقاشــی چی ــوان در تاری Zan از سلســله ی
شــناخته شــده انــد. نقاشــی دیــواری مشــهور جهانــی  در معبــد 
Yongle در شــهر جینــگ چنــگ اســتان شــان شــی، بخاطــر 
ــده و نزدیکــی  ــاد نقاشــی ش ــای زی ــزرگ، شــخصیت ه ــاد ب ابع
بــه زندگــی ،بعنــوان یــک شــاهکار نقاشــی چینــی شــناخته شــده 
اســت. بیــش از هــزار نقاشــی دیــواری اخیــرا در معبــد ابــر ســفید 
ــر ســفید در اســتان شــان شــی کشــف شــده اســت. در کــوه اب

ــو ئیســتی در دوره شــمال و جنــوب  ظهــور مجســمه ســازی دائ
ــی  ــطح عال ــه س ــوان ب ــونگ و ی ــای س ــد و در دوره ه ــاز ش آغ
مهارتــی رســید.از مجســمه هــای باقــی مانــده از دوره ســونگ و 
 Qing یــوان مــا هنــوز حکاکــی ســنگ بــزرگ از دائــو در کــوه
ــتان  ــو در اس ــهر چوانج ــمالی ش ــق ش Yuan Shan در مناط
 Longshan ــوه ــای ک ــان در غاره ــمه خدای ــان ،مجس فوجی
در taiyuanاســتان شــان شی،مجســمه ۲8 صــورت فلکــی در 
ــی را  ــان ش ــتان ش ــم در Jincheng اس ــور یش ــد امپراط معب
مــی بینیــم کــه همگــی گنجینــه هــای مجســمه ســازی چیــن 

کهــن هســتند.
معمــاری دائــو ئیســتی شــامل مظاهــر مختلف ســبک کالســیک 
ــه  ــد قل ــر ســفید و معب ــد اب معمــاری باســتانی چیــن اســت. معب
ــد  ــه در Suzhou ،معب ــد راز اعجــاز گون شــرقی در پکــن ،معب
قلــه مرکــزی در کــوه Songshan اســتان خــه نــن و معبــد 
ســکوی یانــگ در کــوه Wangwushan در اســتان خــه نن 
ــرار  ــی ق ــورد حفاظــت مل ــراث فرهنگــی ،م ــوان می ،همگــی بعن

گرفتــه اند.
بنــا هــای   معبــد در کــوه Wudangshan در لیســت میراث 

فرهنگــی جهانی قــرار گرفتــه اند.

دائوئیسم و علم و تکنولوژی باستانی چین
دائــو ئیســم بخاطــر احتــرام بــه حیــات  و امیــد بــه طــول عمــر 
ــه  ــه و ب ــا مریضــی و درد پرداخت ــه ب ــه مقابل ــی ب بصــورت طبیع
ــا  ــل ت ــرب المث ــت.یک ض ــته اس ــه داش ــالمت توج ــای س ارتق
انجــا رفتــه کــه مــی گویــد هــر جــا ،ده دائــو ئیســت باشــند نــه 
نفــر انهــا طبیــب هستند.بســیاری از اســاتید بــزرگ دائــو ئیســت 
ــد.در  ــه طــب مشــهور شــده ان بخاطــر دستاوردهایشــان در زمین
طــول تاریــخ اســاتید دائــو ئیســت دانــش داروهــای ســنتی چیــن 
را بــه ارث بــرده و ان را بــا تجــارب شــخصی خــود ترکیــب کــرده 
ــه داروهــای گیاهــی  ــتاوردهای برجســته ای در زمین ــا دس ــد ت ان
ــزی  ــا چی ــی انه ــرمایه علم ــد و س ــب کنن ــدن کس ــب ب و ط
اســتکه بــه طــب دائــو ئیســتی مشــهور اســت. تعــدادی از اطبــاء 
مشــهور دائــو ئیســت عبــارت بــوده انــد :Ge Hong از سلســله 
 sun، ــگ ــله لیان ــرقی،Tao Hong Jing از سلس ــن ش جی
Simiao از سلســله تانــگ.Sun Simiao مخصوصــا از 
ســوی مــردم روزانــه مــورد تعظیــم و احتــرام قــرار مــی گیــرد و 

ــر ســتش واقــع مــی شــود. ــوان »خــدای طب«مــورد پ بعن

ــر  ــد ب ــارت اســت از:تاکی ــو ئیســتی عب ــای طــب دائ ــی ه ویژگ
ــی  ــای گیاه ــتر از داروه ــتفاده بیش ــای درمان،اس ــگیری بج پیش
ــده  ــه ش ــات گرفت ــه از حیوان ــی ک ــه داروهای ــر ب ــل کمت و تمای
باشد،اســتفاده از داروهــای معمولــی بجــای تــالش برای اســتفاده 

ــاب. ــت و کمی ــران قیم ــای گ از داروه
دائــو ئیســم در علــم شــیمی باســتانی چیــن ســهم بزرگی داشــته 
اســت. در فراینــد کیمیاگــری خارجــی ،اســاتید دائــو ئیســت مقدار 
زیــادی دانــش انباشــته کردنــد کــه باعــث رشــد شــیمی در چیــن 
ــوده  ــاروت ب ــن ب ــار کشــف مهــم چی شــده اســت. یکــی از چه
کــه توســط یــک اســتاد دائــو ئیســت در یــک تجربــه کیمیاگــری 

کشــف شد.
در برهــه تغییــر سلســله ســونگ بــه یــوان ،اســتاد دائــو ئیســت 
ــری  ــر گ ــول تصوی ــه اص ــد ک ــق ش Zhao Youqin موف
ســوراخ ســوزن )Pinhole imaging(را بــا اســتفاده از 
شــیوه هــای تجربــی در کتــاب خــود بنــام »متــن جدیــد در بــاره 

ــد. ــان کن ــالب تصویر«بی انق
 Longhushan اســتاد دائــو ئیســت از کــوه Zhu Siben
در دوره یوان،نقشــه ای را بــا اســتفاده از ایــده هــای پیــش رفتــه 
جغرافیایــی و متدهــای منحصــر بفــرد مــکان یابی ســاخت بگونه 
ای کــه سیســتم جغرافیایــی Zhu Siben بعنوان یک اندیشــه 
چینــی برجســته در عرصــه جغرافیــا شــناخته شــد و بعنــوان طرح 
اولیــه نقشــه هــای چیــن در دوره هــای یــوان و مینــگ و چینــگ 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ــه  ــتان در زمین ــن باس ــات چی ــن در مطالع ــو ئیســم هــم چنی دائ
ســتاره شناســی و تهیــه تقویــم تاثیــر داشــته اســت. نتیجــه اینکه 
ــازی  ــود س ــب و خ ــکال تهذی ــیاری از اش ــه در بس ــنت مداخل س
بخــش مهمــی از دائــو ئیســم اســت کــه بــه ایفــای نقــش بزرگ 

در بســیاری از عرصــه هــای علمــی و تکنولــوژی منجــر شــد.

دائو ئیسم و جهان
دائــو ئیســم از زمــان پیدایــش بــه ســرعت بــه ویتنــام گســترش 
یافــت.در سلســله تانــگ گســترش بیشــتری تــا کــره و ژاپــن نیز 
 Qiu ــو ئیســت ــتاد دائ ــوان اس ــدای سلســله ی ــرد.در ابت ــدا ک پی
ــه غــرب ســفر  ــا ب ــز خــان را پذیرفــت ت Chuji دعــوت چنگی
ــت را در  ــو ئیس ــای دائ ــروه ه ــتی و گ ــو ئیس ــد دائ ــد و معاب کن

ــد. ــاد کن ــی )Inner Asia(ایج ــیای داخل اس
در ســالهای اخیــر کــه مبــادالت  فرهنگــی بیــن چیــن و ســایر 
کشــورها رشــد یافتــه ،و بــا مهاجــرت مــردم چیــن بــه خــارج ،دائو 
ــه نقــاط مختلــف جهــان گســترش پیــدا کــرده اســت. ئیســم ب
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،عالقــه بــه فلســفه شــرقی و فعالیــت 
ــت  ــکا رواج یاف ــی و امری ــود، در کشــورهای اروپای ــز آل ــای رم ه
ــر  ــم منج ــو ئیس ــه دائ ــک ب ــه آکادمی ــش عالق ــه پیدای ــه ب ک
شــد.هم چنیــن باعــث شــکل گیــری گــروه هــای مذهبــی شــد 
کــه تعــدادی از انهــا از غــرب بــه چیــن امدنــد تــا فعالیــت هــای 
خــود ســازی را در معابــد دائــو ئیســتی انجــام دهند.روزنامــه تایمز 
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ــو  از انگلســتان گــزارش داد کــه اینهــا اولیــن نســل پیــروان دائ
ئیســم در غــرب بــوده اند.شــمار افــرادی کــه در ســطح جهــان به 

دائــو ئیســم عالقمندنــد هــر روز بیشــتر شــده اســت.
در کشــور کــره »جامعــه طالیــی جاودانــه ها«صدهــا نفــر عضو 
Daesoonjinrihoe دارد.یــک مذهب جدید  در کــره بنــام

ریشــه در دائو ئیســم دارد.
تعــداد زیــادی اســاتید ژاپنــی در بــاره دائــو ئیســم مطالعــه کــرده 
انــد کــه بــه تاســیس "جامعــه ژاپنــی مذهــب دائــو ئیســم"منجر 
شــده اســت.در ســال ۲۰۱۲ژاپنــی هایــی کــه خــود ســازی دائــو 
ــو ئیســت ژاپــن« را  ــد »انجمــن دائ ئیســتی را انجــام مــی دادن

ایجــاد نمودنــد.
دائــو ئیســم یکــی از ادیــان مهــم ســنگاپور اســت.هم چنیــن در 
کشــورهای جنــوب شــرق اســیا ماننــد مالــزی و تایلنــد پیــروان 

دائــو ئیســم و معابــد دائــو ئیســتی وجــود دارنــد.
در ســالهای اخیــر دائــو ئیســم بــه کشــورهای اروپایــی و امریــکا 
ــت.در  ــه اس ــی یافت ــل توجه ــوذ قاب ــرده و نف ــدا ک ــترش پی گس
امریــکا در ایالــت آریزونــا معبــد دائــو وجــود دارد کــه دکتــر کتــی 
بنیانگــذار آن،افــرادی کــه در ان معبــد تمریــن خــود ســازی مــی 
ــی  ــه چیــن آورد.یــک مرکــز تحقیقات ــد ب ــرای بازدی ــد را ب کردن
بــرای مطالعــه دائو ئیســم ســنتی در ایالــت بوســتون وجــود دارد.
Zhang Yixiang ــط ــی توس ــی«در هاوای ــد»راز نهای معب
دختــر نســل شــصت و ســوم اســتاد آســمانی اداره مــی شــود.

ــو ئیســم هســتند.انجمن  ــرو دائ ــادی پی ــمار زی در انگلســتان ش
دائــو ئیســت انگلســتان در ســال ۱99۶ تاســیس گردیــده و مجله 

»دهــان اژدهــا«در همــان ســال منتشــر شــد.
در المــان نیــز عالقــه زیــادی بــه بــه خــود ســازی دائــو ئیســتی 
و فعالیــت هــای ســالمتی وجــود دارد.در انجــا کنفرانــس بیــن 
المللــی »مطالعــات زندگــی خــوب دائــو ئیســتی «برگــزار 

ــت. گردیده اس
در محافــل دانشــگاهی فرانســه ســنت کهــن مطالعــه دائو ئیســم 
وجــود داشــته اســت.Ecole des Hautes Etudes و
Ecole Francaise d,Extreme-orient در ســطح 
ــه  ــر مجموع ــم در زی ــو ئیس ــه دائ ــرای مطالع ــی ب ــن الملل بی

مطالعــات چیــن شناســی شــهرت دارنــد.
ــپانیا،پرتقال  ــه ،اس ــورهای فرانس ــم در کش ــو ئیس ــن دائ انجم
ــو  ــت.انجمن دائ ــده اس ــیس ش ــویس تاس ــک و س ،ایتالیا،بلژی
ــو ئیســم را در ســالهای  ــی دائ ــا دو جشــنواره جهان ئیســت ایتالی
 Kristofer است.پرفســور  کــرده  ۲۰۱۲برگــزار  و   ۲۰۱۱
ــون  ــورد مت ــی در م ــروژه ای تحقیقات ــوول پ Schipper مس
مقــدس دائــو ئیســتی بــود کــه از ســوی طــرح تحقیقاتــی علــوم 
ــاز و در  ــال ۱9۷9آغ ــروژه از س ــد.این پ ــی ش ــت م ــا حمای اروپ
اواخــر دهــه ۱99۰ بــه پایــان رســید.نتیجه ان کتــاب »همراهــی 
تاریخــی بــا Daozang« بــود کــه در ســال ۲۰۰۴در امریــکا 

ــر شد. منتش
در ســال ۲۰۰۷انجمــن دائــو ئیســت چیــن بــا همــکاری انجمــن 
ــو د  ــی دائ ارتباطــات فرهنــگ دینــی چیــن نشســت بیــن الملل
جینــگ را برگــزار کردنــد کــه در شــهر شــیان افتتــاح و در هنــگ 
ــی  ــه داخل ــده منطق ــان از هف ــا مهم ــه یافت.صده ــگ خاتم کن
ــی  ــای زندگ ــاره موضــوع راه ه ــود را در ب و خارجــی نظــرات خ

هماهنــگ و متحــد بــا دائــو بیــان کردنــد.
ــه  ــان از ۲۱ منطق ــا مهم ــر صده ــار دیگ ــک ب ــال ۲۰۱۱ی در س
 Hengshan ــی ــوه جنوب ــه ک ــای قل ــی و خارجــی در پ داخل
ــو  ــا در نشســت بیــن المللــی دائ ــان جمــع شــدند ت اســتان هون
ئیســم شــرکت کنند.نشســتی کــه توســط ســازمان هــای فــوق 
ــق  ــای عمی ــاره معن ــود و در ب ــده ب ــزی ش ــه ری ــر برنام الذک
ــرای  ــردم ب ــویق م ــرد تش ــا رویک ــها ب ــو و ارزش ــه دائ ــرام ب احت
همزیســتی هماهنــگ ،بحــث و گفتگو کردنــد.در ســالهای ۲۰۱۲ 
و ۲۰۱۳کالــج دائــو ئیســتی چیــن دو دوره ســاالنه بــرای دانــش 
آمــوزان خارجــی برگــزار کرد.بیــش از پنجــاه نفــر از پیــروان دائــو 
ئیســم از کشــورهای آســیایی و اروپایــی و امریــکا در ایــن دوره ها 

ــد. شــرکت کــرده بودن

طبقه بندی جدید علوم از جمله مباحثی است 
که پس از طرح دغدغه تحول در علوم انسانی 
شکلی تازه به خود گرفته است. معتقدان به 
این رویکرد طبقه بندی جدید علوم را مقدمه 

اسالمی سازی علوم انسانی می دانند.

ــه  ــت ک ــی اس ــه مباحث ــوم از جمل ــدی عل ــیم بن تقس
ــاب شناســان  ــزرگان، حکمــا، فالســفه، کت بســیاری از ب
و حتــی فقیهــان بــه آن پرداختــه انــد. مرتضــی 
دهقــان)۱۳۷5، ۴۰( در نگاهــی کوتــاه بــه ســیر دانشــنامه 
ــوران  ــر از دانش ــه ۱۷ نف ــالم ب ــان اس ــی در جه نویس
اســالمی کــه بــه دســته بنــدی علــوم پرداختــه اند اشــاره 
ــد  ــن احم ــل ب ــد از: خلی ــراد عبارتن ــن اف ــرده اســت ای ک
ــدی  ــان )م. ۲۰۰(، ابویوســف کن ــن حی ــدی، جابرب فراهی
ــامه و  ــم  و اقس ــه العل ــاب "مأئی ــه دو کت )م. ۲5۲(، ک

ــی" دارد. ــم االنس ــام العل اقس
ــعیا  ــوم، ش ــام العل ــب اقس ــی )۳۲۲م.(صاح ــد بلخ ابوزی
بــن فریغــون )۳۴۴(در جوامــع العلــوم، فارابــی، ابــن ندیم، 
خوارزمــی، اخــوان الصفــا، ابــن ســینا، بیرونــی، لوکــری، 
فخرالدیــن رازی، ابــن خلــدون ســیوطی، طــاش کبــری 
ــج  ــدی رای ــیم بن ــال؛ تقس ــن ح ــا ای ــدرا. ب زاده و مالص
علــوم در کشــور مــا تقریبــاً بر مبنــای نظــر هیچ کــدام از 
ایــن بــزرگان نیســت، بلکــه ترجمــه ای از تقســیم بنــدی 

علــوم مختلــف در جهــان غــرب مــی باشــد!
ــوم«  ــد از عل ــدی جدی ــه بن ــه »طبق ــزوم ارائ ــوع ل موض
ــه  ــرح دغدغ ــس از ط ــه پ ــت ک ــی اس ــه مباحث از جمل
ــن  ــگران ای ــن پژوهش ــانی در بی ــوم انس ــول در عل تح
عرصــه شــکلی تــازه بــه خــود گرفتــه اســت. از دیــدگاه 
اندیشــمندان معتقــد بــه ایــن رویکــرد؛ ارائــه طبقــه بندی 
جدیــد از علــوم؛ مقدمــه اســالمی ســازی علــوم انســانی 
ــزرگ  ــدن ب ــه تم ــی ب ــه ســوی شــکل ده ــت ب و حرک

ــد. ــی آی ــه حســاب م اســالمی ب
اندیشــه مذکــور بــر مبنــای ایــن واقعیــت شــکل گرفتــه 
اســت کــه طبقــه بنــدی رایــج علــوم در محافــل علمــی 
ــی  ــتم آموزش ــد سیس ــا؛ همانن ــور م ــگاهی کش و دانش
موجــود در دانشــگاه هــا اساســاً ریشــه ای غربــی داشــته، 
لــذا نمــی تــوان بــا حرکــت در زمیــن تعریــف شــده بــه 
ــوی اســالمی  ــه س ــک اندیشــه اومانیســتی ب ــیله ی وس
ــرای آنکــه  ــا ب ــود. م ــوم انســانی حرکــت نم ســازی عل
ــدا  ــم؛ ابت ــاد کنی ــول ایج ــانی تح ــوم انس ــم در عل بتوانی
ــار  ــف را دچ ــوم مختل ــی عل ــدی فعل ــه بن ــتی طبق بایس
تغییــر و تحــول کــرده؛ رویکردهــای داروینــی و تجربــی 
بــه تقســیم بنــدی علــوم را نفــی کــرده؛ طرحــی نــو بــر 

ــم. ــر اســالمی دراندازی اســاس تفک
ــه  ــوم ک ــن عل ــدی نوی ــیم بن ــر؛ تقس ــی دیگ ــه بیان ب
خاســتگاهی غربــی دارد، بــر پایــه ایــن تفکــر اساســی 
شــکل گرفتــه اســت کــه تنهــا بــه متــون؛ نظریــه هــا 
ــه  ــود ک ــالق نم ــم« اط ــوان »عل ــی ت ــی م و فرضیات
بــه وســیله حــواس بشــری قابــل لمــس و درک بــوده 
ــیم  ــر تقس ــم ب ــور حاک ــه مح ــت تجرب ــند. ماهی باش
ــه  ــود ب ــی؛ خ ــمندان غرب ــط اندیش ــوم توس ــدی عل بن
ــری از  ــره گی ــمان و به ــه آس ــال ب ــه اتص ــود زمین خ
ــرده،  ــی را رد ک ــع علم ــوان مناب ــه عن ــی ب ــون دین مت
ــی اســت  ــی آورد. بدیه ــه حســاب م ــه ب ــا را خراف آنه
ــه  ــوم انســانی نیــز راه ب کــه در ایــن فضــا؛ تحــول عل

ــرد. ــد ب ــی نخواه جای
تفکــر حاکــم بــر تقســیم بنــدی کنونــی علــوم مختلــف 
ــانی  ــی و انس ــی، تجرب ــی ریاض ــروه کل ــه زیرگ ــه س ب
ــوزه  ــی را در ح ــون دین ــن و مت ــت، دی ــن حال در بهتری
ــه  ــادی ب ــته، اعتق ــرام دانس ــل احت ــراد قاب ــخصی اف ش
ــه  ــا ب ــود در آنه ــانه موج ــان شناس ــول انس ــرایت اص س
متــن جامعــه بشــری نــدارد. واضــح اســت کــه حرکــت 
در چنیــن فضــای از پیــش تعریــف شــده ای، مشــکالت 

طبقه بندی جدید علوم؛
 نیازی که باید جدی گرفته شود

گزارش از: حسن رضایی
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پیــش رو بــرای تعریــف و تحقــق علــوم انســانی اســالمی را 
ــود. ــد نم ــش مشــکل خواه ــش از پی بی

ــدی  ــیم بن ــه تقس ــزوم ارائ ــت ل ــن اس ــود؛ ممک ــن وج ــا ای ب
ــن  ــان ای ــی کارشناس ــر برخ ــف در نظ ــوم مختل ــد از عل جدی
ــا  ــد. ب ــر نرس ــه نظ ــی ب ــم و حیات ــم مه ــدان ه ــوزه چن ح
ایــن حــال، توضیــح ضــرورت و اهمیــت ایــن مســئله چنــدان 
هــم ســخت نخواهــد بــود؛ چــه اینکــه مقدمــه ایجــاد یــک 
ســاختمان هــم، ابتــدا پــی ریــزی فنداســیون مربــوط بــه آن 
اســت و نمــی تــوان بــر پایــه فندانســیونی عاریتی، ســاختمان 

ــا نمــود! ــورد نظــر خــود را بن م
حجــت االســالم دکتــر رضــا غالمــی، از پژوهشــگران حــوزه 
علــوم انســانی در همیــن زمینــه مــی گویــد: نمی تــوان گفت 
کــه تــالش علمــا بــرای طبقــه بنــدی علــوم دیگــر کفایــت 
مــی کنــد و مــا بهتــر اســت بــه جــای وقــت صــرف کــردن 
در ایــن زمینــه، بــه ســراغ خــود علــوم و بســط و تعمیــق آنهــا 
برویــم... علــم ســاکن نیســت، پویاســت. یعنــی امــروزه علــم 
در دنیــا حتــی در ســطح مبانــی دائمــاً رشــد مــی کنــد؛ ثانیــاً، 
ــزان  ــد، می ــر باش ــق ت ــوم دقی ــدی عل ــه بن ــزان طبق ــر می ه
بهــره گیــری از علــم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای انســان 
ــق  ــه دقی ــد ک ــا کن ــد ادع ــی توان ــتر اســت و کســی نم بیش

تریــن طبقــه بنــدی را ارائــه کــرده اســت.
ــام  ــن نظ ــوم در تدوی ــدی عل ــه بن ــتفاده از طبق ــی اس غالم
آموزشــی را نیــز از اهــداف اصلــی ایــن طبقــه بنــدی ندانســته 
معتقــد اســت: طبقــه بنــدی علــوم اهــداف بــه مراتــب مهــم 
ــام  ــوان در نظ ــی ت ــول آن م ــد از محص ــر چن ــری دارد ه ت
ســازِی آموزشــی و یــا رده بنــدی کتــب نیــز اســتفاده کــرد و 
اتفاقــاً ایــن دو امــر نیــز در جــای خــود اهمیــت زیــادی دارنــد.

بیاتــی و خنــدق آبــادی)۱۳9۲( معتقدند شــاید بتــوان بارزترین 
ضــرورت طبقــه بنــدی را در مشــاهده و رصد وحــدت و کثرت 
در نقشــه کالن دانــش دانســت. در مقــام یــک فیلســوف؛ علم 
ــش  ــای دان ــر کل فض ــم ب ــدت حاک ــد وح ــاهده و رص مش
و احصــای کثــرت موجــود در آن، زمینــه ســاز پیگیــری 
ــن  ــا ای ــود. ب ــش خواهــد ب ــدی در حــوزه ی دان تحــوالت بع
حــال؛ شــاید مهمتریــن اثــر طبقــه بنــدی علــوم را بتــوان در 
ــا فرهنــگ و تمــدن بشــری جســتجو نمــود. رابطــه ی آن ب

ــی  ــه م ــن زمین ــه ای در همی ــی مقال ــی ط ــد میرعل محم
ــر  ــدن بش ــگ و تم ــر فرهن ــذار ب ــل تأثیرگ ــد: »از عوام نویس
ــدان جهــت  ــن تأثیرگــذاری ب ــوم اســت. ای ــدی عل ــه بن طبق
اســت کــه طبقــه بنــدی علــوم، باعــث تغییراتــی در فرهنــگ 
تخصصــی یــک جامعــه مــی شــود. همیــن تغییــرات در یکی 
از اساســی تریــن وجــوه فرهنــگ و تمــدن بشــر اســت کــه 
گفتــه انــد: »اگــر فرهنگــی بتوانــد روش تقســیم بنــدی علوم 
ــگ را  ــام آن فرهن ــد، تم ــری کن ــگ دیگ ــود را وارد فرهن خ

ــرده اســت.«)۱( تســخیر ک
ــن از  ــای نوی ــدی دنی ــیم بن ــا تقس ــت: »ب ــد اس وی معتق
علــم، علــوم اســالمی بــه حاشــیه رانــده شــدند. آنهــا علــوم 
ــش و ارزش تقســیم  ــا دان ــه اســطوره و غیراســطوره، ی را ب
ــره ارزش  ــوژی در زم ــن و ایدئول ــگاه دی ــن ن ــد. در ای کردن
هــا و بینــش هــا قــرار مــی گیرنــد کــه حسابشــان از علــم 
جداســت. متأســفانه ایــن تصــور بــه حــوزه ی کشــورهای 
ــلمانان  ــدی مس ــیم بن ــده و تقس ــیده ش ــز کش ــالمی نی اس
ــاًل  ــت؛ مث ــرار داده اس ــود ق ــر خ ــت تأثی ــوم را تح از عل
ــام گــذاری کتــب دوره ی متوســطه در  ــه ن امــروز وقتــی ب
کشــورمان نــگاه مــی کنیــم تأثیــرات ایــن تقســیم بنــدی 
ــال واژه ی  ــرای مث ــت. ب ــه اس ــل مالحظ ــوح قاب ــه وض ب
ــی  ــه کار م ــی ب ــای علم ــش ه ــه ی بخ ــوم« در هم »عل
رود؛ علــوم تجربــی، علــوم انســانی و ماننــد آن؛ امــا همیــن 

کــه نوبــت بــه علــوم اســالمی مــی رســد بــدان گفتــه مــی 
ــش اســالمی«.)۲( ــود »بین ش

از طرفــی؛ نــوع تقســیم بنــدی علــوم الزامــاً در تعییــن اولویت 
هــای پژوهشــی، آموزشــی و عملیاتــی نظــام آموزشــی یــک 
ــن  ــت از ای ــف درس ــدم تعری ــود و ع ــد ب ــر خواه ــور موث کش
ــری هــای  ــه جهــت گی ــد منجــر ب ــدی مــی توان تقســیم بن
اشــتباه بودجــه هــای پژوهشــی، عملیاتــی و غیــره شــود. بــه 
هــر حــال طبقــه بنــدی تأثیــر زیربنایــی و اساســی در همــه 
روندهــای پژوهشــی و فعالیــت هــای علمــی داشــته اســت. و 
هــم اکنــون ســایت هــای اینترنــت و همــه ی انــواع فعالیــت 
ــد. طبقــه بنــدی علــوم  هــای علمــی از طبقــه بنــدی متأثرن
ــه  ــه هــای مهــم نمای ــات و زمین ــع از مقدم ــدی مناب و رده بن

ــگاری اســت. )۳( ســازی و اصطــالح ن
ــه چــه کــرده  ــن زمین ــا در ای حــال ســوال اینجاســت کــه م
ــگ و  ــگاه فرهن ــس پژوهش ــاد؛ رئی ــر رش ــی اکب ــم؟ عل ای
اندیشــه اســالمي و از پژوهشــگران مطــرح در ایــن حــوزه می 
ــد مشــخص  ــوم بای ــد: »جامعیــت، مانعیــت و جهــت عل گوی
ــد،  ــدا کن ــق پی ــوم انســاني تحق ــرار اســت عل ــر ق شــود و اگ
الگــوي پیشــنهادی مــن طبقه بنــدی علــوم براســاس 

وجودشــناختی و معرفت شــناختی اســت)۴(.«
شــیوه   را  علــوم  طبقه بنــدي  روش  کامل تریــن  وي 
ــه  ــه ب ــا توج ــوم ب ــاخه هاي عل ــته ها و ش ــدي رش طبقه بن
اشــتقاق ها و افتراق هــاي آنهــا دانســته معتقــد اســت: 

ــي  ــث ماهیت پژوه ــم از مبح ــز عل ــدت و تمای ــأله وح »مس
امکان پذیــر  رویکــرد  دو  بــا  آن  طبقه بنــدي  و  علــوم 

اســت)5(.«
ــان  ــه جه ــن اســت ک ــال؛ آنچــه واضــح اســت ای ــر ح در ه
بینــی افــراد در فرآینــد طبقــه بنــدی علــوم نقــش بــه ســزایی 
دارد و خــواه ناخــواه رونــد حرکــت علمی حــال و آینــده جامعه 
هــدف را مــی توانــد دچــار تغییــر و تحــوالت جــدی ناشــی از 
نتایــج خــود نمایــد. دکتــر رضــا غالمــی در تشــریح همیــن 
ــدف  ــد، ه ــه بع ــانزده ب ــرن ش ــت: »از ق ــه اس ــت گفت واقعی
علــم و روش آن عــوض مــی شــود و کشــف حقیقــت نفــس 
االمــری موضــوع کامــاًل حاشــیه ای فــرض مــی شــود.)۶(«
ــازه ای  ــای ت ــزرگ مبن ــر ب ــن تغیی ــه ای ــت ک ــی اس طبیع
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه وج ــوم ب ــدی عل ــه بن ــرای طبق را ب
ــای  ــدی ه ــه بن ــر طبق ــوز ب ــرن هن ــن ق ــس از چندی پ

ــت،  ــال، از نظــر آگوســت کن ــرای مث ــوم ســلطه دارد. ب عل
ــر و  ــامل جب ــات )ش ــد، ریاضی ــاخة کلی ان ــج ش ــوم پن عل
ــی و  ــیمی، زیست شناس ــک، ش ــه(، فیزی ــاب و هندس حس
ــدی  ــفه را از طبقه بن ــر، فلس ــن نظ ــی، او در ای جامعه شناس
ــم  ــًا عل ــفه اساس ــر او فلس ــه از نظ ــد چراک ــارج می کن خ

ــود. ــی ش ــمرده نم ش
وی حتــی روانشناســی را زیــر مجموعــه زیست شناســی قــرار 
ــی  ــه جامعه شناس ــر مجموع ــم زی ــخ را ه ــد و تاری ــی ده م
تعریــف مــی کنــد. لــذا تقســیم بندی کنــت نشــانگر 
ــه علــم اســت؛  ــگاه دانشــمندان غــرب مــدرن ب چگونگــی ن
ایــن یــک جهــان بینــی تــازه اســت کــه بایدهــا و نبایدهــای 
ــق  ــم خل ــوژی را در ســاحت عل ــا یــک شــبه ایدئول علمــی ی
ــز محصــول همیــن  ــد کــه سکوالریســم علمــی نی مــی کن

ــت. )۷( ــی اس ــان بین جه
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی، عض ــا فدای ــر غالمرض دکت
تهــران در متــن کتــاب »طرحــی نــو در طبقــه بنــدی علــوم« 
ــه  ــوم را ارائ ــدی عل ــه بن ــه طبق ــگاه ب ــد از ن ــردی جدی رویک
ــوم  ــه عل ــول در عرص ــزوم تح ــال؛ ل ــن ح ــا ای ــت. ب داده اس
انســانی، ورود جــدی بــه بحــث طبقــه بنــدی مجــدد علــوم 
را بیــش از پیــش مطــرح نمــوده اســت. امــری کــه تحقــق آن 
نیازمند شــکل گیــری مجموعــه ای از اندیشــمندان برجســته 
ایــن حــوزه و همیــاری پژوهشــگران عرصــه فلســفه علــم در 

ســطح کشــور اســت.

پی نوشتها:
ــالمی  ــای اس ــش ه ــز پژوه ــت مرک ــخنرانی در نشس ۱-س

ــاه ۱۳9۳ ــوی؛ ۲۴ مهرم ــدس رض ــتان ق آس
۲- میرعلــی، محمــد، تقســیم بنــدی علــوم در اندیشــه غزالی 

ــماره ۱5۷، ص ۱۴۰. معرفت ش
۳-همان

۴- فتحــی عبدالهــادی محمــد و بــدر، احمــد، تاریــخ تحوالت 
ــه  ــالمی، ترجم ــگ اس ــدی در فرهن ــدی و رده بن ــه بن طبق

ــوری(، محمــد، ص ۱5. حســینی )ن
5- ســخنرانی در همایــش تحــول در علــوم انســانی، 

۱۳9۰ مــاه  اردیبهشــت 
۶-همان

۷- نشســت مرکــز پژوهــش هــای اســالمی آســتان قــدس 
ــاه ۱۳9۳ رضــوی؛ ۲۴ مهرم

ــزارش گــــ
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کتـاب »ما چـه طـور مخلوقاتـی هسـتیم« نوشـته نوام چامسـکی 
اخیـراً منتشـر شـده اسـت. ایـن کتـاب مجموعـه درسـگفتارهای 
چامسـکی بـا عنـوان »درسـگفتارهای دیوئـی« اسـت که در سـال 

۲۰۱۳ در دانشـگاه کلمبیـا توسـط وی ارائـه شـده اسـت.
ماهیت زبان، محدودیتهای شـناخت بشـر و وظیفه انسـان به عنوان 
موجودی اجتماعـی در ایجاد »خیر مشـترک« از جملـه موضوعاتی 

اسـت که در این اثر توسـط چامسـکی مـورد توجه بوده اسـت.
چامسـکی در ایـن کتـاب دربـاره چرایـی خلـق انسـان صحبـت 
آنکـه سـایر  بـرای  آمدیـم  دنیـا  بـه  مـا  و می گویـد:  می کنـد 
مخلوقـات بـه ایـن دنیـا آمدنـد. درختـان، سـنگ ها و هـر آنچـه 
در هسـتی هسـت، خلـق شـده اسـت. نکتـه مهـم این اسـت که 
وجـود هـر چیـزی هدفـی دارد و بـرای ان کارکـردی در نظـر 
گرفـت شـده اسـت. بنابراین هـر موجودی مـدت زمانـی را روی 
کـره زمیـن زندگـی مـی کنـد. پـس روزی کارکـردش تمامـی 
می شـود و عمـرش بـه پایـان می رسـد و ایـن نباید بـرای ما غم 

انگیـز یـا فاجعـه آمیـز بـه نظـر آید.
او در ایـن کتاب نظریـه زنجیره بزرگ هسـتی را با مخاطبش مطرح 
می کنـد. زنجیره ای بـزرگ و فراگیر که در راس آن خداونـد قرار دارد 

و این سلسـله مراتب برای فرشـته ها و انسـان و دیگـر مخلوقات در 
نظر گرفته شـده است.

چامسـکی در خصـوص نسـبت زبان و خشـونت و آیا اینکه نسـبتی 
میـان زبـان خاص بـا خشـونت وجـود دارد بـه خبرنگار مهـر گفت: 
مـن تردیـد دارم کـه نسـبتی میـان »زبـان« و »خشـونت« وجـود 

باشد. داشـته 
وی افـزود: بـه عبارت دقیقتر این نسـبت برایم خیلی شـناخته شـده 
نیسـت. چامسـکی در خصوص نسـبت زبان و ذهن نیـز گفت: میان 
زبـان و ذهـن ارتبـاط وجـود دارد. بـه نطر مـن زبان عنصر اساسـی 

»ذهـن« اسـت. در واقـع زبـان مهمترین عنصر ذهن اسـت.
چامسـکی در خصـوص محدودیتهـای شـناخت بشـر و راههـای 
شـناختی فائق آمـدن بر آن نیـز تصریح کـرد: باید توجه داشـت که 

میـان محدودیتهـای بیولوژیـک و غیر آن تفـاوت وجـود دارد.
وی افـزود: اگر محدودیتهای شـناخت بشـر ناشـی از محدودیتهای 

بیولوژیـک باشـد در ایـن صورت نمـی توان بـر آنها فائـق آمد.
وی تصریـح کـرد: اما انسـان مـی توانـد از ظرفیتهای خود اسـتفاده 
کند. انسـان مـی توانـد از ظرفیتهای خود بـرای نفوذ در دور دسـتها 
بهـره بگیرد و بـه کشـف چیزهایی بپـردازد کـه دور از دسـترس به 

نظـر می رسـیدند.
چامسـکی گفـت: به عبـارت دیگـر انسـان ظرفیـت ایـن را دارد به 

فهمـی گسـترده از جهـان دسـت یابـد و دور دسـتها را درک کند.
چامسـکی در ادامه این گفتگو گفت: نسـبت میان خشـونت و سـنخ 
نظـام سیاسـی و اینکه چه سـنخ از نظام سیاسـی بر خشـونت تاکید 

دارد در فصـل سـوم کتابم مـورد توجه قرار گرفته اسـت.

گفتگوی اختصاصی با نوآم چامسکی:

»زبان« جزء اساسی »ذهن« است/ 
ظرفیتهای شناختی انسان محدود است

در  اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار  با 
مردم¬ساالری  اولین  تحقق  و  ایران 
دینی در منطقه غرب آسیا و بلکه جهان، 
بر  نظام  صاحبان  عنوان  به  »مردم« 
اساس آموزه های اسالمی، کلیدی ترین 
نقش را در نحوه اداره امور کشور و تعیین 
حاکمان و نمایندگان خویش دارا شدند. 
به بهانه اهمیت رای مردم در انتخابات 
رئیس  نصیری،  علی  حجت االسالم  با 
گفتگو  خرد  و  وحی  معارف  موسسه 

کردیم که در پی می آید؛

حجـت االسـالم نصیـری گفـت: رهبـر انقـالب 
امـام  نبـود کـه  این طـور  بیاناتـی فرمودنـد:  در 
دموکراسـی را از غـرب اخـذ و بـا اسـالم قاطـی 
کنـد، اگـر مردم سـاالری در تعـارض بـا اسـالم 
بـود، ایشـان صراحتـاً اعـالم می کـرد. بنابرایـن 
اصـل احتـرام بـه نظـر، رأی و دیدگاه مـردم یکی 
از آموزه هـای مسـلم دینـی اسـت. آیه شـریفه ای 
در قـرآن مرتبـط بـا همیـن بحـث داریـم کـه به 
صراحـت مسـئله ریسـمان الهـی و در کنـارش 
ریسـمان مـردم را یـادآوری مـی کنـد. در آیـه ۱۱۲ 
سـوره مبارکـه آل عمـران آمـده اسـت: وقتـی کـه 
مخالفـان و مشـرکان و کافـران و البتـه بیشـتر هم 
یهـود، بـا اهل کتـاب صحبـت می کنـد می فرماید 
ْن اهللِّ  لَُّة أَْیَن َما ُثِقُفـواْ إاِلَّ بَِحْبٍل ِمّ »ُضِربَْت َعلَْیِهُم الِذّ
ـَن الَنّاِس« یعنی بر اینها ذلت زده می شـود  َوَحْبٍل ِمّ
مگـر اینکـه به ریسـمان خـدا چنـگ بزننـد، این 
یکـی از شـگفتی های قـرآن اسـت که ریسـمان 
مـردم در کنـار ریسـمان الهـی ذکر شـده اسـت.

وی افـزود: بـه عـالوه آن آیاتـی کـه ذکـر شـده 
اصـاًل سـوره ای بـه نـام شـورا داریـم کـه خیلـی 
عجیـب اسـت. اگـر بخواهیـم نشـان دهیـم کـه 
در اسـالم چقـدر راجـع  بـه رأی و دیـدگاه مـردم 
اهمیت داده می شـود، اختصاص دادن یک سـوره 
بـه ایـن نـام بـه تنهایـی کافـی اسـت. همچنین 
آیـه »امرهـم شـوراهم بینهـم« را هـم داریـم. 
پیامبـر)ص( بـا اینکـه- اساسـاً ایشـان بـه خاطر 
اینکـه ملهـم از وحـی و رهنمـود الهـی اسـت- 
نیـازی نداشـت کـه از کسـی اسـتبصار کنـد، باز 
خدا بـه او فرمود: »شـاورهم فـی االمـر«، اینها را 
در مشـورت هایتان دخالـت دهید البتـه تصمیم با 

شماسـت.
نصیـری ادامـه داد: اصطالحـاً مدیریت مشـورتی 
اسـت نـه شـورایی. کامـاًل مشـخص اسـت کـه 
پیامبـر)ص( در جنگ هـا و خیلـی از کارهـا حتـی 

نحوه برخـورد با یهـود بنی قریظه و اسـرا با همراه 
و یارانشـان جلسه می گذاشت و مشـورت می کرد. 
بنابرایـن در سـیره حضـرت علـی)ع( هـم چنیـن 
اسـت. ما نمی توانیم مسـئله حکومت اسـالمی یا 
بحـث والیت فقیه کـه محدوده آن چیـزی که در 
رابطـه با پیامبـر)ص( و اهل بیـت آمـده را محدود 

یـا بـه عبارتی خـالف آن عمـل کنیم.
رئیـس موسسـه معـارف و وحـی و خـرد تصریح 
کـرد: وقتـی کـه پیامبر)ص( اهل مشـورت باشـد 
و بـه رأی مردم احتـرام بگذارد، بـه صورت حتمی 
جامعـه ای کـه ملهـم از آموزه های علـوی و ولوی 
اهل بیتـی اسـت آن هـم همین طـور اسـت.  و 
بنابراین کامال طبیعی اسـت که  کسـی که آشـنا 
به مسـائل دینی و اسـالمی اسـت، بداند امام )ره( 
افکارش بـه چه سـمتی می رفته اسـت. امـام)ره( 
عمرشـان را در معـارف دینـی و فقـه و تفسـیر و 
حدیث و فلسـفه و عرفان گذراند و به قول شـهید 
صـدر در امام خمینـی)ره( ذوب شـوید، همانگونه 
که او در اسـالم ذوب شـد. این مسـئله در اندیشه 
امـام)ره( هم وجـود دارد. از اولین مسـائل، عنوانی 
بـود کـه بـرای نامیـدن نظـام مطـرح بـود. امـام 
خودشـان عنـوان جمهوری اسـالمی را پیشـنهاد 
کردنـد. اصـاًل جمهـوری یک تعبیـر عربـی و به 
معنای مردم اسـت؛ و بیانگر این مسـئله اسـت که 
بـه نظـر اکثریت مـردم کامال بهـا داده می شـود.
نصیـری یادآورشـد: اینکه نحـوه دخالت مـردم تا 
چـه اندازه باشـد بحث هـای فنی خـودش را دارد. 
مردم نمـی توانند اجازه داشـته باشـند کـه احکام 
خـدا را عـوض کنند. مـردم  فقهـا را انتخـاب می 
کنند آنها هم قانون اساسـی می نویسـند و دوباره 

بـر قانـون اساسـی  که دایـر مـدار نظـام و آیات و 
روایات اسـت یـک عده صاحب نظـر را تعیین می 
کننـد کـه چـه در بخش قـوه مجریـه بـه عنوان 
دولـت و دسـت انـدکاران اجزائیـات یـا چـه در 
بخـش قوه مقننه که بروند و در سـایه  سـار قانون 
اساسـی بـه صورت طـرح هـا و لوایح یک سـری 

مسـائل جاری کشـور را حـل کنند.
وی افـزود: اصـل دخالت مـردم امر پذیرفته شـده 
ای اسـت کـه در کشـور مـا در ایـن سـال هـا امر 
بـارز و آشـکاری بـوده و ایـن مسـئله از افتخارات 
نظـام اسـت کـه در هـر کـوی و بـرزن حتـی 
روسـتاها غوغایی به پاسـت که یک عده تبلیغات 
راه بیندازنـد و بیاینـد بگوینـد مـا کاندیـد و نامـزد 
هسـتیم یا یک عده ای سـخنرانی داشـته باشـند 
و بروشـورها و نوشـته ها پخش شـود. این قدر که 
مـردم حس کنند در مسـائل کشـور کامال دخالت 
و حضـور دارند و افکار و ایده و اندیشـه شـان مورد 
توجـه قرار می گیـرد، جـزو افتخارات نظام اسـت 
و بایـد تـالش کنیـم چـه در بخش نظـارت و چه 
در بخـش اجـرا، انتخابـات بـه صورت دقیـق تر و 

سـالم تـر برگـزار و حقوق مـردم رعایت شـود.
نصیـری در پایـان گفـت: اگـر بـه تعبیـر مقـام 
معظـم رهبـری کـه فرمودند همـه حتـی آنهایی 
که مخالـف نظامند بیاینـد رای بدهند چـون رای 
دادن مهم اسـت توجـه کنیم و عشـق، صداقت و 
امانتـی که در مردم اسـت را حفظ کنیـم و آنهایی 
هـم که مـی خواهند نماینده شـوند درسـت عمل 
بکننـد یک منطق قـوی الهی و خدایی بـر رفتار و 
کـردار ما حاکم مـی شـود. در این صـورت برکت 

معنـوی الهـی بزرگی نصیـب ملت می شـود.

رئیس موسسه معارف وحی وخرد در گفتگو با مهر:

اصل احترام به رأی و نظر مردم از آموزه های مسلم دینی است
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هیئت  رئیس  اعوانی،  غالمرضا  دکتر 
ایران  فلسفه  و  حکمت  انجمن  مدیره 
سالها تدریس در دانشگاه های چین را در 
کارنامه خود دارد. در گپ و گفتی با این 
اندیشمند کشورمان به بررسی  وضعیت 
چین  تحقیقاتی  مراکز  و  ها  دانشگاه 

نظر می گذرد؛ از  پرداختیم که 

ــال  ــن س ــما چندی ــر! ش ــای دکت || آق
ــی  ــریف م ــن تش ــه چی ــه ب ــت ک اس
ــف  ــای مختل ــگاه ه ــد و در دانش بری
ــاره  ــی درب ــد. کم ــی کنی ــس م تدری
ــته  ــن داش ــه در چی ــی ک ــت های فعالی

ــد. ــا بگویی ــرای م ــد ب ای
ــی  ــته ام و ط ــن داش ــه چی ــفرهایی ب ــده س بن
ــد کنگــره شــرکت  ــزده ســال گذشــته در چن پان
داشــتم و ســه تــرم هــم در دانشــگاه پکــن 
بــرای تدریــس در دوره هــای عالــی دعــوت 
شــده ام. همچنیــن در یــک دانشــگاه دیگــر 
ــا  ــتند )تقریب ــادی هس ــلمانان زی ــه مس ــم ک ه
۲۰۰۰ دانشــجوی مســلمان(، بــرای آن هــا درس 
ــان  ــالمی و عرف ــفه اس ــالمی، فلس ــت اس حکم
اســالمی تدریــس کــرده ام. در کنگره هــای 
ــوم  ــی عل ــانگهای و آکادم ــم در ش ــری ه دیگ
ــم  ــل ه ــال قب ــتم و س ــور داش ــی حض اجتماع

ــودم. ــا ب آنج
مــن در ســه ســال اخیــر شــاید ۱8 مــورد 
ســخنرانی در چیــن داشــتم منتهــا نــگاه مــن از 
ــوده اســت باالخــره اســتادی را  ــد اســالمی ب دی
کــه بــه  عنــوان اســتاد مطالعــات اســالمی دعوت 
کرده انــد و دروســی در ایــن موضــوع ارائــه 
داده ام بایــد از ایــن منظــر ســخنرانی مــی کــردم. 
عــالوه بــر اینهــا در دانشــگاه برجیــن ســخنرانی 
عمومــی داشــتم کــه معمــوال 5۰۰ نفــر تــا هــزار 
ــالمی و  ــدگاه اس ــد و دی ــرکت می کنن ــر ش نف
ــان  ــی بی ــه  خوب ــای اســالمی را ب ــدگاه حکم دی
ــن مســلمانان  ــه اینکــه چی ــا توجــه ب ــرده  ام ب ک
اعــالم  زیــاد دارد، گــوش شــنوایی دارنــد 
می شــود کــه ۳۰ میلیــون مســلمان دارنــد، 

ــد. ــتر باش ــان بیش ــم تعدادش ــاید ه ش
ــد  ــن داده بودن ــه م ــوب ب ــی خ ــتیار خیل دو دس
ــام  ــه در انج ــد ک ــری بودن ــجوی دکت ــه دانش ک
ــال  ــد. مث ــن کمــک می کردن ــه م ــا ب ــن کاره ای
درس مثنــوی دادم. مــن نمی خواســتم فقــط بــه 
صــورت ادبــی باشــد بلکــه می خواســتم فکــری 
و علمــی و عرفانــی و از دیــدگاه خــودم تدریــس 
ــا رویکــرد فلســفی انجــام  ــم. چنیــن کاری ب کن
ــه  ــه ب ــه، ۱۶ مقال ــرای ۱۶ جلس ــت. ب ــده اس نش
انگلیســی نوشــتم کــه بــه اشــعار مولــوی اســتناد 
ــگاه ها  ــی از دانش ــرای یک ــا را ب ــت. این ه داش
ــد،  ــب را دی ــی مطال ــگاه وقت ــتادم و دانش فرس
ــا  ــی خــوب هســتند و م ــه این هــا خیل گفــت ک
ــان  ــه زب ــا را ب ــم. این ه ــاپ می کنی ــا را چ این ه

ــد. ــی ترجمــه و چــاپ کردن چین
چنــدی پیش هــم بود کــه یــک ناشــر آمریکایی 
برایــم پیــام فرســتاده کــه ایــن را چــاپ مــی کند 
و بایــد بــرای این کتــاب مقدمــه بنویســم. صوت 

درس هایــی هــم توســط دانشــجویان پیاده شــد. 
یــک درس فلســفه اســالمی دادم کــه متــن آنــرا 
ــاب شــد.  ــه کت ــل ب ــه تبدی ــردم ک بازنویســی ک
ــی  ــه انگلیس ــه ب ــت ک ــوب اس ــاب خ ــد کت چن
این قــدر  دانشــجویان  ولــی  درس می دهــم 
ــد و  ــاده کردن ــا را پی ــه این ه ــتند ک ــه داش عالق
بعــد دیــدم کــه کــه خیلــی خــوب شــده اســت 
ــر بدهــم  ــداری تغیی ــرا مق ــن آن و می خواهــم مت

و اضافــه کنــم تــا کتــاب شــود.

از نظــر شــما  || می خواهیــم کــه 
ــن را  ــی چی ــی و فرهنگ ــت علم وضعی
ــه  ــر ک ــای اخی ــوص در دهه ه به خص
ــادی  ــعه اقتص ــی و توس ــش علم جه
بررســی کنیــم. شــما  داشــته اند، 
ــگاهی  ــی و دانش ــز تحقیقات ــا مراک ب
چیــن ارتبــاط داریــد و می خواهــم 
مقایســه ای بیــن ایــران و چیــن از این 

ــید؟ ــته باش ــر داش نظ
 مــردم و دولــت چیــن، دانشــجویان خــود را 
بــه بهتریــن دانشــگاه های خــارج از کشــور 
می فرســتند و مخصوصــا بــه دانشــگاه های 
خودشــان خیلــی توجــه دارنــد و روی ایــن 
ــن  ــد. قوانی ــرمایه گذاری و کار می کنن ــه س زمین
ــد، حتــی در دانشــگاه پکــن  خــاص خــود را دارن
ــاد  ــی زی ــی خیل ــن علم ــه قوانی ــم ک می دیدی
ــجویان  ــوب و دانش ــی خ ــتادان خیل ــت و اس اس
ــجویان  ــد. دانش ــت می کنن ــی تربی ــی خوب خیل
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــان را ب ــاز خودش ممت
ــان  ــک خودش ــه ی ــتادان درج ــتند و اس می فرس
ــد  ــن چن ــد. م ــن می آورن ــه چی ــکا ب را از آمری
نمونــه دیــده ام کــه خیلــی آدم هــای برجســته ای 
بودنــد کــه مثــال در هــاروارد درس می دادنــد بــه 
ــی  ــد یعن ــس می کنن ــا تدری ــده و آن ج ــن آم چی

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــه خوب ــا ب ــه آن ه از تجرب
بــه نظــر بنــده ســاختار دانشــگاهیان چیــن طــی 
ــرده اســت. ۱۷ـ  ۱8  ــر ک ــر تغیی ــد ســال اخی چن
ــودم،  ــه ب ــانگهای رفت ــه ش ــه ب ــش ک ــال پی س
ــه دوره  ــوط ب ــوم انســانی مرب ــک دانشــگاه عل ی
مائــو را تعطیــل کــرده بودنــد. بعــد از چنــد ســال 
ایــن دانشــگاه را بازســازی کردنــد و چنــان عظیم 
ــود کــه مــن تعجــب کــردم. طــی ســه  شــده ب
ــی روم  ــن م ــگاه پک ــه دانش ــه ب ــر ک ــال اخی س
ــن  ــد. همچنی ــه کرده ان ــن ســاختمان اضاف چندی
ــگاه های  ــه دانش ــته ای ب ــی برجس ــاتید غرب اس
خودشــان می آورنــد البتــه بحــث روی ایــن  جــور 
ــاد اســت و ایــن  طــور نیســت  چیزهــا بســیار زی
کــه دربســت چیــزی را بپذیرنــد. ســخنرانی های 

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــی ه ــی خوب عموم

ــی  ــرات فرهنگ ــط و تاثی ــاره رواب || درب
میــان ایــران و چیــن نیــز توضیحاتــی 

ــد. بفرمایی
رابطــه خوبــی بیــن دیــن اســالم و کنفوســیوس 
از قدیــم وجــود داشــته اســت. نکتــه ای کــه بایــد 
ــران در  ــگ ای ــر فرهن ــه داشــت تاثی ــه آن توج ب
گذشــته چین اســت یعنــی ارتبــاط بســیار محکم 
و وثیقــی بیــن فرهنــگ ایــران و فرهنــگ چیــن 
ــای  ــته کتابه ــای گذش ــت. در قرن ه ــوده اس ب
حکمــی بســیاری از زبــان فارســی به زبــان چینی 
ترجمــه شــد کــه این هــا جــزو کتاب هــای 
ــن  کالســیکی اســت کــه همــه دانشــجویان ای
رشــته هــا آنــرا می خواننــد. مســلمانان چیــن بــه 
ــد و برخــی از  ــادی دارن ــه زی ــا توج ــن کتاب ه ای
ــم  ــس می کن ــن تدری ــه م ــی ک ــن کتاب های ای
کتاب هــای عرفانــی ســطح باالســت. مــن 
ــردم  ــه ک ــی ترجم ــه انگلیس ــا را ب ــن کتاب ه ای
چــون فارســی را تــا حــدودی می فهمیدنــد ولــی 

ــحالی و  ــا خوش ــد. ب ــرف بزنن ــتند ح نمی توانس
ــد. ــا را می خواندن ــام این ه ــه تم عالق

ــی  ــاز و خوب ــط ب ــده محی ــر بن ــه نظ ــن ب بنابرای
ــدی را  ــد قواع ــا بای ــت. آن ه ــده اس ــت ش درس
ــرای خودشــان رعایــت کننــد، چــون عــده ای  ب
افراطــی آنجــا هســتند البتــه از ایــن دســت افــراد 
همــه جــا هســتند. بــه هــر ترتیــب آنجــا بــرای 
مــن خیلــی خــوب بــود و همــه درس هــای مــن 
را ضبــط کرده انــد. یعنــی ایــن ضبط هــای 
تلویزیونــی دســت بــه دســت می گشــت و 
برخــی از این هــا در ســایت خــود دانشــگاه پکــن 
هســت کــه مراجعــه و بازدیــد هــم زیــاد داشــت. 
ــد  ــط کردن ــود ضب ــا مهــم ب ــن درس ه چــون ای
ــود. ــتفاده می ش ــم اس ــر ه ــای دیگ ــه در جاه ک

|| بــه نظرتــان چینــی هــا چــون 
ــه فلســفه و  ــد، ب فلســفه باســتان دارن

ــد؟ ــه مندن ــت عالق حکم
ــه  ــا االن توج ــه واقع ــد. بل ــه دارن ــی توج خیل
ایــن ســوال  خاصــی دارنــد. خــوب شــد 
را پرســیدید. یــک زمانــی بــود کــه آن هــا 
ــا االن  ــد ام ــته بودن ــار گذاش ــیوس را کن کنفس
ــه ایــن مســائل خیلــی زیــاد شــده  توجهشــان ب
اســت و خیلــی هــم روی آن کار می کننــد.

چندیــن بــار ایــن را در روزنامه هــا خوانــده ام کــه 
ــه االن از  ــائلی ک ــه، مس ــان گفت رئیس جمهورش
ــد از  ــا بای ــدارد م ــی ن ــده، راه حــل غرب غــرب آم
ــا را  ــان، این ه ــی خودم ــائل فرهنگ ــق مس طری
ــای  ــط زیســت و چیزه ــل محی ــم. مث حــل کنی
دیگــر. دانشــگاه هایی مثــل رن میــن یــا دانشــگاه 
پکــن هســتند کــه اســتادان برجســته ای دارنــد و 
بــه مطالعــات چیــن بســیار توجــه پیــدا کرده انــد 
ــا  ــرای آنه ــب ب ــن مطال ــال ای ــن ح ــی در عی ول
تازگــی دارد. مثــال وقتــی فلســفه اســالمی 
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ـــو گـفتــگـ

ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــیار م ــردم بس ــس ک تدری
گرفــت. مثــال دانشــجویی بــود کــه بــه عربــی، 
انگلیســی و چنــد زبــان دیگــر هم تســلط داشــت 
بــه راحتــی می توانســت حکمــت اشــراق بخوانــد 
کتــاب حکمة االشــراق را بــه زبــان چینــی 
ترجمــه کــرده بــود. دانشــجوی بســیار باهــوش 
و الیقــی بــود بنابرایــن بــرای او خــارج از کالس، 

ــد جلســه دو ســه ســاعته گذاشــتم. چن
حکمــة  بــر  شــیرازی  قطب الدیــن  شــرح 
االشــراق را تدریــس کــردم بــه او گفتــم اینهــا را 
مقایســه کنیــد، ببینــم حکمة االشــراق را درســت 
ــن حــد اســت  ــی در ای ــه؟! یعن ــا ن ــده ای ی فهمی
ــه  ــن هم ــانس ای ــوق لیس ــجوی ف ــه دانش ک
توانایــی دارد مقــاالت بســیار ســطح بــاال در 
ــه حکمــت  مــورد ابــن  ســینا وجــود دارد. آنهــا ب
ــری  ــد بازت ــه و دی ــا عالق ــی ب ــالمی و ایران اس

نــگاه می کننــد.

ــات  ــی، الهی ــک ژاپن ــم ی ــرا ه || اخی
شــفا را بــه زبــان ژاپنــی ترجمــه کرده 

ــود. ب
در آنجــا شــاهنامه و مثنــوی ترجمــه شــده 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــیار خوب ــتادان بس ــت، اس اس
ــم.  ــت کنی ــه غفل ــن زمین ــد در ای ــا نبای ــد. م دارن
یعنــی هــر کتابــی کــه مــی بیننــد خــوب اســت 
ــت  ــن اس ــورم ای ــد. منظ ــه  می کنن ــورا ترجم ف
ــت  ــا علم دوس ــد و واقع ــه دارن ــیار عالق ــه بس ک
ــا هســتند  ــم م ــل دوران قدی ــا مث هســتند. دقیق
علــم درس می خواندیــم.  بــه خاطــر  کــه 
ــد مخصوصــا در  ــه را دارن آن هــا هــم ایــن عالق

ــت. ــاد اس ــی زی ــه خیل ــن عالق ــلمانان ای مس

ــدر  ــرب چق ــفه غ ــه فلس ــا ب || آن ج
می دهنــد؟ اهمیــت 

ــد  ــرض کنی ــد. ف فلســفه غــرب هــم می خوانن
دپارتمــان فلســفه دانشــگاه پکــن در درس 
قــرون وســطا اســتاد نداشــت، اســتاد دانشــگاه 
کمبریــج را بــرای تدریــس دعــوت کــرده 
ــائل  ــن مس ــه ای ــه ب ــود ک ــوم می ش ــود معل ب
عنایــت دارنــد. اســتاد معروفــی بــود و دو 
ــته  ــاب نوش ــطا کت ــرون وس ــورد ق ــد در م جل
ــود. اســتادان مختلــف را از جاهــای مختلــف  ب
دعــوت می کننــد و بعــد بــه دانشــگاه هایی 
مثــل آکســفورد و کمبریــج و دانشــگاه های 
آمریکایــی دانشــجو می فرســتند. بــه هــر 
تقدیــر توجــه آن هــا بــه دانشــگاه بســیار زیــاد 
ــه  ــت ک ــم اس ــی مه ــئله خیل ــن مس ــت ای اس

بیشــتر بــه کیفیــت توجــه می کننــد.
ــی  ــط کم ــا االن فق ــگاه های م ــفانه دانش متاس
ــد،  ــلطه دارن ــه س ــورهایی ک ــت. کش ــده اس ش
ســلطه علمی هــم دارنــد در هــر رشــته ای از علم 
ــال  ــد. مث ــع کرده ان ــان را جم ــن متخصص بهتری
ــی ۴۰ مرکــز چین شناســی بســیار  ــکا ۳۰ ال آمری
قــوی دارد. هائیتــی یــک جزیــره خیلــی کوچکی 
اســت و یــک دانشــگاه شــرق و غــرب دارد که در 
آنجــا چندیــن چین شــناس و هندشــناس جمــع 
شــده اند کــه شــاید یکــی از آنهــا در ایــران 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــه متخصص ــود البت ــدا نش پی
هــا هســتند ولــی بــه نــدرت هســتند. هــاروارد، 
پرینســتون و ییــل و ... را بــا چین شناســی و 
ــه  ــا چ ــد. م ــان مقایســه کنی هندشناســی خودم
چیــزی از هنــد و چیــن ترجمــه کرده ایــم؟ هیــچ 

چیــز! پیامبــر)ص( بــه مــا فرمــود: »اطلــب العلــم 
ــم.  ــچ کاری نکردی ــا هی ــی م ــن« ول ــو بالصی ول
چینی هــا بــه گذشــتگان مــا خیلــی توجــه 
ــل  ــی مث ــارم، کس ــرن چه ــال در ق ــتند مث داش
ابوریحــان ۳۰ جلــد کتــاب در مــورد هنــد داشــته 
اســت کــه البتــه همــه از بیــن رفتــه و یکــیـ  دو 

ــده اســت. ــی مان ــورد باق م
ــاد  ــکریت ی ــان سانس ــارم ابوریح ــرن چه در ق
 گرفــت. کتاب هــای ترجمــه ای آنهــا واقعــا 
ــم  ــر نداری ــک نف ــا ی ــروزه م ــت ام ــاب اس کت
ــن  ــد، ای ــام ده ــد انج ــا را بتوان ــن کاره ــه ای ک
ــم  ــارف ه ــل تع ــوخی بردار و قاب ــات ش موضوع
ــد  ــورد هن ــک درس در م ــران ی ــت. در ای نیس
ــه  ــد، البت ــذف کردن ــم ح ــرا ه ــه آن ــتیم ک داش
کتــاب مــورد تدریــس دســت دوم و ســوم بــوده 
اســت، ولــی در دانشــگاه هــای معتبــر بــه متــن 
سانســکریت مراجعــه می کننــد. بنابرایــن چیــن 

ــته از  ــه توانس ــت ک ــگاهی اس ــت دانش ــا رقاب ب
ــد. دانشــگاه بایــد قــوی شــود،  آمریــکا جلــو بزن
کمــی و کیفــی شــود. مــن نمی گویــم مــا اســتاد 
باکیفیــت نداریــم بســیار هــم داریــم کــه البتــه 

ــتند. ــر کار نیس ــر س ب
بنابرایــن مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه بــه دانشــگاه 
ایرانی هــا  اهمیــت دهیــم  واقعــا  خودمــان 
ــان  ــا استعدادش ــد ام ــتعداد را دارن ــن اس باالتری
ــتفاده را  ــت اس ــا نهای ــی آن ه ــود ول ــل می ش زای
ــد  ــره می برن ــان به ــتادان خودش ــد. از اس می کنن
ــرمایه گذاری  ــد و س ــی می آورن ــتادان خارج و اس
تنهــا  چیــن  در  ســرمایه گذاری  می کننــد. 
ــم  ــا ه ــوم ب ــه عل ــت نیســت هم ــر روی صنع ب
پیوســتگی دارد مثــل ظــروف مرتبــط و بــه  
ــال ایران شناســی قــوی   هــم پیوســته اســت. مث
دارنــد. مؤسســات و مراکــز ایران شناســی زیــادی 
ــکا  ــا آمری ــن ب ــی چی ــن وقت ــد. بنابرای ــم دارن ه
رقابــت می کنــد، دانشــگاه ها هســتند کــه 
ــد  ــا بای ــد و م ــی دهن ــی را انجــام م ــت اصل رقاب

ــم. ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ب

|| متاســفانه بــه نظــر مــی رســد هنــوز 
کــه هنــوز اســت اهمیتــی کــه مــا بــه 

ــوم  ــه عل ــم ب ــی دهی ــه م ــوم پای عل
انســانی نمی دهیــم!

اصــال تمــام قــوت مــا در علــوم انســانی اســت. 
مــا بــه جایــی نخواهیــم رســید. شــاید موشــکی 
ــگ  ــه فرهن ــی ب ــتیم ول ــا بفرس ــه فض ــم ب ه
جهانــی نخواهیــم رســید. جهانی تریــن فرهنــگ 
را مــا داریــم ولــی از ایــن فرهنــگ جهانــی افــت 
ــه فرهنــگ  ــه خاطــر اینکــه ب و افــول کردیــم ب
توجــه نکردیــم. فرهنــگ کــه تکنیــک نیســت. 
هنــوز علــوم انســانی مــا در دنیــا باالتریــن 
اســت و باالتریــن حــرف را دارد. فرهنــگ 
ــن  ــه در بزرگ تری ــت ک ــی اس ــی، فرهنگ ایران
ــر گذاشــته اســت. در  ــی تاثی فرهنگ هــای جهان
اکثــر کشــورهای اســالمی بزرگ تریــن علمــا از 

ایــران بوده انــد.
ــم  ــر عل ــد: اگ ــول)ص( می فرماین ــرت رس حض
ــه آن دســت  ــا باشــد، مردانــی از فــارس ب در ثری

می یابنــد. ابــن  خلــدون در مقدمــه کتابــی 
ــمندان  ــن دانش ــم باالتری ــوز ه ــد هن می نویس
زمــان مــا، ایرانــی هســتند و بعــد نــام بســیاری از 
آنهــا را می بــرد. هنــد بســیار بــزرگ اســت ولــی 
ــوده اســت  ــذار ب ــران روی آن تاثیرگ ــگ ای فرهن
ــه  ــزی راه یافت ــزی و مال ــه اندون ــد ب و از راه هن
ــان  ــان تیموری ــد کــه در زم اســت. شــما می دانی
ــت.  ــوده اس ــمی ب ــان رس ــی، زب ــد فارس در هن
مثــال در دربــار اکبرشــاه، چندیــن شــاعر ایرانــی 
بــوده اســت در چیــن هــم وضعیــت همیــن  طور 
ــان در  ــل از اســالم ایرانی ــوده اســت. اینکــه قب ب
ــی  ــتان مفصل ــد داس ــا کرده ان ــه کاره ــن چ چی

ــت. اس
ــه ترجمــه  ــد ک ــا می گفتن ــی از اســتادان م خیل
ــکریت  ــی و سانس ــان پال ــی از زب ــون بودای مت
قبــل از اســالم بــه  وســیله ایرانیــان ســاکن در 
ــی افغانســتان کــه مجســمه  ــران یعن شــرق ای
بــودا هــم در آنجــا قــرار داشــت، بــوده اســت. 
ــن  ــه چی ــودا را ب ــن ب ــه دی ــد ک ــا بودن این ه
منتقــل کردنــد. مثــال ایرانیــان کســانی بودنــد 
ــکریت  ــون سانس ــل از مت ــک دوره کام ــه ی ک
ــه  ــد و گفت ــه کردن ــی ترجم ــان فارس ــه زب ب
می شــود کــه برخــی از هندوهــا برخــی از 

ــی  ــی م ــان فارس ــه زب ــود را ب ــای خ کتاب ه
ایــن  از  بســیاری  می خواندنــد.  و  نوشــتند 

ــت. ــده اس ــه ش ــا ترجم کتاب ه
شــما بــه یکــی از کتاب هــای آقــای دکتــر 
ــد بســیاری از  ــد می توانی ــه کنی ــی مراجع مجتبای
ــی از  ــد یک ــدا کنی ــا پی ــا را در آن ج ــن کتاب ه ای
ایــن ترجمه هــا همیــن کتــاب »ســر اکبر« اســت 
کــه بــه کمــک دانشــمندان هنــدی ترجمه شــده 
اســت. ایــن کتــاب االن چاپ شــده اســت. »ســر 
اکبــر« یکــی دو قــرن پیــش بــه زبــان التیــن از 
فارســی ترجمــه شــد کــه مترجــم آن هــم یــک 
فرانســوی بــود. ایــن کتــاب را مبــدأ هندشناســی 
دانســته اند. بــه هــر ترتیــب ایــران عظمتــی دارد 
و مــا مثــل چینی هــا بایــد بــه فرهنــگ خودمــان 
برگردیــم البتــه فرمــال و صــوری نــه؛ بلکــه باید 
باطنــی و حقیقــی باشــد در عیــن حــال بــه قــول 
ــای مــا هــم بایــد در علــوم روز  معــروف یــک پ

جهــان باشــد.
ــت.  ــر اس ــن متفک ــا، بزرگ تری ــکا موالن در آمری
یــک میلیــون از ترجمــه مثنــوی فــروش رفتــه 
ــه  ــر ب ــام دارد. اگ ــات پی ــن موضوع ــت. ای اس
ــورد  ــد در م ــی بینی ــد م ــازون بروی ــایت آم س
ــاب  ــی ۴۰۰ کت ــا ۳۰۰ ال ــای موالن ــه ه اندیش
ــی را  ــگ ایران ــت فرهن ــن عظم ــود دارد. ای وج
ــده  ــناخته ش ــوز ش ــظ هن ــد. حاف ــان می ده نش
نیســت. ســعدی هــم در اروپــا و آمریــکا طرفــدار 
داشــته اســت. خیــام هــم همیــن  طــور. بنابرایــن 
ــوش  ــان را فرام ــگ خودم ــد فرهن ــا اوال نبای م
کنیــم متاســفانه دانشــگاه های مــا فاصلــه 
گرفته انــد الاقــل مــا بایــد ایــن فرهنــگ را 
بــرای آینــدگان تبییــن کنیــم اگــر انقطــاع 
ــم داشــت  حاصــل شــود ضایعــه بزرگــی خواهی
البتــه بایــد ارتبــاط فرهنگــی هم داشــته باشــیم. 
ارتبــاط فرهنگــی یعنــی دانــش فرهنگــی؛ مثــال 
ــته  ــه داش ــا رابط ــد و اروپ ــگ هن ــا فرهن ــد ب بای
ــی  ــل غربزدگ ــه دلی ــا ب ــا روی اروپ ــیم. م باش
ــوده  ــی نب ــاز عمق ــی ب ــم ول ــداری کار کردی مق
ــچ کار  ــال هی ــه اص ــرق ک ــورد ش ــت. در م اس
نکردیــم. ایــن  تحقیقــات اســت کــه باعــث قوت 

علــوم انســانی می شــود.
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ـــو گـفتــگـ

 شمال افریقا و مغرب عربی و کشورهایی که در این حوزه 
فرهنگی قرار می گیرند، همواره برای ایرانیان مهم بوده 
است تا جایی که ایرانیانی در طول تار یخ به گسترش 
فرهنگ ایران در انجا همت گمارده و تالش کرده اند. 
سودان و تونس از جمله این کشورها هستند که از لحاظ 
سیاسی و فرهنگی در این زمان هم برای کشورمان مهم 
بوده اند. برای شناخت و معرفی برخی از ویژگی ها و 
ترکیب فرهنگی این پهنه فرهنگی، میزبان دکتر صادق 
افزانی، رایزن فرهنگی پیشین کشورمان  رمضانی گل 
در سودان و تونس در خبرگزاری مهر بوده ایم که متن 

گفتگو با وی از نظر می گذرد؛

ــما در دوره ای  ــور ش ــه حض ــا توج ــر ب ــای دکت || آق
بــه عنــوان رایــزن فرهنگــی در شــمال افریقــا ابتــدا 
ــق  ــن مناط ــی ای ــای فرهنگ ــی ه ــد ویژگ بفرمایی

ــت؟ چیس
ــی  ــوزه معرف ــه در ح ــوالی ک ــر، س ــزاری مه ــکر از خبرگ ــا تش ب
ــد، ســوال  ــی فرمودی ــرب عرب ــا و مغ ویژگــی هــای شــمال آفریق
ــه عنــوان یــک  بســیار مهــم و اساســی اســت کــه اساســاً بایــد ب
ظرفیــت مــورد توجــه قــرار بگیــرد. شــمال آفریقــا و مغــرب عربــی 
کــه بــه نــام مغــرب اســالمی شــهرت دارد در طــول تاریــخ قبــل از 
اســالم و بعــد از اســالم ویژگــی اش ایــن بــوده کــه اساســاً دارای 
مردمانــی متســامح، صلــح جــو، خــردورز و بــه دنبــال بهتریــن هــا 

ــد. ــوده ان در حــوزه هــای مختلــف ب
ــگ  ــترش فرهن ــالم در گس ــل از اس ــان در قب ــه ایرانی ــی ک نقش
ــی  ــد بخش ــته ان ــی داش ــرب عرب ــا و مغ ــمال آفریق ــامح در ش تس
ــه خــودش  از رســاله هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری مــن را ب
ــاله ای را  ــزار س ــه ه ــخ س ــا تاری ــر م ــت. اگ ــاص داده اس اختص
ــع  ــم در واق ــی در نظــر بگیری ــرب عرب ــا و مغ ــرای شــمال آفریق ب
ایــن قابــل تقســیم بــه ۱5۰۰ ســال قبــل از اســالم و ۱5۰۰ ســال 
بعــد از اســالم اســت. اگــر بخواهــم خیلــی ســریع از قبــل از اســالم 
عبــور کنــم مــی توانــم بگویــم کــه شــمال آفریقــا و مغــرب عربی 
بــا مرکزیــت تونــس دارای تمدنــی بــه نــام تمــدن پذیرنــده و نــه 
تمــدن عبــور دهنــده اســت. منظــورم از تمــدن پذیرنــده در واقــع 
غربــال کــردن و پذیــرا بــودن همــه فرهنــگ هــا و ویژگــی هــا و 
خصوصیتهــای فرهنگــی- اجتماعــی ملــت هــای مختلفــی اســت 
کــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه وجــود دریــای مدیترانــه و آب و 

هــوای مدیترانــه ای میــل بــه ایــن منطقــه داشــته انــد.
بنابرایــن ایــن مســئله آب و هوایــی و خصوصیــت هــای فرهنگــی، 
در ایــن منطقــه جاذبــه هــای فراوانــی را ایجــاد کــرده. بــه عــالوه 
ــالف  ــه برخ ــت ک ــری اس ــژاد برب ــک ن ــی ی ــژاد آفریقای ــه ن اینک
ــی را  ــونت گرای ــی خش ــود و نوع ــی ش ــج م ــه تروی ــزی ک آن چی
ــاد داریــم امــا وقتــی کــه شــما  ــه ی در بعضــی از کتابهــا از آنهــا ب
بــه آن مناطــق ســفر مــی کنیــد، متوجــه مــی شــوید کــه بربرهــا 
انســان هایــی بســیار انســان دوســت، وحــدت گــرا و در واقــع اهــل 
توحیدنــد. بــه همیــن دلیــل اســالم بــا تمــام ویژگــی هــای صلــح 
طلبانــه و انســان دوســتانه اش وارد منطقــه شــمال آفریقــا و مغرب 

عربــی اســالمی شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه همــان ســال هــا بــه عنــوان رایــزن فرهنگــی 
در کشــورهای ســودان و تونــس بــودم و بــه عنــوان اولیــن رایــزن 
فرهنگــی بعــد از نهضــت بیــداری اســالمی وارد تونــس شــدم بــا 
ــا و  ــم کــه شــمال آفریق ــو از شــناخت مــی گوی ــاًل ممل ــگاه کام ن
ــه  ــتند ک ــناخته ای هس ــای ناش ــت ه ــی دارای ظرفی ــرب عرب مغ
موسســات و نهادهــای مــا بایــد بــه آن توجــه کننــد. ایــن منطقــه 
مــی تواند بــه عنــوان انبــار ظرفیــت هــای اقتصــادی قلمداد شــود. 
شــاید اینکــه غــرب، آفریقــا را بــه عنــوان یــک آفریقــای خشــن، 
عقــب مانــده و نیازمنــد معرفــی مــی کنــد، دلیلــش ایــن باشــد که 

مــی خواهــد مردمــان منطقــه آســیا و خاورمیانه بــه آنجا دسترســی 
نداشــته باشــند. در حالیکه خودشــان بیشــترین بهــره بــرداری را که 
بــه نظــرم ســوء اســتفاده اقتصــادی از آن اســت، انجــام مــی دهند.
بنابرایــن شــناخت دقیــق از ایــن منطقــه یــک ضــرورت اســت که 
بایســتی بــه صــورت مطالعاتی، پژوهشــی بــه آن نگریســت و حتی 
پیشــنهاد مشــخص مــن این اســت کــه در دانشــگاه هــای مختلف 
کشــورمان واحدهــا و مراکــز مطالعاتــی بــه نــام مرکــز مطالعاتــی 
شــمال آفریقــا بــه وجــود بیایــد که ایــن ظرفیــت هــا را بــه صورت 

علمــی جســتجو، مطالعــه و مــورد مداقــه قــرار بدهنــد.
جالــب ایــن اســت کــه در دانشــگاه هــای شــمال آفریقــا و مغــرب 
ــالم  ــه اس ــه ب ــم ک ــی را داری ــز و مباحث ــات، مراک ــی، موسس عرب
شناســی و ایــران شناســی توجــه ویــژه ای دارنــد. توجــه آنهــا بــه 
ــورد توجــه اســت و  ــان فارســی بســیار م ــری زب ــوزش و فراگی آم
دلیــل آن هــم مشــخصا ایــن اســت کــه آنهــا بــه ایرانیــان اعتمــاد 
ــخ  ــول تاری ــان در ط ــه ایرانی ــد ک ــد و معتقدن ــادی دارن ــیار زی بس
ــانی در آن  ــای انس ــه ه ــتره اندیش ــه گس ــایانی را ب ــات ش خدم

ــد. مناطــق داشــته ان
جالــب اســت بدانیــد کــه وزیــر اســبق فرهنــگ تونــس بــه مــن 
گفــت کــه اگــر تاریــخ و تمــدن ایرانــی را از تاریــخ و تمــدن تونــس 
ــم، ایــن تاریــخ و تمــدن فروخواهــد ریخــت. در واقــع  حــذف کنی
تــا ایــن انــدازه اتــکای تاریــخ و تمــدن تونــس بــه تاریــخ و تمــدن 
ایــران اســت. حتــی در یکــی از شــهرهای تونــس به نــام الغیــروان 
کــه ایرانیــان آن را تاســیس کــرده انــد، وقتــی شــما وارد شــهر می 
شــوید شــاهدید کــه ســی هــزار ایرانــی اقــدام بــه شــروع و ارائــه 
تمدنــی از تمــدن ایرانیــان مســلمان مــی کننــد کــه در ســال 5۰ 

هجــری شــکل مــی گیــرد.
نکتــه جالــب ایــن حضــور خــوش نــام بــودن ایرانیــان در دوره های 
ــه  ــس ب ــخ تون ــی ای در تاری ــچ ایران ــف تاریخــی اســت. هی مختل
عنــوان ایرانــی بــد ثبــت نشــده اســت. ایــن فرصتــی بــرای تعمیق 
و گســترش مناســبات بیشــتر بیــن ایــران و تونــس در حــوزه هــای 

مطالعــات و غیــره اســت.

|| آقای دکتر ترکیب دینی در آنجا چگونه است؟
همــان طــور کــه مســتحضرید، در شــمال آفریقــا، مغــرب عربــی 
ــه دالیــل مختلــف، امــروزه مذهبــی در آنجــا در ظــل  و تونــس ب
ــی  ــا مالک ــک ی ــام مال ــب ام ــام مذه ــه ن ــالم ب ــن اس ــن مبی دی
غالــب اســت. امــام مالــک در واقــع شــاگرد امــام صــادق)ع( بــوده. 
امــام صــادق)ع( در همــان ابتــدای والیتشــان دو نماینــده بــه نــام 
ابوســفیان و حلوانــی را بــه ســرزمینی بــه نــام مســاکن در منطقــه 

تونــس اعــزام فرمودنــد کــه بــه عنــوان شــهر محبیــن اهــل البیت 
معــروف بــود و بعــد اینهــا بــه مهدیــه رفتنــد و در دوره هــای بعــد 
ــه ۷۰ ســال در آنجــا تاســیس شــد  ــون قریــب ب حکومــت فاطمی
کــه بعــد همیــن فاطمیــون، القاهــره و االزهــر را تاســیس کردنــد. 
ریشــه هــای حــب آل البیــت در تونــس بــه انــدازه ای قــوی اســت 
کــه ابن ابــی ضیــاف در کتــاب معــروف خــود بــه نــام »العطهاف« 
ــان در  ــان ش ــی یهودی ــی حت ــان تونس ــه زن ــد ک ــی کن ــاره م اش
هنــگام زایمــان بــرای تســهیل زایمــان یــا محمــد، یــا علــی مــی 
ــروف  ــی از مع ــان یک ــما از زب ــه ش ــت ک ــب اس ــن جال ــد. ای گوین
تریــن مورخیــن تونســی بــه نــام ابــن ابــی ضیــاف در کتابــش می 
خوانیــد. در آنجــا نــام گــذاری فرزنــدان دوقلــو بــه نــام های حســن 

و حســین بســیار متــداول اســت.
ــهور  ــیار مش ــس بس ــش در تون ــرن پی ــک ق ــا ی ــورا ت ــر عاش تئات
ــس  ــداهلل در تون ــی عب ــم اب ــزاری مراس ــت برگ ــی داش ــود. گرام ب
و احترامــی کــه تونســی هــا از همــان آغــاز اســالم تاکنــون بــرای 
ــه  ــه ریش ــت ک ــی اس ــی های ــد ویژگ ــل بودن ــر قائ ــدان پیامب خان
در تاریــخ و تمــدن تونســی هــا دارد کــه همــان طــور کــه گفتــم 
تونســی هــا متســامح هســتند و فرهنــگ هــا و تمــدن هــا را غربال 
مــی کننــد و بهتریــن هــا را مــی گیرنــد. لــذا بــا ایــن نــگاه بســیار 
مثبــت اساســا بــا فرهنگ ایــران اســالمی بســیار نزدیکنــد و امروزه 
ــه  ــان را ب ــای خودش ــاله ه ــس رس ــیاری در تون ــجویان بس دانش
ــد. ــی دهن ــران اختصــاص م ــالب اســالمی ای ــران و انق ــوزه ای ح

|| بــا توجــه بــه اینکــه مســلمانان در شــمال آفریقــا 
ــایه  ــه همس ــنتی ک ــل س ــا اه ــا ب ــتند ام ــنی هس س
ــه  ــرا رگ ــد. ظاه ــی کنن ــرق م ــتند ف ــا هس ــای م ه
هــای تصــوف در شــمال آفریقــا بســیار قوی هســت. 
نقــش تصــوف را در تلطیــف روحیــه تســامح و مــدارا 

ــد؟ ــه مــی بینی چگون
ــی  ــاله کارشناس ــودان و در رس ــالم در س ــترش اس ــاب گس در کت
ــری در  ــا ۱۴ هج ــرون ۱۰ ت ــوف در ق ــوان تص ــت عن ــدم تح ارش
ــه  ــه ای ک ــرده ام. نکت ــاره ک ــف اش ــه ظری ــن نکت ــه ای ــودان ب س
وجــود دارد ایــن اســت کــه در قرن پنجــم هجــری شــیخ عبدالقادر 
گیالنــی از منطقــه شــفت فومنــات که در بیســت کیلومتری رشــت 
واقــع شــده اســت، بــه ســودان مهاجــرت مــی کنــد و ســالها بــه 
ــا  ــمال آفریق ــردم ش ــات م ــر اســاس خصوصی ــازی ب ــگ س فرهن
اهتمــام دارد. یعنــی ایــن نــگاه خردمندانــه شــیخ عبدالقــادر گیالنی 
ــا  ــردم شــمال آفریق ــا فرهنــگ هــای بومــی م ــه ب ــه مقابل کــه ب
ــوش  ــا آغ ــا ب ــا آنه ــد ت ــی کن ــی را ایجــاد م ــردازد، فرصت ــی پ نم

رایزن فرهنگی پیشین ایران در سودان و تونس در گفتگو با مهر:

شمال آفریقا و مغرب عربی دارای ظرفیت های بسیاری برای ایران است
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ـــو گـفتــگـ

بــاز تفکــر او را بپذیرنــد. ایــن تفکــر، تفکــری بــه عنــوان حــب آل 
بیــت بــوده کــه بــه نظــرم نوعــی تصــوف متناســب بــا آب و هــوا 
ــا و  و خصوصیــت هــای فرهنگــی منطقــه ســودان، شــمال آفریق

مغــرب عربــی مــی کنــد  وبــه بــروز و ظهــور مــی رســد.
ایــن تفکر بــه انــدازه ای خواهــان داشــت کــه بســیاری از منازعات 
و درگیــری هــای قبیلــه ای در منطقــه شــمال آفریقــا بــه واســطه 
مشــایخ طــرق صوفیــه ای کــه بــه قــادری بــودن معــروف شــده 
بودنــد، جلوگیــری مــی شــد. یعنــی در واقــع فرهنــگ مماشــات و 
صلــح طلبــی کــه صلــح معــروف بقــط در واقــع یکــی از ثمــرات 
حضــور ایــن شــیخ ایرانــی اســت، کــه ایــن تفکــر اســالمی را در 
آنجــا ترویــج داد. بعــد از چهــار قــرن یعنــی در قــرن نهــم هجــری، 
ایرانــِی دیگــری از علمــای ایرانــی از منطقــه کبودرآهنــگ همــدان 
ــه تبعیــت از شــیخ  ــاج الدیــن بهــاری همدانــی ب ــام شــیخ ت ــه ن ب
عبدالقــادر گیالنــی کــه در زبــان عربــی بــه الجیرانــی شــهرت دارد 
و امــروز بســیاری از فامیلــی هــای مردمــان شــمال آفریقــا و مغرب 
عربــی الجیرانــی اســت، همــان مســیر را ادامــه داد و در واقــع پلــی 
بیــن قــرن پنجــم و قــرن نهــم ایجــاد کردنــد کــه از گــذرگاه ایــن 
پــل، فرهنگــی بــه نــام فرهنــگ ممانعــت و مبــارزه بــا خشــونت 
بــه وجــود آمــد کــه بــه قــدری در فرهنــگ مــردم شــمال آفریقــا 
و مغــرب عربــی توســعه پیــدا کــرد کــه امــروزه در تونــس بیــش از 
دو میلیــون نفــر متصوفــه حضــور دارنــد و اینهــا در واقــع بــا اذکار و 
ادعیــه ای کــه عمدتــاً مشــحون از حــب آل البیــت)ع( اســت ســعی 
می کننــد کــه از دینشــان صیانــت بکننــد. ضمــن اینکــه از عناصــر 
ــور  ــف کش ــور مختل ــب و ام ــتند و در مناص ــی هس ــال اجتماع فع
ــی  ــری و فرهنگ ــای فک ــا فعالیت ه ــد، ام ــت دارن ــور فعالی حض

ــد. ــه می دهن ــه ادام ــر اســاس باورهــای صوفیان خودشــان را ب
بنابرایــن تفــاوت تصــوف مــردم شــمال آفریقــا و مغــرب عربــی بــا 
آن چیــزی کــه در حاشــیه کشــور خودمــان وجــود دارد، ایــن اســت 
کــه ایــن دو ایرانــی بــا درک بســیار دقیق و شــناخت کامــاًل عمیق 
از آن منطقــه وارد آنجــا شــدند و تزاحمــی بــا فرهنــگ آنجــا ایجــاد 
ــردم آنجــا در  ــه م ــروز موجــب شــده ک ــگاه ام ــن ن ــد. همی نکردن
ــتند.  ــت بایس ــونت گرا و وهابی ــری، خش ــای تکفی ــر جریان ه براب
ــاجد  ــه مس ــایخ و ائم ــه مش ــم ک ــوش نمی کن ــان فرام ــچ زم هی
ــول  ــورمان پ ــا در کش ــه وهابی ه ــد ک ــن می گفتن ــه م ــودان ب س
ــل  ــا شــرایط خودشــان را تحمی ــه مســجد بســازند ت ــد ک می دهن
کننــد، امــا مــا بــه آنهــا می گفتیــم کــه اینجــا جــای شــما نیســت، 
ــم  ــازه نمی دهی ــا اج ــت اســت و م اینجــا ســرزمین حــب  اهل البی

کــه وهابیــت رشــد کنــد.
دقیقــاً همیــن مســئله در دو قــرن پیــش در کشــور تونــس رخ داد، 
ــای  ــه علم ــه ای ب ــاب نام ــن عبدالوه ــه محمدب ــی ک ــی زمان یعن
ــس  ــالمی در تون ــته اس ــای برجس ــه از علم ــت ک ــی نوش زیتون
هســتند و از آنهــا دعــوت کــرد کــه بــه وهابیــت بپیوندنــد. اینهــا 
ــاب در  ــن کت ــروز، چندی ــه ام ــد ک ــه او دادن پاســخ دندان شــکنی ب
ایــن زمینه منتشــر شــده از جملــه کتــاب پروفســور احمــد الطویلی 
در مــورد نامــه محمدبــن عبدالوهــاب بــه علمــای زیتونه، پاســخی 
بســیار محکــم در رد وهابیــت اســت. ســرزمین تونــس ســرزمین 
ــونت گرایی  ــا خش ــت و ب ــامح اس ــالم تس ــتی و اس ــح و دوس صل
هیــچ تضامــن و نســبتی نــدارد و لــذا محمدبــن عبدالوهــاب از آن 
لحظــه ســعی کــرد کــه ایــن را در ذاکره خــودش محفــوظ بــدارد و 

بــه تقابــل بــا ایــن تفکــر بپــردازد، امــا هیــچ گاه موفــق نشــد.
امــروز جریــان داعــش کــه در برخــی از کشــورهای شــمال آفریقــا 
ــروز دارد، از  ــور و ب ــس  ظه ــی و تون ــه لیب ــی از جمل ــرب عرب و مغ
ظواهــری هســتند کــه ریشــه در فرهنــگ و تمــدن اســالمی آنجــا 
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــرات واردات ــع تفک ــا در واق ــه اینه ــدارد. بلک ن
ــد  ــدا کردن ــگان ورود پی ــی و اراده بیگان ــرمایه گذاری های خارج س
ــونت  ــرش خش ــش  و پذی ــت در داع ــس از عضوی ــردم تون و اال م
بــری هســتند. فرهنــگ مقاومــت در تونــس ریشــه در تاریــخ آنجــا 
دارد. شــیخ عبدالعزیــز ثعالبــی و شــیخ محمــد صالــح النیفــر دو تــا 
از رهبــران مبــارزه بــا اســرائیل و صهیونیــزم بودنــد کــه ســه هــزار 
بســیجی را در زمــان خودشــان تربیــت کردنــد و شــهدایی در آنجــا 
ــردم  ــه م ــن دارد ک ــه نشــان از ای ــی اســت ک ــا ظرایف ــد. اینه دادن
ــتیزند،  ــتیز و استکبارس ــه اواًل ظلم س ــتند ک ــی هس ــس مردم تون

ــار  ــواره در کن ــی و صهیونیســت  هســتند و هم بســیار ضدآمریکای
ملــت فلســطین بوده انــد. بنابرایــن نگاه هــای ایــن ملــت در طــول 
تاریــخ همســان نــگاه ایرانیــان و بــه ویــژه نــگاه انقــالب اســالمی 

ــوده اســت. ب

|| مــا ایرانی هــا کــه بــه قــول معــروف مدعــی 
وحــدت اســالمی و گفتگــوی تشــیع و جهــان تســنن 
ــت  ــته اند از ظرفی ــتفاده ای توانس ــه اس ــتیم، چ هس
ــم؟  ــت بکنی ــود اس ــس موج ــه در تون ــی ک تصوف
ــول  ــا پ ــلفی ها ب ــه س ــد ک ــاره کردی ــن اش همچنی
عربســتان تــالش می کننــد کــه مذاهــب اهــل 
ســنت را یکــی بکننــد و ایــن تنــوع را از بیــن ببرنــد و 
ــف تصــوف  ــه شــدت مخال ــا ب ــا و تکفیری ه وهابی ه
ــنن از  ــیع و تس ــوی تش ــوزه گفتگ ــا در ح ــتند. م هس
ــم؟ ــتیم بکنی ــتفاده ای توانس ــه اس ــت چ ــن ظرفی ای

ــت و  ــم حاکمی ــت ه ــلم اس ــه مس ــزی ک ــال آن چی ــر ح ــه ه ب
ــالمی  ــداری اس ــت بی ــد از نهض ــژه بع ــه وی ــس ب ــت تون ــم مل ه
ــا در  ــی م ــوده اســت. یعن ــدوی ب ــای وح ــش رویکرده رویکردهای
آنجــا بــه هیــچ عنــوان مباحثــی نــه در حــوزه علمــا و نــه در حــوزه 
ــی  ــای مذهب ــال تنش ه ــه دنب ــه ب ــگاهی و ... ک ــگان دانش نخب
باشــند را نداشــته ایم. شــاید یکــی از خصوصیت هــای ویــژه 
ــالمی  ــدت اس ــه وح ــوت ب ــه دع ــه همیش ــد ک ــن باش ــس ای تون
می کرده انــد. اولیــن کنفرانــس وحــدت اســالمی در همــان 
ــجد  ــگاه و مس ــط دانش ــالمی توس ــداری اس ــت بی ــدای نهض ابت
ــا و  ــد و علم ــزار ش ــه برگ ــع زیتون ــوان جام ــت عن ــه تح الزیتون
ــدت  ــور وح ــد و مح ــخنرانی کردن ــا س ــس در آنج ــزرگان تون ب

ــد. ــرح کردن ــرم)ص( مط ــر اک ــالمی را پیامب اس
آخریــن نکتــه اینکــه در تونــس هیاتــی از علمــای تونــس تحــت 
عنــوان جریــان وحــدت اســالمی علمــای زیتونــی تشــکیل شــد 
ــا ائمــه جمعــه و جماعــات  ــد و ب ــه شــهر می چرخیدن کــه شــهر ب
مســاجد مختلــف مالقــات می کردنــد و آنهــا را بــه وحــدت دعــوت 
ــای  ــکاری نهاده ــا هم ــا ب ــن برنامه ه ــیاری از ای ــد. بس می کردن
جمهــوری اســالمی ایــران و توســط مقامات تونســی بــود. از رایزنی 
جمهــوری اســالمی درخواســت می کردنــد همــگام و همزمــان بــا 
ــل  ــذا خوشــبختانه تعام ــا اجــرا می شــد. ل ــن برنامه ه همدیگــر ای
بســیار خــوب بیــن ایــن دو کشــور در عرصه هــای مختلــف داشــته 
ــران  ــن ای ــه بی ــط دوجانب ــرای رواب ــی ب ــد الگوی ــه می توان و دارد ک
و کشــورهای مختلــف بشــود. ظرفیت هــای تاریخــی خیلــی 
ــد از  ــاد بع ــیار زی ــای بس ــر دولت ه ــم تغیی ــرد. علی رغ ــک ک کم
نهضــت بیــداری امــا همــه در اولویــت سیاسی شــان همــکاری بــا 
ــا  ــن دو کشــور ب ــد. ای ــرار دادن ــوری اســالمی را موردنظــر ق جمه

رویکــرد خردورزانــه همــواره تــالش کرده انــد کــه از ایــن فرصــت 
بــه دســت آمــده بهتریــن اســتفاده را بکننــد.

ــی در  ــت فیلم ــینمای حقیق ــته در س ــال گذش || در س
ارتبــاط بــا بهــار عربــی در تونــس ســاخته شــد کــه 
صریحــا در آنجــا اعــالم می کنــد کــه بهــار اســالمی 
ــت  ــال درس ــالمی اص ــوند اس ــاق پس ــت و الص نیس
ــالمی  ــداری اس ــه بی ــی ب ــی خیل ــت. حضرتعال نیس
ــم کــه  اشــاره کردیــد می خواســتم تعریفتــان را بدان

ــه اســت؟ ــا اینجــوری اســت؟ چگون ــا واقع آی
ــد  ــتند تولی ــا مس ــدم دو ت ــس ش ــی وارد تون ــال ۲۰۱۱ وقت در س
ــد.  ــش ش ــی پخ ــف تلویزیون ــبکه های مختل ــه از ش ــم ک کردی
ــس و  ــالمی در تون ــداری اس ــی بی ــم- یک ــبکه العال ــه ش از جمل
یکــی هــم بیــداری اســالم در مصــر بــود. مــا در ایــن دو مســتند 
دو ســئوال از دو گــروه مختلــف جامعــه تونــس یعنــی هــم گــروه 
ــود  ــن ب ــئوالمان ای ــم. س ــام دادی ــک  انج ــم الئی ــرا و ه اســالم گ
ــا  ــه؟ دوم آی ــا ن ــداری اســالمی اســت ی ــداری، بی ــن بی ــا ای کــه آی
ایــن بیــداری ریشــه در انقــالب اســالمی ایــران دارد و یــا نــدارد؟ 
پاســخ دهندگان افــرادی بودنــد کــه ســالها در زندان هــای 
ــر  ــخ دهندگان دکت ــن پاس ــی از ای ــد. یک ــار بودن ــی گرفت ــن عل ب
ــت  ــوده گف ــرادی ب ــال در انف ــش از ۱۷ س ــه بی ــرو ک ــادق ش ص
ــد  ــالمی نباش ــداری اس ــداری، بی ــن بی ــه ای ــود ک ــه می ش چگون
ــوا أَيَّ  ــَن َظلَُم ــَیْعلَُم الَِّذی در حالیکــه مــا در قــرآن کریــم آیــه »َوَس
ُمنَقلَــٍب َینَقلُِبــوَن« را داریــم. چگونــه می شــود کــه خداونــد نــدای 
ــه  ــدان نشــود؟ چطــور می شــود ک ــن را در گوشــه های زن مظلومی
خــدا دعاهــای مــا را نشــنود و مــا را رهــا کنــد؟ پــس امــر الهــی 

ــد. ــالب ش ــت و انق ــن نهض ــکل گیری ای ــث ش باع
ــُر  َ ال ُیَغیِّ ــد »إِنَّ اهللَّ ــد می فرمای ــه خداون ــد ک ــم گفتن ــران ه  دیگ
ما بَِقوٍم َحّتی ُیَغیِّروا ما بِأَنُفِســِهم«، ایــن حرکت مردمی و برکت الهی 
مفهــوم دینــی و الهــی دارد. از شــاخصه های بیــداری اســالمی کــه 
ــدن  ــر ش ــود، پ ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــا فرمایش ــق ب منطب
ــترده در  ــیار گس ــطح بس ــاب در س ــود. حج ــان ب ــاجد از جوان مس
ــن  ــر ای ــود. اگ ــوع ب ــی ممن ــن عل ــه در دوره ب ــود ک ــگاه ها ب دانش
بیــداری، بیــداری اســالمی نبــود چگونــه ایــن اقبــال عمومــی بــه 

ــن ســمت فراهــم شــد؟ ای
ــاخصه  ــود. ش ــی ب ــوزه دین ــب در ح ــار کت ــدی انتش ــاخصه بع ش
ســوم احیــای مســجد جامــع زیتونــه کــه پــرورش دهنــده علمــای 
ــا  ــس ایف ــی را در تون ــوزوی و دین ــش ح ــه نق ــت ک ــی اس زیتون
می کننــد. کــه ابــن خلــدون یکــی از پــرورش یافتــگان آن اســت. 
ایجــاد شــدن ایــن مراکــز در کنــار موسســات آمــوزش قرآنــی همه 

گویــا و تاکیــد بــر ایــن نکتــه اســت.
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ـــو گـفتــگـ

ــی  ــت مردم ــه مقبولی ــروعیت ب مش
ــت ــورده اس ــره خ گ

ــت  ــو هیئ ــر، عض ــرام دلی ــالم به حجت االس
علمــی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مــردم ســاالری 
و مقبولیــت مردمــی نظــام در اندیشــه امــام)ره( 
ــردم  ــام)ره( م ــت: ام ــی دارد، گف ــه جایگاه چ
ــد.  ــی دان ــدرت م ــان ق ــِت صاحب ــی نعم را ول
امــام)ره( مــردم را باعــث و بانــی آزادی زندانیان 
ــد. امــام)ره(  در زمــان قبــل از انقــالب مــی دان
مــردم را باعــث رهایــی از تبعیدشــان مــی دانــد 
و معتقــد اســت، مشــروعیت و مقبولیــت نظــام 
وقتــی کــه حکومــت مــی خواهــد بــه فعلیــت 
برســد، بســتگی به آراء ملــت دارد و مشــروعیت 

ــه آرای ملــت گــره خــورده اســت. ب
ــه  ــا نظری ــه داد: ام ــر ادام حجــت االســالم دلی
ــات و  ــه انتخاب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــب ب رقی
آرای مــردم تزئینــی اســت و چنــدان اثربخــش 
ــه  ــی ب ــه کس ــد چ ــی گوین ــی م ــت. برخ نیس
مــردم حــق داده اســت کــه انتخــاب کننــد؛ و یا 
بعضــا برخــی بــه صــورت جســورانه مــی گویند 
ــد و  ــاب ندارن ــعور انتخ ــا، ش ــوده ه ــت و ت مل
فقــط یکســری از نخبــگان حــق رأی و انتخاب 
ــد  ــی کن ــاالر نم ــردم را س ــام)ره( م ــد. ام دارن
بلکــه مــی گویــد اساســاً مــردم ســاالر هســتند 
و  بــرای ایــن حــرف مســتندات قرآنی هــم دارد 
»لقــد کرمنــا بنــی آدم« کل اوالد آدم را خداونــد 
منــان، جایــگاه ویــژه ای داده اســت. خــواص و 
ــه  ــش ب ــرآن نیســت. از نظــر آفرین ــوام در ق ع
قــول شــهید مطهــری ملــت آزاد آفریــده شــده 
ــم  ــی ه ــوادی آمل ــت اهلل ج ــول آی ــه ق ــد ب ان
ملــت در نظــام تکویــن و آفرینــش آزاد آفریــده 
ــود: ای  ــن)ع( فرم ــذا امیرالمومنی ــد. فل ــده ان ش
کمیــل تــو حــق نــداری بــرده دیگــری باشــی 
ــه  ــد همانطــور ک ــو را آزاد آفری ــد ت ــرا خداون زی
همــه را آزاد آفرید. در اندیشــه سیاســی امــام)ره( 
خداونــد مــردم را آزاد آفریده اســت. فلــذا مطابق 
فقــه شــیعه، مــردم اگــر از امــام معصــوم اقبــال 
نکننــد، مــی رود خانــه نشــین می شــود. امــا در 
بحــث اهــل ســنت بعضــی نظریــه هــا بــر این 
عقیــده انــد کــه بــه زور شمشــیر هــم که شــده 

بایــد بــه حاکمیــت رســید.
وی افــزود: مــردم، بایســتی هــم پــای صنــدوق 
هــای رای برونــد و رأی دهنــد و هــم دیگــران 

ــردم  ــرا م ــد. زی ــویق کنن ــه رأی دادن تش را ب
ســاالری و ســاالری مــردم بــا مشــارکت فعــال 
ــارکت  ــر مش ــت. اگ ــورده اس ــره خ ــردم گ م
ــر  ــیبی ب ــاً آس ــیم، قطع ــته باش ــه داش منفعالن
ــاالری  ــذا س ــود. فل ــد ب ــاالری خواه ــردم س م
مــردم را بایــد خــود مــردم بــا مشــارکت فعــال 

ــد. ــظ کنن ــات حف در انتخاب
حجــت االســالم دلیــر دربــاره شــاخصه هــای 

انتخــاب بــه خبرنگار مهــر گفــت: بــدون اینکه 
از گــروه یــا حزبــی نــام ببــرم، شــاخصه هــای 
ــاخصه  ــی ش ــم؛ یک ــی کن ــان م ــاب را بی انتخ
ــه  ــی ک ــا کاندیدای ــت. واقع ــی اس ــای اخالق ه
ــه درد ملــت  ــا ب صاحــب اخــالق نیســت، قطع
و منافــع ملــت نمــی خــورد. دوم شــاخصه 
باورهاســت؛ یعنــی کاندیدایــی را بایــد برگزیــد 
ــن  ــدا و آخــرت اســت. چنی ــه خ ــد ب ــه معتق ک
شــخصی قطعــا بــه خــودش اجــازه نمــی دهــد 
ــومین  ــدد. س ــرا ببن ــت و افت ــران تهم ــه دیگ ب
شــاخصه در بحــث انتخابــات مــردم ســاالرانه، 
بحــث هــای دانــش سیاســی و تخصص اســت 
کــه بایــد بــه آن بهــای زیــادی داد. چهارمیــن 
شــاخصه بــاور بــه ایــن انقــالب و خــون شــهدا 
ــل  ــه اه ــی ک ــت. آنهای ــرا و آزادگان اس و اس
مبــارزه بودنــد و هســتند بــا آنهایــی که نیســتند 

ــد. هــر دو مشــخص ان
ــگ و  ــگاه فرهن ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
اندیشــه اســالمی تصریــح کــرد: بایــد کســانی 
ــی و  ــون اساس ــه قان ــه ب ــرد ک ــاب ک را انتخ
ــاور  ــن ب ــر ای ــد باشــند و ب ــه معتق ــت فقی والی

باشــند کــه از ایــن نظریــه امــام)ره( کــه از دل 
فقــه، والیــت فقیــه را درآورد، پاســداری کننــد. 
بــه گمانــم انتخابــات یکــی از راهکارهــا و 
ابزارهایــی اســت کــه مــردم ســاالری را نشــان 
ــدرت  ــان ق ــه صاحب ــت ک ــد. آراء اس ــی ده م
ــه  ــری گرفت ــاند، از رهب ــدرت می نش ــه ق را ب
ــرگان و  ــس خب ــوری و مجل ــت جمه ــا ریاس ت
ــطه  ــا واس ــا ب ــی ه ــس. بعض ــدگان مجل نماین
ــردم  ــط م ــطه، توس ــدون واس ــا ب ــی ه و بعض
ــری  ــود رهب ــوند. انتخــاب خ ــی ش انتخــاب م
هــم بســته بــه انتخــاب مــردم اســت. منتخبین 
مــردم در مجلــس خبــرگان، رهبــر نظــام 
ــی  ــاب م ــران را انتخ ــالمی ای ــوری اس جمه
ــف  ــه ســاالری خــود واق ــردم ب ــذا م ــد، فل کنن
ــن ســاالری باشــند. ــظ ای ــد حاف هســتند و بای
دلیــر در پایــان گفــت: در اندیشــه سیاســی امام 
راحــل، مــردم و کــوخ نشــینان ارزش بســزایی 
ــرم و  ــس در رأس ه ــام، مجل ــد. در آرای ام دارن
امــور اســت، زیــرا منتخبیــن مــردم در مجلــس 

هســتند. بــه نوعــی مجلــس خانــه ملت اســت 
و ســاالری مــردم بــا انتخابــات تضمیــن، 
ــر  ــد؛ و اگ ــی کن ــدا م ــتمرار پی ــت و اس حراس
ــود،  ــیده ش ــش کش ــه چال ــات ب روزی انتخاب
ــش  ــه چال ــم ب ــردم ه ــودن م ــاالر ب ــا س قطع

ــد. ــد ش ــیده خواه کش

مقبولیــت مردمــی شــرط الزم اســت 
امــا شــرط کافــی نیســت

عضــو  ذوعلــم،  علــی  االســالم  حجــت 
هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
اســالمی نیــز در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: امــام)ره( در بیانــات مختلفــی ایــن 
دیــدگاه را مطــرح کــرده انــد کــه یــک بعــدی 
ــرش  ــه پذی ــالمی، ب ــام اس ــروعیت نظ از مش
مــردم و قبــول مــردم بــر مــی گــردد؛ در 
ــام  ــک نظ ــه ی ــی ک ــی های ــایر ویژگ ــار س کن
ــوردار باشــد  ــد از آن برخ اســالمی مشــروع بای
تــا اینکــه از نظــر تشــریع الهــی پذیرفته شــود؛ 
ــم  ــر و فقاهــت حاک ــی ام ــل فقاهــت ول از قبی
ــد داشــته  و صالحیــت هــای دیگــری کــه بای

ــری  ــرط دیگ ــم ش ــردم ه ــرش م ــد، پذی باش
ــت. اس

ــت: در  ــار داش ــم اظه ــالم ذوعل ــت االس حج
نامــه ای کــه امــام)ره( در پاســخ پرســش 
آیــت اهلل مشــکینی در زمــان بازنگــری قانــون 
اساســی در ســال ۶8 نوشــتند، صریحــا بــه این 
مســئله تصریــح کردنــد. بنابرایــن نقــش مــردم 
ــک  ــا ی ــت و صرف ــی اس ــش اساس ــک نق ی
نقــش تشــریفاتی در مشــروعیت نظام سیاســی 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــالمی نیس اس
ــن  ــر ای ــاز ب ــتند ب ــه داش ــددی ک ــات متع بیان
مســئله تاکیــد داشــتند. بنابرایــن دیــدگاه امــام 
و مقــام معظــم رهبــری بــر اســاس ایــن 
ــال یکــی  ــم کام ــه عــرض کردی اســتناداتی ک

ــت. اس
ــر  ــه اگ ــی ک ــه حکومت ــورد اینک ــم در م ذوعل
ــر  ــا از نظ ــد آی ــته باش ــی نداش ــت مردم مقبولی
امــام )ره( مشــروعیت دارد؟ گفــت: خیــر چنیــن 
ــد  ــه بای ــرا ک ــدارد؛ زی ــی مشــروعیت ن حکومت

ــالم  ــی اس ــت سیاس ــی از حکوم ــدف نهای ه
ــه  ــی جامع ــد و تعال ــرای رش ــازی ب ــه س زمین
ــدرت  ــراز ق ــاً اح ــه صرف ــد و ن ــالمی باش اس
ــت  ــاص. در حقیق ــراد خ ــط اف ــی توس سیاس
ایــن مســئله به فلســفه سیاســی اســالم بــر می 
گــردد کــه قــدرت و سیاســت را مقدمــه متعالی 
ــد و  و رشــد معنــوی و تربیــت جامعــه مــی دان
اساســا تربیــت و تعالــی معنــوی بــدون وجــود 
ــال اراده خــود  ــه انتخــاب آزاد و اعم ــک زمین ی

ــت. ــق نیس ــل تحق ــان قاب انس
ــال  ــر اص ــوی دیگ ــت: از س ــان گف وی در پای
بــرای فقیهــی کــه از وصــف عدالــت برخــوردار 
باشــد اعمــال زور و تحمیــل حکومــت بــر 
جامعــه بــرای حاکمیــت او نوعــی اجتمــاع 
ــا  ــال زور ب ــن اعم ــی ای ــت. یعن ــن اس نقضی
ــت  ــول نیس ــل قب ــض دارد و قاب ــت تناق عدال
بنابرایــن پذیــرش و تاییــد مــردم نقــش مهمی 
در مشــروعیت دارد. در کنــار ایــن مســئله ســایر 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــد باش ــم بای ــرایط ه ش
مقبولیــت مردمــی شــرط الزم اســت اما شــرط 

ــت. ــی نیس کاف

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مشروعیت نظام به آرای مردم گره خورده است/ نسبت مقبولیت و مشروعیت
مقبولیت مردمی در تأسیس و حفظ مشروعیت حکومت اسالمی نقشی تعیین کننده دارد. در 
نظام مبتنی بر مردمساالری دینی، نه تنها بدون حضور مردم امکان تأسیس حکومت وجود 
ندارد بلکه حتی به نظر می رسد در اندیشه حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری مقبولیت 
مردمی و حضور مردم در تعیین سرنوشت خود الزمه مشروعیت حاکمیت است. رهبر 
معظم انقالب در بیاناتی می فرمایند: »افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از 
فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسالمی و شریعت اسالمی؛ نه، اگر انتخابات و 
مردم ساالری و تکیه ی به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شریعت اسالمی استفاده نمی شد، 

امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد.«
در این باره با حجت االسالم بهرام دلیر و حجت االسالم ذوعلم دو تن از اعضای پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی گفتگو کرده ایم که از نظر می گذرد؛
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ـــو گـفتــگـ

رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با مردم نجف آباد 
استفاده از دوگانه »تندرو و میانه رو« را برگرفته از ادبیات 
اینکه »میانه  بیان  با  ایشان  سیاسی دشمنان خواندند. 
روی« در برابر »انحراف« است و نه »تندروی« تصریح 
کردند: »تندروی در صراط مستقیم چیز بدی نیست. 
آنهایی که میگویند تندرو، منظورشان کسانی است که 
در راه انقالب مصّمم تر و پایدارترند؛ حزب اللّهی ها را 
میگویند تندرو. میانه رو ]هم [ کسی است که در مقابل 
آنها تسلیم باشد.« در تشریح این بیانات رهبری با دکتر 
محمدصادق کوشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 

گفتگویی انجام داده ایم که از نظر می گذرد؛

کوشـکی در تشـریح بیانات مقام معظم رهبری درباره عدم اسـتفاده 
از ادبیات سیاسـی دشـمن به خبرنـگار مهرگفت: یکـی از نکاتی که 
در انقـالب اسـالمی و پس از آن جمهوری اسـالمی بـه عنوان مبنا 
قـرار گرفته اسـت، این اسـت که ادبیات سیاسـی مـا باید برآمـده از 
ادبیـات دینـی مان باشـد؛ یعنـی اینکه آنچه کـه در ادبیات سیاسـی 
دنیـا مرسـوم و رایـج اسـت الزاما بـرای نظـام و انقـالب مـا کارآمد 

نخواهـد بود.
وی افـزود: بـه همیـن خاطـر مـی بینیـم حضـرت امـام)ره( در مقاطع 
مختلـف از واژه هایـی که بـرای بیان قطـب بندی های جهان اسـتفاه 
مـی شـد، اسـتفاده نمـی کردنـد بلکـه از مفاهیـم قرآنی ماننـد جهان 
استکبار، مسـتکبرین، مستضعف و امثالهم اسـتفاده می کردند. انقالب 

اسـالمی مـی خواهد مفاهیـم را هـم مفاهیم متفاوتـی بکند.

اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران ادامـه داد: بـه همیـن خاطر 
وقتـی از مفاهیم سیاسـی دنیـا از واژه میانـه رو  و تندرو اسـتفاده می 
شـود، در چارچـوب باورهـا و ارزش هـای غیـر دینـی چنیـن بحث 
هایی طرح می شـود. مـا در مفاهیـم دینی تعبیری به معنـای تندرو 
و میانـه رو نداریـم، اگـر کسـی تکالیف الهـی را به دقت انجـام دهد 
یک مکلفی اسـت که توانسـته سـربلند در برابـر خدا بیـرون بیاید و 
اگر کسـی وظایف و تکالیف خـودش را در برابر خدا انجـام ندهد آن 
وقت شـرمنده و سر افکنده اسـت. اگر کسـی در انجام تکالیف الهی 
تنـدروی کنـد، بدیـن معنی کـه بخواهد بـا دقت و سـرعت تکالیف 
الهـی را انجـام دهد این یـک امتیاز اسـت و در حوزه انجـام تکالیف 

الهـی تنـدروی را بایـد به عنوان یـک ارزش تلقـی نمود.
کوشـکی تصریح کـرد: معموال کسـانی که از ایـن واژه هـا )تندرو- 
میانـه رو( اسـتفاده می کنند، خیلـی تعلقی به مبانـی و مفاهیم دینی 
ندارنـد و شـاید آشـنایی بـا مفاهیم دینـی ندارنـد؛ و اال مـا در بیانات 
حضـرت امـام)ره( یا رهبر انقالب هیـچ وقت از این مفاهیـم وارداتی 
نمـی بینیم، بلکـه از مفاهیمی اسـتفاده مـی کنند که ریشـه دینی و 
قرآنـی دارد. مثـل خـودی و غیر خـودی یـا انقالبی و ضـد انقالب، 
اینها واژه هایی هسـتند که ریشـه شـان در فرهنـگ و هویت دینی 

و ملی ماسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تهـران در مـورد اینکه ادبیـات سیاسـی تندرو 
و میانـه رو از چه اندیشـه ای ناشـی شـده اسـت گفت: ایـن مفاهیم 
برآمده از ادبیات لیبرالیسـتی و ادبیات مارکسیسـتی است و براساس 
آن مبانـی و ارزش هایـی اسـت کـه در آن دو عرصـه وجـود دارد. 
از گذشـته تـا به امـروز در مقطعـی که ادبیـات چپ و مارکسیسـتی 

در برابـر ادبیات لیبرالیسـتی مسـلط بـود، از مفاهیمی مثـل تندرو و 
میانـه رو اسـتفاده شـد که بـه نوعـی معـادل و برابر نهـاد مفاهیمی 
مثـل محافظـه کاری یا نقطـه مقابلش نیروهایـی بود که بـه دنبال 
تغییـر و دگرگونی کامـل بودند؛ یعنی دوگانه محافظـه کار و انقالبی 
یـا دوگانه رفورمیسـم و انقالبـی. اینهـا واژه هایی بودنـد که تبدیل 
بـه میانـه رو و تندرو شـدند. حتی اگر دقـت کنیم در نظـام و انقالب 
خودمـان هم مـی بینیم که ایـن واژه هـا از سـوی رادیوها و رسـانه 
هـای بیگانـه در ابتدای انقالب و پس از آن در شـبکه هـای ماهواره 
ای و بعضا سـایت هـای بیگانه وارد ادبیات سیاسـی برخـی از چهره 

های ما شـده اسـت.
کوشـکی در پایـان گفت: این ادبیات سیاسـی را معموالً کسـانی به کار 
مـی برند که تحـت تاثیر فضای رسـانه های بیگانـه قرار مـی گیرند و 
آشـنایی چندانی با مفاهیم بومـی و دینی و اعتقادی مـا ندارند و معموال 

تسـلیم می شـوند و از این واژه ها اسـتفاده می کنند.

محمد صادق کوشکی درگفتگو با مهر:

ادبیات سیاسی ما باید برآمده از دین باشد/ 
دوگانه »تندرو و میانه رو« دینی نیست

در  پیش  چندی  انقالب  معظم  رهبری 
دیدار مرم نجف آباد فرمودند: »اسالم، 
طرف دار میانه و طرف دار »وسط« است: 
َو َکذلَِک َجَعلنُکم اُمًَّة َوَسًطا. اّما »وسط« 
در اسالم چیست؟ در مقابل تندرو است؟ 
است:  منحرف  مقابل  در  »وسط«  نه، 
ریُق الُوسطی   ماُل َمَضلٌَّة َو الطَّ اَلیَمیُن َو الِشّ
ة؛ این نهج البالغه است. راه میانه  ِهَی الجادَّ
یعنی راه مستقیم، راه جاّده. اگر از این راه 
مستقیم منحرف شدید -چه به این طرف 
و چه به آن طرف- این غیر میانه است. 
پس در مقابل میانه رو تندرو نیست؛ در 
مقابل میانه رو منحرف است.« برای تبیین 
بیشتر این موضوع با محمدحسن قدیری 

ابیانه به گفتگو نشستیم.

ــی  ــات دین ــه روی را در ادبی ــه میان ــری ابیان قدی
همــان صراط مســتقیم نامیــد و در ایــن خصوص 
ــا الصــراط  توضیــح داد: در ســوره حمــد بــه اهدن
المســتقیم اشــاره شــده کــه در ادامــه ســوره بــه 
ــه شــده اســت. ایــن صــراط  توضیــح آن پرداخت
ــه آنهــا نعمــت داده شــده  ــان اســت کــه ب راه آن

ــد. ــان کــه از راه حــق منحــرف شــده ان ــه آن ن
وی افــزود: در حقیقــت راه میانــه از دیــدگاه 
اســالم همــان صــراط مســتقیم اســت. صــراط 

ــی.  ــراط اله ــق و ص ــراط ح ــی ص ــتقیم یعن مس
اتفاقــا خداونــد بــر شــتاب در ایــن مســیر تاکیــد 
کــرده اســت کمــا اینکــه در موضوعــات مختلف 
ــی  ــد م ــتاب را تاکی ــا ش ــت ب ــاز حرک ــد نم مانن
ــتاب  ــا ش ــد ب ــق بای ــیر ح ــت در مس ــد. حرک کن
ــی  ــد غای ــه مقص ــر ب ــه زودت ــا هرچ ــد ت باش
برســیم. در بعــد اقتصــادی نیــز از شــتاب در 
ــداف ســخن  ــه اه ــع مشــکالت و رســیدن ب رف
ــرفت  ــف پیش ــذا در تعری ــد ل ــی آی ــان م ــه می ب
ــا  ــود. ام ــی ش ــت م ــادی صحب ــش اقتص از جه
همــواره دشــمنان ســعی کــرده انــد امیــال پلیــد 
ــوه داده  و  ــا جل ــاظ زیب ــب الف ــش را در غال خوی
حرکــت هــای صحیــح ملــت هــا را در القــاب و 
الفــاظ منفــی بــه کار ببرنــد. مثــال وقتی اســرائیل 
ــد بجــای اســتفاده از  ــی نمای ــاران م غــزه را بمب
عبــارت جنایــت ضــد بشــری، از عبــارت انتقــام و 
یــا عبــارت تالفــی جویــی بهــره میگیــرد. گویی 
کــه خطایــی صــورت گرفتــه اســت کــه نیــاز بــه 
ــر  ــن تعابی ــمنان ای ــذا دش ــوده اســت. ل ــام ب انتق
ــه  ــد ب ــئولین پایبن ــلمانان و مس ــورد مس را در م

ــد. ــی کنن اســالم مطــرح م
ــدال  ــوم اعت ــادره مفه ــه مص ــاره ب ــا اش وی ب
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــات غرب ــه روی در ادبی ومیان
ــدگاه  ــت: از دی ــته گف ــنفکران وابس ــی روش برخ
اســالم اعتــدال حرکــت بــر مســیر اســالم اســت 

امــا عــده ای اعتــدال را بــه معنــی حرکــت بیــن 
ــه  ــد ک ــی کنن ــر م ــالم تعبی ــد اس ــالم و ض اس
ــت.  ــراف اس ــن انح ــود عی ــه خ ــر البت ــن تعبی ای
هــر مســیری خــارج از اســالم خــارج از اعتــدال 
ــد  ــی ح ــالح غرب ــت. در اصط ــه روی اس و میان
وســط بیــن دو جنــاح افراطــی را تعبیــر بــه میانــه 
مــی کننــد. امــا امــروزه غربــی هــا بــه کســانی 
ــش  ــه پوش ــد ک ــی گوین ــه رو م ــران میان در ای
ــد. از نظــر  ــی دارن ــوای غرب ــی محت اســالمی ول
ــاس  ــه لب ــه رو هســتند ک ــی میان ــان روحانیون آن
ــی  ــای غرب ــا باوره ــد ام ــن دارن ــر ت ــت ب روحانی
ــر کــرده اســت.  ــا را پ ــز آنه ــر اســالمی مغ و غی
ــاور کــرده و ســعی  آنهــا ارزش هــای غربــی را ب
ــی از متــون اســالمی  مــی کننــد تفســیری غرب
ــوذ دشــمن  ــرای نف ــال راه را ب ــد و عم ــه کنن ارائ
همــوار کننــد. ارزیابــی دشــمن این اســت کــه در 
جوامــع ســنتی مقاومــت صریــح بــا دیــن ممکن 
ــن را حفــظ  ــر اســت پوســته دی ــذا بهت نیســت ل

ــد. ــول نماین ــد و از دورن آن را متح کنن
دکتـر قدیـری ابیانـه در توضیـح برچسـب زنـی 
سیاسـی  به نیروهـای مومن به انقالب اسـالمی 
و تنـدرو خوانـدن آنهـا توسـط دشـمن گفـت: از 
ابتـدای پیروزی انقالب اسـالمی دشـمن از چنین 
ادبیاتـی بر علیه افراد مومن اسـتفاده شـده اسـت. 
حتـی در زمـان حضـرت امـام تـالش کردنـد از 

عبارت حـزب اللهی بعنـوان یک تعبیـر منفی یاد 
کننـد و وقتی می خواسـتند کسـی را تحقیر کنند 
بـه او عنوان حـزب اللهی مـی دادند. لـذا حضرت 
امـام بـا صراحـت بـر علیـه ایـن اقـدام واکنـش 

دادند. نشـان 
ــه  ــی در صحن ــروزه حت ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
انتخابــات از عبــارات تنــدرو بــرای منــزوی 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــتفاده م ــان اس ــردن مومن ک
کســانی کــه در مقابــل فســاد بایســتند و مبــارزه 
ــری  ــوند. بکارگی ــی ش ــده م ــدرو نامی ــد، تن کنن
ایــن عناویــن توســط دشــمن بــرای ایــن اســت 
کــه مخالفــت بــا فتنــه و فســاد را تضعیــف کنند.

ــار داشــت: متاســفانه بعضــی  ــان اظه وی در پای
هــا بــدون اینکــه خــود بداننــد بــه عامل دشــمن 
تبدیــل مــی شــوند و در تکــرار تعابیــر آنهــا علیــه 
نیروهــای مومــن از همــان ادبیــات اســتفاده مــی 

کننــد.

قدیری ابیانه در گفتگو با مهر:

هر مسیری خارج از اسالم خارج از اعتدال و میانه روی است
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ـــو گـفتــگـ

ایدئولوژی  اسالم  برابر  در  رقیب  ترین  جدی  امروزه 
لیبرالیسم است. از این رو واکاوی مبانی و ریشه های 
این جریان ضروری است. درباره این موضوع و نسبت 
لیبرالیسم با اسالم گفتگویی با سعید حاجی ناصری، استاد 
علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انجام 

شده است که در ادامه از نظر می گذرد؛

ــر  ــورت مختص ــه ص ــوال، ب ــن س ــوان اولی ــه عن || ب
ــک  ــم ی ــا لیبرالیس ــد؟ آی ــف کنی ــم را تعری لیبرالیس
ــک  ــا ایدئولوژی ــرا آنه ــس چ ــت پ ــوژی اس ایدئول

ــد؟ ــی دانن ــوم م ــودن را مذم ب
ــم  ــوژی لیبرالیس ــری ایدئول ــکل گی ــاره ش ــف درب ــرات مختل نظ
ــی  ــر لیبرال ــه هــای فکــری غی ــا دیگــر نحل ــه، آنه وجــود دارد. بل
ــت.  ــه نیس ــه اینگون ــی ک ــد؛ در صورت ــی دانن ــک م را ایدئولوژی
اگــر شــما هــر کتابــی کــه دربــاره ایدئولــوژی هــای سیاســی بــه 
نــگارش درآمــده را مطالعــه کنیــد، اولیــن فصــل آن کتــاب در بــاره 
ایدئولــوژی لیبرالیســم اســت. پــس بــه عبــارت بهتــر، لیبرالیســم 
هــم یــک ایدئولــوژی اســت و اگــر بخواهــم از اصطــالح مکینتایــر 
ــد  ــی گوی ــه م ــی ک ــت: »آن کس ــی گف ــه م ــم ک ــتفاده بکن اس
ایدئولوژیــک نیســتم، خــود ایدئولوژیــک اســت.« ایــن نکتــه را باید 
اضافــه کنــم کــه فقــط امــوات و ارواح ایدئولوژیــک نیســتند وگرنه 
ــه،  ــن مقدم ــس از ای ــد. پ ــوژی دارن ــده ایدئول ــانهای زن ــام انس تم
بهتــر اســت وارد ایــن بحــث بشــویم کــه لیبرالیســم چگونه شــکل 

ــه اســت. گرفت
ــای لیبرالیســم، در  ــه ریشــه ه ــن هســتند ک ــه ای ــل ب برخــی قائ
ــل کل  نومینالیســم فلســفی اســت. نومینالیســم فلســفی، در مقاب
ــل  ــفی مث ــان فلس ــرد. کل گرای ــی گی ــرار م ــفی ق ــی فلس گرای
افالطــون هســتند و قائــل بــه ایــن هســتند کــه ٌمثــل و کلیاتــی 
ــاً ســایه  ــن اســت صرف ــر روی زمی وجــود دارد کــه آن چــه کــه ب
هایــی از آن ٌمثــل هــا هســتند و در بهتریــن حالــت ایــن موجــودات 
زمیــن از کلیــات و عالــم ٌمثــل بهــره بــرده انــد. اصطــالح 
ــن  ــروعیت ای ــرد و مش ــی ب ــه کار م ــون ب ــیس را افالط متوکس
موجــودات، در ایــن جاســت؛ واال اینهــا صرفــاً ســایه هایــی از عالــم 
ٌمثــل و کلیــات هســتند و ایــن هــا کــه بــر روی زمیــن هســتند بــه 
صــورت جــدا دارای اصالــت نیســتند؛ بلکــه ایــن کلیــات هســتند 
کــه اصیــل انــد و اگــر هــم مشــروعیت داشــته باشــند بــه خاطــر 
ــا  ــره ی ــه به ــر روی کلم ــم ب ــی کن ــد م ــت، تاکی ــره ای اس به

ــد. ــرده ان ــل ب ــم مث ــه از عال متوکســیس، ک
در مقابــل از قــرن ۱۱ و ۱۲ میــالدی در غــرب، نحلــه هایی شــکل 
مــی گیرنــد کــه در مقابــل ایــن کل گرایــی فلســفی قــد علــم مــی 
ــام اٌکام  ــان، ویلی ــخصیتهای آن جری ــن ش ــه از مهمتری ــد ک کنن
اســت. آنهــا ادعــا مــی کردنــد کــه کلیــات اصالــت ندارنــد و اصــاًل 
کلــی ای وجــود نــدارد، هرچــه هســت همیــن امــور جزئــی اســت. 
بــه عبــارت بهتــر اگــر مــا مــی گوییــم فنجــان، ایــن فنجــان صرفًا 
لفظــی اســت کــه مــا بــر روی فنجــان هــای متعــدد بــر روی زمین 
گذاشــته ایــم؛ واال ایــن فنجــان کلــی ای نیســت کــه فنجــان های 
روی زمیــن، برگرفتــه از ایــن فنجــان مثالــی و کلــی باشــد. صرفــًا 
یــک لفــظ اســت؛ یعنــی تنهــا یــک نامــی اســت کــه بــه فنجــان 
هــا داده ایــم بــرای اینکــه ســاده تــر بــا امــور برخــورد کنیــم و اال 
ــا  ــان ه ــن فنج ــدام از ای ــدارد و هرک ــود ن ــور وج ــرای ام ــی ب ذات
ویژگــی هــای خــاص خــود و اصالــت خــود را نســبت بــه دیگــری 

دارد.
ــد  در اینجــا مــا شــاهد ظهــور اندیشــه ای هســتیم کــه مــی گوی
ــا  ــمیه ی ــت تس ــا اصال ــه اینه ــد؛ ب ــروعیت دارن ــم مش ــزاء ه اج
ــای  ــه ه ــراد و مجموع ــه اف ــون ک ــد و چ ــی گوین ــم م نومینالیس
ــن  ــری ای ــر فک ــا تاثی ــد ه ــما بع ــد ش ــروعیت دارن ــدد مش متع

ــا  ــه در آنج ــد ک ــی بینی ــز و الک م ــه هاب ــم را در نظری نومینالیس
ــد و  ــی رون ــی م ــرارداد اجتماع ــای ق ــه در پ ــتند ک ــرادی هس اف
ریشــه فلســفی قــرارداد اجتماعــی در همــان نهضت نومینالیســم یا 
اصالــت تســمیه اســت و خیلــی هــا هــم معتقد هســتند کــه همین 
نومینالیســم ریشــه لیبرالیســم در غــرب اســت؛ بــه لحاظ فلســفی.
ــه دنبــال بحــث هــای نظــری نیســتند  برخــی دیگــر هــم کــه ب
و بیشــتر از موضــع جامعــه شناســانه بــه قضیــه نــگاه مــی کننــد، 
قائل بــه این هســتند کــه لیبرالیســم ایدئولــوژی بــورژوازی اســت؛ 
یعنــی لیبرالیســم و تقســیم بنــدی عمومــی و خصوصی کــه دارد و 
همچنیــن در ایــن ایدئولــوژی بــه دنبــال نفــع فــردی رفتــن کــه 
بــه صــورت پیامــد ناخواســته منجــر بــه نفــی جمعــی مــی شــود 
ــارد ماندویــل و امثالهــم وجــود  کــه در اندیشــه آدام اســمیت و برن
دارنــد قائــل به ایــن هســتند کــه لیبرالیســم ایدئولــوژی بــورژوازی 
ــوده اســت و  ــوژی ب ــال ایدئول ــه دنب ــو خواســته ای اســت کــه ب ن

لیبرالیســم را انتخــاب کــرده اســت.
ــن را مطــرح مــی  ــی خــود ای آدام اســمیت در بحــث دســت نامرئ
کنــد کــه نفــع فــردی در نهایــت باعــث نفــع جمعــی مــی شــود. 
بلــه دســت نامرئــی آدام اســمیت یــک نــوع مشــروعیت بخشــیدن 
بــه ایــن اســت کــه شــما بــه دنبــال نفــع فــردی برویــد کــه شــما 
ایــن را بــه نحــو احســن در کتــاب آلبــرت هیرشــمن تحــت عنوان 
هواهــای نفســانی و منافــع  مــی توانیــد پیــدا کنیــد. کــه چگونــه 
نظریــات اشــخاصی ماننــد ماندویــل و آدام اســمیت باعــث شــکل 
گیــری نهضتــی شــد کــه بــه دنبــال نفــع شــخصی رفتــن ادامــه 

پیــدا کنــد.

ــود  ــه وج ــا در ب ــه  اینه ــه هم ــت ک ــود گف ــی ش || م
ــت؟ ــرده اس ــک ک ــم کم ــدن لیبرالیس آم

بلــه همــه  ایــن نظریــه هــا در یــک واژه ای بــه اســم لیبرالیســم به 
ســرانجام می رســد.

ــع  ــه در واق ــی ک ــم سیاس ــاره لیبرالیس ــاً درب || لطف
ــوان یــک مشــی سیاســی در بیــن سیاســت  ــه عن ب

ــد. ــح دهی ــاراً توضی ــت، اختص ــرح اس ــداران مط م
توجــه داشــته باشــید کــه لیبرالیســم اساســاً نخبــه محــور اســت و 
ــدارد. وقتــی یکــی از ریشــه هــای لیبرالیســم را  ــا مــردم کاری ن ب
ــا در ســال ۱۲۱5 میــالدی  ــرارداد ماگناکارت ــه لحــاظ تاریخــی ق ب
ــدرت  ــد ق ــی خواهن ــه م ــتند ک ــه هس ــراف نخب ــن اش ــم، ای بدانی

ــد. ــوده هــا کاری ندارن ــا ت ــد و ب پادشــاه را محــدود کنن
لیبرالیســم اساســاً نخبــه پــرور اســت و تــوده هــا و مکاتبــی را کــه 
بــه دنبــال اصالــت دادن بــه مــردم دادن هســتن را پوپولیســم مــی 
ــوژی  ــم!! ایدئول ــم، لیبرالیســم نداری ــا لیبرالیســم هــا داری ــد. ام دان
ــرای  ــی اســت. ب ــعابات فراوان ــود دارای انش لیبرالیســم در درون خ
مثــال لیبرالیســم آیزابرلیــن بــا لیبرالیســم جــان اســتوارت میــل و 
یــا لیبرالیســم رالــز تفــاوت دارد. پــس مــا بــا لیرالیســم هــا مواجــه 
هســتیم. امــا در ایــن کــه همــه اینهــا قائــل بــه ایــن هســتند کــه 
انســان اســت کــه جــای خــدا را مــی گیــرد وجــه اشــتراک دارنــد و 
مخــرج مشــترک همــه آنهــا اومانیســم اســت و همــه در آن وحدت 

ــد. دارن

|| بــرای مثــال گــروه خاصــی در ایــران تاکیــد دارنــد 
ــا  ــی ب ــم سیاس ــودن لیبرالیس ــیکال نب ــر پارادوکس ب
ــود را  ــی خ ــی سیاس ــه مش ــی ک ــا جای ــالم. ت اس
ــر  ــه نظ ــد. ب ــی کنن ــی م ــی معرف ــم سیاس لیبرالیس
ــالم و  ــن اس ــت و بی ــه اس ــا اینگون ــا واقع ــما آی ش

ــت؟ ــادی نیس ــی تض ــم سیاس لیبرالیس
اینکــه مــا بتوانیــم بیــن لیبرالیســم سیاســی و لیبرالیســم فلســفی 
تفــاوت قائــل شــویم و بگوییــم لیبرالیســم سیاســی را مــی پذیریم 
ــک  ــده ی ــر بن ــه نظ ــم ب ــی گویی ــه م ــه لیبرالیســم فلســفی ن و ب
ــرای ایــن کــه در یــک جامعــه دینــی  تاکتیــک سیاســی اســت ب

ایــن گــروه بتوانــد بقــا پیــدا بکنــد.
بــه عبــارت بهتــر اگــر حــزب تــوده در قبــل از انقالب رشــد بســیار 
اساســی کــرده بــود، بــرای ایــن بــود کــه ایــن حــزب هیچوقــت 
ــوده  ــزب ت ــون ح ــم! چ ــن مخالف ــا دی ــن ب ــه م ــت ک ــی گف نم
ایدئولــوژی مارکسیســتی داشــت و در مارکسیســم هــم ضدیــت بــا 
اســالم وجــود دارد و اگــر ضــد دیــن هــم نباشــد نســبت بــه دیــن 
ــن روح  ــت: دی ــی گف ــس م ــرا مارک ــد زی ــی کن ــل م ــی عم خنث
یــک جهــان بــی روح اســت و بعــد مــی گویــد دیــن افیــون تــوده 
هاســت! یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن کــه دیــن کارکــرد مثبــت هــم 
بــرای مــردم داشــته زیــرا بدبختــی هــای مــردم را بــه لحــاظ روانی 
ــن شــرایط  ــدارد و ای ــن مشــکلی ن ــس دی ــد. پ ــی ده ــف م تخفی
ــدن  ــه وجــود آم ــت فرساســت کــه باعــث ب ــد و طاق اجتماعــی ب
دیــن شــده اســت. پــس اگــر مــا شــرایط اجتماعــی را تغییــر دهیم، 
دیگــر نیــازی بــه دیــن نداریــم. منظــور او از دیــن، افیــون تــوده ها، 

همیــن اســت.

یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
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ـــو گـفتــگـ

اگــر حــزب تــوده موفــق شــد در جامعــه ایــران، بــرای ایــن بــود که 
هیــچ وقــت نمی گفــت کــه مــن بــا دیــن مشــکل دارم، اینهــا هم 
ــا لیبرالیســم سیاســی کــه در  یــاد گرفتــه انــد و مــی گوینــد مــا ب
اندیشــه آنهــا یعنــی آزادی بیــان را بــه رســمیت بشناســیم، حقــوق 
اقلیــت را بــه رســمیت بشناســیم و غیــره... بــا اینهــا موافقیــم، امــا 
مــی داننــد اگــر بگوینــد کــه مــا لیبرالیســم فلســفی را نیــز پذیرفته 
ایــم جامعــه دینــی ایــران آنهــا را طــرد خواهــد کــرد. بــه همیــن 
ــی  ــل م ــک قائ ــن لیبرالیســم سیاســی و فلســفی تفکی ــر بی خاط
شــوند، کــه ایــن یــک تاکتیــک سیاســی بــرای بقاســت و اال هیــچ 
ــی  ــی مبان ــه جدای ــل ب ــد قائ ــی نمــی توانن متفکــر و حــزب اصیل

فلســفی لیبرالیســم از مبانــی سیاســی اش باشــد.
بــه طــور ســاده نظریــه جــان الک در حــوزه شــناخت اســت کــه 
ــه الک در حــوزه  ــرای نظری ــه ای اســت ب ــه لحــاظ فلســفی پای ب
رواداری سیاســی و تســاهل سیاســی و اگــر ایــن نظریــه شــناخت 
الک نبــود، پایــه فلســفی بــرای نظریــه تســاهل در حوزه سیاســت 
ــن  ــه ای ــل ب ــوان قائ ــی ت ــه نم ــس در نتیج ــت، پ ــود نداش وج
ــک سیاســی را  ــک، تاکتی ــن تفکی ــه ای ــالن ب ــک شــد و قائ تفکی
دنبــال مــی کننــد کــه بتواننــد در جامعــه دینــی بقــا داشــته باشــند.

ــالم  ــم و اس ــن لیبرالیس ــوان بی ــی ت ــال م ــا اص || آی
ــه؟! ــا ن ــرد ی ــع ک جم

ــدن  ــم دو تم ــالم و لیبرالیس ــه اس ــتم ک ــن هس ــه ای ــل ب ــه. قائ ن
متفــاوت ایجــاد مــی کننــد. توجــه داشــته باشــیم کــه تمــدن هــا 

مــی تواننــد از یکدیگــر عناصــری را اخــذ بکننــد امــا هیــچ تمدنــی 
نمــی توانــد بــه صــورت دربســت، تمدنــی دیگــر را بپذیــرد. یعنــی 
ــه  ــم هســتند. اســالم و لیبرالیســم ب ــه پارادای ــه مثاب ــا ب تمــدن ه
ــه  ــچ وج ــر هی ــا یکدیگ ــه ب ــتند ک ــی هس ــم های ــه پارادای مثاب
مشــترکی ندارنــد و درواقــع دو پارادایــم مخالــف یکدیگــر هســتند.
ــای دیگــر  ــا براســاس منطــق خــود عناصــر تمــدن ه تمــدن ه
ــر را  ــی دیگ ــدن، تمدن ــک تم ــه ی ــه اینک ــد. ن ــی کنن ــذب م را ج
دربســت بپذیــرد. چــون اگــر بــه صــورت دربســت بپذیــرد دیگــر 
ــچ گاه  ــالم و لیبرالیســم، هی ــن اس ــدارد. بنابرای ــود را ن ــم خ پارادای

ــد. ــاق نمــی افت ــا اتف ــن آنه آشــتی و ســازش بی

|| آیا در جمهوری اسـالمی می توان مشـی لیبرالیسـم 
را اجـرا کرد و بـه نتیجه موفقی هم رسـید؟

کتابــی منتشــر شــده اســت تحــت عنــوان »ایجــاد شــبکه 
ــوان  ــته دو ج ــه نوش ــالم« ک ــان اس ــه رو در جه ــلمانان میان مس
ــی  ــه شــده اســت کــه غرب ــاب گفت ــن کت ــی اســت. در ای آمریکای
ــان جنــگ ســرد، بعضــی  ــن هســتند کــه در زم ــه ای ــل ب هــا قائ
ــدند  ــزاع ش ــوژی کمونیســتی وارد ن ــا ایدئول ــرال ب کشــورهای لیب
ــی  ــاظ فرهنگ ــه لح ــه ب ــود ک ــورت نب ــن ص ــه ای ــزاع ب ــن ن و ای
ــردم  ــد و م ــج کنن لیبرالیســم را در کشــور هــای کمونیســتی تروی
ــد و اندیشــه  ــدا کنن ــل پی ــوژی لیبرالیســم تمای ــه ســمت ایدئول ب
ــرال هــا از کمونیســت هایــی  ــه! لیب ــد. ن کمونیســتی را پــس بزنن
ــوژی  ــرو ایدئول ــد و دل در گ ــه رو بودن ــه میان ــد ک ــتفاده کردن اس

ــن  ــه ای ــور کوســتلر و جــورج اورول ک ــل آرت ــی داشــتند؛ مث لیبرال
ــد کــه بعدهــا از اندیشــه  ــد؛ افــرادی چــپ گــرا بودن دو چــپ بودن
ــال چــپ  ــه دنب ــا ب ــد م چــپ گــرای خــود برگشــتند و مــی گفتن
انســانی هســتیم و ســازمان ســیا و کشــورهای لیبرالــی در تنــازع با 
کمونیســت و شکســت کمونیســت هــا از همیــن نیروهــای ســتون 

ــد. ــتفاده کردن ــم اس پنج
آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد در جهــان اســالم همــان 
نظریــه افــراد میانــه رو را عملــی کننــد تــا بــه نتیجــه برســند. مثاًل 
بیاینــد مســلمانان اعتدالــی را )تاکیــد مــی کنــم اعتــدال گــرا( کــه 
دل در گــرو لیبرالیســم دارنــد را جــذب و حمایــت کننــد تــا از طریق 
مســلمانان میانــه رو و اعتدالــی بتواننــد اســتحاله فرهنگــی در ایران 
ــه در  ــن خاطــر اســت ک ــه همی ــد؛ ب و جهــان اســالم انجــام دهن
ــم،  ــه لیبرالیســم سیاســی معتقدی ــا ب ــد م ــی گوین ــار اینکــه م کن
مــی گوینــد مــا بــه اســالم رحمانــی معتقدیــم. اســالم رحمانــی، 
اســالم فتــح اهلل گلنــی اســت؛ منتهــی بــا شــرایط ایرانــی خــودش 
و همــه اینهــا را آمریکایــی هــا و غربــی هــا در صــدد ایــن هســتند 
کــه نیروهــای اعتــدال گــرا و میانــه رو هایــی کــه وابســتگی بــه 
ایدئولــوژی لیبرالیســم دارنــد را حمایــت کننــد تا اســتحاله اساســی 
در جمهــوری اســالمی ایــران و کل جهــان اســالم شــکل گیــرد. 
حتــی ایــن را برژینســکی در کتــاب انتخــاب خــود مطــرح کــرده 
اســت کــه مــا بایــد بــه دنبــال تقویــت مســلمانان اعتــدال گــرا و 
میانــه رو باشــیم. در بیــان نتیجــه گیــری مــی شــود گفــت کــه این 

جریــان معتــدل لیبــرال گــرا، ســتون پنجــم دشــمن هســتند.

یــک عضــو هیــات علمــی جامعــه المصطفــی العالمیــه گفــت: 
بخــش زیــادی از مباحثــی کــه مستشــرقان دربــاره علــوم قرآن 
داشــته انــد پیرامــون مســئله وحــی بــوده اســت و پنــج نظریــه 

ــد. ــه داده ان ــاره خاســتگاه قــرآن ارائ هــم درب
حجــت االســالم والمســلمین محمــد جــواد اســکندرلو، 
دانشــیار و عضــو هیــات علمــی جامعــه المصطفــی العالمیــه 
ــوزه  ــا در ح ــای آنه ــدگاه ه ــرقان و دی ــوزه مستش ــه در ح ک
ــاره  ــت، درب ــام داده اس ــترده ای انج ــات گس ــرآن تحقیق ق
دیــدگاه مستشــرقان نســبت بــه قــرآن کریــم گفــت: 
مستشــرقان در مباحــث مختلفــی در قــرآن چــه حــوزه درون 
قرآنــی و بــرون قرآنــی وارد شــده انــد. مباحــث درون قرآنــی 
شــامل معــارف و تفســیر مــی شــود کــه حاصــل آن کتــاب 
هــا، مقــاالت و دایــره المعــارف مختلفــی اســت کــه توســط 
ــه نــگارش درآمــده اســت. موضوعــات بــرون  مستشــرقان ب
قرآنــی هــم دربرگیرنــده علــوم قرآنــی ماننــد اعجــاز قــرآن، 
ــف، ناســخ و منســوخ و وحــی مــی شــود  ــت از تحری مصونی
ــی  ــق و بررس ــه تحقی ــا ب ــاره آنه ــم درب ــرقان ه ــه مستش ک

ــد. ــه ان پرداخت
وی اضافــه کــرد: بخــش زیــادی از مباحثــی کــه مستشــرقان 
دربــاره علــوم قــرآن داشــته انــد پیرامــون مســئله وحــی بــوده 
ــه داده  ــرآن ارائ ــاره خاســتگاه ق ــه هــم درب ــج نظری اســت و پن

ــد. ان
ــاره قــرآن  اســکندرلو در تشــریح پنــج نظریــه مستشــرقان درب
گفــت: گروهــی از مستشــرقان بعــد از مطالعــه قــرآن همچــون 
ــد و  ــدا کردن ــاد پی ــرآن اعتق ــودن ق ــی ب ــه وحیان ــلمانان ب مس
اســالم و قــرآن را بــه عنــوان دیــن مســتقل و کتــاب مســتقل 
ــا  ــتند ت ــه گذاش ــرآن صح ــت ق ــر وحیانی ــما ب ــد و رس پذیرفتن
ــن اســالم وارد  ــه دی ــراد هــم ب ــن اف ــی کــه عــده ای از ای جای
ــوکای«  ــس ب ــه »موری ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــدند ک ش

ــرد. ــاره ک ــوی اش فرانس

ــه  ــه  در ادام ــی العالمی ــه المصطف ــی جامع ــات علم ــو هی عض
افــزود: عــده ای از مستشــرقان هســتند کــه الهــی بــودن قــرآن 
بــه عنــوان مصــدر پیدایــش را قبــول کردنــد امــا وحیانــی بودن 
ــی از  ــه یک ــو« ک ــد »ایزوتس ــد مانن ــح نکردن ــرآن را تصری ق

ــت. ــی اس ــرقان ژاپن مستش
ــرقان  ــر مستش ــروه دیگ ــد گ ــح عقای ــکندرلو در توضی   اس
دربــاره قــرآن کریــم بیــان کــرد: تعــداد دیگــری از 
مستشــرقان دربــاره مصــدر پیدایــش قــرآن معتقــد بــه نظریه 
نبــوغ هســتند. ایــن نظریــه جنبــه آســمانی قــرآن را رد مــی 
ــه  ــد ک ــی دان ــه ای م ــان نابغ ــالم را انس ــر اس ــد و پیامب کن
ــوده  ــه داده تنهــا تراوشــات ذهنــی وی ب ــرآن ارائ آنچــه از ق
اســت. ایــن افــراد معتقدنــد پیامبــر اســالم در برابــر معضالت 
و مشــکالت جامعــه راهــکار و احکامــی را بــرای مــردم 
ــا  ــه آنه ــرآن ب ــات ق ــام آی ــه ن ــه داده و ب ــه آن روز ارائ جامع

ــت. ــرده اس ــه ک عرض
ــرآن  ــد ق ــارم مستشــرقان معتقدن ــروه چه ــرد: گ ــه ک وی اضاف
ــت  ــل اس ــورات و انجی ــمانی ت ــای آس ــاب ه ــه از کت برگرفت
درحالیکه اســالم شناســان بســیاری ایــن عقیــده را قبــول دارند 
ــرآن و  ــاب »الق ــه کت ــداد« ک ــف دره ح ــوص »یوس ــه خص ب
ــه  ــاب در اینجــا ب ــگارش درآورده اســت. الکت ــه ن الکتــاب« را ب
معنــی تــورات اســت و بیــان کــرده کــه تفــاوت قــرآن و تــورات 

ــت. ــری اس ــان عب در زب
عضــو هیــات علمــی جامعــه المصطفــی العالمیــه  افــزود: طبق 
نظــر یوســف دره حــداد پیامبــر اســالم کــه آورنــده قرآن اســت، 
ــت.  ــر داده اس ــی تغیی ــان عرب ــه زب ــری ب ــان عب ــات را از زب آی
ایــن نویســنده هیــچ اســتقاللی بــرای قــرآن بــه عنــوان کتــاب 
ــر اســالم  ــوان پیامب ــه عن ــد )ص( ب ــمانی و حضــرت محم آس

قائــل نشــده اســت.
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: عــده ای از مستشــرقان هــم معتقدند 
قــرآن متاثــر از فرهنــگ زمانــه اســت بــه ایــن معنــی کــه قرآن 

ــا افــکار و روش هــا و منــش هــای عصــر جاهلیــت ســازش  ب
پیــدا کــرده و بعضــی از افــکار آن دوران را پذیرفتــه اســت. ایــن 
مستشــرقان اعتقــاد بر انعــکاس آیــات قــرآن از فکــر و فرهنگ 

مــردم آن دوران دارنــد.
اســکندرلو دربــاره جدیدتریــن آرای ارائــه شــده توســط 
مستشــرقان دربــاره قــرآن کریــم گفــت: عقایــد مستشــرقان 
ــره  ــوان  »دای ــا عن ــده ب ــر ش ــه منتش ــن مجموع در آخری
ــه  ــت ک ــده اس ــد آم ــج جل ــدن« در پن ــرآن الی ــارف ق المع
ــده  ــه عه ــف« ب ــک اولی ــر »م ــتاری آن را دکت ــر ویراس س
ــان  ــه زب ــون ب ــه تاکن ــن مجموع ــد ای ــت. دو جل ــته اس داش
ــا  ــنایی ب ــه آش ــد ب ــراد عالقمن ــده و اف ــر ش ــی منتش فارس
ــن  ــای ای ــه ه ــه ترجم ــد ب ــی توانن ــرقان م ــد مستش عقای
ــه  ــا ب ــی آنه ــخه اصل ــا نس ــی ی ــان فارس ــه زب ــه ب مجموع

ــد. ــه کنن ــی مراجع ــان انگلیس زب

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پنج نظریه مستشرقان درباره قرآن
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ـــو گـفتــگـ

ــروز  ــر ام ــت: اگ ــل گف ــن المل ــائل بی ــناس مس ــا، کارش مطهرنی
ــد  ــتـ  شــهرها بودن ــل از آن دول ــت هــا هســتند و قب ــت- مل دول
در آینــده دولــتـ  رســانه هــا قــدرت را بــه دســت مــی گیرنــد.
»ملــت- دولــت« )nation-state( مفهومــی اســت کــه بــه 
ــه در  ــت )حکومــت( اشــاره دارد، شــکلی ک شــکل خاصــی از دول
ــق  ــال ح ــود را از اِعم ــروعیت خ ــل مش ــط بین المل ــوق و رواب حق
حاکمیــت ملــی در یــک قلمــرو ارضــی مشــخص کســب می کنــد.
مهــدی مطهرنیا، کارشــناس مســائل سیاســی و بیــن الملــل درباره 
ضــرورت بازاندیشــی نقش دولــت و ملت در شــرایط کنونــی جهان 
اســالم بــه خبرنــگار مهــر گفــت: جهــان امــروز در حــال تحــوالت 
ــر و تحــوالت  ــذاِر تغیی ــه ای از دوران بســیار ُپرگ ُپرشــتاب و تجرب
اســت، بــه گونــه ای کــه دولــتـ  ملتهــا در حــال تبدیــل شــدن به 
دولــتـ  رســانه هــا هســتند و ایــن دولــتـ  رســانه هــا در آینــده به 

رســانهـ  شــبکه هــای جهانــی تبدیــل مــی شــوند.
وی افـزود: در آینـده نزدیـک پارادایم وحـدت در کثـرت و کثرت در 
وحـدت تغییر خواهـد کرد و به جـای آن تبدیل بـه پارادایم کثرت در 
وحـدت و وحـدت در کثرت یعنی معکوس می شـود و از طرف دیگر 
مـا با مـازاد نشـانه ها مواجـه خواهیم بود؛ بـه این معنا کـه همه دال 
ها شـناور خواهـد بـود و دال ثابتی وجـود نخواهد داشـت و گفتمان 
هـا نیـز علی رغـم میـل باطنـی صاحبـان گفتمـان هـا و تمایل به 
ایدئولوژیـزه کردن آنها در قالـب گفتمان های برتـر از ثبات کمتری 
برخـوردار خواهنـد بـود، لـذا هیـچ فرد یـا گروه یـا مکتبـی نخواهد 
توانسـت یک سـخن برتر یا نشـانگان بی رقیـب را بر دیـواره ذهنی 

جهانیان الصـاق کند.
مطهرنیــا تصریــح کــرد: بــا ایــن مــازاد نشــانگان با دســتیابی بشــر 
ــن ارتباطــی و رســانه هــای فراشــبکه ای  ــاوری هــای نوی ــه فن ب
آینــده کــه در آنهــا بــه موجوداتــی ســایبری تبدیــل مــی شــوند و 
ــا انقــالب هــای  ــل پیشــرفتهای ژنتیــک و تالقــی آنهــا ب در تقاب
ــه  ــی ک ــه دهکــده جهان ــده ن ــی در آین ــوم اطالعات شــناختی و عل
دولــتـ  رســانه هایــی را خواهیــم داشــت کــه در آن افــراد نــه در 
دهکــده جهانــی کــه در آنچــه کــه مــن »اتــاق شیشــه ای« مــی 

دانــم زندگــی خواهنــد کــرد.
بـه گفته این کارشـناس مسـائل بین الملل اگـر امروز ملـتـ  دولت 
ها هسـتند و قبـل از آن دولتـ  شـهرها بودند در آینده ایـن دولتـ  
رسـانه ها هسـتند که قـدرت را به دسـت مـی گیرند و دیگر رسـانه 
هـای دولتـی نخواهنـد بود کـه در دسـت دولت هـا به بـازی گرفته 
شـوند بلکـه این رسـانه هاینـد کـه دولـت سـاز بـوده و از دولتها به 
ـرسانه هـا در آینده  عنـوان ابزار بهره خواهنـد برد، یعنی این دولتـ 
رسـانهـ  شـبکه جهانی را ایجاد می کنند که شـبکه هـای اجتماعی 
کنونـی را به شـبکه های ملی تبدیـل خواهد کرد و این شـبکه های 
ملی هسـتند که در یـک دیالوگ معنـادار، دنیای مجـازی به عنوان 
امـر واقعـی را بـه واقعیت عینی بـه مثابه یـک )واقعیت امـر( تبدیل 

مـی کنند.
وی بـا بیـان این مطلب کـه امپراطـوری رسـانه ای در حال شـکل 
ـملتها را به  گیـری اسـت، ابراز کـرد: ایـن مـی تواند رونـد دولـتـ 
یـک امپراطـوری بزرگ ذهنـی تبدیل کند کـه در آن نه قـدرت نرم 
و نـه قدرت هوشـمند کـه قـدرت هوشـیارانه وارد عمل می شـود و 
مدیریـت متکی بر قـدرِت هنرمندانـه را بازتعریـف خواهد کـرد، لذا 
جهـان آینـده از یک سـو تمایـل به تکثـری معنـادار دارد کـه در آن 
هویـت های تک سرنشـیِن دانش بنیـاد از نظر هویت فردی شـکل 
مـی گیـرد، هویت جمعـی در فضای مجـازی به واقعیـت امر تبدیل 
مـی شـود و در قالب یک اتـاق شیشـه ای در چارچوب نظریـه مازاد 
نشـانگان یـک جهـان متکی بـر گرایـش فرهنگـیـ  رسـانه ای را 

چهره پـردازی خواهنـد کرد.
مطهرنیــا تاکیــد کــرد: در ایــن جهــان در عیــن حالی کــه هویتهای 
فــردِی تــک سرنشــیِن دانــش بنیــاد وجــود خواهد داشــت، انســان 
ســایبری شــده واقعیــت زندگــی خــود را بیــش از فضــای واقعــی 

در فضــای مجــازی شــکل خواهــد بخشــید، انســان اواخــر قــرن 
بیســت و یکــم میــالدی انســان امــروزی نخواهد بــود بلکــه آدمی 
اســت کــه دچــار نســیان و فراموشــی از وضعیــت ناملمــوس فعلــی 
خــود خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب در عیــن حــال تــک سرنشــین 
بــودن در فضــای مکانــی خــود بــا اضمحــالل فاصلــه هــا در درون 
زمــان در یــک پیونــد ذهنــی بــا گســترده جهانــی قــرار می گیــرد و 
از انســان در زمــان بــه انســان بــر زمــان تبدیل خواهــد شــد!، آن جا 
اســت کــه مــی توانــد زمینــه شــکل گیــری امــت جهانــی از طریق 
فنــاوری هــا ایجــاد شــود و آدمــی بــر زمــان برتــری خواهــد یافت.
ــان اینکــه ایــن جنبــه جهــت گیــری  ــا بی ایــن اســتاد دانشــگاه ب
ــگان در جهــت  ــرای هم ــه را ب ــده زمین ــای آین ــا در دنی ــده دنی آین
فرصــت ســازی در مســیر هدفگــذاری هــای خــود را فراهــم مــی 
ــد  ــن فرآین ــطه همی ــه واس ــده ب ــای آین ــرد: دنی ــح ک ــد، تصری کن
دنیــای مــازاد نشــانگان و فاقــد نظــم سلســله مراتبــی خواهــد بود.
ــی در  ــت منف ــان امنی ــه داشــت گفتم ــد توج ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــد  ــخگو نخواه ــی پاس ــای بیرون ــمن در مرزه ــف دش ــب تعری قال
بــود چراکــه در دنیــای آینــده مــرزی وجــود نــدارد و چــون مرزهــا 
کمرنــگ یــا محــو می شــوند بــه همــان انــدازه کــه فرصــت هایی 
بــه دســت مــی آیــد، تهدیــدات نیــز افزایش مــی یابــد و بــه میزان 
تاثیرگــذاری فــردی و جمعــی جایــگاه فــرد و جمــع هــای مختلــف 
در شــکل دهــی بــه زندگــی آینــده و نظــم و نظامــات حاکم بــر آن 
گســترش بیشــتری مــی یابــد در ایــن فضــا بــه همــان انــدازه کــه 
دانایــی و عناصــر دینــی مثبــت و فرهنــگ پــروری هــای هدفمنــد 
ــی هــای متحجــر و  ــد جــزم گرای ــری مــی یابن ــد بهت ــای بان پهن
بســته نیــز عضوگیــری بیشــتری خواهند داشــت تــا بــا روش های 
ــر قــدرت غــوی )نیرنــگ(، اغواگــری هــای  ــه متکــی ب اغواگرایان

خــود را برابــر قــدرت نــرم متکــی بــر اقنــاع گــری قــرار دهنــد.
ــزم  ــری، ج ــای تکفی ــری ه ــت گی ــرد: جه ــراز ک ــا اب مطهرنی
گرایانــه و نقابــداری کــه بــه نــام دیــن تحجــر مذهبــی یــا رخــوت 
تجددگرایانــه را تلقیــن مــی کننــد، روش هــای اغواگرایانــه بهتری 
نیــز بــا ابــزار فرامــدرن آینــده در دســت خواهنــد داشــت لــذا اگرچه 
محیــط باقــی تغییــر مــی کنــد امــا اصطــکاک هــا باقــی مــی ماند 
ــوع  ــا و ن ــت آنه ــای مدیری ــدی ه ــوژی و روش من ــن متدول و ای
ــا  ــه رقابته ــی ک ــا جای ــد ت ــی یاب ــر م ــه تغیی ــت ک ــی اس رودروری
دانــش بنیــاد و جنــگ هــا بــدون سرنشــین مــی شــود و آتشــهای 
آینــده ســازمان هــای مســلط بــه موشــک هــای دوربُــرد نیســتند، 
بلکــه ســازمان هــای مســلح بــه فنــاوری هــای دقیــق و صریــح و 

ُپرحجــم اطالعاتــی و ارتباطــی و برخــوردار از نظریــه هــای موثــر 
القــاء بــا شــیوه هــای دوگانــه اقنــاع متکــی بــر قــدرت نــرم و اغواء 

متکــی بــر قــدرت غــوی )نیرنــگ( خواهــد بــود.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی بــا بیــان اینکــه ایــن اصطــکاک 
هــا خبــر از درگیــری هــای بیشــتر مــی دهــد، گفــت: یعنــی جنگ 
ــی و روردرویــی هــا باورمحــور و ابزارهــا متکــی  هــا بیــن االذهان
بــر تســلیحات علمــی خواهــد بــود نــه محصــول علــم کــه دارای 
هویــت و آرایــه محتوایــی علمــی؛ پرچــم آینــده ملــت رســانه های 
ــا نشــانگان مختلــف کــه دانشــگاه هــا و  ــی ب ــه پرچــم مل ــا ن دنی
مراکــز علمــی آنهــا خواهــد بــود کــه هویــت عینــی آنهــا را تعریف 

مــی کنــد.
وی تاکیــد کــرد: فرماندهــان بــزرگ جنــگ هــای آینــده، 
اندیشــمندان حــوزه هــای گوناگــون علــوم انســانی، علــوم طبیعــی 
و علــوم پایــه خواهنــد بــود، آنهایــی در ایــن جنــگ برنــده انــد کــه 
ــه را  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــگاه ب ــد و دانش ــا را برچینن ــادگان ه پ

ــازند. ــتوار س اس
مطهرنیــا با اشــاره بــه تغییــرات ُپرشــتاب جهــان امــروز بیــان کرد: 
ایــن تغییــرات بــا تغییــر پارادایــم همــراه اســت کــه بــا ایــن تغییــر 
دال هــا همــه شــناور شــده انــد و تنهــا دال ثابــت، دال قدرت اســت 
و اگــر بپذیریــم گفتمــان قــدرت گفتمــان برتــر اســت و بــه طــور 
نســبی دال قــدرت از ثبــات بیشــتری برخــوردار اســت ایــن گفتمان 
ــه دال  ــِی هم ــی و مفهوم ــای معنای ــه ه ــه کران ــت ک ــدرت اس ق

هــای شــناور را مشــخص خواهــد کــرد.
ــای  ــروه ه ــدرت گ ــان ق ــای گفتم ــه ه ــرد: کران ــد ک وی تاکی
ــه  ــش از اینک ــده بی ــارزه آین ــد، مب ــی کن ــدود م ــری را مح تکفی
نظامــی و خشــونت محــور باشــد فکــری اســت. بایــد توجه داشــت 
گــروه هــای تکفیــری بــه مثابــه آتشــی مــی ماننــد کــه هــر چــه 
ــراوان  ــدرت ف ــه آنهــا اعمــال شــود، ق خشــونت بیشــتر نســبت ب
تــری مــی گیرنــد، باید آنهــا را محــدود کــرد و از رســیدن اکســیژن 
ــذا گفتمــان  ــا آتــش خامــوش شــود ل ــه آنهــا جلوگیــری کــرد ت ب
قــدرت محدودکننــده ایــن دال شــناور بایــد بــه طــرف گســترش 
ــش  ــن آت ــی ای ــای تنفس ــازی فض ــات محدودس ــی در جه دانای
ویرانگــر حرکــت کنــد و در همــان حــال بــا قــدرت ســخت خویش 

ــدد. ــن محاصــره ببن ــروج او را از ای ــای خ راه ه
مطهرنیــا در پایــان خاطرنشــان کــرد: راه برخــورد بــا نادانــی نقابدار، 
ــی آزادی  ــا دانای ــدار ب ــم نقاب ــره دگماتیس ــاب از چه ــتن نق برداش

طلبانــه و حرمــت نهــادن بــه اندیشــه آزاد بــه دســت مــی آیــد.

یک کارشناس بین الملل درگفتگو با مهر:

دولت-رسانه ها جای دولت-ملت ها رامی گیرند/ مبارزات آینده، فکری است
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ـــو گـفتــگـ

جمله  از  اسالمی  نوین  تمدن  موضوع 
اخیر  سال های  در  که  است  بحث هایی 
بر آن  انقالب  تاکید رهبری معظم  با  و 
توجه بیشتری بر آن شده است. نظرات 
و توصیفات متفاوتی از این امر در بین 
اندیشمندان مطرح است که نیاز اجماع بر 
سر مفاهیم و همچنین سیر تکوین تمدن 
به  می کند.   دوچندان  را  اسالمی  نوین 
سراغ حجت االسالم و المسلمین علیرضا 
پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان 
علوم اسالمی قم رفتیم تا در این خصوص 

با وی به گفتگو بپردازیم؛

ــت؟  ــازی چیس ــدن س ــراد از تم || م
ــدن  ــای تم ــه احی ــاد ب ــی اعتق برخ
ــر  ــه پیامب ــای آنچ ــر مبن ــالمی ب اس
اســالم در مدینه النبــی تشــکیل داد 
ــکیل  ــر تش ــم ب ــی ه ــتند و برخ هس
تمــدن نویــن اســالمی معتقدنــد، نظــر 

شــما چیســت؟
ــه  ــه انســان ب ــط زیســتی ک ــی محی تمــدن یعن
ــاد  ــود ایج ــی خ ــرای زندگ ــودش ب ــت خ دس
می کنــد. بشــر بــه طــور قهــری از زمانــی کــه به 
دنیــا می آیــد تــا زمانــی کــه از ایــن دنیــا مفارقت 
ــدی دارد  ــه تزای ــای رو ب ــک نیازه ــد، ی می کن
ــا  ــن نیازه ــا مراحــل رشــد او ای ــه متناســب ب ک
ــرد و  ــد. هــم مراحــل رشــد ف ــر می کن ــز تغیی نی
هــم مراحــل رشــد جامعــه ای کــه ایــن فــرد در 
آن زندگــی می کنــد در اینکــه ایــن نیازهــا تغییــر 
کنــد و تنــوع پیــدا کنــد تاثیرگــذار اســت. بشــر 
قهــرا در طــول تاریخ بــرای اینکــه ســازوکارهای 
ــک  ــش در ی ــه نیازهای ــت اینک ــه جه الزم را ب
ــر و  ــریعتر، نافدت ــر، س ــر، دقیق ت ــوزه متنوع ت ح
ــرده اســت و  ــالش ک ــن بشــود، ت ــر تامی پایدارت
ــات  ــه الزام ــه ب ــن شــده ک ــدا ای ــر مب ــن ام همی
ــعادتمندتر  ــر زیســتن و س ــر زیســتن و زیبات بهت

ــد. ــن بده زیســتن و... ت
ــرای اینکــه رفــع ایــن نیازهــا را محقــق  بشــر ب
ــن  ــع ای ــای رف ــا و زمینه ه ــد، ابزاره ــده ببین ش
ــدوی  ــی ب ــد. از شــکل خیل ــاز را ایجــاد می کن نی
آن از دوران ماقبــل تاریــخ تــا شــکل های خیلــی 
پیچیده تــری کــه االن وجــود دارد و خواهــد 
ــه  ــی ک ــان موقع ــال زد. از هم ــوان مث ــود می ت ب
ــا ســنگ چخمــاق آتــش درســت  ــه ب بشــر اولی
می کــرد در واقــع تمدن ســازی می کــرد تــا 
ــه  ــط زیســتی ک ــی محی ــس تمــدن یعن االن. پ
ــاد  ــش آن را ایج ــای نیازهای ــرای ارض ــر ب بش
تمدن ســازی  از  صحبــت  وقتــی  می کنــد. 
ــی  ــوع انتزاع ــک موض ــت از ی ــم صحب می کنی
نیســت، بلکــه صحبــت از یــک موضوعی اســت 
کــه داریــم بــا آن زندگــی می کنیــم، ولــو اینکــه 
بــه صــورت ناخواســته و ناخــودآگاه باشــد. یعنــی 
ــات  ــالمی و الزام ــدن اس ــت از تم ــی صحب وقت
ــن  ــه ای ــت ک ــت اس ــن جه ــه ای ــم ب آن می کنی
ــان را در  ــم و تاثیرم ــودآگاه بکنی ــارکت را خ مش
ایــن مســئله هدفمندتــر و موثرتــر کنیــم. حــال 

ــه ایــن ســوال برســیم کــه بایــد تمدن ســازی  ب
ــای تمــدن؟ ــا احی ــد ی رخ ده

ــم،  ــه دو ســوال تفکیــک می کن ایــن ســوال را ب
یــک ســوال ایــن اســت کــه مــا وقتــی صحبــت 
ــر از  ــزی غی ــم، چی ــالمی می کنی ــدن اس از تم
ــر  ــر عم ــر در عص ــه پیامب ــی اســت ک مدینه النب
ــی  ــد؟ ســوال دوم ــا برکــت خــود ایجــاد کردن ب
کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه اصــال تمــدن 
ــا  ــت؟ آی ــدنی اس ــاد ش ــا ایج ــت ی ــاختنی اس س
تمدن ســازی یــک امــر قابــل مدیریــت و 
ــا اینکــه یــک جبــر  قابــل پیش بینــی اســت و ی
ــرد  ــویی می ب ــمت و س ــه س ــر را ب ــی بش تاریخ
ــر ســر آن وجــود  ــی ب ــت و مدیریت ــچ هدای و هی

ــدارد؟ ن
در مــورد نکتــه اول مــن ایــن ســوال را بــا یــک 
ســوال دیگــری پاســخ می دهــم. در عصــر 
ــالمی  ــدن اس ــا اوج تم ــر م ــه از نظ ــور ک ظه
اســت، آنچــه توســط امــام عصــر اتفــاق 
ــاق  ــر اکــرم اتف ــا آنچــه توســط پیامب ــد ب می افت
ــع  ــه و دو مقط ــی دارد؟ دو واقع ــه تفاوت ــاد چ افت
تاریخــی کــه توســط دو معصــوم اداره می شــود 
ــان  ــه در زم ــه ک ــا آنچ ــم. آی ــی می کنی را بررس
حضــرت حجــت اتفــاق می افتــد عینــا بازنمایــی 
ــر رخ داده  ــان پیامب ــه در زم ــزی اســت ک آن چی
اســت؟ اگــر ایــن طــور بــود دیگــر ظهــور 
ــی  ــن صــورت آن کمال ــی نداشــت. در ای مفهوم
ــد  ــت بکن ــمت آن حرک ــه س ــد ب ــم بای ــه عال ک
ــود! پــس  در همــان زمــان پیامبــر واقــع شــده ب
ــه  ــن اســت ک ــرای ای ــرای چیســت؟ ب ــور ب ظه
ــوب  ــال مطل ــه آن کم ــه بشــری ب بشــر و جامع
ــزی  ــن آن چی ــور، عی ــم ظه ــر بگویی ــد. اگ برس
ــاق  ــول اتف ــرت رس ــان حض ــه در زم ــت ک اس
افتــاده اســت دیگــر لزومــی بــه ظهــور نبــود. اگر 
ایــن تفــاوت را بپذیریــم آنچــه در زمــان حضرت 
حجــت اتفــاق می افتــد صرفــا احیــا -بــه معنــای 
ــده  ــع ش ــه واق ــدد آنچ ــوع مج ــی و وق بازنمای

ــود. ــد ب ــت- نخواه اس
ــت  ــم آن وق ــم کردی ــوع را فه ــن موض ــر ای اگ
ــه  ــم ک ــر کنی ــئله فک ــن مس ــم روی ای می توانی
ایــن تغییــر چــه نــوع تغییــری اســت. آنهایــی که 
بــه احیــا معتقدنــد شــاید منظورشــان ایــن باشــد 
ــدی نمــی آورد  ــن جدی کــه حضــرت حجــت دی
ــن خاطــر  ــه همی ــن اســت. ب ــن همــان دی و دی
ــیر  ــال انســان در مس ــی مخــل کم ــاع وح انقط
ــاع  ــود انقط ــر ب ــت و اگ ــودش نیس ــی خ تاریخ
وحــی اتفــاق نمی افتــاد. کســانی کــه می گوینــد 
احیــا بایــد صــورت بگیــرد بــه ایــن معنــا درســت 

ــم. ــازی کنی ــت دین س ــرار نیس ــا ق ــت. م اس
منتهــی اتفــاق جدیــدی کــه رخ می دهــد 
ــده و  ــط داده ش ــا بس ــه ارزش ه ــت ک ــن اس ای
ــن  ــای دی ــرده از زیبایی ه ــود و پ ــر می ش فراگی
ــده  ــف پذیرن ــل ضع ــه از آن بدلی ــریعت ک و ش
رونمایــی نشــده، برداشــته می شــود. بــرای اینکه 
ــای  ــاد و باوره ــط در اعتق ــه فق ــها ن ــن ارزش ای
ــدا  ــی پی ــی تجل ــی عین ــه در زندگ ــری بلک نظ
کنــد، بایــد اتفاقاتــی بیفتــد. »یمــأ االرض عداًل 
ــر از قســط و عــدل  و قســطاً« یعنــی زمیــن را پ
می کنیــم. نــه اینکــه توصیــف عــدل و ظلــم کند 
ــد،  ــن کرده ان ــن را تبیی ــر و ائمــه ای چراکــه پیامب
ــط را  ــدل و قس ــن ع ــت ای ــرت حج ــه حض بلک
محقــق می کنــد. پــس از مقایســه بیــن آنچــه در 
ــد و آنچــه در زمــان  ــاق می افت زمــان ظهــور اتف
پیامبــر اتفــاق افتــاده اســت بــه تعییــن تکلیــف 

وضعیــت خودمــان می رســیم.
ــدن  ــا تم ــم ی ــدن کنی ــای تم ــد احی ــا بای م
ــن  ــر گرفت ــظ و در نظ ــا حف ــم؟ ب ــازی کنی س
ــه  ــه ک ــن آنچ ــه بی ــادی ک ــیار زی ــه بس فاصل
ــت  ــه دس ــه ب ــم و آنچ ــرا بکنی ــم اج ــا بتوانی م
ــد  ــاق می افت ــت انف ــرت حج ــت حض ــا کفای ب
ــزی  ــبیه آن چی ــت ش ــه ماس ــه وظیف ــه ک آنچ
ــد. از  ــاق بیفت ــد اتف ــور بای ــه در ظه ــت ک اس
ــب  ــد متناس ــما می خواهی ــه ش ــر ک ــن نظ ای

ــروز و نیازمندی هــای  ــات جهــان ام ــا اقتضائ ب
رو بــه تکامــل آن و البتــه بــا توجــه بــه ظــرف 
ــا  ــر م ــد. اگ ــاد بکنی ــدن را ایج ــن تم ــود، ای خ
گفتیــم تمــدن یعنــی محیــط زیســت، دانــش، 
ابزارهــا، ســاختارها، روابــط و... کــه بشــر 
ــم  ــی می گویی ــد، وقت ــاد می کن ــودش ایج خ
تمــدن می ســازیم یعنــی ایــن گزاره هایــی 
کــه ذکــر شــد را متناســب بــا آن آرمانــی کــه 
ــن  ــه ای ــازیم. البت ــم، می س ــب بکنی ــد تعقی بای
یــک امــر نســبی اســت و دفعــی هــم نیســت. 
تمــدن یــک امــر تدریجــی اســت یعنــی هــم 
ــت و  ــی اس ــه آن تدریج ــبت ب ــما نس ــر ش فک
هــم واقعیــت آن بــه صــورت تدریجــی اتفــاق 

فتــد. می ا

ــرای  ــه ب ــی ک ــا و ابزارهای || محرک ه
ــالمی الزم  ــدن اس ــن تم ــکیل ای تش

ــت؟ ــم، چیس داری
بــر محــور تعریفــی کــه در مــورد تمــدن عــرض 
ــه  ــه نقط ــزی ک ــازی آن چی ــردم، در تمدن س ک
ــت. آن  ــاز اس ــای نی ــث ارض ــت بح ــی اس کانون
چیــزی مجــوز عینــی شــدن پیــدا می کنــد کــه 
بشــر پذیرفتــه باشــد نیــاز قبلــی اش را بهتــر رفع 
می کنــد و یــا نیــاز جدیــدی کــه قبــال آن را بــه 
رســمیت نمــی شــناحته را تامیــن می کنــد. مثــال 
دســتگاه های مختلــف چگونــه وارد مظاهــر 
تمدنــی شــده اســت؟ نیــاز آن تعریــف و پذیرفتــه 
شــده و بشــر بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه بــا این 
ابــزار می توانــد نیــاز خــود را ارضــا کنــد لــذا وارد 
زندگــی انســان شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــورد  ــه م ــی ک ــه محرک های ــی ب ــه کانون نقط
ســوال شماســت می توانیــم دســت پیــدا کنیــم.

ایــن نیــاز دو ســر دارد کــه یــک ســر آن ابــزاری 
ــر  ــد، و س ــع می کن ــاز را رف ــن نی ــه ای ــت ک اس
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــف آن جای ــن طی ــر ای دیگ
ایــن نیــاز مشــروعیت و اعتبــار می بخشــد و 
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ـــو گـفتــگـ

مطلوبیــت ایــن نیــاز را بــه رســمیت می شناســد. 
آن ابزارهایــی کــه نیازهــا را ارضــا می کنــد 
محصــول می نامیــم و نقطــه خواســتگاه و 
آغازینــی کــه بــه نیازهــا مشــروعیت می بخشــد، 
فرهنــگ نــام می نهیــم. پــس دو ســر ایــن 
طیــف فرهنــگ و محصــول اســت. حــال بیــن 
ایــن فرهنــگ و محصــول واســطه هایی  وجــود 
ــذا  ــد. ل ــی می کن ــگ را عین ــن فرهن ــه ای دارد ک
ــول  ــب محص ــده و در قال ــگ آم ــان فرهن هم
تجلــی عینــی پیــدا کــرده اســت. لــذا ابزارهایــی 
کــه در اطــراف خــود می بینیــم خنثــی نیســتند و 

عناصــر تمدن انــد.
ــر اســاس فرهنــگ ســاخته می شــود و  تمــدن ب
ــود. دور  ــد می ش ــگ تولی ــک فرهن ــت ی در خدم
مــا پــر از مظاهــر تمــدن اســت از غذاهــا گرفتــه 
ــی توجــه کــردن  ــا معمــاری و آمــوزش و.... ول ت
بــه ایــن مقــدار ماجــرا ســخت نیســت. آنچــه که 
ســخت تر اســت ایــن اســت کــه مظاهــر تمدنــی 
چطــور و بــرای چــه ایجــاد شــده اند؟ ایــن 
تصادفــی نبــوده و بشــر بــه صــورت هوشــمندانه 
و خــودآگاه ایــن مظاهــر را ســاخته اســت. منتهی 
ایــن خودآگاهــی و هوشــمندی کــه پشــت ایــن 
ــت.  ــی اس ــر جهان ــک ام ــوده ی ــازی ب تمدن س
ــچ  ــوم و هی ــا، ب ــچ جغرافی ــه هی ــاص ب اختص

ــدارد. فرهنگــی ن

ــانی  ــوم انس ــت عل ــگاه و منزل || جای
ــد،  ــیم کردی ــه ترس ــی ک ــن طیف در ای

ــت؟ چیس
در ایــن طیفــی کــه عــرض کــردم اگــر بخواهیم 
از محصــول بــه ســمت فرهنــگ حرکــت کنیــم 
واســطه هــا را می تــوان احصــا کــرد. می گوییــم 
فناوری هایــی  بــه وســیله  ایــن محصــول 
ــوم  ــه وســیله عل ســاخته می شــود، فناوری هــا ب
تعریــف و تولیــد می شــود، ایــن علــوم در بســتر 
ــود،  ــاد می ش ــی ایج ــط اجتماع ــاختارها و رواب س
ســاختارها و روابــط اجتماعــی بــه وســیله الگوی 
پیشــرفت فهــم و اعتبــار بخشــی می شــود. 
ــتن و  ــرای زیس ــی را ب ــک الگوی ــر ی ــی بش یعن
ــرد، روابطــی را  ــرای زندگــی می پذی ســبکی را ب
ــد،  ــف می کن ــی را تعری ــد، علوم ــاد می کن ایج
ــد  ــی را تولی ــد و محصول ــاد می کن ــاوری ایج فن
می کنــد. در نهایــت آبشــخور اصلــی ایــن 

ــگ اســت. الگــوی پیشــرفت، فرهن
البتــه در ایــن طیــف بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــم کــه علــم یــک تاثیــر پیشــینی از الگــوی 
ــر  ــینی ب ــر پس ــک تاثی ــرد و ی ــرفت می پذی پیش

ــذارد. ــرفت می گ ــوی پیش ــی الگ طراح
ــوم  ــت عل ــد گف ــورد ســوال شــما بای حــال در م
ــدی شــده  ــه بن ــی طبق ــه صورت هــای مختلف ب
ــر  اســت کــه موضــوع بحــث مــا نیســت. امــا ب
ــه  ــه س ــوم ب ــایع، عل ــدی ش ــته بن ــاس دس اس
ــوم  ــی و عل ــوم مهندس ــه، عل ــوم پای ــته عل دس
می شــود.  تقســیم بندی  انســانی-اجتماعی 
پیشــرفت  الگــوی  می گوییــم  مــا  وقتــی 
ــاختارها  ــن س ــد و ای ــاد می کن ــاختارها را ایج س
علــوم را معیــن می کنــد و متقابــال علــوم در یک 
ــد،  بازخــورد، الگــوی پیشــرفت را شــکل می ده
ــود. در  ــد ب ــوم انســانی خواه ــش رئیســی عل دان
ــوم  ــاهدیم عل ــز ش ــود نی ــدن موج ــینه تم پیش
ــد  ــد و بع ــن کردن ــدن را معی ــیر تم ــانی مس انس
بقیــه علــوم زمینه ســاز تحقــق آن آرمان هــا 

ــوم،  ــه عل ــذا در منظوم ــدند. ل ــا ش و مطلوبیت ه
ــش  ــازی نق ــث تمدن س ــانی در بح ــوم انس عل

زیربنایــی دارد.
البتــه ایــن مالحظــه نیــز وجــود دارد کــه در نگاه 
منظومــه معرفتــی اســالمی بــاور مــا ایــن اســت 
ــی  ــوم وحیان ــانی، عل ــوم انس ــت عل ــه باالدس ک
ــوم اســت کــه  ــر محــور ایــن عل ــود. ب خواهــد ب

بایــد علــوم انســانی و اجتماعــی تولیــد شــود.

اشــاره  پیشــرفت  الگــوی  بــه   ||
ــه فکــری اســالمی،  ــد، در منظوم کردی
ــل مفهــوم پیشــرفت  ــا مفهومــی مث م
ــی  ــدن غرب ــل در تم ــم و در مقاب داری
ــاوت  ــم، تف ــعه را می بینی ــوم توس مفه
ایــن دو مفهــوم از چــه حیثــی اســت؟
ــار  ــت در کن ــئله معنوی ــرفت مس ــث پیش در بح
علــم و ابــزار و محصــوالت نقــش محــوری دارد. 
معنویــت بــه ایــن معنــا کــه در فرهنگ اســالمی 
بشــر بــرای دنیــا زندگــی نمی کنــد بلکــه بــرای 
آخــرت زندگــی می کنــد. لــذا زندگــی انســان در 
ایــن دنیــا بــرای آن کمــال معنــوی اســت کــه در 
ــره  ــه دســت آورد و به ــد ب ــا بای ــن دنی ظــرف ای
ــده  ــد بن ــه بتوان ــت ک ــن اس ــا ای ــی او از دنی اصل
ــه  ــی را ب ــلوک بندگ ــیر و س ــد و س ــری باش بهت
ــه  ــان ب ــه انس ــد. اینک ــام ده ــن انج ــو احس نح
همــه فعــل و انفعــاالت خــود رنــگ الهــی بزند و 
ایــن را ســکوی حرکــت بــه ســمت یــک مرتبــه 
باالتــر از رشــد معنــوی قــرار دهــد، امــری اســت 
ــالمی  ــریعت اس ــدی و ش ــی توحی ــه در زندگ ک
ــه  ــا بن مای ــن معن ــت دارد. همی ــا و موضوعی معن
ــن  ــد. همی ــکل می ده ــرفت را ش ــوم پیش مفه
ــیر  ــن مس ــی بی ــادی و اصل ــز بنی ــئله تمای مس
ــکیل  ــی را تش ــدن غرب ــالمی و تم ــی اس تمدن

می دهــد.
ــه جــای توســعه بایــد  ــذا مــا معتقدیــم بشــر ب ل
بــه کمــال برســد، کمــال او نیــز بــه ارتقــا ســطح 
ــیر  ــلوک در مس ــیر و س ــن س ــت. ای ــی اس بندگ
ــت محــور خواهــد  ــک زندگــی معنوی بندگــی ی
ــی  ــه ذات باری تعال ــرب ب ــون در آن تق ــود. چ ب
ــی  ــن زندگ ــی چنی ــی اســت. خروج ــر اصل متغی
ــری،  ــوع پذی ــود. در آن تن ــد ب ــرفت خواه پیش
افزایــش ســرعت و دقــت و حتــی افزایــش 
وتنــوع لــذت وجــود دارد ولــی معیــار آن متفــاوت 

ــت. اس
ایــن تصــور اشــتباهی اســت کــه مــردم بایــد در 
تمــدن اســالمی خمــود باشــند و تفریــح و نشــاط 
ــی  ــدارد، اینهــا هســت ول ــذت در آن وجــود ن و ل
ــدن اســالمی  ــاوت اســت. در تم ــس آن متف جن
بــه ایــن جهــت کــه ارضــای نیازهــای مــادی به 
ــگ  ــورد رن ــد می خ ــه پیون ــت حق ــان والی جری
ــری  ــت دیگ ــرد و ماهی ــری می گی ــوی دیگ و ب

می یابــد.
در نقطــه مقابــل، توســعه همیــن ظاهــری اســت 
کــه ایــن جهت گیــری و عامــل هویــت بخــش 
ــدارد. پوســته ایــن دو مثــل هــم اســت ولــی  را ن
ــادی  ــه آنچــه در تمــدن م ــن اســت ک ــه ای نکت
اتفــاق می افتــد ایــن اســت کــه بــه جــای جنبــه 
الهــی یــک محــرک مــادی قــرار گرفتــه اســت.
گفتیــم کــه تمدن ســازی بــدون پشــتوانه 
ــاق  ــی اتف ــان فرهنگ ــدون آرم ــی و ب فرهنگ
ــا  ــم انبی ــتوانه از تعالی ــر آن پش ــد، اگ نمی افت
ــالمی  ــازی اس ــدن س ــود، تم ــده ب ــه ش گرفت

خواهــد بــود و بــه تبــع آن پیشــرفت را 
خواهیــم داشــت. اگــر ایــن پشــتوانه بــر 
ــت،  ــاس منفع ــر اس ــادی و ب ــل م ــاس عق اس
ــرای  ــودش ب ــر خ ــه بش ــی ک ــعادت و رفاه س
ــعه  ــاهد توس ــد، ش ــد باش ــف می کن ــود تعری خ

ــود. ــم ب خواهی

|| گفتــه مــی شــود غربــی هــا فرهنــگ 
ــد  ــاد گرفتن ــلمانان ی ــدن را از مس و تم
ــود را  ــه خ ــای جامع ــاخت ه و زیرس
ــه  ــج ب ــه تدری ــا ب ــد ام ــکیل دادن تش
ــت  ــتی حرک ــدن اومانیس ــمت تم س
کردنــد و فرهنــگ معاصــر را بــه وجــود 
ــاق  ــه اتف ــیر چ ــن مس ــد، در ای آوردن
ــه  ــر چ ــال حاض ــت؟ در ح ــاده اس افت
ــالم  ــرب و اس ــدن غ ــن تم ــبتی بی نس

وجــود دارد؟
در غــرب شناســی دو مقطــع بــه عنــوان نقــاط 
ــه  ــر گرفت ــرب در نظ ــدن غ ــخ تم ــف تاری عط
ــرن  ــی از ق ــده های میان ــد از س ــود. بع می ش
۱5 تــا ۱9 را بــه عنــوان دوران رنســانس 
می شناســند کــه ظاهــر آن از هنــر شــروع 
ــای صنعــت ســرایت کــرد  ــه دنی شــد و بعــد ب
و گســترش پیــدا کــرد. در دوران رنســانس 
ــود  ــه وج ــرب ب ــد غ ــدن جدی ــه تم ــه پای ک
ــز  ــه آن را متمای ــی رخ داد ک ــه اتفاق ــد چ آم
ــدن  ــر از تم ــه متاث ــود -ک ــی خ ــع قبل از مقط
ــان  ــه اذع ــد؟ ب ــت- می کن ــوده اس ــالمی ب اس
خــود غربــی هــا آنچــه ایــن جامعــه را از 
ــد  ــد چن ــز می کن ــود متمای ــل از خ ــه قب جامع
اصــل اســت؛ اومانیســم یــا انســان گرایی، 
ــم  ــی، سکوالریس ــا عقل گرای ــم ی راسیونالیس
یــا تفکیــک دیــن از زندگــی اجتماعــی و 
پلورالیســم یــا تکثرگرایــی. اینهــا اهــم اصــول 
ــن  ــتند. ای ــرب هس ــد غ ــدن جدی ــادی تم بنی
چهــار مــورد هــم برگــردان یــک کلمــه اســت 
ــد در  ــن بای ــش دی ــه نق ــت ک ــن اس و آن ای
زندگــی حداقلــی شــده و نقــش خــود بشــر در 
ــازوکار  ــی و س ــان زندگ ــیم آرم ــی و ترس زندگ
رســیدن بــه آن آرمــان حداکثــری شــود. ایــن 
عوامــل تحــرک و تنــوع جدیــدی را در تمــدن 

ــرد. ــاد ک ــرب ایج غ
حــال ســوال ایــن اســت کــه غــرب جدیــد چــه 
ــد  ــدن اســالم دارد؟ بای ــا اســالم و تم نســبتی ب
گفــت در یــک مقطــع زمانــی جوامع اســالمی در 
ــر  ــدن متاث ــد و آن تم ــرو بودن ــازی پیش تمدن س
ــود آن را در  ــه نم ــوده ک ــالمی ب ــگ اس از فرهن
معمــاری و ادبیــات و... می بینیــم. بــه دلیــل ایــن 
ــذا  ــم. ل ــذار بوده ای ــا تاثیرگ ــودن طبع ــرو ب پیش
غــرب عقــب مانــده آن دوران از ما تاثیــر پذیرفت 
ــرب  ــرد. غ ــتفاده ک ــالم اس ــای اس و از دانش ه
در یــک مقطــع زمانــی وامــدار تمــدن اســالمی 
بــوده اســت و ایــن را بایــد جوانــان مــا بداننــد تــا 

ــاوری داشــته باشــند. خودب
شــده  گفتــه  مســائل  از  گاهــی  منتهــی 
گفتــه  و  می شــود  غلطــی  نتیجه گیــری 
ــه االن  ــی ک ــدن غرب ــن تم ــاد ای ــود بنی می ش
جهانــی شــده، همــان تمــدن اســالمی اســت و 
ایــن زاییــده همــان صــادرات تمدنــی اســت کــه 
ــز اســالمی اســت!  ــن نی ــس ای ــته ایم پ ــا داش م
چــون پــرورش یافتــه آن چیــزی اســت کــه مــا 
بــه آنهــا داده ایــم. بنابرایــن الزم نیســت موضــع 

ــیم! ــته باش ــر آن داش ــی در براب منف
ــده در واکاوی تمــدن غــرب  ــی کــه بن توضیخات
ــاد  ــاق افت ــانس اتف ــه در دوران رنس ــی ک و تحول
و تغییــر اساســی اصــول بنیــادی آنهــا دادم، 
ــود.  ــری ب ــن نتیجــه گی ــری از ای ــرای پیش گی ب
ــدن  ــی تم ــری و فرهنگ ــری فک ــذا جهت گی ل
بعــد از عهــد رنســانس عــوض شــده و برمبنــای 
ــر را  ــت و بش ــی اس ــن حداقل ــان مداری و دی انس
ــعه  ــه توس ــته و او را ب ــی آزاد گذاش ــوع طلب در تن

ــه پیشــرفت. ــانده ن رس

|| برخــی یــک تلقــی غلطــی را مطــرح 
ــم  ــر بخواهی ــد اگ ــد و می گوین می کنن
ــالمی  ــن اس ــدن نوی ــال تم ــه دنب ب
برویــم بایــد چشــم بــر همــه مظاهــر 
ــادی  ــای م ــر مبن ــی بخاط ــدن غرب تم
آن، ببندیــم و از آنجایــی کــه ایــن امــر 
ــالمی در  ــدن اس ــت، تم ــدنی اس نش
ــود  ــه ناب ــدام در نطف ــل و اق ــام عم مق
ــوص  ــن خص ــما در ای ــر ش ــت. نظ اس

ــت؟ چیس
ــه می شــود تمــدن نویــن اســالمی  وقتــی گفت
کل  کــه  نمی کنیــم  اراده  را  معنــی  ایــن 
ــت.  ــد دور ریخ ــود را بای ــی موج ــر تمدن مظاه
ــه  ــه دو نکت ــد ب ــه ایــن اشــکال بای در پاســخ ب
توجــه کنیــم، بــه فــرض اینکــه گفتــه شــود در 
رگ و پــی ایــن تمــدن مــادی غــرب فرهنــگ 
مــادی بــه نحــو اتــم نفــوذ کــرده اســت، ایــن 
ــا  ــه م ــود ک ــد ب ــی نخواه ــن معن ــه ای ــر ب ام
ــن  ــدن نوی ــمت تم ــه س ــم ب ــی می خواهی وقت
اســالمی حرکــت کنیــم بایــد کل مظاهــر 
تمــدن غربــی را نادیــده بگیریــم. اکنــون 
ــی  ــدن غرب ــر تم ــه مظاه ــا ب ــی م ــرخ زندگ چ
ــد  ــم می کن ــل حک ــت و عق ــورده اس ــره خ گ
کــه اعتیــاد و وابســتگی خــود را بــه ایــن 
ــج  ــه تدری ــط ب ــاختارها و رواب ــوالت، س محص
کــم کنیــم. پــس بــه تدریــج بایــد بــرای آنهــا 
ــود را  ــتگی خ ــرده و وابس ــدا ک ــن پی جایگزی
ــاری  ــه بیم ــی ک ــل بدن ــم. مث ــه آن کــم کنی ب
ــد  ــالمتی بای ــرای س ــده و ب ــلط ش ــر آن مس ب
کم کــم ســلول های ســالم را تقویــت کــرد 
ــدا  ــه پی ــوده غلب ــلول های آل ــر س ــد ب ــا بتوان ت

ــد. بکن
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت مــا موضــع 
ــه غــرب مشــخص می کنیــم.  خــود را نســبت ب
امــا نکتــه دوم ایــن اســت کــه در قضــاوت 
ــرب  ــدن غ ــاوری و تم ــش و فن ــه دان ــبت ب نس
بایــد بیــن قضاوتی کــه نســبت بــه کل می کنیم 
ــم،  ــزا می کنی ــه اج ــبت ب ــه نس ــی ک و قضاوت
ــه  ــگاه کل گرایان ــک ن ــد. در ی ــل ش ــاوت قائ تف
ــی،  ــد تمــدن غرب ــه برآین ــرد ک ــد بررســی ک بای
بشــر را بــه چــه ســمتی ســوق داده اســت؟ از این 
موضــع مشــخص اســت کــه بشــر را بــه ســمت 
ــر شــدن کشــانده اســت.  اضمحــالل و حیوانی ت
با ذکــر شــواهد مختلف نظــری و عینــی مختلف 
معلــوم اســت کــه تمــدن غربــی کرامت انســانی 
ــا دور  ــم انبی ــان را از تعالی ــرده و انس ــن ب را از بی
کــرده اســت. ولــی وقتــی اجــزای آن را بررســی 
ــانی  ــم یکس ــا حک ــزا تمام ــن اج ــم ای می کنی
ندارنــد. لزومــی نــدارد کــه اجــزا عینــا حکــم کل 
را داشــته باشــند. ایــن بــی توجهــی گاهــا در رد 
ــد.  ــاق می افت ــالمی اتف ــن اس ــدن نوی ــه تم ادل
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ـــو گـفتــگـ

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سید جمال تاثیرگذار 
در بیداری اسالمی 

است نه مبدع آن

الدین  جمال  سید  درباره  رهبری  معظم  مقام 
اسدآبادی  می فرمایند: سیدجمال کسی بود که برای 
اولین بار بازگشت به اسالم را مطرح کرد. کسی که 
مساله حاکمیت،خیزش و بعثت جدید اسالم را اولین 
بار در فضای عالم به وجود آورد. او مطرح کننده، به 
وجود آورنده و آغازگر بازگشت به حاکمیت اسالم 
و نظام اسالم است. این را نمی شود دست کم گرفت 
و سیدجمال را نمی شود با کس دیگری مقایسه کرد. 
در عالم مبارزات سیاسی، او اولین کسی است که 
سلطه استعماری را برای مردم مسلمان آن زمان معنا 
کرد قبل از سیدجمال چیزی به نام سلطه استعماری 
برای مردم مسلمان حتی شناخته شده نبود. او کسی 
بود که در ایران، در مصر، در ترکیه، در هند، در اروپا 
کال در خاورمیانه در آسیا و در آفریقا سلطه سیاسی 
مغرب زمین را مطرح و معنا کرد و مردم را به این فکر 
انداخت که چنین واقعیتی وجود دارد و شما می دانید 
آن زمان، آغاز عمر استعمار بود چون استعمار در 
اول نشرش در این منطقه اصال شناخته شده نبود؛ 
سیدجمال اولین کسی بود که آن را شناساند. این ها 
سیاسی  مبارزات  گرفت.  کم  دست  نمی شود  را 
سیدجمال چیزی است که قابل مقایسه با هیچ یک 
افرادی که حول و حوش کار  مبارزات سیاسی  از 
سیدجمال حرکت کردند نیست.« )مصاحبه حضرت 
اسالمی  جمهوری  روزنامه  با  ای  خامنه  اهلل  آیت 

. ۳۰خرداد۱۳۶۰(  درتاریخ 
مشرق  بیدارگر  درگذشت  سالگرد  اسفندماه   ۱۸
همین  به  بود  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  زمین، 
بهانه با مجتبی کاظمی، عضو گروه مطالعات تاریخ 
معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
الدین  سیدجمال  های  اندیشه  تاثیر  خصوص  در 
اسدآبادی بر بیداری اسالمی به گفت و گو نشسته ایم. 

مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید؛

|| ســید جمــال الدیــن اســدآبادی در جهــان 
اســالم بــه عنــوان شــخصیتی مطــرح مــی 
شــود کــه توانســته تاثیــر مســتقیمی بــر بیــداری 
ــالم  ــان اس ــوج در جه ــن م ــاد ای ــالمی و ایج اس
ــوان  ــه عن ــراد او را ب ــی اف ــی برخ ــذارد و حت بگ
ــد. نظــر شــما در  ــی دانن ــن جنبــش م ــر ای آغازگ
ــه  ــا چ ــال ت ــید جم ــت و س ــوص چیس ــن خص ای
ــر  ــالمی تاثی ــداری اس ــر بی ــت ب ــزان توانس می

ــذارد؟ بگ
ــداری اســالمی  ــی در بی ــاد مختلف ــال از ابع مرحــوم ســید جم

نقــش داشــت امــا از ســخن گفتــن دربــاره تاثیــر او بــر بیــداری 
اســالمی، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه معمــوال او را 
شــخصیتی تعریــف مــی کننــد کــه مبــدع و پایــه گــذار حرکت 
بیــداری اســالمی بــوده در صورتــی کــه ایــن گونــه نیســت؛ به 
عبــارت دیگــر تاثیرگــذاری ســید جمــال تــا حــدی نبــوده کــه 
او را مبــدع بیــداری اســالمی بدانیــم. بــه ویــژه آن کــه بیــداری 
ــا غــرب در جهــان  ــود کــه در مواجهــه ب اســالمی، حرکتــی ب
اســالم بــه ویــژه جامعــه شــیعه ایــران، شــروع شــده و جامعــه 
اســالمی بــه نوعــی خــود را در برابــر غــرب بازخوانــی و حرکت 

خــود را آغــاز مــی کــرد.
 امــا دیــدگاه غلــط و نادرســت دیگــری نیــز دربــاره ســید جمال 
ــوس  ــالمی جاس ــداری اس ــیر بی ــه او را در مس ــود دارد ک وج
مــی دانــد بــه دلیــل روابطــی کــه بــا برخــی افــراد انگلیســی 
ــر در  ــن نظ ــه ای ــت، ک ــونری داش ــژ فراماس ــور در ل ــا حض ی

ــه ای اجحــاف اســت. ــه گون ــتباه و ب خصــوص او اش
در حقیقــت بیــداری اســالمی یــک حرکت عمیــق برخاســته از 
دورن اندیشــه اســالمی و زایشــی درونــی در مواجهــه بــا غــرب 
ــود و مســاله ای نیســت کــه شــخصی پایــه گــذار آن باشــد  ب
ــه در  ــردد ک ــی گ ــاز م ــادی ب ــه ابع ــی آن ب ــش اصل ــه زای بلک
خــوِد اندیشــه اســالمی حتــی اندیشــه اهــل ســنت بــه صورت 
مقاومــت در برابــر غــرب بــه چشــم مــی خــورد. بنابرایــن ســید 
جمــال شــخصیتی تاثیرگــذار در بیــداری اســالمی اســت امــا 

نــه مبــدع آن.

ــما  ــر ش ــا نظ ــق ب ــه مطاب ــذاری ک ــن تاثیرگ || ای
بــه صــورت مبنایــی نبــوده بلکــه تنهــا اثرگــذاری 
ــید  ــوده و س ــی ب ــه صورت ــه چ ــت، ب ــته اس داش
ــالمی  ــداری اس ــوج بی ــهمی در م ــه س ــال چ جم

ــت؟ ــته اس داش
تاثیــر ســید جمــال در حــوزه هــای مختلــف بــه طــرق 
ــاره  ــبه ق ــی، در ش ــه صورت ــران ب ــال در ای ــود؛ مث ــون ب گوناگ
ــه  ــژه مصــر ب ــه وی ــه ای دیگــر، در منطقــه شــامات ب ــه گون ب
ــب.  ــن ترتی ــه همی ــز ب ــر نی ــق دیگ ــر و در مناط ــکلی دیگ ش
ــاره او صــادر کــرد.  ــوان حکــِم یکســانی درب ــن نمــی ت بنابرای
اگــر بخواهیــم نکات مثبــت حرکــن این شــخصیت را بررســی 
کنیــم، ســید جمــال بــا ســفرهای متعــددی کــه به کشــورهای 
مختلــف داشــت، بــا ســخنرانی هــا و فعالیــت های خــود عمال 
ارتباطــی را در بخــش هــای گوناگــون جهــان اســالم ایجــاد 
ــان مســلمانان اعــم از  کــرد یعنــی یــک مســاله مشــترک می
شــیعه و ســنی پایه گــذاری کــرد و احســاس خطــری را کــه بــه 
ویــژه در مقــاالت او در روزنامــه عــروۀ الوثقــی بــه قلــم شــیخ 

ــه  ــه چشــم مــی خــورد، ب ــده نوشــته مــی شــد، ب محمــد عب
مســلمانان گوشــزد کــرد و کشــورهای اســالمی را بــه آگاهــی 
از حــال و احــواالت یکدیگــر فــرا مــی خوانــد. بنابرایــن  نوعــی 
تعهــد اجتماعــی نســبت بــه مشــکالت جامعــه اســالمی را در 
ادبیــات او پــر رنــگ مــی بینیــم کــه جامعــه اســالمی را بــرای 
حرکتــی نهیــب مــی زنــد. در واقــع نــوع آیاتــی کــه او اســتناد 
ــکات  ــد، ن ــی کن ــه مطــرح م ــی ک ــوع مطالب ــا ن ــد ی ــی کن م
ــته  ــود داش ــر او وج ــه در اندیشــه و تفک برجســته ای اســت ک

ــوده اســت. و بــه طــور واقعــی نیــز تاثیرگــذار ب
ــی  ــالم م ــان اس ــرای جه ــال ب ــید جم ــه س ــی ک ــا طرح ام
ریــزد – کــه البتــه خــاص او نیســت – ایــن اســت کــه مــا 
ــب  ــا در قال ــا غــرب را عمدت ــان اســالم ب ــر مواجهــات جه اگ
درگیــری هــای اســالم و مســیحیت ببینیــم، یعنــی در قبــل از 
مواجهــه بــا غــرب جدیــد، در خاطــره مســلمان هــا آن چیــزی 
ــی  ــگ هــای صلیب ــری وجــود دارد، جن ــوان درگی ــه عن ــه ب ک
اســت و در مفاهیمــی کــه بــر اســاس تقابــل بــا غــرب مطــرح 
ــرادی  ــی از اف ــت؛ یک ــیحیت اس ــالم و مس ــود، اس ــی ش م
کــه  بــر ایــن موضــوع تاثیــر گذاشــت تــا ایــن ادبیــات را بــه 
جامعــه اســالمی منتقــل کنــد کــه ایــن غــرب، غــرب قــرون 
وســطی نیســت بلکــه غــرب جدیــد اســت، ســید جمــال بــود. 
در حقیقــت در ادبیــات ســید جمــال اصــال واژه مســیحی دیــده 
نمــی شــود حتــی او تحلیــل هایــی مبنــی بــر ایــن مســاله دارد 
کــه اروپــا تغییــر کــرده اســت و ایــن اروپــا، اروپــای مســیحی 
نیســت و حــال اینکــه ایــن را مثبــت مــی داند یــا منفــی، نکته 

دیگــری اســت.
ــه  ــالمی در اندیش ــداری اس ــد بی ــه در بع ــری ک ــی دیگ  ویژگ
ــداری  ــت بی ــه او حرک ــت ک ــود دارد آن اس ــال وج ــید جم س
ــد.  ــی کن ــف م ــی تعری ــالح دین ــوب اص ــالمی را در چارچ اس
ــه  ــن ک ــد و ای ــال را دی ــید جم ــد طــرح س ــه بای اینجاســت ک
مشــکل را در کجــا مــی بینــد کــه طــرح او در قالــب اصــالح 

ــود. ــی ش ــف م تعری
ــه غــرب  اصــالح یعنــی ایــن کــه جامعــه اســالمی نســبت ب
ــن  ــل ای ــرای ح ــی او ب ــت و طرح ــی اس ــب ماندگ ــار عق دچ
ــز در آن  عقــب ماندگــی اســت. مشــکل عقــب ماندگــی را نی
چارچــوب نظــام آمــوزش دینــی و دروس آموزشــی کــه هنــوز 
در جهــان اســالم موجــود اســت و تدریــس مــی شــود، ماننــد 
فلســفه، کالم، ادبیــات عــرب و ...تعریــف مــی کنــد و معتقــد 
اســت ایــن نظــام آمــوزش بایــد تغییــر کنــد تــا جهــان اســالم 

ــد حرکــت جــدی داشــته باشــد. بتوان
در واقــع ســید جمــال ایــن تغییــر را در نگــرش مثبت بــه غرب 
تعریــف مــی کنــد و ایــن تحولــی کــه قــرار اســت در اندیشــه 
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ــا غــرب مــی دانــد و مــی  اســالمی اتفــاق افتــد، در نســبتی ب
ســنجد. بــه عبــارت دیگــر او غــرب را بــه عنــوان نمــاد جامعــه 
ــام  ــی نظ ــن بازخوان ــول دارد و ای ــرده، قب ــه پیشــرفت ک ای ک

آموزشــی را نســبت بــه غــرب در نظــر مــی گیــرد.
ــه  ــبت ب ــی نس ــوزش دین ــالح را در آم ــال، اص ــید جم ــذا س ل
وضعیــت موجــود جامعــه اســالمی مــی دانــد و در نســبت بــه 
غــرب؛ هر چنــد او بــا غــرب مبــارزه سیاســی نیــز دارد. بنابراین 
از ایــن زاویــه، اساســا موضــوع ســید جمــال متفــاوت می شــود 
و نمــی تــوان حرکــت او را حرکــت کامــال منطبــق بــر آمــوزه 
هــای دینــی بدانیــم و مــی تــوان بــه ایــن بُعــد اندیشــه ای او 
نقــد داشــت. در واقــع ایــن حرکــت ذیــل غــرب تعریــف مــی 
شــود و بازخوانــی معــارف دینــی بــر مبنــای پیشــرفت غربــی.
ویژگــی دیگــر حرکت ســید جمــال کــه از جهاتــی ارزش دارد 
و هنــوز هــم ارزشــمند اســت، توجــه دادن جامعــه اســالمی به 
ــیدجمال  ــه س ــت ک ــالم اس ــان اس ــق جه ــر رون ــته پ گذش
ــق و  ــر رون ــته پ ــن گذش ــود. ای ــات ب ــن ادبی ــذار ای ــه گ پای
ــه  ــی جامع ــه حرکت ــه نوعــی عقب موفــق جهــان اســالم را ب
قــرار مــی دهــد و بــرای ایــن کــه بتوانــد بــرای جهان اســالم 
ایجــاد انگیــزه ای کنــد و بــه آن هــا هویــت دهــد، - بــه دلیل 

آن کــه آن هــا زیــر بــار مســتعمره شــدن غــرب تحقیــر شــده 
بودنــد -، بــا یــادآوری گذشــته جهــان اســالم بــه عنــوان نماد 
ــه آنهــا قــوت قلــب مــی بخشــد و عقبــه حرکــت  موفــق، ب
آنهــا قــرار مــی دهــد. در طــرح ســید جمــال از جهاتی ســلفی 
گــری – البتــه نــه بــه معنــای وهابیــت گــری – وجــود دارد.

|| ســلفیت در اندیشــه ســیدجمال بــه چــه 
ــه  ــال چ ــید جم ــرح س ــوده و در ط ــی ب مفهوم

دارد؟ مفهومــی  و  جایــگاه 
ــای آن  ــن معن ــه ای ــه ب ــرح و اندیش ــن ط ــری در ای ــلفی گ س
ــوی  ــوان الگ ــه عن ــالم را ب ــق اس ــته موف ــه گذش ــت ک اس
موفــق و معیــاری بــرای حرکــت بیــداری اســالمی قــرار دهــد. 
اینجاســت کــه برخــی از شــاگردان ســید جمــال ماننــد عبــده و 
پــس از آن رشــید رضــا، ایــن بازگشــت بــه گذشــته اســالمی را 
گاه بــا ایدئولــوژی و ادبیــات وهابــی تفســیر کردنــد و نتیجه آن، 
ــوان  ــن صــورت نمــی ت ــر ای ــد شــد در غی ــن ســلفیت جدی ای
ــری  ــلفی گ ــه ای )س ــن اندیش ــال چنی ــید جم ــه س در اندیش
ــه معنــای وهابــی گــری( تعریــف کــرد. بلکــه او وهابیــت و  ب
بهاییــت را نقــد مــی کنــد و نمــی تــوان ایــن نســبت را بــه او 

داد. امــا در شــاگران او در بخشــی از آراء و اندیشــه هایشــان می 
تــوان بازگشــت بــه گذشــته و ایــن کــه ایــن گذشــته را معیــار 
ــداری  ــه خصــوص در حرکــت بی ــرار دادن، ب ــی امــروز ق ارزیاب
اهــل ســنت مــی تــوان تعریــف کــرد. وقتــی آن هــا گذشــته 
جهــان اســالمی را معیــار قــرار مــی دهنــد، بیــان مــی کننــد 
ــالم روی داده،  ــان اس ــته جه ــه در گذش ــی ک ــی از اتفاقات یک
وجــود نوعــی اتحــاد بــوده اســت. ســید جمــال ایــن اتحــاد را 
در پیوســتگی اجتماعــی مســلمانان و ورای مذهــب مــی بینــد. 
ــژه رشــید رضــا، شکســت ایــن  ــه وی امــا شــاگرد او عبــده و ب
ــه  ــد ک ــی بین ــی م ــت وهاب ــاس قرائ ــر اس ــالم را ب ــاد اس اتح
ــی آن  ــی وقت ــاد. یعن ــاق افت ــن شــکاف توســط شــیعه اتف اولی
هــا گذشــته جهــان اســالم را بررســی مــی کننــد کــه اتحــاد 
ــه باعــث شــد  ــن شــکافی ک ــا اولی داشــتند، در اندیشــه آن ه
ــم  ــه ه ــود ب ــت ب ــه موفقی ــه زمین ــالمی ک ــان اس ــاد جه اتح
بزنــد، تشــیع بــود البتــه در ادبیــات ســید جمــال ایــن موضــوع 
ــز  ــیعه هرگ ــه ش ــه و جامع ــن در اندیش ــه ای ــدارد البت ــود ن وج
وجــود نــدارد و مــا گذشــته اســالم را مــالک نمــی دانیــم هــر 
چنــد بــه عنــوان الگویــی موفــق مــد نظــر قــرار مــی دهیــم 

ــه گرفــت. ــوان از آن تجرب کــه مــی ت

ــه  ــالک ب ــالم را م ــته اس ــیعه گذش ــرا ش || چ
حســاب نمــی آورد؟

بــه دلیــل آن کــه ایــن تمــدن، تمدنــی اســت کــه محوریــت 
آن دولــت و خالفــت عباســی اســت. بــه عبــارت دیگــر تفــاوت 
اندیشــه شــیعه در بیــداری اســالمی در آن حرکتــی اســت کــه 
مــی بینــد، شــیعه تمــدن را در افــق مهدویــت مشــاهده مــی 
کنــد نــه گذشــته بلکــه گذشــته را تجربــه ای مــی دانــد کــه 
مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد. بنابرایــن ایــن اندیشــه در تفکر 
ســید جمــال هســت در صورتــی که در اندیشــه تشــیع نیســت 
لــذا مــا معتقدیم ســید جمــال در حرکــت جامعــه شــیعه چندان 
ــی در  ــورت مصداق ــه ص ــه ب ــز آن ک ــه ج ــدارد ب ــری ن تاثی
ــه آن اشــاره کــرد کــه  ــوان ب ــم تنباکــو مــی ت ماجــرای تحری

ــاد وجــود دارد. ــز جــای انتق ــه در مــورد آن نی البت
امــا در جهــان اســالم )بــه معنــای جهــان اهــل تســنن( عمدتا 
گذشــته گرایــی را ســید جمــال بــه صــورت نظــری بیــان کــرد 
البتــه ایــن مســاله بــه ضعــف تئوریــک اهــل ســنت بــاز مــی 
گــردد کــه آن هــا بــه دلیــل ایــن کــه مهدویــت را مهدویــت 
ــت  ــق را در محــور والی ــد و آن اف ــخ نمــی بینن جــاری در تاری
ــد،  ــام را موجــود نمــی بینن ــد و ام ــف کنن ــد تعری نمــی خواهت

عمــال نمــی تواننــد مــالک و تفســیر روشــن از آینــده داشــته 
و مالکــی روشــن تعریــف کننــد کــه بــه ســوی آن بــرود و این 
مســاله موجــب مــی شــود عمــال بــه ســمت گذشــته و نوعــی 
ــال  ــش( اقب ــت و داع ــای وهابی ــه معن ــه ب ــه ن ــلفیت )البت س

داشــته باشــد.

|| ســید جمــال چــه تأثیــرات خاصــی در ایــران بر 
جای گذاشــت؟

ــر  ــران، ب ــژه ای ــه وی مرحــوم ســید جمــال در جهــان تشــیع ب
طیــف خاصــی تاثیــر گذاشــت کــه ایــن طیــف عمدتــا در پــی 
ــوم  ــا مرح ــروع آن ب ــه ش ــت ک ــه اس ــالم و مدرنیت ــع اس جم
اســداهلل خرقانــی بــود و پــس از آن بــه مرحــوم بــازرگان مــی 
رســد کــه در ذهــن آن هــا به نوعــی آشــتی اســالم بــا مدرنیته 
وجــود دارد و ایــن بُعــد ســید جمــال و ایــن کــه اندیشــه دینــی 
ــرای آن هــا  ــگاه غربــی بازخوانــی کــردن، ب ــا محوریــت ن را ب
ــد انقــالب گــری او  ــورد بُع ــا در م ــاز اســت ام ــوب و ممت مطل

ممکــن اســت قرائــت هــای مختلفــی داشــته باشــند.
ــال  ــال را دنب ــید جم ــران س ــخصا در ای ــف و مش ــن طی در ای
کردنــد و جالــب اســت در ایــن طیــف هــم بــه نوعــی ســلفی 
گــری وجــود دارد کــه همــان تعبیــر روشــنفکری دینــی را در 
مــورد آن هــا بــه کار مــی بریــم. در واقــع ســلفی گــری یعنــی 
گذشــته جهــان اســالم را مــورد نظــر و تأکیــد قــرار مــی دهــد 
بــه دلیــل آن کــه نمــی خواهــد اندیشــه تشــیع را اندیشــه زنده 
در تاریــخ ببینــد کــه خــود هویــت و حرکــت مســتقل و قابلیت 
ایجــاد تمــدن مســتقل را دارد و مــی خواهد بــرای خــود تاریخ و 
جــای پایــی پیــدا کنــد، ســلفی هــا ایــن جــای پــا را در گذشــته 

مــی بیننــد.

|| تفــاوت ایــن رویکــرد و دیــدگاه بــا ســلفی گری 
کــه اهــل ســنت بــه آن معتقد شــد، در چیســت؟

ــالم  ــدر اس ــق در ص ــه موف ــنت آن تجرب ــل س ــدگاه اه  در دی
دیــده مــی شــود و ایــن طیــف در شــیعه، تجربــه موفــق را در 
ــه در آن  ــد ک ــی کنن ــال م ــارم هجــری دنب ــرن ســوم و چه ق
ــی  ــای علم ــت ه ــم اســت و موفقی ــی حاک ــم گرای ــی عل نوع
ــن ســخن در اندیشــه  ــن دوره بســیار برجســته اســت. ای در ای
و جامعــه شــیعه وجــود داشــت و ایــن گــروه بــه شــدت در پــی 
زنــده کــردن اندیشــه ســید جمــال هســتند و مــا هرگــز شــاهد 
حضــور ایــن تفکــر و اندیشــه نــه در ادبیات مشــروطه هســیتم 
ــی، مرحــوم  ــوم نائین ــذار همچــون مرح ــراد اثرگ ــان اف ــه می ن
ــد و مرحــوم آقــا نجفــی، هــر چنــد گاه اشــاره شــده امــا  آخون
ایــن کــه ســید جمــال بــه صــورت محــور باشــد، وجــود نــدارد 
امــا جالــب اســت در ایــران معمــوال ســید جمــال بــه عنــوان 
ــود  ــی ش ــناخته م ــنفکری ش ــون روش ــرح در مت شــخص مط
ــداری  ــر بی ــذار و آغازگ ــه گ ــراد او را پای ــی اف ــوال برخ و معم
اســالمی مــی داننــد در صورتــی کــه ایــن ادعا نادرســت اســت 
و تاثیــر او در ایــران محــدود اســت و حرکــت شــیعه، حرکــت 
مســتدامی اســت کــه از صفویــه شــروع شــده و حرکــت تمدنی 
ــکل  ــیعی ش ــت ش ــیعی و مدنی ــت ش ــت – مل ــب دول در قال

ــا انقــالب اســالمی پیــش آمــده اســت. گرفتــه و ت

|| بنابرایــن شــما قائــل بــه تأثیرگــذاری متفــاوت 
ســیدجمال بــر شــیعه و ســنی هســتید؟

تاثیرگــذاری ســید جمــال در دو بخــش قابــل بررســی اســت؛ 
نخســت در جهــان اســالم و ســپس در جهــان تشــیع کــه در 
ــز  ــده مــی شــود کــه آن هــا نی طیــف روشــنفکری دینــی دی
در بازخوانــی دینــی ایــن تاثیرپذیــری را از ســید جمــال دارنــد 
برخــالف جهاتــی کــه در اندیشــه اهــل ســنت اســت و آن هــا 

جهــات هویتــی را از ســید جمــال مــی گیرنــد.
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ـــو گـفتــگـ

اسالمي  زندگي  کتب سبک  نمایشگاه   
ایراني، به مدت ۶ روز در گالري خانه 
کانون  همت  به  هنري  حوزه  عکاسان 
اندیشه جوان و با حمایت دبیرخانه جایزه 
و نمایشگاه مرآت برقرار شد. در آخرین 
یقینی،  محمدرضا  با  نمایشگاه  این  روز 
درباره  جوان   اندیشه  کانون  مدیرعامل 
گفتگو کردیم.  نمایشگاه  این  برگزاری 
وی در این گفت وگو ضمن بیان مطالبی در 
باب تعریف سبک زندگي، مباني و کلیات 
آن، در خصوص روند پژوهش و ارزیابي 
ایرانی-  زندگي  سبک  حوزه ي  کتب 
کانون  پژوهشگران  توسط  که  اسالمی 
اندیشه جوان انجام شده بود توضیحاتی 

داد. ارائه 

ــگاه  ــزه و نمایش ــي جای ــاي یقین || آق
ــپري  ــود را س ــن روز خ ــرآت آخری م
ــما  ــه ش ــوت ب ــن خداق ــد ضم مي کن
ــان در خصــوص نمایشــگاه  و همکارانت
کتب ســبک زندگــي اســالميـ  ایراني، 
ــورد  ــم در م ــش مي کن ــدا خواه در ابت
منظــور از ســبک زندگــی و مفهــوم آن 
ــد و ســپس در خصــوص  ــح دهی توضی

ــد.  ــح بفرمایی ــرآت توضی م
ــه  ــا در عرص ــلیقه م ــان س ــی هم ــبک زندگ س
ــت.  ــی اس ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــی ف زندگ
امــوری پشــتوانه ســبک زندگی مــا هســتند و آن 
ــت  ــی ماس ــری و جهان بین ــه و جهان نگ اندیش
ــان  ــه گرایش هایم ــا ب ــن جهان نگــری م ــه ای ک
شــکل می دهــد و ایــن گرایش هــا منشــأ 
ــار گاهــی مطابــق  ــار مــا می شــود. ایــن رفت رفت
ــق ســلیقه نیســت  ســلیقه اســت و گاهــی مطاب
یعنــی گاهــی الزامــات قانونــی و الزامــات 
نهادهــای ضامــن اجــرای قانــون مــا را وادار 
ــوان  ــا نت ــه بس ــه چ ــد ک ــاری می کنن ــه رفت ب
ــمار آورد،  ــه ش ــی ب ــبک زندگ ــزو س ــن را ج ای
ــا وقتــی کــه دوربیــن وجــود دارد  یعنــی مثــاًل ت
مــن از چــراغ  قرمــز عبــور نمی کنــم؛ پــس 
ــای  ــزو نمونه ه ــز ج ــراغ  قرم ــت چ ــف پش توق
ــارت  ــه عب ــا ب ــت )ی ــن نیس ــی م ــبک زندگ س
ــه  ــن اســت ک ــی م ــن، ســبک زندگ ــر: ای دقیقت
ــی  ــم نم ــون و نظ ــه قان ــن ب ــد ت ــا زور نباش ت
دهــم(. امــا مــواردی در رفتــار مــن اســت کــه بــا 
ســلیقه خــودم آنهــا را انتخــاب کــرده ام و انجــام 
می دهــم کــه اینهــا ســبک زندگــی اســت 
ــل  ــت تحمی ــن اس ــم ممک ــا ه ــود اینه ــه خ ک
ــا از  ــي و ی ــاي اجتماع ــب هنجاره ــده از جان ش
ــاًل  ــه باشــد، مث ــی فکــری مــا نشــات گرفت مبان
ــور و  ــا ش ــن ی ــی ۲۲ بهم ــرکت در راهپیمای ش
ــات و  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــردم ب ــان م هیج
شــرکت در نمــاز عیــد فطــر نمونه هایــی از 
ســبک زندگــی اجتماعــی و معنــوی ماســت کــه 
ــا و  ــم و ریشــه در باوره ــان انتخــاب کردی خودم
ــه  ــش ب ــاًل گرای ــی مث ــان دارد. ول گرایش هایم
تجمــالت، چشــم  و هم چشــمی ها، گرایــش مــا 

بــه تشــریفات، بــه زندگــی مســرفانه، کــه شــاید 
ــوه  ــن نح ــان، ای ــم و خودم ــان بودی ــر خودم اگ
ــم  ــرای خودمــان انتخــاب نمی کردی زندگــی را ب
ــد  ــا باش ــه م ــاع ب ــاي اجتم ــي هنجاره و تحمیل
کــه البتــه ایــن مــورد از جملــه آفت هــای 
ــی  ــن ســبک زندگ ــود. ای ــی می ش ســبک زندگ
ــا را می ســازد،  ــردی و اجتماعــی م شــخصیت ف
کــه ایــن شــخصیت فــردی و اجتماعــی نشــات 

ــت. ــی اس ــردی و اجتماع ــت ف ــه از هوی گرفت

مــا  هویــت  ارکان  خصــوص  در   ||
صحبــت زیــاد مي شــود نظــر شــما در 
خصــوص ایرانیــان مســلمان چیســت؟
ــالم  ــوص اس ــه خص ــالم ب ــر، اس ــک عنص ی
اهل بیــت علیهــم الســالم اســت، و یکــی دیگــر 
هــم عنصــر ایرانیــت و تاریــخ مــا و امور باســتانی 
ــت.  ــکل داده اس ــا ش ــش م ــه َمن ــه ب ــت ک اس
ــدن  ــگ و تم ــه فرهن ــور شــکل دهنده ب ــن ام ای
ــی  ــبک زندگ ــن س ــس بنابرای ــتند؛ پ ــا هس م
ــگ  ــده فرهن ــکلی معرفی کنن ــه ش ــد ب می توان
و تمــدن مــا باشــد، اگرچــه ممکــن اســت ایــن 
ســنن باســتاني، در مــواردي، خــود آســیب و 

ــمار رود. ــه ش ــا ب ــت  م ــراي زیس ــد ب تهدی
ــن  ــری حــدود ســال 9۱ در ای ــام معظــم رهب مق
ــم در  ــه الزم مي بین ــتند ک ــی داش ــه صحبت زمین
ــه  ــم، »اگــر مــا پیشــرفت همه جانب اینجــا بخوان
را بــه معنــای تمدن ســازی نویــن ایران اســالمی 
ــش  ــن دوبخ ــدن نوی ــن تم ــم ای ــر بگیری در نظ
دارد، یــک بخــش، بخــش ابــزاری اســت و یــک 
بخــش دیگــر، بخــش متنــی و اصلــی و اساســی 
ــه هــردو بخــش بایــد رســید. بخــش  اســت و ب
ابــزاری عبــارت اســت از همیــن ارزش هایــی که 
ــه عنــوان پیشــرفت کشــور مطــرح  مــا امــروز ب
ــی  ــی آن چیزهای ــش حقیق ــا بخ ــم ام می کنی
اســت کــه متــن زندگــی مــا را تشــکیل می  دهــد 
ــرض  ــه ع ــت ک ــبک زندگیس ــان س ــه هم ک
ــدن  ــی تم ــی و اصل ــن بخــش حقیق ــم. ای کردی
ــبک ازدواج،  ــواده، س ــئله خان ــل مس ــت، مث اس
ــرف،  ــوی مص ــاس، الگ ــوع لب ــکن، ن ــوع مس ن
ــوع آشــپزی، تفریحــات، خــط،  ــوع خــوراک، ن ن
زبــان، مســئله کســب و کار، رفتــار مــا در محــّل 
کار، رفتــار مــا در دانشــگاه، رفتــار مــا در مدرســه، 

ــا در  ــار م ــی، رفت ــت سیاس ــا در فعالی ــار م رفت
ــار  ــه در اختی ــانه ای ک ــا در رس ــار م ورزش، رفت
ــا  ــار م ــادر، رفت ــدر و م ــا پ ــا ب ــار م ــت، رفت ماس
ــا  ــا ب ــار م ــد، رفت ــا فرزن ــا ب ــار م ــا همســر، رفت ب
ــا  ــا ب ــار م ــوس، رفت ــا مرئ ــا ب ــار م ــس، رفت رئی
ــت، ســفرهای  ــور دول ــا مام ــا ب ــار م ــس، رفت پلی
مــا، نظافــت و طهــارت مــا، رفتــار مــا با دوســت، 
رفتــار مــا بــا دشــمن، رفتــار مــا بــا بیگانــه، اینهــا 
آن بخش هــای اصلــی تمــدن اســت کــه متــن 
ــد  ــاهده می فرمایی ــت«. مش ــان اس ــی انس زندگ
چــه اســتقصاي مناســبی در مؤلفه هــای مختلــف 
ســبک زندگــی در ایــن فرمایــش مقــام معظــم 

ــود دارد. ــری وج رهب

ــه  ــیب هایي ک ــما آس ــده ش ــه عقی || ب
در ســبک زندگــی ایرانیــان دیــده 

چیســت؟ مي شــود 
ــا  ــت ام ــالم اس ــا اس ــت م ــی هوی ــن اصل رک
ــود دارد  ــا وج ــی م ــبک زندگ ــی از س نمودهای
ــئله  ــدارد، مس ــالم ن ــا اس ــبی ب ــچ تناس ــه هی ک
ــی،  ــرج در رانندگ ــرج و م ــئله ه ــی، مس بی نظم
اجتماعــی،  پرخاش هــای  حــرص،  مســئله 
ــران،  ــروی دیگ ــه آب ــبت ب ــی نس بی مالحظه گ
ــم  ــی کنی ــار م ــا طــوری رفت ــن جاه ــا در ای گوی
ــا  ــتیم. م ــکوالر هس ــی س ــه کلّ ــی ب ــه گوی ک
ــی  ــا وقت ــا و حزب اللهی ه ــن و انقالبی ه متدینی
ــت،  ــالب هس ــعارهای انق ــا و ش ــث ارزش ه بح
مثــال جایــی کــه می خواهیــم رابطــه دیــن 
ــن و ... را  ــت و دی ــن، سیاس ــم و دی ــا، عل و دنی
ــل دیدگاه هــای  مشــخص کنیــم کامــاًل در مقاب
در  اّمــا  می گیریــم،  موضــع  سکوالریســتی 
جاهایــی دیگــر برخــي از مــاـ  متاســفانهـ  کاماًل 
ــه  ــی در زمین ــا معضالت ــتیم. اینه ــکوالر هس س
ســبک زندگــی ماســت کــه بایــد در ایــن زمینــه 

ــرد. ــر و کار ک فک

ــن  ــام ای ــرآت و انج ــوص م || در خص
ــد. ــح بفرمایی ــش توضی پژوه

ــروه  ــت کارگ ــا هدای ــوان ب ــه ج ــون اندیش کان
تخصصــی کتــاب، پژوهشــی را در زمینــه کتــب 
ســبک زندگــی ایرانــیـ  اســالمی شــروع کــرده 
ــا ۱۳9۴، 55۰  ــه ســال هاي ۱۳۷۰ ت کــه در فاصل

ــن  ــده، از ای ــایي ش ــه شناس ــن رابط ــر در ای اث
تعــداد، ۳5۰ اثــر طبقــه بنــدي و ۲۳۰ اثــر مــورد 
ــه طــور تفصیلــی  ــر ب معرفــی و بررســی و 5۰ اث
مــورد تحلیــل و ارزیابــی و بررســی قــرار گرفــت.

ــي در ایــن پژوهــش، در ســه  کتــب مــورد ارزیاب
بخــش کلــی قابــل ارائــه و دســته بنــدي اســت: 
دســته نخســت کتــب بنیادیــن و تبیینــی ســبک 
زندگــی ایرانــیـ  اســالمی، دیگــری کتــب 
ــالمی؛ و  ــیـ  اس ــی ایران ــبک زندگ ــج س تروی
ســوم کتــب ترویــج ســبک زندگــی غیر همســو. 
کتــب دســته نخســت بــه معنــای ســبک زندگی 
ــرورت  ــق، ض ــکان تحق ــالمی ام ــیـ  اس ایران
محقــق ســاختن ایــن ســبک زندگــی در عرصــه 
حیــات فــردی و اجتماعــی و شــاخص ها و 
مالک هــای ایــن ســبک زندگــی پرداختــه 

ــت. اس
دســته دوم کتــب ترویــج زندگــی ایرانــیـ  
اســالمی اســت کــه بــه ســبک زندگــی فــردی، 
ــر،  ــته  اخی ــردازد. دس ــی مي پ ــی، اجتماع خانوادگ
ــی  ــبک زندگ ــاخه هاي س ــر ش ــامل زی ــود ش خ
اســالمِي فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی اســت. 
همچنیــن کتــب دســته دوم را مي تــوان بــه 
ــهدا  ــان، ش ــت معصوم ــیره و سرگذش ــب س کت
و شــخصیت های ایرانــی ـ اســالمی، کتــب 
ــع  ــار جام ــان و آث ــه کــودکان و نوجوان ــوط ب مرب
کــه بــه وجــوه مختلــف  ســبک زندگــی ایرانیـ  
اســالمی پرداختــه دســته بنــدي نمــود، بارزترین 
ــات  ــاب مفاتیح الحی ــع، کت ــب جام ــداق کت مص

ــت. ــی اس ــوادی آمل ــه ج ــرت عالم حض
ــب ســبک زندگــی کــه دیگــر  دســته ســوم کت
ارتباطــی بــا ســبک زندگــی ایرانــی – اســالمی 
ــا  ــو ب ــر همس ــی غی ــبک زندگ ــروج س ــدارد م ن
اســالمّیت و ایرانّیــت ماســت در قالب هایــي 
عامه پســند،  ادبیــات  شــعر،  رمــان،  نظیــر 
ــی ســکوالر  ــب تربیت ــت، کت روانشناســی موفقّی
ــناختی  ــی و روانش ــی تربیت ــه مبان ــا ب و بی اعتن
اســالمی، کــودک، مهارتــی، هنــری و آموزشــی.

|| مــالک هــا وشــاخص هــای بررســی 
ایــن کتــب چیســت؟

مــالک هــا و شــاخص های بررســی کتــب، 
شــامل شــاخص های گرافیکــی و شــاخص های 
ــی  ــاخص های گرافیک ــوند. ش ــی مي ش محتوای
خــود، دربرگیرنــدۀ بررســي جلــد کتــاب از جهــت 
تصویــر روی جلــد و عنــوان اصلــی اســت. 
ــوای  ــوع و محت ــا موض ــد ب ــر جل ــق تصوی تطاب
ــدی و  ــا، هدفمن ــی زیب ــر گرافیک ــاب ، تصوی کت
پیــام دار بــودن تصویــر، انتقــال آســان و گویــای 
ــال  ــرای انتق ــد ب ــم، اســتفاده از پشــت جل مفاهی
ــل  ــح داخ ــان صحی ــی و چیدم ــام، صفحه آرای پی
کتــاب، فضــای مناســب بــرای تنفــس مخاطب، 
ــیه ها، از  ــطور و حاش ــن س ــب بی ــه مناس فاصل
ــه  ــي اســت از جمل ــاخص هاي گرافیک ــر ش دیگ
معیارهــاي فنــي، صفحــه فهرســت و شناســنامه 
ــب  ــدی مناس ــازی و رنگ بن ــب ، تصویرس مناس

ــد. ــاب مي باش ــاپ کت ــت چ ــات و کیفی صفح
ــوای  ــز شــامل، محت ــی نی شــاخص های محتوای
ــی  ــر، منطق ــی اث ــای محتوای ــر غن ــی نظی علم
بــودن مطالــب، ارائــه عقالنــي و عقالیــی 
از  معــارف اســالمی، بهره بــرداري مناســب 

منابــع دینــي و علمــي مي شــود.

مدیرعامل کانون اندیشه جوان درگفتگو با مهر:

اندیشه و جهان نگری ما، پشتوانه سبک زندگی ماست
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ـــو گـفتــگـ

ــی مؤلفه هــای پژوهشــی اســت؛  از دیگــر شــاخص های محتوای
یعنــی اســتانداردهای پژوهشــی بــه درســتی رعایت شــده باشــد، 
اتقــان در نقــل مســتندات و بهره  گیــری از منابــع معتبــر، ارتبــاط 
ــن و  ــق عناوی ــده، تطاب ــب مطرح ش ــا مطال ــاب ب ــوع کت موض
ــح  ــاع صحی ــب، ارج ــدی مناس ــوا، فصل بن ــا محت ــرفصل ها ب س

و روش منــد منابــع مــورد اســتفاده و ...
مؤلفــه ســوم از شــاخص های محتوایــی، مؤلفه هــای موضوعــی 
مخاطب شناســانه اســت. نظیــر توجــه به ضــرورت انتشــار کتــاب 
ــه ســبک زندگــی مطلــوب،  در تغییــر ســبک زندگــی موجــود ب
ــا  ــی ی ــا موضــوع، رویکــرد ایجاب ــاب ب ــام کت ــودن تم ــط ب مرتب
ــج  ــالمی، تروی ــیـ  اس ــی ایران ــبک زندگ ــن س ــلبی در تبیی س
مســتقیم یــا غیرمســتقیم ســبک زندگــی ایرانــيـ  اســالمی و ...

همچنیــن در ایــن پژوهــش ناشــران از جهــت توجــه بــه 
جنبه هــاي گرافیکــي کتــاب، محتــوای کتــاب، جامعیــت 
موضوعــات انتخــاب شــده و پرداختــن بــه مؤلفه هــای مختلــف 
ســبک زندگــی و تنــوع در موضوعــات نیــز مــورد ارزیابــي قــرار 

گرفته انــد.

|| باالتریــن تعــداد کتــاب ســبک زندگــی ایرانــیـ  
اســالمی در چــه زمینــه ای بــوده اســت؟

ــالمی  ــیـ  اس ــی ایران ــبک زندگ ــاب س ــداد کت ــن تع باالتری
ــاب  ــداد کت ــت؛ تع ــوده اس ــردی ب ــی ف ــبک زندگ ــه س در زمین
ســبک زندگــی ایرانــیـ  اســالمی در زمینــه زندگــی فــردی ۳۴ 
ــا ســال  ــن حــوزه از ســال ۷۰ ت ــه در ای درصــد کتــب نشــر یافت
9۴ اســت کــه از ایــن ۳۴ درصــد، حــدود ۴۰ درصــدش در زمینــه 
معنویــت و خودســازی بــوده اســت، یعنــی بحث هــای اخالقــی 
در ســبک زندگــی؛ کــه ایــن ۴۰ درصــد هــم رویکــرد نظــری و 
غیرکاربــردی داشــتند کــه البتــه ایــن نســبت نامناســبی نیســت. 
ــه نظــری  ــن ۳۴ درصــد جنب ــم ۴۰ درصــد از ای ــی می گویی وقت
ــر  ــه نظ ــته و ب ــردی داش ــه کارب ــد جنب ــی ۶۶ درص ــته یعن داش
ــه  ــار ب ــی اســت. همچنیــن ۳ درصــد از آث می رســد نســبت خوب
ــالمي  ــي اس ــي ایران ــبک زندگ ــه س ــادي در زمین ــث بنی مباح
ــن نســبت ســه درصــد  ــم ای ــه اســت کــه تصــور می کن پرداخت

هــم نســبت نامناســبی نباشــد.
در فاصلــه بیــن ســال های ۱۳9۰ تــا ۱۳9۴ باتوجــه بــه 
ــه  ــن ب ــا پرداخت ــاط ب ــری در ارتب ــام معظــم رهب فرمایشــات مق
ــاپ  ــاب چ ــدود ۱۶۰ کت ــالمی ح ــیـ  اس ــی ایران ــبک زندگ س
گردیــده کــه ایــن نشــان می دهــد بعــد از فرمایــش رهبرمعظــم، 
ــورت  ــه ص ــی ب ــبک زندگ ــه س ــش در زمین ــق و پژوه تحقی
گســترده توســط مؤلفــان و محققــان آغــاز شــده و در ســال 9۳ 
ــدا آن پژوهــش و تحقیــق  ــی مب ــه نتیجــه رســیده اســت. یعن ب
ــه ثمــر رســیدن  و ســپس تالیــف از همــان حــدود ســال 9۱ و ب
آن در ســال 9۳ بــوده اســت، یعنــی فرمایــش هــاي رهبــري دو 
ســال بعــد بــه بــار نشســته اســت. امــا آمــار ســال 9۴ـ  کــه هــم 
اکنــون هــم در پایــان ســال 9۴ هســتیمـ  نشــان می دهــد آثــار 
چــاپ شــده در ایــن ســال  بــاز همــان پژوهش هــا و تحقیقــات 
آغــاز شــده در حــدود ســال 9۱ اســت کــه بــه ســال 9۳ نرســیده 
و در ســال 9۴ چــاپ شــده و ایــن نمایانگــر آن اســت کــه بعــد از 
فرمایشــات رهبــري عزیــز یــک موجــی در جامعــه نویســندگان، 
ــده کــه  ــه وجــود آم ــاط ب ــن ارتب ــان و پژوهشــگران در ای محقق
آن مــوج اکنــون در حــال افــول اســت و نبایــد ایــن اتفــاق بیفتــد 
کــه خــود ایــن جایــزه و نمایشــگاه اقدامــی در ایــن راســتا اســت.
بــا رایزنــی ای کــه در دبیرخانه جایــزه و نمایشــگاه ســبک زندگی 
بــه عمــل آمــد و بــا بررســی آثــار و ناشــران و مؤلفان، ســه ناشــر 
بــه عنوان ناشــر برتر مشــخص شــدند کــه عبارتنــد از: انتشــارات 
ــارف و  ــر مع ــم و نش ــاب ق ــتان کت ــارات بوس ــر، انتش ــر کبی امی
ــی  ــر کّم ــم از نظ ــه، ه ــرم ک ــان محت ــی از مؤلف ــن یک همچنی
ــا  ــی از پرکارترین ه ــت یک ــود گف ــی می ش ــر کیف ــم از نظ و ه
ــاب  ــد جن ــمار مي رون ــه ش ــه ب ــن عرص ــا در ای ــه کارترین ه و ب
آقــای محمــد هــادی محمــودی بــه عنــوان مؤلــف برتــر معّرفی 

ــد. گردیدن

ــر  ــواره ناگزی »خویشــتن اســالمی« در دوران معاصــر هم
از ارائــه تعریفــی روشــن از »دیگــری«، در راســتای 
بازتولیــد فکــری خــود بــوده اســت. ایــن انــگاره تــا کجــا 
در تعریــف ســلبی از خــود موفــق عمــل کــرده اســت؟وقتی 
از هویــت ســخن گفتــه مــی شــود عــالوه بــر مفاهیمــی 
ــیء را  ــک ش ــودی ی ــاد وج ــی ابع ــورت اثبات ــه ص ــه ب ک
ــود  ــز وج ــی نی ــزاره های ــه گ ــد، مجموع ــی دهن ــان م نش
ــه تعریــف هویــت شــیء  ــد کــه از منظــری ســلبی، ب دارن
ــری  ــته دوم دیگ ــای دس ــزاره ه ــن گ ــد. ای ــی پردازن م
یــک شــیء را تعریــف مــی کننــد تــا بــه واســطه آن خــود 
ــا انســان هســتیم و  شــیء تصدیــق شــود. مثــل آنکــه م
ایــن یعنــی حیــوان نیســتیم. حیــوان در اینجــا "دیگــری" 
انســان اســت! خویشــتن یــا خــودی اســالمی، یــک آرمان 
ــف  ــن مختل ــت و در عناوی ــالمی اس ــر اس ــه معاص اندیش
ــوده  ــالم ب ــان اس ــر جه ــمندان متأخ ــه دانش ــورد توج م
ــای  ــوع گفتگوه ــان موض ــن می ــری" در ای اســت و "دیگ
مفصلــی اســت. مــا در اکنــون بــا نگــرش هایــی 
واپســگرا مواجهیــم کــه صورتــی از خویشــتن اســالمی و 
دیگــری آن ترســیم کــرده انــد کــه خشــونت و قصــاوت در 
اندیشــه هــا و شــیوه هــای آن نســبتی بــا پســوند اســالمی 

ــدارد. اش ن
ــان و  ــه خشــونت عری ــن اســت ک ــا ای ــه م ــروض اولی مف
قبیــح گــروه هــای ســلفی – تکفیــری، در اندیشــه و عمل، 
مبتنــی بــر برداشــتهایی از دیگــری شــکل مــی گیــرد کــه 
ــود دارد.  ــنی وج ــه روش ــالمی ب ــه اس ــه آن در اندیش زمین
ــزه شــده و  ایــن برداشــت از دیگــری کــه خشــونت تئوری
ــر از قــرن  ــد، متأث ــز مــی کن ــه آن تجوی ــر علی ــدوی را ب ب
ها ســیطره تفکــر خانــدان هــای امــوی، عباســی، ایلخانی، 

صفــوی و... بــر جهــان اســالم اســت.

نوستالوژی اشعری - معتزلی
بــه عقیــده قاســم پورحســن عضــو هیــات علمی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی، دیــدگاه ســلفی بیــش از دیگــر نحلــه 
ــت  ــی اس ــوی و عباس ــخ ام ــر از تاری ــالمی متأث ــای اس ه

و بــه همیــن دلیــل بیشــتر از دیگــر نحلــه هــای اســالمی 
نســبت بــه دیگــری بــا ســتیزه و حــذف حداکثــری مواجــه 

مــی شــود.
ــتی  ــم درس ــی فه ــور کل ــه ط ــه ب ــن آنک ــزود: ضم وی اف
از دیگــری در اندیشــه اســالمی ترســیم نشــده اســت، امــا 
ایــن انحــراف در نــگاه ســلفی در مواجــه بــا دیگــری حــد 
اکثــری اســت. چــون خــود را حقانیــت محــض مــی دانــد 
و دیگــری را باطــل محــض مــی پنــدارد. بــه ایــن ترتیــب 
ــده  ــه برآم ــود ک ــی ش ــی م ــاد تلق ــرک و الح ــری ش دیگ
ــری  ــم از دیگ ــن فه ــت. ای ــی اس ــدگاه تاریخ ــک دی از ی
بــا جایگاهــی کــه اســالم بــرای انســان و نزدیکــی میــان 
انســانها بــا عقایــد مختلــف قائــل اســت مطابقــت نــدارد، و 
در طــول تاریــخ ســلطه خانــدان هایــی همچــون امــوی و 
ــه اســت. نقطــه  ــر جهــان اســالم شــکل گرفت عباســی ب
ــفی  ــم فلس ــالمی، فه ــه اس ــم در اندیش ــن فه ــل ای مقاب
ــینا  ــن س ــی و اب ــون فاراب ــمندانی همچ ــی دانش – اخالق
اســت کــه دیگــری را نــه تنهــا بیگانــه نمــی دانــد بلکــه 
تــالش مــی کننــد تــا آن بشناســند و بــا او تعامــل کننــد. 
ــب  ــی در مذه ــالمی، عقلگرای ــنت اس ــن س ــخور ای آبش

تشــیع اســت.

ــری  ــام »دیگ ــه ن ــی ب ــالم و بدعت ــان اس جه
ــی« هراس

این عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی ادامه 
ــی  ــود دارد؛ یک ــری وج ــاره دیگ ــی درب ــم اساس داد: دو فه
فهــم فلســفی – اخالقــی و یکــی فهــم مذهبــی و 
متافیزیکــی اســت و دومــی دیــدگاه غالــب اســت. در فهــم 
فلســفی، اخــالق در فهــم از دیگــری بــر متافیزیــک تقــدم 
پیــدا کــرده اســت. منظــور از اخــالق در اینجــا لزومــا یــک 
ــالق  ــفی از اخ ــم فلس ــک فه ــت، ی ــی نیس ــم فرهنگ فه
ــا  ــه تنه ــری ن ــی، دیگ ــفی و اخالق ــم فلس ــت. در فه اس
در  مــا  بــا  بلکــه  شــود،  نمــی  پنداشــته  دشــمن 
ســاختن جهانــی کــه در آن هســتیم، ســهیم اســت. 
ــم او را  ــا مــی توانی ــه نیســت و م در اینجــا دیگــری بیگان

پورحسن در گفتگو با مهر عنوان کرد:

فهم درستی از دیگری در اندیشه اسالمی 
ترسیم نشده است

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 |  شماره 8 |   اردیبهشت 95 

ـــو گـفتــگـ

ــه در  ــت دارد. آنچ ــا دخال ــودن م ــه ب ــیم و او در چگون بشناس
میــان جوامــع اســالمی رایــج اســت همــان فهــم متافیزیکــی 
اســت کــه دیگــری را نهایتــا بیگانــه مــی دانــد. مــا در واقــع از 
ــم. دیگــری در  ــگاه مــی کنی ــه دیگــری ن ــان ب منظــر خودم
چنیــن شــرایطی در ســاخت هویــت مــا شــریک نیســت و مــا 
در صــدد حــذف او هســتیم. ایــن در حالــی اســت کــه دیگــری 
مــی توانــد نقــش بســیار ســازنده تــری بــرای خویشــتن ایفــا 
ــکار ســهم  ــود. ان ــر نگریســته ش ــی ت ــد عین ــی توان ــد. م کن
ــای واقعیــت  ــر مبن دیگــری در ســاخت خــودی، دیدگاهــی ب

محســوب نمــی شــود.
وی ادامـه داد: دنیای اسـالم با ایـن وجود کـه در دوران معاصر 
دغدغـه بازگشـت بـه خویشـتن را داشـته اسـت امـا از مسـئله 
دیگـری غفلـت کـرده اسـت. بـه همین دلیـل هم هسـت که 
هرکـس بازگشـت را از منظـر خودش تفسـیر کـرده و اختالف 
دیـدگاه هـای قابـل توجهـی پیـش آمـده اسـت. هنگامـی 
کـه منازعـات دینـی در مسـحیت و اسـالم شـکل گرفـت، 
ناخـودآگاه دیگـری بـه عنـوان دشـمن و مزاحم در نظـر گرفته 
شـد. تـا زمانی که ایـن فهم غالب باشـد، دیگری فاقـد هرگونه 

معناسـت و مـا در هـراس از او خواهیـم بـود.

نواندیشان، میراث دار فارابی و ابن سینا
ــه  ــف ب ــه اینکــه نگــرش هــای مختل ــا اشــاره ب پورحســن ب
دیگــری در اندیشــه اســالمی معاصــر ســه دســته انــد گفــت: 
ــالمی  ــه اس ــری در اندیش ــه دیگ ــف ب ــای مختل ــرش ه نگ
ــه دو  ــود ب ــه خ ــی، ک ــی دین ــت از: نواندیش ــر عبارتس معاص
نحلــه عقالنــی و معنویتگــرا قابل تقســیم اســت، روشــنفکری 
دینــی کــه بــر اســاس حــق بــه قضــاوت دربــاره دیگــری مــی 
پــردازد. دیگــری در ایــن رویکــرد اصیــل دانســته مــی شــود، 
چــون انســان از آن حیــث کــه انســان اســت مورد بحث اســت 
نــه از آن جهــت کــه انســان مســلمان اســت و ســنت گرایــی، 
کــه بــر مبنــای حــق و باطــل و بــا نگرشــی مطلــق انگارانه به 
دیگــری مــی نگــرد. دیگــری در ایــن دیــدگاه در خوشــبینانه 

تریــن حالــت، بیگانه اســت.

وی در توضیــح روشــنفکری دینــی عقلگــرا، ایــن نحلــه را در 
مواجهــه بــا دیگری موفــق تــر دانســت و گفت:خویشــتنی که 
ــدگاه تعریــف مــی شــود، یــک دوران تاریخــی در  در ایــن دی
گذشــته بــا برداشــتهای غالــب امــوی نیســت، بلکــه اینگونــه 
تعریــف مــی شــود کــه مــا مجموعــه اندیشــه هایــی مبتنــی 
بــه اســتعدادهای خودمــان در گذشــته و معاصــر داشــته ایم که 
مبیــن خدمــت اندیشــه اســالمی بــه بشــریت اســت. اندیشــه 
ــا عقــل انســان و مطابــق گوهــر دیــن ســاخته  هایــی کــه ب
ــی  ــی عقالن ــه باخوان ــت ب ــب در حقیق ــن مکت ــد. ای ــده ان ش

ــردازد. ــی پ ــی م ــور اخالق ــه مح ــا غلب ــتن ب خویش
ــدگاه  ــدی دو دی ــر ناکارام ــد ب ــا تاکی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــدگاه  ــرد: دی ــه ک ــی اضاف ــنت گرای ــی و س ــنفکری دین روش
ــی  ــری حق ــرای دیگ ــت و ب ــار گراس ــان انحص ــنت اندیش س
ــا ســنتگرا محســوب مــی  ــر متفکــران م ــل نیســتند. اگث قائ
شــود. از ســید جمــال تــا شــهید مطهــری را مــی تــوان در این 
گــروه دانســت. البتــه مطهــری در بازخوانــی عقالنــی در تفکر 
ــش  ــت و دیدگاه ــرده اس ــا ک ــژه ای ایف ــش وی ــالمی نق اس
ــل  ــری و تقلی ــناخت دیگ ــران در ش ــر متفک ــه دیگ ــبت ب نس

انحصارگرایــی موجــود، بســیار موثــر بــوده اســت.
ــن  ــی در ای ــه طباطبای ــر  نقــش عالم ــد ب ــا تاکی پورحســن ب
بازخوانــی عقالنــی در دوران معاصــر گفــت:  امــا در آن 
ســوی ســنت گرایــی جــزم اندیشــی وجــود دارد کــه در 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــی رس ــود م ــه اوج خ ــلفی ب ــدگاه س دی
داعــش مدعــی اســت، بــر مبنــای روایات اســالمی عمــل می 
کنــد و در بســیاری از مــوارد ایــن ادعــا بــا در روایــات موجــود 
در منابــع اســالمی قابــل تصدیــق اســت. در اکثــر روایاتــی که 
در صحیــح بخــاری و مســلم اســت، دیگــری ملحــد و دشــمن 

اســت و بایــد بــرای ســعادتمندی آنهــا را بکشــیم.
 ایــن نــگاه فاشیســتی در تفکر ســلفی وجــود دارد و ایــن تفکر 
کــه آنهــا در صــورت تشــکیل دولــت ایــن دیــدگاه خشــونت 
آمیــز را کنــار مــی گذارنــد غیــر واقعــی اســت. در ایــن منظــر 
ــان  ــج انس ــد و درد و رن ــی یاب ــی م ــالق چیرگ ــر اخ ــق ب ح
کــه حاصــل ناکارآمــدی هــای نظامــات اجتماعــی اســت بــه 

درســتی درک نمــی شــود. آنچــه حــق گفتــه شــده نمــی تواند 
ــل حــق تفســیر  ــر اخــالق ذی ــرد. اگ ــن بب ــج را از بی ــن رن ای
شــود امــکان درک دیگــری در مرتبــه ای عالــی وجــود نــدارد.

الگوی عالمه و کربن
نویســنده »هرمنوتیــک تطبیقــی: بررســی هماننــدی فلســفه 
ــی -  ــر عقالن ــه داد: منظ ــرب« دام ــالم و غ ــل در اس تاوی
ــن  ــون اب ــی همچ ــه های ــود نمون ــا وج ــه ب ــر چ ــی اگ اخالق
عربــی، در اندیشــه اهــل ســنت، هیچــگاه بــه فراینــد تبدیــل 
ــه  ــگاه اولی ــر از جای ــیعی متأث ــر ش ــا در تفک ــت. ام ــده اس نش
عقــل در مذهــب تشــیع و بهــره منــدی از منابعــی همچــون 

ــد ضعیــف وجــود دارد. ــد هــر چن ــن فراین ــی، ای فاراب
پورحســن در ادامــه  افزود:حصــول فهــم از دیگــری بــه ســه 
ــت  ــه عبارتس ــه مرحل ــن س ــه ای ــی ود ک ــیم م ــه تقس مرحل
ــده  ــری در آین ــود، دیگ ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــری ب از: دیگ
ــدون  ــون ب ــودی در اکن ــود وخ ــته ش ــریک دانس ــودی ش خ
ــن و  ــری کرب ــان هان ــای می ــود ندارد.گفتگوه ــری وج دیگ
ــه اول از فهــم دیگــری  ــارز مرتب ــه ب عالمــه طباطبایــی نمون
اســت. ایــن یــک تفــاوت عمــده میــان عقــل گرایــی شــیعی 
و ســنتگرایی ســلفی دانســته مــی شــود. عالمــه طباطبایــی به 
ــلمان  ــر مس ــری غی ــالمی، دیگ ــمند اس ــک اندیش ــوان ی عن
ــد.  ــی کن ــو م ــا او گفتگ ــد و ب ــی شناس ــمیت م ــه رس را ب
ــده  ــالم بیاورد.بن ــد، او اس ــته باش ــار داش ــه انتظ ــدون آنک ب
ــوم از  ــه س ــه درک مرتب ــد ب ــیع بتوان ــه تش ــدوارم اندیش امی

ــل شــود. ــود نائ دیگــری خ
ــای  ــش ه ــت: در پژوه ــان گف ــگاه در پای ــتاد دانش ــن اس ای
ــدگاه ســلفی نوعــی ارتودوکــس  ــا پیــش از ایــن، دی غربــی ت
ــه مذاهــب  و راســت گیشــی اســالمی تلقــی مــی شــد و بقی
در حاشــیه آن تعریــف مــی شــدند، امــا اکنــون تفکــر معاصــر 
ــی از  ــرده اســت. آنچــه حت ــگاه را درک ک ــوع ن ــن ن خطــر ای
ســوی پژوهشــگران غربــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بیــش 
از پیــش بایــد مــورد توجــه باشــد، همیــن عقلگرایی شــیعی در 

اندیشــه اســالمی است.

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 8 |  اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

یادداشــت

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 51 |  شماره 8 |   اردیبهشت 95 

شـــت ا د د یا

ــوم اعصــاب  ــدرت تبییــن عل ــم گرایــی: ق ــه »فلســفه و عل مقال
ــتاد  ــی، اس ــوف بریتانیای ــر فیلس ــر هک ــته پیت ــناختی« نوش ش
ــه تخصــص او فلســفه ذهــن و  دانشــگاه آکســفورد اســت. زمین
ــت  ــوع پرس ــری ن ــر باق ــط زهی ــه توس ــن مقال ــت. ای ــان اس زب

ــت؛ ــده اس ــه ش ترجم
ــدآوازه تریــن شــاخه  ــه بلن ــوم اعصــاب ب در اذهــان عمومــی، عل
ــوم اعصــاب  علمــی تبدیــل شــده اســت. مدعاهایــی کــه در عل
مطــرح مــی شــوند اغلــب اغــراق شــده و سراســیمه هســتند. می 
خواهــم دســتاوردهای اصیــل و ســردرگمی های علــوم اعصــاب را 
ــم. علم گرایــی  ــا را بررســی کن ــم و مدعاهــای آنه مشــخص کن
ــم از حــوزه ای کــه در آن  ــردن عل ــر ب ــرای فرات تالشــی اســت ب
ــی  ــوم طبیع ــای عل ــردن روش ه ــه کار ب ــن دارد و ب ــدرت تبیی ق
بــرای پدیده هایــی کــه بــه روش هــای تبییــن دیگــری نیــاز دارند. 
ــب فکــری اســت.  ــی و فری ــی تبیین هــای تقلب نتیجــه علم گرای
ــان را  ــا از جه ــتاوردهای علمــی ۴۰۰ ســال گذشــته فهــم م دس
ــه  ــی – ب ــا را از ســیطره الهیات گرای ــی م ــوم طبیع ــر داد، عل تغیی
کار بــردن الهیــات فراتــر از حــوزه کاراییــش - رهــا ســاخت و مــا 
را قــادر ســاخت دنیــای طبیعــی را بــه کمــک نظریه هــای قــوی 
و قابــل آزمــون بــه لحــاظ تجربــی و قوانیــن طبیعــت بفهمیــم.

ــا یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای  فهــم علمــی جهــان مطمئن
عقالنــی بشــر اســت. در برابــر نادرســتی، علــوم بــه نظریه هــای 
پیچیــده تــر و قابــل آزمــون مجهزتــر هســتند. هرچنــد، هــر منبع 
ــز  ــع توهــم و ســردرگمی های فکــری نی ــد منب ــی می توان حقیقت
بشــود. علــوم طبیعــی علیــه این مشــکل بــه انــدازه کافــی مجهز 
ــه  ــوان ب ــی را نمی ت ــردرگمی های مفهوم ــه س ــرا ک ــت، چ نیس
ــی از  ــی یک ــرد. علم گرای ــح ک ــی تصحی ــای تجرب روش آزمون ه
منابــع بــزرگ توهــم و ســردرگمی فکــری اســت. این مشــکالت 
را تنهــا می تــوان بــه روش تحلیــل مفهومــی از بیــن بــرد. البتــه 
اینکــه چنیــن تحلیلــی توســط خــود دانشــمندان صــورت بگیرد – 
دانشــمندانی کــه چنیــن توانایــی را دارنــد – یــا توســط فیلســوف 
ــندیکایی  ــوای س ــک دع ــا ی ــا ب ــون م ــد، چ ــی نمی کن ــا فرق ه
ــق  ــی از تحقی ــای متفاوت ــئله گونه ه ــه مس ــتیم. بلک ــرف نیس ط
ــه  ــه ب ــرد علم گرایان ــی. رویک ــی و مفهوم ــت؛ تجرب ــی اس عقالن
خوبــی در دو نقــل قولــی کــه مــی آورم مشــهود هســتند. ویلفــرد 
ســالرز – فیلســوف آمریکایــی – عنــوان می کنــد در بعــد تبییــن 
و فهــم جهــان، علــم متــر همــه چیــز اســت، بــرای آنچــه وجــود 
دارد و آنچــه وجــود نــدارد. ریچــارد داوکینز – دانشــمند انگلیســی 

– می گویــد علــم تنهــا راه فهــم جهــان واقعــی اســت.
ــه  ــان را ارائ ــف جه ــن توصی ــم بهتری ــان، عل ــم گرای ــر عل از نظ
می کنــد و روش هــای علــوم طبیعــی بهتریــن روش کشــف 
حقایــق در مــورد جهــان را ارائــه می کننــد. فهــم محدودیت هــای 
ــم  ــده نوزده ــی در س ــروی تجرب ــی در قلم ــوم طبیع ــی عل تبیین
ظهــور کــرد، ســده ای کــه در آن خودآگاهــی تاریــخ گرایانــه طلوع 
ــرای بســیاری از اندیشــمندان  ــدای ســده نوزدهــم ب کــرد. در ابت
ــان  ــخ گرای ــالیرماخر – و تاری ــد ش ــی – مانن ــی هرمنوتیک آلمان
اواخــر ســده نوزدهــم – ماننــد ریکــت و دیلتای - مشــخص شــد 
ــا  کــه روش هــای تحقیــق در مــورد تاریــخ، فرهنــگ و جامعــه ب
روش هایــی کــه در علــوم طبیعــی بــه کار می رونــد تفــاوت دارنــد. 
هیــچ میزانــی از شــیمی، بیولــوژی یــا فیزیــک نمی توانــد بــه مــا 
توضیــح دهــد کــه چــرا هانیبــال پــس از نبــرد کان بــه رم حملــه 
نکــرد یــا چــرا بــرای دموکریــت در نقاشــی رافائــل - مکتــب آتن 

– چکمــه کشــیده شــده اســت.
ــن  ــه همی ــم. ب ــش ها را می دانی ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا پاس ــی م ول
شــکل هیــچ میزانــی از علــوم طبیعــی نمی توانــد بــرای مــا تبیین 
ــدن مرتبــط اســت؟  ــه ب ــه ب ــد: ذهــن چیســت؟ ذهــن چگون کن
آن چیــزی کــه بــدن، ذهــن و روح دارد چیســت؟ ولــی پاســخ بــه 
ــع  ــن منب ــی بهتری ــوم طبیع ــم. عل ــز می دانی ــوال ها را نی ــن س ای

ــت.  ــوژی اس ــیمی و بیول ــک، ش ــای فیزی ــن پدیده ه ــرای تبیی ب
ولــی تــوان تبییــن تاریــخ، اقتصــاد سیاســی، فرهنــگ و جامعــه 
ــه پرســش های مفهومــی کــه در فلســفه  ــد، چــه رســد ب را ندارن
ــای  ــن فعالیت ه ــرای تبیی ــا ب ــن م ــود. همچنی ــی می ش بررس
ــن و  ــرا م ــم، چ ــه نمی کنی ــم مراجع ــه عل ــره ب ــت روزم یکنواخ
ــم  ــا ماشــین بیای ــه جــای اینکــه ب شــما اینجــا هســتیم، چــرا ب
پیــاده روی کــردم. ایــن نــکات در مــورد محدودیــت قــدرت تبیین 
ــوز کامــال درک نشــده اند. دانشــمندان در شــاخه های  علمــی هن
ــد.  ــاخته ان ــان س ــی را نمای ــری علم گرای ــی بادس ــاوت علم متف
زیاده روی هــای آنهــا معمــوال نــه احمقانــه هســتند و نــه می تــوان 

بــه راحتــی آنهــا را مشــخص کــرد.
ــود  ــن خ ــدرت تبیی ــتای ق ــوم در راس ــان در عل ــی نه علم گرای
باعــث می شــود دانشــمندان بــه قلمــروی فراتــر از علــم برونــد. 
ایــن را تنهــا می تــوان بــا اســتدالل های جامــع کــه بــه جزییــات 
می پــردازد مهــار کــرد، نــه بــا نفــی دگماتیــک ادعاهــای عجیــب 
ــک  ــی از ی ــی علم ــن فرض ــه تبیی ــم ک ــان بدهی ــر نش ــا. اگ آنه
ــم کــه  ــداده ای ــم گرایــی اســت، نشــان ن ــه ای از عل ــده، گون پدی
تبییــن بــه کار رفتــه غلــط اســت - در واقــع اگــر نشــان دهیم که 
غلــط اســت انگیــزه ای بــرای دانشــمندان خواهــد بــود تــا تالش 
خــود را بهبــود ببخشــند و تبییــن صحیحــی ارائــه دهنــد - بلکــه 
نشــان داده ایــم تبییــن بــه کار رفتــه به شــکلی نامنســجم اســت، 
از نظــر منطقــی یــا مفهومــی مشــکل دارد، گونــه تبیینی کــه ارائه 
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــه م ــده ای ک ــرای پدی شــده اســت ب
اســت نامناســب اســت، یــا در برخــی مــوارد پرسشــی کــه مطــرح 
شــده اســت نامفهــوم اســت. بــرای ایــن امــر بیــش از هــر چیــز 
بــه پژوهشــی فلســفی نیــاز داریــم کــه نشــان دهــد از مرزهــای 

ــد. ــر رفته ان ــاداری فرات معن
ــوم  ــده عل ــه س ــد ک ــد می ده ــا نوی ــه م ــده بیســت و یکــم ب س
اعصــاب اســت. علــوم اعصــاب همــواره در تیتــر اخبــار 
ــرارت  ــا ح ــی آن ب ــج فرض ــتند و نتای ــی هس ــانه های جمع رس
واســطه  بــه  می شــود.  پیگیــری  ژورنالیســت ها  توســط 
ــود  ــناختی وج ــاب ش ــوم اعص ــطه عل ــه واس ــه ب ــه ای ک همهم
ــوم  ــی در عل ــرفت های واقع ــزی از پیش ــدرت چی ــه ن ــا ب دارد م
اعصــاب کــه در درمــان بیماری هــای مغــزی، داروشناســی 
عصبــی، جراحــی مغــز و اعصاب شــکل گرفته اســت می شــنویم. 
متخصصــان علــوم اعصــاب شــناختی کــه بــه اســکنرهای مغزی 
مجهــز هســتند و بــا تصویرســازی تشــدید مغناطیســی سرمســت 
شــده اند مدعــی هســتند کــه شــگفت آورترین اکتشــافات را 
انجــام داده انــد. ادعــا می کننــد نشــان داده انــد کــه ذهــن همــان 
مغــز اســت، یــا دســت کــم ذهــن ناخــودآگاه مغــز اســت، یــا مــا 

انســان ها اراده آزاد نداریــم. یــا فرصــت بــرای انجــام هــر عملــی 
صرفــا یــک صــد و پنجــاه میلیــون در ثانیــه اســت، یعنــی زمانــی 
کــه آگاه می شــویم مغــز از تصمیــم خــود مبنــی بــر عمــل کــردن 
آگاه شــده تــا زمانــی کــه عضــالت بــدن مــا بــرای انجــام عملــی 
ــن  ــوند - ای ــض می ش ــم منقب ــرده ای ــام آن را ک ــد انج ــه قص ک

ادعایــی اســت کــه بنجامیــن لیبــت مطــرح کــرد.
آنهــا ادعــا می کننــد کــه مغــز بــاور دارد، فکــر می کنــد، تصمیــم 
می گیــرد و اطالعاتــی کــه دریافــت می کنــد را تفســیر می کنــد. 
مغــز دانــش دارد و آنچــه می دانــد را ذخیــره می کنــد. بــا 
افزایــش اشــتیاق جنون آمیــز نســبت بــه علــوم اعصــاب، برخــی 
از دانشــمندان ماننــد راماچانــدران تحســین زیبایی شــناختی را بــا 
ــای  ــه ج ــد. ب ــن می کنن ــی تبیی ــای عصب ــه واکنش ه ــاع ب ارج
ــم  ــمارم  می خواه ــی برش ــی یک ــا را یک ــن بی خردی ه ــه ای اینک
ــه در نوشــته های برخــی از متخصصــان  اشــتباهات مفهومــی ک
ــوم  ــم. دانشــمندان عل ــود دارد را بررســی کن ــوم اعصــاب وج عل
اعصــاب شــناختی اغلــب بــه لحــاظ مفهومــی ســردرگم هســتند، 
ــح  ــکان تصحی ــی ام ــت ول ــف اس ــب ظری ــا اغل ــردرگمی آنه س
شــدن دارنــد. برخــی از پرســش هایی کــه مطــرح می کننــد گاهی 
ــه انجــام  ــی ک ــای تجرب بی معناســت، گاهــی برخــی از آزمون ه
ــا  ــای آنه ــج آزمون ه ــی نتای ــت، و گاه ــجم اس ــد نامنس می دهن
ــد.  ــد را نشــان نمی ده ــد نشــان می ده ــا می کنن ــه ادع آنچــه ک
هــدف مــن بدنام کــردن علــوم اعصــاب نیســت، بلکــه می خواهم 
ســردرگمی های مفهومــی در علــوم اعصــاب را ریشــه کــن کنــم. 
ــه در  ــرفت هایی ک ــاد پیش ــال زی ــه احتم ــه ب ــاور دارم ک ــن ب م
ــک  ــرد کم ــورت می گی ــاب ص ــوم اعص ــده در عل ــای آین دهه ه
ــد، بیمــاری  ــدا کن ــرد آســیب های آلزایمــر کاهــش پی خواهــد ک

پارکینســون درمــان شــود و اســکیزوفرنی مــداوا شــود.
آنچــه علــوم اعصــاب شــناختی نمی توانــد بــه آن دسترســی پیــدا 
کنــد عبارتنــد از: حــل کــردن مســئله اراده آزاد اســت، این مســئله 
حــل شــده اســت، مــا اراده آزاد داریــم و اســتدالل های علیــه اراده 
آزاد مغلطه آمیــز هســتند. رازهــای خودآگاهــی را برمــال نخواهــد 
کــرد، چــرا کــه تنهــا شــبه رازهایی دربــاره آن وجــود دارد 
ــده  ــاده ش ــا نه ــی بن ــردرگمی های مفهوم ــای س ــر مبن ــه ب ک
انــد. همچنیــن علــوم اعصــاب شــناختی رابطه بیــن بــدن و ذهن 
را تبییــن نخواهــد کــرد چــرا کــه چنیــن رابطــه ای وجــود نــدارد 
)ایــن مطلــب را در ادامــه توضیــح خواهــم داد(. ایــن مــوارد همــه 
پرســش های مفهومــی و فلســفی هســتند نــه پرســش های 
ــاب  ــوم اعص ــا عل ــوان ب ــی ت ــش ها را نم ــن پرس ــی، ای تجرب
پاســخ گفــت، همانطــور کــه قضیه هــای ریاضــی را نمی تــوان بــا 
فیزیــک آزمایشــگاهی حــل کــرد. تشــبیه بیــن ریاضی و فلســفه، 

تشــبیه مهمی اســت.
ــه ســعی  ــود دارد ک ــخ اندیشــه وج ــر در تاری ــی چشــم گی واقعیت
کرده ایــم فهــم نســبت بــه خودمــان را بــر اســاس ماشــین هایمان 
ــب و  ــا دو اس ــه ای ب ــه اراب ــر را ب ــون روح بش ــم. افالط ــا کنی بن
یــک ارابــه  ران تشــبیه کــرد، دکارت بــرای فهــم حیوان هــا 
ــت و  ــره گرف ــود به ــان خ ــی زم ــین های مکانیک ــدل ماش از م
ــوان کــرد کــه حیوان هــا ماشــین های غیرهشــیار بیولوژیــک  عن
هســتند. دکارت بــر ایــن بــاور بــود کــه بــدن انســان نیــز چنیــن 
ماشــینی اســت ولــی ماشــینی اســت کــه توســط ذهــن کنتــرل 
ــه  ــز انســان ب ــودم، مغ می شــود. هنگامــی کــه مــن پســربچه ب
ــه در  ــوری ک ــه اپرات ــرات تشــبیه می شــد و ذهــن ب ــز مخاب مرک
ــرد تشــبیه  ــرار می ک ــی را برق ــرات تماس هــای تلفن ــز مخاب مرک
می شــد. امــروز مغــز بــه کامپیوتــر تشــبیه می شــود و ذهــن بــه 
ــزار )مغــز( تشــبیه می شــود.  ــزار ایــن ســخت اف ــرم اف ــوان ن عن
ــردرگمی هایی  ــت و س ــه اس ــل توج ــبیه ها قاب ــن تش ــدرت ای ق
کــه بــر اثــر ایــن تشــبیه ها بوجــود می آیــد، مطلقــا کــم اهمیــت 
نیســتند. ریجــارد داوکینــز عنــوان کــرده اســت کــه هر یــک از ما 
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شـــت ا د د یا

ــر از ماشــین هایی  ــی پیچیده ت یــک ماشــین هســتیم منتهــا خیل
 Colin( کــه می شناســیم هســتیم، کالیــن بلیــک مــور
Blakemore( هــم بــا او موافــق اســت، از نظــر او ما ماشــین 
هســتیم، منتهــا ماشــین هایی کــه آنچنــان شــگفت انگیز طراحــی 
شــده اند کــه هیچ کــس نمی توانــد از اینکــه او را ماشــین 

ــد. ــز کن ــن آمی ــم، برداشــت توهی خطــاب می کنی
البتــه کــه اگــر شــخصی را ماشــین خطــاب کنیــم توهیــن آمیــز 
اســت، چــرا کــه ماشــین ها شــخص نیســتند، ذهــن ندارنــد هیــچ 
ــد، نمی تواننــد بــر اســاس  تعهــدی ندارنــد و هیــچ حقوقــی ندارن
ــرا  ــه چ ــود دارد ک ــی وج ــد دالیل ــد – هرچن ــل کنن ــل عم دالی
کارهایــی کــه انجــام می دهنــد را انجــام می دهنــد – و 
نمی تواننــد  و  کننــد  درک  را  احساســات  نمی تواننــد  آنهــا 
خــردورزی کننــد. آنچــه ماشــین ها می تواننــد انجــام دهنــد – مــا 
ــد  ــی را بتوانن ــه کارهای ــم ک ــه شــکلی طراحــی کرده ای ــا را ب آنه
ــدون  ــبات را ب ــج محس ــه نتای ــت ک ــن اس ــد –  ای ــام دهن انج
اینکــه شــخصی آنهــا را انجــام دهــد بــه مــا ارائــه  می دهنــد. مــا 
ماشــین های بیولوژیــک نیســتیم، بگذاریــد چنــد تفاوت چشــمگیر 
مفهومــی را بــه شــما یــادآوری کنــم. ماشــین ها طراحــی 
شــده اند، انســان ها و حیوان هــا طراحــی نشــده اند. صحبــت 
کــردن از »خــوب« بــرای حیوان هــا و انســان ها معنــادار اســت و 
شــرایط پیچیــده ای وجــود دارد کــه می توانــد بــه بهــروزی آنهــا 
منجــر شــود، بــرای ماشــین هــا »خــوب«، یــا »بهــروزی« بــی 

معناســت.
ــوب  ــین خ ــک ماش ــرای ی ــرایطی ب ــت ش ــن اس ــد ممک هرچن
ــد باشــد. ولــی آنچــه  ــرای ماشــین ب باشــد و شــرایط دیگــری ب
کــه بــرای ماشــین خــوب اســت – مثــال بــه طــور منظــم روغــن 
کاری شــود یــا در معــرض بــاران قــرار نگیــرد – بازدارنــده اســت 
یعنــی از خــراب شــدن ماشــین جلوگیــری می کنــد. ولــی آنچــه 
ــه افزایــش بهــروزی و  ــا حیــوان خــوب اســت ب ــرای انســان ی ب
رفــاه آنهــا می انجامــد. در مقابــل، آنچــه عملکــرد یــک ماشــین 
ــا بهــروزی او را افزایــش نمی دهــد،  ــاه ی را بهبــود می بخشــد، رف
چــرا کــه ماشــین ها رفــاه یــا بهــروزی ندارنــد. ماشــین ها 
ــد،  ــات ندارن ــا تنظیم ــوان ه ــان ها و حی ــد، انس ــات دارن تنظیم
ــاوت  ــه اشــکال متف ــا را ب ــوان انســان ها و حیوان ه ــد می ت هرچن
کنتــرل کــرد. هــدف ماشــین، همــان هدفی اســت کــه بــرای آن 
ــرای هدفــی وجــود  طراحــی شــده اند ولــی گونه هــای حیوانــی ب

ــد. ندارن
انســان ها و حیوان هــا اهــداف خــود را دارنــد، کــه هــر نتیجــه ای 
ــود  ــرای خ ــین ها ب ــی ماش ــت. ول ــد اس ــری می کنن ــه پیگی ک
و  هســتند  زنــده  حیوان هــا  و  انســان ها  ندارنــد.  اهدافــی 
ــه  ــین ها ن ــخصه هایی دارد، ماش ــا مش ــی آنه ــای زندگ چرخه ه
ــد.  ــی ندارن ــه زندگ ــی و چرخ ــرده، زندگ ــه م ــتند و ن ــده هس زن
ــق  ــا موف ــند، ی ــالمت باش ــد س ــا می توانن ــان ها و حیوان ه انس
ــد،  ــج ببرن ــاری رن ــت از بیم ــن اس ــوند، ممک ــکوفا ش ــوند، ش ش
ماشــین ها ایــن خصوصیــات را ندارنــد و تنهــا می تــوان از 
شــرایط خــوب یــا بــد آنهــا بــرای انجــام کاری کــه بایــد انجــام 
دهنــد ســخن گفــت. ماشــین ها خــراب می شــوند ولــی برخــالف 
ــا غیرهشــیار نیســتند، آنهــا  ــد. ماشــین ها هشــیار ی ــا نمی میرن م

تنهــا ماشــین هســتند.
الزم نیســت مــا ماننــد نویســندگان داســتان های علمــی 
تخیلــی و برخــی ژورنالیســت ها نگــران تســلط ماشــین ها 
بــر جهــان باشــیم. مــا تنهــا بایــد نگــران باشــیم کــه دولت هــا 
ــن  ــا را از بی ــی م ــای مدن ــرفته تر آزادی ه ــین های پیش ــا ماش ب
نبرنــد و مــا را بــه کابــوس آبــاد »دنیــای قشــنگ نــو« نبرنــد. ما 
موجوداتــی دارای ذهــن هســتیم، ابژه هــای بی جــان و ماشــین ها 
ذهــن ندارنــد. دیگــر حیوان هــا چطــور؟ خرچنگ هــا و نرم تنــان، 
ــدل پرسشــی اســت؟  ــه م ــن چ ــا؟ ای ــیرها و فیل ه ــا، ش ماهی ه
آیــا حیوان هــا ذهــن دارنــد؟ مطمئنــا ایــن پرســش شــبیه بــه این 
ــون  ــاری پارکینس ــه بیم ــا ب ــا حیوان ه ــه آی ــت ک ــش نیس پرس
مبتــال می شــوند. بلکــه بیشــتر شــبیه ایــن پرســش اســت کــه 
ــرای اینکــه بتوانیــم چنیــن  ــد؟ یعنــی ب ــا حیوان هــا صــدا دارن آی

ــخص  ــود مش ــرای خ ــد ب ــدا بای ــم، ابت ــخ دهی ــی را پاس پرسش
ــم و هــم صــدا – چــه شــرایطی  ــم – کــه هــم ذهــن داری کنی
ــده  ــه یــک موجــود زن ــا ب ــد وجــود داشــته باشــد ت ــی بای و دلیل
ــدازه کافــی  ــا صــدا اطــالق کنیــم؟ داشــتن صــدا بــه ان ذهــن ی
روشــن اســت، بــا توانایــی بــرای آواز خوانــدن و بــه کارگیــری آن 
در کنــار موســیقی، بــه کارگیــری آن در یــک ســخنرانی مرتبــط 
اســت، بــه صــورت ارادی میتوانیــم صدایمــان را تعدیــل کنیــم، از 
شــدت آن بکاهیــم و غیــره. بــا ایــن حــال داشــتن ذهــن مســئله 

ــری اســت. پیچیده ت
تــالش فرهنگ هــای متفــاوت بــرای توصیــف شــاخص 
ــا تالشــی  ــداران – ماننــد تنفــس و خــوِن گــرم – ب زندگــی جان
دشــواری  همــان  بــه  پرسشــی  بــه  پاســخ  بــرای  کــه 
ــان ها  ــی انس ــی ذهن ــاخصه زندگ ــی ش ــد، یعن ــط ش ــت مرتب اس
چیســت؛ روح، ذهــن، روان، شــبح. اندیشــه فلســفی دربــاره 
طبیعــت بشــر و توانایی هــای بشــر در آغــاز شــکل گیــری 
فلســفه بــه دو شــاخه تبدیــل شــد. ارســطو ذهــن را دارای طیفــی 
ــی  ــودات عقالن ــخصه موج ــه مش ــت ک ــی دانس ــا م از توانایی ه
بــود، افــرادی کــه ذهــن عقالنــی دارنــد می تواننــد بــر 
ــا داشــتن ذهــن عقالنــی  اســاس دالیــل عمــل کننــد و تنهــا ب
ــد  ــات را فهمی ــق و ریاضی ــرد، منط ــق را درک ک ــوان حقای می ت
و فضیلت هــای اخالقــی کســب کــرد. بدیــن شــکل تنهــا 
موجوداتــی کــه پتانســیل خودآگاهــی دارنــد می تواننــد بــه 
افــکار، اعمــال و احاساســت، انگیــزه هــا، منــش و اهــداف خــود 
ــر ایــن تنهــا موجوداتــی کــه ذهــن  خــود فکــر کننــد. عــالوه ب
دارنــد می تواننــد تصــوری از زندگی نامــه خــود یــا تاریــخ، 
گذشــته خــود و هویــت اجتماعــی داشــته باشــند. اگر کمــی دقت 
کنیــم متوجــه می شــویم کــه همــه ایــن توانایی هــا وابســته بــه 

مهــارت زبــان داشــتن اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــای موجودات ــا توانایی ه ــا، ضرورت ــن توانایی ه ای
ــه ذهــن کــه بیــش از همــه  ــن ب ــد. رویکــرد جایگزی ــان دارن زب
ــدرن  ــد و در دوران م ــرح ش ــتین مط ــون و آگوس ــط افالط توس
ــا  ــه ی ــوان مقول ــه عن ــن را ب ــد، ذه ــری ش ــط دکارت پیگی توس
ــه بــدن متصــل اســت  جوهــری مجــزا در نظــر می گیــرد کــه ب
ولــی در اصــل میتوانــد از بــدن جــدا شــود. دکارت ماهیــت ذهــن 
ــا هشــیاری می دانســت و در کمــال تعجــب اینکــه  را اندیشــه ی
ــر  ــرد. از نظ ــکار ک ــتند را ان ــیار هس ــی هش ــا موجودات حیوان ه
دکارت، حیوان هــا ماشــین های بیولوژیکــی هســتند کــه نــه تنهــا 
ــد. از نظــر  ــر ندارن ــه هشــیاری و تفک ــد، ک ــل ندارن ــی تعق توانای
دکارت بــرای اینکــه انســان ذهنــی داشــته باشــد کــه بــا بدنــش 
در آمیختــه باشــد، ادارک داشــتن، اندیشــیدن، احســاس کــردن و 
داشــتن تمایــالت ضــروری اســت و بدیــن وســیله، ذهــن بــدن را 

ــد. ــت می کن ــود هدای ــالت خ ــه تمای ــیدن ب ــرای رس ب
دکارت در محــدود کــردن هشــیاری بــه انســان ها اشــتباه 
ــف  ــردم ضعی ــاره ای نک ــا اش ــه آنه ــه ب ــش ک ــرد، و دالیل می ک
ــور  ــن تص ــن جایگزی ــور او از ذه ــال، تص ــن ح ــا ای ــتند. ب هس
ارســطویی از ذهــن شــد و بــر اندیشــه مــدرن تســلط پیــدا کــرد. 
یکــی از مشــخصه های دوگانــه انــگاری دکارتــی ایــن اســت کــه 
در آن ویژگی هــای روانشــناختی بــه ذهــن اطــالق می شــوند، نــه 
ــاده ای بســط  ــا م ــه تنه ــدن ک ــید ب ــی پرس ــدن، دکارت م ــه ب ب
ــده  ــن ای ــرای او ای ــه ارتباطــی دارد؟ ب ــا ذهــن چ ــه اســت ب یافت
ــل شــویم.  ــرای یــک ماشــین ذهــن قائ ــود کــه ب ــد ایــن ب مانن
دکارت بــر ایــن بــاور بــود کــه ویژگی هــای روانشــناختی متعلــق 
بــه ذهــن هســتند. ذهــن - نــه بــدن - هشــیار یا ناهشــیار اســت، 
ــد و  ــات را درک می کن ــی آورد، احساس ــل م ــد و دلی ــر می کن فک
ــکل  ــا را ش ــد م ــی آورد، مقاص ــاد م ــه ی ــد و ب ادراک دارد، می دان

ــد. ــی می کن ــا را اجرای ــد و آنه می ده
پیشــرفت های علــوم اعصــاب در ســده های هجدهــم و نوزدهــم 
در ســایه دکارت شــکل گرفــت. اغلــب متخصصــان علــوم 
اعصــاب پیــش از جنــگ جهانــی دوم – مــن جملــه نیوتــِن علــوم 
 – )Charles Sherrington( اعصــاب، چارلــز شــرینگتون
ــد. در اواســط  ــگار ســفت و ســختی بودن ــه ان دکارتی هــای دوگان

ســده بیســتم، تا حــدودی بــه خاطــر رفتارگرایــی روانشــناختی که 
در بیــن دو جنــگ اول و دوم شــکوفا شــد و تــا حــدودی بــه خاطر 
حمــالت ویتگنشــتاین و رایــل بــه دوگانه انــگاری دکارتــی، علــوم 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــدند. آنه ــردان ش ــگاری رویگ ــزی از دوگانه ان مغ
منحــط از یگانه انــگاری روی آوردنــد. آنهــا اســتدالل مــی کردنــد 
کــه ذهــن، جوهــری غیرمــادی نیســت، بلکــه قســمتی مــادی از 
جوهــر مــادی اســت کــه حیــوان اســت؛ ذهــن همــان مغز اســت؛ 
و ویژگی هــای ذهنــی کــه مــا بــه صــورت متــداول بــه انســان ها 
و حیوان هــا اطــالق می کنیــم – مثــال وقتــی می گوییــم 
ــد - را  ــع دارن ــد، توق ــد، احســاس خشــم می کنن ــا ادارک دارن آنه

بایــد نهایتــا بــا ارجــاع بــه مغــز تبییــن کنیــم.
ــم  ــد و تصمی ــر می کن ــل دارد، فک ــه تمای ــت ک ــز اس ــن مغ ای
ــگ  ــس از جن ــاب پ ــوم اعص ــان عل ــه متخصص ــرد. آنچ می گی
دوم در واقــع انجــام دادنــد ایــن بــود کــه مفهــوم ذهــن دکارتــی 
ــادی و  ــن غیرم ــن ذه ــز را جایگزی ــی مغ ــد ول ــظ کردن را حف
ــن  ــه بی ــورد رابط ــی در م ــور دکارت ــی تص ــد. یعن ــی کردن ناخاک
ذهــن و بــدن، ویژگی هــای ذهنــی و رفتــار جســمانی، اراده 
ــز  ــار مغ ــن ب ــد ای ــد. هرچن و عمــل دســت نخــورده باقــی ماندن
ــادی.  ــن غیرم ــه ذه ــرد و ن ــی می ک ــدن را فرمانده ــه ب ــود ک ب
بگذاریــد ایــن کجــروی عقالنــی را بــا چنــد مثــال روشــن کنــم. 
فرانســیس کریــک )Francis Crick(، کــه جایــزه نوبــل را به 
خاطــر دی ان ای گرفــت، اســتدالل می کــرد کــه آنچــه می بینیــد 
آنچــه کــه واقعــا آنجــا هســت نیســت، بلکــه آن چیزی اســت که 
ــا توجــه بــه  ــاور دارد آنجــا وجــود دارد. مغــز شــما ب مغــز شــما ب
تجربه هــای گذشــته خــود و اطالعــات مبهمــی کــه چشــم های 
ــه  ــی را ک ــن تفســیر ممکن ــذارد  بهتری ــارش می گ ــما در اختی ش
می توانــد ارائــه کنــد انجــام می دهــد. مغــز اطالعــات را ترکیــب 
ــرار  ــم ق ــار ه ــا در کن ــه ب ــیری ک ــن تفس ــد و محتمل تری می کن

ــد. ــه می کن ــود را ارائ ــر می ش ــرنخ ها میس ــن س ــن ای گرفت
ــیری  ــز دارد و تفس ــه مغ ــاوری ک ــی ب ــدن« یعن ــن »دی بنابرای
ــود  ــه تجــارب گذشــته خ ــه ب ــی ک ــد و اتکای ــه انجــام می ده ک
ــن  ــد ادلم ــل، جرال ــزه نوب ــای جای ــر از برنده ه ــی دیگ دارد. یک
)Gerald Edelman(، اســتدالل می کــرد کــه مغــز مقولــه 
ــتی  ــکل بازگش ــه ش ــد، و »ب ــز می بخش ــد، تمای ــدی می کن بن
معناشناســی را بــه زنجیره هــای پدیده شــناختی مرتبــط می ســازد 
ــی  ــوان ابژه های ــه عن ــد درون حافظــه ب ــردن قواع ــی ک ــا تلق و ب
بــرای دســتکاری مفهومــی همخوانــی نحــوی ایجــاد می کنــد«. 
نمــی توانــم وانمــود کنــم کــه ایــن ســخن را می فهمــم! کالیــن 
ــی  ــوم اعصــاب بریتانیای ــور – متخصــص برجســته عل بلیــک م
ــد  ــد فرآین ــود را همانن ــش خ ــز دان ــه مغ ــرد ک ــوان می ک – عن
اســتقرایی بــه کار گرفتــه شــده در روش علمی کالســیک بدســت 
مــی آورد. نورون هــا بــا توجــه بــه خصیصه هایــی کــه شناساســیی 
ــر  ــز ب ــد و مغ ــه می کنن ــتدالل هایی ارائ ــز اس ــه مغ ــد ب می کنن
ــر  ــن از نظ ــازد. بنابرای ــی می س ــای ادراک ــا فرضیه ه ــاس آنه اس
ــه  ــه روش اســتقرایی می اندیشــد و فرضی او مغــز معرفــت دارد، ب
می ســازد. آنتونیــو دماســیو )Antonio Damasio( عنــوان 
می کنــد کــه مغزهــای مــا تصمیــم می گیرنــد و بنیامیــن لیبــت 
ــرد و  ــم می گی ــز تصمی ــد مغ )Benjamin Libet( می گوی
ــد، قبــل از اینکــه انســان از آن آگاه باشــد. عمــل را آغــاز می کن

در واقــع ایــن افــراد ویژگی هــای روانشــناختی بــه مغــز 
ــای  ــق فعالیت ه ــن طری ــد از ای ــا بتوانن ــد ت ــالق می کنن اط
روانشــناختی یــا مشــکالتی کــه در ایــن فعالیت هــا رخ 
ــوم  ــجم در عل ــرد نامنس ــن رویک ــد. ای ــن کنن ــد را تبیی می ده
اعصــاب شــناختی بســیار رایــج اســت. بگذاریــد یــک گام بــه 
عقــب برگردیــم. مــن گفتــم کــه خصیصــه نگــرش دکارتــی به 
ــه ذهــن ارجــاع  ــات ذهنــی ب ذهــن ایــن اســت کــه خصوصی
ــر از  ــول ت ــل قب ــرد قاب ــن رویک ــه ای ــوند و البت ــی ش داده م
رویکــردی اســت کــه خصوصیــات ذهنــی را بــه بــدن ارجــاع 
مــی دهــد. ولــی ایــن نیــز یــک اشــتباه بــزرگ بــود، ذهــن من 
فکــر نمیکنــد، مــن فکــر میکنــم، ذهــن مــن در تصویــر خــود 
ــم  ــن احســاس درد میکن ــد، م ــدن احســاس درد نمــی کن از ب
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شـــت ا د د یا

در دســت یــا پــای خــود و نــه در تصویــر بــدن خــود در مغــز 
یــا ذهنــم. وقتــی می گوییــم فکــری بــه ذهنــم رســید، یعنــی 
ایــده ای بــه نظــر مــن رســیده اســت، نــه اینکــه اتفاقــی بــرای 
ذهــن مــن افتــاده باشــد. در تمــام مــواردی کــه خصوصیــات 

ــه ذهــن اطــالق می شــود اســتعاری اســت. روانشــناختی ب
مــا انســانها جوهــری جــدا از بدنمــان نیســتیم، بلکــه ســوژه هایی 
ــا خصیصــه هــای ذهنــی هســتیم. وقتــی همــان مجموعــه از  ب
خصوصیــات روانشــناختی را بــه مغــز اطــالق مــی کنیــم و نــه به 
ذهــن، نــه تنهــا بــه ســردرگمی مفهومــی کمکــی نمــی کنیــم 
کــه آن را بدتــر مــی کنیــم. اینکــه بگوییــم مغــز ســوژه خصیصه 
هــای روانشــناختی اســت غلــط نیســت، بلکــه نامفهــوم اســت. 
چیــزی تحــت عنــوان مغــزی کــه فکــر مــی کنــد، بــاور می کنــد، 
ــه مغــزی کــه  ــم چــه رســد ب ــاد مــی آورد نداری ــه ی ــد و ب می دان
ــای  ــوان کژکاری ه ــد. نمی ت ــم می گیری ــد و تصمی ــد می کن قص
متفــاوت انســان ها در رفتارهایشــان را بــا ارجــاع بــه اینکــه مغــز 
ــرد.  ــن ک ــد تبیی ــا نمــی دان ــد ی ــه خصوصــی را می دان ــز ب او چی
ــوم اعصــاب از  ــد متخصصــان عل ــرا نبای ــن اســت؟ چ ــرا چنی چ
زبــان بــه ایــن شــکل بهــره بگیرنــد؟ بگذاریــد توضیــح دهــم. مــا 
ــر اســاس  ــده ب ــه یــک موجــود زن خصوصیــات روانشــناختی را ب
ــال درد  ــی در ح ــم حیوان ــم. می گویی ــالق می کنی ــارش اط رفت

کشــیدن اســت، اگــر رفتــار درد را از خــود نشــان دهــد.
اگــر رفتارهــای مرتبــط بــه میــل و رغبــت از خــود نشــان دهــد 
ــد را  ــه می خواه ــزی ک ــی چی ــد، وقت ــزی میخواه ــم چی می گویی
ــا نشــان دهــد کــه خوشــحال  ــه م ــارش ب بدســت مــی آورد رفت
ــه نشــانه  ــود را ب ــه ســگی دم خ ــی ک ــل وقت شــده اســت – مث
شــادمانی تــکان می دهــد – مــا بــا انســان هایی مواجــه 
می شــویم کــه بــه فعالیت هــای فکــر مشــغول هســتند، شــطرنج 
ــازی می کننــد، محاســبه می کننــد، اســتدالل می کننــد، وقتــی  ب
ــا  ــد ی ــدارک الزم را می بینن ــب و ت ــای مناس ــان ها برنامه ه انس
وقتــی قصــد خــود را اعــالم می کننــد می گوییــم قصــدی 
دارنــد، و وقتــی افــراد بــا واکنش هــای خــود در شــرایط 
ــا  ــم آنه ــد می گویی ــان می دهن ــی را نش ــی حاالت ــف زندگ مختل
ــد  ــه من ــزی عالق ــه چی ــا ب ــده اند ی ــحال ش ــیده اند، خوش ترس
ــوان یــک  ــه عن ــده ب ــود زن ــوارد، موج ــن م ــام ای شــده اند. در تم
ــود  ــه موج ــرا ک ــات روانشــناختی اســت. چ کل، ســوژه خصوصی
ــل  ــی از آن مث ــا بخش ــه تنه ــک کل – و ن ــوان ی ــه عن ــده ب زن
مغــز- خصوصیــت روانشــناختی را در رفتــارش آشــکار می ســازد.

ــد،  ــه نمی کنن ــا گری ــد، آنه ــار نمی کنن ــا رفت ــل، مغزه در مقاب
ــوان  ــت عن ــزی تح ــد، چی ــه نمی کنن ــند و نال ــغ نمی کش جی
ــم چــون  ــد نداری ــور کن ــکارش را جمــع و ج ــزی اف اینکــه مغ
فکــر و ذهــن نــدارد، ایــن انســان ها هســنتد کــه ذهــن دارنــد. 
مغزهــا نمی تواننــد فکــر کننــد یــا خــردورزی کننــد، مغزهــای 
ــد  ــا انســان ها می توانن ــم، تنه اندیشــمند و غیراندیشــمند نداری
ــد  ــد انجــام دهن ــا بای ــد ی ــه انجــام می دهن ــورد آنچــه ک در م
ــل  ــت عم ــی دق ــا ب ــت ی ــا دق ــت ب ــن اس ــد، ممک ــر کنن فک
کننــد، و ممکــن اســت قبــل از عمــل کــردن فکــر کننــد یــا به 
صــورت خودانگیختــه عمــل کننــد. ایــن هــا حقایــق مفهومــی 
ــا  ــز در فکــر کــردن ی ــل کــه مغ ــن دلی ــه ای ــا ب هســتند. اینه
احســاس کــردن تــرس و امیــد داشــتن دشــوارهایی هایــی دارد 
نیســت، بــه ایــن دلیــل اســت کــه اطــالق چنیــن خصوصیاتــی 

ــدارد. ــی ن ــال معن ــز اص ــه مغ ب
ایــن اشــتباه را مــن قبــال مغالطــه جزشــناختی نامیــده ام، 
جزشناســی منطــق اجــزا و کل اســت، مغالطــه جزشناســی در 
ــی  ــه جزی ــزی ب ــالق چی ــجام اط ــدم انس ــاب، ع ــوم اعص عل
از یــک موجــود اســت در حالــی کــه تنهــا بتــوان آن 
خصوصیــت را بــه موجــود بــه عنــوان یــک کل اطــالق کــرد. 
ــادق  ــم ص ــین ها ه ــورد ماش ــناختی در م ــه جزش ــه مغالط البت
اســت. هواپیماهــا نمــی تواننــد بــدون موتــور بــه پــرواز 
ــرواز  ــه پ ــت ک ــا اس ــن هواپیم ــال ای ــن ح ــا ای ــد، ب در بیاین
ــز  ــدون مغ ــا ب ــان ها و حیوان ه ــور آن. انس ــه موت ــد و ن می کن
ــام  ــد انج ــه می توانن ــی ک ــک از کارهای ــچ ی ــد هی نمی توانن

دهنــد را انجــام دهنــد، بــدون مغــز آنهــا خواهنــد مــرد، ولــی 
ایــن موجــودات بــه عنــوان یــک کل اســت کــه توانایــی هــای 
ــا. درســت  ــز آنه ــه مغ ــد ن ــروز می دهن ــود را ب روانشــناختی خ
ــا  ــا ب ــی م ــم، ول ــم راه بروی ــز نمی توانی ــدون مغ ــه ب ــت ک اس
پاهــای خــود راه می رویــم، نــه بــا مغــز خــود. مــا بــدون مغــز 
ــال  ــن ح ــا ای ــم، ب ــل ورزی کنی ــم و عق ــر کنی ــم فک نمی توانی
ایــن مــا هســتیم کــه فکــر می کنیــم و عقــل ورزی می کنیــم 
نــه مغــز مــا. بنابرایــن مغــز ذهــن نیســت، هرچنــد اگــر مغــز 

ــتیم. ــم نمی داش ــن ه ــتیم ذه نداش
پــس ذهــن چیســت و چگونــه بــه بــدن مرتبــط مــی شــود؟ ذهن 
یــک چیــز – از هــر نــوع آن – نیســت و دقیقــا به همیــن دلیل به 
بــدن مرتبــط نیســت. از آنجایــی کــه ذهــن یــک مقولــه نیســت، 
پرســیدن اینکــه ذهــن چیســت گمــراه کننــده اســت. دقیقــا مانند 
ایــن اســت کــه بپرســیم »بــه خاطــر« چــه چیــزی اســت، مثــل 
اینکــه وقتــی مــادر کودکــی می گویــد بــه خاطــر مــن ایــن کار را 
انجــام بــده، کــودک بپرســد »بــه خاطر« چیســت؟ پس پرســش 
درســت کــه ســردرگمی ها را از بیــن ببــرد چیســت؟ ایــن پرســش 
صحیــح اســت: چــه چیــزی بایــد در مــورد یــک جانــدار صــدق 
کنــد تــا بگوییــم ذهــن دارد؟ پاســخ روشــن اســت، بایــد موجــود 
ــه در  ــز ک ــل تمای ــای قاب ــازه ای از توانایی ه ــا ب ــد ب ــده ای باش زن
رفتــارش نمایــان می شــود. چگونــه توانایی هایــی؟ تنهــا منظــور 
ــه  ــده، از مارمولــک گرفت هشــیاری نیســت، اغلــب موجــودات زن
تــا شــیر، چرخــه خــواب و بیــداری دارنــد، یعنــی گاهــی هشــیار و 
گاهــی ناهشــیار هســتند. آیــا ایــن دلیــل می شــود بگوییــم آنهــا 
ذهــن دارنــد، می تواننــد فکــر کننــد و عقــل ورزی کننــد، تخیــل 

دارنــد، تفــاوت خــوب و بــد را می فهمنــد؟
ــد  تمــام موجــودات تحــول یافتــه توانایی هــای ادراکــی دارن
ــر  ــند ه ــزی آگاه باش ــه چی ــبت ب ــد نس ــن می توانن و بنابرای
گاه توجــه آنهــا را بــه خــود جلــب کنــد، ولــی ایــن بــه ایــن 
ــه و  ــرای قورباغ ــن را ب ــالح ذه ــه اصط ــت ک ــی نیس معن
ــا  ــم. م ــه کار ببری ــز ب ــگ نی ــه و س ــی گرب ــا حت ــی، ی ماه
ــا دســته بنــدی  می توانیــم هــر چــه میخواهیــم بگوییــم را ب
کــردن آنهــا بــه عنــوان موجــودات دارای احســاس بگوییــم، 
ــه  ــد، ب ــل دارن ــد، می ــاس می کنن ــا درد را احس ــی آنه یعن
دنبــال اهــداف خــود می رونــد، محیــط خــود را ادراک 
کننــد و برخــی از خصیصه هــای محیــط توجــه آنهــا را 
ــتن  ــرای داش ــت شــرطی ضــروری ب ــد. حیوانی ــب می کن جل
ذهــن اســت ولــی کافــی نیســت. بســیاری از حیوان هــا ایــن 
ــد،  ــخیص دهن ــه تش ــود را در آین ــه خ ــد ک ــی را دارن توانای

ــد.  دانشــمندان خیلــی از ایــن واقعیــت هیجــان زده شــده ان
ــه اشــتباه فــرض می کننــد کــه اگــر موجــودی خــود  آنهــا ب
ــودش آگاه  ــود خ ــی از وج ــد یعن ــخیص ده ــه تش را در آین
اســت و وقتــی کــه از وجــود خــود آگاه هســتید گونــه ای از 
ــتباه  ــه اش ــن ب ــن دانشــمندان همچنی ــد. ای خودآگاهــی داری
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه میمون هــا، فیل هــا، 
دلفین هــا و کالغ هــا نــه تنهــا هشــیار هســتند بلکــه 
ــت  ــی ظرفی ــر حیوان ــا اگ ــد و مطمئن ــز دارن ــی نی خودآگاه

ــم دارد. ــن ه ــد، ذه ــته باش ــی داش خودآگاه
ــن نتیجــه، نتیجــه ســردرگمی اســت. اگــر موجــودی  ــی ای ول
بتوانــد خــود را در آینــه تشــخیص دهــد با تشــخیص خویشــتن 
خــود در آینــه یکــی نیســت. توانایــی شناســایی واکنش هــای 
ــت  ــی اس ــن توانای ــت. ای ــی نیس ــه ای از خودآگاه ــود گون خ
ــدارد، چــه رســد  ــه داشــتن تصــوری از خــود ن ــازی ب هیــچ نی
ــزام  ــخص را الت ــتی ش ــورد چیس ــوری در م ــه  تص ــه اینک ب
ــودش  ــه خ ــه ب ــدون آین ــد ب ــوان می توان ــک حی ــد. ی ببخش
ــرد، و  ــوان دیگــری اشــتباه نگی ــا حی ــد، خــودش را ب ــگاه کن ن
پــا یــا پنجــه خــود را بــا پــا و پنجــه نــوع دیگــری از جانــداران 
ــم  ــود بگویی ــث نمی ش ــن باع ــی ای ــرد. ول ــر نگی ــی در نظ یک
کــه او تــا حــدودی خــودآگاه اســت. ایــن واقعیــت کــه برخــی 
ــات  ــی از خصوصی ــل توجه ــداد قاب ــد تع ــا می توانن از حیوان ه
جســمانی خــود را تشــخیص دهنــد – مثــال صورتــش در آینــه 
ــوان نیســت. بلکــه  ــه معنــای افزایــش خودآگاهــی آن حی – ب
ــل  ــه قاب ــه ک ــه آنچ ــش ب ــوش او در واکن ــش ه ــا افزای صرف

ــد. ــان می ده ــت را نش ــت اس روی
پــس چگونــه می توانیــم حیوان هایــی کــه گفتــه می شــود 
ــا  ذهــن دارنــد و حیوان هایــی کــه ندارنــد را تمایــز ببخشــیم؟ آی
بایــد بــه پیــروی از دکارت و مدرن هــا بــه هشــیاری بــه عنــوان 
ــه  ــود را ب ــطویی ها خ ــروی از ارس ــا پی ــا ب ــم، ی ــگاه کنی ــار ن معی
موجوداتــی کــه اراده عقالنــی دارنــد محــدود کنیــم؟ مــن بــر این 
ــا دو شــرط بایــد از ارســطو پیــروی کنیــم. داشــتن  ــاورم کــه ب ب
ذهــن مختــص موجــودی اســت کــه میتوانــد عقــل ورزی کنــد، 
ــد و  ــر اســاس دالیلــی عمــل کن ــد و ب ــد، احســاس کن فکــر کن
بنابرایــن عامل هــای آزادی هســتند کــه در قبــال کارهایــی کــه 
ــه  ــن اســت ک ــد مســئول هســتند. شــرط اول ای انجــام می دهن
ایــن خصوصیــت تنهــا مختــص بــه جاندارانــی اســت کــه زبــان 
پیشــرفته دارنــد و شــرط دوم ایــن اســت کــه مهــارت در بــه کار 
بــردن مفاهیــم پرورانــده شــده در زبــان بــا دیگــر توانایــی هــای 
حیوانــی مــا )ادراک، محبــت و عمــل( درآکنــده شــده اند چــرا که 
ادراک، احســاس و عمــل مــا تنهــا تحت مفاهیمــی که بــرای این 

ســه بــه کار مــی بریــم قابــل فهــم هســتند.
از  بــازه ای  انجــام  بــه  وابســته  ذهــن  بــودن  دارا  اگــر 
شــخصی باشــد،  اراده عقالنــی  فعالیت هــای عقالنــی و 
مشــخص اســت کــه ایــن ایــده کــه ذهــن مغــز اســت 
نامســنجم اســت. نــه توانایی هــا و نــه فعالیت هایــی کــه 
ــژه نیســتند، چــه رســد  در جریــان زندگــی انجــام می دهیــم اب
ــن  ــد، ای ــا ذهــن دارن ــز باشــند. انســان ه ــژه مغ ــه اینکــه اب ب
ــل و اراده  ــز، عق ــای متمای ــازه ای از توانایی ه ــا ب ــی آنه یعن
ــز  ــا را نی ــن توانایی ه ــتند ای ــز نداش ــان ها مغ ــر انس ــد. اگ دارن
ــا  ــن توانایی ه ــه ای ــتند ک ــان ها هس ــن انس ــی ای ــتند، ول نداش
ــد  ــه می توانن ــا هســتند ک ــن آدم ه ــا. ای ــز آنه ــه مغ ــد ن را دارن
ــد و  ــزی بخواهن ــد، چی ــد و بدانن ــل بیاورن ــد و دلی ــر کنن فک
ــل  ــت عم ــا قصدی ــد، ب ــالش کنن ــت آوردن آن ت ــرای بدس ب
ــک  ــا ی ــان ی ــک انس ــند. ی ــود باش ــار خ ــئول رفت ــد و مس کنن
ــزی درون یــک جمجــه نیســت. ســوتفاهم هایی  شــخص، مغ
ــتند.  ــق هس ــی عمی ــم خیل ــا پرداختی ــی آنه ــه بررس ــه ب ک
بــه تالش هــای متخصصــان علــوم اعصــاب بــرای حــل 
ــا تحلیــل مفهومــی  مشــکالت مفهومــی کــه تنهــا می تــوان ب
ــه  ــی و نظری ــا آزمــون هــای تجرب ــه ب آنهــا را حــل کــرد – ن
پــردازی - پرداختــم. تاکیــد مــن ایــن بــوده اســت کــه تــالش 

ــت. ــی اس ــی از علم گرای ــا نوع آنه
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شـــت ا د د یا

پورحسن،  قاسم  دکتر  از  یادداشتی 
استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی 

در پی می آید؛

جهــات  از  طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه 
ــی اســالمی در  ــات عقل مختلفــی در بقــای حی
ــت  ــود دارای اهمی ــه خ ــاس زمان ــرایط حس ش
ــا از دو  ــر تنه ــه نصی ــه خواج ــا ب ــت. عمدت اس
منظــر نگریســته و توجــه شــده اســت: یکــی از 
منظــر شــارح بــودن ابــن ســینا یعنــی بــه خاطر 
ــته و  ــارات« نوش ــاب »اش ــر کت ــه ب ــرحی ک ش
پاســخی کــه بــه فخــر رازی داده اســت. عــده 
ــار  ــر آث ــا از منظ ــر را تنه ــه نصی ــم خواج ای ه
ــوزه  ــه در ح ــب اینک ــد، جال ــی او دیدن اخالق
ــاف  ــاب »اوص ــه کت ــر ب ــی کمت ــالق حت اخ
االشــراف« مراجعــه شــده که نــگاه عرفانــی در 
بــاب اخــالق دارد و بــه نظــرم مهمتــر از اخالق 
ناصــری اســت. ایــن دو منظر بــه خواجــه نصیر 
اگرچــه منظــر درســتی هســتند اما حقیقــت این 
اســت کــه اهمیــت بــی بدیــل خواجــه در بقای 
حیــات عقلــی اســالمی را نشــان نمــی دهنــد.

قبــل از اینکــه نــگاه درســت بــه خواجــه نصیــر 
ــه را  ــد نکت ــت چن ــم، الزم اس ــح ده را توضی
یــادآور شــوم: نکتــه اول اینکــه خواجــه در 
ــی  ــی م ــالمی زندگ ــدن اس ــاط تم دوره انحط
ــاز  ــای آغ ــه معن ــا ب ــاط لزوم ــرد، دوره انحط ک
ــه از  ــت ک ــت اس ــت. درس ــول نیس ــه مغ حمل
اســتمرار ســنت عقلــی در جهان اســالم ســخن 
مــی گوئیــم ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه بــا 
عرضــه نظریــه تصــوف و بــا نوشــتن کتابهــای 
ــه«  ــح الباطنی ــفه«، »الفضائ ــت الفالس »تهاف
ــیاری از  ــن« بس ــوم الدی ــاء العل ــی »احی و حت
ــد  ــش و تردی ــورد پرس ــفی م ــای فلس بنیاده
قــرار گرفــت. پــس از دوره غزالــی و ســلطه ای 
کــه تفکــر اشــعری بــر حیــات عقلــی اســالمی 
ــه قــول منتقــدان، چــراغ عقــل  ــدا کــرد و ب پی
ــه  ــتر ب ــالمی بیش ــه اس ــد و جامع ــوش ش خام

غزالــی روی آورد.
ــار  نقدهایــی کــه در همــان دوران، نخســتین ب
ــن  ــار دوم از ســوی اب ــب ســهروردی و ب از جان
ــه  ــرد و جامع ــت نک ــد، کفای ــرح ش ــد مط رش
اســالمی پــس از اشــکاالت غزالــی، بــه عقــل 
ــرد.  ــی ک ــگاه م ــی ن ــر یونان ــه تفک ــه مثاب ب
ــول  ــل، محص ــه عق ــود ک ــن ب ــورش ای تص
ــازگار  ــان ناس ــن و ایم ــا دی ــت و ب ــان اس یون
ــاط  ــی را دوره انحط ــس از غزال ــت. دوران پ اس
تلقــی مــی کنــم. در ادامــه بحــث مــی کنیــم 
ــه  تالشــهایی هــم کــه صــورت گرفــت چگون
ــای  ــا احی ــتمرار ی ــت اس ــدر توانس ــود و چق ب
حیــات عقلــی در جهــان اســالم را شــکل 
دهــد. بنابرایــن بایــد توجــه داشــته باشــیم یکی 
ــر  ــرد خواجــه نصی ــه ف از نقشــهای منحصــر ب

ایــن بــوده اســت کــه در دوره انحطــاط تمــدن 
ــی را بازســازی  اســالمی، توانســت ســنت عقل
ــب  ــد را از جان ــن رون ــه ای ــد و ادام ــا کن ــا احی ی
شــاگردان خواجــه در مکتــب شــیراز مشــاهده 

ــم. ــی کنی م
ــوص  ــه خص ــاعره ب ــا اش ــه ب ــه خواج مواجه
بــا فخــررازی و شهرســتانی قابــل توجــه 
ــاری از  ــتن آث ــه و نوش ــس از مواجه ــت. پ اس
ــی  ــم حت ــی کنی ــاهده م ــه مش ــوی خواج س
تفکــر اشــعری هــم تغییــر پیــدا کــرد. پــس از 
ــه  ــم ک ــی کنی ــاهده م ــه مش ــکاالت خواج اش
نوشــته هــای آنهــا حیــث فلســفی مــی گیــرد 
ــر  ــف« اث ــاب »مواق ــا کت ــارز آنه ــه ب ــه نمون ک
عضدالدیــن ایجی اســت. پــس خواجــه مواجهه 
ــا تفکــر اشــعری دارد. شــاید پیــش از  جــدی ب
خواجــه چنیــن روبرویــی عقلــی را از جانب هیچ 

متفکــر اســالمی نبینیــم، یعنــی تفکــر اشــعری 
ــرد  ــدا ک ــترش پی ــود و گس ــلط ب ــان مس آنچن
کــه همــه اضــالع و اذهــان متفکران اســالمی 
را در برگرفــت و از جهــت اجتماعــی و سیاســی 
هــم ایــن تفکــر تقویــت شــد. بــه دلیــل اینکــه 
ــه، ســیمان  در دوره ســلجوقیان مدرســه نظامی
ایدئولوژیکــی اشــعری را فراهــم مــی ســاخت و 
متفکــران زیــادی بــه خدمــت نظامیــه درآمدند.

غزالــی،  از  پــس  کنیــم  مــی  مشــاهده 
فخــررازی، بیــش از غزالــی در گســترش 
ــترش  ــت. در گس ــش داش ــعری نق ــر اش تفک
تفکــر اشــعری کتابهــای »مباحــث المشــرقیه« 
و »مطالــب العالیــه« و نیــز »المحصــل« فخــر 

ــفه«  ــر از »مقاصدالفالس ــیار مهمت رازی را بس
و »تهافــت الفالســفه« غزالــی مــی دانــم. بــه 
خاطــر گفتگوهــای عقلــی خواجــه بــه تدریــج 
نــگاه اشــعری در حــوزه اســالمی کمرنگ شــد 
و عقــل منزلــت و جایگاهــی دوبــاره پیــدا کــرد.
ــم  ــی مه ــان، ویژگ ــی از مورخ ــفانه برخ متأس
ــردن او در دوره  ــی ک ــر را همراه ــه نصی خواج
ــراه  ــا هم ــات ی ــوالن در فتوح ــا مغ ــات ب حی
ــا فرقــه اســماعیلیه مــی داننــد. اینهــا  ــودن ب ب
ــخصیت  ــه، ش ــاره اندیش ــتی درب ــد نادرس عقای
و تفکــر خواجــه اســت. عمــده متفکــران و  
ــتند،  ــی داش ــر باطن ــالمی، تفک ــوفان اس فیلس
ــماعیلیه  ــر اس ــا تفک ــاوی ب ــی مس ــر باطن تفک
ــای خــاص نیســت. اینکــه خواجــه در  ــه معن ب
قهســتان اســت، لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت 
ــیمان  ــردن س ــم ک ــال فراه ــه در ح ــه خواج ک

ایدئولوژیکــی ناصرالدین محتشــم در قهســتان 
ــر  ــرداز تفک ــه پ ــه نظری ــر! خواج ــت. خی اس
عقلــی، شــیعی  و باطنــی اســت و آرای او هــم 
ــن  ــی ناصرالدی ــن حقیقــت اســت. یعن گــواه ای
و قهســتان و اســماعیلیه بــه خواجــه نیــاز 
داشــتند نــه اینکــه خواجــه بــه دالیــل و جبــر 
روزگار مجبــور شــود آرای آنهــا را بپذیــرد و 
ــری،  ــالق ناص ــه اخ ــه در مقدم ــا خواج اتفاق
ایــن مســأله را تذکــر مــی دهــد. اگــر اندیشــه 
خواجــه را تابعــی از همراهــی او بــا هالکوخــان 
ــا اقامــت ســی  و مشــارکت او در فتــح بغــداد ی
ــماعیلیه  ــای اس ــه ه ــاله اش در قلع ــد س و چن
ــه درســتی نشــناخته ایــم. بدانیــم، خواجــه را ب

تلقـی برخـی از کارشناسـان ایـن اسـت کـه 
خواجـه نصیـر اندیشـه بدیعـی عرضه نکـرده و 
تنهـا شـارح ابن سیناسـت. ایـن عقیده درسـتی 
نیسـت. نبایـد لزومـا خواجه را شـارح ابن سـینا 
بدانیـم. خواجـه نصیـر، علیرغـم اینکـه بـه ابن 
سـینا توجـه دارد و آثـار او را شـرح مـی کند ولی 
وقتـی با اشـکاالت غزالـی و شهرسـتانی مواجه 
می شـود به آنها پاسـخ مـی دهد و پاسـخهایی 
می دهـد کـه دیـدگاه ابن سـینا نیسـت و حتی 
گاهـی دیـدگاه ابن سـینا را نقـد می کنـد، مثال 
در مسـأله اتحـاد عاقـل و معقول یا مسـئله قدم 
و حـدوث عالـم. وی در ایـن بـاره مـی نویسـد 
عهـدی با خـود گذاشـتم کـه در پاسـخ دادن به 
اشـکاالت فخـر رازی بـر شـرح اشـارات بـا ابن 
سـینا مخاصمـه نکنـم اما نمـی توانم بـر خی از 
دیدگاهایـش را بپذیرم. اینها نشـان می دهد که 
خواجه، فیلسـوف اسـت. این نکته مهمی اسـت 
بـه خصوص وقتـی  که مـی بینیم که ابن رشـد 
هیـچ گاه از ارسـطو عـدول نمـی کنـد و صرفـا 

شـارح ارسـطو است.
ــی  ــر شــد، م ــه ذک ــی ک ــه مقدمات ــه ب ــا توج ب
تــوان گفــت ارجمنــدی خواجــه نصیــر در 
ــه ای  ــت اندیش ــکوه و وزان ــه ش ــه اول ب درج
اســت کــه دارد. وقتــی بــه کتــب خواجــه نصیر 
مراجعــه مــی کنیــم مشــاهده مــی کنیــم کــه 
چنــد کار مهــم را انجــام داده اســت: نخســتین 
کار مهــم او ایــن اســت کــه ســنت فلســفی را 
احیــا کــرد. بعــد از ابــن ســینا فلســفه کمرنــگ 
ــا  ــر تنه ــن ام ــه ای ــود ک ــی ش ــروغ م ــم ف و ک
ــی  ــفی غزال ــد فلس ــای ض ــر فعالیته ــه خاط ب
ــی، ابــن حــزم،  ــر غزال نیســت، بلکــه عــالوه ب
ابــن جــوزی، فخــررازی، شهرســتانی و ... هــم 
ــی  ــه از غزال ــه تفکــری ک هســتند. در مجموع
ــان  ــان ایم ــرد جری ــی گی ــکل م ــد ش ــه بع ب
ــه  ــد البت ــی کن ــدا م ــه پی ــعری غلب ــی اش گرای
ــی،  ــی اجتماع ــوالت سیاس ــل و تح ــه دالی ب
ــیار  ــی بس ــر عقل ــه تفک ــلمانان ب ــش مس گرای
انــدک مــی شــود. فقــط بــه ایــن خاطر نیســت 
کــه ابــن ســینا نقــد مــی شــود، بلکــه حضــور 
فلســفی را در تمــدن اســالمی مشــاهده نمــی 
ــم و بنیادهــای فلســفه را بســیار سســت و  کنی
لــرزان مــی بینیــم. در ایــن فاصلــه ۱5۰ ســاله 
تنهــا فعالیتهای ضــد فلســفی غزالی کافــی بود 
کــه بنیادهــای فلســفه را متزلــزل کنــد، فخــر 
رازی هــم بــه کمکــش آمــد و شهرســتانی هــم 

ــور. ــن ط همی
ــری  ــد متفک ــر مانن ــه نصی ــت خواج در حقیق
بــزرگ بــا هــر ســه نفــر کشــمکش دارد، البتــه 
بیشــترین کشمکشــها را بــا فخــررازی دارد کــه 
مســلما فخــر رازی از همــه آنهــا مهمتــر اســت. 
تلقــی خواجــه نصیــر ایــن اســت کــه غزالــی، 
فهــم درســتی از فلســفه نداشــت اما فخــر رازی 
فهــم درســتی از فلســفه داشــت، لــذا بیشــترین 
مناقشــه را بــا فخــررازی داشــت و تمــام 
توجــه خواجــه نصیــر بــه کتــاب »المحصــل« 
ــوان  ــدا عن ــررازی عم ــت. فخ ــررازی اس فخ
ــرد  ــش انتخــاب ک ــرای کتاب »المحصــل« را ب
تــا عنــوان کنــد، المحصــل مشــتمل بــر تمــام 
آرا و اندیشــه هــای اســتوار، پســندیده و درســت 

یادداشتی از قاسم پورحسن؛

خواجه نگران ویرانی بنیادهای اخالق است/ 
نقش خواجه نصیر در بقای حیات عقلی اسالم
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شـــت ا د د یا

متفکــران پیــش از مــن اســت و مــن بــه تمــام 
ــن اندیشــه هــا دسترســی دارم. ای

وقتــی کــه کتــاب »نقــد المحصــل« یــا 
»تلخیــص المحصــل« خواجــه را مــی بینیــم، 
بــه اهمیــت کتــاب المحصــل فخــررازی 
ــر از  ــیار مهمت ــل بس ــم. المحص ــی بری ــی م پ
ــت.  ــفه اس ــت الفالس ــفه و تهاف مقاصدالفالس
المحصــل، مباحــث المشــرقیه، المطالــب العالیه 
و ... کتابهــای مهمی هســتند که فخــر رازی در 
نقد فلســفه نوشــته اســت. بنابراین نکتــه اول در 
بررســی اندیشــه خواجــه نصیــر ایــن اســت که 
خواجــه نصیــر به احیــا و بازســازی و بازاندیشــی 
ــالم  ــان اس ــی در جه ــات عقل ــفه و حی در فلس
ــل داده  ــه عق ــددی ب ــگاه مج ــت زد و جای دس
اســت. ایــن تصــوری اشــتباه اســت کــه خواجه 
ــن  ــل را پایی ــش عق ــی، نق ــرد کالم ــا رویک ب
آورده اســت! خیــر خواجــه هــم بــه عقــل اعتبار 
بخشــیده و هــم کالم را عقلــی کــرده و حتــی 
ــس از او  ــز پ ســبب شــد کــه کالم اشــعری نی

ــا حدیثــی. بیشــتر عقلــی شــود ت
متفکــران دیگــر هــم دســت بــه احیــای عقــل 
ــد ولــی نقــش خواجــه  و بازســازی فلســفه زدن
ــی  ــد نقش ــن رش ــت. اب ــته اس ــر برجس نصی
هماننــد خواجــه نــدارد. با بخشــهایی از اندیشــه 
اشــراقی ســهروردی بازســازی حیــات عقلــی و 
فلســفی را مــی فهمیــم امــا کار ســهرودی بــه 
پــای خواجــه نمــی رســد. در مکتــب شــیراز بــا 
ادامــه و اســتمرار دیــدگاه خواجــه نصیــر مواجــه 
هســتیم. بازســازی اندیشــه هــای ســهروردی 
ــواکل  ــی در »ش ــن دوان ــالل الدی ــوی ج از س
ــورت  ــور« ص ــاکل الن ــرح هی ــی ش ــور ف الح
مــی گیــرد. پــس بــه طــور خالصــه مــی تــوان 
گفــت خواجــه نقــش مهمــی در احیــای تفکــر 
عقلــی داشــته اســت که بــا نوشــتن آثــار مهمی 
صــورت گرفتــه اســت. خواجــه نصیــر در احیا و 
بازســازی تمــدن اســالمی، کامال عقلــی نگرانه 
برخــورد مــی کنــد. تصــور برخــی از محققــان 
ــد  ــنده تجری ــه نویس ــه خواج ــت ک ــن اس ای
االعتقــاد، متکلمــی بیــش نیســت. تصــور مــی 
ــر  ــفی را در تفک ــده آرای فلس ــه عم ــم ک کنی
ــتی  ــخن نادرس ــن س ــدراج داد. ای ــی ان کالم
ــه تصــور  ــه نیســت ک ــن گون اســت. اصــال ای
کنیــم خواجه نصیــر، فلســفه را بــه کالم تبدیل 
ــایر  ــا س ــاد ب ــد تجریداالعتق ــه رون ــرد. گرچ ک
آثــار خواجــه متفــاوت اســت امــا تــالش خواجه 
بــرای عقلــی ســازی اســت. تأکیــد مــی کنــم 

کــه خواجــه فیلســوف عقلــی اســت.
ــاد و  ــه ابع ــه هم ــه ب ــانی ک ــرای کس ــاید ب ش
اندیشــه هــای خواجــه نصیــر آشــنایی نداشــته 
باشــند، فهــم ایــن مطلــب دشــوار باشــد. 
ــر حتــی اعتقــاد دارد کــه احــکام،  خواجــه نصی
اصــول و باورهــای دینــی بایــد بــر پایــه 
ــه  ــار خواج ــه آث ــی ب ــد وقت ــتوار باش ــن اس یقی
مراجعــه مــی کنیــم مشــاهده مــی کنیــم کــه 
ــص المحصــل« دوری  ــاز »تلخی ایشــان در آغ
ــن  ــی و براهی ــتدالل عقل ــعری از اس ــر اش تفک
ــن  ــد. خواجــه یقی ــی ده ــرار م ــد ق ــورد نق را م
ــد. پــس  ــی تبدیــل مــی کن ــه برهــان عقل را ب
خواجــه معتقــد اســت کــه در بــاب دیــن، راهی 

جــز عقــل و اســتدالل نداریــم. براهینــی کــه در 
بــاب دیــن اقامــه مــی کنیــم بایــد از اســتحکام 
عقلــی برخــوردار باشــد و مدلــل باشــد. خواجــه 
اعتقــاد دارد بــدون برهــان عقلــی نمــی توانیــم 
ــکل  ــان را ش ــی خودم ــد دین ــاختمان عقای س

ــم. ــا کنی ــم و بن دهی
خواجــه در ابتــدای تلخیــص المحصــل یــا نقــد 
المحصــل در مــورد اهمیــت عقــل ســخن مــی 
گویــد از کســانی کــه علیــه عقــل شــوریدند و 
ــا  ــد کــه عقــل مســاوی ب نادانســته تصورکردن
ــن  ــد. خواجــه ای ــاد مــی کن ــان اســت، انتق یون
ــا  اعتقــاد را رد مــی کنــد کــه عقــل مســاوی ب
یونــان اســت، امــا هنــوز ایــن مناقشــه در میان 
متفکــران مــا وجــود دارد. برخــی از پژوهنــدگان 
معتقدنــد امــکان وقــوع فلســفه اســالمی 
وجــود نــدارد، بــه خاطــر اینکــه اســالم داعیــه 
ایمــان دارد در حالــی کــه فلســفه داعیــه یونــان 
ــه  ــتباه را در مقدم ــی اش ــن تلق ــه ای دارد. خواج
تلخیــص المحصــل مــورد نقــد قــرار مــی دهد 
ــت  ــا درس ــن ادع ــه ای ــد ک ــی کن ــات م و اثب
ــان  ــا یون ــل مســاوی ب نیســت و فلســفه و عق
نیســت. وقتی مــی گوئیــم فلســفه یعنــی تفکر 
آزاد عقلــی، تفکــر آزادی کــه رســیدن بــه یقین 
ــه  ــد. خواج ــی کن ــر م ــکان پذی ــی را ام معرفت
عنــوان مــی کنــد اگــر عقــل و اســتدالل عقلی 
ــت  ــرای معرف ــی ب ــچ راه ــم هی ــار بزنی را کن
ــذا تفکــر اشــعری  ــم داشــت، ل ــی نخواهی یقین
بــه دیــدگاه خواجــه بــه معرفــت یقینــی منتهی 
نمــی شــود. بــه همیــن خاطــر خواجــه عنــوان 
مــی کنــد کــه اشــاعره بــا کنــار زدن عقــل راه 

ــت. ــن در پیــش گرف ــاب دی نادرســتی را در ب
تفکــر اشــعری ســه مرحلــه را طــی مــی کنــد: 
زمــان حیــات ابوالحســن اشــعری از ســال 
۳۰۰ تــا ۴۷8 یعنــی تــا زمــان امــام الحرمیــن، 
اشــعری دوره اول نامیــده مــی شــود کــه کامال 
ــا عقــل و تفکــر بــه معنــای عقلــی و تأویــل  ب
مخالفــت دارنــد امــا بــا مناقشــاتی کــه غزالــی 
ــأله  ــوص در مس ــه خص ــن ب ــام الحرمی ــا ام ب
رؤیــت خداونــد دارد و غزالــی عنــوان مــی 
ــا معناســازی را  ــل ی ــای تأوی ــد پ ــه بای ــد ک کن
بــاز کنیــم و رؤیــت را بــه معنــای لقــا بگیریــم 

کــه همیــن امــر، بــر فخــررازی هــم تأثیرگــذار 
اســت. فخــررازی در مرحلــه دوم تفکر اشــعری 
قــرار دارد و از فخــررازی تــا زمــان عضدالدیــن 
ــت.  ــعری اس ــر اش ــوم تفک ــه س ــی مرحل ایج
مرحلــه ســوم تفکر اشــعری بهــا دادن بــه تفکر 
عقلــی و تأویــل اســت کــه مدیــون تالشــهای 
خواجــه اســت یعنــی آنچنــان نقــد المحصــل یا 
ــر تفکــر اشــعری  تلخیــص المحصــل حتــی ب
ــچ  ــه هی ــود ک ــذار ب ــالمی تأثیرگ ــه اس و جامع
متفکــر اشــعری وجــود نــدارد کــه تحــت تأثیــر 

ــن فلســفی خواجــه نباشــد. براهی
دیــدگاه خواجــه ایــن اســت کــه در حــوزه تفکر 
بایــد همــاوردی کــرد نــه تحکم.همــاوردی بــه 
ــوفی  ــتدالل فیلس ــه اس ــه هرچ ــا ک ــن معن ای
ــه  ــد اندیش ــوردار باش ــتری برخ ــان بیش از اتق
ــی  ــوردار اســت. تلق ــت بیشــتری برخ او از وزان
ایــن نباشــد کــه خواجــه نصیــر، فلســفه را بــه 
بردگــی کالم آورد و آنچنــان وضعــی در حــوزه 
ــه  ــود آورد ک ــه وج ــه فلســفه ب کالم نســبت ب
فلســفه فرامــوش شــد. بنــده خواجــه نصیــر را 
بــه عنــوان احیاگــر و وااندیــش در حــوزه تفکــر 

ــم. عقلــی مــی دان
ــه  ــن متوج ــاب تفن ــا از ب ــر صرف ــه نصی خواج
نوشــتن اخــالق نمــی شــود، بلکــه او نگــران 
ــت.  ــالق اس ــای اخ ــی بنیاده ــه و ویران جامع
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی برخی ه ــفانه تلق متأس
خواجــه نصیــر، اخــالق ارســطو را ترجمــه کرد. 
ــه،  ــه خواج ــرم دغدغ ــه نظ ــه ب ــی ک در صورت
ترجمــه اخــالق ارســطو نیســت، بــرای اینکــه 
ــود.  پیــش از او ایــن ترجمــه صــورت گرفتــه ب
ــالق  ــب االخ ــت تهذی ــوان گف ــی ت ــا م تقریب
ابوعلــی مســکویه چیــزی جــز ترجمــه اخــالق 
ــر  ــه نصی ــت. خواج ــطو نیس ــس ارس نیکوماخ
متذکــر مــی شــود کــه قصــد ترجمــه نــدارد و 
مــی گویــد مــن قصــد بازســازی کتــاب تهذیب 
االخــالق مســکویه را نــدارم، لــذا خواجــه 
ــه  ــراف ب ــاف االش ــری و اوص ــالق ناص در اخ
ســنت و تفکــر اســالمی روی مــی آورد. در باب 
فضیلــت و رذیلــت بــه آیــات قــرآن و احادیــث 

ــد. ــی ده ــاع م ارج
ــی  ــری توجه ــالق ناص ــر در اخ ــه نصی خواج

ــه  ــالق فاصل ــه از اخ ــود دارد ک ــه خ ــه جامع ب
گرفتــه و ایــن امــر بــه خاطــر وضعیــت 
ــه در  ــی اســت ک سیاســی اجتماعــی و تحوالت
ــالق  ــأله اخ ــه مس ــه رخ داد. خواج دوران خواج
را تــا پایــان حیــات پی گیــری مــی کنــد. 
بــرای خواجــه بســیار مهــم اســت کــه جامعــه 
ــالق  ــر اخ ــی ب ــه اول مبتن ــالمی در درج اس
ــالق  ــه اخ ــی ب ــم عنوان ــر بخواهی ــد. اگ باش
خواجــه نصیــر بدهیــم بایــد آن را اخــالق 
دینــی بنامیــم، عمــده تفکــر خواجــه نصیــر در 
ــی  ــه م ــه چگون ــن اســت ک بحــث اخــالق ای
ــه بازســازی اخــالق در جامعــه  ــوان دســت ب ت
ــزد خواجــه بســیار  ــی زد. مســأله اخــالق ن دین
ــت  ــم از اهمی ــه ه ــد از خواج ــم اســت و بع مه
ــالت  ــر تأم ــت تأثی ــود. تح ــی ش ــوردار م برخ
خواجــه در مکتــب شــیراز، اهمیــت بــه اخــالق 

ــم. ــی کنی ــاهده م را مش
خواجــه در مســأله اخــالق دغدغــه سیاســیـ  
اجتماعــی و اخالقــی جامعــه را دارد و انحطــاط 
ــم اســت. شــاید  ــرای او مه ــه ب ــی جامع اخالق
ایــن مســأله بســیار مهــم باشــد کــه فیلســوفی 
بــه اخــالق از بــاب دغدغــه جامعــه نــگاه مــی 
ــه را در  ــن دغدغ ــه بخشــی از ای ــه البت ــد ک کن
فارابــی می بینیــم. در فارابــی ایــن دغدغــه 
مشــاهده مــی شــود کــه او در بغــداد زوال 
ــه  ــرای مدین ــرح او ب ــد. ط ــی بین ــه را م جامع
فاضلــه ایــن اســت کــه جامعــه موجــود و 
ــن  ــن همی ــد، عی ــی دان ــه نم ــتقر را فاضل مس
وضعیــت در خواجــه نصیــر هــم مشــاهده مــی 
ــارغ از  ــه هــر حــال اهمیــت خواجــه ف شــود. ب
ــالق  ــه اخ ــای Science، ب ــه معن ــم ب عل
هــم هســت. حقیقــت ایــن اســت کــه خواجــه 
نصیــر از متفکــران مهــم در علمــی اســت کــه 
امــروزه تحــت عنــوان علــوم اســالمی صحبت 
ــه واکاوی و  ــدگاه خواج ــد دی ــم. بای ــی کنی م
بازاندیشــی شــود و او را از منظــر آثــارش ببینیم. 
مواجهــه خواجــه بــا تفکــر اشــعری بایــد یکبــار 
ــه  ــرد. ب ــرار گی ــورد بررســی مجــدد ق دیگــر م
نظــرم نقــش خواجــه در احیــای تفکــر عقلــی 
بایــد مــورد تأمــل قــرار گیــرد کــه بســیار مهــم 

ــت. اس
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شـــت ا د د یا

ــنده و  ــن نویس ــروش تری ــو«، پرف ــو اک »اومبرت
اندیشــمند ایتالیایــی، در ســن 8۴ ســالگی از دنیــا 
ــی  ــاد ماندن ــه ی ــورد از ب ــه ۱۰ م ــت. در ادام رف
تریــن نقــل قــول هــای ایــن اندیشــمند ایتالیایی 

ــان مــی شــود. بی
- عشــق چیســت؟ در جهــان هســتی چــه 
ــود  ــر موج ــا ه ــیطان ی ــا ش ــان ی ــورد انس در م
دیگــری، پدیــده ای را نمــی شناســم کــه ماننــد 
عشــق در روح انســان رســوخ نمایــد. هیــچ پدیده 
ی دیگــری ماننــد عشــق، قلــب و روح انســان را 
بــه یکدیگــر پیونــد نمــی دهــد. بنابرایــن گرچــه 
ــار  ــار آن در اختی ــرای مه ــی ب ــالح های ــما س ش

داریــد، روح در عشــق همچــون اقیانوســی پهناور 
ــاب »  غوطــه ور مــی شــود. – نقــل قــول از کت

ــرخ« ــام گل س ن
ــد از  ــد بع ــر را بای ــک اث ــم ی ــی کن ــر م - فک
گذشــت ۱۰ ســال از نشــر آن، پــس از مطالعــه و 
مطالعــه مجــدد، قضــاوت نمــود. دیگــران بنــده 
ــه عنــوان فیلســوف و اندیشــمندی  را همیشــه ب
افــراط گــرا و ســخت گیــر شــناخته انــد. بنابراین 
ــدار  ــش م ــان دان ــه آن چن ــته ام ک ــی نوش کتاب
ــوز  ــق مرم ــت، »عش ــاده داش ــی س ــود، زبان نب
ــن  ــور کمتری ــاب مذک ــه کت ــا«. البت ــه لوآن ملک
فــروش را در میــان آثــار بنــده بــه خــود 

اختصــاص داد. پــس امــکان دارد مــن ایــن 
ــته  ــی نوش ــداران آزار جنس ــرای طرف ــاب را ب کت
ــگاران  ــه ن ــرین و روزنام ــط ناش ــن فق ــم. ای باش
هســتند کــه بــر ایــن باورنــد کــه مــردم خواهــان 
مطالــب ســاده هســتند. مــردم از مســائل ســاده 
ــه  ــه ب ــد ک ــه دارن ــد. آنهــا عالق خســته شــده ان
چالــش کشــیده شــوند. - برگرفتــه از خبرگــزاری 

ــال ۲۰۱۱ ــن« س »گاردی
- تمــام داســتان هایــی کــه مــی خواهــم 
ــه در  ــی ک ــد در حال ــی دهن ــرا آزار م بنویســم، م
اتــاق خــود نشســته ام، گویــی کــه مــرا احاطــه 
ــگار در گــوش  ــد، شــیاطین کوچــک ان کــرده ان
مــن نجــوا مــی کننــد: »قربــان، مــن را بنویــس 

ــتم« ــوب هس ــن خ م
- صبــح روز ۲۷ جــوالی ۱9۴۳ طبــق اخبــار 
ــرده و  ــقوط ک ــم س ــه فاشیس ــنیدم ک ــو ش رادی
موســولینی بازداشــت شــده اســت. وقتــی مــادرم 
مــرا بــرای خریــد روزنامــه بیــرون فرســتاد، دیدم 
ــرده اســت.  ــر ک ــا تغیی ــه ه ــن روزنام ــه عناوی ک
ــار متوجــه شــدم  ــن اخب پــس از مشــاهده عناوی
کــه گفتــه هــا متناقــض اســت. یکــی از آنهــا را 
خریــدم و پیــام صفحــه اول آن را کــه توســط 5 
یــا ۶ حــزب سیاســی امضــاء شــده بــود خوانــدم. 
در میــان آنهــا حــزب دموکــرات مســیحی، حزب 
کمونیســت، حــزب سوسیالیســت و حــزب لیبرال 
ــردم  ــی ک ــر م ــان فک ــا آن زم ــت. ت ــرار داش ق
هــر کشــوری فقــط یــک حــزب دارد و در ایتالیــا 
هــم فقــط فاشیســم وجــود دارد. اکنــون فهمیــده 
بــودم کــه در کشــور مــن احــزاب متعــددی بــه 
طــور همزمــان فعالیــت مــی کنند.-برگرفتــه از 
ــه ی UR-Facism، انجمــن  بازنگــری  مقال

ــورک نیوی

ــی  ــاخته نم ــاور شــدن س ــرای ب ــا ب ــاب ه - کت
شــوند، بلکــه بــرای بررســی شــدن نوشــته مــی 
شــوند. وقتــی مــا کتابــی را نقــد مــی کنیــم نباید 
از خــود بپرســیم کــه چــه مــی گویــد بلکــه بایــد 
ــه از  ــی دارد. - برگرفت ــه مفهوم ــه چ ــیم ک بپرس

ــرخ« ــام گل س »ن
- بایــد آرامــش خــود را حفــظ کنــم. مــن 
ــن طــور نیســت کــه برخــی  ــا ای ــده ام. آی فهمی
ــاد  ــدن ایج ــس از فهمی ــش پ ــد آرام ــی گوین م
مــی شــود؟ مــن فهمیــده ام. مــن بایــد آرامــش 
خــود را حفــظ کنــم. چــه کســی گفتــه آرامــش 
نتیجــه ژرف اندیشــی در مســائل اســت؟ کامــال 
آشــکار اســت کــه چشــم انســان، کلّیــت را مــی 
بینــد و نــه اجــزای کلیــت را و آن کلیــت چشــمه 
ای اســت کــه مــی جوشــد. - برگرفتــه از کتــاب 

ــت« ــگ فوکال »آون
ــار  ــه دچ ــی اســت ک ــی قهرمان ــان واقع - قهرم
ــک  ــد ی ــد مانن ــی خواه ــود. او م ــی ش ــا م خط

ــد. ــی کن ــادی زندگ ــان ع انس
- نویســنده کتــاب »رمــز داوینچــی«، »دان 
ــگ  ــاب »آون ــت در کت ــخصیتی اس ــراون«، ش ب
وی  کــردم.  جعــل  را  او  مــن  فوکالــت«. 
سرگشــتگی هــای شــخصیت خــودم را بــه 
همــراه دارد.-برگرفتــه از مصاحبــه بــا خبرگزاری 

پاریــس در ســال ۲۰۰8
- »چارلــی بــراون« بــه عنــوان حســاس تریــن 
ــده  ــی دی ــای فکاه ــاب ه ــه در کت ــی ک کودک
شــده، شــناخته می شــود. شــخصیتی بــا توانایی 
ــپیر«.  ــه »شکس ــورد عالق ــاری م ــرات رفت تغیی
قلــم »شــولتس« در امــر تغییــر جهت  بحشــیدن 

بــه ایــن اختالفــات مؤفــق عمــل مــی کنــد.
منبع : گاردین

ترجمه؛

۱۰ نقل قول برجسته از اومبرتو اکو

متن پیش رو، بخش دوم یادداشت بازشناسی »ماهیت 
گفتار دین« به قلم حجت االسالم محمدباقر سعیدی 
روشن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

است که از نظر می گذرد؛

چــه زمینــه هــا و ضرورتهایــی موجــب پیدایــش زبــان دین شــده 
ــان  اســت؟ همــان طــور کــه مــی دانیــم خاســتگاه موضــوع زب
دیــن در ســاختار کنونــی آن، دنیــای غرب اســت. از ایــن رو برخی 
عوامــل و اســباب طــرح زبــان دیــن، فرهنــگ و نــوع دیــن رایــج 
ــز اختصــاص  ــه برخــی دیگــر از آن نی ــم اســت، و البت در آن اقلی
ــه هــر روی مهــم تریــن  ــدارد. ب ــه دیــن خاصــی اختصــاص ن ب
ــل  ــور ذی ــوان در ام ــی ت ــن را م ــان دی ــش در زب ــل پژوه عوام

جســت:
ــل  ــه و عام ــتین زمین ــی، نخس ــون دین ــی مت ــف( معناشناس ال
طــرح زبــان دیــن را مــی تــوان مربــوط بــه معناشناســی مفاهیــم 
ــات  ــات و اســماء و صف ــی، در حــوزه الهی ــون دین و جمــالت مت

الهــی دانســت.
ــان،  ــول متدین ــرض مقب ــش ف ــی، پی ــون دین ــای مت ب( تهافته
عــاری بــودن متــن دینــی از هــر گونــه تناقضــی اســت، امــا بــا 
ایــن وصــف در متــون دینــی جمالتــی وجــود دارد کــه ظاهــر نها 
بــا یکدیگــر ناســازگار اســت. از ایــن رو بــرای ایــن معضــل یــک 
نــوع چــاره اندیشــی ضــرورت داشــته و راهــکار ایــن مشــکل از 

طریــق بررســی زبــان دیــن دنبــال شــده اســت.
ج(تعــارض علــم و دیــن، رویارویــی علــم و دیــن بــه طــور عمده 

پــس از ترجمــه کتاب مقــدس و مطالعــات انتقــادی آن از یکســو 
ــق را  ــناخت حقای ــرد ش ــا راهب ــه تنه ــد ک ــی جدی ــم گرای و عل
متدلــوژی علمــی تلقــی مــی کــرد و واقعیتهــا را منحصــر در امور 
تجربــه پذیــر مــی دانســت، مطــرح گردیــد. ایــن رویارویــی جنبه 
ــارض  ــن تع ــت ای ــن اس ــت. ممک ــته اس ــی داش ــای گوناگون ه
ــی  ــای دین ــرض ه ــش ف ــی و پی ــای علم ــش فرضه ــان پی می
باشــد، یــا میــان کشــفیات علمــی یــا لوازمــی روانــی کشــفیات 
علمــی و مضمــون و مفــاد دینــی باشــد، همچنــان کــه ممکــن 
اســت تضــاد در روش علــم )علــم تجربــی( و روش دیــن تلقــی 

شــود.
ــا؛ در دوران  ــاء زبانه ــل انح ــی و تحلی ــفه تحلیل ــش فلس د(پیدای
معاصــر بــا ظهــور فلســفه تحلیــل زبانــی کــه همــه زبانها)زبــان 
علــم، هنــر، عرفــان، فلســفه، دیــن و ...( را براســاس کارکردشــان 
بررســی مــی کــرد، توجــه ویــژه ای بــه زبــان دیــن و کارکردهای 

آن معطــوف شــد.

زبان قرآن 
ــوم  ــته عل ــم رش ــی از گرایشــهای مه ــروزه یک ــرآن، ام ــان ق زب
قــرآن اســت کــه دربــاره مفاهیم، گــزاره هــا و آمــوزه هــای قرآن 
را از جنبــه هــای گوناگــون زبانــی مطالعــه و پژوهــش مــی کنــد. 
برخــی از مســائل مطــرح در ایــن حــوزه البتــه دیرینــه و کهــن 
اســت؛ ماننــد ایــن مســائل: شــیوه گفتــار قــرآن و ارســال پیــام 
ــان  ــرع هم ــان ش ــا زب ــت؟ آی ــه اس ــردم چگون ــه م ــریعت ب ش
ــئله  ــن مس ــژه؟ همچنی ــرف وی ــا ع ــت ی ــرف عقالس ــان ع زب

یــک ســطحی بــودن یــا چنــد ســطحی بــودن زبــان قرآن)زبــان 
ظاهــری، زبــان تأویــل پذیــر(، امــا برخــی دیگــر از ایــن مســائل 
ــه  ــائل دیرین ــای مس ــه از منظره ــا اینک ــت ی ــد اس ــال جدی کام
جدیــدی مطــرح شــده اســت. ماننــد ایــن مســائل: ماهیــت معنــا 
ــرف  ــه در ع ــان اســت ک ــا هم ــرآن آی ــردات ق ــم و مف در مفاهی
فهمیــده مــی شــود یــا نــه؟ معنــا و معنــاداری گــزاره هــا و آمــوزه 
ــان قرآن)اثرگــذاری  ــی زب ــرآن، نقــش و کارکــرد معرفت هــای ق
ــه  ــا فیصل ــی ی ــرت آفرین ــی؟(، حی ــت بخش ــا معرف ــض ی مح
ــا  ــری ی ــئله تأثیرپذی ــور مس ــن ط ــرآن؟ همی ــان ق ــی زب بخش
ــه  ــا ب ــان عصــر. ام ــگ و زب ــرآن از فرهن ــان ق ــری زب تأثیرناپذی
ــر  ــدگاه ه ــاوت دی ــا تف ــائل ب ــن مس ــد ای ــه پیون ــر روی، نقط ه
مســئله، آن اســت کــه همه آنهــا عــوارض ذاتــی قــرآن را از منظر 
شــناخت زبــان و چگونگــی معنــا و مــراد خداونــد پژوهــش مــی 
ــده  ــائل یادش ــع در مس ــن موض ــه تعیی ــت ک ــی اس ــد. طبیع کن
مبنــای فهــم و تفســیر و چگونگــی هرمنوتیــک خــاص قــرآن را 

ــردی در تفســیر مــی گــذارد. ــر راهب ــد و تأثی ــم مــی زن رق

ضرورت و اهمیت
ــد  ــه اقتضــای طرح ــروزه ب ــد ام ــر چن ــرآن ه ــان ق ــل در زب تأم
مســائل نوپدیــد بیرونــی ضرورتــی مضاعــف یافتــه، ایــن حقیقت 
را نمــی تــوان نادیــده انگاشــت کــه ضرورتهــای داخلــی از دیرباز 
منشــأ مباحثــات جــدی مســلمانان در ایــن زمینــه بــوده اســت. 
طــرح حقایــق متافیزیکــی در بــاب آغــاز و پایــان هســتی، صفات 
ــی از  ــای توصیف ــزاره ه ــش، گ ــی آفرین ــدا، چگونگ ــال خ و افع

زبان دین و زبان قرآن؛ خاستگاه های مشترک و متمایز
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شـــت ا د د یا

پدیــده هــای عالــم غیــب و شــهود، فرشــته و شــیطان و ماننــد 
اینهــا از یکســو، توجــه بــه مفاهیــم ذوابعــاد و ســبک آمیختــه و 
وجــود تمثیــل و کنایــه و تشــبیه، محکــم و متشــابه و جــز اینهــا 
از ســوی دیگــر باعــث کاوشــهای ژرف اندیشــمندان مســلمان 
در حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه در علــوم قرآنــی و تفســیر در 
بــاب زبــان قــرآن و هرمنوتیــک فهــم آن بــوده اســت. بنابرایــن 
اهمیــت پژوهــش در زبــان قــرآن از جنبــه هــای مختلــف درخور 
ــه  ــا در اینجــا موضــوع را از دو جنب ــه اســت. م بررســی و مطالع

ارزیابــی مــی کنیــم.

الف( بعد معناشناختی و ضرورت درونی
چنــان کــه مــی دانیــم ارتبــاط بــا ســخن الهــی حــوزه شــناختی 
آن اســت کــه زمینــه اســتفاده معنــوی آن را فراهــم مــی نمایــد. 
چگونگــی معناشناســی مفاهیــم قــرآن را از دیربــاز و اندکــی پس 
ــران  ــرس و جوگ ــت رســول خــدا)ص( مشــغله فکــری پ از رحل
ــن جســت و جوهــا بازگشــت  ــوده اســت. اســاس ای مســلمان ب
بــه ایــن موضــوع داشــته اســت کــه آیــا کلمــات بــه کار رفتــه 
در متــن دینــی قــرآن، دارای همــان معناســت کــه مــا در عــرف 
عــام مــی شناســیم یــا دارای معنــای دیگــری اســت؟ نمــود ایــن 
پرســش ابتــدا در مســائل الهیــات و اســماء و صفــات خدا بــود، اما 
رفتــه رفتــه افــزون بــر علــم، حکمــت، عــدل و مشــیت خــدا در 
مســائل مربــوط بــه فرجــام شناســی همچــون نعمــت و عــذاب، 
ــترش  ــز گس ــر نی ــات دیگ ــود و موضوع ــر و خل ــاداش و کیف پ
ــرآن و  ــی ق ــای درون ــاظ ویژگیه ــخن لح ــر س ــه دیگ ــت. ب یاف
ــه  ــر محکــم و متشــابه، ظهــر و بطــن و ســبک ب اشــتمال آن ب
ــه گــون طبیعــت و  ــه معــارف در عرصــه هــای گون هــم آمیخت
مــاوراء طبیعــت، وحیانــی بــودن لفــظ و معنــا و جاودانگــی پیــام 
ــن  ــت. ای ــیر اس ــردی در تفس ــرش راهب ــتدعی نگ ــرآن مس ق
ــازکاوی همــه عناصــر لفظــی و  ــر ب راهبــرد تفســیری مبتنــی ب
معنایــی قــرآن و تعییــن شــیوه گفتمــان قرآن)عــام یا خــاص( آن 

اســت کــه جنبــه عقلــیـ  زبــان شــناختی دارد.
بـا توجـه بـه همیـن ویژگـی هـا و عوامـل دیگـر، زمینـه بـرای 
برداشـتهای گوناگـون متـن آن فراهم می شـود، بنابرایـن تنقیح 
و تدقیـق شـناخت زبـان قـرآن مقدمـه دسـتیابی به فهم قـرآن و 
معیاری برای ارزیابی دیدگاه های گوناگون در تفسـیر قرآن اسـت 
و پاسـخ به این سـؤاالت کـه قـرآن دارای چه نوع زبانی اسـت، آیا 
دارای یـک زبان اسـت یـا زبانهای متعـدد، ویژگیهای زبـان قرآن 

چیسـت و ... از جهـات مختلـف ضروری مـی نماید.

ب( بعد فرهنگیـ  اعتقادی و ضرورت بیرونی
ــرفتهای  ــر پیش ــد در دوران معاص ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــزون ب اف
علمــی مبتنــی بــر روش تجربــی از یکســو، پیــش زمینــه هــا و 
بســترهای فکــریـ  دینــی جهــان غــرب از دیگــر ســو، منــشء 
تعــارض و رویــاروی انــگاری علــم بــا دیــن، بــه صــورت مطلــق 
ــش روی  ــی را پی ــای خاص ــدگاه ه ــل دی ــن معض ــد. ای گردی
پژوهشــهای دینــی جدیــد و از جملــه زبــان دیــن برانگیخــت امــا 
ایــن رهیافتهــا کــه براســاس مبانــی و مبــادی فکــریـ  دینــی 
ــرح  ــرب ط ــگی غ ــای اندیش ــاص جغرافی ــای خ ــواری ه و دش
شــده بــود، در زادگاه خــود نمانــد و بــه ســبب ســیطره فرهنــگ 

ــر دیگــر جوامــع نیــز تأثیــر گذاشــت. اجتماعــی غــرب، ب
بــه همیــن روی گروهــی از محققــان جوامــع اســالمی نیــز بدون 
ــروز و  ــه هــای ب ــن نگرشــها و زمین بررســی خاســتگاه هــای ای
ظهــور آنهــا و همیــن طــور ارزیابــی صحــت و ســقم مبنــا و اصل 
ایــن نظریــه هــا بــا دیــده اقبــال بــه آنهــا نگریســتند. بدیــن رو 
ضــرورت عصــری نیــز مقتضــی تحلیــل همه جانبــه متــن قرآن 
ــا  ــاق آن ب ــرآن و انطب ــان ق ــم و تعییــن موضــع در مــورد زب کری

نظریــات مطــرح در روزگار معاصــر اســت.
ــان  ــی ادی ــون دین ــا مت ــرآن ب ــی ق ــای اساس ــود تفاوته ــا وج ب
ــران  ــان و متأث دیگــر، مشــاهده مــی شــود کــه برخــی از متتعب
از فرهنــگ غــرب، دانســته یــا نادانســته برخــی رهیافتهــای زبان 

دینــی در غــرب را بــر زبــان قــرآن نیــز تطبیــق و تحمیــل مــی 
ــه اشــتباهات و انحرافــات  ــه ایــن گون ــد، از ایــن رو توجــه ب کنن
ــه  ــد توج ــر آن بای ــزون ب ــرورت دارد. اف ــا ض ــرای م ــری ب فک
ــوم  ــگران عل ــار پژوهش ــرآن در آث ــان ق ــث زب ــه بح ــت ک داش
قرآنــی گذشــتهـ  بــه طــور خــاصـ  مطــرح نبوده اســت. امــروزه 
بــا توجــه بــه رهیافتهــای جدیــد فلســفی بــه دیــن، مباحثــی که 
ــان  ــان دیــن مطــرح مــی شــود، شــامل زب بــه طــور عــام در زب

قــرآن نیــز مــی گــردد.

زبــان دیــن و زبــان قــرآن؛ خاســتگاه هــای 
مشــترک و متمایــز

ــای  ــزاره ه ــم گ ــی فه ــی و چگونگ ــون دین ــان مت ــل در زب تأم
گوناگــون ایــن متــون را مــی تــوان از مشــغله هــای دیریــن دین 
ورزان دانســت امــا در روزگار جدیــد بــه ویــژه پــس از رنســانس 
ــودیـ   ــی یه ــون دین ــه مت ــادی ب ــاب نگرشــهای انتق ــح ب و فت
ــواری  ــت. دش ــدان یاف ــت دوچن ــوع اهمی ــن موض ــیحی ای مس
هــای درونــی متــون عهدیــن، و باورهای دینــی نشــئت گرفته از 
ایــن متــون، و تعمیــم روش معرفــت شــناختی تجربــی و پیدایش 
فلســفه هــای برآمــده از آنهــا، همــه، اشــکاالت جــدی فــراروی 
ــدگاه هــای: ســلب  ــد. دی ــن و فهــم آن در غــرب آفری ــان دی زب
معنــا از گــزاره هــای دینــی، کارکردگرایــی محــض، نمادانــگاری 
ــن قصــد  ــده گرفت ــن، نادی ــان دی ــادی از زب ــری انتق ــع نگ و واق
ــت  ــه ذهنی ــا ب ــودن معن ــن و وابســته نم ــوای مت ــف و محت مؤل
ــن  ــای ای ــت آورده ــر و از دس ــرز فک ــن ط ــان ای ــده، ارمغ خوانن

رویکــرد اســت.
ــن  ــا همی ــه آی ــت ک ــش آن اس ــن پرس ــی تری ــون اساس اکن
ــای  ــه ه ــا گزین ــی تنه ــی و هرمنوتیک ــان دین ــای زب رهیافته
ممکــن در پیــش روی مــا مســلمانان اســت و در نتیجــه بــر قرآن 
ــا  ــدارد؟ ب ــا چنیــن الزامــی وجــود ن نیــز تحمیــل مــی گــردد؟ ی
توجــه بــه تمایزهــای بنیادیــن پایه هــای اندیشــه دینــیـ  قرآنی 
ــا مبانــی فکــریـ  دینــی غــرب،  و مبانــی فکــری مســلمانان ب
همســان انــگاری روشــها و رهیافتهــای معرفــت دینــی و زبــان 
دیــن ایــن دو جریــان فکــری، دور از واقعیــت اســت البتــه ایــن 
ــای چشــم پوشــی از اشــکاالت مطــرح  ــه معن ــز ب ســخن هرگ
دربــاره معرفــت دینــی در عصــر حاضــر نیســت، بلکــه نظــر مــا 
این اســت کــه مســلمانان بایــد براســاس مبانــی و زیرســاختهای 
دینــیـ  کالمــی خــود و بــا تکیــه بــر میــراث علمــی ارزشــمند 
گذشــته و بهــره گرفتــن از تجربــه هــا و ابزارهــای مناســب جدید 
ــن  ــا چنی ــر ب ــن اث ــد. ای ــل کنن ــی خــود را تحلی موضوعــات دین

ــان قــرآن نگریســته مــی شــود. نگاهــی بــه موضــوع زب

مسائل اساسی زبان قرآن
 برخی از مسائل اساسی زبان قرآن به قرار ذیل است:

ــت  ــن پرســش اهمی ــرآن ای ــائط ق ــردات و بس ــه مف ۱- در ناحی
ــام  ــا تم ــی ب ــمیات حقیق ــر مس ــی ب ــاظ وحیان ــا الف ــه آی دارد ک
اوصافشــان داللــت دارنــد یــا بــر مســمیات و واقــع آن گونــه کــه 

ــداول اســت؟ ــی مت ــم عرف در فه
۲- در ناحیــه جمــالت قــرآن یــک پرســش پایــه ایــن ایــت کــه 
ماهیــت زبــان قــرآن و شــیوه گفتــار آن چگونــه اســت؟ خداونــد 
در تخاطــب تشــریعی قــرآن و ابــالغ پیــام هدایــت انســان از چــه 
ــب  ــا قــرآن در قال ســبک و شــیوه ای اســتفاده کــرده اســت؟ آی
زبــان تخصصــی، علمــی، فلســفی و ... بیــان شــده اســت یــا بــه 
زبــان متعــارف و معمــول بشــر و اساســا دارای یــک زبان اســت یا 
آنکــه بــه تناســب تنــوع و فراوانــی موضوعــات طبیعی و مــاوری 
طبیعــی از یکســو و الیــه هــای تــو در تــوی معانــی جاویدانش از 

دیگــر ســو، دارای زبانهــای ترکیبــی و متعــدد اســت؟
۳- پرســش دیگــر ایــن اســت کــه نقــش و کارکــرد زبــان قــرآن 
چیســت؟ آیــا زبــان قــرآن در ســاحات متنــوع گــزاره هــا و آمــوزه 
هــا، توصیــف جهــان و انســان، آغــاز و فرجــام هســتی، طبیعــت 
و مــاورای طبیعــت و ذکــر اجــزای ریــز و درشــت پدیــده هــای 
آســمانی و زمینــی و تبییــن علــی رخدادهــا و ســنتهای الهــی در 
سرنوشــت انســان و شــرح حــوادث امتهــا، امــر و نهــی و دعــوت 
و توصیــه جــز اینهــا زبــان واقــع گویانــه و معرفــت بخــش اســت 
یــا صرفــا زبانــی کارکردگرایانــه و احســاس برانگیــز یــا نمادیــن 

و غیــره؟
۴- ایــن پرســش نیــز در جــای خــود بســیار مهــم اســت کــه آیــا 
زبــان قــرآن قاعــده منــد و فیصلــه بخــش اســت یــا حیــرت زا و 
معماگونــه؟ بــه بیــان دیگــر زبــان قــرآن را هرچــه بدانیــم، تبیین 
ــرآن  ــم ق ــایری از معضــالت فه ــل بس ــد ح ــن موضــوع کلی ای
اســت کــه معلــوم شــود: آیــا زبــان قــرآن و ارتبــاط لفــظ و معنــا و 
کشــف معانــی در جمــالت قــرآن بــه سلســله و قواعدی وابســته 
اســت و از ایــن لحــاظ زبانــی فیصلــه بخــش اســت؟ یــا زبانــی 

جدلــی الطرفیــن کــه بــه ســرانجام روشــنی ختــم نمــی شــود؟
5- یــک ســؤال ایــن اســت کــه آیــا زبــان قــرآن، ماهیــت تــک 
وجهــی دارد یــا آنکــه بــه تناســب زوایــای متعــدد و الیــه هــای 
ــد  ــت چن ــدی و ماهی ــد بع ــان چن ــی دارای زب ــوی معان ــو در ت ت

وجهــی اســت؟
۶- ســؤال مهــم دیگــر در زمینــه زبــان قــرآن ایــن اســت کــه آیا 
زبــان قــرآن، مقیــد بــه فرهنــگ و مقتضیــات عصــری و تاریخی 
ــزول  ــی، ن ــودن و جاودانگ ــی ب ــای وحیان ــه اقتض ــا ب ــت؟ ی اس

تاریخــی و حضــور فراتاریخــی دارد؟
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شـــت ا د د یا

۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ متنی از دکتر خسرو باقری با 
عنوان »علم دینی اگر می خواهد موجه باشد باید عینیت 
علم را حفظ کند« در خبرگزاری مهر، منتشر شد. مقاله 
پیش رو به قلم آرام باتوبه ]۱[ پاسخی است بر نقدهایی 
که دکتر باقری بر دیدگاه های دکتر مهدی گلشنی وارد 

است؛ نموده 

در ایــن نوشــتار ضمــن تشــریح مــدل پیشــنهادی دکتــر مهــدی 
گلشــنی بــه عنــوان یکــی از مدلهــای ارتباطــی علــم و دیــن، قصد 
ــم  ــدگاه عل ــه دی ــری ب ــرو باق ــر خس ــه دکت ــی ک ــه نقدهای دارم ب
دینــی دکتــر گلشــنی وارد دانســته انــد پرداختــه و نقدهــای ایشــان 
ــه چنــد نقــد  ــه همیــن منظــور ب را مــورد ســنجش قــرار دهــم. ب
ایشــان کــه بــر پایــه تمایــز بیــن مرحلــه کشــف و داوری در فرایند 
علــم بنــا شــده اســت خواهــم پرداخــت و تــالش خواهــم کــرد که 
نشــان دهــم کــه نقدهــای مذکــور را مــی تــوان بــا توجــه بــه مدل 

علــم دینــی دکتــر مهــدی گلشــنی دفــع کــرد.
ــد  ــم و چگونگــی تاثیرگــذاری آن در رون ــا عل رابطــه متافیزیــک ب
ــی  ــوم تجرب ــای عل ــه ه ــواع نظری ــترش ان ــری و گس ــکل گی ش
ــژه  ــه وی ــوفان، ب ــه فیلس ــورد عالق ــث م ــی از مباح ــواره یک هم
ــفه  ــای فلس ــان رویکرده ــت. در می ــوده اس ــم، ب ــوفان عل فیلس
ــم و  ــی عل ــادی غیرعلم ــی در مب ــی تاریخ ــرد تحقیق ــم، رویک عل
تبییــن روان شــناختی و جامعــه شــناختی رفتــار عالمــان، از جملــه 
رویکردهایــی هســتند کــه بــه زوایای پنهــان تاریــخ و فلســفه علم 
نظــر مــی کننــد و پــرده از اســرار ناگشــودۀ ایــن کنــکاش علمــی 
بــر مــی دارنــد. در ایــن میــان تاثیــر باورهــای فلســفی بــه عنــوان 
یکــی از وجــوه اساســی زندگــی بشــر بــر روی علــوم فیزیکــی بــه 
عنــوان یکــی از پیشــروترین علــوم تجربــی جــای بحث و بررســی 
دارد. مــدل علــم دینــی دکتــر مهــدی گلشــنی قصــد دارد امــکان 

علــم دینــی را نشــان دهــد. تاثیــر متافیزیــک شــخص دانشــمند 
بــر رونــد علــم او یکــی از نقــاط کلیــدی مــدل علــم دینــی مــورد 
نظــر اســت. در ایــن نوشــتار ضمــن بیــان ایــن مــدل بــه نقدهایــی 
کــه توســط دکتــر خســرو باقری بــر ایــن دیــدگاه ارائه شــده اســت 
خواهــم پرداخــت و قصــد دارم نشــان دهــم کــه مــدل علــم دینــی 
در مقابــل ایــن انتقــادات مــی توانــد مقابلــه کنــد. بــه ایــن منظــور 
ــم در  ــدان ه ــخص فیزیک ــک ش ــه متافیزی ــم داد ک ــان خواه نش
مرحلــه کشــف و هــم در مرحلــه داوری در فراینــد تولیــد علــم موثر 

اســت.

صورت منطقی استدالل علم دینی:
در ایــن قســمت تــالش مــی کنیــم بــا ارائــه یــک صــورت منطقی 
از اســتدالل دکتــر گلشــنی در مــورد امــکان علــم دینی)اســالمی( 
ــم. در  ــورد نظــر ایشــان بپردازی ــی م ــم دین ــدل عل ــه بررســی م ب
صورتــی کــه بتوانیــم تعریــف واضــح و جامعــی از علــم دینــی مورد 
نظــر ایشــان ارائــه نماییــم قــادر خواهیــم بــود نقــد هــای وارده را 
ــال  ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــم ب ــه صــورت واضــح جــواب دهی ب
اســتخراج یــک صــورت منطقــی از اســتدالل ایشــان خواهیــم بود 
و در ادامــه اســتداللی کــه بیــان خواهیــم کــرد  خوانشــی اســت از 
تــالش هــای بســیار مهــم و قابــل تقدیــر دکتر مهــدی گلشــنی در 
ایــن زمینــه و الزم اســت ذکــر نماییــم کــه صــورت بنــدی مــورد 
نظــر بــه صــورت کامــل و مصــرح در هیــچ کــدام از آثــار ایشــان 

نیامــده اســت.
اســتدالل را مــی توانیــم بــا ســه مقدمــه شــروع نماییم کــه مقدمه 
اول یــک تعریــف توصیفــی از علــم دینــی ارائه مــی دهــد و مقدمه 
دوم قصــد دارد نشــان دهــد کــه پیــش فــرض هــای متافیزیکی در 
علــم تاثیــر دارنــد و مقدمــه ســوم هــم بــه دنبــال نشــان دادن ایــن 

موضــوع اســت  کــه علــم جدیــد یــک علم ســکوالر اســت.

مقدمه)الف(:
انســان  علــم دینی)اســالمی( مطالعــه طبیعــت، جامعــه و 
را در چهارچــوب جهــان بینــی دینــی دنبــال مــی کنــد. 

)8:۱۳9۳ )گلشــنی،

مقدمه )ب(:
جهــان بینــی و متافیزیــک دانشــمندان در مراحــل طــرح، گزینش، 

تفســیر و کاربــرد نظریــه هــای علمــی موثــر اســت.
این مقدمه را می توان به چهار قسمت مجزا تقسیم کرد:

ــای  ــه ه ــرح نظری ــمندان در ط ــک دانش ــی و متافیزی ــان بین جه
ــت. ــر اس ــی موث علم

ــه  ــن نظری ــک دانشــمندان در انتخــاب بی ــی و متافیزی ــان بین جه
ــر اســت. هــای علمــی موث

ــای  ــه ه ــک دانشــمندان در تفســیر نظری ــی و متافیزی ــان بین جه
ــر اســت. علمــی موث

ــای  ــه ه ــرد نظری ــک دانشــمندان در کارب ــی و متافیزی ــان بین جه
ــر اســت. علمــی موث

مقدمه )ج(:
علــم معاصــر یــک علــم ســکوالر اســت. علــم ســکوالر مطالعــه 
طبیعــت، جامعــه و انســان را در چارچــوب جهــان بینــی هــای فارغ 
از دین)جهــان بینــی علمی،جهــان بینــی فلســفی( دنبال مــی کند.

نتیجه:

علم دینی هم ممکن است.
ــه در  ــه کار رفت ــالح ب ــد اصط ــورد چن ــی در م ــدا توضیح در ابت
اســتدالل ارائــه خواهیــم کــرد تــا از خلــط معانــی ایــن اصطالحهــا 
در ذهــن خواننــده بپرهیزیــم و بتوانیــم معنــای اصلــی اســتدالل را 

پاسخی به نقدهای خسروباقری به نظریه علم دینی گلشنی
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شـــت ا د د یا

بــه صــورت درســت منتقل نماییــم. در نوشــته هــای دکتر گلشــنی 
جهــان بینــی برداشــتی اســت کــه یــک شــخص یــا مکتــب درباره 

جهــان دارد و منابــع آن مــی توانــد علــم ،فلســفه و دیــن باشــد.
جهــان بینــی علمــی: ایــن جهــان بینــی، کوششــی اســت بــرای 
ارائــه تصویــری از جهــان، آن هــم صرفــاً بــر اســاس یافتــه هــای 
علــم. علــم، بــه مفهــوم علــم تجربــی و علــوم انســانی مبتنــی بــر 
علــوم تجربــی، مــا را بــا وضــع بعضــی از اجــزاء جهــان آشــنا مــی 
کنــد و بــا تجربــه و فرضیــه ســر و کار دارد. علــم ،دقیق، مشــخص، 
ــی پیــش مــی رود  ــا آنجای ــره اش محــدود اســت و ت ــی و دای جزئ
کــه بتــوان بــه تحقیــق تجربــی توســل جســت. چهــره جهــان از 
دیــدگاه علــم روز بــه روز تغییــر مــی کنــد. زیــرا علــم مبتنــی بــر 

فرضیــه و آزمــون اســت و ایــن دو ارزش موقــت دارنــد.
جهــان بینــی فلســفی: ایــن جهــان بینــی مبتنی بــر بعضــی اصول 
متافیزیکــی اســت، حــوزه ای وســیع تــر از جهــان بینی علمــی دارد 
ــی  ــم م ــی فراه ــی علم ــان بین ــرای جه ــی ب ــع چهارچوب و در واق

کنــد.
جهــان بینــی دینــی: ایــن جهــان بینــی مبتنــی بــر اصــول بنیادی 
دیــن اســت. اســاس جهــان بینــی توحیــد اســت و جهــان بینــی 
توحیــدی، یعنــی درک ایــن مطلــب کــه جهــان از یــک مشــّیت 
ــر و  ــر اســاس خی ــد آمــده اســت و نظــام هســتی ب ــه پدی حکیمان
ــت.  ــا اس ــته آنه ــال شایس ــه کم ــودات ب ــاندن موج ــت و رس رحم

ــنی،۷:۱۳9۳( )گلش

توضیح مقدمه )ب(:
ــرح  ــمند در ط ــی دانش ــان بین ــک و جه ــا متافیزی آی

ــی دارد؟ ــت اساس ــی دخال ــات علم نظری
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــه های ــه نمون ــا ارائ ــنی ب ــر گلش دکت
جهــان بینــی دانشــمندان در طــرح نظریــه هــای علمــی مدخلیــت 
دارد. بــه عنــوان نمونــه مســأله وحــدت نیروهــای طبیعــت از اهــّم 
ــدت دو  ــورد وح ــت. در م ــر اس ــری معاص ــک نظ ــائل فیزی مس
نیــروی ضعیــف هســته  ای و الکترومغناطیســی ســه فیزیــک دان 
ــل را  ــزه نوب ــو، جای ــرگ و گالش ــرداز، عبدالســالم، واینب ــه پ نظری
بــه طــور مشــترک دریافــت کردنــد، امــا انگیــزه آنــان از پیگیــری 
مســاله وحــدت نیروهــا متفــاوت بــود. از نظــر عبدالســالم وحــدت 
نیروهــای طبیعــت، دلیــل بــر وحــدت تدبیــر و در نتیجــه وحــدت 
ــه   ــن نتیج ــرای وی همی ــه ب ــن نظری ــه ای ــت، و جاذب ــر اس مدب
گیــری بــوده اســت. گالشــو ایــده وحــدت بخشــی نیروهــا را بــه 
دلیــل مفیــد واقــع شــدن آن در عمــل مــی  پســندد. واینبــرگ آن 
را بــه دلیــل ســاده  شــدن قضایــا دنبــال مــی  کنــد؛ از نظــر وی در 
غیــر این صــورت جهــان چیــزی جــز نقــاط پراکنــده نخواهــد بود. 

ــنی،۱۶۰:۱۳9۳( )گلش

آیــا متافیزیــک و جهــان  بینــی دانشــمند در انتخاب و 
تعبیــر نظریــات علمی دخالــت اساســی دارد؟

مهمتریــن بخــش از فعالیــت علمــی کــه جهــان  بینــی دانشــمند 
نقــش اساســی در آن ایفــا مــی کنــد مرحلــه گزینــش بیــن نظریــه 
ــه را مــی   ــج یــک تجرب ــات علمــی اســت. نتای ــر نظری هــا و تعبی
ــه صــورت  هــای  ــف ب ــی  هــای مختل ــان  بین ــو جه ــوان در پرت ت
ــه  ــتی ک ــه برداش ــت ک ــور نیس ــن ط ــرد، و ای ــر ک ــاوت تعبی متف
ــاً نتیجــه  ــی  شــود تمام توســط دانشــمندان از تجــارب عرضــه م
تجربــه باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه اگــر دانشــمندی تعبیــری 
ــه مــاده  ــاً ب ــه کــرده و هســتی را صرف تمامــاً مــادی از جهــان ارائ
تقلیــل دهــد، این نتیجه مســتقیم تجــارب فیزیکــی او نیســت، زیرا 
ــا مــاده، نتیجــه گرفــت  هیــچ گاه نمــی  تــوان از طریــق تجربــه ب
کــه غیــر مــاده وجــود نــدارد. دکتــر گلشــنی بــا ارائــه نمونــه هایی 
نشــان مــی دهــد کــه جهــان بینــی دانشــمندان در انتخــاب و تعبیر 

ــه هــای علمــی مدخلیــت دارد . نظری
در ســال هــای اخیــر کشــف شــده کــه رابطــه بیــن ثابــت هــای 
طبیعــت)از قبیــل بــار الکتــرون، جــرم الکتــرون، عدد ثابــت پالنک 
و ...(، و بــه زبــان دیگــر قــّوت نســبی نیروهــای طبیعــت، طــوری 
تنظیــم شــده کــه اجــازه بــروز حیــات را در زمیــن داده اســت. مثــاًل 
اگــر شــدت نیــروی ثقــل کمــی قــوی تــر از مقــدار فعلــی مــی بود 

انبســاط جهــان خیلــی زودتــر متوقــف شــده بــود و در اثــر انقباض، 
قبــل از آن کــه فرصتــی بــرای تشــکیل کهکشــان ها داشــته باشــد 
جهــان بــه صــورت یــک ســیاهچال در آمــده بــود. ازطــرف دیگــر 
اگــر شــدت نیــروی ثقل کمــی ضعیــف تــر از مقــدار فعلــی آن می 
بــود، جهــان ســریع تــر از آن منبســط مــی شــد کــه مــاده جهــان 
بــه صــورت ســتارگان جمــع شــود. در هــر دو حالــت امــکان فراهم 
شــدن شــرایط بــروز حیــات، از جملــه تشــکیل اتــم هــای کربــن، 
ــان  ــک چن ــن فیزی ــر قوانی ــه ســخن دیگ ــی  داشــت. ب ــود نم وج
هســتند کــه گویــی تعبیــه شــده  انــد تــا تکــّون حیــات را ممکــن 

ســازند. )گلشــنی،۱۶۱:۱۳9۳(
ــک ]۲[موســوم شــده  ــه اصــل آنتروپی ــه ب ــب ک ــن مطل ــرای ای ب
دو نــوع تعبیــر عرضــه شــده اســت: یــک تعبیــر مــی گویــد تعــداد 
زیــادی جهــان وجــود دارد و بنابرایــن تعجبــی نیســت کــه یکــی از 
آنهــا شــرایط الزم بــرای حیــات را دارا باشــد و تعبیــر دیگــر مدعــی 
اســت کــه فقــط یــک جهــان داریــم و آن، طراحــی داشــته اســت. 
ــد؛  ــاور آن را حاکــی از طراحــی الهــی دانســته ان ــان خداب فیزیکدان
امــا فیزیــک دانــان خدانابــاور بــرای توجیــه آن بــه نظریــه جهــان  
هــای متعــدد متوســل شــده  انــد کــه در هــر یــک از آنهــا ثابــت  
هــای طبیعــت متفاوتنــد و در بیــن تریلیــون هــا تریلیــون جهــان، 
یــک )یــا چنــد( جهــان، ثابــت  هــای مناســب بــرای بــروز حیــات 
ــرای ایــن جهان- هــای  ــد. البتــه فیزیــک هیــچ شــاهدی ب را دارن
ــر هیــچ  ــردازی فــوق مبتنــی ب ــه  پ ــدارد و نظری مســتقل از هــم ن
تجربــه مســتقلی نیســت و تنهــا عالقــه بعضــی از دانشــمندان بــه 
ــه ایــن نظریــه ســوق داده  ــان را ب ــوده کــه آن ــاوری ب فــرار از خداب

اســت.

آیــا متافیزیــک و جهــان  بینــی دانشــمند در کاربــرد و 
جهــت گیــری نظریات علمــی دخالــت اساســی دارد؟
ــرد  ــری و کارب ــت  گی ــه جه ــت ک ــان داده اس ــم نش ــخ عل تاری
پژوهــش  هــای علمــی مــی  توانــد در نظــا م هــای ارزشــی مختلف 
بــه طــور واضــح متفــاوت باشــد و چــون ارزش هــای انســانی غالبًا 
ارتبــاط ارگانیــک بــا عقایــد دینــی دارنــد اعتقــادات دینــی را مــی  

تــوان بــا جهــت  گیــری علــم و فنــاوری مرتبــط دانســت.

توضیح مقدمه )ج(:
ــه تاثیــر متافیزیــک  دکتــر گلشــنی در بعــد بنیــادی علــم قائــل ب
بــر علــم اســت ولــی در بعــد کاوشــی تمایــز عمــده ای بیــن علــم 
ســکوالر و علــم دینــی نمــی بینــد. ایشــان معتقــد اســت کــه خود 
ــد.  ــد اظهــار نظــر کن ــم در بســیاری از جاهــا اصــاًل نمــی توان عل
بــه عنــوان مثــال در خــود علــم مبانــی ای وجــود دارنــد کــه بــه 
هیــچ عنــوان از خــود علــم گرفتــه نشــده انــد. ایــن مبنــا کــه »مــا 
مــی توانیــم طبیعــت را از طریــق ریاضــی بفهمیم« اصــل واضحی 
نیســت و در هیــچ کجــای خــود علــم تجربــی اثبــات نشــده اســت 
ــات  ــه ریاضی ــد ک ــا نشــان ده ــه م ــد ب ــچ علمــی نمــی توان و هی
ــن فقــط یــک فــرض  ــد. ای ــرای فهــم جهــان کفایــت مــی کن ب

متافیزیکــی اســت. )گلشــنی ،۱۳8۷(
در بعــد بنیــادی هنگامــی کــه مــا بــه نظریــه هــای بدیــل و رقیــب 
هــم، کــه بــا هــم در حالــت عــدم تعّیــن تجربــی توســط داده های 
تجربــی هســتند، برخــورد مــی کنیــم دخالــت عوامــل متافیزیکــی 
ــر اســت.  ــاب ناپذی ــن اجتن ــت عــدم تعّی ــن حال ــرای خــروج از ای ب
ایــن یکــی دیگــر از ناحیــه هائــی اســت کــه مــا در بعــد بنیــادی 
علــم مــی توانیــم شــاهد تاثیــر جهان بینــی و متافیزیــک باشــیم. 
در پــس زمینــه ذهــن فیزیکدانــان و عالمــان جریانــات و عواملــی 
وجــود دارد کــه در تصمیــم گیــری آنهــا دخیــل اســت. فیزیکدانــی 
ماننــد اینشــتین تــا آخــر عمــر مکانیــک کوانتومــی را قبــول نکرد. 
یکــی از دالیــل عمــدۀ ایــن عــدم پذیــرش اعتقــاد اینشــتین بــه 
علیــت و واقــع گرایــی بــود. او معتقــد بــود کــه مکانیــک کوانتومی 
کپنهاگــی بــر ضــد واقع گرایــی اســت. اینشــتین بــه علیــت معتقــد 
ــرای  ــی ب ــی جای ــی کپنهاگ ــک کوانتوم ــه مکانی ــی ک ــود در حال ب
علیــت باقــی نگذاشــته بــود. )گلشــنی،۱۳9۳( با توجــه به مــواردی 
ــم  ــه عل ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــد م ــر کردن ــان ذک ــه ایش ک
معاصــر تحــت تاثیــر جهــان بینــی هــای غیــر دینــی مــی باشــد.

انتقاد های دکتر خسرو باقری:
دکتــر خســرو باقــری در نشســت نقــد و بررســی کتــاب »از علــم 
ــه در  ــی« نوشــته دکترمهــدی گلشــنی، ک ــم دین ــا عل ســکوالر ت
۲۶ بهمــن مــاه در دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه 
ــه ســخنان اســتن مــارک ارجــاع داده و در  تهــران برگــزار شــد، ب

ادامــه انتقــاد خــود را بــه ایــن صــورت بیــان مــی دارنــد:
ــن  ــنی م ــای گلش ــخن آق ــق س ــد طب ــارک می گوی ــتن م »اس
پذیرفتــه ام کــه در مقــام طــرح مســئله و تکویــن نظریــه و کاربــرد 
علــم بتوانیــم عنــوان علــم دینــی را بــکار ببریــم. منتهــی اســتن 
ــال هــای  ــد »چنانکــه مشــهود اســت گلشــنی مث مــارک می گوی
ــه  ــم معاصــر ب ــه در عل ــع کننــده ای از گرایــش طبیعــت گرایان قان
دســت داده انــد، امــا ایــده او بــه تنهایــی کفایــت نمــی کنــد کــه از 
ایــده علــم اســالمی صحبــت کنیــم –یعنــی بــه صــرف اینکــه در 
مســیر نظــرورزی باشــد، ایــن کافــی نیســت زیــرا هنــوز می تــوان 
ــای  ــه ایده ه ــت ک ــن دانس ــخگویی را ای ــرای پاس ــب ب راه مناس
ــف  ــه کش ــس از آنک ــم پ ــرد کنی ــان را ط ــن عالم ــه ای جانبداران
کردیــم کــه مبتنــی بــر شــواهد علمــی نیســتند بلکــه تاییدشــان 
مبتنــی بــر پذیــرش بعضــی اعتقــادات ایدئولوژیــک بــوده اســت. «

ــام کشــف،  ــه: »در مق ــد ک ــی کن ــان م ــه بی ــری در ادام ــر باق دکت
دانشــمند بــه دنبــال کشــف اســت و می توانــد فکــر و دینــداری او 
تاثیرگــذار باشــد، ولــی در مقــام داوری تجربــه مــالک می باشــد و 
نمی تــوان جنبه هــای ایدئولوژیــک را لحــاظ کــرد.  دکتــر گلشــنی 
بــه ایــن ســخن اســتن مــارک جــواب داده و گفتــه اســت، معمــواًل 
بعضــی مالک هــای غیرعلمــی ماننــد زیبایــی، ســادگی و... ، بــرای 
گزینــش بیــن نظریه هــا بــه کار ببریــم. می خواهــد بگویــد کــه در 
ــه هــم نقــش  ــا نظریه هــا عوامــل دیگــری غیــر از تجرب رابطــه ب
ــه  ــودن یــک نظری ــه پیچیــده ب ــازی می کننــد؛ مثــال ســادگی ب ب
ترجیــح دارد. امــا پاســخ دیگــر ایشــان ایــن اســت »متاســفانه در 
مقــام عمــل گاهــی برخــی تصمیمــات محافــل علمــی صرفــا بــر 
اســاس اســتانداردهای علمی نبــوده اســت و تعصبــات ایدئولوژیکی 
و فلســفی در تصمیم گیــری هــا وارد شــده اند؛ مثــال در ۲۰۰۳ 
جایــزه نوبــل پزشــکی بــرای کشــف MRI بــه دو نفــر داده شــد 
ولــی کاشــف اصلــی آن یــک مســیحی متدیــن خلقت گــرا بــود.« 
ــچ  ــارک هی ــتن م ــکال اس ــه اش ــنی ب ــای گلش ــه آق ــم ک می بینی
ــده  ــه دی ــم ب ــه ســخن رایشــنباخ را ه ــا ک ــد گوی ــی نمی ده جواب
قبــول می نگــرد و فقــط بــه ایــن بیــان کــه ایدئولــوژی و تعصبــات 
ــه دیگــری داده  ــه یکــی داده می شــود و ب ــزه ب ــد و جای ــر دارن تاثی
ــخ  ــم پاس ــر نمی کن ــن فک ــه م ــد ک ــنده می کن ــود، بس نمی ش
رایشــنباخ باشــد. رایشــنباخ می خواهــد بگویــد تاثیــر ایدئولوژی هــا 
تــا زمانــی کــه هنــوز مــا بــه داوری نرســیده ایــم قبــول اســت و از 
آنجــا بــه بعــد تجربــه باید معلــوم کنــد. آقــای گلشــنی اینکــه علم 
ــه در  ــرد ک ــرح رایشــنباخی می پذی ــه را در ط ــا ن ــی هســت ی خنث
ــی نیســت و در قســمت دوم کــه  ــی کشــف خنث قســمت اول یعن
تجربــه و داوری مطــرح اســت خنثــی اســت. آقــای گلشــنی چیزی 

فراتــر از ســخن رایشــنباخ بیــان نکــرده اســت.«
دکتــر مهــدی گلشــنی اصــاًل ســخن رایشــنباخ را نمــی پذیرند که 
در مقــام داوری، ایدئولــوژی هــا و فرضیــات متافیزیکــی وارد نمــی 
شــوند. ایشــان در کتــاب علــم دینــی و علــم ســکوالر ذکــر کــرده 
انــد کــه هویــل نظریــه جهــان مانــدگار را، کــه جوابــی از معــادالت 
نســبیت عــام اســت، بــر جــواب دیگــر، مهبانــگ، ترجیــح داد، بــه 
خاطــر اینکــه وجــود خــدا در کار نیایــد. بــرای ســنجش و جــواب 
ــطح در  ــن دو س ــنی  بی ــر گلش ــه دکت ــزی ک ــه تمای ــاد ب ــه انتق ب
علــم قائــل مــی شــود اشــاره مــی کنــم. دکتــر گلشــنی در بررســی 
ارتبــاط بیــن علــم و دیــن و ارائــه مــدل علــم دینــی مــّد نظــر خود 

قائــل بــه تمایــز بیــن دو بعــد علــم اســت:
بعــد کاوشــی: بعــد کاوشــی علــم دارای عینّیــت اســت. فیزیکــدان 
آزمایشــی را انجــام مــی دهــد یــا بــه دنبــال عنصــری تتّبــع مــی 
نمایــد. ایــن بعــِد علــم، همگانــی بــوده و هیــچ تفاوتــی نــدارد کــه 
در کجــای دنیــا دنبــال شــود. نحــوه انجــام عمــل آزمایــش و تاّمل 
ــوارد مذکــور،  ــز محــل و موطــن انجــام م ــاب آن و نی نظــری درب
هیــچ فرقــی نمــی کنــد. ایــن بعــد بــا تجربــه بــه صــورت کامــل و 

منطقــی در ارتبــاط اســت.
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شـــت ا د د یا

ــات و  ــث از تجربی ــم بح ــادی عل ــطوح بنی ــادی: در س ــد بنی بع
ــم،  ــر عال ــاله اول و آخ ــت. مس ــرح نیس ــق مط ــهای دقی آزمایش
اول و آخــر انســان، شــعور انســان و بســیاری نمونــه هــای دیگــر 
از جملــه ایــن مباحــث بنیــادی هســتند. در ایــن بعــد آزمایشــهای 
قطعــی و فیصلــه دهنــده، کــه هماننــد بعــد کاوشــی باشــد، وجــود 
نــدارد چــون بــه آن حوزه ها دسترســی مســتقیم نیســت. )گلشــنی 

)۱۳9۳،
پــس از تشــریح ابعــاد مذکــور، ایشــان تمایــزی بیــن کلّیــِت تاثیــر 
متافیزیــک بــر علــم در دو بعــد قائــل مــی شــوند. بــه ایــن شــکل 
ــی  ــم م ــر عل ــک ب ــر متافیزی ــه تاثی ــل ب ــادی، قائ ــد بنی ــه در بع ک
باشــند، ولــی در بعــد کاوشــی تمایــز عمــده ای بیــن علم ســکوالر 

و علــم دینــی قائــل نمــی گردنــد.
مـن فـرض را بـر ایـن مـی گـذارم کـه بتوانیـم هم صـدا بـا دکتر 
باقـری بیـن مرحلـه کشـف و داوری تمایز قائل شـویم چـرا که این 
تمایـز بـه ایـن وضوحی کـه آقـای دکتـر باقـری از آن صحبت می 
نمایند در نوشـته های فراوانی به چالش کشـیده شـده اسـت و حتی 
تمایـز مذکـور را بـه پنج شـیوه متفـاوت بیان کـرده اند کـه هرکدام 
از ایـن پنـج بازخوانی متفـاوت از تمایز بین زمینه کشـف و داوری به 
 .)۲۰۰۶,SCHICKORE(نوبت بـه چالش کشـیده شـده اسـت
تمایـز بیـن زمینـه کشـف و داوری از وضوحـی که دکتـر باقری به 
آن می بخشـند برخوردار نیسـت. ایشـان معتقدند که در مقام کشف 
می توانـد فکـر و دینـداری دانشـمند تاثیرگـذار باشـد ولـی در مقام 
داوری تجربـه مالک می باشـد و نمی تـوان جنبه هـای ایدئولوژیک 

را لحـاظ کرد.  
امـا بایـد دقت کـرد که مدل علـم دینی دکتر گلشـنی منکـر تجربه 
بـه عنوان مالک بـرای داوری نیسـت و به هیچ عنـوان نمی خواهد 
کـه بـه طـرد آزمایشـهای علمـی بپـردازد. بایـد متذکر شـد کـه در 
سـطح کاوشـی علم، تجربه بـه صـورت قاطع مـی تواند بـه عنوان 
داور در نظـر گرفتـه شـود. مـدل علـم دینـی در جایـی کـه امـکان 
آزمایشـهای سرنوشت سـاز باشـد هیچ تفاوتی بین علم دینی و علم 
سـکوالر نمـی بینـد. اما حقیقـت اینجاسـت کـه در بعد کاوشـی به 
ایـن منوال می تـوان عمل کـرد و در ایـن بعد علم، شـرقی و غربی 
وجود نـدارد. تمام ایـن مضاف ها از جمله شـرقی و غربی، اسـالمی 
و غیـر اسـالمی، دینی و غیـر دینی زمانی مطـرح می شـوند که ما، 
رو بـه سـوی تعمیـم دادن مـی آوریـم و ایـن تعمیـم ها نیز بیشـتر 
درآنجـا بکار مـی رود که به سـطوح بنیـادی پرداخته می شـود. این 
در حالـی اسـت کـه در این سـطح، دسـت خـود علـم کوتاه بـوده و 

اتخـاذ هرگونـه رویکردی مبتنـی بر انتخاب های انسـانی اسـت.
در ســطح بنیــادی مــا در علــم بــا نظریــه هایــی روبــرو مــی شــویم 
ــه شــواهد تجربــی در حالــت عــدم تعیــن هســتند.  کــه نســبت ب
هنگامــی کــه دو تئــوری در حالــت عــدم تعین باشــند آنــگاه تجربه 
نمــی توانــد بیــن ایــن دو تئــوری داوری کنــد و در ایــن جــا اســت 
کــه مالک های دیگر به عنوان عامل قبول یکــی از نظریات به میان 
مــی آینــد )kukla,۱99۴(. مــالک هایــی مانند ســادگی، زیبایی و 
قــدرت تبییــن کنندگــی از جملــه ایــن مــالک هــا هســتند. اگــر ما 
مدعــی باشــیم کــه بــرای داوری در حالــت عــدم تعین ایــن مالک 
هــا برجســته مــی شــوند، ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه تجربــه 
را نادیــده گرفتــه باشــیم بلکــه در ایــن ســطح تئــوری نســبت بــه 
 .)۱99۱,laudan(شــواهد تجربــی در حالــت عــدم تعیــن اســت
ــد دو  ــه بتوان ــر تجرب ــی اگ ــای کل ــم ه ــادی و تعمی ــطح بنی در س
نظریــه را از حالــت عــدم تعیــن خــارج کنــد آنــگاه علــم دینــی هم 

ماننــد علــم ســکوالر ایــن نتیجــه را مــی پذیــرد.
ــه  ــر ب ــادی، اگ ــطوح بنی ــش رو در س ــداز پی ــم ان ــع، در چش در واق
منظــور جلوگیــری از تاثیــر متافیزیــک بــر علــم، در مبانــی و بنیــاد 
هــا دســت بــه تعمیــم نزنیــم، یک شــاخصه بســیار مهــم علــم را از 
دســت مــی دهیــم و آن پیشــرفت علــم اســت. از ســوی دیگــر اگر 
دســت بــه تعمیــم بزنیــم، آنــگاه فضــا بــرای تاثیــر پیــش فــرض 
ــاز مــی شــود. ایــن همــان جایــی  هــای فلســفی و متافیزیکــی ب
اســت کــه پیــش فــرض هــای پژوهشــگر و دانشــمند و نگــرش 
دینــی یــا الحــادی او، مــی توانــد تاثیــری بنیادیــن و کتمــان ناپذیر 

را در تولیــد علــم ایفــا نمایــد.
ــه ســراغ نظریــه هــای فراگیــر مــی  ــان هنگامــی کــه ب فیزیکدان

ــد. در  ــی آی ــان م ــه می ــک ب ــان نگــری و متافیزی ــای جه ــد پ رون
علــم، ایــن ذهــن انســانی اســت کــه حقایــق علــوم را طبقــه بندی 
مــی کنــد و آنهــا را در قالــب نظریــه هــا می ریــزد و در ایــن قالــب 
مفاهیــم را تدویــن مــی کنــد. فیزیکدانــان همــواره در تــالش برای 
دســت یابــی بــه نظریــه فراگیــر و یــا نظریــه همــه چیــز بــوده اند. 
در ایــن تعمیــم دادن، جــا بــرای تاثیــرات متافیزیکــی بــاز می شــود 
و تجربــه یــک گام عقــب تــر مــی مانــد. هنگامــی کــه بحــث در 
ــری  ــم گی ــن کشــانده مــی شــود تصمی ــه مســائل بنیادی ــوم ب عل
ــر ممکــن اســت و  ــم، مشــکل و گاهــی غی در محــدوده خــود عل
دانشــمندان بــا توجه بــه ســوابق ذهنی شــان بــه ســراغ مفروضات 
فلســفی مختلــف مــی رونــد. یــک دانش پــژوه مســلمان کــه مقید 
بــه جهــان بینــی اســالمی اســت بایــد مفروضــات نهفتــه ای را که 
ظاهــر علمــی دارد ولــی در واقــع کاری بــه علــم نــدارد تشــخیص 

دهــد و بــا آنهــا هوشــیارانه برخــورد کند.(گلشــنی ،۱۳9۳(
نقــد دکتــر خســرو باقری شــبیه بینــش ابطــال گرایانــی ماننــد پوبر 
اســت. ابطــال گرایانــی کــه معتقدنــد هنگامی کــه دانشــمندان می 
کوشــند نظریــه ای را صــورت بنــدی کننــد، ممکــن اســت از منابع 
مختلفی ماننــد باورهــای متافیزیکــی، رویاهــا، آموزه هــای مذهبی 
و ماننــد آنهــا الهــام بگیرنــد و اتــکا بــه هیــچ یــک از ایــن منابــع 
ــک  ــی ی ــا، منشــاء علّ ــه نظــر آنه ــه ب ــرا ک نامشــروع نیســت، چ
فرضیــه ارتباطــی بــا جایــگاه آن در علــم نــدارد. علــم در معــرض 
آزمــون تجربــی اســت و ایــن تجربــه اســت کــه بایــد داور نهایی در 

هرگونــه مناقشــه علمــی باشــد. )لیــدی مــن،۱۳9۰: ۱۰۲(
پــس در مــدل علــم دینــی حتــی اگــر تمایــز بیــن مقــام کشــف و 
ــه داوری)گزینــش  ــوان در  مرحل ــاز مــی ت ــه شــود ب داوری پذیرفت
و تفســیر( بیــن نظریــه هــای علمــی در ســطح بنیــادی متافیزیــک 
را تاثیــر گــذار دانســت. بــرای نشــان دادن محــل ایــن تاثیرگــذاری 
ــن  ــدم تعی ــت ع ــده حال ــه دربردارن ــی ک ــه موضوعات ــوان ب ــی ت م
نســبت بــه داده هــای تجربــی  هســتند اشــاره کــرد. فــرض کنیــد 
مــا بــا دو نظریــه رقیــب تجربــی مواجــه شــده ایــم. در مرحلــه اول 
ــورد  ــا م ــه ه ــی نظری ــت تجرب ــه، کفای ــن دو نظری ــن ای داورِی بی
ســنجش قــرار مــی گیــرد )در ایــن مرحلــه مــدل علــم دینــی هــم 
ــه شــواهد  ــه نســبت ب ــر گــذاری اســت ( اگــر دو نظری منکــر تاثی
تجربــی بــه صــورت یکســان مــورد تاییــد قــرار بگیرنــد آنــگاه در 
ــد ثمــر بخشــی،  ــی مــالک هــای دیگــری مانن ــه دوم در پ مرحل
ســادگی، زیبایــی و ...خواهیــم بود)ســجادی ،۱۳85(. اگــر بخواهیم 
از ایــن مــالک هــا صــرف نظــر کنیــم مــی توانیــم انتخــاب را بــه 
ــد دســت  ــات بای ــی در بســیاری از اوق ــم. ول ــق درآوری ــت تعلی حال
بــه انتخــاب زد. انتخــاب و داوری بیــن دو نظریــه ســتاره شناســی 
ــالدی  ــال  ۱5۴۰ می ــان س ــازه می ــی در ب ــی و کپرنیک بطلمیوس
ــم ارز  ــای ه ــه ه ــای نظری ــه ه ــم از نمون ــرن هفده ــل ق ــا اوای ت
ــوان  ــی ت ــر م ــتا در دوره معاص ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــی ب تجرب
بــه دو تئــوری کوانتــوم مکانیــک اســتاندارد )کپنهاگــی( و کوانتــوم 
ــن  ــن،۲۰5:۱۳9۰(. ای ــدی م ــاره کنیم)لی ــی اش ــک بوهم مکانی
ــر  ــر مشــاهده پذی ــد مقادی ــه دلیــل اینکــه مــی توانن ــه، ب دو نظری
یکســانی را نتیجــه دهنــد و نیز تاکنــون، مقــدار مشــاهداتی ترجیح 
بخشــی از یکــی از آنهــا برنیامــده اســت، مــی تواننــد بــه عنــوان 
دو نظریــه رقیــب تجربــی در نظــر گرفتــه شوند)ســجادی ،۱۳85(.
اگــر مــالک هــای غیــر تجربــی، کــه اســتن مــارک و دکتــر باقری 
هــم تاثیــر آنهــا را ممکــن مــی داننــد، بــرای خــروج از بیــان قــوی 
تعّیــن ناقــص و یــا بیــان ضعیــف تعّیــن ناقــص]۳[ در نظــر گرفتــه 
ــر  ــای غی ــالک ه ــن م ــه ای ــار داشــت ک ــوان انتظ ــی ت ــوند م ش
تجربــی از جهــان بینــی دینــی تغذیــه نماینــد، یعنــی ایــن مــالک 
ــالمی  ــی اس ــداف وح ــا و اه ــول، معیاره ــا اص ــد ب ــی توانن ــا م ه
ــر  ــی، منک ــم دین ــرد در عل ــت ک ــد دق ــند. بای ــته باش ــق داش تطاب
کفایــت تجربــی نظریــه هــا نیســتیم. بلکــه بحــث در آن ســطحی 
مطــرح اســت کــه تعمیــم هــا از مــرز کفایــت تجربــی مــی گذرنــد 
و وارد ســطحی مــی شــوند کــه عواملــی غیــر از خــود علــم فیزیک 
تاثیــرات خــود را نشــان مــی دهنــد. اگــر بخواهیــم نظریــه هــای 
ــم  ــت کنی ــا را پرداخ ــن به ــد ای ــازیم بای ــادی جهانشــمول بس بنی
کــه بــه علــت فقــدان داده هــای تجربــی کافــی، مفروضــات فــوق 
علمــی وارد کنیــم. در ایــن ناحیــه اســت کــه ســاختن نظریــه هایی 

کــه نســبت بــه دیــن خنثــی باشــند، غیــر واقــع بینانــه اســت. اگــر 
ــه  ــاز ب ــا مج ــه ه ــن نظری ــدم تعی ــت ع ــروج از حال ــرای خ ــا ب م
اســتفاده از ارزش هــای شــناختی ماننــد ســازگاری، ســادگی و توان 
توضیــح هســتیم، چــه چیــری مانــع اســتفاده از اصــول متافیزیــک 

دینــی در ایــن ناحیــه اســت؟

ــه  ــد ب ــی دان ــری وارد م ــر باق ــه دکت ــد دیگــری ک نق
ــت: ــرح اس ــن ش ای

»ســخن اســتن مــارک و رایشــنباخ بیشــتر در مقــام داوری اســت. 
ایــن تــرس از نســبی شــدن علــم اســت. اگــر بنــا باشــد بگوییــم 
ایــن علــم، دینــی و یــا مارکسیســتی و... اســت پــس عینیــت علــم 
چــه مــی شــود؟ تمــام امتیــاز علــم بــه objective بــودن آن 
بــود. علــم بــرای انســان گرانقــدر اســت نــه بــرای گروهــی. شــما 
می توانیــد ایدئولــوژی خــود اعــم از بودایــی و مســیحی و... را 
داشــته باشــید، امــا علــم خصوصــی نیســت چــون عینــی اســت. 
عینیــت علــم را حفــظ کــردن مهمتریــن چیــزی اســت کــه بایــد 
ــه آن توجــه کــرد و علــم دینــی اگــر بخواهــد معنــای موجهــی  ب
داشــته باشــد، نبایــد ایــن عینیــت را از صحنــه خــارج کنــد. یعنــی 
طــوری بایــد عمــل کنــد کــه عینیــت علــم محفــوظ باشــد و در آن 

حالــت بتوانــد بــا دینــی بــودن یــاد شــود.
نکتـه ای کـه در دیدگاه پوزیتیویسـتی به آن توجه نشـده بود و هنوز 
هـم برخـی گرفتـار آن هسـتند ایـن اسـت کـه دانشـمندان با یک 
جهـت گیـری به جهـان نـگاه می کننـد. جهـت گیری متناسـب با 
زمان و مکان و ... اسـت. انسـان خدا نیسـت که مطلق باشـد؛ زمان، 
مـکان و... بـه شـما سـمت و سـو می دهـد. ما هـر یک مـی توانیم 
از زاویـه ای بـه یک شـیء نگاه کنیـم. اما آیـا زاویه داشـتن با عینی 
بـودن غیرقابـل جمع اسـت؟ نه؛ قابـل جمع اسـت. به ایـن صورت 
که شـما می توانید در همـان زاویه دید خـود ادعایی کنیـد و بعد آن 
را مـورد آزمـون قـرار دهید و آن شـواهد تجربـی بتواند ادعای شـما 
را تاییـد کنـد. یافته هـای شـما در همان چارچوِب سـوگیری شـما 
قـرار دارد. سـوگیری به عـالوه عینیت آن چیزی اسـت که مـا آن را 
گـم کـرده ایـم و ایـن دو را از هـم جدا مـی کنیـم. زاویه دیـد در آن 
یافتـه همراه آن اسـت نـه اینکه ما بگوییـم این یافتـه علمی، خنثی 
اسـت. منتهی جهـت دار بـودن و عینـی بـودن قابل جمع اسـت به 
این صورت که شـما گوشـه مشـخصی را از واقعیت آدمی مشـاهده 

می کنید و بـا شـواهد تجربـی آن را ارزیابـی می کنید.«
ــان  ــه بی ــت را اینگون ــائل گرف ــن مس ــه از ای ــه ای ک ــری نتیج باق
کــرد: » مــن فکــر مــی کنــم در ذهــن آقــای گلشــنی یــک تصویر 

پوزیتیویســتی از علــم وجــود دارد.«
اول از نســبت دادن دیــدگاه پوزیتویســم بــه دکتــر گلشــنی شــروع 
ــه  ــر ک ــک عم ــس از ی ــه پ ــت ک ــب اس ــیار عجی ــم. بس ــی کن م
دکتــر گلشــنی بــا پوزیتویســم مخالفــت کــرده انــد و تمــام کتابها و 
مقــاالت ایشــان گــواه بــر ایــن مدعــا اســت، چگونــه آقــای دکتــر 
باقــری ایــن دیــدگاه را بــه ایشــان نســبت مــی دهنــد؟ بــه نظــرم 
بایــد در ایــن حکــم تجدیــد نظــر کــرد. امــا نســبت دادن دیــدگاه 
پوزیتویســم بــه دکتــر گلشــنی تــا چــه حد درســت اســت؟ بــه نظر 
ــول کــردن و  ــر فیزیــک را قب ــک ب ــر متافیزی مــی رســد کــه تاثی
نشــان دادن ایــن نــوع تاثیرگــذاری بــه همــراه کتابهــای و مقاالتی 
کــه ایشــان در ایــن زمینــه نــگارش کــرده انــد مــی توانــد گواهــی 
ــا  ــک معن ــه ی ــم ب ــه پوزیتیویس ــرا ک ــد. چ ــا باش ــن ادع ــر رد ای ب
تــالش مــی کــرد کــه متافیزیــک را بــی معنــی اعــالم نمایــد و آن 

را از قلمــرو علــم تجربــی بیــرون نگــه دارد.
ــد در وضــوح  ــد بای ــن نق ــر ای ــای دیگ ــرای بررســی قســمت ه ب
معنــای عینیــت مقــداری تامــل کــرد. عینیتــی کــه دکتــر باقــری 
از علــم انتظــار دارنــد بــه چــه معنایــی اســت؟ حداقــل می بایســتی 
بیــن دو معنــای عینیــت تمایــز قائــل شــد)در تقســیم بنــدی هــای 
ــی  ــود(. وقت ــی ش ــیم م ــته تقس ــه دس ــه س ــت ب ــری عینی دیگ
عالمــان مــی گوینــد کــه »علــم عینــی اســت« چــه معنایــی را در 
ذهــن دنبــال مــی کننــد؟ ایــن عینیــت را مــی تــوان بــه دو معنــای 
ــم  ــه عل ــت ک ــن اس ــا ای ــی از معناه ــد یک ــاوت فهمی ــال متف کام
ناظــر بــه واقعیــت اســت و علــم صرفــاً بــه مشــاهدات تجربــی و 
ــدازه گیــری هــای انجــام شــده مربــوط نمــی شــود.  ــا نتایــج ان ی
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شـــت ا د د یا

فیزیــک نیوتونــی یکــی از نمونــه هــای ایــن نــوع عینیــت اســت 
کــه آنــرا عینیــت قــوی مــی نامیــم بــه عنــوان نمونــه بــه قانــون 
نیــروی گرانــش مــی تــوان اشــاره کــرد. در عینیــت نــوع دیگــر که 
آنــرا عینیــت ضعیــف مــی نامیــم دانشــمندان بــه نتایج مشــاهدات 
ــت  ــا از عینی ــد و منظــور آنه ــا اشــاره مــی کنن ــری ه ــدازه گی و ان
ایــن نتایــج ایــن اســت کــه هــر فــرد و یــا شــخص دیگــری اگــر 
ــج  ــد همــان نتای ــرا تکــرار نمای ــن آزمایــش را انجــام دهــد و آن ای
ــاره حاصــل خواهــد آمــد. ایــن نــوع عینیــت صرفــاً متضمــن  دوب
ایــن اســت کــه هــر آزمایشــگر دیگــری مــی توانــد اعتبــار نتایــج 

علــم را مــورد ســنچش قــرار دهــد.
ــته  ــون نانوش ــوع قان ــک ن ــف ی ــت ضعی ــور خالصــه عینی ــه ط ب
ــان  ــر بی ــه صــورت زی ــرا ب ــوان آن را فــرض مــی کنــد کــه مــی ت
ــتی  ــی بایس ــا م ــم م ــام دهی ــل را انج ــالن عم ــا ف ــر م ــرد: اگ ک
فــالن عمــل دیگــر را مشــاهده نماییــم. عینیــت در ایــن معنــای 
ــودن صــرف رضایــت مــی دهــد و  ــی ب ــه بیــن االذهان ضعیــف ب
ــج  ــر از نتای ــت فرات ــورد واقعی ــای بیشــتری در م ــچ ادع ــر هی دیگ
مشــاهدات و انــدازه گیــری هــا نمــی کنــد. بایــد دقــت کــرد کــه 
از عینیــت بــه معنــای قــوی آن مــی تــوان بــه عینیــت بــه معنــای 
ضعیــف آن دســت یافــت ولــی نمــی تــوان از عینیــت ضعیــف بــه 
عینیــت قــوی رســید. بســیاری از قوانیــن بــه کار رفتــه در مکانیک 
ــا بیــان ضعیــف عینیــت مــی تــوان توجیــه  کوانتومــی را صرفــاً ب
کــرد و ایــن مــا را بــه ســمت ریاضیــات پوزیتیویســتی هدایــت می 

ــپانیا،9۴:۱98۳( ــد. )دس کن
ــان کــردم بســیار  ــوع عینیــت بی ــن دو ن ــن ای ــزی کــه بی ــا تمای ب
ــدگاه  ــه دی ــتر ب ــری بیش ــر باق ــدگاه دکت ــه دی ــت ک ــح اس واض
ــر  ــنی. دکت ــر گلش ــدگاه دکت ــا دی ــت، ت ــک اس ــم نزدی پوزیتیویس
گلشــنی از عینیــت چیــزی فراتــر از عینیــت ضعیــف انتظــار دارند و 
در هیــچ کجــای نوشــته هایشــان بــه قبــول کــردن ســطح پدیــدار 
و صــرف پذیــرش نتایــج انــدازه گیــری و مشــاهدات، بــه عنــوان 
تنهــا منبــع مــا بــرای شــناخت واقعیــت بیرونــی قبــول نکــرده اند. 
فیزیــک کالســیک وجــود یــک جهــان خارجــی مســتقل از ذهــن 
بشــر را پذیرفتــه بــود و وظیفــه خــود را شــناخت ایــن جهــان مــی 
ــع  ــارج واق ــان خ ــناخت جه ــورد ش ــنی در م ــر گلش ــت. دکت دانس
ــا  ــدار دســپانیا را قبــول دارنــد کــه بــه هیــچ عنــوان ب گرایــی نقاب

عینیــت ضعیــف یکــی نمــی شــود.
پیدایــش مشــکالت در فیزیــک کالســیک و ظهــور نظریــه 
ــرار داد و  ــرض ق ــورد تع ــیک را م ــی کالس ــع گرای ــوم، واق کوانت
ــا  ــی ورای پدیده ه ــر واقعیت ــا منک ــه غالب ــن نظری ــذاران ای بنیانگ
شــدند و فرمالیــزم ریاضــی نظریه کوانتــوم را بــه عنوان نســخه ای 
بــرای پیــش بینی پدیــده  هــا تلقــی کردنــد. آنهــا در مورد مســائلی 
کــه بــه چرایــی حــوادث مربــوط مــی شــود موضــع منفــی گرفتنــد 
و یــا الاقــل ســکوت کردنــد و خــود را بــه ایــن تســلی دادنــد کــه 
یــا ایــن گونــه مســائل حــل شــده اســت و یــا نبایــد در مــورد آنهــا 
صحبــت کــرد. نکتــه مهمــی کــه ایــن خــط مشــی را زنــده نگــه 
ــوم در  ــه کوانت ــه نظری ــق درخشــانی اســت ک داشــته اســت، توفی
ــی  ــد تجرب ــا تایی ــا آی حــوزه وســیعی از فیزیــک داشــته اســت. ام
کافــی اســت و انتظــار مــا از یــک نظریــه صرفــاً پیــش بینــی نتایج 
آزمایشــها اســت، یــا اینکــه چگونگــی وقــوع حــوادث هــم مطــرح 
اســت؟ آیــا ناتوانــی فعلــی مــا در ارائــه یــک تصویــر قابــل درک از 
جهــان میکروفیزیــک کافی اســت کــه منکــر واقعیت عینــی در آن 
حــوزه بشــویم؟ بــه عقیــده مــا ایــن درســت نیســت کــه بــه خاطــر 
بعضــی مســائل حــل نشــده، اعتقــاد بــه واقعیــت اشــیاء کوانتومــی 
را کنــار بگذاریــم و کشــف علــل زیربنایــی پدیــده هــا را متوقــف 
کنیــم زیــرا در ایــن صــورت کل فعالیــت هــای علمــی کــم ارزش 
مــی شــود و فیزیــک بــه نســخه هایــی بــرای پیــش بینــی نتایــج 
آزمایشــها خالصــه مــی شــود. بــا دیــدگاه علــم دینــی مــی تــوان 
ــت  ــف واقعی ــرای توصی ــدی ب ــای جدی ــااًل راهه ــه احتم ــت ک گف
ــه کشــف آنهــا نشــده  ــه حــال موفــق ب ــا ب الزم اســت و اینکــه ت
ــار کوشــش  ــه پایــان مســیر نیســت. اگــر هــزاران ب ایــم بــه منزل
ــد  ــی فراین ــاختار واقع ــناخت س ــدف ش ــد ه ــت بینجام ــه شکس ب
هــای زمانــی – مکانــی را نبایــد واگــذار نماییــم. صــرف رضایت به 
عینیــت ضعیــف نمــی توانــد برطــرف کننــده هــدف اصلــی علــوم 

طبیعــی کــه شــناخت طبیعــت اســت باشــد.
آقــای دکتــر باقــری اگــر علــم معاصــر را بــه هــر معنائــی کامــاًل 
عینــی بداننــد آنــگاه بایــد علــم دینــی مذکــور را هــم بــه همــان 
ــا هــم  ــم ب ــک عل ــا در متافیزی ــه صرف ــد، چراک ــی بدانن ــا عین معن
ــم  ــف عل ــی. در تعری ــج تجرب ــه در نتای ــد داشــت ن ــاوت خواهن تف
ــه در  ــت ک ــی اس ــی علم ــم دین ــه عل ــم ک ــاره کردی ــی اش دین
چارچــوب جهــان بینــی دینــی مســائل را دنبــال مــی کنــد. علــم 
دینــی صرفــاً از یــک متافیزیــک متفــاوت بهــره مــی بــرد و اگــر 
وجــود متافیزیــک در بافــت درهــم تنیــده علــم بــرای عینیــت علم 
دینــی مــی توانــد مشــکل آفریــن باشــد بــه همیــن منــوال هــم 
مــی بایســتی علــم معاصــر مشــکل داشــته باشــد، چــرا کــه علــم 
معاصــر بــدون متافیزیــک ممکــن نیســت. بــه چــه معنایــی علــم 
ــم معاصــر را  ــم عینیــت عل ــا بتوانی ــی اســت؟ اگــر م معاصــر عین
تعریــف نماییــم و شــرایط آن را بیــان کنیــم آنگاه مــی توانیــم از آن 
مــالک هــا بــه صــورت برابــر بــرای علــم دینــی هــم بهــره ببریم. 
نشــان دادن چیســتی عینیــت علمــی مــورد نظــر دکتــر باقــری و 

ــد راهگشــا باشــد. اســتدالل آن توســط ایشــان شــاید بتوان
ــل مــی  ــد در ذی ــان مــی کنن ــری بی ــر باق ــد دیگــری کــه دکت نق
ــک  ــای علمــی دانشــمندان در چارچــوب متافیزی ــه ه ــد: »یافت آی
ــد  ــه اینکــه متول ــد مــی شــود و رشــد مــی کنــد ن خودشــان متول
ــک  ــی متافیزی ــرد. یعن ــرار بگی ــی ق ــک چارچوب ــد در ی ــود و بع ش
در عرصــه علــم، پســینی وارد نمــی شــود. دانشــمندی کــه یــک 
جهــت گیــری اجتنــاب ناپذیــر زمانــی و مکانــی و فرهنگــی دارد با 
ارزیابــی آن توســط شــواهد تجربــی بــه یــک نتیجــه هــم علمی و 
هــم متافیزیــک مــی رســد. یعنــی متافیزیــک فــوق علــم نیســت 
بلکــه در علــم تنیــده شــده اســت. رابطــه عکــس و قابــی کــه ذکر 
کــردم در مــورد علــم صــادق نیســت. متافیزیــک بــا علــم همــراه 
ــک  ــن متافیزی ــد در دام ــد شــود و بع ــم متول ــه اینکــه عل اســت ن
ــی  ــم دین ــودن عل ــه ب ــت ک ــن اس ــده ای ــر بن ــرد. نظ ــرار گی ق
ــوده  ــم ب ــوده عل ــرای بشــر ضــروری ب ضــروری نیســت. آنچــه ب
ــا همــان جهت گیــری هــای مختلــف خــود  و دیــن. انســان هــا ب
ــن از گذشــته  ــم و دی ــرد و عل ــد ک ــد و خواهن ــرده ان ــم ورزی ک عل
هــر کــدام کار خــود را انجــام داده اســت. اگــر علــم دینــی متولــد 
نشــود، هیــچ مشــکلی در عالــم پدیــد نخواهــد آمــد. در ایــن کتاب 
آقای گلشــنی ســعی کــرده رابطــه بیــن متافیزیــک و علــم در مقام 
تکویــن علــم را جســتجو کنــد امــا ایــن ناتمــام مانــده بــه خاطــر 
اینکــه تصــور عینیتــی کــه از علــم وجــود داشــته درســت نبــوده و 
فقــط ترکیــب بــا یــک متافیزیــک کــه بیشــتر پســینی مــی باشــد 

ــوده اســت.« مطــرح ب
ابتــدا ســوالی بــه ذهــن خطــور مــی کنــد، اگــر بنابــر گفتــه دکتــر 
ــدارد، چــرا ایشــان علــم دینــی را  باقــری علــم دینــی ضرورتــی ن
ــت  ــزه دریاف ــرای آن جای ــد و حاضــر شــدند ب ــالً  مطــرح کردن قب
ــیار  ــل بس ــر و عم ــه نظ ــاوت در مرحل ــام و تف ــن ابه ــد؟ ای نماین

ــه نظــر مــی رســد. عجیــب ب
مــدل علــم دینــی بــه هیــچ عنــوان ادعــای جدایــی متافیزیــک از 
علــم را مطــرح نمــی کنــد. تاثیــر متافیزیــک بــر فیزیک بــه نحوی 
ــم شــود. پســینی  ــر عل ــه صــورت پســینی ســوار ب نیســت کــه ب
ــه  ــه چ ــی ب ــات علم ــف نظری ــه کش ــک در مرحل ــودن متافیزی ب
معنایــی اســت؟ اگــر متافیزیــک پســینی باشــد یعنــی ابتــدا فراینــد 
کشــف بــدون متافیزیــک اتفــاق افتــاده اســت و بــه نظــر می رســد 
کــه ایــن بــه صــورت کامــل بــا ادعــای اولیــه کــه متافیزیــک در 
فراینــد کشــف تاثیــر دارد هماهنــگ نباشــد. پــس همانگونــه کــه 
در مرحلــه کشــف قائــل بــه پیشــینی بــودن متافیزیــک بــر فراینــد 
کشــف اســت مــی تــوان انتظــار داشــت کــه در مرحلــه داوری هــم 
متافیزیــک پیشــینی در نظــر گرفتــه شــود. هیــچ عالمــی بــا ذهــن 
خالــی بــا جهــان مواجــه نمــی کنــد. فعالیــت علمــی یــک فعالیــت 
انســانی اســت و انســان بــا همــه مفروضــات ذهنــی و پیــش فرض 
هــای اجتماعــی، سیاســی و... در ایــن فعالیــت شــرکت مــی کنــد.

نتیجه گیری: 
ــن  ــه بی ــنی گرچ ــدی گلش ــر مه ــنهادی دکت ــم پیش ــدل عل م
ــل  ــک قائ ــم تفکی ــادی عل ــطح بنی ــی و س ــطح کاوش تجرب س

ــی  ــرح م ــوزه مط ــر دو ح ــک را در ه ــی متافیزی ــود، ول ــی ش م
ــه  ــالف درج ــوزه از اخت ــن دو ح ــر در ای ــن تاثی ــی ای ــد ول دان
ــم  ــادی عل ــطوح بنی ــورد س ــا در م ــم ه ــت. تعمی ــوردار اس برخ
ــام  ــن مق ــز بی ــت. تمای ــض نیس ــی مح ــًا تجرب ــک کار صرف ی
ــک  ــذاری متافیزی ــر گ ــد تاثی ــی توان ــم نم ــف و داوری ه کش
ــک  در  ــذاری متافیزی ــر گ ــورد تاثی ــد. در م ــم را رد کن ــر عل ب
مرحلــه کشــف اختــالف نظــری نیســت، امــا مــا نشــان دادیــم 
ــا  ــه ب ــواردی ک ــم، در م ــر عل ــک ب ــذاری متافیزی ــر گ ــه تاثی ک
تعّیــن ناقــص روبــرو هســتیم در مرحلــه داوری و انتخــاب هــم 
ایــن تاثیرگــذاری ممکــن اســت. ایــن فرایند)تعیــن ناقــص( بــه 
ــر  ــای دکت ــته ه ــذاری، در نوش ــر گ ــرای تاثی ــی ب ــوان کانال عن
گلشــنی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و نشــان داده انــد کــه 
در تاریــخ علــم فیزیــک مــواردی از ایــن نــوع تاثیــر گــذاری بــه 
وقــوع پیوســته اســت. اگــر مــدل علــم دینــی طبــق گفتــه دکتــر 
باقــری در مــورد عینیــت مشــکل دارد )کــه بــه نظــر مــا نــدارد(

ــان لحــاظ  ــری هــم از هم ــر باق ــورد نظــر دکت ــم معاصــر م عل
مشــکل دارد... عینیــت بــه عنــوان چالشــی صرفــًا در مقابــل علم 
دینــی قــرار نــدارد بلکــه حتــی علــم فــارغ ازمتافیزیــک دینــی 
هــم بــا ایــن چالــش روبــرو اســت. مــدل علــم دینــی صرفــًا بــا 
جابجــا کــردن اصــول متافیزیــک علــم مشــکلی بــر مشــکالت 

ــد. ــودن نمــی افزای ــی ب ــه عین ــم معاصــر از جنب عل
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Anthropic principle . ]۲[
ــواهد  ــه ش ــده و هم ــرح ش ــه T مط ــه نظری ــد ک ــرض کنی ]۳[.ف
ــود  ــر #T وج ــه دیگ ــت .نظری ــازگار اس ــا آن س ــز ب ــی نی تجرب
 T ــه ــع نظری ــه نف ــود ب ــواهد موج ــه ش ــا هم ــز ب ــه آن نی دارد ک
ســازگار اســت)هر دوی آنهــا بــا شــواهدی کــه تاکنــون گردآمــده 
ــا فرضیــه  اند،ســازگارند( .اگــر همــه شــواهد موجــود بــه نفــع T ب
ــدارد کــه بپذیریــم T صــادق  #T ســازگار باشــند ،دلیلــی وجــود ن

ــن،۲۰۳:۱۳9۰( ــدی م ــت .)لی ــادق نیس ــا #T ص ــت ام اس
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آموخته حوزه  دانش  پور  معینی  مسعود 
مقاالت  و  تالیفات  دارای  و  قم  علمیه 
فراوانی در حوزه جامعه شناسی انقالب 
توسعه  »الگوی  است.  دینی  مسائل  و 
سیاسی در اندیشه  امام خمینی)ره(« و 
علوم  گفتگوهای   و  مقاالت  »مجموعه 
این  تالیفات  جمله  از  اسالمی«  انسانی 
پژوهشگر است. مقاله پیش رو نظر وی 
انقالب  از  پس  شناسی  جامعه  درباره 
جهوری اسالمی ایران است که به صورت 
سه مقدمه و یک نتیجه گیری تنظیم شده 
است. معینی پور در این مقاله اشاره کرده 
که باید با در نظر داشتن افق تمدنی جامعه 
پساانقالبی ایران به احیای آثار سلف تفکر 
اسالمی  تمدن  طول  در  اسالمی  انقالب 
روی آوریم. دلیل این بازگشت و توضیح 
این راه برون رفت را در ادامه بخوانید؛

اول:
ــه در  ــی ک ــول عظیم ــب تح ــه تناس ــی ب وقت
ــران  ــه ای ــی جامع ــری و روبنای ــای فک بنیان ه
ــردی و اجتماعــی اعــم از ســاختاری،  ــاد ف در ابع
نهــادی، قانونــی و... پــس از انقالب اســالمی رخ 
داده اســت، از تحــول حــوزه فکــر و علوم انســانی 
و بــه تبــع آن، حوزه هــای زندگــی صحبــت 
ــول در  ــه تح ــات ب ــترین توجه ــود، بیش می ش
ــدن  ــی تم ــده از مبان ــانی برآم ــوم انس ــوزه عل ح
ــی  ــث مبان ــه از حی ــود ک ــرب معطــوف می ش غ
ــی  ــم زندگ ــی تنظی ــا) مبان ــا م ــا ب و چارچوب ه
اجتماعــی جامعــه اســالمی ایــران( تفــاوت 
ماهــوی دارنــد و بــه دلیــل ایــن تفــاوت ماهــوی 
در مبانــی، امــکان حــل مســائل مــا بــر مبنــای 
ــیاری از  ــدنی و در بس ــوارد نش ــی م ــا در برخ آنه
مــوارد، حداقلــی اســت. در ایــن میــان، از تحــول 
ــات  ــا، مســائل و غای ــع، روش ه در ســاختار، مناب
علــوم اســالمی کــه اتفاقــاً در شــالوده و مبنــا بــا 
ــترکند )و  ــالمی مش ــالب اس ــل انق ــی اصی مبان
بــر اســاس آن هــا جامعــه ایــران، انقــالب را بــه 

ــم. ــرده اســت( غافلی ــش ب پی
علــوم و عالمانــی کــه بــا تغییــر انســان و 
تغییــر ماهــوی نظــام سیاســی اجتماعــی 
پســاانقالبی، خــود را بــرای پاســخگویی بــه 
انتظــارات گســترده ای کــه از یــک انقــالب 
ــرده  ــا نک ــت، مهی ــع اس ــالمی متوق ــزرگ اس ب

ــد بســیاری از مســائل  ــا نمی توانن ــه تنه ــد و ن ان
انســان وجامعــه پســا انقالبــی را پاســخگو 
ــه  ــوند، بلک ــده می ش ــد نمایان ــند و ناکارآم باش
ــی از آن  ــه درک کامل ــیدن ب ــوان رس ــاً ت اساس
مســائل ندارنــد. از ایــن رو بایســتی بــا توجــه بــه 
اقتضائــات جامعــه پســاانقالبی در منابــع، اهداف، 
ــوم  ــف عل ــا و مســائل شــاخه های مختل روش ه
انســانی اجتماعــی اعــم از برســاخته هــای تمدن 
ــدی  ــی ج ــی  بازخوان ــدن غرب ــا تم ــالمی ی اس
صــورت بگیــرد؛ نکتــه ای کــه در یادداشــت 
دیگــری ]۱[ در بــاب علــم فقــه و لــزوم تحوالت 

ــد. ــان ش ــال بی ــه اجم آن ب

دوم:
اگــر جامعه شناســی را مطالعــه منظــم و هدفمنــد 
ــان ها  ــی انس ــی و اجتماع ــی جمع ــاب زندگ در ب
ــه در  ــرا ک ــی  دارد؛ چ ــی قدیم ــم، محتوای بدانی
ــون  ــی همچ ــای مختلف ــز دانش ه ــته نی گذش
خطابــه، سیاســت مدنــی، حکمــت عملــی، 
ــه و ... متکفــل  ــه و اصــول فق ــه، فق نصحیت نام
پرداختــن بــه شــناخت امــور اجتماعــی و عرضــه 
آن بوده انــد. ولــی اگــر در بــاب مطالعــات 
اجتماعــی و جامعه شناســی، بــه مثابــه یــک 
نظــم علمــی تجربــی بــرای اندیشــیدن در بــاب 
امــر اجتماعــی در وضــع موجــودش ســخن 
بگوییــم، امــری جدیــد اســت کــه پــس از 
تحــوالت دنیــای مــدرن بــه وجــود آمــده اســت.
ــوان  ــه ای را نمی ت ــروز، جامع ــا ام ــته ت از گذش
یافــت کــه در بــاب امــور اجتماعــی خــود 
ــرده و  ــه نک ــاره آن اندیش ــوده و درب ــاوت ب بی تف
بــرای شــناخت و حــل مســائل آن تــالش نکرده 
ــه  ــه مثاب باشــد. پــس موضــوع جامعه شناســی ب
ــی  ــه ای قدیم ــی، مقول ــور اجتماع ــناخت ام ش

ــد. ــدرن و جدی ــه م ــت، ن اس
جامعه شناســی مــدرن بــه دنبــال درک چیســتی 
و تحلیــل چگونگــی تحــوالت و تغییــرات 
اجتماعــی اســت و بــا باورهــا، ذهنیت هــا، 
هنجارهــا، نگرش هــا و دیگــر خصوصیــات 
انســانی در عرصــه اجتماعــی ســروکار دارد. 
بنــای ایــن جامعه شناســی بــر ارائــه طریقــی بــه 
منظــور مدیریــت علمــی ایــن تحــوالت اســت.
جامعه شناســی در صــورت مــدرن خــود، بنــا 
ــه را  ــان و جامع ــی انس ــای زندگ دارد واقعیت ه
بــا بــه کارگیــری روش هــای تجربــی بازشناســی 

ــزارش  ــای گ ــه معن ــم را ب ــد و عل ــل کن و تحلی
ــه  ــا از راه تجرب ــت، تنه ــن واقعی ــح و متق صحی
ــذا دیگــر  بــه معنــای عــام آن بــه دســت آورد، ل
منابــع معرفتــی از قبیــل عقــل و شــهود و وحــی 
ــد در  ــد. هرچن ــی می دان ــن قابلیت ــد چنی را فاق
ــم  ــع عل ــی، منب ــم تجرب ــد از عل ــیر جدی تفاس
)نظریــه( مهــم نیســت و افــراد می تواننــد از 
تمــام منابــع اســتفاده کننــد، امــا بایــد بــه ابــزار 
داوری روش تجربــی تــن بدهنــد. بــر ایــن 
ــد،  ــم جدی ــی در عل اســاس، روش شناســی تجرب
ــوان  ــه عن ــی را ب ــی غرب ــا و جهان بین ارزش ه
تنهــا روش صحیــح شــناخت علــم از غیــر 
علــم، بــه بدنــه علــوم و محتــوای آنهــا ســرایت 
می دهــد؛ روشــی کــه فقــط بــه چگونگــی 
روابــط در قالــب فرضیــه وســپس نظریــه 
ــت  ــن اس ــم ای ــؤال مه ــد. س ــت می ده اهمی
ــی  ــای زندگ ــن بازشناســی واقعیت ه ــا ای ــه آی ک
ــا و  ــارغ از ارزش ه ــد ف ــه، می توان ــان و جامع انس
جهان بینــی حاکــم بــر انســان و جامعــه باشــد؟!
علــوم  فلســفه  کتــاب  در  روت  میکائیــل 
ــا  ــه نه تنه ــد ک ــرح می کن ــی)۱99۳( مط اجتماع
علــم خالــی و عــاری از ارزش وجــود نــدارد، بلکه 
جــای پــای ارزش هــا در قــدم بــه قــدم فعالیــت 
علمــی بــه روشــنی دیــده می شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، بی طرفــی ارزشــی در علــوم، غیرممکــن 
و حتــی نامطلــوب اســت. او در فصــول مختلــف 
ــی  ــای مختلف ــا بررســی نظریه ه ــود ب ــاب خ کت
چــون نظریــه توســعه، نظریــه فونکسیونالیســم و 
نظریه هــای انتخــاب عقالنــی، چگونگــی تأثیــر 
ــا را  ــدن نظریه ه ــاخته ش ــد س ــر رون ــا ب ارزش ه
ــه  ــا اینک ــرا ب ــه چ ــرده ک ــان ک ــرح داده و بی ش
ــد آزاد از  ــوم اجتماعــی قصــد دارن روش هــای عل
ارزش باشــند، از جانبــداری ســر در می آورنــد.
ــر  ــاً ارزش هــای مــورد قبــول محقــق ب ]۲[ قطع
ــئله  ــاب مس ــق، از انتخ ــف تحقی ــطوح مختل س
گرفتــه تــا فرضیه ســازی و آزمــون فرضیــه تأثیــر 
دارد و شــاهد آن هســتیم کــه مکاتــب مختلــف 
بــا اســتفاده از مبــادی خــاص بــا روش هــا، 
مســائل، موضوعــات و اهــداف خاصــی وارد 

ــوند. ــی می ش ــه اجتماع ــه عرص مطالع

سوم:
ــات  ــا اتفاق ــران و اطــراف م در ســال ۱۳9۴ در ای
بســیار مهــم و قابــل تأملــی رخ داد کــه هــر چــه 
ــون  ــر رهنم ــن ام ــه ای ــر را ب ــل نظ ــتر اه بیش
بــود کــه بــه دســتگاه نظــری بومــی مبتنــی بــر 
مبانــی معرفتــی اســالمی نیــاز داریــم تــا بتوانیم 
ــم و در  ــل کنی ــیم، تحلی ــات را بشناس ــن اتفاق ای
ــم و در  ــی بپردازی ــدات علم ــه تولی ــا ب ــاب آنه ب
حــوزه عمــل و اقــدام، آنهــا را مبنــا قــرار دهیــم. 
از شــدت گرفتــن ســاز وکارهای تحریــم در 
ــران در  ــی ای ــل و رویکــرد مقاومت حــوزه بین المل
ســاحات مختلــف فرهنگــی، اقتصادی و سیاســی 
ــا پدیده هــای دینــی و اجتماعــی مثــل  گرفتــه ت

کنگــره راهپیمایــی اربعیــن حســینی و تــا همین 
انتخاباتــی کــه پشــت ســر گذاشــتیم. بــه اذعــان 
ــی در  ــوم اجتماع ــوزه عل ــزرگان ح ــیاری از ب بس
ــه  ــدد، هم ــاالت متع ــی و مق ــت های علم نشس
اینهــا حکایــت از ایــن داشــت کــه جامعــه ایرانی 
یــا جوامــع اســالمی، مبتنــی بــر مبانــی خاصــی 
شــکل گرفته انــد و رفتــار می کننــد کــه نیازمنــد 
دســتگاه نظــری و تحلیلــی بومــی برای شــناخت 
علمــی  دســتگاه های  و  تحلیــل هســتند  و 
موجــود، تــوان شــناخت و تحلیــل درســت تمــام 

ــدارد. ــاد آنهــا را ن ابع
امــا ایــن جامعــه جدیــد، امــروز و دیــروز شــکل 
نگرفتــه اســت، بلکــه پشــتوانه انقالب اســالمی، 
ســنت اجتماعــی و دینــی جامعــه ایــران اســت و 
ــا کمــک ایــن ســنت و فعــال کــردن  انقــالب ب
ابعــاد اجتماعــی، سیاســی و انقالبــی آن بــه 
ــن  ثمــر نشســته اســت. انقــالب اســالمی در ای
ــی  مقطــع تاریخــی بنیان هــای فکــری و معرفت
و تاریخــی جامعــه ایــران را فعــال و ســعی کــرده 
ــه را  ــت جامع ــی و هدای ــوزه سیاس ــا ح ــت ت اس
ــر دهــد و در راســتای  ــادی تغیی ــه صــورت بنی ب
ــن  ــر ای ــد. ب ــاب، بازســازی کن اهــداف اســالم ن
ــی و  ــوزه سیاس ــاز ح ــه نی ــه ب ــا توج ــاس، ب اس
تدبیــر جامعــه بــه علــوم انســانی، تحــول حــوزه 
فکــر و علــوم انســانی در جهــت هم ســویی 
ــران در  ــه ای ــگ و جامع ــی، فرهن ــی دین ــا مبان ب
برابــر علــوم انســانی تجــددی بــرای نخبــگان و 
ــاره  ــد درب ــود و بای ــدی می ش ــی ج ــه دین جامع
ــًا  ــان، قطع ــن می ــرد. در ای ــدی ک ــل ج آن تأم
ــاص و  ــور خ ــه ط ــی ب ــات جامعه شناس اقتضائ
ــس  ــه طــور عــام، پیــش و پ ــوم اجتماعــی ب عل

ــاوت دارد. ــالمی تف ــالب اس از انق
انقــالب اســالمی، وضعیــت جدیــدی را در ایــران 
بــه وجــود آورد و تولــد انســان و جامعــه جدیــدی 
را نویــد داد کــه هــم نیازهــا و مســائل جدیــدی با 
خــود بــه همــراه مــی آورد و هــم بــرای شــناخت 
و حــل مســائل او، دســتگاه های معرفتــی موجــود 
ــه  ــند. البت ــد پاســخگو باش ــی نمی توان ــه تنهای ب
ایــن تحــول دســتگاه معرفتــی و هجــوم تفکرات 
و مبانــی و برســاخته های اجتماعــی وارداتــی 
ــخ  ــه تاری ــران بی ســابقه نیســت. نگاهــی ب در ای
ــروطه و  ــا مش ــه ت ــران از دوره صفوی ــر ای معاص
ــه در ادوار  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــروز ب ــا ام ت
ــادی  ــای زی ــوم، تالش ه ــرز و ب ــن م ــخ ای تاری
بــرای تغییــر نظــم اجتماعــی ایــران شــده اســت 
ــده  ــت آم ــه دس ــی ب ــز توفیقات ــی نی و در مقاطع
ــه دنبــال  اســت. تفکــر انقــالب اســالمی نیــز ب
تغییــر نظــم فــردی و اجتماعــی در جامعــه ایــران 

در افــق تمــدن نویــن اســالمی اســت.
انقــالب اســالمی بــا ورود بــه حوزه هــای 
ــائل  ــا و مس ــات، روش ه ــی، غای ــی معرفت مبان
ــی  ــات عمل ــوزه مناقش ــه ح ــن ورود ب و همچنی
زندگــی اجتماعــی، ظرفیــت تمام عیــار خــود را در 
تمامــی حوزه هــای مبنایــی و زندگــی اجتماعــی 

یادداشتی از مسعود معینی پور؛

جامعه شناسی پساانقالبی؛ 
لزوم استنطاق سنت

شـــت ا د د یا
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ــر  ــر تفک ــرار داد؛ از تغیی ــش ق ــرض نمای در مع
ــالمی  ــالب اس ــان انق ــوی انس ــه س ــان ب انس
ــر ســاختار و تأســیس نظــام و مدیریــت  ــا تغیی ت
ــه  ــد در عرص ــائل جدی ــد مس ــوالت و تولی تح
ــلمان  ــان مس ــرای انس ــی ب ــی و بین الملل داخل
ــالمی،  ــالب اس ــر. انق ــلمان معاص ــر مس و غی
نهادهــای سیاســیـ  اجتماعــی، نظــام سیاســی و 
اجتماعــی گذشــته را از میــان برداشــت و در اولین 
گام خــود بــه نهادســازی هایی بــر اســاس تفکــر 
و مبانــی انقــالب اســالمی بــرای جریان بخشــی 
ــاب  ــالم ن ــر اس ــی ب ــی مبتن ــت عمل ــه حکم ب

ــت زد. دس
نویدبخــش  ایــران،  در  اســالمی  انقــالب 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــان و جامع ــوالت کالن انس تح
ــرات آن در اوان  ــه ثم ــود ک ــا ب ــود و دنی ــدا، خ خ
انقــالب در بســتر هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 
و شــکل گیری انســان و جامعــه مجاهــد و 
ــروز و ظهــور کــرد. انقــالب اســالمی  ایثارگــر ب
ــه  ــراه آورد ک ــه هم ــود ب ــا خ ــت را ب ــن واقعی ای
اســالم نــاب بــرای پیشــرفت ظاهــری و باطنــی 
ــر،  ــای فک ــه در حوزه ه ــی انســان و جامع و درون
علــم، زندگــی و معنویــت، می توانــد و بایــد 
دارای برنامــه باشــد. ضمــن اینکــه توانســت بــه 
ــدی در  ــول ج ــر و تح ــینی، تغیی ــورت پیش ص
حــوزه بینش هــا، گرایش هــا و باورهــا اجتماعــی 
ایجــاد کنــد. انقــالب اســالمی صرفــاً یــک ایــده 
ــا مناقشــات  ــوان مواجهــه ب ــود کــه ت ــی نب ذهن
ــاد را  ــاع و اقتص ــت، اجتم ــوزه سیاس ــی ح عین
ــف،  ــای مختل ــه در عرصه ه ــد، بلک ــته باش نداش
ــر  ــی ب ــالب اســالمی، مبتن ــا انســان انق ــر ج ه
ــدان  ــات وارد می ــل مناقش ــرای ح ــی آن ب مبان
شــده، توانســته اســت مناقشــات را از راهکارهای 
ــل  ــه ذی ــالمی ک ــالب اس ــر انق ــده از تفک برآم

ــد. ــل کن ــاب اســت، ح ــب اســالم ن مکت
نکتــه اینجاســت کــه آیــا ایــن تحــوالت 
در انســان و جامعــه و نظــام پســاانقالبی و 

عرصه هــای  در  آن  گســترده  ظرفیت هــای 
ــی  ــری و علم ــتگاه فک ــی، دس ــف اجتماع مختل
ــای  ــی و ظرفیت ه ــر مبان ــی ب ــدی را مبتن جدی
ــه  ــد. ب ــب نمی کن ــالمی طل ــالب اس ــر انق تفک
ــه  ــود ک ــی موج ــا جامعه شناس ــاص آی ــور خ ط
از اســاس، مســائل خــود را در دســتگاه معرفتــی 
می کنــد،  تحلیــل  و  بازشناســی  دیگــری 
می توانــد مــا را از بررســی امــور اجتماعــِی جامعه 
پســاانقالبی بی نیــاز کنــد و بــرای تحلیــل نظــم 
اجتماعــی و حــل مســائل آن راهــکار ارائــه کند؟ 
ایــن ســخن بــدان معنــا نیســت کــه از کوله بــار 
تجربــه بشــری در مســیر شــناخت و درک و 
تحلیــل مســائل اجتماعــی نبایــد بهــره بــرد، امــا 
قطعــاً بــدان معناســت کــه بــرای تحلیــل جامعه 
ــناختی و  ــتگاه ش ــتی در دس ــاانقالبی، بایس پس
تحلیلــی جامعه شــناختی طرحــی نــو در انداخــت.
ــی  ــا جهان بین ــی ب ــتگاه جامعه شناس ــدام دس ک
ــه ای همچــون انســان و  ــد نمون ــود می توان موج
جامعــه مجاهــد ایــام جنــگ و بازمانــدگان آن را 
کــه یــادگار هشــت ســال دفــاع مقــدس در ایران 
ــه ای  ــه گون پــس از انقــالب اســالمی هســتند ب
تــام و کامــل تحلیــل کنــد و از آن رهگــذر، 
ــل مناقشــات  ــران در ح ــروز ای ــه ام ــرای جامع ب
ــا دســتگاه معرفتــی  اجتماعــی نســخه بپیچد؟آی
جامعه شناســی موجــود اساســاً تــوان فهــم 
و شــناخت بســیاری از کنش هــای فــردی و 
اجتماعــی انســان و جامعــه زمــان جنــگ ایــران 
ــی  ــا جامعه شناس ــروز را دارد؟ آی ــازان ام ــا جانب ی
موجــود، می توانــد حضــور تکلیف مدارانــه و 
ــی  ــای سیاس ــردم را در عرصه ه ــه م حق محوران
ــات  ــن انتخاب ــا همی ــن آنه ــه آخری ــی ک اجتماع
هفتــم اســفند مــاه مجلســین بــود، تحلیــل کند؟
ــای  ــی کنش ه ــی بازشناس ــی متول جامعه شناس
فــردی و اجتماعــی و پدیده هــای اجتماعــی 
ــا  ــده از اراده انســان هســتند و ب ــه برآم اســت ک
کمــی تســامح می تــوان آن را در چارچــوب 

ــم  ــه مه ــرد؛ نکت ــف ک ــی تعری ــت عمل حکم
اینجاســت کــه حکمــت عملــی و دانــش 
اجتماعــی برآمــده از آن، صرفــاً در پــی توصیــف 
ــا وضــع  ــت موجــود و ظواهــر رفتارهــا و ی واقعی
امــور قــراردادی و برســاخت های اجتماعــی 
نیســت، بلکــه بایــد بــه کمــال و ســعادت حقیقی 
انســان توجــه داشــته باشــد کــه در واقــع، هــدف 
اصلــی و غایــت نهایــی از حکمــت عملی اســت. 
ــاس  ــی براس ــت عمل ــروع حکم ــه ش ــذا نقط ل
انسان شناســی و سعادت شناســی اســت. آیــا 
دســتگاه جامعه شناســی موجــود، مســائل پیــش 
روی خــود را در ایــن چارچــوب، بازشناســی و 
تحلیــل می کنــد و اساســاً ایــن چارچــوب را 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــان ب ــن بی ــا ای ــول دارد؟ ب قب
کــه انســان و جامعــه مــد نظــر حکمــت عملــی 

ــد! ــس متفاوتن ــی از دوجن ــوم اجتماع و عل
ــل  ــا بازشناســی و تحلی ــی اینکــه آی ســؤال پایان
ــک  ــی و اســتخراج ی ــردی و جمع ــای ف کنش ه
ــد  ــا، می توان ــناخت آنه ــرای ش ــی ب ــام علم نظ
ــا،  ــا، گرایش ه ــام بینش ه ــناخت نظ ــارغ از ش ف

ــه باشــد؟ ــگ آن جامع ــخ و فرهن ــا، تاری باوره
 وضعیــت جدیــد جامعــه ایــران پــس از انقــالب 
اســالمی مســتلزم تولیــد انســان جدیــد، جامعــه 
جدیــد و نیازهــای جدیــد اوســت. انقــالب 
اســالمی در مســیر شــدن، انســان انقــالب 
ــد  ــالمی را پدی ــالب اس ــه انق ــالمی و جامع اس
مــی آورد و ایــن انســان و جامعــه، مســائل و 
ــی  ــه جامعه شناس ــد ک ــدی دارن ــای جدی نیازه
ــورت  ــه ص ــا را ب ــه آنه ــد هم ــود نمی توان موج
ــالمی  ــالب اس ــد انق ــه دی ــر از زاوی ــل، غی کام

ــد. ــل کن ــد و تحلی بشناس

استنطاق سنت؛راه برون رفت  
ــر  ــا در نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــد راه ای ــی از چن یک
داشــتن افــق تمدنــی جامعــه پســاانقالبی ایــران 
بــه احیــای آثــار ســلف تفکــر انقــالب اســالمی 

در طــول تمــدن اســالمی روی آوریــم و نهضــت 
اســتنطاق ســنت برای  بازشناســی و تحلیل تفکر 
و روش آنهــا در حــل مســئله زمانــه خودشــان را 
پیــش بگیریــم. قطعــاً همان گونــه کــه بایــد بــه 
ــرای بازشناســی  ــرب ب ــر غ ــون تفک ــه مت ترجم
ــه  ــخگویی ب ــیر پاس ــان در مس ــای آن تالش ه
ــد  ــوالت جدی ــده از تح ــی برآم ــائل اجتماع مس
عالــم بپردازیــم؛ در مرتبــه ای باالتــر بایســتی بــه 
بازشناســی و بازخوانــی و اســتنطاق منابــع اصیل 
معرفتــی و بینشــی و آثــار متفکــران تمــدن 
اســالمی در شــناخت و تحلیــل امــور اجتماعــی 
در ادوار مختلــف زندگــی اجتماعــی مســلمانان به 
طــور گســترده و وســیع روی آوریــم و آثــار آنهــا 
را در حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی مطالعــه 

و تحلیــل کنیــم.
روشــمند  و  دقیــق  و  گســترده  آشــنایی 
ــانی  ــوم انس ــای عل ــام حوزه ه ــجویان تم دانش
بــا ایــن متفکــران، قطعــاً آثــار بســزایی در 
ــی  ــی بوم ــوم انســانی اجتماع ــد عل ــد تولی فرآین
خواهــد داشــت. بایســتی بازگشــت بــه ســلف)نه 
ــار منفــی آن ( را  ــا ب ــه معنــای ســلفی گــری ب ب
از ایــن منظــر در دســتور کار جــدی محیط هــای 
حــوزوی و دانشــگاهی قــرار داد؛ نــه آنگونــه کــه 
متأســفانه برخــی بــه ایــن آثــار رجــوع می کننــد 
و در همــان زمانــه و در چارچــوب تفکــر و متفکــر 
باقــی می ماننــد و دیگــر بــه زمانــه خــود 
ــد  ــه بخواهن ــه اینک ــد ب ــه رس ــد؛ چ بازنمی گردن
افق هــای آینــده تمــدن نویــن اســالمی را 

ــایند. بگش

]۱[. لــزوم بازخوانــی ترابــط فقــه و علوم انســانی، 
ســر مقالــه فصلنامــه  تخصصــی علــوم انســانی 

صــدرا، تابســتان ۱۳9۴، شــماره ۱۴
ــی،  ــوم اجتماع ــفه عل ــل، فلس ]۲[ روت، میکائی
ترجمــه محمــد شــجائیان، پژوهشــگاه مطالعات 

ــی، ۱۳89 ــی و فرهنگ اجتماع

شـــت ا د د یا

 یادداشتی از یحیی یثربی؛

باید از داللی به تولید 
بازگردیم/در شعار وتابلو 

وسمینار توقف نکنیم

یادداشتی از دکتر سید یحیی یثربی به مناسبت شعار 
سال،»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« در پی می آید؛

رهبـران دلسـوز کشـورها بـا آینـده  نگـری دقیـق و بـر اسـاس 
محاسـبات علمی، هدف هایی را برای کشـور خـود تعیین می  کنند، 
از میزان رشـد اقتصـادی گرفته تا پیـاده کردن انسـان در کره مریخ. 
امـا، ایـن هـدف ها وقتـی به دسـت مـی  آیند کـه همه مسـئوالن 

جامعـه در کنـار رهبـران اقدامـات الزم را به عمـل آورند.
چنــد ســال اســت کــه در جامعــه مــا اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان 
ــم  ــام معظ ــه مق ــا چنانک ــت، ام ــده اس ــوان ش ــدف عن ــک ه ی
رهبــری اشــاره کردنــد، گــزارش و حمایــت زبانی داشــته ایــم، ولی 
دســت بــه اقدامــات عملــی نــزده ایــم. بــه همیــن دلیــل، امســال 
ــی  ــن، وقت ــه نظــر م ــدام و عمــل اعــالم شــده اســت. ب ســال اق
ــی حرکــت  ــه از نقطــه معین ــود ک ــدام در کار خواهــد ب عمــل و اق
ــه از  ــن ک ــت و ای ــاد اس ــدف اقتص ــن ه ــور ای ــم. مح ــاز کنی را آغ
ــتوار  ــای کشــور را محکــم و اس ــان ه ــان بنی نظــر اقتصــادی چن
ســازیم که بــا موضــع  گیــری کشــورهای مختلــف آســیب نپذیرد. 
یعنــی بتوانیــم اقتصــاد خــود را بــه گونــه  ای ســامان دهیــم کــه 
از رشــد بــاالی اقتصــادی برخــوردار باشــیم. زیــرا، جایــگاه مناســب 
ــواری،  ــت  خ ــی و ران ــالس، دالل ــود اخت ــدم وج ــد، ع ســطح تولی
ــکاری باعــث مــی  شــود  ــورم و ســطح پاییــن بی ــرخ مناســب ت ن
کــه هیــچ بدخواهــی از داخــل و خــارج نتوانــد بــه اقتصــاد مملکــت 
ــه راه  ــذاری چشــم ب ــرمایه  گ ــاند و کشــور از نظــر س آســیب رس

ــد. ــی نباش ــرمایه  داران خارج س

پیداســت کــه چنیــن هــدف بزرگــی همــت و اراده همــه جانبــه می 
ــا مراجــع و  ــه ت خواهــد. از مســئوالن و متخصصــان کشــور گرفت
روحانیــون حــوزه  هــای علمیــه، همــه بــا هم بایــد بــا عــزم و اراده 
نیرومنــد بــرای برداشــتن گام هــای موثــر اقــدام کننــد. نخســتین 
اقــدام، بــا ســوق دادن ســرمایه  هــای داللــی و قاچــاق بــه ســوی 
ــاد  ــک اقتص ــاس ی ــد، اس ــد تولی ــرد. رش ــی  گی ــام م ــد انج تولی
نیرومنــد و رفــاه و آســایش مــردم جامعه اســت. مســئوالن مملکت 
بــا اطالعاتــی کــه دارنــد، بهتــر مــی داننــد کــه چــه ســرمایه  های 
عظیمــی در ایــن مملکــت در چــه مســیرهایی در گــردش هســتند 
و بهتــر مــی  تواننــد بداننــد کــه بانــک هــا پــول مــردم را در اختیــار 
چــه کســانی مــی  گذارنــد و ایــن پــول هــا در چــه مســیرهایی بــه 
راه مــی  افتنــد و چــه ســودهای کالنــی بــه بــار مــی  آورنــد. اینک، 
در شــرایط حســاس کشــورمان، از ریاســت جمهــوری انتظــار مــی 
رود کــه شــخصاً بــه تدبیــر و اداره ایــن حرکــت بــزرگ پرداختــه و 
ــا ارقــام و آمــار،  تحــت نظــارت مســتقیم مقــام معظــم رهبــری ب
ــه اطــالع  ــه تولیــد را ب میــزان بازگشــت ســرمایه  هــا از داللــی ب
ــا  ــد مــردم را فراهــم آورد ت ــه شــادمانی و امی مــردم رســانده و مای

شــاهد تاســیس مراکــز تولیــدی و اشــتغال فرزندانشــان باشــند.
ــه جمــع  ــی و قاچــاق در جامع ــا بســاط دالل ــی  شــوم ت ــادآور م ی
ــد، از  ــدی نگیرن ــذاری را ج ــرمایه  گ ــردم س ــود م ــا خ ــود و ت نش
ســرمایه  گــذاران خارجــی نیــز ســودی نصیــب مــا نخواهــد شــد.

ــزاری  ــی و برگ ــعار و تابلونویس ــه ش ــه در مرحل ــد آن ک ــه امی ب
ــا مــزه  ــی  حاصــل توقــف نکــرده و کام مــردم را ب ســمینارهای ب

ــم. ــیرین کنی ــل ش ــدام و عم اق
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علم  فلسفه  مرکز  علمی  هیئت  عضو  تقوی،  مصطفی 
دانشگاه صنعتی شریف در قالب یادداشت زیر به نقد 
گزارِش »استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران« که 
پژوهشگاه  در  حیدری  مقدم  دکتر  گزارش سخنرانی 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است پرداخته است. 

خبرگـزاری مهـر، در  تاریـخ سـه شـنبه ۲9دی مـاه  گزارشـی را از 
سـخن رانـی جناب آقـای دکتر غالم حسـین مقدم حیـدری، رئیس 
محترم پژوهشـکده غرب شناسـی و علـم  پژوهِی پژوهشـگاه علوم 
انسـانی و مطالعـات فرهنگی، بـا عنوان »اسـتفاده ابزاری از فلسـفه 
علـم در ایران« منتشـر کـرد کـه الزم دیـدم در نقـد آن جمالتی را 
بنـگارم. گـزارش ایـن سـخن رانـی در مـواردی مبهـم اسـت، در 
مـواردی نادرسـت و در مـواردی قابـل سـوء برداشـت. بنـده نمـی 
دانـم کـه آیـا ایـن گـزارش، دقیقـاً منطبـق بـر سـخن رانـی آقای 
دکتـر مقدم-حیـدری اسـت یا خیـر، به عبـارت دیگر نمـی دانم که 
خبرنـگار محترم سـهواً یا خـدای نکـرده عمـداً دخـل و تصرفی در 
مقـاِم پیاده-سـازِی سـخن رانـِی جنـاِب ایشـان اعمال کرده اسـت 
یـا خیـر. در هـر حـال نقـد بنـده ناظـر بر متـن گزارشـی اسـت که 
منتشـر شـده اسـت. انگیزه اصلی بنـده از نقد ایـن گـزارش، عمدتًا 
روشـن کردن ذهـن جوانانی اسـت کـه یا در رشـتة فلسـفه علم در 
حاصـل تحصیل هسـتند و یـا عالقه مند هسـتند که در این رشـته، 
در آینـده، تحصیـل کنند. بنده نگران این هسـتم کـه نکند محتوای 
ایـن گـزارش در ذهـن جوانانـی که گـزارش پیـش گفتـه را خوانده 
انـد یـا خواهنـد خوانـد، باور بـه امـری خـالف واقـع را ایجـاد کند. 
متأسـفانه خبـر و متـن ایـن گـزارش، تقریبـاً با یک مـاه تأخیـر، به 

تاریـخ 9۴/۱۱/۲8، به دسـتم رسـید.
این گزارش شـامل هشـت پاراگراف اسـت که به جز پاراگـراف دوم، 
بقیـه محـل تأمـل و نقد اسـت. پارگـراف هـا را مـورد به مـورد عینًا 
از متـن خبرگـزاری مهـر نقـل می  کنـم و سـپس نکاتـی را متذکر 

می  شـوم.
کل پاراگـراف نخسـت چنیـن اسـت: »مقـدم حیـدری، پژوهش گر 
فلسـفه علـم گفـت: تحصیـل کـرده  هـای رشـته فلسـفه علـم در 
دانشـگاه هـای مـا از این رشـته بـه عنوان یـک ابـزار اسـتفاده می 
 کننـد تـا بـه وسـیله آن غـرب را تخریـب کنند و بـه جـای آن علم 

بیاورند.« بومـی 
۱- دانش  آموختگان رشـته فلسـفة علم، بسـیار متنوع تر و متکثرتر 
از آنچـه در ایـن پاراگراف تالش شـده ترسـیم شـود، جهـت گیری 
کـرده  انـد. )گویا متن گـزارش مـی  خواهد ایـن را بگوید کـه دانش 
 آموختـگان فلسـفه علـم بـا ایـن دانـش، علیه غـرب جهـت گیری 
کـرده  اند و خواسـته  انـد از علم بومـی دفاع کننـد.( به عنـوان یکی 
دات ایـن تنـوع و کثرت، کافی اسـت بـه عناوین پایـان  نامه  از مؤیِـّ

دانشـجویان ارشـد و دکترای فلسـفه علم نظـری بیندازیم.
۲- از محتـوای پاراگـراف پنجم مشـخص می  شـود که سـخن ران 
محتـرم از این جهـت گیری فرض  شـدۀ دانـش  آموختگاِن فلسـفة 

علـم ناراضی اسـت کـه به جـای خود بررسـی خواهد شـد.
۳- ای کاش بـه جـاِی »تخریـب غـرب«، از »نقد غرب« اسـتفاده 
می  شـد. تخریب بـاری منفـی دارد که نقـد این بـار منفی را نـدارد. 
نقـد غرب کار بدی نیسـت. هم خـود غربی ها و هـم پژوهش گران 
و دانـش  آموختـگان جامعه ما غـرب را بارها نقد کرده  انـد و در آینده 
هـم احتمـااًل نقـد خواهند کـرد. اگـر منظـور از تخریب غـرب، نقد 
غـرب نبـوده، بایـد مشـخص شـود کـه تخریب غـرب یعنـی چه و 
کدام یـک از دانش  آموختگان فلسـفه علـم، غـرب را تخریب کرده 

ند.  ا
۴- معنـای روشـنی نـدارد کـه گفتـه شـود کسـی یـا کسـانی می 

 خواهنـد بـه جـای »غـرب«، »علـم بومـی« بیاورنـد.
5- توسـعة »دانـش بومـی« هـم در برخـی جریـان های دانشـی و 
برخـی مکاتب امری شـناخته  شـده و قابل دفاع اسـت. ایـن مفهوم 
در دانـش مدیریت تکنولـوژی و سیاسـت گذاری علـم و تکنولوژی 

مطـرح شـده و قابل دفاع اسـت و کارآمـدی علوم، بخصـوص آنچه 
علـوم انسـانی و اجتماعـی نامیـده می  شـود، تا حـدودی وابسـته به 
میـزان شـکل گیری بومی آنها اسـت. بر اسـاس علم  شناسـی روی 
بسـکار نیز مـی تـوان از مفهـوم علـوم اجتماعـی بومی دفـاع کرد. 
ایضـاِح مفهـوم دانش بومی مقاله  ای پژوهشـی می  طلبـد و خارج از 
حوصلـة این نقـد اسـت. »دانش بومی« مفهومی نیسـت کـه بتوان 
بـه  سـادگی از کنـار آن عبـور کـرد و آن را مفهومـی سـطحی تلقی 

کرد کـه برخی افـراد ناموثـق به دنبـال طرح آن هسـتند.
کل پاراگـراف سـوم گـزارش چنیـن اسـت: »غالمحسـین مقـدم 
حیدری، رئیس پژوهشـکده غرب شناسـي و علم  پژوهی پژوهشگاه 
علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی که دبیر این سـمینار هـم بود به 
عنوان آخرین سـخنران سـمینار »تأملـی بر وضع فلسـفه در ایران« 
دربـاره »فلسـفه علـم در ایـران« سـخنرانی کـرد. وی گفـت: ما در 
کشـورمان فلسـفه علم را به وجـود نیاوردیـم بلکه روابط قـدرت )به 
معنـی فوکویی( باعث شـد که این رشـته از فلسـفه تأسـیس شـود. 
دپارتمان فلسـفه علم در سـال ۷۴ تأسـیس شـد، آن هم در دانشگاه 
فنـی )دانشـگاه صنعتـی شـریف( نـه دانشـکده فلسـفه. با گذشـت 
۲۰ سـال از تأسـیس ایـن دپارتمـان هنوز دانشـکده فلسـفه علم با 
مجموعـه دانشـگاه صنعتـی شـریف هماهنـگ نشـده اسـت و این 

دوگـروه همچنـان بـا یکدیگر درگیر هسـتند.«
۱- »مـا« چه کسـانی را شـامل می  شـود؟ و نقش  آفرینـان »روابط 
قـدرت )به معنـای فوکویـی(« چه کسـانی هسـتند؟ دوبـاره متن را 
بخوانیـم: »ما در کشـورمان فلسـفه علم را بـه وجـود نیاوردیم بلکه 
روابـط قدرت )به معنی فوکویی( باعث شـد که این رشـته از فلسـفه 
تأسـیس شـود«. خواننـده، این بخـش از متـن را ممکن اسـت این 
گونـه بفهمـد که صاحبـان قـدرت که ناشایسـته بودنـد، و نـه ما به 
عنوان کسـانی که شایسـته بودیم، این رشـته را تأسـیس کـرده  اند. 
حقیقتاً الزم اسـت توضیح داده شـود کـه این »ما« و نقـش  آفرینان 
»روابط قدرت« چه کسـانی هسـتند. حقیقتاً الزم اسـت توضیح داده 
شـود که مؤسـس گروه فلسـفة علـم دانشـگاه صنعتی شـریف که 
بیسـت سـال پیـش، در سـال ۷۴ ایـن گـروه را تأسـیس کـرد، چه 

جایگاهـی در روابـط قـدرت به معنای فوکویی داشـته اسـت.
۲- دپارتمـان یـا گـروه فلسـفه علـم در سـال ۷۴، آن هـم در یـک 
دانشـگاه صنعتـی )منظور دانشـگاه صنعتی شـریف( تأسـیس شـد. 
آری همیـن طـور اسـت؛ ایـراد آن چیسـت؟! در سـطح جهـان هم، 
مشـابه همیـن رویـداد رخ داده اسـت، آن هـم در بهتریـن دانشـگاه 
هـای جهـان. مگـر در ام. آی. تی. کـه یکـی از بزرگترین دانشـگاه 
هـای تکنولـوژی جهـان اسـت، دپارتمـان فلسـفه تأسـیس نشـده 

اسـت. تأسـیس گـروه فلسـفه علـم، در یـک دانشـگاِه مهـد علم و 
فّنـاوری شایسـته  تر اسـت یا تأسـیس آن در دانشـکده فلسـفه؟! در 
رشـته فلسـفه علـم قرار اسـت علـم کـه یکـی از مصادیق بـارز آن 
فیزیک اسـت مورد مطالعـه و تأمل فلسـفی قرار گیرد. اینکه رشـته 
فلسـفه علم بـرای اولین بـار در یک دانشـگاه صنعتی تأسـیس می 
 شـود، نه تنها ایـرادی ندارد بلکه حسـن انتخـاب را نشـان می  دهد.

۳- ایـن جملـه را مجدداً بخوانیم: »با گذشـت ۲۰ سـال از تأسـیس 
ایـن دپارتمـان هنوز دانشـکده فلسـفه علـم بـا مجموعة دانشـگاه 
صنعتـی شـریف هماهنـگ نشـده اسـت و ایـن دو گـروه همچنان 
بـا یکدیگـر درگیر هسـتند.« گروه فلسـفه علـم و دانشـگاه صنعتی 
شـریف بـر سـر چـه بـا هـم درگیـر هسـتند؟! )درگیـری بـر سـر 
چیسـت؟!( همچنیـن کـدام شـواهد دال بـر ایـن اسـت که ایـن دو 
هویت )یعنی دانشـگاه شـریف و گروه فلسـفه علم( درگیر هسـتند؟! 
با توجـه به بافـت کالم، ممکن اسـت خواننـده  ای جمله نقل شـده 
را ایـن گونـه بفهمد که چون رشـته فلسـفه علـم را »ما« تأسـیس 
نکـرد، بلکـه »روابط قـدرت« آن را تأسـیس کرد، این گـروه به بدنه 
دانشـگاه وصـل نمی- شـود؟! اینجانـب شـانزده سـال اسـت که در 
گـروه فلسـفه علـِم دانشـگاه صنعتی شـریف فعالیـت می  کنـم. در 
این مـدت خود شـاهد بوده  ام که مسـئولین، اسـاتید و دانشـجویان 
دانشـگاه صنعتـی شـریف، بـه عنـوان بدنـه دانشـگاه با مسـئولین، 
اسـاتید و دانشـجویان گروه فلسـفه علم، همانند دیگر دانشـکده  ها، 
بـا هـم تعامل داشـته  انـد. البتـه گـه گاه مدیر گـروه فلسـفه علم از 
کمبـود امکانات اختصـاص  یافته به گروه یا برخی مشـکالت اداری 
و آییـن  نامـه ای رنجیـده خاطـر شـده  انـد که مشـابه ایـن رنجش 
در دیگـر دانشـکده  هـا هـم وجـود دارد. رابطـه گـروه فلسـفه علـم 
بـا بدنـه دانشـگاه نـه تنهـا بد نیسـت، بلکـه حتی برخـی از اسـاتید 
و دانشـجویان دانشـگاه نسـبت بـه موضوعـات حیطه فلسـفه علم، 
بـه طـور بـارز، اقبـال هـم نشـان داده  انـد و مـی  دهنـد کـه در این 

خصوص شـواهدی زیـادی وجـود دارد.
عین پاراگـراف چهارم گزارش مزبـور چنین اسـت: »وی افزود: بنده 
در سـال ۱۳۷۶ زمانـی کـه دانشـجوی فـوق لیسـانس فلسـفه علم 
بودم کسـانی وارد رشـته فلسـفه علم شـدند که دغدغه علـم دینی، 
علـم بومی و امثـال اینها را داشـتند آنها عالقمند بودند فلسـفه علم 
بخواننـد تـا بتواننـد علـم دینـی تولیـد کننـد به گمـان آنهـا گویی 
فلسـفه علـم فرمولی داشـت کـه به وسـیله آن مـی  توانسـتند علم 
دینـی و علم بومـی تولید کننـد. منابع مالی تأسـیس ایـن دپارتمان 

هـم دولتی بـود که همـه اینها جـای بحـث دارد.«
۱- تحلیـل این مسـأله کـه علم دینـی و علم بومی ممکن اسـت یا 

نقد سخنرانی»استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران«دکتر مقدم حیدری
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خیر، مسـأله  ای مربوط به حیطه فلسـفه علم اسـت. تأمالت فلسفی 
هـم در این خصـوص ممکن اسـت تمهیدی برای مباحث سیاسـت 
گـذاری علـم فراهـم آورد. حال بـا این مقدمـه باید پرسـید منظور از 
ارائه فرمول توسـط فلسـفه علم بـرای تولید علم دینـی و علم بومی 
چیسـت؟ اگر منظور این اسـت که فلسـفه علم الگوریتمـی ارائه می 
 کنـد کـه با اقـدام بر اسـاس آن می  تـوان علـم دینی و بومـی تولید 
کـرد، تـا جایی که بنـده اطـالع دارم، چنیـن الگوریتمی تـا کنون در 
مباحث فلسـفه علم ارائه نشـده اسـت. امـا اگر منظور این اسـت که 
مباحـث فلسـفه علـم در خصـوص علـم دینـی و بومی، مسـتقل از 
اینکـه این مباحـث، علم دینـی و بومی را ممکـن بداند یـا خیر، می 
توانـد تمهیدی بـرای سیاسـت گـذاری ارائـه کنـد، آری، این حرف 
درسـتی اسـت. تأمالت فلسـفی در بسـیار موارد می  تواند تمهیدات 
و مبانی  ای برای سیاسـت گـذاری فراهم آورد. مسـلماً، یکی از مهم 
ترین سـودمندی های فلسـفه علـم، فراهـم  آوردن برخـی مقدمات 
بـرای فعالیت سیاسـت گذاری علم اسـت که سیاسـت گـذاری علم 
هم بـه نوبه خود فعالیـت مدیریت علـم را تحت تأثیر خـود قرار می 
دهـد. تبییـن نمونه  هایی در این خصوص از رسـالت این نوشـته دور 

اسـت و در فرصتی مناسـب باید بـه آن پرداخت.
۲-در انتهـای پاراگـراف آمده اسـت کـه منابـع مالی ایـن دپارتمان 
)منظور دپارتمان فلسـفة علم دانشـگاه شـریف اسـت(، هـم دولتی 
اسـت کـه جـای بحـث دارد. در اینجـا بایـد پرسـید چـه تعـداد از 
دپارتمـان های فلسـفه و زمینه  های مربوط، وابسـته بـه منابع مالی 
دولتی نیسـت؟! آیا جملـه انتهایی ایـن پاراگراف این پیـش  فرض را 
دارد که منابع مالی دپارتمان های فلسـفه، شایسـته اسـت یا بایسته 
اسـت کـه دولتـی نباشـند؟! چگونـه؟! اصواًل کسـی که این سـخن 
در متـن گـزارش از قـول ایشـان نقـل شـده، منابـع مالـی فعالیـت 
آکادمیـک خـود را از کجـا تأمین مـی کند؟! آیـا دپارتمانـی که خود 
ایشـان رئیـس آن اسـت، دولتی نیسـت؟! دولتـی بودن منابـع مالی 
گـروه فلسـفه علـم چـه بحثـی دارد؟! بدیل ایـن حالت چیسـت که 
مشـکالتی شـبیه به مشـکالت دولتی بودن منابـع مالی را نداشـته 

باشد؟!
عیـن پاراگـراف پنجـم گـزارش پیش گفتـه چنیـن اسـت: »رییس 
پژوهشـکده غربشناسـی و علـم  پژوهی پژوهشـگاه علوم انسـانی و 
مطالعات فرهنگی ادامه داد: یادم اسـت سـر کالس دانشجویانی که 
بـه هدف دسـتیابی بـه علم دینـی و بومی به این رشـته آمـده بودند 
وقتـی به مباحـث فایرابند می رسـیدند خیلی خوشـحال می  شـدند 
و فکـر مـی  کردنـد که غـرب فرو ریخـت و ما مـی  توانیم جـای آن 
علـم بومی و چیـز دیگـری بیاوریم. متأسـفانه تحصیل کـرده  های 
رشـته فلسـفه علم در دانشـگاه های ما از این رشـته بـه عنوان یک 
ابـزار اسـتفاده مـی  کننـد تا بـه وسـیله آن غـرب را تخریـب کنند و 
به جـای آن علـم بومی بیاورنـد در حالیکـه معنی علـم دینی چنین 
چیـزی نیسـت و این گونـه اسـتفاده از رشـته فلسـفه علـم عواقب 

نسـبی  گرایی دارد.«
۱- اگـر دانشـجویی بـا مطالعـه آثـار فایرابنـد بـه این نتیجه برسـد 
کـه غـرب فرو ریخـت و ما مـی  توانیم جـای آن علم بومـی و دینی 
بیاوریم، معلوم اسـت که فایرابند را آن گونه که باید و شـاید درسـت 
نفهمیـده اسـت. آری ممکن اسـت چنین دانشـجویان کم  سـوادی 
یافـت شـوند، ولی بنـده تا کنـون چنیـن دانشـجویانی را ندیـده  ام. 
نـه در دپارتمـان فلسـفه علـم شـریف و نه جـای دیگـر؛ بخصوص 
اینکه در دپارتمان شـریف تنها کسـی که تا کنـون، فایرابند تدریس 
کرده، بنده بوده  ام و با دانشـجویاِن مخاطِب فلسـفه علـم فایرابند از 
نزدیک تعامل داشـته  ام. فایرابنـد با ایدئولوژیک شـدن علم مخالف 
اسـت، و در عیـن حـال بـا ایدئولوژیـک شـدن هر سـنت شـناختی 
دیگـر نیـز مخالفـت مـی  کنـد. در اندیشـه فایرابنـد دانـش  بومـی 
خـاص و دانـش  متأثر از جهان بینـی خاص را می  توان به رسـمیت 
شـناخت، ولـی نه به عنـوان دانش برتـر، بلکه به عنوان پیشـنهادی 
در کنار دیگر پیشـنهادها در جامعه آزاد او. از این گذشـته، این درست 
اسـت که فایرابنـد به علـِم تبدیل  شـده بـه ایدئولوژی سـخت می  
تـازد، و علم مدرن امروز، از منظر بسـیاری از مورخـان علم، در غرب 
پرورده شـده اسـت، لیکن نمی  توانیـم او را غرب  سـتیز بنامیم، زیرا 
بسـیار از مؤلفه  های دیگر اندیشـه او، مانند جامعـه آزاد، را می  توان 

دارای صبغه غربی انگاشـت. فایرابند غرب  سـتیز نیسـت، او حداکثر 
منتقـد وجه مهمـی از غرب اسـت و پیشـنهادهایی ایجابی کـه ارائه 

مـی  کند، ماننـد جامعـه آزاد، میـوه باغچه خود غرب اسـت.
۲- چنـد درصد دانش  آموختگاِن فلسـفة علم در ایـران می خواهند 
غـرب را تخریـب کننـد و به جـای آن علم دینـی و بومـی بیاورند؟! 
بمانـد که تخریـب غـرب و آوردن علم دینـی و بومی به جـای آن و 

خود علـم دینـی و بومی، نیاز بـه ایضاح و تنقیـح دارد.
۳- شایسـته اسـت توضیـح دقیق تـری ارائه شـود که ابراز تأسـفی 
کـه در ابتـدای جملـه آخـر پاراگـراف پنجـم آمـده اسـت، ناشـی از 
چیسـت. آیا ناشـی از تخریب شـدن غرب اسـت توسـط ابـزاری به 
نـام فلسـفه علم؟ آیا ناشـی از این اسـت که عـده  ای با فلسـفه علم 
می- خواهنـد علـم بومی و دینـی بیاورند؟ آیا ناشـی از این اسـت که 
دانش  آموختگاِن فلسـفه علـم مفهوم علـم دینی و بومی را درسـت 
نفهمیـده  اند؟ آیـا ناشـی از این اسـت که اسـتفاده ابزاری از فلسـفه 
علم بـرای تخریـب غـرب و آوردن علـم دینـی و بومـی پیامدهای 
نسـبی  گرایانـه دارد؟ بنـده همین جـا از دوسـت بزرگـواری که این 
گـزارش منسـوب به اوسـت خواهـش می کنـم که این پرسـش ها 
را پاسـخ دهنـد. ایـن ابراز تأسـف ناشـی از هـر کـدام از گزینه  های 
پیشـگفته باشـد، محـل تأمـل و نقـد اسـت که بـرای جلوگیـری از 

اطالـه کالم از نقـد مـورد بـه مورد آنهـا پرهیز مـی  کنم.
عیـن پاراگـراف ششـم چنین اسـت: »مقـدم حیـدری اضافـه کرد: 
متأسـفانه فلسـفه علـم در کشـور مـا بـه عنـوان رشـته  ای قابـل 
تأمـل مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت و پشـِت چرایی تأسـیس آن 
انگیـزه سیاسـی-اجتماعی وجـود دارد. غیـر از آنهایی کـه با دغدغه 
علـم دینـی و بومی وارد این رشـته شـده بودنـد، دسـته دیگری هم 
بـا دغدغـه علمـی و آکادمیـک وارد این رشـته شـدند ولـی دغدغه 
هایشـان عمیق نیسـت. این دسـته هم می خوانند، هم می نویسـند 
ولـی دغدغه عمیق فلسـفی و به بیان دیگـر تأمل فلسـفی ندارند.«
۱- از جملـه نخسـت این پاراگراف معلوم اسـت که دو نوع تأسـیس 
رشـته وجـود دارد: نـوع الـف( تأسـیس رشـته به عنـوان رشـته  ای 
قابل تأمل، نوع ب( تأسـیس رشـته براسـاس انگیزه  های سیاسی-
اجتماعی. در همین جمله ادعا شـده اسـت که تأسـیس رشته فلسفه 
علـم در ایـران از نـوع الـف نبـوده و از نـوع ب بـوده اسـت و باعـث 
تأسـف اسـت که ایـن گونه بوده اسـت. تأسـیس رشـته از نـوع الف 
معنای چندان مشـخصی ندارد، همچنین مشـخص نیسـت که چرا 
تأسـیس رشـته با انگیزه  های سیاسـی-اجتماعی جای تأسف دارد. 
در تمام دنیا بسـیاری از رشـته  ها با انگیزه  های سیاسـی-اجتماعی 
تأسـیس مـی  شـود. آیا پیش  فـرض این اسـت که هر گونـه انگیزه 
سیاسـی-اجتماعی بد اسـت، یا نـه می  تـوان قبول کرد کـه انگیزه  
هـای سیاسـی-اجتماعی هم، خـوب و بـد دارنـد؟ در هر حـال، اگر 
گـروه فلسـفه علم دانشـگاه شـریف بـا انگیزه  هـای بد سیاسـی-
اجتماعی تأسـیس شـده اسـت، بنـده از دوسـت بزرگواری کـه این 
سـخنان در این گزارش منسـوب به ایشـان اسـت، اگر واقعـاً چنین 
سـخنی گفته  انـد، تقاضـا می  کنم کـه افشـاگری بکننـد و انگیزه 
سیاسـی-اجتماعِی بد مؤسـِس گروِه فلسـفه علم شـریف را نشـان 
دهنـد تـا درس عبرتی باشـد بر دیگرانی کـه می  خواهنـد دپارتمان 
در رشـته -هـای فلسـفه یا هر رشـته دیگری تأسـیس مـی  کنند.

۲- شایسـته اسـت پرسـش کوچکـی را در خلـوت از خود بپرسـیم: 
ما کـه اکنـون عضو هیئـت علمـی دپارتمان فلسـفه علم هسـتیم، 
و اکنـون عضـوی از جامعـه پژوهشـگران و مدرسـین فلسـفه علم 
کشـور هسـتیم، چقدر در رسـیدن به ایـن موقعیـت از تمهیداتی که 
مؤسـِس گروِه فلسفه علم شـریف مهیا کرده اسـت، عامدانه، از روی 
اختیار، مشـتاقانه و رضایـت مندانه، اسـتفاده کرده  ایـم؟! تمهیداتی 
کـه در متـن گـزارش مـورد نقـد، بـه روابط قـدرت ربـط داده شـده 
اسـت. مـن بـا دقـت مـی  توانم بـه این پرسـش پاسـخ دهـم، ولی 
ترجیـح می  دهـم این پرسـش در خلوت پاسـخ خـود را بیابـد. بنده 
مخالـف نقـد شـخصیت هـا و فعالیت گذشـته آنها نیسـتم کـه این 
کار را یکـی از پربرکـت تریـن کارهـا مـی دانم؛ لیکن نقـد منصفانه 
بایـد مبتنی بـر اطالعـات دقیـق، تحقیق شـده و به  دقت  بررسـی  
شـده باشـد. همچنین نباید تنهـا پیش قاضـی برویم. پیشـنهاد می  
کنـم، با حضور مؤسـس گروه فلسـفه علم، همچنین بـا حضور چند 

شـخصیت وزیـن و منصـف آکادمیـک، جلسـه نقـدی در خصوص 
قصة تأسـیس گروِه فلسـفه علم دانشـگاه شـریف برگزار شـود. این 
شـیوه یکی از شـیوه  هـای منصفانه در نقد شـخصیت هـا و فعالیت 
آنها اسـت. شـیوۀ منصفانه دیگر این اسـت کـه مکاتبـه ای انتقادی 
بـا مؤسـِس گروِه فلسـفه علـم ترتیـب دهید تا ایشـان فرصـت این 
را داشـته باشـند که به نقدها و پرسـش هـای انتقادی پاسـخ گویند. 
فرامـوش نکنیـم که این جهـان کوه اسـت و فعـل ما ندا، سـوی ما 
آیـد نداهـا را صـدا؛ آن گونـه که بـا دیگـران رفتار مـی  کنیـم با ما 

رفتـار خواهد شـد.
۳- در قسـمت آخر پاراگراف واردشـوندگان به رشـته فلسـفه علم به 
دو دسـته تقسـیم شده اسـت: دسـته نخسـت کسـانی که با انگیزه 
تولیـد علم دینـی و بومی وارد شـده  اند و دسـته دوم کـه این انگیزه 
را ندارنـد، بلکـه انگیـزه علمـی و آکادمیـک دارنـد، اهـل خواندن و 
نوشـتن هسـتند، ولی دغدغه عمیق فلسـفی و تأمل فلسـفی ندارند. 

چند پرسـش مطـرح می  شـود:
- فـرض کنیـد جوانی با این نیت وارد رشـته فلسـفه علم می  شـود 
کـه در خصـوص علـم دینـی و بومـی تأمـل کند. آیـا بنابر تقسـیم  
بندی پیشـگفته، چنین جوانـی انگیزه علمـی و آکادمیک نـدارد؟ )!(

- آیا واردشـوندگان به رشـته فلسـفه علـم، واقعـاً جز این دو دسـته 
کـه پیشـتر اشـاره شـد نیسـتند؟ )!( یعنـی واردشـوندگان به رشـته 
فلسـفه علم یـا »متأسـفانه« دنبـال علـم دینـی و بومی هسـتند یا 

انگیـزه علمـی و آکادمیـک دارنـد ولـی عمیق نیسـتند. )!(
عیـن پاراگـراف هفتـم چنیـن اسـت: »وی افزود: مـا در بسـیاری از 
مواقـع فقـط در حـال انتقـال علم هسـتیم، بـه همین دلیل فلسـفه 
علـم در کشـور مـا حالـت کادویـی و ویترینـی دارد؛ فلسـفه علم در 
کشـور ما بـا روابط قـدرت )قـدرت از منظـر فوکو( به شـدت مرتبط 
اسـت. ما در یک دوره ای معرفت را وارد و آن را بسـیار برجسـته می  
کنیـم، ولی نمـی  دانیم چـرا؟ در حالی کـه این موضوع بسـیار قابل 
تأمـل اسـت و بایـد ببینیـم چه شـدکه ما بـه صـورت آنـی و بدون 
برنامـه  ریـزی قبلی دپارتمان فلسـفه علم تأسـیس کردیـم. چندی 
پیـش بـه چند نفر از دوسـتان ما پیشـنهاد شـده بـود کـه در یکی از 
دانشـگاه  هـای قم رشـته فلسـفه پزشـکی راه بیندازند بـدون توجه 
بـه اینکه مسـئوالن پیشـنهاد دهنـده توجـه کنند کـه آیا مـا اصاًل 

فیلسـوف پزشـک یا متـن در ایـن حـوزه داریم یـا نه.«
۱- برخـی نقدهای وارد بر این پاراگراف را پیشـتر گفتیـم که مجدداً 

به آنها اشـاره نمـی  کنیم.
۲- آیا دپارتمان فلسـفه علم شـریف بـدون برنامه  ریـزی قبلی و به 
طور آنی تأسـیس شـده اسـت؟! ممکـن اسـت خواننـده  ای با توجه 
بـه بافـت متـن، جمـالت مزبـور را ایـن گونه بفهمـد کـه دپارتمان 
فلسـفه علم شـریف، به دسـتور قدرت، بـدون فراهم شـدن طبیعی 
مقدمـات آن، بـه طـور آنـی، تأسـیس شـده اسـت. در هر حـال، نه 
فلسـفه علـم در ایـران بـه طور آنـی مطرح شـد و نـه گروه فلسـفه 
علـم دانشـگاه شـریف به طـور آنی تأسـیس شـد. شایسـته اسـت 
توجه دوسـتی کـه گـزارش مورد تأمل به ایشـان منسـوب اسـت و 
همچنیـن توجـه جوانانـی که عالقـه  مند بـه تاریخ فلسـفه علم در 

ایـران هسـتند را بـه چند نکتـه تاریخی جلـب کنم:
- مباحثـی از فلسـفه و تاریـخ علـم، قبـل از انقـالب توسـط دکتـر 
سـید حسـین نصر مطـرح مـی  شـود. در دوره ای که ایشـان رئیس 
دانشـگاه شـریف بودنـد، توجـه ویـژه  ای را بـه علـوم انسـانی در 
دانشـگاه معطـوف مـی  کننـد. همـکاری اجرایـی و آموزشـی آقای 
دکتر نصـر ت ا... پورجـوادی و همچنین دکتر غالمعلـی حداد عادل 
با دانشـگاه شـریف، در آن دوره، از تمهیدات آقای دکتر سـید حسین 

نصـر بود.
- دکتـر عبدالکریم سـروش، بعد از انقـالب و قبل از تأسـیس گروه 
فلسـفه علـم در دانشـگاه شـریف، برخی از مکاتب مشـهور فلسـفه 

علـم، بخصـوص ابطال گرایـی پوپـر، را مطرح مـی  کند.
- در دهـة شـصت، دکتـر عبدالکریـم سـروش، در دانشـگاه تهران 
درس فلسـفه علـم را تدریـس مـی  کردنـد که بعـد از ایشـان، این 
درس بـه مـدت دو سـال توسـط دکتر مهـدی گلشـنی تدریس می  

. د شو
- در سـال ۶9، سـمینار فلسـفه و روش  شناسـی علـوم تجربـی، 

شـــت ا د د یا

http://mehrnews.com


صفحه 66 | شماره 8 |  اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

مشـترکاً توسـط مرکز فیزیک نظری و ریاضیات )آی پی اِم فعلی( و 
دانشـگاه شـریف، به ریاسـت دکتر مهدی گلشـنی برگزار می  شود 
کـه دو روز بـه طول مـی  انجامـد. برخی از سـخنرانان این سـمینار 

عبـارت بودند از:
- دکتر فضل ا... رضا
- دکتر رضا منصوری

- دکتر عبدالکریم سروش
- آیت  ا... محمدتقی مصباح یزدی

- عالمه محمدتقی جعفری
- دکتر حسین پرتوی

- دکتر سبزواری
-  و آقایـان دکتـر حمیـد وحیـد دسـتجردی، دکتر سـعید زیباکالم 
و دکتـر یوسـف علـی  آبادی کـه آن موقـع هنوز تحصیالتشـان به 

اتمـام نرسـیده بود.
- بعـد از سـمینار سـال ۶9 و قبـل از سـال ۷۲ گروهـی پژوهشـی 
بـا عنوان فلسـفه علم، در مؤسسـة مطالعـات و تحقیقـات فرهنگی 
کـه بعدهـا این مؤسسـه نـام پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات 
فرهنگـی بـه خـود گرفت، بـه مدیریـت دکتـر عبدالکریم سـروش 

شد. تأسـیس 
- اوایـل دهـة هفتـاد، دکتـر مهدی گلشـنی، برای تأسـیس رشـته 
فلسـفه علـم فعالیـت خـود را آغاز مـی کند. تأسـیس این رشـته در 
شـورای عالی برنامه ریـزی وزارت علـوم به ریاسـت دکتر مصطفی 
معیـن کـه بـر مسـند وزارت علـوم نیـز تکیـه داشـتند و زیـر نظـر 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگی مطـرح می  شـود.
- اردیبهشـت سـال ۷۴ دکتر محمد اعتمادی، رئیس وقت دانشـگاه 
شـریف، طی حکمی، دکتـر مهدی گلشـنی را به عنـوان مدیر گروه 

فلسـفه علم دانشگاه منسـوب می  کند.
در پاراگـراف هشـتم یا  آخر عیناً چنین آمده اسـت: »این پژوهشـگر 
فلسـفه در پایـان گفـت: اغلب کسـانی که وارد این رشـته شـده  اند 
افـرادی هسـتند کـه رشـته علـوم محـض، ریاضـی، فیزیـک و ... 
خوانـده  انـد و فکـر مـی کننـد بـا آوردن تعـدادی فرمـول و عدد و 
اصطالحـات قلمبـه  سـلمبه، فلسـفه علـم پدید مـی  آیـد در حالی 
کـه اینطور نیسـت و اگـر قـرار باشـد اینگونه باشـیم خـب آن افراد 
چرا آمدند فلسـفه بخواننـد، همان رشـته ریاضی را ادامه مـی  دادند. 
بـه نظـر مـن باید بـه موضـوِع توجـه یکدفعـه  ای بـه این رشـته و 
برجسـته شـدن آن قـدری تأمـل کنیم و ببینیم چه شـد کـه اینطور 

» . شد
۱- یکــی از دالیلــی کــه رشــته فلســفه علــم از ارشــد آغــاز مــی  
ــه یکــی از رشــته   ــش  آموخت ــن اســت کــه دان ــاً همی شــود، دقیق
هــای علــوم در دوره کارشناســی، وارد رشــته فلســفه علــم در مقطع 
ارشــد شــود تــا وقتــی در ارشــد یــا دکتــرا وارد مباحــث فلســفه علم 
یــا علــم  شناســی مــی  شــود، آشــنا بــه مباحــث خــود علــم باشــد. 
ــا  ایــن نقطــه قوتــی بــرای دانشــجوی فلســفه علــم اســت کــه ب
ــه در دوره  ــی ک ــد. دانشــجوی فلســفه علم ــنا باش ــم آش ــود عل خ
ــا  ــد ب ــی  توان ــه ســختی م ــده اســت ب ــی، فلســفه خوان کارشناس
ــوم  ــددی از عل ــال هــای متع ــم کــه در آن مث مباحــث فلســفه عل
تجربــی ماننــد فیزیــک، زیســت  شناســی و ... مــورد بررســی قــرار 
مــی  گیــرد ارتبــاط برقــرار کنــد. البتــه بایــد توجــه کــرد که کســی 
کــه در دوره کارشناســی فلســفه نخوانده بایــد در دوره ارشــد و دکترا 
بــه طــور مضاعــف تــالش نــد کــه خالءهــای احتمالــی فلســفی 
خــود را پــر کنــد و دپارتمــان هــای فلســفه علــم نیــز بایــد بــرای 
حــل ایــن مشــکل ظریــف، راه  حــل  هــای کارآمــدی ارائــه دهنــد 

کــه در فرصــت مناســبی بایــد بــه ایــن بحــث پرداخــت.
۲- امـا آیا اغلب کسـانی کـه وارد این رشـته می  شـوند، »فکر می 
کنند بـا آوردن تعدادی فرمـول و عدد و اصطالحات قلمبه  سـلمبه، 
فلسـفه علـم پدید می  آیـد«؟ بنـده واقعاً ایـن گونه فکـر نمی  کنم 
و ایـن سـخن را دور از حقیقـت می  دانم. آری، ممکن اسـت انسـان 
هایی وجود داشـته باشـند که فرمول و عدد را با فلسـفه علم اشـتباه 
مـی گیرنـد، ولـی بنـده باور نـدارم کـه »اغلـب« کسـانی کـه وارد 
فلسـفه علـم می  شـوند این گونـه  اند. حتـی به نظرم می رسـد که 
این گونـه افـراد در اقلیت هم نیسـتند؛ البته می توان قبـول کرد که 

افرادی بـه طور اسـتثنا این گونه باشـند.
۳- بنــده بــا ایــن نظــر نیــز مخالفــم کــه بــه فلســفة علــم در ایران 
توجــه آنــی شــده اســت کــه پیشــتر برخــی شــواهد تاریخــی مؤید 

را عــرض کــردم.
۴- بنـده البتـه با این کار موافق هسـتم که تاریخ ظهور فلسـفة علم 
در ایـران با روش های تحقیق مناسـب، و نه روش های نامناسـب و 

مبتنی بر تخیالت، مورد بررسـی قـرار گیرد.
در آخــر شایســته اســت ایــن احتمــال را مجــدداً مطــرح کنــم کــه 
ممکــن اســت ســخنان دوســت عزیــز و همــکار محتــرم، جنــاب 
ــه درســتی گــزارش نشــده باشــد.  ــدری ب ــدم حی ــر مق ــای دکت آق
احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه ایشــان موقــع ســخن رانــی خســته 
بــوده  انــد و کالم، درســت و بــا دقــت شــکل نگرفتــه اســت. یــک 
احتمــال ســومی هــم وجــود دارد کــه واقعــاً ایشــان چنین ســخنانی 
ــد. در هــر حــال، شایســته اســت کــه ایشــان  را مطــرح کــرده  ان
برخــی ابهامــات و ســوء برداشــت  هــای موجــود در این گــزارش را 
بــا قلــم روان خــود پاســخ دهنــد تــا ذهــن خواننــدگان، دچــار ابهام 

و ســوء برداشــت نشــود.

شـــت ا د د یا

چندی پیش، در سمیناری علمی با عنوان 
»تأملی بر وضع فلسفه در ایران« که به 
همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار شد، دکتر غالمحسین مقدم 
حیدری، رئیس پژوهشکده غرب شناسی 
و علم پژوهی پژوهشگاه و دبیر این سمینار، 
طی سخنرانی خود درباره وضعیت فلسفه 
علم در ایران به بحث درباره استفاده ابزاری 
از فلسفه علم در ایرانپرداخت که خبرگزاری 
مهر گزارشی از این سخنرانی منتشر کرد. 
علمی  هیئت  عضو  تقوی،  مصطفی  دکتر 
مرکز فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در 
پاسخ به این گزارش، نقدی را در اختیار این 
خبرگزاری قرار داد که متعاقب آن دکتر 
مقدم حیدری پاسخی بر آن نقد نگاشته 

است که در ادامه از نظر می گذرد؛

دکتـر  آقـای  جنـاب  عزیـز  دوسـت 
تقـوی مصطفـی 

بــا ســالم و احتــرام، همانطــور کــه مســتحضرید 
پیــرو مذاکــرات تلفنــی کــه جنابعالــی در بهمــن 
ــما  ــه ش ــن ب ــتید م ــده داش ــا بن ــاه ب ــفند م و اس
پیشــنهاد کــردم کــه اگــر نقطــه نظــری دربــاره 
ــا  ــد ام ــالم بفرمایی ــد آن را اع ــن داری ــمینار م س
وقتــی نقــد جنابعالــی را در ۲5 اســفند مــاه 
9۴ در مهــر نیــوز دیــدم بســیار متعجــب شــدم. 
ــد  ــن را نق ــگار از ســمینار م ــزارش خبرن شــما گ
کــرده ایــد نــه ســمینار بنــده را! در حالیکــه فایــل 
ــن )حــدود ۲5  ــاه م ــی ســمینار بســیار کوت صوت

ــیما  ــایت س ــفند در س ــخ ۱۷ اس ــه( از تاری دقیق
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــن پیون فکــر در ای

جنابعالــی کــه خــود اســتاد فلســفه علــم هســتید 
و کتابهــای گوناگونــی را در ایــن زمینــه ترجمــه 
ــد  ــه توجــه نکردی ــن نکت ــه ای ــا ب ــد آی نمــوده ای
ــزاره  ــا گ ــفاهی و ی ــه ش ــی چ ــر صحبت ــه ه ک
ــه  ــورد توج ــور م ــتر کالم مذب ــد در بس ای را بای
ــری را  ــزارش خب ــک گ ــی ی ــرار داد؟ جنابعال ق
از یــک ســمینار آن هــم بــه شــیوه ای کــه 
ــد!!!  مقــاالت علمــی پژوهشــی را نقــد مــی کنن
ــکار  ــده از هم ــد. بن ــرار داده ای ــادی ق ــورد نق م
خویــش انتظــار داشــتم کــه بــه نحــو آکادمیــک 
برخــورد مــی کردنــد یعنــی ابتــدا فایــل صوتــی 
ســخنرانی مــن را گــوش مــی دادنــد) ایــن فایــل 
ــود.  ــر روی ســایت ســیما فکــر ب از ۱۷ اســفند ب
جنابعالــی کــه در ایــن بــاره چندیــن بــار بــا مــن 
تمــاس گرفتیــد ایــن فایــل را از بنــده طلــب می 
کردیــد و یــا از روابــط عمومــی پژوهشــگاه مــی 
ــی  ــن کار را م ــر ای ــز اگ ــت عزی ــد(. دوس گرفتی
نمودیــد اینقــدر تنــد نمــی رفتیــد و نســبت های 
ــرا  ــای م ــت ه ــه صحب ــده ) اینک ــه بن ــاروا ب ن

ــد. ــد( نمــی دادی ــده دانســته ای ــالت بن تخی
از همــه مهمتــر و تاســف برانگیزتــر اینکــه 
ــد  ــته ای ــه ای نوش ــود را بگون ــد خ ــی نق جنابعال
ــرار داده  ــنی ق ــر گلش ــر دکت ــن را در براب ــه م ک
ــی ســخنرانی  ــل صوت ــر فای ــه اگ ــد. در حالیک ای
ــد کــه  ــد در مــی یافتی ــده را گــوش مــی دادی بن
ــه  ــراد دیگــری اســت ن ــا اف ــن ب روی ســخن م
بــا اســتاد محتــرم جنــاب آقــای دکتــر گلشــنی!

تمــام افــردی کــه مــرا مــی شناســند مــی داننــد 
کــه بنــده از ســال ۷۴ کــه در گــروه درس خوانده 
ــک  ــوان ی ــه عن ــواره ب ــون هم ــم اکن ــا ه ام ت
دانشــجو بــه دکتــر گلشــنی ارادت داشــته ام. من 
نیــت جنابعالــی را از ایــن کار نمــی دانــم ولــی آن 
را بــه حســاب عــدم توجــه جنابعالــی بــه ســنت 

کار آکادمیــک مــی گــذارم.
ــی  ــت م ــن دق ــا ای ــه ب ــما ک ــز ش ــت عزی دوس
ــد  ــری را جراحــی کنی ــزارش خب ــک گ ــد ی توانی
چگونــه تقــوی علمــی را لحــاظ نکردیــد و ابتــدا 
ــده  ــه بن ــد؟!؟! البت ــوش ندادی ــی را گ ــل صوت فای
ــه  ــم ک ــی دان ــم و م ــی شناس ــالها م ــما را س ش
ــدر  ــا اینق ــوده اســت و ی ــهوی در کار ب ــا س حتم
ســرتان شــلوغ اســت کــه حوصلــه نداشــته اید و 
یــا وقــت نکــرده ایــد تــا فایــل اصلــی را گــوش 

ــد. دهی
ضمنــا نکتــه دیگــری را بایــد ذکــر کنــم 

ــم  ــما گفت ــه ش ــز ب ــفاها نی ــه ش ــور ک همانط
ــی اســت  ــدرت فوکوی ــدرت، ق ــن از ق منظــور م
در حالیکــه آنچــه شــما بــه نقــد آن پرداختــه ایــد 
ــه  ــوام جامع ــان ع ــدرت در می ــج از ق ــور رای تص
ــی  ــن جنابعال ــو را از مت ــه فوک ــر کلم ــت )اگ اس
ــچ  ــی هی ــن جنابعال ــای مت ــم معن ــذف کنی ح
ــدرت در  ــه ق ــرد در حالیک ــد ک ــری نخواه تغیی
نظریــه فوکو بــار معنایــی خاصــی دارد( ای کاش 
فایــل صوتــی را گــوش مــی کردیــد و مالحظــه 
ــدای ســخنرانی ام  ــد کــه مــن در ابت مــی نمودی
ــه  ــما ک ــح داده ام. ش ــی را توضی ــدرت فوکوی ق
ــی  ــاالت علم ــیوه مق ــا ش ــد ب ــرده ای ــعی ک س
پژوهشــی تصــور خبرنــگار از ســخنرانی شــفاهی 
ــی  ــود م ــش خ ــد ای کاش در پی ــد کنی ــرا نق م
ــی  ــدرت فوکوی ــدم از ق ــور مق ــه منظ ــد ک گفتی
ــیوه  ــه ش ــت؟ و ب ــد چیس ــی گوی ــب م ــه مرت ک
ــای  ــا معن ــتید ت ــی گذاش ــت م ــک وق آکادمی

ــد. ــی نمایی ــو را بررس ــه فوک ــدرت در نظری ق
مـن همچنـان در تعجبـم، جنابعالـی کـه تاکیـد 
مـی نماییـد کـه ده سـال اسـت در گروه فلسـفه 
علـم شـریف درس مـی دهید چـرا ایـن گونه بی 
دقـت و بـا عجله ایـن کار را کرده اید. شـما بگونه 
ای نقـد کـرده ایـد که گویـا قـرار بوده اسـت من 
کسـی یـا جایـی را بزنم حال اگـر فایـل صوتی را 
گوش دهیـد متوجه خواهید شـد کـه اصال چنین 

قصـدی در کار نبوده اسـت.
ــل  ــما فای ــه ش ــم ک ــل کنی ــم تخی ــا ه ــد ب بیای
صوتــی را گــوش مــی دادیــد بعــد آن را بصــورت 
ــم  ــی ه ــپس کم ــد و س ــی آوردی ــوب در م مکت
ــد و  ــی نمودی ــل م ــی تام ــدرت فوکوی ــاره ق درب
آن وقــت بــه نقــد ســمینار بنــده مــی پرداختیــد 
آن وقــت چــه گفتگــوی معرفــت زای خوبــی رخ 
مــی داد و مــن مــی توانســتم از نقــد هــای شــما 

ــوزم. چیزهــای بســیاری بیام

 پاسخ مقدم حیدری به مصطفی تقوی

منظورم ازقدرت، قدرت فوکویی است
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تازه های کتاب

کتـاب »دیالکتیـک و تفاوت« نوشـته آلـن نُری بـا ترجمه عماد 
افروغ توسـط نشـر علم منتشـر و روانه بازار نشـر شـده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، بـه تازگـی جلـد دوم از مجموعـه 
کتابهـای رئالیسـم انتقـادی دیالکتیک بـا عنـوان »دیالکتیک و 
تفـاوت« نوشـته آلـن نری بـا ترجمـه عماد افروغ منتشـر شـده 

. ست ا
ایـن کتـاب شـامل مقدمـه مترجـم، پیشـگفتار و هشـت فصـل 
اصلی اسـت. عناوین این فصول عبارتسـت از: ضـرورت طبیعی، 
بودن و شـدن، برجسـته کـردن منفی، دیالکتیـک تجزیه بخش، 
کلیت گشـوده یـا باز، اخـالق منظومـه ای، فرانقد یـک: »نقص 
اولیه« فلسـفه، فرانقـد دو: دیالکتیک و تفـاوت و ضرورت طبیعی 

و زمینـه هـای عدالت.
کتـاب نامبـرده بـا نتیجه گیـری، پـی نوشـت، منابـع و نمایه به 

پایـان می رسـد.
در دیالکتیک، بسـکار سـه هدف عمده را شناسـایی می کند. اولین 
هـدف غنـا و عمق بخشـیدن دیالکتیکی رئالیسـم انتقـادی، هدف 
دوم توسـعه یـک نظریـه عمومـی دیالکتیـک و هدف سـوم  طرح 
یـک نقـد کل گرا بر فلسـفه غرب اسـت. این سـه هـدف مرتبط با 
یکدیگرند. رئالیسـم انتقـادی باید دیالکتیکی شـود )هـدف اول(،  و 
دیالکتیک هـا باید از طریـق مواجهه با رئالیسـم انتقـادی دگرگون 
شـوند )هـدف دوم(، نتیجه، امکان یک نقد دیالکتیکـی بر ماهیت و 

محدودیـت های فلسـفه غرب خواهـد بود.
بـا مفهـوم حقیقـت وجـودی، بسـکار بـه مفهومـی از درسـتی 
ارجـاع مـی دهـد کـه او ذاتـی رئالیسـم انتقـادی مـی دانـد، به 
دلیـل تاکیـدش بـر بعـد ناگـذرا در هسـتی شناسـی. در اخالق، 
بیانگـر بنیان هـای واقعـی کنش و تفکـر اخالقی وطبعـا امکان  
رئالیسـم اخالقـی اسـت. بسـکار حقیقـت وجـودی را معـادل 
ضـرورت طبیعـی در اشـیاء مـی دانـد و آن را »اصـل واقعیـت« 

نامد. مـی 
آلـن نـری، نویسـنده ایـن اثـر هـم اکنـون اسـتاد حقـوق در 
دانشـگاه وارویـک انگلسـتان و رئیس گـروه اسـت. او همچنین 
از همـکاران و بانیـان مرکـز بیـن المللـی رئالیسـم انتقـادی در 

دانشـگاه لنـدن اسـت.
افـروغ در مقدمـه ایـن اثـر آورده اسـت: امیـدوارم در مجمـوع، 
ایـن دو کتـاب -از مجموعـه کتـاب هـای رئالیسـم انتقـادی 
دیالکتیـک- توانسـته باشـد مقدمه ای نسـبتا مفیـد و موثر برای 
فهـم بهتـر مضامیـن رئالیسـم انتقـادی بـه ویـژه اثـر عمیـق و 
پیچیـده »دیالکیتـک روی بسـکار« در اختیـار عالقمنـدان این 
بحـث و نحلـه و در کل مباحـث شـناخت شناسـی و شـناخت 
شناسـی اجتماعـی بـه ویـژه اسـتادان و دانشـجویان مقاطـع 

تحصیـالت تکمیلـی گذاشـته باشـد.
ــمارگان ۷۷۰  ــا ش ــه ب ــاوت« در ۶۴۶ صفح ــک و تف »دیالکتی

نســخه و بــا قیمــت 58 هــزار و 5۰۰ تومــان روانــه بــازار نشــر 
شــده اســت.

با ترجمه عماد افروغ؛

»دیالکتیک و تفاوت« منتشر شد

جلــد دوم از مجموعــه کتــاب هــای »بازخوانــی فرهنــگ و اندیشــه 
ــان هــای فکــری«  ــا و جری ــر مجموعــه »اندیشــه ه ــدرن« زی م
ــاره نیهیلیســم و ســر تطــّور آن« تالیــف شــهریار  ــا عنــوان »درب ب

زرشــناس از ســوی انتشــارات ســروش منتشــر شــد.
ــه  ــی ک ــواع روابط ــاظ ان ــه لح ــر، ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
انســان هــا بــا یکدیگــر دارنــد سرنوشــت آنــان کامــال بــه هــم گره 
خــورده اســت از ایــن رو هیــچ ملتــی نمــی توانــد بــدون شــناخت 
پیشــینه فکــری و اجتماعــی ســایر ملــل، هویت خــود را بازشناســد 
و راه درســت زندگــی اجتماعــی را بیابــد. بــر همیــن اســاس اســت 
کــه در قــرون اخیــر دنیــای غــرب توانســته اســت بــا ابــزار فلســفه 
ــدرت  ــه پشــتوانه اقتصــاد، ق ــوم ســکوالر و ب هــای الحــادی و عل
رســانه ای، و نظامــی گــری لجــام گســیخته، اغلــب ســاحت هــای 
فکــری، فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی جهــان را بــه 

تصــرف خــود درآورد.
ــر  ــا مظاه ــان اســالم ب ــای شــرق و جه ــه دنی ــاز مواجه ــا از آغ ام
جدیــد تمــدن، بــه مــوازات حرکــت ملــت هــا بــرای رهایــی از قیــد 
اســتعمار، اصحــاب اندیشــه و تدیــن رویکردهــای متفاوتــی بــرای 

ســامان دادن تعامــل بــا غــرب مطــرح کــرده انــد.
در کشــور مــا نیــز طــی نیــم قــرن اخیــر جریــان فکــری شــکل 
ــده  ــناخته ش ــی از ش ــم ورزان آن یک ــع ه ــه جم ــت ک ــه اس گرفت
تریــن مجموعــه هــا در زمینــه مقابلــه بــا اندیشــه هــای بنیادیــن 
غربــی انــد و  بــه ســهم خــود کمــک شــایانی بــه بازشناســی ایــن 

ــد. ــا آن کــرده ان فرهنــگ اســتعماری و چگونگــی تعامــل ب
کتــاب حاضــر بــا عنــوان نیهیلیســم و ســیر تطــّور آن، بــه حــوزه 
معنایــی ایــن اصطــالح در فلســفه و تاریــخ و انــواع آن و نیــز صــور 
بــروز آن در جوامــع غربــی و آثــار بعضــی متفکــران مــی پــردازد و 
ــه  ــا امــروز و تحلیــل وضعیــت پیــش رو را ب چگونگــی ســیر آن ت

دســت مــی دهــد.

در متــن کتــاب مذکــور، در برخــی مــوارد بــرای رّد و ابطــال یــک 
ــده  ــان آورده ش ــود آن ــر از خ ــی دیگ ــان، دیدگاه ــدگاه از غربی دی
کــه روشــی رایــج و پســندیده اســت امــا بــه معنــای تأییــد کامــل 
اندیشــه مــورد استشــهاد نیســت و تــا ارائــه نقدهــای برهانــی بــر 
ــش اســت. ــاب اســالمی راه درازی در پی ــای اندیشــه هــای ن مبن

ــل  ــت فص ــّور آن« در هف ــر تط ــم و س ــاره نیهیلیس ــاب »درب کت
تدویــن شــده اســت. فصــل اول بــا عنــوان نیهیلیســم چیســت؟ به 
تعاریــف جامــع و کاملــی از نیهیلیســم پرداختــه و انــواع نیهیلیســم 

در تاریــخ غــرب را دســته بنــدی مــی کنــد. در فصــل دوم کتــاب 
ــکی و  ــه، داستایفس ــرات نیچ ــع آوری آراء و نظ ــه جم ــنده ب نویس
هایدگــر دربــارع نیهیلیســم می پــردازد و در فصل ســوم نیهیلیســم 
کاسموســانتریک و نیهیلیســم تئوســانتریک مــورد نقــد و بررســی 

قــرار مــی گیرنــد.
ــدرن رنسانســی  ــاب نیهیلیســم م ــارم کت نویســنده در فصــل چه
ــای  ــه ه ــوع حلق ــه موض ــم ب ــل پنج ــد و فص ــی کن ــان م را بی

ــردازد. ــی پ ــم م ــین ذر نیهیلیس ــی واپس اضطراب
ــر  ــه ذک ــوان نیهیلیســم پســامدرن ب ــا عن ــاب ب فصــل ششــم کت
مولفــه هــای نیهیلیســم پســامدرن پرداختــه و ابســوردیته و 
ــاب هــم  ــد و فصــل آخــر کت ــان مــی کن نیهیلیســم ابســورد را بی
شــخصیت نیهیلیســت ابســورد را معرفــی کــرده و گــذار تاریخــی 

ــد. ــی ده ــرار م ــورد واکاوی ق ــورد را م ــم ابس نیهیلیس
ــّور آن« در  ــر تط ــم و س ــاره نیهیلیس ــاب »درب ــت کت ــاپ نخس چ
۲۱۲ صفحــه، قطــع جیبی بــا قیمــت 9 هزار تومــان و در شــمارگان 
یــک هــزار نســخه از ســوی انتشــارات ســروش منتشــر و در اختیار 

عالقمنــدان بــه مباحــث سیاســی قــرار گرفتــه اســت.
ــدی  ــک جل ــورت ت ــه ص ــاب ب ــه کت ــرای تهی ــدان ب عالقمن
ــان  ــانی خیاب ــه نش ــروش ب ــری س ــگاه مطه ــه فروش ــی ب و کل
مطهــری، نرســیده بــه خیابــان مفتــح، جنــب ســاختمان 
ســروش، تلفــن 88۳۱۰۶۱۰-۰۲۱ و یــا بــه فروشــگاه مرکــزی 
ــالب،  ــان انق ــانی خیاب ــه نش ــروش( ب ــتان س ــروش )ترنجس س
ــطین،  ــال و فلس ــان وص ــن خیاب ــان، بی ــع ابوریح ــد از تقاط بع
 ۰۲۱-۶۶۴9۳۶۲۰ تلفــن  ســروش،  ترنجســتان  فروشــگاه 

ــد. ــل نماین ــاس حاص تم
فــروش اینترنتــی کتــاب نیــز از طریــق ســایت انتشــارات ســروش 
  http://soroushpublishingco.ir نشــانی:  بــه 

ــر اســت. ــکان پذی ام

توسط انتشارات سروش؛

»درباره نیهیلیسم و سیر تطور آن«؛ اثر جدید شهریار زرشناس منتشر شد
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کتــاب »فیلســوفان ســینما: از مانســتربرگ تــا رانســیر« بــا ترجمــه 
مهــرداد پارســا توســط نشــر َشــَوند، منتشــر شــده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــه بهانــه  انتشــار کتــاب »فیلســوفان 
ســینما: از مانســتربرگ تا رانســیر« )ویراســتار انگلیســی: فلیســیتی 
کلمــن/ مترجــم و ویراســتار فارســی: مهــرداد پارســا / نشــر َشــَوند، 

۱۳9۴( یادداشــتی در توضیــح ایــن اثــر در ادامــه مــی آیــد؛
ســینما چیســت و چــه نســبتی بــا فلســفه دارد؟ آیــا آثــار ســینمایی 
در بهتریــن حالــت نمونــه هــا و مثــال هایــی از مباحــث فلســفی از 
پیــش موجــود هســتند یــا خــود مــی تواننــد بــه پیشــبرد آن چــه 
ــوفان  ــاب »فیلس ــانند؟ کت ــاری رس ــم ی ــی نامی ــفی م ــر فلس تفک
ــه  ــد ک ــی  گوی ــخن م ــی س ــَوند، ۱۳9۴( از متفکران ــینما« )َش س
ــای  ــبت ه ــی از نس ــود روایت ــاص خ ــیوه  خ ــه ش ــک ب ــر ی ه
میــان فلســفه و ســینما بــه دســت مــی  دهنــد. برخــی همچــون 
ــی  ــای ب ــت ه ــطه  قابلی ــه واس ــینما را ب ــوز س ــتربرگ و دل مانس
ــی  ــو آن را بخش ــون آدورن ــی همچ ــتایند و برخ ــی  س ــش م بدیل
از »صنعــت فرهنــگ« دانســته و بــه نقــد آن مــی  نشــینند. بــرای 
مثــال، مانســتربرگ درمقــام روان شناســی بنــام اولیــن متفکــری 
ــرده و آن را  ــک ک ــم نزدی ــه ه ــه را ب ــینما و نظری ــه س ــت ک اس
درمقــام هنــری قابــل بحــث بــا فرایندهــای روان شــناختی ذهــن 
مقایســه مــی  کنــد و بــه قیــاس »فیلم/ذهــن« مــی  پــردازد. بــه 
اعتقــاد او ســاز و کارهای ســینما مشــابه مکانیســم  های ســینمایی  
انــد و بــر ایــن اســاس مــی  تــوان بــرای مثــال امــکان هایــی چون 
ــادآوری و حافظــه در ذهــن مقایســه  ــد ی ــا فراین ــک را ب فــالش ب

ــرد. ک
بــه عــالوه، مانســتربرگ بــه مقایســه ســینما و تئاتــر مــی  پــردازد 
ــه  ــر گون ــه از ه ــد ک ــی  دان ــی م ــت  های ــد قابلی ــینما را واج و س
ــتربرگ در  ــه  مانس ــی  رود. مقال ــر م ــده فرات ــش زن ــرای نمای اج
کتــاب »فیلســوفان ســینما« بــا ارزیابــی ایــن قیــاس مانســتربرگ 
و طــرح انتقــادات ادامــه مــی  یابــد و درنهایــت از موضــع او دفــاع 
مــی  کنــد. آن چــه از نظــر مانســتربرگ قــدرت هــای ســینما بــه 

حســاب می  آیــد، در مقابــل برای فیلســوفی چــون برگســون نقاط 
ضعــف شــیوه  ادراک ســوژه  مــدرن محســوب مــی  شــود کــه بــه 
مکانیســم ســینمایی عــادت کــرده اســت. بــه اعتقــاد او ســینما بــا 
تکــه تکــه کــردن حرکــت جریــان ســیال حرکــت واقعــی را جعــل 
کــرده و حرکــت یــا زمانــی کاذب را ایجــاد مــی کنــد. ایــن در حالی 
اســت کــه حرکــت را نمــی  تــوان بــا توالــی لحظــه  هــای بریــده 
و ســپس چســباندن آن هــا بــه هــم بازســازی کــرد. ایــن برداشــت 
کمــی از حرکــت و زمــان کــه عمدتــاً خــاص روایــت علــم مــدرن 
ــهود را  ــه او ش ــال آن ک ــت و ح ــی اس ــردی عقالن ــت، عملک اس

ــد. شــیوه  حقیقــی ادراک زمــان و مــکان مــی  دان
ــاً وجهــی  ــاب کــه عمدت ــن کت بحــث از برداشــت برگســون در ای
ــکاس  ــوز انع ــه  ی دل ــرد، در مقال ــی گی ــود م ــه خ ــر ب ــی  ت علم
مــی  یابــد، کســی کــه بخــش زیــادی از دو کتــاب ســینمایی خــود 
)ســینما۱: تصویر-حرکــت و ســینما۲: تصویر-زمــان( را به واســطه  
ــوز ســینمای  ــاد دل ــه اعتق ــرد. ب ــی  ب ــش م مباحــث برگســون پی
ــواع گوناگــون آن  کالســیک عرصــه  ظهــور تصویر-حرکــت و ان
ــی- ــای حس ــف پیونده ــا تضعی ــه ب ــدرن ک ــینمای م ــت و س اس
حرکتــی نئورآلیســم ایتالیــا آغــاز شــد عرضــه  تبلــور تصویر-زمان. 
ــی  ــد، او روایت ــی  آی ــوز م ــه دل ــوط ب ــه  مرب ــه در مقال ــان ک چن
منحصــر بــه فــرد از ســینما بــه دســت مــی  دهــد کــه قصــدش 
ترســیم نوعــی هســتی  شناســی تصویــر ســینمایی اســت، و ایــن 
چیــزی اســت کــه بــه اعتقــاد پائــوال ماراتی بــا رویکــرد ســینمایی 
اســتنلی کاول )دیگــر مقالــه ی کتــاب( قابــل مقایســه اســت کــه 
مفاهیــم اصلــی فلســفه  خویــش را در ســینمای کالســیک هالیوود 

پیگیــری مــی  کنــد.
کتــاب »فیلســوفان ســینما« در ســیزده فصــل بــه چهــره  
ــون  ــی چ ــتیز گوناگون ــًا سینماس ــت و بعض ــینما دوس ــای س ه
ــا  ــه، ژولی ــازن، ســرژ دن ــدره ب ــو، آن ویلــم فلوســر، تئــودور آدورن
ــوز و ژاک  ــل دل ــوی، ژی ــورا مال ــژک، ل ــالوی ژی ــتوا، اس کریس
ــینما  ــفه و س ــان فلس ــبت-های می ــردازد و نس ــی  پ ــیر م رانس

ــی   ــرار م ــی ق ــورد بررس ــمندان م ــن اندیش ــالت ای را در تأم
ــینما  ــفه س ــروزه فلس ــه ام ــه ک ــر آن چ ــه از منظ ــد. گرچ ده
ــاب مذکــور در  ــردازان کت ــه  پ ــده مــی  شــود، همــه  نظری نامی
مســیر بــه رســمیت شــناختن فیلــم بــه مثابــه  فلســفه حرکــت 
ــرورت  ــا از ض ــره  ه ــن چه ــینی ای ــا همنش ــد، ام ــی  کنن نم
ــی   ــر م ــینمایی خب ــر س ــز ام ــل برانگی ــت تأم ــه ماهی ــه ب توج
ــفه  ــینما و فلس ــات س ــی از مواجه ــا کلیت ــده را ب ــد و خوانن ده
ــار  ــد. ایــن آث ــزد متفکــران اصلــی ایــن حــوزه آشــنا مــی  کن ن
تالشــی  انــد بــرای تصحیــح و یــا دســت کــم ارتقــای کیفیــت 
ــرای ایجــاد  ــد ب ــا فیلــم هــای فلســفی و حرکتــی  ان مواجهــه ب
زمینــه  هایــی بــرای تخریــب همــه جانبــه  اغلــب ســالن هــای 
ــازان  ــم س ــی فیل ــطه  برخ ــه واس ــه ب ــی ک ــالن های ــینما؛ س س
ــی   ــر م ــک ت ــی نزدی ــار افالطون ــه غ ــه ب ــر لحظ ــدان ه و منتق

ــوند. ش

نگاهی به کتاب »فیلسوفان سینما:
 از مانستربرگ  تا  رانسیر«

مدیـر اجرایـی مجمـع عالـی حکمـت اسـالمی از انتشـار مجموعه 
مباحـث و گفتارهـا در زمینـه هـای مختلف علوم انسـانی بـا عنوان 

ظرفیـت شناسـی اسـالمی در تحـول علوم انسـانی، خبـر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدباقــر خراســانی، مدیــر اجرایی 
مجمــع عالــی حکمــت اســالمی، در خصــوص مجموعــه منتشــر 
شــده، با عنــوان ظرفیــت شناســی علــوم اســالمی در تحــول علوم 
ــای  ــه ه ــا در زمین ــث و گفتاره ــه مباح ــت: مجموع ــانی، گف انس
مختلــف علــوم انســانی بــا عنــوان ظرفیــت شناســی اســالمی در 
ــی حکمــت  ــوم انســانی ، در گــروه علمــی مجمــع عال تحــول عل

اســالمی تهیــه و تنظیــم و منتشــر شــده اســت.
وی در ایــن خصــوص ادامــه داد: در ایــن مجموعــه کــه بــه شــیوه 
مبحثــی، پرســش و پاســخ گــردآوری شــده اســت بــه موضوعاتــی 
همچــون، مباحــث اســالمی در شــاخه هــای فلســفه، کالم، 
عرفــان، علــم اصــول، علــم فقــه، علــوم قــرآن و علــوم حدیــث و 

ــه شــده اســت. روان شناســی پرداخت
بــه گفتــه وی، موضوعــات فلســفه اســالمی پیــش زمینــه فلســفه 
علــوم انســانی، جریانــات فکــری، روش شناســی علــوم انســانی در 
ــت شناســی  ــرآن، ظرفی ــوم ق فلســفه اســالمی، بحــث دیگــر عل
ــا  علــم اصــول، خدمــات معــارف وحیانــی، ارتبــاط علــم اصــول ب
ــالمی و  ــان اس ــتی عرف ــانی، چیس ــوم انس ــات عل ــوزه موضوع ح
ــوم از فلســفه، بسترســازی  ــودن عل ــر ب ــکان بهت ــی روش، ام مبان

ــف  ــی، دانــش کالم، تعری ــوم تجرب ــزوم بررســی عل ــن، ل ــم دی عل
ــده شــده اســت. ــم و دیــن در ایــن مجموعــه گنجان جامــع عل

وی ادامه داد: در مجموعه کتاب ظرفیت شناسـی اسـالمی در تحول 
علوم انسـانی، دو نشسـت با موضـوع »ظرفیت شناسـی اصول فقه 
در علـوم انسـانی« بـا گفته هـای حجج االسـالم فیاضـی، اعرافـی، 
شـیروانی و آذربایجانـی و آیـت اهلل رشـاد در ایـن کتاب چاپ شـده 
اسـت. از دیگر نشسـت در این کتـاب »ظرفیت شناسـی اصول فقه 

در علوم انسـانی تکیه بر روان شناسـی« آورده شـده اسـت.
مدیــر اجرایــی مجمــع عالــی حکمــت اســالمی، گفــت: از دیگــر 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــبت فق ــاب نس ــن کت ــده در ای ــتفاده ش ــث اس مباح
علــوم، نظریــه پردازی تفســیر در علــوم قــرآن، کاربرد روش تفســیر 
ــث،  ــوم حدی ــی عل ــت شناس ــانی، ظرفی ــوم انس ــی در عل موضوع
تعریــف حدیــث علــوم ، انســانی و علــوم انســانی، تعامــل حدیــث 
ــدن  ــخ تم ــت تاری ــوم، مبحــث ظرفی ــی عل ــای فرع ــا شــاخه ه ب
انســانی، منزلــگاه هفتگانــه تمــدن اســالمی، شــاخصه هــای علوم 
ــتند. ــتاوردها هس ــدن و اســالمیت آن و دس ــف تم اســالمی، تعری

بــه گفتــه وی، در ایــن کتــاب از نقطــه نظــرات، آیــت اهلل غالمرضا 
ــالم  ــت االس ــانیا، حج ــد پارس ــالم حمدی ــت االس ــی، حج فیاض
محمدتقــی ســبحانی، حجــت االســالم یــداهلل یــزدان پنــاه، حجت 
االســالم علیرضــا اعرافــی، و دیگــر کارشناســان و اســاتید حــوزه 

اســتفاده شــده اســت.

کتاب »ظرفیت شناسی علوم اسالمی در تحول علوم انسانی« منتشر شد
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مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر کرد؛

»دگرگونی بنیادی فلسفه 
یونان در برخورد با شیوه 

اندیشه اسالمی«

کتــاب »دگرگونــی بنیــادی فلســفه یونــان در برخــورد با شــیوه اندیشــه اســالمی« 
ــر  ــید محمدباق ــه س ــا ترجم ــوری ب ــواد فالط ــر عبد الج ــوم دکت ــف مرح تألی
تلغــری زاده توســط انتشــارات مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایران منتشــر 

شــد.
ــان در  ــفه یون ــادی فلس ــی بنی ــاب »دگرگون ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
برخــورد بــا شــیوه اندیشــه اســالمی« تألیــف مرحــوم دکتــر عبد الجــواد فالطوری 
بــا ترجمــه ســید محمدباقــر تلغــری زاده و ویراســتاری علمــی دکتر بهمــن پازوکی 

توســط انتشــارات مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران منتشــر شــد.
ایــن کتــاب رســاله اســتادی مرحــوم اســتاد دکتــر عبدالجــواد فالطــوری اســت 
کــه در ســال ۱9۷۳ میــالدی بــرای احــراز مقام اســتادی تســلیم دانشــکده فلســفه 

دانشــگاه کلــن آلمــان شــده اســت.
موضــوع ایــن رســاله، بررســی و ریشــه یابی علــل دگرگونــی فلســفه یونانــی پــس 
از ورود آن بــه عالــم اســالمی اســت. در ایــن رســاله کوشــش شــده اســت تــا بــا 
مبنــا قــرار دادن مــوارد عینــی در فلســفه اســالمی کــه همگــی ازجملــه مصادیــق 
دگرگردانــی فلســفه یونانــی اســت، زمینــه پیدایــش آنهــا را ریشــه یابی کــرده و راه 
را بــرای توصیفــی مبتنــی بــر تاریــخ ســیر تحــول فلســفه اســالمی همــوار کنــد.

از نظــر نویســنده ایــن کتــاب، فلســفه اســالمی حاصــل برخــورد دو جهان بینــی 
ــی و  ــوم یونان ــفه و عل ــر فلس ــم ب ــی حاک ــی جهان بین ــاوت، یعن ــاس متف از اس
ــد  ــود آم ــی به وج ــن دو جهان بین ــورد ای ــه از برخ ــت. آنچ ــی اس ــی قرآن جهان بین
فلســفه ای بــود کــه اگــر چــه در صــورت بیشــتر یونانــی ولــی در محتــوا عمدتــًا 
ــود و  ــی صــرف ب ــه یونان ــن فلســفه دیگــر ن ــر، ای ــارت دقیق ت ــود. به عب ــی ب قرآن
نــه قرآنــی صــرف و نــه آمیــزه و یــا التقاطــی از آن دو، بلکــه یــک جریــان فکــری 

ــود. ــده ب ــود آم ــنتز( آن دو به وج ــد )س ــه از برآین ــود ک ــژه ای ب مســتقل و وی
ــه  ــط مؤسس ــخه توس ــان و در ۱۰۰۰ نس ــت ۱۷5۰۰ توم ــا قیم ــاب ب ــن کت ای
پژوهشــی حکمــت وفلســفه ایــران و بــا همــکاری انتشــارات امیــر کبیــر بــه چاپ 

ــیده اســت. رس

ــت  ــه هم ــتانتیزم« ب ــد پروتس ــی و نق ــاب »بررس کت
مرکــز پژوهــش هــای جــوان پژوهشــگاه فرهنــگ و 

ــد. اندیشــه اســالمی منتشــر ش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ایــن پژوهــش، نتیجــه 
تــالش علمــی محمــد صــادق احمــدی اســت کــه در 
گــروه بینــش و اندیشــه مرکــز پژوهــش هــای جــوان 
ــامان  ــالمی، س ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن پژوهش

ــازار شــده اســت. ــه تازگــی راهــی ب یافتــه و ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــش ب ــج بخ ــامل پن ــق ش ــن تحقی ای

ــت: اس
۱- آشنایی اجمالی با تاریخ کلیسا

۲- نهضت اصالح دینی
۳- الهیات پروتستان

۴- فرقه های پروتستان
5- پروتستانتیزم در ایران

ــن  ــود چنی ــاب خ ــه کت ــی از مقدم ــنده در بخش نویس
ــد: ــی نویس م

تاریــخ اقــوام و ملــل گذشــته همــواره از مســائل 
ــوده  ــدی ب ــلهای بع ــرای نس ــه ب ــورد توج ــم و م مه
ــترک  ــای مش ــود آرمانه ــر وج ــن ام ــت ای ــت. عل اس
در میــان پیشــینیان و نســلهای بعــدی اســت. عــالوه 
بــر ایــن آشــنایی بــا باورهــا و آداب رســوم ملــل دیگــر 
ــد روشــنی بخــش راه پیــش روی آینــدگان  مــی  توان
باشــد. در کالم بــزرگان دینــی نیــز بــه خوانــدن تاریــخ 
توصیــه شــده و هــدف از آن نیــز پنــد گرفتــن و عبرت 
از آن عنــوان شــده اســت. در همیــن راســتا مســیحیت 
بــه عنــوان دینــی بــزرگ کــه دســت کــم بــه لحــاظ 
پیروانــش بزرگتریــن دیــن جهــان اســت و از دیــدگاه 
اســالم نیــز آخریــن دیــن پیــش از ظهــور پیامبــر خاتم 
ص بــوده اســت، مــی  توانــد بخــش مهمــی از تاریخ را 

بــه ویــژه بــرای دیــن پژوهــان ارائــه کنــد.
در زمینــه تاریــخ پروتســتان بــه عنــوان بخــش مهم و 

تاریــخ  ســاز مســیحیت تاکنــون کتــاب های بســیاری 
بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده و آثــار معــدودی نیــز 
ــالء  ــا خ ــت، ام ــده اس ــه ش ــی ترجم ــان فارس ــه زب ب
ــند  ــده باش ــن ش ــان فارســی تدوی ــه زب ــه ب ــاری ک آث
در ایــن زمینــه هنــوز بــه چشــم مــی  خــورد. عــالوه 
بــر ایــن بیشــتر آثــاری کــه بــه زبــان فارســی ترجمــه 
ــیح و  ــن مس ــف دی ــه توصی ــال ب ــا کام ــد ی ــده  ان ش
تاریــخ آن پرداختــه  انــد ویــا بــا تعصبــات خاصــی بــه 

ــد. ــر درآمــده  ان رشــته تحری
آنچــه نویســنده را بــرآن داشــت تــا اقــدام بــه تالیــف 
ایــن اثــر نمایــد، احســاس نیــاز بــه کتابــی  در زمینــه 
ــی  ــه توصیف ــود ک ــیحی ب ــتانتیزم مس ــخ پروتس تاری
ــای  ــه  ه ــدن الی ــعی در نمایان ــوده و س ــی ب - تحلیل
ــد.  ــته باش ــخ داش ــول تاری ــن در ط ــن آیی ــف ای مختل
ــواردی از  ــاب م ــن کت ــه در ای ــدان معناســت ک ــن ب ای
پروتســتانتیزم مســیحی عنــوان شــده کــه مســتند بــه  
ــی را  ــت و منف ــکات مثب ــوده و ن ــن ب ــن دی ــخ ای تاری
ــم  ــه فه ــد ب ــده بتوان ــا خوانن ــرارداده ت ــم ق ــار ه درکن
صحیحــی از تاریــخ ایــن گرایــش بــزرگ دســت یابــد. 
عــالوه بــر ایــن بــر خــالف ســایر کتــب تاریخــی کــه 
صرفــا تاریــخ کلیســای غــرب را تنهــا زمینــه تحقیق و 
بررســی مســیحیت عنــوان کــرده انــد، در ایــن نوشــته 
ــا تاریــخ کلیســاهای پروتســتان  ســعی بــر آن بــوده ت
در ایــران کــه بــرای ایرانیــان قابــل توجــه اســت نیــز 

ــزوده شــود. اف
ــد  ــر محم ــتانتیزم« اث ــد پروتس ــی و نق ــاب »بررس کت
ــط  ــان توس ــت ۱5۰۰۰ توم ــا قیم ــدی ب ــادق احم ص
انتشــارات کانــون اندیشــه جوان منتشــر و در دســترس 

ــان قــرار گرفتــه اســت. مخاطب
عالقمنـدان جهـت کسـب اطالعـات تکمیلـی و تهیه 
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مراجعـه کننـد.

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
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