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ــزارش گــــ

عبدالحسین خسروپناه، مدیر موسسه پژوهشی حکمت و 
فلسفه به تازگی بحثی در خصوص اسالم و ایدئولوژی در 
کانال شخصی تلگرام خود مطرح کرده که این بحث را در 

ادامه می خوانید؛

ــم  ــه عل ــده اش ب ــی ســاده و پيچي ــا معان ــوژي ب بحــث از ايدئول
»جامعــه شناســي« مربــوط اســت. ايدئولــوژی در معنــاي 
ــا  ــده« ي ــه عقي ــم ب ــت از: »عل ــارت اس ــي اش، عب ــاده و لفظ س
»علم عقيــده«.   يــا  »ايده شناســي«  يــا  »عقيده شناســي« 

ــژه انســانی  ــک آگاهــی خــاص و وي ــوژی را ي شــريعتی، ايدئول
معرفــی می کنــد کــه بــه اقتضــای آن آگاهــی طبقاتــی، 
آگاهــی اجتماعــی، آگاهــی خــاص زندگــی و راه مشــخص 
بــرای زيســتن، انديشــيدن و ايده آل هــای مشــخص بــه عنــوان 
ــر همــة ايــن آگاهی هــا  ــدا می کنــد و در براب فلســفه زندگــی پي
ــوژی  ــان ايدئول ــه مي ــا اينک ــريعتی ب ــازد. ش ــد می س او را متعه
ــاور  ــن ب ــر اي ــی ب ــت؛ ول ــل اس ــاوت قاي ــفه تف ــم و فلس ــا عل ب
ــن  ــر اســاس قواني ــد ب ــم باي ــوژی، همچــون عل اســت که ايدئول
ــا ســه گام  ــت انســانی اســتوار باشــد و ب ــی و آرمان هــای ثاب کل
ــی او نســبت  تلقــی انســان از جهــان و زندگــی و انســان، ارزياب
بــه مســائل اجتماعــی و فکــری و پيشــنهادها و راه حل هــا 
ــی و  ــن کل ــاق قواني ــا و انطب ــن گام ه ــتن اي ــو  رود و برداش جل
ــی و  ــود زمان ــای موج ــر واقعيته ــانی ب ــت انس ــای ثاب آرمان ه
ــر عهــده  مکانــی در يــک جامعــه خــاص رســالتی اســت  کــه ب

روشــنفکران گــذارده می شــود. 
ــان  ــاوت مي ــوژی، تف ــی و ايدئول ــاب جهان بين ــريعتی در کت ش

ــر  ــرف ديگ ــفه از ط ــم و فلس ــرف و عل ــک ط ــوژی از ي ايدئول
ــوع  ــت از ن ــارت اس ــوژی عب ــد: »ايدئول ــان می کن ــن بي را چني
اعتقــاد متفکــر نســبت بــه ارزش واقعيــت خارجــی و ارزيابی اين 
ــن واقعيــت  ــه اينکــه اي ــاد ب واقعيــت خارجــی و همچنيــن اعتق
ــرش  ــد تغيي ــه باي ــی دارد و چگون ــه ناهنجاری هاي ــی چ خارج
ــت از  ــارت اس ــم عب ــده آل در  آورد. عل ــکل اي ــه ش ــه چ داد و ب
آگاهــی عالــم نســبت بــه واقعيــت خارجــی؛ علــم عبــارت اســت 
از صــورت ذهنــی و يــک واقعيــت عينــی؛ علــم عبــارت اســت 
از کشــف يــک رابطــه. فلســفه عبــارت اســت از انديشــيدن بــه 

ــوالت  ــات و مجه ــه آن کلي ــم ب ــه عل ــی ک ــات و مجهوالت کلي
دسترســی نــدارد؛ هماننــد انديشــيدن دربــاره سرنوشــت آدمــی، 
معنــی هســتی، فلســفه حيــات بشــری، هــدف خلقتــی انســان و 

ــان دارد. ــه بشــر در جه ــی ک ــع و موضع موق
ــا  ــن فنومن ه ــط بي ــات و رواب ــه جزئي ــط ب ــم فق ــن، عل بنابراي
ــر  ــوم اث ــم در معل ــی اســت. عال ــده انفعال ــک پدي ــردازد و ي می پ
ــات  ــق و جوهري ــفه از حقاي ــه فلس ــی ک ــذارد در صورت نمی گ
ــم،  ــد عل ــز مانن ــفه ني ــد. فلس ــث می کن ــی بح ــائل اساس و مس

ــت. ــول اس ــف مجه ــال کش دنب
ايدئولوژی عبارت است از عقيده و عقيده عبارت است از:

ــی، و از  ــان، از زندگ ــا از جه ــه م ــی ای ک ــور و تلق ــوع تص ۱( ن
ــم ــان داري انس

ــاس،  ــن اس ــر اي ــه ب ــی ک ــی خاص ــت و ارزياب ــوع برداش ۲( ن
ــون  ــم و پيرام ــا درارتباطي ــا آنه ــه ب ــائلی ک ــه مس ــبت ب نس

اجتماعــی و فکــری مــا را می ســازد؛ داريــم. 
۳( مرحلــه ســوم عبــارت اســت از پيشــنهادها، راه حل هــا؛ پــس 
ايدئولــوژی از ســه مرحلــه درســت می شــود: يکــی، يــک جهــان 
ــوع ارزيابــی انتقــادی محيــط و مســائل و  بينــی، يکــی، يــک ن
ــده آل و هدف هــا. ــه صــورت اي يکــی پيشــنهادها و راه حل هــا ب

هـر ايدئولـوژی، يـک مرحلـه انتقـادی نسـبت بـه وضـع موجود 
چـه  هسـت  اآلن  آنچـه  بـه  نسـبت  ايدئولـوژی  يعنـی  دارد؛ 
معنـوی، چـه مادی، چـه سياسـی، چـه طبقاتـی، چـه اقتصادی، 
چـه فرهنگـی و چـه اخاقـی و انسـانی- فـرق نمی کنـد- يـک 
حالـت انتقـادی دارد.  شـريعتی، سـه مدل و سـه نـوع ايدئولوژی 

ابراهيمـی و انقابـی و علمـی را توضيـح می دهـد. 

عبدالحسین خسروپناه تبیین کرد؛

نسبت اسالم و ایدئولوژی/ تفاوت ایدئولوژی با علم و فلسفه

نخستین نشست هفتگی شهر کتاب در سال ۱۳۹۵ به 
تحلیل و بررسی کتاب »امامان اهل بیت علیهم السالم، 
سیدمحمدباقر صدر  شهید  از  اسالم«  حریم  مرزبانان 
افرادی چون محسن  این جلسه  اختصاص داشت. در 
االسالم  دوانی، حجت  اسماعیلی، محمد حسین رجبی 

مهدوی راد و مهدی فیروزان سخنرانی کردند.

اندیشه، ثمره انسان است
فيــروزان، مديرعامــل شــهر کتــاب کــه از اقــوام خانــدان صــدر 
ــت:  ــن جلســه گف ــن ســخنران اي ــوان اولي ــه عن هــم اســت ب
منظومــه فکــری هرکســی بهتريــن وســيله بــرای شــناخت آن 
ــرد، ثمــره عمــر  ــان ديگــر انديشــه يــک ف ــه بي ــرد اســت ب ف
اوســت. کتــاب هــم يکــی از ســرمايه هــای فکــری ماســت بــا 
ايــن حســاب آيــت اهلل صــدر و آثــار او يکــی از ســرمايه هــای 

مــا محســوب مــی شــود.
ــه  ــد ک ــی کن ــری ايجــاب م ــان فک ــناخت جري ــزود: ش وی اف

مــا بــا ميــراث فکــری خودمــان آشــنا شــويم بــه هميــن دليــل 
الزم و ضــروری اســت کــه مــا بــه تاريــخ برگرديــم و حقيقت را 
شناســايی کنيــم، ضمــن اينکــه شــناخت آشــنايی بــا تاريــخ در 
ســاخت آينــده موثــر اســت. توجــه بــه آثــار شــهيد ســيد محمد 
باقــر صــدر هــم نوعــی رجــوع بــه تاريــخ محســوب مــی شــود 
ــد در نظــر  ــر ايشــان باي ــا اث ــه در رابطــه ب ــه ای ک ــا نکت منته

داشــت اينکــه، کتــاب هــای ايــن عالــم وفقيــه را بــا توجــه بــه 
جغرافيــای زمــان خــودش بخوانيــم در واقــع زمانــی بــه ارزش 
آثــار او پــی مــی بريــم کــه بــه 40-50ســال پيــش برگرديــم.

ــرات  ــاب خاط ــار کت ــان از انتش ــهرکتاب در پاي ــل ش مديرعام
همســر شــهيد صــدر خبــر داد و گفــت: همســر شــهيد صــدر 
ايــن روزهــا مشــغول نوشــتن خاطــرات شــخصی خــود هســتند 

در جلسه نقد و بررسی کتاب سید 
محمدباقر صدر مطرح شد؛

شهید صدر در هر
 حوزه ای که وارد می شد 

نظام سازی می کرد
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ــزارش گــــ

و بــه زودی ايــن خاطــرات در قالــب يــک کتــاب منتشــر مــی 
ــود. ش

شهید صدر در همه چیز ابتکار خاصی داشت
ــژوه  ــن پ ــناس و دي ــاب ش ــدوی راد، کت ــام مه ــت االس حج
ــه  ــود. وی ســخنرانی اش را ب ــن مراســم ب ــر اي ســخنران ديگ
يــک خاطــره آغــاز کــرد و گفــت: در اوليــن ســالگرد درگذشــت 
ــم   ــزاح گفت ــه م ــی ب ــه تلويزيون ــک برنام ــدر در ي ــهيد ص ش
شــهيد صــدر حتــی اگــر آش هــم خــورده باشــد آن را بــا ابتــکار 
خاصــی خــورده. منظــورم از آوردن ايــن مثــال، ايــن اســت کــه 
او در همــه چيزهــا ابتــکار داشــت و حتی همــه اتفاقــات معمولی 
را هــم جــور ديگــری رقــم مــی زد. بنابرايــن يکــی از زوايــای 
ــی،  ــکار عمــل اوســت. روشــن گراي ــی ايشــان ابت ــم زندگ مه
ــز از ديگــر ويژگــی هــای  ــان انديشــی و کان انديشــی ني زم

برجســته ايــن شــهيد اســت.
ــت  ــل بي ــان اه ــاب »امام ــاره کت ــم درب ــه مه ــزود: نکت وی اف
ــه  ــت ک ــن اس ــام« اي ــم اس ــان حري ــام، مرزبان ــم الس عليه
کتــاب نامبــرده يــک اثــر از قبــل برنامــه ريــزی شــده نيســت. 
ــود کــه مرحــوم  يکــی ديگــر از کارهــای مهــم ايشــان ايــن ب
ــه ايــن فکــر مــی  صــدر در ســال هــای آخــر زندگــی خــود ب
ــن  ــاب اي ــا کت ــد و بعده ــروع کنن ــير را ش ــه کار تفس ــد ک افتن
جلســات هم منتشــر شــد؛ چهــار جلســه اول ايــن درســگفتارها 
چنــان جريانــی در جهــان اســام راه انداخت کــه در بســياری از 
کشــورهای عربــی و اســامی آثــار مختلفــی دربــاره آن نوشــته 
شــد. بــه عقيــده خيلی هــا چهــار جلســه اول ايــن درســگفتارها 
انــدازه يــک کتابخانــه حــرف بــرای گفتــن دارد بــه بيــان ديگــر 
چهــار جلســه اول درســگفتارهای تفســير مرحــوم صــدر يــک 
ــه اســت. ــان مهــم در حــوزه تفســير موضوعــی راه انداخت جري

ــان  ــاب امام ــتن کت ــوص نوش ــه داد: در خص ــدوی راد ادام مه
اهــل بيــت هــم ايــن گونــه بــوده کــه مرحــوم صــدر تصميــم 
مــی گيــرد بــه مناســبت هــای مختلــف دربــاره امامــان بحــث 
کنــد و بنويســد بــه هميــن دليــل کتابــی بــا ايــن عنــوان مــی 
نويســند و در ايــن اثــر مجموعــه ۲50 ســاله زندگــی امامــان را 
بــه ســه دوره تقســيم بنــدی مــی کننــد. نــگاه ســيد محمدباقــر 
صــدر بــه ائمــه يــک نــگاه کلــی اســت. البتــه به غيــر از ايشــان 
ــد کــه ســيره ائمــه را طبقــه  ــر ديگــر هــم تــاش کردن دو نف
ــری  ــه ای و ديگ ــت اهلل خامن ــرت آي ــی حض ــد يک ــدی کنن بن
هــم جنــاب آقــای محمدرضــا حکيمــی کــه از قــرآن پژوهــان 
ــا  ــر معظــم انقــاب ب ــاب رهب خــوب کشــورمان  هســتند. کت
نــام »پيشــوای صــادق« منتشــر شــد؛ ايشــان ســيره ائمــه را  در 

کتــاب نامبــرده بــه چهــار دوره تقســيم مــی کننــد.
وی در پايــان گفــت: آثــار شــهيد صــدر و بــه خصــوص کتــاب 
»امامــان اهــل بيــت عليهــم الســام، مرزبانــان حريم اســام« 
ــد و  ــی کن ــاز م ــه ب ــيره ائم ــش در س ــرای پژوه ــير را ب مس

ــد. ــدا کن ــه پي ــن راه ادام ــم اي اميدواري
 

مرحوم صدر نگاه عالمانه به تاریخ داشت
محمدحســين رجبــی دوانــی، پژوهشــگر تاريــخ اســام و 
اســتاديار دانشــگاه امــام حســين)ع( نيــز ديگــر ســخنران ايــن 
ــی گفــت: در عصــر حاضــر  ــی دوان ــود. رجب نشســت علمــی ب
تاريــخ دان هــای زيــادی داريــم امــا تعــداد کســانی کــه تاريــخ 
را عالمانــه بررســی کننــد کــم اســت؛ ســيد محمدباقــر صــدر و 
شــهيد مطهــری جــزو ايــن دســته از مورخــان هســتند کــه بــه 
ــی،  ــن آمل ــن امي ــيد محس ــتند. س ــه داش ــگاه عالمان ــخ، ن تاري
جعفــر مرتضــی آملــی، هاشــم معــروف و.. همگی جزو کســانی 
هســتند کــه اســاس کارشــان تاريــخ اســت و بــه حــوزه خــود 
مســلط هســتند ولی اينکــه کســی کار اصلــی اش تاريخ نباشــد 
ولــی بــه ايــن انــدازه بــه آن تســلط داشــته باشــد خيلــی حــرف 

اســت. مرحــوم شــهيد صــدر بــا اينکــه کار اصلــی شــان تاريــخ 
نبــوده امــا تحليــل هــای بديعــی از دوران مختلــف تاريــخ ارائــه 
دادنــد کــه اگــر نگويــم بــی نظيــر ولــی مــی توانــم بگويــم کم 

نظيــر اســت.
ــت  ــل بي ــان اه ــاب »امام ــدر در کت ــوم ص ــزود: مرح وی اف
ــاله  ــام«  دوره ۲50 س ــم اس ــان حري ــام، مرزبان ــم الس عليه
ائمــه و امامــان را بــه ســه مقطــع تقســيم بنــدی کــرده اســت؛ 
ــن اســام از دشــمنان  ــيعه و دي ــت ش مقطــع اول دوره مصوني
اســت کــه ايــن دوره از زمــان اميرالمومنيــن)ع( آغــاز مــی شــود 
و تــا زندگــی امــام ســجاد )ع( هــم ادامــه پيــدا مــی کنــد؛ دوره 
دوم کــه مربــوط بــه تربيــت شــيعه بــه عنــوان پيــروان مکتــب 
اهــل بيــت اســت از زمــان امــام محمدباقــر )ع( آغــاز و بــه امــام 
ــه  ــه ب ــم مــی شــود. دوره ســوم هــم ک موســی کاظــم)ع( خت
ــت  ــن حاکمي ــرای گرفت ــاش ب ــت و ت ــل بي ــب اه نشــر مکت
اختصــاص دارد از زمــان امــام رضــا)ع( آغــاز و بــه امــام حســن 

ــم مــی شــود. عســگری)ع( خت
ايــن مــورخ برجســته ادامــه داد: مرحــوم صــدر در کتــاب 
»امامــان اهــل بيــت عليهــم الســام، مرزبانــان حريم اســام« 
ــد؛  ــا پيامبــر اســام دارن تعبيــر جالبــی از برخــورد مســلمانان ب
بــه عقيــده ايشــان، مــردم در گذشــته بــا حضــرت محمــد)ص( 
ــا  برخــورد هيجانــی داشــتند، برخــورد هيجانــی مثــل رابطــه ب
يــک منبــع انــرژی زاســت کــه هرچــه از آن دورشــوی ميــزان 
ــارت ديگــر آگاهــی مــردم  ــه عب ــرژی ات کــم مــی شــود. ب ان
ــود و فقــط هيجــان داشــتند  ــه پيامبــر اســام کــم ب نســبت ب
ــروی  ــا ني ــر در آنه ــه اگ ــی ک ــود در حال ــری نب و از آگاهــی خب
آگاهــی شــکل مــی گرفــت حتــی بــا فاصلــه گرفتــن از ايشــان 

ــد. ــاز آگاه بودن هــم ب
رجبــی دوانــی در پايــان گفــت: متاســفانه بنده بــه دليــل کمبود 
ــاب 600  ــن کت ــق شــدم حــدود 400 صفحــه از اي ــی موف زمان
ــد  ــم چن ــال ميخواه ــن ح ــا اي ــی ب ــم ول ــه ای را بخوان صفح
ــی  ــه معن ــنهادات ب ــن پيش ــه اي ــم ک ــک بده ــنهاد کوچ پيش
ــوان نقطــه نظــر  ــه عن ــا ب ــر نيســت و تنه ــص اث ــف و نق ضع
ــر حاصــل ســخنرانی هــای  ــک اث ــی ي اســت. اول آنکــه  وقت
يــک نفــر اســت، الزم اســت کــه پيــش از انتشــار چنــد نفــر از 
اهــل فــن آن را بخواننــد و تصحيــح کننــد چــون ممکــن اســت 
در ســخنرانی اشــتباهاتی رخ داده باشــد که ســهوی بوده اســت. 
مــورد ديگــر اينکــه تدويــن کننــده محتــرم در برخــی از بخــش 
هــای کتــاب پاورقــی هــای آورده انــد کــه ايــن پاورقــی هــا نــه 
تنهــا بــه حــل مشــکل و فهم کتــاب کمــک نکــرده بلکــه فهم 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــرده و مشــکل ايج ــم ک ــر ه آن را ســخت ت
نکتــه آخــر هــم اينکــه بــه نظــر مــی رســد تدويــن کننــده اثــر 
ــی در  ــد ول ــر اســتفاده کن ــی کمت قصــد داشــته از کلمــات عرب
ايــن کار موفــق نبــوده و تعــداد زيــادی کلمــه عربــی در ايــن اثر 
وجــود دارد و بــه طــو کلــی ترجمــه خيلــی روانــی از اثر نشــده و  
تعــدادی مشــکات ســاختاری دارد اگرچــه ايــن مســائل چيزی 

از ارزش اصلــی اثــر کــم نمــی کنــد.

ــاب  ــر در کت ــل از یکدیگ ــه و عم ــک نظری تفکی
ــت ــم اس ــیار مه بس

ــو  ــماعيلی، عض ــن اس ــم محس ــن مراس ــخنران اي ــن س آخري
ــس  ــردم در مجل ــب م ــان و منتخ ــورای نگهب ــدان ش حقوق
ــی  ــت اهلل مجتب ــاگردان آي ــود. وی از ش ــری ب ــرگان رهب خب
تهرانــی بــوده اســت و در دروس آيــات عظــام خامنــه ای، 
ــت.  ــته اس ــرکت داش ــز ش ــی ني ــل لنکران ــوردی و فاض بجن
ــاتی  ــن جلس ــزاری چني ــر از برگ ــا تقدي ــدا ب ــماعيلی در ابت اس
گفــت: امــروز جلســات گفتگوهــای دينــی بســيار زيــادی برگزار 
مــی شــود کــه خيلــی از آنها جمعيــت بســيار زيــادی دارنــد ولی 
عمــق ندارنــد بــه عبارتــی ايــن جلســات بيــش از شــعور، شــور 

ــق  ــی پرعم ــه فعل ــل جلس ــاتی مث ــزاری جلس ــا برگ ــد. ام دارن
ــد. ــد انديشــه کن ــد تولي ــی توان اســت و م

وی افــزود: بنــده از حيــث طلبگــی بــا آثــار شــهيد صــدر آشــنا 
هســتم و خوشــبختانه توفيــق داشــتم کتابــی کــه امــروز درباره 
ــت  ــی و عظم ــن بزرگ ــر م ــم؛ در نظ ــد را بخوان ــث ش آن بح
ــت  ــان نيس ــش ايش ــق دان ــتره و عم ــل گس ــه دلي ــان ب ايش
ــش  ــتردگی دان ــه گس ــتند ک ــر هس ــای ديگ ــی ه ــون خيل چ
ــه  ــن ب ــن م ــان در ذه ــت ايش ــتند. عظم ــق هس ــد و عمي دارن
ايــن موضــوع برمــی گــردد کــه بــه عقيــده مــن مرحــوم صــدر 
يــک ذهــن رياضــی و مهندســی داشــتند بــه هميــن دليــل هم 
مــن نــام ايشــان را فقيــه مهنــدس مــی گــذارم. در ايــن عبارت 
منظــورم از فقيــه، ديــن شــناس و از مهنــدس کســی اســت که 
توانايــی ايــن را دارد کــه وقتــی وارد يــک حــوزه ای مــی شــود 
پارادايــم و چارچــوب موجــود را بشــکند و يــک چارچــوب جديد 
ــا کنــد؛ مرحــوم صــدر در هــر حــوزه ای کــه وارد مــی شــد  بن
ــای  ــه ه ــا پاي ــع ب ــای رفي ــک بن ــرد و ي ــی ک نظــام ســازی م

نظــری مهــم مــی ســاخت.
اســماعيلی ادامــه داد: يکــی از مهــم تريــن کارهايــی کــه آيــت 
ــن اصــول و  ــود کــه بي ــن ب ــر صــدر انجــام داد اي اهلل محمدباق
فــروع تاريخــی تفکيــک قائــل شــد؛ بــه عقيــده ايشــان تاريــخ 
اســام را مــی تــوان هــم جزئــی نــگاه کــرد هــم کلــی؛ منتهــا 
ــه  ــود داشــته ک ــواره وج ــار هم ــت در رفت يکســری اصــول ثاب
ــا  ــتن آنه ــر داش ــا در نظ ــون ب ــت چ ــه داش ــه آن توج ــد ب باي

ــدوی حــل مــی شــود. يکســری از تناقضــات و تعارضــات ب
ــه اول  ــا در درج ــت: م ــری گف ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
بايــد ببينيــم ائمــه مــی خواســتند چــکار کننــد، نــخ تســبيح را 
دنبــال کنيــم و برايــن مبنــا بــه بررســی زندگــی آنهــا بپردازيــم. 
ــه ايــن ترتيــب دو ســود از ايــن رويــه مــی بريــم؛ اول آنکــه  ب
مانــع از تذبــذب مــی شــويم، دوم هــم اينکــه از تحجــر اجتنــاب 
ــتند  ــی خواس ــه م ــدر ائم ــوم ص ــده مرح ــه عقي ــم. ب ــی کني م
ــج روی و  ــف و ک ــا تحري ــه ب ــد؛ اول مقابل ــام دهن دو کار را انج
ــا اصــول ديــن  دوم کادرســازی و تربيــت آدم هايــی منطبــق ب
اســام. بــه ايــن ترتيــب معلــوم مــی شــود کــه چــرا هــر امامی 
ــک و روش  ــرده و تاکتي ــاب ک ــير انتخ ــک مس ــود ي ــرای خ ب

ــا ديگــر امامــان فــرق دارد. هــای هــر امــام ب
اســماعيلی اضافــه کــرد:  هــدف همــه امامــان در طــول تاريــخ 
ــه  ــا هــم فــرق داشــته ب ــی روش هــای آنهــا ب ــوده ول يکــی ب
ــا خليفــه اول متفــاوت از  ــار امــام علــی)ع( ب ــال رفت ــوان مث عن
ــن  ــش هــم اي ــوده اســت. دليل ــه دوم ب ــا خليف ــار ايشــان ب رفت
اســت کــه در هــر دو دوره کــج روی و انحرافــات وجــود داشــته 
ولــی در زمــان خليفــه دوم بــه ايــن کــج روی هــا رنــگ ديــن 
زده مــی شــده اســت. بنابرايــن نبايــد ايــن موضــوع کــه روش 

برخــورد هــر امــام متفــاوت بــوده را ايــراد بدانيــم.
ــم و  ــا دارد اينجــا بگوي ــده ج ــه بن ــه مهمــی هــم ک ــک نکت ي
جوانــان بســياری دربــاره آن از مــن ســوال کردنــد ايــن اســت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه ای ک ــردم و جامع ــه م ــن عام ــه در ذه ک
ــه  ــت ک ــه اس ــد اينگون ــی کن ــگاه نم ــن ن ــه دي ــی ب تخصص
امامــان شــيعه منفعــل بودنــد و هميشــه حقشــان خــورده شــده 
ــا آنهــا بســيار  اســت در حاليکــه اصــا اينطــور نيســت و اتفاق

ــد. ــوده ان ــذار ب ــر گ ــال و اث هــم فع
ــی از  ــت: يک ــان گف ــان در پاي ــورای نگهب ــدان ش عضــو حقوق
اتفاقــات خــوب کتــاب »امامــان اهــل بيــت عليهــم الســام، 
مرزبانــان حريــم اســام« تفکيــک بيــن نظريــه و عمل اســت. 
نکتــه مهمــی کــه از ايــن تفکيــک بايــد درک کــرد ايــن اســت 
کــه اشــکاالت عملــی را نبايــد بــا شــبهه نظــری ربــط دهيــم و 
همــواره بايــد ايــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــيم. کام آخر 
ــه مرحــوم صــدر هــدف ائمــه اطهــار ســاختن  ــه گفت اينکــه ب

يــک جامعــه آگاه اســت نــه يــک جامعــه هيجــان زده.
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ــزارش گــــ

و  هشت صد  با  مقارن  رجب،  چهارم 
قمری(  تاریخ  )به  سالگرد  پنجاهمین 
سهروردی  شهاب الدین  شیخ  شهادت 
مشهور به شیخ اشراق است. اندیشه های 
اسالمی،  فلسفه  تاریخ  در  سهروردی 
نقطه عطفی به شمار می آید که موجب 
تأثیر و تحول فکری بعضی از متفکران 
بزرگ پس از خود شده است. سهروردی، 
نفس،  نوری  معرفت  با  را  خود  فلسفه 
آغاز می کند و سامانه فلسفی خود را در 
همه مسائل )خداشناسی، جهان شناسی، 
معرفت شناسی و...(، با آن مفهوم از »نور« 
که از خودشناسی سلوکی خویش اخذ 
کرده، راه اندازی و تبیین می نماید. لذا بهتر 
است از این منظر، یعنی معرفت اشراقی 

نفس، با نظام فکری او آشنا شویم.

امــا از آنجــا کــه ســهروردی، بحث منســجم و 
ــه  منظمــی از نظــام معرفت شناســی خــود ارائ
ــل  ــداده و شــيوه نوشــتاری و ســبک و تحلي ن
ــا  ــا ب ــر آن شــديم ت او، تشــتت و ابهــام دارد، ب
ــکات و مســائل  ــی از ن ــن ضمن ــم و تبيي تنظي
مهمــی کــه در ايــن بــاب، به طــور پراکنــده در 
آثــار خــود پرداختــه، طرحــی کوتــاه و گويــا از 
تفکــر او در زمينــه معرفت شناســی، بيــان 
ــتار  ــر نوش ــم بهت ــت، فه ــی اس ــم. بديه کني
ــفه  ــی فلس ــا مبان ــی ب ــنايی کل ــش رو، آش پي

اشــراق را می طلبــد.
ســهروردی در کتــاب تلويحــات خــود، حکايت 
مناميــه ای را نقــل می کنــد. او می گويــد: 
زمانــی بــرای حــل مســئله علــم و چگونگــی 
ــر  معرفــت انســان، ســخت ســرگردان و درگي
تأمــل و رياضــت بــودم کــه شــبی در رؤيايــی 
خلســه آميــز، ارســطو را بــه خــواب ديــدم و در 
ــه  ــئله ب ــن مس ــواری های اي ــت از دش آن حال
او شــکايت بــردم. تنهــا راه حلــی کــه ارســطو 
ــت  ــن آموخ ــه م ــی، ب ــه عرفان ــن خلس در اي
ــاره کســی  ــود کــه »قبــل از آنکــه درب ــن ب اي
بينديشــی، دربــاره خــودت بينديــش کــه 
ــد  ــل خواه ــئله ات را ح ــو مس ــود ت ــان خ هم

ــرد. « )۱( ک
ايــن نصيحــت ارســطو بــه ســهروردی، همان 
چيــزی اســت کــه ســهروردی بــا مقدمــات و 
ــه  ــات آن دارد ک ــعی در اثب ــاص، س ــی خ مبان
تشــريح تک تــک هريــک از ايــن مقدمــات در 
ــاره  ــورت اش ــه ص ــد، ب ــث نمی گنج ــن بح اي

ــم: ــان می کني ــم و بي وار، تنظي
ــًا  ــود ذات ــوده و خ ــيط ب ــری بس ــور، ام ۱- ن
ــور  ــن ظه ــش عي ــذا حقيقت ــت. ل ــر اس ظاه
اســت. پــس از آشــکارترين پديده هــا، بديهــی 
ــب  ــود، موج ــت و خ ــف اس ــاز از تعري و بی ني
ظهــور غيــر خــود نيــز می گــردد و هــر 

ــود. ــناخته می ش ــه آن ش ــه ب ــا توج ــزی ب چي
»نور ظاهر لذاته و مظهر لغيره «

همــه انــوار در حقيقــت نــوری بــا هــم 
ســهيم اند و تفــاوت آن هــا در کمــال و نقــص 
ــا  ــف ت ــن ضع ــت. اي ــف اس ــدت و ضع و ش
جايــی اســت کــه ايــن ضعــف نــور، ديگــر بــه 
خــود قائــم نيســت بلکــه عــرض و هيئتــی در 

ــت. ــری اس ديگ
۲- معــارف انســانی دو قســم اند: آگاهی هــای 
ــی شــناخت  ــه اصل فطــری و بديهــی کــه پاي
ــند و  ــی می باش ــف و ادراک حس ــا در تعري م

مقدم تريــن و بديهی تريــن معلومــات.
ــه  ــت ک ــری همان هاس ــای غيرفط آگاهی ه
ــرای کســب آن هــا، صــرف توجــه و تصــور  ب
ــا  ــتيابی آن ه ــرای دس ــد و ب ــت نمی کن کفاي
ــژه ای  ــم وي ــا نظ ــود ب ــات خ ــد از معلوم باي
کمــک گرفــت. کــه ايــن معلومــات، ســرانجام 
بــه گزاره هــای فطــری می رســند. پــس 
مفاهيــم فطــری، همــان نورنــد. البتــه منظــور 
ســهروردی از مفاهيــم بديهــی و فطــری، 
تنهــا محسوســات بســيط اســت کــه از نظــر 
او پيداتــر از آن هــا نداريــم و بايــد آن هــا را پايــه 
فــرض کنيــم و همــه تعريف هــا را بــدان 

ــم. )۳( بازگرداني
ــود  ــاف خ ــوارض و اوص ــيا از ع ــود اش ۱- وج
ــوارض  ــوازم و ع ــدون ل ــرگاه ب ــد و ه متمايزن
ــه صــورت محــض  ــادی خــودو ب و لواحــق م
و خالــص لحــاظ شــوند، فقــط حضــور دارنــد. 
ــد  ــدم، مانن ــه ع ــبت ب ــود نس ــه وج ازآنجاک
نســبت ظهــور بــه خفاســت و نــور بــه ظلمــت 
اســت، لــذا موجــودات از جهــت خروجشــان از 
ــيايی اند  ــد اش ــود، مانن ــه وج ــه صحن ــدم ب ع

کــه از خفــا بــه ظهــور و از ظلمــت بــه ســوی 
ــن  ــه اي ــس کل وجــود ب ــور خارج شــده اند. پ ن

ــت. ــار، نورس اعتب
ــور  ــق ن ــی در حضــور مطل ۲- موجــودات وقت

ــوند. ــناخته می ش ــد، ش ــرار گيرن ق
ســهروردی ادراک حســی و خيالــی و عقلــی را 
همــه بــا ماهيــت اشــراقی تفســير می کنــد. در 
ادراک حســی از نظريــه خــاص خــود در بــاب 
چگونگــی ابصــار و در ادراک خيالــی از نظريــه 
خــود در بــاب عالــم خيــال و در ادراک عقلــی، 

از طريــق عقــل فعــال تبييــن می نمايــد.
۱- ماديــات، عيــن ظلمت انــد. چــون از نــوری 
ــه تنهــا بــرای خــود  ــذا ن برخــوردار نيســتند. ل
ــع ظهــور و حضــور  ــد، بلکــه مان حضــور ندارن

ــوند. ــم می ش ذات ه
ــه  ــل وجه ــه دلي ــانی ب ــه انس ــس ناطق ۲- نف
ــردات  ــم مج ــه عال ــق ب ــتن، متعل ــی داش اله
ــادی  ــذات م ــال و ل ــاف و امي ــت و از اوص اس
و جســمانی جداســت و در شــکل خالــص 
خــود، هويتــی اســت ادراکــی، نــوری و بســيط 
کــه فقــط حضــور دارد و همــواره بــرای خــود 

ــت. ــر اس ظاه
۳- علــم و ادراک و تعقــل، چيــزی جــز حضور 
معلــوم نــزد عالــم نيســت. پــس حيثيــت علم، 
ــم و  ــذا عل ــت. ل ــور اس ــور و حض ــن ظه عي
ادراک نورنــد. مراتــب علــم، دارد از ادراک 
ــی،  ــهود باطن ــی و ش ــوم عقل ــا عل ــی ت حس

ــد. ــدت نورن ــف و ش ــب ضع ــه مرات هم
ــال فيمــا  ــه حکــم قاعــده »حکــم االمث 4- ب
ــه  ــزی ک ــد« چي ــوز واح ــوز و فيمااليج يج
مشــمول حکمــی باشــد، مــورد ديگــری کــه 
اشــتراک در حقيقــت هــم دارنــد، نيز مشــمول 

آن حکــم خواهــد بــود. پــس چــون خصيصــه 
ظهــور و حضــور در نــور، نفــس و ادراک وجــود 

ــد. ــه در ارز يکديگرن دارد، هم
5- ذات شــیء، همــان ماهيــت شــیء اســت. 
ــه ذات  ــردن ب ــی ب ــی، پ ــناخت حقيق ــذا ش ل

ــت. ــیء اس ش
6- بــرای ادراک ذات و کنــه اشــيا بايــد آن هــا 
ــا  ــد )ب ــک کل واح ــوان ي ــوع به عن را بالمجم
ــی( آن  ــی و غيرذات ــات ذات ــام صف ــاظ تم لح
ــات شــیء  ــرا مقوم ــد. زي چنانکــه هســتند دي
به طــور عينــی و ذهنــی، جــدای از شــیء 
نيســتند. پــس نبايــد آن را تجزيــه عقلــی 
ــیء  ــان ذات ش ــود و مي ــل( نم ــس و فص )جن
ــد  ــن امي ــه اي ــرد، ب ــک ک ــات آن تفکي و صف
کــه بتــوان از طريــق کثــرت، وحــدت را 
ــد شــیء را بالمجمــوع  ادراک نمــود. بلکــه باي
چنانکــه حاکــی از وحــدت ذات بنمايــد، ديــد. 
وحــدت شــیء جــز از طريق خــودش اســتنتاج 
نمی شــود و فقــط در ايــن صــورت اســت کــه 
ــد  ــی خواه ــی و يقين ــیء، حقيق ــناخت ش ش
بــود. بايــد توجــه داشــت کــه بنــا بــر منطــق 
ــی  ــف مفهوم ــه تعري ــهروردی ب ــراقی، س اش

ــت. ــل اس قائ
البتــه ايــن نظــر او برخاســته از نظريــه خــاص 
او در بــاب تعريــف اســت. ســهروردی بــا نقــد 
تعريــف مشــايی، قائــل اســت چــون شــناخت 
ذاتيــات شــیء مشــکل می باشــد، لــذا تعريــف 
ــوارض و  ــه ای از ع ــاس مجموع ــر اس ــد ب باي
لــوازم محســوس اختصاصــی پديده هــا باشــد. 
ــی  ــه عبارت ــند. ب ــم باش ــی اع ــد بعض هرچن
ــودن را  ــرف ب ــت مع ــه صاحي ــی آنچ تمام
دارنــد، بايــد يک جــا بــر شــیء مــورد تعريــف 
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ــترکات آن  ــر مش ــند و آن را از ديگ ــع باش جم
ــازند. )۱0( ــدا س ج

ــواس  ــق ح ــت، از طري ۱- ادراک ذات و ماهي
حاصــل نمی شــود، چــون حــواس فقــط 
ظاهــر شــیء را می شناســد. از طرفــی حقايــق 
را نمی تــوان بــا زبــان و اطاقــات عرفــی 

ــود. ــن نم تبيي
۲- ذوات اشــياء در ُمُثــل آن هــا در قلمــرو 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــه نهفت ــه فلکي ــول کلي عق
انــوار  جهــان  آن  بــا  بايــد  ذوات،  ادراک 
اســپهبديه )مثــال( کــه عالــم بــه جميــع 

نمــود. برقــرار  ارتبــاط  اشــياء اند، 
ــر  ــوار ب ــراق ان ــق اش ــاط از طري ــن ارتب ۳- اي
ذات نفــس انســانی )فاعــل شناســا(، صــورت 

می گيــرد.
4- هرکــس از ذات خــود غفلــت نکنــد، ذاتش 

بــرای او ظهــور خواهد داشــت.
ــود  ــس خ ــی از نف ــا آگاه ــان ب ــس انس 5- پ
نزديک تريــن  به عنــوان  )فاعــل شناســا(، 
شــیء بــه خــود کــه اشــراقات عالــم نوراالنــوار 
کــه ذات جميــع اشــياء در آن وجــود دارد، به آن 
افاضــه می شــود و بــا اشــراق و پرتوافکنــی اش 
ــذا  ــد. ل ــياء را درک می کن ــياء، ذات اش ــر اش ب
معرفــت نفــس، کانــون هرگونــه شــناخت بــه 

ــد. ــمار می آي ش
ســهروردی بــا حضــوری خوانــدن علــم 
آن  از  معرفت شناســی  نتايــج  خــود،  بــه 
ــای  ــه ويژگی ه ــه از جمل ــه آنک ــرد. چ می گي
ــم  ــن اســت کــه چــون عل ــم حضــوری اي عل
ــت  ــی اس ــچ صورت ــطه هي ــوری بی واس حض
ــذا  ــدرک ظهــور دارد، ل ــرای ُم ــوم ب و ذات معل
ــدق  ــت، ص ــدم مطابق ــت و ع ــئله مطابق مس
ــال  ــود و احتم ــرح نمی ش ــذب در آن مط و ک
ــورت و  ــون ص ــدارد. چ ــود ن ــا در آن وج خط
مفهومــی در کار نيســت کــه از واقــع حکايــت 
کنــد تــا نوبــت بــه مطابقــت و عــدم مطابقــت 
برســد. از ايــن رهگــذر، علــم حضوری، شــامل 

ــکام  ــن اح ــرا اي ــود. زي ــد منطــق نمی ش قواع
بــرای مصونيــت از خطــا وضع شــده اند و 
همچنيــن ايــن علــم، مشــمول قواعــد تجريد، 
انتــزاع، تقســيم بــه اعتبــاری و حقيقــی، تصور 
و تصديــق، کلــی و جزئــی و... نمی شــود. زيــرا 
اين هــا همــه از احــکام علــم حصولــی اســت، 
ــطه ای  ــوم، واس ــم و معل ــن عال ــه بي ــا ک آنج
لحــاظ می شــود و نوعــی غيريــت ميــان 

ــرار اســت. ــا برق آن ه
ــود،  ــه خ ــس ب ــم نف ــهروردی، عل ــر س از نظ
ــاتش و  ــش، احساس ــئونش، افعال ــش، ش قواي
همــه حقايــق مجــرد، بــه نحــو علــم حضوری 
اســت )۱6( و ديگــر مجــردات نيــز بــه خاطــر 
برخــورداری از حيــات تجــردی بــه نحــو 
ــيای  ــه اش ــد و ب ــود عالم ان ــه خ ــوری ب حض
ــم  ــد. عل ــم دارن ــراق عل ــق اش ــر از طري ديگ
ــه خــود و اشــيا ديگــر از هميــن  باری تعالــی ب

ــت. ــنخ اس س
معرفت شناســی  در  اساســی  اصــل  لــذا 
ســهروردی کــه او بــه شــکل جديــدی تبييــن 
ــه  ــود اســت ک ــه خ ــم حضــوری ب ــود، عل نم
ادراکات و بديهيــات حســی نيــز وابســته به اين 
ــدون خودآگاهــی، هيــچ علمــی  ــد. ب معرفت ان

نمی تــوان داشــت. )۱۷(
ــه نظــر ســهروردی، شــناخت خــود هــم در  ب
ــم در  ــرد و ه ــورت می گي ــری ص ــطح نظ س

ــود. ــق می ش ــی محق ــطح عمل س
قــوه عقانــی از ســويی در حــد قوه اســتداللی 
اســت و از ســويی قــوه ادراک بی واســطه همــه 
حقايــق آفاقــی و انفســی، و لذا معرفت شناســی 
مبتنــی بــر اســتدالل و مشــاهده اشــراقی 
ــی و  ــری اقناع ــی، ام ــتدالل عقل ــت. اس اس
مشــاهده عقلــی، امــری قاطــع و يقينــی. 
عقــل شــهودی در تضــاد بــا عقــل اســتداللی 
نيســت، بلکــه ايــن دو مکمــل هم انــد. 
ــت. )۱8(  ــص اس ــری ناق ــدون ديگ ــی ب يک
هرچنــد عقــل شــهودی، اصــل اســت و عقــل 

ــرع. ــتداللی ف اس
بنابراين، شناخت دو طريق دارد:

۱- راه طبيعــی کــه طــی آن محسوســات، 
موضــوع ادراک قــرار می گيرنــد و عقــل 
ــه را  ــه مســاعدت عقــل فعــال، صــور معقول ب

تجريــد می کنــد.
عقــل،  آن،  در  کــه  عالــی  طريــق   -۲
ــس از  ــرد نف ــس از تج ــود را پ ــات خ موضوع
ــن رو ادراک در  ــد. ازاي ــاهده می کن ــدن، مش ب

ــت. ــرد اس ــا تج ــه ب ــه مازم ــن طريق اي
ــياء  ــت اش ــناخت حقيق ــرای ش ــه ب ــال ک ح
بايــد بــه قلمــرو ُمُثــل آن هــا در عالــم روحانــی 
متصــل شــد، راه شــناخت ايــن امــور روحانــی 
و قابليــت درک اشــراق، ايــن اســت کــه 
ــال واال در  ــام امي ــع تم ــه منب ــن" ک نفس"م
حجــاب تعلقــات مــادی کــه عيــن ظلمت انــد، 
بکوشــد تــا بــا تهذيــب و مجاهــدت و رياضت، 
ــه او  ــت ب ــور معرف ــاز شــود و ن ــش ب ــده دل دي
اشــراق گــردد و بــه شــناخت شــهودی حقايق 
ــادی،  ــم م ــه عال ــه آنک ــد، چ ــل آي ــوری نائ ن
ظلمــت اســت و معرفــت حقيقــی که نورســت 
ــور ذات  ــع حض ــود و مان ــت نمی ش در آن ياف
ــل  ــه قاب ــود ک ــوری ش ــد ن ــس، باي اســت. نف

ــردد. )۲0( ــی گ ــوار اله درک ان
در ۱5  را  حقيقــی  دانــش  راه  ســهروردی 
نــور بــا ويژگی هــای خــاص آن، تشــريح 
ــم  ــهودی از عال ــوار ش ــن ان ــه اي ــد ک می کن
ــم و  ــير عل ــوند و اکس ــان می ش ــل، فيض عق
ــرای چنيــن  ــد. شــرط الزم ب قــدرت و حيات ان
ــمانی  ــای جس ــد از کالبده ــه ای، تجري تجرب

ــت. اس
او بــرای رياضــت و تهذيــب نفــس، دســتوراتی 
دارد. از جملــه: گرســنگی و روزه داری. زيــرا 
هــر آفتــی از ســيری و پرخــوری اســت. 
ــادت پيوســته  ــداری شــب. عب ــی و بي کم خواب
و ذکــر نام هــای خــدا کــه از ذکــر زبانــی آغــاز 
ــر  ــه ذک ــان ب ــه ج ــا ک ــدان ج ــا ب ــود ت می ش

ــروی  ــوی.   پي ــدن از جاذبه هــای دني ــد. بري آي
ــر و مرشــدی کــه طــی طريقــت نمــوده  از پي
ــر  ــد و ب ــن ورد کن ــی و تلقي ــد و راهنماي باش
ــد. تضــرع و  ــب باش ــارت و مرات ــال او نظ اعم
دعــا و اتصــاف بــه فضايــل و خصائــل نيکوی 
اخاقــی همچــون صــدق، تواضــع، شــفقت و 

اخــاص و... )۲۱(
بــا رعايــت ايــن امــور، درهــای ملکــوت 
مشــاهده  حقايــق  و  می شــود  گشــوده 
ــه  ــهروردی، صبغ ــان س ــه عرف ــردد. البت می گ
قرآنــی و وحيانــی دارد. ســعادت، معرفــت 
ــلوک  ــير و س ــرو س ــان در گ ــت انس و فضيل
معنــوی و ســتايش و پرســتش خــدا و تطهيــر 

آلودگی هاســت. از  دل 
ــر  ــی ب ــای اله ــه بارقه ه ــت ک ــن راه اس از اي
ــی را  ــرب اله ــات ق ــود و درج ــراق می ش او اش
طــی می کنــد و بــه معرفــت حقيقــی و يقينــی 

ــردد. )۲۲( ــل می گ نائ
ــه  ــادآوری دو نکت ــال، ي ــن مق ــش اي پايان بخ
از آموزه هــای ســهروردی و فــرازی از وصيــت 

او اســت:
۱- ميــزان و مــاک انتخــاب و تصميــم، 
برهــان اســت و بــس. از کســی تقليــد مکــن! 

ــران. ــا ديگ ــم ي ــن باش م
۲- تــا جهــان بــوده و باشــد، نــور حکمــت، بــا 

دنيادوســتی در يــک جــا نمی گنجــد.
ــا  ــز، ب ــدگار همه چي ــدا و آفري ــروردگارا ای خ پ
مــا چنــان رفتــار کــن کــه شايســته توســت و 
لحظــه ای مــا را بــه خــود و ديگــران وامگــذار. 
ــرو  ــا ف ــر م ــرت را ب ــا و آخ ــر دني ــا خي خداي
ــا بازگــردان.  ــا و آخــرت را از م ــز و شــر دني ري
آگاهمــان  بپوشــان،  را  مــا  کاســتی های 
ــه  ــن. ب ــان ک ــان ده، پاکيزه م ــردان، ياری م گ
ــدار  ــا دي ــوز و ب ــا را بيام ــان، م ــان برس کمالم
ــن  ــردان، ای بهتري ــبختمان گ ــودت، خوش خ
مايــه اميــدواری و ای مهربان تريــن مهربانــان 

)۲4(

پی نوشت ها:
)۱(- م. م.سهروردی. ج۱ . ص ۷0

)۲(- م. م.سهروردی. ج ۲ . ص ۱06 و ص ۱۱۳ و ص ۱6۷
)۳(- سهروردی و مکتب اشراق. ص 50 تا 54

حکمت اشراق سهروردی. ص 6۳ و ص 64 و ص 9۲ و ص 9۳
ــيرازی.  ــن ش ــرح قطب الدي ــراق. ج۲. ص 48 )ش ــت اش )4(- حکم

ص ۲8۳ و ص ۲84(
)5(- م. م.سهروردی. ج۲ . ص ۱۱۷

)6(- م. م.سهروردی. ج۲.ص ۱0۷ تا ص ۱۱0
)۷(- م. م.سهروردی. ج۱. ص ۷۲

ــت  ــه اصال ــل ب ــوان وی را قائ ــر او نمی ت ــن نظ ــا اي ــه ب )8(-  البت
ماهيــت دانســت. زيــرا ســهروردی، نظــام فلســفی خــود را در 
ــراق  ــور و اش ــا ن ــی، ب ــی و جهان شناس ــی، معرفت شناس روش شناس
تبييــن می کنــد و اختــاف مراتــب وجــودی و ادراکــی را در شــدت و 
ضعــف نــوری می دانــد. لــذا بهتــر اســت او را قائــل بــه اصالــت نــور 

ــهروردی. ص 59 و 60(       ــت س ــور در حکم ــت. )ن دانس
)9(- حکمت اشراق. ص ۳۷۳

)۱0(- حکمت اشراق سهروردی. ص 66 و ص 6۷
)۱۱(- حکمت اشراق. ص ۳8

)۱۲(- )البتــه بايــد توجــه داشــت کــه عالــم مثــال يــا ُمُثــل معلقــه 
ســهروردی غيــر از ُمُثــل افاطونــی اســت. ُمُثــل افاطونــی، 
ــد  ــل ســهروردی معلق ان ــا ُمُث ــت هســتند، ام ــوری ثاب وجودهــای ن

ــاده  ــری ورای م ــم، مظاه ــن عال ــر نيســتند و در اي ــال در جواه و ح
ــم  ــأ عال ــی و منش ــور حقيق ــن ص ــد و موط ــکان دارن ــان و م و زم
ماده انــد( م. م.ســهروردی. ج۲. ص ۱60 و ص ۲۱۱ تــا ص ۲۱۳ 

و ص ۲۳0 و ص ۲۳۱
)۱۳(- البتــه بايــد توجــه داشــت کــه فرآينــد اشــراق انــوار، بــه نحــو 
ــی  ــه صــورت اتصــال و انفصــال. يعن ــه ب ــه اشــراقی اســت ن اضاف
بی آنکــه چيــزی از منبــع اصلــی کاســته يــا جــدا شــود، نــور فيضــان 

می شــود.   م. م.ســهروردی.   ج۲. ص ۱۳۷ و ص ۱۳8
)۱4(- م. م.سهروردی. ج۲. ص ۱۱0

ــی  ــنخ اتحــاد عقل ــوار، از س ــم ان ــا عال ــس ب ــه اتحــاد نف )۱5(- البت
ــهروردی. ج۲ ص ۲۲8( ــرورت. م. م.س ــا صي ــاد ب ــه اتح ــت ن اس

)۱6(- م. م.سهروردی. ج۲. ص ۲۱۳ و ص ۲۱4
)۱۷(- ســهروردی بــرای علــم حضــوری بــه خــود، بيــش از 
چهــار دليــل مــی آورد. م. م.ســهروردی ج۱ص 485- 484 و م. 

ص۱۱۱ ج۲  م.ســهروردی. 
)۱8(- م. م.سهروردی. ج۱ . ص ۳6۱

)۱9(- درس گفتــار اســتاد طاهــره کمالــی زاده. درآمــدی بــر 
58 ص  اســامی.  انديشــه  در  معرفت شناســی  نظريه هــای 

)۲0(- عرفان در حکمت اشراق، ص ۱0۷ تا ۱۱۱
)۲۱(- همان، ص ۱۱5 و ص ۱۲8 تا ص ۱۳0

)۲۲(- علم حضوری. ص 58 و 59
)۲۳(- حکمت اشراق سهروردی. ص ۲0

)۲4(- همان. ص ۲۲۷. فرازی از دعای سهروردی
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ــزارش گــــ

بسیج  همت  به  آنها«  آوینی  ما  »آوینی  همایش 
دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و پردیس هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش بهروز 
افخمی، محمدحسین مهدویان و وحید یامین پور به 

پرداختند. سخنرانی  ایراد 

در ابتــدای ايــن جلســه بهــروز افخمــی در پاســخ به ســوالی مبنی 
بــر فــرم و محتــوا از منظــر شــهيد آوينــی اظهــار داشــت: بنــده 
ــم و کار  ــتفاده کن ــوا اس ــرم و محت ــاظ ف ــدارم از الف ــه ای ن عاق
فيلــم ســازی را بايــد بــه صــورت عملــی آموخــت و در مــورد فرم 

و محتــوا نظــری نــدارم.
مهدويــان نيــز در پاســخ بــه ايــن ســوال گفــت: شــهيد آوينــی 
ــوزه  ــه او در ح ــن مقال ــه آخري ــينما ک ــک در س ــه تکني در مقال
ــورد  ــود در م ــز دادن گذشــته خ ــرده تميي ــاش ک سينماســت ت
ــن صــورت  ــه اي ــت ب ــد گف ــد. باي ــوا را اصــاح کن ــرم و محت ف
نيســت کــه فــرم و محتــوا قابــل تفکيــک باشــد و ســيد مرتضی 
آوينــی هــم در نهايــت در آخريــن مقالــه خــود مســئله تفکيــک 

ــد. ــی کن ــوا را رد م ــرم و محت ف

یامین پور: تفکیک فرم و محتوا ابتذال ایجاد می کند
ــب  ــينما مخاط ــاالت س ــه مق ــاره ب ــا اش ــور ب ــن پ ــد يامي وحي
ــی  ــت: آوين ــه جــادو گف ــد ۳ آيين ــاالت جل ــردم و مق و ســينما م
ــه  ــد ک ــان بجوش ــد توأم ــوا باي ــرم و محت ــه ف ــت ک ــد اس معتق
ــه وجــود مــی آيــد. البتــه تکنيــک  در غيــر اينصــورت ابتــذال ب
ــر  ــذا اگ ــته باشــد، ل ــود داش ــد وج ــون باي ــرای مضم مناســبی ب
ايــن اتفــاق نيفتــد بــه ابتــذال کشــيده مــی شــود ولــو اينکــه آن 
ــوا  ــرم و محت ــک ف ــد. تفکي ــی باش ــون مقدس ــون، مضم مضم
ذهنــی و انتزاعــی و غلــط اســت و اگــر کســی بــه صــرف توجــه 
ــيده  ــذال کش ــه ابت ــد ب ــازی ورود کن ــم س ــه فيل ــوا ب ــه محت ب
مــی شــود. تاکيــد خــود شــهيد آوينــی بــر نــگاه توامــان فــرم و 
مضمــون بــوده و شــديدترين انتقــادات آوينــی نيــز از ايــن زاويــه 
ــی و مشــق  ــار و ن ــادر، ن ــون، م ــای هام ــم ه ــوده اســت و فيل ب

ــد. ــد مــی کن ــگاه نق ــن ن ــا همي عشــق را ب
 

افخمـی: نظریه پـردازی کمکـی به ایجـاد فیلم های 
خوب نکرده اسـت

افخمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اصطــاح ميزانســن کــه در فيلم 
ســازی رايــج شــده اســت، گفــت: ايــن واژه، واژه ای اســت کــه 
ــد  ــی کن ــا دوا نم ــورد آن دردی از م ــتفاده از آن و بحــث در م اس
ــد  ــی خواهن ــه م ــرای کســانی اســت ک ــز ب ــوا ني ــرم و محت و ف

نظريــه پــردازی کننــد و ايــن نظريــات کمکــی بــه ايجــاد فيلــم 
هــای خــوب نکــرده اســت. اکنــون بــه نظــر مــن اولويــت ايــن 
اســت کــه بــه ايــن ســوال پاســخ دهيــم کــه ســيدمرتضی آوينی 
ــه درد  ــه نظــری او ب ــا جنب ــد؟ آي ــا مــی آي ــه چــه کار م امــروز ب
ــر  ــا فيلــم هايــی کــه ســاخت و تاثيراتــی کــه ب مــی خــورد و ي

جــای گذاشــت؟

ــی را  ــرات آوین ــجویی نظ ــان: در دوره دانش مهدوی
ــدم خوان

مهدويــان در پاســخ بــه انتقــادی مبنــی بــر اينکــه در ســينمای 
ــی  ــم ســاخته م ــون فيل ــک مضم ــر محــور ي ــوال ب ــروز معم ام
شــود، گفــت: رونــد فيلــم ســازی اينطــور نيســت کــه بــر اســاس 
يــک مضمــون بخواهيــم آن را بــه يــک اثــر ســينمايی تبديــل 
ــی آن را  ــی آوين ــيد مرتض ــه س ــت ک ــی اس ــن نگاه ــم. اي کني
مذمــوم مــی دانــد. اگــر کارگردانــی کــه ســوار بــر تکنيک اســت 
ــم  ــن فيل ــه اي ــد، ب ــم کن ــه فيل ــه ب ــی را ترجم ــد مضمون بخواه
هــای مضمــون زده امــروز مــی رســيم. قبــل از هــر چيــز فيلــم 
ســاز فيلــم خــود را در تخيــل خــود مــی بينــد و ســعی مــی کنــد 
ــان  ــا الم ــذا ب ــد. ل ــل کن ــب منتق ــه مخاط ــرده ب ــه درک ک آنچ
ــه فــرم خــوب رســيد. ــوان ب هــای مشــخص فرميــک نمــی ت

مهدويــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اينکــه چــه اثراتــی از 
ــن در دوره دانشــجويی نظــرات  ــت: م ــه اســت گف ــی گرفت آوين

ــه  ــی ک ــن دو فيلم ــه در اي ــی آنچ ــدم ول ــی را خوان ــای آوين آق
ســاختم بــه مــن کمک کــرد ســکانس غــواص هــای فيلم شــب 
عاشــورايی و بطــور کلــی فيلــم هــای روايــت فتــح بــود. اينگونه 
نيســت کــه فيلــم ســازی بــه لحــاظ فنــی خيلــی پيچيده باشــد. 
بــه نظــر مــن بــی پيرايگــی و تــاش بــرای انتقــال درســت آن 
صحنــه موضوعيــت دارد. البتــه مقــاالت آوينــی برای مــن جالب 
ــورايی  ــم شــب عاش ــاص از فيل ــر آن ســکانس خ ــی اگ ــود ول ب

نبــود مــن نمــی توانســتم دو فيلــم خــود را درســت کنــم.

یامیــن پــور: شــأن نظــری آوینــی در روایــت فتــح 
دیــده مــی شــود

ياميــن پــور در واکنــش بــه اظهــارات مطــرح شــده عنــوان کــرد: 
نســبت روايــت فتــح بــه مقــاالت آوينــی نســبت عرفــان عملــی 
بــه عرفــان نظــری اســت. ســاختن يــک فيلــم خياطــی نيســت 
بلکــه خلــق اســت. تمــام آنچــه آوينــی آموختــه در قالــب روايــت 
فتــح تجلــی پيــدا مــی کنــد. در روايــت فتــح کامــا شــان نظری 
آوينــی ديــده مــی شــود و هيــچ تعارضــی بيــن مقــاالت ســوره و 
روايــت فتــح نيســت و آن مقــاالت بــه نوعــی مکتــوب روايــت 

فتــح اســت.
ــت  ــن اس ــد اي ــی کن ــرت زده م ــا را حي ــه م ــه داد: آنچ وی ادام
کــه شــما چگونــه مــی توانيــد خودتــان را بــه حقيقــت فی نفســه 
نزديــک بکنيــد؟ آوينــی مــی گويــد ســينمای سوبجکتيويســتی 

در همایش آوینی ما آوینی آنها 
مطرح شد؛

نسبت روایت فتح به 
مقاالت آوینی نسبت 

عرفان عملی به عرفان 
نظری است
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ــزارش گــــ

ــه حقيقــت نخواهــد شــد. نقــد  ســينمايی اســت کــه نزديــک ب
ــی  ــوش مهرجوي ــه داري ــت ک ــن اس ــون همي ــه هام ــی ب آوين
ــر  ــر س ــث ب ــد. بح ــته باش ــان داش ــی از عرف ــد درک ــی توان نم
صرفــاً تکنيــک و يــا مضمــون نيســت، بحــث ايــن اســت کــه 
يــک کارگــردان چقــدر مــی توانــد آنچــه مــی خواهــد بگويــد را 
خــود درک کنــد. ســينما بايــد تــاش کنــد خــود را بــه حقيقــت 
ــار  ــرای مخاطــب عــام اســت و در اختي ــد. ســينما ب نزديــک کن
فيلــم ســاز نيســت بلکــه در اختيــار حقيقــت اســت و اگــر کســی 
ــک  ــان نزدي ــه عرف ــد ب ــد باي ــخن بگوي ــان س ــد از عرف بخواه
شــود. شــهيد باقــری در فيلــم آخريــن روزهــای زمســتان شــهيد 
باقــری ســاخته و پرداختــه ذهــن آقــای مهدويــان نيســت بخاطر 

هميــن توانســته موفــق باشــد.

افخمی: وجه عملی آوینی از وجه نظری او مهم تر است
در ادامــه برنامــه افخمــی بــا بيــان اينکــه آوينــی توانســت آنچــه 
در ســينما متــداول اســت را بــر هــم بزنــد، گفــت: همــه اصــرار 
مــن ايــن اســت کــه کاری کــه امــروز مــی کنيــم بايــد بــه درد 
ــی  ــيد مرتضــی آوين ــه نظــری س ــروز بخــورد. وج ــينمای ام س
آنقــدر اهميــت نــدارد کــه بخــش عملــی او اهميــت دارد. وجــه 
نظــری او غالبــاً عکــس العملی نســبت بــه تصــور رايج از ســينما 
ــن  ــه اي ــود ک ــر ب ــينما و هن ــاره س ــايع درب ــات ش ــر و خراف و هن
خرافــات توســط فضــای روشــن فکرانــه تجديــد و تشــديد مــی 

شــد و بــه راحتــی هــم مــی شــد آن را نفــی و انــکار کــرد.
وی ادامــه داد: از نظريــه پــردازی تنهــا مــی تــوان نظريــه پــرداز 
شــد و بــه کار عملــی منتهــی نمــی شــود. اگــر احســاس کرديــد 
ــه  ــرداز شــويد در راســتای نفــی نظري ــه پ کــه الزم اســت نظري
ــود  ــه وج ــردازی خراف ــه پ ــر نظري ــد. اگ ــدم برداري ــردازی ق پ
ــديم.  ــی ش ــردازی نم ــه پ ــا در آن دوران وارد نظري ــت م نداش
کســی کــه مــی خواهــد تغييراتــی در ايــن عالــم ايجــاد کنــد بــه 
تجربيــات عملــی روی مــی آورد. کار اصلــی ســيدمرتضی آوينــی 
در فيلــم ســازی و در جبهــه و در ارتبــاط بــا جنــگ شــکل گرفت.

یامیـن پور: اگـر امثـال آوینـی نبودند فیلم سـازهای 
غربـی بـه بت دانشـگاه هـای مـا تبدیل می شـدند

ياميــن پــور در پاســخ بــه موضوعــات مطــرح شــده عنــوان کــرد: 
هنــر موهبتــی اســت کــه هــر کســی توفيــق آن را نــدارد و ايــن 
روشــن اســت کــه هــر کــس بيشــتر در حــوزه ای دانــش داشــته 
ــل  ــا از داخ ــود و ضرورت ــی ش ــی نم ــد خوب ــا هنرمن ــد لزوم باش
ــوزش  ــر آم ــرای هن ــا ب ــد. ام ــی آي ــرون نم ــد بي ــوری هنرمن تئ
ــک  ــورد ي ــت. در م ــه هاس ــت تجرب ــوزش انباش ــت. آم الزم اس
هنــر صنعــت رســانه ای ماننــد ســينما کــه در آن تکنيــک وجــود 
دارد بــه تجربــه چنــد ده ســاله نمــی تــوان بــی اعتنــا بــود کــه 
ايــن تجربيــات اکنــون تبديــل بــه نظريــه شــده اســت. ســينما 
عالــم تئــوری اســت و اگــر بخواهــد بالنــده شــود نيازمنــد تئوری 
اســت. منظــور ما لفاظــی نيســت. اگر امثــال آوينــی نبودنــد فيلم 
ســازهای غربــی بــه بــت دانشــگاه هــای مــا تبديــل مــی شــدند 

لــذا نمــی تــوان ايــن نقــش را ناديــده گرفــت.
وی ادامــه داد: بايــد گفــت بيــش از هفتــاد درصــد نوشــته هــای 
آوينــی در حــوزه علوم انســانی و سياســت گــذاری و فرهنــگ و... 
اســت و ســی درصــد آن بــه هنــر و ادبيــات و ســينما برمــی گردد 

و بايــد بــه ايــن هــم توجــه داشــت.

افخمــی: نظریــه پــردازی آوینــی بــرای نفــی نظریه 
ــج بود ــای رای ه

ــت:  ــور گف ــن پ ــخنان يامي ــه س ــش ب ــی در واکن ــروز افخم به
آمــوزش بــه معنــای دريافــت تکنيک ربطــی بــه نظريه پــردازی 
نــدارد. مــن ســوال مــی کنم کــه نظريــه پــردازی بــه چــه دردی 
مــی خــورد؟ ســيدمرتضی آوينــی اگــر وارد نظريــه پــردازی مــی 
ــی  ــه م ــی ک ــود. کس ــج ب ــای راي ــه ه ــی نظري ــرای نف ــد ب ش

خواهــد فلســفه را رد کنــد بايــد از ابــزار آنهــا اســتفاده کنــد.

ــی  ــگاه کتاب ــن در دانش ــت: م ــوص گف ــن خص ــان در اي مهدوي
ماننــد کتــاب بــازن در مــورد واقــع گرايــی در ســينما را خوانــدم 
کــه در ايــن کتــاب آمــده اســت بــرای اينکــه فيلــم واقعی باشــد 
بايــد پــان هــای بلنــد داشــته باشــد! مشــخص اســت کــه ايــن 
ــم  ــه بخواهي ــت ک ــن جه ــوری از اي ــرف درســت نيســت. تئ ح
راجــع بــه فيلــم حــرف بزنيــم بــه درد مــی خــورد ولــی واقعيــت 
ايــن اســت کــه مثــا واقــع گرايــی در فيلــم بــا نظريــات بــازن 

بــه وجــود نمــی آيــد.
وحيـد ياميـن پـور در ادامه اظهـارات خـود گفت: من مـی خواهم 
بدانـم چـرا آقای آوينی مثا از فيلم عروس خوشـش آمـده و از آن 
تعريف می کند؟ تئوری، انباشـت توضيحات و ادراکات و شـعوری 
اسـت که انسـان بـه دسـت مـی آورد. منطقی کـه بر يـک اظهار 

نظر حاکم اسـت نظريه پـردازی خواهـد بود.
ــت:  ــار داش ــور اظه ــن پ ــای يامي ــث ه ــورد بح ــی در م افخم
ــی اســت.  ــه بحــث تکنيک ــر ب ــده ناظ ــای مطــرح ش بحــث ه
ــم وارد فلســفه بافــی  ــوژی. مــن مــی گوي ــوری يعنــی ايدئول تئ
و ايدئولــوژی نشــويد. ايدئولــوژی هــا فيلــم هــا را نســاخته انــد.
ــار  در ادامــه ايــن همايــش مهدويــان در مــورد تاثيرپذيــری از آث
ــای  ــات آق ــی مــن در دانشــگاه نظري ــی گفــت: وقت شــهيد آوين

ــا کســی مواجــه شــدم کــه احــوال حاضــر  ــدم ب ــی را خوان آوين
ــا از  ــد. واقع ــی کن ــد م ــرا تايي ــاس م ــد و احس ــی کن ــی م را نف
ــدی رهــا شــدم و ســعی کــردم مواجهــه واقعــی خــود  يــک بن
را بــا عالــم هــر فيلــم پيــدا کنــم. لــذا بــه ايــن صــورت بــه يــک 

ــن از ســينما ريخــت. ــرس م ــی رســيدم و ت آزادگ
ــه  ــی چ ــار آوين ــه آث ــوال ک ــن س ــه اي ــز در پاســخ ب ــی ني افخم
اثــری در فيلــم هــای شــما گذاشــته اســت، گفــت: کســانی کــه 
ــه  ــد کــه دوربيــن ب ــاد دارن ــه ي ــد ب ــده ان ــم روز فرشــته را دي فيل
ســنگ قبــر نزديــک مــی شــود و داخــل خــاک مــی رود و بعــد 
از عبــور از خــاک بــه دنيــای ديگــری وارد مــی شــود کــه همــه 
چيــز وارونــه اســت و درختــان برعکــس انــد و آســمانش وارونــه 
اســت. لــذا ايــن را مســتقيما از نوشــته هــای آوينــی گرفتــم کــه 
ــه آســمان  ــن خــاک راهــی ب ــی شــود از اي ــود مگــر م ــه ب گفت

نباشــد.
ــی  ــری از آوين ــر پذي ــزل دادن تاثي ــاد از تن ــا انتق ــور ب ــن پ يامي
ــت: يکــی  ــه افخمــی گف ــک ســکانس خطــاب ب ــه ســطح ي ب
ــينماگرانی  ــدود س ــما از مع ــه ش ــوده ک ــن ب ــما اي ــرات ش از تاثي

ــد. ــی کني ــد م ــرب را نق ــه غ هســتيد ک
ــای  ــوان از چارچــوب ه ــی ت ــانی نم ــه آس ــه داد: ب ــی ادام افخم
منطقــی بــر اســاس ايــده هــای دلبخواهــی خــاص شــد. ســيد 
مرتضــی در نفــی نظريــه، نظريــه مــی گفــت و در نفــی فلســفه 
فلســفه مــی گفــت. او ســيطره تئــوری بافــی را شکســت. کســی 

اگــر در ايــن خصــوص احســاس نيــاز مــی کنــد ايــن کار را انجام 
دهــد.

ياميــن پــور در رد ســخنان افخمــی گفــت: شــهيد آوينــی يکی از 
منتقديــن نظــام آموزشــی هنر و ســينما بــود و معتقــد بــود از اين 
درس هــا هنرمنــد بيــرون نمــی آيــد و بايــد فلســفه جايگزيــن 
درس هــای حاضــر شــود. البتــه نــه بــه معنــای فلســه بافــی. او 
منظــور خــود را از فلســفه ســينما در مقالــه ای بيــان مــی کنــد. 
ــوزه  ــی در ح ــوری آوين ــا تئ ــت ه ــن يادداش ــه اي ــذا مجموع ل
سينماســت و تــاش نظــری او تئــوری آوينــی در ســينمای ملی 
ــم خــوب  ــد چــرا فــان فيل ــن اســاس مــی گوي ــر اي اســت و ب

اســت و ديگــری بــد اســت.

ــینمای  ــاب س ــور در کت ــوم مددپ ــور: مرح ــن پ یامی
ــد ــی ده ــی را بســط م ــه آوین اشــراقی نظری

ــراقی  ــينمای اش ــاب س ــور در کت ــوم مددپ ــه داد: مرح وی ادام
هميــن نظريــه آوينــی را بســط مــی دهــد کــه اشــراق در مقابــل 
ســوبجکتيويته را مطــرح مــی کنــد. حقيقــت را بلعيــدن و حديث 
ــم بيــرون ريختــن مــی شــود  نفــس کارگــردان را بصــورت فيل
ســينمای جشــنواره ای و ســوبجکتيويته کــه اکنــون شــاهد آن 

هســتيم. بــه لحــاظ نظــری آوينــی بــر طبــق عرفــان ابــن عربی 
مســائل را مــی بينــد و همــه چيــز را اينگونــه ادراک مــی کنــد. او 
معتقــد اســت قلــب هنرمنــد مهبــط فرشــتگان اســت و مرتبــه 
ســينما را بــه ايــن صــورت بــاال مــی بــرد. لــذا خيلــی هــا در اين 
تعريــف نيســتند. وقتــی شــأن هنــر بــاال بــرود، دســت بقيــه بــه 

ايــن ســطح نمــی رســد.
ياميــن پــور بــا اشــاره بــه رويکردهــای مختلــف در جهان اســام 
ــه شــدت  ــورد فلســفه گفــت: در جهــان اســام کســانی ب در م
فلســفه را نفــی مــی کننــد و برخــی ديگــر آن را تاييــد مــی کنند. 
در عالــم معاصــر مثــا آقــای بروجــردی اجــازه نمــی دادنــد کــه 
وجوهــات صــرف فلســفه شــود. لــذا ايــن نظــر آقــای افخمــی در 

هميــن چارچــوب قابــل ارزيابــی اســت.

مهدویان: متون روایت فتح مهمترین کار آوینی است
مهدويــان در پايــان ايــن همايــش گفــت: اگــر متــون و نوشــته 
ــت.  ــگاه را داش ــن جاي ــتيم او همي ــم نداش ــی را ه ــای آوين ه
ــخن  ــردم س ــا م ــح ب ــت فت ــق رواي ــال از طري ــد س ــون چن چ
گفــت و دامنــه گســترده ای از مــردم بــا او ارتبــاط برقــرار کردنــد. 
رســالت ارزشــمند آوينــی بــرای فيلــم ســازی بــود و بــه نظــر من 
مهمتريــن ويژگــی آوينــی متونــی اســت کــه بــرای روايــت فتح 
گفتــه اســت. ايــن متــون منبــع جوششــی دارد و بــه نظــر مــن 

مهمتريــن وجــه آوينــی اســت.
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ــزارش گــــ

آیت اهلل  شهید  شهادت  سالگرد  ایام  با  همزمان 
صدر؛  شهید  »عالمه  همایش  صدر،  محمدباقر  سید 
حضور  با  حجیت«  مسأله  و  اسالمی  نظام های  ساخت 
رییس  رشاد  علی اکبر  والمسلمین  حجت االسالم 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و مدرس خارج فقه 
اصول و حجت االسالم والمسلمین رضا اسالمی عضو هیأت 
علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

گردید. برگزار  اسالمی 

مجتبـی  والمسـلمين  نشسـت، حجت االسـام  ايـن  ابتـدای  در 
الهی  خراسـانی مديـرکل آمـوزش دفتـر تبليغات اسـامی خراسـان 
رضـوی ضمـن خيرمقـدم و تبريـک به مناسـبت فـرا رسـيدن ايام 
ماه رجب و نيز تسـليت درگذشـت حجت االسـام والمسـلمين سيد 
محمـد موسـوی نژاد و گراميداشـت يـاد و خاطـره اين عالـم فقيد و 
گرانقـدر گفـت: متفکر شـهيد مرحـوم عامه صـدر به تعبيـر رهبر 
معظـم انقـاب از نوابـغ معاصـر شـيعه اسـت، منتهـی در دوره ای 
خـاص افـکار بلندمدت شـهيد صدر مـورد غفلت واقع شـده اسـت. 
برخـی گمـان می کنند کـه امروز بحـث در زمينـه زنده نگه داشـتن 
انديشـه های ايشـان اسـت، اما در واقع بايـد گفت امروز بحـث آغاز 

مطـرح شـدن آرای شـهيد صدر اسـت.
اسـتاد سـطوح عالی حوزه علميه مشـهد افـزود: اغلب افکار ايشـان 
در حوزه مباحث بين رشـته ای اساسـاً تقرير بايسـته نشـده اسـت تا 
بخواهد نيازمند زنده نگه داشـتن آن باشـد و به تازگی پيشنهاد 40 سال 

قبل ايشـان امـروز مورد توجـه حوزه به نحو شايسـته قـرار می گيرد.
وی در ادامـه بيـان کرد: حل مسـئله علوم انسـانی اسـامی بيش از 
آن که نيازمند تدبير در سـاحت علوم انسـانی باشـد بيشتر در ساحت 
اسـامی اسـت؛ و توليد علمـی که صـورت خواهد گرفت دسـتمايه 
رويکردهـای تـازه و بعـد از آن نظريـات و مکاتـب علوم اسـامی از 

معارف اسـامی خواهـد بود.

»شهید صدر« نواندیش است نه نوگرا
سـپس حجت االسـام والمسـلمين رشـاد طـی سـخنانی، شـهيد 
آيـت اهلل سـيدمحمد باقـر صـدر را متفکـر مبتکـر، فقيـه نو انديش، 
اصولـی مبـدع، و انديشـمند سـازمان واره انديـش خوانـد و او را نـو 
انديـش و نـه نوگـرا معرفـی کـرد و گفـت: شـهيد صـدر زمانـی در 
ايـران مطـرح شـد کـه فضـای کشـور و دانشـگاه ها فضـای تقابل 
بين ايمان، مؤمنين و مارکسيسـم و سوسياليسـم بود. ايشـان در اين 
عرصـه نظريه پـردازی کرد و چارچـوب سـاخت و در برابـر نظريات 
سسـت مارکسيسـتی تفکرات اسـامی را مطـرح کـرد. در آن زمان 
شـرايط به گونـه ای بـود کـه بيـن انديشـه های اسـامی و تفکرات 
سوسياليسـتی خلط می شـد. من شـخصا معممی را می شـناختم که 
تصريـح می کـرد من سوسياليسـت هسـتم يـا غيرمعممی بـود که 
کتـاب نوشـت و ابـوذر را کمونيسـت معرفی کـرد. البتـه فضايی که 
وجود داشـت بيشتر احساسـی بود، نه فکری و بيشـتر شعارها مطرح 
بـود. به حـدی اين جو احساسـی جـدی بود کـه برخـی از اهل فکر 
سـطحی نگر گمان می کردند که بايسـتی شـعارهای آنچنانی داد و 

از ايـن طريـق جوانـان را جـذب کرد.
رييس پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه اسـامی خاطرنشـان کرد: به 
يـاد دارم زمانی کـه برخـی از شـاگردان شـهيد صـدر به ايـران و قم 
برگشـتند به خاطـر همان جـو احساسـی، فضايی بـه وجـود آمد که 
ايشـان به تعبيـر رايج بايکوت شـد و حتـی کتب ايشـان در معرض 
نبـود و مثـًا »اقتصادنـا« در خـارج از محيـط محـوری قـم و در 

مسـجدی در دوردسـت تدريـس و خوانـده می  شـد.
وی بـا اشـاره به اين کـه در گذشـته آرای اصولی شـهيد صـدر مورد 
توجـه قـرار نمی  گرفـت، اظهـار داشـت: امـروز پـس از گذشـت 40 
سـال برخی از شـاگردان و افـراد متأثـر از ايشـان از ايشـان در قم و 

نجـف در افق مرجعيـت قـرار گرفته   اند و يـا به مرجعيت رسـيده اند، 
آرا و افـکار ايشـان بـه صورت آهسـته در حال مطرح شـدن اسـت. 
اآلن نسـلی روی کار آمـده و شـماری از فضا، فقهـا و مراجع فعلی 
و آتی از شـاگردان و افراد تحت تأثير ايشـان هسـتند و افکار شـهيد 
صـدر در قامـت اين شـاگردان و عاقه مندان به افکار ايشـان مطرح 
می گـردد و به تدريـج برخـی جـرأت می کننـد افـکار ايشـان را بيان 

. کنند
حجت االسـام رشـاد گفت: در طول تاريـخ پر افتخـار دانش اصول 
و در بيـن اصوليان شـيعه کمتر کسـی اسـت که با شـهيد صـدر و با 
ابتـکار و نوآوريـش مقايسـه شـود. ما محققـان برجسـته و اصوليان 
بـزرگ کم نداشـته ايم که اصـول را دگرگـون کردند و کسـی هرگز 
نمی  توانـد ارزش کارهـای آخونـد خراسـانی، محقق ثانـی، کارهای 
دقيـق شـيخ بهايی در کتـاب زبده و شـأن شـيخ اعظم را نبينـد. اما 
تصـور می کنم شـهيد صـدر از جهـات مختلـف اصـول را دگرگون 
کـرده و از لحاظ سـاختار هندسـه جديـدی را در حلقات شـکل داده 
اسـت و هم در تبويـب و هـم در صورت بندی هر مبحـث، ابتکارات 

فوق العـاده ای دارد.

نظر آیت اهلل سیستانی درباره کتاب حلقات
ايـن مـدرس حـوزه علميـه با اشـاره بـه نظر آيـت  اهلل سيسـتانی در 
رابطه با کتاب حلقات شـهيد صـدر اضافه کرد: از آيت اهلل سيسـتانی 
نقل شـده اسـت کـه گفته انـد به نظر مـن سـاختار علم اصـول بايد 
آن طـور باشـد کـه در حلقات مطرح شـده اسـت امـا در حـال حاضر 
چـون حـوزه بـا اين کتـاب مأنـوس نيسـت بـه ناچـار بايد به سـير 

کفايـه درس خـارج گفت.
حجت   االسـام رشـاد بـا اشـاره بـه ارزش واقعی در شـخصيت های 
علمـی گفـت: اينکـه فـردی دايرة   المعـارف يک علـم باشـد ارزش 
واقعـی نيسـت، اين مهم اسـت که يک فـرد مرحله جديـدی در علم 
ايجاد کند و شـهيد صدر از جمله کسـانی اسـت که ميـراث معرفتی 
دوره خـود را در بـازه  ای بسـيار کوتاه، حجـم بسـياری از نوآوری ها را 
داشـته اسـت و چـه در روش و سـاختار و چـه در ارائـه مطالب جديد 

حجم بسـياری از نوآورده هـا را دارد.
بـه  ادامـه  در  اسـامی  انديشـه  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  رئيـس 
و  اشـاره  دينـی  نظام پـردازی  بحـث  بـه  ورود  پيش انگاره هـای 
تصريـح کـرد: آنچـه مـورد توجـه و تأمـل اسـت اين اسـت کـه آيا 
می توانيـم نظـرات افـراد مختلـف را صورت بنـدی کنيـم و آنچـه 

شـهيد صدر مکتب می نامنـد را توليد کنيـم؟؛ آيا ثبوتا ممکن اسـت 
که بـا توجـه به تفـاوت و بلکـه تهافـت مبانـی و مناهج مـدارس و 
مذاهـب از مجموعـه نظراتـی که در بسـتر آن ها توليد شـده اسـت 
برآينـد صحيحـی بيابيـم و کسـانی کـه از اين نظـر دفـاع می کنند 
آيـا می توانند از نظـرات فقيهی با گرايش اشـعری و فقيهـی با گرايش 
معتزلی به برآيند واحدی برسـند؟؛ بسـيار بعيد اسـت کـه چنين اتفاقی 
صـورت بگيـرد. اگـر بخواهيـم بـا بيـان نظـرات به صـورت کلـی به 
برآيندی برسـيم نيـز فايـده ای نخواهد داشـت و اگر بخواهيـم فقط بر 
اسـاس مـدارس فقهی شـيعه مکتبـی مطرح شـود در اينجا سـؤالی 

وجـود دارد کـه کـدام مدرسـه بايـد در نظـر گرفته شـود؟
در ادامـه ايـن نشسـت پـس از پخـش مسـتندی از زندگـی شـهيد 
مجاهد آيـت اهلل سـيدمحمدباقر صدر، حجت االسـام والمسـلمين 
رضـا اسـامی دربـاره موضـوع همايـش گفت: شـهيد صـدر امروز 
جزئـی از تاريخ علم اصـول ما اسـت و هر کس که بخواهـد در علم 
اصـول سـخن بگويد ناچار اسـت بـه آراء شـهيد صدر مراجعـه کند.

وی در ادامه از فوايد نگاه تاريخی شـناخت سـهم علمی انديشمندان 
سـخن گفت و افـزود: به طور مثـال درباره نظريه حـق طاعت، علما 
بياناتـی داشـته  اند امـا شـهيد صـدر بـود کـه در ايـن موضـوع کار 
منسـجمی انجـام داد و در واقـع شـهيد صـدر سـهم اصلـی در ارائه 

نظريـه حق الطاعـة را دارد.
ايـن محقق برجسـته بـا طـرح چگونگـی روی آوردن شـهيد صدر 
بـه مسـئله »نظـام سـازی« اظهـار کـرد: بـا گسـترش غرب زدگی 
شـبهه ای پيدا شـد که فکـر نظام مند در اسـام وجود ندارد و اسـام 
فقـط بـه مفـردات و آموزه های دينـی می پـردازد و کاری بـه نظام و 
حکومـت ندارد؛ از اين رو شـهيد صدر بـا اين تلقی غلط مبـارزه کرد 

و بحـث نظام سـازی دينـی مورد توجه شـهيد صـدر قـرار گرفت.
حجت االسـام اسامی در بخشـی ديگری از سـخنان خود، با بيان 
اين کـه مشـکل مـا در طراحـی نظـام اسـت، افـزود: شـهيد صدر 
بعـد از کشـف نظـام – تعليم تربيـت، اقتصـاد، حقـوق زن و… –  
می گويـد که ما بايد نظـاِم نظامات يـا کان نظام ها را کشـف کنيم. 
امـروزه ما بايـد ابر نظام ها را کشـف کنيـم و با آن تزاحمـات اقتصاد 

و فرهنگ را حـل نماييم.

مجتهد متجزی نمی تواند درباره  نظام سازی نظر دهد
عضو هيـأت علمی دانشـگاه اديان و مذاهـب تاکيد کـرد: در جامعه 
ما سـؤاالتی مطرح اسـت که بايد فقه نظام سـاز پاسـخ دهد. کسـی 
می توانـد تزاحمـات را حـل کنـد کـه فکـر نظـام وار داشـته باشـد و ما 
می  بينيم رهبـر معظم انقاب حضـرت آيت اهلل خامنه ای چنين اسـت.
حجت االسـام اسـامی در ادامـه سـخنان خـود، بـا بيـان اين کـه 
مجتهد متجـزی نمی توانـد درباره ی نظام سـازی نظـر دهد تصريح 
کـرد: کسـی می توانـد در بحـث نظام سـازی ورود کند کـه مجتهد 
مطلـق باشـد و حتی اگـر تجزی در بـاب اجتهـاد را قبول کنيـم، باز 

همچنيـن مجتهـدی در نظام سـازی نمی تواند وارد شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش شـهيد صـدر در تبييـن جايـگاه 
نظام هـا ی اسـامی توضيـح داد: در مسـئله نظام های اسـامی نيز 
يـک افـراط و تفريطـی وجـود دارد کـه شـهيد صـدر حد وسـط آن 
را بيـان می کنـد. برخی اساسـاً اينکه اسـام نظامـی در برابر سـاير 
نظام ها داشـته باشـد را نفـی می کردنـد و معتقدنـد که مثًا اساسـًا 
مديريـت و … کامـًا علمـی اسـت و ربطـی به اسـام نـدارد. در 
مقابـل برخـی ديگـر در همـه چيز دنبـال نظام اسـامی هسـتند و 
مثـًا می خواهنـد رياضيـات و معدن شناسـی دينی داشـته باشـند و 
آيـات و ادلـه نظام اسـامی در بازار بـورس را دربياورند. البته اسـام 
در همـه اين موارد بـرای فعل مکلف، حکـم دارد، امـا اينکه بگوييم 

در همـه اين هـا نظـام اسـامی وجـود دارد،  ممکن نيسـت.
اين همايش با همکاری پژوهشـگاه تخصصی شـهيد صـدر و دفتر 
تبليغات اسـامی خراسـان رضوی مرکز تخصصی آخوند خراسـانی 

برگزار شـد.

آیت اهلل رشاد در مراسم بزرگداشت شهید صدر:

شهید صدر نواندیش است نه نوگرا/ افکار شهید صدر مورد غفلت واقع شده است
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ــزارش گــــ

ــره«  ــر مخاط ــی پ ــا؛ در جهان ــا و اميده ــت »بيم ه ــن نشس اولي
)يکشــنبه ۲9 فرورديــن مــاه( در ســالن انديشــه پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد. در ايــن نشســت ابتــدا 
احمدعلــی حيــدری، دانشــيار فلســفه دانشــگاه عامــه طباطبايــی 
وعضوهئيــت علمــی »پژوهشــکده فرهنــگ معاصــر« پژوهشــگاه 
ــه  ــد ب ــوع امي ــاره موض ــی درب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــی  ــپس عل ــر( و س ــه هايدگ ــه انديش ــی ب ــا رجوع ــداد« )ب »رخ

ــرد. ــد؟ ســخنرانی ک ــا امي ــراژدی ي ــاره  موضــوع ت ــی، درب صادق
صادقــی در ايــن نشســت گفــت: از زمــان يونــان باســتان و ايــران 
باســتان دو جهــان بينــی روبــروی يکديگــر قــرار داشــته انــد يکــی 
جهــان بينــی مبتنــی بــر بيــم و ديگــری جهــان بينــی مبتنــی بــر 
اميــد. بــرای رســيدن بــه پاســخ ايــن ســوال کــه کداميــک از ايــن 
دو جهــان بينــی بــرای زمانــه مــا مناســب اســت بايــد ابتــدا بــا دو 
ــم کــه چــه کســی  ــد آشــنا شــويم و ببنيي ــدگاه تراژيــک و امي دي
چنيــن تحــول و جهشــی را ايجــاد کــرد کــه ديــدگاه اميد جانشــين 

ديــدگاه تراژيــک شــود.
ــش  ــن جه ــبب اي ــت مس ــه، زرتش ــده نيچ ــه عقي ــزود: ب وی اف
ــرد.  ــک ک ــن تراژي ــد را جايگزي ــه امي وتحــول اســت و اوســت ک
زرتشــت بــرای اوليــن بــار مفهــوم شــر را اختــراع کــرد؛ تــا قبــل 
از زرتشــت مفهومــی بــه نــام شــر وجــود نداشــت و دشــمن، يــک 
دشــمن بيرونــی بــود مثــل دشــمنی کــه در داســتان هــای رســتم 
و اســفنديار اســت ولــی در شــر، دشــمن بــه درون مــا رخنــه مــی 
کنــد و از درون فــرد را فتــح مــی کنــد در چنيــن ديدگاهــی 

ــرد. ــی ب ــش نم ــجاعت و دالوری کاری از پي ش
صادقــی ادامــه داد: يکــی از ويژگــی هــای تــراژدی ايــن اســت کــه 
ــرای برخاســتن  ــی ب ــرد ديگــر جاي وقتــی قهرمــان در آن مــی مي
ــد و  ــی افت ــاق م ــار اتف ــتان يکب ــر داس ــارت ديگ ــه عب ــدارد ب ن
ديگــر تکــرار نمــی شــود يعنــی قهرمــان ديگــر اميــدی بــه از چــا 
برخاســتن نــدارد در حالــی کــه در ديــدگاه اميــد همــواره بــه لطــف 
رحمانيــت خــدا اميدواريــم وفکــر مــی کنيــم حتــی اگــر بــه زميــن 

بيفتيــم بــا اميــد مــی توانيــم دوبــاره برخيزيــم.
ايــن مــدرس دانشــگاه بــا اشــاره بــه اينکــه تــراژدی بــا افســردگی 
تفــاوت دارد گفــت: افســردگی يعنــی تســليم در مقابــل مشــکات 

ــه  ــد ک ــر بدان ــی اگ ــان حت ــراژدی قهرم ــه در ت ــی ک ــه در حال زمان
شکســت مــی خــورد بــاز هــم تســليم نمــی شــود. بــه بيــان ديگــر 
تــراژدی مبــارزه بــا خــوار و خفيــف شــدن آدمــی اســت حتــی اگــر 
بــه قيمــت جانــش تمــام شــود. در شــاهنامه فردوســی بــه خوبــی 
ــک  ــی شــود. از ي ــده م ــد دي ــک و امي ــدگاه تراژي ــن  دي ــل بي تقاب
طــرف اســفنديار را داريــم کــه نماينــده و برگزيــده زرتشــت اســت 
ــه  ــتم ک ــر رس ــرف ديگ ــود از ط ــی ش ــن م ــن ت ــط او روئي و توس
قهرمــان ضــد زرتشــت اســت. بــه هميــن دليــل هــم نيچــه معتقد 

اســت ايرانــی هــا مختــرع مفهــوم شــر هســتند.
صادقــی ادامــه داد: هــگل بحــث تــراژدی را در چارچــوب 
ســاختار سياســی، تاريخــی و اقتصــادی قــرار مــی دهــد و مــی 
گويــد کــه تــراژدی زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه دو اصــل کــه 
ــروع  ــم مش ــان ه ــت هرکدامش ــد و حقاني ــت دارن ــردو حقاني ه
اســت در مقابــل يکديگــر قــرار مــی گيرنــد بــه گفتــه او 

تــراژدی زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه قانــون دولــت و خدايــان 
ــم  ــی ه ــچ راه حل ــد و هي ــی گيرن ــرار م ــر ق رو در روی يکديگ
ــان  ــروعيت خودش ــدام مش ــون هرک ــدارد چ ــود ن ــرای آن وج ب

ــد. را دارن
وی در پايـان بـا طرح موضـوع اميد گفـت: از نظر تاريخـی اميد، 
جايگزيـن نگاه تراژيک می شـود و هم در جهان اسـام و هم در 
جهان مسـيحت وجـود دارد. معنـای اميد هم در عرفان اسـامی 
و هـم در عرفـان مسـيحی يعنـی اينکـه مـن هرچقدر گنـاه کنم 
بـاز هـم به انـدازه رحمانيت خـدا نمی رسـد. به هميـن خاطر من 
هميشـه بـه لطـف و رحمانيـت خـدا اميـد دارم و به هميـن دليل 
هـم هيـچ کس حق نـدارد از خـدا نااميد شـود چون هيـچ گناهی 
بـه بزرگـی لطـف و رحمانيـت خـدا نمـی رسـد. قهرمـان عرفان 
اسـامی و مسـيحی حتی در سـخت تريـن وبدترين شـرايط هم 

اميـد بـه برخاسـتن دارد و فکـر ميکند همه چيز شـدنی اسـت.

در نشست »بیم ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره« مطرح شد؛

امید جایگزین تراژدی است/نظر
 نیچه و هگل درباره تراژدی وامید

با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  معاصر«  فرهنگ  »پژوهشکده 
همکاری »انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران« به تازگی شروع به برگزاری سلسله 
سخنرانی هایی با عنوان »بیم ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره« کرده است. سال 
گذشته هم توسط »پژوهشکده فرهنگ معاصر« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و »انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران« سلسله نشست هایی با عنوان »دیگری 

و دیگرهراسی« برگزار شد.

http://mehrnews.com
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ــزارش گــــ

حجت االسالم دکتر داوود مهدوی زادگان در چهل 
و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی که در 
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد، با موضوع 
»امام خمینی)ره( و فلسفه سیاسی انتظار« به ایراد 

پرداخت. سخنرانی 

ــه  ــد مقدم ــدا چن ــت: در ابت ــت گف ــن نشس ــدای اي وی در ابت
را بايــد مدنظــر قــرار داد: اول اينکــه مــا وضــع موجــود را يــا 
می خواهيــم حفــظ کنيــم کــه منطبــق بــا حکومــت مطلــوب 
ــت  ــا حکوم ــق ب ــون منطب ــد چ ــر کن ــد تغيي ــا باي ــت و ي اس
مطلــوب نيســت. دوم اينکــه هــر عمــل سياســی بايــد مبتنــی 
بــر يــک فلســفه سياســی باشــد و اگــر مبتنــی نباشــد بايــد به 
دو شــکل اتفــاق بيفتــد؛ يــا متکی بــر نگاه آثارشيســتی باشــد 
و يــا اينکــه از فلســفه های سياســی عاريتــی اســتفاده کنــد که 
البتــه هــر دو شــکل باطل اســت، چــون فلســفه سياســی آمده 
ــار بگــذارد و فلســفه سياســی عاريتــی  ــار شيســم را کن ــا آن ت
هــم نمی توانــد عمــل سياســی را تحــرک دهــد. بايــد 
ــد  ــی نمی توان ــچ مقطع ــل سياســی در هي ــه داشــت عم توج
بــدون فلســفه سياســی باشــد، فلســفه سياســی بــرای تمــام 

زمان هاســت.
ــاس  ــر اس ــه ب ــن اســت ک ــه اي ــومين مقدم ــزود: س وی اف
ــت  ــی از حج ــز خال ــن هرگ ــيع زمي ــی تش ــی سياس مبان
ــت.  ــت اس ــيعه امام ــی ش ــفه سياس ــد و فلس ــق نمی باش ح
چهــارم اينکــه تشــيع آمــوزه انتظــار و غيبــت را دارد 
ــا  ــت. ب ــيعه اس ــری ش ــزء ارکان فک ــت ج ــوزه غيب و آم
ــه مقدمــات فــوق ســوالی کــه مطــرح مــی شــود  توجــه ب
ــداد دارد  ــا امت ــت آي ــه فلســفه سياســی امام ــن اســت ک اي
ــود را از دســت  ــداد خ ــت امت ــه حضــور و غيب ــا دوگان ــا ب ي
ــر؟  ــا خي ــت را شــامل می شــود ي ــا عصــر غيب می دهــد؟ آي
ــر  ــت را در عص ــی امام ــفه سياس ــم فلس ــه می تواني چگون

ــم؟ ــری دهي ــت تس غيب
ــن  ــت: در اي ــده گف ــرح ش ــواالت ط ــه س ــخ ب وی در پاس
ــه دليــل  زمينــه ديــدگاه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه ب
ــه ســه مــورد از آنهــا اشــاره مــی شــود:  اهميــت مســاله ب
ــفه  ــا فلس ــرج ب ــار ف ــت و انتظ ــوزه غيب ــًا آم ــف( اساس ال
ــفه  ــد فلس ــا باي ــيع ي ــه تش ــدارد. بلک ــاق ن ــی انطب سياس
سياســی امامــت را انتخــاب کنــد يــا انتظــار فــرج را. جــال 
ــت  ــت و خيان ــی و خدم ــرب زدگ ــاب غ ــد در کت آل احم
ــيعيان  ــد ش ــاره دارد. وی می گوي ــن اش ــه اي ــنفکران ب روش
ــرج را  ــد و انتظــار ف ــول دارن فلســفه سياســی امامــت را قب
کنــار گذاشــته اند. پذيــرش فلســفه سياســی امامــت يعنــی 
پذيــرش حــق تشــکيل حکومــت. ب( برخــی ديگــر ضمــن 
ــوزه  ــت و آم ــن فلســفه سياســی امام ــارض بي ــرش تع پذي
ــه  ــد ک ــتدالل می کنن ــه اس ــرج اينگون ــار ف ــت و انتظ غيب
ــد در دوره  ــام باش ــت ام ــه عصم ــی عصــر حضــور ک ويژگ
غيبــت نيســت، لــذا جانشــينی بــرای امــام معصــوم نداريــم 
کــه معصــوم باشــد و چــون عصمــت نيســت پــس فلســفه 
سياســی امامــت از کار می افتــد. لــذا ســيره فقهــای اماميــه 
از عصــر غيبــت را بررســی و گفته انــد ســيره فقهــای 
اماميــه دو بخــش اســت: اول اينکــه از زمــان شــروع غيبت 
تــا مشــروطه کــه علمــا جايگزينــی بــرای فلســفه امامــت 

انتخــاب کردنــد و آن عبــارت از نظــام ســلطانی و ســلطنت 
مــی باشــد. ۲- از مشــروطه تاکنــون کــه ميــل پيــدا کردنــد 
ــد را  ــای جدي ــد و نظام ه ــار بگذارن ــلطانی را کن ــام س نظ

ــد. ــی اشــاره دارن ــه مرحــوم نايين ــد و ب انتخــاب کنن
ــاره  ــن ب ــدگاه در اي ــومين دي ــاره س ــدوی زادگان درب مه
گفــت: ج( برخــی می گوينــد اساســًا مفهــوم واليــت و 
ــت  ــوی، ۲- والي ــت معن ــقه دارد؛ ۱- والي ــت دو ش امام
ــوم  ــام معص ــان ام ــت در زم ــر دو والي ــه ه ــی، ک سياس
ــط  ــت فق ــروع غيب ــا ش ــوده و ب ــع ب ــوم جم ــام معص در ام
ــر  ــی ديگ ــت سياس ــده و امام ــی مان ــوی باق ــت معن امام
ــک  ــدگاه دوم نزدي ــه دي ــدگاه ب ــن دي ــد. اي ــی نمی مان باق
ــت و  ــت نيس ــد عصم ــدگاه دوم می گوي ــه دي ــت، گرچ اس
ــد چــون واليــت سياســی نيســت  ــدگاه ســوم مــی گوي دي
ــدا کــرد. هــر دو  ــدرن را پي ــن و م ــد نظام هــای جايگزي باي
ديــدگاه دوم و ســوم بــه نظــام سياســی جايگزيــن و مــدرن 
مــی رســند. بــه هــر روی، راه حلــی کــه هــر ســه ديــدگاه 
ــد  ــنهاد می کنن ــوم - پيش ــدگاه دوم و س ــژه دي ــه وي – ب

ــت. ــدن اس ــی ش ــکوالر و عرف ــارت از س عب
ــدگاه  ــه دي ــن س ــی اي ــا بررس ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
ــی  ــار، خيل ــت و انتظ ــث غيب ــه بح ــود ک ــخص می ش مش
ــت  ــت بحــث غيب ــدای عصــر غيب ــذا از ابت ــم اســت. ل مه
ــث  ــرا بح ــت، زي ــوده اس ــه ب ــای امامي ــه علم ــورد توج م
ــر  ــنت و غي ــل س ــوی اه ــی از س ــث طعنه هاي ــت باع غيب
ــب  ــام غاي ــه ام ــی شــده اســت ک ــه شــيعه م مســلمانان ب
ــياری از  ــد. بس ــت کن ــت و امام ــد مديري ــه می توان چگون
ــيخ  ــل ش ــد مث ــت دارن ــورد غيب ــی در م ــا، کتاب هاي علم

ــی و ... . ــيخ طوس ــد، ش مفي

دیدگاه امام خمینی )ره( در این خصوص
ــه  ــخ ب ــت و پاس ــی)ره( غيب ــام خمين ــرای ام ــزود: ب وی اف
شــبهات آن مهــم بــوده اســت. امــام در کتــاب کشــف اســرار 

ــن بحــث  ــه اي ــد علمــی کتابچــه اســرار هــزار ســاله ب در نق
مــی پــردازد چــرا کــه علــي اکبــر َحَکمــي زاده در کتاب اســرار 
ــن  ــد اي ــرح می کن ــه مط ــی ک ــی از ايرادهاي ــاله يک ــزار س ه
ــه  ــد نظري ــت می توان ــت، امام ــر غيب ــا در عص ــه آي ــت ک اس
سياســی باشــد يــا خيــر؟ امــام خمينــی نــه تنهــا در زمــان در 
تشــکيل حکومــت اســامی بلکــه پيــش از ســال 4۲ نيــز بــه 

ايــن مســاله التفــات داشــتند.
مهــدوی زادگان در ادامــه گفــت: امــام فلســفه سياســی 
واليــت فقيــه را ذيــل فلســفه سياســی امامــت تفســير 
می کنــد، بنابرايــن امامــت جريــان پيــدا می کنــد و غيبــت  تــا 
هــر زمانــی کــه طــول بکشــد، امامــت اســتمرار دارد. هميــن 
ــردازد  ــه آن می پ ــت ب ــد از تشــکيل حکوم ــام بع ــه را ام قضي
ــود.  ــخ تر می ش ــت راس ــی امام ــفه سياس ــه فلس ــبت ب و نس
ــه تفکــر  ــا هرگون ــه اساســاً ب ــده امــام خمينــی امامي ــه عقي ب
ــف  ــی( مخال ــرج و مرج طلب ــی و ه ــتی )بی حکومت آنارشيس

ــد. ــاع می کن ــت دف ــی امام ــفه سياس ــت و از فلس اس
وی بــا بيــان اينکــه امــام معتقــد اســت آمــوزه غيبــت هيــچ 
ــی  ــفه سياس ــدارد و فلس ــی ن ــفه سياس ــر فلس ــری ب تأثي
امامــت مختــص بــه زمــان خاصــی نيســت، گفــت: فلســفه 
ــوم)ع(  ــور معص ــه دوره حض ــاص ب ــت اختص ــی امام سياس
نــدارد بلکــه شــامل دوره غيبــت هــم می شــود. مشــروعيت 
ــت  ــی امام ــفه سياس ــت از فلس ــه در دوره غيب ــت فقي والي
ناشــی مــی شــود. واليــت فقيــه برمبنــای اصــل امامــت، 
ــفه  ــار فلس ــت. در دوران انتظ ــار اس ــی انتظ ــفه سياس فلس
سياســی مــا فلســفه انتظــار اســت و يــک دولــت انتظــار و 
دولــت آمــاده بايــد شــکل گيــرد بنابرايــن، واليــت فقيــه، 
»دولــت انتظــار« در دوره غيبــت اســت کــه شــکل گيــری 
جمهــوری اســامی بــر هميــن اســاس اســت. تلقــی امــام 
ــه  ــن اســت ک ــم همي ــری ه ــام معظــم رهب ــی و مق خمين
دولــت جمهــوری اســامی دولــت انتظــار اســت کــه بايــد 

ــد. ــج( ده ــام زمان)ع ــل ام ــت را تحوي حکوم

مهدوی زادگان در نشست »امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار«:

امامیه با هرگونه تفکر آنارشیستی مخالف است/ فلسفه سیاسی شیعه
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ـــو گـفتــگـ

محمدهادی همایون در گفتگو با مهر 
عنوان کرد؛

شعار سال؛ قدمی  به 
سوی تمدن  اسالمی/ 

تبلور شعار سال 
درفرهنگ عمومی

رهبر انقالب هر سال شعاری را برای توجه دادن مردم و 
مسئولین به اولویت های کشور تعیین می کنند. برخی از 
کارشناسان این نامگذاری ها را چیزی از جنس فرهنگ 
عمومی می دانند. برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر 
محمدهادی همایون، رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق)ع( به گفتگو نشستیم. وی نامگذاری 
سال ها توسط رهبر انقالب را قدم هایی برای رسیدن به 
تمدن  اسالمی و در مرحله ایجاد جامعه اسالمی می دانند. 
متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این استاد دانشگاه است؛

|| بــه طــور کلــی فلســفه نامگــذاری ســال ها توســط 
ــرای  رهبــر انقــاب چیســت و چــه کارکردهایــی را ب

ــت؟ ــر گرف ــوان در نظ آن می ت
بــه نظــر مــن اگــر همــه امــوری کــه حضــرت آقــا بــه عنــوان خط 
مشــی ها و راهبردهــا بــرای مــا تصويــر می کننــد، در نظــر بگيريــد 
ــه آن  ــم ک ــر می خوري ــوری ب ــک واژه مح ــوم و ي ــک مفه ــه ي ب
ــی  ــن اتفاق ــازی مهمتري ــدن س ــت. تم ــازی اس ــوع تمدن  س موض
ــه  ــد و ب ــاق می افت ــور اتف ــازی ظه ــل زمينه س ــه در ذي ــت ک اس
ــرت  ــه حض ــور ک ــازی ظه ــان واژه زمينه س ــد هم ــر می رس نظ
ــه واژه تمدن ســازی  ــا ب ــروز م ــات ام ــام اشــاره داشــتند، در ادبي ام

از لســان رهبــر انقــاب تبديــل شــده اســت.
ــن  ــد اي ــاق بيفت ــد اتف ــازی باي ــه در تمدن س ــوری ک ــه ام از جمل
شــعارهای ســال اســت. مــا قــدم بــه قــدم و ســال بــه ســال بــه 
ســمت موضوعاتــی از طــرف رهبــر انقــاب توجــه داده می شــويم 

ــی را دارد. ــی بديل ــيار ب ــش بس ــازی نق ــدن س ــه در تم ک

ــازی  ــه نظام س ــی ب ــه نوع ــال ب ــعارهای س || در ش
توجــه داده می شــود؟

ــود دارد.  ــددی وج ــور متع ــت. ام ــی از حلقه هاس ــازی يک نظام س
ــه  ــازی ارائ ــرای تمدن س ــی ب ــک الگوي ــا ي ــرت آق ــا حض مث
ــامی،  ــام اس ــامی، نظ ــاب اس ــل آن انق ــه مراح ــد ک کرده ان
دولــت اســامی، جامعــه اســامی و تمــدن اســامی اســت. بعضی 
از دوســتان فکــر می کننــد کــه بخشــی از ايــن پنــج مرحلــه پشــت 
ســر گذاشــته شــده مثــا االن در مرحلــه دولــت اســامی هســتيم 
ــا  ــا م ــته ايم. ام ــتاوردی نداش ــوز دس ــر هن ــای ديگ و در بخش ه
ــم منتهــی در بعضــی مراحــل و  ــو رفته اي ــه جل ــچ مرحل در هــر پن
ــر. ــم و در بعضــی حوزه هــا کمت بعضــی حوزه هــا بيشــتر کار کردي

بــه هــر حــال در ايــن الگــو رهبــر انقــاب نقــاط قــوت و ضعــف 
ــد  ــده باي ــد و تشــخيص می دهــد کــه مثــا در ســال آين را می بين
ــا را  ــه م ــا شــعار ســال توج ــز شــويم و ب ــوزه ای متمرک ــه ح در چ
ــوع  ــک ن ــر ي ــن ام ــع اي ــد. در واق ــب می کن ــئله جل ــه آن مس ب
فرهنگ ســازی اســت، مثــا وقتــی می گوييــم اقتصــاد مقاومتــی، 
ــود.  ــگ ش ــک فرهن ــه ي ــل ب ــردم تبدي ــرای م ــد ب ــر باي ــن ام اي

ــن  ــا اي ــود را ب ــد خ ــز بتوانن ــی ني ــتگاه های اجراي ــر دس ــال اگ ح
ــه  ــه چ ــد ک ــد بدهن ــد و رش ــگ کنن ــردم هماهن ــری م جهت گي
بهتــر، امــا معمــوال ايــن اتفــاق کــم می افتــد و تبديــل بــه شــعار 
ــطح  ــردم و در س ــطح م ــی در س ــود. ول ــزارش کار و... می ش و گ
ــد. اگــر کســی  فرهنــگ عمومــی موضــوع بســيار اهميــت می ياب
خــود را در معــرض ايــن شــعارها قــرار دهــد و بــا ايــن جريــان جلو 
ــازی  ــگ تمدن س ــود را در فرهن ــه خ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب بياي

ــد. ــهيم می بين س

|| یعنـی شـما شـعارهای سـال را قدم هایـی می بینید 
بـرای آن فرآینـد تمدن سـازی؟ یعنی نـگاه کان رهبر 
انقـاب موضـوع تمدن سـازی اسـت و حـال بـرای 
ایـن تمدن سـازی گام هایـی کـه باید برداشـته شـود 

بصـورت شـعار سـال تبلـور پیـدا می کند؟
ــر  ــت. فک ــن اس ــث همي ــر بح ــت. اول و آخ ــور اس ــه همينط بل
ــن  ــوان در اي ــه می ت ــت ک ــزی اس ــن چي ــن مهمتري ــم اي می کن

ــرد. ــوان ک ــوص عن خص

|| تاثیــر شــعارهای ســال بــر مســئله فرهنــگ 
ارزیابــی می کنیــد؟ را چطــور  عمومــی 

در اينکــه تعريــف فرهنگ چيســت و بــه تبــع آن بخواهيــم تعريف 
فرهنــگ عمومــی را ارائــه کنيــم، بايــد گفــت در ســطح علمــی و 
دانشــگاهی ايــن موضــوع بــه توافق قطعــی نرســيده اســت. اجمااًل 
يــک برداشــت مشــترکی در کشــور نســبت بــه موضــوع فرهنــگ 
وجــود دارد و بــر هميــن مبنــا اگــر بخواهيــم حوزه هــای فرهنــگ 
ــای  ــی از بخش ه ــم، يک ــيم کني ــی تقس ــر بخش هاي ــه زي را ب
بســيار مهــم، فرهنــگ عمومــی اســت. يعنــی جايــی کــه موضــوع 
ــه  ــی ک ــد و آنجاي ــدا می کن ــق پي ــردم تعل ــوم م ــه عم ــگ ب فرهن
ــا يــک موضــوع خــاص مثــل ســينما  ــه يــک قشــر خــاص و ي ب
و ســينماگران، صنعــت و صنعتگــران و... مربــوط نمی شــود. بلکــه 
موضــوع بــه عرصــه عمومــی زندگــی مــردم ربــط پيــدا می کنــد.

شــايد اخــاق عمومــی و رفتــار عمومــی جامعــه را بتــوان در همين 
حــوزه تعريــف کــرد. وقتــی مــردم مثــا در راهپيمايــی ۲۲ بهمــن 
ــر  ــا کارگ ــودن و ي ــار دانشــمند ب ــه اعتب جمــع می شــوند، ديگــر ب
ــردم  ــوان م ــه عن ــه ب ــوند بلک ــع نمی ش ــم جم ــودن و ... دور ه ب
حضــور می يابنــد. آنجــا زمينــه و عرصــه ظهــور و بــروز فرهنــگ 

عمومــی اســت.
در آن مراحــل تمــدن ســازی در ســطح جامعــه اســامی تــا 
ــی  ــگ عموم ــوم فرهن ــن مفه ــر همي ــادی درگي ــی زي ــد خيل ح
اســت. يعنــی بيشــترين جايــی کــه فرهنــگ عمومــی در الگــوی 
تمدن ســازی خــود را نشــان مــی دهــد در عرصــه جامعــه اســامی 
اســت. مــن نفــی نمی کنــم کــه فرهنــگ عمومــی در عرصه هــای 
ديگــر حضــور دارد امــا آنجــا کــه بيشــترين حضــور را از فرهنــگ 

عمومــی حــس می کنيــم، همــان مقطــع جامعــه اســامی اســت. 
ــا  ــش ايف ــتقيم نق ــور مس ــه ط ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس ــا جاي آنج
می کننــد. لــذا قســمت عمــده شــعار ســال بــرای ســاختن هميــن 
ــا  ــی و ي ــاد مقاومت ــا اقتص ــه مث ــت. اگرچ ــی اس ــگ عموم فرهن
ــدام  ــا هرک ــف م ــی و مختل ــتگاه های اجراي ــعارها در دس ــر ش ديگ
يــک تاثيــر دارد و يــک نــوع بــروز و ظهــور دارد، امــا تبلــور جدی و 
اصلــی ايــن شــعارها در همــان حــوزه فرهنــگ عمومــی اســت که 

بايــد اتفــاق بيفتــد و بــه فرهنــگ مــردم تبديــل شــود.

|| چــه اتفاقــی بایــد بیفتــد کــه یــک شــعار محقــق 
ــه فرهنــگ عمومــی بشــود؟ شــده و تبدیــل ب

ــا  ــه مث ــيم ک ــئله می رس ــن مس ــه اي ــا ب ــی م ــفانه وقت متاس
موضوعــی در فرهنــگ عمومــی مهــم اســت، در مرحلــه عملياتــی 
واقعــا نمی دانيــم بايــد چــه کنيــم. معمــوال دســت بــه دامــن دو جــا 
می شــويم؛ يکــی صداوســيما و دومــی نيــروی انتظامــی. واقعيــت 
ايــن اســت کــه اگــر چيــزی بخواهــد تبديــل بــه فرهنــگ عمومی 
ــده  ــا را نادي ــوان آنه ــد و نمی ت ــر دارن ــانه ها تاثي ــه رس ــود، اگرچ ش
ــوی در  ــه نح ــدام ب ــه هرک ــتگاه هايی ک ــه دس ــی هم ــت، ول گرف

ــد بايــد وارد کار شــوند. ســاختن فرهنــگ عمومــی نقــش دارن
طراحــی اتوبان هــا و خيابان هــا و معمــاری ســاختمان ها نيــز 
بــر فرهنــگ عمومــی تاثيــر دارنــد، حتــی بيــش از مقولــه ای مثــل 
ســينما. در نتيجــه اگــر بخواهيــم جــدی فکــر کنيــم، همــه بايــد 
نقــش خــود را ايفــا کننــد، از وزارت علــوم و دانشــگاه ها گرفتــه کــه 
ايــن فرهنــگ عمومــی و ايــن انديشــه در يــک فرآينــد آموزشــی 
ــه  ــگ شــود و ب ــه فرهن ــل ب ــم تبدي ــم شــود و عل ــه عل ــل ب تبدي
ــرورش کــه نفــش بســيار  ــا آمــوزش و پ ــد، ت ــه بياي عرصــه جامع
زيــاد و بــی نظيــری در ايــن خصــوص دارد. لــذا بايــد بگويــم کــه 
ــد.  ــاق بيفت ــا اتف ــه حوزه ه ــد در هم ــه باي ــت يکپارچ ــک حرک ي
ــر  ــا کمت ــای م ــن حوزه ه ــه ســخت افزاری تري ــور نيســت ک اينط

ــند. ــی باش ــا فرهنگ ــزاری م ــای نرم اف از حوزه ه

ــعارهایی  ــی ش ــب اصل ــد مخاط ــر می رس ــه نظ || ب
کــه حضــرت آقــا انتخــاب می کننــد مــردم هســتند، 
آیــا ایــن مقولــه را می تــوان در بســتر نظــام امامــت-

امــت تعریــف کنیم؟
اگــر ايــن نکتــه خاصــی کــه می خواهــم بــر آن تاکيــد کنــم نبــود 
می گفتــم صددرصــد بــا شــما موافقــم. ولــی نکتــه ای وجــود دارد 
کــه می خواهــم بــر آن تمرکــز کنــم. اگــر امــام و امــت قــرار بــود با 
هــم عمــل کننــد و انقــاب اســامی را بــه تمــدن اســامی پيونــد 
بزننــد، نيــازی بــه انقــاب و تشــکيل حکومــت نداشــتيم. مــا بايــد 
ــوری  ــام جمه ــه ن ــه ب ــب دســتگاهی ک ــدی نظــام را در قال کارآم
اســامی ســاخته ايم اثبــات کنيــم. ايــن يکــی از مهمتريــن 
ــمی،  ــام رس ــک نظ ــا ي ــا ب ــت. م ــازی ماس ــای تمدن س حلقه ه
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ـــو گـفتــگـ

ــد از  ــر بع ــم. اگ ــی کرده اي ــان معرف ــه جه ــامی را ب ــاب اس انق
اينهمــه ســال بعــد از انقــاب، بگوييــم مــا از کارآمــدی نظــام خود 
گذشــتيم و رفتيــم ســراغ ارتبــاط مســتقيم بــا مــردم! ايــن همــان 
ــود.  ــرای مــا حاصــل ب چيــزی اســت کــه قبــل از انقــاب هــم ب
ــد.  ــط بودن ــردم مرتب ــا م ــتند ب ــه داش ــا آن تشــکياتی ک ــا ب علم

مثــال تاريخــی آن هــم مســئله تحريــم تنباکــو اســت.
درســت اســت کــه حکومــت يــک امکاناتــی ايجــاد می کنــد کــه 
ــز  ــی را ني ــت هاي ــک محدودي ــی ي ــت ول ــت نيس ــر حکوم در غي
ــی و جــدی  ــم واقع ــا بخواهي ــر م ــد. در نتيجــه اگ ــی کن ايجــاد م
بــه تمــدن اســامی فکــر کنيــم، ايــن وســط حلقــه ای وجــود دارد 
بــه اســم کارآمــدی نظــام. نظــام اســامی بايــد خــودش را نشــان 
دهــد کــه ايــن رابطــه و ايــن جريــان و ايــن فراينــد تمــدن ســازی 
را می توانــد اداره کنــد. شــعارها و فرآينــدی کــه بــرای رســيدن بــه 
تمــدن اســامی تعريــف می شــود، بايــد در ايــن نظــام فهــم شــود، 
همــه اجــزا اعــم از مســئولين، ســازوکارها و... همــه بايــد بــه ايــن 
ــام  ــن نظ ــی اي ــتگاه دولت ــن کار دس ــود و اي ــوق داده ش ســمت س

اســت کــه بايــد ايــن کار را انجــام دهنــد.
انبيـا هـم بـه لسـان قـوم سـخن می گفتنـد. امـام و ولـی، سـطح 
مخاطـب و جامعـه را می بينـد، دسـت مـردم را می گيـرد و قـدم به 
قـدم آنهـا را راه مـی آورد. به نظر می رسـد گـوش شـنوايی در حوزه 
اقتصـاد و فرهنگ در ميان مسـئولين وجود ندارد، چـون آنها به جای 
توجـه بـه ظرفيت هـای درونی نگاه بـه بيـرون دارند. امـا مهم، فهم 
مردم اسـت. ايـن ابتائات را خداوند بر سـر راه انسـان قـرار می دهد 
تـا باالخره مـردم بـا اين ابتائـات تمريـن کـرده و ورزيده شـوند و 
مسـير را طـی کننـد. چيزهـای کـه مـا خيلـی سـخت می پنداريـم 
بـا ورود مـردم در مـدت زمـان کوتاهـی حـل می شـود. نمونه هـای 

تاريخـی آن در انقاب اسـامی وجـود دارد.

ــئولین  ــد مس ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــور اس || همینط
عمومــا درک درســتی از شــعار ســال پیدا نمــی کنند و 
صرفــا بــه یــک تکــرار مــال آوری روی می آورنــد کــه 

ایــن مســئله مــورد انتقــاد رهبــر انقــاب قــرار گرفت 
کــه شــعار بــا همایــش و ســمینار محقــق نمی شــود، 

راه بــرون رفــت از ایــن اتفــاق چیســت؟  
ــاب  ــه انق ــی ک ــی از آن جاهاي ــور يک ــازوکار اداره کش ــا در س م
اســامی شــکل نگرفتــه، در عرصــه نظــام اداری اســت. انقــاب 
ــی  ــت. يعن ــاده اس ــا افت ــوب ج ــی خ ــه سياس ــا در عرص ــا صرف م
مــردم می داننــد کــه اگــر بخواهنــد در عرصــه سياســی وفــاداری 
خــود بــه انقــاب را بيــان کننــد بايــد بــه راهپيمايــی بياينــد و يــا 
ــد اقتصــاد  ــد. در حوزه هــای ديگــر مانن ــات شــرکت کنن در انتخاب
ــه نظــام اداری مــا هــم  و فرهنــگ خيلــی عقــب هســتيم. از جمل
ــاده  ــاق نيفت ــامی در آن اتف ــاب اس ــه انق ــت ک ــئله ای اس مس
اســت. ايــن همــان چيــزی اســت کــه رهبــر انقــاب بــا کليــدواژه 

ــد. ــرح می کنن ــادی آن را مط ــت جه مديري
ســاختار و ســازمان و مديريــت مــا در همــان نظامــی جلــو مــی رود 
کــه تــا حــدودی قبــل از انقــاب بــوده و در کشــورهای ديگــر هــم 
وجــود دارد. ايــن ســاختار و ســازمان و نظــام نمی توانــد بــا جريــان 
ــی  ــامی همراه ــدن اس ــد تم ــامی و فرآين ــدن اس ــاختن تم س
کنــد. بــه هميــن دليــل نيــازی نيســت اثبــات کنيــم کــه مديــران 
مــا مســائل را فهــم نمی کننــد يــا اگــر فهــم مــی کننــد، اعتقــادی 
ــد. اگــر انقابی تريــن مــردم هــم باشــد وقتــی در آن  ــه آن ندارن ب
جايــگاه قــرار می گيــرد دچــار مشــکل می شــود چــون آن ســاختار 
بــه او اجــازه نمی دهــد کــه انقابــی بــودن را بــروز و ظهــور دهــد.

ــد؟  ــد رخ ده ــه باي ــه اداری چگون ــودن در عرص ــی ب ــور انقاب تبل
مديريــت جهــادی در واقــع ايــن موضــوع را هــدف قــرار می دهــد. 
ــود.  ــی ش ــد طراح ــامی باي ــاب اس ــژه انق ــی وي ــوی مديريت الگ
ــدازه  ــه ان ــراز انقــاب اســامی نيســت و ب نظــام اداری مــا هــم ت
آن جلــو نيامــده اســت. در عرصــه اداری مــا هــزاران ســوال وجــود 
دارد کــه بــه آن پاســخی از جنــس انقــاب داده نشــده اســت و يــا 

اجماعــی در پاســخ بــه آنهــا وجــود نــدارد.

|| شما حلقه مفقوده را اشکال ساختاری می بینید؟

بــروز و ظهــورش ســاختاری اســت امــا عمــق آن يک عمــق علمی 
ــل  ــل از آن اراده انســانها مطــرح اســت. مث ــی اســت. قب و مفهوم
آنچــه کــه در دفــاع مقــدس افتــاد، کــه بــدون اينکــه مبانــی علمی 
ــی  ــانها عمليات ــب انس ــود در قال ــخص ش ــادی مش ــت جه مديري
شــود. همــان الگــو بايــد تبديــل بــه ادبيــات علمی شــود. يعنــی ما 
بايــد بصــورت پســينی تجربــه خــود در دفــاع مقــدس را بازخوانــی 
کنيــم و ســپس الگوهــای آن را طراحــی کنيــم و ايــن طراحــی را 
بــه بقيــه ســازمان ها و نهادهــا و نظــام اداری خــود ســرايت بدهيم.

|| مــا بــرای تحقــق شــعارهایی کــه در حــوزه فرهنگ 
و اقتصــاد وجــود دارد، چــه راهــی در پیــش داریــم از 
منظــر اینکــه مــردم پــای کار بیاینــد. از حیــث مردمی 

ــود؟ ــته ش ــد برداش ــی بای ــه قدم های چ
ــه ايــن مســئله اســت کــه در ايــن خصــوص  ــاور ب اوليــن قــدم ب
ــگان  ــی نخب ــان برخ ــوز در مي ــد. هن ــای کار بياين ــردم پ ــد م باي
حضــور مــردم درک نشــده اســت. در عرصــه اقتصــاد بــه زور اصــل 
44 قانــون اساســی اقداماتــی ولــو ناقــص در ايــن خصــوص انجــام 
ــاط  ــی از احتي ــک نوع ــوز ي ــگ هن ــا در عرصــه فرهن ــود ام می ش
وجــود دارد. اگــر ايــن کار بخواهــد اتفــاق بيفتــد بــاز هــم در ايــن 

ــت نقــش محــوری دارد. خصــوص دول
ــای ورود  ــه عرصه ه ــن اينک ــت ضم ــه دول ــم ک ــاز داري ــا ني اينج
ــم  ــز فراه ــردم را ني ــای ورود م ــد، زمينه ه ــدود می کن ــود را مح خ
ــدم دوم  ــت و ق ــردم اس ــش م ــه نق ــاور ب ــدم اول ب ــذا ق ــد. ل کن
ــن  ــردم اي ــن موضــوع اســت. م ــرای اي ــی ب ــزی و طراح برنامه ري
ظرفيــت را دارنــد ولــی اينکــه ايــن ظرفيــت چگونــه آزاد شــود و در 
خدمــت پيشــبرد نظــام قــرار بگيــرد يکــی از وظايــف دولت اســت. 
يعنــی دولــت بايــد بــرای ايــن برنامه ريــزی و طراحــی کنــد و آن 
را اجــرا نمايــد. يکــی از کارهايــی کــه دولــت و حاکميــت بــه طــور 
کلــی، بايــد انجــام دهــد، گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی در ايــن 
ــت کان ورود  ــه مديري ــت ک ــن اس ــم اي ــت. عرض ــوص اس خص

ــت اســت. ــر عهــده حاکمي ــف ب ــه عرصه هــای مختل ــردم ب م

داستان ورزش ایران، قصه بلندی از آمدن 
پهلوانان،  جوانمردان،  های  رفتن  و  ها 
عیاران و رادمردانی است که برای اعتالی 
دین و حفظ شرافت جوانمردی پای به 
عرصه نهادند. قصه پهلوانان و جوانمردان، 
قصه جدال میان نورو ظلمت و حق و باطل 
است و فراموشی عهد جوانمردان و عمل 
پهلوانان به منزله فراموشی شیوه ورزشی 
آنان و به مثابه فراموشی عهدی است که 
آگاهی  برای  بودند.  متعهد  بدان  آنان 
از شاکله این داستان به گفتگو با دکتر 
»اسماعیل شفیعی سروستانی«، نویسنده 
و محقق پرداختیم که در ادامه می خوانید؛

ــتان  ــران باس ــت در ای ــم و تربی || تعلی
ــت؟  ــوده اس ــه ب چگون

ــف جــدی  ــت از وظاي ــم و تربي در آن دوران تعلي
دســتگاه مذهبــی بــود. اســناد بســياری در ايــن 
ــان  ــت جوان ــوع تربي ــه از ن ــه وجــود دارد ک زمين
ــت  ــه تربي ــان ب ــه آن ــتان و توج ــران باس در اي
جســمانی و نفســانی، حکايــت دارد. در برخــی از 
کتيبــه هــای داريــوش از ايــران بــا نام ســرزمين 

ــاد و حتــی در  اســبان خــوب و مــردان خــوب، ي
ســيره  اميــران هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی 
ــه شــکار و  ــان خــود ب ذکــر شــده اســت کــه آن

ــد. ــاد بودن ــه معت ورزش هــای مردان
ــت  ــک تربي ــد نزدي ــه، پيون ــل توج ــه قاب نکت
و  اميــران  کان  اســتراتژی  بــا  بدنــی، 
گرداننــدگان حکومــت اســت. ايــن پيونــد 

ــان  ــاد مي ــکان اتح ــو، ام ــک س ــک از ي نزدي
اعمــال فــردی ايرانيــان و نيــات کلــی و عمومی 
جامعــه  ايرانــی را فراهــم می کــرد، بــه گونــه ای 
ــدا  ــان ابت ــی، از هم ــودک و نوجوان ــر ک ــه ه ک
ــت  ــده تربي ــزرگ در آين ــای نقشــی ب ــرای ايف ب
می شــد و از ســوی ديگــر، بــه مجموعــه  اعمــال 
و کــردار فــردی، چنــان رنــگ و جــای فضايــل 

ــون  ــال و فن ــه  اعم ــه هم ــی زد ک ــی م مذهب
صيغــه ای از ديانــت و فرهنــگ می گرفتنــد. بــه 
عبــارت ديگــر ميــان فرهنــگ عمومــی جامعــه  
ــی  ــات مدن ــف حي ــای مختل ــی و صورت ه ايران
ــه  ــی ب ــدت و يکپارچگ ــی وح ــی، نوع و اجتماع

ــی آورد. ــود م وج

|| ایرانیــان باســتان چــه نگرشــی بــه 
ــتند؟ در  ــی داش ــت بدن ورزش و تربی

ــود؟  ــه ب ــان چ ــدف ش ــع ه واق
هــدف غايــی از تربيــت مــردان نيــل بــه 
ســجايای جوانمــردی، معرفــت و بزرگــواری بود 
ــه تنهــا  ــوان می شــناختند کــه ن و کســی را پهل
در غالــب ورزش هــا اعــم از ســواری، تيرانــدازی 
و ... ســرآمد باشــد بلکــه بتوانــد در ميــدان جنگ 
ــر  ــش را ب ــف خوي ــتی( حري ــن )کش ــه ت ــن ب ت
ــه  ــتيابی ب ــا دس ــپاهيان را ت ــد و س ــاک افکن خ

ــد. ــاری ده ــی ي ــروزی نهاي پي

ــد در آن  ــاره کردی ــی اش ــه پهلوان || ب
ــه  ــان ب ــی ایرانی ــت پهلوان ــان تربی زم

ــود؟  ــورت ب ــه ص چ
ــت  ــود، تربي ــت و مقص ــی، غاي ــت پهلوان تربي

شفیعی سروستانی در گفتگو با مهر:

پهلوانی، نتیجه  قدیمی ترین تربیت سنتی و اجتماعی ایرانیان است

http://mehrnews.com


صفحه 16 | شماره 9 |  خـرداد 95  MEHR NEWSAGENCY

ـــو گـفتــگـ

بدنــی و ورزش بــود. تربيــت، رادمــردی و 
پهلوانــی، نتيجــه  قديمی تريــن تربيــت ســنتی و 
اجتماعــی ايرانيــان بــود و پهلوانــان نمونه هــای 
زيبــا و کامــل شــهامت اخاقــی، دليــری، 

سلحشــوری و مردانگــی بودنــد.
ــه   ــن نمون ــن حــال واقعی تري ــن و درعي مؤثرتري
مــردان در نــزد ايرانيــان، قهرمانــان و پهلوانانــی 
ــت  ــمندی، عف ــق، هوش ــن خل ــه حس ــد ک بودن
ــر  ــان داشــتند. تصوي ــدی جســم را توأم و تنومن
ــون  ــاری چ ــی در آث ــام تربيت ــن نظ ــح اي واض
شــاهنامه  فردوســی و ديگــر آثــار فرهنگــی بــه 

چشــم می خــورد.
پهلوانــان در هــر دوره، پــس از پشــت ســر نهادن 
مراحــل ســخت تربيتــی و اثبــات پهلوانــی خــود 
در ميــدان رقابــت بــا پهلوانــان بــه مقــام جهــان 
پهلوانــی می رســيدند و تنهــا آن کــه از نظــر 
اخــاق ســرآمد و از توانايــی بيشــتری برخــوردار 
ــع  ــيد. در واق ــی می رس ــام قهرمان ــه مق ــود، ب ب
پهلوانــی در خــود معنــی اخاقــی ويــژه ای 
داشــت. شــايد هيچ يــک از ثمــرات مســتتر 
ــب  ــر از کس ــی مهم ت ــل تربيت ــان مراح در مي
معرفــت نباشــد. چنان کــه پهلــوان، انســان 
ــده اســت. ــف ش ــت تعري ــل معرف ــد اه نيرومن

و  اعتقـادات  میـان  ای  رابطـه  چـه   ||
صـورت اعمال ورزشـی وجود داشـت؟ 
ارتبــاط و در هــم تنيدگــی عجيــب ورزش، 
ملــک داری،  اجتماعــی،  زندگــی  امنيــت، 
ــزد  ــه در ن ــد ک ــان می ده ــری و... نش نظامی گ
ــوده  ــچ امــری مهمــل و بيهــوده نب ــان هي ايراني
ــی  ــت های اجتماع ــا و سياس ــه  حرکت ه و هم
ــاب  ــای حس ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــدت ب درازم
ــن رو،  ــت. از همي ــه اس ــورت می گرفت ــده ص ش
ــه   ــور در صحن ــرای حض ــان ب ــودکان و جوان ک
ــود تحــت  ــردی خ ــی و ف ــی جمع ــی زندگ عمل

آمــوزش و تربيــت قــرار می گرفته انــد.
در صحنه هــای ســخت  پهلوانــان  حضــور 
زندگــی مــردم اگرچــه از ســويی انعــکاس پيونــد 
عمــل ورزش کاران و تربيــت ويــژه ورزشــی 
نمايان گــر  ديگــر ســو،  از  امــا  آن هاســت 
ــژه  آن در  ــال وي ــی و اعم ــون ورزش ــی فن کاراي
ــا  ــگ رودررو ب ــی و جن ــی اجتماع ــدان زندگ مي
خصــم نيــز اســت. ايــن اعمــال هيــچ ارتباطــی 
بــا عمــل پادشــاهان و کاســتی و نقصــان شــان 
ــش از  ــی، پي ــوان نام ــدارد. پهل ــی ن در حکمران
آن کــه چشــم بــر خــوان اميــران دوختــه باشــد 
کامــا واقــف بــه نقــش و تأثيــر خــود در حيــات 

ــد. ــوم بوده ان ــی ق ــی و خاک فرهنگ

|| تربیــت بدنــی ایــران بعــد از اســام 
بــه چــه شــکلی ترســیم مــی شــود؟ 

ظهـور اسـام، خونـی نـو در رگ  هـای افسـرده  
ايرانيـان و جوينـدگان منش و خـوی جوانمردی 
جـاری کـرد. آنـان نـه تنهـا بـه خدمـت اسـام 
درآمدنـد بلکـه دامان خـود را نيز مهيـای پرورش 
آن نمودنـد. می تـوان گفـت کـه ميـان خصلـت 
جوانمـردی ايرانيـان و مذهـب تشـيع امامـان 
داشـت  وجـود  نزديکـی ای  چنـان  معصـوم)ع( 
کـه ايرانيـان، ضمـن مقابلـه بـا خلفای امـوی و 
عباسـی، از ايران مهد مناسـب و شايسته ای برای 
رشـد مذهـب تشـيع و حراسـت از آييـن و منش 

جوانمـردان پيـرو واليـت سـاختند.
در واقــع، ايــن پهلوانــان و پيــروان ســنت 
ورزشــی بودنــد کــه در صحنــه  سياســت 
و عمــل اجتماعــی وارد شــدند و بــا وجــود 
ــای  ــت خلف ــل از سياس ــای حاص محدوديت ه
امــوی بــرای حضــور رســمی جوانــان در ميــدان 
ــی،  ــدازی و...، آالت و ادوات جنگ ــواری، تيران س
ــه  ــن زورخان ــه صح ــی ب ــأت آالت ورزش در هي
کشــيده شــدند. ســپر جــای خــود را بــه ســنگ، 
ــل و کمــان خــود را  ــه مي گــرز جــای خــود را ب
ــن  ــوان بارزتري ــه عن ــتی ب ــاده داد و کش ــه کب ب
فــن ورزشــی عهــده دار آمــاده ســاختن جســم و 
ــه ای کــه ســرداران  ــه گون ــان شــد ب جــان جوان
بســياری از ميــان گودهــا بيــرون آمدنــد و طــی 
قرن هــای متمــادی همچــون دژی از ســرزمين 
اســامی در برابــر متجــاوزان ايســتادگی کردنــد.
اســتبداد خلفــای امــوی از اداره  ممالک اســامی 
ــرای  ــان ب ــژه  ايراني ــل وي ــل آن تماي و در مقاب
ــه دســت آوردن جايگاهــی مســتقل، در عيــن  ب
ــد  ــث ش ــود، باع ــی خ ــگ مذهب ــظ فرهن حف
ــاری، داد  ــا پيــش گرفتــن شــيوه عي ــان ب پهلوان
مظلومــان را از ظالمــان بســتانند و در اوليــن 
ــأت  ــود را در هي ــاری خ ــم عي ــز رس ــت ني فرص
تشــکيات سياســی- اجتماعــی بنــا نهادنــد. به 
ايــن ترتيــب تربيــت بدنــی ايــران کــه در بطــن 
نظــام تعليمــی و تربيتــی ايرانيــان جــای داشــت 
از صحنــه  عمــل اجتماعــی و ميدان هــای نبــرد 
بــه ميــدان و صحــن زورخانه هــا کشــيده شــد و 
ايــن ســنت ها در همــه  اعصــار و قــرون بعــد از 
ظهــور اســام تــا عصــر قاجــار، کــم و بيــش در 

ــود. ــان ب ــران نماي عرصــه  ورزش اي

تربیـت  الگـوی  از  ا ی  نمونـه  بـه   ||
پهلوانی در ایران هم اشـاره ای داشـته 

باشـید. 
از پهلــوان محمــد خوارزمــی معــروف بــه 
پوريــای ولــی کــه چهــره  وی در تاريــخ تربيــت 
می درخشــد  زورخانــه ای  ورزش  و  پهلوانــی 
ــت  ــه  تربي ــد و نمون ــوان مرش ــه عن ــوان ب می ت
ــد از  ــران )بع ــان ورزش کاران اي ــی در مي پهلوان
ــک  ــی، ي ــوان خوارزم ــرد. پهل ــاد ک ــام( ي اس
نمونــه  از خيــل پهلوانان اســت. او در پنــاه ورزش، 
اخــاق و عمــل را در خــود جمــع کــرد و الگويی 
تمــام عيــار بــرای ديگــران شــد. بــه جــرات می 
تــوان گفــت ســوانح احــوال هريــک از پهلوانــان 
ــروز وجهــی از تقــوا، تديــن، زهــد،  حکايــت از ب
صفــای باطــن، علــم، فضيلــت و گاه کرامــت در 

ــا دارد. آن ه
بهتـر اسـت بگوييم آنچـه کـه موجب شـد ادب 
پهلوانـی و اخـاق ورزشـی در ميـان مناسـبات 
عمومـی و معامـات مـردم جـاری شـود بر سـه 
اخاقـی  الگوهـای  مذهبـی،  فرهنـگ  اصـل، 
و نظـام تربيتـی ويـژه اسـتوار بـود. در گذشـته 
فرهنـگ و ادب مذهبـی همـه  تـوان خـود را از 
اعتقـادات دينـی کسـب می کـرد و  مجموعـه  
پهلوانـان و مرشـدان نمونـه ای کامـل و الگويـی 
عينی بودند کـه ديگران را مجـذوب ادب خويش 
می سـاختند. در واقع، همراهـی و هماهنگی ميان 
مناسـبات مادی و فرهنگ عمومی، باعث انتشـار 
عملـی و عينـی اخـاق ويـژه  پهلوانـان در ميان 

مـردم می شـد.

|| نقطه  اوج تربیت پهلوانی چه بود؟ 
واليــت، اســاس و بنيــاد فتــوت و پهلوانی اســت. 
ــی و  ــی عمل ــه  زندگ ــه در صحن ــه  آنچــه ک هم
ــت  ــه  تربي ــی ورزش کاران عرص ــات فرهنگ حي
ــود  ــر وج ــر ب ــود؛ ناظ ــکار می ش ــی آش پهلوان
ــژه اســت. مجموعــه  ــاد و تفکــر وي نوعــی اعتق
 ای از اصــول کــه حراســت از آن مــردان معتقــد 
ــبات  ــی و مناس ــی فرهنگ ــا زندگ ــی دارد ت را وام
ــا آن اصــول ســامان  ــی خــود را متناســب ب مدن
ــردی را روح ســنت  ــوت و جوانم ــر فت ــد. اگ دهن
ــوان  ــی ت ــم، م ــنتی بداني ــی و ورزش س پهلوان
واليــت را اســاس و جــان مايــه فتــوت دانســت.

|| چگونگــی زوال تربیــت پهلوانــی 
ــد.  ــح دهی ــران را توضی ای

در گــذر ايــام، ورزش نيــز ماننــد ديگــر مناســبات 
ــان  ــر در ام ــی و تغيي ــردم از دگرگون ــور م و ام
ــا عصــر قاجــار(  ــی )ت ــرون پياپ ــد و طــی ق نمان
ــاق و  ــن اخ ــم چني ــا و ه ــياری از صورت ه بس
ــی شــد.  ــر دســتخوش دگرگون ــن ام ســيرت اي
بخشــی از ايــن تغييــرات اقتضــای تاريخــی بــود 
ــه غفلــت  ــوط ب و بخشــی ديگــر از آن هــم مرب

مــردم مــی شــد.
در گــذر ايــام، برخــی از ســاطين توجــه خاصی 
ــه ســبب  ــی داشــتند و ب ــت بدن ــه تربي ــه مقول ب
ــد و  ــده بودن ــب رواج آن ش ــود موج ــه  خ عاق
ــت  ــار آن گذشــتند و مديري برخــی ديگــر، از کن
ــت و  ــرار گرف ــردم ق ــده م ــر عه ــر ب ــن ام اي
آنــان بنابــر صبغــه  تاريخــی و ســنت فرهنگــی 
ــد و در  ــداری کردن ــرزن از آن پاس ــه و ب در کوچ
ــژه ورزشــی  ــون و اخــاق وي ــا، فن ورزش خانه ه

ــل ســاختند. ــان خــود منتق ــه جوان را ب
بــا حمــات مغــول در قــرن 6 و ۷ قمــری 
ــران  ــی اي ــت فرهنگ ــی و باف ــازمان اجتماع س
ــد و  ــال ش ــار اخت ــی دچ ــرای مدت ــامی ب اس
ــا  ــد. ام ــيب دي ــی آس ــی و پهلوان ورزش ميدان
ــاطين  ــر س ــماعيل و ديگ ــاه اس ــر ش در عص
پهلوانــی،  ورزش هــای  مجــددا،  صفــوی 
ــق يافــت.  ــی رون ــه ای و مســابقات ميدان زورخان
در ايــن دوره بــه قــدری زورخانــه اهميــت پيــدا 
ــود  ــت خ ــازار حاج ــه و ب ــردم کوچ ــه م ــرد ک ک
ــن  ــد. در اي ــا می بردن ــن زورخانه ه ــه صح را ب
عصــر، ورزش هــای شمشــيربازی، اســب دوانی، 
ــًا  ــنای در آب و مخصوص ــازی، ش ــوگان ب دو، چ

کشــتی گيری خيلــی رواج داشــت.
عصــر صفويــه هــم عصــر آشــنايی ايرانيــان بــا 
ــا  ــن ب ــا آشــنايی مــردم ژاپ غــرب هــم زمــان ب
دنيــای غــرب بــود. ژاپنی هــا راهــی را برگزيدنــد 
کــه بــه غربــی شدن شــان می انجاميــد و 
ايرانيــان هــم راهــی را برگزيدنــد کــه نــه آنــان 
را بــه مدينــه  دينــی می رســاند و نــه بــه مدينــه 
ــی نشــدند بلکــه  ــان غرب ــع ايراني ــی. در واق غرب

ــرب زده گشــتند. غ
و همچنيــن تربيــت پهلوانــی در زمــان شــاهان 
ــدان ارگ در  ــای کشــتی در مي ــه تماش ــار ب قاج
ايــام جشــن، انتخــاب پهلــوان پايتخــت خاصه 
مــی شــد امــا هيــچ گاه ورزش پهلوانــی از 
تشــکياتی منظــم و ســازمان دهی اصولــی 
ــدرت  ــا ق ــر، تنه ــن عص ــد. در اي ــوردار نش برخ
پهلوانــان بــود کــه بــه تنهايــی در برابــر ســيلی 
کــه از ســوی غــرب می آمــد مقاومــت می کــرد 

و هــم آنــان نيــز ســاحت ايــن ورزش را از 
آلودگی هــا در امــان نگــه می داشــتند.

ناصرالديــن شــاه، عاقــه ای خــاص بــه ورزش 
ــوروز  ــد ن ــواره در عي ــت و هم ــی داش پهلوان
بــرای تماشــای کشــتی پهلوانــی بــا درباريــان 
ــدل  ــان، مب ــد. پهلوان ــدان ارگ می آم ــه مي ب
ــدان  ــی از مي ــه کل ــار و ب ــدان درب ــه آذين بن ب
فعاليت هــای اجتماعــی و سياســی و فرهنگــی 
ــارج  ــتند، خ ــور داش ــا در آن حض ــه قرن ه ک
شــده بودنــد. بــر هميــن اســاس هــدف غايــی 
ــن عصــر، در هــوای  ــی در اي ــت بدن ــر تربي ام
ــه دســت فراموشــی  ــران ب ــای پســت امي تمن
ســپرده شــد و مقــام انســانی نيــز چنــان نــازل 
ــه شــب بازی  ــه بســان عروســک خيم شــد ک
ــه  ــأن، ن ــزول ش ــن ن ــد. اي ــار کردن ــا او رفت ب
تنهــا دربــاره  انســان، کــه شــامل ابــزار و 
ــه ادوات  ــل ب ــه تبدي ــم ک ــی ه ادوات ورزش

ــد. ــز ش ــدند، ني ــب می ش ــو و لع له

|| کمــی هــم بــه تبعــات نــزول جایگاه 
ــی اشــاره کنید.  پهلوان

ــاط  ــبب انحط ــئون، س ــت ش ــی نادرس جابه جاي
ــردان  ــد. م ــی ش ــی فرهنگ ــی و دگرگون اخاق
ــوت و  ــلک فت ــده در مس ــت ش ــؤدب و تربي م
جوانمــردی کــه همچــون دژی از کيــان اخاقی 
و خاکــی ملــت خــود دفــاع می کردنــد در 
ــاه  ــان زور و نابخــردان صاحــب ج ــت ارباب خدم
درآمدنــد تــا اســباب طــرب شــوند. بديــن گونــه 
بــه مــرور راه تربيــت پهلوانــی بــی رهــرو مانــد 
و بســتری بــرای اظهــار وجــود ورزش قهرمانــی 
بــه وجــود آمــد. بدعــت هــای نکوهيــده در ميان 
اقــوام جــاری شــد و ورزش کاران بــه ورزش 
ــای  ــاق و ارزش ه ــه دور از اخ ــه ب ــه ای ک حرف

ــد. ــود، روی آوردن ــی ب اله
ــی و  ــت بدن ــنت تربي ــه از س ــت آنچ در نهاي
ــی آن  ــی و عمل ــادی، اخاق همــه  وجــوه اعتق
ــود و  ــون کشــتی ب ــاره ای از فن ــد، پ ــی مان باق
صورت هايــی بی رمــق از اخــاق پهلوانــی 
ــم  ــام ک ــب ب ــاب ل ــون آفت ــم چ ــه آن ه ک
می شــد.  قبــل  از  کم رنگ تــر  و  رنگ تــر 
کشــتی پهلوانــی راهــی فدراســيون شــد تــا در 
ــای  ــد در ميدان ه ــأت ورزش کشــتی، بتوان هي
ورزشــی در کنــار بازی هــای مــدرن بــه 

ــود. ــته ش ــش گذاش نماي
مراســم   ،۱۳۳6 تــا   ۱۳۲۳ ســال های  در 
ــر  ــد و ه ــزار ش ــران برگ ــی در اي ــتی پهلوان کش
ــوان اول کشــور از دســت محمدرضــا  ســال پهل
پهلــوی بازوبنــد پهلوانــی مــی گرفــت تــا ايــن 
کــه طــی ســال ۳6 و ۳۷ و ۳8، غامرضــا تختی 
ــوان کشــور  ــوان پهل ــه عن ــی ب ســه ســال متوال
برگزيــده شــد و پــس از او ديگــر هيچ گاه کشــتی 
ــه  ورزش  ــت و از صحن ــامان نگرف ــی س پهلوان
ــه يــک امــر  ــن امــر ن ــد. اي ــران حــذف گردي اي
ــی،  ــت تاريخ ــک موجبي ــه ي ــود و ن ــوم ب محت
بلکــه مســيری بــود کــه غفلــت، دوری از هويت 
حقيقــی، از خــود بيگانگــی و شــيفتگی در برابــر 

ــود. ــرده ب ــوار ک ــرب آن را هم غ

|| پای توپ چه زمانی به ورزش باز شد؟ 
تــوپ، ســرآغاز ورزش نويــن ايــران در عصــری 
بــود کــه همــه  ســيرت و صــورت تربيــت بدنــی 
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ـــو گـفتــگـ

ــبات  ــر مناس ــای ديگ ــی پابه پ ــنتی و پهلوان س
فرهنگــی و مدنــی رو بــه غــرب آورده بــود. 
انفعــال فرهنگــی، ميــدان مناســبی بــرای حضور 
جريــان فعــال و در عيــن حــال عقيــم و وابســته  
ــود. چنان کــه همــه  امــر تعليــم  روشــن فکری ب
ــرن ۱۳  ــان ق ــه دســت فرنگــی مآب ــت، ب و تربي
ــر  ــذار ام ــز بدعت گ ــان ني ــاد و همان ــری افت قم
ــه  ــی ک ــال ۱۲99 شمس ــا س ــدند. ت ورزش ش
ــيه   ــای حاش ــران در بيابان ه ــم اي ــان مقي اروپايي
تهــران تــوپ بــازی می کردنــد، بچه هــای 

ــد. ــاچی بودن ــی تماش ايران
پــای  زيــر  غرب زدگــی،  مــوج  امــا 
بزرگ ترهاشــان را خالــی کــرد و آن هــا نيــز 
دســت و پــا شکســته مشــغول آموختن مقــررات 
ــان ورزشــی،  ــن جري ــوپ شــدند. اي ــا ت ــازی ب ب
ــی  ــه  قانون ــد بســياری از امــور جنب ــدا مانن در ابت
ــأت  ــم در هي ــم ک ــا ک ــت، ام ــمی نداش و رس
ــال  ــرد. س ــدا ک ــت پي ــی هوي ــازمانی اجتماع س
ــون ورزش  ــب قان ــال تصوي ــی، س ۱۳06 شمس
اجبــاری بــود کــه توســط وزيــر فرهنــگ 
ــون در  ــن قان ــرده شــد. اي ــس ب ــه مجل ــت ب وق
ــت  ــان تربي ــا، معلم ــد. ام ــب ش ــاده تصوي ۱4 م
ــود  ــور نب ــه در کش ــا آن برنام ــب ب ــده متناس ش
ــد.  ــدارس باش ــی م ــاز عموم ــخ گوی ني ــا پاس ت
ــاکن در  ــردم س ــای م ــه مقاومت ه ــن آن ک ضم
شهرســتان ها و کســانی کــه رواج ورزش مــدرن 
ــی  ــا اخــاق ســنتی و احــکام دين ــت ب را، ضدي
تلقــی می کردنــد، مانــع بســط ســريع ايــن امــر 
ــون  ــگ کان ــال، وزارت جن ــان س ــود. در هم ب

ــرد. ــيس ک ــران را تاس ورزش اي
ــا ۱۳۲5  ــال های ۱۳00 ت ــن س ــن بي همچني
فعاليت هــای گســترده ای از ســوی برخــی 
بــرای  دولتــی  ســازمان های  و  انجمن هــا 
گســترش ورزش نويــن صــورت گرفــت. 
ــی  ــان نمايندگان ــز در آن زم ــارف ني وزارت مع
ــا  ــدرن ب ــی ورزش م ــعه و ترق ــرای توس را ب
ــا  ــرد ت ــيج ک ــف بس ــات مختل ــاالت و والي اي
ــر ورزش  ــی، ام ــمی و قانون ــورت رس ــه ص ب
ــی  ــی و فرهنگ ــئوالن اجراي ــه مس ــدرن را ب م
ــه   ــتور محرمان ــد. دس ــاغ نماي ــتان اب ــر اس ه
دولــت رضاخــان بــه کليــه  ســازمان ها و 
ــان  ــرای دو فرم ــر اج ــی ب ادارات رســمی، مبن
دربــاره  کشــف حجــاب و توســعه  ورزش 
مــدرن، حکايــت از وجــود يــک برنامــه  مــدون 

و ديکتــه شــده دارد.
ــن  ــکيل انجم ــتور تش ــان دس ــان، رضاخ آن زم
ــی را تحــت رياســت وليعهــد  ــت بدن ــی تربي مل
ــم و  ــرد. شــکل گيری تشــکيات تعلي صــادر ک
تربيــت بــر پايــه و اصــول جريــان فراماســونری 
و تأليــف کتــب در قالــب منابــع آموزشــی، نشــر 
ــن فکری  ــعه روش ــات و توس ــا، مج روزنامه ه
ــد  ــاختار جدي ــری، س ــی و هن ــار ادب ــب آث در قال
اخــاق کــودکان و نوجوانــان ايــران را بــا گريــز 
ــرد.  ــی ک ــنا م ــی، آش ــنت ها و آداب مذهب از س
فرهنگــی کــه بــا گــذر از مشــروطيت و تاثيــر بر 
سياســت و تعليــم و تربيــت آغــاز و بــه ورزش و 

ــد. ــد وارد می ش ــی جدي ــت بدن تربي
ــف  ــه عط ــاهنگی نقط ــازمان پيش ــيس س تأس
مهمــی در تاريــخ تعليــم و تربيــت و ورزش 
ايــران اســت. انجمــن فراماســونری بين المللــی، 
ــگ  ــزرگ، فرهن ــع ب ــتن مان ــور شکس ــه منظ ب

ــن،  ــرق زمي ــورهای مش ــان کش ــنتی در مي س
هم چــون ايــران، مصــر، ترکيــه و عــراق، اقــدام 
ــز و  ــاری، الين ــگاه های روت ــيس باش ــه تأس ب

ــرد. ــاهنگی ک پيش
ــا  ــن برنامه ه ــه  اي ــه در هم ــب توج ــه  جال نکت
حضــور تــوپ گــرد اســت. پــس از ورود تــوپ، 
مقدماتــی  دانش ســرای   ،۱۳۱8 ســال  در 
ــی و در ســال ۱۳۳5، دانش ســرای  تربيــت بدن
کارشناســان  تربيــت  منظــور  بــه  عالــی 
تأســيس شــد. همچنيــن  بدنــی  تربيــت 
ــود را  ــی خ ــه  دوره  جوان ــه هم ــران ک ــاه اي ش
ــوپ  ــال ت ــه دنب ــی، ب ــگاه های اروپاي در دانش
ــان را در  ــات جوان ــا راه نج ــود، تنه ــده ب دوي
بــازی فوتبــال می دانســت. ورزش کاران در 
گذشــته همــواره موظــف بــه حفــظ ادب 
دينــی و احــکام مذهبــی بودنــد و در غيــر ايــن 
صــورت بــه وســيله  مرشــدان از ادامــه تمريــن 
حضــور در ورزش خانــه منــع می شــدند. امــا در 
زمــان پهلــوی دســت انــدرکاران امور ورزشــی 
کــه عمدتــًا از ميــان سياســت مداران، ارتشــيان 
انتخــاب می شــدند، چشــم  و شــاه زادگان 
ــگ  ــی و فرهن ــام اخاق ــه  نظ ــر هم ــود را ب خ

ــتند. ــی بس مذهب

|| باشگاه ها چگونه تاسیس شدند و چه 
تاثیری در امر تربیت بدنی داشتند؟ 

تثبيــت ورزش مــدرن در ميــان جامعــه  ايرانــی 
ــنت  ــان س ــان مي ــون ايراني ــود، چ ــکل ب مش
تربيــت بدنــی خــود و ورزش هــای مــدرن 
ســنخيتی احســاس نمی کردنــد و آن را در 
تعــارض بــا روح متعالــی و اخاقــی پيشــينيان 
ــه   ــال های اولي ــان س ــد. از هم ــود می ديدن خ
در  مــدرن  ورزش  اوج گيــری  و  پيدايــش 
ايــران، کلوپ هــا و باشــگاه های خصوصــی 
ــوازات حرکت هــای  ــه م ــا ب تأســيس شــدند ت
ــن  ــر اي ــط فراگي ــکان بس ــی، ام ــمی مل رس
ــن  ــج در اي ــه تدري ــد. ب ورزش را فراهــم آوردن
ــی  ــون ورزش ــام فن ــواع و اقس ــگاه ها، ان باش
آمــوزش داده شــد و بــه مــرور زمــان، ورزشــی 
ــعه  ــگاه توس ــدگان باش ــط گردانن ــد توس جدي

فــت. می يا
ــب ورزش  ــه، قط ــن ک ــه اي ــب توج ــه  جال نکت
ميــان  از  کشــتی،  يعنــی  ايــران  ســنتی 
ــال  ــدان فوتب ــه مي ــنتی ب ــای س ورزش خانه ه
کشــيده شــد تــا در ميانه  دو بــازی، وســيله تفريح 
ــا  ــال را فراهــم آورد. ب ــرج تماشــاگران فوتب و تف

ــه  ــی، ب ــای اروپاي ــام ورزش ه ــواع و اقس ورود ان
ــی  ــی و سياس ــای اجتماع ــوازات دگرگونی ه م
ايــران، فنــون تربيــت بدنــی ســنتی و فرهنــگ 
ــتفاده  ــد. اس ــی يافتن ــی تزيين ــژه  آن صورت وي
از لفــظ ورزش باســتانی نيــز خــود شــگفتی 
ديگــری اســت کــه بافاصلــه در ذهــن خواننده، 
ــل مصــرف و  ــر قاب ــه، عتيقــه، غي ورزشــی کهن

تزئيناتــی را زنــده می کنــد.
در راســتای تاســيس باشــگاه هــا، باشــگاه 
ــاح  ــوی افتت ــا پهل ــط محمدرض ــری، توس جعف
شــد. ايــن باشــگاه کــه توســط شــعبان جعفــری 
تأســيس شــد، عامــل بســياری از مســائل 
ورزشــی و حتــی سياســی عصــر بــود. باشــگاه و 
کلوپ هــا بــه تبــع تمايــات مؤسســان و دســت 
اندرکارانشــان بــه بازوهــای سياســی و رواج 
اخــاق مبتــذل، تبديــل شــدند و اگرچــه عنــوان 
کلــوپ تفريحــات ســالم را بــا خــود داشــتند امــا 

ــدند. ــه ش ــه قمارخان ــدل ب ــل ب در اص
از شــهريور ۱۳۲0، در ايــران بــاب جديــدی برای 
ــد. از  ــاز ش ــف ب ــيون های مختل تأســيس فدراس
ــتی  ــيون کش ــيس فدراس ــات تأس ــه مقدم جمل
ــوان  ــه عن ــس ب ــا از آن پ ــد ت ــم ش ــز فراه ني
يکــی از انــواع ورزش هــا، فعــال بمانــد. تأســيس 

ــای  ــت ورزش ه ــه  تثبي ــه منزل ــيون ها، ب فدراس
ــن  ــود. همچني ــی آن ب ــرش عموم ــدرن و پذي م
ورزش، بــه دنبــال تمنــای ســرمايه داران، تبديــل 
ــکان  ــق آن ام ــا از طري ــد ت ــيله ای ش ــه وس ب
فــروش کاال و حضــور در بازارهــای جهانــی 

ــد. ــم آي فراه
ــل  ــران، متحم ــه ورزش اي ــال هايی ک ــی س ط
ــود  ــی خ ــاختار فرهنگ ــی در س ــی اساس تغييرات
می شــد، دســت انــدرکاران امــور ورزشــی و 
تعليــم و تربيــت جوانــان، اقــدام بــه مطالعــه ای 
ــاره  ــن ب ــی( در اي ــی و فرهنگ ــر )تاريخ فراگي
ــوده  ــتر آل ــران بيش ــر روز ورزش اي ــد و ه نکردن
بــه ورزش هــای اروپايــی مــی شــد و در نهايــت 
ــم و  ــام تعلي ــن داری، نظ ــا دي ــاط ورزش ب ارتب
ــی و  ــای اجتماع ــور در صحنه ه ــت و حض تربي

ــد. ــع ش ــی قط سياس
ــود  ــه ب ــدرن اينگون ــت ورزش م ــل ماهي در اص
ــادی  ــام اقتص ــی در نظ ــا، ذات ــه رب ــون ک همچ
غــرب و اســتکبار ورزيــدن ذاتــی در نظــام 
سياســی و فرهنگــی آن. همچنيــن عريانــی 
معمــاری مــدرن، انعکاســی از عريانــی انســان را 
بــه نمايــش مــی گذاشــت و بــه تبــع آن عريانی 

ــی  ــاق دين ــی از اخ ــوی و عريان ــت معن از هوي
ــال  ــه در خي ــت ک ــی اس ــد اقوام ــن مقص آخري
خــود از غــرب و فرهنــگ و تمــدن آن بهشــت 

می ســازند.

|| عریانــی فرهنگــی در ورزش چــه 
ــت؟  ــی داش تبعات

دهــه  چهــل، دهــه  اوج مصــرف مشــروبات 
ــران، افتخــار مصــرف ســاليانه  ــود و اي ــی ب الکل
چهــل ميليــون بطــر آبجــو و دوازده ميليــون بطر 
ــام ســازمان  ــر ن ــا خــود داشــت. تغيي ــرق را ب ع
ــران در  ــی اي ــت بدن ــان و تربي ــتی جوان تندرس
ســال ۱۳40 بــه تربيــت بدنــی و تفريحات ســالم 
ــک  ــر ج ــار نظي ــتگاه های قم ــای دس ــران پ اي
ــارد و... را در عرصــه  ورزش  ــات، بولينــگ، بيلي پ
مــدرن بــاز کــرد و ورزش کاران از ايــن امــر نيــز 

بی نصيــب نماندنــد.
ــه  ــای ورزش کار ب ــاران و وافورکش ه ــاده گس ب
عيــش و نــوش مــی پرداختنــد و بــرای بدســت 
آوردن مقــام و مــدال از قــرص و دارو بهــره مــی 
بردنــد تــا بتواننــد نيــرو و تــوان خــود را بازيابــی 
ــاق را در  ــدال، اخ ــرص و م ــان ق ــد. قرباني کنن
ــه مســلخ کشــيدند و ميدان هــای  ورزشــگاه ها ب
ورزشــی را کــه در حقيقــت ميــدان بــازی 
ــار  ــد. اخب ــه کردن ــه قمارخان ــل ب ــد تبدي بودن
داغ بــرد و باخت هــا، زد و خــورد تماشــاگران 
در ميدان هــای ورزشــی و باالخــره دعــوای 
ــان معرکــه را گــرم  ــی چن مضحــک ســرخ و آب
ــورت  ــری از ص ــچ اث ــر هي ــه ديگ ــی کردک م
ــه  ــد ب ــه رس ــا چ ــد، ت ــم نمان ــی روح ورزش ه ب
تربيــت بدنــی، تربيــت نفســانی و معرفتــی کــه 
هــر انســان بــرای نجــات خــود از دام بــا بــدان 

ــود. ــد ب نيازمن

|| پــس از پیــروزی انقــاب ورزش 
ــرد؟  ــدا ک ــی پی ــه جایگاه ــران چ ای
ــران  ــه  ورزش اي ــردم در صحن ــه م ــه ک آنچ
ديــده بودنــد و در خاطــر داشــتند منجــر 
بــه نوعــی بی اعتنايــی از ســوی مــردم در 
ــوع  ــن موض ــه اي ــاب ب ــه انق ــال های اولي س
ــر  ــاره  ديگ ــه درب ــا ک ــا از آنج ــد. ام ــم ش مه
ــدی  ــی ج ــادی، تأمل ــی و م ــبات فرهنگ مناس
ــر  ــت ام ــورت نگرف ــق ص ــه ای عمي و مطالع
ــق و  ــی معل ــز در حالت ــران ني ــی اي ــت بدن تربي
ــدون شــناخت  ــد. ب ــی باقــی مان وضعــی انفعال
ــرب، و  ــی غ ــی و مدن ــری، فرهنگ ــوه فک وج
شــرايط تاريخــی ويــژه ای کــه ملــت مســلمان 
ايــران در آن قــرار داشــت امــکان هيــچ 

برنامه ريــزی جــدی نبــود.
ــه و شــتاب  ــاره عجل پــس از انقــاب نيــز دوب
بــه يــاری وضــع انفعالــی آمــد. گويــی همگان 
فرامــوش کــرده بودنــد کــه انقــاب اســامی، 
ــم و  ــه عال ــن ب ــردی نوي ــاز رويک ــه  آغ نقط
طرحــی نــو بــرای احيــای همه فرهنــگ 
ــی  ــی در جهان ــده  دين ــوش ش ــنت فرام و س
عــاری از ديــن بــود. غفلــت از مطالعــات 
ــث  ــرب باع ــر غ ــيفتگی در براب ــی و ش فرهنگ
ــی را  شــد کــه مــردم فرهنــگ و مدنيــت غرب
ــا اصــاح  ــد و ب ــا بدانن ــه  عصره ــوب هم مطل
ــی  ــاح آن را بوم ــه اصط ــه  آن، ب ــور قبيح ص

ــد.    ــازی کنن س
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ـــو گـفتــگـ

از بحث هایی است که ضرورت  موضوع وحدت یکی 
آن در سال های اخیر بیش از پیش مطرح شده است. 
مخصوصا اینکه برخی جریان های انحرافی در شیعه و 
در اهل سنت با دامن زدن به تفرقه افکنی و عصبیت های 
مذهبی مسیر رسیدن به وحدت در جهان اسالم را با 
بهتر  تبیین  برای  بین  این  در  کرده اند.  مواجه  مشکل 
موضوع وحدت با حجت االسالم محمدرضا زائری استاد 
دانشگاه و سردبیر ماهنامه خیمه به گفتگو نشستیم. متن 
زیر مشروح مصاحبه مهر با این کارشناس دینی است؛

|| یــک تعــارض اولیــه در مــورد بحث هــای معطــوف 
ــه وحــدت وجــود دارد کــه تعــارض بیــن هویــت و  ب
ــای  ــک مبن ــه ی ــا ب ــی م ــی وقت ــت. یعن ــدت اس وح
ــد  ــت می خواه ــون هوی ــم، چ ــن می زنی ــی دام هویت
ــک  ــال ی ــن ح ــی در عی ــد ول ــاد کن ــجام ایج انس
ــت در  ــن هوی ــد. ای ــف می کن ــز تعری ــری را نی دیگ
عیــن حــال کــه دنبــال انســجام اســت امــا بــه طــور 
ــور  ــد. چط ــاد می کن ــم ایج ــکاف ه ــک ش ــاوب ی متن
ــیعه و  ــوان ش ــه عن ــان را ب ــم هویتم ــا ه ــود م می ش
محــب اهــل بیــت حفــظ کنیــم ولــی در عیــن حــال 
ایــن هویت گرایــی منجــر بــه شــکاف در امــت 

ــود؟ ــامی نش اس
يــک تفــاوت اساســی وجــود دارد بيــن وحدتــی کــه فعــال باشــد 
ــر ممکــن اســت  ــر دو در ظاه ــل باشــد. ه ــه منفع ــی ک ــا وحدت ب
کــه وحــدت بــه نظــر برســند امــا وحــدت فعــال زمانــی اســت کــه 
مــا آگاهانــه بــر اســاس يــک راهبــرد کامــا روشــن و مشــخص 
ــت  ــان از وحــدت صحب ــاب خودم ــل و ن ــظ موضــع اصي ــا حف و ب
ــا  ــويم. ام ــد می ش ــش پايبن ــات و اقتضائات ــه التزام ــم و ب می کني
وحــدت منفعــل زمانــی اســت که مــا بــدون راهبــرد مشــخص و از 

ــم. ــدت را می پذيري ــرار وح ــاری و اضط ــر ناچ س
طبيعتــا در ايــن صــورت نــه ذات هويتــی مــا رنــگ و بــوی خودش 

ــتمرار  ــرای اس ــه ای ب ــکاری و برنام ــه راه ــد و ن ــظ می کن را حف
وحــدت در آينــده وجــود دارد. مــواردی کــه باعــث نگرانــی بعضــی 
ــد از  ــه می دهن ــواهدی را ارائ ــد، ش ــم دارن ــق ه ــه ح ــود ک می ش
ــا  ــا اصالت ه ــده و ي ــگ ش ــا کمرن ــدت هويت ه ــا وح ــه ب ــن ک اي
ــوال  ــت معم ــده اس ــف ش ــع تضعي ــا مواض ــت و ي ــگ باخته اس رن
ــال  ــواردی اســت کــه وحــدت منفعــل  و از ســر اضطــرار و انفع م
ــما  ــه ش ــزی ک ــا آن چي ــه بوده اســت. ام ــدون برنام ــاری و ب و ناچ
ــوان وحــدت مطــرح شــده  ــه عن ــد در انقــاب اســامی ب می بيني
اســت کامــا فعــال اســت. بايــد امــام را پرچمــدار بــزرگ وحــدت 
ــام ذره ای  ــد کــه ام ــا در همــان حــال می بيني ــم ام به شــمار بياوري
از مواضــع اصيــل خودشــان عــدول نکردنــد بلکــه در وصيت نامــه 
خــود بــه صراحــت در مــورد موضوعاتــی ســخن گفتنــد کــه چــه 

بســا برخــی آن هــا را ناقــض وحــدت بــه شــمار بياورنــد.
ــری  ــان ديگ ــر زم ــش از ه ــه بي ــم ک ــاب ه ــوار انق ــر بزرگ رهب
ــد روضــه  ــد، می بيني ــظ وحــدت اصــرار دارن ــا روی حف ــن روزه اي
ــا  ــدار ب ــا در دي ــد و ي ــرا)س( را می خوانن ــرت زه ــت حض مظلومي
ــيعه در  ــب ش ــج مذه ــظ و تروي ــر حف ــان ب ــور آذربايج رئيس جمه
آن کشــور اصــرار دارنــد. طبيعتــا کســانی کــه در ايــن گفتمــان از 
وحــدت می خواهنــد حــرف بزننــد اصــا موضــع انفعــال و ضعــف 
ــن  ــا اي ــه نيســت. ب ــدون برنام ــی و ب و از ســر ناچــاری و باتکليف
ــی از  ــا وقت ــد. م ــظ کن ــا را حف ــد هويت ه ــدت می توان ــب وح ترتي
وحــدت ســخن می گوييــم ايــن گفتمــان وحــدت را در چارچــوب 
ــم  ــال می کني ــت)ع( دنب ــل بي ــرم و اه ــر اک ــنت پيامب ــيره و س س
ــح و شــفاف و  ــه شــکل کامــا صري ــار و رفتارشــان ب کــه در گفت
جــدی حفــظ وحــدت مــورد تاکيــد اســت. مبنــای وحــدت هــم دو 
ــی مشــترکی اســت کــه معمــوال  ــز اســت؛ اول، اصــول و مبان چي
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــتر م ــراق بيش ــاف و افت ــای اخت در موقعيت ه
می گيــرد و دشــمن هــم بيشــتر روی مغفــول مانــدن آن هــا تاکيــد 

می کنــد.
ــرور  ــه مشــترکاتمان را م ــی ک ــب اســامی وقت ــه مذاه ــا و بقي م
ــا  ــادی ت ــول اعتق ــر و اص ــه و پيامب ــم و قبل ــرآن کري ــم از ق کني
ــا  ــه بس ــه چ ــم ک ــترکات داري ــدر مش ــرعی آن ق ــکام ش ــی اح حت
اختافاتمــان خيلــی بــه چشــم نمی آيــد. البتــه کســانی کــه تاکيــد 
ــی  ــری و اساس ــوارد جوه ــاف م ــوارد اخت ــن م ــه اي ــد ک می کنن
ــم  ــا کن ــه ادع ــن مقايس ــا اي ــم ب ــد، نمی خواه ــق دارن ــتند ح هس

ــا در  ــی هســتند ام ــات بی اهميت ــا موضوع ــاف م ــوارد اخت ــه م ک
شــرايطی کــه جهــان امــروز دارد و در يــک نــگاه کان و گســترده 
در ســپهر هســتی و مجموعــه زندگــی بشــر اشــتراکات مــا با ســاير 
مذاهــب اســامی بسياربســيار زيــاد اســت و اتفاقــا تکيــه بــر ايــن 
ــت و  ــت و مهجوري ــع مظلومي ــا را از موض ــد م ــتراکات می توان اش

ــاورد. ــت در بي غرب

ــروز  ــکات ام ــده مش ــل عم ــد دلی ــی کنی ــر م || فک
ــت؟ ــدت چیس ــاد وح ــام در ایج ــان اس جه

ــن  ــر اي ــه خاط ــام ب ــان اس ــا در جه ــکات م ــياری از مش بس
اســت کــه بــرادران مســلمان مــا از حقايــق مذهــب اهــل بيــت)ع( 
آگاهــی ندارنــد و هميــن هــم باعــث می شــود کــه دشــمن بتوانــد 
ــاوت  ــيعيان متف ــن ش ــرآن و دي ــد ق ــا کن ــد و ادع ــتفاده کن سواس
ــر از  ــی در برخــی از تعابي ــن مذهــب حت ــد اي ــا ادعــا کن اســت و ي
ــد  ــذا تاکي ــت. ل ــتناک تر اس ــر و وحش ــر و بدت ــود خطرناک ت يه
بــر اصــول مشــترک يــک مســاله کامــا عقانــی و اتفاقــا دينــی 
ــی  ــود حت ــاهده می ش ــت)ع( مش ــل بي ــيره اه ــه در س ــت ک اس
ســيره علمــای ســلف. مــا در بســياری از بزرگانمــان ســابقه حضــور 
جــدی در محافــل اهــل ســنت، محافــل علمــی، ارتباطــات فقهــی 
ــل  ــای اه ــب فقه ــه مذه ــا ب ــزرگان م ــياری از ب ــم. بس را می بيني
ــد  ــد، مســائل شــرعی آن هــا را پاســخ گو بودن ــوا می دادن ســنت فت
و ايــن ارتبــاط ارتباطــی بــود کــه در طــول تاريــخ وجــود داشــت. 
بــدون اغــراق بايــد بپذيريــم کــه بزرگتريــن دعوت کننــده و 
نخســتين بنيان گــذار وحــدت فعــال خــود اميرالمومنيــن)ع( اســت.

مبنــای دوم وحــدت، آگاهــی بــه وجــود دشــمن مشــترکی اســت 
کــه در هيــچ دوره ای از تاريــخ شــيعه و تاريــخ مذهــب اهــل بيــت 
ــول  ــا در ط ــت. م ــوده اس ــده نب ــاک و نگران کنن ــدر خطرن اين ق
ــه  ــا علي ــچ گاه تهديده ــم هي ــا کني ــم ادع ــيعه می تواني ــخ ش تاري
مکتــب ايــن قــدر برجســته نبــوده اســت در حالــی کــه هيــچ گاه در 
طــول تــارخ مکتــب اهــل بيــت فرصــت و زمينه  برجســته شــدن و 
اقتــدار عظمــت ايــن مکتــب تــا ايــن حــد بــه وجــود نيامده اســت. 
ــه  ــی ک ــد، موقعيت ــران رخ می ده ــروز در اي ــه ام ــی ک ــی اتفاق يعن
ــه  شــيعی دارد،  ــوان پيشــوای جامع ــه عن ــاب ب ــزرگ انق ــر ب رهب
ــاير  ــراق و س ــران و ع ــيعه در اي ــد ش ــع تقلي ــه مراج ــی ک موقعيت
نقــاط دارنــد، ظرفيــت و موقعيتــی کــه حــزب اهلل لبنــان بــه عنــوان 
يــک جريــان شــيعی مقتــدر دارد، موقعيتــی کــه در جهــان عــرب 
ــه شــکل عــام  ــا ب ــه شــکل خــاص و درک دني و جهــان اســام ب

ــژه ای اســت. ــود آمده اســت، شــرايط وي ــه وج ــرای تشــيع ب ب
آخريــن تعبيــری کــه مــا از چامســکی در روزهــای اخيــر شــنيده ايم 
ايــن بــود کــه آيــت اهلل خامنــه ای برنــده واقعــی جهــان اســت. اين  
شــرايط در طــول تاريــخ بــدون اغــراق بــرای شــيعه وجــود نداشــته 
ــن  ــت)ع( چني ــات اهــل بي ــت و در حي ــی در دوران غيب اســت. حت

موقعيــت و ظرفيــت و امکانــی بــرای شــيعه ســراغ نداريــم.
ــام عصــر)ع( و برکــت خــون شــهدا  ــاس قدســی ام ــدد انف ــه م ب
اســت کــه اکنــون ايــن چنيــن موقعيتــی بــه وجــود آمــده اســت. 
اتفاقــا دشــمن مشــترک مــا روی ايــن تاکيــد دارد کــه بــا دو لبــه 
ــرف و  ــک ط ــا از ي ــری م ــت و بی خب ــی و غفل ــی بی توجه قيچ
تهديــد و توطئــه و خطــر وهابيــت و امثــال داعــش از طــرف ديگــر 
ايــن امــکان و ايــن فرصــت و ايــن موقعيــت را نابــود کنــد و از بين 
ــی و  ــن دشــمن مشــترک در شــرايط فعل ــه اي ــذا توجــه ب ــرد. ل بب
در موقعيــت خاصــی کــه اکنــون در آن قــرار داريــم بــه نظــر مــن 
اقتضــای آن هوشــمندی و آگاهــی و درک و بصيرتــی اســت کــه از 
معــارف دينــی و التــزام و اعتقادمــان بــه مکتــب اهــل بيــت ناشــی 
ــر  ــود ديگ ــال ب ــدت فع ــک وح ــان ي ــا وحدتم ــر م ــود. اگ می ش
ناآگاهــی و بی خبــری و غفلــت در آن وجــود نخواهــد داشــت. قصد 
مــا فرامــوش کــردن مواضعمــان نيســت، به خاطــر حفــظ اصــول 
ــراغ  ــترک س ــمن مش ــر دش ــز از خط ــر پرهي ــترک و به خاط مش

ــکار اســت. ــا آش ــان کام ــس تمايزهايم ــم. پ ــدت آمده اي وح
تمرکــز و اتــکای مــا روی نقــاط اشــتراک بــا حفــظ تمايزهايمــان 
ــن  ــر همي ــی از جهــت شــرعی هــم احــکام شــرعی ب اســت. حت
ــا در  ــی از فقهــای عظــام می پرســيد آي ــا صــادر می شــود. وقت مبن

حجت االسالم زائری در گفتگو با مهر:

مبنای وحدت، اصول اعتقادی ودشمن مشترک 
است/ تفاوت وحدت فعال و منفعل

گفتگو از محمد الیاس قنبری 
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــر فقي ــه؟ اگ ــا ن ــم ي ــاز جماعــت اهــل ســنت شــرکت بکني نم
ــن  ــت اي ــح اس ــان صحي ــد و نمازت ــرکت کني ــد ش ــواب می ده ج
ديگــر تعــارف و شــعار نيســت. ديگــر از موضــع ناچــاری و اضطــرار 
نيســت. اتفاقــا برخــی بــه غلــط معمــوال اين جــا موضــوع تقيــه را 
پيــش می کشــند در حالــی کــه اصــا بحــث تقيــه جايــش اين جــا 
نيســت. بلکــه اتفاقــا معتقديــم کــه االن روزگار و دوره تقيــه تقريبــا 
گذشته اســت. مســاله تقيــه مســاله ای بــود مثــل حفــظ جــان عمار 
و ياســر زيــر شــکنجه های مشــرکين کــه االن جــز مــوارد خــاص 
شــايد نشــود بــرای آن مــوردی پيــدا کــرد. مســاله مــا اصــا بحث 
تقيــه نيســت. مســاله مــا يــک حکــم شــرعی آگاهانــه اســت برای 
تکليــف انســان مومــن در شــرايطی کــه هــدف بزرگتــری بــاالی 
ــا زمــان خــود ائمــه معصوميــن)ع( هــم  ســر او وجــود دارد و اتفاق

ــم. ــکام را می بيني ــن اح همي

|| اگــر ممکــن اســت بــه نمونه هایــی از ایــن 
ــد. ــاره بفرمایی ــت)ع( اش ــل بی ــان اه ــوع در زم موض
ــه در  ــد ک ــان دارن ــيعيان خودش ــه ش ــه ای ب ــادق)ع( نام ــام ص ام
روايــات مــا هــم هســت کــه در واقــع ايــن حديــث حضــرت و ايــن 
نامــه  حضــرت را شــيعيان می خواندنــد و باهــم بحــث می کردنــد، 
ــد و در ســجاده های خودشــان  بعــد از نمازهايشــان مــرور می کردن
ــوم  ــه مرح ــت ک ــک رواي ــد. ي ــه داری می کردن ــه را نگ ــن نام اي
کلينــی در روضــه کافــی نقــل فرمودنــد و برخــی از علمــا هــم بــه 
شــکل مســتقل در ســال های اخيــر بــه دليــل اهميــت آن بــه آن 
توجــه نشــان داده انــد. آن جــا وجــود مقــدس امــام صــادق)ع( بــه 
ــه عنــوان  صراحــت تاکيــد می کننــد کــه وظيفــه شــرعی شــما ب
پيــروان امــام اســت کــه در مراســم عمومــی اهــل ســنت شــرکت 
ــی  ــت، در مراســم عموم ــاز جماع ــازه، در نم ــد. در تشــييع جن کني
ارتباطتــان بــا آن هــا را حفــظ کنيــد و آن هــا را بــه عنــوان برادرهای 
خــود و بخشــی از امــت اســام از آن هــا غافــل نشــويد. رفتارتــان 
ــا  ــه مواضــع م ــوان آين ــه عن ــما را ب ــا ش ــه آن ه ــد ک ــوری باش ط

تلقــی کننــد و آبــروی مــا باشــيد.
شــما وقتــی درســت رفتــار کنيــد آن هــا بــه حســاب مــا خواهنــد 
ــا  ــه م ــار )ع( ب ــه اطه ــه از ائم ــت ک ــيره ای اس ــن س ــت. اي گذاش
رســيده اســت. در دوران بعــد از امــام صــادق )ع( هــم ايــن موضــوع 
ــرت  ــال حض ــه امث ــرايطی ک ــود. در ش ــته می ش ــا برجس کام
ــام  ــه ام ــرايطی ک ــد و ش ــرار می گيرن ــی الرضا)ع( ق علی بن موس
ــا برجســته  ــار آن ه ــا در رفت ــن موضــوع کام ــد اي ــادی)ع( دارن ه
ــه  ــم. ب ــرای آن داري ــادی ب ــيار زي ــواهد بس ــا و ش اســت و نمونه ه
ــر  ــه تعبي ــه اســت و ب ــا آگاهان ــی کــه وحــدت م ايــن جهــت زمان
مــن فعــال اســت مــا تمايــزات خــود را به طــور جــدی بــر روی آن 
ــه مخاطــب خــود بصيــرت و آگاهــی  تمرکــز می کنيــم امــا اوال ب
ــن)ع( در  ــرد اميرالمومني ــل عملک ــه مث ــم ک ــياری می دهي و هوش
شــرايط بســيار دشــوار و ســخت بتوانــد تفکيــک قائــل شــود بيــن 
مصالــح کان و عظيمــی مثــل حفــظ توحيــد و ثانيــا شــيوه ی بيان 
و عرضــه معــارف و مســائل تاريخــی را روی آن تمرکــز می کنيــم.

ــال و  ــدت فع ــن وح ــرق بی ــخص ف ــور مش ــه ط || ب
ــح  ــن خصــوص بیشــتر توضی منفعــل چیســت در ای

ــد؟  دهی
وحــدت منفعانــه، تســليم اســت امــا وحــدت فعاالنــه مشــارکت 
اســت. وحــدت منفعــل حاصلــش هضــم شــدن و گم شــدن اســت 
امــا وحــدت فعــال نتيجــه اش همراهــي و نقــش آفرينــي اســت. 
وحــدت منفعــل از ســر تــرس و ناچــاری و انفعــال و بــدون برنامــه 
ــه  اســت. يعنــی مــن در شــرايطی قــرار می گيــرم کــه خــودم را ب
ــم.  ــت خــودم را فرامــوش می کن ــی آورم، هوي ــگ ديگــران درم رن
ــه  ــط اســام مســيحيت ک ــا در رواب ــم. م ــما بزن ــرای ش ــی ب مثال
رشــته تحصيلــی مــن بــود بارهــا بــه خانواده هايــی برمی خورديــم 
ــود و در خيلــی از  ــا مســيحی ازدواج کــرده ب کــه يــک مســلمان ب
ــن  ــت اي ــم. عل ــا نمی ديدي ــکلی در آن ه ــچ مش ــوارد هي ــن م اي
نبــود کــه اين هــا بــا هوشــمندی و آگاهــی بهــم رســيده اند بلکــه 
هويتشــان را از دســت داده انــد يعنــی نــه او مســلمان بــود و نــه آن 

مســيحی بلکــه هــر دو ســکوالر بودنــد.
مــا معمــوال ايــن موردهــا را از مطالعــه خــارج می کنيــم بــه دليــل 
ايــن کــه اين هــا اصــا رابطــه دينــی بــا هــم ندارنــد. مطالعــه مــا 
جايــی اســت کــه کســی بــه عنــوان مســلمان بخواهــد نمــاز اول 
وقــت بخوانــد، ديگــری بــه عنــوان مســيحی زندگــی کنــد. کســی 
بــه عنــوان مســلمان بخواهــد طهــارت را در مــکان ســجده رعايت 
ــوان مســيحی مشــروبات الکــی مصــرف  ــه عن ــد و ديگــری ب کن
کنــد. مشــکل مــا آن جــا بــه وجــود می آيــد وگرنــه اگــر مســلمانی 
ــا  ــد ي ــاز نخوان ــد و نم ــرف کن ــی مص ــروبات الکل ــرده مش خدانک
مســيحی ای کــه هيــچ اعتقــادی نداشــته باشــد اصــا مشــکلی 
ــد. می خواهــم عــرض کنــم در وحــدت منفعــل  ــه وجــود نمی آي ب
ــش  ــه مذهب ــی ک ــل اينکــه آقاي ــه دلي ــم. ب اصــا مشــکلی نداري
ــه مســائل  ــاوری ب ــا ب ــزام ي شــيعه اســت ممکــن اســت هيــچ الت
خــودش نــدارد. از آن طــرف کســی کــه اهــل ســنت اســت ممکن 
اســت هيــچ اصــراری نداشــته باشــد و طبيعتــا ديگر مشــکلی وجود 
نــدارد. در حالــی کــه وقتــی مــا از وحــدت فعــال حــرف می زنيــم 

ايــن مســاله آگاهانــه اســت.
يعنــی بــا آگاهــی و اقتــدار و هوشــمندی وارد ايــن وحدت شــده ايم. 
وحــدت را نــه از موضــع اضطــرار و اجبــار و تــرس بلکــه بــه عنوان 
يــک راهبــرد بــرای حفــظ منافــع کان انقــاب اســامی در نظــر 
ــم. عــزاداری  ــان را فرامــوش نمی کني ــت خودم ــذا هوي ــم. ل گرفتي
فاطميــه را داريــم امــا اوال بــه اصــول مشــترکمان توجــه داريــم و 
اين کــه طــرف مقابــل مــا بخشــی از امــت اســامی اســت و محب 
اهــل بيــت اســت و بــه اصــول مــا اعتقــاد دارد، بــه جايــگاه اهــل 
بيــت بــاور دارد و نکتــه دوم اين کــه تهديــد دشــمن مشــترک را در 
ــو  ــا در چارچــوب خطــرات مشــترک جل ــم و طبيعت نظــر می گيري
ــده ايم  ــدت ش ــوزه وح ــه وارد ح ــا ک ــردوی م ــی ه ــم. يعن می روي
و بــا آگاهــی وارد شــده ايم توجــه داريــم کــه ايــن خطــر مشــترک 

هــردوی مــا را بــا هــم هــدف قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــه م ــه اینک ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال ب ــر ح ــه ه || ب
ــر آن پافشــاری  ــم و ب ــان داری هویــت خــود را همچن
ــا  ــه ب ــی ک ــا کس ــم ب ــه بتوان ــرای اینک ــم ب می کنی
هویــت مــا فــرق دارد بــه وحــدت برســیم نیازمند یک 
هویــت کان تــری هســتیم. باالخــره چیــزی کــه قرار 
اســت مــا را پیونــد دهــد آیــا فقــط آگاهــی نســبت به 
مشــترکات و وجــود دشــمن اســت؟ بنظــرم دیــدگاه 
شــما نــگاه تاکتیکــی و اســتراتژیکی اســت. امــا اگــر 
ــر  ــد جدی ت ــر و پیون ــدت عمیق ت ــن وح ــم ای بخواهی
باشــد احســاس می کنــم چیــزی بایــد مــا را متصــل 

کنــد.
مــن قبــل از اين کــه بــه آن بحــث برســم در پرانتــز عرض کنــم در 
جريان هــای ضــد وحــدت بايــد بيــن گروه هــای مختلــف تفکيــک 
ــان ضــد  ــه نيســتند. بخشــی از جري ــا يکپارچ ــل شــويم. آن ه قائ
وحــدت تشــييع انگليســی اســت کــه اين هــا بــه تعبيــری کــه آقــا 
داشــتند يــا آگاهانــه يــا حتــی ممکــن اســت ناآگاهانــه در پــازل و 
ــرای تخريــب  ــازی دشــمن عمــل می کننــد. بخشــی از آن هــا ب ب
جريان هــای دينــی و اســامی و تضعيــف موقعيــت و مکتــب اهــل 
ــا  ــا مشــخص اســت. ام ــف آن ه ــه تکلي ــد ک ــول می گيرن ــت پ بي
ــل دوســتانی کــه در  ــان ضــد وحــدت هســتند مث بخشــی از جري
ايــران و قــم و مشــهد هســتند کــه تعمــدی بــر تخريــب ندارنــد. 
بــه جهــت مبانــی اختافاتــی دارنــد کــه اتفاقــا گاهــی هــم قصــد 
ــظ  ــرای حف ــيعی و ب ــت ش ــظ هوي ــرای حف ــی ب ــد يعن ــر دارن خي
تمايــز فکــر می کننــد نبايــد بــه ســوی وحــدت رفــت و يــا دچــار 

ــتند. ــوتفاهم هايی هس س
حــاال بــه نکتــه ای کــه شــما فرموديــد برگــردم. مــن فکــر می کنم 
چــه مــا و چــه اهــل ســنت و خيلــی مذاهــب ديگــر چــون محــاط 
بــه موقعيت  هــای کانونــی فرهنگــی و جغرافيايــی خاصی هســتيم 
بــه طــور طبيعــی فرصــت تمرکــز بــر مبانــی معرفتــی را نداريــم. 
ــدا از  ــوان يــک مســلمان ابت ــه عن ــا ب ــی م معرفــت و آگاهــی دين
قــرآن کريــم شــروع می شــود. رکــن اساســی ايــن معرفــت توحيــد 

اســت. مفســر قــرآن کريــم پيامبــر و اهــل بيــت هســتند. واليــت 
ــه عنــوان مســير تحقــق توحيــد در زندگــی فــردی و اجنماعــی  ب
مطــرح می شــود و مــا را بــه ســمت يــک زندگــی جاويــد اخــروی 
ــا از  ــه م ــيری ک ــی مس ــد. يعن ــت می کن ــت هداي ــاد اس ــه مع ک
توحيــد و عــدل شــروع کرديــم، بــا نبــوت و امامــت ادامــه داديــم و 
بــه معــاد منجــر می شــود، معمــوال در فضــای رشــد و نمــو فــردی 

مــا هيــچ وقــت فرصــت تبييــن پيــدا نمی کنــد.
ــر  ــوند و مگ ــجو می ش ــا دانش ــه ي ــا طلب ــردم م ــدر از م ــر چق مگ
چقــدر از آن هــا در مباحــث معرفتــی امــکان تامــل پيــدا می کننــد؟ 
نتيجــه ايــن می شــود کــه معمــوال باورهــای دينــی مــا از طريــق 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، از طريــق مکتب خانــه، ازطريــق 
ــل  ــاص منتق ــای خ ــجد، کانون ه ــی مس ــی، روحان ــات مذهب هي
می شــود و گاهــی از آن عمــق و اصالتــی کــه بايــد برخــوردار باشــد 

برخــوردار نيســت.
شــخصی کــه بــه راحتــی فريــب می خــورد و بــه داعــش ملحــق 
ــوند  ــر می ش ــه اجي ــپرده ای ک ــای سرس ــورم نيروه ــود، منظ می ش
ــا  ــد نيســت، آن جــوان مســلمانی کــه احيان و برنامــه جنايــت دارن
ــرم آدم  ــر اک ــم و پيامب ــرآن کري ــم ق ــه اس ــورد و ب ــب می خ فري
ــن  ــت. اولي ــالم اس ــی ناس ــير تربيت ــک مس ــی از ي ــد ناش می کش
ــه  ــم و ب ــاز داري ــه آن ني ــه ب ــان اســام هم ــه در جه مســاله ای ک
تعبيــر شــما شــايد مــا شــيعيان بيشــتر بــه آن نيــاز داريم بازگشــت 
بــه معانــی معرفتــی مــا اســت کــه بــر اســاس قــرآن کريم اســت و 
ترويــج ايــن نــگاه کــه مفســرين قــرآن کريــم پيامبــر و اهــل بيت 
هســتند. آن جــا اگــر مــا تمرکــز را بــر مبانــی معرفتــی بگذاريــم آن 
وقــت توحيــد بــه عنــوان يــک اصــل اساســی و مفهــوم رســالت 
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــدا می کن ــی پي ــد تعريف ــل توحي ــت در ذي و امام

ــود. ــی می ش ــدت ناش ــی از دل او وح طبيع
يکــی از داليلــی کــه معمــوال در قضيــه وحــدت تبييــن درســتی 
نمی توانيــم بکنيــم ايــن اســت کــه مســير رســيدن مــا بــه وحــدت 
از مســير عــزاداری يــک هيــات مذهبــی اســت نــه از مســير آگاهی 
ــه مبانــی معرفتــی. در حالــی کــه قــرار اســت عــزاداری  نســبت ب
آن هيــات مذهبــی مکمــل عاطفــی و معنــوی آن مبنــای معرفتــی 
ــا،  ــک معن ــه ي ــيه ای ب ــن بخــش حاش ــر اي ــا اگ ــود. ام ــل ش اصي
مبنــای معرفتــی نداشــته باشــد مــا دچــار مشــکل می شــويم. االن 
ــن  ــه اي ــاختار آن ب ــه س ــد ک ــی را می بيني ــای مذهب ــما هيات ه ش
شــکل اســت کــه يــک ســخنرانی و يــک مداحــی دارد. ســخنرانی 
ــرار اســت  ــد و مداحــی ق ــی ايجــاد کن ــای معرفت ــرار اســت مبن ق
يــک چارچــوب عاطفــی و احساســی و روحــی و معنــوی بــرای آن 
بنيــان معرفتــی ايجــاد کنــد. امــا اگــر قــرار شــود بچه هــای هيــات 
همــه موقــع ســخنرانی دم در هيــات بايســتند و بعــد از ســخنرانی 
داخــل برونــد، در پرانتــز بگويــم بــه داليلــش کاری نــدارم، ممکــن 
اســت شــما بگوييــد داليلــش ضعــف روحانيــت اســت، داليلــش 

تحــوالت و تغييــر ســبک زندگــی اجتماعــی اســت.
بــه هر دليلــی اگــر مــا مبانــی اصلــی معرفتــی را نتوانســتيم منتقل 
کنيــم ايــن مشــکات بــه وجــود می آيــد. کمــا اينکــه آن جوانــی 
ــا مراکــش جــذب داعــش  از اهــل ســنت از روســتايی در مصــر ي
ــت  ــن اس ــری همي ــکل ديگ ــه ش ــکلش ب ــا مش ــود دقيق می ش
ــدا  ــم پي ــرآن کري ــت ق ــه حقيق ــبت ب ــی نس ــت اصيل ــه معرف ک
ــط  ــک قضــاوت لفظــی و غل ــا ي ــذا توانســتند ب نکــرده اســت و ل
از همــان آيــه شــريفه او را گمــراه کننــد. اگــر آن مبنــای اصيــل و 
بنياديــن جابيفتــد آن وقــت ديگــر مــا از اميرالمومنيــن و اهــل بيت 
نســبت بــه ديــن غيرتمندتــر نيســتيم. مــن کــه امــروز نســبت بــه 
مظلوميــت حضــرت زهــرا )س( بــه حــق و بــه ســزا و کامــا به جــا 
برمی آشــوبم و اشــک می ريــزم و دچــار نوعــی غليــان احساســات 
و عواطــف می شــوم، قطعــا ســر ســوزنی از غيــرت اميرالمومنيــن، 
امــام حســن و امــام حســين اهــل بيــت را نســبت بــه مظلوميــت 
حضــرت زهــرا نــدارم. پــس چــرا اميرالمومنيــن ســکوت می کنــد 
ــر را  ــراث پيامب ــد مي ــه می خواه ــرای اين ک ــد؟ ب ــل می کن و تحم
حفــظ کنــد. »َفَصَبــْرُت َو ِفــي الَْعْيــِن َقــْدًي َو ِفــي الَْحلـْـِق َشــجًي« 
در چشــم خــار دارد و در گلــو اســتخوانی دارد. »أََری ُتَراثِــی نَْهبــاً«، 
پيــش چشــمم ميــراث مــن بــه غــارت و چپــاول و تــاراج مــی رود، 
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ـــو گـفتــگـ

ــظ  ــری حف ــل بزرگت ــد اص ــون می خواه ــد. چ ــل می کن ــا تحم ام
شــود. آن جــا ديگــر اميرالمومنيــن بــه ميــل و رغبــت شــخصی اش 
قــرار نيســت جــواب دهــد. قــرار نيســت غليان احساســات و خشــم 
ــم،  ــق می زن ــی ح ــغ از پ ــن تي ــت م ــد. گف ــان کن ــودش را درم خ
ــی  ــتور اله ــه دس ــور ب ــن مام ــم. م ــور تن ــه مام ــق ام ن ــده ی ح بن
ــن  ــت م ــر اس ــکوت و صب ــی س ــتور اله ــر دس ــاال اگ ــتم. ح هس

ــم. ــر می کن ــکوت و صب س

ــن  ــم ممک ــی ه ــی و خلوص گرای ــی ناب گرای || نوع
ــد.  ــه بزن ــدت صدم ــث وح ــه بح ــه ب ــت همیش اس
مثــال بــارز آن در جریان هــای سیاســی دیــده 
ــد کــه گفتمــان  ــا عــده ای می گوین ــه مث می شــود ک
مــا از انقــاب، گفتمــان نــاب اســت و بقیــه گفتمــان 
ــاب  ــی اســت. نمی خواهــم بحــث اســام ن ــا تقلب ه
و اســام آمریکایــی را مطــرح کنــم ولــی این مســأله 
وجــود دارد کــه دغدغــه ناب گرایــی و خلوص گرایــی 
هــم خــودش ممکــن اســت بــه وحــدت خدشــه وارد 
ــرو  ــه پی ــه چگون ــت ک ــن اس ــن ای ــوال م ــد. س کن
اســام نــاب باشــیم و بــه ناب گرایــی دامــن بزنیــم 

ــن حــال وحــدت خدشــه دار نشــود؟ ــی در عی ول
ــق از  ــل و عمي ــه و اصي ــع و همه جانب ــم جام ــک فه ــع ي در واق
معــارف دينــی و هــدف غايــی خداونــد از خلقت انســان و هســتی و 
هــدف ارســال و رســل انبيــا و همــه ی اين هــا اگــر وجــود داشــته 
ــای  ــب واقعيت ه ــه تناس ــی ب ــی و مطلق گراي ــد، آن ناب گراي باش
بيرونــی تعديــل می شــود. ماننــد بحثــی کــه مــا در رابطــه بــا الگــو 
ــف  ــت و هــدف را را تعري ــا آن غاي وســيره  اهــل بيــت داشــتيم. م
ــی  ــل بيرون ــه در عم ــت ک ــن نيس ــی آن اي ــا معن ــم، ام می کني
ــد از انســان نمــاز کامــل  بايــد کامــا محقــق شــده باشــد. خداون

می خواهــد امــا آيــا در بيــن چنــد ميليــارد جمعيــت عالــم چنــد نفــر 
می تواننــد آن نمــاز کامــل را بخواننــد؟ يعنــی آن ناب گرايــی افــق 
ماســت. آن خط کــش و افقــی اســت کــه ديــن بايــد تعريــف کنــد 
امــا معنــی آن ايــن نيســت کــه اگــر محقــق نشــد ديــن محقــق 

نشــده اســت.
در روز قيامــت چــه بســا کار بــه جايــی بکشــد کــه خــدا يــک دو 
رکعتــی هــم از مــا جــور کنــد و تکبيــر از يــک جــا و رکــوع از جايی 
ديگــر و ســجده را از يــک جــا تــا مــا را بــه عنــوان يــک نمازگــزار 
بتوانــد محشــور کنــد. اگــر قــرار باشــد نمــاز اميرالمومنيــن ماک و 
شــاخص باشــد نمــاز چــه کســی اصــا قبــول خواهــد شــد؟ پــس 
از يــک طــرف اگــر بگوييــم ديــن تــراز و شــاخص و معيــار نــدارد، 
ــذاری  ــم هدف گ ــم، نمی تواني ــف کني ــزی را تعري ــم چي نمی تواني

کنيــم و رشــد و تکامــل را انتظــار داشــته باشــيم.
از طــرف ديگــر اگــر بخواهيــم مطلقــا همــان را انتظــار داشــته 
ــا  ــود انبي ــون خ ــدارد. چ ــق ن ــی تطبي ــت بيرون ــا واقعي ــيم ب باش
ــه  ــت ک ــور نيس ــن ج ــتند. اي ــطح نيس ــک س ــم در ي ــی ه اله
همــه را بخوابيــم بــا يــک شــابلون خط کــش ســری دوزی کنيــم 
ــن  ــاس اي ــن از اس ــدف دي ــا ه ــم. اص ــم در بياوري ــن ه و عي
ــوده اســت کــه جهت گيــری  ــن ب ــن اي ــوده اســت. هــدف دي نب
را تنظيــم کنــد. همــه در مســير حــق و جــاده حــق قــرار بگيرنــد 
ــرف،  ــدازه ظ ــه ان ــا« هرکســی ب ــٌة بَِقَدِره ــالَْت أَْوِدَي ــه »َفس البت
ــو  ــَراِت ســعی کنيــد جل ــَتبُِقواْ الَْخْي ــوان خــودش، َفاْس ــدازه و ت ان
ــدازه  ــه ان ــس ب ــت و هرک ــال اس ــير کم ــير، مس ــد. مس بروي

ــرود. ــو ب ــودش جل خ

ــنی،  ــیعه و س ــه ش ــک دوگان ــد ی ــر می رس ــه نظ || ب
در ادبیــات دینــی و سیاســی مــا مطــرح بــوده اســت. 
ــه  ــن تفرق ــه نظــر می رســد ای ــه ب ــن دوگان خــود ای

ــا  ــم ت ــدا نیامدی ــرا از ابت ــا چ ــد. م ــد می کن را بازتولی
ــودم در  ــن خ ــه دارد. م ــج فرق ــام پن ــم اس بگویی
ــما  ــم ش ــنی می گفت ــک س ــه ی ــجویی ب دوران دانش
فرقــه مالکــی یــا هرچــه هســتی منــم فرقــه جعفری 
هســتم. یکــی هــم فرقــه شــافعی یــا مالکــی اســت. 
ــه   ــم و هم ــامی داری ــمی اس ــه رس ــج فرق ــا پن م
ــر  ــه نظ ــد. ب ــرام بگذارن ــم احت ــه ه ــد ب ــا بای فرقه ه
مــن پنج گانــه کــردن اســام خیلــی بهتــر از دوگانــه 
ــوع در  ــن موض ــرا ای ــم چ ــت. نمی دان ــردن آن اس ک
ــات  ــن را از بیان ــا ای ــیند؟ اتفاق ــا نمی نش ــات م ادبی
ــی  ــا کس ــع ب ــر موق ــه ه ــنیدم ک ــا ش ــی از علم یک
بحــث کردیــد بگوییــد کــه فرقــه جعفــری هــم یکی 

ــت. ــامی اس ــای اس از فرقه ه
ــر  ــم در االزه ــلتوت ه ــيخ ش ــال ش ــه امث ــود ک ــزی ب ــن چي اي
ــی  ــد. يعن ــول دارن ــم قب ــا ه ــد و خيلی ه ــرح کردن ــا مط صراحت
ــد  ــنی دارن ــيعه و س ــکل ش ــه مش ــانی ک ــا کس ــه بس ــا چ اتفاق
ــن  ــل ســنت روی اي ــه در طــرف اه ــيعه و چ ــه در طــرف ش چ
ــزی  ــک و تماي ــرعی، تفکي ــت ش ــد. از جه ــی ندارن ــا بحث پنج ت
ــل  ــام قائ ــان اس ــی در جه ــف فقه ــای مختل ــن گرايش ه بي
می شــوند. طــرف ممکــن اســت بپذيــرد و بگويــد گرايش هــای 
فقهــی در جهــان اســام پنــج تــا اســت. منتهــی بعضــی 
ــث  ــی بح ــه وقت ــا اين ک ــم. کم ــی داري ــث کام ــا بح وقت ه
ــعری  ــنی اش ــم س ــا ه ــود، م ــرح می ش ــی مط ــعری و معتزل اش

ــی. ــنی از معتزل ــم س ــم و ه داري
ــه  ــی ک ــت. آن جريانات ــا نيس ــکل از م ــم مش ــم بگوي می خواه
نمی خواهنــد ايــن اتفــاق بيفتــد تمايــز شــيعه و ســنی را برجســته 
ــادان  ــای ن ــده آدم ه ــک ع ــه ي ــد و چ ــه CIA باش ــد. چ می کنن

ــند. ــرف باش در دو ط

اســتاد  اســکانلون«  »تومــاس  پروفســور 
دانشــگاه هــاروارد و احيــاء کننــده نظريــه 
قراردادگرايــی اخاقــی در دوره معاصــر در 
خصــوص تأثيــر فلســفه اســامی بــر فلســفه 
غــرب در قــرون وســطی گفــت: بــه طــور کلی 
ــر انديشــه  ــر بســزايی ب انديشــه اســامی تأثي
غربــی در قــرون وســطی داشــته اســت. 
بــدون ايــن تأثير انديشــه غربــی راه پيشــرفتی 
ــه  ــود ک ــوار ب ــرده اســت را دش ــه طــی ک را ک
ــد. انديشــه اســامی در حــوزه هــای  طــی کن
مختلفــی بــر انديشــه غــرب در قــرون وســطی 

ــت. ــر گذاش اث
وی در ادامــه افــزود: در واقــع همــه حــوزه 
هــای انديشــه غربــی در قــرون وســطی 
از فلســفه اســامی متأثــر شــد. در حــوزه 
رياضيــات انديشــه اســامی و متفکــران 
اســامی تأثيــرات شــگرفی بــر انديشــه غربی 

و بــر رياضيــات گذاشــتند.
اســتاد ســابق دانشــگاه پرينســتون در ادامــه 
ــوم)science( هــم  تصريــح کــرد: در عل
انديشــه اســامی و متفکــران اســامی 
غربــی  علــم  بــر  شــايانی  تأثيــر 

. شــتند ا گذ
وی در خصــوص نقــش نهضــت ترجمــه 
ــون  ــظ مت ــه و حف ــام و ترجم ــان اس در جه
فلســفی يونــان باســتان و انتقــال آن بــه 
دنيــای غــرب در قــرون وســطی نيــز تصريــح 
کــرد: نهضــت ترجمــه در جهــان اســام 
و انديشــمندان مســلمان نقــش مهمــی در 
ترجمــه متــون يونــان باســتان بــه دوره جديــد 

ــد. ــا کردن ايف
ــا  ــش تنه ــن نق ــرد: اي ــد ک ــکانلون تأکي اس

محــدود بــه ترجمــه متــون نبــوده اســت بلکــه 
انديشــمندان مســلمان و جهــان اســام نقــش 
ــه  ــتان و ب ــون دوران باس ــظ مت ــی در حف مهم
ويــژه متــون فلســفی يونــان باســتان بــه دوره 

ــد. ــا کردن ــد ايف جدي
ــن  ــر اي ــلماٌ اگ ــد: مس ــادآور ش ــه ي وی در ادام
تاشــها نبــود اين متــون بــه دوران و نســلهای 

بعــدی نيــز منتقــل نمــی شــد.
اســتاد دانشــگاه هــاروارد در ادامــه افــزود: 
فيلســوفانی و متفکــران جهــان اســام چــون 

ــال انديشــه  ــی در انتق ــش مهم ــينا نق ــن س اب
هــای يونــان باســتان بــه دوران مدرن داشــتند. 
واقعــا اگــر ايــن متفکــران نبودنــد فهــم و درک 
ــج و دارای  ــتان بغرن ــان باس ــا از انديشــه يون م

پيچيدگــی خاصــی مــی شــد.
وی تأکيــد کــرد: متفکــران اســامی و جهــان 
ــار دوران  ــظ آث ــی در حف ــش مهم ــام نق اس
هلنيســتی داشــت کــه اگــر ايــن تاشــها نبــود 
ايــن آثــار و انديشــه هــا بــه فراموشــی ســپرده 

مــی شــد.
فيلســوف  اســکانلون  مايــکل  تومــاس 
ــابق دانشــگاه پرينســتون  ــتاد س معاصــر، اس
و اســتاد فعلــی دانشــگاه هــاروارد اســت. 
حــوزه مطالعاتــی او منطــق رياضــی، اخــاق 
و فلســفه سياســی اســت. »چــه چيــزی 
را مــا بــه يکديگــر مديــون هســتيم«، 
ــاق« و  ــه اخ ــاهل«، »نظري ــواری تس »دش
»ابعــاد اخاقــی« از جملــه آثــار او بــه شــمار 

می رونــد.
ــه  ــه نظري ــت ک ــوفانی اس ــکانلون از فيلس اس
ــر  ــاق معاص ــفه اخ ــی را در فلس قراردادگراي
ــه در  ــی ريش ــت. قراردادگراي ــرده اس ــا ک احي
آرای کانــت و هابــز دارد و توســط افــرادی 
چــون رالــز و اســکانلون در دوره معاصــر بســط 

ــت. ــه اس ــعه يافت و توس

جالل حیران نیا

استاد دانشگاه هاروارد در گفتگو با مهر:

فلسفه اسالمی بر تمام حوزه های اندیشه غرب در قرون وسطی تأثیر گذاشت
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ـــو گـفتــگـ

در آستانه میالد حضرت زهرا)س( و روز زن با حجت 
االسالم بهمن اکبری، رییس مرکز ساماندهي ترجمه 
و نشر معارف اسالمي و علوم انساني سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي و رایزن فرهنگي ایران در عمان  
گفتگوی مفصلي انجام دادیم که چکیده این گفتگو به 

صورت یك یادداشت در ادامه مي آید؛ 

عقانیت: دورشدن از دوسوی تحجر و تجدد
ــل از  ــز و دوری کام ــا »پرهي ــل ورزی و ي ــل عق ــن اص در تبيي
فرآورده هــای غربــی« بايــد گفــت غربی هــا بــه داليــل 
مختلــف، مســاله زن را بــد فهميده انــد امــا همــان فهــم 
ــا  ــد و ب ــا کرده ان ــج دني ــکه راي ــود را س ــده خ ــط و تباه کنن غل
ــان را  ــران و مخالف ــه ديگ ــرف زدن ب ــال ح ــری، مج هوچی گ
نمی دهنــد. البتــه بايــد از ديــدگاه غربی هــا دربــاره ابعــاد مختلف 
مســاله زن آگاه بــود امــا بايــد بــا ايســتادگی در مقابــل مرجعيــت 
ــو نمــا« و  ايــن افــکار، ذهــن را از ايــن تفکــرات »کهنــه امــا ن
»خائنانــه امــا ظاهــرا دلســوزانه«، تخليــه کــرد؛ چــرا کــه ايــن 
تفکــرات و توهمــات »غلــط، کليشــه  ای و متحجــر غربــی« در 
موضــوع »زن و خانــواده«، مطلقــا نمی توانــد هدايــت و ســعادت 
جوامــع بشــری را بــه دنبــال بيــاورد. مــا بــا تکــرار در حرف هــای 
گذشــته تحجــری و يــا تجــددی رشــد نمــی کنيــم و نبايــد يک 
سلســله حــرف هــای کليشــه  ای را تکرار کنيــم کــه باعث عقب 
مانــدن مــا مــی شــود، چــون جهــان در حــال گــذر اســت. بــه 

ــدارد، شــتاب کــن. ــگ ن ــول حافــظ: دور فلــک درن ق

ــری  ــای تحج ــه ه ــودن اندیش ــی ب ــر عقان غی
ــه زن ــبت ب نس

در محيط هــای قديمــی و جديــد، زن موجــودی درجــه ۲ و 
موظــف بــه خدمتگــزاری تصــور می شــود، ايــن مســاله، درســت 
ــه زن اســت؛ مگــر  ــگاه فقــه مترقــی اســام ب ــل ن نقطــه مقاب
ــد از  ــرد و 50 درص ــوش ک ــه را فرام ــی از جامع ــوان نيم می ت
افــراد جامعــه را در حاشــيه گذاشــت؟ متاســفانه برخــی، چيزهايی 
را از اســام می گيرنــد امــا بــرای اينکــه غربی هــا بدشــان نيايــد 
ــن  ــه اي ــد ک ــه می کنن ــه آن اضاف ــم ب ــرب را ه ــائلی از غ مس

قابــل قبــول نيســت.
آنهايــی کــه از حضــور زن و تعالــی زن می ترســند و چنيــن ايــده 
و اعتقــادی دارنــد، نبايــد ايــن اعتقــاد غلــط را پــای اســام، دين 
و قــرآن بنويســند. چــرا عــده ای حضــور زن را تهديــد احســاس 
می کننــد؟ زن چــه تهديــدی اســت؟ برخــی فکــر می کننــد بــه 
ــاق و  ــرش اخ ــود، ع ــارج ش ــه خ ــه زن از در خان محــض اينک
ــان خــود  عفــت عمومــی خدشــه دار می شــود. در حالــی کــه زن
پاســدار عفــت جامعــه هســتند. همچنيــن ترديــدی نيســت کــه 
ــدری را  ــئوليت پ ــه و مس ــد وظيف ــه می آي ــه جامع ــدر ب ــر پ اگ
ــد  ــه بياي ــه جامع ــم ب ــادر ه ــر م ــذا اگ ــد. ل ــوش نمی کن فرام

مســئوليت مــادری را فرامــوش نخواهــد کــرد.

غیر عقانی بودن اندیشه غرب نسبت به زن
۱- نــگاه مــادی و غيرالهــی بــه هســتی و جهــان ريشــه انحراف 

عميــق تفکــرات غربی دربــاره زن اســت. 
ــه  ــان بازيچ ــد زن ــده ای می خواهن ــز ع ــدد ني ــان تج ۲- در زم
ــه  ــر دوره ب ــن رو در ه ــد از اي ــرار گيرن ــردان ق ــزار دســت م و اب

ــم شــده اســت.  ــوان ظل بان
۳- نــگاه کاســب کارانه بــه ظرفيــت زنــان در مســائل اقتصــادی 

از جملــه اشــتغال و نــگاه تحقيرآميــز بــه زن و تنــزل دادن او بــه 
ــری  ــی ديگ ــردان، مبان ــهوات م ــای ش ــرای اطف ــيله  ای ب وس
ــه و  ــان، کامــا ظالمان ــاره زن ــی را درب اســت کــه تفکــرات غرب

ــه ســاخته اســت.  متحجران
4- بــا اســتناد بــه برخــی مقــاالت و کتاب هايــی کــه در 
ــان نگاشــته شــده، اگــر  ــاره اوضــاع واقعــی زن خــود غــرب درب
می خواهيــم نــگاه مــا بــه مســاله زن، »ســالم، منطقــی، دقيــق و 
راهگشــا« باشــد بايــد از افــکار غربــی در مســائلی نظير اشــتغال 

ــم.  ــه بگيري ــا فاصل ــری جنســی کام و براب
5- »برابـری جنسـی زن و مـرد« از جملـه حرف هـای کامـا 
غلط غـرب اسـت. برابـری هميشـه بـه معنـای عدالت نيسـت، 
عدالـت هميشـه حق اسـت، امـا برابـری گاه »حق« اسـت و گاه 
»باطـل«. بـا کـدام منطـق بايـد زنـان را، کـه خداونـد آنـان را از 
لحاظ جسـمی و عاطفی بـرای منطقـه ويژه يی از زندگـی آفريده 
اسـت، در عرصه هايـی وارد کنيـم که آنهـا را دچار رنج و سـختی 
می کنـد؟ بـا تاکيـد بـر نـگاه انسـانی اسـام بـه مسـاله زن می 
بينيـم در بسـياری از مسـائل از جمله سـير مقامـات معنوی هيچ 
تفاوتـی ميـان زن و مـرد وجود نـدارد امـا قالب ها متفاوت اسـت 
و ايـن واقعيـت در کنار عرصه های مشـترک، منطقـا عرصه های 

متفاوتـی را نيز بـه همراه مـی آورد. 
ــيون های  ــياری از کنوانس ــری بس ــای فک ــر بن ــاد از زي 6- انتق
ــه  ــط، جامع ــای غل ــن زيربن ــا روی اي ــرار غربی ه ــی: اص جهان
بشــری را تبــاه می کنــد. بــه هميــن دليــل بــرای دســتيابی بــه 

ــود.  ــی برحــذر ب ــد از ايــن مبان ــوازن، باي ــگاه صحيــح و مت ن

ــرآن و  ــدس الهیاتی)ق ــون مق ــن از مت ــره گرفت به
ــوی( ــنت نب س

در تبييـن دومين الزام دسـتيابی بـه راهبرد صحيح در مسـاله زن 
يعنـی )تکيه بر متـون اسـامی( بايد گفـت از جملـه موضوعات 

مهـم در انديشـه اسـامی کـه بايـد مـورد بحث قـرار گيـرد نوع 
نگاهـی اسـت که بـه زن و مسـائل زنـان داريم. 

ــش  ــانيت دو بخ ــه انس ــا اينک ــت؟ ي ــس دوم اس ــا زن جن ۱-آي
ــرد؟ ــری م ــت و ديگ ــی زن اس ــه يک ــاوی دارد ک مس

۲- آيــا معيــار انســانيت مردانگــی اســت و مــرد، »انســان معيار« 
اســت؟

ــرای  ــت و زن ب ــده اس ــده ش ــی آفري ــرای زندگ ــرد ب ــا م ۳- آي
ــرد؟ م

ــتر ادوار  ــم و در بيش ــا در قدي ــش ه ــن پرس ــه اي ــخ آری ب پاس
تاريــخ و برخــی جوامــع مســلمان رايــج بوده اســت و هــم اکنون 
نيــز آثــار و بقايــای آن را کــم يــا زيــاد در همــه جــا مــی تــوان 
ديــد. کــه البتــه فمينيســم خــود عکــس العملــی در برابــر ايــن 
رويکــرد اســت. اگــر مــا از چنيــن زاويــه ای بــه جهــان، انســان 
و زن بنگريــم شــاهد پيدايــش نوعی نظــام اجتماعــی، اخاقی و 
حقوقــی خواهيــم بــود کــه متناســب بــا ايــن رويکــرد اســت، و 
متــون االهياتــی را نيــز بــا ايــن نــگاه تفســير مــی کنيــم. امــروز 
ــان متاثــر از ايــن ديــدگاه  هــم بخــش مهمــی از مشــکات زن
ــر  ــی بش ــی و تاريخ ــن اجتماع ــای ذه ــه ه ــه در الي ــت ک اس

ــود دارد.  ــروز وج ام
اگــر بــه اين بــاور برســيم کــه انســانيت دو پــاره دارد، يکــی زن و 
ديگــری مــرد، و بــه عبــارت ديگر انســان مؤنــث و انســان مذکر 
داريــم، بســياری از تبعيــض هــای عليــه زنــان حــذف می شــود. 
ــه  ــد و از هم ــان باش ــه انس ــرای آنک ــه زن ب ــورت ن ــن ص در اي
ــت از  ــد الزم اس ــتفاده کن ــانی اس ــای انس ــت ه ــا و فرص مزاي
ــا زن  ــرای اينکــه ب ــه مــرد ب ــردارد و ن ــودن خــود دســت ب زن ب

مســاوی باشــد مجبــور بــه انتخــاب زندگــی زنانــه باشــد. 

نه مرد را جنس اول می دانیم و نه زن را جنس دوم
ــت،  ــی اس ــاز بزرگ ــار و امتي ــود افتخ ــودی خ ــه خ ــودن ب زن ب

حجت االسالم بهمن اکبری در گفتگو با مهر:

تفکرات فمینیستی را قبول نداریم اما تحجر را هم نمی پذیریم
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ـــو گـفتــگـ

همانگونــه کــه مــرد بــودن. در نــگاه بــه مســاله زن نبايــد هــر 
ــام ديــن بــر ســر زبان هاســت قبــول کــرد  چيــزی را کــه بــه ن
امــا بايــد اصولــی را کــه شايســتگان بــا شــيوه درســت اســتنباط 
از »قــرآن و ســنت و حديــث« ارائــه می کننــد تکيــه گاه اصلــی 
ــاق  ــی در جهــت احق ــه هــدف نهاي ــرای رســيدن ب ــرار داد. ب ق
حقــوق زنــان همــه بايــد کمــک کننــد، انديشــمندان و فقهــای 
ــاز  ــد و ني ــه بياين ــه صحن ــه ب ــت ک ــروری اس ــمند ض انديش
ــرا  ــد، زي ــق کنن ــه منطب ــای فق ــع پوي ــا مناب ــه را ب ــروز جامع ام
ــرای همــه نيازهــای امــروز جامعــه مــا برنامــه  اســام عزيــز ب
دارد، اســام فرهنــگ خشــونت، خشــونت فرهنگــی، فرهنــگ 
تبعيــض و تبعيــض فرهنگــی را بــرای جامعــه و بــه ويــژه زنــان 

ــرد. نمــی پذي

 اسـام زن سـتیز و مردمحـور تحـت تاثیـر خافت 
عباسـیان گسـترش یافت

ــم  ــس اول می داني ــرد را جن ــه م ــامی ن ــای اس ــق معياره طب
ــتند  ــر نيس ــر يکديگ ــرد در براب ــس دوم؛ زن و م ــه زن را جن و ن
و زنــان در کنــار مــردان ماننــد يکديگــر دارای مقــام و کرامــت 
انســانی اند. نــه زن برتــر اســت و نــه مــرد باالتــر از زن، در تاريــخ 
ايــران از قرن هــا پيــش زنــان بــرای احقــاق حقــوق خــود بــه پــا 
خاســته اند و مســير تعالــی را دنبــال نموده انــد. اســام زن ســتيز 
و مردمحــور تحــت تاثيــر خافــت عباســيان گســترش يافتــه و 

بــا گســترش و نفــوذ آن، نــدای مبتنــی بــر عدالــت و برابــری در 
مقابــل نــدای سلســله مراتبــی و جنســيت يافتــه بــه خاموشــی 
ــه عنــوان قرائــت  گراييــده اســت. تثبيــت اســام مردســاالر، ب
رســمی از اســام، ميــراث حکومــت عباســيان اســت. امــام)ره( 

زنــان را از گوشــه خانــه بــه صحنــه جامعــه آورد.
ــی  ــاوت ول ــرد متف ــای زن و م ــش ه ــامی نق ــه اس در انديش

ــت.  ــل اس متکام
ــدار  ــه ظرف ــد و اســام ن ــل دارن ــوق متقاب ۱- زن و شــوهر، حق
ــوَن  ــاُل َقّوام ــای » الّرج ــاالری. معن ــه زن س ــاالری و ن مرد س
علــی الّنســاِء« ايــن نيســت کــه زن بايســتی در همــه ی امــور 
تابــع شــوهر باشــد.بلکه هــردو شــريک و رفيــق در تعالــی خــود 

ــواده هســتند. و خان

ــدای  ــرد. خ ــه ک ــرد توج ــی زن و م ــاوت طبيع ــه تف ــد ب ۲- باي
ــت. ــرار داده اس ــف ق ــت زن را ظري ــال طبيع متع

۳- نــوع نــگاه زن بــه مــرد بــا نــگاه مــرد بــه زن بطــور طبيعــی 
مختلــف اســت، بايــد هــم مختلــف باشــد، ايــرادی هــم نــدارد.

ــه   ــت. هم ــواده اس ــه خان ــی ب ــت بخش ــد، امني ــأله بع 4- مس
مردهــا دوســت دارنــد وقتــی وارد خانــه شــدند، خانــه بــه آنهــا 
آرامــش و امنّيــت بدهــد و احســاس راحتــی و آســودگی کننــد. 

ــت. ــه  زن اس ــن وظيف اي

تاریخ تحول حرکت زنان ما در جامعه
ــم  ــا تحجــر را ه ــم ام ــول نداري ــرات فمينيســتی را قب ــا تفک م
نمی پذيريــم. در اوايــل نهضــت اســامی نيــز عــده ای می گفتند 
مــردم همــه جــا و بــه همــه صــورت بايــد در صحنــه باشــند امــا 
ــدن  ــنيده ش ــا و ش ــان در خيابان ه ــور زن ــر حض ــده ای ديگ ع
ــان را خــاف شــرع  صــدای آنهــا و ســر دادن شــعار توســط زن

ــد. ــوان می کردن عن
در هفته هـای آخـر تبعيـد امـام)ره( در پاريـس يکـی از علمـای 
بـزرگ اين سـوال را مطـرح کرد که زنـان در تهران بـه تظاهرات 
مـی آينـد و شـعار می دهنـد و فتـوای برخی علمـا اين اسـت که 
زنـان يـا در تظاهرات شـرکت نکنند و يـا حداقل شـعار ندهند اما 
امـام فرمودنـد زنها هـم می توانند بـه خيابـان بيايند و هم شـعار 
دهنـد. همچنين در نمازهـای جماعتی که به امامـت امام خمينی 

برگزار می شـد زنـان و مـردان در کنار يکديگـر در صف های نماز 
جماعـت حاضـر می شـدند و عـده ای بـه اين موضـوع ايـراد وارد 
می کردنـد، امـا فتـوای امـام ايـن بـود کـه حتـی زنـان در صف 
جلـوی مـردان می تواننـد نمـاز بخواننـد و ايـن موضوع اشـکالی 

ندارد.
ممکــن اســت ايــن مســائل امروز بــه نظــر شــما خنــده دار بيايد. 
ايــن ســواالت و مســائل جــزو تاريــخ تحــول حرکــت زنــان مــا 
ــختی را  ــان راه س ــه زن ــد ک ــان می ده ــت و نش ــه اس در جامع
تــا امــروز پيموده انــد. همچنيــن در اوايــل انقــاب عــده ای ايــراد 
وارد کردنــد کــه چــرا اخبــار را مــرد و زن در پشــت يــک ميــز در 
ــه  ــن ک ــه اي ــد و ب ــردم می خوانن ــرای م ــف ب بخش هــای مختل
زن و مــرد پشــت يــک ميــز بنشــينند و خبــر بخواننــد اشــکال 

ــد  ــا زن می توان ــد آي ــی می گفتن ــی برخ ــد و حت وارد می کردن
در انتخابــات شــرکت کــرده و رای بدهــد و رای دادن زنــان را بــه 
معنــای نقــش داشــتن آنهــا در واليــت و توليــت و اداره  جامعــه 
می دانســتند. حتــی در آن دوره رفتــن دختــران بــه دبيرســتان از 
ســوی عــده ای بــا موازيــن اســامی منافــات داشــت چــه برســد 
بــه ايــن کــه دختــران بــه دانشــگاه بــرود. امــا بعــد از پيــروزی 

انقــاب امــام )ره( راه را بــاز کردنــد.
چنـد قرن پيـش در دانشـگاه های انگليـس ورود زنـان و دختران 
ممنـوع بـوده اسـت. در دهـه  پيـش در بسـياری از کشـورهای 
اروپايـی زنهـا حـق رای نداشـتند و در سـوئيس تـا سـال ۱9۷4 
زن هـا نمی توانسـتند رای بدهند. پس اين مشـکات بـرای زنان 
در سراسـر جهـان وجـود داشـت و زنان جامعـه ما نيز بـرای ورود 
به مسـائل آموزشـی مشـکات فراوانی را پشـت سـر گذاشتند تا 

بتواننـد وارد دانشـگاه ها شـوند.

باید حضور زنان را باور کنیم
همواره شـاهد حضور زنـان در عرصه هـای اقتصـادی بوده ايم اما 
در بسـياری از مـوارد بـه عنـوان نيـروی کار دسـت دوم و تحـت 
فرمـان مـرد حضـور داشـتند و در بخـش اقتصـادی درآمدهـا در 
اختيـار مـرد قـرار می گرفـت و آن مقـدار کـه می خواسـتند بـه 
زنـان مـی دادنـد. در دنيـای امروز نقـش زنـان در حـوزه  آموزش 
بسـيار تاثيرگذار اسـت و تقريبـا فاصله  جنيسـتی وجود نـدارد. در 
حوزه هـای علمـی پيشـرفت های بسـياری از سـوی زنـان اتفاق 
افتـاده اسـت و گاهـی در برخـی رشـته ها تعـداد بانوان بيشـتر از 
مـردان اسـت و در بخـش اقتصادی هـم روز بـه روز نقـش زنان 
پررنگ تـر می شـود گرچه هنـوز بـی عدالتی هايی وجـود دارد که 

قابـل رفع اسـت.
بــا تحــول در فناوری هــای نــو روز بــه روز نقــش خانمهــا 
ــوند  ــدم ش ــش ق ــان پي ــد خودش ــا باي ــود. خانم ه ــتر می ش بيش
ــد.  ــا و مشــکات بســنده نکنن ــه و نقده ــه مقال ــه ارائ ــا ب و تنه
ــد،  ــف حضــور يابن ــد در عرصه هــای مختل ــا باي چــرا کــه زن ه
ســخن بگوينــد و نقــش خــود را بــه رخ جامعــه بکشــند. چــون تا 
وقتــی خانمهــا در کاری حضــور پيــدا نکــرده و نقششــان روشــن 
نشــود مردهــا تاثيــر گــذاری زنــان را بــاور نمی کننــد. مردهــا در 
بعضــی مســائل از جملــه توانمنــدی خانم هــا ديــر بــاور هســتند. 
مردهــای جامعــه مــا بايــد بــا چشــم توانمنــدی خانم هــای مــا 
ــه شــخصی مــن پــس از حضــور در دانشــگاه  را ببيننــد و تجرب
ــدون  ــا ب ــه خانم ه ــود ک ــن ب ــامی اي ــورای اس ــس ش و مجل
اغــراق اگــر بهتــر از نماينــدگان مــرد کار نکرده انــد نقششــان از 
آنهــا کمتــر نبــوده اســت. پــس بايــد حضــور زنــان را بــاور کنيم.
نمی شــود خانم هــا در عرصــه  علمــی دوشــادوش مردهــا پيــش 
ــند و ارزش  ــرو باش ــع روب ــا موان ــاد ب ــوزه  اقتص ــا در ح ــد ام رون
کارشــان کمتــر محاســبه شــود کــه ايــن اتفاق غيــر قابــل قبول 
اســت. در توانمندســازی و حضور سياســی و مديريت زنــان هنوز 
بــه نقطــه مطلــوب نرســيده ايم و بايــد بــرای آن برنامــه ريــزی 
ــه  ــی از جمل ــی و دولت ــف اجراي ــای مختل ــم. در بخش ه کني
فرمانــداری هــا، اســتانداری ها و معاونت هــا و غيــره بــدون 
ــوان  ــرد بان ــف و عملک ــن وظاي ــام اي ــم در انج ــراق می گوي اغ

ــم. ــان نمی بين ــردان و زن ــن م ــی بي تفاوت
ــام  ــادری انج ــه  م ــد وظيف ــا باي ــد خانم ه ــده ای می گوين ع
دهنــد و آيــا وظيفــه فقــط مــادری اســت پــس وظيفــه  پــدری 
چــه می شــود؟ از رســالت ســنگين زنــان در تربيــت فرزنــدان 
ــم  ــدر ه ــدان پ ــت فرزن ــا در تربي ــتيم ام ــی آگاه هس ــه خوب ب
وظيفــه دارد و چطــور می شــود کــه پــدر هــم بيــرون از 
ــم  ــا خان ــد ام ــدری را انجــام ده ــف پ ــد و وظاي ــه کار کن خان
ــد  ــی می گوين ــه مبناي ــر چ ــده ای ب ــم ع ــد؟ نمی دان ــا نتوانن  ه
زن بايــد محصــور در خانــه بــرای هميشــه بمانــد و ايــن هــا 
مثــل ايــن کــه حتــی مقــام و عظمــت فاطمــه زهــرا)س( را 

ــد. ــه زور می پذيرن ــم ب ه
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ـــو گـفتــگـ

سلطنت و والیت دو مقوله ای است که ورای خاستگاه، 
جایگاه و نقش حاکمیت از حیث ماهیت و مبانی، 
مورد توجه بوده است. در این بین نقش و جایگاه 
مردم در هریك و همچنین مبنای مشروعیت در این 
دو محل بحث و تامل است. آنچه در اسالم به عنوان 
نظام سیاسی مطرح بوده است الگوی امامت-امت 
است که از سه ضلع، امام، امت و مکتب متشکل 
همچنین  و  موضوع  این  بیشتر  بررسی  برای  است. 
مطالعه در مورد جایگاه و نقش مردم در این نظام به 
بهانه روز جمهوری اسالمی به سراغ دکتر علیرضا 
صدرا استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا 
گفتگویی در این خصوص با ایشان انجام دهیم. متن 
زیر مشروح مصاحبه مهر با این استاد دانشگاه است.

ــت  ــت و ام ــی امام ــام سیاس ــای نظ || مولفه ه
چیســت و بــا چــه شــاخصه هایی می توانیــم 

ــم؟ ــی کنی ــام را معرف ــن نظ ای
ــِة  ــُة نِظــاُم ااُلَْمّ در روايــت از امــام علــی)ع( داريــم کــه ااَِلْماَم
ــت و  ــام و ام ــن ام ــذا بي ــت اســت. ل ــام ام ــت نظ ــی امام يعن
ــن نظــام ســه شــاخصه  نظــام يــک رابطــه ای وجــود دارد. اي
و شــالوده دارد کــه يکــی از آن مکتــب، يکــی امــت و ديگــری 
امامــت اســت.امامت بــدون امــت و امــت بــدون امــام نيســت 
يعنــی کلمــه امــت بــا امامــت تعريــف می شــود. امــام هــم بــه 
معنــی حقيقــی و متعالــی آن، اگــر مکتب نباشــد امــام ضالت 
ــَن  ــم ِم ــدی نباشــد ُيخِرجونَُه ــی و توحي ــام متعال می شــود. ام
ــوت  ــای طاغ ــون اولي ــد، چ ــد ش ــاِت خواه ُلم ــی الُظّ ــوِر إِلَ الّن

اســت.
ــی دارد.  ــاد و غايت ــی بني ــور طبيع ــه ط ــر ب ــه عنص ــن س اي
ســير آن يــک ســير قوســی و تعالــی اســت و حــد آن هــم 
در دنيــا کرامــت و حيــات طيبــه اســت. هــدف و غايــت ايــن 
نظــام ســعادت دنيــوی و اخــروی مــردم اســت. يعنــی هــم 
ــاه مــردم را  ــد آســايش مــادی و امنيــت، ســامت، رف بتوان
تاميــن کنــد و هــم بتوانــد آرامــش روحانــی مــردم را تاميــن 
ــدارد.  ــن امــر در نظام هــای غيردينــی وجــود ن ــد کــه اي کن
ــود  ــت و... وج ــامت و امني ــی س ــر امام ــای غي در نظام ه
دارد ولــی آرامــش و تعالــی معنــوی را الزم نمی بينــد و 
آن را معطــوف بــه حــوزه خصوصــی می دانــد. حــد 
ــان  ــد هم ــت را برنمی تاب ــه امام ــتی ک ــای مدرنيس نظام ه
توســعه مــادی اســت و کاری بــه تعالــی معنــوی نــدارد. در 
مقابــل هندويســم و بوديســم معتقــد هســتند آســايش مادی 
کافــی نيســت و نــه تنهــا کافــی نيســت الزم هــم نيســت و 
رياضــت و تــارک دنيــا شــدن را توصيــه می کنــد. در نظــام 
امامــت، مکتــب اســام معتقــد اســت کــه ســعادت دو وجــه 
دارد. توســعه مــادی و اقتصــادی، تاميــن امنيــت، ســامت 
ــی  ــی کاف ــد ول ــا الزم ان ــه ارزش هســتند. اين ه ــاه هم و رف
ــوی و  ــی معن ــه تعال ــه ب ــزاری هســتند ک ــه اب نيســتند. هم

ــد. ــی و فرهنگــی کمــک کن اخاق
لــذا ايــن ســه عنصــر عناصــر کليــدی نظــام امــت و امامــت 
هســتند. امــت کــه متعلــق بــه مکتــب اســت و امــام هــم عالم 
ــد،  ــب را می شناس ــی مکت ــت. يعن ــت اس ــن و سياس ــه دي ب

ــه  ــی ک ــرای هدف ــت را ب ــردم و ام ــن م ــير اي ــی س چگونگ
ــه راه را  ــد و نقش ــت را می دان ــوی اس ــروی و دني ــعادت اخ س
طــرح می کنــد. امــام ايصــال الــی مطلــوب می کنــد و دســت 
ــرايط  ــه آن ش ــا ب ــی دارد ت ــع را بر م ــرد و موان ــت را می گي ام

ــوب برســد. مطل

ــت در  ــام امام ــن نظ ــروعیت در ای ــای مش || مبن
مقایســه بــا نظامــی کــه مــا در غــرب شــاهد آن 

ــت؟ ــتیم چیس هس
مــا دو نظريــه در ايــن خصــوص داريــم. يکــی نظريــه 
ــه شــرعيت دارد  ــر چــه ک ــد ه ــه می گوي آگوســتين اســت ک
همــان مشــروعيت سياســی اســت و لــذا هرچــه کــه کليســا 
ــن و شــهر  ــد، شــرعی و مشــروع اســت. او شــهر زمي می گوي
خــدا را مطــرح می کنــد و شــهر زميــن را شــيطانی و نامشــروع 
می دانــد. ايــن محصــول غــرب اســت و مســيحيت واقعــی بــه 
ايــن شــکل نيســت. يــک نظريــه هــم در مقابــل آن در غــرب 
داريــم کــه شــهر خــدا را قبــول نــدارد و بــه عنــوان مدرنيســم 
و اومانيــزم و ســکوالريزم مطــرح اســت کــه رو بــه روی شــهر 
خــدای آگوســتينی اســت. ايــن نظريــه می گويــد هرچــه کــه 

مــردم بپذيرنــد مشــروع اســت.
ــرعيت،  ــود دارد. اواًل ش ــی وج ــير ظريف ــک تفس ــام ي در اس
ــد از هــم جــدا نمــود. شــرعيت  مقبوليــت و مشــروعيت را باي
آن اســت کــه قــرآن و ســنت می گويــد و مخاطــب آن مــردم 
ــد  ــردم باي ــد، م ــر وادار نمی کن ــا جب ــردم را ب ــدا م ــت. خ اس
ــود  ــد. تمــام تــاش پيامبــران ايــن ب ــد و ايمــان بياورن بپذيرن
کــه مــردم بپذيرنــد. بنابرايــن وحــی آمــده که شــرعيت اســت 

ــد. و مــردم بايــد بپذيرن

|| بعضــی معتقدنــد مــردم صرفــا تحقق بخشــنده 
بــه حاکمیــت مشــروع اند؟

ــون  ــد. فرع ــأن دارن ــی دو ش ــد ول ــردم پذيرنده ان ــر، م خي
وقتــی بــا حضــرت موســی مواجــه می شــود، مــردم 
ــردم  ــش م ــدا قدرت ــه مب ــد ک ــد و می دان ــع می کن را جم

ــک  ــا ي ــدارد. م ــول ن ــدرت را قب ــا ق ــی منش ــتند ول هس
ــه  ــا اينک ــم. ام ــدرت داري ــدا ق ــک مب ــدرت و ي ــا ق منش
ــاف  ــه، اخت ــا ن ــد ي ــش دارن ــم نق ــردم در مشــروعيت ه م
ــد.  ــن را نمی پذيرن ــود داشــته اســت. ســاطين اي نظــر وج
در نظــام ســلطنتی، ســلطان خــود را منشــا قانــون و فــرای 
ــا  ــت ي ــون اس ــا قان ــام منش ــر اس ــا پيامب ــد. ام آن می بين
فقــط قانــون را انتقــال مــی دهــد؟ خــدا منشــا قانــون اســت 
آيــا پيامبــر اســام فــرای قانــون اســت؟ پيامبــر اعرابــی را 
نمی توانــد جابه جــا کنــد پــس خــودش بيشــتر تابــع قانــون 

ــت. ــن اس ــيئات المقربي ــرار، س ــنات االب ــت. حس اس
بنابرايــن مــردم دو نقــش دارنــد يکــی تاييــد کننــده هســتند 
ــيم  ــب باش ــد مواظ ــا باي ــتند. ام ــق بخــش هس ــی تحق و يک
ــن دو  ــم. اي ــک شــرعيت داري ــم و ي ــت داري ــک مقبولي ــا ي م
ــام در  ــرت ام ــد. حض ــد می کن ــروعيت تولي ــر مش ــا يکديگ ب
بهشــت زهــرا می فرمايــد کــه مــن بــه کمــک مــردم دولــت 
ــی  ــق بخش ــش تحق ــردم نق ــا م ــذا اينج ــم. ل ــن می کن تعيي
ــد  ــد را هــم می گوي ــه بع ــه جمل ــام بافاصل ــد. ســپس ام دارن
ــن  ــت تعيي ــردم هســتم، دول ــد م ــورد تايي ــون م ــن چ ــه م ک

می کنــم.

ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــرض م || ع
رســد تاییــد مــردم بــه معنــای مشــروعیتی کــه 
مــا از آن برداشــت حقانیــت داشــته باشــیم، 
نیســت. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
مــا اينجــا ســه چيــز ديگــر داريــم. کــه بايــد کامــل از هــم 
ــت  ــک حقاني ــم. ي ــته بگنجاني ــک بس ــم و در ي ــدا کني ج
ــم  ــت داري ــک مقبولي ــم، ي ــت داري ــک عقاني ــم، ي داري
ــروعيت  ــا مش ــد اين ه ــل و برآين ــدی. حاص ــک کارآم و ي
خواهــد بــود. بنــده کتابــی بــه نــام مشــروعيت سياســی دارم 
کــه همــه اين هــا را در آنجــا توضيــح داده ام.امــام علــی)ع( 
می فرمايــد ســلطان ظالــم از گــرگ بدتــر اســت. امــا هميــن 
ســلطان ظالــم از دولــت ضعيــف کــه نتوانــد نظــم و امنيــت 
را برقــرار کنــد بهتــر اســت. امــا بحــث ايــن نيســت کــه آن 
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ــت.  ــر اس ــت خي ــود دول ــس وج ــروعيت دارد. نف ــم مش ظال
ــر  ــر ب ــک نف ــم ي ــل ظل ــود حداق ــم ب ــت ظال ــه دول ــر ک اگ
ــه  ــود هم ــف ب ــت ضعي ــر دول ــی اگ ــت ول ــه اس ــه بقي علي
ــی  ــود. ول ــگل می ش ــون جن ــه قان ــد ک ــه يکديگرن ــر علي ب
اگــر دولــت عــادل بــود دو تــا خيــر اســت کــه يکــی دولــت 
اســت کــه نظــم و امنيــت را برقــرار می کنــد و يکــی 

ــد. ــرار را می کن ــت برق عدال
وقتــی کــه هوالکــو بغــداد را گرفــت دفتــری را گذاشــتند و بــر 
آن نوشــتند کــه حاکــم و ســلطان ظالــم و کافــر ولــی قــادر و 
قدرتمنــد بهتــر اســت يــا دولتــی کــه ادعــای اســام و ايمــان 
کنــد و ضعيــف و ذليــل باشــد و نتوانــد امنيــت را برقــرار کنــد؟ 
ــی  ــه حل ــد، عام ــزی بنويس ــرد چي ــت نک ــس جرئ ــچ ک هي
رفــت و نوشــت کــه حاکــم ظالــم ولــی قدرتمنــد اولــی اســت. 
اساســاً مــا مــی فهميــم کــه قانــون بــد از بــی قانونــی بهتــر 
ــف  ــن اســت کــه ضعي ــر از اي ــم باشــد بهت ــت ظال اســت دول
باشــد. امــا بــه ايــن معنــا نيســت کــه دولــت ظالــم مشــروع 

اســت.
لــذا قــرار اســت مــردم خودشــان بپذيرنــد. امــا آيــا 
ــر.  ــردم هــم مشــروعيت آور اســت؟ خي ــرش صــرف م پذي
ــل داده  ــما عق ــه ش ــدا ب ــا. خ ــی أَْهلَِه ــاِت إِلَ َمانَ وا اْلَ ــَؤُدّ ُت
ــن  ــوی و امي ــک ق ــش پزش ــديد پي ــض ش ــر مري ــه اگ ک
ــار  ــل و اختي ــا حــق و عق ــه م ــدا ب ــن هــم خ ــد. در دي بروي
داده اســت کــه پيــش اهلــش برويــم. شــرعيت مربــوط بــه 
ــت  ــردم اس ــه م ــوط ب ــت آن مرب ــا عرفي ــت. ام ــش اس اهل
ــر  ــا يکديگ ــرعيت- ب ــت و ش ــی مقبولي ــن دو -يعن ــه اي ک
ــرعيت را  ــه ش ــام کلم ــرت ام ــی آورد. حض ــروعيت م مش
ــروعيت  ــا مش ــد اينه ــد. برآين ــت گفته ان ــل مقبولي در مقاب
ــته  ــم داش ــدی ه ــد کارآم ــت باي ــه در نهاي ــود ک ــد ب خواه
باشــد. اگــر کارآمــد نباشــد يــک رکــن مشــروعيت را 
نــدارد. در ضمــن وقتــی می گوييــم مقبوليــت داشــته 
باشــد، مقبوليــت عقانــی و حقيقــی مــد نظــر اســت نــه از 
روی هــوا و هــوس. وهابيــت و آل ســعود ادعــای شــرعيت 
ــی و  ــت عقان ــورد مقبولي ــريعت م ــن ش ــه اي ــد ک می کنن
حقيقــی نيســت. شــرعيت از نظــر مــا بايــد اجتهــادی باشــد 

ــد. ــته باش ــت داش ــت و حقاني و عقاني

ــه  ــی چگون ــای غرب ــردم در نظام ه ــگاه م || جای
ــن اســت؟ ــل تبیی قاب

ــد  ــت، می گوي ــد اس ــاالری جدي ــردم س ــدر م ــه پ ــو ک روس
ــد و  ــردم نظــر بدهن ــر م ــه اکث ــی ک ــه دموکراســی حقيق ک
ــد.  ــق نمی ياب ــت تحق ــچ وق ــند، هي ــته باش ــت داش حاکمي
اقليتــی کــه صاحــب نفــوذ اســت، از اعمــال قــدرت دســت 
ــرای  ــد ب ــکا دو حــزب حاکــم، دو کاندي برنمــی دارد. در امري
ــن  ــی اي ــه کس ــد. چ ــی می کنن ــوری معرف ــت جمه رياس
ــزاب را  ــزاب؛ اح ــرده اســت؟ اح ــن ک ــد را تعيي ــا کاندي دو ت
شــرکت ها تاميــن مالــی می کننــد. شــرکت ها بــرای 
ــد. همانطــور کــه در مســائل  منفعــت خودشــان کار می کنن
نيــز  انتخابــات  در  می کننــد  ســرمايه گذاری  مختلــف 
ســرمايه گذاری می کننــد. مــردم بــه کانديــدای مــورد 
ــتند.  ــوذ هس ــای نف ــت او گروه ه ــد. پش ــر رای می دهن نظ
پشــت گروه هــای نفــود شــرکت هــا و پشــت شــرکت هــا 
بانک هــا هســتند. لــذا ســرمايه دار اســت کــه از ايــن بســتر 

ســود می کنــد.
قديــم فرعون هــا خودشــان جلــو می آمدنــد و معلــوم 
ــه پشــت  ــا ب ــون اســت. االن فرعون ه ــن فرع ــه اي ــود ک ب
صحنــه رفته انــد، در نهايــت يــک نفــر مــزدور و مــزد 
بگيــر چهــار ســال رئيــس جمهــور اســت و ديگــری جــای 

ــد. االن  ــه رای داده ان ــحالند ک ــردم خوش ــرد. م او را می گي
ــت و  ــه گروه هــای منفع ــراً اوباماســت و در پاي در رأس ظاه
ــن  ــا اي ــوده مــردم اســت. ام ــاد هــم ت ــوذ اســت و در بني نف
امــر معکــوس شــده و در حقيقــت در راس ســرمايه دار قــرار 
دارد. اوســت کــه کانديــد تعييــن می کنــد. اســم ايــن 
جمهــوری و دموکراســی اســت امــا در اصــل ســرمايه 
ســاالری اســت. شــبه دموکراســی اســت. در ظاهــر مــردم 
ــر  ــورد نظ ــاق م ــد اتف ــه رای دهن ــا هرچ ــد ام رای می دهن
ــط  ــد و فق ــی ندارن ــم نقش ــردم ه ــد. م ــرمايه دار می افت س

می دهنــد. رای 
ــوی  ــتخوانی جل ــد و اس ــکاری می کن ــکارچی ش ــک ش ي
ســگ می انــدازد. تــوده مــردم چقــدر نفــع می برنــد و 
ســرمايه داران چقــدر؟ بنابرايــن ظاهــر آن دموکراســی اســت 
امــا در باطــن اليگارشــی هســتند. بنيــاد آن تيرانی)حکومــت 
ــم  ــرمايه دار مه ــی اراده س ــت يعن ــم( اس ــتمگری و ظل س
است.سوسياليســم هــم دولــت ســاالری اســت. ايــن 
جمهــوری سوسياليســت خلــق اســت و آن جمهــوری 
ــد  ــردان در کارن ــادش دولت م ــن در بني ــت، اي ــی اس ليبرال
و  معکوس انــد  دموکراســی  اينهــا  ســرمايه داران.  آن  و 
ديکتاتــوری مرکــب دارند.امــا يــک دموکراســی داريــم کــه 
ــد  ــرآن می فرماي ــد. ق ــور دارن ــدا حض ــر خ ــه خاط ــردم ب م
ــادم  ــت خ ــذا دول ــا«. ل ــي اَلرِض َجميًع ــا ِف ــم م ــَق لَُک »َخلَ
امــام)ره(  وقتــی  مردم انــد.  خانــه  صاحــب  و  اســت 
ــد. ــارف نمی کن ــتم، تع ــردم هس ــادم م ــن خ ــد م می گوي
حضــرت امــام در واليــت فقيــه خــود می فرمايــد در اصــل 
ــودش  ــئول کار خ ــی مس ــر کس ــی ه ــد. ول ــه رهبران هم
ــر  ــِه«. ه ــن َرِعَيتِ ــؤوٌل َع ــم َمس ــم راٍع و ُکُلُکّ اســت. »ُکُلُکّ
کســی در حــد کاری کــه انجــام می دهــد، رهبــر و مســئول 
اســت. در نظــام ســلطنت شــاه منشــا قــدرت اســت و حــق 
دارد ولــی تکليــف نــدارد. يعنــی يــک نــوع اســتبداد بســيط 

اســت.
ــوک  ــود و ممل ــوال خ ــزء ام ــردم را ج ــتان م ــت عربس حکوم
خــود می دانــد. امــا در اســام رابطــه ی بيــن دولــت و مــردم 
از حاکــم و محکــوم، ظالــم و مظلــوم کــه رابطه عمودی اســت 
بــه رابطــه افقــی تبديــل شــده اســت. يعنــی بــه رابطــه امــام 
ــی و تحــت  ــی رابطــه ول ــده اســت. يعن ــل ش ــون تبدي و مأم
واليــت. مثــل رابطــه پــدر و مــادر و فرزنــد. در اين نظــام مالک 
ــه عهــده دارد و مکتــب نقشــه  ــد. امامــت هدايــت را ب مردم ان
ــذا جمهــوری حقيقــی خــود مــردم هســتند  ايــن راه اســت. ل
کــه حاکم انــد و دولــت کارش را از طريــق مــردم اعمــال 

می کنــد.

|| جایــگاه قــوای مختلــف در ایــن نظــام چگونــه 
ــت  ــت و ام ــه امام ــود؟ در نظری ــف می ش تعری

ــی رود؟ ــن نم ــوا از بی ــک ق ــوع تفکی موض
ــًا  ــازوکار اســت. دوم ــوژی و س ــک تکنول ــوا ي ــک ق اواًل تفکي
بايــد بدانيــم تفکيــک قــوا کار مونتســکيو نبــوده اســت بلکــه 
ــاب  ــت.در کت ــوده اس ــوا کار او ب ــک ق ــردن تفکي ــزه ک تئوري
غزالــی طوســی، در ابتــدای کيميــای ســعادت، عيــن ايــن ســه 
ــرده  ــرح ک ــوه را مط ــه ق ــطو س ــد. ارس ــرح می کن ــوه را مط ق
ــام از اول  ــما در اس ــت. ش ــدی نيس ــز جدي ــذا چي ــت. ل اس
ــا، منصــب  ــد. منصــب افت مناصــب و مراجــع ســه گانه را داري
ــا  ــم اينه ــت ه ــچ وق ــد. هي ــا را داري ــب قض ــت و منص خاف

ــوده اســت. يکــی نب
در زمــان اميرالمومنيــن ايــن نقــل را داريــم کــه يــک يهــودی 
ــی  ــش قاض ــه ای پي ــه بهان ــرد و ب ــرت را می گي ــوی حض جل
ــودی  ــک يه ــوده اســت. ي ــس قاضــی مســتقل نب ــرد پ می ب

ــرد و از  ــی می ب ــش قاض ــلمين را پي ــه مس ــه خليف ــل ذم اه
ــود  ــی وج ــد قاض ــان می ده ــن نش ــد. اي ــکايت می کن او ش

ــوده اســت. داشــته و مســتقل ب
اميرالمومنيــن مالــک را بعنــوان اميــر و والــی بــه مصر فرســتاد 
کــه بقيــه را خــودش تعييــن کند. ولــی بــرای ايــران دو نفــر را 
فرســتاده اســت، يــک نفــر والــی يــک نفــر مفتــی کــه بــرای 
مــردم فتــوا بدهــد. بــرای يمــن پنــج نفــر را فرســتاده بودنــد. 
ــا مفتــی و... تفکيــک  ــه را ب ــوه مجري ــه معنــی ق ــی ب ــذا وال ل

نمــوده اســت.
ــرای  ــر ب ــک نف ــک قاضــی، ي ــی، ي ــک مفت ــی، ي ــک وال ي
ــی  ــده نظام ــر فرمان ــم امي ــی ه ــات و يک ــع آوری مالي جم
بــرای يمــن فرســتاده اســت. بســته بــه شــرايط هــر 
ــن  ــس بنابراي ــوده اســت. پ ــاوت ب ــر متف ــن ام ســرزمين اي
تفکيــک قــوا در اســام بــوده و يــک نــوع ســازوکار اســت 

ــت. ــده اس ــرا ش و اج
ــکام  ــتنباط اح ــاد اس ــد. اجته ــرح می کن ــدود را مط ــام ح اس
شــرعی اســت. مثــًا مقــدار ديــه را مشــخص می کنــد يعنــی 
يــک مجتهــد اجتهــاد می کنــد. لــذا ايــن بــه مجلــس مــی رود 
و قانــون می شــود و ضمانــت پيــدا می کنــد. مجلــس در 
ــام  ــه اس ــوط ب ــون مرب ــد چ ــد ورود کن ــه نمی توان ــل دي اص
ــل  ــه قاب ــت اينگون ــوا و امام ــک ق ــبت تفکي ــذا نس ــت. ل اس

تبييــن اســت.

|| نظــام امامــت و امــت در جمهــوری اســامی در 
ایــن ســی و هفــت ســال آزمــوده شــده اســت. با 
توجــه بــه اینکــه مــا بــه همــه اهدافمــان در ایــن 
نظــام نرســیدیم، بــه نظــر شــما کارآمــدی ایــن 
الگــو اصــل ایــن نظریــه را زیــر ســوال نمی بــرد؟ 
مــا در اينجــا دو بحــث داريــم. يکــی ظرفيــت اســام و ايــن 
نظــام اســت و يکــی مقتضيــات اســت. لــذا دو اصــل داريــم، 
ــن اســت  ــن اي ــدر متقي ــدور. ق ــدر مق ــن و ق ــدر متقي يکــی ق
ــت را  ــن ظرفي ــام اي ــن نظ ــم اي ــخيص می دهي ــا تش ــه م ک
ــدر  ــات چق ــم و مقتضي ــدر می تواني ــا چق ــه م ــا اينک دارد. ام
ــا  ــه م ــت. دوم اينک ــر اس ــث ديگ ــک بح ــد ي ــازه می ده اج
ــورهای  ــا کش ــران مث ــا اق ــه ب ــد هميش ــا را باي کارآمدی ه
ــا  ــا از آنه ــه م ــت ک ــخص اس ــم. مش ــه کني ــايه مقايس همس
خيلــی جلوتريم.فشــارهايی کــه امريــکا بــر مــا وارد کــرد بــر 
ــود. کارآمــدی ايــن  ــود، فــرو پاشــيده ب هــر کــه وارد کــرده ب
نيســت کــه همــه مشــکات را حــل کــرده باشــيم. مگــر مــا 
در دنيــا بهشــت بريــن داريــم و مشــکات و بحرانــی نداريــم؟ 
همــه جــا ايــن مطالــب هســت. امــا مــا در اينجــا بايــد ببينيــم 

ــه ميســوراتمان چيســت. ک
ــينه  ــری و پيش ــاخت فک ــر س ــما زي ــه ش ــد ک ــمن می دان دش
مدنــی و پشــتوانه مکتبــی داريــد و در منطقــه و جهــان اثرگذار 
هســتيد. او ظرفيت هــا و زمينه هــا را می بينــد. کســينجر 
ــت و  ــازی اس ــال تمدن س ــران در ح ــه اي ــد ک ــماً می گوي رس
ــه  ــد. ب ــه گشــترش می دهن ــا مديتران ــه ت آن را از آســيای ميان
هــر حــال ظرفيتــی وجــود دارد کــه می گويــد و دروغ نيســت. 
ــت  ــر و استراتژيس ــن تحليل گ ــه بزرگتري ــکل ک ــنين هي حس
ــوده اســت  ــی ناصــر هــم ب ــود و مشــاور عال جهــان عــرب ب
گفتــه بــود ايــران تمــدن خــود را ايجــاد می کنــد. ايــران از راه 

می آيــد. قلب هــا 
ــی  ــت عظيم ــه ظرفي ــد ک ــی ده ــان م ــل نش ــن دو تحلي اي
ــی  ــا خيل ــا و زمينه ه ــه ظرفيت ه ــبت ب ــا نس ــود دارد. ام وج
ضعــف و ناکارآمــدی و ناکامــی داريــم کــه بايــد اصاح شــود. 
مــا نســبت بــه اهــداف و ارزش بزرگمــان و ايــن مــردم و ايــن 

اســام و ايــن نظــام خيلــی عقــب هســتيم.
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ـــو گـفتــگـ

|| بـه طـور کلـی مختصـات فکـری شـهید آوینـی را 
کنید. تبییـن 

افتـاده ظهـور  الهـی  تقديـر  اتفاقاتـی کـه در دسـتگاه  از  يکـی 
شـخصيت هايی اسـت کـه در انقاب حضور داشـتند. کسـانی مثل 
آوينـی بودنـد که تـا سـال 5۷ هيچ بـروز و ظهـور انقابـی ندارند و 
حتـی بعيـد به نظر می رسـيد کـه چنيـن آدم هايی بـا انقـاب پيوند 
بخورنـد. اينگونـه بـه جريـان تقديـر الهـی بيشـتر پـی می بريم که 
خـدا ذخيره هـای خـود را چگونـه يکی يکی متولـد کـرده و پرورش 

می دهـد و در روز واقعـه تحويـل واقعـه می دهـد.
مرتضی آوينی کسـی اسـت کـه قبـل از انقـاب از طريق فلسـفه، 
هنـر، سـينما، ادبيـات و موسـيقی، غـرب را به جـان آزموده اسـت و 
اگـر مفهومـی از لحـاظ دينی به عنـوان کفر بـه طاغـوت داريم اين 
را در عمـل تجربـه کرده اسـت. يعنی کفر بـه غرب را تجربـه کرده 
اسـت. بـا وقوع انقـاب اسـامی آوينـی درکـی از انقـاب، زمانه و 
واقعـه ای که اتفـاق افتـاده از خود بـروز و ظهور می دهد که شـايد از 
چشـم بقيه افرادی که فعال هسـتند غايب باشـد. بعضـی از مبارزين 
قبـل از انقاب، انقـاب را منحصـر در مبارزه با رژيم سـتم شـاهی 
می ديدنـد. نـگاه اينها بـه انقاب ممکن اسـت خيلی محدود باشـد.

ولـی حضـرت امـام)ره( به انقـاب نگاهـی تاريخـی دارنـد. جايگاه 
انقـاب چـه از لحـاظ تحوالتی کـه در فرد صـورت می  گيـرد و چه 
از نظـر تحوالتی که در جمـع خودمان به عنوان جغرافيای اسـامی 
اتفـاق می افتد و چـه تاثيراتی کـه روی ملـل ديگـر دارد، قابل تامل 
اسـت. يکـی از اتفاقاتـی کـه از ِقَبل آوينـی افتـاده اين اسـت که او 
انقـاب را از لحـاظ نظری به تاريخ بشـری پيوند داده و در نسـبت با 

تاريـخ بشـری آن را فهم کرده اسـت.
آوينـی اگـر آن تجربه قبـل از انقـاب را نداشـت و ايـن راه را تا آخر 
طـی نکـرده بود و هنـوز در هـوا و هوس دموکراسـی يا حقوق بشـر 
و رسـيدن به توسـعه يافتگـی،  بود اتفـاق مهمـی نمی افتـاد. در اين 
دسـتگاه تقديـر خيلـی مهم اسـت که فـردی مثـل آوينی پـرورش 
پيدا کـرده و نهايتا آنجايـی که بايد، ظهـور و بروز پيدا بکنـد. لذا آثار 
آوينـی چنيـن ارمغانی برای مـا به دنبـال دارد که ما جايـگاه انقاب 
اسـامی را در نسـبت با سرنوشـت بشـر بتوانيم ببينيم. خيلی کم در 
ايـن مـورد صحبت شـده و حتی همـان موقع کـه آثار شـهيد آوينی 
منتشـر شـد، صحبـت کـردن در اين خصـوص يـک نوع شـعار به 
حسـاب می آمـد. اما تحوالتی کـه در عالم افتاده مسـائل مـورد نظر 

آوينـی را تاييـد می کند.
ــن  ــی ديگــر، رســاله آخري ــاب فرداي ــه وی در کت ــوان نمون ــه عن ب
دوران رنــج فــرازی دارد کــه می گويــد: »تــرس از مــرگ بزرگتريــن 
ــيطان  ــان ش ــه هم ــدرت ک ــای ق ــت و  اژده ــر اس ــف بش ضع
اســاطيری اســت، حاکميــت خويــش را بــر ضعفهــای بشــر بنيــاد 
نهــاده اســت و از همــه بيشــتر بــر تــرس از مــرگ. اژدهــای قــدرت 
هنگامــی اميــد از ايــران بازگرفــت کــه خايــق را فــارغ از تــرس 
يافــت، تــرس از مــرگ. و از ايــن پــس، بايــد منتظــر باشــيم کــه 
ايــن تجربــه در بســياری از ســرزمينهای کــره زميــن تکرار شــود.«
ــاق  ــان اتف ــزب اهلل لبن ــورد ح ــه در م ــن تجرب ــد اي ــاور می کردي ب
ــا  ــه يــک قــدرت منطقــه ای تبديــل شــده اســت؟ ي ــد کــه ب بيفت

در مــورد ســوريه و يمــن و...؟ يعنــی جنگــی کــه يــک طــرف آن 
تکنولــوژی بــا تمــام ظرفيت هــای آن اســت و آن طــرف آدم هايــی 
ــدون  ــردم يمــن ب ــد. م ــدون امکانات ان ــه نســبت ب هســتند کــه ب
دولــت مســتقر و حــزب اهلل لبنــان بــدون قــرار گرفتــن در موضــع 
ــوژی  ــذا يــک طــرف تکنول ــد. ل ــی دارن ــن قدرت ــت چني يــک دول
کامــل و يــک طــرف مردمــی فــارغ از تــرس از مــرگ هســتند. اين 
يــک واقعيــت اســت منتهــی ايــن واقعيــت، ممکن اســت در ســال 

۷0 کــه ايــن مقالــه نوشــته شــده شــعار تلقــی شــود.

|| اساسـا جنـگ در نـگاه آوینـی نیـز بـه همیـن دلیل 
اهمیـت دارد چـرا کـه عرصه پـرورش و ظهور انسـان 

هایـی اسـت کـه از مـرگ نمی ترسـند.
شـهيد آوينـی جملـه ای دارد کـه می گويـد ما بـه تعداد شـهدايمان 
کربا را فتـح کرديم. يعنی به تعداد شـهدايمان پيروز شـديم. ظهور 
يـک انسـان اينچنينی که فـارغ از تـرس و خصوصـا فـارغ از ترس 
از مـرگ اسـت آن هم تحت امـر واليت، و کامـا بر اسـاس اراده و 
آگاهـی و فهم و تبعيـت از ولی در سلسـله واليت قابل تامل اسـت. 
جنگ فی نفسـه واقعه خوشـايندی نيسـت. اما جنـگ عرصه ظهور 

انسـان هايی اسـت کـه وجه نترسـيدن از مـرگ در آنها بارز اسـت.
امـا قسـمت ديگر ماجرا فهم اتفاقی اسـت کـه در عالم افتاده اسـت. 
مـا درگير مواجهـه نظری و عملی با تمدن هسـتيم. ايـن تمدن يک 
مفهوم انتزاعی نيسـت و ماهيتا و از نظر سـيطره هيـچ وقت اينگونه 
نبـوده اسـت کـه کل کـره زميـن تحـت سـيطره يـک تمـدن قرار 
بگيرد. بخشـی از فعاليت های شـهيد آوينـی اين بوده اسـت که اين 
فهـم درسـت را به ما بدهـد. تا حاال هيچ تمدنی نتوانسـته اسـت که 
بر سراسـر کـره زمين حاکميـت علی االطاق داشـته باشـد و نظام 
هـای اقتصـادی، سياسـی، آموزشـی، فرهنگی، نظام هـای مختلف 
زندگی بشـر را شـکل داده و همه بشـر را بـه يک شـکل در بياورد.

کــدام تمدنــی توانســته فرهنــگ و تفکــر خــود را بــه ابــزار و روش 
تبديــل کنــد؟ ابــزار و روشــی کــه االن تمــام دنيــا خــود را بــه آن 
ــد.  ــمت آن می رون ــه س ــل ب ــتياق کام ــا اش ــد و ب ــد می بينن نيازمن
کــدام فرهنــگ و تمــدن بــوده کــه چنيــن تاثيــری در جغرافيــای 
ــاورد؟  ــه وجــود بي ــم داشــته باشــد و بحــران هــای مختلــف ب عال
لــذا مســائلی کــه تمــدن جديــد غــرب بــه وجــود مــی آورد جهانــی 
اســت و بــا تمــدن هــای ديگــر قابــل قيــاس نيســت. مــا بايــد بــا 

گــذر از ايــن تمــدن بــه وضــع موعــود خــود برســيم.

|| ظرفیت هـای فکـری شـهید آوینـی که شـناخت آن 
ضرورت امـروز جامعه ماسـت، چیسـت؟

دوم  اسـت،  غـرب  شـناخت صحيـح  ظرفيت هـا  ايـن  از  يکـی 
شـناخت صحيـح ايـن زمانه اسـت کـه به شـناحت درسـت انقاب 
اسـامی برمی گـردد و سـوم ايـن اسـت کـه راه حل هـای انقـاب 
اسـامی بـرای عبـور از عالـم جديـد و مواجهه بـا آن چيسـت؟ اين 
سـه بحـث از مهمتريـن نتايجـی اسـت که بـا خوانـدن آثـار آوينی 
بـرای ما ممکـن می شـود. منتهی تقريبـا موضـوع اصلی تمـام آثار 
شـهيد آوينـی تحول و انقاب اسـامی اسـت. بـه هر بهانـه ای که 

اثـری توليد شـده باشـد، چـه ادبيـات داسـتانی باشـد و چـه تئاتر يا 
سـينما و گرافيـک و... موضـوع اصلی انقاب اسـت. ايـن مهمترين 

کارکردهـای آثـار آقـا مرتضی اسـت.

|| از یک جهت به نظر می رسد توجه به آخرالزمان و 
موعود در اندیشه شهید آوینی جایگاه ویژه ای دارد؟

سـيد مرتضـی آوينی تناظـری را بين قصـه آفرينش انسـان و حضرت 
آدم و زندگـی جمعی انسـان ها قائل اسـت.  در اين تاريخـی که خودش 
می گويد يک شـبانه روز بـر مدار ۱400 سـال می چرخـد می گويد االن 
در اين تاريخ با انقاب اسـامی شـاهد توبه تاريخی بشـر هستيم و بعد 
از ايـن دوره سـير صعودی انسـان شـروع می شـود. انقاب اسـامی را 
به تعبيـری مقدمه ظهـور می دانـد و آن را عصر قبل از ظهـور می نامد. 
آوينـی حرف هـا را در مورد سرنوشـت بشـر به صورت خيلـی کلی بيان 

می کند مثـل اينکه فصل الخطـاب با انسـان کامل اسـت والغير.
در انتهـای مقالـه آغـازی بـر يک پايـان می گويـد: »حتـی اگر هيچ 
برهان ديگری در دسـت نداشـتم، ظهور انقاب اسـامی _ و بهتر 
بگويـم، بعثـت تاريخـی انسـان در وجود مـردی چون حضـرت امام 
خمينـی)س( بـرای من کافی بود تـا باور کنم که عصـر تمدن غرب 
سـپری شـده اسـت و تا آن وضع موعود که انسـان در انتظار اوسـت 
فاصلـه ای چنـدان باقـی نمانـده اسـت. حقيقت ديـن را بايـد نه در 
عوالـم انتزاعـی، کـه در وجـود انسـانهايی جسـت که خليفـه اللهی 
مبعوث شـده اند. فصـل الخطاب با انسـان کامل اسـت و الغير.« از 

ايـن جهت تفکـر تفکری موعـود گرايانه اسـت.

|| آیا شـما سـیر مطالعاتـی بـرای خواندن آثار شـهید 
آوینـی طراحی نموده ایـد؟ چطـور می توان ایـن آثار را 

مطالعـه کرد؟  
مــا ســعی کرديــم مقاله بــه مقالــه يــک ســير مطالعاتی برای قشــر 
دانشــجو و باالتــر تنظيــم کنيــم. يــک طرحی به نــام نســيم حيات 
وجــود دارد کــه جــدول مقــاالت و ترتيــب آنهــا در آنجــا توضيــح 
داده شــده اســت. هــم بــه لحــاظ ســطح و هــم بــه لحــاظ مبانــی 
ايــن ســير در نظــر گرفتــه شــده اســت. ايــن ســير طــوری تنظيــم 
شــده اســت کــه تســلطی بــر آثــار شــهيد آوينــی بــرای کســی که 

آن را مطالعــه می کنــد بــه وجــود بيايــد.
يـک وبـگاه هـم بـه هميـن اسـم نسـيم حيـات وجـود دارد کـه 
عاقمنـدان می توانند بـه آن مراجعه کنند. در سـه سـطح اين طرح 
دسـته بندی شـده اسـت و سـعی شـده يک جامعيتی وجود داشـته 
باشـد و همـه دوازده کتابـی که از شـهيد آوينی به عنـوان مجموعه 
آثـار چاپ شـده در بـر گرفته شـود. مقـداری از مباحث ايـن طرح در 
مـورد شـناخت عالم جديـد اسـت، مقـداری چگونگی مواجه شـدن 
مـا بـا عالم جديـد با توجـه به داعيـه تفکری مـا را توضيـح می دهد 
و مقـداری از مباحـث هـم در مـورد اين اسـت کـه اين داعيـه ما آيا 
منجـر به عبـور از عالم جديد و پديـد آوردن يک عالم نو خواهد شـد 

و آيـا شـهيد آوينی بـرای ايـن قضيـه راه حلـی دارد يا نه؟

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تحوالت عالم اندیشه آوینی را تایید می کند/ظرفیت های قلم شهید آوینی
سید مرتضی آوینی یك تجربه و سرمایه برای اهل جغرافیای انقالب اسالمی است. اینکه ما اساسا با سرمایه های خود چه 
می کنیم و چرا به سرمایه های خود بی اعتنا هستیم بحثی جداگانه است که باید به آن پرداخته شود. آنچه درباره آوینی 
مطرح است این است که وی همیشه به عنوان آوینی فیلمساز یا آوینی هنرمند شناحته شده است و قلم آوینی که مقام 

معظم رهبری او را »سید شهیدان اهل قلم« نام نهادند، مورد توجه واقع نشده است.
مروری بر آثار سیدمرتضی آوینی و پتانسیل ها و ظرفیت های اندیشه شهید آوینی موضوعی، درخور تامل و بررسی چندباره است. 
غالبا اگر فردی درست با آوینی مواجه شود به اندیشه ایشان جذب می شود و تحت تاثیر شدید قرار می گیرد. به مناسبت سالگرد 
شهادت شهید آوینی برای بررسی برخی از زوایای اندیشه این شهید به سراغ حجت االسالم عباس محسنی رفتیم. عباس محسنی 

در موسسه روایت فتح یازده سال مدیر تنظیم و نشر آثار شهید آوینی بوده است. مشروح گفتگوی مهر را در ادامه می خوانید؛
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ـــو گـفتــگـ

سال ۱۳۹۵ از سوی رهبری معظم انقالب به سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد. رهبر انقالب از 
سال ۸۹ بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند و دو سال پیش 
نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند. 
لذا برای بررسی بیشتر شعار سال و تبیین فاکتورهای 
اقتصاد مقاومتی و همچنین نقد برخی نگاه های انحرافی 
اقتصاد مقاومتی به سراغ حجت عبدالملکی  به  نسبت 
پژوهشگر اقتصاد مقاومتی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
امام صادق)ع( رفتیم. متن زیر مشروح گفتگوی مهر با 

این استاد دانشگاه است.

|| بــه عنــوان مقدمــه و ورود بــه بحــث بفرماییــد کــه 
دلیــل نامگــذاری ســال بــه اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و 

عمــل از ســوی رهبــر انقــاب چــه بــوده اســت؟
مــا در بخشــی از مســير تــدام انقــاب اســامی هســتيم کــه بــه 
عصــر شــکل گيری تمــدن نويــن اســامی نزديــک شــده ايم، لــذا 
تمــدن غــرب نمی خواهــد اجــازه دهــد کــه تمــدن نويــن اســامی 
شــکل بگيــرد. آنهــا بــرای اينکــه انقــاب اســامی را مهــار کننــد 
ــزار خــود يعنــی اقتصــاد مستمســک شــدند کــه از  ــه آخريــن اب ب
ايــن طريــق بتوانــد جلــوی شــکل گيری تمــدن اســامی را 

ــد. بگيرن
رهبــر انقــاب از نيمــه دوم دهــه هشــتاد کــه تحريــم بــا ســرعت 
ــد کــه جنــگ بعــدی مــا در  ــود هشــدار دادن فعلــی آغــاز نشــده ب
فضــای اقتصــادی خواهــد بــود. لــذا هنــوز تحريــم هــا آغــاز نشــده 
بــود کــه رهبــری روی توليــد ملــی و کاهــش وابســتگی بــه نفــت 

تاکيــد داشــتند.
ــه  ــامی ب ــدن اس ــری تم ــکل گي ــار ش ــرای مه ــرب ب ــدن غ تم

ــت ــده اس ــک ش ــاد مستمس ــی اقتص ــود يعن ــزار خ ــن اب آخري

|| ایــن تاکیــدات قبــل از ایــن هــم در قانون اساســی 
و در مبانــی فکــری حضــرت امــام)ره( نیــز ذکر شــده 
اســت؟ یعنــی بــه نوعــی ایــن نــگاه در بطــن انقاب 

اســامی وجود داشــته اســت.
دقيقــا همينطــور اســت. اقتصــاد مقاومتــی در واقــع احيــای اقتصاد 
قانون اساســی اســت. احيــای گفتمــان اقتصــادی انقاب اســامی 
اســت. هميشــه بــه ايــن الگــو نيــاز بــوده و اصا مبنــا هميــن بوده 
ــرايط  ــص ش ــی مخت ــاد مقاومت ــد اقتص ــی می گوين ــت. بعض اس
ــون  ــاد قان ــان اقتص ــی هم ــاد مقاومت ــر؛ اقتص ــت، خي ــم اس تحري
اساســی اســت کــه در آن بــه شــکل گيــری يــک اقتصــاد قدرتمند 

در مســير شــکل دهــی تمــدن نويــن اســامی احتيــاج داريــم.
در ســال هــای اخيــر رهبــری پيــش بينــی کردنــد کــه مــا خيلــی 
ــه قــوه اقتصــادی نيازمنديــم چــون ايــن بحــث  بيشــتر از قبــل ب

ــرح  ــث را مط ــن بح ــذا اي ــد، ل ــد ش ــمن خواه ــار دش ــره فش مه
کردنــد. ســال 9۲ سياســت هــای کلــی ابــاغ شــد امــا در طــول 
ســال 9۳ و 94 کــه دو ســال از ابــاغ آن می گــذرد، اقــدام 
مناســبی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی صــورت نگرفــت و از طرفی 
ضــرورت ايــن الگــوی اقتصــادی برطــرف نشــده و در اين دو ســال 

توســط مســئولين اهمــال کاری شــد.
ــای گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی  اقتصــاد مقاومتــی، احي
اســت و مختــص شــرايط تحريــم نيســت، هميشــه بــه ايــن الگــو 
نيــاز بــوده و اصــا مبنــا هميــن بــوده، اقتصــاد مقاومتــی همــان 

اقتصــاد قانــون اساســی اســت
لــذا بــه خاطــر ايــن ضــرورت، رهبــری دوبــاره ايــن بحــث را مطح 
ــدام و  ــال »اق ــی امس ــوان اصل ــم عن ــر می کن ــن فک ــد. م کردن
عمــل« اســت. يعنــی تکيــه اصلــی بــر ايــن موضــوع اســت وگرنه 

همــه ايــن ســال هــا ســال هــای اقتصــاد مقاومتــی بــود.

ــزار در  ــوان یــک اب ــه عن ــا اقتصــاد مقاومتــی را ب || م
نظــر می گیریــم یــا اینکــه اقتصــاد مقاومتــی ریشــه 
در مبانــی اســامی مــا دارد؟ مثــا آیاتــی در قــرآن بــه 
اســتفاده غیــر ســفیهانه از امــوال و منابع تاکیــد دارد، 
لــذا ســوال مــن ایــن اســت کــه اقتصــاد مقاومتــی در 

ــا اقتصــاد اســامی پیونــد می خــورد؟  کجــا ب
ــأت  ــامی نش ــاد اس ــه اقتص ــن و ريش ــی از بط ــاد مقاومت اقتص
ــب  ــش دارد؛ مکت ــه بخ ــامی س ــاد اس ــارف اقتص ــرد. مع می گي
اقتصــادی اســام، نظــام اقتصــادی اســام و علــم اقتصــاد 
اســامی ســه بخــش معــارف اقتصــاد اســامی هســتند. حضــرت 
ــت بخشــنده نظــام  ــی عيني ــه اقتصــاد مقاومت ــد ک ــا می فرماين آق
ــه  ــی در مجموع ــی اقتصــاد مقاومت ــت. يعن اقتصــادی اســام اس
ــام اقتصــادی اســامی  ــه بحــث نظ ــارف اقتصــاد اســامی ب مع
مربــوط اســت کــه ايــن نظــام بازتــاب پرتوهــای مکتــب اقتصادی 

ــت. ــکان اس ــان و م ــه زم ــام در آين اس
ــأت  ــامی نش ــاد اس ــه اقتص ــن و ريش ــی از بط ــاد مقاومت اقتص
ــام  ــادی اس ــام اقتص ــام، نظ ــادی اس ــب اقتص ــرد، مکت می گي
ــارف اقتصــاد اســامی  ــم اقتصــاد اســامی ســه بخــش مع و عل

ــتند هس
ــی  ــتورالعمل زندگ ــان دس ــز هم ــام ني ــادی اس ــب اقتص مکت
ــار  ــا در رفت ــا و نبايده ــه بايده ــت. هم ــام اس ــادی در اس اقتص
اقتصــادی، مکتــب اقتصــادی اســام خواهــد بــود. مثــا نبايــد ربــا 
وجــود داشــته باشــد، بايــد عدالــت برقــرار باشــد، بهــره وری بايــد 
افزايــش پيــدا کنــد، نبايــد اســراف صــورت بگيــرد و... همــه اينهــا 
مکتــب اقتصــادی اســام خواهــد بــود. ايــن بايدهــا و نبايدهــا در 
ــه  ــی اينهــا ب ــت برســد. وقت ــه فعلي ــد ب ــان و مــکان باي بســتر زم
فعليــت برســد يــک نظــام شــکل می گيــرد کــه ايــن نظــام اگــر 
مبتنــی بــر آن مکتــب باشــد، نظامــی اســامی خواهــد بــود. يعنــی 

نظــام اقتصــادی اســام بازتــاب پرتوهای مکتــب اقتصادی اســام 
در آينــه زمــان و مــکان خواهــد بــود. حال اقتصــاد مقاومتی نســخه 

معاصــر نظــام اقتصــادی اســام اســت.
ــده ای  ــه ع ــت ک ــن اس ــد اي ــا رخ می ده ــه اينج ــی ک خطاي
ــد و  ــع می کنن ــب قط ــا مکت ــی را ب ــاد مقاومت ــاط اقتص ارتب
اقتصــاد مقاومتــی را کارآيــی اقتصــادی تفســير کــرده و 
ــد.  ــف می کنن ــم تعري ــوب ليبراليس ــی را در چارچ ــن کارآي اي
ــت و  ــوب اس ــی مطل ــد دين ــاد ض ــک اقتص ــا ي ــرای آنه ب
ــی  ــد دين ــادی ض ــفی اقتص ــی فلس ــت از مبان ــب اينجاس جال
ــا  ــد. مث ــتفاده می کنن ــی اس ــاد مقاومت ــن اقتص ــرای تبيي ب
ــی را  ــاد مقاومت ــرال اقتص ــگاه ليب ــا ن ــردان ب ــی دولتم برخ
دنبــال می کننــد. گاهــی بــر آزادســازی تاکيــد می کننــد 
ــی  ــود. در حال ــی ش ــه کارآي ــر ب ــازی منج ــن آزادس ــه اي ک
ــث  ــت باع ــم اس ــر ليبراليس ــی ب ــه مبتن ــازی ک ــه آزادس ک
انحصــار شــديد، تــاراج ملــت هــا، رشــد يــک درصــد جامعــه 
ــت  ــم تح ــور ه ــن کش ــود و اي ــد می ش ــتثمار 99 درص و اس
ــا  ــع آنه ــه مناف ــرد ک ــرار می گي ــری ق ــور قوی ت ــلطه کش س

ــی رود. ــاد م ــر ب ــم ب ه

برخــی دولتمــردان بــا نــگاه لیبــرال اقتصــاد مقاومتی 
ــد ــال می کنن را دنب

مبانــی غيــر دينــی در اقتصــاد فقــط زمانــی بــه نفــع کشــور اســت 
ــزه ســلطه گری  ــی هــم انگي ــه آن کشــور ســلطه گر باشــد. يعن ک
ــه  ــی ب ــی اقتصــاد ضــد دين ــوان آن را. مبان داشــته باشــد و هــم ت
ــاراج  ــا ت ــا آن ملت ه ــد ب ــون می توانن ــت چ ــن کشورهاس ــع اي نف
کننــد، کاری کــه االن دارنــد می کننــد. بنابرايــن کشــورهايی کــه 
ــاد  ــا اقتص ــند قطع ــلطه گر باش ــد س ــا نمی توانن ــد و ي نمی خواهن
دينــی را بايــد مبنــا قــرار دهنــد وگرنــه بــه تــاراج می رونــد. از ايــن 
جهت يــک ارتبــاط سيســتماتيک بيــن اقتصــاد مقاومتــی و اقتصاد 
اســامی وجــود دارد کــه رهبــری در مقدمــه ابــاغ سياســت های 
ــام  ــنده نظ ــت بخش ــد  عيني ــی می فرماين ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــود. در  ــه ش ــر توج ــن ام ــه اي ــد ب ــت. باي ــام اس ــادی اس اقتص
حالــی کــه خيلــی از کســانی کــه االن اقتصــاد مقاومتــی را تبييــن 
ــی ارزشــی  ــا مبان ــی ب ــه اقتصــاد مقاومت ــد ک ــد می گوين ــی کنن م

ــدارد. ارتباطــی ن

|| اساســی تریــن خطوطــی کــه بــه عنــوان 
فاکتورهــای اقتصــاد مقاومتــی مطــرح اســت، 

؟ چیســت
مــا در ســه ســطح می توانيــم بــه اقتصــاد مقاومتــی بپردازيــم؛ يکی 
ســطح مبانــی اســت کــه در آنجــا فلســفه اقتصــاد مقاومتــی مطرح 
اســت کــه بخشــی از مطالــب آن را خدمــت شــما عرض کــردم که 
بپذيريــم فلســفه اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد اســامی اســت. بحث 

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع(؛

اقتصاد مقاومتی، احیای گفتمان 
اقتصادی انقالب است/ تفاوت های 
اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی

گفتگو: عباس بنشاسته
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ـــو گـفتــگـ

دوم برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه دو رکــن دارد؛ يکــی 
تقويــت توليــد ملــی اســت و ديگــری تقويــت فرهنــگ جهــادی 
يــا جهــاد اقتصــادی اســت. يعنــی برنامه ريــزی اقتصــادی بايــد در 
راســتای تقويــت ايــن دو رکــن باشــد. بحــث ســوم نيــز کــه بايــد 
بــر آن تاکيــد شــود آثــار اقتصــاد مقاومتــی اســت. اقتصــاد مقاومتی 
ــه پيشــرفت  ــه منجــر ب ــد از اينک ــه عبارتن ــم دارد ک ــر مه ــه اث س

اقتصــادی، رفــاه عمومــی و اســتقال اقتصــادی خواهــد شــد.

اقتصــاد مقاومتــی ســه اثــر مهــم دارد کــه عبارتنــد از 
اینکــه منجــر بــه پیشــرفت اقتصــادی، رفــاه عمومی 

و اســتقال اقتصــادی خواهــد شــد
اگــر بخواهيــم بــه اقتصــاد مقاومتــی بپردازيــم بايــد بــه هــر ســه 
بحــث بپردازيــم ولــی متاســفانه اشــتباهاتی در هر ســه اينهــا اتفاق 
می افتــد. مثــا در بحــث مبانــی عــده ای می گوينــد اقتصــاد 
مقاومتــی بــه اســام مربــوط نيســت و هميــن کاری کــه آمريــکا 
ــا  ــش برنامه ه ــت. در بخ ــر اس ــد نظ ــد، م ــام می دهن ــن انج و ژاپ
ــا  ــه در دني ــزی اســت ک ــان چي ــی هم ــد اقتصــاد مقاومت می گوين
ــازی،  ــان آزادس ــه هم ــود ک ــام می ش ــم انج ــای ليبراليس ــر مبن ب
ــه ســازمان تجــارت بيــن الملــل و... اســت.  مقررات زدايــی، ورود ب
ــز طــوری  ــد. برخــی ني ــاق می افت ــی در تفســير آن اشــتباه اتف يعن
وانمــود می کننــد کــه اقتصــاد مقاومتــی معــادل رياضــت اقتصادی 
اســت و در لســان خيلــی از کارشناســان اقتصــاد مقاومتــی معــادل 

ــود. ــير می ش ــادی تفس ــت اقتص رياض

برخــی طــوری وانمــود می کننــد کــه اقتصــاد 
مقاومتــی معــادل ریاضــت اقتصــادی اســت

ــن دو راهــی رياضــت و اقتصــاد  ــا بي ــه م ــی اســت ک ــن در حال اي
ــم.  ــا را انتخــاب کني ــد يکــی از اين ه ــم و باي ــرار داري ــی ق مقاومت
کســانی نيــز در مســير پيشــرفت اقتصــادی کــه يکــی از ثمــرات 
ــرفت  ــوند و پيش ــتباه می ش ــار اش ــت، دچ ــی اس ــاد مقاومت اقتص
اقتصــادی منهــای غــرب را ممتنــع می داننــد. از هميــن جــا 
ــعار  ــه در ش ــم ک ــود و می بيني ــی زده می ش ريشــه اقتصــاد مقاومت
بــه اقتصــاد مقاومتــی تاکيــد می شــود امــا در عمــل اقدامــی کــه 
ــه در  ــود، بلک ــام نمی ش ــد انج ــی باش ــاد مقاومت ــتای اقتص در راس
عمــل همــان نظريــه توســعه وابســته پيگيــری می شــود. نظريــه 
توســعه وابســته ايــن اســت کــه پيشــرفت منهــای غــرب ممکــن 
نيســت. بنابرايــن در هــر ســه بحثــی کــه مطــرح شــد انحــراف و 
التقــاط وجــود دارد. مقدمــه اقتصــاد مقاومتــی نمک زدايــی از ايــن 
حرف هــای خــاف واقــع و انحرافــات در مبانــی، برنامه هــا و آثــار 

اقتصــاد مقاومتــی اســت.

|| انحرافاتــی کــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد 
ــر  ــه ب ــکاتی ک ــی از مش ــوان یک ــه عن ــد ب می توان
ســر راه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد، مطــرح 
باشــد، از نظــر شــما بــه چــه مشــکات دیگــری مــی 

ــرد؟ ــاره ک ــوان اش ت
ــاور و  ــه ب ــم ب ــق کني ــی را محق ــرای اينکــه اقتصــاد مقاومت ــا ب م
عمــل احتيــاج داريــم. اگــر ايــن دو وجــود نداشــته باشــد اقدامــی 
نمــی  وانــد صــورت بگيــرد. يکــی از مشــکات مــا در بخــش بــاور 
ــد و  ــی را درک نکرده ان ــده ای اقتصــاد مقاومت ــوز ع ــه هن اســت ک
ــئولين  ــا و مس ــان نهاده ــده اند. در مي ــه نش ــدی آن را متوج کارآم
ــاور  ــی ب ــه اقتصــاد مقاومت ــه ب ــم ک ــف کســانی را هــم داري مختل
دارنــد ولــی عمــل بايــد صــورت بگيــرد. يکــی از کارهايــی کــه در 
موضــوع اقتصــاد مقاومتــی مطــرح اســت بحــث اســتفاده از کاالی 
داخلــی اســت. مــا ايــن را قبــول کرده ايــم و بــر آن بــاور داريــم. بــه 
خاطــر عــدم توجــه بــه ايــن موضــوع لطمــه خــورده ايــم و اقتصــاد 
مــا شــکننده و اســتقال اقتصــادی مختــل و پيشــرفت اقتصــادی 
ــه از کاالی  ــم ک ــان اصــرار داري ــا همچن ــف شــده اســت، ام متوق

خارجــی اســتفاده کنيــم.
ــاد  ــه اقتص ــد برنام ــی می خواه ــت وقت ــال دول ــوان مث ــه عن ب
ــد کــه  مقاومتــی را مطــرح کنــد، ايــن امــر را در برنامــه می گنجان

بايــد ســهم صنــدوق ذخيــره ارزی از درآمدهــای نفتی افزايــش پيدا 
کنــد امــا در عمــل در برنامــه ششــم بــه شــدت چانه زنــی مــی کند 
ــی  ــه طــور کل ــد. ب ــی پاييــن بياي کــه ســهم صنــدوق توســعه مل
احــکام برنامــه ششــم منطبــق بــر سياســت های کلــی ايــن برنامه 

تنظيــم نشــده اســت.   
ــاور  ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــه ب ــی ک ــتگاه های دولت ــی از دس بعض
دارنــد بــه متخصصيــن ايــن امــر مراجعــه نمی کننــد تــا از آنهــا در 

ايــن خصــوص برنامــه بخواهنــد   
ــر  ــه خاط ــی ب ــد؟ بخش ــاق نمی افت ــل اتف ــدام و عم ــرا اق ــذا چ ل
ــد  ــا مانن ايــن اســت کــه طراحــی درســت انجــام نمی شــود. دقيق
ــی  ــود ول ــان ش ــد قهرم ــاور دارد می توان ــه ب ورزشــکاری اســت ک
ــر از  ــش ديگ ــاج دارد. بخ ــه احتي ــه برنام ــت و ب ــی نيس ــن کاف اي
ــوان و  ــد ت ــل کنن ــد عم ــه باي ــانی ک ــه کس ــث اســت ک ــن حي اي
ــن کار کمــک  ــرای اي ــز ب ــد و از ديگــران ني ــی را ندارن ــش کاف دان
نمی گيرنــد. بعضــی از دســتگاه های دولتــی کــه بــه اقتصــاد 
مقاومتــی بــاور دارنــد بــه متخصصيــن ايــن امــر مراجعــه نمی کنند 
تــا از آنهــا در ايــن خصــوص برنامــه بخواهنــد. اينهــا موانعی اســت 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ک

داشــتید،  سیاســت ها  بحــث  بــه  اشــاراتی   ||
ــه  ــالی ک ــن دو س ــوص در ای ــه خص ــه ب ــد ک بفرمایی
ــی  ــی م ــی اقتصــاد مقاومت ــاغ سیاســت های کل از اب
ــا در  ــی و تجــاری م ــی، مال ــذرد، سیاســت های پول گ

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــی چ ــاد مقاومت ــتای اقتص راس
ــور  ــک کش ــادی ي ــت اقتص ــدی مديري ــای ج ــی از ابزاره يک
ــری  ــای ديگ ــه ابزاره ــه البت ــت ک ــادی اس ــت های اقتص سياس
نيــز وجــود دارد. مثــا سياســت هــای فرهنگــی و يــا 
ديپلماتيــک يــک کشــور در قــدرت اقتصــادی آن موثــر اســت. 
ــگ  ــه فرهن ــی ک ــال نظام ــوان مث ــه عن ــی ب ــش فرهنگ در بخ
ــاد  ــود اقتص ــه خ ــود ب ــد خ ــج می کن ــودی را تروي ــی و خم تنبل
را تضعيــف می کنــد. در بخــش ديپلماتيــک، تفکــری کــه 
وابســتگی و رعــب و هــراس از دشــمن را ترويــج می کنــد 
ــد. برعکــس  ــف ايجــاد می کن ناخواســته در حــوزه اقتصــاد ضع
ــا  ــد و ي ــج می کن ــاش را تروي ــگ کار و ت ــه فرهن ــی ک نظام
ــاد  ــد، اقتص ــج می کن ــدار را تروي ــدی و اقت ــتقال و قدرتمن اس
ــدار،  ــن اقت ــه اي ــاور ب ــايه ب ــون در س ــد. چ ــرفت می ده را پيش

ــد. ــت می کن ــاس هوي ــادی احس ــال اقتص ــده و فع توليدکنن
ــج  ــمن را تروي ــراس از دش ــب و ه ــتگی و رع ــه وابس ــری ک تفک
ــد ــاد می کن ــف ايج ــاد ضع ــوزه اقتص ــته در ح ــد ناخواس می کن

ــد  ــت های اقتصادی ان ــان سياس ــت ها، هم ــن سياس ــا مهمتري ام
کــه چهــار دســته دارنــد و سياســت هــای پولــی، مالــی، درآمــدی 
و تجــاری را شــامل می شــود. در چنــد ســال اخيــر متاســفانه ايــن 
ــد و  ــی حرکــت نکرده ان ــه ســمت اقتصــادی مقاومت سياســت ها ب
ايــن سياســت ها آنگونــه کــه بايــد، تقويــت کننــده ارکان اقتصــاد 
مقاومتــی نيســتند. بــه عنــوان مثــال در سياســت های حــوزه پولی، 
حجــم پــول بــه شــدت افزايــش پيــدا می کنــد امــا سياســت های 
پولــی مــا نتوانســته ايــن پول هــا را بــه ســمت توليــد جهــت بدهــد 
ــد  ــا در بُع ــی م ــد شــود. سياســت های مال ــت تولي ــا باعــث تقوي ت
ــت در  ــه اس ــی نرفت ــارج عمران ــمت مخ ــه س ــت ب ــارج دول مخ
ــه توليــد کمــک می کنــد مخــارج عمرانــی  صورتــی کــه آنچــه ب

اســت.
ــد و  ــتيبانی از تولي ــرف پش ــه ص ــای اينک ــت ها بج ــن سياس اي
ــًا  ــاری و بعض ــارج ج ــمت مخ ــه س ــتر ب ــود بيش ــران ش ــا عم ي
خرج هــای غيــر ضــروری و پرداخــت حقوق هــای بــزرگ 
ــز  ــل توجهــی ني ــران دولتــی شــده اســت کــه مقــدار قاب ــه مدي ب
می باشــد. سياســت های تجــاری مــا بــا واردات مقابلــه و يــا 
ــز تقويــت نکــرده اســت. االن صحبــت از ايــن  صــادرات مــا را ني
اســت کــه تــراز مــا در واردات و صــادرات مثبــت شــده اســت امــا 
ــر دو  ــته ه ــال های گذش ــا در س ــت صــادرات و واردات م ــد گف باي
منفــی بــوده اســت امــا وارداتمــان منفــی تــر بــوده اســت. اکنــون 
واردات مــا ۲۲ درصــد و صــادرات مــا ۱6 درصــد کــم شــده اســت. 

ــت. ــی نيس ــاد مقاومت ــن اقتص اي
 اگــر صــادرات مــا يــک درصــد نيــز کــم شــود ايــن لطمــه اســت. 
ــه تقويــت صــادرات نشــده  ــذا سياســت هــای تجــاری منجــر ب ل
اســت. در بحــث سياســت های مالــی نيــز بودجــه دولــت همچنــان 
ــن وابســتگی بيشــتر شــده  ــت اســت و اي ــه نف ــه بودج وابســته ب
اســت. در بودجــه 95 ايــن وابســتگی تقريبــا دو برابــر شــده اســت. 
ايــن در حالــی اســت کــه بودجــه 94 بــا فــروش ۱.۲ ميليون بشــکه 
نفــت بودجــه تاميــن می شــده اســت امــا در بودجــه 95 بــه فــروش 
۲.۳ ميليــون بشــکه فروش نفــت خــام در روز احتيــاج داريم. لــذا دو 
برابــر شــده اســت. يکــی از اجــزای سياســت هــای مالی، سياســت 
هــای مالياتــی اســت. سياســت های مالياتــی تقويــت کننــده توليــد 

ملــی نيســت.
ــرد  ــی را بگي ــوی فرارهــای ماليات ــد جل ايــن سياســت ها اگــر نتوان
و منابــع کســب شــده را بــه زيرســاخت تبديــل کنــد، در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی نخواهــد بــود. سياســت هــای بانکــی اگــر بــه 
نحــوی باشــد کــه بجــای اينکــه توليــد را تقويــت کنــد، تقاضــا را 
افزايــش دهــد ماننــد آنچــه در بخــش مســکن شــاهد آن هســتيم 
اثــر تورمــی خواهــد داشــت و در راســتای اقتصــاد مقاومتی نيســت. 
در نهايــت بايــد گفــت سياســت های مفيــدی هــم وجــود داشــته 
امــا در جمــع بنــدی نمــره خوبــی نمی تــوان بــه ايــن سياســت ها 

داد.

|| یــک برنامــه منســجمی کــه بــرای اجــرای اقتصــاد 
مقاومتــی الزم اســت، بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته 
باشــد و دولــت بــرای تدویــن چنیــن برنامــه ای چــه 

موضوعاتــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهــد؟
ــا  ــی حتم ــب اصل ــه جوان ــد ب ــه باي ــک برنام ــدی ي ــرای کارآم ب
ــت شــود. محورهــای  ــا هــم رعاي توجــه شــود و اولويت بندی ه
ــی  ــه اباغ ــای ۲4 گان ــت ه ــی سياس ــی يک ــاد مقاومت اقتص
توســط رهبــر انقــاب اســت و ديگــری مجموعــه ای از اقدامــات 
اساســی در اقتصــاد مقاومتــی اســت که رهبــری امســال در حرم 
ــد ايــن را در  ــژه داشــتند. باي ــر ده مــورد آن تاکيــد وي رضــوی ب
نظــر بگيريــم کــه مــا چهــار جبهــه علمــی، فرهنگــی، سياســی 
ــروه  ــا دو گ ــن جبهه ه ــک از اي ــه در هري ــم ک ــی داري و اجراي
ــاط  ــود دارد. در ارتب ــردم وج ــت( و م ــده دولت)حاکمي عمل کنن
بــا يکــی از ايــن اقدامــات ده گانــه بطــور مثــال بحــث اقتصــاد 
دانــش بنيــان، برنامــه ای کــه نوشــته مــی شــود بايــد مشــتمل 
ــه  ــار جبه ــر چه ــی در ه ــد. يعن ــمت باش ــت قس ــن هش ــر اي ب
ــت  ــردم و دول ــش م ــی، نق ــی و اجراي ــی، سياس ــی، فرهنگ علم
مشــخص باشــد. هــر کــدام از ايــن هشــت قســم ممکــن اســت 
ــی کــه  ــاج داشــته باشــند. معمــوال برنامه هاي ــد برنامــه احتي چن

ــا دارد. ــد خ ــود چن ــته می ش نگاش
يــک خــا ايــن اســت کــه همــه ايــن چهــار جبهــه در نظــر گرفته 
ــه  ــانيم ک ــرا برس ــه اج ــم ب ــی را می خواهي ــی حرف ــود. يعن نمی ش
ــا نظريــه  پيــش از آن فرهنگ ســازی آن اتفــاق نيفتــاده اســت و ي
آن در دانشــگاه ها و توســط نخبــگان در بُعــد علمــی کامــل نشــده 
اســت. مــن ماه رمضان ســال گذشــته کــه در جمــع اســاتيد خدمت 
رهبــری انقــاب بوديــم آنجــا عــرض کــردم کــه جبهــه فرهنگــی 
ــدون  ــذا قانون گــذاری ب ــل شــده اســت. ل در برنامه ريزی هــا تعطي
ــا 5 درصــد  ــون تنه ــگ محــال اســت. قان ــن فرهن ــر گرفت در نظ
ــق  ــدام از طري ــد و 95 درصــد اق ــد اصــاح کن انحــراف را می توان
ــن  ــتاندارد بي ــک اس ــن ي ــود. اي ــام ش ــد انج ــازی باي فرهنگ س
المللــی اســت و بــر آن کار شــده اســت. اگــر شــما بخواهيــد قانونی 
ــل از آن  ــد قب ــوع کني ــد کــه اســتفاده از ماهــواره را ممن ــرار دهي ق
بايــد 95 درصــد جامعــه را از طريــق فرهنگ ســازی اصــاح کــرده 
باشــيد و ايــن قانــون تنهــا بــرای اصــاح آن 5 درصــد باقــی مانــده 

اســت.
لــذا يکــی از اشــکاالت ايــن اســت کــه هــر چهــار جبهــه بــا هــم 
ــدول  ــن ج ــه در اي ــی ک ــن برنامه هاي ــال اي ــود. ح ــده نمی ش دي
ــخص  ــدی مش ــداف و زمانبن ــد اه ــود باي ــم می ش ــزرگ تنظي ب
ــا آن  ــع آن مشــخص باشــد ت داشــته باشــد، نظــام نظارتــی و مناب
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ـــو گـفتــگـ

ــه ســرانجام برســد. ــد ب برنامــه بتوان

ــت  ــه دول ــی ک ــت های ــا و فعالی ــه کاره ــی ب || نگاه
در ایــن دو ســال در حــوزه برنامه ریــزی اقتصــاد 
مقاومتــی انجــام داده اســت، داشــته باشــیم. در 
ایــن خصــوص چــه اقداماتــی شــده اســت و چقــدر 

ــت؟ ــمگیر اس چش
دولــت دو دور وارد برنامــه ريــزی اقتصــاد مقاومتــی شــد. 
دور اول برنامــه ريــزی اقتصــادی تحــت نظــارت شــواری 
اقتصــاد انجــام شــد کــه بــرای ۱9 دســتگاه برنامه هــای 
ــام  ــذاری انج ــری هدفگ ــک س ــم و ي ــی تنظي ــاد مقاومت اقتص
ــادی  ــش زي ــد. بخ ــی کردن ــروژه را معرف ــدود 650 پ ــد و ح ش
ــی از  ــود. بخش ــی نب ــاد مقاومت ــوال اقتص ــا اص ــن برنامه ه از اي
ــر  ــه بدت ــوده و از هم ــا ب ــه ه ــول وزراتخان ــای معم آن برنامه ه
بخشــی از آن اصــا ضــد اقتصــاد مقاومتــی بــود. دور دوم بعــد از 
هفتــه دولــت ســال گذشــته شــروع شــد کــه رهبــری فرمودنــد 

ــرد. ــکل بگي ــد ش ــی باي ــتاد فرمانده ــک س ــه ي ک
بــا تشــکيل ايــن ســتاد ۱۲ برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی مطــرح 
ــا  ــن طرح ه ــل اي ــن طــرح مطــرح شــد و ذي ــل آن چندي شــد، ذي
چندصــد پــروژه بــود کــه ايــن جريــان همچنــان ادامــه دارد و هنوز 
ــه از  ــه ک ــت اولي ــا در آن ليس ــت. ام ــده اس ــی نش ــا قطع پروژه ه
پروژه هــا تهيــه شــد، انحــراف از اقتصــاد مقاومتــی وجــود داشــت 
و همچنيــن عناويــن پروژه هــا در حالــی کــه بايــد عملياتــی باشــند 
ــی از  ــود و خيل ــر ب ــم کلی ت ــی ه ــت های کل ــود سياس ــاً از خ بعض
ــود.  ــی ب ــاز برنامه هــای جــاری دســتگاه هــای اجراي اينهــا هــم ب
ــت.  ــکل گرف ــا ش ــک از برنامه ه ــر ي ــص ه ــروه مخت ۱۲ کارگ
ــی  ــد خيل ــرح می ش ــا مط ــروه ه ــن کارگ ــه در اي ــی ک موضوعات
ــت  ــذا دول ــت. ل ــود داش ــی وج ــوت و انحرافات ــا در آن رخ وقت ه
کارهايــی کــرده اســت امــا ايــن کارهــا بعضــاً کارهايــی بی فايــده 
ــوزه  ــر در ح ــه اگ ــت ک ــن اس ــره آن اي ــوده و ثم ــی ب ــا انحراف و ي
اقتصــاد مقاومتــی پيشــرفتی هــم اتفــاق افتــاده باشــد چشــمگير و 

قابــل توجــه نيســت.

|| رهبــری معظــم انقــاب ســال گذشــته از تعبیــری 
ــد  ــا بای ــاد م ــد اقتص ــه فرمودن ــد ک ــتفاده کردن اس
دورن زا و بــرون نگــر باشــد. دولتمــردان هــم از 
ایــن واژه زیــاد اســتفاده کردنــد امــا یــک تفســیری 
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــوع و در کل از بح ــن موض از ای
مطــرح کردنــد کــه آن را محصــور در جــذب ســرمایه 
گــذاری خارجــی کردنــد، آیــا ایــن تفســیر، تفســیری 

ــت؟ ــی نیس انحراف

هميــن طــور اســت. نــوع تعامــات بين المللــی در حــوزه اقتصــاد 
کــه دولــت آن را پيگيــری می کنــد در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 
نبــوده بلکــه در راســتای منويــات سياســی دولــت اســت. دولــت در 
ــات  ــا غــرب را محــور موضوع ــل ب حــوزه سياســت خارجــی تعام
ــه  ــر از جمل ــای ديگ ــه برنامه ه ــتا هم ــن راس ــرار داده و در اي ق
برنامــه اقتصــادی را تنظيــم می کنــد. بــه ايــن جهــت بحثــی کــه 
ــان  ــا جه ــل ب ــث تعام ــی و بح ــرمايه گذاری خارج ــذب س روی ج
ــت  ــی دول ــداف سياســت خارج ــتای اه ــد در راس را مطــرح می کن

ــه در راســتای تقويــت توليــد ملــی. اســت ن
ــت آن را  ــه دول ــاد ک ــوزه اقتص ــی در ح ــات بين الملل ــوع تعام ن
ــوده بلکــه در  ــی نب ــد در راســتای اقتصــاد مقاومت ــری می کن پيگي

ــت اســت ــات سياســی دول ــتای منوي راس
اگــر ايــن موضــوع را انحــراف در نظــر نگيريــم بــه ايــن می رســيم 
ــما در  ــت.  ش ــت نيس ــی در اولوي ــر موضوع ــن ام ــل اي ــه حداق ک
شــرايطی کــه احتيــاج بــه اقــدام ضربتــی داريــد اولويت هــا را حتما 
بايــد در نظــر بگيريــد. وقتــی منابــع داخلــی هنگفــت مــا درگيــر 
ــرای  ــاش ب ــرايطی ت ــن ش ــت در چني ــده اس ــل مان ــوده و معت ب
جــذب ســرمايه گــذاری خارجــی دقيقــا مثــال کســی اســت کــه در 
داخــل خانــه خــود چــاه آبــی دارد ولــی آن را رهــا کــرده و در کوچه 
بــه دنبــال کــوزه ای آب می گــردد. مــا در بهتريــن حالــت می توانيم 
ده هــزار ميليــارد تومــان ســرمايه گــذاری خارجــی جــذب کنيــم. 
وقتــی کــه هــزار هــزار ميليــارد تومــان ســرمايه در داخــل کشــور 
ــد در خــارج جســتجو  ــد، يــک درصــد از آنچــه در داخــل داري داري

می کنيــد.
لــذا در اقتصــاد مقاومتــی تمــام تعامــات بــا بيــرون اقتصــاد بايــد 
ــت  ــرای تقوي ــما ب ــود. ش ــاد در درون ش ــت اقتص ــب تقوي موج
اقتصــادی کشــور نيــاز بــه تعامــات بــا بيــرون داريــد امــا نــه هــر 
ــد مــورد توجــه  ــن ضابطــه باي ــا اي ــرون نگــری ب ــی. ب ــوع تعامل ن
قــرار گيــرد کــه منجــر بــه تقويــت در اقتصــاد دورن کشــور شــود. 
اگــر بــرون نگــری مــا ايــن باشــد کــه تجــارت خارجــی خــود را به 
نفــع صــادرات تقويــت کنيــم بــه نفــع اقتصــاد کشــور اســت امــا 
اگــر خروجــی ايــن بــرون نگــری منجــر بــه افزايــش وابســتگی ما 
شــود قطعــا ضــد اقتصــاد مقاومتــی اســت. پــس بــرون نگــری بــه 

معنــای هــر مــدل ارتبــاط اقتصــادی خارجــی نيســت.

ــه دیگــری در کشــورهای مختلــف داریــم  || مــا نمون
کــه چیــزی مشــابه اقتصــاد مقاومتــی را اجــرا کــرده 
ــع اســت  ــی بدی ــی مدل ــا اقتصــاد مقاومت باشــند؟ آی
ــا ایــن  ــد و ی کــه جمهــوری اســامی مطــرح مــی  ن
الگــو قبــا در کشــورهای دیگــر انجــام شــده اســت؟
ــف  ــک تعري ــی دارد و ي ــف عقان ــک تعري ــی ي ــاد مقاومت اقتص

ــف  ــرع. تعري ــه الش ــم ب ــل حک ــه العق ــم ب ــا حک ــامی. کلم اس
ــه  ــان را ب ــه اقتصادت ــت ک ــن اس ــی اي ــاد مقاومت ــی اقتص عقان
ــد  ــود بتوان ــداف خ ــق اه ــرای تحق ــه ب ــد ک ــی کني نحــوی طراح
ــد در شــرايط  ــه بتوان ــد. اقتصــادی ک ــور کن ــف عب ــع مختل از موان
ــداف  ــه اه ــی ب ــی و خارج ــدات داخل ــواری و تهدي ــمنی و دش دش

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــک اقتص ــد ي ــود برس خ
ــاد  ــد اقتص ــعی می کن ــه س ــی دارد ک ــرب اهداف ــاد غ ــال اقتص ح
ــه  ــع ب ــه موان ــود هم ــا وج ــه ب ــد ک ــی کن ــوری طراح ــود را ط خ
ــاوم  ــال مق ــه دنب ــا ب ــورها عق ــه کش ــد. هم ــود برس ــداف خ اه
کــردن اقتصــاد خــود هســتند. پــس ايــن تعريــف عقانــی اقتصــاد 
مقاومتــی اســت. مــا در اقتصــاد اســامی هــم هميــن را می گوييم. 
امــا آنچــه مــا می گوييــم بــا تعريــف ديگــر کشــورها تفاوتــی دارد 
ــداف و ديگــری  ــود دارد يکــی در اه ــوزه وج ــاوت در دو ح و آن تف
در اســتراتژی ها. اهــداف مبنايــی مــا در اقتصادمــان اهــداف 
ــداف،  ــن اه ــده اي ــی ش ــت. زمين ــام اس ــادی اس ــب اقتص مکت
اهــداف اقتصــادی انقــاب اســامی اســت کــه همــان پيشــرفت 
اقتصــادی، رفــاه عمومــی و اســتقال اقتصــادی اســت. اينهــا ســه 
هــدف اقتصــاد مقاومتــی ماســت کــه اينهــا ممکــن اســت اهــداف 

ــی نباشــد. اقتصــادی کشــورهای غرب
ــدارد.  ــادی ن ــتقال اقتص ــر اس ــراری ب ــچ اص ــن هي ــا ژاپ مث
بحــث آنهــا حتــی رفــاه عمومــی هــم نيســت. معنايــی در ذات 
ــت.  ــور نيس ــل تص ــت قاب ــرای عدال ــرب ب ــادی غ ــام اقتص نظ
ــاوت  ــت نيســت. بحــث دوم تف ــا خروجــی ليبراليســم عدال قطع
در استراتژی هاســت. مکتــب اقتصــادی اســام اهــداف و 
ــدف  ــه ه ــيدن ب ــرای رس ــط ب ــا و ضواب ــن چارچوب ه همچني
ــه  ــيدن ب ــرای رس ــد ب ــا می گوي ــد. مث ــز مشــخص می کن را ني
هــدف نبايــد ظلــم کنيــد. امــا در غــرب مقــاوم ســازی اقتصــاد 
ــر  ــر ديگ ــود ب ــلطه خ ــوذ و س ــای گســترش نف ــر مبن ــود را ب خ
کشــورها قــرار می دهنــد. هــدف امريکايی هــا ســلطه بــر 
ــه  ــد ک ــم می کنن ــوری تنظي ــود را ط ــاد خ ــذا اقتص ــت ل دنياس
ــا  ــا در آنه ــرده و ي ــته ک ــود وابس ــه خ ــر را ب ــورهای ديگ کش
ــه از  ــی ک ــاد مقاومت ــا در اقتص ــن چيزه ــد. اي ــکاری کنن خراب

ــدارد. ــود ن ــزد، وج ــام برمی خي اس
ــه  ــه ک ــا آنچ ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــم برنام ــی ه ــک جاهاي در ي
ــترک  ــد مش ــود می کن ــاد خ ــازی اقتص ــاوم س ــرای مق ــرب ب غ
اســت. مثــا تاکيــد بــر اقتصــاد دانــش بنيــان و افزايــش کارآيــی 
بودجــه در دولــت و... از ايــن دســت اســت. اصــوال اقتصاد اســامی 
بــا اينکــه در مبانــی بــا اقتصــاد غربــی متفــاوت اســت در راهکارها 
گاهــی بــه اشــتراک می رســد. اقتصــاد اســامی راهکارهايــی دارد 
کــه غــرب قبــول نــدارد و بالعکــس. امــا اينکــه مثــا بايــد توليــد 
ــم در  ــا ه ــه غربی ه ــت ک ــئله ای اس ــرد مس ــت ک ــی را تقوي مل

ــد. ــه آن توجــه کردن اقتصــاد خــود ب
ــران  ــی فرانســه و آلمــان دو کشــور وي ــد از جنــگ دوم جهان بع
ــد،  ــازی کنن ــود را بازس ــاد خ ــه اقتص ــرای اينک ــا ب ــد. اينه بودن
ــی اتخــاذ  ــد مل ــت تولي ــرای تقوي ــوی ب ــی ق سياســت های خيل
ــی را  ــارت آزاد جهان ــث تج ــه بح ــل از اينک ــکا قب ــد. آمري کردن
ــی و  ــل از جنــگ اول جهان ــد در دو مقطــع يکــی قب مطــرح کن
ــزوا  ديگــری بيــن جنــگ اول و دوم جهانــی در يــک فضــای ان
رفــت تــا توليــد و دانــش بومــی خــود را تقويــت کنــد. البتــه مــا 
بــرای ايــن کار نيــاز بــه انــزوا نداريــم. در کــره و ژاپــن در يــک 
دوره ای مصــرف کاالهــای خارجــی بــه شــدت تقبيــح شــد کــه 

ــم. ــن مســئله نيازمندي ــه اي ــا هــم ب م
ــون  ــم چ ــابهی نداري ــل مش ــه کام ــا نمون ــت م ــد گف ــه باي البت
ــادی  ــای اقتص ــه فعاليت ه ــی هم ــت مبان ــوان گف ــل می ت حداق
ــامی  ــاد اس ــا در اقتص ــت. م ــی اس ــی و ضددين ــا غيردين آنه
ــای اقتصــادی  ــه فعاليت ه ــم و هم ــت را وســط می گذاري عبودي
را بــر مبنــای آن قــرار می دهيــم امــا در غــرب اومانيســم 
ــات  ــی اقدام ــير برخ ــن مس ــد در اي ــر چن ــرار دارد. ه ــور ق مح
ــل  ــش قاب ــداف و بخ ــی و اه ــی اصل ــی مبان ــت ول ــابه اس مش
توجهــی از برنامه هــا کامــا متفــاوت اســت لــذا مــدل مــا يــک 

ــت. ــدی اس ــا جدي ــدل کام م
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ـــو گـفتــگـ

ــا  ــتان ب ــا انگلس ــورث آمبري ــگاه ن ــتاد دانش اس
ــه اينکــه مهمتريــن فيلســوفان غــرب  اشــاره ب
از طريــق متفکــران جهــان اســام زنــده نگــه 
ــود کــه  ــی ب داشــته شــدند، گفــت: ايــن در حال

ــد. ــال فراموشــی بودن ــن فيلســوفان در ح اي
در جهــان اســام ترجمــه در حــد وســيع از 
ــام  ــور اس ــتين ظه ــای نخس ــده ه ــان س هم
شــروع گرديــد و در انــدک زمانــی بــه صــورت 
جنبشــی فراگيــر و گســترده درآمــد کــه از آن به 

ــود. ــر می ش ــه تعبي ــت ترجم نهض
ــن  ــود اولي ــه ش ــر گفت ــد اگ ــراق نباش ــايد اغ ش
ــان  ــه در جه ــه نهضــت ترجم ــی ک ــوم و ملت ق
ــگان را  ــه هم ــرف توج ــک ط ــت؛ از ي راه انداخ
ــر  ــرف ديگ ــاخت و از ط ــود س ــه خ ــوف ب معط
توجــه خــود را بــه تمــام اطــراف و اکنــاف 
جهــان پراکنــده ســاخت و بــه يکجــا قانع نشــد 
ملــت مســلمان اســت کــه البتــه در قالــب امــت 

ــر شــد. ــوه گ اســام جل
ــور  ــس از ظه ــی پ ــدک زمان ــلمانان در ان مس
ــی  ــاختارهای اساس ــاد س ــام و ايج ــر اس پيامب
ــو  ــه تکاپ ــدان ب ــامی چن ــت اس ــه و دول جامع
ــن،  ــران، چي ــه اي ــد کــه از يــک طــرف ب افتادن
هنــد تــا شــرق دور و از طــرف ديگــر بــه يونان، 
روم، مصــر، اندلــس و غــرب آن زمــان پــا نهادند 
و علــوم مختلفــه را از هــر طــرف برداشــته و در 

ــد. ــگ نکردن ــه داراالســام درن ــال آن ب انتق
در واقــع آثــار مهمــی در فلســفه يونــان باســتان 
ــطی  ــرون وس ــه ق ــت ب ــن نهض ــق اي از طري

ــد. در  ــل ش ــدرن منتق ــه دوران م ــا ب و متعاقب
گفتگــو بــا پروفســور »اســتوارت ســيم«، اســتاد 
ــا آنگلســتان و از  ــورث آمبري فلســفه دانشــگاه ن
ــه  ــادی ب ــر انتق فيلســوفان شــناخته شــده تفک
ــه  ــر انديش ــامی ب ــه اس ــر انديش ــی تأثي بررس
ــورد  ــه در آن م ــت ترجم ــش نهض ــی و نق غرب
بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه آمــده 

ــت؛ اس

|| تأثیــر فلســفه اســامی بــر فلســفه 
غــرب در قــرون وســطی چیســت؟

در خصـوص ايـن تأثيـر و اهميت آن بايـد توجه 
داشـت کـه فلسـفه يونـان از طريـق اسـام و 
فيلسـوفان و انديشـمندان مسـلمان بـه قـرون 
ميانـه منتقـل شـد. بـر ايـن اسـاس فيلسـوفان 
غربی مديون فاسـفه و انديشـمندان مسـلمان 

هسـتند.
ــود کــه  ــان و دوره ای ب فلســفه اســامی در زم
ماجراهــای زيــادی را در مقايســه بــا فلســفه در 
ــه مــی کــرد. يکــی از داليــل  مســيحيت تجرب
ــود کــه فلســفه اســامی  ايــن موضــوع ايــن ب
بــه ميــراث فلســفه يونــان باســتان توجــه 

ــت. داش
ــه  ــلمان از جمل ــوفان مس ــار فيلس ــا و آث کاره
»ابــن ســينا« و »ابــن رشــد« تأثيــرات شــگرفی 
ــياری  ــتند. بس ــيحی گذاش ــوفان مس ــر فيلس ب
ــن دو  ــار و آرای اي ــيحی از آث ــوفان مس از فيلس

ــتند. ــر هس ــلمان متأث ــوف مس فيلس
ايــده هــا و آرای فيلســوفان مســلمان و انديشــه 
هــای مکاتــب فلســفه اســامی از طريــق 
مســلمانان اســپانيايی وارد دنيــای غــرب و اروپــا 

ــد. ش

ــان  ــه در جه ــش ترجم ــر جنب || تأثی
ــون کاســیک از  اســام در انتقــال مت
جملــه متــون کاســیک فلســفه یونان 
ــرب  ــدرن غ ــای م ــه دنی ــتان ب باس

ــت؟ چیس
ــار و ترجمــه  ــار ارســطو از طريــق آث کارهــا و آث
هايــی کــه جهــان اســام انجــام داد در اختيــار 
اروپايــی هــا و انديشــه فلســفی مســيحی قــرار 
گرفــت. در واقــع از طريــق ايــن آثــار و ترجمــه 
هــا بــود کــه ارســطو نــزد غــرب ســريع تبديــل 

بــه »فيلســوف« شــد.
اهميــت و جايــگاه ارســطو در جهــان مســيحيت 
ــا  بــرای چنــد قــرن دچــار افــول شــده بــود و ب
رنســانس بــود کــه عاقــه شــديدی به انديشــه 
يونــان باســتان بــه وجــود آمــد؛ عاقــه ای کــه 
ــذار  ــرب اثرگ ــدرن غ ــای م ــر دني ــم ب ــوز ه هن

ــوده اســت. ب

|| آیا ارسـطو و افاطـون در حال حاضر 
نیـز در غرب مورد توجه هسـتند؟

بلــه هميــن طــور اســت. بســياری از دوره هــای 
ــار و آرای ارســطو  ــا مطالعــه آث فلســفه غــرب ب
ــن  ــع اي ــود. در واق ــی ش ــاز م ــون آغ و افاط
ــرب را  ــای ســنت فلســفی غ فيلســوفان بنيانه
ــد. در حقيقــت نقــش جهــان اســام  ــا نهادن بن
ــی  ــود. يعن ــی ش ــکار م ــتر آش ــا بيش در اينج
مهمتريــن فيلســوفان غــرب و آثــار و آرای 
آنهــا از طريــق جهــان اســام بــوده کــه زنــده 
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. اي ــته ش ــه داش نگ
ــان  ــن فيلســوفان در حــال فراموشــی در جه اي
غــرب بودنــد و ايــن جهــان اســام و متفکــران 
مســلمان بودنــد کــه آنهــا را احيــا کردنــد و زنده 

ــتند. ــه داش نگ

|| در کــدام شــاخه هــای علــوم 
انســانی تأثیــر اندیشــه اســامی بــر 
ــطی  ــرون وس ــرب در ق ــه غ اندیش

ــت؟ ــوده اس ــر ب اثرگذارت
شــايد بتوان گفــت »فلســفه« در انديشــه غربی 
بيشــترين تأثيــر را از انديشــه جهــان اســام در 
قــرون وســطی بــرده باشــد. در واقــع مهمتريــن 
ــانی در  ــوم انس ــه در عل ــوزه ای ک ــته و ح رش
غــرب از انديشــه اســامی تأثيــر گرفــت و ديــن 
ــفه«  ــام دارد »فلس ــان اس ــه جه ــتری ب بيش

اســت.
ــا  ــن تنه ــه اي ــيد ک ــته باش ــه داش ــه توج البت
فلســفه نبــود که بــر فلســفه غــرب اثرگــذار بود 
ــام  ــان اس ــوم)science( در جه ــه عل بلک
ــوم  ــادی از عل ــر زي ــرب تأثي ــای غ ــز در دني ني
ــع رشــد و شــکوفايی  ــد. در واق اســامی گرفتن
ــوده  ــامی ب ــوم اس ــی از عل ــی ناش ــوم غرب عل
اســت کــه بــه هيــچ عنــوان نبايــد کــم اهميــت 
ــرب از  ــکوفايی غ ــد و ش ــود و رش ــداد ش قلم
ــر  ــوده کــه جهــان اســام ب رهگــذر تأثيــری ب

ــت. ــته اس ــرب داش ــه غ انديش

جالل حیران نیا

فیلسوف انگلیسی در گفتگو با مهر:

فلسفه یونان باستان توسط جهان اسالم احیا و به نسلهای بعد منتقل شد
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ـــو گـفتــگـ

چندی پیش از کتاب »زمانۀ ما و نهج البالغه« با عنوان 
فرعی »برداشت هایی از نهج البالغه پیرامون مسائل روز«، 
شامل بحث پیرامون توافق و ترافق، خودی و غیرخودی، 
 … و  تحزب  بیان،  آزادی  فتنه،  نفوذ،  درون زا،  قدرت 
امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  انتشارات  توسط  که 
صادق)ع(  و به اهتمام مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید 
منتشر شده است، رونمایی شد. به این منظور برای بررسی 
بیشتر موضوعات کتاب و همچنین ضرورت تدوین چنین 
کتابی با نویسنده این کتاب، فرزاد جهان بین، عضو هیئت 
گفتگویی  خمینی)ره(  امام  المللی  بین  دانشگاه  علمی 

ترتیب دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید؛

دو قرائت حداقلی و حداکثری از دین
فـرزاد جهان بيـن در ابتدا در خصـوص ضروت تدويـن چنين کتابی 
گفـت: مـا می توانيـم دو قرائـت حداقلی و حداکثـری از دين داشـته 
باشـيم. قرائـت حداکثـری بـه اين معنـا کـه ديـن و فقـه را تئوری 
اداره زندگـی انسـان از گهـواره تا گـور بدانيم. منابع مسـتحکمی که 
ماننـد قرآن و سـنت داريم، بـرای اداره زندگی انسـان کافی اسـت و 
هـر آنچه بـرای سـعادت انسـان الزم اسـت در آنهـا وجـود دارد. اما 
در قرائـت حداقلی تفسـيری فردگرايانه و سـکوالر از ديـن ارائه می 
دهيـم. بر اسـاس قرائـت حداکثـری انقاب اسـامی رقم خـورد و 
جمهوری اسـامی شـکل گرفـت. اين دين نيـز از طريق مـی تواند 
در عرصـه حضـور داشـته باشـد. يکـی از طريـق تبليغ و ديگـری با 

تشـکيل نظام سياسـی.
وی افـزود: بـی شـک  بـدون شـکل گيـری حکومـت، ديـن نمـی 
توانـد همـه اهـداف خـود را محقـق کند لـذا امـام خمينـی)ره( هم 
مـی فرمودنـد سياسـت سـر اسـام اسـت. بـا تشـکيل حکومـت 
چالشـهای متعـددی رخ مـی دهد کـه اگر در يـک اتاق دربسـته ای 
می نشسـتيم بـا اين چالشـها روبـرو نمی شـديم. البته اين چالشـها 
الزمه رشـد اسـت. جمهـوری اسـامی هم بـا چالش هـای زيادی 
روبـرو اسـت و الزم اسـت که اين چالـش ها را بشناسـيم و مديريت 
کنيـم و بتوانيم پاسـخ مناسـب به آنها بدهيـم. نظام اسـامی با فراز 
و فرودهـای زياد توانسـته به بسـياری از ايـن چالش ها غلبـه کند و 

البتـه چالشـهايی هم حل نشـده اسـت.

ظرفیت عظیم نهج الباغه در پاسخ به مشکات روز
ــه ايــن ســوال کــه چطــور مــی  ايــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ ب
تــوان از ظرفيــت نهــج الباغــه در ايــن خصــوص بهــره گرفــت، 
گفــت: در ايــن زمينــه نهــج الباغــه از دو جهــت بســيار می توانــد 
مهــم باشــد. اول اينکــه اميرالمومنيــن)ع( رکــن اصلــی امامــت اند. 
آن حضــرت بــاب علــم نبــی انــد و خــود ايشــان فرمودنــد کــه از 
مــن بپرســيد قبــل از آنکــه مــرا از دســت بدهيــد کــه مــن بــه راه 
هــای آســمان از راه هــای زميــن آشــناتر هســتم. نکتــه دوم ايــن 
اســت کــه ايشــان در يکــی از پهناورتريــن کشــورهای دنيــا تجربه 
حکومــت داشــتند و همــه اينهــا باعــث مــی شــود کــه مــا بــه نهج 

الباغــه يــک ديــد ويــژه تــری داشــته باشــيم.
ــع  ــا در مجام ــه بعض ــج الباغ ــفانه نه ــه متاس ــان اينک ــا بي وی ب
ــا  ــه مهجــور اســت، گفــت: ب ــژه حــوزه علمي ــه وي ــا و ب علمــی م
ــار  ــودن نهــج الباغــه در کن ــه مســائلی چــون مرســل ب توجــه ب
ــرد.  ــرار نمــی گي ــی و... ق ــل اصــول کاف ــاب هــای مهمــی مث کت
البتــه هــر چه زمــان جلوتــر رفتــه اقدامــات مهمــی در زمينه اســناد 
نهــج الباغــه شــده و توجــه بــه نهــج الباغه بيشــتر شــده اســت.

لزوم مراجعه واقعی به نهج الباغه
جهــان بيــن در تشــريح موضوعــات مــورد بحــث در کتــاب تصريح 
کــرد: چيــزی کــه در ذهــن مــن بــوده بــه عنــوان يــک کار اوليــه 

بــا توجــه بــه بضاعــت کــم بنــده ايــن بــود کــه مــا در ارتبــاط بــا 
مســائل روز و چالــش هايــی کــه داريــم بتوانيــم بــه نهــج الباغــه 
مراجعــه ای واقعــی داشــته باشــيم. بتوانيــم از ال بــه الی شــرايط 
و قرائــن و خــود متــن، آنچــه کــه اميرالمومنيــن فرمــوده را فهــم 
کــرده و بــرای ايــن چالــش هــا يــک راه حــل هايــی واقعــی و البته 

حجــت آور اســتخراج کنيــم.
ــا بيــان اينکــه چنــد ســال اســت ذهــن مــن درگيــر چنيــن  وی ب
ــد  ــوع تايي ــال موض ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــت، اف ــئله ای اس مس
صاحيــت هــا، بحــث آزادی و حــدود آن، قــدرت دورن زا و خيلــی 
ــه  ــود را ب ــی ش ــت م ــه درياف ــن جامع ــه از مت ــواالت ک ــن س از اي
نهــج الباغــه عرضــه کــردم و در ايــن بــاب ســعی کــردم چيــزی 
را تطبيــق نکنــم و چيــزی را بــه نهــج الباغــه تحميــل نکنــم. لذا 
ــا يــک نــگاه اســتخراجی و پرســش محــور،  تــاش کــردم کــه ب

ــاورم. ــرون بي ــن ســواالت را از نهــج الباغــه بي پاســخ اي
وی افــزود: نتيجــه ايــن تــاش مقــاالت متعــددی شــده کــه ۱۷ 
ــوده  ــر نم ــی و منتش ــاب بازبين ــن کت ــت را در اي ــه و يادداش مقال
ايــم. هــر ميــزان کــه انــس بــا نهــج الباغــه و دقت بيشــتر شــود، 
برداشــت هــا هــم غنــی تــر مــی شــود. ايــن برداشــت هــا بــا توجه 
بــه ظرفيــت و تــوان محــدود بنــده صــورت گرفتــه اســت. لــذا در 
نهايــت بايــد گفــت ايــن کتــاب، کتابــی اســت کــه تــاش شــده 

بــه مســائل روز از منظــر نهــج الباغــه پرداختــه شــود.
ــم  ــام معظ ــه ای از مق ــه جمل ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس اي
رهبــری کــه مــی فرماينــد عصــر مــا عصــر نهــج الباغــه اســت، 
تصريــح کــرد: بــر هميــن اســاس و بــا اقتبــاس از ايــن جملــه نــام 
ايــن کتــاب هــم زمانــه مــا و نهــج الباغــه قــرا داده شــده اســت.

ــه موضوعــات مــورد بحــث ايــن کتــاب  ــا اشــاره ب جهــان بيــن ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوع م ــدود ۱۷ موض ــاب ح ــن کت ــت: در اي گف
ــه عنــوان مثــال مســئله خــودی و غيــر خــودی،  گرفتــه اســت. ب
ــتضعاف، تحــزب و... از  ــتکبار و اس ــه، اس ــکا، فتن ــا آمري ــره ب مذاک

ــات اســت. ــن موضوع ــه اي جمل

روش تبیین مسائل در کتاب »زمانه ما و نهج الباغه«
وی در مــورد شــيوه پژوهــش و روش تبييــن مســائل در ايــن کتاب 
اظهــار داشــت: ســواالت از مســائل روز جامعــه اســتخراج مــی شــد 
ــدواژه  ــن در ذهــن خــود کلي ــن ســواالت م ــه اي ــرای پاســخ ب و ب
ــی را تعريــف مــی کــردم. ســپس در نهــج الباغــه جســتجو  هاي
مــی کرديــم. بعــد از ايــن جســتجو مطالــب مرتبــط فيش بــرداری 
مــی شــد. بايــد گفــت جســتجو بــا کليــدواژه يــک ضعفــی دارد و 
آن ايــن اســت کــه خطبــه هــا و نامــه هــا و حکمــت هــا کامــل 
ديــده نمــی شــود. ممکــن از البــه الی خوانــدن خطبــه هــا نکاتی 
ــی احصــا نشــود. مثــا در  ــد کــه در جســتجوی معمول بدســت آي
مــورد بحــث صاحيــت، حضــرت مــی فرمايند کــه بدتريــن وزرای 
تــو کســی اســت کــه پيــش از تــو بــرای اشــرار وزيــر بــوده اســت. 
لــذا در ايــن خصــوص بحــث مــی شــود کــه چنيــن افــرادی نبايــد 

بــه کار گرفتــه شــوند.
وی ادامــه داد: امــا مثــا يــک نکتــه ای در نامــه 5۳ وجــود دارد که 
ــه کســانی  ــد ک ــی فرماين ــی م ــک بحث ــه الی ي حضــرت در ال ب
ــًا  ــِرَک إِلْف ــلُّ لَِغْي ــاً َو أََق ــَک َعْطف ــی َعلَْي ــه أَْحَن ــار ک ــه کار بگم را ب
يعنــی بيشــترين تمايــل را بــه تــو داشــته باشــد و کمتريــن تمايــل 
را بــه غيــر تــو. اينجــا ســوال پيــش مــی آيــد کــه آيــا ايــن تمايــل 
شــخصی اســت و يــا گفتمانــی؟ حضــرت در جايــی مــی فرماينــد 
ــه کاری  ــت داری او را ب ــی را دوس ــه کس ــاس اينک ــر اس ــه ب ک
نگمــار و يــا مــی فرماينــد انســان هايــی کــه تملــق و چاپلوســی 
مــی کننــد از دور خــود پراکنــده کــن. لــذا بــه دســت مــی آيــد کــه 
ايــن تمايــل تمايلــی گفتمانــی اســت نــه تمايل شــخصی. پــس در 
اينجــا ايــن قاعــده را مــی تــوان اســتخراج نمــود کــه کســانی در 
حکومــت اســامی مــی تواننــد مســئوليت بگيرنــد کــه دلبســتگی 
بــه گفتمــان حاکــم بــر آن جامعــه دارنــد و بــا گفتمــان دشــمنان 
ــه  ــا جســتجو ب ــن مســئله ممکــن اســت ب ــد. اي ــی ندارن همخوان

دســت نيايــد.
ايــن اســتاد دانشــگاه در توضيــح روش تحقيــق خــود ادامــه داد: مــا 
ايــن مطالــب را بــه هــم عرضــه مــی کنيــم. ممکــن اســت مطالب 
بــا هــم تعــارض پيــدا کننــد. يــک جاهايــی هــم مطالــب يکديگــر 
را تفســير يــا تحديــد و تکميــل مــی کننــد. اينهــا را بايــد بــه هــم 
عرضــه کــرد و بــا هــم مــورد بررســی قــرار داد کــه اگــر تعارضــی 
وجــود داشــته باشــد رفــع شــود. مــا بــا عرضــه کــردن اينهــا بــه 

يکديگــر تــاش مــی کنيــم يــک مــدل ارائــه کنيــم.      
ــا  ــق در بعضــی جاه ــق و تراف ــا در بحــث تواف ــه داد: مث وی ادام
ــه حاضــر مــی  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــی آين ــاه م ــن کوت اميرالمومني
شــوند لفــظ اميرالمومنيــن در ســند حکميــت نيايــد و يــا باالخــره 
حکميــت را مــی پذيــرد. در جــای ديگــر مــی بينيــم کــه ابــداً بــا 
معاويــه کنــار نمــی آينــد. حتــی بــه حضــرت پيشــنهاد مــی شــود 
ــد  ــدرت بمان ــر مســند ق ــال ب ــک س ــه ي ــد معاوي ــازه دهي ــه اج ک
تــا حکومــت شــما تثبيــت شــود يــا اينکــه مغيــره بــن شــعبه بــه 
ــام  ــه او در ش ــزل نکــن ک ــه را ع ــه معاوي ــد ک ــی گوي حضــرت م
خيلــی نفــوذ دارد، ايشــان بــاز قبــول نمــی کننــد. امــا چه می شــود 
کــه حضــرت در جايــی کوتــاه مــی آينــد و در جــای ديگر نــه؟ اينها 
را مــا بايــد بــا هــم ببينيــم تــا بتوانيــم يــک مــدل ارائــه کنيــم. لــذا 
بــه ذهــن مــن رســيد کــه مــا مــی توانيــم امــور را بــه دو بخــش 
ذاتــی و غيرذاتــی تقســيم کنيــم. امــور ذاتــی آن چيــزی اســت کــه 
رکــن نظــام سياســی اســام اســت. مثــا قانــون اساســی مــا مــی 
ــه  ــا کلي ــق مشــارکت عمومــی اســت ي ــد اداره کشــور از طري گوي
قوانيــن بايــد بــه اســام مبتنی باشــد و يــا مفهــوم استکبارســتيزی 
و... اينهــا چيــزی نيســت کــه بشــود در مــورد آن داد و ســتد کــرد 
ــاه آمــد. امــا بعضــی چيزهــا وجــود دارد کــه مــی تــوان  ــا کوت و ي
ــب  ــی عق ــرد و حت ــره ک ــا مذاک ــورد آنه ــی در م ــه مصالح ــا ب بن
نشــينی موقتــی هــم انجــام داد. لــذا بحــث نرمــش قهرمانانــه کــه 
رهبــر انقــاب مطــرح نمودنــد در ايــن قالــب قابــل ارزيابــی اســت. 
اميرالمومنيــن مــی فرمايــد مــن اگــر حکميــت را پذيرفتــم بــه اين 
خاطــر بــود کــه جاهــل روشــن شــود و عالــم در ايمانــش تثبيــت 

ــه افــکار عمومــی اســت. شــود. يعنــی بحــث، ناظــر ب

برخورد گزینشی با نهج الباغه
جهـان بيـن در پايـان گفـت: يـک مشـکلی کـه مـا بـا آن مواجـه 
هسـتيم اين اسـت که مراجعـه ما به نهـج الباغـه و يا آيـات قرآن 
گزينشـی اسـت. هر کـس تاش مـی کند بـرای حرف خود شـاهد 
بيـاورد. مـن در ايـن کتـاب تـاش کـردم بحـث تطبيقـی نکنم و 
چيـزی را بر نهـج الباغـه تحميل نکنـم. مثـا اينگونه نباشـد که 
اگـر مـا خواهـان مذاکره بـا آمريکا هسـتيم نهـج الباغـه را طوری 
تفسـير کنيـم که ايـن ايـن موضـوع را تاييد کنـد و يا بالعکـس. لذا 

بايـد ببينيـم خود نهـج الباغـه چه مـی گويد.

فرزاد جهان بین در گفتگو با مهر:

نهج البالغه را تفسیر به رأی نکنیم/ مهجوریت نهج البالغه در حوزه ها
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مسأله آمادگی و تجهیز نظامی در برابر 
آموزه  اکید  های  توصیه  از  دشمنان 
های اسالمی است. به طور ویژه آیه ۶۰ 
سوره انفال، یك اصل حیاتي و ضروري 
است  نموده  ترسیم  مسلمانان  براي  را 
که باید در هر عصر و زمان، مورد توجه 
و اهتمام مسلمانان قرار گیرد و آن لزوم 
آمادگی کافی و مجهز شدن به سالحها و 
تجهیزات مناسب روز در تمامي زمینه ها 

در برابر دشمنان است.
احمد  االسالم  حجت  با  باره  این  در 
جهان بزرگی، عضو پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی و حجت االسالم ابوی 
سانی، استاد حوزه و دانشگاه، گفتگویی 

انجام داده ایم که از نظر می گذرد؛

وقتــی اجــازه جنگیــدن به مســلمانان 
ــاد  ــا زی ــه آنه ــم ب ــه ظل ــد ک داده ش

ــود شــده ب
حجــت االســام جهــان بزرگــی در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر در مــورد اينکــه قــرآن و اســام 
بــرای آمادگــی نظامــی در برابــر دشــمنان چــه 
ــه  ــر و ائم ــيره پيامب ــرده و س ــی ک ــه هاي توصي
اطهــار)ع( در ايــن بــاره چــه بــوده اســت، 
ــدن  ــازه جنگي ــی اج ــم وقت ــرآن کري ــت: ق گف
ــلمانها  ــه مس ــم ب ــه ظل ــلمانان داد ک ــه مس ب
زيــاد شــده بــود. يعنــی خداونــد تــا مدتــی اجازه 
ــه مســلمانان نمــی داد و اســاس را  ــگ را ب جن
ــه  ــم ب ــود. امــا وقتــی ظل ــر صلــح گذاشــته ب ب
مســلمانها زيــاد شــد بــه هميــن ســبب خداونــد 
مجــوز جنگيــدن را صــادر کــرد و فرمــود: »اذن 
ــون بانهــم ظلمــوا« کســانی کــه  ــن يقاتل للذي
بــه آنهــا ظلــم مــی شــود بــه آنهــا اجــازه داده 
ــی  ــد و »ان اهلل عل ــه کنن مــی شــود کــه مقاتل
نصرهــم لقديــر« خداونــد هــم در مــورد يــاری 

ــد اســت. کــردن آنهــا بســيار توانمن
وی افـزود: به هميـن خاطر خداونـد فرمود آنچه 
کـه بـرای جنگيـدن و دفـاع الزم اسـت را تهيه 
کنيـد و آنچه که در تـوان داريد برای مسـلمانها 
از قـوای نظامـی و از مسـائل ديگـر تهيـه کنيد. 
ه« آنچـه  وا لَُهـم َمـا اسـَتَطعُتم ِمـن ُقـَوّ »َوأِعـُدّ
کـه در تـوان داريـد از چيزهايـی که قوه شـما را 
افزايـش می دهد تهيـه کنيد. حاال ايـن »قوه«، 
از برنامـه ريـزی گرفته تـا مسـائل بازدارندگی و 
مسـائل مقابله به مثل تا اسـتراتژی هـا و پيمان 
هـای دفاعـی را در بر مـی گيـرد. البتـه خداوند 
مثالـی ديگـر زده اسـت از اسـبان دونـده که آن 
موقـع در جنگيـدن خيلـی موثـر بـود. يعنی می 
شـد از اين ابـزار اسـتفاده زيادی در جنـگ کرد.

استراتژی دفاعی و نظامی پیامبر)ص(
عضــو پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســامی 
ادامــه داد: امــا دربــاره اســتراتژی دفاعــی و 

ــی هســتند از  ــا نظام ــه ماهيت ــی ک ــه هاي مولف
ــد کان  ــد: »ولق ــی فرماي ــرآن م ــه ق ــا ک آنج
لکــم فــی رســول اهلل اســوه الحســنه« )در 
کارهــای پيامبــر بــرای شــما الگوهايــی 
نيکويــی وجــود دارد(، بايــد بــه ســيره آن 
ــر  ــتراتژی پيامب ــرد. اس ــه ک ــز توج حضــرت ني
در مســائل نظامــی را بــر اســاس يــک الگــوی 
چهــار مرحلــه ای می تــوان تحليــل کــرد؛ اول: 
ايجــاد پيمانهای نظامــی و دفاع مشــترک، دوم: 
اتخــاذ سياســتهای بــاز دارندگی، ســوم: مســئله 
ــی. ــی دفاع ــارم: آمادگ ــل و چه ــه مث ــه ب مقابل

جهــان بزرگــی تصريــح کــرد: در مــورد ايجــاد 
پيمــان هــای نظامــی و تعرضــی، پيامبــر 
ــترک  ــاع مش ــاِن دف ــرای پيم ــام)ص( ب اس
اقــدام کردنــد و بــا قبايلــی ماننــد بنــی ضمــره 
و بنــی قريظــه هــم بــرای دفــاع مشــترک اقدام 
ــرای  ــان ب ــدام ش ــچ ک ــا هي ــا اينه ــد. ام کردن
دفــاع مشــترک آمــاده نشــدند و بــه پيامبر)ص( 
گفتنــد مــا آمــاده دفــاع مشــترک نيســتيم. دفاع 
ــر)ص(  ــه پيامب ــود ک ــور ب ــم اينط ــترک ه مش
ــه  ــر ب ــه اگ ــدد ک ــان ببن ــتند پيم ــی خواس م
ــک  ــا کم ــه م ــما ب ــد ش ــه ش ــلمانها حمل مس
کنيــد اگــر بــه شــما حملــه شــد مــا بــه شــما 
کمــک مــی کنيــم، امــا آنهــا راضــی نشــدند و 
پيامبــر)ص( پيشــنهاد کردنــد کــه يــک پيمــان 
ــا  عــدم تعــرض ببنديــم کــه پذيرفتنــد. هــم ب
ــود؛  ــه مشــرک ب ــک قبيل ــه ي ــره ک ــی ضم بن
پيمــان عــدم تعــرض بســتند کــه دشــمنان را 
کمــک نکننــد و خودشــان هــم بــه مســلمانها 
ــان  ــم پيم ــه ه ــی قريظ ــا بن ــد. ب ــه نکنن حمل
ــه  ــی قريظ ــه بن ــه ن ــتند ک ــرض بس ــدم تع ع
ــمنان  ــه دش ــد و ن ــه کن ــلمانان حمل ــه مس ب

ــر  ــًا پيامب ــد. متقاب ــک نکنن ــلمانها را کم مس
هــم ملــزم شــدند بــه هميــن ترتيــب بــه بنــی 
قريظــه حملــه نکننــد و دشــمنان بنــی فريظــه 

ــد. ــت نکنن ــم تقوي را ه

مانورهای نظامی پیامبر)ص(
ايــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه ادامــه داد: امــا در 
رابطــه بــا بازدارندگــی، پيامبــر بزرگــوار اســام 
ــی وارد  ــد. وقت ــی دادن ــی انجــام م ــور نظام مان
ــه  ــد ب ــم کردن ــپاهيانی فراه ــدند، س ــه ش مدين
ــه  ــر)ص(، ک ــوی پيامب ــزه عم ــتی حم سرپرس
ــد  ــا برون ــتادند ت ــی فرس ــرخ م ــای س ــا دري ت
ــش  ــه نماي ــان را ب ــروی خودش ــدرت و ني و ق
ــه مســلمانان  ــد و دشــمنان بترســند و ب بگذارن
حملــه نکننــد. يــا ســريه هــای کوچکــی را می 
فرســتادند. ســريه، يعنــی گــروه هــای چريکــی 
ــا  ــراد ي ــد اف ــر وقتــی مــی ديدن کوچــک. پيامب
قبيلــه هايــی بــه مســلمانان دســتبرد مــی زنند، 
بــرای بازدارندگــی بــر ســر آنهــا يــک ســريه يا 
گــروه هــای چريکــی مــی فرســتادند کــه آنهــا 

ــد. را ســرکوب کن
ــوار  ــر بزرگ ــرد: پيامب ــان ک ــی بي ــان بزرگ  جه
ــد.  ــی کردن ــم م ــل ه ــه مث ــه ب ــام، مقابل اس
ــر)ص(  ــه پيامب ــر علي ــی ب ــی اقدام ــر کس اگ
و مســلمانان مــی کــرد، پيامبــر بــر عليــه 
ــد  ــی کردن ــدام را م ــوع اق ــان ن ــم هم ــا ه آنه
»فمــن اعتــدا عليکــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا 
اعتــدی عليکــم« کــه ايــن يــک دســتور قرآنی 
مقابلــه بــه مثــل بــود و همچنيــن »ولکــم فــی 
ــرای  ــرد ب ــان خ ــات« ای صاحب ــاص حي القص
ــته  ــی گذاش ــل، زندگ ــه مث ــه ب ــما در مقابل ش
شــده اســت. مقابلــه بــه مثــل باعــث می شــود 

ــل بلکــه اشــخاص  ــه تنهــا طــرف مقاب کــه ن
ــه  ــه مدين ــتند ب ــی خواس ــه م ــم ک ــی ه ثالث
ــر)ص(  ــد پيامب ــی مــی ديدن ــد، وقت ــه کنن حمل
مقابلــه بــه مثــل مــی کننــد، آنهــا هــم از حمله 
ــم  ــرآن کري ــتند. ق ــی داش ــر م ــان دســت ب ش
ــی دارد.  ــا مطالب ــرای م ــه ب ــن زمين ــم در اي ه
»وقاتلــوا فــی ســبيل اهلل الذيــن يقاتلونکــم« بر 
عليــه کســانی کــه بــا شــما مــی جنگنــد، برای 
خداونــد مقابلــه کنيــد. »اخرجوهــم مــن حيــث 
ــه  ــد همانگون ــرون کني ــا را بي ــم« آنه اخرجوک
کــه آنهــا شــما را بيــرون مــی کننــد. حتــی در 
مــاه هــای حــرام فرمودنــد کــه جنــگ نکنيــد 
مگــر اينکــه بــه شــما حملــه شــود. اگــر حملــه 
شــد آن وقــت شــما هــم متقابــًا در مــاه هــای 

ــد. ــه کني ــه آنهــا حمل حــرام ب
کــرد:  اظهــار  پايــان  در  بزرگــی  جهــان 
ــه  ــا متوج ــگ ه ــی از جن ــر)ص( در يک پيامب
شــدند دشــمن خــودش را در حصــاری گذاشــته 
کــه نمــی تواننــد بــه آن دسترســی يابنــد و بــه 
ــی  ــف، نزديک ــه در طائ ــيد ک ــر رس ــان خب ايش
های يمــن، قبيلــه ای هســتند کــه آنها وســيله 
ــد آتــش  ــه اصطــاح امــروزی هــا مانن ای را ب
ــاالی  ــربازان در ب ــه س ــی ک ــا برجهاي ــداز ي ان
ــارو  ــرج و ب آن پنهــان مــی شــدند و نزديــک ب
بــرده مــی شــدند و مــی توانســتند از آن برجهــا 
ــر  ــد. وقتــی پيامب ــه کنن ــرج دشــمن حمل ــه ب ب
از وجــود چنيــن وســيله جنگــی خبــردار شــدند 
ســلمان فارســی و يکــی ديگر از يــاران خــود را 
فرســتادند تــا برونــد و از آنجــا شــيوه آن وســيله 
را بياموزنــد و بــه مســلمانها يــاد دهنــد، رفتند و 
چنيــن کاری را کردنــد کــه ايــن مســئله باعــث 
پيــروزی و غلبــه مســلمانان بــر دشــمنان شــد.

در گفتگو با مهر بررسی شد؛

توصیه های اسالم برای تجهیز نظامی/ استراتژی دفاعی پیامبر)ص( چه بود
رضا سلیمی

ـــو گـفتــگـ
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اســام از جنــگ و خونریزی اســتقبال 
ــی کند نم

حجــت االســام محمــد ابــوی ســانی، مدرس 
حــوزه و دانشــگاه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــه  ــه توصي ــرآن و اســام چ ــه ق ــورد اينک در م
هايــی بــرای تجهيــز و آمادگــی نظامــی 
مســلمانان در برابــر دشــمنان دارد، گفــت: آنچه 
ــد، اســام  ــی آي ــر م ــات ب ــات و رواي ــه از آي ک
بــه هيــچ عنــوان امــر بــه جنــگ نکــرده اســت 
ــزی هــم اســتقبال نکــرده  و از جنــگ و خونري
اســت. لــذا در آيــات قــرآن هســت کــه وقتــی 
کــه رســول مکــرم اســام)ص( جنگــی را پيروز 
مــی شــدند، در همــان حيــن پيــروزی از طــرف 
خــدا دســتور مــی رســيد کــه بــا اُســرا ســخت 
ــرا  ــد کــه اُس ــا شــروطی کاری کني ــد و ب نگيري
آزاد شــوند تــا نســبت بــه اســام دلشــان نــرم 

مــی شــود.
وی افـزود: هيـچ وقـت بنـا بـه ايـن نبـوده کـه 
اسـام عاقـه بـه کشـتن داشـته باشـد حتـی 
کشـتن دشـمنان. بلکـه اسـام قبـل از جنـگ 
با دشـمنان قصـد و نيـت هدايـت آنـان را دارد. 
اينکـه امـروز در فضـای رسـانه ای يـک مـوج 
اسـام هراسـی درسـت کرده انـد به ايـن دليل 
اسـت که در اروپـا گرايش افراد به اسـام را ُکند 
کنند و اين اسـام هراسـی ناظر بـه اين تهمتی 
اسـت که بـه قـرآن و اسـام زده اند که اسـام 
از جنـگ و خونريـزی اسـتقبال مـی کنـد و اگر 
پايـش بيفتد به زور اسـلحه و شمشـير همه دنيا 

را مسـلمان مـی کند.

جنــگ جبهــه حــق و باطــل دائمــی و 
همیشــگی اســت

وی گفــت: لــذا يــک انــگاره ای درســت کــرده 
ــت،  ــت اس ــه تروريس ــی ک ــر کس ــه ه ــد ک ان
ــن  ــد ممک ــی گوين ــت. م ــلمان اس ــاً مس حتم
ــر مســلمان هــم داشــته  اســت تروريســت غي
باشــيم امــا هــر مســلمانی يــا بالفعــل يــا بالقوه 
ــت.  ــه هس ــمن هميش ــت. دش ــت اس تروريس
جبهــه حــق طبــق آنچــه کــه قــرآن و روايــات 
ــه باطــل  ــا جبه ــه ب ــد هميشــه مواج ــه ان گفت
اســت. جبهــه باطــل بــرای اينکــه از بيــن نــرود 
ناگزيــر اســت کــه جبهــه حــق را ضعيــف کنــد 
ــرد.  ــن بب ــق را از بي ــه ح ــدم دوم جبه و در ق

ــی و  ــل دائم ــق و باط ــه ح ــگ جبه ــذا جن ل
هميشــگی اســت. ايــن جنــگ ممکن اســت در 
زمانهــای مختلــف ناظــر به شــرايط روز و رشــد 
تکنولــوژی متفــاوت باشــد. امــا جنــگ حــق و 
باطــل دائمــی اســت و بــه هميــن دليل اســام 
دســتور داده کــه مســلمانان بحــث جنــگ 
ــان را  ــی ش ــد و آمادگ ــدی بگيرن ــخت را ج س

ــد. حفــظ کنن

دشمن خود و دشمن خدا را، بترسانید
ايــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه ادامــه داد: حفــظ 
آمادگــی بــرای جنگيــدن بــا دشــمن نــه از باب 
ترغيــب بــه جنگيــدن بلکــه ترغيــب بــه ايــن 
اســت کــه رعبــی در دل دشــمن ايجــاد کننــد 
ــد  ــور نکن ــم خط ــرش ه ــه فک ــمن ب ــه دش ک
ــرآن  ــذا ق ــد. ل ــه کن ــلمانان حمل ــه مس ــه ب ک
ٍة«  ــَوّ ــن ُق ــَتَطعُتم ِم ــا اس ــم َم ــّدوا لَُه دارد »َوأَِع
آمــاده شــويد از هــر آنچــه کــه در تــوان داريد از 
پيــاده ســوار و اســبان تيــزرو. نتيجــه همــه اينها 
ايــن اســت کــه شــما دشــمن خــود و دشــمن 
خــدا را، بترســانيد. نمــی گويــد حملــه کنيــد و 
بکشــيد بلکــه مــی گويــد از جنــگ و خونريزی 
جلوگيــری کنيــد ولــی طــوری خــود را تجهيــز 
کنيــد کــه فکــر حملــه نيــز بــه ذهــن دشــمنان 

خطــور نکنــد.
ــح کــرد: ايــن مســئله کامــا ســاده  وی تصري
ــيم  ــته باش ــاح نداش ــه س ــت ک ــه اس لوحان
ــد.  ــی افت ــاق نم ــی اتف ــم جنگ ــان کني و گم
ــردن مــا  ــدازی و از بيــن ب ــرای بران دشــمنان ب
تشــنه هســتند. لــذا بــرای اينکــه جنگــی اتفاق 
نيفتــد اتفاقــا داشــتن ســاح اثــر بيشــتری دارد 
و اگــر مســلمانان قــوی باشــند و اســلحه شــان 
ــه ذهنــش هــم خطــور  قــوی باشــد دشــمن ب
نمــی کنــد بــه مــا حملــه کنــد و فکــر حملــه 
را هــم نمــی کنــد. ايــن مســئله مهمــی اســت 
کــه بعضــی هــا جاهانــه يــا مغرضانــه منکــر 

ــوند. ــی ش آن م
ــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در مــورد اينکــه  اي
ســيره پيامبــر)ص( و اهــل بيــت)ع( در ايــن باره 
چگونــه بــوده اســت، گفــت: در مــورد حضــرت 
ــرت در  ــی حض ــت وقت ــل اس ــول)ص( نق رس
مدينــه تشــکيل حکومــت دادنــد و جنــگ بــدر 
را در پيــش داشــتند، عــده زيــادی از مســلمانها 

بــه پيامبــر)ص( مــی گوينــد مــا دوســت داريــم 
ــم.  ــاح نداري ــا س ــم ام ــرکان بجنگي ــا مش ب
ــا از شــدت  ــه اينه ــن اســت ک ــرآن اي ــر ق تعبي
ــد  ــتند بجنگن ــاحی نداش ــه س ــی ای ک ناراحت
ــه  ــد، حضــرت رســول)ص( ب ــه مــی کردن گري
آنهــا دلــداری مــی داد کــه حــاال ســاح جــور 

ــد. ــد جنگي مــی شــود و شــما هــم خواهي
ــت  ــه حکوم ــرای اينک ــرت ب ــزود: حض وی اف
تشــکيل داده بودنــد بــرای محکــم کــردن پايه 
هــای حکومــت در مدينــه دعــوت کردنــد کــه 
مســلمانان در برابــر دشــمنان ايســتادگی کننــد 
و از خــود دفــاع کننــد. حتــی در نهــج الباغــه 
حضــرت علــی)ع( تاکيــد مــی کننــد کــه 
پيامبــر)ص( در صــدر اســام به پيرمردهايشــان 
دســتور دادنــد ريــش هايشــان را خضــاب کننــد 
ــر  ــمن فک ــند و دش ــر برس ــه نظ ــر ب ــا جوانت ت
ــی  ــوده م ــر و فرس ــپاه پي ــک س ــا ي ــد ب نکن
ــوان  ــلمانان ج ــپاه مس ــد س ــر کن ــد و فک جنگ
ــود اينطــوری دشــمن را ترســاند  اســت. الزم ب
ــا  ــم. اينه ــا نيرومندي ــه م ــد ک ــه او فهمان و ب
ــد  ــی خواه ــی م ــر جنگ ــد اگ ــی ده ــان م نش
اتفــاق بيفتــد تصميــم رســول خــدا)ص( نهــی 
از جنــگ نبــود، وقتــی دشــمن حملــه مــی کند، 

ــد. ــاع کنن ــد دف مســلمانان باي
ايــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه ادامــه داد: 
در جنــگ احــد حضــرت خبــر دار مــی 
ــود را  ــوای خ ــام ق ــمن تم ــه دش ــوند ک ش
ــرد  ــن بب ــلمانان را از بي ــا مس ــرده ت ــع ک جم
و اســام را نابــود کنــد. حضــرت عــده 
ای را بــا خودشــان از مدينــه بــه ســمت 
ــد  ــن عبي ــداهلل اب ــد. عب ــی آورن ــد م ــوه اح ک
ــود  ــا وج ــذارد و ب ــی گ ــد م ــه اح را در تنگ
تعــداد کــم ســپاه اســام، پيامبــر)ص( نمــی 
فرماينــد کــه نجنگيــم صلــح کنيــم تــا وقتــی 
قــدرت پيــدا کنيــم بعــد بجنگيــم. بــا هميــن 
تعــداد ســپاه کــم مــی جنگنــد و عمــا هــم 
مســلمانان در ايــن جنــگ پيــروز بودنــد، امــا 
ــب  ــه مراق ــده ای ک ــای ع ــطه خط ــه واس ب
ــد، لشــکر اســام شکســت  ــد بودن ــه اح تنگ
ــم  ــی بيني ــم م ــی)ع( ه ــيره عل ــورد. در س خ
ــده اســت  ــه آم ــج الباغ ــای نه و در خطبه ه
ــه و  ــد معاوي ــی ديدن ــرت م ــی حض ــه وقت ک
ــی  ــه م ــه ســرحدات اســام حمل ــمنان ب دش

ــی  ــدن تشــويق م ــه جنگي ــردم را ب ــد، م کنن
ــد. کردن

ابــوی ســانی يادآورشــد: هنگامــی کــه بعضــی 
ــی مــی  ــه جوي ــرای نجنگيــدن بهان از مــردم ب
کردنــد و مــی گفتنــد شــما جنــگ بــا مســلمان 
راه مــی اندازيــد و خــون و خونريــزی مــی 
کنيــد، حضــرت فرمودنــد مــن در گرمــا شــما را 
دعــوت بــه جنــگ مــی کنــم مــی گوييــد خرما 
ــد  ــم بجنگي ــی گوي ــرما م ــت، در س ــزان اس پ
ــر  ــای ديگ ــت ج ــرد اس ــوا س ــد ه ــی گويي م
مــی گويــم بجنگيــد مــی گويــد خانــواده داريم. 
ــگ  ــه از جن ــانی ک ــف کس ــرت در توصي حض
ــد  ــاع کنن ــد و نمی خواســتند دف ــی زدن ــس م پ
ــانی  ــه ای کس ــد ک ــن را دارن ــارت اي ــن عب اي
کــه َمرديــد ولــی نامرديــد؛ عبارتــی کــه بــرای 
عربــی کــه خــود را بســيار غيرتمنــد مــی دانــد 

ــود. خيلــی ســنگين ب

خلفـا همـواره از تـوان بالقـوه جمـع  
مـی  ائمـه)ع(  توسـط  سـپاه  کـردن 

ند سـید تر
 وی بيــان کــرد: بعــد از حضــرت اميــر)ع( 
ــرای  امــام حســن)ع( در برهــه کوتاهــی کــه ب
ــد،  ــکيل داده بودن ــپاه تش ــه س ــودی معاوي ناب
مــردم را ترغيــب مــی کردنــد بــه از بيــن بــردن 
ــز  ــح ايشــان ني ــه صل ــم ک ــی داني ــه و م معاوي
ــردم  ــان و م ــی فرمانده ــی وفاي ــر ب ــه خاط ب
بــه ايشــان تحميــل شــد و پــس از ايشــان هــم 
عمــا هيــچ کــدام از ائمــه )ع( امــکان تشــکيل 
حکومــت را پيــدا نکردنــد، لــذا جنگــی بــه ايــن 

ــا اتفــاق نيفتــاد. معن
ــه  ــه ائم ــود اينک ــا وج ــت: ب ــان گف وی در پاي
ــتند  ــی توانس ــی نم ــتند و جنگ ــگری نداش لش
ــن  ــوه اي ــل کــه بالق ــن دلي ــه اي ــی ب ــد ول بکنن
تــوان را داشــتند و پيوســته در حــال تربيــت نيرو 
ــع  ــپاهی جم ــکان س ــورت ام ــا در ص ــد ت بودن
ــد و  ــام کنن ــت قي ــت وق ــه حکوم ــد و علي کنن
خافــت را بــه صاحبــان اصلــی اش برگرداننــد، 
خلفــای امــوی و عباســی از آنهــا می ترســيدند. 
ــه)ع( را  ــان ائم ــرس خودش ــان از ت ــن ظالم اي
ــد  ــی می کردن ــا زندان ــه شــهادت رســانده و ي ب
وگرنــه مســموم کــردن ائمــه)ع( و بــه شــهادت 

ــدارد. ــی ن ــان توجيه ــاندن آن رس

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

اقتصــاد مقاومتــی يــک تاکتيــک مقطعــی و واکنشــی نســبت به 
ــار  ــام عي ــان تم ــک گفتم ــه ي ــت، بلک ــاری نيس ــای ج پديده ه
ــه اقتصــادی پيشــرو و  ــل کــردن کشــور ب ــق تبدي ــا اف اســت ب

يــک قــدرت اقتصــادی بيــن المللــی.
 اگــر بخواهيــم اقتصــاد مقاومتــی را در ادبيــات اقتصــاد متعــارف 
ــای  ــه معن ــه ب ــوم resilienceک ــه مفه ــم، ب ــی بگيري پ
ــيم. از  ــی رس ــت، م ــازی اس ــاوم س ــا مق ــری ي ــاف پذي انعط
نظــر لغــوی، يــک سيســتم مقــاوم در يــک وضعيــت مطلــوب، 
ظرفيتــی عظيــم بــرای تــداوم ارائــه خدماتــی بــه مــا دارد کــه 
کيفيــت زندگــی مــا را حفــظ کــرده، در حالــی کــه در معــرض 
ــف  ــا تعري ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای مختلف ــوک ه ش
ــرای  ــتم ب ــک سيس ــت ي ــه ظرفي ــودن ب ــاوم ب ــيک مق کاس
ــاب آوری،  ــا ت ــاوم ســازی ي ــد دارد. مق جــذب اختــاالت، تاکي
ــش  ــل تن ــش، تحم ــس از تن ــريع پ ــت س ــت »بازگش ظرفي
بيشــتر، کاهــش تخريــب در اثر مقــدار معينــی از تنش اســت.« 
بــه عبــارت ديگــر، تــاب آوری از منظــر سيســتم، يعنــی »حفظ 

ــفتگی.« ــگام آش ــرد سيســتم در هن کارک
بــا نگاهــی بــه تجربــه هــای اقتصــادی دنيــا، درس هــا و نکتــه 
هــای خوبــی بــرای مقــاوم ســازی اقتصــاد اســتخراج می شــود. 
بــه عنــوان مثــال بــا مطــرح شــدن اقتصــاد بــازار آزاد از ســوی 
اقتصاددانــان انگليســی، اقتصاددانــی در آلمــان بــه نــام فردريش 
ليســت کــه متعلق بــه مکتــب تاريخــی بــود، در نامــه معروفش 
ــش  ــه واکن ــله اين¬گون ــن مس ــه اي ــال ۱8۱9 نســبت ب در س
ــر  ــت، خط ــادی نيس ــن آزادی اقتص ــد: »اي ــی ده ــان م نش
واقعــی ايــن اســت کــه کشــورهای بســيار قــوی شــعار تجــارت 
ــر صنعــت و تجــارت کشــورهای  ــد و ب ــرار دهن ــه ق آزاد را بهان
ضعيــف تســلط يابنــد و آنهــا را بــه بردگــی بکشــانند. تجــارت 
ــت  ــه صنع ــذارد ک ــاز می گ ــان را ب ــه، دســت رقيب آزاد يک جانب
ــرای توليدکننــدگان داخلــی ايــن  ــران کننــد امــا ب بومــی را وي
ــا شــرايط  حــق را قائــل نمی شــود کــه در بازارهــای خارجــی ب
ــه رحــم و  ــا را ب ــوع وابســتگی، م ــن ن ــد. اي ــت کنن ــر رقاب براب
شــفقت بيگانــگان وابســته می کنــد. صنعــت و تجــارت مــا بــه 

ــا وابســته می شــود.« ــن آنه قواني
بــر اســاس اظهــارات ليســت، قــوی نبــودن و مصــرف 
ــفقت از  ــم و ش ــی تقاضــای ترح ــودن، نوع ــده صــرف ب کنن
کشــورهای صنعتــی را بــه همــراه دارد. کشــورهای صنعتــی 
بــا قوانيــن بــازار آزاد، اقتصــاد و صنعــت کشــورهای صاحــب 
ــت  ــای مزي ــا تئوری ه ــار و ب ــخ بيم ــتر تاري ــع را در بس مناب
ــورهايی  ــت کش ــه صنع ــن  ب ــر- اوهلي ــد هکش ــبی، مانن نس
چــون ايــران ديکتــه کردنــد کــه مزيــت نســبی بــرای شــما 
ــه مشــقت کشــيدن در  ــواد خــام اســت، ن ــروش راحــت م ف
ــرای  ــا ب ــد، م ــد کــه شــما مــواد خــام بدهي ــاد دادن توليــد. ي
ــه  ــه مغالط ــت متوج ــش ليس ــم. فردري ــد می کني ــما تولي ش
مفهــوم اقتصــاد بــازار آزاد می شــود و کشــورش را از افتــادن 
ــد.  ــی ده ــات م ــی نج ــان انگليس ــه اقتصاددان در دام نظري
ــادی  ــت، اقتص ــای ليس ــوزه ه ــر آم ــا ب ــان بن ــروزه آلم ام
ــران  ــادی و بح ــانات اقتص ــه در نوس ــور دارد ک ــد مح تولي
هــای مالــی بــا کمتريــن آســيب مواجــه مــی شــود و حتــی 
ــده و  ــيب دي ــورهای آس ــه کش ــه ب ــی را دارد ک ــن تواناي اي
ــرش تاريخــی  ــن ب ــان وام بدهــد. از اي ــد يون نامقاومــی مانن
درس مهمــی از نقــش خودبــاوری و توليدکنندگــی در تحقــق 

ــی شــويم. ــه م ــاوم را متوج يــک اقتصــاد مق
ــران  ــا بح ــدن ب ــه ش ــر مواج ــوز ديگ ــای درس آم مثال ه
ــن  ــس اي ــرا از آن پ ــت. زي ــی ۱9۷۳ و ۱9۷9 اس ــای نفت ه
ــرای رهايــی از  ــود کــه کشــورهای صنعتــی ب بحــران هــا ب
وابســتگی بــه نفــت خاورميانــه و همگرايــی در بهينــه ســازی 

ــی  ــن الملل ــس بي ــرژی، آژان ــرف ان ــی در مص ــه جوي و صرف
ــيس  ــتراتژيک تاس ــه ای اس ــوان رصدخان ــه عن ــرژی را ب ان
ــه بحــران اقتصــادی ســال   ــوط ب ــال ديگــر، مرب ــد. مث کردن
ــه  ــه ب ــورهايی ک ــت؛ کش ــرق آسياس ــورهای  ش ۱99۷ کش
ببرهــای آســيايی در اقتصــاد معــروف شــده بودنــد. امــا ايــن 
بحــران نشــان داد اقتصادهــای پويــا هــم اگــر مخاطــرات را 
مديريــت نکننــد، بــه شــدت در بحــران هــا آســيب می بيننــد 
ــاوم  ــد مق ــی  مانن ــه مفاهيم ــود ک ــران ب ــد از آن بح و بع
ــاد  ــاد )Resilient Economy(  و اقتص ــازی اقتص س
  )Vulnerable Economy( ــا شــکننده آســيب پذير ي

در ادبيــات اقتصــادی مطــرح شــد.
آخريــن حلقــه از آگاهــی جهانــی دربــاره  اقتصــاد مقــاوم 
مربــوط بــه گــزارش رســمی اجــاس مجمــع جهانــی اقتصــاد 
ــر  ــی در براب ــت مل ــاد مقاوم ــام »ايج ــا ن ــه ب ــت ک )۲0۱۳( اس
مخاطره هــای جهانــی« منتشــر شــد. در ايــن گــزارش 50 
مخاطــره  موثــر در عــدم ثبــات کشــورها معرفــی شــد. ايــن 50 
مخاطــره بــه 5 دســته اصلــی تقســيم شــدند کــه يکــی از ايــن 

ــد. ــی باش ــا اقتصــاد م ــته ه دس
ــر  ــازی در براب ــاوم س ــم مق ــا، مفاهي ــادی دني ــات اقتص در ادبي
ــن  ــتراتژيهای اي ــام اس ــت و ن ــده اس ــود آم ــه وج ــرات ب مخاط
ــاد  ــع در اقتص ــد؛ در واق ــی باش ــک م ــت ريس ــی مديري روياروي
ــه ی  ــش درج ــاد و کاه ــازی اقتص ــک را متنوع س ــت ريس مديري

ــد. ــی گوين ــت م ــد نف ــک بخــش مانن ــه ي وابســتگی ب

البتــه در ادبيــات اقتصــاد متعــارف کشــور تــاب آور دارای ويژگــی 
هــای زيــر مــی باشــد:

۱ -سازگاری با تغيير موقعيت ها 
۲- تاب آوردن در مقابل شوک های ناگهانی

۳- خود بازيابی تا حد يک تعامل مطلوب
ــه پايــان  ــران کار در هميــن جــا ب ــرای کشــوری ماننــد اي امــا ب
ــران  ــامی اي ــوری اس ــی در جمه ــاد مقاومت ــد. اقتص ــی رس نم
ــد،  ــاوم ســازی مــی نامن ــا آنچــه کــه در ســاير کشــور هــا مق ب
ــتی  ــی از آش ــوی ناش ــاوت ماه ــن تف ــوی دارد. اي ــی ماه تفاوت
ــتکبار و در  ــام اس ــا نظ ــران ب ــامی اي ــوری اس ــری جمه ناپذي

ــود  ــوی خ ــاوت ماه ــن تف ــه اي ــد؛ ک ــی باش ــکا م رأس آن آمري
ــع  ــری حــق و باطــل دارد. در واق ــه از آشــتی ناپدي نشــأت گرفت
مــی تــوان فلســفه اقتصــاد مقاومتــی در جمهــوری اســامی را 
ــه شــريفه »لــن  در "قاعــده نفــی ســبيل" کــه برگرفتــه از آي
هيــچ  ســبيا-  علی المومنيــن  للکافريــن  يجعــل اهلل 
راهــی بــرای ســلطه گــری کفــار بــر مومنــان و مســلمانان قــرار 
نــداده« دانســت. يکــی از مهمتريــن ابزارهای ســلطه، وابســتگی 
اقتصــادی مســلمانان بــه جهــان کفــر اســت که بــرای خــروج از 
ايــن ســلطه، بايــد تدابيــر و برنامــه هايــی را اجرايــی کــرد تــا راه 
نفــوذ مســتکبران بــر جوامــع اســامی بســته شــود و اطمينــان 
ــادی  ــتقال اقتص ــدون اس ــی ب ــتقال سياس ــه اس ــت ک داش

ــد شــد. ــق نخواه محق
بــه عبــارت ديگــر، اقتصــاد مقاومتــی الگويی اســت برای ســامان 
دادن و عينيــت بخشــيدن بــه نظــام اقتصــادی انقــاب اســامی 
بــرای تحقــق الگــوی بومــی پيشــرفت. اقتصــاد مقاومتــی يــک 
ــاری  ــای ج ــه پديده ه ــبت ب ــی نس ــی و واکنش ــک مقطع تاکتي
نيســت، بلکــه يــک گفتمــان تمــام عيــار اســت بــا افــق تبديــل 
ــه اقتصــادی پيشــرو و يــک قــدرت اقتصــادی  کــردن کشــور ب
ــم  ــر تهاج ــت در براب ــا مقاوم ــه ب ــی ک ــی. گفتمان ــن الملل بي
ــرد،  ــن بب ــن را از بي ــر مومني ــار ب ــلط کف ــازه تس ــادی اج اقتص
مقاومــت در برابــر ســاختار غلــط، فســاد، اشــرافيت و بروکراســی 
نابــود کننــده اســتعدادها و ظرفيت هــا، رانــت خــواری؛ و بــه طــور 
خاصــه، مقاومــت در برابــر هــر عاملــی اســت کــه مانــع ايجــاد 
ــای  ــت ه ــی و ظرفي ــا مبان ــالم متناســب ب ــا و س اقتصــادی پوي

ــوری اســامی اســت. ــاب و جمه انق
ــازی در  ــاوم س ــا مق ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــری ک ــاوت ديگ تف
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــت ک ــن اس ــارف دارد، اي ــای متع اقتصاده
می خواهــد بــه دنيــا يــاد بدهــد کــه مــی تــوان بــدون اســتکبار 
و آمريــکا بــود و زندگــی کــرد. ايــن نکتــه، حلقــه مفقــوده نظــام 
هــای اقتصــادی غيــر الهــی اســت کــه حتــی اگــر بــرای رفــع 
ــم و  ــی از ظل ــرای رهاي ــا ب ــد، ام ــاش کنن ــم ت ــتگی ه وابس
اســتکبار تــوان و تاشــی ندارنــد. شــناخت ايــن حلقــه مفقــوده 
ــا ســاير مقــاوم ســازی هــای  ــژه  اقتصــاد مقاومتــی ب ــز وي تماي

ــد. ــی ده ــر الهــی را نشــان م غي

سجاد پاداماقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد جهانی؛ شباهت ها، تمایزها
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شـــت ا د د یا

جان گالبرایت نویسنده کتاب »علِم اقتصاِد کاله بردارِی 
معصومانه« در اثر خود یکسری مفاهیم متعارف اقتصاد 
را مورد بازنگری قرار داده وگسست در تاریخ اندیشه 

اقتصاد سرمایه داری را نشان داده است.
 The( معصومانه«  کاله بردارِی  اقتصاِد  »علِم 
 Economics of Innocent Fraud: Truth For
گالبرایت،  جان  از  است  کتابی  عنوان   )Our Time
اقتصاددان آمریکایی، که چندی پیش به همت  کاظم 
فرهادی به فارسی ترجمه و توسط نشر نی روانه بازار 
شده است. آنچه در ادامه می خوانید، اشارات کوتاهی 
به زندگی و عقاید این اقتصاددان فقید و  خالصه ای از این 

است. کتاب 

معرفی نویسنده
 John Kenneth( جــان کنــث گالبِــِرث يــا کنــت گالبرايــت
ــی  ــاددان کاندايی-آمريکاي Galbraith( )۲006-۱908( اقتص
پيــرو مکتــب کينز و اســتاد دانشــگاه هــاروارد کــه در ســال ۱9۷۲ 
 American( ــکا ــان آمري ــوان رئيــس انجمــن اقتصاددان به عن
ــا  ــم ب ــد، آن ه ــاب ش Economic Association( انتخ
وجــود مخالفــت اقتصاددانــان نوليبرال همچــون ميلتــون فريدمن 
)Milton Friedman( کــه خــود هرگــز بــه مســند دســت 
نيافــت. وی عــاوه بــر مســئوليت های مشــاوره، تحقيــق 
ــون  ــی  دوم همچ ــگ جهان ــادی در دوران جن ــت اقتص و مديري
ــا و  ــرل قيمت ه ــزی )کنت ــادی مرک ــت اقتص ــئوليت سياس مس
ــاک  ــی در خ ــت تحقيقات ــدی(، و مأموري ــه جيره بن ــل اولي مراح
ويتنــام در دوران جنــگ ويتنــام، مشــاور اقتصــادی دولــت کندی و 
ســفير آمريــکا در هنــد )۳-۱96۱( و نيــز حامــی انتخابات ســناتور 
ــوده  ــام از ۱968 ب ــای او ضــد جنــگ ويتن ــی و برنامه ه مک کارت

است.
ــارف دانســت کــه از جانــب  ــی نامتع ــد اقتصاددان گالبرايــت را باي
ــوان يــک اقتصــاددان برجســته و از نظــر برخــی،  بســياری به عن
ــال؛  ــوان مث ــت. به عن ــده اس ــی ش ــار تلق ــم اعتب ــند و ک عامه پس

ــزه  ــده جاي پــل کراگمــن )Paul Robin Krugman(، برن
نوبــل اقتصــاد در ســال ۲009، معتقــد بــود کــه گالبرايــت 
ــب اقتصــادی  ــوام مطال ــرای ع ــاً ب ــه صرف ــی اســت ک اقتصاددان
ــائل  ــه مس ــه ب ــخ هايی ک ــم پاس ــن ه ــرای همي ــت و ب می نوش
ــت.  ــاده انگارانه می دانس ــيار س ــرده را بس ــه ک ــادی عرض اقتص
ــچ گاه  ــن اســاتيد اقتصــاد هي ــه نظــر کراگمــن گالبرايــت در بي ب
به عنــوان يــک اقتصــاددان جــدی مطــرح نبــوده اســت. امــا همــو 
پــس از خرابکاری هــای اقتصــادی جــرج بــوش پســر، کراگمــن 
ــر کــرده و  ــه گالبرايــت تغيي اعــام کــرد کــه نظــرش نســبت ب
گفــت: »روشــن اســت کــه خطــا کــرده ام. اگــر می دانســتم کــه 
ــًا  ــت، نظــری کام ــد گرف ــن شــکل خواه ــروز چني سياســت ام

ــردم.« ــدا می ک ــت( پي ــه گالبراي ــبت ب ــاوت )نس متف
در ســوی مقابــل، نائومــی کايــن )Naomi Klein( در 
»دکتريــن شــوک« )The Shock Doctrine( گالبرايت را 
ــوت  ــت، »وارث کس ــی« می دانس ــوک درمانی را »ديوانگ ــه ش ک
ــی  ــالت اصل ــه »رس ــد ک ــده« می خوان ــاالت متح ــز در اي کين
ــود و  ــاب از رک ــر دو را، »اجتن ــان، ه ــتمداران و اقتصاددان سياس

ــرد.  ــف« می ک ــکاری« توصي ــگيری از بي پيش
ــن مجــال معرفــی  ــاب گالبرايــت کــه در اي ــن کت ــه جــز آخري ب
می شــود، برخــی از آثــار او کــه عمدتــاً بــه فارســی ترجمــه شــده، 

عبارت انــد از:
تافی جويانــه  قــدرت  مفهــوم  آمريــکا:  ســرمايه داری   -
 American Capitalism: The Concept of(
Countervailing Power( منتشــر شــده در ســال ۱95۲

۱958 )The Affluent Society( جامعه متمول -
 Economic( اقتصــادی  توســعه  روش هــای   -
۱96۲  )Development in Perspective
 )The New Industrial State( دولت صنعتـی جديـد -

۱96۷
 Economics and( ــي ــش عموم ــدف بخ ــاد و ه - اقتص

۱9۷۳  )the Public Purpose
 The Nature of Mass( تــوده ای  فقــر  طبيعــت   -

۱9۷9  )Poverty
۱98۳ )The Anatomy of Power( کالبدشناسی قدرت -

خاصه کتاب 
»فريــب  يــا  معصومانــه«  کاه بــردارِی  اقتصــاِد  »علــِم 
ــع  ــه در واق ــاری ک ــا پرب ــک ام ــاب کوچ ــه« کت غيربدخواهانان
ــک  ــه غيرآکادمي ــک مقال ــا ي ــاه ي ــت های کوت ــه يادداش مجموع
اســت. گلبرايــت در ايــن کتــاب 72 صفحــه ای  برخــی 
ــد،  ــرار می ده ــری ق ــورد بازنگ ــاد را م ــارف اقتص ــم متع مفاهي
ــا گسســت در تاريــخ انديشــه اقتصــاد ســرمايه داری )به عنــوان  ت
ــز  ــت( و ني ــل اس ــياری بی بدي ــم بس ــه به زع ــب ک ــم غال پاراداي
ــه  ــکا را ب ــی آمري ــاد کنون ــای اقتص ــم و نظام ه ــب در مفاهي تقل
ــادق و  ــرای ص ــد: »ب ــود می گوي ــه خ ــد. چنان ک ــر بکش تصوي
ــد شــده –  ــاور تأيي ــن ب ــم بي ــکاک دائ ــد انف ــودن باي ســودمند ب
 Conventional( ــوم ــت مرس ــر حکم ــای ديگ ــه در ج ک
wisdom( ناميدمــش – و واقعيــت را پذيرفــت« )ص. ۷(. 
چــرا کــه: »رجحــان اجتماعــی )Social preference( يــا 
معمــول )Habitual preference( و مزيــت مالــی )پولی( 
)pecuniary advantage( شــخصی يــا گروهــی در 
اقتصــاد و سياســت بيــش از هــر موضــوع ديگــر واقعيــت را پنهان 
ــادی و  ــای اقتص ــاد و نظام ه ــم اقتص ــان( و »عل ــد« )هم می کن
سياســی بزرگ تــر چگونــه خــارج از فشــارهای مالــی و سياســی و 
آنچــه بــاب روز اســت، نســخه خودشــان از حقيقــت را می پرورنــد. 

ــدارد«. ــا واقعيــت ن ــاط الزامــی ب ــچ ارتب ــورد هي ــن م اي
ــرداری  ــت، ناشــی از کاه ب ــت و واقعي ــان حقيق ــن شــکاف مي اي
ــاد  ــرداری از اقتص ــن کاه ب ــی از اي ــت: »بخش ــه اس معصومان
ســنتی و تعليــم آن و بخشــی هــم از ديدگاه هــای آيينــی 
زندگــی اقتصــادی نشــأت می گيــرد. ايــن کاه برداری هــا 
ــردی  ــع ف ــی رود، از مناف ــار م ــه انتظ ــژه چنان ک ــد به وي می توان
ــی  ــاظ سياس ــن و از لح ــبخت ترين، زيان آورتري ــی خوش و گروه
ــد،  ــاً حمايــت کن ــر قوي ــی بزرگ ت ــراد در جماعت برجســته ترين اف
و می توانــد برحســب شــناخت روزمــره بــه احتــرام و اقتــدار دســت 

ــد.« ياب
بــر ايــن اســاس او نقــد خــود را از تاريــخ انديشــه های اقتصــادی 
آغــاز می کنــد، تــا ايــن نکتــه را شــرح دهــد کــه چــون 
ــی  ــايندی را تداع ــخ ناخوش ــی تاري ــم گاه ــاح کاپيتاليس »اصط
ــع  ــت« )ص. ۱۳(. در واق ــه زوال اس ــام را رو ب ــن ن ــد، اي می کن
نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر مالکيــت ســرمايه، جــای خــودش را 
بــه نظامــی داده کــه مديــران، قــدرت مؤثــر در بنگاه هــای مــدرن 

تجاری انــد.
ــه شــده  ــوان پذيرفت ــا عن ــان خــودش نه تنه »کاپيتاليســم در زم
سيســتم اقتصــادی بــود بلکــه هويــت کســانی بــود کــه اقتصــاد 
اقتصــادی و بــه ايــن وســيله اقتــدار سياســی را اعمــال می کردند. 
 ،)capitalism Merchant( تجــاری  کاپيتاليســم 
 ،)Industrial capitalism( صنعتــی  کاپيتاليســم 
وجــود   )Finance capitalism( مالــی  کاپيتاليســم 
داشــتند« )ص. ۱8(. در اروپــا، »کاپيتاليســم در عصــر ســوداگری 
ــد،  ــی، خري ــد صنعت ــا تولي ــی( )Merchant era( ب )بازرگان
فــروش، و حمــل و نقــل کاال همــراه بــا عرضــه خدمــات در اروپــا 
پديــدار شــد. ســپس صنعتگــران، بــا قــدرت و اعتبــاری برآمــده از 
ــا غيرمســتقيم، و کارگرانــی کــه مســلماً از  مالکيــت، مســتقيم ي
ضعــف چانه زنــی رنــج می بردنــد ... بــه ميــدان آمدنــد. مارکــس 
و انگلــس در نافذتريــن نثــر تاريــخ، طــرح کلــی دورنمــای آينــده 
و وعــده انقــاب را ترســيم کردنــد. در پايــان جنــگ جهانــی اول، 
در روســيه و مرزهايــش تهديــد جامعــه واقعيــت پوشــيد... بديــن 

ــد.« ــر ش ــاب پذيرفتنی ت ــکان انق ــب ام ترتي
عـاوه بـر زوال عصـر ليبراليسـم کاسـيک اروپای قـرن نوزدهم 
در پايـان جنـگ جهانـی اول، در »ايـاالت متحد اواخـر نوزدهم، [
هـم] کاپيتاليسـم معانـی ضمنی متفـاوت امـا هنوز منفی داشـت. 
در اينجـا فقـط در کارگـران واکنـش منفی ايجـاد نمی کـرد، بلکه 
تـا انـدازه  ی قابـل توجهـی بـر کل مـردم هـم اثـر می گذاشـت. 

نگاهی به کتاب »علم اقتصاد کاله برداری معصومانه«؛

بازنگری مفاهیم متعارف اقتصاد توسط
 یک اقتصاددان آمریکایی
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شـــت ا د د یا

کاپيتاليسـم بـه معنـای قيمـت و هزينـه بهره کشـی بـود. واکنش 
بـه انحصار يـا نزديک بـه انحصار توليـد نفت، محصول مـورد نياز 
در سـطحی وسـيع برای روشـنايی و ديگر اهـداف خانـوار از جانب 
جـان دی راکفلـر، امتياز انحصاری فوالد از جانـب کارنگی و تنباکو 
از جانـب ديـوک از آن جملـه بود. قـدرت متنوع غول هـای راه آهن 
و جـی. پـی. مورگـن و همتايـان او در بانکداری و ماليـه نيز چنين 
بود. در ۱90۷ خطر آشـکار ورشکسـتگی گسـترده در وال استريت 
به اين بـاور انجاميد که کاپيتاليسـم نه تنها اسـتثمارگرايانه بلکه با 

تأثيـر گسـترده تر، نابودکننده خود اسـت«.
ــر انحصــاری شــدن ســرمايه داری و بحــران ۱90۷ وال  عــاوه ب
ــدد  ــای متع ــه بحران ه ــد ک ــرح می ده ــت ش ــتريت، گالبراي اس
ــر  ــازار ســهام در اواخــر دهــه ۱9۲0 )ب ديگــری چــون انفجــار ب
ــدا(،  ــاک فلوري ــات ام ــه معام ــکارا ابلهان ــازی آش ــر بورس ب اث
ســقوط حيــرت آور ۱9۲9 کــه در جهــان طنيــن انداخــت و 
بحــران بــزرگ مالــی بــه مــدت ۱0 ســال حاکــم شــد، 
باعــث شــد کــه کاپيتاليســم رقابتــی مبتنــی بــر اســطوره دســت 
نامرئــی )Invisible hand( جــای خــودش را بــه بــاور لــزوم 
ــون ضدتراســت شــرمن  ــت در اقتصــاد بدهــد: »قان ــت دول دخال
جلوگيــری  خواســتار   )Sherman Antitrust Act(
از سوءاســتفاده انحصارگرايانــه و مجــازات آن بــود. سيســتم 
فــدرال رزرو )Federal Reserve System( در ۱9۱۳ 
ــی پايه گــذاری شــد.  ــده جامعــه مال ــروی محدودکنن ــوان ني به عن
 Woodrow( ويلســون وودرو  رياســت جمهوری  دوران  در 
 Federal( فــدرال  تجــارت  کميســيون   )Wilson
نظارتــی  مؤثــر  نقــش  بــا   )Trade Commission
ــه  ــود ک ــه ب ــی يافت ــدر  آوازه منف ــد. کاپيتاليســم  آن ق ــاد ش ايج
ــه  ــتفاده ها ب ــاح سوءاس ــرای اص ــاش ب ــان در ت جمهوری خواه
دموکرات هــا پيوســتند و گاهــی از آن هــا پيشــی گرفتنــد«.
بديــن ترتيــب بــه جــای نــام »کاپيتاليســم« بــا آن ســابقه منفــی 
در اروپــا و آمريــکا؛ »تحقيقــی قاطــع بــرای يافتــن نامــی بديــل 
 )Free Enterprise( »و دلپذيــر آغــاز شــد. »دادوســتد آزاد
در ايــاالت متحــد بــه آزمايــش گذاشــت شــد. نتيجــه نبخشــيد. 
آزادی، بــه معنــای تصميم گيری هــای کســب وکار، اطمينــان 
مجــدد ايجــاد نمی کــرد. در اروپــا »سوسيال دموکراســی« - 
ــد.   ــد آم ــم – پدي ــم و سوسياليس ــتانه از کاپيتاليس ــی دوس ترکيب
ــود  ــول ب ــم غيرقابل قب ــد، سوسياليس ــاالت متح ــال در اي به هرح
 New( »در ســال های بعــد، ســخن از »تدبيــر نــو .)و هســت(
ــن  ــوح فرنکلي ــز به وض ــن ني ــا اي ــد؛ ام ــان آم ــه مي deal( ب
و   )Franklin Delano Roosevelt( روزولــت  دی. 
ــًا  ــی منطق ــه بيان ــن ب ــرد. بنابراي ــی می ک ــش را تداع همکاران
ــاف  ــه برخ ــد. [ک ــه ش ــازار« وارد صحن ــتم ب ــه، »سيس عالمان
تاريــخ ســياه کاپيتاليســم، بــرای ايــن عنــوان جديــد] هيــچ تاريخ 
ــود  ــی وج ــًا تاريخ ــع اص ــت، در واق ــود نداش ــازگاری وج ناس
نداشــت. يافتــن عنوانــی بی  معناتــر، به راســتی، دشــوار بــود. ايــن 

ــود«. دليــل انتخــاب ب
امـا به زعم گالبرايت اين عنوان جديد هم بسـيار پر اشـکال اسـت: 
»ارجـاع بـه سيسـتم بـازار همچـون بديلی سـازگار با کاپيتاليسـم 
تغييـر چهـره ای دلپذيـر و بی معنـا از واقعيـت جمعـی عميق تـر، از 
قـدرت توليدکننده اسـت کـه آن قدر توسـعه می يابد تا بـر تقاضای 
مصرف کننـده اثر می گـذارد و حتـی آن را تحت سـلطه می گيرد« 
)ص ص. ۱8-۱۷(. »ايـن عنـوان از ميـل بـه حفاظـت در مقابل 
تجربـه ی ناخوشـايند قـدرت کاپيتاليسـتی، و همان طـور کـه ذکر 
شـد، ميـراث مارکـس، انگلـس و هـواداران و حواريـون فوق العاده 
خوش سخنشـان پديـد آمـده اسـت. اکنـون تصـور نمی شـود کـه 
هيـچ بنگاه شـخصی، هيچ سـرمايه دار منفـرد، دارای قدرت باشـد؛ 
حتـی در بيشـتر آموزش هـای اقتصـادی ذکر نشـده که بـازار تابع 
مديريـت متبحـر و فراگير اسـت. اين کاه بـرداری اسـت« )ص. 
۱9(. چـرا کـه نام گـذاری مجـدد کاپيتاليسـم بـا سيسـتم بـازار، 
نوعی ارجاع اسـت کـه ابعاد منفـی آن را از لحـاظ اجتماعی تعديل  
می کنـد: »ايـن تعديـل در جهـت باالتريـن حـد اقتـدار اقتصادی 
بـود: حـق انتخـاب مصرف کننـده بـرای هزينـه کـردن، يعنـی 
 .)Consumer Sovereignty( حاکميـت مصرف کننـده

در اينجـا قـدرت عامه مـردم به طورکلی مطرح اسـت: دموکراسـی 
اقتصـادی اعمال شـده از طريـق بـازار«.

البتـه گالبرايـت ادعـای حاکميـت مصرف کننـده را قبـول نـدارد: 
»ايـن قدرِت مطبوع، کامـل نبود. ممکن بود انحصـار در خصوص 
هـر چيـز ضـروری بـرای زندگی يـا بـرای لـذت از زندگـی وجود 
داشـته باشـد، که ديگـر در اينجا حـق انتخابی بـرای مصرف کننده 
وجود نداشـت. انحصارگـر بر مشـتريانش اقتـدار دارد« )ص. ۲۱( 
و اگرچـه می پذيـرد »بـا توسـعه اقتصـادی، بـاال رفتـن درآمدهـا، 
مصـرف متنوع تـر و به خصـوص منابع جديـد عرضه، قـدرت انصار 
و نگرانـی در خصـوص آن از ميـان رفـت« و قوانيـن ضدانحصـار 
کـه قوانيـن ضد تراسـت خوانـده می شـوند  موجب حـذف عبارت 
»سـرمايه داری انحصـاری )Monopoly capitalism( از 
فرهنـگ لغات علمی و سياسـی شـده، اما باز هم ادعـای حاکميت 
مصرف کننـده و آزادی انتخـاب او مدعای دروغينی اسـت. در اينجا 
او آزادی مصرف کننـده در انتخاب کاال را با آزادی شـهروند در رأی 
سياسـی مقايسـه می کنـد و هـر دو را متأثـر از تبليغـات می دانـد، 
صـرف  بـا  می تواننـد  سياسـتمداران  کـه  همان طـور  درنتيجـه 
هزينه هـای هنگفـت تبليغاتـی حمايـت توده هـا را جلـب کننـد، 
بنگاه هـای اقتصـادی هـم مصرف کننـده را به سـوی خـود جـذب 
می کننـد: »همان طور که رأی دادن به شـهروند اقتدار می بخشـد، 
در زندگـی اقتصـادی هـم منحنـی تقاضا بـه مصرف کننـده اقتدار 
می دهـد. در هـر دو ميـزان معنـاداری از فريب وجـود دارد« هم در 
مـورد رأی دهنـده و هـم در مورد خريـدار، امکان مديريـت واکنش 
عمومـی از طريق اختصاص هزينـه الزم وجـود دارد: »ابن مطلب 
به خصـوص در عصـر تبليغـات و ارتقـای فـروش مـدرن مصـداق 
کامـل دارد. در اينجـا فريبـی پذيرفتـه شـده، به ويـژه در تعليمـات 

دانشـگاهی وجود دارد«.
برايـن اسـاس، او معتقـد اسـت »قـدرت تسـلط بـر نـوآوری، 
توليـد و فـروش کاالهـا و خدمـات بـه توليدکننـده انتقال يافتـه و 
از مصرف کننـده گرفتـه شـده، مجمـوع ايـن توليـد آزمـون اصلی 
دسـتاورد اجتماعی شـده اسـت« به همين جهت تکيه بر آمارهای 
افزايـش توليـد ناخالـص داخلـی )GDP( به عنـوان »افزايـش 
در توليـد همـه کاالهـا و خدمـات« را هـم کـه معـرف »ميـزان 
پيشـرفت اقتصـادی و پيشـرفت اجتماعـی« تلقـی می شـود هـم 
مصـداق فريـب می دانـد: »شـکی نيسـت کـه افزايـش محصول 
داخلـی امتيازهايـی دارد، چون از چنين افزايشـی، درآمد، اشـتغال و 
محصـوالت و خدماتـی پديـد می آيـد که موجـب تـداوم زندگی و 
افزايـش لذت های پذيرفته شـده آن می شـود. اما از انـدازه، ترکيب 
و بزرگـی محصـول ناخالص داخلی نيـز يکی از شـکل های فريِب 
از لحـاظ اجتماعـی بسـيار شـايع، بـروز می کند. ترکيـب محصول 
ناخالـص داخلی توسـط عامه مـردم تعيين نمی شـود بلکه توسـط 
کسـانی کـه اجـزای تشـکيل دهنده آن را توليـد می کننـد، تعييـن 

می شـود«.
فصــل بعــدی بــا عنــوان »دنيــای ظاهرفريــِب کار« يکــی ديگــر 
از مفاهيــم متعــارف و پذيرفتــه شــده را بــه چالــش می کشــد؛ بــا 
ايــن ادعــا کــه آنچــه تحــت عنــوان »کار« به عنــوان مفهومــی 
ــه يکســان برداشــت  ــه اقشــار گوناگــون ب مشــترک ميــان تجرب
کامــًا  تجربه هــای  از  لفــظ  اشــتراک  نوعــی  می شــود، 
ــا باشــند. واژه کار  ــه يــک معن ــد ب ــاوت اســت کــه نمی توانن متف
بــه شــکل پذيرفته شــده ی کنونــی، »آنانــی را کــه کار برايشــان 
ــز کســانی  خســته کننده، مــال آور و ناخوشــنودکننده اســت و ني
ــاس  ــچ احس ــکار، بی هي ــی آش ــان دارای لذت ــه کار در نظرش را ک
اجبــاری اســت، به طــور يکســان در برمی گيــرد« )ص. ۲9(. 
ــزم  ــه مل ــد ک ــف می کن ــزی را توصي ــت: »کار چي ــا در حقيق ام
بــه انجــام آن هســتيم و نيــز آنچــه منشــأ اعتبــار و پرداخــت مالی 
اســت کــه ديگــران به شــدت در طلــب آن هســتند و از آن لــذت 
ــذت از کار«  ــطوره »ل ــا اس ــن معن ــا بدي ــان(. ام ــد« )هم می برن
ــاً از  ــه »عمدت ــد ک ــح باش ــد صحي ــانی می توان ــرای کس ــا ب تنه

ــد« )همــان(. حقــوق بيشــتری برخوردارن
فصل هــای بعــدی بــه نقــد ســاختار شــرکت های بــزرگ 
در آمريــکا و تمايــز بخــش خصوصــی و دولتــی اختصــاص 
دارد. گالبرايــت معتقــد اســت دو مــورد ديگــر از مصاديــق 

فريــب کاری در اينجــا وجــود دارد؛ نخســت آنکــه از يــک طــرف، 
ــاختار  ــاختاری مشــترک در س ــک اشــکال س ــباهت و ي ــک ش ي
ــته  ــده انگاش ــت نادي ــاختار دول ــز س ــزرگ و ني ــرکت های ب ش
ــی  ــاالری دولت ــه ديوانس ــر ب ــص و منحص ــود و آن را مخت می ش
می کننــد: »شــرکت مــدرن کــه واقعيــت را تــاب نمــی آورد، واژه 
ــرای حکومــت  ــن واژه ب ــد. اي »بوروکراســی« را محکــوم می کن
ــه  ــت ک ــده ای اس ــاع تثبيت ش ــرکتی، ارج ــت ش ــت. مديري اس
رنگ مايــه ای فعــال دارد. مشــارکت کنندگان در ســاختار مديريــت 
ممکــن اســت غيرضــرور، بی کفايــت، خودانديــش باشــند، 
ــت،  ــازمان حکوم ــتند. در س ــاالر( نيس ــرات )ديوان س ــا بوروک ام
تصميــم گروهــی، اقــدام بــا تأخيــر و پايين تــر از حــد قابــل قبول، 
ــود دارد. در  ــاالری وج ــا ديوان س ــت؛ در اينج ــادی اس ــری ع ام
صنعــت خصوصــی ديوان ســاالری وجــود نــدارد. نمايشــی 

معصومانــه!« عمدتــاً  فريبــی  از  ناچيــز 
ــت  ــان دو )دول ــود مي ــاش می ش ــوده ت ــر، بيه ــوی ديگ از س
به عنــوان بخــش عمومــی و شــرکت ها به عنــوان بخــش 
خصوصــی( مــرز مشــخصی قائــل شــوند کــه دولــت حــق دخالت 
ــش  ــه بخ ــی ک ــم در حال ــدارد. آن ه ــی را ن ــش خصوص در بخ
ــه  ــز پذيرفت ــت شــده: »تماي ــوان وارد دول ــام ت ــا تم خصوصــی ب
شــده بيــن و بخــش دولتــی و خصوصــی، وقتــی به طــور جــدی 
نگريســته شــود، ابــداً معنايــی نــدارد. لفاظــی اســت، نــه واقعيــت. 
ــش  ــه بخ ــده ی آنچ ــترش يابن ــی و گس ــده، حيات ــمت عم قس
ــردی در  ــر کارک ــل کل تأثي ــه دلي ــود ب ــده می ش ــی خوان عموم

بخــش خصوصــی اســت«.
ــا  ــت ب ــی در دول ــش خصوص ــت بخ ــداق دخال ــن مص مهم تري
هــدف چنگ انــدازی بــه منابــع عمومــی اســت: »مخــارج نظامی 
آن طــور کــه عمومــاً تصــور می شــود، بعــد از تحليــل بی طرفانــه 
از جانــب بخــش عمومــی صــورت نمی گيــرد. بســياری از آن هــا 
ــی و رأی سياســی آن –  ــع نظام ــدار صناي ــا اقت ــاکن و ب ابتدابه س
ــی  ــای صنعت ــود. از بنگاه ه ــام می ش ــی – انج ــش خصوص بخ
ــد  ــای جدي ــرای جنگ افزاره ــنهادی ب ــای پيش ــط طرح ه مرتب
می رســد، و توليــد و ســو.د بــرای آن هــا مقــرر می شــود. 
به اين ترتيــب، از توليــد جنگ افزارهــای موجــود نيــز ســودی 
عايــد می شــود. در جريانــی تأثيرگــذار از نفــوذ و ســلطه، صنايــع 
ــم  ــمند فراه ــتغال ارزش ــود، اش ــی خ ــوزه سياس ــی، در ح نظام
مــی آورد، و به طــور غيرمســتقيم منبــع گران بهايــی بــرای 
ــی  ــک سياس ــده کم ــپاس و وع ــت. س ــی اس ــای سياس بودجه ه
بــه واشــينگتن و بــه بودجــه دفاعــی، بــه نيــاز و تصميــم پنتاگون 
ــوارد  ــون م ــا همچ ــی، ي ــت خارج ــود. و در سياس ــرازير می ش س
ــد«. ــان می ياب ــگ جري ــوی جن ــراق، به س ــام و ع ــر در ويتن اخي
بــه هميــن جهــت اســت کــه او نتيجــه می گيــرد: »در ســال های 
اخيــر ورود بی  اجــازه بخــش ظاهــراً خصوصــی در آنچــه بخــش 
عمومــی ناميــده می شــود، امــری عــادی شــده اســت. مديريــت 
بــا اختيــارات کاملــی کــه در شــرکت بــزرگ مــدرن دارد، طبيعــی 
اســت کــه نقــش خــود را بــه سياســت و حکومــت نيــز تســری 
می دهــد. زمانــی تمــاس عمومــی بــا کاپيتاليســم وجــود داشــت؛ 

امــروزه ايــن بــرای مديريت شــرکتی ميســر اســت«.
ــه  ــم ادام ــی« ه ــت نظام ــی و سياس ــت خارج ــل »سياس فص
ــود از  ــات خ ــنده تجربي ــه نويس ــی ک ــت، جاي ــث اس ــن بح همي
بررســی های علمــی دربــاره عملکــرد نهادهــای نظامــی در طــول 
ــردمداران  ــرای س ــه ب ــام را ک ــگ ويتن ــی دوم و جن ــگ جهان جن

ــد. ــر می کن ــود، ذک ــايند ب ــی ناخوش نظام
ــم  ــه به زع ــردازد ک ــواردی می پ ــه م ــه« ب ــان مالي ــل »جه فص
ــد.  نويســنده »از لحــاظ حقوقــی معصوميــت کمتــری برخوردارن
ماليــه  بانکــداری،  دنيــای   – اســت  ماليــه  جهــان  آن  و 
شــرکتی )Corporate finance(، بــازار اوراق بهــادار 
مشــترک  صندوق هــای   ،)Securities markets(
)Mutual funds(، هدايــت و توصيــه مالــی ســازمان يافته« 
ــی  ــاره پيش بين ــه درب ــای بلندپروازان ــر او ادعاه )ص. 48(. از نظ
موفقيــت اقتصــادی يــا خــروج از رکــود اعتبــاری ندارنــد: »تصــور 
بــر ايــن اســت کــه پيش بينی هــای بنــگاه مالــی، اقتصــاددان يــا 
مشــاور مالــی وال اســتريت، دربــاره آينــده اقتصــادی يک شــرکت 
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شـــت ا د د یا

ــداوم  ــق م ــا رون ــده ي ــزی ش ــود برنامه ري ــود، بهب ــد رک – مانن
اقتصــادی – منعکس کننــده تخصــص اقتصــادی يــا مالــی اســت. 
ــود  ــص وج ــرد متخص ــری ف ــرای رد پيش نگ ــانی ب ــچ راه آس هي
نــدارد. موفقيــت تصادفــی گذشــته و نمايــش تعــداد زيــادی نمودار 
و معادلــه و اعتمادبه نفــس مؤيــد عمــق درک و برداشــت او اســت. 

ــد«. ــب رخ می ده ــب، فري ــن ترتي بدي
ــوص وال  ــی - به خص ــای مال ــانه نهاده ــای مثبت انديش رد ادعاه
ــتم  ــی سيس ــای حمايت ــد مدع ــا نق ــر ب ــوی ديگ ــتريت - از س اس
فــدرال رزرو و بانــک مرکــزی آمريــکا همــراه می شــود: »در 
ــود و خطــر  ــکاری و رک ــردن بي ــرای محــدود ک ــاالت متحــد ب اي
تــورم، واحــد ترميــم و اصــاح، سيســتم فــدرال رزرو يعنــی 
)و  بســيار  ســاليان  طــی  دارد.  وجــود  مرکــزی  بانــک 
ــس  ــت رئي ــت هداي ــر تح ــن ام ــش( اي ــيار در پي ــال های بس س
ــن  ــن گرينزپ ــای ال ــام آق ــه ن ــينگتن ب ــی از واش ــيار محترم بس
ــرش  ــاد و رهب ــن نه ــوده اســت. اي )Alan Grreenspan( ب
ــرای  ــم ب ــق و ه ــرای رون ــم ب ــده ای ه ــش تعيين ش ــواب از پي ج
ــِر ناشــی از آن،  ــد کمت ــه همــراه تولي ــا بحــران ب ــورم و رکــود ي ت
ــد.  ــتغال دارن ــی و اقتصــادی، کســادی و کاهــش اش ــاض مال انقب
تصــور می شــود اقدامــات خامــوش بــا تأييــد فــدرال رزرو و بهترين 
ــن  ــد. اي ــادی باش ــده ی اقتص ــده و پذيرفته ش ــات تصويب ش اقدام
اقدامــات به طــور آشــکار ناکارآمــد هــم هســتند. ايــن اقدامــات در 
ــد.  ــه دســت نمی آورن آنچــه انتظــار انجــام آن مــی رود، توفيقــی ب
ــد. بديهی تريــن  ــورم ادامــه می ياب ــا رونــق و ت ــکاری ي رکــود و بي
شــکل فريــب مــا کــه در ايــن بررســی معلــوم می شــود بســيار هم 

ــا اســت«. ــم، در اينج ــه آن عاقه مندي ب
گالبرايــت بحــث را در فصــل »پايــان معصوميــت شــرکتی« هــم 
دنبــال می کنــد: »حضــور قــوی شــرکتی و ابتــکار عمــل در آنچــه 
هنــوز بخــش عمومــی ناميــده می شــود و نفــوذ عمومــی عظيــم 
ــا نقــش اساســًا  از جانــب مديــران پيشــين شــرکتی وجــود دارد. ب
ــد،  ــا می کن ــدرن ايف ــزرگ م ــرکت ب ــت در ش ــه مديري ــری ک برت
ــق  ــاً از طري ــت و عمدت ــده اس ــريفاتی ش ــهامداران تش ــش س نق
ــرت  ــب و حي ــا تعج ــراً ب ــه اخي ــود. از آنچ ــن می ش ــم تعيي تقوي
تکان دهنــده ای ته رســيدش شــده، يــورش مديريــت بــرای کســب 

ــوده اســت«. ــدرت و غنی ســازی خــود ب ق
کام پايانــی کتــاب، عباراتــی تکان دهنــده اســت: »از دوران 
کتــاب مقــدس و حتــی پيــش از آن بــه پيشــرفت تمــدن عشــق 
ــود  ــده وج ــه ش ــع پذيرفت ــرطی الزم و در واق ــا ش ــم. ام ورزيده اي
ــاالت  ــتم، اي ــه هس ــن مقال ــتن اي ــه مشــغول نوش ــون ک دارد. اکن
متحــد و بريتانيــا در موقعيــت نامســاعد بعــد از جنــگ عــراق بــه 
ســر می برنــد. مــا مــرگ برنامه ريزی شــده بــرای جوانــان و 
کشــتار تصادفــی بــرای مــردان و زنــان در همــه گروه هــای ســنی 
را می پذيريــم. در جنــگ جهانــی اول و دوم نيــز هميــن وضعيــت 
ــه نحــوی گزينشــی تر، و  ــه نحــوی چشــمگير وجــود داشــت. ب ب
هنــوز هــم بــا ايــن نوشــتار در عــراق وجــود دارد. زندگــی متمدنانه، 
ــت  ــی اس ــفيد بزرگ ــرج س ــم، ب ــه می خوان ــن آن را اين  گون ــه م ک
ــراز آن  ــر ف ــا ب ــد، ام ــين می کن ــر را تحس ــتاوردهای بش ــه دس ک
ابــر گســترده ســياهی مــدام ســاکن اســت. پيشــرفت بشــری زيــر 

ــرار دارد. ســلطه ســتم و مــرگ غيرقابــل تصــوری ق
خواننــده را بــه واقعيتــی تأســف بار مطرحــی وامی گــذارم: در طــول 
ــا و  ــتی، هنره ــت بهداش ــم، مراقب ــه عل ــدن در زمين ــا، تم قرن ه
صنايــع، و اگــر نــه بــه تمامــی، رفــاه اقتصــادی بيشــتر قدم هــای 
بســيار بلنــدی برداشــته اســت. امــا جايــگاه خاصــی را بــه توســعه 
ــگ اختصــاص داده اســت.  ــت جن ــد و واقعي ــا و تهدي جنگ افزاره
کشــتار دســته جمعی بــدل بــه دســتاورد غايــی مدنيت شــده اســت.
ــی گاه و  ــرگ و بی رحم ــد – م ــگ گريزناپذيرن ــای جن واقعيت ه
ــی، و آشــفتگی  بــی گاه – تعليــق ارزش هــای فرهيختگــی و تمدن
بعــد از آن. بــه ابــن ترتيــب، شــرايط بشــر و آينــده اش از هم اکنــون 
ــه مســائل  ــوان ب ــا انديشــه و عمــل می ت ــًا آشــکار اســت. ب کام
اقتصــادی و اجتماعــی کــه در ابنجــا مطــرح شــد، و نيــز بــه فقــر 
ــه  ــم ب ــتر ه ــه پيش ــور ک ــت. همان ط ــا پرداخ ــنگی توده ه و گرس
آن هــا پرداختــه شــده اســت. جنــگ همچنــان به عنــوان شکســت 

ــد«. ــه جــا می مان قطعــی بشــر ب

هيدگــر خطــر را در غلبــه  انديشــه  مبتنــی بــر اصالت ســوژه 
ــه متافيزيــک می رســد  ــه ريشــه های آن ب ــده اســت ک دي
او در وجــود و زمــان عســرت و اضطــرار بشــر معاصــر را در 
روی گردانــی از وجــود و اشــتغال بــه موجود دانســته اســت.

»پژوهشــکده فرهنــگ معاصــر« پژوهشــگاه علوم انســانی 
ــفه  ــن فلس ــکاری »انجم ــا هم ــی ب ــات فرهنگ و مطالع
ــزاری  ــه برگ ــروع ب ــی ش ــه تازگ ــران« ب ــی اي ميان فرهنگ
ــا؛  ــا و اميده ــوان »بيم ه ــا عن ــخنرانی هايی ب ــله س سلس
ــته  ــال گذش ــت. س ــرده اس ــره« ک ــر مخاط ــی پ در جهان
هــم توســط »پژوهشــکده فرهنــگ معاصــر« پژوهشــگاه 
ــات فرهنگــی و »انجمــن فلســفه  ــوم انســانی و مطالع عل
ميان فرهنگــی ايــران« سلســله نشســت هايــی بــا عنــوان 

»ديگــری و ديگرهراســی« برگــزار شــد.
اوليــن نشســت »بيم هــا و اميدهــا؛ در جهانــی پــر 
ــن  ــنبه ۲9 فروردي ــته )يکش ــر روز گذش ــره« عص مخاط
مــاه( در ســالن انديشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی 
ــت  ــن نشس ــد. در اي ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ و مطالع
ــگاه  ــفه دانش ــيار فلس ــدری، دانش ــی حي ــدا احمدعل ابت
ــکده  ــی »پژوهش ــت علم ــی وعضوهئي ــه طباطباي عام
فرهنــگ معاصــر« پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــا  ــداد« )ب ــه »رخ ــد ب ــوع امي ــاره موض ــی درب فرهنگ
رجوعــی بــه انديشــه هايدگــر( و ســپس علــی صادقــی، 
ــرد.  ــخنرانی ک ــد؟ س ــا امي ــراژدی ي ــوع ت ــاره موض درب
ــخنرانی  ــن س ــد مت ــی خواني ــه م ــه در ادام ــی ک مطلب
احمــد علــی حيــدری اســت کــه بــه صــورت اختصاصــی 

ــت. ــده اس ــته ش ــر گذاش ــگار مه ــار خبرن در اختي

ــم  ــه قس ــی س ــد: »زندگان ــرار گوي ــف االس ــب کش صاح
اســت، يکــی زندگانــی بيــم، ديگــر زندگانــی اميــد، ســوم 
زندگانــی مهــر؛ زنــده  بيــم روز مــرگ او را ايمــن کننــد کــه: 
ــد  ــد را روز پســين فانوازن ــده امي ــوا، زن ــوا و ال تَحَزن التَخاُف
ــر  ــده  مه ــدون، زن ــم ُتوَع ــی ُکنُت ــِه الّت ــروا بالَجنَّ ــه: إبِش ک
را از دولــت، بــر بســاِط کــرم، در مجلــِس انــس ايــن 
ــه.« ــه َمرضي ــَک راضي ــد کــه :إرِجعــی الــی َربَّ کرامــت آي
هيدگــر خطــر را در غلبــه  انديشــه  مبتنــی بــر اصالت ســوژه 
ــه متافيزيــک می رســد.  ــده اســت کــه ريشــه های آن ب دي
او در وجــود و زمــان عســرت و اضطــرار بشــر معاصــر را در 

روی گردانــی از وجــود و اشــتغال بــه موجود دانســته اســت و 
بــر ايــن بــاور اســت کــه فنــاوری در معنای بســيار عــام آن 
کــه همانــا بردگــی و خــواری آدمــی اســت، ماحصــل تاريخ 
دراز متافيزيــک از دوران افاطــون و ارســطو تــا روزگار 

جديد اســت.
هيدگــر ايــن موضــوع را در حوزه هــای متعــددی مــد نظــر 
قــرار داده اســت کــه مــا در ايــن ســخنرانی آن را صرفــاً در 
چنــد حــوزه بررســی می کنيــم تــا بــر مبنــای شــيوه  خــاِص 
خــوِد هيدگــر افقــی را بــرای گــذار و نجــات يــا همــان اميد 
بــه دســت  دهيــم. ]نجــات در منظــر هيدگــر اقبال وجــود و 

مواجهــه  انســان با آن اســت[

ــه   ــود، عرص ــا وج ــه ب ــِت مواجه ــه  نخس عرص
ــت زبان اس

ــر در  ــای هيدگ ــه ای از درس گفتاره ــل ماحظ ــش قاب بخ
ــود  ــا ايــن پرســش مواجــه ب دهــه  بيســت ســده  بيســت ب
کــه چگونــه می تــوان پديــدار کهــن لوگــوس را بــه عنــوان 
سرچشــمه  منطــق بــه نحــو شايســته و درخــوری فهميــد. 
ــه   ــئله در وهل ــن مس ــن اي ــی بنيادي ــرای وارس ــر ب هيدگ
نخســت، متــون افاطــون و ارســطو را مــد نظــر قــرار داد و 
پــس از آن در ســال های دهــه  ســی لوگــوس را در ســياق 

هراکليــت در نقطــه  کانونــی تتبعــات خــود جــای داد.
لوگــوس در وجــود و زمــان بــه عنــوان شــأن اگزيستنســيال 
ســخن معرفــی شــده اســت. ايــن ترجمــه مســتند بــه ايــن 
ــوان  ــه عن ــطو ب ــزد ارس ــوس ن ــه لوگ ــت ک ــت اس واقعي
آشــکار کردن چيــزی اســت کــه در ســخن گفتن از آن 
ــر  ــه هيدگ ــت ک ــی اس ــن مبناي ــی رود. از چني ــخن م س
ــاِد  ــت )GA۲,۲۱۳(. بني ــه اس ــان پرداخت ــوع زب ــه موض ب
ــان  ــت. زب ــخن اس ــان، س ــِک زب ــيال اونتولوژي اگزيستنس
 .)۲۱4,.ebd( ــزد هيدگــر به زبان درآمــدن ســخن اســت ن
معانــی و داللت هــا در زبــان بــه واژه نائــل می آينــد. 
ــاب می نويســد: »رشــد واژگان مرهــون  ــن ب ــر در اي هيدگ

ــت«. ــا اس ــی و داللت ه معان
ســخن، عضــِو مهــِم فهــِم در-جهان-بــودن اســت کــه با-

بــودی بــه آن تعلــق دارد. از ايــن حيــث، ســخن همــه  آن 
چيــزی اســت کــه در مواجهــه بــا ديگــران بــه نحــو زبانــی 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن ماحظــه می ت ــا همي ــد. ب روی می ده

یادداشت اختصاصی از احمدعلی حیدری؛

امید به رخداد با رجوعی به اندیشه  هیدگر
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شـــت ا د د یا

ــه ايــن مواجهــه ی زبانــی تعلــق  شــنيدن و ســکوت کردن نيــز ب
دارد.

هيدگــر توضيــح می دهــد کــه بنيــاد گرامــر در زبان هــای هنــد و 
ژرمنــی در منطــق يونانــی قــرار دارد. خــود ايــن منطــق بــه نوبــه  
خــود ريشــه در اونتولــوژی امــر فرهندنــی]۱[ دارد. بديــن ترتيــب 
بــا معضلــی مواجــه می شــويم کــه هيدگــر را پيوســته بــه جانــب 
ــت بودِن  ــت. فرا دس ــرده اس ــوت ک ــان دع ــت زب ــش از ماهي پرس
ــت  ــادی فرادس ــه بني ــر، ب ــاد گرام ــوان بني ــه عن ــک ب اونتولوژي
ــبت داده  ــه آن نس ــددی ب ــای متع ــت و ويژگيه ــردد اس بازمی گ
 )hypokeimenon( می شــود. آن چــه ارســطو آن را جوهــر
 )symbebekota( ناميــده اســت و ويژگی هــا و خصايصــی
ــز  ــوان تماي ــه عن ــان ب ــر زب ــد، در گرام ــبت می ده ــه آن نس را ب
ميــان موضــوع و محمــول خــود را نشــان می دهــد. در 
ايــن تلقــی از زبــان »وجــود« بــه عنــوان مرجعــی فعلــی 
اســم ها  از  مجموعــه ای  بــرای   )Verbalsubstantiv(
ماحظــه شــده اســت کــه نقــش يــک نســبت را ايفــاء می کنــد؛
بــه عنــوان رشــته ای کــه موضــوع و محمــول را پيونــد می دهــد. 
ــه ای از  ــه مجموع ــت ک ــيئی نيس ــود ش ــر وج ــر هيدگ از منظ
خصايــص را بــه آن نســبت دهيــم چــه در ايــن صــورت آن هــم 
ــه  ــوان آن را ب ــود و در عيــن حــال نمی ت يــک موجــود خواهــد ب
نقشــی کــه »نســبت« بــر عهــده دارد بازگردانــد. پرســش ايــن 
ــه زبانــی کــه مبنــای آن موضوع-نســبت-محمول  اســت: چگون
ــاً در  ــه اساس ــردازد ک ــود بپ ــئله ی وج ــه مس ــد ب ــی توان اســت م
ــه می توانيــم  ــرد؟ چگون چارچــوب چنيــن تعيناتــی جــای نمی گي
در بــاره ی چيــزی ســخن بگوييــم کــه بــرای آن در گرامــر چنيــن 

زبانــی جايــی ماحظــه نشــده اســت؟
 Beiträgen( ــفه ــرای فلس ــی ب ــاب آورده هاي ــر در کت هيدگ
zur Philosophie( مشــخصاً ايــن مســئله را مورد بررســی 
قــرار داده اســت: »در زبــاِن متعــارف مجالــی بــرای گفــِت 
حقيقــت وجــود نداريــم. وقتــی کــه همــه  زبان هــا، زبــان موجــود 
)Seiend( اســت، آيــا اساســاً می تــوان بــه نحــو بی واســطه از 
حقيقــت وجــود ســخن گفــت«؟ يــا آيــا می تــوان زبــان جديــدی 
.)۷8 ,GA65( »ــر ــراع کــرد؟ خي ــرای وجــود )Seyn( اخت را ب
ــان  ــاً زب ــم الزام ــود ه ــان وج ــد: »زب ــه می نويس ــر در ادام هيدگ
گوينــده )sagende( اســت. گفتــن و شــنيدن از منشــاء 
ــه توانايــي  ــار وجــود ب ــد. توانايــی شــنيدن گفت واحــدي برمي آين
خــاص خــودش نيــاز دارد. اساســاً »توانســتن« حامــل دو معنــی 
اســت: در وهلــه ی نخســت، ذيــل توانســتن قابليتــی را می فهيــم. 
مثــًا می گوييــم »فانــی می توانــد خــورش قرمه ســبزی را 
خــوب عمــل آورد، شــايد در ايــن زمينــه دوره ای ديــده اســت.«. 
معنــای دوم توانســتن نيــز بــرای مــا کامــًا ناآشــنا نيســت. بــه 
ــيار در  ــی بس ــر کس ــه اگ ــت ک ــه نيس ــال:  »اين گون ــوان مث عن
دوره هــای آموزشــی موســيقی ســنتي شــرکت کنــد و چيزهــای 
ــن  ــب اي ــوش مناس ــد گ ــوزد، بتوان ــاره بيام ــن ب ــادی در اي زي

ــدا کنــد«. موســيقی را نيــز پي
ايــن توانســتن نوعــی از حاالتــی کــه بتــوان آن را در نســبت بــا 
چيــزی آموخــت نيســت. کســی می توانــد چنيــن گوشــی داشــته 
ــوِع  ــا نمی توانــد. توانايــِی شــنيدِن مــد نظــِر هيدگــر از ن باشــد ي
دوم اســت. هيدگــر کوشــش می کنــد مختصــات حالتــی را بيــان 
کنــد کــه می توانــد زبــان وجــود را بفهمــد. از نظــر هيدگــر گفتــن 
و توانايــی شــنيدن آن بايــد در نســبت معينــی بــا يکديگــر قــرار 
گيرنــد و خاســتگاه واحدی داشــته باشــند. آن هــا بايد هم ســخنی، 
ــته  ــب )entsprechen(  را داش ــی از تخاط ــت و نوع مطابق
باشــند بــه ايــن معنــی کــه خــود را در بســتر و زمينــه  مشــترکی 
بيابنــد. مــادام کــه زبــان صرفــاً برآمــده از کارکردهــای منطقــی 
گرامــر خــودش فهميــده می شــود نمی توانــد در نســبت بــا 
وجــود، چيــزی را بــرای گفتــن عرضــه کنــد تــا شــنيدنی خــاص 
ــی  ــاً تخاطب ــود و متعاقب ــخن ش ــراه و هم س ــا آن هم ــد ب بتوان
ــود آن گاه  ــاِن وج ــه زب ــت ب ــر قراب ــگاه هيدگ ــرد. در ن ــکل گي ش
ميســر خواهــد شــد کــه تلقی مــان را از زبــان، دگرگــون و عميقــًا 

در آن تجديــد نظــر کنيــم.

هيدگــر در کتــاب در راه زبــان )۱954( ســخنرانی های مهــم 
و ديگــر متونــی را کــه بــا معضــل گفته شــده در ارتباطنــد، 
ــث  ــر را از حي ــن اث ــوان اي ــايد بت ــت. ش ــرده اس ــع آوری ک جم
ــن  ــر در اي ــاب هيدگ ــن کت ــارات، مهم تري ــوِت عب ــی و ق زيباي
ــی از  ــاب بيان ــت در کت ــن دس ــی از اي ــم. عبارات ــوع بداني موض
 die( ــد ــان می زبان ــت: زب ــوع اس ــن موض ــوار اي ــای دش زواي
ســخن  می گويد(/انســان  )ســخن   )Sprachespricht
ــی و  ــان هم زبان ــا زب ــه انســان ب ــن ماحظــه ک ــا اي ــد، ب می گوي
ــی/ ــرد. هم زبان ــکل می گي ــی ش ــد و تخاطب ــخنی می کن هم س

هم ســخنی و تخاطــب شــنيدن اســت )GA۱۲, ۳0( انديشــه  ای 
کــه زبــان آن را بــه ســخن در مــی آورد، برجسته ســاختِن 
ــی و  ــی از معان ــان نظام ــای آن زب ــر مبن ــه ب ــه ای اســت ک تجرب
داللت هــا اســت کــه بــه انســانی کــه در ايــن زبــان باليــده، رشــد 
ــود را  ــه خ ــد ک ــکان می ده ــد ام ــی می کن ــرده و برون خويش ک
اظهــار کنــد، بــدون اين کــه آحــاد افــرادی کــه در طــی تاريخــی 
ــد آن را ســاخته باشــند.  ــان ســخن گفته ان ــن زب ــه اي ــی ب طوالن
ــان  ــم تلقی م ــخن می گويي ــوی س ــان فرانس ــه از زب ــی ک هنگام
ــی  ــوی های فعل ــان فرانس ــن زب ــد اي ــه در تولي ــت ک ــن اس اي
همان قــدر دخيــل نبوده انــد کــه فــردی کــه می خواهــد 
فرانســوی ســخن بگويــد و بــه ايــن ترتيــب می تــوان گفــت کــه 
ــاز  ــن آغ ــه اي ــد ب ــردی باي ــن ف ــاخته اند. چني ــان را نس ــا زب آن ه
ــر  ــدم ب ــان مق ــن رو زب ــوزد. از اي ــان موجــود را بيام ــد کــه زب کن

ــد. ــدان ســخن می گوين ــه ب کســانی اســت ک
از ســوی ديگــر هيــچ زبانــی بــدون کســانی کــه بــه آن ســخن 
ــر در  ــه هيدگ ــت ک ــن رو اس ــدارد. از همي ــود ن ــد وج می گوين
ــه   ــه جمل ــود ک ــادآور می ش ــاب ي ــن کت ــری از همي ــع ديگ موض
زبــان می زبانــد ]...[ صرفــاً بيانــي نيمه ای از انديشــيده ي اوســت. 
ــد )ســخن  ــه شــيوه  خــاص خــودش بزبان ــان ب ــرای اين کــه زب ب
ــه  ــم ب ــه آن ه ــاز دارد ک ــانی ني ــخن گفتن انس ــه س ــد(، ب بگوي
نوبــه ی خــود مــورد نيــاز اســت يعنــی بــرای تحقق يافتــن زبــان 
بــه کار مــی رود بــه ايــن شــيوه کــه بــا آن هم زبــان و هم ســخن 
می شــود ]...[ )GA۷5, ۲0۱(. بنــا بــر ايــن، نيــاز متقابلــی ميــان 
ــوان  ــن رو می ت ــت. از اي ــرح اس ــا مط ــخن گفتِن م ــان و س زب
گفــت کــه ســخن گفتن قابليــت و تملکــی صــرف بــرای انســان 
نيســت بلکــه نوعــی هم زبانــی و هم ســخنی و تخاطــب اســت. 
انســان جــان داری ســخن گو اســت و چنيــن خصوصيتــی او را از 
ــه ی  ــن ويژگــي را از ناحي ــد؛ او اي ــز می کن ــداران متماي ســاير جان
خــودش نــدارد، بلکــه آن را از ناحيــه ی زبــان دريافت کرده اســت.

تخاطــب در زبــان )ميــان زبــان و کســی کــه بــه آن زبان ســخن 
می گويــد( نوعــی شــنيدن اســت. در ايــن هم ســخنی و تخاطــب 
چــه چيــزی شــنيده می شــود. نکتــه ی غريــب ايــن اســت کــه 
ــان  ــر زب ــان هيــچ مصوتــی را کــه ب ــه زب ــا در گوش ســپردن ب م
جــاری می شــود نمی شــنويم بلکــه در ورای تمامــی واژگان، 
ــب  ــا را مخاط ــا واژگان م ــه از آن  ج ــيم ک ــی می رس ــه جايگاه ب
قــرار می دهنــد )zusprechen( و بــا مــا نســبت می گيرنــد. 
ــی را می نويســيم  ــال متن ــوان مث ــه عن ــه ب در وضعــی مشــابه ک
خــواه نامــه يــا شــعر و يــا يــک کاری دانشــگاهی- چنين نيســت 
کــه آن چــه را می نگاريــم برآمــده از ديکتــه ی صدايــی باشــد کــه 
بتــوان آن را بــه نحــو تجربــی مدلــل کــرد. بلکــه در مــواردی از 
ايــن دســت، تعابيــر مناســبی را جســت و جــو می کنيــم و متعاقب 
ــر  ــه جايگاهــی نائــل می آييــم کــه از آن  جــا، واژگان، تعابي آن، ب
ــن  ــر چني ــد. اگ ــان می دهن ــا نش ــه م ــود را ب ــات خ و مصطلح
ــن  ــد مترصــد يافت ــاً هيچ کــس نمی توان جايگاهــی نباشــد، اساس

تعابيــر و واژگان مناســب باشــد.
آن افقــی کــه از آن جــا واژگان و جمله هــا بــه ســوی مــا 
ــا »وارد«  ــر م ــه واژگان ب ــت ک ــا اس ــند و از آن ج ــر می کش پ
ــه ی  ــارات از ناحي ــن عب ــه اي ــت ک ــه نيس ــن گون ــوند. اي می ش
شــیء و يــا مرجعــی بــه مــا اعــام گــردد. ايــن افــق همــواره در 
ــدون اين کــه بتوانيــم حقيقــت  ــد، ب ــه باقــی می مان پشــت صحن
آن را بازگــو کنيــم: ايــن کــه چگونــه بــه نظــر می رســد و از نــوع 
چــه برابــر ايســتايی اســت. هيدگــر ايــن منبــع را کــه البتــه منبــع 

 )Geläut der Stille( هــم نيســت مجمــع آواهــای ســکوت
ــن سرچشــمه ی ســخن گفتن  ــر اي ــا ب ــد )GA۱۲,۲9(. بن می نام
و سرچشــمه ی توانايــی شــنيدن کــه آن را مخاطــب می ســازد و 
ــوان  ــه عن ــان ب ــارت اســت از زب ــردد عب ــه آن هم ســخن می گ ب
مجمــع آواهــای ســکوت. هيدگــر بــا بيــان ايــن خصائــص بــرای 
زبــان راه خــود را از تلقــی ای متعارفــی کــه بــر مبنــای آن منطــق 

خاســتگاه زبــان اســت، جــدا می کنــد.
ــاور اســت کــه تلقــی رياضــی ســيبرنتيک از  ــر ايــن ب هيدگــر ب
زبــان، عناصــر مهمــی از آن کــه شــماری از آن هــا را در حــوزه  ی 
ــی  ــا زبان ــعر ب ــد. در ش ــار می زن ــًا کن ــيم عم ــعر می شناس ش
مواجــه می شــويم کــه قابــل تقليــل بــه اطاعاتــی نيســتند کــه 
بتــوان آن هــا را در هيئتــی رياضی-صــوری ماحظــه کــرد. 
وجــود  مقيدبــه واژه ی  بنيــاد  »شــعر  می نويســد:  هيدگــر 
 Dichtung ist die worthafte[ .)4۱ ,GA4( »اســت
Stiftung des Seins[ شــعر افقــی را بنيــان می گــذارد 
ــی  ــان زندگ ــواره در جري ــان ها هم ــی آن انس ــتر معان ــه در بس ک
ــه  ــان را ب ــر زب ــفه ی هيدگ ــته اند. فلس ــان می زيس و مراودات ش
منزلــه ی تهيــأ خانــه ای قلمــدا می کنــد کــه انســان در آن ســکنی 

ــد. می گزين

عرصــه  دوم مواجهــه بــا وجــود عرصــه ی ارآیگنیــس 
یــا رخــداد اختصاص اســت

هيدگــر در کتــاب وجــود و زمان نشــان داده بــود که تعاريــف رايج 
و ســنتی از حقيقــت مبنــی بــر ايــن که حقيقــت مطابقــت منطقی 
و هماهنگــی ميــان انديشــه و شــیء اســت تــا چــه انــدازه  فهمــي 
ــًا  ــت. اساس ــپرده اس ــی س ــه فراموش ــت را ب ــر از حقيق مبنايی ت
 )Seiendes( ــود ــوان در خصــوص موج ــه بت ــکان ک ــن ام اي
گزاره هــای درســت يــا نادرســت بــر زبــان آوريــم، فــرع بــر ايــن 
اســت کــه وجــود اساســاً بتوانــد ظاهــر گــردد. ايــن امــکان، بيانی 
از واژه ی يونانــی حقيقــت يعنــی آلثيــا )aletheia( اســت کــه 
 )Unverborgenheit( »ــيدگی ــه »ناپوش ــر آن را ب هيدگ
ــا  ــک، حقيقــت را ب ــِر ســنتِی متافيزي ــرده اســت. تفک ترجمــه ک
مرجعيــت منطــق بــه عنــوان درســتی گــزاره تلقــی کــرده اســت 
ــه  ــرار دهــد کــه چگون ــه را مــد نظــر ق ــدون اين کــه ايــن نکت ب
ــر  ــی ب ــت، مبتن ــوِص حقيق ــت در خص ــن دس ــی از اي گزاره هاي
ناپوشــيدگی اســت. پرسشــی کــه در کتــاب »آورده  هايــی بــرای 
فلســفه« در خصــوص حقيقــت وجــود )Seyn( مطرح می شــود،  
ــد  ــی نمی کن ــزاره تلق ــتی گ ــوان درس ــه عن ــت را ب ــر حقيق ديگ
ــوان رخــداد حقيقــت  ــه عن ــر ب بلکــه آن را در اليه هايــی عميق ت
ــن  ــن چني ــه اي ــی ک ــال حقيقت ــن ح ــد. در عي ــه می کن ماحظ

فهميــده شــده اســت بــا خــود وجــود يکــی گرفتــه می شــود:
ــا  ــت و ب ــن اس ــی دازاي ــه  اصل ــودگی خصيص ــه گش ــا ک از آن  ج
ــن  ــت و در عي ــفاف اس ــود ش ــه، خ ــن خصيص ــدی از اي بهره من
حــال موجــود را بــه ســبب ايــن نــور در دســترس قــرار می دهــد 
هيدگــر آن را روشــنی گاه )Lichtung( ناميــده اســت. هيدگــر 
ــاره ی ذات حقيقــت« ايــن  ــا عنــوان »در ب در ســخنرانی ۱9۳0 ب
انديشــه را مطــرح کــرده اســت کــه ايــن روشــنی گاه، حقيقــت يــا 

ــت. ــيدگی )Unverborgenheit( اس ناپوش
ــن  ــه اي ــت و ب ــود اس ــور وج ــرای ظه ــی ب ــه محل ــان ک انس
ــه دســت  ــه ای ب ــا مجــا و روشــنی گاه اســت، بســتر و زمين معن
ــه مــاده،  ــور ب ــر مبنــای آن وجــود درانحايــی از ن می دهــد کــه ب
ــر  ــارت ديگ ــه عب ــردد. ب ــير می گ ــر و تفس ــدا و ... تعبي روح، خ
ــا و  ــوی در مج ــه نح ــود را ب ــتی« خ ــار »چيس ــر ب ــود ه وج
ــِف حقيقــت و  روشــنی گاه انســان ظاهــر می کنــد. همــه ی تعاري
ــد  ــزاره می دان ــِت گ ــه آن را مطابق ــی ک ــال تعريف ــوان مث ــه عن ب
ــه انســان  ــن اســت ک ــر اي ــرع ب )Aussagewahrheit( ف
پيشــاپيش بــه عنــوان مجــای وجــود از آن کشــف ســتر 
ــتر  ــف و س ــی از کش ــخ بيان ــن تاري ــر اي ــا ب ــد. بن ــرده باش ک
ــا  ــی از معن ــل تماميت ــی را حام ــار جهان ــر ب ــه ه ــود اســت ک وج
رخــداد  عرصــه ی  بــه   )Bedeutungsganzheit(
مــی آورد و بــر ايــن مبنــا اســت کــه معيارهايــی بــرای اصالــت و 
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شـــت ا د د یا

ــردد. ــع می گ ــت وض ــدم اصال ع
مفهــوِم حقيقــت وجــود بــه عنــوان روشــنی گاهی ]بــرای[ 
ــه  ــد ک ــت می ده ــه دس ــکان را ب ــن ام ــود[ اي ــيدگی ]وج پوش
ــه  ــخ ماحظ ــاندن و مس ــِع پوش ــود مرج ــت، خ ــندگِی حقيق باش
گــردد بــه عبــارت ديگــر اوصافــی از ايــن دســت ديگــر نــه بــه 
ــود  ــاِف خ ــوان اوص ــه عن ــه ب ــود بلک ــانه های موج ــوان نش عن

ــد. ــاب آين ــه حس ــود )Seyns( ب وج
فهــم ايــن نکتــه اهميــت دارد کــه چــرا هيدگــر در تلقی ای کــه از 
حقيقــت بــه دســت می دهــد بــر وجــه پوشــيدگی تــا ايــن انــدازه 
ــود را  ــچ گاه خ ــردد هي ــر می گ ــه ظاه ــه ک ــد آن چ ــد می کن تأکي
کامــًا نشــان نمی دهــد. هوســرل ايــن خصيصــه  اشــياء را وجــه 
ــر  ــت. هيدگ ــده اس ــا )Abschattung( خوان ــايه گی آن ه س
ــياء  ــور اش ــه  ظه ــن جنب ــف خــودش از پوشــيدگی، از اي در توصي
فراتــر مــی رود. او اشــعار مــی دارد عــاوه بــر جنبه  هايــی از اشــياء 
و يــا موجــودات کــه از دســترس ادراک مــا بيرون انــد جنبه هــای 
ديگــری از اشــياء نيــز فراســوی ادراک مــا قــرار می گيرنــد يعنــی 
ــت.  ــده اس ــر ش ــا ظاه ــود در آن ه ــه موج ــی ک ــان جنبه هاي هم
ــم  ــياء را فراه ــدن اش ــال برآم ــه مج ــه ک ــا آن چ ــنی گاه ي روش
کــرده اســت خــود آن چيــزی اســت کــه خــود را می پوشــاند. بــه 
عبــارت ديگــر ظهــور )Erscheinen( کــه ايــن چنيــن بــرای 
مــا بديهــی اســت، زيــرا موجــب ظهــور اشــياء اســت، خــود ظاهــر 
نيســت. پوشــيدگی، هــم در اشــيايی کــه ظاهــر می شــوند و هــم 
ــته  ــردد پيوس ــياء می گ ــور اش ــب ظه ــه موج ــی ک در جنبه  هاي
ــنی گاه  ــن رو روش ــت. از اي ــل اس ــازی متقاب ــنی گاه در ب ــا روش ب
ــم  ــه می کني ــور ماحظ ــای ظه ــه در جنبه ه ــر اين ک ــاوه ب را ع

بايــد در جنبــه ی پوشــيدگی نيــز مــد نظــر آوريــم.
ــا در  ــور و خف ــل ظه ــازی متقاب ــای ب ــر مبن ــود ب ــت وج حقيق
روشــنی گاِه پوشــيدگی وجــود، خــود را از دســترس بيــرون می نهد 
و از ايــن رو اســت کــه در تاريــخ برهه هايــی پديــد می آيــد 
ــود، )Verlust des Seyns( از  ــدان وج ــبب فق ــه س ــه ب ک
ناحيــه ی وانهــادِن وجــود )Seynsverlassenheit( متأثــر 

ــده اند. ش
ــرای فلســفه  ــرای اين کــه ايــن تلقــی هيدگــر در آورده هايــی ب ب
ــاع  ــع و امتن ــن من ــه اي ــت ک ــردد الزم اس ــم نگ ــوء فه ــار س دچ
حقيقــت را نقصانــی در آن بــه حســاب نياوريــم ايــن امتناعــی که 
بــه تعويــق می افکنــد خصيصــه ای ايجابــی در وجــود اســت کــه 
در تاريــخ بــه عنــوان بی بنيــادی )Abgründige( خطاهــا و 

ــازد. ــای انســان را ممکــن می س ــوء تفاهم ه س
امتنــاع وجــود کــه خــود را در اولويــت تــام و تمــام موجــود، يعنــی 
برابــر ايســتاها و اقداماتــی کــه بــه منظــور ابزارســاختن از آن هــا 
صــورت می گيــرد، جلوه گــر می ســازد، متضمــن تهديــدی 
بــرای اگزيســتانس شايســته و درخــور انســان اســت. بــر مبنــای 
امتناعــی کــه از ناحيــه  وجــود صــورت گرفتــه اســت، همــه  اشــياء  
ــر  ــن منظ ــند از اي ــی باش ــا مصنوع ــی ي ــه طبيع ــن ک ــم از اي اع
ــد. در  ــد نظرن ــوند م ــرف ش ــد و مص ــرار گيرن ــار ق ــه در اختي ک
ــد از  ــه بهره من ــی ک ــوان حيوان ــه عن ــی، انســان خــود ب ــن تلق اي
 .)98 ,.ebd( ــود ــه می ش ــت ماحظ ــه اس ــای فناوران مؤلفه ه
ــودی  ــر موج ــود،  ه ــندگی وج ــوع از باش ــن ن ــه در اي ــا ک از آن ج
صرفــاً از ناحيــه ی انجــام دادن )Machen(و يــا قابليــت 
ــک  ــر ي ــود، هيدگ ــف می ش ــام )Machbarkeit( تعري انج
ــت«  ــاخت و پاخ ــا »س ــل« ي ــام فع ــندگی را »نظ ــن باش چني

)Machenschaft( معرفــی می کنــد.
ــه  ــن نهفت ادعــای انديشــيدن و تأمــل در خصــوِص وجــود در اي
اســت کــه ايــن شــيوه ی رفتــار و ايــن حقارتــی کــه بــر موجــود 
ــورت  ــی ص ــر آن مقاومت ــا در براب ــردد ت ــن گ ــت، روش ــه اس رفت
ــود را از  ــازآوردن موج ــه ب ــت ک ــن اس ــف اي ــون تکلي ــرد. اکن گي
دل حقيقــت وجــود ممکــن ســازيم )ebd., ۱۱(. يعنــی از منظــر 
فلســفی شــرايطی را عرضــه کنيــم کــه بــر مبنــای آن بتــوان در 
قبــال ايــن رفتــار مخــرب انســان نســبت بــه اشــياء و نســبت بــه 
خــودش مقاومــت کــرد. هيدگــر بــر ايــن بــاور اســت کــه چنيــن 
ــی  ــه نســخه هايی آرمان ــردد ک ــه آن گ ــد منجــر ب ــی نباي مقاومت

بــرای بهبــود شــرايط جهــان تجويــز گــردد بلکــه در ايــن هنــگام 
بايــد مجــال داد کــه امتنــاع وجــود چنــان کــه هســت بــه زبــان 

در آيــد و ايــن چنيــن تجربــه گــردد
هيدگــر ايــن تجربــه  بنياديــن از تاريــخ را کــه بــر مبنــای 
آن جهــان ]بــه ســبب امتنــاع و احتــراز وجــود[ روز بــه روز 
ــده اســت. عســرت  گســيخته تر می شــود عســرت )Not( خوان
ــاز  ــزی ني ــه چي ــه در آن ب ــت در شــرايطی اســت ک ــان موقعي بي
داريــم امــا آن را از مــا امتنــاع می کننــد. ايــن عســرت را می تــوان 
 )Seinsweise( ــان شــيوه  وجــودی ــم وجــود و زم ــا مفاهي ب
دازايــن خوانــد. هيدگــر رفتــار انســان را در روزگار معاصــر رفتــاری 
ــد. از آن  ــرت )Notlosigkeit( می خوان ــدان عس ــر فق از س
جــا کــه ايــن فقــدان عســرت مانــع هــر انديشــه ای اســت کــه 
ــود  ــش موج ــازمان و اداره ی از پي ــوه از س ــن نح ــا اي ــود را ب خ
ــه ظاهــر مطلــوب  همــراه نمی کنــد، بايــد وجــود ايــن شــرايط ب
ــرايط روزگار  ــه ش ــه ب ــی ک ــد. کس ــرت فهمي ــوان عس ــه عن را ب
معاصــر و شــرايط اجتماعــی و سياســی حاکــم بــر آن می انديشــد، 
ــدان عســرت  ــی دردی و فق ــن عســرت ناشــی از ب الزم اســت اي
ــد،  ــد )ebd., ۱۱۳(. ]رهــروی باي ــه کن و هجمــه ی آن را تجرب
جهان ســوزی نــه خامــی بيغمــی[ بــا چنيــن تجربــه ای اســت کــه 
ــان  ــه از روزگار معاصرم ــه ک ــی آن چ ــرتی يعن ــرت بی عس عس
امتناع شــده موضوعــی بــرای انديشــه می شــود. اگــر ايــن نکتــه 
ــگاری پنهــان و در  ــه ســبب مطلق ان ــز ب را دريابيــم کــه چــه چي
ــاالرانه از  ــی و فن س ــای بوروکراس ــی گرايش ه ــال واقع ــن ح عي
مــا منــع شــده اســت چنيــن عســرتی وحشــتی پديــد خواهــد آورد 
ــت  ــن دهش ــذر اي ــايد از رهگ ــی آورد. ش ــوم م ــا هج ــر م ــه ب ک
Mitein-( ــودن ــوع ديگــری از باهم ب تأمات مــان را متوجــه ن
ــوان  ــه عن ــرت را ب ــن عس ــوان اي ــم. می ت andersein( کني
انگيــزه ی اصلــی تفکــر هيدگــر معرفــی کــرد. عســرت متوجــه 
ــم آن  ــا نمــی تواني ــم ام ــاز داري ــه آن ني ــزی اســت کــه ب آن چي
را دريافــت کنيــم زيــرا همــواره دو عنصــر قــدرت و خشــونت راه 

ــد. ــد کرده ان ــد و س ــد می کنن ــه آن را س ــيدن ب رس
ــق،  ــوان ناط ــوان حي ــه عن ــان ب ــف انس ــر تعري ــر در براب هيدگ
ــوان يــک  ــه عن ــاً ب ــل را صرف ــن تقاب ــرار داد. وی اي ــن را ق دازاي
بارقــه  ی فکــری ســوبژکتيو درنيافــت. او بــر ايــن بــاور بــود کــه 
ايــن تحــول و دگرگونــی از حيــوان ناطــق بــه دازايــن خــود بــه 
وســيله ی تاريــخ عرضــه شــده اســت. امــکان چنيــن تحولــی در 
بســتر و زمينــه ی خــوِد امتنــاع وجــود فراهــم شــده اســت و شــايد 
ــه عنــوان نوعــی  فراتــر از آن بتــوان گفــت کــه امتنــاع وجــود ب
از رســالت و نوعــی از خواســت، دازايــن را تأســيس کــرده اســت 

.)۲40,.ebd(
ــه ذهــن  ــه را ب ــن نکت انديشــه ی تأســيس )Gründung( ي
ــی ارادی از  ــای عمل ــا پ ــن ج ــا در اي ــه گوي ــد ک ــادر می کن متب
انســان در ميــان اســت. مــا بــه عنــوان مثــال ايــن واژه را در جايی 
بــه کار می بريــم کــه دولتــی تأســيس گــردد. امــا ايــن تأســيس 
ــدرت  ــود را در روزگار ق ــود دارد و خ ــاِع وج ــه در امتن ــه ريش ک
ــه انســان  ــاً ب ــد اساس ــاوری عرضــه می کن بی چــون و چــرای فن
حوالــت گرديــده اســت؛ )zugewiesen( بــه عبــارت ديگــر 
ــر  ــری دقيق ت ــه تعبي ــت )zugespielt( و ب ــده اس ــه ش احال
پــاس داده شــده اســت. بــا ايــن توجــه، همان طــور کــه انســان از 
يــک ســو می توانــد دازايــن را تأســيس کنــد، از ســوی ديگــر ايــن 
تأســيس بــه وی عرضــه می شــود، بنــا بــر ايــن، تأســيِس دازايــن 
يــک عمــل )Aktion( نيســت بلکــه بيش تــر نوعــی پيونــد و 

.)۳۱0 ,.ebd( ــت ــاق )Sichfügen( اس الح
در ايــن جــا بــا مفهــوم ويــژه ای از پراکســيس مواجــه می شــويم 
کــه متضمــن معنايــی اخاقــی اســت. هيدگــر توانايــی 
بــر عمــل را قــوه ای ســوبژکتيو و برآمــده از خودانگيختگــی 
)Spontaneität( معطــوف بــه خــود نمی دانــد بلکــه 
آن را رفتــاری ميــان ابتــکار خــود )Eigeninitiative( و 
ــد.  ــی می کن ــليم )Hingabe( تلق ــذاردن و تس ــی از واگ نوع
ــرای انجــام فعلــی در خصــوص  دازايــن در حالــی کــه خــود را ب
ــن  ــال همي ــن ح ــد، در عي ــادرت می کن ــايد و مب ــزی می گش چي

ــس از  ــه پ ــازد و البت ــن می س ــن را ممک ــِل دازاي ــوع، عم موض
ايــن، دازايــن نمــی توانــد آن را در اختيــار گيــرد، امــا دازايــن، بــا 
هميــن ورود بــه صحنــه و کوشــش بــرای عمــل، بــه ظهــور آن 
ــه واســطه ی عمــِل  ــد. در چنيــن شــرايطی کــه ب کمــک می کن
دازايــن، مجالــی بــرای تحقــق و ظهــور فراهــم می آيــد، دازايــن 
ــردد،  ــده از عملــش گ ــده و برآم ــد آم ــد تســليم شــرايط پدي نباي
در ايــن موارد،کــه پــای اخاقــی از نــوع پاســخ )Antwort( و 
تطابــق )Entsprechung( در ميــان اســت، دازايــن ضمــن 
ــازدارد،  ــت ني ــده اس ــدان وارد ش ــه ب ــی ک ــه موضوع ــه ب اين ک
ــرداری  ــاز و بهره ب ــع ني ــرض رف ــز در مع ــود ني )braucht( خ
ــا آن چــه کــه قــرار اســت از  قــرار می گيــرد )gebraucht( ت

ــردد. ــد ظاهــر گ ــد بتوان ــن برآي ــه ی عمــل دازاي ناحي
هيدگــر ايــن رويــداِد امتنــاِع حقيقــِت وجــود )Seyns( و امــکان 
پيوســتن و الحــاق )Entrückung( بــه حقيقت وجــود را –که 
 )Ereignis( ]۲[منشــأ آن هــم خــود وجــود اســت- ارآيگنيــس
ناميــده اســت. گرچــه در ايــن واژه پديــداِر )Eigenen( و فعــِل 
مرتبــط بــا آن يعنــی )eignen( تنهــا نقــش را ايفــاء نمی کننــد 
امــا هميــن نقــش بســيار تعيين کننــده اســت. فيلســوف در واژه ی 
ــا  ــزی ي ــه چي ــال دادن ب ــدی »مج ــِد متع )Ereignis( فرآين
کســی کــه در عرصــه ی اختصــاص درآيــد« را می شــنود. الزم به 
توجــه اســت کــه واژه ی ارآيگنيــس بــه دليــل ايــن کــه متضمــن 
eignen يعنــی اختصــاص اســت، فقــط در صيغــه ی مفــرد بــه 
کار مــی رود. بنــا بــر ايــن، می تــوان گفــت کــه ارآيگنيــس از آِن 
خــود می کنــد. در ايــن جــا می تــوان پرســيد کــه در ايــن واقعــه 
چــه چيــز بــه اختصــاص در مــی آورد و چــه چيــز بــه اختصــاص 
درمی آيــد؟ ايــن انســان اســت کــه بــه ســبب روی در روی شــدن 
ــرد و از  ــرار می گي ــود ق ــاص وج ــه ی اختص ــود در عرص ــا وج ب
ســوی ديگــر ايــن وجــود اســت کــه دازايــن را مختــص خويــش 

کرده اســت.
ــه  ــن دو وجه ــه اي ــترک ب ــه ی مش ــکان انديش ــه ام ــه ک آن چ
نظــر را فراهــم می کنــد ســاختار بنياديــن نيــاز متقابــل 
تجربــه ی  در  اســت.   )gegenseitige Brauchen(
بنياديــن عســرت کــه هيدگــر آن را بــه عنــوان امتنــاع 
تعويق افکننــده  بــه  ناکاميابــی  يــا   )Verweigerung(
ــه  ــاب ب ــی خط ــد، دعوت )zögerndeVersagung( نامي
انســان ها مطــرح اســت، يــک نــدای آغازيــن کــه آدمــی مجــال 
ــرايط  ــرد. در ش ــرار گي ــاب ق ــدا و خط ــرض آن ن ــد در مع می ياب
عســرت،ندايی انســان را مخاطــب قــرار می دهــد کــه آدمــی بــه 
ــا از ايــن عســرت عبــور کنــد. در آن هنــگام کــه  ــاز دارد ت آن ني
يکــی بــا ديگــری در نســبت قــرار گيــرد وحــدت ميــان دو ســوی 
ــدد. حــد وســط و نقطــه ی ثقــل  رخداِداختصــاص صــورت می بن
 ,.ebd( اســت )Kehre( »ــه »گشــت ــه ی دوجانب ــن رابط اي
ــی  ــا زبان ــفه ب ــرای فلس ــی ب ــاب آوردههاي ــت در کت 40۷(. گش
خــاص و غيــر معمــول بــه قــرار زيــر توضيــح داده شــده اســت:
 )Ereignis( ايــن گشــت آغازيــن در واقعــه ی اختصــاص
ــاختن  ــوان مختص س ــه عن ــود ب ــه ی وج ــا هجم ــت؟ تنه چيس
ــی آورد  ــتنش م ــزد خويش ــه ن ــن را ب )Ereignung( دا، دازاي
ــت  ــربرآوردن( حقيق ــق )س ــب تحق ــه جان ــب ب ــن ترتي و بدي
ــوام يافتــه )inständlich( در موجــود کــه  ــه ق تأســيس يافت
ــد  ــود را می ياب ــای خ ــنايی يافته ی دا، جايگاه ه ــيدگی روش در پوش

.)40۷,.Ebd(
ــر  ــان هيدگ ــه در زب ــوگ« )ک ــده از ديال ــاختار »برآم ــن س اي
ــی  ــت ]kehrig[( مبتن ــت درياف ــياق گش ــوان آن را در س می ت
بــر ايــن اســت کــه آن امــر واحــد –رخــداد اختصــاص يــا وجود– 
هنگامــی روی می دهــد کــه دو عنصــر بــه يکديگــر روی آورنــد يا 
از يکديگــر فاصلــه بگيرنــد. مــدل يک گفــت و گــوی حقيقی که 
در آن طرفيــن گفــت و گــو بــرای تفاهــم تــاش می کننــد مــی 
توانــد بــه فهــم رخــداد اختصــاص کــه »نوعــی نوســان متقابــل 
در آن جريــان دارد« کمــک کنــد )ebd., ۲6۱(. اصــوالً آراء 
ــر دارد از  ــد نظ ــاً آن را م ــر غالب ــه هيدگ ــه ک ــف آن گون مخال
مؤلفه هــای گفــت و گــو اســت. شکســت يــک گفــت و گو ناشــی 
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شـــت ا د د یا

از ظهــوِر آراء معــارض در آن نيســت بلکــه بــه توقــف آن اســت؛ 
هنگامــی کــه طرفيــِن گفــت و گــو بــه ســبب عــدِم کاميابــی در 
تفاهــم از آن دســت می کشــند. هيدگــر بــر ايــن بــاور اســت کــه 
بشــر روزگار مــا گرفتــار از هم گســيختگی ســاختار تاريخــی مبتنی 

بــر گفــت و گو اســت.
هيدگــر تأکيــد کــرده اســت کــه منــع يــا بخشــودگی وجــود تابــع 
خــود او اســت. اصــواًل مهم تريــن خصلــت تاريــخ عبــارت اســت 
از ســاختار دو وجهــی اعطاء و امتنــاع وجــود )ebd., 9۳(. در اين 
ميــان آمادگــی انســان در عرصــه ی تفکــر و عمــل مجالــی بــرای 

تحقــق يکــی از ايــن دو وجــه فراهــم مــی آورد.

عرصــه  ســوم مواجهــه بــا وجــود عرصــه  فنــاوری و 
تکنیک اســت

هيدگــر در ســال ۱969 در جريــان مصاحبــه ای تلويزيونــی اعــام 
 Biophysikــک ــه بيوفيزي ــی بلک ــب اتم ــه بم ــه او ن ــرد ک ک
GA( ۱6, ۷06( را کــه در کار ســاختن آدم اســت، خطرناک تريــن 
ــگاه  ــه جاي ــه ايــن ترتيــب ب ــد و ب ــاوری تلقــی می کن ــدار فن پدي
خطيــر تحــوالت عرصــه  علــوم طبيعــی در دهه هــای پيــش روی 
خــود اشــاره کــرد. پــس از ايــن، حــدود ســی ســال ديگــر ايــن 
ــر  ــيد. هيدگ ــاره  آن می انديش ــت و در ب ــر داش ــد نظ ــئله را م مس
از همــان آغــاز بــه ايــن مســئله توجــه داشــته اســت کــه معنــای 
ــار  ــاب گفت ــد در کت نقطــه  عطــف انديشــه  دکارت در دوران جدي
ــت«،  ــک طبيع ــا و مال ــان آق ــه  »انس ــا داعي در روش )۱6۳۷( ب
چيســت. هيدگــر در درس گفتــار تــرم تابســتانی ۱9۳5 از منبعــی 
ــئله   ــوص مس ــه  او را در خص ــی انديش ــه تمام ــت ک ــخن گف س
فنــاوری متأثــر ســاخت. ايــن منبــع آنتيگونــه  ســوفوکلس 
ــرار  ــن ق ــر از اي ــان هيدگ ــه  آن در زب ــی از ترجم ــه بخش ــود ک ب
ــچ  ــت. هي ــوع اس ــاک )Unheimliche( متن ــت: خوفن اس
 GA( جنبنــده ای در خوفناکــی بــه پــای انســان نمی رســد
 ein Gefühl leichter ]40, ۱55(. ]تعبيــر شــر دواب
 oder unbestimmter Furcht oder Angst

erregend
ــن  ــوان خوفناک تري ــه عن ــه ســوفوکلس از انســان ب ــی ک هنگام
جنبنــدگان ســخن می گويــد قابليــت فنــاوری وی را مد نظــر دارد 
کــه می توانــد در طبيعــت بــه نفــع مصالــح خــود تصــرف کنــد. 
شــاعر تخنــه ای )techne( را بــه انســان نســبت می دهــد کــه 
ــرافت را  ــا ش ــر روی آورد ي ــه ش ــا ب ــد ي ــبب آن می توان ــه س ب
ــه منظــور توصيــف ايــن قابليــت  تحقــق بخشــد. ســوفوکلس ب
ــد  ــو ماخانوئــن )to machanoen( اســتفاده می کن از واژه  ت
ــوس )mechanikos( از آن  ــی مخانيک ــورت وصف ــه ص ک
ــه معنــای  ــر مبنــای هميــن واژه کــه ب گرفتــه اســت. هيدگــر ب
ابداعــی مبتنــی بــر مهــارت و تدبيــر اســت مفهــوم »نظــام فعل« 
 .)۱68 ,.ebd( را بــه کار مــی بــرد )Machenschaft(
هيدگــر پــس از ايــن، ايــن واژه را بــرای بيــان ماهيــت فنــاوری 

ــد. ــرار می ده ــتفاده ق ــورد اس م
او در جهــِت روشن شــدِن بيش تــر مفهــوم تکنيــک بــه 
ــه  ــه در آن تخن ــد ک ــاره می کن ــيکی اش ــفی کاس ــن فلس مت
ــم در  ــطو ه ــت. ارس ــده اس ــه ش ــش ترجم ــه دان )techne( ب
ــوان  ــه عن ــه را ب ــوس تخن ــاق نيکوماخ ــم از اخ ــاب شش کت
ديانوئتيــک )dianoetisch( يعنــی فضيلتــی کــه بــا فاهمــه 
ســر و کار دارد توصيــف کــرده اســت. تخنــه نســبت گرفتن 
 )Logos( فراآوردنــده ای اســت کــه بــا عقل حقيقــی )hexis(
ــوص  ــی در خص ــن رو دانش ــت )a ۱۱40 ۱0( و از اي ــط اس مرتب

فــراآوردن و توليــد اســت.
ــوفوکلس  ــه س ــه ک ــن در وصــف انســان آن گون واژه  خوفناک تري
بــه کار بــرده اســت از ايــن جــا ناشــی می شــود کــه انســان دانش 
ــن  ــان او متضم ــش در بي ــث دان ــن حي ــار دارد و  از اي را در اختي
ــه  ــت ک ــده ای اس ــاک تهديد کنن ــت: خوفن ــه اس ــی دو گان معناي
ــوان  ــه عن ــرد ب ــرار نمی گي ــا ق ــی در عرصــه  شــناخت م ــه خوب ب
مثــال در يــک جنــگل خوفنــاک همــواره در معــرض ايــن خطــر 
هســتيم کــه حادثــه ای خوفنــاک روی دهــد امــا در عيــن حــال به 

ايــن امــکان نيــز می انديشــيم کــه بــه ســامت از ايــن مهلکــه 
عبــور کنيــم. در عيــن حــال هــرگاه از خوفنــاک ســخن می گوييم 
می دانيــم کــه نمی تــوان در قبــال آن خنثــی بــود؛ او مــا را در بــر 

ــم. ــی يابي ــم از آن رهاي ــرد و نمی تواني می گي
ــم  ــه کار می بري ــاره  انســان ب ــن وصــف را در ب ــه اي ــی ک هنگام
آشــکار می شــود کــه ســوفوکلس آن را بــه عنــوان ذاتــی تراژيــک 
در معنــای تمــام عيــار خــوش فهميــده اســت. انســان می توانــد بر 
مبنــای تخنــه بــه کاری بــزرگ دســت زنــد امــا در عيــن حــال 
می توانــد از حــدود و معيارهاعــدول کنــد )hybrid( خطــا کنــد 
و نــاکام گــردد. از ايــن رو تکنيــک در ذات خود ماهيتی دو ارزشــی 
)Ambivalenz( دارد و ايــن نکتــه ای اســت کــه هيدگــر آن 

را تــا آخريــن آثــارش مــد نظــر دارد و در صــدد تبييــن آن اســت.
مفهــوم  در  مواجهــه  نخســتين  از  پــس  هيدگــر 
)Machenschaft( تغييراتــی را بــه دســت داده اســت. ايــن 
ــاوری اســت  ــز متوجــه ايــن تلقــی از فن ــر بيــش از هــر چي تغيي
ــد.  ــداد می کن ــی قلم ــرف آدم ــار تص ــی در اختي ــه آن را دانش ک
ــد  ــت می ده ــه دس ــوم ب ــن مفه ــه از اي ــی ک ــطو در تعريف ارس
ــای  ــه فعاليت ه ــاً ب ــد و عمدت ــک می دان ــی ديانوئتي آن را وضعيت
ــان از  ــه يوناني ــی ک ــد در فهم ــد. هنرمن ــی انديش ــه م هنرمندان
ــد  ــای آن می توان ــر مبن ــه ب ــد صاحــب دانشــی اســت ک آن دارن
اشــيائی از قبيــل گلدان هــا و تنديس هــا را فــراآورد و توليــد 
کنــد. مــا در زندگــی مــدرن بــا چنيــن شــرايطی مواجــه نيســتيم. 
انســان در جوامــِع بــزرِگ مــدرن، البتــه فناورانــه زندگــی می کنــد 
ــش را  ــه  پيرامون ــوع فناوران ــيار متن ــای بس ــه ابزاره ــدون اين ک ب
ــد آن هــا  ــدون اين کــه اساســاً بتوان ــد کــرده باشــد و ب خــود تولي
ــوِن کاِر  ــد و چ ــوارد از چن ــل م ــروز در اق ــان ام ــازد. انس را بس
ابزارهايــی کــه از آن اســتفاده می کنــد خبــر دارد. انســان فناورانــه 
ــه  ــه او را احاط ــی ک ــه ابزارهاي ــدون اين ک ــد ب ــی می کن زندگ

ــد. ــته باش ــار داش ــد، در اختي کرده ان
ــردی  ــه دانش هــای کارب ــز ب ــا تجهي ــه ب ــد ک بســياری می پندارن
ــروِز روز  ــه ام ــه ک ــه رايان ــر ب ــای ناظ ــال دانش ه ــوان مث ــه عن ب
اهميــت بســياری يافته  انــد، بــر ايــن دســتگاه ها حاکمنــد، امــا اين 
پنــدار بــه زودی زود محــو خواهــد شــد هــرگاه بــه ســبب نقــص 
فنــی مختصــری چنيــن دانش هايــی از حيــز انتفــاء بيفتنــد. بدين 
ترتيــب شــيوه  فناورانــه  زندگــی مــدرن آدمی، ديگــر از نــوع دانش 
نيســت. در افقــی کــه ايــن واقعيــت می گشــايد و نشــان می دهــد 
کــه رابطــه  انســان و فناوری مــدرن بــا ابزارهــا در حيطــه  ی دانش 
مــا نيســت، ايــن نســبت دگرگــون می شــود: ايــن مــا نيســتيم که 

بــر تکنيــک حاکميــم بلکــه او بــر مــا حاکم اســت.
ــوم واژه   ــی مفه ــال های س ــه  دوم س ــته های نيم ــر در نوش هيدگ
ــرورد. وی مــی نويســد: در  Machenschaft را گســترد و پ
ــودات را در  ــان موج ــل )Machenschaft( انس ــتگاه فع دس
 ,65 GA( می بينــد )Machen( ذيــِل وجهه نظــر عمــل
ــرای عمــل  ــد متعلقــی ب ۱۲6(. هــر آن چــه کــه هســت می توان
ــه نظــر  ــه  نخســت چنيــن ب ــا آن جــا کــه در وهل آدمــی باشــد ت
ــص  ــا و خصاي ــمار ويژگی ه ــل در ش ــتگاه فع ــه دس ــد ک می رس
ــر  ــد. هيدگ ــی کن ــت م ــار دالل ــر نوعــی از رفت ــی اســت و ب آدم
ــده  ــی برآم ــن وضعيت ــه چني ــد ک ــته می کن ــه را برجس ــن نکت اي
ــا را  ــوان چيزه ــه بت ــن ک ــرای اي ــرط، ب ــت. ش ــرايطی اس از ش
ــا خــود را پيــش از  ــن اســت کــه آن ه ــرار داد اي ــق فعــل ق متعل
ايــن در وجودشــان چنيــن نشــان دهنــد. از نظــر هيدگــر ايــن در 
حيطــه  اختيــار آدمــی نيســت کــه موجــودات از پيــش خــود را در 
وجودشــان چنيــن نشــان دهنــد و در عيــن حــال انســان ها را بــه 
 )Herstellen( و بــه توليــد )Machen( اعمــاِل توانايــی و

دعــوت کننــد.
صــورت درســت مســئله از ايــن قــرار اســت کــه بــه تدريــج کار 
ــيوه   ــن ش ــد از اي ــی نمی توان ــه آدم ــيد ک ــد رس ــا خواه ــه آن ج ب
ــره رود  ــياء طف ــودی )Seinsweise der Dinge( اش وج
ــه  ــردد ک ــی می گ ــن تلق ــار اي ــام گرفت ــه در فرج ــا ک ــا آن ج ت
گويــا تنهــا شــيوه  مــراوده بــا موجــودات اعمــال فعــل بــر آن هــا 
ــدار  ــن پدي ــود را در اي ــداد خ ــن روي ــی اي ــه ی اساس ــت. مؤلف اس

نشــان می دهــد کــه در چنيــن فرآينــدی آدمــی گمــان می کنــد 
ــل  ــری متقاب ــر از تأثي ــت. هيدگ ــت اس ــم وضعي ــا و حاک ــه آق ک
ــر آدمــی و  ــه ميزانــی کــه لفافــه  تکنيــک ب ــد: ب ســخن می گوي
ــدار و  ــن اقت ــه اي ــر شــود، وابســتگی آدمــی ب ــر جهــان کلفت ت ب
ــز  ــه چي ــه هم ــا ک ــا آن ج ــود ت ــر می ش ــه آن بيش ت وابســتگی ب
 )Machbarkeit( را فقــط از منظر قابليــِت زيرســلطه در آوردن
مشــاهده می کنــد. در چنيــن شــرايطی فنــاوری در زمــره  دانــش 
 ein( ــی ــی تاريخ ــت؛ حوالت ــل اس ــی از فع ــه نظام ــت بلک نيس
ــاع  ــن اوض ــان. در چني ــرای انس pochale Schicksal( ب
ــزار تلقــی  و احوالــی ديگــر ناممکــن اســت تکنيــک را نوعــی اب
ــا بــدی »کنــد«.  کنيــم کــه انســان بــه واســطه  ی آن خوبــی ي
 Kommt einmal er auf Schlimmes, das

andre zu Gutem
هيدگــر ايــن جنبــه  اطاقــی را در فهــم آدمــی از وجــود کــه اينک 
ــود در اواخــر ســال های چهــل ســده   ــه يافتــه ب صبغــه ای فناوران
 Bremer( ــن ــه برم ــوم ب ــخنرانی  موس ــار س ــته در چه گذش
ــت ها را  ــن نشس ــوان اي ــرد. وی عن ــف ک Vorträge( توصي
 )Einblick in das was ist( ــت ــه هس ــه آنچ ــی ب نگاه
گذاشــت و بــا چنيــن عنوانــی خواســت بــه صراحــت نشــان دهــد 
کــه انســان ايــن روزگار خــود را تحــت چــه شــرايطی می بينــد. در 
هميــن اثنــاء نظــام مفهومــی جديــدی رخ نمــود کــه هيدگــر در 
ــون  ــه Stellen منتقــل شــد. اکن آن از مفهــوم Machen ب
ذات تکنيــک بــه عنــوان Ge-Stell معرفــی می شــود. منظــور 
ايــن بــود کــه در ايــن دگرگونــی مفهومــی مؤلفه هــای مختلــف 
ــر  ــن عناص ــود. اي ــان داده ش ــری نش ــت بيش ت ــا دق ــاوری ب فن

ــر نشــان داد: ــال زي ــق مث ــوان از طري مفهومــی را می ت
بــرای توليــد يــک هواپيمــا در وهلــه  نخســت الزم اســت کــه آن 
ــادن[ )vorstellen(. در آن  ــر نه ــم ]براب ــه تصــور درآوري را ب
ــيم  ــف و ترس ــم آن را توصي ــور می کني ــه آن را تص ــگام ک هن
می کنيــم ]برنهــادن[ )darstellen(. از آن جــا کــه يــک 
شــرکت هواپيمايــی طالــب چنيــن توليــدی اســت آن را ســفارش 
می دهــد ]پيش نهــاد-دادن[ )bestellen(. اساســاً فرآينــد 
ــوان آن چــه  ــه عن ــد مســتلزم ايــن اســت کــه موجــودات ب تولي
 )herstellbares( ]کــه قابــل توليــد اســت ]برنهادينه شــدن
ظاهــر شــوند و چنيــن اســتلزامی انســان را درگير چالشــی می کند 
کــه بــر مبنــای آن انســان و برابرايســتاها در وضعيــت ]درنهادی[ 
ــر آن را  ــه هيدگ ــد ک ــرار می گيرن ــی ق )Einstellung( خاص
ــد.  ــی نام ــاد[ )nachstellen( م ــر ]پس نه ــت متأخ وضعي
ــع  ــتل ]مجم ــبات را گش ــط و مناس ــه رواب ــن مجموع ــر اي هيدگ

نهادن ها/ايســتاندن ها[ )Ge-Stell( خوانــده اســت.
هيدگــر ايــن نــوع از فنــاوری را کــه ســابقه ای در تخنــه  
)techne( يونانــی دارد همتــراز بــا ريشــه  يونانــی اش نمی داند. 
ايــن تمايــز کــه از آغــاز دوره  جديــد ســر بــر مــی آورد و در ســده  
ــه  ــت ک ــن اس ــرد در اي ــه ک ــابقه را تجرب ــی بی س ــت اوج بيس
فنــاوری مــدرن بــه مثابــه ی يــک پديــدار اونيورســال بــه نوعــی 
ــه نوعــی از بســيج در تمامــی  اطــاق رســيده اســت. فنــاوری ب
ابعــاد تبديــل شــده اســت کــه هيــچ چيــز از تصــرف و دخالــت آن 
در امــان نيســت. در چنيــن شــرايطی همــه چيز بــدون اســتثناء به 
نوعــی از موجــودی ]نهادينگــی[ )Bestand( قابــل معاوضــه 
 )auswechsel- und lieferbar( انتقــال  قابــل  و 
ــگاری را  ــن مطلق ان ــر اي ــود )ebd., ۲6(. هيدگ ــل می ش تبدي
در درس گفتــار گشــتل بــا عباراتــی کــه امــروز هــم تحريک آميــز 

اســت بيــان می کنــد:
ــا  ــت موتوره ــر فعالي ــی ب ــه  مبتن ــِت تغذي ــه، صنع ــک مزرع اين
اســت، در اســاس همــان توليــد صنعتــی اجســاد در اتــاق 
ــردن  ــان تحريم ک ــودی؛ در اســاس هم ــای ناب ــا و اردوگاه ه گازه
)Blockade( و گرســنگی دادن بــه ملــل و ســرزمين ها؛ در 
 ,.ebd( ــی ــای هيدروژن ــی بمب ه ــِد صنعت ــان تولي ــاس هم اس

.)۲۷
هيدگــر رويدادهــای تکان دهنــده ای از قبيــل جنــگ و يــا 
ــد  ــتثمار کشــورهای فاق ــان، اس ــی يهودي ــتار جمع ــت کش مديري
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شـــت ا د د یا

ــوم  ــل مفه ــی را در ذي ــواد غذاي ــی م ــد صنعت ــز تولي ــدرت و ني ق
گشــتل يکــی می دانــد )das Selbe(. هيدگــر ايــن جمــات 
ــال از دوران  ــج س ــه پن ــد ک ــاری می کن ــان ج ــر زب ــی ب را زمان
حاکميــت نــازی بــر آلمــان گذشــته اســت و می تــوان بــه خوبــی 
دريافــت کــه چگونــه جماتــی از اين دســت، احساســاِت کســانی 
را کــه زخم خــورده  دولتمــردان ســفاک آن روزگار بوده انــد 
ــه  ــی ک ــن عبارات ــم چني ــروز ه ــی ام ــد. حت ــه دار می کن جريح
صريــح، ســرد و فاقــد همــدردی اســت در مخاطبــان، احساســات 
متضــادی را پديــد مــی آورد. آيــا قصــد هيدگــر ايــن نيســت که با 
ــار مکــرر  ــی ســه ب ــی کــه در عباراتــی طوالن ايــن تکــراِر خطاب
ــزرگ  ــوايی ب ــک رس ــه ي ــان« ب ــی واژه   »هم ــت يعن ــده اس ش
اشــاره کنــد. هيدگــر بــا طــرح عباراتــی از ايــن دســت می خواهــد 
ــگارِی موجــود، در ذات  ــد کــه مطلق ان ــدار کن ايــن را توجــه را بي
فنــاوری ســده  بيســتم بــه آن جــا رســيده اســت کــه در آن، چيزها 
 standby[[ ايســتاده بــه کار/]به منزلــه  موجــودی ]نهادينگی
ــد کــه حاصــِل بافصــل  ــل مصــرف در آمده ان Betand(( قاب

ــودی انســان ها اســت. آن کشــتار و ناب
ــکام  ــردِن اح ــادر ک ــور ص ــه منظ ــرايطی ب ــن ش ــف چني توصي
ــت را  ــن دس ــی از اي ــای آن، افعال ــر مبن ــا ب ــت ت ــی نيس اخاق
غيرانســانی بدانيــم، بلکــه تأکيــد بــر اين مســئله اســت کــه برای 
اوليــن بــار در تاريخ، انســان ها بــه برابرايســتاهايی ]برابرنهادهايی[ 
ــرای  ــيوه  اج ــه ش ــده اند ک ــل ش ــد اقتصــادی تبدي ــک فرآين در ي
ــا  ــزی ب آن از حيــث صــورت و ماحظــات اقتصــادی هيــچ تماي
ــا  ــه  آن ه ــداف مصلحت جويان ــر اه ــی ب ــای مبتن ــر فرآينده ديگ
نــدارد؛ فرآينــدی کــه حاصــل آن نابــودی انســان اســت. ســازمان 
ــد در  ــويتس و تولي ــوده ای در آوش ــتار ت ــزی کش اداری و برنامه ري
 das( مجموعه هــای صنعتــی از حيــث صــورت يکــی هســتند
ــع  ــت و فجاي ــت انگيز اس ــت دهش ــن واقعي Selbe(. درک اي

ــل تحمــل می ســازد. ــر قاب ــازی را غي اردوگاه هــای ن

هیدگــر »خطــر« و »منجــی« را بــه عنــوان دو 
پدیــدار مختلــف نمی دانــد

ــی  ــو، يگانگ ــودور آدورن ــت و تئ ــا آرن ــد هان ــم مانن ــر ه هيدگ
و خاص بــودن هلوکاســت را در وقــوع آن نمی بينــد بلکــه 
چگونگــی آن را مــد نظــر دارد. هيدگــر نيــز بــر ايــن بــاور اســت 
ــگاری اســت کــه  ــده از نوعــی مطلق ان ــور برآم ــه  مذک کــه حادث
طــی يــک تاريــخ طوالنــی بــه فهمــی از جهــان رســيده اســت 
کــه از جملــه تبعــات آن اداره و تدبيــر کشــتارهای جمعــی بــوده 
ــت را در  ــو و آرن ــر آدورن ــال نقطه نظ ــن ح ــر در عي ــت. هيدگ اس
ــم  ــی می تواني ــا هنگام ــه م ــد ک ــد می کن ــوع تأيي ــن موض اي
ــه  ــاوری را ماحظ ــِت فن ــه در ماهي ــگارِی نهفت ــداِر مطلق ان پدي
ــد نظــر  ــد آورده م ــه پدي ــی ک ــه آن را در بســتر مصيبت ــم ک کني
ــی از  ــر در يک ــه هيدگ ــت ک ــه اس ــن توج ــا همي ــم. ب ــرار دهي ق
ســخنرانی هــاِی برمــن خــود بــا عنــوان »خطر« يــادآور می شــود 
کــه درک ســابقه  ايــن مصيببــت از راه تأمــات نظــری به دســت 
نمی آيــد، دريافــت باطــن ايــن موضــوع مســتلزم نوعــی پاتــوس 
)Pathos( و درد اســت )ebd., 5۷(. حصــوِل معنــای درد، در 

ميــان مردمــان فــرع بــر تجربــه  درد آن اســت.
هيدگــر در ســخنرانی چهــارم برمــن بــا عنــوان »گشــت« 
ــوس  ــرود پاتم ــه از س ــه برگرفت ــن را ک ــروف از هلدرلي ــی مع بيت
ــد: آن جــا کــه خطــر اســت  )Patmos( اوســت، نقــل می کن

ــد. ــز می بال ــی ني منج
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch!
هيدگــر »خطــر« و »منجــی« را بــه عنــوان دو پديــدار 
مختلــف نمی دانــد. ذاِت فنــاوری خطــر اســت و در عيــن 
ــزرگ،  ــه مآخــذ خطــِر ب ــر از جمل حــال منجــی. در تلقــی هيدگ
ــه  ــه يک جانب ــل و توج ــر و عم ــان نظ ــی مي ــا جداي در روزگار م
بــه پراکســيس و اجــراء اســت. آن گونــه کــه هيدگــر در پرســش 
از تکنولــوژی می گويــد: در گشــتل خشــونت پيش نهــاد-
ــم  ــرر )rasende des Bestellens( حاک ــای مک دادن ه

ــه   ــد. از جمل ــون بمان ــد از آن مص ــان نمی توان ــه انس ــت ک اس
ايــن مخاطــرات تبعــات ناشــی از بيوفيزيــک، تقليل دهنــده  
ــا  ــر ي ــه دي ــه فيزيــک و مکانيــک اســت ک ــده ب فرآيندهــای زن
ــال از  ــن ح ــر در عي ــت. هيدگ ــد گرف ــی را خواه ــن آدم زود دام
معانــی دوگانــه  ذات تکنيــک ســخن می گويــد: »گشــتل صرفــًا 
 das( بی وقفــه  ســفارش ها/پيش نهاد-دادن های  انجــام 
ــازی و  ــی »بسترس ــه نوع ــت بلک Unaufhaltsame( نيس
امکان دهــی )Gewährendes( اســت کــه صورتــی خــاص 
 )währen( از وجــود و دوام را بــه آدمــی عرضــه مــی دارد
ــه  ــده تجرب ــا شــايد در آين ــه نشــده اســت، ام کــه تاکنــون تجرب
گــردد، در ايــن شــرايط جديــد آدمــی می توانــد موضوعــی بــرای 
ــب  ــه جان ــازی ب ــع ني ــردد)Gebrauchte(. رف ــاز گ ــع ني رف
 Wahrnis des Wesens der( »ــت ــور ذات حقيق حض
Wahrheit(. ايــن بسترســازی و امکان دهــی کــه صرفــًا 
 )Bestellen( دادن پيش نهاد-دادن/ســفارش  خشــونت  در 
حاصــل می گــردد، ايــن خــود منجــی اســت کــه مــا را در قبــال 
ــظ  ــد حف ــان و انســان می توان ــار جه روال تکنيکی شــدن تمام عي
ــا را  ــودن م ــه  ب ــه ادام ــد )bewahren( ]ک ــد/دوام بخش کن
می توانــد تضميــن کنــد[]۱[. بنــا بــر ايــن گشــتل نــه تنهــا بــه 
ــردد  ــر می گ ــخ کننده ظاه ــازی مس ــد و واس ــک تولي ــوان ي عن
بلکــه در عيــن حــال بــه عنــوان يــک امــکان مــراوده ی معنــی دار 
و رهايــی بخــش اســت کــه شــيوه ای جديــد از مناســبات با اشــياء 

و انســان ها را رقــم می زنــد.
اگــر ســوفوکلس انســان را بــه عنــوان خوفناک تريــن –يا بــر وفق 
ترجمــه  هلدرليــن ترســناکترين )Ungeheurer(- ماحظــه 
می کنــد ايــن گونــه نيســت کــه وی در تفســيِر ذات فنــاوری بــه 
عنــوان نظــام فعــل يــا گشــتل بــر هيدگــر ســبقت جســته باشــد. 
ــد  ــه را می دان ــه نظــر می رســد کــه ســوفوکلس هــم ايــن نکت ب
کــه تــوان آدمــی در بهره بــرداری از طبيعــت و تصــرف در آن کــه 
حاصــل تجهيــز وی بــه فنــاوری اســت متضمــن معنايــی دوگانــه 
)zweideutig( اســت. انســان بــا اســتفاده از ابزارهايــی 
ــس  ــا در پلي ــان و ي ــود را در جه ــت خ ــد زيس ــه دارد می توان ک
بــه نحــو منطبــق بــا معيــار درســت )Maßvoll( تنظيــم کنــد. 
ــا از دســت دادن  ــز مــد نظــر اســت کــه ب ــه ايــن امــکان ني البت
معيــاِر درســت دچــار خطــا شــود. در تــراژدی يونانــی ايــن معيــار 
ــان های  ــان انس ــرز مي ــرون )metron( در م ــا مت )Maß( ي
فانــی و خدايــان باقــی قــرار دارد. خطــای انســان عــدول از معيــار 
اســت )hybris( يعنــی قــد علــم کــردن در برابــر معيــاری کــه 
ــه انســان داده شــده اســت. گشــتل قدرتــی  ــان ب ــه خداي از ناحي
ــرار  ــاری ق ــراز هــر معي ــر ف ــوردد و ب اســت کــه مرزهــا را در می ن
می گيــرد. گشــتل در گرايشــی کــه بــه اطــاق و تعميــم دارد هــم 
ــم اســت و هــم راه  ــر ات ــدر کار کشــف عرصه هــای زي دســت ان
خــود را بــه جانــب کهکشــان می گشــايد. هيدگــر از تفکــر اراده ی 
بــه قــدرت ســخن می گويــد کــه بــر مبنــای مصالــح اکونوميــک 
و اقتصــادی دســت انــدر کار محاســبه و پژوهــش اســت. چنيــن 
تفکــری همــان گرايشــی اســت کــه بــرای وصــول بــه مقاصدش 
ــًا  ــاص عمدت ــور خ ــه ط ــد و ب ــرزی را نمی شناس ــد و م ــچ ح هي

خــود را در حــوزه ی علــوم طبيعــی عرضــه مــی دارد.
در مقابلــه  بــا ايــن، در شــعِر هلدرليــن کــه هيدگــر او را در جايــی 
بــرادر ســوفوکلس دانســته اســت، عناصــری از نجــات داريــم: حد 
ــان.  ــی انس ــه تناه ــه ب ــه توج ــور خاص ــه ط ــار و ب ــرز، معي و م
هيدگــر بــه مجموعــه ی ايــن عناصــر، شــاعرانه يــا امــر شــاعرانه 
)das Dichterische( می گويــد. وی در مقالــه ی هلدرليــن 

خــود بــا عنــوان تــذکار )Andenken( چنيــن می گويــد:
 ]...[ شــاعرانه امــری اســت متناهــی، آن چــه کــه بــه 
ــاعرانه آن  ــردد. ش ــق می گ ــی ملح ــت و برازندگ ــای وجاه مرزه
پيونــدی اســت کــه ناپيوســته ها را می پيونــدد. شــاعرانه آن 
نگاه داشته شــده و آن معيــاری اســت کــه در پيونــد و انــدازه اســت. 
در همــه جــا شــاعرانه ناظــر بــه حغــظ حــدود، آرامــش، پيونــد و 

.)۱۲۷ ,4 ,.GA( انــدازه اســت
از همــان روزگار ســوفوکلس، نــه در فلســفه و نــه در علــوم 

ــه تناهــی آدمــی و  ــذکار ب ــی، بلکــه در شــعر اســت کــه ت طبيع
ــود  ــعر خ ــه ش ــا ک ــرد. از آن ج ــرار می گي ــر ق ــد نظ ــش م عمل
تــذکار اســت نــه تنهــا گرايــش آدمــی را بــه گشــتل می شناســد، 
گرايشــی کــه همــه چيــز را در عرصه هــای قابليت هــای عملــی 
ــت عســرت ها  ــت و منزل ــال از کيفي ــن ح ــه در عي ــد، بلک می بين
و منابــع اگزيستنســيل زندگــی انســانی باخبــر اســت کــه تــا چــه 
ــه  ــه ب ــد. شــعر ک ــاء  بيرون ان ــدازه از عرصــه ی محاســبه و انتف ان
ميــزان توجــه دارد در عيــن حــال جنبــه  دوارزشــی ذات تکنيــک را 
نيــز درمی يابــد و نســبت بــه دو جهــت خطــر و نجــات آن وقــوف 
دارد. تفســير هيدگــر از فنــاوری بــه عنــوان نظــام فعــل و گشــتل 
ــه در ســده  بيســت خــود را در  ــی را مخاطــب می ســازد ک معضل
اردوگاه هــای کار اجبــاری و بمــب اتمــی بــه عرصــه  نمايــش آورد.
اينــک ســده بيســت ويکم خــود را در برابــر معضلــی می يابــد کــه 
ــن  ــود. پرســش اي ــرده ب ــه آن اشــاره ک ــن ب ــر پيــش از اي هيدگ
ــا فعاليت هايــی کــه مترصدنــد انســان  اســت کــه مواجهــه  مــا ب
را بــر مبنــای فناوری هــاِی ناظــِر بــه تصــرف در ژن هــا طراحــی 
کننــد، چگونــه خواهــد بــود؟ هيدگــر ايــن را پنهــان نکــرده اســت 
ــن  ــا از اي ــی اســت ت ــی باق ــرای انســان فرصت هاي ــوز ب ــه هن ک
ــپيگل  ــا اش ــه ب ــم. وی در مصاحب ــرون آيي ــک بي ــه  مهل گردون
ــه  ــا اتکاء ب ــه ب ــت ک ــزی اس ــک چي ــه ذات تکني ــد ک ــادآور ش ي
 .)669 ;۱6 ,.GA( ــد ــب آي ــان غال ــر انس ــد ب ــش نمی توان خوي
ــه نوعــی از حيــات و شــورمندی  ــدوار اســت. اميــد ب هيدگــر امي
ــه در حــوزه   ــگاری فناوران ــِع تحــرِک مطلق ان ــد مان ــه بتوان آزاد ک
سياســت و علــم گــردد. بــه ايــن منظــور بــه شــعر هلدرليــن نيــاز 
داريــم. شــعر هلدرليــن بــه منزلــه  ترکــی )Riss( اســت در عالــم 
تکنيــک زده  مطلق انــگار، شــکافی اســت کــه از درون آن می تــوان 

دازايــن آزاد ديگــری را ديــد.
ــز  ــود ني ــم خ ــاب توتاليتاريس ــر در کت ــاگرد هيدگ ــت ش ــا آرن هان
بــر هميــن معنــا تکيــه کــرده اســت. صرفــاً شــعراء کــه فــارغ از 
خطاهــای تئوری هــا از بــرای فرزنــدان جهــان ســخن می گوينــد 
و مصــون از اشــتباه،  متعهــد بــه جريــان حقيقــی جهان انــد 
 ,Arebdt( ــوند ــده دار ش ــن کاری را عه ــام چني ــد انج می توانن

.)۳۲5  ,۱998
دارم اميد عاطفتی از جناب دوست

کردم جنايتی و اميدم به عفو اوست
دانم که بگذرد، ِز سِر جرم من، که او

گر چه پريوش است وليکن فرشته خوست
هيچ است آن دهان و نبينم از او نشان

موی است آن ميان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب، ز نقِش خيالش که چون نرفت

از ديده ام که دم به دمش، کار، شست و شوست
عمريست، تا ِز زلف تو بويی شنيده ام

زان بوی، در مشاِم دِل من، هنوز بوست
حافظ بد است حاِل پريشان تو ولی

بر بوِی زلِف يار، پريشانيت نکوست
دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش

که بد به خاطر اميدوار ما نرسد
به نا اميدی از اين در مرو بزن فالی

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

دلیل پرداختن هایدگر به شعر هلدرلین
دو دليــل عمــده بــرای پرداختــن هيدگــر بــه شــعرهلدرلين مطرح 
ــود را در  ــار خ ــتين درس گفت ــال ۱9۳4/۳5 نخس ــت. او در س اس
ايــن موضــوع ارائــه کــرد. علــت نخســت ناظــر بــه رابطه  فلســفه 
و منطــق کاســيک بــود کــه پايــه در آراء  ارســطو داشــت و علــت 
ــد. در  ــع می ش ــی آن روزگار راج ــه  سياس ــتر و زمين ــه بس دوم ب
ــاری را در خصــوص  نيمســال  تابســتانی ۱9۳4 هيدگــر درس گفت
ــان در  ــت زب ــش از ماهي ــه در آن پرس ــرد ک ــه ک ــق عرض منط
ــئله  ــن مس ــه اي ــل ب ــه تفصي ــت. وی ب ــرار داش ــون درس ق کان
پرداخــت کــه چــرا فهمــی کــه ارســطو و ســنت متافيزيکــی پــس 
ــان  ــاره  ذات زب ــد در ب ــه دســت داده ان از او در خصــوص منطــق ب
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شـــت ا د د یا

صــادق نيســت؛ در حالــی کــه لوگــوس و منطقــی کــه بــر مبنــای 
آن شــکل گرفته معنايــی بنياديــن بــرای دازايــن دارنــد.

ــه اشــاره  ــن نکت ــه اي ــان ب ــن در وجــود و زم هيدگــر پيــش از اي
ــاز بســتر و  ــد و ژرمن ــی هن ــواده  زبان ــر خان ــه گرام ــود ک ــرده ب ک
زمينــه  منطــق يونانــی برمی خيــزد. هيدگــر مترصــد آن بــود کــه 
ذات زبــان را به گونــه ای بينديشــد کــه الزامــاً متکــی بــر ايــن پايه 
و ســابقه  منطقــی نباشــد. از منظــر هيدگــر شــعر چنيــن مدخلــی 
ــا  ــرا امکانــی را مــد نظــر داشــت کــه ب را بــه دســت مــی داد. زي
ــای  ــی از فروکاهش ه ــرای رهاي ــی ب ــاختن آن مجال برجسته س
ــرای فهــم روشــن موضــوع  منطــق صــوری فراهــم مــی آورد. ب
الزم اســت فهــم هيدگــر را از شــعر کــه ريشــه در تلقــی هلدرلين 

دارد، مــورد توجــه قــرار گيــرد.
شـعر يـک فعاليت خاق اسـت کـه فرآورده هـا و آثـار آن از قلمرو 
زبـان و مـواد زبانـی برمی آيـد )GA4, ۳5(. شـعر بـه عنـوان 
اثـری فهميده می شـود کـه تجربه هـای سـوبژکتيو شـاعر را اخبار 
می کنـد؛ در عيـن حـال سـنت فرهنگـی اروپـا نشـان می دهـد 
کـه شـعر می توانـد جايگاهـی فراتـر از ايـن تعريف داشـته باشـد. 
از همـان روزگار حماسـه های شـعری هومـر، شـعر ديگـر جنسـی 
از هنـر کـه برآمـده از مصالـح زبانـی باشـد،  تلقـی نمی شـد بلکـه 
در بردارنـده ی مناسـباتی از معانـی متنـوع ماحظـه می گرديد که 
اسـباب هويت بخشـی را بـه سـخنگويان آن زبان فراهـم می کرد.
ــرای  ــود کــه نوعــی از جهت گيــری در جهــان را ب ــر ب ايــن هوم
ــاص  ــور خ ــه ط ــان ب ــن مي ــان آورد و در اي ــه ارمغ ــان ب يوناني
حکايــات اســطوره ای هومــر از خدايــان در ميــان يونانيــان نوعــی 
از التــزام و تفســير پايبندانــه را صــورت داد. افاطــون نيــز فلســفه 
ــکان  ــتمداد از آن ام ــا اس ــه ب ــت ک ــل می دانس ــيوه ای اصي را ش
ــد  ــه وی مترص ــد و البت ــم می ش ــان فراه ــری در جه جهت گي
ــا هومــر از مؤلفه  هايــی کــه نمی پســنديد،  بــود آن را در چالــش ب
ــی  ــای فرهنگ ــه ای از مؤلفه ه ــل ماحظ ــش قاب ــد. بخ ــدا کن ج
جهــان مســيحی نيــز برآمــده از متــون تعيين کننــده ای اســت کــه 

ــد. ــی آن بوده ان ــث و بان ــزرگ باع ــعرای ب ش
ــت  ــل فعالي ــعر را حاص ــوان ش ــر نمی ت ــی ديگ ــن توجه ــا چني ب
ــد. شــعر  ــار می کن ــود را اظه ــه خ ــه  ســوژه ای دانســت ک خاقان
بــه جامعــه ايــن امــکان را می دهــد کــه خــود را بشناســد. هيدگــر 
در درس گفتــار تابســتانی ۱9۳4 چنيــن معنــی و اهميتــی را بــرای 
شــعر قائــل شــد: »قــوت زبــان و صرفــاً قــوت زبان اســت کــه به 
جهــان مجــال تدبيــر و اداره می دهــد« )GA۳8, ۱68(. هيدگــر 
مترصــد اســت اين تعيــن عام را بــرای زبــان در درس گفتــار »ذات 
زبــان« در همــان معنايــی کــه حماســه  هومــری بــرای يونانيــان 
داشــت، تجديــد کنــد. شــعر به عنــوان پديــدار خاصــی از زبــان در 
جســتن ايــن بازيابی معنايــی از زبــان نقــش تعيين کننــده ای دارد. 

ــان اســت و از  شــعر ظهــور تشــديد يافته ای )verdichtet( زب
ــی در  ــای آدم ــی در جهت گيری ه ــد نقــش جامع ــن رو می توان اي
جهــان ايفــاء کنــد. بــا هميــن توجــه هيدگــر می نويســد: »شــعر 
 Dichtung[ .)4۱ ,GA4( »ــه واژه  وجــود اســت ــاد مقيدب بني
ist die worthafte Stiftung des Seins[ شــعر 
ــان ها  ــی آن انس ــتر معان ــه در بس ــذارد ک ــان می گ ــی را بني افق

ــته اند. ــان می زيس ــی و مراودات ش ــان زندگ ــواره در جري هم
بــا چنيــن توضيحــی در خصــوص شعر، شــعر بــه عنــوان 
ــعر را  ــب ش ــن ترتي ــه اي ــان ريشــه دارد ب ــی در زب ــداری زبان پدي
بــه عنــوان صــورت خــاص ظهــور يــک امــر عــام )زبــان( تلقــی 
ــعر رد  ــف ش ــبتی را در تعري ــن نس ــر چني ــه هيدگ ــم. البت می کني
ــه واژه  وجــود اســت پــس شــعر  می کنــد. اگــر شــعر بنيــاد مقيدب
ــور  ــز در عرصــه  ظه ــه چي ــطه  آن هم ــه واس ــه ب ــی اســت ک آن
ــا در  ــه م ــه ک ــه  آن چ ــی هم ــد، يعن )ins Offene( در می آي
ــم  ــل می کني ــم و عم ــاری می کني ــان ج ــر زب ــره ب ــان روزم زب
)ebd., 4۳(. بنــا بــر ايــن شــعر مقــدم بــر زبــان اســت،  شــعر 
آرخــه ی زبــان )Ursprache( اســت. بنــا بــر ايــن نمی تــوان 
از راه ذات زبــان چيســتی شــعر را دريابيــم. اگــر در جســت و جوی 
ذات زبانيــم الزم اســت جســت و جــوی خــود را در عرصــه  شــعر 
ــود  ــايد وج ــم. ش ــال کني ــت، دنب ــر اس ــر و بنيادی ت ــه اصيل ت ک
شــواهدی از قبيــل اشــعار شــعرای بــزرگ در زبــان جاری مــردم و 

ــد. ــد کن ــن تلقــی را تأيي ــد اي ــا بتوان ــی آن ه شــيوه  های بيان
شــعر ايــن امــکان را می دهــد کــه فــارغ از قواعــد منطقــی تفکــر 
ــان جــاری  ــر زب ــا گزاره هايــی کــه ب ــارغ از ايــن کــه آي يعنــی ف
می شــود درســت يــا نادرســت اند مــؤدی بــه نوعــی جهت گيــری 
ــت آوردن درک  ــرای به دس ــوند. ب ــان ش ــه واژه ی در چه ــد ب مقي
روشــنتتری از ايــن انديشــه بــه شــواهدی از شــعر هلدرلين اشــاره 
می کنيــم. ايــن بيــت کــه بــه ســخنانی از پاولــوس قديس اشــاره 
ــت دارد و  ــاختاری درس ــر س ــان و گرام ــتور زب ــر دس دارد از منظ
ــش  ــن پرس ــت؛  اي ــق نيس ــد منط ــک از قواع ــا هيچ ي ــی ب مناف
کــه آيــا ايــن بيــت معــارض منطــق هســت يــا نيســت در جهــت 
فهــم آن اهميتــی نــدارد. حتــی اگــر کســی در جهــت تفســير اين 
بيــت چنيــن پرسشــی را مطــرح کنــد بــه خطــا رفتــه اســت. در 
تفســير اشــعار خــود آن چــه کــه موضــوع خبــر و اطــاع اســت 
ــت در  ــه ی حقيق ــوع مطالب ــرد. ن ــرار می گي ــر ق ــی و منظ در مرئ
شــعر بــا ايــن پرســش کــه آيــا عبــارات شــعر از منظــر صــورت 
ــدارد؛ حتــی اگــر  ــا نادرســت اند ســر و کاری ن منطقــی درســت ي
ــه ظاهــر حــاوی تناقضــی باشــد ايــن تعــارض از منظــر  شــعر ب
ــای  ــتمداد از صورت ه ــود. بااس ــل نمی ش ــی تحلي ــورت منطق ص
منطقــی نمی تــوان در بــاره ی قبــول و يــا عــدم قبــول گفته  شــعر 

ــت. )Gesagte( ســخن گف

ــد  عباراتــی از ايــن دســت کــه فلســفه برخــی از امــور را می توان
روشــن کنــد امــا تجلــی خداونــد مقولــه ای اســت کــه از حــدود 
ــد کــه  ــا ايــن امــکان را می ياب توانايــی فلســفه بيــرون اســت ام
ــاز  ــفه ممت ــث از فلس ــن حي ــود و از اي ــان ش ــعر بي ــب ش در قال
می گــردد؛ تمامــی ايــن عبــارات از حــدود ســاختارهای اســتنتاجی 

منطــق و احــکام آن بيــرون اســت.
حقيقــت در ديدگاه هايــی از ايــن دســت خــود را بــه نحــو 
تئوريــک و صــوری نشــان نمی دهــد بلکــه بديــن ترتيــب ظاهــر 
می گــردد کــه بــه نحــوی در خــور بــا آن زندگــی کنيــم. هيدگــر 
بــا طــرح ايــن موضــوع کــه شــعر آرخــه  زبــان اســت قصــد نــدارد 
زبــان را بــه عنــوان اشــتقاق يافته از شــعر توصيــف کنــد. هيدگــر 
می خواهــد بگويــد کــه صــورت انديشــه در فلســفه  اروپايــی کــه 
مبتنــی بــر منطــق افاطــون و ارســطو اســت و متافيزيــک نــام 
دارد در عســرت افتــاده اســت و نيازمنــد تحــول و دگرگونی اســت. 
وجــود )Seyn( را نمی تــوان بــا زبــان موجــود انديشــيد. چنيــن 
مشــکلی هيدگــر را بدان جــا می بــرد کــه نــوع ديگــری از تفکــر 

را جســت و جــو کنــد.
هيدگــر در ايــن بــاب می نويســد: »پــس چــه کســی می گويــد و 
چــه کســی اثبــات می کنــد کــه تفکــر برآمــده از منطــق، تفکــری 
دقيــق اســت؟ ايــن ســخن البتــه زمانــی معتبــر خواهــد بــود –اگر 
البتــه بتــوان بــرای آن اعتبــاری قائــل شــد« کــه مفــروض بداريم 
ــخنی  ــت، س ــير اس ــکان تفس ــا ام ــود،  تنه ــق وج ــير منط تفس
 ,GA65( ــدون پشــتوانه اســت ــر حکمــی ب کــه البتــه مبتنــی ب
ــان انديشــه  ــا طــرح تخاطــب و هم ســخنی مي ــر ب 46۱(. هيدگ
ــان  ــبت مي ــد. نس ــت را رد می کن ــن دس ــی از اي ــعر احکام و ش
شــعر و تفکــر و پرداختــن بــه آن بــه منزلــه ی مشــخصه ای بــرای 
ــر  ــی صــوری تفک ــذار از مبان ــه مترصــد گ فيلســوفانی اســت ک
ــان  ــه ی زب ــوان آرخ ــه عن ــعر ب ــا طــرح ش ــر ب ــد. هيدگ اروپايی ان

ــه تفکــر اعطــا کنــد. ــان ديگــری را ب کوشــش می کنــد زب
فهــم منطــق بــه عرصــه ی دامن گســتر زبــان نمی رســد. منطــق 
ــت. آن  ــر اس ــان بی خب ــذاردن جه ــرای بنياد گ ــان ب ــوان زب از ت
زبانــی کــه می توانــد جهانــی را تأســيس کنــد شــعر اســت. البتــه 
قــوت بنيان گــذاری جهــان در شــعر عــام اســت امــا خــود را بــر 
ــاص  ــی خ ــان ملت ــان و در مي ــکان و زم ــرورت در م ــب ض حس
نشــان می دهــد. آن گونــه کــه هومــر در تکويــن عــادات و هويــت 
يونانيــان نقــش داشــته اســت. در تلقــی هيدگــر هلدرليــن بــرای 
ــعر  ــر از ش ــه هيدگ ــيری ک ــابهی دارد. تفس ــت مش ــان اهمي آلم
هلدرليــن بــه دســت می دهــد بــه ايــن منظــور اســت کــه ايــن 
ــازی  ــت ابزار س ــی را از دس ــگ آلمان ــته ی فرهن ــتاورد برجس دس
ناســيونال سوسياليســم برهانــد و در مقابل فهــم ديگــری از آلمان 

ــان در آورد. ــه عرصــه ی زب را ب

یادداشتی از دکتر سید یحیی یثربی استاد 
فلسفه و عرفان اسالمی با عنوان »فلسفه 
محور تعادل جهانی است« در پی می آید.

فلسـفه، يعنـی انديشـيدن و درسـت انديشـيدن 
دربـاره همـه چيزهايی که به شـخصيت و زندگی 
انسـان شـکل مـی دهنـد و فيلسـوفان کسـانی 
هسـتند کـه بـا خـردورزی و روشـن انديشـی، 
مـردم جامعه را از چنـگال جمود و خرافـه رها می 

سـازند.
»تـاش بـرای نظـم دادن بـه جهـان به وسـيله 
فراگير تريـن  و  عميق تريـن  از  يکـی  عقـل، 
جنبه هـای صحنه شـلوغ و جنجالی زندگی بشـر 
اسـت. ما نه تنهـا مسـتعد شـلختگی و بی نظمی 

هسـتيم، بلکـه، بد تـر از آن، هميشـه در معـرض 
تسـليم شـدن در برابر انـواع سـلطه ها و قدرت ها 
و  اسـتعداد ها  ايـن  بـا  مقابلـه  بـرای  هسـتيم. 
مخاطرات مهلک، به فعاليت فلسـفی نيـاز داريم.
زندگی عقانی، مشـکل بوده و هنوز هم مشـکل 
اسـت. همـه مـا، چـه آن هـا کـه از فلسـفه هيـچ 
نمی دانند و چه آنهايی که اسـتاد فلسـفه هسـتند، 
دگم هـا،  و  جزم هـا  از  پيـروی  کـه  می دانيـم 

آسـان تر از تفکـر اسـت«.
کسـانی کـه تاريخ دانـش و تمدن بشـر را مطالعه 
کننـد، به سـادگی متوجـه می شـوند که فلسـفه 
راهگشـای بشـر برای رسـيدن به دانـش و تمدن 
بـوده اسـت. بی ترديـد، همـه جوامع به فلسـفه و 
تفکر فلسـفی نياز دارند. خشـونت و عقب ماندگی 

از لـوازم جوامعـی اسـت کـه از نظر تفکر فلسـفی 
ضعيف مـی باشـند. بـا بزرگداشـت يـاد و خاطره 
هيـاری پاتنـم فيلسـوف امريکايـی کـه اخيـراً 
از دنيـا رفـت، يـادآور مـی شـوم تعـادل کشـور 
نوپايـی مانند آمريکا نيـز در گرو شـخصيت های 
انديشـمند بزرگی اسـت که ويل دورانـت در پايان 
کتـاب تاريخ فلسـفه خود از ظهـور آنـان در آينده 

خبر داده اسـت.
آنجـا که مـی گويد: »مـا ماننـد جوانانی هسـتيم 
کـه مدتـی بر اثـر بلـوغ تعـادل خـود را از دسـت 
مـی دهنـد. ولـی بـه محـض اينکـه بلـوغ مـا به 
حدکمـال رسـيد، روح ما جسـم مـا را و ثـروت ما 
فرهنـگ مـا را بـه جلـو خواهد بـرد. شـايد اگر در 
ميـان ما مردانـی بزرگتـر از شکسـپير و مغزهايی 

متفکرتـر از افاطـون در انتظـار ظهـور هسـتند. 
اگـر راه احتـرام بـه آزادی را ماننـد کسـب ثـروت 
يـاد بگيريـم، مـا نيز رنسـانس خـاص خويـش را 

خواهيـم داشـت«.

یادداشتی از یحیی یثربی؛

فلسفه محور تعادل جهانی است/ فیلسوف مردم را از چنگال خرافه می رهاند
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تازه های کتاب

»تربیت فلسفی در 
حکمت متعالیه«

 منتشر شد
کتــاب »تربيــت فلســفی در حکمــت متعاليــه« نوشــته جمشــيد 
حســينی اســت کــه بــه همــراه مقدمــه ای از دکتــر احمد بهشــتی 

بــه چــاپ رســيده اســت.
کتــاب »تربيــت فلســفی در حکمــت متعاليــه« نوشــته جمشــيد 
حســينی بــه همــراه مقدمــه ای از دکتــر احمــد بهشــتی و 
ــت  ــاد حکم ــارات بني ــط انتش ــد توس ــه محم ــتاری فاطم ويراس

ــت. ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــدرا ب ــامی ص اس
ايــن کتــاب در ۱۷6 صفحــه بــا شــمارگان هــزار نســخه و بــا جلد 
شــوميز بــه قيمــت 94000 ريــال در دســترس عاقــه منــدان می 

باشــد.
ــاد  ــريات بني ــر نش ــاب و ديگ ــن کت ــه اي ــرای تهي ــدان ب عاقمن
صــدرا مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 88۱5۳594 تمــاس بگيرنــد. 

ــر روان  ــد ب ــا تاکي ــش« ب ــده داع ــناختی پدي ــل روانش »تحلي
شناســی سياســی عنــوان کتابــی بــه قلــم دکتــر ســعيد 
عبدالملکــی اســت که توســط انتشــارات نشــر علم منتشــر شــده 

ــت. اس
ــش«  ــده داع ــناختی پدي ــل روانش ــاب »تحلي ــی کت ــه تازگ ب
ــم منتشــر شــده  ــعيد عبدالملکــی توســط نشــر عل ــته س نوش
ــت  ــم وضعي ــش پاراداي ــه بخ ــامل س ــاب ش ــن کت ــت. اي اس
گــرا، پارادايــم فردگــرا،  پارادايــم تعامــل گــرا و هشــت 
فصــل اســت؛ عناويــن ايــن فصــول عبارتســت از؛ چارچــوب 
تئوريــک کتــاب، پديــدار شناســی داعــش، داعــش بــه مثابــه 
ــرب  ــان ع ــيزوفرنيک جه ــت ش ــی، وضعي ــار گروه ــک رفت ي
ــی  ــی، بررس ــار جناي ــک رفت ــه ي ــه مثاب ــش ب ــرب، داع و غ
شــخصيت و رفتــار، همدســتی نيروهــای درون فــردی و 

ــدی؛ ــع بن ــردی و جم ــرون ف ب

ســعيد عبدالملکــی نويســنده کتاب مــی گويــد: هــدف از نگارش 
ــوده  ــنگری ب ــت، روش ــه نخس ــاب در وهل ــن کت ــن اي و تدوي
اســت. هــدف ديگــر؛ تهيــه خــوراک فکــری بــرای دانشــجويان 
و اســاتيد ايــن عرصــه مــی باشــد. تــاش شــده اســت رويکردی 
آکادميــک اتخــاذ شــود و بــا بکارگيــری غالــب نظريه هــای روان 
شناســی، ايــن پديــده واکاوی شــده، خاســتگاه، رونــد خيــزش و 
ــی  ــد م ــرد. امي ــرار گي ــل ق ــه و تحلي ــورد تجزي چشــم انداز آن م
رود اســاتيد و دانشــجويان دانشــکده هــای روان شناســی، علــوم 
تربيتــی، علــوم سياســی، علــوم اجتماعــی و ســاير زمينــه هــای 
وابســته در کنــار منابــع مصــوب خــود، از مباحــث ايــن کتــاب نيز 

بهــره منــد شــوند.

ايــن کتــاب در اســفندماه ۱۳94  توســط نشــر علــم و بــا قيمــت 
۱۷5000 ريــال روانــه بــازار نشــر شــده اســت.

»تحلیل روانشناختی پدیده داعش« در یک کتاب

ــام  ــت االس ــر حج ــد دينی«اث ــی عقاي ــاب »روش شناس کت
ــق  ــروه منط ــی گ ــأت علم ــو هي ــاکرين، عض ــا ش حميدرض
فهــم ديــن پژوهشــکده حکمــت و ديــن پژوهــی پژوهشــگاه  

ــد. ــر ش ــه اســامی منتش ــگ و انديش فرهن
کتــاب »روش شناســی عقايــد دينــی« اثــر حجــت االســام 
ــق  ــروه منط ــی گ ــأت علم ــو هي ــاکرين، عض ــا ش حميدرض
فهــم ديــن پژوهشــکده حکمــت و ديــن پژوهــی پژوهشــگاه 

ــگ و انديشــه اســامی منتشــر شــد.   فرهن
ــام  ــت االس ــي حج ــاش علم ــه ت ــر، نتيج ــش حاض پژوه
حميدرضــا شــاکرين اســت کــه در گــروه منطــق فهــم ديــن 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســامی ســامان يافتــه و بــه 

ــت. ــده اس ــازار ش ــی ب ــی راه تازگ
تحقيق حاضر شامل چهار فصل به شرح زير است:

فصل اول: مفاهيم
فصــل دوم: ماهيــت عقايــد دينــی و بروندادهــای روش 

شــناختی آن
فصــل ســوم: زبان شناســی عقايــد دينــی و بروندادهــای روش 

آن شناختی 
فصل چهارم: معرفت شناسی عقايد دينی

ــف  ــود، در توصي ــاب خ ــه کت ــی از مقدم ــنده در بخش نويس
ــد: ــی نويس ــن م ــاب چني ــن کت ــول اي فص

فصــل اول عنــوان کليــات را بــر پيشــاني دارد و پــس از بيــان 
ــم  ــان مفاهي ــق و بي ــي تحقي ــه معرف ــکات ناظــر ب ــاره  اي ن پ
ــي  ــه مفاهيم ــردازد. از جمل ــي  پ ــادي تصــوري بحــث م و مب
ــد از:  ــارت  ان ــوند عب ــي  ش ــاکاوي م ــل معن ــن فص ــه در اي ک
مفهــوم ديــن، اعتقــاد، ايمــان، علــم، معرفــت، يقيــن و گونــه 
ــي  ــن بمعن ــد از: ۱. يقي ــارت  ان ــة آن کــه عب  شناســي چهارگان
 االخــص )يقيــن منطقــي(؛ ۲. يقيــن بمعنــي  الخــاص )يقيــن 
موضوعــي(؛ ۳. يقيــن بمعنــي  العــام؛ 4. يقيــن بمعنــي  االعــم 
)يقيــن روان شــناختي(؛ نيــز مراتــب ســه  گانــة يقيــن در قــرآن 
و ســپس واژه  هايــي، چــون اطمينانــو ســرانجام حجــت 

ــي. ــو اصول منطقي
ــي   ــروع م ــي ش ــد دين ــت عقاي ــوان ماهي ــا عن ــل دوم ب فص
شــود. ايــن فصــل ابتــدا مــاک دينــي  بــودن عقيــده و گونــه 
 شناســي عقايــد دينــي راـ  کــه ده قســمت داردـ  برمي  رســد و 
بروندادهــاي روش  شــناختي آنهــا را مــي  کاود. ســپس ويژگــي  

ــه  ــگاه و کارکــردآن و مؤلف ــي، جاي ــد دين هــاي اساســي عقاي
ــناختي  ــج روش  ش ــا نتاي ــراه ب ــد را هم ــي عقاي ــاي اساس  ه
ــازکاوي  ــن فصــل ب ــر مباحــث اي ــد. از ديگ ــال مي کن آنهادنب
تمايــز عقايــداز معــارف علمــي، آمــوزه  هــاي تاريخــي و تعاليم 
ــاوت  ــوان تف ــي آن بت ــا در پ ــن اســت ت ــي و فقهــي دي اخاق

ــاز شــناخت.  هــاي روش  شــناختياين حــوزه  هــا را ب
ــد دينياســت. در  ــان  شناســي عقاي فصــل ســوم عهــده  دار زب
ايــن فصــل ويژگــي  هــاي زبــان  شــناختي مفاهيــم و گــزاره  
هــاي اعتقاديبــه بحــث گذاشــته شــده؛ آن  گاه مســئلة 
معنــاداري و معناشناســي ايــن گــزاره  هــا از ديــدگاه مکاتــب و 
انديشــمندان غربــي و متفکــران اســامي بــه  تفصيل بررســي 
و نقــد و بروندادهــاي روش  شــناختي هــر  ديــدگاه رصــد 
شــده اســت. ســرانجام زبــان حقيقــي انديشــمندان مســلمان، 
ــا راه  ــت، تنه ــرده اس ــن ک ــن تبيي ــه صدرالمتألهي ــان ک آن س
 گشــاي معناشــناختي در ايــن حــوزه تلقي شــده و نتايــج روش 

ــت. ــده اس ــناختي آن واکاوي ش  ش

به قلم حجت االسالم حمیدرضا شاکرین؛

کتاب »روش شناسی عقاید دینی« منتشر شد
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