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ــزارش گــــ

ــا  ــی ب ــباهت هاي ــی دارای ش ــاد مقاومت اقتص
ــی  ــای اصل ــی اقتصــادی اســت. مبن نونهادگراي
ايــن مــدل جديــد اقتصــادی، تاکیــد بــر نقــش 
ــه  ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــا در فراينده نهاده
کمتــر در اقتصــاد کالســیک مــورد اشــاره قــرار 

ــت. گرفته اس
ــه اعتقــاد بســیاری  نظريــه اقتصــاد مقاومتــی ب
از کارشناســان و صاحبــان نظــر در حــوزه 
ــع و جامــع اســت  ــه بدي اقتصــادی، يــک نظري
ــاد  ــل ايج ــفه کام ــک فلس ــر ي ــی ب ــه مبتن ک
ــترهای  ــاد بس ــا ايج ــا ب ــالش دارد ت ــده و ت ش
تقنینــی و نهــادی الزم، راه را بــرای توســعه 

ســازد. همــوار  ايــران  در  پیشــرفت  و 
ــای  ــوزه ه ــر آم ــه ب ــن نظري ــی اي ــای اصل ابتن
اســالمی و بــه تعبیــر دقیــق تــر، نظــام 
اقتصــادی اســالم اســت؛ کــه مبتنــی بــر 
شــرائط و اقتضائــات روز بازپــروری شــده 
اســت. بــه زعــم راقــم ايــن ســطور و بــا توجــه 
بــه فحــوای کالم مقــام معظــم رهبــری، محــور 
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــی الگ ــی و کانون اصل
ــَل اهلَلّ  ــْن َيْجَع ــبیل اســت؛ )َولَ ــی س ــده نف قاع
لِلَْکاِفِريــَن َعلـَـی الُْمْؤِمنِیــَن َســبِیاًل(]۱[، خــدا تــا 
ابــد اجــازه نــداده کــه کافــران کمترين تســلطی 

ــند. ــته باش ــان داش ــر مومن ب
ــن خصــوص مــی  ــری در اي ــام معظــم رهب مق
ــه  ــوم اســت ک ــچ مســئولی معل ــد: »هی فرماين
راضــی نیســت و موافــق نیســت کــه در مقابــِل 
ــاًل  ــه مث ــرای اينک ــد و ب ــاه بیاي ــمنان کوت دش
ــود، از  ــم بش ــا ک ــود ي ــته بش ــا برداش تحريم ه
ــاال  ــب، ح ــی خ ــد؛ خیل ــت بردارن ــا دس آرمانه
ــد کاری  ــما بیايی ــس ش ــت، پ ــور اس ــه اين ج ک
کنیــد کــه کشــور در مقابــل تحريمهــا مصونّیت 
پیــدا کنــد؛ اقتصــاد مقاومتــی يعنــی ايــن. ... از 
ــئولین  ــئولّیت های مس ــن مس ــه بزرگ تري جمل
ــر  ــد اگ ــه کاری کنن ــت ک ــن اس ــور همی کش
دشــمن دلــش نخواســت تحريــم را بــردارد، بــه 
رونــق کشــور و پیشــرفت کشــور و رفــاه مــردم 
ضربــه ای وارد نشــود؛ راه آن چیســت. راه آن اين 
ــور،  ــه درون کش ــم ب ــه کنی ــه مراجع ــت ک اس
ــور  ــی کش ــای درون ــت، از نیروه ــه درون ملّ ب
اســتفاده کنیــم و راه هايــی وجــود دارد؛ آدم هــای 
صاحب نظــر، آدم هــای کارشــناس و بااخــالص، 
گواهــی می دهنــد کــه راه هايــی وجــود دارد که 
انســان بتوانــد بــه خــودش مّتکــی باشــد. ايــن 
ــی  ــئولین دولت ــور و مس ــئولین کش ــه  مس وظیف
اســت، چشــم ندوزنــد بــه دســت بیگانــه«. ]۲[
ــات اقتصــادی  ــه ادبی ــال نگاهــی ب ــن ح ــا اي ب
ــه نشــان مــی دهــد کــه الگــوی  ــن زمین در اي
اقتصــاد مقاومتــی در پايــه و اســاس بديــع 
اســت، امــا رويکردهــای مشــابهی نســبت 
بــه مخاطــرات ايــن چنینــی در ســطح جهانــی 
مدتهاســت کــه تدويــن و اجرايــی شــده اســت.
شــدن  جهانــی  الگــوی  کــه  زمانــی  از 
)Globalization( يــا بــه تعبیــر دقیــق تــر 
جهانــی ســازی )Globalism( آغــاز شــده، 

ــطح  ــاز در س ــی و ب ــای لیبرال ــعه اقتصاده توس
کشــورها افزايــش يافتــه اســت. ابرقــدرت هــای 
ــا،  ــه اروپ ــکا و اتحادي ــون آمري ــادی همچ اقتص
ــه ســمت توســعه  نظــام اقتصــادی جهــان را ب
اقتصــاد بــاز ســوق مــی دهنــد و همیــن عامــل 
ــا و  ــت ه ــال سیاس ــا در اعم ــت ه ــوان دول از ت
برنامــه هــای خــود کاســته اســت. امــا بــا وقوع 
بحــران هــای متعــدد اقتصــادی جهانــی، اکنون 
اغلــب کشــورها بــه نوعــی احســاس مخاطــره 
جــدی دارنــد؛ از ايــن منظــر کــه هضــم 
شــدن بیــش از حــد در فراينــد اقتصــاد جهانــی 
ــه فروپاشــی اقتصــادی در  ــد منجــر ب مــی توان
زمــان بحــران بــرای کشــورهای کمتــر توســعه 
يافتــه شــود. در حالــی کــه اقتصادهــای برتــری 
همچــون آمريــکا، اتحاديــه اروپــا، ژاپــن و ... بــا 
اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی مــی تواننــد از 

ــد. ــه در ببرن ايــن بحــران هــا جــان ســالم ب
ــاد  ــتاد اقتص ــدوزی، اس ــان خان ــر احس ــه تعبی ب
»اقتصــاد  طباطبايــی،  عالمــه  دانشــگاه 
 vulnerable( شــکننده يــا  آســیب پذير 
economy( نقطــه  مقابــل اقتصــاد مقاومتی 
به شــمار مــی رود و حــدود يــک دهــه اســت از 
ــن  ــذرد. اي ــات اقتصــادی می گ ــد آن در ادبی تول
ــه   ــس از تجرب ــال پ ــد س ــع چن ــوم در واق مفه
بحــران مالــی شــرق آســیا در ســال ۱99۷ مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. بحرانــی کــه مولــود 
ــای  ــردن بازاره ــته  ک ــردی وابس ــای راهب خط
ــه  ــود و ب ــی ب ــرمايه گذاران خارج ــه س ــی ب مال
ســقوط چندســاله  اقتصادهايــی منجــر شــد کــه 
در جهــان بــه عنــوان معجــزه  آســیايی شــناخته 

می شــدند.«]3[
ــرای بررســی  ــم ب ــای مه يکــی از شــاخص ه
شــکنندگی اقتصــادی میــزان بــاز بــودن 
ــراز  ــی ت ــع بررس ــه در واق ــت ک ــادی اس اقتص
ــت.  ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــاری ب تج
ــت  ــر از 50 درصــد وضعی ــواًل نســبت کمت معم
مطلــوب در ايــن زمینــه بــه حســاب مــی آيــد، 
امــا وقتــی بیــش از حــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
بــه واردات يــا صــادرات کشــورها بســتگی پیــدا 
ــوق  ــکنندگی س ــه ش ــاد رو ب ــد، اقتص ــی کن م
پیــدا مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال، بــرای برخی 
ــران ۱99۷  ــیايی در دوران بح ــورهای آس از کش

ــود و  ــیده ب ــش از ۱00 رس ــه بی ــد ب ــن درص اي
همیــن مســاله نیــز باعــث شــد تــا ضــرر و زيان 
ــن کشــورها  ــه اقتصــاد اي هــای گســترده ای ب

ــود. وارد ش
ــودن  ــاز ب ــت ب ــا، وضعی ــق آماره ــه طب البت
اقتصــاد ايــران در شــرايط نرمــال يعنــی 
زيــر 50 درصــد قــرار دارد؛ امــا مســاله 
ــاخص  ــر از ش ــی ديگ ــه در يک ــت ک اينجاس
هــای شــکنندگی اقتصــاد، يعنــی درجــه 
ــوب  ــا خ ــاع م ــی اوض ــز صادرات ــاالی تمرک ب
نیســت. وابســتگی شــديد بــه صــادرات 
ــده  ــث ش ــتقات آن باع ــیلی و مش ــع فس مناب
اســت کــه اقتصــاد ايــران در معــرض آســیب 
ــون تمرکــز دشــمن  ــا کان ــرار بگیــرد و اتفاق ق
در جنــگ اقتصــادی نیــز معطــوف بــه همیــن 
ــه طــوری کــه آمــار صــادرات  ــود؛ ب مســاله ب
نفــت ايــران بــه شــدت در دوران تحريــم 
کاهــش پیــدا کــرد. از ســوی ديگــر، بــا 
تحريــم نظــام بانکــی کشــور، امــکان انجــام 
مبــادالت مالــی بــرای همــان انــدک فــروش 

ــود. ــر نب ــز میس ــت نی نف
از ايــن منظــر، مــی تــوان گفــت اقتصــاد 
مقاومتــی حداقــل در رويکــرد ايجــاد زيرســاخت 
هــای مقاومتــی در برابــر تکانــه هــای اقتصادی 
ناشــی از تحــوالت اقتصــاد جهانــی دارای 
پیشــینه اســت، هرچنــد که در اســاس و فلســفه 
وجــودی الگــوی اقتصــاد مقاومتــی چیــزی 
بیــش از رويکردهــای تــاب آوری اقتصــادی 

اســت.  )Economic resilience(
بــه تعبیــر ديگــر مــی تــوان اقتصــاد مقاومتــی 
را دارای شــباهت هايــی بــا نونهادگرايــی 
 New institutional اقتصــادی 
دانســت.  نیــز   )economics )NIE
ــد اقتصــادی،  ــن مــدل جدي ــی اي ــای اصل مبن
تاکیــد بــر نقــش نهادهــا در فرايندهــای 
اقتصــادی اســت کــه کمتــر در اقتصــاد 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد اشــاره ق کالســیک م
ــاد  ــده در اقتص ــن قاع ــال، مهمتري ــرای مث ب
کالســیک دســت نامرئــی آدام اســمیت اســت 
ــع در  ــا و مناف ــادم نیروه ــد دارد تص ــه تاکی ک
بــازار رقابتــی موجــب ايجــاد هماهنگــی 
ــازار  ــم ب ــه تنظی ــادل و در نتیج ــاد و تع اقتص

ــان داده  ــی نش ــارب واقع ــا تج ــود. ام ــی ش م
ــار  ــن رفت ــل چنی ــاد در عم ــه اقتص ــت ک اس
نمــی کنــد. اقتصــاد کینــزی نیــز بــرای رفــع 
ــت  ــده و دس ــه آم ــه عرص ــش ب ــن چال همی
ــازار را  ــدود در ب ــالت مح ــرای مداخ ــت ب دول
بــاز مــی کنــد. نونهادگرايــی اقتصــادی تاکیــد 
ــازار و  ــا ب دارد آنچــه کــه باعــث مــی شــود ت
ــی  ــه دســت نامرئ ــا نظري اقتصــاد متناســب ب
حرکــت کنــد، تاثیــر همیــن نهــاد بــرای 
ــه  ــت ک ــه اس ــراد جامع ــاد و اف ــاع اقتص اوض
ــاب  ــده انتخ ــه قاع ــود همیش ــی ش ــث م باع
عقالنــی آن طــور کــه مــد نظــر اســت پیــش 

ــد. نیاي
از ســوی ديگــر، ايــده اقتصــاد مقاومتــی نیــز در 
بطــن خــود دارای نوعی نــگاه نهادگرايانه اســت 
کــه ســعی دارد بــا ۱- ايجــاد نهادهــای انقالبــی 
ــل  ــوزه عم ــش ح ــادی و افزاي ــوزه اقتص در ح
ــژه  ــه وي ــه و ب ــراد جامع ــک اف ــا، ۲- تحري آنه
ــه بخــش  ــرای ورود ب بخــش هــای مردمــی ب
ــه  ــی و ... ب ــه جــای دالل ــدی اقتصــادی ب تولی
ــظ  ــی و حاف ــنديده دين ــر پس ــک ام ــوان ي عن
ــم  ــادی( و 3- ترمی ــرد نه ــی )عملک ــع مل مناف
نهادهــای اقتصــادی موجــود بــرای بهبــود 
ــران را حــل و  ــش اقتصــاد در اي ــردی چال کارک

ــد. فصــل کن
بــه تعبیــر محمدعلــی مهیمــن »هــم  و 
غــم اصلــی سیاســت های کلــی اقتصــاد 
ــاد  ــادی اقتص ــاختار نه ــی س ــی، بازياب مقاومت
ــات  ــی و الزام ــاس مبان ــم براس ــور، آن ه کش
اقتصــاد اســالمی اســت؛ چــرا کــه هــم قانــون 
بزرگ تريــن  به عنــوان  کشــور  اساســی 
ــار و  ــم رفت ــور و ه ــمی کش ــت رس محدودي
ــوان  ــه به عن ــلمان جامع ــردم مس ــرد م عملک
ــور،  ــمی کش ــت غیررس ــن محدودي بزرگ تري
مبتنــی بر اســالم نــاب محمــدی)ص( اســت. 
ــا  ــد متناســب ب ــز باي ــات نهــادی نی ــذا ترتیب ل
ــی را  ــر اثربخش ــا حداکث ــوند ت ــی ش آن بازياب

ــند.«]۴[ ــته باش داش
ــد  ــدی، باي ــع بن ــوان جم ــه عن ــت و ب در نهاي
گفــت کــه الگــوی اقتصــاد مقاومتــی جامعیــت 
ــود دارد؛  ــای خ ــا و رويکرده ــژه ای در بنیاده وي
کــه افــق و دورنمــای روشــنی را در پیــش روی 
ــه  ــت. آنچ ــرده اس ــیم ک ــران ترس ــاد اي اقتص
ــاز اســت در گام نخســت ايمــان  ــروز نی کــه ام
ــو و  ــن الگ ــه اي ــی ب ــئوالن اجراي ــاور مس و ب
توانمنــدی هايــش بــرای عبور اقتصــاد ايــران از 
وضعیــت فعلــی اســت و در گام دوم کار و تالش 
ــو در  ــن الگ ــازی اي ــاده س ــرای پی ــه ب مجاهدان

ــدان عمــل. می
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ــزارش گــــ

هــراس از گســترش نــگاه هــای ســلفی، ســبب شــد تــا علمــای 
اندونــزی بــه فکــر نهادســازی بــرای حراســت از میــراث ســنتی و 

تاريخــی خــود افتــاده و نهضــت العلمــا را تاســیس کننــد.
ــی:  ــد رضاي ـــ حام ــهـ  ــن و انديش ــروه دي ــر، گ ــزاری مه خبرگ
ــن کشــور  ــت تري ــازمان اســالمِی پرجمعی ــن س ــب »بزرگتري لق
مســلمان«، بــرای اثبــات لــزوم شــناخت دقیــق ســازمان نهضــت 
العلمــای اندونــزی کافــی اســت. ســازمانی کــه اعضايــش را از ۲0 
میلیــون تــا ۴0 میلیــون نفــر و البتــه در مــواردی کمابیــش اغــراق 
آمیــز تــا ۷0 میلیــون نفــر تخمیــن زده انــد. مــا امــا در ايــن مجال 
ســعی مــی کنیــم گزارشــی کوتــاه و اجمالــی از نهضــت العلمــای 
اندونــزی ارائــه دهیــم. باشــد کــه پژوهشــگران جريانات اســالمی 
ــزرگ  ــازمان ب ــن س ــر از اي ــی ت ــر و جزئ ــق ت ــناختی دقی ــه ش ب

همــت گمارنــد.

هدف از تشکیل نهضت العلما
نهضــت العلمــا در ســال ۱9۲۶ میــالدی توســط هاشــم اشــعری 
تاســیس شــد. هــدف اصلــی ايــن ســازمان پاســداری از رويکــرد 
ســنتی دينــداری مردمــان اندونــزی در برابــر نگــرش هــای جديد 
ــراس از  ــع ه ــود. در واق ــلفی اش ب ــوع س ــا از ن ــی خصوص دين
ــگاه هــای ســلفی کــه ســازوکارهای ديــن ورزی در  گســترش ن
جهــان اهــل ســنت را مــورد بازتعريــف قــرار می دهد، ســبب شــد 
تــا علمــای آن ديــار بــه فکــر نهادســازی بــرای حراســت از میراث 
ســنتی و تاريخــی خــود افتــاده و نهضــت العلمــا را تاســیس کنند.
فروپاشـی امپراتـوری عثمانـی در ۱9۲۴ کـه حافظ سـنت رسـمی 
دينـداری در میـان اهل سـنت بود و قـدرت گیری تقريبـا همزمان 
آل سـعود در شـبه جزيره عربسـتان کـه مخالف نگاه های سـنتی 
بـوده و شـکلی تـازه از دينـداری را در قالب »سـلفیت« ترويج می 

داد، بـر ايـن هراس هويتـی بی تاثیـر نبود.
دو مولفــه اساســی کــه جريانــات ســنتی اهل ســنت را از ســلفیون 
جــدا مــی کنــد، يکــی تقلیــد اســت و ديگــری تصــوف. ســنتی 
ــی،  ــی حنف ــه فقه ــب چهارگان ــی از مذاه ــد يک ــود را مقل ــا خ ه
شــافعی، مالکــی و حنبلــی مــی دانند، اما ســلفی هــا – غالبــا و نه 
تمامــا - بــه اجتهــاد از طريــق رجــوع مســتقیم بــه قــرآن و ســنت 
معتقدنــد. ســنتی هــا معمــوال بــه فــرق تصــوف گرايــش دارنــد و 
ســلفی هــا – غالبــا نــه تمامــا - متاثــر از مبانــی ابــن تیمیــه بــا 

جريانــات صوفــی موجــود میانــه خوبــی ندارنــد.
ــد  ــت تاکی ــنامه نهض ــل دوم از اساس ــاس در فص ــن اس ــر همی ب
شــده کــه از ويژگــی هــای ايــن جمعیــت تمســک بــه يکــی از 
مذاهــب چهارگانــه اهــل ســنت اســت. مذهــب فقهــی غالــب در 
اندونــزی شــافعی اســت و از نظــر کالمــی اشــعريه و ماتريديــه در 
آن رواج دارد. نهضتــی هــا دارای گرايشــات صوفیانــه قــوی بــوده 
ــان  ــااهلل در می ــه اولی ــور و توســل ب ــارت قب و مناســکی چــون زي
ــل  ــت اه ــه محب ــای صوفیان ــن رويکرده ــان رواج دارد. همی آن
بیــت »ع« و بــروزات اجتماعــی آن را گســترش داده اســت. 
ــا  ــی ه ــد. نهضت ــا دارن ــزد آنه ــی ن ــرام خاص ــز احت ــادات نی س
در تصــوف و عرفــان معمــوال از آمــوزه هــای امــام غزالی و شــیخ 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــادر گیالن عبدالق
رياســت فعلــی ايــن ســازمان بــر عهــده مصطفــی بِســری اســت. 
ــوان  ــه عن ــل ســراج ب ــه اشــتباه ســعید عقی ــران ب معمــوال در اي
ــا ايشــان ريیــس  ريیــس نهضــت العلمــا معرفــی مــی شــود، ام

ــه رئیــس عــام. اجرايــی نهضــت اســت ن

جایگاه اجتماعی نهضت العلما
ــزی تحــت سرپرســتی نهضــت العلماســت  غالــب مســاجد اندون
ــا در  ــی آنه ــای اصل ــگاه ه ــاجد پاي ــر مس ــن خاط ــه همی و ب
ــی  ــدس مســاجد مشــروعیت باالي ــون مق ــزی اســت. تريب اندون
ــیار  ــگاه بس ــز جاي ــت نی ــای نهض ــت. علم ــت داده اس ــه نهض ب

وااليــی نــزد مــردم داشــته و کمتر کســی 
ــه خــود مــی  ــه آنهــا را ب حــق تعــرض ب
ــا را  ــاالی علم ــت ب ــن مرجعی ــد. اي ده
ــت:  ــل دانس ــون دو عام ــوان مدي ــی ت م
ــت  ــان نهض ــب هواخواه ــه غال اول اينک
مردمــان فقیــر شــهرها يــا روســتاها 
هســتند کــه در نظــم ســنتی جامعــه 
ــب را  ــه مذه ــی برپاي ــط طول ــود، رواب خ
ــه  ــند. دوم اينک ــی شناس ــمیت م ــه رس ب

فرهنــگ صوفیانــه موجــود از مشــايخ صوفی شــبه قديســانی می 
ســازد کــه بايــد اطاعــت شــوند. چنیــن تعبــدی نســبت بــه علمــا 

ــود. ــی ش ــت م ــر ياف ــب کمت ــه مرات ــلفی ب ــات س در جريان
ــود  ــط در خ ــه رواب ــت ک ــن اس ــه اي ــن زمین ــم در اي ــه مه نکت
ــوارد  ــیاری از م ــی در بس ــت. يعن ــی نیس ــا طول ــت العلم نهض
کیايــی]۱[ هــای محلــی مقبولیت و مشــروعیت بیشــتری نســبت 
بــه رهبــران اصلــی ســازمان دارنــد. ايــن مســئله ضــرورت ارتباط 
ــا کیايــی هــای رده هــای میانــی نهضــت را دوچنــدان  گیــری ب
ــران  ــا رهب ــط حســنه ب ــد. چــرا کــه صــرف ايجــاد رواب مــی کن
اصلــی ســازمان نمــی توانــد نزديکی بدنــه آن بــه جريــان انقالب 

اســالمی را تضمیــن کنــد.

سنتی ها و نوسنتی ها
بدنــه اصلــی نهضــت بــا توجــه بــه دو مولفــه مهمــی کــه بــدان 
اشــاره شــد کمــاکان ســنتی اســت. امــا جريانــی جديــد در درون 
نهضــت شــکل گرفتــه کــه بــا در پیــش گرفتــن اجتهــاد بــه جای 
تقلیــد، راه خــود را تــا حــدی از ســنت رســمی نهضــت جــدا کرده 
اســت. ايــن جريــان »نوســنتی« نامیده شــده اســت. نوســنتی ها 
کــه مصطفــی بســری رهبــر فعلــی نهضــت نیــز جــزو آنهاســت، 
توانســته انــد علیرغــم مخالف های بســیار »تقلیــد روشــی« را به 

جــای »تقلیــد قولــی« در نهضــت بــه تصويــب برســانند.
نکتـه مهـم در ايـن زمینه تفـاوت میان جنـس اجتهاد ايـن جريان 
بـا اجتهاد در جريانات سـلفی اسـت. در حالـی که اجتهـاد در میان 
سـلفیون وسـیله ای اسـت برای وفـاداری بیشـتر بر نـص و اصل 
گرفتن ظواهر آن، نوسـنتی هـا اجتهاد را برای دخالت بیشـتر عقل 
و درنظـر گرفتـن مصالح و شـرايط زمانـه در صدور احکام شـرعی 
بـه کار مـی گیرنـد. در واقـع مـی تـوان گفـت جريان نوسـنتی در 
اينجا به نوسـلفی هـا يعنی سـلفیت از جنس محمد عبـده نزديک 
می شـود نه سـلفیت رشـیدرضا. آنهـا همچـون عبده سـعی دارند 
بـا کاربـرد عقل در فهـم دين، میـان مفاهیـم دينـی و ارزش های 
دنیـای مـدرن سـازگاری ايجاد کـرده و شـکاف های میان اسـالم 
و مدرنیتـه را بـا اسـتفاده از متـون دينـی پـر کننـد. نوسـنتی های 
نهضتـی اختالفاتی اساسـی با سـلفی هـا دارند کـه مهمترين آنها 
نقد به ظاهرگرايی سـلفی هاسـت. تکفیرگرايی بعضی از سلفی ها 
موضـوع ديگری اسـت که نوسـنتی هـا آن را برنمی تابنـد. اصوال 
نـه تنهـا نهضـت العلمـا، کـه اسـالم اندونزيايـی نزد مستشـرقان 

غربـی بـه »چهـره خنـدان اسـالم« معـروف اسـت.
ــه رشــد مــوج ســلفی گــری  ــا توجــه ب ــا همــه ايــن احــوال، ب ب
ــات ســنتی در ســطح  ــول همزمــان جريان و نوســلفی گــری و اف
ــاالی نوســنتی هــای  ــه دلیــل جايــگاه ب جهــان اســالم و نیــز ب
نزديــک بــه نوســلفی گــری در نهضــت العلمــا کــه بــه رياســت 
نهضــت نیــز انجامیــده اســت، بايــد منتظر رشــد بیشــتر نوســنتی 

هــا و گســترش رويکردهــای نوســلفی گــری در نهضــت بــود.

نهضت العلما و سیاست
نهضــت العلمــا از تشــکیل حکومتــی اســالمی در اندونــزی 
ــريعت توســط  ــرای ش ــان اج ــا خواه ــد. آنه ــداری نمــی کن جانب
ــب و  ــروان مذاه ــدت پی ــظ وح ــه حف ــه بهان ــوده و ب ــت نب دول

اديــان مختلــف بــه تعهــد حاکمیــت بــه توحیــد – و نــه اســالم – 
ــت  ــدم فعالی ــای ع ــه معن ــن مســئله ب ــا اي ــد. ام ــت داده ان رضاي
ــاره  ــزرگان نهضــت رســما درب سیاســی آنهــا نیســت. خیلــی از ب
مســائل سیاســی اظهارنظــر کــرده و حتــی بــه مناصــب سیاســی 
نیــز رســیده انــد. مهمتريــن ايــن افــراد عبدالرحمــن واحــد رئیس 
پیشــین نهضــت العلماســت کــه در مقطعی بــه رياســت جمهوری 

اندونــزی نیــز رســید.
حضــور بعضــی رجــال نهضــت در حکومــت و نیــز کمــک هــای 
ــت، در  ــه نهض ــر ب ــای ديگ ــت ه ــزی و دول ــت اندون ــی دول مال

مواضــع ايــن ســازمان بــی تاثیــر نبــوده اســت.
رويکــرد مصلحــت گرايانــه اعضــای نهضــت در مواضــع سیاســی 
ــع،  ــن مواض ــن اي ــی تري ــت. جنجال ــوده اس ــر ب ــز موث ــا نی آنه
نظــرات عبدالرحمــن واحــد اســت که مســئله فلســطین را مســئله 
ــادی  ــه اقتص ــاد رابط ــتار ايج ــت و خواس ــی دانس ــی م ای عرب
ــه  ــا واکنــش شــديد بدن ــه ب ــود! ايــن موضــع البت ــا اســرائیل ب ب
نهضــت مواجــه شــده و احتمــاال از داليــل ســقوط دولــت واحــد 
نیــز بــوده اســت. مصطفــی بســری رهبــر کنونــی چنیــن نگاهــی 
ــی  ــاد را از منظــر ب ــاس و جه ــاد مســلحانه حم ــی جه ــدارد ول ن
ــورد  ــوم فلســطین م ــه هــدردادن خــون مــردم مظل فايدگــی و ب

نقــد قــرار مــی دهــد.

مواضع نسبت به انقالب اسالمی و ایران
نهضــت از ابتــدا نــگاه مثبتــی بــه انقــالب اســالمی ايــران داشــته 
اســت. ســعید عقیــل ســراج ريیــس اجرايــی کنونــی بــه 
ــران  ــالمی اي ــالب اس ــز از انق ــی نی ــده و تمجیدهاي ــران آم اي
و امــام خمینــی داشــته اســت. او حتــی از فعالیــت هــای تشــیع 
در اندونــزی دفــاع کــرده اســت. امــا پساســنتی هــای شــبه مدرن 
انقــالب ايــران را نمونــه ای از عــدم مطلوبیــت اجــرای شــريعت 
ــه يــک ســری دســتورات فرمــی  ــان اســالم را ن ــد. آن مــی دانن
کــه »شــريعت« باشــد، بلکــه معانــی و مضامینــی مــی داننــد که 
شــريعت صرفــا وســیله ای متناســب بــا زمــان بــرای رســیدن بــه 

آنهاســت.]۲[
ــه دلیــل رويکردهــای تقريبــی و مســامحه  در مجمــوع هــم ب
ــه  ــای صوفیان ــودن رويکرده ــگ ب ــه نهضــت و هــم پررن گران
ــه گــوش  آن، مواضــع ضدشــیعی چندانــی از نهضــت العلمــا ب

ــد. نمی رس
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- وهابیــت در اندونــزی. ســید محســن میــری. پژوهــش هــای 

ــار ۱388 ــه ای، شــماره اول، به منطق
-  مصاحبه مسئول هماهنگی نهضت العلما
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________________________________________
]۱[ - نامــی کــه اندونــزی هايــی بــرای روحانیــون خــود بــه کار 

مــی برنــد
]۲[  - اطلس رهبران، ص ۶3

گزارشی از نهضت العلمای اندونزی؛

بزرگترین سازمان اسالمی را بهتر بشناسیم
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ــزارش گــــ

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــأت علم ــو هی ــی، عض نجف
مطالعــات فرهنگــی گفــت: نهضــت تحريــم تنباکــو توانســت 
ــون  ــد چ ــت کن ــیع تثبی ــب تش ــران را در قال ــی اي ــت مل هوي
ــا يــک وضــع مردمــی  ــداری اســت کــه ب ــن نهضــت بی اولی

ــود. ــی ش ــرو م روب
از سلســله نشســت هــای اقتصــاد مقاومتی، نشســت »نهضت 
تحريــم، نفی ســلطه بیگانــه« در موسســه پژوهشــی فرهنگی 
ــی  ــت موس ــن نشس ــد. در اي ــزار ش ــالمی برگ ــالب اس انق
حقانــی، موســی نجفــی، محمد حســن رجبــی دوانــی، يعقوب 
ــخنرانی  ــه س ــی ب ــادل پیغام ــی و ع ــد تفرش ــی، مجی توکل

ــد. پرداختن
در ابتــدای ايــن نشســت موســی حقانــی بــه عنــوان مقدمــه با 
اشــاره بــه ۲۴ ارديبهشــت مــاه ســالروز صــدور فتــوای تحريــم 
ــم  ــت تحري ــت: حرک ــیرازی گف ــرزای ش ــو از ســوی می تنباک

تنباکــو زمینــه نهضــت بزرگتــری بــه نــام مشــروطیت شــد.
اولیــن ســخنران ايــن نشســت موســی نجفــی بــود کــه بحث 
خــود را در مــورد گفتمــان تحريــم در انديشــه بیداری اســالمی 
در قــرن اخیــر ارائــه داد، وی در بــاب نقــش انديشــه تحريم در 
تکامــل بیــداری اســالمی گفــت: نظام صفــوی و مشــروطیت 
ــی  ــت مل ــام از هوي ــک نظ ــب ي ــالمی در قال ــالب اس و انق
ــد. امــا غیــر از ايــن دوران  ــران دفــاع مــی کــرده ان شــیعی اي
چــه چیــزی بايــد از هويــت دينــی جامعــه شــیعه دفــاع مــی 

کــرده اســت؟
وی ادامــه داد: در حــد فاصلــه ســقوط صفويــان بــا صرفنظــر 
ــن  ــد اي ــزی باي ــا دوره ســال 5۷، يــک چی از دوره مشــروطه ت
هويــت را تامیــن مــی کــرد کــه مــن اســم آن را بیــداری مــی 

ــذارم. گ
نجفــی گفــت: بیــداری اســالمی در مصــر بــا برخــورد نظامــی 
خــود را نشــان داد. هــر چه گذشــت مدرنیســم وارد کشــورهای 
اســالمی مــی شــود و قــوت و قــدرت انقــالب فرانســه خــود را 
نشــان مــی دهــد. لــذا يــک تقابــل ســلبی بــه وجــود آمــد کــه 

نــام آن همــان بیــداری اســالمی اســت.
وی ادامــه داد: از ســال ۱۲۴۱ کــه قــرارداد ترکمانچــای امضــا 
ــه  ــود ب ــی ش ــال م ــدود ۷0 س ــه ح ــری ک ــا ۱309 قم ــد ت ش
غلــط يــا درســت عصــر بــی خبــری نامیــده مــی شــود. بايــد 
گفــت کــه نهضــت تنباکــو در گام اول ايــن فضــای ســلبی را 

بــه فضــای ايجابــی تبديــل کــرد.
ــوم انســانی و مطالعــات  عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه عل
فرهنگــی گفــت: بــا نهضــت تحريــم تنباکو بیــداری اســالمی 
ــوزه  ــه ح ــنن ب ــان تس ــر و جه ــی در مص ــلبی نظام ــاز س از ف
اقتصــادی منتقــل شــد. در دوره مشــروطه ايــن تقابل سیاســی 
مــی شــود و در دوره رضاخــان وجــه فرهنگــی بــه خــود مــی 
گیــرد و در نهايــت در دوران انقــالب اســالمی شــکل تمدنــی 
ــده  ــر ش ــوی ت ــل ق ــان مقاب ــم جري ــت ه ــد گف ــذا باي دارد. ل

اســت و هــم مــا.
نجفــی گفــت: نهضــت تحريــم تنباکــو توانســت هويــت ملی 
ايــران را در قالــب تشــیع تثبیــت کنــد. اولیــن نهضت بیــداری 
ــت  ــود، نهض ــی ش ــرو م ــی روب ــع مردم ــک وض ــا ي ــه ب ک
تحريــم تنباکــو اســت. بايــد گفــت قبــل از موضــوع تحريــم 
ــه ايــن شــکل نداريــم و  تنباکــو، جريــان بیــداری اســالمی ب

بیشــتر در حــوزه تســنن ايــن امــر را شــاهد هســتیم.
ــه ايــن صــورت بیــداری اســالمی در جهــان  وی ادامــه داد: ب
تشــیع تحقق پیــدا کــرد و وقتــی ايــن بیــداری از وجــه نظامی 
ــل  ــه وجــه اقتصــادی تبدي ــم ب کــه در مصــر شــاهد آن بودي
مــی شــود ايــن نشــاندهنده يــک نــوع بلــوغ فکــری و رشــد 

اســت.
ــوده  ــی ب ــه هويت ــک قضی ــو ي ــم تنباک ــت: تحري ــی گف نجف
اســت، چــون ورود غــرب بــه بــازار ايــران مســاوی با شکســت 

غــرور ملــی مــا بــوده اســت.
وی در پايــان ســخنان خــود گفــت: تحريــم تنباکــو بــذری در 
جامعــه روحانیــت پاشــید کــه روحانیــت و سیاســت را بــه هــم 
پیونــد داد و بعدهــا هیــچ دســتی نتوانســت ايــن دو را جــدا کند 
ــذا در ذات  ــواب داد. ل ــروطه ج ــی زود در مش ــذر خیل ــن ب و اي
ــود. در نهضــت ملــی  نهضــت تحريــم ســازندگی و ايجــاب ب
ــی  ــه شــده ول ــی آن گرفت ــد دين ــز اگرچــه بع شــدن نفــت نی

ــم در آن وجــود دارد. ــرات نهضــت تحري اث

دومیــن ســخنران ايــن نشســت محمدحســن رجبــی دوانــی، 
مــورخ و پژوهشــگر ايرانــی بــود کــه بحــث خــود را در مــورد 
ــیرازی  ــرزای ش ــم می ــی حک ــی و خارج ــی داخل ــاد سیاس ابع
ارائــه داد. وی گفــت: حکــم میــرزا ســبب شــد تحوالتــی بیــن 
ــروزی  ــه پی ــر ب ــن ام ــود و اي ــت ايجــاد ش ــلطنت و روحانی س

ــت منجــر شــد. ــی روحانی مقطع
ــز  ــه تشــکر آمی ــرزای شــیرازی دو نام ــزود: می ــورخ اف ــن م اي

بــرای ناصرالديــن شــاه مــی فرســتد و از او تشــکر می کنــد. در 
حالــی کــه ســیدجمال الديــن اســدآبادی ســه نامــه بــه علمای 
آن دوران مــی فرســتد و خواســتار خلــع ناصرالديــن شــاه مــی 

شــود.
وی ادامــه داد: میــرزای شــیرازی نمــی خواهــد پادشــاه خفیــف 
و خــار شــود و اقتــدار نظــام زيــر ســوال بــرود. ايــن موضــع را 
مراجــع مشــروطه خــواه نداشــتند، لــذا در آن دوره اقتــدار نظــام 

بــه يــک بــی نظمــی و هــرج و مــرج تبديــل شــد.
رجبــی دوانــی اضافــه کــرد: در بســتر تحريــم تنباکــو از نظــر 
ــر  ــد. اگ ــت ش ــال تثبی ــیعه کام ــت ش ــگاه مرجعی ــی پاي داخل
تــا قبــل از ايــن مراجــع نســبت بــه ابعــاد نظامــی و سیاســی 
اســتعمار حســاس بودنــد در قضیــه تحريــم تنباکــو بــه وجــوه 
ــه  ــه شــد ک ــز توج ــد اقتصــادی نی ــی بع ــر اســتعمار يعن ديگ

ــگاه آنهــا را نشــان مــی دهــد. عمــق ن
وی تصريــح کــرد: فتــوای میــرزا بــه مراتــب از ابعــاد اقتصادی 
فراتــر اســت و ابعــاد فرهنگــی و سیاســی داشــته اســت. ايــن 

قضیــه نقطــه عطفــی در تحــول نــگاه مراجــع بــود.
ــم  ــت: تحري ــان گف ــخ در پاي ــوزه تاري ــگر ح ــن پژوهش اي
ــت  ــد گف ــرد. باي ــاال ب ــگاه شــیعه و مراجــع را ب ــو جاي تنباک
ايــن قضیــه متقابــال اســتعمار را نســبت بــه قــدرت مراجــع 
ــردم را  ــد م ــی توان ــیعه م ــری ش ــه رهب ــرد ک ــیار ک هش

ــد. ــیج کن بس

در ادامــه ايــن نشســت يعقــوب توکلــی بــه ارائــه بحــث خــود 
در بــاب شــکل گیــری انحصــارات و مقابلــه بــا آن در تحريــم 
تنباکــو پرداخــت. وی گفــت: ايــده ســرمايه داری ايــن بــود که 
ــتند  ــا تجــارت داش ــا آنه ــه ب ــر کشــورهايی ک ــد در براب بتوانن

بــرای خــود مزيــت مطلــق ايجــاد کننــد.
ــق را مطــرح  ــه مزيــت مطل وی ادامــه داد: آدام اســمیت نظري
ــم  ــا کشــورهايی انجــام دهی ــد ب کــرد و گفــت تجــارت را باي
کــه ايــن کشــورها در تولیــد يــک کاال دارای مزيــت مطلــق 

ــد. ان
توکلــی افــزود: ديويــد ريــکاردو نظريــه تقســیم بیــن المللــی 
ــای  ــه ج ــا ب ــه م ــرد ک ــرح ک ــص را مط ــل تخص ــا اص کار ي
ــک کاال وارد  ــد ي ــور در تولی ــک کش ــا ي ــم ب ــه بخواهی اينک

نجفی در نشست »نهضت تحریم، نفی سلطه بیگانه« :
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ــزارش گــــ

معاملــه شــويم، شــرايط را طــوری رقــم بزنیــم کــه آن کشــور 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــد کن ــاص تولی ــک کاالی خ ــا ي ــد تنه بتوان
اينکــه قــدرت تعییــن قیمــت را داريــم -چــون تنهــا خريــدار 
ــرای مــا مزيــت هــای مختلفــی ايجــاد  مــا هســتیم- ايــن ب

ــد. ــی کن م
ايــن اســتاد دانشــگاه گفــت: لــذا در مــورد کشــورهای مختلف 
بــه يــک خــط تفاهــم رســیدند کــه هــر کشــور چــه کااليــی 

مــی توانــد تولیــد کنــد.
ــرن ۱9 بحــث انحصــارات  ــه دوم ق ــا از نیم ــزود: تقريب وی اف
شــکل مــی گیــرد و ايــن امــر هزينــه هــای ناشــی از ســرمايه 
ــع ســرمايه  ــد و تجــارت را کاهــش داده و مناف ــذاری و تولی گ

داری را افزايــش داد.
ــن  ــه اي ــرن ۱9 ب ــر ق ــار داشــت: اواخ ــی اظه ــوب توکل يعق
منتهــی مــی شــود کــه غربــی هــا بتواننــد ســرزمین هــای 
ــن  ــا اي ــد ت دور دســت را در مســیر انحصــار خــود در بیاورن
ــال ســودان را  ــد. مث ــرای آنهــا کاال درســت کنن کشــورها ب
ــرار  ــد شــکر و... ق ــرای تولی ــا را ب ــه و کوب ــد پنب ــرای تولی ب
ــه ای  ــت غل ــد مــی شــود ماهی ــی کــه تولی ــد. کاالهاي دادن
ــه  ــور ب ــردم آن کش ــه م ــت ک ــور نیس ــن ط ــدارد و اي ن
واســطه تولیــد آنهــا از ســرمايه داران بــی نیــاز شــوند. پنبــه، 

ــت. ــدات آنهاس ــه تولی ــوه و... از جمل ــکر، قه ش
ــر اســالمی  عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و هن
گفــت: دو قــرارداد رويتــر و قــرداد تنباکــو قراردادهايی هســتند 
کــه بــه مــا تحمیــل مــی شــود. مقاومــت مالعلــی کنــی در 
برابــر قــرارداد رويتــر بســیار ســتودنی اســت کــه ايــن نیــز جــز 
افتخــارات روحانیــت شــیعه اســت. امــا ۱۷ ســال بعــد امتیــاز 
انحصــاری تاســیس بانــک شاهنشــاهی بــه جولیــوس رويتــر 
ــاز تنباکــو شــاهد يــک مخالفــت  داده مــی شــود. امــا در امتی

سراســری هســتیم.
ــوع تعامــل  ــد ن ــوی چن ــا پهل ــه ت وی گفــت: در دوره صفوي
ــوی  ــتیم. در دوره صف ــاهد هس ــت را ش ــا حاکمی ــا ب علم
ــم. در دوران  ــی بینی ــلطنت را م ــت و س ــی روحانی همگراي
قاجــار نیــز شــاهد همراهــی و هــم گامــی علمــا بــا حاکمیت 
قاجــار را بخاطــر دفــاع از ســرزمین شــیعه هســتیم. امــا بعــد 
ــان آرام  ــا از حاکم ــری علم ــه گی ــن فاصل از ترکمانچــای اي
ــد االيــام مالاحمــد نراقــی شــکل مــی  ــا کتــاب عوائ آرام ب

ــرد. گی
توکلــی ادامــه داد: اتفــاق مهمــی کــه اينجــا مــی افتد پیــروزی 
ــت  ــدرت مرجعی ــا ق ــن اســت و از اينج ــن و اوصولیی مجتهدي
حــول بهبهانــی و مــال محمدحســن صاحــب جواهــر شــکل 
گرفــت و در زمــان جانشــینی شــاگردان ايشــان ايــن مرجعیت 

ــه  ــز ب ــیع نی ــان تش ــی جه ــور کل ــید و بط ــدت رس ــه وح ب
ــت. وحــدت دســت ياف

ــا پیــدا کــرد و اطاعــت  ــون قــدرت معن وی گفــت: اينجــا کان
ــرزای  ــه می ــی ک ــت. در زمان ــکل گرف ــع ش ــاری از مراج اختی
ــای  ــه علم ــرد، هم ــی گی ــت م ــت را در دس ــیرازی مرجعی ش

ــد. ــی کنن ــرزای شــیرازی توجــه م ــت می ــه مرجعی ــالد ب ب
وی ادامــه داد: در مســئله تحريــم تنباکــو، مــردم متوجه شــکل 
ــر  ــرب ب ــی غ ــیطره فرهنگ ــادی و س ــار اقتص ــری انحص گی
کشــور هســتند و ايــن مســئله بــه درســتی بــه علمــا منتقــل 
مــی شــود. بايــد گفــت قــدرت ناسیونالیســم ايــن حرکــت را 
شــکل نــداد بلکــه قــدرت اصلــی قــدرت رهبــری روحانیــت 
و اطاعــت معنــوی بــود کــه از مرجــع تقلیــد بــه عنــوان نائــب 
ــران مســئله  ــار اول در اي ــرای ب امــام شــکل گرفــت. اينجــا ب

قــدرت مرجعیــت معنــا پیــدا کــرد.
ــث  ــه بح ــه ارائ ــی ب ــد تفرش ــت مجی ــن نشس ــه اي در ادام
خــود در مــورد توجــه بــه ابعــاد محلــی و منطقــه ای 
نهضــت تحريــم تنباکــو پرداخــت. وی گفــت: چهــار اليــه 
ــوان  ــی ت ــی را م ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق ــی، مل محل
ــه در  ــت ک ــر گرف ــو در نظ ــم تنباک ــوع تحري ــرای موض ب
ايــن خصــوص اســناد بــرون ملــی نیــز مــی توانــد کارگشــا 

ــد. باش
تفرشــی گفــت: نهضــت تنباکــو بــرای خیلــی هــا پايــان يافته 
اســت ولــی مــن معتقــد هســتم هنــوز حجــم زيــادی از داده 
ــه نهضــت تنباکــو وجــود دارد کــه روی آن کار  هــا نســبت ب

نشــده اســت.
وی ادامــه داد: مــا نیازمنــد بازنگــری دقیــق تــر بــر روی اســناد 
ــن اســناد  ــی و انگلیســی هســتیم و عالرغــم اينکــه اي عثمان
تــوام بــا غــرض ورزی و يــا نادانــی باشــد نمــی تــوان آنهــا را 

ناديــده گرفــت.
ــری  ــذاری و تاثیرپذي ــت: تاثیرگ ــخ گف ــگر تاري ــن پژوهش اي
ــی مســئله  ــن الملل ــه تحــوالت بی ــو نســبت ب نهضــت تنباک
مهمــی اســت کــه در اســناد انگلیســی و فرانســوی و... مــی 
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــئله منطق ــژه در مس ــرد. بوي ــدا ک ــوان پی ت
اولیــن بــار بــه موضــوع توجــه سیاســی و راهبــردی بــه نهــاد 

ــت. ــهود اس ــی مش ــناد انگلیس ــت در اس مرجعی
وی گفــت: مقولــه تشــیع و مرجعیــت بــه عنــوان رکــن وحدت 
مــردم ايــران و بــه عنــوان مســئله مهمــی در ايــن اســناد مورد 

توجــه قــرار گرفته اســت.
تفرشــی ادامــه داد: در جريــان تحريــم تنباکــو و موضــع عــزت 
ــوان  ــی ت ــت را م ــار دول ــت ب ــت، موضــع خف ــردم و مرجعی م
مشــاهد کــرد کــه حاضــر بــه دادن خســارت بــه انگلیــس شــد 

ــه خــرج  ــال ب ــک ديپلماســی فع ــران نتوانســت ي ــت اي و دول
دهــد و تــن بــه يــک خفــت فجیــع داد.

عــادل پیغامــی از ديگــر ســخنرانان ايــن نشســت نیــز گفــت: 
ــت و  ــف اس ــا ضعی ــای م ــگاه ه ــی در دانش ــرت تاريخ بصی

ــخ تهــی اســت. ــا از تاري ــوم اجتماعــی م ــات عل ادبی
ــد نشــده  ــک رون ــه ي ــل ب ــداری اســالمی تبدي وی گفــت: بی
اســت و در طــول تاريــخ قلــب بیــداری اســالمی گاهــی مــی 

تپــد و گاهــی خامــوش اســت.
ــدگاه  ــان دي ــه بی ــی ب ــن نشســت موســی حقان ــان اي در پاي
هــای خــود در خصــوص نهضــت تحريــم تنباکــو پرداخــت. 
وی گفــت: بــرای درک بهتــر نهضــت تحريــم بــه دو نکتــه 
ــار اســتعمار در تاريــخ معاصــر  بايــد توجــه کــرد. يکــی رفت
ــری  ــت و ديگ ــار آن اس ــر رفت ــم ب ــول حاک ــران و اص اي
برداشــت علمــا از ايــن تکاپــو بــود کــه بايــد بــا هــم مــورد 

ــرد. ــرار گی واکاوی ق
 حقانــی گفــت: ايــن مســئله درســت نیســت کــه اســتعمار 
ــران  ــند و اي ــته باش ــه داش ــران رابط ــا اي ــتند ب ــی خواس م
ــه  ــد. بلک ــاب بیاورن ــه حس ــود ب ــار خ ــی از اقم ــزو يک را ج
ــتن و  ــه داش ــب نگ ــران عق ــه اي ــبت ب ــا نس ــرد آنه رويک

ــت. ــران اس ــردن اي ــود ک ناب
ــش  ــرای افزاي ــا ب ــری ه ــده امتیازگی ــذا عم ــه داد: ل وی ادام
نفــوذ بــر ايــران و همچنیــن بــرای صیانــت از هندوســتان بوده 
اســت و بــرای صیانــت از هندوســتان ايــران بايــد در وحوشــت 
ــذا بنــای آنهــا نابــودی و  و بربريــت نگــه داشــته مــی شــد. ل

عقــب نگــه داشــتن ايــران بــود.
ايــن کارشــناس تاريــخ گفــت: علمــا وقتــی ايــن نــوع 
ــلط  ــال مس ــرب در ح ــه غ ــد ک ــد، فهمیدن ــرکات را ديدن تح
ــن ساختارشــکنی در همــه  ــز اســت و اي ــر همــه چی شــدن ب

ــد. ــی پیوندن ــوع م ــه وق ــاد ب ابع
ــه  ــد ن ــه خــود رابطــه فکــر مــی کردن ــا ب ــه داد: علم وی ادام
ــی هــا را مــی  ــن تحــرکات غرب ــوع آن. علمــا وقتــی اي ــه ن ب
ديدنــد مــی فهمیدنــد کــه غــرب در حــال تســلط و تاثیــر بــر 
ــد کــه  ــی درک کــرده بودن ــه خوب ــز اســت. علمــا ب همــه چی

ــودی اســت. ــرای ناب ــن حضــور ب اي
ــود  ــور وج ــری در کش ــان منوالفک ــک جري ــت: ي ــی گف حقان
داشــته اســت کــه مــالک پیشــرفت را غربــی شــدن مــی داند. 
اينکــه ملکــم خــان وجــوب حضــور اســتعمارگران را تئوريــزه 
مــی کنــد بــه همیــن نــگاه برمــی گــردد. امــا رويکــرد علمــا 
ايســتادگی در برابــر غــرب و نفــی ســلطه بیگانــگان اســت. لذا 
بحــث علمــا صرفــا اقتصــادی نیســت و جنبــه اســتعماری آن 

را مــی بیننــد.
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ــدرن«  ــانی م ــوم انس ــا عل ــه ب ــی مواج ــه ايران ــت »تجرب  نشس
بــه همــت گــروه فرهنــگ ايرانــی پژوهشــکده فرهنــگ معاصــر 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی،بــا حضــور رضــا 
ــوم  ــگاه عل ــته درپژوهش ــاتید برجس ــاير اس ــی و س داوری اردکان

انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

ــوم  ــا عل ــا ب ــی ه ــه ایران ــی مواجه ــیر تاریخ س
انســانی مــدرن

محمدامیــن قانعــی راد، رئیــس انجمــن جامعــه شناســی ايــران به 
عنــوان يکــی از ســخنرانان ايــن همايــش دربــاره مواجهــه مــا بــا 
علــوم انســانی و اينکــه ايــن مواجهــه چــه تاثیــری روی دســتگاه 

انديشــه ای جامعــه گذاشــته اســت ســخن گفــت.
وی گفــت: بــرای اولیــن بــار در ســال ۱3۱۷ غالمحســین 
ــاز  ــران آغ ــت را در دانشــگاه ته ــم وتربی ــی، تدريــس تعلی صديق
مــی کنــد و پــس از آن يحیــی مهــدوی کتــاب »جامعــه شناســی 
يــا علــم االجتماع)مقدمــات و اصــول(« را تالیــف کــرد. ايــن اثــر 
اولیــن کتــاب جامعــه شناســی اســت کــه در ايــران منتشــر شــده 
اســت. پــس از آن در ســال ۱33۷ موسســه مطالعــات و تحقیقــات 
ــوم  ــکده عل ــال ۱350 دانش ــم در س ــد از آن ه ــی و بع اجتماع
اجتماعــی دانشــگاه تهــران تاســیس شــد. بــه ايــن ترتیــب تاريــخ 
جامعــه شناســی ايــران را مــی تــوان بــه دو قســم ۱3۱۷ تــا ۱33۷ 

ــرد. ــا ۱35۷ تقســیم ک و ۱33۷ ت
قانعـی راد ادامـه داد: در قسـم اول )۱3۱۷ تـا ۱33۷( کـه دوره 
پیشـاتاريخ نـام دارد مـا مواجهـه قدرتمنـدی بـا جامعـه شناسـی 
نداشـتیم اما در دوره دوم )۱33۷ تا ۱35۷( که موسسـه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی به کمک يونسـکو و احسـان نراقی تاسیس شد 
مواجهه نسـبتا قدرتمندی داشـتیم. جالل آل احمد، حسـن حبیبی، 
غالمعبـاس توسـلی، داريوش آشـوری علـی محمـد کاردان و.. از 

جملـه چهـره های اين موسسـه هسـتند.
ايــن اســتاد جامعــه شناســی اضافــه کــرد: در ســال ۱355 گروهی 
از افــراد تصمیــم گرفتنــد کــه بنیــادی بــا نــام مطالعــه فرهنــگ 
ــات و  ــا موسســه مطالع ــاد ب ــن بنی ــا اي ــه بعده ــد ک ــا کنن ــا بن ه
تحقیقــات اجتماعــی ادغــام و تبديــل به پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی شــد. بــه عقیــده مــن نقطــه مواجهــه مــا 
بــا جامعــه شناســی بــه عنــوان علــم مــدرن ســال ۱33۷ اســت. 
در ســال ۱350 بــا انحــالل موسســه مطالعــات و تحقیقــات 

اجتماعــی، جامعــه شناســی راديکالیــزه شــد.
رئیــس انجمــن جامعــه شناســی ايــران تصريــح کــرد: در ســال 
ــی اســت و  ــر نهضــت مل هــای ۱33۷ نســل جــوان تحــت تاثی
جــوان هــای آن دوره تحــت تاثیــر افــرادی چــون دکتــر مصــدق 
هســتند اتفاقــی کــه در ايــن میــان مــی افتــد اينکــه در چنیــن 
ــی  ــیس م ــنفکرانی تاس ــط روش ــی توس ــه شناس ــرايطی جامع ش

ــه  ــن درحالیســت کــه جامع ــد. اي شــود کــه شکســت خــورده ان
شناســی فرانســوی محصــول پیــروزی انقالب فرانســه اســت. در 
امريــکا، جامعــه شناســی محصــول انجیــل اجتماعــی اســت يعنی 
جامعــه شناســان گــروه هايی هســتند کــه در پــی ســاختن جامعه 
ــه  بهتــر هســتند امــا جامعــه شناســی ايــران در شــرايطی کــه ب
وجــود امــد کــه پديدآورنــدگان آن هــم در برابــر غــرب و هــم در 

برابــر قــدرت احســاس شکســت مــی کننــد.
قانعــی راد در پايــان گفــت: در متــون جامعــه شناســی مــا هــم در 
ــه همیــن دلیــل  ان دوران بیشــتر مقاومــت ديــده مــی شــود و ب
هــم جامعــه شناســان مــا هیــچ گاه نتوانســتند بــا توســعه پیونــد 
ــغ آن.جامعــه  ــا مبل ــد ت ــد. آنهــا بیشــتر ناقــد توســعه بودن بخورن
شناســی در ســال ۱35۷ را بايــد در پرتــو کینــه ای در دل 

ــرد ــتجو ک ــنفکران آن دوران جس روش

علــوم انســانی در ایــران یــک نهــال نوپاســت/گریز 
از نظریــه پــردازی

غالمرضــا ذاکــر صالحــی، عضــو هیئت علمــی مؤسســه پژوهش 
و برنامه ريــزی عالــی بــه عنــوان اولیــن ســخنران ايــن نشســت 
بــا اشــاره بــه اينکــه صحبــت هــای او معطــوف بــه مقطــع فعلــی 
علــوم انســانی مــی شــود گفــت: علــوم انســانی در کشــور ما يک 
نهــال نوپاســت کــه بايــد بــه آن نــگاه ســرمايه گذارانــه داشــته 
ــوز  ــه هن ــم ک ــی ده ــا را م ــت نوپ ــل صف ــن دلی ــه اي ــیم. ب باش
بســیاری از بــزرگان ايــن حــوزه در قیــد حیــات هســتند و هنــوز 
خیلــی متــون ترجمــه نشــده در ايــن حــوزه داريــم بــه بیــان ديگر 

مــا هنــوز در مرحلــه اســتقرار علــوم انســانی هســتیم.
ــر  ــت تاثی ــا تح ــای دنی ــه ج ــانی در هم ــوم انس ــزود: عل وی اف
ــوج  ــه ۶0 و ۷0 م ــران در ده ــزی هاســت. در اي شــديدترين ممی
اســالمی ســازی علــوم و بعــد از آن در دهــه 80 و 90 مــوج 
ــوم را داشــتیم. پــس از آن هــم در ۴_5 ســال  بومــی ســازی عل
اخیــر مــوج ســوم ممیــزی علــوم انســانی بــا رويکــرد مهندســی 
ــی چــون تجــاری ســازی،  ــردن اصطالحات ــه کار ب را داشــتیم. ب
ــن  ــای اي ــه نموده ــانی و ... از جمل ــوم انس ــازی عل ــاوری س فن
رويکــرد اســت. در آينــده هــم حتمــا مــوج ديگــری راه مــی افتــد.
ذاکـر صالحـی ادامه داد: يکی از مشـکالتی که در سـال های اخیر 
وجـود دارد ايـن اسـت که نوعی گريـز از نظريـه و نظريـه پردازی 
وجـود دارد؛ دلیلـش هـم ايـن اسـت کـه ما فلسـفه امـوزش عالی 
نداريـم. ما امروز نوعـی علوم انسـانی M.B.A داريـم و انتظارات 
از علوم انسـانی، بازاريابی اسـت. متاسـفانه اين اتفـاق در زمانی در 
حـال رخ دادن اسـت کـه علـوم انسـانی هنـوز بـه ايـن توانمندی 
نرسـیده اسـت. علوم انسـانی در ايران از بـی قدرتی رنـج می برد.
مولــف »دانشــگاه ايرانــی« اضافــه کــرد: کاربــردی ســازی و يــا 
تجــاری کــردن علــوم انســانی نوعــی جفــا در حــق علوم ا نســانی 

ــاير  ــرای س ــری ب ــد نقــش رهب ــانی باي ــوم انس ــون عل اســت چ
ــد  ــک کاالی متجس ــودش ي ــه خ ــه اينک ــد ن ــته باش ــوم داش عل
ــت  ــش اس ــورم نق ــا دچارت ــی م ــانی فعل ــوم انس ــد کند.عل تولی
يعنــی اينکــه بیــش از تــوان خــودش نقــش بــه عهــده گرفتــه و 
مطالبــات و انتظــارات از آن هــم بســیار گنــگ اســت. مــا از علــوم 
انســانی هــم توقــع امــوزش خــوب داريــم هــم حــل آســیب های 
اجتماعــی، هــم تجــاری ســازی و ....در حالــی کــه علــوم انســانی 

نوپــا تــوان ايــن کارهــا را نــدارد.
عضو هیئـت علمی مؤسسـه پژوهـش و برنامه ريـزی عالی گفت: 
بنـده در چندسـال پیش حـدود ۱03 اثر نويسـندگان ايرانـی درباره 
بومی سـازی را فراتحلیل کردم و بیشـتر تشـکک آراء پیـدا کردم. 
يعنـی در همـه ايـن آثار مشـخص نبود کـه منظـور آنهـا از بومی 
سـازی، بومـی سـازی بـه معنای ريشـه هـای غربـی آن اسـت يا 
بومـی سـازی که در دهـه 30 و۴0 افـرادی چون فرديـد، جالل آل 
احمـد و .. مطـرح کردنـد. خالصه اينکـه در مقطع فعلـی منظورما 
از بومـی سـازی واضـح نیسـت، ايـن در حالیسـت کـه دانـش 
بومـی بـا بومـی سـازی دانـش بـا هـم فـرق دارد و در ايـران بـه 

آن توجـه نمی شـود.
حمیــد پارســانیا، پژوهشــگر و نويســنده ايرانــی و عضــو شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی از ديگــر ســخنرانان ايــن مراســم بــود. 
ــه ايــن موضــوع توجــه  ــد ب ــز باي ــا پیــش از هرچی وی گفــت: م
کنیــم کــه علــوم انســانی چیســت؟ بــه عقیــده بنــده الزم نیســت 
کــه علــوم انســانی از علــوم طبیعــی جــدا شــود چــون علــوم پايــه 
ريشــه در علــوم انســانی دارد و ايــن دو بــا هــم در تعامــل هســتند 

بــه بیــان ديگــر علــوم پايــه از ســنخ علــوم انســانی اســت.
وی افــزود: نــگاه مــا بــه فرهنــگ همــواره فناورانــه بــوده اســت و 
ــی از  ــا حت ــتیم، م ــگ نداش ــای فرهن ــه اليه ه ــه ب ــچ گاه توج هی
آمــوزش عالــی نیــز لفــظ فرهنــگ را حــذف کرديــم و هنــوز هــم 
نــگاه دارالفنونــی بــه فرهنــگ داريــم. مــا گريــزی از تکنولــوژی 
ــه  ــز ک ــنايی نی ــبک آش ــت و س ــن معرف ــا اي ــم، ام ــم نداري و عل
همــراه بــا شــتابزدگی و ناتوانــی اســت، بــرای مــا صحیح نیســت. 

بنابرايــن، حوزه هــای مــا نیــاز بــه خودآگاهــی دارنــد.
ــت  ــد هوي ــر بخواهن ــا اگ ــای م ــوزه ه ــه داد: ح ــانیا ادام پارس
ــی همــه  ــد الزم اســت تحــول و دگرگون خودشــان را حفــظ کنن
ــای تاريخــی و ســنت  ــد از معن ــوزه باي ــه داشــته باشــند. ح جانب

ــد. ــاع کن ــود دف ــی خ تاريخ

ــخ  ــم/ تاری ــفی داری ــی فلس ــه خوداگاه ــاج ب احتی
ــت ــذف نیس ــل ح قاب

عبدالرســول خیرانديــش، اســتاد تاريــخ دانشــگاه شــیراز بــه عنوان 
ــخ  ــه از تاري ــا چ ــت: م ــت گف ــن نشس ــخنرانان اي ــی از س يک
خوشــمان بیايــد چــه خوشــمان نیايــد بايــد آن را بخوانیــم و حذف 

گزارش مهر از نشست »تجربه ایرانی مواجه با علوم انسانی مدرن« 
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کردنــی هــم نیســت. تاريــخ، مصــدر خیلــی از خدمــات و اتفاقــات 
اســت و اگــر تاريــخ نداشــتیم، نقــص خیلــی بزرگــی داشــتیم.

وی افــزود: آنچــه مــا بــه عنــوان تاريــخ نــگاری درســی از دوران 
دبســتان و راهنمايــی تــا بــه حــال داشــتیم از نــوع تاريــخ نــگاری 
ــرن  ــگاری از ق ــخ ن ــوع تاري ــن ن ــت. اي ــا critic  اس ــای ي انتق
۱9 بــه وجــود آمــد و جــزو يکــی از خالــص تريــن انــواع تاريــخ 
نــگاری اســت. ايــن نــوع از تاريــخ نــگاری بــر ســه پايــه  ويژگــی 
زمــان، مــکان و علیــت اســتوار اســت. تاريــخ نــگاری انتقــادی را 
مــی تــوان تاريــخ نــگاری محــض دانســت چــون همــه اتفاقــات 

در آن براســاس تاريــخ و زمــان دقیــق بررســی مــی شــود.
خیرانديـش ادامه داد: تاريخ نـگاری انتقادی در اواخـر قرن نوزدهم 
در واکنـش بـه تاريـخ نـگاری رومانتیـک به وجـود آمد. آثـار ادبی 
کـه در ايـران به عنـوان آثـار تاريخی می شناسـیم مثـل  بینوايان 
همگـی تحـت تاثیـر جريـان تاريخ نـگاری رومانـس بوده اسـت. 
دلیـل از بیـن رفتـن تاريـخ نـگاری رومانس هـم اين بـود که عده 
ای انتقـاد داشـتند اين مـدل تاريخ نـگاری، جديت و دقـت الزم را 

برای تاريـخ نگاری نـدارد.
ــا  ــگاری م ــه کــرد: تاريــخ ن اســتاد تاريــخ دانشــگاه شــیراز اضاف
ــی  ــد در حال ــه روايــت کن ــا بــی طرفان همــواره تــالش داشــته ت
کــه تاريــخ بــی طــرف نمــی شــود. تاريــخ بــی طــرف بــی مــزه 
اســت بــه همیــن دلیــل هــم اغلــب دانــش آمــوزان مــا از ايــن 
ــرح  ــم مط ــا ه ــای دنی ــه ج ــد. در هم ــی آي ــان نم درس خوشش
ــخ  ــی طــرف باشــد. از نظــر تاري ــد ب ــخ نباي مــی شــود کــه تاري
ــه  ــد ب ــی کن ــت م ــخ کفاي ــان و تاري ــر زم ــگاری کريتیــک ذک ن
همیــن دلیــل هــم از ديــدگاه ايــن نــوع تاريــخ، قصــه هايــی چون 
شــاهنامه افســانه و اســاطیرند نــه تاريــخ؛ اگــر اينطــور باشــد پس 
پــدران مــا در گذشــته خوانــش غلــط از تاريــخ داشــتند و بــه مــا 

هــم غلــط اموختنــد.
ــی  ــادی م ــخ انتق ــد از تاري ــا باي ــت: م ــان گف ــش در پاي خیراندي
گذشــتیم و بــه عرصــه هــای ديگــری مــی رفتیــم ولــی ايــن کار 
ــم  ــان کردي ــا تاريخم ــا ب ــه م ــی، کاری ک ــچ ملت ــم. هی را نکردي
بــا تاريخــش نکــرد. مــا هیــچ گاه نــگاه رواياتمــان را بــر مبنــای 
ــدارم کــه رســتم و  ــم. مــن پروايــی ن ــرار ندادي ــگاری ق تاريــخ ن
ســهراب را واقعــی بدانــم چنانچــه همــه جــا هــم ايــن را گفتــم 
امــا متاســفانه مــا هیچکــدام از ايــن هــا را تاريــخ نــگاری رســمی 
نمــی دانیــم؛ پــاک کــردن روايــات تاريخــی يعنــی از بیــن بــردن 
خیلــی چیزهــا؛ تاريــخ نــگاری مــا احتیــاج بــه خوداگاهی فلســفی 
دارد. دانشــجويان رشــته تاريــخ مــا بايــد فلســفه بخواننــد و برنامه 
ــی  ــت فعل ــه در حال ــد وگرن ــدا کن ــترش پی ــان گس ــی ش آموزش

اوضاعمــان از چیــزی کــه هســت بهتــر نمــی شــود.

ــران/ ــردازی در ای ــه پ ــد و نظری ــدان نق ــل فق دالی
ویژگــی هــای اندیشــه انتقــادی

ــیار  ــم و دانش ــرداز، مترج ــنده، نظريه پ ــان نويس ــی نجومی امیرعل
ادبیــات انگلیســي و نظريــه ادبی دانشــگاه شــهید بهشــتی در اين 
ــا نقــد و نظريــه  ــوم انســانی مــدرن ب نشســت نســبت میــان عل

ادبــی را بررســی کــرد.
ــه علومــی مــی گوينــد کــه درک و  ــوم انســانی ب وی گفــت: عل
ــد.  ــی کن ــاوت را بررســی م ــای متف ــوزه ه ــه انســان در ح تجرب
ــورد  ــی م ــه تنهاي ــوع »آب« را ب ــر موض ــه اگ ــوان نمون ــه عن ب
بررســی قــرار دهیــم علــوم طبیعــی اســت ولــی اگــر نقــش آب 
را در زندگــی انســان مــورد بررســی قــرار دهیــم، بــه حــوزه علــوم 
انســانی مربــوط مــی شــود. بــه عبــارت ديگــر علــوم انســانی و 
علــوم طبیعــی موضــوع مــورد مطالعــه شــان يکــی اســت ولــی 

ــاوت دارد. ــا هــم تف رويکردهايشــان ب
نجومیــان ادامــه داد: نقــد يــک مقولــه مــدرن اســت چــون کارش 
پرسشــگری و ايجــاد ترديــد در امــور بديهــی اســت. ورود نقــد بــه 
ايــران را مــی تــوان همزمــان بــا ورود مدرنیتــه بــه ايران دانســت. 
ــه  ــد نظري ــه بع ــران از دوران نوشــته هــای رضــا براهنــی ب در اي

نقــد ادبــی مطــرح مــی شــود.
ايــن اســتاد دانشــگاه شــهدی بهشــتی در ادامــه بــه داليــل فقدان 
ــئله  ــت: مس ــت و گف ــران پرداخ ــردازی در اي ــه پ ــد و نظري نق
فرهنگــی يکــی از مهــم تريــن مســائلی اســت کــه باعث شــده ما 
نقــد و نظريــه پــردازی نداشــته باشــیم. مــا هنــوز کــه هنوز اســت 
برخــی از متــون هنــری و ادبــی را مقــدس مــی دانیــم در حالــی 
کــه ايــن تفکــر اشــتباه اســت. خودمــداری از ديگــر مشــکالت 

نداشــتن نقــد و نظريــه پــردازی اســت.
نجومیــان ادامــه داد: دلیــل ديگــر اينکــه از نظــر زبــان شــناختی 
زبــان تفکــر ايرانــی، زبــان شــعر اســت نــه نثــر بــه بیــان ديگــر 
مــا همچنــان تفکــر شــاعرانه داريــم در حالــی کــه زبــان نقــد، نثر 
اســت. عــالوه براينکــه مــا از مفهــوم نظريــه درک غلــط داريــم و 
آن را نمــی شناســیم بــه عبــارت ديگــر فضــای گفتمــان الزم را 

بــرای نظريــه پــردازی نداريــم.
عضــو گــروه تخصصــي نشــانه شناســي هنــر، فرهنگســتان هنــر 
در ادامــه بــه ويژگــی هــای نظريــه پرداخــت و تصريــح کــرد: در 
ادامــه صحبتــم بــه تعــدادی از ويژگــی هــای نظريــه اشــاره مــی 
کنــم؛ نظريــه در درون نظــام گفتمانــی شــکل مــی گیرد، ســاخت 
روايتــی دارد، خنثــی نیســت، امــری متعــدی اســت، خودبســنده 
نیســت، يــک فراينــد بــاز اســت نــه محــدود و بســته، ســوءگیرانه 
و ارزش گزارانــه اســت، در فضــای عمومــی شــکل مــی گیــرد نــه 
در تنهايــی فــردی، امــری فرهنگــی اســت، امــری زبانــی اســت، 
امــری بینامتنــی اســت و پشــت ســران عامــل فــردی قــرار نــدارد 
و در نهايــت اينکــه تــا وقتــی نظريــه مــورد آســیب قــرار نگیــرد 
نظريــه نمــی مانــد و بــه زوال مــی رود نظريــه بايــد دائمــا مــورد 

بحــث و مناقشــه قــرار بگیــرد تــا آب ديــده شــود.
نجومیــان گفــت: متاســفانه مــا يــک تقلیــد اســتعماری از نقــد و 

ــل  ــد يــک مفهــوم تقلی ــه غــرب داشــتیم و درکمــان از نق نظري
گرايانــه اســت. مــا مــی خواهیــم نقــد و نظريه داشــته باشــیم ولی 

انديشــه انتقــادی خیــر؛
اين اسـتاد زبان شناسـی در پايان بـه ويژگی های انديشـه انتقادی 
اشـاره کـرد و توضیح داد: انديشـه انتقـادی درون چارچوب از پیش 
سـامان يافته نیسـت، جسـارت رفتن به راه های نـو را دارد، در بند 
قلمـرو و مرزهـا نیسـت، فراينـد تفکـر، فرايندی نیسـت کـه فکر 
کنیـم می تواند به همه سـواالت پاسـخ دهـد، به يـک نقطه ختم 
نمـی شـود، بـه محدوديت هـا و تنگناهـا آگاه اسـت و خـودش  را 

درون تاريـخ مشـاهده می کند.
دانشــیار گــروه زبــان و ادبیات انگلیســی دانشــکده ادبیــات و علوم 
انســانی دانشــگاه شــهید بهشــتی در پايــان گفــت: نقــد و نظريــه 
ــدم اول آن  ــت؛ ق ــرده اس ــی ک ــران راه درازی را ط ــی در اي ادب
ترجمــه بــود کــه بــا وجــود همــه مشــکالت ايــن حــوزه، بــاز هم 
ــار  ــا را در آث ــه ه ــن نظري ــدم دوم کاربســت اي ــم. ق ــق بودي موف
ادبیــات اســت، اتفاقــی کــه هنــوزدر ايــن حــوزه  رخ نــداده اســت. 
در قــدم بعــدی بايــد از معادلــه روش بــه ســوی متــن از معادلــه 
متــن بــه ســوی روش حرکــت کنیــم و در نهايــت الزمــه  وجــود 
ــی و فضــای  ــزم همگان ــران  يــک ع ــی در اي ــه ادب ــد و نظري نق
ــد تــالش  ــا باي ــردازی اســت م ــه پ ــرای ايجــاد نظري عمومــی ب
کنیــم انديشــه انتقــادی را رشــد دهیــم و همــواره بــه پديــده هــا 

نــگاه تاريخــی داشــته باشــیم.

ــالمی/  ــانی اس ــوم انس ــه عل ــالمی الزم ــم اس عالَ
گالیــه داوری ازجامعــه شناســان

رضــا داوری اردکانــی رئیــس فرهنگســتان علــوم و چهــره ماندگار 
ــاره رابطــه  ــود کــه درب فلســفه آخريــن مهمــان ايــن همايــش ب

میــان فلســفه و علــوم انســانی بــه ســخنرانی پرداخــت.
داوری اردکانــی گفــت: علــوم انســانی و فلســفه در کشــور 
مــا اگــر چــه بــا هــم بیگانــه نبــوده انــد، رفاقــت و نســبتی هــم 
بــا هــم نداشــتند. زمانــی کــه مرحــوم غالمحســین صديقــی بــه 
ــان درس مــی داد، رشــته و گــروه هــای جامعــه  ــا فلســفه يون م
ــر فلســفه  ــه مــا عــالوه ب شناســی وجــود نداشــت امــا ايشــان ب
ــیس  ــد. در تاس ــی دادن ــم درس م ــی ه ــه شناس ــان جامع يون
علــوم اجتماعــی فالســفه دخیــل بودنــد و بــه بیانــی، فیلســوفان 

ــتند. ــی هس ــوم اجتماع ــذاران عل بنیانگ

علــوم اجتماعــی نمــی توانســت در قــرون وســطی 
شــکل بگیــرد

ايــن چهــره مانــدگار فلســفه افــزود: نــام جامعــه شناســی عنوانــی 
ــظ  ــاخته و لف ــت س ــت کن ــه آگوس ــت ک ــب اس ــی و عجی جعل
يونانــی و التیــن را بــه هــم چســبانده اســت. مرحوم غالمحســین 
ــه  ــی ترجم ــوم اجتماع ــیال را عل ــی واژه سوش ــه خوب ــی ب صديق
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کــرد کــه خیلــی هــم خــوب جــا افتــاد. علــوم اجتماعــی نمــی 
توانســت همــه جــا وجــود داشــته باشــد بــه طــوری کــه مــا نمــی 
ــیم  ــته باش ــی داش ــوم اجتماع ــطی، عل ــرون وس ــتیم در ق توانس
چــون عالــم قــرون وســطی، عالــم ديگــری اســت و هــر عالمــی 

ــول خــودش را دارد. ــل و ق فع
ــی در  ــوم اجتماع ــرد: عل ــه ک ــوم اضاف ــتان عل ــس فرهنگس رئی
ــزی  ــل از آن چی ــا قب ــا ت ــد و م ــود آم ــه وج ــم ب ــرون هیجده ق
بــا ايــن نــام نداشــتیم. در دوران قبــل از تجــدد علــم، علــم واقــع 
بــود. بــه عبارتــی ديگــر انســان جزئــی از عالــم و بــه عنــوان يک 
آئینــه بــود. کلمــه انســان بــه معنايــی امــروزی اســتفاده می شــود 
ــد اســت. در  ــی، محصــول دوران جدي و اصطــالح انســان شناس
دوران جديــد، انســان بــه جهــان و ماديــات غلبــه کــرد امــا ايــن 
ــود.  ــان ب ــده جه ــرف ش ــان تص ــود انس ــه خ ــت ک ــی اس در حال
بــه بیــان ديگــر در عالــم جديــد، انســان تصــرف کننــده، تصــرف 
شــده بــود. بــه طبــع، اصــول ايــن عالــم، بــا عالــم غــرب تفــاوت 
هايــی هــم دارد چــون هــر آدمــی اصــول عالــم خــودش را دارد و 

فکــر مــی کنــد کــه آن اصــول درســت و مطلــق اســت.

نمی توانیم علم را با سالیق خودمان دستکاری کنیم
ــه تصــرف  ــی ادامــه داد: تکامــل، آزادی و تملــک ب داوری اردکان
ــر  ــوم ديگ ــت و عل ــد اس ــان جدي ــول جه ــه اص ــدرت از جمل ق
ــول  ــن اص ــا اي ــی ب ــا همگ ــام ه ــازمانها و نظ ــا، س ــت ه سیاس
نســبت دارنــد و مــا اگــر بخواهیــم علــم دگرگون بشــود بايــد اين 

ــم. ــون کنی ــم را دگرگ اصــول و عال
چهـره مانـدگار فلسـفه بـا تاکیـد بـر اينکـه دانشـمند، مهنـدس 
اجتماعـی نیسـت، گفـت: ايـن طـور نیسـت کـه مـا فکـر کنیـم 
هـر کاری دلمـان بخواهـد مـی توانیـم انجـام دهیم، حتـی گالیله 
و فرانسـیس بیکـن نمـی گفتند کـه قصد اصـالح جامعـه را دارند 
چـون علم با نظر سیاسـی سـاخته نمـی شـود. آنها کار خودشـان 
را مـی کردنـد و داعیـه ايـن را نداشـتند که مـی خواهند جهـان را 
اصـالح کننـد و يـا بسـازند؛ علمی مطلـوب اسـت که بتواند بشـر 
را بـه قـدرت برسـاند. خالصـه اينکـه مـا نمـی توانیـم علـم را با 

سـاليق خودمـان دسـتکاری کنیـم.

عالَم اسالمی؛ الزمه تحقق علوم انسانی اسالمی 
ايــن فیلســوف نامــدار کشــورمان همچنیــن تصريــح کــرد 
کــه اخیــرا در جامعــه مــا مســائلی مثــل اســالمی ســازی علــوم 
اجتماعــی مطــرح شــده اســت. بنــده نمــی توانــم بــا ايــن حــرف 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــم ک ــت بگوي ــا الزم اس ــم ام ــت کن مخالف
ــته  ــود داش ــد وج ــالمی باي ــم اس ــالمی عال ــانی اس ــوم انس عل
ــتگی دارد  ــان پیوس ــا آن جه ــی ب ــر جهان ــم ه ــون عل ــد، چ باش
ــن  ــد چنی ــرار باش ــر ق ــدارد. اگ ــی ن ــت و معلول ــه عل ــی رابط ول
ــوان علــم  ــا مــی ت ــد بپرســیم کــه آي فکــری داشــته باشــیم باي
ــن حــرف را  ــرد؟ در يــک مجلســی اي ــزان ک ــادات می ــا اعتق را ب
ــاحت  ــما از س ــه ش ــد ک ــرده گرفتن ــن خ ــر م ــر ب ــد نف زدم و چن
ــا  ــا ادع ــا ب ــه آنه ــد و مــن در پاســخ ب ــر نداري هــای انســانی خب
ــده  گفتــم خــوب اســت کــه بحــث ســاحت هــای انســانی را بن
ــا مــی  ــر ســر م ــن موضــوع را ب ــردم حــال چطــور اي مطــرح ک
کوبیــد؟ بحــث مــن اين اســت کــه ســاحات مختلــف انســان بايد 
متعــادل باشــد و مــا نمــی توانیــم بگذاريــم کــه يــک ســاحت بــه 

ــد. ــه کن ــه ســاحت هــا غلب بقی

علوم انسانی موجود بر مبنای دینی استوار نیست
ــه  ــدی از جامع ــه من ــراز گالي ــا اب ــوم ب ــتان عل ــس فرهنگس رئی
ــن  ــه اي ــون ب ــه دارم چ ــان گل ــه شناس ــت: از جامع ــان گف شناس
موضــوع فکــر نکــرده انــد کــه مســئله علــوم انســانی موجــود بــر 
مبنــای دينــی اســتوار نیســت. برخــی فکــر مــی کننــد کــه تفکــر 
ــا در  ــه م ــی ک ــت در حال ــوفان اس ــا فیلس ــادی کار م ــاره مب درب
ــاره در حــال  وضعــی قــرار داريــم کــه گويــی علــوم انســانی دوب
تاســیس شــدن اســت. بنابرايــن اســاتید ايــن رشــته بايــد فکــر 
کننــد کــه چگونــه بــا تامــل در مبــادی مــی تــوان علــوم انســانی 

ــه  ــه جامع ــق ب ــود متعل ــی موج ــوم اجتماع ــرد. عل ــول ک را متح
ــد ســاخته شــود. ــده اســت و باي آين

ــی  ــوم اجتماع ــول عل ــه تح ــد ب ــی توان ــفه م فلس
ــد ــزایی کن ــک بس کم

ــد  ــمان باش ــد حواس ــح داد:  باي ــان توضی ــی در پاي داوری اردکان
کــه در عالــم مــا تنهــا مظهــر و کننــده کار هســتیم و ايــن گونــه 
نیســت کــه مــن دلــم بخواهــد اتفاقــی بیفتــد و آن اتفــاق هــم 
رخ بدهــد. مــا بــه عنــوان کســانی کــه فکــر مــی کنیــم و اهــل 
ــزرگ را  ــهل و کار ب ــکل را س ــد کار مش ــتیم نباي ــت هس معرف
کوچــک بپنداريــم. علــوم اجتماعــی امــروز بايد تحــول پیــدا کند. 
ــاره چگونگــی تحــول آنهــا هــم بايــد فکــر کنیــم و در ايــن  درب
راســتا فلســفه مــی توانــد کمــک بســزايی بــه مــا داشــته باشــد.

گفتمــان مطالعــات فرهنــگ مــردم را حــذف کرديم/میــراث مــان 
ــی کنیم را بازخوان

نعمــت اهلل فاضلــی، عضــو هیــات علمــی ايــن پژوهشــگاه 
ــردم  ــگ م ــات فرهن ــوع مطالع ــاره موض ــت درب ــن نشس در اي

ســخنرانی کــرد.
وی گفــت: گفتمــان مطالعــات فرهنــگ مــردم يکــی از گفتمــان 
هــای اصیــل ايرانــی کــه بســیار در حال گســترش اســت و بســیار 
هــم کارآمــد مــی باشــد. در گفتمــان مطالعــات فرهنــگ مــردم 
موضــوع زندگــی روزمــره ايرانــی از لبــاس پوشــیدن تــا آشــپزی و 
آب و هــوا همــه را در بســتر معاصــر توضیــح و نحــوه مواجهــه مــا 

بــا ايــن امــور روزمــره را تشــريح مــی کنــد.
ــوم  ــه عل ــه ب ــی ک ــای نابجاي ــب ه ــالف برچس ــزود: برخ وی اف
انســانی زده مــی شــود مبنــی بــر اينکــه ســودمند نیســت بنــده 
معتقــدم علوم انســانی در ايران بســیار ســودمند و تاثیرگذار اســت. 
ــم  ــوم ابوالقاس ــا مرح ــی ي ــادق همايون ــای ص ــاب ه ــی کت وقت
ــد نشــود  ــم ممکــن اســت فهمی جوينــی شــیرازی را مــی خوانی
ــا  ــی اينه ــده ول ــن ش ــر عجی ــان معاص ــا روح انس ــور ب ــه چط ک
ــا  همــه يــک پــروژه فرهنگــی بــرای ادغــام میــراث فرهنگــی ب
دنیــای جديــد اســت. مطالعــات فرهنــگ مــردم بــه تجربــه هــای 
انســان معمولــی و تاريــخ مــردم اشــاره و  توجــه دارد نــه تجربــه 
انســان هــای واالمقــام، رهبــران سیاســی و ... مطالعــات فرهنگ 
ــیر  ــنت و تفس ــی س ــرای بازخوان ــالش ب ــوع ت ــک ن ــردم ي م
اســت. کاری کــه ايــن گفتمــان مــی کنــد يــک نــوع 
ــا فرهنــگ مــردم اســت. يعنــی ايــن گفتمــان  آشــنايی زدايــی ب
ــی  ــدن و زندگ ــتند ش ــدن، مس ــت ش ــرای ثب ــکان ب ــک ام ي
فرهنــگ مــردم را فراهــم مــی کنــد. ايــن اســتاد جامعــه شناســی 
ــدرن  ــم م ــم مجبوري ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی ــا چ ــه داد: م ادام
شــويم. مــا بايــد يــاد بگیريــم کــه خودمــان را در شــرايط جديــد 

بازســازی کنیــم و در ايــن میــان مطالعــات فرهنــگ مــردم يکــی 
ــدن  ــدرن ش ــدن و م ــروزی ش ــرای ام ــی ب ــای معرفت از راهبرده
جامعــه اســت کــه اتفاقــا آرشــیو گســترده ای هــم در ايــن بــاره 
ــاره  ــه پ ــن اســت ک ــردم کارش اي ــات فرهنــگ م ــم. مطالع داري
ــه  ــد ب ــم جدي ــی را  از طريــق عل هــای گوناگــون فرهنــگ ايران
يکديگــر متصــل کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم يــک علــم بیــن 
رشــته ای حســاب مــی شــود. مســاله فرهنــگ مــردم يــک بحث 
ــی  ــردم و زندگ ــود م ــاله آن خ ــه مس ــت بلک ــیونالیزمی نیس ناس
روزمــره آنهاســت. ايــن نــوع گفتمــان ريشــه در علــوم اجتماعــی 

ــا دارد. ــدارد بلکــه ريشــه در نیازهــای ارتباطــی و زيســتی م ن
فاضلــی در ادامــه بحــث بــا حالتی همــراه بــا عصبانیــت و گاليه 
گفــت: متاســفانه در علــوم اجتماعــی و در نظــام آمــوزش عالــی 
ــه حاشــیه  کشــور مســاله گفتمــان مطالعــات فرهنــگ مــردم ب
ــده شــده اســت. محققــان آن هــم اغلــب شــخصیت هــای  ران
حاشــیه ای هســتند کــه مــورد توجــه قــرار نمــی گیرنــد و اگــر 

ــی  ــب هاي ــا برچس ــه آنه ــوند ب ــه بش ــن حیط ــد وارد اي بخواهن
ــی و  ــام ارتباط ــود. در نظ ــی ش ــکوالر و... زده م ــون س همچ
رســانه ای هــم جايگاهــی بــرای ايــن نــوع گفتمــان نداريــم بــه 
عنــوان نمونــه در صــدا و ســیمای کشــورمان تنهــا يــک برنامــه 
دو ســاعته بــا عنــوان فرهنــگ مــردم وجــود دارد ايــن در حالــی 
ــه  ــی ک ــه يکــی از راه حــل هــای بحــران هــای اصل اســت ک
امــروز بــا آن مواجهیــم مثــل بحــران محیــط زيســت مطالعــات 

فرهنــگ مردم اســت.
ــح  ــی تصري ــه طباطباي ــه شناســی دانشــگاه عالم ــتاد جامع اس
ــار  ــل آث ــردم مث ــگ م ــات فرهن ــه مطالع ــروز ب ــر ام ــرد: اگ ک
صــادق همايونــی، مرحــوم بلوکباشــی توجــه مــی شــد امــروزه 
هــم مــدرن بوديــم و  هــم بــه مــدرن بــودن خودمــان افتخــار 
مــی کرديــم و بــه ايــن فالکــت نمــی افتاديــم چــون مطالعــات 
ــی  ــه عبارت ــنت و ب ــه س ــازه ب ــگاه ت ــک ن ــردم ي ــگ م فرهن

نوعــی بازآفرينــی ســنت اســت.
ــردم را از فرهنــگ  ــات م ــان مطالع ــا گفتم ــه داد: م ــی ادام فاضل
مــان حــذف کرديــم در حالــی کــه جــزو باســتانی تريــن 
ــودم   کشــورهای جهانیــم. مــن در جلســه ديگــری هــم گفتــه ب
کــه مــا بدهــی تاريخــی داريــم و بــه میــراث تاريخــی خودمــان 
و انســان هــای بــزرگ تاريــخ بدهکاريــم. اگــر امــروز مهندســان 
بــه مــا ســلطه پیــدا کردنــد و بــرای مــا تصمیــم مــی گیرنــد بــه 
ــم  ــه تريــن دانــش عل ــران دون پاي خاطــر ايــن اســت کــه در اي

مــردم شناســی اســت.
ــان گفــت: قبــل از اينکــه غــارت شــويم و تمــام  فاضلــی در پاي
شــويم بايــد بیــدار شــويم و مواجهــه خودمــان بــا تاريــخ و ســنت 

را بازخوانــی کنیــم.
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ــزارش گــــ

ــان  ــازی زب ــش و هويت س ــاب، ويراي ــی »کت ــت تخصص نشس
فارســی« بــا حضــور دکتــر جبــار رحمانــی، معــاون »پژوهشــگاه 
ــن  ــاس بیســت و نهمی ــر و ارتباطــات« در ســالن ي ــگ، هن فرهن

نمايشــگاه بین المللــی کتــاب برگــزار شــد.
هويت ســازی  و  ويرايــش  »کتــاب،  تخصصــی  نشســت 
زبــان فارســی« بــا حضــور دکتــر جبــار رحمانــی، معــاون 
»پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات« و بــا  همــت »انجمــن 
فرهنگی آموزشــی ويرايــش« و »مؤسســۀ ويراســتاران« در ســالن 
يــاس بیســت ونهمین نمايشــگاه بین المللــی کتــاب برگــزار شــد.

ــناس  ــی، مجری کارش ــدی صالح ــت، مه ــن نشس ــدای اي در ابت
و مــدرس ويراســتاری، ضمــن اشــاره بــه کارکــرد زبــان در 
ــه  ــان ب ــرد: »زب ــوان ک ــود، عن ــه گويشــوران خ هويت بخشــی ب
افــراد شــخصیت می دهــد، چارچوب هــای شخصیتی شــان 
را شــکل می دهــد و موقعیت هــای اجتماعــی را جانمايــی و 
ــا  ــد.« او ب راهبرد¬هــای حرکــت اجتماعــی را مشــخص می کن
ــروز، گفــت:  ــۀ ام ــا در جامع ــان رســانه ¬ه ــۀ زب ــه غلب اشــاره ب
»عــده ای معتقدنــد زبــان فارســی توانايــی هويت ســازی و 
ــد  ــع معتقدن ــت. درواق ــت داده اس ــود را از دس ــِی خ هويت بخش
ــی زبان  ــۀ فارس ــود را در جامع ــش خ ــگاه هويت بخ ــان آن جاي زب
از دســت داده اســت و اغلــب گويشــوران ايــن زبــان، مؤلفه هــای 
هويتــی خــود را از رســانه هايی ماننــد تلويزيــون، ســینما، 
شــبکه های اجتماعــی و بازی هــای رايانــه ای دريافــت می کننــد. 
محــور اصلــی ايــن مؤلفه هــا زبــان اســت کــه بــر ســبک زندگی، 
ــوزة  ــن ح ــه در اي ــرادی ک ــار اف ــی، اخــالق و رفت ــات اجتماع حی
تمدنــی زندگــی می کننــد اثرگــذار اســت.« صالحــی در ادامــه بــا 
طــرح ايــن پرســش کــه »راهــکار مقابلــه بــا ايــن رونــد چیســت 
و جايــگاه ويرايــش در ايــن میــان کجاســت« يادآور شــد کــه اين 
موضــوع بســیار گســترده اســت و مــا امــروز تنهــا گوشــه هايی از 

ــم کــرد. ايــن بحــث را بررســی خواهی
جبــار رحمانــی در پاســخ بــه پرســش طرح شــده، ســخنان خــود 
ــه  ــی ب ــان فارس ــد زب ــده ای معتقدن ــرد: »ع ــاز ک ــه آغ را اين گون
پايــان خــود نزديــک می شــود و ديگــر تــوان هويت ســازی 
نــدارد. بــرای بررســی ايــن گــزاره بايــد کمــی بــه عقب برگشــت. 
بايــد پرســید چــرا ادعــا مــی -شــود کــه زبــان فارســی قــادر بــه 
هويت ســازی نیســت و در واقــع فاقــد پويايــی اســت. صدهاهــزار 
ــود دارد،  ــی وج ــان فارس ــه زب ــگاه ب ــن نمايش ــه در اي ــی ک کتاب
ــان فارســی  ــا بهجــا نیســت و زب ــن ادع ــه اي نشــان می دهــد ک
ــد  ــوب تولی ــار مکت ــیلۀ آن آث ــون به وس ــد؛ چ ــوز کار می کن هن
ــرد  ــی می ــان م ــک زب ــی ي ــی، هنگام ــر تاريخ ــود. از نظ می ش
ــا نســبت  ــد. ام ــه به ســمت شفاهی شــدِن صــرف حرکــت کن ک
ــان فارســی چطــور مــی  ــان و ايــن پرســش کــه زب هويــت و زب

توانــد بــر هويــت اثــر بگــذارد، بســیار مهــم اســت.«
ايــن اســتاد مردم شناســی بــا تأکیــد بــر زنده بــودِن زبــان فارســی 
ــش از  ــه بی ــتارانی دارد ک ــه ويراس ــاز ب ــان نی ــن زب ــزود: »اي اف
ــتن را  ــت نوش ــن و درس ــت گفت ــد درس ــی، بتوانن ــتاری فن ويراس
ــرای فصاحــت و بالغــت  ــی ب ــد و الگو¬هاي ــه بیاموزن ــه جامع ب
ارائــه کننــد. در ســال های اخیــر هیــچ اثــر برجســته ای 
نداشــته ايم کــه بتوانــد الگويــی بــرای نوشــتار ارائــه کنــد. از نظــر 
ــده ای کالمــی نیســت؛ بلکــه سیســتمی  ــاً پدي ــان صرف ــن، زب م
ــدی  ــه نقشــی کلی ــات فرهنگــی جامع فرهنگــی اســت و در حی
ــًا  ــی صرف ــان شــأن آيینه گــی دارد؛ يعن ــد زب دارد. برخــی معتقدن
انعکاس دهنــدة فرهنــگ اســت. امــا برخــی ديگــر معتقدنــد زبــان 
ــای  ــد. مثال ه ــه حســاب می آي ــگ ب ــدة فرهن ــی پديدآورن به نوع
بســیاری بــرای ايــن ادعــا وجــود دارد. بــرای مثــال وقتــی زبــان، 
ــوزش  ــع آم ــوزه دارد، درواق ــک ح ــادی در ي ــِی زي ــز واژگان تمرک
ــر  ــر و جزئی ت ــر و دقیق ت ــوزه ريزت ــه در آن ح ــد ک ــی ¬ده م

نــگاه کنیــم. مثــاًل اعــراب بیســت واندی واژه بــرای شــتر دارنــد 
ــد. در  ــرف دارن ــرای ب ــه بیســت واژه ب و اســکیمو¬ها نزديــک ب
واقــع به دلیــل اهمیــت برخــی مقوله هــا زبــان حــاالت مختلفــی 
را بــرای آن هــا تقســیم بندی کــرده اســت. يعنــی اســکیمو مــی 
ــا آن يکــی  ــه ســاخت و ب ــرف می شــود خان ــن ب ــا اي ــد کــه ب دان
ــه عقیــدة مــن بايــد نوعــی  ــدارد. امــا ب چنیــن امکانــی وجــود ن
ــت.  ــر گرف ــگ در نظ ــان و فرهن ــان زب ــی می ــۀ ديالکتیک رابط
همان طورکــه زبــان بــر سیســتم فرهنگــی مــا و سیســتم هويتــی 
ــد.« ــان مؤثرن ــر زب ــز ب ــتم ها نی ــن سیس ــذارد، اي ــر می گ ــا اث م

ــا اشــاره بــه ســیر تاريخــی تطــور زبان هــای ايرانــی،  رحمانــی ب
ــت و  ــا دانس ــی از آن زبان ه ــا يک ــروز را تنه ــِی ام ــان فارس زب
افــزود: »مجموعــه ای از دادوســتدهای فرهنگــی اســت کــه زبــان 
ــمت  ــی را به س ــان فارس ــه زب ــزی ک ــد. آن چی ــی می کن را غن
ــاد  ــی و ايج ــط فرهنگ ــدن رواب ــوق داده، بسته ش ــدن س سست ش
مرزهــا و کاهــش ارتباطــات میان فرهنگــی اســت.« وی بــا اشــاره 
بــه ايــن نکتــه کــه زبــان فارســِی امــروزی از دورة صفاريــان در 
ايــران بــاب شــده اســت، تصريــح کــرد: »زبــان همان طــور کــه 
می ســازد، خــود نیــز ســاخته می شــود. آن چیــزی کــه در گذشــته 
باعــث اعتــال و غنــای زبــان فارســی می شــده، تولیــد متــون ادبی 
برجســته بــوده اســت؛ ماننــد تاريــخ بیهقــی يــا غزلیــات حافــظ، 
ســعدی و... . نکتــۀ ديگــر، نهضــت ترجمــه اســت. يعنــی در هــر 
ــی  ــای خوب ــی تجربه ه ــاظ زبان ــه به لح ــخ ک ــه ¬ای از تاري بره
ــای  ــه و ترجمه ه ــت ترجم ــک نهض ــاهد ي ــم، ش ــب کرده اي کس
ــی  ــود نوع ــه، خ ــت و خالقان ــۀ درس ــم. ترجم ــان بوده اي درخش
ــی از  ــی غن ــه منبع ــود را ب ــه، خ ــا ترجم ــان ب ــت. زب ــف اس تألی
ــودش  ــیله خ ــن وس ــه اي ــد و ب ــل می کن ــر وص ــای ديگ زبان ه

ــد.« ــت می کن را تقوي
ــی  ــات فرهنگ ــکدة مطالع ــِی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــن عض اي
ــاً در  ــان دقیق ــول زب ــه اف ــه ک ــن نکت ــح اي ــا توضی و اجتماعــی ب
زمان هايــی اتفــاق می افتــد کــه مــا توانايــی خلــق شــاهکار¬ها 
ــه داد: »در  ــم، ادام ــی دهی ــت م ــوی را از دس ــای ق و ترجمه ه
چنیــن وضعــی زبــان به ســمت نوعــی نافرهیختگــی، زمختــی و 
شــلختگی پیــش مــی رود. ايــن دقیقــاً همــان نکتــه ای اســت کــه 
ــه سیســتم اجتماعــی هشــدار  دوســتان ويراســتار مدت هاســت ب

ــد.« داده ان
ــد  ــخنانش قص ــۀ س ــه در ادام ــه ک ــن نکت ــان اي ــا بی ــی ب رحمان

ــرا  ــد زي ــگاه کن ــان ن ــه زب ــی ب ــتمی فرهنگ ــر سیس دارد از منظ
نمی تــوان زبــان را از نظــام اجتماعــی و فرهنگــی تفکیــک کــرد، 
ــی کار  ــان فارس ــوزة زب ــه در ح ــی ک ــی از محققان ــت: »برخ گف
ــان در  ــد. زب ــت می کنن ــان صحب ــادوی زب ــی ج ــد، از نوع کرده ان
ايــران بــه شــیوه ای جادويــی اســتفاده می شــود؛ بــه ايــن شــکل 
ــتفاده  ــان اس ــت از زب ــا ظراف ــه و ب ــدر اديبان ــم آن ق ــه می توانی ک
کنیــم کــه به وســیلۀ آن دســت بــه تغییــر واقعیــت بزنیم. درســت 
اســت کــه مؤدب بــودن واژه ای اخالقــی اســت، امــا در اصــل يک 
ــه  ــودن و اديبان ــت، مؤدب ب ــت. در حقیق ــم هس ــی ه واژة ارتباط
ــان  ــد. زب ــش می ده ــوذ کالم را افزاي ــدرت نف ــردن ق صحبت ک
ــف و  ــان دوره تعري ــای هم ــا نیاز  ه ــب ب ــر دوره ای متناس در ه
ــی از  ــا نوع ــه ب ــاًل در مکتب خان ــت. مث ــده اس ــق می ش منطب
ــی  ــد اجتماع ــث رش ــه باع ــم ک ــه بوده اي ــی مواج ــوزش زبان آم
افــراد حاضــر در مکتب خانــه مــی شــده اســت. امــا اتفاقــی کــه 
ــفتگی در  ــث آش ــت و باع ــال رخ دادن اس ــران در ح ــروز در اي ام
ــط  ــان در رواب ــی و کلیشه شــدن زب ــان شــده، بی معناي ــرد زب کارب
بــا ديگــران اســت. بــا فرمالیته شــدن و تهی شــدن از معنــا، 
ــی،  ــاظ فرهنگ ــد. به لح ــود می زن ــب خ ــه تخري ــت ب ــان دس زب
مــا در حــال تجربــۀ دوران گــذار و تغییــر هســتیم؛ به نحــوی کــه 
نظــم قبلــی، کارکردهــای خــود را در برخــی موقعیت هــا از دســت 
ــن وضــع  ــوز مســتقر نشــده اســت. در اي ــد هن داده و نظــم جدي
به جهــت ضعــف الگودهــی سیســتم فرهنگــی، زبــان با پريشــانی 
ــم  ــاط و فه ــاد ارتب ــان ايج ــه هم ــردش ک ــفتگی در کارب و آش

مشــترک اســت، مواجــه شــده اســت.«
ــر  ــرد: »اگ ــام ک ــکار تم ــه راه ــا ارائ ــش را ب ــی بحث رحمان
ــان  ــد آمــوزش زب ــد فراين ــم باي ــم بلند مــدت فکــر کنی بخواهی
ــن  ــم. همچنی ــالح کنی ــگاه اص ــا دانش ــی ت را از دوران ابتداي
بايــد دو وظیفــۀ عمــده را پیگیــری کنیــم: يکــی ايجــاد نوعــی 
ــد و غلــط اســتفاده کردن  شــرم اجتماعــی و اخالقی علمــی از ب
ــی  ــار اجتماع ــی هنج ــه نوع ــرم ب ــن ش ــی اي ــان، يعن از زب
ــار  ــو و معی ــون الگ ــی مت ــد و معرف ــری تولی ــود؛ ديگ ــدل ش ب
در رشــته -هــای مختلــف علمــی کهسرمشــق دانشــجويان و 
ــر  ــا و نش ــن کاره ــیلۀ اي ــد. به وس ــوزه باش ــگران آن ح پژوهش
ــگاهیان و  ــن دانش ــان در بی ــح از زب ــتفادة صحی ــگ اس فرهن
افــراد فرهیختــه، مــی تــوان بــه نشــر آن در بیــن عمــوم افــراد 

ــود.« ــدوار ب ــز امی ــه نی جامع

جبار رحمانی در نشست تخصصی »کتاب، ویرایش و هویت سازی زبان فارسی«:

زبان با پریشانی در کاربردش مواجه شده است/ زبان و بحران هویت
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ســهیل اســعد، انديشــمند مســلمان آرژانتینــی 
در مراســم رونمايــی از کتــاب »باورهــای 
بنیاديــن در اســالم و مســیحیت« بــه تشــريح 
ــاره  ــیحیت درب ــالم و مس ــای اس ــاوت ه تف
ــت  ــوت و عدال ــی، نب ــان، وح ــت، ايم عقالنی

ــت. ــی پرداخ اجتماع
 رونمايــی از کتــاب »باورهــای بنیاديــن در 
اســالم و مســیحیت« بــه همــت کانــون 
انديشــه جــوان، در حاشــیه بیســت و نهمین 
ــا حضــور حجــج اســالم  ــاب، ب نمايشــگاه کت
حســین نقــوي، قاســم بابايــی و دکتــر ســهیل 
ــلمان  ــمند مس ــن( انديش ــعد )ادگاردو روبی اس

ــد. ــزار ش ــي برگ ــده آرژانتین ش
ــالم  ــت االس ــت حج ــن نشس ــدای اي در ابت
ــه  ــش و انديش ــروه بین ــی، مديرگ ــم باباي قاس
ــوص  ــوان در خص ــای ج ــش ه ــز پژوه مرک
رونــد تولیــد آثــار در مرکــز و کتــاب هــای کــه 
توســط گــروه دربــاره مســیحیت منتشــر شــده 

ــد. ــی دادن توضیحات
ســپس حجــت االســالم حســین نقــوی 
ــالم و  ــن در اس ــای بنیادي ــاب باوره ــه کت ک
مســیحیت بــه کوشــش وی تدويــن گرديــده 
ــش  ــه گراي ــئله ک ــن مس ــان اي ــا بی ــت، ب اس
بــه مســیحیت را در بیــن بعضــی جوانــان بــه 
ــث  ــه باع ــم ک ــاهد بودي ــی ش ــل مختلف دالي
شــد شــبهاتی در خصــوص اســالم پیدا بشــود، 
گفــت: مــا بــه عنــوان طلبــه بايــد آمــوزه های 
ــاع از آن  ــه دف ــم و ب ــن کنی ــان را تبیی ــن م دي
بپردازيــم. اشــتراکات در اديــان عجیب نیســت 
ــد. خــدا  ــده ان ــان از طــرف خــدا آم چــون ادي
کــه واحــد اســت انســانها هــم دارای فطــرت 
مشــترک هســتند انــد. بنابرايــن خــدای واحــد 
بــرای انســانی کــه فطــرت مشــترک دارد يک 
ــس اشــتراکات در  ــد. پ ــی کن ــه م نســخه ارائ
ــد  ــات باي ــی افتراق ــب نیســت ول ــان عجی ادي

دلیــل داشــته باشــند.
عضو هیئت علمی موسسـه آموزشی پژوهشی 
امـام خمینـی)ره( هـدف اولیـه از تدويـن ايـن 
کتـاب را آشـنايی جوانـان بـا آموزه هـای دين 
خود دانسـت و بیان کـرد از معتبرترين کتابهای 
اسـالم و مسـیحیت جهـت تحقیـق اسـتفاده 
کرديـم. تمـام اديـان آمـوزه هـای خـود را از 
روی کتـاب هـای خـود مـی گیرنـد. لـذا قرآن 

و عهديـن مدنظـر قـرار گرفت.
در ادامــه ايــن نشســت از دکتــر ســهیل اســعد 
بــرای ســخنرانی دعــوت گرديــد. وی با اشــاره 
بــه ايــن موضــوع کــه بنــده تخصــص الزم را 
در بحــث مســیحیت نــدارم بیــان داشــت: بــه 
ــزرگ  ــن ب ــی و همچنی ــت آرژانتین ــل ملی دلی
شــدن در يــک محیــط کامــال غیــر اســالمی 
و حضــور در کشــورهای اســپانیايی زبــان 
درگیــر مســائل مختلفــی بــا مســیحیان بــوده 
ام و بیشــتر شــايد بتوانــم از تجربیــات خــود در 

بحــث گفتگــو بیــن اديــان و مذاهــب بگويــم 
و مطالبــی دربــاره مســیحیت کاتولیــک و 
مســائلی کــه معمــوال در مــدارس علمــی و در 
کلیســاها يــا در مراکــز فرهنگــی مطــرح مــی 
شــود و يــا گاهــی در مناظــره هــا طــرح مــی 
ــه اعتقــادات  شــود و چیزهايــی کــه مربــوط ب
ــتحضار  ــه اس ــیحیت را ب ــن مس ــن دي بنیادي

شــما مــی رســانم.

تعقــل؛ شــرط اساســی تحقــق 
در اســالم اعتقــاد 

بحثــی کــه بــا عنــوان مســئله مهــم در 
ــوط  ــود مرب ــی ش ــان مطــرح م ــادات ادي اعتق
می شــود بــه ايمــان مومنیــن. يعنی اعتقــادات 
ــاخت  ــد و س ــی در رش ــه نقش ــان چ ــن ادي اي
ســاختار ايمانــی انســان دارد؟ يکــی از مســائل 
بســیار مهمــی کــه معمــوال در مســئله گفتگو 
ــه  ــان مطــرح مــی شــود و شــايد ب بیــن ادي
ــالم  ــن اس ــی بی ــاوت اصل ــک تف ــوان ي عن
ــود،  ــی ش ــه م ــر گرفت ــیحیت در نظ و مس
ــت و  ــت اس ــل و عقالنی ــل و تعق ــث عق بح
ــا  ــان ي ــت در ايجــاد ايم ــه عقالنی نقشــی ک
ــاختار  ــاخت س ــا در س ــان ي ــای انس در باوره
ــی  ــه م ــور ک ــان دارد. همانط ــادی انس اعتق
دانیــم در اســالم بحــث عقــل و تعقــل شــرط 
اساســی تحقــق اعتقــاد اســت. در واقــع يکــی 
ــت.  ــل اس ــان، عق ــی ايم ــای اصل ــت ه از عل
ــی  ــت اساس ــک عل ــرت ي ــه فط ــور ک همانط
ــول و  ــان، حص ــث ايم ــون در بح ــت. چ اس
ــوب اســت و ايمــان  ــن، مطل ــه يقی رســیدن ب
بــدون يقیــن و اعتقــاد بــدون يقیــن بــه وجــود 

ــد. نمــی آي

شــرط  مســیحیت  در  عقالنیــت 
نیســت اعتقــادات  اساســی 

وی افـزود: در اسـالم و مرحلـه اول ايمـان، 
معرفـت، کـه مربـوط مـی شـود به بصیـرت و 
در مرحلـه دوم ايمـان، عقیـده و يقیـن حاصل 
می شـود. محال اسـت انسـان در رشـد ايمانی 
خـود يـا در سـاخت سـاختار ايمانـی خـود از 
عقـل و عقالنیـت اسـتفاده نکنـد. چیـزی کـه 
در مسـیحیت بـا عنـوان شـرط اساسـی مطرح 
نیسـت. به طـور کلـی در مسـیحیت وقتی که 
ايمـان را به عنـوان يک مسـئله بنیادين مطرح 
مـی کنیم، صحبـت از ايمـان، پـس از عقل به 
میـان می آيـد. يعنی يک قلمـرو به نـام قلمرو 
عقل هسـت و آن چیزهايـی که در ايـن قلمرو 
نمی تواننـد جای بگیرنـد، را ايمان مـی گويند.

تعریف مسیحیت از ایمان
وی دربــاره تعريــف مســیحیان از ايمــان 
ــت  ــن اس ــد اي ــان مانن ــان ايم ــزد آن ــت: ن گف
ــدون  ــه و ب ــور کوران ــزی را ک ــان چی ــه انس ک
ــم و  ــه فه ــدون اينک ــرد، ب ــرا بپذي ــون و چ چ
معرفتــی و ادراکــی  از حقیقــت داشــته باشــد. 
ــاد  ــاب اعتق ــه  درب ــالم هنگامیک ــی در اس ول
صحبــت مــی کنیــم، برعکــس اول از معرفــت 
و از ادراک حقايــق شــروع مــی کنیــم، تــا پس 
ــود.  ــاد ش ــه اعتق ــل ب ــن ادراک تبدي از آن اي
يعنــی ابتــدا يقیــن حاصل مــی کنیم و ســپس 
ايمــان. پــس يکــی از تفــاوت هــای جوهــری 
يــا بــه قــول فالســفه ماهیتــی میــان ايمــان 

ــت. ــن اس ــالم در اي ــان اس ــیحی و ايم مس
ســهیل اســعد در ادامــه گفــت: شــايد در 
مســیحیت هــم گفتــه شــود کــه  در مباحــث 

ايــن ديــن نیــز بحــث عقــل مطــرح اســت و 
مــا هــم از عقــل اســتفاده مــی کنیــم. درســت 
ــث  ــروز بح ــک ام ــای کاتولی ــت در کلیس اس
عقــل مطــرح اســت امــا نــه بــه عنــوان شــرط 
ــدون  ــه نمــی شــود کــه ب ــی گفت ايمــان. يعن
ــید.  ــته باش ــان داش ــد ايم ــی توانی ــل نم عق
بلکــه ابتــدا بايــد ايمــان داشــت ســپس پــای 
عقــل بــه میــان مــی آيــد و بــه عنــوان مؤيــد 
ــن دو  ــن اي ــود و بی ــی ش ــرح م ــاد مط اعتق
خیلــی تفــاوت وجــود دارد. عقــل در اســالم راه 
رســیدن بــه اعتقــاد اســت ولــی در مســیحیت 
اول اعتقــاد و اول ايمــان پیــش مــی آيــد بعــد 
عقــل مؤيــد آن اعتقــاد مــی شــود. پــس ايــن 
ــان  ــن ايم ــی بی ــای اساس ــاوت ه ــی از تف يک

ــان اســالم اســت. مســیحی و ايم

ــه  ــر عالم ــان از منظ ــد ایم ــه بع س
طباطبائــی

وی افـزود: مختصـرا می تـوان گفـت ايمان ما 
دو مرحلـه دارد؛ يـک مرحلـه ذهنـی و فکـری 
و معرفتـی يـا بصیرتـی و يـک مرحلـه قلبی و 
باطنـی کـه همـان يقیـن و اعتقاد قلبی اسـت. 
بـه تعريف عالمـه طباطبايـی از ايمـان، ايمان 
سـه بعـد دارد؛ يـک بعـد معرفت ذهنـی و يک 
بعـد اعتقـاد قلبی يـا تصديـق قلبـی و يک بعد 
التـزام عملـی. ايمـان مـا يـک مفهـوم بسـیار 
وسـیع تـر نسـبت بـه ايمانـی اسـت کـه در 
مسـیحیت مطـرح اسـت. چـون ايمان مـا جدا 
از عمـل و التـزام عملـی و مسـئولیت و تکلیف 
نیسـت و ايـن يکـی از تفـاوت های مشـخص 
در بحث ايمان اسـالمی اسـت. امیرالمومنین از 
ايمان تعريف بسـیار زيبايی ارائه داده اسـت که 

اندیشمند مسلمان آرژانتینی تشریح کرد؛

تفاوت اسالم ومسیحیت در تلقی از وحی/در مسیحیت تعقل شرط اعتقاد نیست

ــزارش گــــ
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در آخرحديـث بعـد از اينکه می فرماينـد: ايمان 
هـم زبـان اسـت و هـم قلـب و هـم معرفـت، 
ايمـان را اينگونـه معرفـی مـی کننـد: االيمان 
کل العمـل. چرا که ايمان سـرتا پا عمل اسـت.
 ســهیل اســعد معرفت و عقــل را الزمــه ادراک 
و عمــل دانســت و افــزود: بحــث دوم انتخــاب 
اســت. بعــد از اينکــه شــما واقیــات يــا حقايــق 
ــد از  ــد. بع ــد انتخــاب بکنی ــد باي را درک کردي
آن مرحلــه التــزام عملــی اســت. يعنــی وقتــی 
ــد نســبت  ــدا مــی کن کــه انســان معرفــت پی
ــا  ــت، م ــل واقعی ــه در مقاب ــع، در ادام ــه  واق ب
يــک مشــغولیت و يــک تکلیــف و يــک التزام 
ــی کــه در  ــن تفاوت ــم. پــس دومی ــی داري عمل
ــرح  ــالمی مط ــان اس ــیحی و ايم ــان مس ايم
ــل  ــان و عم ــان ايم ــاط می ــود، ارتب ــی ش م
اســت کــه آقــای نقــوی فرمودنــد ايــن عــدم 
ــی  ــوط م ــیحیت مرب ــريعت در مس ــود ش وج
شــود بــه ايــن نــگاه. نــگاه بــه ايمــان بــدون 
مشــغولیت و تکلیــف. چــرا ؟ چــون همانطــور 
کــه ايشــان فرمودنــد ايــن بــه بحــث نجــات 
ــه در  ــت ک ــت اس ــود. درس ــی ش ــوط م مرب
ــی  ــت م ــه بهش ــرای ورود ب ــما ب ــالم ش اس
بايســت بــا ايمــان باشــید، امــا اصــل نجــات، 
حاصــل عمــل انســان اســت. تــا عمــل صالــح 
نباشــد هیــچ نجاتــی نیســت حتــی ولــو قلــب 
ــی  انســان سرشــار از ايمــان باشــد. انســان م
توانــد از لحــاظ ايمــان يعنــی تذهیــب و يقیــن 
در درجــه بســیار بااليــی باشــد، امــا اگــه عمل 
ــم داخــل مــی شــود.  ــه جهن نداشــته باشــد ب
ــی عمــل، اصــل ايمــان و نتیجــه ايمــان  يعن
ــه  ــی ک ــت. وقت ــان اس ــال ايم ــرط کم وش
عمــل شــرط ايمــان اســت يــا مکمــل ايمــان 
اســت يــا يکــی از ابعــاد ايمــان اســت، طبیعتــا 
قانــون و احــکام بايــد رفتــار انســان را مديريت 
کنــد و بايــد در محــدوده آن باشــد. اگــر ايــن 
احــکام نباشــد خــال پیــش مــی آيــد. چگونــه 
ــد متعــال از شــما طلــب ايمــان کامــل  خداون
دارد و بعــد از اينکــه نظامــی را معرفــی می کند 
بــرای اينکــه بــه آن معتقد شــويم هیــچ احکام 
عملــی نداشــته باشــد؟ آيــا اگــه قــرار بــود مــا 

بــه ايمــان کامــل برســیم ايــن ايمــان کامــل 
ــیدن  ــدارد؟ راه رس ــی ن ــدارد؟ راه ــرايطی ن ش
ــه  ــت ک ــل اس ــان عم ــل هم ــان کام ــه ايم ب

ــدون شــريعت محــال اســت. ب

تفــاوت اســالم و مســیحیت در تلقی 
از وحــی

وی گفــت: مســئله ســوم کــه يکــی از تفــاوت 
هــای اصلــی بیــن اســالم و مســیحیت اســت، 
بحــث وحــی در مقابــل الهــام اســت. شــما می 
دانیــد که تفــاوت اصلــی که بیــن قــرآن کريم 
به عنــوان متــن مقــدس ديــن اســالم و کتاب 
ــت  ــن اس ــت، در اي ــیحیت هس ــدس مس مق
کــه مــا معتقــد هســتیم کالم خداونــد متعــال 
مســتقیما توســط ملــک يــا فرشــته وحــی بــه 
پیامبراکــرم منتقــل مــی شــود و در ظــرف ۲3 
ــم کالم،  ــود. ه ــی ش ــل م ــرآن کام ــال ق س
کالم خداســت هــم محتــوا محتوای خداســت 
هــم صــدور از خداونــد متعــال. تألیــف، تألیــف 
الهــی اســت. در مســیحیت مســئله وحــی بــه 
ايــن صــورت نیســت و بــه جــای وحــی، الهام 
ــد از غیبــت  ــی کســانی بع مطــرح اســت. يعن
حضــرت عیســی کتــاب مقــدس را نوشــته اند. 
ــاط  ــال ارتب ــد متع ــد خداون مســیحیان معتقدن
مســتقیم از طريــق وحــی بــا انبیــا يــا حواريون 
يــا مؤلفــان و ُکّتــاب  کتــاب مقــدس نداشــته 
ــده  ــام ش ــا اله ــته ه ــن نوش ــه اي ــت. بلک اس
اســت. يعنــی هــم کتابهايــی کــه نوشــته انــد 
يــا رواياتــی کــه نوشــته انــد در واقــع از خــود 
آن هاســت! و گفتــه هــای شــخصی آنهاســت 
و هــم افــکاری کــه قصــد منتقــل کــردن آنها 
را داشــته انــد افــکار خــود آنها اســت. يعنــی از 

يــک انســان ملهــم بــوده اســت.

الهــام مســیحی ماننــد کشــف و 
شــهود عرفانــی اســت

ــم تشــبیه  ــر بخواهی ــا اگ ــه داد: تقريب وی ادام
بکنیــم مــی تــوان گفــت مثــل روايــات 
عرفــای مــا اســت چــون  وقتــی کــه در 
عرفــان مــا کشــفیاتی بــه وجــود آمــده اســت 

و عرفــا ازکشــف و شــهود اســتفاده مــی کننــد 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــی، گفت ــات عرفان در رواي
ايــن تلقــی مــا از خداونــد بــوده اســت نــه بــه 
صــورت مســتقیم بلکــه بــا واســطه کشــف و 
ــد در  ــی گوين ــا م ــپس عرف ــت. س ــهود اس ش
ــته  ــار داش ــک معی ــد ي ــی باي ــاب عرفان خط
ــا  ــد ادع ــی توان ــس م ــه هرک ــیم و گرن باش
کشــف واقعیــت را داشــته باشــد. يــک معیــار 
بــرای صحــت و ســقم خطــاب عرفانــی بايــد 
ــريعت  ــا را ش ــی از معیاره ــیم. يک ــته باش داش
ــنت. ــرآن و س ــان ق ــی هم ــد؛ يعن ــته ان دانس

اينجــا اهمیــت وحــی خــود را نشــان مــی دهد 
ــدس و  ــوان کالم مق ــه عن ــا وحــی را ب ــه م ک
فصــل الختــام معرفــی مــی کنیــم. اگــه مثــال 
هــر کســی  ادعــای ارتبــاط بــا خداونــد متعــال 
و انتقــال کالم خدا را داشــته باشــد، مانند کالم 
عرفــا کــه از طريــق کشــف و شــهود بــه ايــن 
ــرآن  ــه ق ــد ب ــر باي ــند، در آخ ــی رس ــج م نتاي
روی آورد تــا بــا مطابقــت بــا منــزالت خداونــد 
ســنجیده شــود. پــس الهــام مســیحی تقريبــا 

ماننــد بحــث عرفــان ماســت.

حتــی تفســیر هــم نمــی توانــد 
توســط افــراد معمولــی و بــدون هیچ 

ــرد ــورت بگی ــی ص مقدمات
ــار  ــه اظه ــی در ادام ــمند آرژانتین ــن انديش اي
داشــت: يــک ســری مســائل شــخصی و 
ــی  ــرت عیس ــاع حض ــا اتب ــون ي ــی حواري ذات
ــد  ــدت چن ــان در م ــت ايش ــد از غیب ــه بع ک
قــرن نوشــته انــد و در واقــع چنــد قــرن 
ــد  ــوده ان ــدس ب ــاب مق ــتن کت ــغول نوش مش
کتــاب مقــدس را شــکل مــی دهــد و کتــاب 
هــای متعــددی هــم هســت نــه يــک کتــاب. 
مؤلــف ايــن کتــاب هــا در بحــث الهــام مــی 
گوينــد: تألیــف کتــاب مقــدس دو عنصــر دارد؛ 
ــری.  ــر بش ــک عنص ــی و ي ــر اله ــک عنص ي
ــح و  ــال واض ــث کام ــالم بح ــه در اس ــا آنک ب
ــت  ــی اس ــاب، اله ــف کت ــت. تألی ــن اس روش
ــم. مگــر در بحــث  ــاب بشــری نداري ــا کت و م
ــا در  ــت ام ــری اس ــث ديگ ــه  بح ــنت ک س

ــالم  ــی اس ــن اصل ــام مت ــی و اله ــث وح بح
ــری  ــر بش ــر و عنص ــت. بش ــی اس ــال اله کام
فقــط در تلقــی ورود پیــدا مــی کنــد و در 
تألیــف هیــچ دخالتــی نــدارد. حتــی در بحــث 
تفســیر کــه بعدهــا کلیســا کتابهايی بــا عنوان 
تفســیر کتــاب مقــدس مطــرح کــرده اســت يا 
هرمونتیــک کتــاب مقــدس. در اينجــا نیــز مــا 
ــل  ــب اه ــی تشــیع و مکت ــم يعن نظــری داري
بیــت نظــری دارد کــه تفســیر هــم نمــی تواند 
توســط افــراد معمولــی و بــدون هیــچ مقدماتی 
ــی  ــث مفصل ــن بح ــه اي ــرد ک ــورت بگی ص

ــت. اس

اعتقــاد مــا نســبت بــه نبــوت 
پیامبــر)ص(، از تاریــخ انبیــا منقطــع 

نیســت
ــث  ــارم بح ــئله چه ــه مس ــان اينک ــا بی وی ب
نبــوت اســت، گفــت: بحــث نبــوت در اســالم 
ــی دارد. در کل  ــال منطق ــل کام ــک تسلس ي
ــده  ــتاده ش ــا فرس ــن انبی ــريت اي ــخ بش تاري
ــا  ــام ب ــک پیغ ــا ي ــک هــدف ب ــا ي ــه ب ــد ک ان
ــه بشــريت  يــک رســالت پیــام مشــترکی را ب
برســانند و انســان را بــه ســمت خداونــد متعال 
هدايــت کننــد و در ايــن هــدف و ايــن رســالت 
متحدنــد و در واقــع هیــچ تفاوتــی بیــن اينهــا 
نیســت. نــگاه بــه پیامبــر اکــرم در اســالم بــه 
عنــوان يکــی از پیامبــران نــه تنهــا پیامبــر، نه 
پیامبــری کــه آنچه قبــل از ايشــان گفته شــده 
مــردود تلقــی شــود، بلکــه پیامبــری اســت که 
ــه  ــا ک ــن معن ــه اي ــت ب ــت دارد. خاتمی خاتمی
همــه پیامبــران پیــش از ايــن اهمیــت داشــته 
انــد و بــه عنــوان احجار اساســی آن ســاختمان 
ــته  ــر را گذاش ــر اخی ــر حج ــد و پیامب ــوده ان ب
اســت. يعنــی فــی الواقــع اعتقــاد مــا نســبت 
بــه نبــی، منقطــع نیســت از تاريــخ انبیــا. بلکه 
ــی  ــل منطق ــن تسلس ــم اي ــا خات از اول آدم ت
بايــد مــورد پذيــرش باشــد تــا بتوانیــم اعتقــاد 

بــه نبــوت داشــته باشــیم.

ــی  ــد اجتماع ــی و بع ــت اجتماع عدال
بنیادیــن  اعتقــادات  در  دیــن 

نیســت مطــرح  مســیحیت 
وی در پايـان گفـت: در بحـث پنجـم يکـی از 
افتراقـات اساسـی، بحـث عدالـت اسـت که در 
اعتقـادات بنیادين مسـیحیت، عدالت اجتماعی 
يا آن بعد اجتماعی دين مطرح نیسـت. شايد در 
بعضی از جريانات گفته شـده باشـد که حضرت 
عیسـی هم نبی و هـم مصلح بـود، يعنی هدف 
ايشـان ايجـاد اصالحـات اجتماعی يـا اصالح 
جامعـه بـوده اسـت، امـا عمال ايـن بـه عنوان 
يک اعتقاد، در مسـائل سیاسـی يـا حکومتی يا 
اجتماعی مسـیحیان ظاهرا کاربـرد زيادی ندارد 
هرچنـد باطنـا بـه عنـوان کلیسـای کاتولیـک 
کارهـای زيـادی انجـام دهنـد. امـا اينکـه از 
لحاظ اعتقـادی در بطـن اعتقاد آنهـا چیزی به 
عنـوان عدالـت اجتماعی داشـته باشـیم که جز 
اعتقـادات آنها باشـد، وجود ندارد. کـه اين يکی 

ديگـر از تفاوت های اساسـی اسـت.

ــزارش گــــ
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ــد  ــورد تأکی ــه م ــی ک ــان انگلیس ــار زب ــتن انحص ــئله  شکس مس
رهبــر انقــالب قــرار گرفتــه، فراتــر از يــک موضــوع آموزشــی و از 
مســائل جــدی در مطالعــات پسااســتعماری و انتقــادی نســبت بــه 

ــت. ــی اس ــوم اجتماع ــات عل ــازی در ادبی جهانی س
اين هــا جمــالت اخیــر رهبــری در ديــدار بــا معلمــان و فرهنگیــان 
دربــاره لــزوم شکســتن انحصــار آمــوزش زبــان انگلیســی اســت 
ــن  ــد: »م ــرار گرفته ان ــگان  ق ــورد بحــث نخب ــا م ــن روزه ــه اي ک
همین جــا ايــن حرفــی را کــه گاهــی هــم گفتــه ام بــه مســئولین 
آموزش وپــرورش ]تکــرار می کنــم [؛ شــايد بــه مســئولین محتــرم 
فعلــی نگفتــه باشــم اّمــا قبل هــا مکــّرر گفتــه ام؛ ايــن اصــرار بــر 
ــت.  ــالم اس ــک کار ناس ــا ي ــور م ــی در کش ــان انگلیس ــج زب تروي
بلــه، زبــان خارجــی را بايــد بلــد بــود اّمــا زبــان خارجــی کــه فقــط 
انگلیســی نیســت، زبــان علــم کــه فقــط انگلیســی نیســت. چــرا 
زبان هــای ديگــر را در مــدارس به عنــوان درس زبــان معّیــن 
ــوت  ــراث دوران طاغ ــن می ــت؟ اي ــراری اس ــه اص ــد؟ چ نمی کنن
اســت، ايــن میــراث دوران پهلــوی اســت. ]مثــاًل[ زبان اســپانیولی؛ 
ــر  ــان اســپانیولی حــرف می زننــد کمت ــه زب امــروز کســانی کــه ب
ــد؛ در  ــان انگلیســی حــرف می زنن ــه زب از کســانی نیســتند کــه ب
ــا کســان  ــا در آفريق ــن ي ــکای التی ــف، در آمري کشــورهای مختل
ــان[  ــرّوج ]زب ــاال م ــده ح ــم؛ بن ــاًل می گوي ــتند. مث ــادی هس زي
اســپانیا نیســتم کــه بخواهــم بــرای آن هــا کار بکنــم، اّمــا مثــال 
ــم داده  ــی تعلی ــان آلمان ــا زب ــه ي ــان فرانس ــرا زب ــم. چ دارم می زن
نمی شــود؟ زبان هــای کشــورهای پیشــرفته ی شــرقی هــم 
ــا جــان!  ــم اســت. آق ــان عل ــه اســت، اين هــا هــم زب ــان بیگان زب
ــه ايــن مســئله توّجــه می کننــد و جلــوی  در کشــورهای ديگــر ب
نفــوذ و دخالــت و توســعه ی زبــان بیگانــه را می گیرنــد؛ مــا حــاال 
ــم  ــاز کرده اي ــدان را ب ــم می ــده ايم! آمده اي ــر ش ــاپ کاتولیک ت از پ
و عــالوه بــر اينکــه ايــن زبــان را کرده ايــم زبــاِن خارجــِی 
ــع[  ــش ]در مقاط ــم می آوريم ــدام داري ــمان، م ــارِی مدارس انحص

پايیــن؛ در دبســتان ها و در مهِدکودک هــا!«
مســئله ای کــه مــورد تأکیــد رهبــر انقــالب قــرار گرفتــه، فراتــر از 
ــه  ــای خارج ــات و زبان ه ــوزه ادبی ــی در ح ــوع آموزش ــک موض ي
و از مســائل جــدی در مطالعــات پسااســتعماری و انتقــادی نســبت 
بــه جهانی ســازی در ادبیــات علــوم اجتماعــی اســت. ارزيابــی ايــن 
موضــوع، مســتلزم نــگاه بــه تاريــخ گذشــته ايــران اســت، تاريخی 
کــه ريشــه های نفــرت ملــی از قطب هــای اســتعماری در دو 

ــد. ــان می ده ــر را نش ــه اخی ده
ــگاه  ــد ن ــر می رس ــه نظ ــوع، ب ــن موض ــه اي ــت ب ــگاه نخس در ن
تاريخــی منفی نســبت بــه اســتعمار بريتانیــا در ملــت ما ريشــه دار 
اســت، در نتیجــه زبــان و فرهنگ هــای رقیــب - همچــون زبــان 
فرانســه در دوران قاجــار و زبان و دولــت آلمــان در دوره پهلوی اول 
ــد، دانشــجويان  ــدارس جدي ــان محصــالن م - توانســته اند در می
مراکــز دانشــگاهی مــدرن و دانشــجويان اعزامــی بــه خــارج، و در 
نتیجــه روشــنفکران و دولتمــردان ايــران، هژمونــی داشــته باشــند، 
همچنان کــه تــوده عامــه نفــرت خــود را بــا امیــدواری بــه يــاری 

ــد. ــکین می داده ان ــا تس ــب آنه ــای رقی دولت ه
ــان  ــی آن در می ــان مذهب ــکا )و مبلغ ــور آمري ــت نوظه ــی دول حت
جوامــع مســیحی آشــوری و ارمنــی ايــران( هــم به عنــوان 
ــان  ــد و در می ــود را آزمودن ــت خ ــرف بخ ــت بی ط ــا دول ــب ي رقی
برخــی روشــنفکران و حتــی تــوده امیدواری هايــی ايجــاد کردنــد 
ــا  ــا نقش آفرينــی آنهــا در حمايــت از اســتعمار بريتانی ــه ب کــه البت
ــت و  ــاد رف ــر ب ــی ب ــه کل ــا ب ــن امیده ــرداد، اي ــای ۲8 م در کودت
اســتعمار نويــن آمريــکا ابتــدا همــکار و ســپس جانشــین اســتعمار 
کهــن بريتانیــا شــد تــا نفــرت ار انگلیســی زبان ها و زبــان و 
فرهنــگ آنگلوساکســون در ايــران بیــش از پیــش ريشــه بدوانــد.
ــین  ــی، در ادوار پس ــینه تاريخ ــن پیش ــای همی ــوخ داللت ه رس

هــم بــه شــکل دافعــه کامــل بــرای عــده ای و البتــه جاذبــه کامل 
ــد،  ــه غــرب داشــته و دارن ــی کــه نگــرش مثبــت ب ــرای ديگران ب
ــان و  ــن زب ــدأ اي ــه مب ــا گسســت نســبت ب موجــب وابســتگی ي
ــه  ــا ک ــران م ــن ســلطه ی نســبی در اي ــگ شــده اســت. اي فرهن
بــه مــدت يــک ســده متأثــر از فرهنــگ فرانســوی بــوده، بــرای 
چنــد دهــه تبديــل بــه ســلطه مطلــق شــده و انقــالب اســالمی 
هــم اگرچــه دشــمنی تاريخــی بــا اســتعمار بريتانیــا و آمريــکا را در 
فرهنــگ و سیاســت دامــن زده، و از جملــه ترويــج زبــان انگلیســی 
ــاًل  ــا عم ــرده، ام ــف ک ــالب تضعی ــش از انق ــبت پی ــه نس را ب
جايگزينــی بــرای آن میــان زبــان ملــی، زبــان دينــی و زبان هــای 

ديگــر اروپايــی پیــدا نشــده اســت.

پرسش های بنیادین درباره یک زبان
امــا امــروز کــه اســتعمار در اشــکال کهــن و نويــن آن بــر ايــران 
حاکــم نیســت، و دولــت و ملــت ايــران می تواننــد راه خــود را برای 
ــا  ــا دولت ه ــی ب ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــات سیاس ــاد ارتباط ايج
ــگ  ــا فرهن ــا ب ــبت م ــد، نس ــاب کنن ــف انتخ ــای مختل و ملت ه
انگلوساکســون و زبــان انگلیســی کــه بــه نظــر می رســد به رغــم 
آن پیشــینه منفــی در ايــران انحصــار دارنــد، چیســت؟ آيــا زبــان 
انگلیســی، زبــان خنثــی و بین المللــی اســت کــه می تــوان 
ــکان  ــد ام ــا ح ــت و ت ــه کار گرف ــگاهی ب ــان دانش ــوان زب به عن
ــرد؟  ــه ک ــان عرض ــران را در جه ــی اي ــای علم ــل فعالیت ه حاص
ــارغ از  ــد ف ــی نمی توان ــان انگلیس ــا زب ــا ب ــه م ــه مواجه ــا آنک ي
مناســبات تاريــخ ايــران و تاريــخ جهانــی )خصوصــاً اســتعمار( کــه 
موجــب ســیطره آن بــر جــو فرهنگــی )روشــنفکری و به خصــوص 
ــی و  ــای انگلیس ــه کتاب ه ــران )ترجم ــی اي ــو علم ــه( و ج ترجم
ــه باواســطه  ــز ترجم ــع درســی، و نی ــوان مرج ــا به عن طــرح آن ه
کتــب مرجــع فرانســه و آلمانــی از زبــان انگلیســی( شــده و بســتر 
ــه  ارتباطــات بین المللــی موجــود )همکاری هــای دانشــگاهی، ارائ
ــی  ــالت علمی-پژوهش ــا و مج ــاالت در همايش ه ــار مق و انتش

ــد؟ ــت، باش ــی زبان و...( اس ــاً انگلیس عمدت
در اينجــا، مجــال پرداخــت بیشــتر بــه ريشــه های تاريخــی 
ــم و عرصــه فرهنــگ در  ــان انگلیســی در عرصــه عل انحصــار زب
ايــران و جهــان نیســت، امــا بــه بررســی برخــی پرســش ها دربــاره 
چالش هــای تحــول در آمــوزش زبــان خارجــی در نظــام آموزشــی 
ــد  ــن پرســش کــه چــه باي ــژه اي ــم پرداخــت، به وي کشــور خواهی

ــرد؛ ک
ــا را از  ــی چــون اســتعمارزدگی جهــان اســالم م اکنون کــه عوامل
ــی  ــان مشــترک دين ــن، زب ــی و همچنی ــای مل ــتفاده از زبان ه اس
)عربــی( بازداشــته  اســت، آيــا ضرورتــی بــرای شکســتن انحصــار 
زبــان انگلیســی )کــه در تمــام ايــن ســال ها منحصــراً در مــدارس 
ــگاه هايی  ــدود دانش ــر در مع ــده، مگ ــه ش ــا ارائ ــگاه های م و دانش
ــته  ــب رش ــرای دانشــجويان داوطل ــه ب ــام صــادق)ع( ک ــل ام مث
ــود  ــود( وج ــوزش داده می ش ــه و آم ــه ارائ ــان فرانس ــوق، زب حق

ــدارد؟ ن

ــان  ــی و زب ــان دین ــی، زب ــان مل ــوزش زب ــش آم چال
ــی جهان

موضــوع انحصــار زبــان انگلیســی در حالــی مــورد تأکیــد دوبــاره 
رهبــری واقــع می شــود کــه پیش تــر برنامه هايــی در ايــن زمینــه 
ــی  ــا اجراي ــود، ام ــه ب ــرار گرفت ــرورش ق ــتور کار آموزش و پ در دس
ــان خارجــی جديــد در مــدارس  ــه، آمــوزش پنــج زب نشــد. از جمل
ــرورش  ــی آموزش و پ ــورای عال ــر ش ــال ۱39۱ توســط دبی ــه س ک
ــپانیايی،  ــی، اس ــی، آلمان ــای ايتالیاي ــد. زبان ه ــالم ش ــماً اع رس
ــه مهــدی  ــه گفت ــه ب ــی اســت ک روســی و فرانســوی از زبان هاي
نويــد ادهــم - دبیــر شــورای عالــی آموزش و پــرورش - قــرار بــود 
طبــق تشــخیص آموزش و پــرورش، در مــدارس مــورد نظــر ايــن 
وزارتخانــه تدريــس شــوند. وی دراين بــاره توضیــح داده بــود کــه: 
»تولیــد متــون و مــواد درســی ايــن زبان هــا بــه ســازمان پژوهــش 
و برنامه ريــزی آموزشــی واگــذار شــده و اجــرای آن نیــز بــه عهــده 
ــه  ــی ک ــد در مناطق ــا می توانن ــه آن ه ــت ک ــرورش اس آموزش و پ
نیــاز و تقاضــا در ايــن زمینــه وجــود دارد آموزش هــای خــود را در 

ــد.« هــر يــک از زبان هــای مطــرح شــده آغــاز کنن
ــده،  ــن مان ــر زمی ــل ب ــای مفص ــا و برنامه ه ــا ورای رهنموده ام
آيــا ضرورتــی بــرای تجديدنظــر در نظــام آموزشــی مــا در حــوزه 
آمــوزش زبــان خارجــه هســت؟ آيا زبــان انگلیســی همچنــان بايد 
ــا  ــوزش داده می شــود؟ آي ــه آم ــا باشــد ک ــی م ــان اروپاي ــا زب تنه
ــو  ــود، ول ــوزش داده ش ــی آم ــان عرب ــار زب ــان در کن ــد همچن باي
ــل  ــی حاص ــت چندان ــان موفقی ــن دو زب ــدام از اي ــه در هیچ ک آنک
ــن  ــوزش اي ــت در آم ــدم موفقی ــا ع ــت ي ــل موفقی ــردد؟ عوام نگ

زبان هــا چیســت؟
يکــی از انتقــادات وارد بــر سیســتم آموزشــی مــا در حــوزه 
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ــا در  ــدارس م ــه م ــت ک ــن اس ــی اي ــای خارج ــی زبان ه يادده
دوره راهنمايــی و دبیرســتان، دو زبــان را عــالوه بــر زبــان مــادری 
ــان  ــوان زب ــی )به عن ــان انگلیس ــد؛ زب ــوزان می آموزن ــه دانش آم ب
رســمی آکادمیــک( و زبــان عربــی )به عنــوان زبــان رســمی دين(. 
ــن زبان هــا شش ســاله  ــدام از اي ــرای هــر ک ــاًل ب ــد قب ــن فرآين اي
ــان  ــا ســوم دبیرســتان و زب ــی از اول راهنمايــی ت ــان عرب ــود، زب ب
ــه از  ــه البت ــگاهی. ک ــا پیش دانش ــتان ت ــی از دوم دبیرس انگلیس
چنــد ســال قبــل، آمــوزش زبــان انگلیســی مجــدداً از کالس اول 

ــود. ــروع می ش ــی ش راهنماي
منتقــدان ايــن سیســتم می گوينــد کــه درنهايــت و در پايــان دوران 
تحصیــل متوســطه، دانش آمــوزان مــا نــه زبــان عربــی می آموزنــد 
ــا  ــاد ت ــن انتق ــه اي ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی. ب ــان انگلیس ــه زب و ن
ــا وجــود اينکــه درس هــای قــرآن و  حــدودی وارد اســت، حتــی ب
دينــی مقطــع دبســتان پیش زمینــه آمــوزش زبــان عربــی هســتند 
و همیــن دروس در دوره راهنمايــی و دبیرســتان )کــه البتــه کتــب 
دينــی و قــرآن مقطــع دبیرســتان از يــک دهه قبــل، در هــم ادغام 
شــده و تحــت عنــوان »ديــن و زندگــی« تدريــس می شــوند( هــم 

ــد. ــوزش عربی ان ــل آم مکم
ــان  ــر دو زب ــوزش ه ــرای آم ــالش ب ــه ت ــد ک ــدان معتقدن منتق
ــن  ــک از اي ــا هیچ ي ــوزان م ــش آم ــه دان ــت ک ــده اس ــب ش موج
دو زبــان را آن چنان کــه بايــد، بیاموزنــد. ايــن سیســتم همچنین در 
دانشــگاه ها هــم ادامــه دارد، عــالوه بــر چنــد واحــد درســی زبــان 
ــان تخصصــی )و در برخــی دانشــگاه ها، واحدهــای  عمومــی و زب
ــه  ــی و تخصصــی( ک ــر عموم ــش تخصصــی عــالوه ب ــان پی زب
قاطبــه آن انگلیســی اســت، يــک واحــد درســی عربــی هــم وجود 

دارد کــه جــزو واحدهــای عمومــی اســت.
ــه از آمــوزش  ــد بپذيريــم کــه در نهايــت نتايــج حاصل اگرچــه باي
هــر دو زبــان قابــل قبــول نیســت، امــا ايــن انتقــاد کــه دوگانگــی 
فراينــد آمــوزش زبــان عمــاًل مانــع از کارايــی هــر دو حــوزه )عربی 
ــه در  ــت. چراک ــاًل پذيرف ــوان کام ــود، را نمی ت ــی( می ش و انگلیس
بســیاری از کشــورهای جهــان و از جملــه اتحاديــه اروپــا، مــدارس 

ــد. ــوزان بیاموزن ــه دانش آم ــه را ب ــان خارج ــد دو زب موظف ان
ــه سیســتم آموزشــی  ــد ب ــان خارجــی جدي ــه هــر روی، ورود زب ب
ــان انگلیســی  ــس زب ــه تدري ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــور در حال کش
و عربــی در مــدارس بــا مشــکالت زيــادی روبــه رو اســت. 
می شــوند،  فارغ التحصیــل  مــدارس  از  کــه  دانش آموزانــی 
ــی  ــی و عرب ــان انگلیس ــال زب ــش س ــی ش ــه ط ــم اين ک به رغ
را آمــوزش می بیننــد، امــا در عمــل از قواعــد ايــن زبان هــا 
ــا  ــا ب ــاق آن ه ــب به اتف ــر قري ــد و اکث ــادی نیاموخته ان ــز زي چی
نمره هــای پايیــن خصوصــاً در درس انگلیســی توانســته اند 
از آموزش و پــرورش فارغ التحصیــل شــوند. چــاپ آزمايشــی 
کتاب هــای انگلیســی و بــه روز نبــودن متــون درســی در قیــاس بــا 
نظــام آموزشــی دنیــا از معــدود مشــکالتی اســت کــه بــر ســر راه 

ــود دارد. ــی وج ــان انگلیس ــس زب تدري

امکانــات اجرایــی شــدن آمــوزش 5 زبــان در 
سیســتم آموزشــی مــا وجــود نــدارد

دکتـر احـد نويـدی، عضـو هیئـت علمـی  پژوهشـگاه مطالعـات 
آموزش و پـرورش بـا اشـاره بـه ايـن نکتـه کـه آمـوزش پنـج زبان 
جديد در مـدارس قابلیـت اجرايی شـدن نخواهد داشـت، می گويد: 
 »آموزش و پـرورش در تدريـس زبان انگلیسـی در مـدارس موفقیت 
چندانـی نداشـته اسـت و زبان هـای ديگـری نیز کـه قرار اسـت در 
آينـده بـه متـون درسـی دانش آمـوزان اضافـه شـود به سرنوشـت 
زبـان انگلیسـی دچـار خواهنـد شـد و نتیجـه چندانـی نخواهنـد 
داشـت.« وی تأکیـد می کنـد: »وارد کـردن پنـج زبـان بـه نظـام 
آموزشـی کشـور در حد شـعار می تواند مطلوب باشـد اما در صورت 
اجرايی شـدن بـه جز هـدر دادن بیت المال عايدی ديگـری نخواهد 
داشـت، چرا امکانات اجرايی شـدن اين کار در سیسـتم آموزشـی ما 

نـدارد.« وجود 
نويــدی بــا تأکیــد بــر ايــن نکتــه کــه ايــن برنامــه نتیجــه مطلوبی 
ــاخت های  ــد:  »زيرس ــح می کن ــت، تصري ــد داش ــی نخواه در پ

ــوز  ــرورش هن ــد در آموزش و پ ــای جدي ــس زبان ه ــی تدري اجراي
آمــاده نیســت، تربیــت معلمــان مســلط بــه نحــوه تدريــس ايــن 
ــا  ــوزان در کالس ه ــیدن دانش آم ــاب رس ــد نص ــه ح ــا و ب زبان ه
از مســائلی اســت کــه بايــد توجــه جــدی بــه آن هــا شــود تــا ايــن 
ــه  ــت ک ــروری اس ــذا ض ــود.« ل ــه رو نش ــت روب ــا بن بس ــرح ب ط
چنانچــه بنــا بــه حرکــت در ايــن مســیر باشــد کــه مســیر درســتی 

نیــز اســت، بايــد مقدمــات آن فراهــم شــود

جایگاه زبان عربی کجاست؟ 
امــا اولويــت مــا به عنــوان ايرانــی مســلمان در آمــوزش زبــان بــه 
فرزندانمــان چیســت؟ آيــا دانســتن زبــان انگلیســی بــرای ارتبــاط 

بــا مســلمانان ديگــر کافــی اســت؟
ــورهای  ــوم از کش ــاً يک س ــه تقريب ــه اينک ــه ب ــا توج ــايد ب ش
مســلمان ديرزمانــی مســتعمره بريتانیــا بــوده و حتــی بســیاری از 
ــد،  ــان رســمی آموزشــی خــود قــرار داده ان ــان را زب آن هــا ايــن زب
ايــن پاســخ درســت باشــد. امــا بــه همیــن ترتیــب می تــوان گفت 
کــه يک ســوم کشــورهای مســلمان )در خاورمیانــه و آفريقــا( هــم 
ــا  ــان اول ي ــوان زب ــان را به عن ــن زب ــوده و اي مســتعمره فرانســه ب
دوم خــود آمــوزش می دهنــد. امــا آيــا درســت اســت کــه مــا برای 
ــم در  ــه بیاموزي ــا فرانس ــی ي ــلمانان، انگلیس ــا مس ــی ب هم کالم

ــت؟ ــی اس ــان عرب ــان دينی م ــه زب ــرايطی ک ش

ــهید  ــر ش ــی از نظ ــان عرب ــوزش زب ــرورت آم ض
ــتی بهش

شــهید آيــت اهلل دکتــر بهشــتی کــه خــود عــالوه بــر تســلط بــر 
ــالمی  ــز اس ــغ در مرک ــی، در دوران تبلی ــی و انگلیس ــان عرب زب
ــا  ــخنرانی ب ــت، در س ــم فراگرف ــی را ه ــان آلمان ــورگ، زب هامب
عنــوان »وظايــف اتحاديــه انجمن هــای اســالمی دانشــجويان در 
اروپــا در برابــر جوانــان مســلمان« کــه به زبــان عربــی ايراد شــده، 
ــان مشــترک  ــوان زب ــی به عن ــان عرب ــری زب ــزوم يادگی ــاره ل درب
ــی  ــه مناســب ترين زبان ــد: »شــکی نیســت ک مســلمانان می گوي
ــان  ــد، زب ــان باش ــلمانان جه ــترک مس ــان مش ــد زب ــه می توان ک
ــم  ــت. نمی خواه ــث اس ــرآن و حدي ــان ق ــه زب ــت ک ــی اس عرب
ــود را  ــادری خ ــان م ــود زب ــه هرکــس مســلمان می ش ــم ک بگوي
کنــار بگــذارد و بــه عربــی صحبــت کنــد، ايــن نــه عملــی اســت 
ــا  ــم هــر جــا اســالم قــدم گــذارد ي ــه الزم. نمی خواهــم بگوي و ن
ــی  ــان عرب ــد و زب ــی از رســمیت بیفت ــان محل ــد زب ــذارد باي می گ
جانشــین آن شــود؛ ولــی همان طــور کــه در صــد ســال اخیــر يــاد 
ــان خارجــی در بســیاری از کشــورها رواج يافتــه  گرفتــن يــک زب
و در برخــی کشــورها هــر فــرد مدرســه رفتــه و درس خوانــده بــه 
ــان خارجــی نیــز آشناســت، ايــن طــرح بســیار عملــی و  يــک زب
ــرد  ــر ف ــه ســرزمین های اســالمی ه ــه در هم ســودمند اســت ک
مســلمان عــالوه بــر زبــان محلــی خــود زبــان عربــی را نیــز تــا 

ــاد بگیــرد.« حــدود امــکان ي
شـهید بهشـتی سـپس به سیسـتم آموزش زبـان خارجـه در آلمان 
دهـه ۱9۷0 اشـاره می کنـد: »می دانیـم کـه بـرای هر فـرد آلمانی 
درس خوانـدن تـا کالس نهـم اجبـاری اسـت و می دانیـم کـه 
در ايـن دوره نه سـاله از کالس پنجـم تـا نهـم يـک زبـان خارجی 
)غالبـاً انگلیسـی( نیـز تدريـس می شـود، يعنی هـر کـودک آلمانی 
موظـف اسـت پنج سـال زبـان انگلیسـی بخوانـد. البته ايـن مقدار 
بـرای يادگیـری کامـل زبـان انگلیسـی کافـی نیسـت ولـی برای 
آشـنايی در حـدود احتیاجـات معمول کافی اسـت. چرا يـک آلمانی 
بايـد انگلیسـی يـاد بگیـرد؟ بـرای اينکـه در مسـافرت هايی که به 
خـارج آلمان می کنـد، در برخورد با مسـافرانی که از خـارج به آلمان 
می آينـد و به طورکلـی در تمـاس و ارتبـاط با سـاير مردم دنیـا به او 
کمک کنـد، زيرا آشـنايی به يک زبان مشـترک، ارتباطات را سـاده 

و آسـان می کنـد و بـر میـزان ارتبـاط می افزايد.«
بــر همیــن اســاس، شــهید بهشــتی لــزوم آمــوزش زبــان عربــی را 
ــب عــادی  ــن مطل ــرد: »پــس اي ــرای مســلمانان نتیجــه می گی ب
ــاد  ــی ي ــان عرب ــاج دارد زب ــلمان احتی ــرد مس ــک ف ــه ي ــت ک اس
ــی  ــد فکــری و عمل ــه پیون ــان مشــترک ب ــک زب ــرا ي ــرد. زي بگی

ــه  ــرای نمون ــد. ب ــی می کن ــا يکديگــر کمــک فراوان مســلمانان ب
ــد.  ــه کنی ــان توج ــد در آلم ــاز عی ــه و نم ــاز جمع ــن نم ــه همی ب
مســئله مهــم در نمــاز جمعــه و نمــاز عیــد، خطبــه اســت. خطبــه 
يعنــی ســخنرانی امــام بــرای نمازگــزاران دربــاره تعالیــم اســالم و 
مســائل جــاری مربــوط بــه زندگــی مســلمانان. ايــن ســخنرانی را 
بايــد نمازگــزاران بفهمنــد. حــاال اگر همــه نمازگــزاران الاقــل اين 
انــدازه عربــی بدانند کــه ســخنرانی امــام را بفهمند مشــکلی پیش 
ــان آشــنا نباشــند چطــور؟  ــک زب ــه ي ــر همــه ب ــا اگ ــد. ام نمی آي
ــاالنه  ــره س ــن کنگ ــه همی ــود! ب ــکل می ش ــب مش ــدر مطل چق
ــان  ــه هم ــرکت کنندگان ب ــه ش ــر هم ــد. اگ ــه کنی ــه توج اتحادي
انــدازه کــه بــه زبــان آلمانــی، انگلیســی يــا فرانســه آشــنا هســتند 
بــه زبــان عربــی آشــنا بودنــد چقــدر کار آســان و موثرتــر می شــد؟ 

ــور.« ــن ط ــم همی ــر ه ــالمی ديگ ــای اس در کنگره ه
شــهید بهشــتی در ادامــه ضمــن تشــريح داليــل ضــروری بــودن 
ــنهاد  ــی پیش ــلمان، حت ــع مس ــی در جوام ــان عرب ــوزش زب آم
می دهــد کــه فعــاالن انجمن هــای اســالمی دانشــجويان ايرانــی 
اروپــا در کار يادگیــری زبــان عربــی عــالوه بــر زبــان کشــور محل 
تحصیــل خود پیشــگام باشــند: »انگیزه اشــخاص بــرای فراگرفتن 
يــک زبــان ديگــر غیــر از زبــان مــادری، گاه احتیــاج شــغلی اســت 
و گاه احتیــاج تحصیلــی و علمــی. ولــی در مــورد يــاد گرفتــن يک 
ــزه اساســی تری هســت و  ــان مســلمانان انگی ــان مشــترک می زب
آن تســهیل روابــط فکــری و اجتماعــی میــان مســلمانان جهــان 
اســت کــه يکــی از بزرگ تريــن واجبــات اســالمی ماســت 
ــی و  ــی و همبســتگی علم ــری و عقیدت ــد فک ــو آن، پیون و در پرت
اجتماعــی در فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد و غیــره میان مســلمانان 
ــزرگ و  ــد ب ــک واح ــوت ي ــه ص ــان را ب ــود و آن ــر می ش محکم ت
ــا در  ــادی در دنی ــی و اقتص ــی و سیاس ــزت علم ــا ع ــد و ب نیرومن

ــی آورد.« م

آیا می توانیم؟
ــرورش  ــت گذاران آموزش و پ ــد، سیاس ــه ش ــه گفت ــان ک همچن
در ســال های اخیــر بــرآن بوده انــد تــا بــا فراگیــر ســاختن 
آمــوزش زبان هــای بديــل ايتالیايــی، آلمانــی، اســپانیايی، روســی 
و فرانســوی، انحصــار زبــان انگلیســی را بشــکنند. تــا جايــی کــه 
ــمًا  ــرورش - رس ــی آموزش و پ ــورای عال ــر ش ــم - دبی ــد اده نوي
ــی  ــان انگلیس ــار زب ــروج از انحص ــه را خ ــن مصوب ــدف از اي ه
دانســته و می افزايــد: »تدريــس ايــن زبان هــا ماننــد زبــان 
انگلیســی از پايــه اول راهنمايــی آغــاز و تــا دوره پیش دانشــگاهی 

ادامــه دارد.«
اما سـؤال اينجاسـت که آيا مصوبه شـورای عالـی آموزش و پرورش 
کافـی؛  به انـدازه  مـا  دانشـگاه های  آيـا  هسـت؟  اجـرا  قابـل 
فارغ التحصیـل زبان هـای پنج گانـه جديـد را پـرورش داده انـد؟ در 
مـورد سـؤال اول بايد گفـت وضعیت در حـال افول دانشـکده های 

زبـان خارجـه در ايـران مـا را مأيـوس می سـازد.
ــل  ــداد الزم فارغ التحصی ــر تع ــرض اگ ــر ف ــه؛ ب ــؤال دوم اينک س
را داشــته باشــیم، آيــا آن هــا بــرای تدريــس در مــدارس، مناســب 
ــای  ــه اينکــه بیشــتر دانشــکده های زبان ه ــه ب ــا توج هســتند؟ ب
خارجــی ايــران، گرايش هــای مترجمــی و زبان و ادبیــات را دارنــد و 
نــه گرايــش آمــوزش زبــان، بديهــی اســت کــه فارغ التحصیــالن 
ــم  ــوان معل ــد به عن ــر نمی توانن ــدو ام ــود در ب ــکده های موج دانش
مدرســه جــذب شــوند، مگــر آنکــه آموزش هــای اولیــه تدريــس را 
ــال  ــد. ح ــت، ببینن ــم اس ــکده های تربیت معل ــص دانش ــه مخت ک
ــا  ــه ظرفیت ه ــرورش ب ــی آموزش و پ ــورای عال ــید ش ــد پرس باي
ــت  ــرای شکس ــور ب ــگاه های کش ــود دانش ــتعدادهای موج و اس

انحصــار زبــان انگلیســی توجــه کــرده اســت؟
و نکتـه مهم پیشـین که مجـدداً بايد آن هـا را تکرار کـرد، اينکه 
آيـا بـرای بهبود کیفیـت آموزش زبـان - اعم از هر زبـان خارجه 
- هـم اقدامـی صـورت خواهـد گرفـت؟ و سـؤال اساسـی تر 
اينکـه، آيـا برنامـه ای بـرای بهبـود آشـنايی دانش آموزانمـان با 
زبـان قـرآن و دين کـه می بايد زبـان ارتبـاط ما با جهان اسـالم 

باشـد، کاری صـورت گرفته اسـت؟

ــزارش گــــ
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ــالل  ــون ج ــازی مت ــاب »واس ــنده کت ــتانی نويس ــی گلس مجتب
ــد  ــه جــالل آل احم ــوط ب ــار مرب ــر آث ــت: در اکث ــد« گف آل احم
صرفــا بــه مولــف و زندگــی او پرداختــه شــده اســت. لــذا پژوهش 

ــه اســت. علمــی روشــمندی در مــورد او صــورت نگرفت
 اولیــن جلســه از سلســه کرســی هــای نقــد و مناظــره پیرامــون 
بازخوانــی انتقــادی انديشــه هــای معاصــر در پژوهشــگاه علــوم 
ــن  ــان اي ــد. در جري ــزار ش ــی برگ ــات اجتماع ــانی و مطالع انس
ــته  ــد« نوش ــالل آل احم ــون ج ــازی مت ــاب »واس ــی، کت کرس
مجتبــی گلســتانی، پژوهشــگر فلســفه، توســط دکتــر ســیدرضا 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــور، اعض ــب صابرپ ــر زين ــاکری و دکت ش
ــد و  ــورد نق ــات اجتماعــی م ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

محدودیت های پژوهش در کشور
مجتبــی گلســتانی در ابتــدای ايــن نشســت بــا اشــاره بــه دغدغه 
هــای خــود در مــورد نوشــتن کتــاب »واســازی متــون جــالل آل 
احمــد« گفــت: يکــی از اصلــی تريــن مســائلی کــه در ايــران بــا 
آن مواجــه هســتیم ذيــل محدوديــت هــای پژوهــش قــرار مــی 

گیــرد. ايــن امــر اعــم از منابــع مالــی و منابــع محتوايــی اســت.
وی افــزود: در درجــه اول يــک پژوهشــگر حمايــت مالــی نمــی 
شــود و اگــر کســی بخواهــد پژوهشــی انجــام دهــد بايــد خودش 
ــد  ــه بعــدی منابعــی کــه کمــک مــی کن ــد. در مرتب ــه کن هزين
مــا جــالل را بشناســیم و دهــه هــای گذشــته را دريابیــم وجــود 
نــدارد. در مــورد آل احمــد هیــچ پژوهشــگر وزينــی کار درخــوری 
انجــام نــداده اســت. لــذا مــن در پژوهــش خــود چیزهــای زيادی 
ــران را  ــن بح ــده اي ــم و بن ــد نیافت ــار آل احم ــد آث ــورد نق در م

بحــران جــالل مــی نامــم.

جالل آل احمد مصادره شده است
ايــن نويســنده بــا بیــان اينکــه عــده ای مــی خواهنــد جــالل 
ــعی  ــه س ــک ک ــنفکران الئی ــت: روش ــد، گف ــادره کنن را مص
مــی کننــد بخــش غیــر مذهبــی کارهــای او را بــزرگ کننــد 
از ايــن دســته انــد. هیــچ کار درســت و حســابی در ايــن طیــف 
ــورد  ــی در م ــه هاي ــا کلیش ــدم و صرف ــالل ندي ــورد ج در م
مضامیــن متــون آل احمــد در نشــريات ژورنالیســتی و... وجــود 

ــن عــده ديگــری کــه در داخــل فضــای کشــور  دارد. همچنی
ــان  ــی و گفتم ــای سیاس ــوب فض ــد و در چارچ ــی کنن کار م
غالــب هــم مــی گنجنــد خیلــی دوســت دارنــد جــالل را ســید 
ــالل  ــورد ج ــی در م ــم کار وزين ــا ه ــی آنه ــد ول ــالل بنامن ج
ــا رگــه  انجــام ندادنــد و گرفتــار يکســری کلیشــه هــا البتــه ب

ــی هســتند. هــای مذهب
ــی  ــف، زندگ ــه مول ــا ب ــار صرف ــر آث ــزود: در اکث ــتانی اف گلس
ــا  ــده اکتف ــه ش ــی او گفت ــورد زندگ ــه در م ــی ک او و چیزهاي
ــی روشــمندی  ــم پژوهــش علم ــد بگوي ــذا باي شــده اســت. ل
ــاالت علمــی پژوهشــی  ــی مق ــورد جــالل نداشــتیم. حت در م
هــم نتوانســتند بــه مــن کمکــی بکننــد. بايــد بگويــم مصاحبه 
ــن  ــی بیشــتر از اي ــا کیهــان فرهنگــی خیل ســیمین دانشــور ب

ــرد. ــک ک ــن کم ــه م ــاالت ب مق
نويســنده کتــاب »واســازی متــون جــالل آل احمــد« ادامــه داد: 
ــود  ــد و نب ــاالت انبوهــی کــه ظاهــرا علمــی پژوهشــی بودن مق
کتــاب هــای پژوهشــی در مــورد آل احمــد پارادوکســی بــود کــه 
ــالل  ــوزه ج ــه در ح ــاری ک ــه آث ــودم. هم ــه ب ــا آن مواج ــن ب م
ــن شــخصیت را  ــدار اي ــت و اقت ــت و مرکزي ــد شــده محوري تولی

ــد. ــه بودن پذيرفت

مشکل کلی گرایی در پژوهش های امروز
وی در خصــوص مشــکل ديگــری کــه در فضــای فرهنگــی 
و فضــای ادبیــات مــا وجــود دارد، گفــت: مشــکل ايــن اســت 
ــات  ــی در ادبی ــای کل ــرح ه ــد ط ــت دارن ــران دوس ــه ديگ ک
بنويســند مثــال ســیمای زن در ادبیــات فارســی، انقــال و رمــان 
ــود دارد.  ــی وج ــی گراي ــک کل ــا ي ــه اينه ــی و... در هم فارس
ــا  ــتانی نوشــتم ت ــر داس ــوان غی ــن در يادداشــتی تحــت عن م
تــک نــگاری هــای مبتنــی بــر نظريــه ادبــی معاصــر نداشــته 
ــاره  ــه ای درب ــه نظري ــد پشــتوانه رســیدن ب باشــیم کــه بتوانن
ادبیــات مــا باشــند، نمــی توانیــم صحبــت از ايــده ای در مــورد 

ــات خــود داشــته باشــیم. ادبی
گلســتانی ادامــه داد: اصــوال همــه از کل بــه جــز مــی رســند 
ــس  ــر عک ــیر ب ــم مس ــی کن ــاس م ــن احس ــه م ــی ک در حال
اســت و از متــون جزيــی بايــد شــروع کــرد و بــه يــک نظريــه 

ــید. رس

حمایــت آل احمــد از ســارتر و مخالفتــش بــا فوکــو 
ــت  ــا پس ــت ب ــزم و مخالف ــت از مدرنی ــد حمای مانن

ــزم اســت مدرنی
وی بــا بیــان خاطــره ای از ديــدار محمدتقــی غیاثــی و جــالل آل 
احمــد، گفــت: در ســال ۴3 آقــای محمــد تقــی غیاثــی بــا جالل 
مواجــه مــی شــود و بــه آل احمد مــی گويــد ســارتر مــرده و االن 
ــه  ــد ک ــی ده ــد پاســخ م ــو اســت و جــالل آل احم روزگار فوک

بــرای مــا ســارتر تــازه متولــد شــده اســت.
گلســتانی افــزود: نکتــه ای کــه قابــل توجــه اســت ايــن اســت 
کــه مــن و هــم نســل هــای مــن تحــت تاثیــر اقتــدار آل احمــد 
ــی  ــدار زداي ــی اقت ــا نوع ــد ب ــی از آل احم ــدار زداي ــم. اقت بودي
فوکويــی همــراه اســت. حمايــت آل احمــد از ســاتر و مخالفتــش 
بــا فوکــو را مــی تــوان حمايــت از مدرنیــزم و مخالفــت بــا پســت 

مدرنیــزم تعبیــر کنیــم.
وی در پايــان بخــش اول ســخنان خود گفــت: زدودن مرکــز و آن 
چیــزی کــه حــدود معنــا را از مــا مــی گیــرد و بــه مــا اجــازه نمی 
ــه پســا ســاختار  ــا نظري دهــد تفســیر ديگــری داشــته باشــیم ب
گرايــی میســر مــی شــد و مــن ســعی کــردم در ايــن کتــاب يک 

خوانــش پســا ســاختارگرايانه از آل احمــد داشــته باشــم.

ــه  ــئله جامع ــم مس ــوز ه ــالل هن ــای ج ــه ه دغدغ
ــت ماس

در ادامــه ايــن نشســت ســیدرضا شــاکری نقــد خــود را بــه کتاب 
ــه  ــائلی ک ــت: مس ــه داد و گف ــد« ارائ ــون آل احم ــازی مت »واس
جــالل آل احمــد بــه آنهــا اشــاره مــی کنــد ماننــد غــرب زدگــی، 
تنبلــی، بــی مســئولیتی و... هنــوز هم مســئله ايــران اســت. هنوز 
ــد.  ــرون بیاي ــار جــالل بی ــه را نکــرده کــه آث جامعــه ايــن مطالب

بايــد اجــازه دهیــم جــالل خــودش را بــه مــا نشــان دهــد.
وی در مــورد کتــاب مــورد نقــد گفــت: مســئله مــن بــا ايــن اثــر 
ايــن اســت کــه نويســنده مــی گويــد واســازی را بــه عنــوان يک 
اســتراتژی در نظــر گرفتــه اســت. نفــس انتخــاب اســتراتژی خود 
بــه خــود شــما را محــدود کــرده و متــون اســیر اســتراتژی مــی 

شــود.
ــی را  ــه داد: مــن انتظــار داشــتم نويســنده گفتگوي شــاکری ادام
بــا متــن هــای جــالل ســامان دهــد ولــی بــه نظــر مــی رســد 
ــای  ــن غن ــه اي ــه اســت. البت ــف رفت ــا مول ــه ســمت گفتگــو ب ب
ــه گــرداب خــود  موضــوع مــورد بررســی اســت کــه انســان را ب

ــاند. ــی کش م
وی گفــت: نويســنده سیاســت را بــه عنــوان خــط مشــی در نظــر 
گرفتــه اســت. بنابرايــن نســبتی دقیــق بــا حــوزه سیاســت عملی 
ــخص  ــی مش ــر سیاس ــا ام ــبت آن ب ــی نس ــد ول ــی کن ــدا م پی
نیســت. نويســنده عمــال نمــی توانــد نســبت امــر سیاســی را بــا 

جــالل آل احمــد مشــخص کنــد.
شــاکری گفــت: گــزاره هايــی را مــی تــوان از متــن خــارج کــرد 
کــه عمــاًل مولــف محــور اســت و از ذهــن مولــف گرفتــه شــده 
و اســتقالل و موجوديــت متــن تحــت تاثیــر نیــات مولــف قــرار 

گرفتــه اســت.
ــارت  ــه ای از مه ــا مجموع ــا را ب ــه م ــه نظري ــان اينک ــا بی وی ب
هــا پیــش مــی بــرد، گفــت: مــا نبايــد جــالل را بــا نظريــه خــود 
ــان  ــائل انس ــادی از مس ــش زي ــه بخ ــم ک ــف کنی ــوری تعري ط

معاصــر حــذف شــود.
ــان  ــه بی ــور ب ــن نشســت زينــب صابرپ در بخــش ديگــری از اي
ــت  ــث پرداخ ــورد بح ــاب م ــورد کت ــود در م ــای خ ــدگاه ه دي

در اولین جلسه از سلسه کرسی های نقد و مناظره مطرح شد؛

پژوهش علمی روشمندی در مورد جالل وجود ندارد/ 
مصادره جالل آل احمد

ــزارش گــــ
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ــت  ــه معرف ــفه در برنام ــدگار فلس ــره مان ــی، چه ــی دينان ابراهیم
ــن و  ــی داروي ــل تدريج ــن، تکام ــت زمی ــدم مرکزي ــا ع ــت: ب گف
ــرد. ــندی ک ــاس ناخرس ــان احس ــد، انس ــودآگاه فروي ــر ناخ ضمی

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، غالمحسـین ابراهیمـی دينانی، اسـتاد 
حکمـت و فلسـفه در برنامه »معرفت« که شـب گذشـته، جمعه ۱۷ 
ارديبهشـت ماه، با موضوع تشـريح اشـعار عبدالرحمـان جامی، روی 
آنتـن رفـت، گفـت: همـه چیـز در جهان اسـت، امـا جهـان در کجا 
اسـت؟ جهان در انسـان و در فضـای دل اسـت. همه موجـودات در 
جهاننـد. خود جهـان در جايی نیسـت. تن مـن در جهان اسـت ولی 
خـود جهان در دل شـما و دل شـما در عـرش رحمان اسـت. دين و 
هنر خرسـندی مـی آورد و فلسـفه، خرسـندی را زير سـوال می برد.

ــش  ــه آرام ــه، البت ــر را گرفت ــش بش ــروز، آرام ــم ام ــزود: عل وی اف
هايــی هــم آورده اســت. دانشــمندی غربــی گفته در گذشــته، بشــر 
خرســندتر زندگــی مــی کــرد. ســه واقعــه موجب ناخرســندی بشــر 
شــده اســت. ايــن ســه واقعــه ناخرســند اينهــا هســتند: اول از وقتی 
کپلــر و گالیلــه کشــف کردنــد زمیــن در مرکز عالــم و زمین ســیاره 
کوچــک و ناچیــزی اســت. انســان بــه حقــارت خــودش پــی بــرد. 
تــا آن موقــع انســان مــی گفــت مــن مرکــز عالــم هســتم. واقعــه 
ــاء، انســان از میمــون  ــازع بق ــن گفــت در تن ــی کــه داروي دوم وقت
اســت و از آن تکامــل پیــدا کــرده اســت. انســان کــه خــود را گل 
ــات مــی دانســت، احســاس حقــارت کــرد از اينکــه  سرســبد کائن
از نســل میمــون اســت. ســوم نظريــه فرويــد و ضمیــر ناخــودآگاه. 
ــد  ــد. فروي ــی دان ــز را م ــه چی ــرد هم ــی ک ــر م ــابق فک ــر س بش
يهــودی گفــت انســان، ضمیــر ناخــودآگاه دارد. ماننــد يــک کــوه 
يــخ ايــن کــوه بــا ايــن عظمــت در دنیــا پنهــان اســت فقط قلــه آن 

پیــدا اســت بقیــه اش پنهــان اســت.
ــک  ــت ي ــان اس ــدش پنه ــان 99 درص ــه داد: انس ــی ادام دينان
قســمتش پیــدا اســت. اينجــا هــم انســان احســاس حقــارت کــرد. 
ــر  ــن و ضمی ــی داروي ــل تدريج ــن، تکام ــت زمی ــدم مرکزي ــا ع ب

ناخــودآگاه فرويد، انســان احســاس ناخرســندی کرد. انســان اشــتباه 
کــرده اســت. درســت اســت کــه زمیــن مرکــز عالم اســت و ســیاره 
کوچکــی اســت، امــا انســان اشــتباه کــرده چــون اگــر آگاه باشــد 
انســان در مرکــز عالــم اســت. انســان مرکــز عالــم اســت، نــه کــره 
ــد  ــا نباي ــم را مــی فهمــم، مــن مرکــز عالمــم. م زمیــن. مــن عال

احســاس حقــارت کنیــم.
ايــن اســتاد دانشــگاه تهــران تصريــح کــرد: اينکــه دارويــن مــی 
ــی  ــت. از زمان ــتباه اس ــت، اش ــون اس ــل میم ــان از نس ــد انس گوي
ــوان داشــته  ــه زمیــن آمــد، انســان، نقــش حی کــه آدم ابوالبشــر ب
ــته و  ــوان داش ــش حی ــان نق ــد انس ــه ان ــا گفت ــه حکم ــت. هم اس
جنبــه حیوانــی داشــته اســت. انســان، حیوانیــت دارد، حیــوان ناطق 
اســت. مــا نبايــد از حیوانیــت احســاس حقــارت کنیــم. مــا بــا زبانی 
ــا  ــرا ب ــم؛ زي ــارت می کنی ــران حق ــت، جب ــل اس ــدر عق ــه مص ک

عقــل مــی توانیــم صحبــت کنیــم.
وی اضافــه کــرد: دارويــن بــی ربــط گفتــه اســت. انســان بــا ناطــق 
بــودن، برتــر از حیوانــات اســت، امــا ضمیــر ناخــودآگاه اگر درســت 

باشــد، نبايــد باعــث ناخرســندی مــا شــود. انســان حــس مــی کنــد 
نادانــی اش بیشــتر از دانايــی اش اســت. خــب ايــن معلــوم اســت. 
انســان نادانــی اش بیشــتر از دانايــی اش اســت. ايــن را قــرآن کريم 
هــم گفتــه اســت. آنچــه مــا نمــی دانیــم، بیشــتر از آنچه اســت که 
مــی دانیــم. انســان آگاه همیشــه مــی دانــد آنچه نمــی داند بیشــتر 
از آنچــه مــی دانــد اســت. فرويــد ايــن را نمــی توانســت بفهمــد. به 

صحــرای دل وارد نشــده بــود.
دينانــی خاطرنشــان کــرد: خداونــد بــه حضــرت محمــد)ص( مــی 
فرمايــد: »تــو تیــز زدی، ولــی تــو نــزدی مــا زديــم، تیــر و کمــان 
از دل توســت. در ناآگاهــی نشــانه گیــری اســت يــا در آگاهــی؟« از 

ــی شــود. آگاهــی نشــانه گیری م
ايــن اســتاد دانشــگاه حکمــت و فلســفه در ادامــه توضیــح داد: مــا 
دوبــاره برخــالف فرويــد حــرف مــی زنیــم. دنیــای امــروز فرويــدی 
ــل از  ــد. عق ــی آي ــن دل م ــمان دل، باط ــم؟ از آس ــه کنی اســت چ
آســمان دل مــی آيــد آســمان دل يعنــی باطــن عالــم. حــاال ايــن 
آگاهــی کجاســت؟ امــروز همــه از طبیعــت صحبــت مــی کننــد، 
علــوم طبیعــی. آيــا کســی از باطــن طبیعــت صحبــت مــی کنــد؟ 
ــر  ــت ب ــن طبیع ــت. قوانی ــن طبیع باطــن طبیعــت چیســت؟ قوانی
اســاس آگاهــی اســت. اگــر آگاهــی نبــود، قوانیــن معنــی نداشــت. 
قوانیــن طبیعــت بــر اثــر آگاهــی اســت. ضمیــر يعنــی باطــن. پس 
باطــن، آگاهی اســت. عظمــت انســان در روانشناســی نمــی گنجد. 
انســان را از ظاهــر مــی شناســند يــا باطــن؟ روانشناســان، انســان را 

ــد. ــم ندارن ــاره ای ه ــند، چ ــر می شناس از ظاه
دينانــی در پايــان ســخنان خــود اظهــار کــرد: يــک روانشــناس از 
ظواهــر، کــردار و گفتــار انســان بــه باطــن مــی رســد. آيــا ظواهــر 
ــن  ــه. باط ــد؟ ن ــی دهن ــان م ــان را نش ــن انس ــه باط ــان هم انس
انســان بــی کرانــه اســت. روانشناســان در حــدی مــی تواننــد باطن 
ــم انســان از نظــر باطــن  ــا مــی کن ــن ادع انســان را بشناســند. م

ــت. ــه اس بی کران

ابراهیمی دینانی در برنامه »معرفت«:

باطن انسان بی کرانه است/ سه واقعه که موجب ناخرسندی بشر شده است

ــر  ــن اث ــوای اي ــن و محت ــم مت ــه تنظی ــه ب ــی ک ــت: ايرادات و گف
ــده نیســت  ــدی ش ــه بن ــن طبق ــه مت ــن اســت ک وارد اســت اي
ــد از  ــد. بع ــی کن ــی دور م ــده را از موضــوع اصل ــت خوانن و ذهنی

ــری داشــتیم. ــک نتیجــه گی ــه ي ــاز ب ــا نی ــز م واســازی نی
ــی از جنبــه روشــنفکری و  وی افــزود: در ايــن کتــاب ســبقه ادب
اجتماعــی جــالل جــدا مــی شــود و ايــن امــر دســت و پــای متن 

را بســته اســت.
ــه  ــت مواج ــدان باف ــا فق ــن ب ــن مت ــه داد: در اي ــور ادام صابرپ
ــدون تحلیــل بافــت ناقــص مــی  ــی ب هســتیم. تحلیــل گفتمان

ــت. ــده اس ــن وارد نش ــر در مت ــن ام ــد و اي مان

نباید آثار جالل را به هم پیوسته دید
ايــن اســتاد دانشــگاه خطــاب بــه نويســنده گفــت: شــما متــون 
مختلــف جــالل را از سرگذشــت کندوهــا گرفتــه تــا غــرب زدگی 
ــه انشــقاق  ــا نظــر ب ــی کــه ب ــه نوعــی پیوســته ديديــد در حال ب
ــار  ــک ب ــون را ي ــن مت ــد اي زندگــی و ســیر تفکــر آل احمــد باي

ديگــر نــگاه کــرد و آنهــا را در هــم تنیــده نديــد.
ــنفکری  ــرا روش ــه چ ــنده ک ــوال از نويس ــن س ــرح اي ــا ط وی ب
فرانســه در متــن غايــب اســت؟ گفــت: بــه ســارتر و کامــو خیلــی 
ــی کــه خــود آل  ــاب اشــاره شــده اســت در حال ــن کت کــم در اي

ــد. ــه اينهــا رجــوع مــی کن احمــد بارهــا ب

مفهوم فاعل و منفعل در فهم جالل آل احمد
صابرپــور تصريــح کــرد: در فهــم جــالل آل احمــد مفهــوم فاعل 
ــیر  ــی س ــاب غربزدگ ــت. او در کت ــم اس ــی مه ــل خیل و منفع

تاريخــی انفعــال شــرق در برابــر غــرب را بررســی مــی کنــد. اين 
را يــک گفتمــان فرهنگــی و يــک منــش امــروزی و ريشــه آن را 
در گذشــته مــی بینــد و البتــه آن را فــردی هــم مــی بینــد، يعنــی 
يــک از داليــل عــدم توســعه شــرق را تنبلــی قلمــداد مــی کنــد.
وی ادامــه داد: ايــن انفعــال در پیونــد آن ذهــن پدرســاالری کــه 
آل احمــد دارد بــه آن توضیــح خیلــی زننــده از روشــنفکران غربی 
ــد و روشــنفکر  ــی توصیــف مــی کن مــی رســد کــه آنهــا را قرت
غــرب زده را زن صفــت مــی دانــد. لــذا زن را بــه معنــای منفعــل 
در نظــر گرفتــه و ايــن انفعــال را ســعی مــی کنــد به روشــنفکران 

غــرب زده بســط دهــد.

ــرده  ــی ک ــر م ــه فک ــالل چگون ــم ج ــود بگوی ــا ب بن
ــت اس

ــه  ــاب ب ــنده کت ــتانی نويس ــی گلس ــه مجتب ــای جلس در انته
ــیوه  ــه ش ــن ب ــت: م ــخ داده و گف ــده پاس ــرح ش ــکاالت مط اش
هرمنوتیکــی بــا متــن برخورد نکــردم. مــن قــرار نبــود بفهمم آل 
احمــد چــه گفتــه اســت بلکــه بنــا بــود بگويــم او چگونــه فکــر 

ــت. ــرده اس ــی ک م
ــرده  ــی ک ــر م ــه فک ــم او چگون ــی گويی ــی م ــزود: وقت وی اف
يعنــی داخــل در چــه اســتعاره هايــی فکــر مــی کــرده و پیونــد 
او را بــا ســنت متافیزيــک و الهیــات پیــدا کنیــم. لــذا غــرض 

بنــده ايــن بــود.
گلســتانی ادامــه داد: نســبت آل احمــد بــا جنبــش هــای دســت 
ــده و آن بخــش  ــول مان ــرن بیســتمی مغف راســتی ســرخورده ق
هايــی از آل احمــد برجســته شــده کــه بخــش هــای چــپ او بود. 

ــرای مــن اهمیــت داشــت کــه  آن جايــی در جــالل آل احمــد ب
چــپ و راســت آنچنــان راديــکال مــی شــوند کــه پیونــد نامیــون 
ــا هــم پیــدا مــی کننــد. مــن بــه دنبــال ايــن  و ناخجســته ای ب
ــون  ــن مت ــورد اي ــی در م ــرض هاي ــش ف ــه پی ــا چ ــه ب ــودم ک ب

فکــر مــی شــود.

اســتراتژی کتــاب اقتدارزدایــی از جــالل بــوده 
ــت اس

ــت:  ــد« گف ــالل آل احم ــون ج ــازی مت ــاب »واس ــنده کت نويس
اســتراتژی کتــاب، اقتدارزدايــی از جــالل بــوده اســت و مــن بــه 
عنــوان کســی کــه بــا آثــار جــالل فکــر کــردن را شــروع کــرده 

اســت، بايــد بگويــم نقــد جــالل نقــد خــود مــن اســت.
ــاب  ــن کت ــزود: اگــر هــم نســل هــای مــن خــود را در اي وی اف
ــر  ــی فک ــرض هاي ــش ف ــه پی ــه تحــت چ ــد ک ــد و بفهمن ببینن
کردنــد و چقــدر اقتدارگرا و غیــر دموکراتیــک و زن ســتیز و چقدر 
در قالــب نســخه پیچــی و اســتعاره هــای پزشــکی بــوده اســت 

فکــر مــی کنــم غــرض کتــاب بــرآورده شــده اســت.
ايــن نويســنده در پايــان صحبــت هــای خــود گفــت: مــا يــک 
ــار آل احمــد نداريــم و متاســفانه ناشــرانی  ويراســت منظــم از آث
کــه در ســال هــای گذشــته آثــار آل احمــد را منتشــر کردنــد در 

ــد. آن دســت بردن
وی اظهــار داشــت: جايــزه ای بــه اســم جايــزه جــالل داريــم و 
صــد میلیون هــم بــرای آن اختصــاص داده شــده اســت. در حالی 
ــون هــا صــرف ويرايــش و  کــه اگــر يکــی از از ايــن صــد میلی

انتشــار آثــار جــالل مــی شــد، اتفــاق بهتــری بــود.

ــزارش گــــ
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ــه  ــان اينک ــا بی ــفه ب ــتاد فلس ــی، اس عبدالکريم
سوبژکتیويســم مهــم تريــن پرســش متافیزيکی 
از  گسســت  بــدون  گفــت:  ماســت  روزگار 
ــا  ــه ب ــه مواجه ــر گون ــکان ه سوبژکتیويســم ام
وجــود و امــکان هــر گونــه تفکــر معنــوی 

غیرممکــن خواهــد بــود.
ــا  نشســت »سوبژکتیويســم و تفکــر معنــوی« ب
ــتاد  ــی، اس ــژن عبدالکريم ــه بی ــخنرانی و ارائ س
دانشــگاه آزاد اســالمی در ســالن مطهــری 
ــی  ــه طباطبائ ــات دانشــگاه عالم دانشــکده ادبی
ــه  ــس از ارائ ــت پ ــن نشس ــد. در اي ــزار ش برگ
ســخنرانی عبدالکريمی، رضا ســلیمان حشــمت، 
اســتاديار گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه 
طباطبايــی و احمدعلــی حیدری، دانشــیار فلســفه 
دانشــگاه عالمــه طباطبايــی و معــاون پژوهشــی 
ــد  ــن دانشــگاه آرای او را نق ــات اي دانشــکده ادبی

ــد. کردن
در ابتــدای ايــن جلســه هــم حســین کلباســی به 
ــه  ــفه دانشــگاه عالم ــروه فلس ــتاد گ ــوان اس عن
ــر در  ــاتید حاض ــن و اس ــه حاضري ــی ب طباطباي

ــد گفــت. ــدم و خــوش آم جلســه خیرمق

پرســش از سوبژکتیویســم؛ مهــم 
تریــن پرســش متافیزیکــی روزگار مــا
عبدالکريمــی گفــت: پرســش از سوبژکتیويســم 
مهــم تريــن پرســش متافیزيکــی روزگار ماســت 
ــا مســئله  ــروز کســی ب ــر ام ــن اگ ــه نظــر م و ب
سوبژکتیويســم مواجــه نباشــد، مواجهــه اش 
ــت.  ــدی نیس ــه ج ــک مواج ــم ي ــفه ه ــا فلس ب
ــود  ــی ش ــم م ــت از سوبژکتیويس ــی صحب وقت
ــاره مــی  ــاد صحبــت هــای هايدگــر در ايــن ب ي
افتیــم بــه همیــن دلیــل هــم ارائــه مــن مبتنــی 

ــت. ــر اس ــرات هايدگ ــر نظ ب
وی افــزود: بــر اســاس تفســیر هايدگــر از 
ــک  ــخ متافیزي ــرب، »تاري ــک غ ــخ متافیزي تاري
تاريــخ بســط سوبژکتیويســم اســت«. ايــن 
ــزی منجــر شــده اســت  ــه چی سوبژکتیويســم ب
کــه هايدگــر از آن بــه »غفلــت از وجــود« تعبیــر 
ــخ  ــفه تاري ــخ فلس ــر وی تاري ــد. از نظ ــی کن م
بســط غفلــت از وجــود اســت. در تفکــر هايدگــر، 
»سوبژکتیويســم« و »غفلــت از وجــود«، دو 
ــاوی  ــد مس ــی توانن ــه م ــتند ک ــی هس مفهوم

ــوند. ــی ش تلق

گسســت از سوبژکتیویســم، شــرط 
ــوی ــر معن تفک

بــه  انديشــیدن  داد:  ادامــه  عبدالکريمــی 
ــز  ــان مرک ــش در جه ــی معنابخ ــاد و کانون بنی
ــوی  ــی و معن ــر دين ــه تفک ــر گون ــن ه بنیادي
ــت  ــر، »خــروج از غفل ــان ســاده ت ــه بی اســت. ب
از وجــود«، »وجودآگاهــی« و »گشــودگی و 
ــون  ــا آن« کان ــه ب ــود و مواجه ــه وج ــتعال ب اس
اصلــی هــر گونــه تفکــر معنــوی اســت، لیکــن 
»سوبژکتیويســم متافیزيکــی« بــزرگ تريــن 
مانــع نظــری بــرای »امــکان مواجهــه بــا 
ــدون  ــر، ب ــاده ت ــان س ــه بی ــت. ب ــود« اس وج
امــکان گسســت از سوبژکتیويســم، امــکان هــر 

گونــه مواجهــه بــا وجــود و لــذا امــکان هــر گونه 
تفکــر معنــوی و ديانتــی پــا در هــوا و بــه لحــاظ 

ــود. ــد ب ــن خواه ــی غیرممک متافیزيک
ــه  ــالمی اضاف ــگاه آزاد اس ــفه دانش ــتاد فلس اس
کــرد: تحلیــل تفکــر معنــوی و روح تفکر شــرقی 
ــه  ــی ک ــا عالمیت ــی ي ــای ذهن ــم، فض در پاراداي
تحــت ســیطره سوبژکتیويســم متافیزيکــی 
ــه  ــوی ب ــر معن ــل تفک ــای تقلی ــه معن ــت، ب اس
امــر ذهنــی )ســوبژکتیو( و لــذا بشــری کــردن و 
ناســوتی ســازی معنــا و تفکــر معنــوی اســت که 
نهايتــاً بــه ســیطره امــر ذهنــی بــر امــر معنــوی 
و مــرگ معنــا و بــه تعبیــر ســاده تــر، نیهیلیســم 
ــب،  ــاد اينجان ــه اعتق ــن، ب ــد. بنابراي ــی انجام م
»پرســش از امــکان يــا عــدم امــکان گسســت از 
سوبژکتیويســم« مهــم تريــن پرســش ِحکمــی و 

ــت. ــفی روزگار ماس فلس

ــا  ــن ی ــی دی ــکان ذات ــش از ام پرس
ــوی ــر معن تفک

نويســنده »هايدگــر و اســتعال« گفــت: موضــوع 
ــِن  ــر اســاس مفــروض بنیادي بحــث اينجانــب ب
وحــدت و ايــن همانــی ديــن، عرفــان، حکمــت 
و تفکــر معنــوی اســت و بنــده همــه ايــن 
مقــوالت را در وحــدت و ايــن همانــی شــان 
مــورد تأمــل و موضوع ســخن خويــش قــرار داده 
ام. بــه همیــن دلیــل هــم موضــوع ديگــری کــه 
ــه  ــن اســت ک ــه آن را دارم اي ــن ب قصــد پرداخت
مهــم تريــن پرســش حکمــی و فلســفی مــا بــه 
اصطــالح شــرقی هــا و ديــن داران »پرســش از 
ــا تفکــر معنــوی« اســت،  ــن ي ــی دي امــکان ذات
ــا  ــش: »آي ــن پرس ــه اي ــی ب ــخ گوي ــی پاس يعن
اساســاً و علــی االصــول ديــن يــا تفکــر معنــوی 

ــر اســت؟« ــکان پذي ام
عبدالکريمــی پیــرو طــرح ايــن پرســش اضافــه 
کــرد: طــرح »پرســش از امــکان ذاتــی ديــن يــا 
تفکــر معنوی« مبتنــی بر تلقــی خاصــی از رابطه 

ــگ«، »تفکــر« و »پرســش  ــه »فرهن ســه مقول
هــای بنیاديــن« اســت. بــر اســاس ايــن تلقــی، 
ــن  ــری بســیار ضــروری و بنیادي ــگ« ام »فرهن
بــرای نحــوه هســتی آدمــی اســت تــا آنجــا کــه 
مــی تــوان و بايــد انســان را موجــودی فرهنگــی 
و »فرهنــگ« را شــرط ضــروری تحقــق »نحــوه 
هســتی آدمــی« )جــان، اگزيســتانس يــا دازايــن( 
دانســت، بــه ايــن معنا کــه نحوه هســتی انســان 
صرفــاً درون جامعــه، زبــان، ســنت تاريخــی و در 
ــی  ــق م ــگ تحق ــک فرهن ــه درون ي ــک کلم ي
پذيــرد. مــا نمــی توانیــم نحوه هســتی انســانی را 
بــه تصــور درآوريــم کــه خــارج از حــوزه فرهنگ 
باشــد و اگــر نیــز بــه تصــور درآوريــم، ايــن تصور 

توهــم يــا خیالــی بیــش نیســت.
ــا  ــر م ــت: اگ ــفه گف ــوزه فلس ــگر ح ــن پژهش اي
نتوانیــم ايــن پرســش را کــه »آيــا تفکــر معنــوی 
يــا ديــن، بــه معنــای ظهــور امــری اســتعاليی و 
قدســی بــر جــان، ذهــن، احســاس، تفکــر، زبــان 
ــه؟«  ــا ن ــر اســت ي ــکان پذي ــی ام ــش آدم و کن
پاســخ دهیــم، کل تفکــر شــرقی يــا تفکــر دينی 
و فرهنــگ مــا پــا در هــوا و بــی بنیــاد و بــی مبنا 
ــدون پشــتوانه  ــن ترتیــب، ب ــه اي ــود. ب خواهــد ب
تفکــر و بــدون پرســش از امــکان يا عــدم امکان 
گشــودگی آدمــی بــه امــری اســتعاليی و قدســی 
و بــی آن کــه بــر روی ايــن امــکان بــه نحــوی 
جــدی و ريشــه ای بینديشــیم، مقولــه »وحــی« 
ــر« و  ــا بش ــی ب ــر قدس ــن ام ــخن گفت ــا »س ي
»نیوشــای وجود بــودن انســان«، از حیــات زنده و 
قــدرت اثرگــذاری در جهان اســطوره زدايی شــده 
جهــان کنونــی بــی بهــره خواهــد گشــت، چنــان 
کــه در حــال حاضــر ايــن اتفــاق افتــاده اســت.

نســبت  سیاســت:  و  »تفکــر  نويســنده 
ــه و فلســفه سیاســی در افالطــون«  مابعدالطبیع
معنــای  تشــريح  بــه  بحثــش  ادامــه  در 
سوبژکتیويســم پرداخــت و توضیــح داد: در بحــث 
اينجانــب سوبژکتیويســم متافیزيکــی، بــه منزلــه 

ــه  ــی مواجه ــتعال، يعن ــع اس ــن مان ــی تري اصل
آدمــی بــا بنیــاد هســتی، يعنــی خــود هســتی يــا 
وجــود فــی نفســه، تلقــی شــده اســت و همیــن 
گشــودگی و فــراروی انســان بــه ســوی حقیقــت 
هســتی، کــه مــی تــوان و بايــد آن را در وحــدت 
ــل  ــورد تأم ــی م ــر قدس ــا ام ــی ب ــن همان و اي
قــرار داد، جوهــره آن نحــوه تفکــری اســت کــه 
ــا روح تفکــر  ــوی ي ــت، تفکــر معن ــه ديان از آن ب
ــر،  ــر هايدگ ــود. در تفک ــی ش ــر م ــرقی تعبی ش
ــا و مفهــوم رايــج  سوبژکتیويســم، برخــالف معن
ــای  ــان معن ــالح، آن چن ــن اصط ــداول اي و مت
ــد کــه کل متافیزيــک و تاريــخ  فراخــی مــی ياب
ــوان  ــی ت ــه م ــا آنجــا ک ــرد ت ــی گی آن را در برم
ــک« را  ــم« و »متافیزي ــم »سوبژکتیويس مفاهی

ــت. ــر دانس ــاوق يکديگ مس
ــده ايــن  ــی بن عبدالکريمــی گفــت: ادعــای اصل
اســت کــه »سوبژکتیويســم متافیزيکــی« بزرگ 
ــه  ــکان مواجه ــرای »ام ــری ب ــع نظ ــن مان تري
ــکان  ــدون نشــان دادن ام ــا وجــود« اســت و ب ب
گسســت از سوبژکتیويســم متافیزيکــی، از جملــه 
ــر  ــی، ه ــی و کانت ــد دکارت ــم جدي سوبژکتیويس
گونــه مواجهــه بــا وجــود و لــذا امــکان هــر گونه 
ــن  ــاس غیرممک ــوی از اس ــی و معن ــر دين تفک

ــت. اس
ــاد خــود  ــوی بنی ــی و معن ــزود: تفکــر دين وی اف
ــزی  ــه چی ــزاره ای، ک ــق گ ــه در حــوزه حقاي را ن
ــت،  ــا نیس ــزاره ه ــی  گ ــدق منطق ــر از ص فرات
ــد در ســاحت »ذات حقیقــت« جســت  بلکــه باي
وجــو کنــد، ســاحتی که هــر حقیقتــی بــه معنای 
ــناخت از آن  ــوزه ش ــتی« در ح ــا درس ــدق ي »ص
ــاحت،  ــن س ــرد. اي ــی گی ــمه م ــه و سرچش ريش
يعنــی ذات حقیقــت همــان گشــودگی هســتی، 
ــه امــر  ــا يگان ــه معنــای خوداظهــارِی وجــود ي ب
ــه در  ــن ســاحت اســت ک ــدس اســت و همی مق
نســبت بــا آن آدمــی معنــای راســتین خويــش را 

ــد. مــی ياب

عبدالکریمی عنوان کرد؛

گسست از سوبژکتیویسم؛ شرط تفکر معنوی/ مهم ترین پرسش عصر ما

ــزارش گــــ
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ايـن پژوهشـگر اضافـه کـرد: تفکـر متافیزيکـی 
تنهـا بـا ابـژه سـاختن اشـیا و تـالش بـه منظور 
شناسـايی نافرجام رازها آشناسـت. اين تفکر ما را 
به اسـارت در مرزهای موجودات و  مفاهیم سـوق 
می دهد و از نشسـتن بر سـر خوان وجـود باز می 
دارد. لـذا اگـر قرار اسـت تفکـر حکمـی و معنوی 
ريشـه و بنیـادی بـرای خويـش بیابد، اين ريشـه 
را بايـد در بنیـاد وجود و نـه موجـودات و از طريق 
سـبکبار کردن خويش از انبوه مفاهیم متافیزيکی 
و بـه واسـطه غـرق شـدن در راز وجود به دسـت 
آورد و در سـرزمین سـکوت شـنیدن آواز لوگوس 
يـا ذات حقیقـت را بـا گـوش جـان و نـه فاهمـه 

تجربـه کند.
ــا در روزگاری  ــت: م ــان گف ــی در پاي عبدالکريم
ــیطره  ــل س ــه دلی ــه ب ــم ک ــی کنی ــی م زندگ
ــتعاليی از  ــر اس ــور ام ــی، حض ــر متافیزيک تفک
ــت  ــم سرش ــه در فه ــان، از جمل ــه هايم انديش
ــی و از  ــر و آگاه ــت تفک ــتن و درک حقیق خويش
نســبتمان بــا جهــان رخــت بربســته اســت. درک 
سوبژکتیويســم متافیزيکــی و نیز سوبژکتیويســم 
جديــد و تأمــل در اصــول و مبــادی آن مــی 
ــايد  ــا ش ــم آورد ت ــری را فراه ــیر تفک ــد مس توان
امــر اســتعاليی دوبــاره در جهــان مــا، لیکــن نــه 
ــود را  ــازه خ ــی ت ــه در کران ــته بلک ــق گذش در اف

ــد. ــکار نماي آش

سوبژکتیویســم، مقــوم ذات تجــدد 
ــت اس

پــس از ســخنرانی عبدالکريمــی کــه بــه صورت 
ــیاری  ــردن از بس ــر ک ــرف نظ ــا ص ــرده و ب فش
ــن  ــمت اولی ــلیمان حش ــد، س ــه ش ــائل ارائ مس
ناقــد ايــن جلســه گفــت: متاســفانه اينکــه 
ــه دلیــل کمبــود وقــت  ايشــان مجبــور شــدند ب
مطالــب خــود را بســیار ســريع و بــا صــرف نظــر 
کــردن يکســری موضوعــات ارائــه کننــد خودش 
يــک مشــکل اســت و کار را برای ايشــان بســیار 

ــرد. ــخت ک س
ــزود: سوبژکتیويســم، مقــوم ذات تجــدد  وی اف
اســت ولــی برخــالف نظــر آقــای عبدالکريمــی 
ماســبق بــا تفکــر مابعدالطبیعــه نیســت. ضمــن 
اينکــه بســیاری از مطالبــی کــه ايشــان دربــاره 
ــه  ــد ک ــاره کردن ــد و اش ــم گفتن سوبژکتیويس
ــای ذات  ــه معن ــوژه ب ــوژه است)س ــان س انس
ــدی نیســت و در فلســفه  ــر جدي شناســانده( ام
ــم هــم وجــود داشــته اســت. چیــزی کــه  قدي
ــت  ــن اس ــت اي ــد اس ــم جدي در سوبژکتیويس
ــه  ــز و ب ــه چی ــدار هم ــاد و م ــوژه، بنی ــه س ک
ــی  ــوژه م ــژه ی س ــز اب ــه چی ــر هم ــان ديگ بی

ــود. ش
ــه  ــد ب ســلیمان حشــمت ادامــه داد: در دوره جدي
ــت از وجــود و در عــوض  ــگاری و غفل نیســت ان

ــه موجــود )ســوژه( بســیار توجــه شــده  توجــه ب
اســت در حالــی کــه بــه قــول فرديــد اين نیســت 
انــگاری، غــرب زدگــی مضاعــف و عیــن غفلــت 
ــود  ــا از وج ــی م ــن حالت ــت. در چنی ــود اس از وج
ــان را  ــم و توجهم ــی روي ــی م ــمت آگاه ــه س ب
ــن  ــم، انســان در چنی ــی کنی ــه آن م معطــوف ب
ــه  ــژه خــود مــی کنــد ب دنیايــی همــه چیــز را اب
ــژه انســان مــی  طــوری کــه حتــی خــدا هــم اب

ــود. ش
اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمه طباطبائــی اضافه 
ــتی و  ــر اومانیس ــک ام ــم ي ــرد: سوبژکتیويس ک
ــی  ــم نم ــل ه ــن دلی ــه همی ــت ب ــکوالر اس س
توانــد يــک امــر ذاتــی را بپذيــرد. ضمــن اينکــه 
نقــد ديگــر مــن ايــن اســت کــه در پرســش خود 
ــه جــای اســتفاده از واژه »امــکان  ــن ب ــرای دي ب
ــتفاده  ــی اس ــه تنهاي ــکان« ب ــی« از واژه »ام ذات
کننــد چــون اصطــالح »امــکان ذاتــی مــا« را به 

ســمت ممتنــع بــودن مــی بــرد.

ــر  ــان تفک ــی هم ــوی و دین ــر معن تفک
ــت ــرقی نیس ش

آخريــن نقــد ســلیمان حشــمت بــه ارائــه 
ــوی و  ــر معن ــه تفک ــود ک ــن ب ــی اي عبدالکريم
ــه  ــت اگرچ ــرقی نیس ــر ش ــان تفک ــی هم دين
جوهــره تفکــر شــرقی دارد ولــی همــان نیســت.

ــدری،  ــی حی ــن جلســه احمدعل منتقــد ديگــر اي
ــر  ــاره تفک ــی درب ــت: علدالکريم ــه گف ــود ک ب
معنــوی ســخنان بســیاری گفتند ولــی دربــاره راه 
وصــول بــه ايــن تفکــر حرفــی نزدنــد، هايدگــر 
در چارچــوب ايجابــی کــه مطــرح مــی کنــد راه 
حــل هــم مطــرح مــی کنــد بنابرايــن بهتر اســت 
ــاره  ــی اش ــای ايجاب ــه ه ــه زمین ــم ب ــان ه ايش

ــد. کنن
وی افــزود: نکتــه ديگــری که دکتــر عبدالکريمی 
ــت از  ــد غفل ــاره نکردن ــه آن اش ــود ب ــه خ در ارائ
ــه  ــزی ک ــود؛ چی ــاوری ب ــوژی و فن وجــود تکنول
هايدگــر آن را »گشــتل« مــی نامــد. بــه عقیــده 
هايدگــر گشــتل کوشــش آدمیــزاد بــرای تصرف 
ــم الزم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــز اســت ب ــه چی هم
اســت که بــرای فهــم فراينــد تکنیک و فنــاوری 
تــالش کنیــم چــون درک شــرايط موجــود 
وفناورانــه زمینــه را بــرای ورود بــه ســاحت تفکــر 
معنــوی فراهــم مــی کنــد. همچنیــن  بايــد برای 
ــه  ــدای وجــود هــم کوشــش کنیــم ب شــنیدن ن
بیــان ديگــر بــرای واگشــايی تاريــخ وجــود بايــد 
قابلیــت و توانايــی بــرای گــوش دادن پیــدا کنیم.

قابــل ذکــر اســت کــه همانطــور کــه در گــزارش 
اشــاره شــد، عبدالکريمــی بــه دلیــل محدوديــت 
ــن  ــود را در اي ــه خ ــی از مقال ــا بخش ــان تنه زم

ــه داد. جلســه ارائ

ــر  ــا نظ ــی ب ــر دين ــونت و تکفی ــت »خش ــريعتی درنشس ــارا ش س
ــب  ــید قط ــه س ــان اينک ــا بی ــب« ب ــید قط ــه های  س ــه انديش ب
می گويــد اســالم فقــط عقیــده نیســت بلکــه عمــل اســت، گفــت: 
کتــاب نشــانه هــای راِه ســیدقطب مانیفســت بنیادگرايــی اســت.

ــگار مهــر، نشســت »خشــونت و تکفیــر دينــی  ــه گــزارش خبرن ب
ــا  ــاه ب ــت م ــب« 5 ارديبهش ــید قط ــه های  س ــه انديش ــر ب ــا نظ ب
ســخنرانی ســارا شــريعتی، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه تهــران، 
در تــاالر کمــال دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهران 

برگــزار شــد.
شــريعتی در ابتــدای ايــن مراســم بــا تأکیــد بــر اهمیــت شــناخت 
انديشــمندان کشــورهای اســالمی، گفــت: چــون اغلب کشــورهای 
اســالمی مبتــال بــه مســائلی هســتند کــه مــا نیــز بــه آنهــا ابتــال 
ــر اســت،  ــک ت ــا نزدي ــه م ــا ب ــی آنه ــای اجتماع ــم و زمینه ه داري
بنابراين شــناخت انديشــمندان کشــورهای اســالمی نیــز از اهمیت 

خاصــی برخــوردار اســت.
وی بــا بیــان اينکــه تکفیــر و خشــونت دينــی مفاهیمــی اســت که 
ــزود: ســید قطــب در  ــناخته می شــود، اف ــا ش ــا آنه ســید قطــب ب
ــی  ــونت دين ــارش خش ــی آث ــی در برخ ــای زندگ ــی از  دوره ه برخ
ــد و  ــاد می کن ــی ايج ــوع پیچیدگ ــن موض ــد. اي ــرح می کن را مط
ــن گیجــی انديشــه ظهــور  پیچیدگــی گیجــی مــی آورد و در همی
ــون  ــام دارد و چ ــض و ابه ــد تناق ــه می انديش ــی ک ــد. کس می کن
ــت،  ــت اس ــد دق ــت و نیازمن ــت نیس ــه و يکدس ــه يکپارچ انديش
بنابرايــن زمانــی کــه از تکفیر و خشــونت دينــی از نگاه ســید قطب 
ــار و برخــی دوره هــای  ــه برخــی از آث ــم معطــوف ب حــرف می زنی

ــتیم. ــی او هس زندگ
وی ادامــه داد: مــا نمی خواهیــم داوری کنیــم و رويکــرد تجويــزی 
ــه ريشــه های  ــم ک ــم ببینی ــا می خواهی داشــته باشــیم، بلکــه تنه
ــی از  ــر رگه هاي ــت؟ اگ ــب چیس ــید قط ــه س ــونت در انديش خش
ــود دارد، ريشــه های  ــری در انديشــه ســید قطــب وج تفکــر تکفی
آن بــه چــه برمی گــردد؟ آيــا ريشــه های آن بــه آموزه هــای 

دينــی بــر می گــردد يــا بايــد ريشــه آن را در آموزه هــای اجتماعــی 
جســتجو کــرد؟ بــه هــر حــال مــن در ســخنرانی خــود تــالش می 
کنــم بــا رويکــرد جامعه شناســی بــه دنبــال داليــل ايــن موضــوع 

باشــم.
شــريعتی افــزود: بــا چنیــن رويکــردی تصويــر ســاده ســید قطــب 
بــه عنــوان يــک بنیادگــرای دينــی شکســته می شــود. چــون ســید 
قطــب پیچیــده تــر از ايــن کلیشه هاســت. او ماننــد اغلــب کســانی 
کــه در کشــورهای اســالمی زندگــی می کننــد، بــا مســايلی چــون 
ــات و ... مســتهلک شــده اســت.  ــی، خراف اســتعمار، اســتبداد داخل
زندگــی ســید قطــب يــک رودخانــه آرام نیســت و پیچیدگی هايــی 

دارد.
ــید  ــه س ــا ب ــی دارد ت ــه ضرورت ــه چ ــوال ک ــن س ــرح اي ــا ط وی ب
قطــب بپردازيــم، گفــت: بــا توجــه بــه اينکــه اســالم اخیــراً موضوع 
مطالعــه کشــورهای اروپايــی و آمريکايــی هــم شــده، الزم اســت تا 
متفکــران کشــورهای اســالمی را بشناســیم. چــون امــروز غربی ها 
فهمیدنــد بــا توجــه بــه اينکــه مســايل کشــورهای آنهــا با مســايل 

مســلمانان آمیختــه اســت، بايد متفکــران آنهــا را بشناســند و آنها را 
مطالعــه کننــد. از ســوی ديگــر اخبــار جهانــی نیــز به نحوی اســت 
ــروز  ــد خــورده اســت. ام ــار کشــورهای اســالمی پیون ــا اخب کــه ب
ــتن  ــرار دارد و داش ــار ق ــدر اخب ــی در ص ــات بنیادگراي ــار جريان اخب
دانــش نســبت بــه ايــن کشــورها و متفکرانشــان اجتنــاب ناپذيــر 

اســت.
ــه  ــید قطــب منجــر ب ــه انديشــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش ــريعتی ب ش
جريــان اجتماعــی شــده و از ايــن جهــت پرداختــن بــه او ضــرورت 
ــه های  ــران انديش ــیاری از متفک ــه بس ــرد: در حالیک ــد ک دارد تاکی
ــرح  ــه مط ــه ای ک ــا انديش ــد، ام ــی می مان ــور و زندان ــان محص ش
می شــود، امــکان عامیانــه يــا مبهــم شــدنش وجــود دارد. ضــرورت 
ــن  ــا قديمــی تري ــل نســبت اش ب ــه دلی دارد کــه ســید قطــب را ب
ــوان  ــالمی )اخ ــورهای اس ــی در کش ــی و اجتماع ــان سیاس جري
المســلمین( بشناســیم. بنابرايــن الزم اســت دانــش مــان نســبت به 
اخــوان المســلمین را بــاال ببريــم. همانطــور کــه می دانیــد اخــوان 
ــه قــدرت رســیده و  ــی ب ــه محل المســلمین از يــک انجمــن خیري
بعــد بــه يــک قــدرت بین المللــی تبديــل شــده و از نظــر ســازمانی 

جريــان مســتقلی بــرای مطالعــه اســت.
وی افــزود: مــن در ســه بخــش ســخنان خــود را مطــرح می کنــم 
و نخســت از ديــد تبــار فکــری بــه ســید قطــب می پــردازم؛ ســید 
قطــب طــی ســال های اخیــر بســیار زيــاد در ايــران مطــرح شــده و 
ــد. رويکــرد دوم بــه  ــه  او داده ان نســبت های درســت و غلطــی را ب
ســید قطــب رويکــرد زندگی نامــه ای اســت. مــن در حــوزه علــوم 
ــورهای  ــون در کش ــم. چ ــاع می کن ــه دف ــی از زندگی نام اجتماع
مــا يکــی از مشــکالت ايــن اســت کــه تاريــخ، زندانــی و محصــور 
حافظــه هاســت و از حافظه هــا در تاريــخ اســتفاده نمی شــود. 
ــد  ــی نیســت و باي ــناد کاف ــاب و اس ــه کت ــناخت و مطالع ــرای ش ب
حافظــه افــراد را بــرای مطالعــه تاريــخ احضــار کنیــم. در رويکــرد 
ــر  ــه ســید قطــب خواهــم داشــت خشــونت و تکفی ســومی کــه ب
ــم. ــی می کن ــانه های راه« بررس ــرش »نش ــاب آخ ــی را در کت دين
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ــت،  ــم اس ــری مه ــار فک ــرا تب ــه چ ــوال ک ــن س ــرح اي ــا ط وی ب
گفــت: عــده ای معتقــد هســتند انقــالب اســالمی ماحصــل 
ــن حــرف  ــدم اي ــن معتق ــا م انديشــه های ســید قطــب اســت. ام
ــا  ــالب تنه ــل از انق ــم قب ــان بده ــم نش ــت، می توان ــر نیس معتب
ــن  ــد مت ــده و آن چن ــه ش ــب ترجم ــید قط ــن از س ــن مت چندي
ــر  ــت. اکث ــته اس ــالب نداش ــری در انق ــود و تاثی ــده ب ــم پراکن ه
کتاب هــای ســید قطــب بعــد از انقــالب در ايــران ترجمــه شــده و 
جامعــه ايــران بــا انديشــه های ســید قطــب ديــر آشــنا شــده اســت. 
بــه طــور مثــال کتــاب »نشــانه های راه« در ســال ۷8 ترجمه شــده 
اســت. يکی از افــراد ديگــری که شــناختش بــرای ما اهمیــت دارد، 
ــا عنــوان »اســالم و مبانــی  علــی عبدالــرزاق اســت. وی کتابــی ب
حکومــت« دارد کــه ايــن اثــر نیــز اگرچــه بســیار ديــر وارد ايــران 
شــده، امــا يکــی از کتاب هايــی اســت کــه بعــد از ظهــور صنعــت 
ــت.  ــته اس ــف داش ــورهای مختل ــر را در کش ــترين تاثی ــاپ بیش چ
ايــن کتــاب نیــز ۱5 ســال اســت وارد ايــران شــده اســت. جريــان 
ــی آشــنا نیســت و متفکــران  ــا چهره هــای عرب ــا ب روشــنفکری م

ــد. ــر می شناس ــی را بهت غرب
ــد از  ــب بع ــید قط ــای س ــیاری از کتاب ه ــه بس ــان اينک وی بی
انقــالب ترجمــه شــده و اخیــرا گفت وگــو و همايش هــای زيــادی 
دربــاره او برگــزار شــده اســت، گفــت: يکــی از داليلــی کــه ســید 
ــات  قطــب در دهه هــای اخیــر بســیار مطــرح شــده، ظهــور جريان
ــن  ــه اي ــرای مطالع ــده ای ب ــادی اســت. ع ــرا و جه ــِی بنیادگ قطب
جريانــات بــه ســراغ متفکــران و صاحب نظــران ايــن حــوزه رفتنــد. 
ــن دوره  ــرن بیســتم مطــرح می شــود، چــون اي ســید قطــب در ق
ــن دوره  ــر کشــورهای اســالمی در اي ــداری اســت و اکث عصــر بی
بــه اســتقالل رســیدند و جنبش هايشــان بــه نتیجــه رســیده اســت. 
ــد،  ــده دارن ــن کنن ــش تعیی ــه نق ــی ک ــداری چهره هاي در عصــر بی
ــادی و شــیخ محمــد عبــده هســتند.  ســید جمــال الديــن اســد آب
در علــوم اجتماعــی زوج هايــی داريــم کــه قابــل مطالعــه هســتند. 
ــادی  ــد آب ــن اس ــال الدي ــید جم ــس، س ــس و انگل ــد مارک مانن
ــی  ــوم اجتماع ــتی ها در عل ــن دوس ــده و ... اي ــد عب ــیخ محم و ش
قابــل مطالعــه اســت. چــون پروژه هــای آنهــا منجــر بــه جريانــات 

اجتماعــی شــده اســت.
ايـن اسـتاد دانشـگاه افـزود: جريـان شـیخ محمد عبـده بـه عنوان 
جريـان اصـالح دينی، عقالنی، مبـارزه با خرافات، تقلیـد و باز کردن 
باب اجتهاد  و ... شـناخته می شـود. میراث شـیخ محمد عبده و سـید 
جمـال يک میـراث پارادوکسـیکال اسـت که بـه همـان میزانی که 
اين انديشـه گسـترده اسـت، می توانـد تحريف هم بشـود. بـه گونه 
ای کـه جريـان اصـالح دينـی و بنیادگرايـی هـر دو خودشـان را به 

جريـان شـیخ محمد عبـده منتسـب می کنند.
شــريعتی در ادامــه گفــت: فیاللــی انصــاری در کتابــش می گويــد 
کــه همــه چیــز از میــراث شــیخ محمــد عبــده و ســید جمــال آغــاز 
می شــود. رشــید رضــا و علــی عبدالــرزاق میــراث ايــن دو هســتند 
ــر عهــده دارد و  ــان بنیادگــرا را ب کــه رشــید رضــا نمايندگــی جري
ــی  ــالح دين ــی و اص ــر لیبرال ــده تفک ــم نماين ــرزاق ه ــی عبدال عل
ــع در  ــت و در واق ــا اس ــید رض ــاگرد رش ــب ش ــید قط ــت. س اس
ــان  ــه فضل الرحم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. اي ــر اوس ــه تفک ادام
کــه کتاب هايــش نیــز در ايــران ترجمــه شــده، شــاگرد عبدالــرزاق 
اســت. پــس مــا در ايــن میــان دو جريــان اصــالح دينــی و بنیــاد 
گرايــی را داريــم. ســید قطــب از نظــر انصــاری متعلــق بــه جريــان 
ــته بندی  ــن دس ــه اي ــد ک ــر می آي ــه نظ ــت و ب ــی اس بنیادگراي
ــم دارد و  ــی ه ــود محدوديت هاي ــن وج ــا اي ــا ب ــت. ام ــی اس خوب
ــا  ــته بندی ت ــن دس ــون اي ــت. چ ــد اس ــع ناکارآم ــی از مواق در برخ

ــا داشــته باشــد. ــد معن حــدی مــی توان
وی تاکیــد کــرد: ايــن دســته بندی اصــالح گرايــی دينــی و 
ــه مــا  ــرزاق ب ــی عبدال ــا دو چهــره رشــید رضــا و عل ــی ب بنیادگراي
ــد، در عیــن حــال مــا را دچــار انحــراف  کمــک بســیاری مــی کن
ــی از رشــید  ــا متن ــا م ــده اســت. ام ــد. رشــید رضــا شــاگرد عب کن
ــی  ــه مواضع ــی اســت ک ــم. چــون او از متفکران رضــا ســراع نداري
ــرد  ــا رويک ــری ب ــهید مطه ــط ش ــايد فق ــیعه دارد و ش ــه ش علی

ــت. ــه اس ــه آن پرداخت ــادی ب انتق
وی گفــت: رشــید رضــا زمانــی کــه روزنامــه عروةالوثقــی منتشــر 

ــا  ــی رود و در آنجــا ب ــده م ــال و عب ــال ســید جم ــه دنب می شــود ب
ــا را  ــريه المن ــر نش ــا يکديگ ــه ب ــود و در ادام ــنا می ش ــده آش عب
ــا  ــود. ام ــا می ش ــب المن ــا صاح ــید رض ــد و رش ــیس می کنن تاس
ــم کــه ديگــر وارث  ــده مــا رشــید رضايــی داري پــس از مــرگ عب
ــوال  ــن س ــی اي ــت عثمان ــت خالف ــد از شکس ــت. بع ــده نیس عب
پیــش می آيــد کــه چــه کســی بايــد حکومــت کنــد؟ رشــید رضــا 
ــان اعــراب  ــی دفــاع می کنــد و آن را تنهــا در می از خالفــت عثمان
می بینــد و می گويــد هــر جــا کــه ترک هــا، ايرانی هــا و يــا 
هندی هــا حکومــت اســالم را بــه دســت گرفتنــد خیانــت کردنــد. 
ــا  ــد، ام ــاع می ده ــه رشــید رضــا ارج ــه ب ــم اگرچ ســید قطــب ه
ــا  ــی کــه از ناسیونالیســم و ملــی گرايــی صحبــت می شــود ب زمان

ــد. ــدا می کن ــت پی ــا گسس ــید رض رش
ــط  ــالم فق ــد اس ــب می گوي ــید قط ــه س ــان اينک ــا بی ــريعتی ب ش
ــت  ــد اس ــزود: وی معتق ــت، اف ــل اس ــه عم ــت بلک ــده نیس عقی
افــرادی مثــل شــیخ محمــد عبــده تنهــا اهــل کتابنــد و اهــل عمل 
ــد.  ــدا می کن ــا وی گسســت پی ــا ب ــن ج ــن از همی نیســتند. بنابراي
در اينجاســت کــه ســید قطــب از عبــده، رشــید رضــا و مــودودی 
ــز  ــانه های راه« نی ــای »نش ــد و در کتاب ه ــدا می کن ــت پی گسس

ــد. ــوع را دي ــن موض ــوان اي می ت
ايـن جامعه شـناس بـا اشـاره بـه اينکـه زندگـی سـید قطـب بـا 
عناصری چون اسـتعمار پیوند خورده اسـت ادامه داد: اسـتعمار امروز 
يکـی از شـاخه های مطالعاتی اسـت. زندگی سـید قطب با اسـتعمار 
و اسـتبداد داخلی معنـا گرفته و همانگونه که حسـن بنا شـهید دوره 

اسـتعمار اسـت، سـید قطب شـهید دوره اسـتقالل است.
وی تاکیـد کـرد: در کشـور مـا ديـن هسـته اصلـی سـازنده جهـان 
بینـی ماسـت و نمی تـوان بـدون آن امـر اجتماعـی را مطالعـه کرد. 
در زندگـی سـید قطـب بايـد شـرايط خـاص اجتماعـی آن دوره را 
در نظـر گرفـت. سـید قطـب در سـال ۱90۶ بـه دنیـا مـی آيـد و با 
حسـن بنـا هـم دوره اسـت. در آن زمـان مشـروطه در ايران شـکل 
گرفته و ۲0 سـال بعد هم مسـاله خالفت مطرح می شـود. از سـوی 
ديگر سـید قطـب در خانـواده ای بـه دنیـا می آيد کـه اکثر افـراد آن 
سیاسـی هسـتند و سـید قطب درس خوانـده اما عالم دينی نیسـت. 
او تحصیـالت ادبیـات دارد و به چهره هـای رمان نويس مشـهور آن 
دوره مصـر نزديک اسـت. حتـی زمانی کـه قـرآن را مطالعه می کند 

رويکـرد ادبی بـه آن دارد.
وی افــزود: ســید قطــب در پــس از ســال ۱9۴۶ کــه از آمريــکا بــر 
ــه  ــرای مطالع ــدد. وی ب ــلمین می پیون ــوان المس ــه اخ ــردد ب می گ
ــن  ــس از برگشــت، اي ــا پ ــی رود ام ــکا م ــه آمري نظــام آموزشــی ب
کشــور را از لحــاظ اخالقــی منحــط می دانــد و آن را نقــد می کنــد. 
ــان  ــکا وجــود دارد کــه جري ــه آمري ــوم اجتماعــی دو ســفر ب در عل
ســاز می شــود؛ يکــی ســفر توکويــل بــه آمريکاســت کــه در ســال 
۱830 صــورت می گیــرد، امــا توکويــل آمريــکا را مهــد دموکراســی 
می دانــد و شــیفته آن می شــود. امــا ســید قطــب پــس از ســفرش 
ــی در  ــژه وقت ــه وي ــد. ب ــی منحــط مــی دان ــکا آن را تمدن ــه آمري ب
ــاهد  ــکا ش ــد او در آمري ــرور می کنن ــا را ت ــن بن ــال ۱9۴9 حس س

خوشــحالی امريکايــی هــا اســت.
شـريعتی بـا بیان اينکه سـید قطـب طی سـه دوره زندگی اش، سـه 
متـن اتوبیوگرافـی دارد گفـت: در حالـی کـه مـا در سـنت مذهبـی 
خود متـن اتوبیوگرافـی نداريـم، چراکه علمـای بـزرگ دينی چنین 
متـن هايـی ندارنـد و اصـواًل در اخالقیـات ما نبايـد خـود، موضوع 
مطالعه قرار گیرد و اگر قرار اسـت متنی هم نوشـته شـود، شـاگردان 
می نويسـند کـه آن هـم تبديـل بـه مداحـی می شـود. در متن های 
اتوبیوگرافـی دو عنصر پول و زن گم شـده هسـتند. چـون زن ها نیز 
از زندگـی علمای ديـن ما غايب بوده اند. سـید قطـب از لحاظ اينکه 
سـه متـن اتوبیوگرافـی دارد برای مـا جذاب اسـت. او در متـون خود 
شـرح عشـق ناکامـش را می نويسـد و همچنین نامه هـای متعددی 
بـه خواهـر و مـادرش دارد در واقـع زنـان در زندگـی او نقـش مهـم 

سیاسـی و اجتماعـی دارند.
شــريعتی گفــت: ســید قطــب پــس از برگشــت از آمريــکا در فاصله 
ــارز  ــک تئوريســین و مب ــوان ي ــه عن ــا ۱9۶۶ ب ســال های ۱9۴8 ت
ــز در طــول  ــناخته می شــود. انديشــه ســید قطــب نی ــکال ش رادي

ــود. ــزه می ش ــان راديکالی زم

ــش از  ــران بی ــه در اي ــان اينک ــا بی ــی ب ــتاد جامعه شناس ــن اس اي
۲0 کتــاب ســید قطــب ترجمــه شــده و کتــاب عدالــت اجتماعــی 
ــس از  ــال ۱95۴ پ ــت: او در س ــه، گف ــرار گرفت ــه ق ــورد توج اش م
انحــالل ســنديکاها توســط دولــت محاکمــه و بــه ۱5 ســال زندان 
محکــوم می شــود و در زنــدان دو کتــاب »در ســايه قــرآن« و 
ــاله  ــدی س ــی 50 و ان ــد. او در زندگ ــانه های راه« را می نويس »نش
ــه  ۱۱ ســال از  ــد گرامشــی ک ــوده همانن ــدان ب خــود ۱۱ ســال زن

ــد. ــدان ســپری مــی کن عمــر کوتاهــش را در زن
ــدان  ــن زن ــانه های راه« مت ــاب »نش ــه کت ــر اينک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــم ک ــری داري ــا ژان ــزود: م ــت، اف اوس
مطالعــات ادبیــات زنــدان شــود. نوشــته های زنــدان ويژگــی 
ــدان  ــع اســت. در زن ــه مناب ــد و آن کمبــود ارجــاع ب مشــترکی دارن
شــما مجبــور هســتید يــا کتــاب را انتخــاب کنیــد يــا کاغــذ و قلــم 
را و ســید قطــب کاغــذ و قلــم را انتخــاب می کنــد. بنابرايــن ايــن 
نوشــته ها محصــور هســتند و بــا ايــن وجــود جذابیتشــان در طــرح 
ــر اســت. ســید قطــب  پرســش هايی اســت کــه از پاســخ ها مهمت
ــه  ــد ک ــرح می کن ــوال را مط ــن س ــانه های راه« اي ــاب »نش در کت
چــرا زمانــی کــه قــرآن بــر امتــی بــی ســواد نــازل شــد، آن امــت 
توانســت امپراطــوری تشــکیل بدهــد، امــا امــروز بــا وجــود افــراد 
ــلمانان  ــی مس ــد در زندگ ــرآن نمی توان ــراوان ق ــرده ف تحصیلک

ــد؟ ــری ايجــاد کن تغیی
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــال ۱3۷۷ ب ــاب در س ــن کت ــه داد: اي وی ادام
ــن  ــری اي ــه تعبی ــت و ب ــب اس ــید قط ــاب س ــن کت ــده و آخري ش
کتــاب مانیفســت جريان هــای بنیادگرايــی اســت و زبــان و 
ــب  ــید قط ــت. س ــت اس ــک مانیفس ــه ي ــد ک ــان آن می گوي جه
تاکیــد می کنــد کــه اســالم تنهــا عقیــده نیســت و عمــل اســت. 
بــه همیــن دلیــل در ايــن کتــاب کلمه هايــی ماننــد »فقــط« و يــا 
واژه هــای دوقطبــی مثــل »جاهلیــت و اســالم« را می تــوان ديــد.

ــاب از  ــن کت ــب در اي ــید قط ــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش ــريعتی ب ش
ضــرورت تشــکیل امت اســالمی پیشــتاز دفــاع می کنــد، گفــت: او 
در ايــن کتــاب ســوال چــه بايــد کــرد؟ را مطــرح می کنــد. ســوالی 
ــادر  ــا متب ــن م ــن را در ذه ــون لنی ــرادی چ ــن اف ــش از اي ــه پی ک
ــد و  ــرح می کن ــران آن را مط ــم در اي ــريعتی ه ــه ش ــد. البت می کن

ــد. ــری می دان ــق و کار فک ــوزش، تحقی ــم آم ــخش را ه پاس
ايــن اســتاد جامعه شناســی همچنیــن اضافــه کــرد: کتــاب 
»نشــانه های راه« بــه بیــش از ۲0 زبــان ترجمــه شــده و 
ــه  ــی جــا اســت و ب ــام و ب ــی ن ــی زمــان، ب ــز ب ترجمه هــای آن نی
همیــن دلیــل قابــل کنتــرل نیســت. بنابراين بســیار محتمل اســت 
کــه مفاهیــم اصلــی ســید قطــب ســابیده شــده باشــد و در برخــی 

ــد. ــده باش ــر ش ــع کندت ــی مواق ــر و در برخ ــع تیزت مواق
وی ادامــه داد: ايــن کتــاب ۱۲فصــل دارد کــه همــه ارجاعاتــش نیز 
بــه قــرآن اســت و بــه جــز مــودودی ارجــاع ديگــری نــدارد و اگــر 
بــه کتــاب نــگاه کنیــد، تقاطــع انديشــه و واژه هــای متقاطــع ماننــد 

ــد. ــوان در آن دي ــالم و ... را می ت ــت و اس جاهلی
شـريعتی گفـت: سـید قطـب در ابتـدای ايـن کتـاب می گويـد کـه 
بشـريت امـروز در لبـه پرتـگاه قـرار گرفتـه چـون شـرق و غـرب 
شکسـت خـورده و اکنـون اسـالم، آلترناتیـوی اسـت کـه ترکیبـی 
از عقیـده و عمـل اسـت. از ديدگاه سـید قطـب راه نجات، تشـکیل 
جماعت پیشـتاز اسـت و اين جماعت بايـد در ابتدا جهـاد اکبر )مبارزه 
بـا نفـس( کنند و از همین مفهوم اسـت که جاهلیـت و تکفیر در می 
آيـد و از دل جهـاد نیـز خشـونت اسـتخراج می شـود، هر چند سـید 
قطـب در کتابـش مصاديق خشـونت و تکفیـر را مشـخص نکرده و 

برخـی از طرفدارانـش ايـن مفاهیـم را قطبـی کردند.
شـريعتی در پايان گفـت: به همیـن دلیل برخی معتقدند چون سـید 
قطـب در ايـن کتـاب می گويـد، حکومت فقـط متعلق به خداسـت 
آن را متنـی اتوپیايـی می  دانند چراکـه مصاديقی ندارد. بـرای يافتن 
داليـل خشـونت و تکفیـر نبايد به سـراغ کتاب هـا برويم بلکـه بايد 
در درون جوامـع بـه دنبـال نشـانه های ابژکتیـو خشـونت بگرديـم. 
خشـونت روی کاغـذ سـید قطـب ناشـی از سـاختارهای اجتماعـی 
اسـت. او خشـونت های اجتماعـی را در متن هايـش آشـکار می کند 
و مـا بايد بـرای يافتـن تکفیر و خشـونت دينـی دوره هـای مختلف 

زندگی سـید قطـب را بررسـی کنیم.

ــزارش گــــ
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نشســت »توانمندســازی علــوم انســانی« بــا ســخنرانی غالمرضــا 
ذاکــر صالحــی، عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و 
برنامه ريــزی آمــوزش عالــی، در ســالن انديشــه پژوهشــگاه علــوم 

ــد. ــزار ش ــات فرهنگــی برگ انســانی و مطالع
ــازی  ــاری س ــده تج ــت: اي ــت گف ــن نشس ــی در اي ــر صالح ذاک
ــا چالــش مواجــه  دانــش هــم اکنــون در محافــل علمــی غــرب ب
ــن  ــت اي ــل ماهی ــه دلی ــانی ب ــوم انس ــش عل ــت. در بخ ــده اس ش
دانــش انتقــادات بــه مراتــب جــدی تــر اســت. اين ســوء برداشــت، 
محصــول درک ناقــص از کار ويــژه علــوم انســانی يعنی گســترش 

ــرورش شــهروند خــوب اســت. فهــم در جهــت پ
ــا  ــوم انســانی ب وی افــزود: در چنیــن شــرايطی مشــابه ســازی عل
ــت  ــی- مهندســی و تجــاری ســازی آن در جهــت تقوي ــوم فن عل

تــوان مالــی بنــگاه هــا جفــا در حــق علــوم انســانی اســت.
ادامــه داد: پیشــنهاد بنــده بــرای  ايــن مــدرس دانشــگاه 
ــی ســازی  ــل و غن ــرای تکمی ــذاری ب توانمندســازی و ســرمايه گ
چرخــه تولیــد، اشــاعه و کاربســت ايــن دانــش هــا و تقويت زيســت 
بــوم علوم انســانی در کشــور اســت. متاســفانه زيســت بــوم علم در 
ايــران ضعیــف اســت و طبیعتــا زيرســاخت هــا و زيرسیســتم هــای 
ــم  ــی توانی ــا نم ــط اســت م ــوم آن مرتب ــا زيســت ب ــم ب ــک عل ي
ــوژی  ــوژی و بیوتکنول ــه در نانوتکنول ــم ک ــور کنی ــوری را تص کش
قــوی باشــد ولــی در علــوم انســانی ضعیــف باشــد بــه همیــن دلیل 
هــم مــن معتقــدم زيســت بــوم علــم در ايــران آن طــور کــه بايــد 

ــت نشــده اســت. تقوي
ــی  ــزی عال ــش و برنامه ري ــه پژوه ــی مؤسس ــت علم ــو هیئ عض
اضافــه کــرد: سیســتم آموزشــی در ايــران سیســتم فرانســوی بــوده 
و هنــوز هــم هســت. در دانشــگاه تهــران هــم کــه جــزو دانشــگاه 
ــور،  ــوزش مح ــتم آم ــوز سیس ــت هن ــور اس ــوب کش ــای خ ه
متمرکــز، دولتــی و ديوانســاالر مبتنــی بــر امتحــان  پابرجاســت. در 
چنین سیســتمی هــدف از تاســیس دانشــگاه، تربیــت بوروکــرات و 
فــرد پشــت میــز نشــین بــوده اســت و همــه مــا در چنیــن زيســت 

بــوم علمــی رشــد کــرده ايــم.
ذاکــر صالحــی گفــت: مــوج تجــاری ســازی دانــش فقــط و فقــط 
ــی  ــی و آمريکاي ــران نیســت و در کشــورهای اروپاي ــه اي ــوط ب مرب
ــران را درآورده  ــه متفک ــدای هم ــده و ص ــوج وارد ش ــن م ــم اي ه
اســت. مســئله مهمــی کــه در ايــن میــان وجــود دارد ايــن اســت 
کــه مــا بومــی ســازی بــه معنــی حفــظ تناســب و ارتبــاط آمــوزش 
ــم  ــول داري ــی را قب ــه داخل ــا نیازهــای جامع ــا ب ــا و پژوهــش ه ه
ولــی ايــن ماجــرا بــا تجــاری ســازی فــرق دارد. مــا بايــد اول علــوم 
انســانی را توانمنــد بکنیــم آن وقــت خــود بــه خــود کاربــردی هــم 

مــی شــود.
ــیاری  ــران بس ــرد: متفک ــح ک ــی« تصري ــگاه ايران ــف »دانش مول
ــد؛  ــان داده ان ــش نش ــازی واکن ــاری س ــوج تج ــه م ــبت ب نس
تورســتن هــازن ســوئدی در ايــن بــاره مــی گويــد: نقش دانشــگاه، 
تولیــد شــناخت بنیــادی اســت نــه تولیــد کاال يــا مثــال ياســپرس 
ــر  ــه تفک ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــی زمان ــد: زوال آکادم ــی گوي م
مســتقل را از دســت بدهــد و در چــاه ديوانســاالری بیفتــد و شــیفته 
ــه  ــد انديش ــر مول ــگاهی ديگ ــن دانش ــود. چنی ــول ش ــدرت و پ ق

ــت. ــول اس ــال پ ــت و دنب نیس
وی افــزود: مــا بايــد بــا صنعــت در تعامــل باشــیم ولــی نبايــد در آن 
حــل شــويم و بگذاريــم صنعــت بــه مــا غلبــه کنــد. علــوم انســانی 
ــوم  ــد در هرفصــل خــود پنجــره جديــدی بگشــايد و ســاير عل باي
هــم دنبــال خــود بکشــاند. علــوم انســانی مصــرف روزمــره نیســت 
ــای  ــه ه ــم جنب ــد بگذاري ــا نباي ــم. م ــخه بپیچی ــش نس ــه براي ک
ــی  ــوم کنترل ــه عل ــوم انســانی جــای خــود را ب ــی بخــش عل رهاي

بدهــد.
ذاکــر صالحــی ادامــه داد: بايــد تــالش کنیــم »پايديــا« 

ــت و  ــا تربی ــودک ي ــرورش ک ــی پ ــه معن ــی ب )کلمه ای ســت يونان
کــم و بیــش معنــی فرهنــگ مــی دهــد( را زنــده کنیــم چــون در 
ــن همــان  ــم و اي ــان روح و جســم را داري ــت همزم ــا« تربی »پايدي
کارکــرد علــوم انســانی اســت. بــه قــول افالطــون »پايديــا« ايــن 

ــرد. ــنايی بب ــمت روش ــه س ــار ب ــان را از درون غ ــه انس ــت ک اس
ايــن پژوهشــگر اضافــه کــرد: اگــر فرهنــگ را دارای يــک پوســته 
ــر  ــت؛ اگ ــته آن اس ــان هس ــگ هم ــم بیلدون ــته بدانی ــک هس و ي
ــد  ــوم انســانی و دانشــگاه را درســت فهــم کنیــم باي بخواهیــم عل
بیلدونــگ را بفهمیــم. تــا وقتــی آن را فهــم نکنیــم علــوم انســانی 
و دانشــگاه مــدرن را فهــم نمــی کنیــم. حیــات علــوم انســانی در 

ــا تــداوم. ــا گسســت همــراه بــوده ت ايــران بیشــتر اوقــات ب
ــال  ــه ح ــا ب ــی ت ــفانه دانشــگاه ايران ــت: متاس ــر صالحــی گف ذاک
ــانی  ــوم انس ــئله در عل ــن مس ــته و اي ــی« داش ــر »خودتامل کمت
ــد  ــالش دارن ــده ای ت ــه ع ــم ک ــم شــده اســت. االن ه ــر ه حادت
بــا دســتپاچگی ايــن موضــوع را حــل کننــد؛ نتیجــه اينکــه بخــش 
هــای صــوری  R &Dدر کارخانــه هــا قــرار مــی دهیــم و فقــط 
وقتــی قــرار اســت بازديــد صــورت بگیــرد آن را نشــان مــی دهیم و 

در عمــل خبــری از تحقیــق و توســعه نیســت.
ــازی و  ــوه س ــال انب ــران در ح ــی در اي ــوزش عال ــزود: آم وی اف
ــی  ــای فن ــته ه ــکل در رش ــن مش ــت؛ اي ــدن اس ــوری ش کنک
ــی  ــوم انســانی نیســت. وقت ــص عل ــط مخت ــود دارد و فق هــم وج
محصــول برتــر مــا در صنعــت ســمند اســت بايــد محصــول برتــر 
علــوم انســانی هــم در حــد ســمند ببینیــم. عــالوه براين متاســفانه 
ايــده دانشــگاه هــای شــرکتی هــم در ايــران مطــرح شــده اســت 
و در ايــن ايــده دانشــگاه هــا تبديــل بــه شــرکتی مــی شــوند کــه 
ــره آن هســتند و  ــت مدي اســاتید هــم عضــو علمــی و عضــو هئی
پايــان نامــه هــا هــم معطــوف بــه نیازهــای روزمــره ايــن شــرکت 
هــا مــی شــود. بــه بیــان ديگــر ايــن روزهــا پديــده بــازاری شــدن، 
ــده و  ــاب ش ــا ب ــگاه ه ــاالری در دانش ــدن و فردس ــی ش متافیزيک
ريشــه آن هــم در نئولیبرالیســم اســت. ما امــروز گفتمــان مديريتی 
ــم. ــب کــرده اي ــه جــای گفتمــان علمــی در دانشــگاه هــا غال را ب

ــوم انســانی  ــت: عل ــگ« گف ــه و فرهن نويســنده »دانشــگاه، جامع
هنــوز در برخــی از رشــته هــا نوپاســت بنابرايــن نمــی تــوان از آن 

توقــع داشــت کــه میــوه رســیده و آبــدار بدهــد. علــوم انســانی کــه 
هنــوز قــوی و توانمنــد نشــده چظــور مــی خواهــد وارد مشــارکت 
ــر  ــدم ب ــازی مق ــد س ــه توانمن ــید ک ــته باش ــه داش ــود؟ توج ش
مشــارکت اســت. وقتــی هنــوز توانمندســازی اتفــاق نیفتاده اســت، 

ــوع مشــارکت کاذب مــی شــود. مشــارکت موجــود يــک ن
ــازی و  ــردی س ــرای کارب ــنهاداتی ب ــش پیش ــه بحث وی در ادام
ــح داد: در گام اول  ــه و توضی ــانی ارائ ــوم انس ــردن عل ــد ک توانمن
بايــد تــالش کنیــم تــا بــا علــوم انســانی موجــود مــدارا و صبــوری 
ــر روی آن  ــذاری ب ــگ ســازی و ســرمايه گ ــرای فرهن و ســپس ب
تــالش کنیــم. ايــن از خاصیــت هــای علــم اســت کــه خودبــه خود 
تبديــل بــه فنــاوری مــی شــود، علــم، آب راکــد نیســت و خــودش 
ــن  ــن الزم اســت در اي ــالوه براي ــد. ع ــی کن ــاز م ــودش را ب راه خ
عرصــه مفهــوم کاربــردی ســازی هــم تدقیــق و مشــخص شــود. 
بايــد مشــخص کنیــم کــه منظورمــان بومــی ســازی و خودمانــی 
ــم. ضمــن  ــا منظــور ديگــری داري ــوم انســانی اســت ي کــردن عل
اينکــه الزم اســت تعريــف صريــح و واضحــی هــم از علوم انســانی 
داشــته باشــیم و بگوئیــم وقتــی از کاربــردی ســازی علــوم انســانی 
حــرف مــی زنیــم، از رشــته هــای مديريــت و حســابداری حــرف 
ــم  ــنهادم ه ــن پیش ــخ و ... . آخري ــفه و تاري ــا فلس ــم ي ــی زنی م
اينکــه بايــد تیــم هــای حــل مســئله متشــکل از جامعــه شــناس، 
فیلســوف، روانشــناس و.. تشــکیل دهیــم تــا بتوانیــم راه حــل های 

مناســب بــرای کاربــردی ســازی علــوم انســانی پیــدا کنیــم.
ذاکــر صالحــی درپايــان گفــت: بــا توجــه بــه فرهنــگ 
آکادمیــک، توجــه بــه ســنت هــای پژوهــش در علــوم انســانی 
ــم متوجــه  ــران مــی توانی ــوم انســانی در اي ــاز عل ــه ف و توجــه ب
ــران  ــانی را در اي ــوم انس ــوان عل ــی ت ــه م ــه چگون ــويم ک ش
کاربــردی کــرد. علــوم انســانی بالقــوه قــدرت زيــادی دارد ولــی 
ــرد و مــا همــواره آن را در  ــج مــی ب ــی قدرتــی رن ــران از ب در اي
ــه از مجمــوع 3۷ طــرح  ــه عنــوان نمون حاشــیه مــی گذاريــم. ب
کالن شــورای عالــی ملــی فنــاوری يــک يــا دو طــرح مربــوط 
ــوم  ــه عل ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. اي ــانی اس ــوم انس ــه عل ب
ــی و  ــی، فرهنگ ــرمايه اجتماع ــان س ــد همزم ــی توان ــانی م انس

ــد. ــد بده ــادی را رش اقتص

غالمرضا ذاکرصالحی:
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طباطبائــی، مــدرس فلســفه دانشــگاه تهــران گفــت: تمايــزی میان 
ــدارد چــون فلســفه همــواره  ــودن آن وجــود ن فلســفه و معاصــر ب
ــد  يــک نقــد، گــذار و تــالش اســت و هیــچ فیلســوفی نمــی توان

ديــدگاه نامتناهــی را نقــض کنــد.
نشســت »معاصــر بــودن فلســفه و ديــدگاه نامتناهــی« بــا 
ســخنرانی محمدتقــی طباطبائی،  اســتاديار گروه فلســفه دانشــگاه 
تهــران  در تــاالر کمــال دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران برگــزار 
شــد. در ايــن نشســت اســاتیدی چــون حســین مصباحیــان و رضــا 

ــتند. ــی حضــور داش داوری اردکان
طباطبائــی در ابتــدا بــا طــرح ايــن ســوال کــه فلســفه بــه چــه کار 
مــی آيــد، گفــت: ممکــن اســت خیلــی از شــما بارهــا دچــار ايــن 
ســردرگمی شــده باشــید کــه فلســفه بــه چــه کار مــی آيــد؟ پاســخ 
ــی  ــا همگ ــی تقريب ــت ول ــاوت اس ــوال متف ــن س ــر اي ــا در براب ه
ــرده نیســت  ــده و دانشــی م ــی فاي ــفه کاری ب ــه فلس ــم ک همدلی
بلکــه تالشــی اســت زنــده و ربــط بــه فهــم و نســبت عقالنــی مــا 
بازمانــه و جهانــی دارد کــه در آن زيســت مــی کنیــم. يعنــی شــما 
ــخ  ــا دانســتن تاري ــد کــه فلســفه را ب ــدا نمــی کنی فیلســوفی را پی
انديشــه يــا دانســتن تعريــف هــا و اصــل هــای موضــوع و متعارف 

يکــی بدانــد.
وی بــا تاکیــد براينکــه فلســفه، معاصر اســت افــزود: تمايــزی میان 
فلســفه و معاصــر بــودن آن وجود نــدارد چون فلســفه همــواره يک 
نقــد، گــذار و تــالش اســت و هیــچ فیلســوفی نمــی توانــد ديــدگاه 
نامتناهــی را نقــض کنــد و يــا ناديــده بگیــرد. بــاور مــا بــه معاصــر 
ــا وجــود  ــه ب ــی اســت ک ــل وجهــت ناپیداي ــودن فلســفه آن دلی ب
ــه  ــا را ب ــوز م ــان از فلســفه هن ــاوت هــا در برداشــت م تمامــی تف
ــه فلســفه  ــن ب ــا از پرداخت ــذارد ت ــی دارد و نمــی گ آن مشــغول م

احســاس بــی حاصلــی کنیــم.
طباطبائــی ادامــه داد: اگــر معاصــر بــودن فلســفه را هم چــون ايجاد 
نســبتی عقالنــی و زنــده بــا زمانــه و جهانــی کــه فیلســوف در آن 
مــی زيــد در نظــر بگیريــم، ايــن نســبت، نســبتی خواهــد بــود بــا 
کل جهــان. فیلســوف بــا کلیــت جهــان روبروســت نــه بــا اجــزای 
آن و در چنیــن نســبتی اســت کــه امــر نامتناهــی خــود را آشــکار 
مــی کنــد. فیلســوف در تــالش بــرای فهــم عقالنــی جهانــی کــه 
تجربــه مــی کنــد بــا خــود مفهــوم جهــان، همچــون کلیــت جهان 
ــی  ــد او نم ــوم نباش ــن مفه ــدت اي ــر وح ــی روبروســت و اگ تجرب
ــن  ــد و بنابراي ــی بده ــامانی عقالن ــود سروس ــه خ ــه تجرب ــد ب توان
ــدت  ــان، وح ــی جه ــم عقالن ــرای فه ــالش او ب ــکان ت ــرط ام ش
ــد. از ســوی  ــی ده ــه در بســتر آن رخ م ــه تجرب ــی اســت ک جهان
ــن  ــه همی ــر از فیلســوف ب ــری اســت فرات ــان ام ــن جه ــر اي ديگ
خاطــر هــم چــون مــرز و حــدی پیرامــون تــالش عقالنــی وی را 

ــه او جــای دارد. فــرا مــی گیــرد و همــواره مقــدم برهرتجرب

اســتاديار فلســفه دانشــگاه تهــران در ادامــه صحبــت هــای قبلــی 
ش اضافــه کــرد: بنابــر چیزهايــی کــه تــا بــه اينجــا گفتــم ديــدگاه 
نامتناهــی ديدگاهــی اســت کــه فیلســوف مــی کوشــد بــا فرارفتن 
ــد  ــا بتوان ــرا رود ت ــه ســوی آن ف ــردی خــود ب ــه ف از تناهــی تجرب
جهــان را نــه صرفــا از ديــدگاه تجربــه ی متناهــی بلکــه از 
ديدگاهــی نامتناهــی بنگرد. ديــدگاه نامتناهــی برگرفتــه از ضرورت 
عقالنــی امــر نامتناهــی بــرای توجیــه عقلــی هرتجربــه متناهــی 
ــی در  ــر نامتناه ــور ام ــرورت حض ــه ض ــم اينک ــه مه ــت.ز نکت اس
فلســفه امــری اســت کــه از آغــاز فلســفه تا امــروز وجــود داشــته و 

حــذف پذيــر هــم نیســت.
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــروه غرب شناس ــابق گ ــو س عض
مطالعــات فرهنگــی اضافــه کــرد: میــان امــر نامتناهــی و ديــدگاه 
ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه باي ــود دارد ک ــزی وج ــی تماي نامتناه
امــر نامتناهــی يــک ضــرورت عقالنــی اســت کــه بــرای توجیــه 
ــرطی نامشــروط  ــن و ش ــری آغازي ــه همچــون ام ــی تجرب عقالن
نیازمنــد آنیــم. امــا ديــدگاه نامتناهــی يــک گام فــرا رفتــن اســت 
ــر  ــا ام ــه ب ــری ک ــع فیلســوف در نســبت ضــروری و ناگزي در واق
نامتناهــی دارد گامــی فراتــر نیــاز دارد تــا بتوانــد آغــاز عقــل را بــا 
آغــاز واقعیــت يکــی کنــد. اينجــا درســت همــان جايــی اســت کــه 
فیلســوف پــا را از قلمــروی تجربــه متناهــی بیــرون بگــذارد و بــه 
ســوی قلمــروی نامتناهــی بــرود و می کوشــد تــا از نــگاه نامتناهی 

و نــه صرفــا در نســبت بــا نامتناهــی بــه جهــان بنگــرد.
ــه ای  ــد تجرب ــی توان ــچ گاه نم ــوف هی ــت: فیلس ــی گف  طباطبائ
نامتناهــی داشــته باشــد. ديــدگاه نامتناهــی ديدگاهــی تجربــه پذير 
و رخ دادنــی نیســت بلکــه نیــازی اســت کــه عقــل بــرای رســیدن 
بــه نهايــت عقالنــی ســازی واقعیــت دارد و اگــر بــه آن برســد مــی 
توانــد کل واقعیــت را براســاس آن عقالنــی ســازد. جهــان همچون 
کل واقعیــت، وحدتــی ضــروری بــرای امــکان عقلــی هــر تجربــه 
ای اســت امــا تــا فیلســوف نتوانــد بــه چشــم انــداز کل بــرود نمــی 
توانــد ادعــا کنــد آنچــه بــه ضــرورت عقــل همچــون شــرط هــر 
تجربــه ای بايــد باشــد، واقعــا نیــز هســت. مشــکل اينجاســت کــه 
اگــر فیلســوف در ديــدگاه متناهــی و تجربــه پذيــر خــود بمانــد اين 
ضــرورت عقــل هیــچ ضرورتــی نــدارد کــه بــه واقعیــت بدل شــود.
ــان  ــواره در انديشــه آرم ــزود: فلســفه هم ــدرس فلســفه اف ــن م اي
شــهر بــوده ولی مســئله اينجاســت کــه وقتــی آرمان شــهر محقق 
شــود فلســفه از بیــن مــی رود و فیلســوف بــی کار مــی شــود چون 

فیلســوف همــواره از دل وضعــی کــه در آن هســت بــه آرمان شــهر 
نــگاه مــی کنــد.ر فلســفه نمــی توانــد دانــش يــا علــم باشــد چــون 
تجربــه ای متعلــق بــه انســان اســت و انســان موجــودی متناهــی 
اســت. فلســفه بــه جــای اينکــه علــم باشــد يــک دوســتی دانــش 
ــش  ــه دان ــش از آنک ــن بی ــت. بنابراي ــش اس ــالش در راه دان و ت
آموختنــی باشــد، تالشــی اســت بــه جاآوردنــی. فلســفه کنشــی از 

اســاس ناتمــام اســت.
ــه تاريــخ فلســفه  ايــن مــدرس دانشــگاه تهــران تصريــح کــرد: ب
کــه نــگاه کنیــم در بیشــتر مــوارد تــرس از فروافتــادن بــه شــک 
ــه  ــه فیلســوف را ب ــی اســت ک ــی ناعقالن ــگ زدن در يقین ــا چن ي
ــرده  ــت ب ــردن کل واقعی ــی ک ــی و عقالن ــدگاه نامتناه ــمت دي س
اســت امــا بــا تکیــه بــر مفهــوم تجربــه متناهــی و واقعیتــی کــه در 
ايــن تجربــه آشــکار مــی شــود هــم مــی تــوان شــکاکیت را کنــار 
گذاشــت و اجــازه نــداد ناتوانــی از دسترســی بــه واقعیــت مســتقل 
از تجربــه، مــا را بــه ســوی جهــش هــای ناعقالنــی بــه درون آن 
رهنمــون شــود چــرا کــه گــذر از مــرز تجربه بــا هیــچ گذرنامــه ای 

ممکــن ن يســت.
وی اضافــه کــرد: معاصــر بــودن فلســفه وصفــی نیســت کــه بتوان 
آن را از فلســفه جــدا کــرد بلکــه بــه محــض کنــار گذاشــتن تناهی 
هايــی کــه همــراه بــا معاصــر بــودن  فلســفه هســتند، فلســفه نیــز 
کنــار گذاشــته مــی شــود. معاصــر بــودن فلســفه، پذيرفتــن نــاب و 
تکیــن بــودن تجربــه هــر انســانی اســت کــه مــی فلســفد و ايــن 
تکینگــی و تناهــی نــه تنهــا وصف انســانی اســت کــه تجربــه می 
کنــد بلکــه وصــف جهــان وزمانــه ای اســت کــه ايــن تجربــه در 
ــی  ــای  ب ــه معن ــه جهــان ب ــن جهــان ن ــرا اي آن رخ مــی دهــد زي
ارتبــاط و گسســته از تجربــه بلکــه جهانــی اســت کــه در تجربــه 

آشــکار مــی شــود.
ــد در  ــم باش ــه گفت ــه ک ــر اينگون ــت: اگ ــان گف ــی در پاي طباطبائ
نســبت انتقــادی بــا میــراث خــود در فلســفه اســالمی نیــز همــواره 
ــدگاه نامتناهــی و  ــی کــه دي ــا زمان ــد در نظــر داشــته باشــیم ت باي
ــی  ــت صــادر م ــاره کل واقعی ــدگاه درب ــه از آن دي ــی ک ــزاره هاي گ
ــی  ــکان گفتگوي ــچ ام ــم هی ــرا بپذيري ــون وچ ــدون چ ــوند را ب ش
فراهــم نمــی شــود و صرفــا بايــد بــه نقــل و تکــرار میــراث خــود 
بســنده کنیــم و جالب اينجاســت کــه اين نســبت ناسنجشــگرانه را 
در نســبت بــا کســانی بايــد برقــرار کنیــم کــه خــود بــه هیــچ وجــه 

نســبت بــه میــراث پیــش از خــود چنیــن نســبتی نداشــته انــد.

طباطبائی در نشست  »معاصر بودن فلسفه و دیدگاه نامتناهی« تشریح کرد؛
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پاتنــم را فقــط بــا تغییــرات اساســی در نظرياتــش نمی شناســند، بلکــه 
ــه در  ــود ک ــای فلســفی ای ب ــای او گســتره  حوزه ه يکــی از ويژگی ه

آن هــا دســتی بــر آتــش داشــت.
ـــ حامــد قديــری: هیــالری  خبرگــزاری مهــر، گــروه ديــن و انديشــهـ 
ــی، اواخــر اســفندماه ســال 9۴ در  ــی آمريکاي ــم، فیلســوف تحلیل پاتن
ســن نودســالگی درگذشــت. اگــر بخواهیــم از فیلســوفی ماننــد پاتنــم 

حــرف بزنیــم، دقیقــا چــه بايــد بگويیــم؟
ــته  ــفه نوش ــفه و فالس ــاره  فلس ــزی درب ــه  طن ــت، لغت نام ــل دن دنی
اســت کــه در مدخــل »هیــالری«  اش آمــده: »هیـــ. ال. ری. ]اســم[: 
دوره ای بســیار کوتــاه امــا بســیار مهــم از حیــات علمی يک فیلســوف 
ممتــاز. مثــال: »اوه. ســه، چهــار هیــالری قبل تــر، بــه ايــن موضــوع 

ــردم.« ــر می ک فک
پاتنــم بارهــا چرخش هــای کالنــی در نظريه هــای فلســفی اش 
داشــت کــه گاهــی ماجراهــای جالبــی بــه بــار مــی آورد. مثــال کتــاِب 
ســال  در  پاتنــم   Meaning and Moral Sciences
۱9۷8 منتشــر شــده بــود. حــدود ســی  ســال بعــد يعنــی اواخــر ســال 
۲009، کتــاب مجــددا منتشــر می شــود امــا پاتنــم دربــاره  تجديدچاپ 

تذکــر مــی دهــد.
»بــه جــز يــک ســخنرانی کــه بخــش نهايــی ايــن کتــاب را شــکل 
می دهــد، يعنــی »رئالیســم و خــرد«، هنــوز هــم باجديــت بــا 
ديدگاه هايــی کــه در ايــن کتــاب از آن هــا دفــاع کــرده ام موافــق  ام ... 
يــک تذکــر ديگــر: در مقدمــه  اين کتــاب ]کــه در ســال ۱9۷8 نوشــته 
ــرد«(  ــان »رئايســم و خ ــی هم ــه )يعن ــن مقال ــه ام »آخري شــده[ گفت
چرخشــی را نشــان می دهــد کــه اخیــرا در انديشــه ام داشــته ام.« امــا از 
ـ کــه بــه ســمت رئالیســم درونــی بودــ را  ســال ۱990 ايــن چرخــشـ 

ــم.« ــداد می کن ــتباه قلم اش
ــرات  ــف از نظ ــالری مختل ــه هی ــول، س ــل ق ــن نق ــت کم همی دس
پاتنــم را نشــان می دهــد. اول، پیــش از ســال ۱9۷8؛ دوم بیــن ۱9۷8 
تــا ۱990 و ســوم از ۱990 بــه بعــد. هیــالری نخســت يــک رئالیســت 
ــالری دوم و ســوم اســتدالل های  ــه هی ــال آن ک ــود ح متافیزيکــی ب
ــالری  ــد. هی ــه می کردن ــی اقام ــه رئالیســم متافیزيک ــده ای علی کوبن
ــا هیــالری ســوم رئالیســم  ــی می پرداخــت ام ــه رئالیســم درون دوم ب
درونــی يــا دســت کم يکــی از محورهــای آن، يعنــی رويکــرد خــاص 

ــرد. ــدق، را رد می ک ــه ص آن ب
البتــه پاتنــم را فقــط بــا تغییــرات اساســی در نظرياتــش نمی شناســند، 
ــود  ــفی ای ب ــای فلس ــتره  حوزه ه ــای او گس ــی از ويژگی ه ــه يک بلک

کــه در آن هــا دســتی بــر آتــش داشــت.
اگر فلسـفه  تحلیلـی قرن بیسـتم را ديـواری ببینیـم که فالسـفه  طراز  
اول  يادگاری هايشـان را روی آن ثبـت می کردنـد، آن گاه پاتنـم نوجوان 
پرجنب و جوشـی خواهـد بود کـه دائم به گوشه گوشـه  اين ديوار سـرک 
کشـیده و يادگاری هايـی از خـود به جا گذاشـته اسـت. در گوشـه ای از 
ايـن ديـوار، دسـت خط پاتنـم را خواهیـم ديـد کـه بـا اعتماد بـه نفس 

حکاکی کـرده اسـت »معنا صرفـاْ در ذهن نیسـت«.
ــوی  ــرای »دوقل ــه دارد ماج ــد ک ــم دي ــم را خواهی ــر پاتن ــی ديگ جاي
ــری  ــار تصوي ــت کن ــد؛ درس ــرح می ده ــوار ش ــن« را روی دي زمی
ــت  ــته اس ــم نوش ــم پاتن ــه ای ه ــره«. در گوش ــی در خم از »مغزهاي
ــکل  ــان را سروش ــن و جه ــر ذه ــار هم ديگ ــان در کن ــن و جه »ذه
می دهنــد.« البتــه جاهايــی را هــم خواهیــم ديــد کــه روی يــادگاری 
هــای قبلــی اش ضربــدر کشــیده اســت. احتمــاال نظريــه  »رئالیســم 
ــن  ــن چنی ــی«  اش در فلســفه  ذه ــه  »کارکردگراي ــا نظري ــی« ي درون

سرنوشــتی داشــته اند.
مارتــا نوســباوم دربــاره  جامعیــت پاتنــم می گويــد: »پاتنــم فیلســوفی 
ــود  ــار خ ــود و در دوران کارِی پرب ــده ب ــی خیره کنن ــترة عالئق ــا گس ب
ــیار  ــای بس ــم در حوزه ه ــائل مه ــی از مس ــالق و جامع ــِث خ مباح
ــان  ــوفی از زم ــچ فیلس ــع هی ــد آورد. در واق ــفه پدي ــی از فلس متنوع
ــادی ای در  ــد مســاهمِت خــالق و بنی ارســطو نبــوده اســت کــه بتوان
همــۀ ايــن حوزه هــا داشــته باشــد: منطــق، فلســفه  رياضیــات، فلســفه 
علــم، متافیزيــک، فلســفه  ذهــن، اخــالق، انديشــه  سیاســی، فلســفه  
اقتصــاد و فلســفه  ادبیــات و پاتنــم حداقــل دو حــوزه بــه اين فهرســت 

افــزوده اســت کــه ارســطو در آن هــا کار نکــرده اســت؛ فلســفۀ زبــان 
و فلســفۀ ديــن.«   

َيلــی  پاتنــم  نوآوری هــای  تک تــک  بررســی  بنابرايــن، 
ــن  ــوان اي ــی از ت ــن جامعیت ــه چنی ــه البت ــد ک ــراف می طلب جامع االط
ــا ايــن حــال، می توانیــم  قلــم و قلم هايــی ماننــد آن بیــرون اســت. ب
ســراغ يکــی از مبنايی تريــن مســائلی برويــم کــه دل مشــغولی پاتنــم 
بــود و راه حلــش بــر نظــرات  او در حوزه هــای ديگــر اثــر می گذاشــت.

»چه گونــه ذهــن و زبــان بــه جهــان خــارج از ذهــن متصــل 
ــن  ــدر که ــئله آن ق ــن مس ــد؟« اي ــاع می دهن ــه آن ارج ــوند و ب می ش
اســت کــه می توانیــم ارســطو، افالطــون، دکارت، اليب نیتــز، هیــوم، 
ــرن  ــت، هــگل، نیچــه و بســیاری از فیلســوفان ق ــی، کان الک، برکل
بیســتم را در مجمعــی جمــع کنیــم تــا هريــک از موضع تاريخی شــان 
ــه گفت و گــو بنشــینند.  ــا هــم ب ــد و ب ــن مســئله نظــر  دهن ــاره  اي درب
عالــم ُمثــل افالطــون، تقســیم صــورتـ  مــاده ی ارســطويی، 
ــوم در  ــکاکیت هی ــه  دکارت، ش ــاده در انديش ــن و م ــی ذه دوگانگ
امــکان حکــم دربــاره  جهــان خــارج، زايــش »عالــم فنومــن« از افــکار 
ــگل،  ــت ه ــه دس ــه« ب ــان فی نفس ــدن »جه ــگ ش ــت، کم رن کان
منظرگرايــی نیچــه ای و تقريبــا اکثــر آرای فیلســوفان قــرن بیســتم را 

ــم. ــی کنی ــم و بررس ــم بفهمی ــئله می توانی ــن مس ــاحت همی در س
»رئالیســم متافیزيکــی« يکــی از پاســخ هايی اســت کــه از قديــم در 
ــان ذهــن و جهــان مطــرح می شــد.  ــاط می ــا مســئله  ارتب مواجهــه ب
اجمــااًل رئالیســت متافیزيکــی ذهــن را آينــه ای می دانــد کــه جهــان را 
آن گونــه کــه هســت بازمی تابانــد و هیــچ دخالتــی در نحــوه  بازتابــش 
ــگاه رئالیســم متافیزيکــی، ۱(  ــق ن ــر، طب ــان دقیق ت ــه بی ــدارد. ب آن ن
جهــان از مجمــوع معیــن و ثابتــی از اشــیای مســتقل از ذهن تشــکیل 
شــده اســت، ۲( يــک و فقــط يــک توصیــف صــادق و کامــل از جهان 

وجــود دارد و 3( صــدق اساســاْ از جنــس مطابقــت اســت.
همان طــور کــه گفتــه شــد، هیــالری دوم و ســوِم پاتنــم در حملــه بــه 
ــک« و  ــتدالل مدل تئورتی ــد. »اس ــان ان رئالیســم متافیزيکــی هم پیم
»اســتدالل مبتنــی بــر مغــز در خمــره« دو اســتدالل مشــهور او علیــه 
رئالیســم متافیزيکــی انــد کــه جزيیــات تخصصــی زيــادی دارنــد امــا 

خوانــش بســیار ســاده ی هــر کــدام بــه ايــن شــکل اســت:
ــر رئالیســم متافیزيکــی درســت باشــد،  ــک: اگ اســتدالل مدل تئورتی
ــن و  ــان ذه ــن می ــه ای متعی ــه رابط ــی ب ــت متافیزيک آن گاه رئالیس
جهــان خــارج از ذهــن نیــاز دارد. امــا رئالیســت متافیزيکــی هیــچ گاه 
نمی توانــد چنیــن رابطــه ای را برقــرار کنــد. پــس رئالیســم متافیزيکی 

نادرســت اســت.
ــی  ــم متافیزيک ــر رئالیس ــره: اگ ــز در خم ــر مغ ــی ب ــتدالل مبتن اس
درســت باشــد، ممکــن اســت همــه  مــا مغزهايــی در خمــره باشــیم. 
امــا هیــچ گاه امــکان نــدارد مغزهايــی در خمــره باشــیم. پس رئالیســم 

متافیزيکــی نادرســت اســت.
پاتنــم بــا رد رئالیســم متافیزيکــی، چــه چیــزی را بــه جايــش 
را  ديدگاهــی  »می خواهــم  می گويــد:  خــودش  می نشــاند؟ 
ــان  ــده« جه ــا »کپی کنن ــن صرف ــه در آن ذه ــم ک ــاخ و برگ بده ش
نیســت؛ آن هــم جهانــی کــه پذيــرای صرفــا يــک توصیــف برآمــده 
از يــک نظريــه  صــادق باشــد. البتــه ديــدگاه مــن ايــن هــم نیســت 
ــان  ــه جهــان سروشــکل می دهــد... اگــر بخواهــم از زب کــه ذهــن ب
اســتعاری بهــره بگیــرم، چنیــن خواهــد شــد: ذهــن و جهــان در کنــار 

ــد.« ــکل می دهن ــان سروش ــن و جه ــه ذه ــم ب ه
ــک  ــی را تفکی ــم متافیزيک ــی رئالیس ــکال اساس ــم اش ــع پاتن درواق
ــه   ــن دوگان ــد اي ــد و می کوش ــان می دان ــن و جه ــان ذه ــع می قاط
ــد.  ــل کن ــف تبدي ــک طی ــِر ي ــه دو س ــردارد و آن دو را ب ــان ب را از می
ــان برداشــته می شــوند:  ــز از می ــِع آن، دوگانه هــای ديگــری نی ــه تب ب
ــه   ــت و ارزش و دوگان ــه ی واقعی ــو، دوگان ــوبژکتیو و ابژکتی ــه س دوگان
ـ کــه هــم  تحلیلــی و ترکیبــی. يکــی از نتايــج ايــن دوگانه زدايی هــاـ 
ــوم ــ  ــالری س ــم در هی ــت و ه ــد اس ــه آن پايبن ــالری دوم ب در هی
ــت و  ــی، واقعی ــه نســبیت مفهوم ــا ب »نســبیت مفهومــی« اســت. بن
قــرارداد در هــم تنیده انــد و تمنــای واقعیــِت فــارغ از قــرارداد تمنايــی 
باطــل اســت. بنــا بــر نســبیت مفهومــی، ممکــن اســت دو جملــه ای 

کــه ظاهــراْ بــا هــم ناســازگار انــد صــادق باشــند چــرا کــه صــدق هــر 
ــم  ــر اســاس چارچــوب مفهومــی خاصــی بررســی می کنی کــدام را ب

ــده اند. ــان ش ــه در دل آن بی ک
ــد  ــی باشــد کــه نتوان ــی و موضع ــدر کل ــن توضیحــات آن ق شــايد اي
ــئله ی  ــا مس ــد ام ــان ده ــی نش ــم را به خوب ــای پاتن ــن پژوهش ه بط
ارتبــاط میــان ذهــن و جهــان و راه حل هــای پاتنــم بــرای آن 
ــم  ــف پاتن ــای مختل ــالری«  ه ــم »هی ــرای فه ــدی ب ــد کلی می توان

ــد. باش
پاتنــم چندين هیالری داشــته اســت. خــودش دربــاره ی ايــن تغییرات 
مکــرر می گويــد: »بعضی هــا تغییرهــای مکــرر در ديــدگاِه فلســفی ام 
ــوخی  ــه  ش ــر حوصل ــد. اگ ــی می کنن ــخصیتی تلق ــص ش ــک نق را ي
ــی  ــم را پی درپ ــاال ديدگاه هاي ــم احتم ــواب می ده ــم، ج ــته باش داش
تغییــر می دهــم چــون دائــم اشــتباه می کنــم. امــا فیلســوفان 
ديگــر تغییــری در ديدگاه هايشــان نمی دهنــد چــون هیچ وقــت 
ــه ای  ــد نکت ــده باي ــم ش ــار ه ــرای يک ب ــی ب ــد. ول ــتباه نمی کنن اش
ــپ  ــا کارن ــم ب ــت گفت و گوهاي ــم. هیچ وق ــاره بگوي ــن ب ــدی در اي ج
ــوص  ــم؛ به خص ــوش نمی کن ــا ۱955 را فرام ــال های ۱953 ت در س
ــه  ــی ک ــوف بزرگ ـ فیلس ــپـ  ــه کارن ــی رود ک ــادم نم ــت ي هیچ وق
جديــت و انســجاِم قاطعانــه ای داشــت ــ چه قــدر تأکیــد می کــرد کــه 
ــا  ــه باره ــار ک ــه يک ب ــفی را ن ــائل فلس ــورد مس ــش در م ديدگاه هاي

ــود.« ــر داده ب تغیی
»مــن قبــال آن طــور فکــر می کــردم ... االن اين طــور فکــر 
ــاد  ــپ نمی افت ــان کارن ــت از زب ــه هیچ وق ــود ک ــه ای ب ــم« جمل می کن
ــک از  ــچ ي ــپ در هی ــای کارن ــک از ايده ه ــچ ي ــا هی ــد ب ... هرچن
ــه ای  ــپ نمون ــن، کارن ــرای م ــا ب ــتم، ام ــق نیس ــش مواف دوره هاي
آشــکار از انســانی بــود کــه حقیقت جويــی را فراتــر از غــرور شــخصی 

می دانســت.«
ــد(  ــف را )اگــر بتوان ــدگاِه ال ــن نیســت کــه دي وظیفــه ی فیلســوف اي
تولیــد کنــد و بعــد از آن بــا عنــوان »آقــاِی ديــدگاِه الــف« يــا »خانــم 
ــن  ــفی )اي ــای فلس ــر پژوهش ه ــود. اگ ــناخته ش ــف« ش ــدگاه ال دي
ــوض  ــدگا ه ش را ع ــه دي ــوفانی ک ــر از فیلس ــی ديگ ــارت را يک عب
کــرده بــه کار بــرده بــود( -مــراد پاتنــم »ويتگنشــتاين« اســت- بــه 
گفت و گــوی دوهزارســاله ای کمــک کنــد کــه فلســفه نامیــده 
ــی  ــه تنگناهاي ــا را نســبت ب ــن پژوهش هــا فهــم م می شــود؛ اگــر اي
کــه »مســائل فلســفی« می نامیم شــان عمیق تــر کننــد، آن گاه 
فیلســوفی کــه آن پژوهش هــا را پیــش بُــرده کارش را درســت انجــام 

ــت. داده اس
فلســفه رشــته ای نیســت کــه بــه راه حل هــای نهايــی برســد. اگــر کاِر 
ــه  ــی انجــام شــود، يکــی از ويژگی هايــش رســیدن ب فلســفی به خوب
ـ مهــم نیســت کــه متعلــق  ايــن نتیجــه اســت کــه آخريــن ديــدگاهـ 
بــه خــود فــرد باشــد يــا کســی ديگرــــ هنــوز پــرده از اســرار و رمــوز 

برنداشــته اســت.
ــم از  ــر بخواهی ــیدم. اگ ــدا پرس ــان ابت ــه هم ــوالی ک ــه س ــردم ب برگ
ــم؟  ــد بگويی ــه باي ــا چ ــم، دقیق ــرف بزنی ــم ح ــد پاتن ــوفی مانن فیلس
ــه  ــت و ن ــی« اس ــی معناي ــای برون گراي ــه »آق ــم ن ــم پاتن به گمان
ــه  ــی« و ن ــم درون ــای رئالیس ــه »آق ــی« و ن ــم علم ــای رئالیس »آق
ــط  ــه فق ــی«، بلک ــای کارکردگراي ــه »آق ــم« و ن ــای پراگماتیس »آق
ــام  ــه در مق ــو ک ــه  ای حقیقت ج ــم اســت بــا روحی ــالری پاتن هی

فیلســوف، کارش را درســت انجــام داده اســت.

یادنامه ای برای هیالری پاتنم؛

پاتنم؛ فیلسوفی حقیقت جو/ سه چهره از هیالری پاتنم

ــزارش گــــ
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چگونــه فلســفه کــه همــواره در جســتجوی 
نفــی ابتــذال وايصــال بــه حقیقــت بــوده اســت، 
ــذال  ــود؟ ابت ــذال می ش ــروز ابت ــرای ب ــزاری ب اب
درحیــات عمومــی فلســفه ناشــی از ناديــده 
انگاشــتن ارزشــهايی اســت کــه توســط فلســفه 

ــت. ــوده اس ــم ب مه
ـــ  ــهـ  ــن و انديش ــروه دي ــر، گ ــزاری مه خبرگ
ــوان  ــه عن ــقراط، ب ــزی: س ــه دالوری پاري فاطم
اولیــن کســی کــه واژه »فلســفه« را تثبیــت کرد، 
بــر خــالف سوفیســت ها کــه حقیقــت را در 
ــر  ــود را ب ــالت خ ــی می دانســتند رس ــگ آدم چن
مبنــای جملــه  ســروِش معبــدِ دلفــی که ســقراط 
از همــه می دانســت، رسواســازِی  داناتــر  را 
ابتــذاِل دانانمايــان و مدعیــاِن ايصــال بــه حقیقت 
می دانســت. »ســقراط از همــه داناتــر اســت 
چــون می دانــد کــه نمی داند.«ســقراط، ايــن 
دانســتِن ندانســتن را در خدمــت گســترش ايــن 
ــیر  ــن مس ــت در اي ــرار داده و در نهاي ــی ق داناي
جــان خــودش را هــم از دســت می دهــد. او 
قهرمــان پرســش اســت. کســی کــه می پرســد 
تــا حقیقــت را از بطــن مخاطــب خــود بــه دنیــا 
بیــاورد و اين چنیــن بــود کــه کار خــود را مامايــی 

ــام نهــاد. ن
ســقراط، قهرمــان مبــارزه بــا تعريف هــای 
ســطحی و راه حل هــای دم دســتی اســت. او 
هرگــز بــه اولیــن پاســخ اکتفــا نمی کنــد و 
ــه  ــی کاود. او ب ــخ م ــن پاس ــرای يافت ــخ را ب پاس
ســراغ شــاعران و وکال و اهــل سیاســت مــی رود 
تــا ابتذالشــان را بــه رخشــان بکشــد. محــاورات 
افالطونــی سراســر گزارشــی اســت از ايــن 
تــالش ســتودنی ســقراط بــزرگ. امــا فلســفه به 
عنــوان ســالح بــزرگ ضــد ابتــذال گاه خــود در 
معــرض و ابــزار ابتــذال بــوده اســت. بــه راســتی 
چگونــه فلســفه کــه همــواره در جســتجوی نفی 
ــت  ــوده و هس ــت ب ــه حقیق ــال ب ــذال و ايص ابت
ــرا گاه  ــذال می شــود؟ چ ــروز ابت ــرای ب ــزاری ب اب
حقیقــت، بــا حقــارت هم آغــوش می گــردد؟
بــا  کــه  فیلســوفانی  بوده انــد  تاريــخ  در 
بوده انــد  مخالــف  فلســفه  عمومی ســازی 
و گــوش نامحــرم را جــای پیغــام ســروش 
در  دينانــی   جائی کــه  تــا  نمی دانســته اند. 
يادداشــت چــرا نبايــد فلســفه را عوام پســند 
مــرداد ۱38۴(  )روزنامــه شــرق، ۲5  کــرد؟ 
ــی، حجــت  ــی شــود غزال می پرســد: چه طــور م
االســالِم نظامیــه بغــداد، بــرای ابن رشــد، شــرير 
مــی شــود؟ و خــود، از طــرف ابن رشدپاســخ 
می دهــد: »بــرای اينکــه مســئله را کــه نزديــک 
ــرای  ــی را ب ــائل عقل ــی مس ــت يعن ــان اس بره
عــوام گفتــه اســت. اينهــا را نبايــد بــرای مــردم 
ــد، شــرور  ــی گوي ــن جهــت م ــت. از اي ــی گف م

ــت.« ــرده اس ــراه ک ــردم را گم ــه م ــت ک اس
در غــرب هــم نمونه هايــی می تــوان اشــاره 
درس گفتارهــای  مقدمــه  در  هــگل  کــرد. 
ــی  ــن م ــه م ــد ک ــی گوي ــرگ )۱8۱۶( م هايدلب
خواهــم صــدای رســای فلســفه را بــه گــوش کر 
زمانــه برســانم. دکتــر مرادخانــی، عضــو هیئــت 
ــا  ــه ب ــالمی در مصاحب ــگاه آزاد اس ــی دانش علم

کتــاب مــاه فلســفه )شــماره 5۱، آذر ۱390( ايــن 
جملــه را اين گونــه تعبیــر می کنــد کــه »هــگل، 
فلســفه را دچــار نوعــی بــی اعتمــادی از جانــب 
فرهنــگ عمومــی آن دوره مــی دانــد يعنــی 
ــک شــکاکیت  ــه از نظــر هــگل ي شــکاکیتی ک
ــد  ــی هــر کســی مــی توان ــه اســت وگوي عوامان
راجــع بــه فلســفه چیــزی بگويــد و فلســفه کانـّـه 
امرســهلی اســت. پــس در واقــع دغدغــه هــگل 
آن اســت کــه فلســفه را بــه عنــوان نوعــی مقوله 
فرهنگــی احیــا بکنــد، بــرای نجــات فرهنــگ از 
عوام زدگــی و ايــن را خــودش در پیــش گفتارهــا 

ــد.« مطــرح مــی کن
عوام زدگــی  بــا  عمومی ســازی  هرچنــد 
ــر دو  ــخ فلســفه ه ــی در تاري ــاوت اســت ول متف
ــته اند.  ــی داش ــی مخالفان ــا عوام زدگ و مخصوص
ــط  ــای مرتب ــد تکنولوژی ه ــور و رش ــا ظه ــا ب ام
بــا نشــر و سیاســت گذاری های مرتبــط بــا 
ــار  ــه آث ــی ب ــکان دسترس ــر، ام ــوزش و نش آم
فلســفی در ســطوح مختلــف ايجــاد شــده اســت. 
ــه  ــل ب ــر، می ــت نش ــترش صنع ــار گس در کن
ــر،  ــه در هن ــیل های معناگرايان ــتفاده از پتانس اس
ــه  ــل ب ــی می ــور کل ــه ط ــات و ب ــات و ادبی تبلیغ
عمومی ســازی فلســفه، ظهــور شــبکه های 
اجتماعــی، نزديک شــدِن عالَــم فلســفه بــه علوم 
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــا عل ــر و خصوص ديگ
حضــور فلســفه  غــرب در برخــی مراکــز آمــوزش 
ــهل  ــه، س ــای علمی ــوزه ه ــا ح ــی ي ــوم دين عل
الوصــل و فراگیرشــدِن آمــوزش و...  اتفاقــی 
افتــاده کــه ايــن عدمِ آشــنايی منجــر بــه نوعــی 
ــرای  ــِم فلســفیدن را ب ــنايی شــده و توه شبهِ آش

ــت. ــم زده اس ــده ای رق ع
ــهید  ــه ش ــت و صادقان ــه خودنوش در زندگی نام
آوينــی کــه دانشــجوی دانشــکده هنرهــای 
ــش  ــال های پی ــران در س ــگاه ته ــای دانش زيب
ــاب  ــه کت ــود ک ــاره می ش ــوده اش ــالب ب ازانق
»انســان تــک ســاحتی« هربــرت مارکــوزه را زير 
بغــل مــی زده تــا ايــن تصــور را بــه وجــود بیــاورد 
ــد.  ــق می خوان ــفی و عمی ــای فلس ــه کتاب ه ک
ــت  ــن ژس ــا اي ــش ب ــم و بی ــايد ک ــا ش ــه م هم
مواجــه شــده ايم. خودمــان يــا اطرافیانمــان را در 
ــا  ــم. اين روزه ــاهده کرده اي ــی، مش ــن وصف چنی
ــاز  ــی نی ــر شــده اســت. حت ــن تظاهــر راحت ت اي

ــده  ــفی را دي ــی فلس ــد کتاب ــی جل ــت کس نیس
باشــد. بــه راحتــی جمــالت از جايــی کپــی شــده 
و در جايــی ديگــر منتشــر می شــوند و زنــده بــاد 

ــد. ــت می کنن ــت درياف ــک و کامن و الي
ــم  ــگر و مترج ــی، پژوهش ــدی اردبیل محمدمه
حــوزه فلســفه، در مصاحبــه ای کــه دربــاره 
فیس بــوک و فلســفه بــا ماهنامــه انجمــن 
جامعــه شناســی ايــران )شــماره 5۷، بهمــن مــاه 
ــد.  ــذال اشــاره می کن ــه ايــن ابت ۱39۲( داشــته ب
ــفه،  ــا فلس ــه ب ــوع مواجه ــن ن ــد در اي او می گوي
ــی  ــیل ته ــی، پتانس ــال و هواي ــن ح و »در چنی
کــردن همــه چیــز از محتــوا و معنــا وجــود 
دارد.« او در درجــه اول نــه شــبکه اجتماعــی 
ــکل گیری  ــن ش ــار« را موط ــه قص ــه  »جمل ک
ــی از  ــی يک ــبکه اجتماع ــد و ش ــذال می دان ابت
مناســب ترين مواضــع انتشــار جملــه قصــار 
ــودن آن  ــه دلیــل ماهیــت ســريع و مختصــر ب ب

ــت. اس
ابتــذال فلســفی بــه شــبکه های اجتماعــی 
شــبکه های  بلکــه  نمی شــود  منحصــر 
ــتری را  ــور بیش ــروز و ظه ــکان ب ــی ام اجتماع
بــرای خودنمايــی ايــن ابتــذال، فراهــم آورده انــد. 
بــه مشــاهده اردبیلــی »امــروزه صفحــات بســیار 
متعــددی بــا همیــن عناويــن ايجــاد شــده اند که 
ــتر و  ــه از بس ــک جمل ــازی ي ــان منفک س کارش
بافتــش و در نتیجــه تحريــف معنــای آن اســت. 
ــی از  ــط از يک ــه ای بی رب ــال جمل ــور مث ــه ط ب
ــال  ــخ )مث ــوف های تاري ــوارنويس ترين فیلس دش
ــه  ــت ب ــوک دس ــت( در فیس ب ــا کان ــه ي نیچ
ــت  ــرر درياف ــای مک ــود و اليک ه ــت می ش دس
ــفه در  ــا فلس ــه ب ــوع از مواجه ــن ن ــد.« اي می کن

ــد. ــطح نمی مان ــن س همی
ــار  ــی، انتش ــبکه های اجتماع ــور ش ــل از ظه  قب
ــرا  ــته و ظاه ــفی رواج داش ــای شبه فلس کتاب ه
مــورد پســند هــم واقــع می شــده اســت. 
ــر  ــالوه ب ــاق »ع ــن اتف ــی اي ــه اردبیل ــه گفت ب
ــای  ــه و کتاب ه ــی از روزنام ــبکه های اجتماع ش
ــرا  ــون و اخی ــو و تلويزي ــا رادي ــه ت ــی گرفت جیب
ــت فودها و  ــی فس ــش پرداخت ــن فی ــی پايی حت
ــه  ــز ب ــی نی ــوازم آرايش ــی ل ــای تبلیغات آگهی ه
ــور  ــه ط ــوک و ب ــا فیس ب ــورد.« ام ــم می خ چش
در  دســت کم  اجتماعــی  شــبکه های  کلــی 

ــد نقــش جــدی ای  ــن رون تســريع و تســهیل اي
داشــته اســت. اکثــر ايــن کتــب جیبــی عناويــن 
ــخنان  ــه و س ــالت حکیمان ــون جم ــنايی چ آش
ــه،  ــخنان نیچ ــه الی س ــته و الب ــفی داش فلس
خســرو  آل پاچینــو،  رومــن گاری،  و  کانــت 
شــکیبايی و مريلیــن مونــرو هــم جمالتــی دارند.
 در هنــر و ادبیــات هــم گاه بــه نــام فیلــم، 
ــر  ــاری ســطحی و پ ــا رمــان فلســفی آث شــعر ي
ــت.  ــده اس ــه ش ــب عرض ــه مخاط ــی ب از لفاظ
بــه طــور مثــال ســهراب ســپهرِی مــا هیــچ مــا 
ــپ دريچــه  ــدان چ ــد: »دن ــه می گوي ــی ک نگاه
کــور اســت« بــه تعبیــر دکتــر شــفیعی کدکنــی 
ــی، آسیب شناســی نســل  ــه »شــعر جدول در مقال
ــهراب،  ــده و س ــوا ش ــی از محت ــز«  خال خردگري
خــودش را پشــت يــک ســری الفــاظ بودايــی و 
ــه  ــرده اســت. البت ــان می ک ــرقی پنه ــان ش عرف
کدکنــی بــه شــاعر بــودن ســهراب و خدمــات او 
بــه شــعر اذعــان دارد امــا رابطــه ای اســتوار میان 
درهم ريختگــِی نظــام کلمــات و زواِل ِخــرد 

ــد. ــرار می دان ــه برق جامع
ــاد  ــه هفت ــعر ده ــل ش ــم مث ــر ه ــار متاخ در آث
ــه فــرم گرايــی افراطــی و  کــه مشــهور اســت ب
ــات  ــاری کــه در ادبی ــر آث ــی در اکث ــه طــور کل ب
داســتانی يــا شــعر بــا عنــوان  آثــار منتســب بــه 
پســامدرن شــناخته می شــوند، شــاهد ايــن 
اتفــاق هســتیم. بــه قــول دکتــر شــفیعی کدکنی: 
ــه  ــه ای ک ــل جامع ــدی )و در اص ــی هنرمن »وقت
ــرای  ــی ب ــد( حرف ــی می کن ــد در آن زندگ هنرمن
گفتــن نــدارد، بــا درهــم ريختــِن نظــام خانوادگی 
ــود را  ــد و خ ــرم می کن ــود را گ ــِر خ ــات، س کلم
ــازه ای دارم.«  ــرِف ت ــن ح ــه م ــد ک ــول می زن گ
در غیــاب تفکــر اصیــل، اصطالحــات و مکاتــب 
فلســفی بــه کمــک چنیــن جريانــی آمــده 
آن، ســنگ  و جلوه آرايــی  در ظاهرســازی  و 
ــه قــول مصطفــی  ــد. گويــی ب تمــام گذاشــته ان
ــه عشــق،  ــه عقــل، راه جديــدی؛ ن حســن زاده: ن

ــره ای. پنج
از ديگــر ســوگاه  بــه دلیــل نزديــک شــدن علــوم 
و خصوصــا علــوم انســانی و گــره خوردنشــان بــا 
ــفه و  ــه فلس ــان ب ــز نزديک شدنش ــر و نی يکديگ
ــی  ــه دوم، اصطالحات ــفه های درج ــور فلس ظه
ــتفاده  ــورد اس ــر م ــای ديگ ــفی در حوزه ه فلس
قــرار می گیــرد کــه بــه درســتی فهــم نشــده اند 
و لزومــا در بافــت و زمینــه فلســفی خــود چنیــن 
معنايــی ندارنــد يــا چنیــن منظــوری القــا 
ــا  ــی ي ــال پديدارشناس ــور مث ــه ط ــد. ب نمی کنن
هرمنوتیــک گاه تنهــا از موضعــی روش شــناختی 
ــه درک  ــدون آن ک ــوده ب ــرداری ب ــره ب ــورد به م
ــوان روش وجــود  ــه عن ــن دو واژه ب درســتی از اي
داشــته باشــد. ايــن دو برگرفتــه از زمینــه و منظــر 
ــد در  ــه باي ــتند ک ــی هس ــناختی خاص معرفت ش
اســتفاده از آن هــا بــه ايــن زمینــه و منظــر توجــه 

ــرد. ک
ــه  ــدارهايی ک ــر هش ــالوه ب ــه ع ــن زمین در اي
ــه علــوم ديگــر  فیلســوفان داشــته اند شــاغلین ب
نیــز هشــدارهايی در نوشــته های خــود بــه 
ــت اهلل  ــال حج ــور مث ــه ط ــته اند. ب ــا گذاش ج

روایت مهر از معضل عوام زدگی در فلسفه؛
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مــرادی در مقالــه پديدارشناســی؛ رويکــردی 
بــه  شــناختی  روش  و  تفســیری  فلســفی، 
ــات  ــه مطالع ــی )دو فصلنام ــات کارآفرين مطالع
 ،۲ شــماره  اول،  ديني،ســال  شناســي  روش 
ــدار  ــود هش ــری خ ــتان ۱393( در نتیجه گی زمس
می دهــد کــه »انجــام روش پديدارشناســی 
بســیار مشــکل و پیچیــده بــوده و نیازمنــد آگاهی 
ــاز  ــد و مــوارد مــورد نی دقیــق از کاربردهــا، فراين
جهــت انجــام آن اســت و انجــام آن بــه محققان 
ــن  ــم چنی ــود.« علیرغ ــنهاد نمی ش ــازه کار پیش ت
ــتفاده  ــه در اس ــی ک ــديد اللحن ــدارهای ش هش
ــا جســتجوی  ــا ب ــا وجــود دارد ام ــن روش ه از اي
نشــر  پايگاه هــای  در  پديدارشناســی  کلمــه 
ــه  ــاد ب ــال زي ــه اقب ــی متوج ــالت تخصص مج
اســتفاده از ايــن روش، بــدون دانســتن زمینه هــا 

ــتیم. ــق آن هس ــات دقی ــوازم و تبع و ل
ــدارد و  ــی ن ــذال تازگ ــه از ابت ــن گالي ــی اي گوي
ــده  ــتوه آم ــه س ــز از آن ب ــش نی ــدل ژرف اندي بی

ــود: ب
جز مبتذلی چند که عامست در اين عصر

بیدل، نرسیده است به ياران سخن من
ــه  ــور ک ــاندن فلســفه همان ط ــذال کش ــه ابت ب
ــل  ــد دالي ــت، می توان ــدد داش ــای متع جلوه ه
متعــدد هــم داشــته باشــد. مــی توانــد ناشــی از 

ســرخوردگی از واقعیــت بــوده باشــد. چــرا کــه 
ــت و  ــا انضمامی ــره خــورده ب ــل گ فلســفه  اصی
ــدان  ــه در می ــانی ک ــا کس ــت.  ام ــت اس واقعی
واقعیــت دچــار خــال و پوچــی شــده اند و 
سرشــان بــه ديــوار واقعیــت خــورده بــا ژســت 
ابزورديســم و روگرفتــی ناشــیانه از فلســفه 
پوچ انگارانــه، ايــن ســرخوردگی در واقعیــت 
ــفی  ــه و شبه فلس ــوچ گرايان ــی پ ــا جمالت را ب
ــا تحمــل می کننــد و خــود را تســلی  جبــران ي

. می بخشــند
ــی از  ــد ناش ــذال می توان ــن ابت ــو اي ــر س از ديگ
میــل بــه عمومی کــردن فلســفه بــرای اســتفاده 
از آن در تغییــرات بنیــادی توســط اپوزوســیون، يا 
تثبیــت قــدرت توســط اهــل قــدرت، يــا ابــزاری 
بــرای اعتبــار بخشــی بــه اثــر هنــری يــا ادبــی، 
ــای  ــم و نظريه ه ــا عل ــق ب ــه تطبی ــل ب ــا می ي
علمــی باشــد. عمومــی کــردن فلســفه مســئله 
نیســت. در قــرن شــانزده در اروپــا، روشــن گــری 
فرانســه و آلمــان نمونــه خوبــی از ايــن عمومــی 
ــر  ــرادی نظی ــالش اف ــت. ت ــفه اس ــردن فلس ک
ــر  ــه تاثی ــری و... ک ــدرو، المت ــو، دي ــر، روس ولت
چشــم گیری در تغییــر نهادهــای سیاســی و 
ــاره ايــن دو  دينــی و نــوع قضــاوت عمومــی درب
ــی  ــی از عموم ــوان نوع ــتند را می ت ــوزه داش ح

کــردن فلســفه دانســت کــه در جايــی بــه هــدف 
ــه ابتــذال  خــود رســیده و البتــه در جايــی هــم ب
کمــک کــرده اســت. بــه طــور مثــال نمايشــنامه 
ــو  ــه هج ــه ب ــر ک ــاده دل( « ولت ــد )س »کاندي
ــنامه  ــادآور نمايش ــردازد و ي ــس می پ ــب نیت الي
ــه  ــه ای علی ــتوفانس و هجوي ــا«ی آريس »ابره
ــذال  ــن ابت ــه ای از اي ــايد نمون ــت ش ــقراط اس س
باشــد. مســئله چگونــه عمومــی کــردن فلســفه 

ــت. اس
بــه طــور کلــی دانايــی در طــول اعصــار، در انواع 
خــود همــواره ارج نهــاده شــده اســت. ارســطو، در 
کتــاب مابعدالطبیعــه )متافیزيــک( حکمت نظری 
ــات و  ــه، رياضی ــش مابعدالطبیع ــه بخ ــه س را ب
ــفه(  ــا فلس ــه )ي ــه مابعدالطبیع ــی ک ــوم طبیع عل
ــر  ــد. ه ــیم می کن ــد، تقس ــن آن می دان را برتري
ــا فلســفه  ــد همیشــه کســانی کــه ب چنــد بوده ان
از منظرهــای مختلــف مخالــف بوده انــد امــا 
حتــی در دل ايــن مخالفت هــا تحســینی نهفتــه 
اســت. چــرا کــه ايــن مخالفــت از وجهــی يعنــی 
اذعــان بــه قــدرِت فلســفه. قــدرِت دانشــی کــه 
ــش  ــه چال ــانی را ب ــای انس ــن بنیاده عمیق تري

ــد. ــا می کن ــو برپ ــد و گاه از ن می کش
خــود را بــه زی فلســفی در آوردن از ســويی 
می توانــد ناشــی از میــل بــه قــدرت باشــد. 

ــزی اســت کــه  ــدرت چی ــه ق اراده ی معطــوف ب
ــِی  ــرِک اصل ــروی مح ــه، نی ــده ی نیچ ــه عقی ب
انســان ها بــرای حیــات اســت. حــال ايــن نیــرو 
بــه ســمت دانــش قدرتمنــدی کــه بنیــاد ســاز و 
ــدرت  ــا ق ــد ت ــوق می ياب ــت س ــن اس ــاد افک بنی
را در بنیادی تريــن وجــه خــود تجربــه کنــد. 
ــالش  ــن ت ــل، اي ــر اصی ــاب تفک ــع در غی در واق
ــا  ــی از نداشــتن آن تفکــر را ت شبه فلســفی نگران
ــگان را  ــد و کم حوصل ــام می بخش ــدودی التی ح
ــاری  ــا حــدودی ي ــق ت ــازی تفکــر عمی ــرای ب ب

می کنــد.
در يــک تحلیــل کلــی، ابتــذال فلســفه ناشــی از 
ناديــده انگاشــتن ارزشــهايی اســت کــه توســط 
ــوده اســت. عمومی ســازی بايــد  فلســفه مهــم ب
ــد  ــا باش ــن ارزش ه ــن اي ــتای جدی گرفت در راس
وگرنــه خــود بزرگتريــن آســیب را به فلســفه وارد 
خواهــد ســاخت و فلســفه را بــه جــای عمومــی 
ــه خواهــد کــرد.  ارزش حقیقــت،  کــردن، عوامان
ارزش فکــر کــردن اصیــل، ارزش حکمــت 
ــئله مندی  ــان، ارزش مس ــی توام ــری  و عمل نظ
و توجــه بــه واقعیــت انضمامــی و... . کســانی کــه 
ــد  ــد باي ــام دارن ــه عمومی ســازی فلســفه اهتم ب
ــل  ــود، اه ــوده و خ ــد ب ــا پايبن ــن ارزش ه ــه اي ب

فلســفه و تفلســف باشــند.

برتولوچـی، فیلسـوف و مولـف ايتالیايـی گفـت: »الهیـات شـفا«ی 
ابن سـینا نسـخه جديـد و اصیل »متافیزيک« ارسـطو اسـت بـا اين 
تفاوت که »شـفا« سـه تغییـر درفـرم متافیزيک، سیسـتم متافیزيک 

و محتـوای متافیزيـک دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت »ابــن ســینا پژوهــی در غرب« 
بــا حضــور پروفســور آمــوس برتولوچــی دانشــیار فلســفه اســالمی و 
تاريــخ فلســفه قــرون وســطی از دانشــگاه پیــزای ايتالیــا و نماينــده 
مديــر راهبردهــای بیــن المللــی و علــی اکبــر واليتــی، رئیــس مرکز 
تحقیقــات اســتراتژيک مجمع تشــخیص مصلحــت نظام عصــر روز 

گذشــته برگــزار شــد.
ــران  ــه اي ــار اســت کــه ب ــه اينکــه اولیــن ب ــا اشــاره ب برتولوچــی، ب
ــاره ابــن ســینا آن هــم در  ســفر کــرده گفــت: صحبــت کــردن درب
ــا آمــده و زندگــی کــرده کار ســختی اســت و  ــه دنی جايــی کــه او ب
ايــن حضــور مــن بــدون همــکاری و مهمــان نــوازی دکتــر واليتــی 

و همکارانــش میســر نمــی شــد.
وی افزود: دانته، شـاعر معروف ايتالیايی برای ابن سـینا بسـیار احترام 
قائـل اسـت و در کمدی الهی خود به او اشـاره کـرده و در کنار افرادی 
چـون سـقراط و افالطون از ابن سـینا هم بـه عنوان منجی يـاد کرده 
اسـت. حاال سـوالی که پیـش می آيد اين اسـت کـه چرا دانتـه از ابن 
سـینا ياد می کند؟ من سـه پاسـخ بـرای ايـن سـوال دارم. اول اينکه 
دانته فقط شـاعر نیسـت، فیلسـوف هم اسـت، دوم اينکه ابوعلی سینا 
تاثیـرات بسـیار زيـادی روی تفکرات قرون وسـطايی داشـته و سـوم 
اينکـه ابـن سـینا بـه متافیزيـک و مابعدالطیبعـه بـه طور مشـروح و 

مفصل پرداخته اسـت.
برتولوچـی در ادامـه با تعريف متافیزيـک گفت: متافیزيـک يعنی بعد 
از فیزيـک، بـه عبارت ديگر متافیزيـک يعنی تالش بـرای فهم بودن 
و نبـودن خدا. نظريات متافیزيک ارسـطو شـامل ۱۴ نظريه می شـود. 
از نظـر او خـدا محـرک اصلـی اسـت، در حالـی کـه از نظر ابن سـینا 
خـدا خالـق و حکمران اسـت. به عبـارت ديگر ابن سـینا ايـن ديدگاه 
را کامـل تـر و جامع تر کرده و  توانسـته سـاختارهای ارسـطو را تغییر 
بدهـد. اين تغییر شـکل به نوعی نوآوری او محسـوب می شـود و اين 

نـوآوری از نظـر دانته مغفول نمانده اسـت.

دانشـیار فلسـفه اسـالمی و تاريـخ فلسـفه قرون وسـطی از دانشـگاه 
پیـزای ايتالیا ادامه داد: کتاب »شـفا«ی ابن سـینا يکـی از مهم ترين 
آثـار او و متعلـق بـه زمانـی اسـت کـه بوعلـی سـینا بـه بلـوغ کامل 
رسـیده، به همیـن دلیل هـم جزو يکـی از مفصـل ترين کارهـای او 
به شـمار مـی آيد. از ايـن کتاب تـا به حـال ترجمه ها و نسـخه های 
زيادی چاپ شـده و تنهـا اثر ابن سیناسـت که به زبـان التین ترجمه 
شـده و تاثیر بسـزايی در فرهنگ اروپايی داشـته اسـت. به بیان ديگر 
مـی تـوان »شـفا« را می تـوان يک دانشـنامه دانسـت کـه به بحث 

هـای مختلفی می پـردازد.
ايـن فیلسـوف ايتالیايـی در ادامه سـخنرانی خـود با نشـان دادن يک 
دياگـرام توضیح داد که چرا ابوعلی سـینا را ارسـطوی جديد می نامند 
و چـرا بـه عقیـده برتولوچی، ابن سـینا ارسـطويی اسـت که دانسـته 

هايی بیشـتر از او دارد.
نماينده مديـر راهبردهای بین المللـی اضافه کرد: در آثار ابن سـینا به 
موضوعاتـی چـون رياضی، قیاس، منطـق و متافیزيک پرداخته شـده 
ولـی نسـبت توجه او به متافیزيک در مقايسـه با سـاير حـوزه ها قابل 
مقايسـه نیسـت. به عقیده مـن می توان الهیات شـفا را نسـخه جديد 
و اصیـل »متافیزيـک« نامیـد با ايـن تفاوت که »شـفا«ی ابن سـینا 
سـه تغییر عمده نسـبت به کتاب ارسـطو در فرم متافیزيک، سیسـتم 

متافیزيک و محتـوای متافیزيک دارد.
برتولوچـی در توضیـح ايـن سـه تغییـر گفت: ابـن سـینا در بخش 
تغییـر فـرم، متافیزيـک را تبديل بـه يک علـم کامل مـی کند، در 
بخـش تغییـر سیسـتم، بوعلـی سـینا متافیزيـک را بـا سـاير علوم 
مقايسـه مـی کنـد و در بخـش محتـوای متافیزيک هـم نقش اين 
رشـته را در مقايسـه با سـاير رشـته هـا توضیح مـی دهـد. در اين 
مقطـع بوعلـی سـینا توضیـح می دهـد کـه متافیزيک يـک نقش 
بنیانگـذار در مقايسـه بـا سـاير علـوم دارد و مـی تـوان گفـت اين 
رشـته، اصـول سـاير علـوم را تعیین مـی کند ايـن در حالی اسـت 
که ارسـطو فقـط به ايـن موضوع اشـاره کرده بـود کـه متافیزيک 

يعنـی بعـد از فیزيک.
ايـن مولـف ايتالیايـی افـزود: »شـفا«ی ابن سـینا يـک موفقیت بی 
نظیـر در جهـان عـرب بـه شـمار مـی آيـد و بـه نوعـی ايـن کتـاب 

جايگزين متافیزيک ارسـطو شـد. اين اثر ابن سـینا به زبـان التین در 
اندلـس ترجمه و باعـث تعامل بین جهان عرب، اسـالم و مسـیحیت 
شـد. دکترين ابن سـینا درباره خداوند بسـیار عقاليی و جهان شـمول 
اسـت بـه همین منظـور بحث هـای او فقـط مـورد توجه مسـلمانان 
نیسـت و سـاير مذاهب هم به آن توجـه دارند. به عنوان مثـال آلبرت 
کبیـر بسـیار تحت تاثیر نوشـته هـا و آثار ابن سـینا بـوده اسـت. او در 
بسـیاری از آثار خـود مطالبش را به ابن سـینا ارجـاع داده و از نظريات 

ابن سـینا دربـاره متافیزيک اسـتفاده کرده اسـت.
برتولوچـی در ادامـه تصريـح کـرد: ابوعلـی سـینا توانسـته الهیـات 
متافیزيکـی را معرفـی کنـد که مبتنـی بر خرد اسـت به همیـن دلیل 
هم همـه متفکـران آن را مـی پذيرنـد. نکته مهـم ديگر اينکـه او در 
رشـته هـای ديگـری چـون پزشـکی، روانشناسـی، قیـاس، فلسـفه 
و نجـوم هـم کارهـای بسـیاری زيـادی انجـام داده اسـت بـه همین 
دلیـل هم مـی تـوان او را به عنـوان يکـی از بازيگـران اصلی صحنه 
مطالعـات بیـن رشـته ای دانسـت. دانسـته هـا و مطالـب ابـن سـینا 

توانسـته پلـی میـان غـرب و شـرق ايجـاد کند.
وی در پايـان گفـت: نوشـته هـای ابوعلـی سـینا توانسـت گفتگويی 
میـان اديـان و مذاهـب مختلف به وجـود بیـاورد، او به وسـیله گفتگو 
توانسـته از مرزهـا و مشـکالت بگذرد بنابرايـن »گفتگـو« و توجه به 
مطالعـات بیـن رشـته ای درسـی اسـت کـه ابن سـینا بـه مـا داده و 
امـروز وقـت آن رسـیده کـه خانـواده فلسـفی دور هـم جمع شـوند و 
دربـاره موضوعاتـی مثل اخـالق مشـترک، روابط جهانی صلـح آمیز، 
پیشـرفت ورشـد، احترام به محیط زيسـت و عدالـت و تعامالت مالی 

بحـث و گفتگـو کنند.

فیلسوف ایتالیایی:

ابن سینا ۳ تغییر اساسی در متافیزیک ارسطو ایجاد کرد

ــزارش گــــ
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گــروه اخــالق انجمــن جامعــه شناســی ايــران و 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات همايــش 
»خويــش کاوی ايرانیــان در دوران مــدرن« را در 
ــزار  ــر و ارتباطــات برگ پژوهشــگاه فرهنــگ، هن
کردنــد. ايــن همايــش در دو پنــل برگــزار شــد.

مقصــود فراســتخواه، عضــو هیئــت علمــی 
مؤسســه پژوهــش و برنامه ريــزی آمــوزش 
ــی  ــوان يک ــه عن ــگاه ب ــدرس دانش ــی و م عال
از ســخنرانان پنــل اول گفــت: مهــم تريــن 
ــا  ــرای مــا، مواجهــه ب مشــخصه دوران مــدرن ب
ديگــری مهــم اســت بــه بیــان ديگــر مواجهــه با 
يــک ديگــری مهــم ســبب شــد کــه خــود بــرای 

ــود. ــز ش ــث برانگی ــا بح م
وی بــا اشــاره بــه اينکــه بــه وجــود آمــدن ژانری 
بــا نــام ژانــر خلقیــات، محدوديــت هايــی بــا خود 
ــای  ــت ه ــات محدودي ــر خلقی ــزود: ژان دارد اف
مختلفــی دارد کــه تعــدادی از آنهــا عبارت اســت 
از: پارادايمــی شــدن بــه ايــن معنــا کــه گفتمــان 
هــای مســلطی مثــل شــرق شناســی يــا پارادايم 
ــه  ــداز مــی شــوند، غلب عقــب ماندگــی ســايه ان
نوعــی ذات انــگاری و اينکــه اغلــب گــزاره 
هــای کــه بــه کار مــی بريــم فاقــد ســازه نظــری 
ســنجه هــا و ابزارهــای معتبــر هســتند و بــه تبع 
وقتــی ســازه هــای نظــری دقیق نداشــته باشــیم 
همیشــه از خلقیــات صحبــت مــی کنیــم بــدون 

اينکــه لــوازم آن را داشــته باشــیم.
فراســتخواه ادامــه داد: متاســفانه در دعــاوی کــه 
ــت واژه  ــده اس ــان آم ــش« ايرانی ــاره »خوي درب
هــا تعريــف و مفهــوم دقیقــی ندارنــد بــه همیــن 
ــا يکديگــر مقايســه پذيــر  دلیــل هــم دعــاوی ب
نیســتند ضمن اينکــه ايــن واژه تعريــف عملیاتی 
ــه  ــی و ب ــا کل ــه ه ــن جمل ــب اي ــدند، اغل نش
ــتند در  ــم هس ــل و و مبه ــی مهم ــای منطق معن
اغلــب جمالتــی کــه دربــاره ايرانیــان مــی گوئیم 
ــب از  ــه مرت ــوده ای ک ــه ت مشــخص نیســت ک
آن حــرف مــی زنیــم چــه کســانی هســتند و چه 

ــد. ــان ان ــن و چن ــان چنی ــدار از ايرانی مق
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و 
برنامه ريــزی آمــوزش عالــی اضافــه کــرد: 
اکثــر گــزاره هايــی کــه دربــاره خلقیــات ايرانــی 
هــا بــه کار بــرده مــی شــود داينامیــک نیســتند 
ــا  ــه آنه ــا ک ــن معن ــه اي ــتند ب ــتاتیک هس و اس
ــان نشــان نمــی  ــرات را در طــول زم ــد تغیی رون
ــل  ــم مث ــم عل ــای مه ــش ه ــه پرس ــد و ب دهن
ــود،  ــی ش ــدر پاســخ داده نم ــه و چق ــرا، چگون چ
عــالوه براينکــه ايــن گــزاره هــا از حیث مقايســه 

ــد. ــا هــم مشــکل دارن ــت ه ــاير مل ــا س ب
ــال  ــن در ح ــده م ــه عقی ــت: ب ــتخواه گف  فراس
ــی  ــرم بحران ــه ِج ــا ب ــوع گفتاره ــن ن ــر اي حاض
ــه  ــک برنام ــه ي ــت ک ــیده و الزم اس ــود ر س خ
پژوهشــی در ايــن رابطــه داشــته باشــیم. مــا بــه 
ــی،  ــت اجتماع ــی در سیاس ــه پژوهش ــن برنام اي
ــت  ــی خــوب، فعالی ــد، حکمران ديپلماســی کارآم
ــگاری  ــده ن ــم و تربیــت و آين ــی، تعلی هــای مدن
احتیــاج داريــم ايــن در حالــی اســت کــه 
کشــورهای ديگــر بــه ايــن جمــع بنــدی و برنامه 

ــد. ــیده ان ــی رس پژوهش
ــات  ــه تحقیق ــه ب ــناس در ادام ــه ش ــن جامع اي

ــه  ــف از جمل ــراد مختل ــط اف ــه توس ــی ک خارج
ــت و  ــده پرداخ ــام ش ــتید انج ــوارتز و هافس ش
ــی و  ــه فرهنگ ــت خصیص ــوارتز هف ــت: ش گف
ــرای  ــی را ب ــه فرهنگ ــش خصیص ــتید ش هافس
ــده  ــل ش ــف قائ ــل مختل ــات مل ــناخت خلقی ش
اســت. فاصلــه بــا قــدرت، فردگرايــی، مردانگــی، 
اجتنــاب از نااطمینانــی و عــدم قطعیــت، جهــت 
گیــری دراز مــدت، ســخت گیــری سلســله 
ــه برابــری از  مراتبــی بــودن در جامعــه و میــل ب
جملــه ايــن شــاخص هاســت. نکــه جالبــی کــه 
ــه  ــد اينک ــی آي ــت م ــه دس ــات ب ــن تحقیق از اي
ــا  ــاال و ب ــران بســیار ب ــی در اي شــاخص فردگراي
کشــورهايی مثــل مالــزی و ترکیــه قابل مقايســه 
ــری دراز  ــن شــاخص جهــت گی نیســت همچنی
ــی  ــت يعن ــن اس ــیار پائی ــان بس ــدت در ايرانی م
ايرانیــان اصــرار دارنــد کــه هرچــه زودتــر نتیجــه 

ــد. ــی ببینن ــريع و آن ــود را س کار خ
نويســنده کتــاب »مــا ايرانیــان« افــزود: مطالعــه 
ــت  ــی اس ــن مطالعات ــم تري ــی از مه ــوب يک گل
کــه در ايــن حــوزه در حــال انجــام شــدن 
ــات  ــناخت خلقی ــرای ش ــه ب ــن مطالع ــت اي اس
ــده،  ــه آين 9 شــاخص جهــت گیــری معطــوف ب
ــه عملکــرد، اظهــار و  جهــت گیــری معطــوف ب
ــی  ــع گراي ــادی، جم ــی نه ــع گراي ــرات، جم ج
درون گروهــی، فاصلــه بــا قــدرت، جهــت گیری 
معطــوف بــه انســانیت، اجتنــاب از نااطمینانــی و 
ــه  ــر گرفت ــیتی  را در نظ ــی جنس ــری خواه براب
ــه  ــن مطالع ــه در اي ــی ک ــئله مهم ــت. مس اس
ــران  ــه اي ــه در جامع ــت ک ــن اس ــود دارد اي وج
هنــوز امیــد وجــود دارد يعنــی مــن بــا عملکــرد 
خــودم هنــوز میــل و امیــد بــه موفقیــت  و 
پیشــرفت دارم بــه بیــان ديگــر در جامعــه ايرانــی 

ــت. ــاری اس ــی ج ــوز زندگ هن
ــران در  ــگاه ته ــی دانش ــه شناس ــدرس جامع م
بخــش پايانــی ســخنان خود يکســری پیشــنهاد 
ــه حــال در کشــور مــا  ــا ب ــه و توضیــح داد: ت ارائ
ــیاری گســترش  ــی و پژوهشــی بس ــز علم مراک
پیــدا کــرده و هزينــه هــای بســیار زيــادی هــم 
داشــته اســت مــی توانیــم از ايــن همــه مراکــز 

ــرح  ــائیم و ط ــی بگش ــره فرصت ــی پنج پژوهش
هــای ملــی دانشــگاه هــا بــرای تحقیقــات پايان 
نامــه هــا و رســاله هــا در ايــن زمینه را گســترش 
دهیــم و از طريــق ارتبــاط بــا دانشــگاه و مراکــز 
علمــی برنامــه هــای پژوهشــی را پیگیــری 
ــح  ــج صحی ــه نتاي ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــم. م کنی
ــه حجــم  ــز ب ــش از هرچی ــات بی ــوزه خلقی در ح

ــم. ــاج داري ــا احتی ــادی از داده ه زي

اطالعــات غلــط دربــاره خلقیــات 
ایرانــی داریــم/ جامعــه شناســان 

مقصرنــد
تقــی آزاد ارمکــی، اســتاد دانشــکده علــوم 
ــن  ــل دوم اي ــران در پن ــگاه ته ــی دانش اجتماع
همايــش گفــت: »خلقیــات مــا ايرانیــان« تالیــف 
ســیدمحمدعلی جمالــزاده از ســال ۱3۴5 در 
ــا وجــود گذشــت  ــه چــاپ رســیده و ب ــران ب ته
ــده  ــان پرخوانن ــاپ آن همچن ــرن از چ ــم ق نی
اســت ضمــن اينکــه کمتــر اهــل فضــل و علــم 
در ايــران را مــی تــوان شــناخت کــه از ايــن اثــر 

ــد. ــته باش ــری نداش خب
ــش کاوی  ــش »خوي ــوان هماي ــزود: عن وی اف
ــی کــه  ــان در دوران مــدرن« اســت در حال ايرانی
جمالــزاده مقــدار کمــی از عمــر خــود را در دوران 
ــدرن  ــی از دوران م ــرد. وقت ــر ب ــه س ــدرن ب م
ــزرگ  ــاق ب ــه دو اتف ــد ب ــم باي ــی زنی ــرف م ح
ــه  ــالمی توج ــالب اس ــروطه و انق ــالب مش انق
ــدرن  ــی از دوران م ــن وقت ــیم بنابراي ــته باش داش
حــرف مــی زنیــم بايــد بگوئیــم کــه منظورمــان 
500 ســال اخیــر اســت يــا ســه دهــه گذشــته؟ 
بــا اينکــه جمالــزاده عمــر طوالنــی داشــته و فرد 
فعالــی بــوده ولــی در 30-۴0 ســال اخیــر دوران 

ــر حضــور داشــته اســت. ــدرن کمت م
آزاد ارمکــی ادامــه داد: يکــی از افــرادی کــه 
ــالل آل  ــاط دارد، ج ــی ارتب ــا او خیل ــزاده ب جمال
احمــد اســت؛ جــالل بــا نوشــتن کتــاب »غــرب 
ــران  ــتی از اي ــه درک درس ــی« نشــان داد ک زدگ
و ايرانــی نــدارد، بــه همیــن خاطــر مــی توانیــم 
بگوئیــم جمالــزاده هــم درک نادرســت از ايرانــی 

هــا پیــدا مــی کنــد بــه بیــان ديگــر مــی تــوان 
ــی«  ــرب زدگ ــه »غ ــدازه ک ــان ان ــت؛ هم گف
جــالل آل احمــد بدفهمــی دربــاره جهــان 
اســالم و غــرب ايجــاد کــرد، »خلقیــات ايرانــی« 
ــات  ــناخت خلقی ــی در ش ــم بدفهم ــزاده ه جمال

ــود آورد. ــه وج ــی ب ايران
اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران اضافــه 
کــرد: کتــاب »خلقیــات ايرانــی« معنــای نســبتا 
ــد و در  ــی ده ــان م ــی نش ــه ايران ــی از جامع ته
ــدام قشــر  ــه ک ــد ک ــی کن ــاره  نم ــا اش ــچ ج هی
ــارت  ــه عب ــت. ب ــالن اس ــور و ف ــی چط از ايران
ديگــر ايــن اثــر جمالــزاده تالشــی ســاده و 
ــه  ــت و ب ــی اس ــه ايران ــاره جامع ــدود درب مح
ــدارد.  ــه ن ــا توج ــا و رويکرده ــدگاه ه ــه دي هم
اغلــب داوری هــای کتــاب هــم سیاســی اســت. 
ــن و  ــوع معی ــرده موض ــر نامب ــه، اث ــن اينک ضم
ــن  ــه همی ــد ب ــی ده ــح نم ــخصی را توضی مش
دلیــل هــم منشــاء بدخوانــی شــده اســت و هــم 
منشــاء نوشــتن آثــار بــد بعــد از خــودش. کتــاب 
ــی«  ــرب زدگ ــط و »غ ــی« غل ــات ايران »خلقی

ــت. ــر از آن اس ــط ت ــد غل ــالل آل احم ج
ــروز هرکســی بخواهــد از  آزاد ارمکــی گفــت: ام
ايــران چیــزی بگويــد حتمــا از جنــگ يــاد مــی 
کنــد چــه از جهــت مثبــت چــه منفــی؛ بنابرايــن 
وقتــی قــرار اســت دربــاره خلقیــات ايرانــی 
حــرف بزنیــم بايــد از حــوادث يــاد کنیــم؛ نمــی 
شــود از خلقیــات ايرانــی حــرف زد و بــه انقــالب 

مشــروطه توجــه نکــرد.
وی در ادامــه صحبــت هايــش بــه طــرح 
ــن  ــار چنی ــزاده دچ ــرا جمال ــه چ ــوال ک ــن س اي
گرفتــاری مــی شــود توضیــح داد: دلیــل اينکــه 
ــزاده در کتــاب خــود بدفهمــی ايجــاد مــی  جمال
ــن  ــه اي ــد ب ــه او اصــال نباي ــن اســت ک ــد اي کن
حــوزه وارد مــی شــد، نظــر دادن و نوشــتن درباره 
ــکلی  ــن مش ــوده و اي ــی کار او نب ــات ايران خلقی
ــم  ــا آن مواجهی ــم ب ــروز ه ــا ام ــه م ــت ک اس
ــه  ــوند ک ــی ش ــش م ــوزه پژوه ــرادی وارد ح اف
کارشــان ايــن نیســت؛ متاســفانه امروز هرکســی 
بــه خــودش اجــازه مــی دهــد وارد حــوزه جامعــه 

ــود. ــی ش شناس
ــران«  ــواده اي ــی خان ــه شناس ــنده »جامع نويس
ــان  ــان از هم ــا از خودم ــم م ــرد: فه ــح ک تصري
ــا  ــام ره ــه تم ــم نیم ــوده و راه ه ــط ب ــدا غل ابت
ــن دلیــل ســوال و جــواب  ــه همی شــده اســت ب
ــا را  ــی شــوند و م ــرار م ــب تک ــط مرت ــای غل ه
دچــار يــاس و ناامیــدی مــی کننــد.  همــه آثاری 
کــه دربــاره خلقیــات ايرانــی تــا بــه حــال نوشــته 
شــده مــا را بــه اســتبداد و ديکتاتــوری رهنمــون 
مــی کننــد در حالــی کــه مــا بــا انقالب اســالمی 
ايــران و انقــالب مشــروطه تــالش هــای زيادی 

ــم. ــرای آزادی انجــام دادي ب
ايــن اســتاد دانشــگاه در پايان گفــت: مــا در حوزه 
خلقیات ايرانــی انباشــتی از اطالعات غلــط داريم 
ولــی هیــچ گونه دانــش تولیــد شــده و بــه همان 
ترتیــب داوری هــم در ايــن رابطــه نداريــم. 
مقصــر ايــن مــورد هــم جامعه شناســان هســتند 
نــه مورخــان و روانشناســان چــون آن علــوم هــم 

بــه دانــش انســان شناســی احتیــاج دارنــد.

گزارش همایش »خویش کاوی ایرانیان در دوران مدرن«

ــزارش گــــ
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همايــش »بررســی ماهیــت تشــیع انگلیســی« بــا حضــور آيــت اهلل 
ــزار شــد. ــور ازغــدی برگ ــت اهلل قرهــی و حســن رحیم پ ــی، آي اراک

ــرد/  ــک ف ــه ی ــک تفکــر اســت ن شــیعه انگلیســی ی
ــت؟ ــی چیس ــیعه انگلیس ــزرگ ش ــم ب ظل

رحیم پــور ازغــدی، عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: 
ــا عالمــان شــیعه کــه اهــل وحــدت  ــه تنهــا ب کشــورهای عربــی ن
ــا علمــای ســنی کــه داعیــه دار  هســتند، برخــورد می کننــد بلکــه ب
وحدت انــد، بــه شــدت برخــورد می کننــد. تعــداد علمــای ســنی کــه 
قائــل بــه وحــدت بودنــد و تــرور شــدند، اگــر از علمای شــیعه بیشــتر 
نباشــد، کمتــر نیســت. اينهــا همــه محــب اهل بیــت هســتند. البتــه 

در مــورد امامــت زاويــه ديگــری بــه لحــاظ معرفتــی دارنــد.
 

جلوی فعالیت وهابیت را در اروپا نمی گیرند
ــاره  ــه اينکــه مذهــب بعــد از انقــالب اســالمی دوب ــا اشــاره ب وی ب
ــدن  ــوار ش ــا س ــتند ب ــی خواس ــا م ــی ه ــزود: غرب ــد، اف ــرح ش مط
ــا مذهــب  ــا ســوار شــوند و ب ــه مذهــب در دنی ــش ب ــوج گراي ــر م ب
ــرای  ــز ب ــک مرک ــک ي ــاًل در بلژي ــد. مث ــب بیاين ــگ مذه ــه جن ب
وهابیــت وجــود دارد و هیچ کــس مزاحــم آن نیســت. در ۲00 متــری 
پارلمــان اروپــا، مرکــزی بود کــه يکــی از آخوندهــای وهابــی در آنجا 
ســخنرانی می کــرد و می گفــت مــا بــا آمريــکا درگیــری نداريــم. او 
بــه صراحــت مــی گفــت هرکــس حجــاب نداشــته باشــد و يا ســگ 
در دســت دارد، کافــر اســت و قتــل او، واجــب. لــذا مــی بینیــم کــه 
در اروپــا اصــاًل جلــوی چنیــن مراکــزی را نمی گیرنــد. امــا از طــرف 
ــالب  ــدار انق ــدت و طرف ــل وح ــه اه ــنی ک ــم س ــد عال ــر چن ديگ

ــد، امــکان حضــور رســانه ای نداشــتند. اســالمی بودن
شیعه انگلیسی يک تفکر است نه يک فرد

عضو شـورای عالـی انقالب فرهنگـی ادامه داد: شـیعه انگلیسـی آن 
شـیعه ای اسـت که آمريکا و انگلیس می خواهد آن را به عنوان شـیعه 
اصلـی معرفـی کند. شـیعه انگلیسـی را نبايـد در يک فرد و يا شـبکه 
ماهـواره ای منحصـر کـرد. اصـاًل دعوا بـا چند نفـر نیسـت؛ اين يک 
تفکر اسـت. شـیعه انگلیسـی همان تفکری اسـت که به اسـم شیعه، 
امیرالمومنیـن )ع( را در نبـرد تنهـا می گـذارد کـه حضـرت خطاب به 
آنهـا فرياد می زد »يا اشـباح الرجال«. اينها همان کسـانی هسـتند که 

امام حسـین)ع( را تنها گذاشـتند.
ــه  ــت ک ــیعه ای اس ــر، ش ــیعه بی خط ــه ش ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
زيــر ســايه بنی امیــه باشــد، گفــت: آنچــه باعــث ســقوط حکومــت 
ــر  ــن تفک ــد، همی ــهدا)ع( ش ــهادت سیدالش ــن)ع( و ش ــام حس ام
اســت. شــیعه انگلیســی همــان اســت کــه وقتــی عــده ای بــه امــام 
ــدازه   ــه ان ــر ب ــد اگ ــام فرمودن ــا ام ــد ام ــام کنی ــد قی صــادق)ع( گفتن

ــد. ــام می کردن ــتند، قی ــیعه داش ــز، ش ــه ای ب گل

امــام)ره( شــیعه انگلیســی را والیتــی هــای بــی دیــن 
مــی نامیــد

ــور ازغــدی ادامــه داد: ايــن بحــث همیشــه وجــود داشــته و  رحیم پ
يــک ســر طیف خــود مــا و ســر ديگــر آن کســانی هســتند کــه االن 
بــه عنــوان شــیعه انگلیســی از آنهــا يــاد می کننــد. آن ســر نهايــی 
طیــف را بايــد افشــا کنیــم کــه خطرنــاک هســتند. تــوده و بدنــه اين 
جريــان هــم نیــاز بــه آگاهــی دارنــد. بخــش ســازمان دهی شــده و 
ــام  ــا را نشــان داد. ام ــت آنه ــرد و جناي ــا ک ــد افش ــران آن را باي رهب
ــذا شــیعه  ــد ل ــن می گفتن ــه شــیعه انگلیســی، واليتی هــای بی دي ب
انگلیســی همان  هايــی هســتند کــه می گفتنــد شــاه، شــیعه اســت و 

ديــن از سیاســت جداســت.
ــه اينکــه قمه زنــی يــک مفهــوم ســمبلیک اســت،  ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــم بزرگ ــت. ظل ــم اس ــی مه ــی قمه زن ــای اجتماع ــت: معن گف
ــالت  ــه ُغ ــان اســت ک ــد، هم ــه تشــیع می کن ــان ب ــن جري ــه اي ک
شــیعه در زمــان اهل بیــت می کردنــد. مثــاًل آنهــا می گفتنــد 
ــم دور  ــده ای ه ــم. ع ــم پیامبري ــا ه ــت و م ــد، خداس جعفربن محم
آنهــا جمــع می شــدند. درســت ماننــد آن کاری کــه بابّیــت و بهائیــت 

کردنــد. ظلــم بــزرگ بــه تشــیع ايــن اســت کــه مکتــب توحیــدی 
ــه  ــوی کــه علی ــه جــای اســالم عل ــد و ب ــه تعصــب تبديــل کن را ب

ــد. ــه وجــود آورن ــی شــیعه و ســنی را ب ــود، دو قطب اســتکبار ب

تشــیع  و  ســنت  اهــل  ســخنگوی  تکفیری هــا 
انگلیســی، ســخنگوی شــیعه شــده انــد

رحیم پـور ازغـدی بـا اشـاره بـه اينکـه اکثريـت اهـل سـنت مخالف 
وهابیـت و محـب اهل بیت هسـتند، گفـت: صـدای ايـن اکثريت در 
دنیـا شـنیده نمی شـود. اکنـون تکفیری هـا سـخنگوی اهل سـنت و 
تشـیع انگلیسـی، سـخنگوی شـیعه شـده اند. مـدل جنگ 33 سـاله 
مذهبـی کـه بیـن کاتولیـک هـا و پروتسـتان هـا شـکل گرفـت، در 
خاورمیانـه نیـز پیگیری شـد. جـان کری با اشـاره بـه اين جنـگ، در 
اجالسـی گفت: خاورمیانه جنگ 30 سـاله خود را شـلوغ کرده است و 

ايـن جنـگ ممکـن اسـت بیـش از 30 سـال نیز طول بکشـد.

ترک جهاد به اسم تقیه
رحیم پـور ازغـدی بـا اشـاره بـه وصیتنامـه امـام خمینـی)ره(، گفت: 
ممکن اسـت کسـانی وارد حـوزه شـوند کـه 30 سـال درس بخوانند 
و فقـط ادای دينـداری را دربیاورنـد در حالـی که ديـن ندارند و ممکن 
اسـت هر کاری انجـام دهنـد. اين جريان هـا همان هايی هسـتند که 

قبـل از انقـالب به اسـم تقیه، جهـاد را تـرک کردند.
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اينکــه اغلــب افراد 
ــا آيــات و روايــات  ايــن جريــان بــی ســوادند و برخــورد گزينشــی ب
ــب و  ــی را المذه ــرآن کس ــات ق ــا آي ــوان ب ــت: می ت ــد، گف دارن
بی ديــن کــرد؛ تحريــف و برخــورد گزينشــی، همیــن نتیجــه را دارد. 
ايــن جريــان بــا مفهــوم شــفاعت، تــوکل و ... همیــن کار را کردنــد.

تشیع انگلیسی اکثریتی در شیعه ندارد
وی بــا بیــان اينکــه حنبلی هــای اهــل حديــث ماننــد اخباری هــای 
شــیعه هســتند، افــزود: ايــن دو تفکــر در مواجهــه بــا قــرآن و حديث 
درســت مثــل هــم هســتند و روش و ســبک هــر دو مانند هم اســت. 
تکفیری هــا ادامــه اموی هــا هســتند و روش خــوارج را دارنــد. خــوارج 
از ســپاه شــیعیان بیــرون آمدنــد امــا همین هــا گفتنــد کــه علــی)ع( 
کافــر اســت. تشــیع انگلیســی هــم همــه علمــا را تکفیــر می کنــد. 
ــی کــه اينهــا  ــن تفکــر ســخنگوی شــیعه شــده اســت در صورت اي

اکثريتــی در شــیعه ندارنــد.
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ادامــه داد: مشــکل بــزرگ 
ــود. حضــرت  ــد ب ــر خواه ــوع تفک ــن ن ــم همی حضــرت حجــت ه
ــر مــن  ــد شــیعه های احمــق و جاهــل بیشــترين اذيــت را ب فرمودن
روا داشــتند. لــذا ظلــم اينهــا بــه اهل بیــت )ع( خیلــی بیشــتر اســت.
وی در پايــان بــا بیــان اينکــه ســه نیــروی انتحــاری خــوارج، پیمــان 
ــرور  ــه را ت ــد کــه امیرالمومنیــن )ع(، عمــر و عــاص و معاوي می بندن
کننــد، گفــت: تنهــا يکــی از آنهــا موفــق شــد و امیرالمومنیــن )ع( به 
دســت افــراد ســابقاً شــیعه و احمــق، شــهید شــدند. درگیــر کــردن 
مســلمین بــا هــم، ســازش بــا اســرائیل و ســرکوب کــردن بیــداری 
ــن  ــداف اي ــه اه ــتکبار از جمل ــع اس ــه نف ــت آن ب اســالمی و مديري
جريانــات انحرافــی اســت. علی رغــم دين نمايــی، آنهــا صــد درصــد 
ســکوالر هســتند. آنهــا می خواهند عــوام شــیعه را بفريبنــد و خواص 
شــیعه را تهديــد و تکفیــر کننــد. مبــارزه بــا ايــن مســیر بــه معرفــت، 

صبــر، مقاومــت، بصیــرت و عقالنیــت احتیــاج دارد.

غفلــت از حــوزه هــا باعــث پیدایــش جریان شــیرازی 
شــد/بدعت گــذاری در لبــاس حــق

آيــت اهلل قرهــی در ايــن نشســت بیــان داشــت: جلســات متعــددی 
الزم اســت در نقــد جريــان تشــیع انگلیســی برگــزار شــود و نبايــد به 

يــک جلســه اکتفــا کــرد.
ايــن اســتاد اخــالق بــا طــرح ســوالی مبنــی بــر اينکــه آيــا جريــان 
تشــیع انگلیســی متعلــق بــه زمــان ماســت؟ گفــت: جريــات حــق و 

باطــل در عالــم از ابتــدا وجــود داشــته اســت.

وی بــا اشــاره بــه حديثــی از پیامبــر اکــرم)ص( ادامــه داد: از روز اول 
ــک طــرف  ــته اســت. ي ــود داش ــق و باطــل وج ــان ح ــت جري خلق
ــک  ــد و ي ــرف رش ــک ط ــت. ي ــمت ضالل ــت و آن س ــت اس هداي

ــی اســت. طــرف گمراه
آيــت اهلل قرهــی بــا اشــاره بــه اينکــه جريــان ســازی در طــول تاريخ 
از ســوی يهــود انجــام شــده اســت، گفــت: همــه مســائل زيــر ســر 
يهــود اســت و مســتندات آن در کتــاب »محوريــت باطــل در عالــم« 

آمــده اســت.
وی در مــورد آيــه آخــر ســوره نــاس کــه مــی فرمايــد »مــن الجنــه 
و النــاس« گفــت: ســپاه شــیطان از جنــس انســان اســت، همانطــور 

کــه هاديــان الهــی از جنــس مــا هســتند.
ايــن اســتاد اخــالق بــا بیــان ويژگــی هاديــان الهــی گفــت: قــرآن 
مــی فرمايــد هاديــان الهــی دعــوت بــه امــر مــا مــی کنــد نــه بــه 

نفــس خــود.
آيــت اهلل قرهــی افــزود: اولیــن کاری کــه بــا جبهــه حــق مــی کننــد 
ــد آنهــا را از ســر  ــه دوم اگــر نتوانن ــرور اســت و در مرحل کشــتن و ت
راه بردارنــد، نفــوذ اســت. لــذا خــود را جزئــی از حــق قلمــداد کــرده و 
مفاهیــم دروغیــن مــی ســازند. مثــال آنچــه داعــش در مــورد مفهوم 
جهــاد ايجــاد کــرده از ايــن نــوع اســت. لــذا نفــوذ و بــدل ســازی از 
جملــه راهکارهــای جريــان باطــل بــرای نابــود کــردن حــق اســت. 
لــذا بهتريــن راه بــرای مقابلــه بــا جريــان حــق نفــوذ اســت تــا آن را 

طــور ديگــری جلــوه دهنــد.
رئیــس حــوزه علمیــه امــام مهدی)عــج( بــا بیــان عبارتــی از خطبــه 
50 نهــج البالغــه گفــت: امیرالمومنیــن)ع( فرمودنــد اگــر باطــل بــا 
ــذا  ــد، ل ــی مان ــیده نم ــان پوش ــت جوي ــر حقیق ــزد ب ــق دربیامی ح
انقالبیــون مرجــع ســازی را مــی فهمنــد. اگــر حــق و باطــل آمیخته 
نشــود زبــان دشــمن بريــده مــی شــود ولیکــن عــده ای هســتند که 
حــق و باطــل را آمیختــه مــی کننــد و شــبهه بــه وجــود مــی آورنــد. 
ــی  ــیع انگلیس ــان تش ــردمدار جري ــه س ــت ک ــن اس ــبهه اي االن ش
ســادات و يــا مرجــع اســت. امیرالمومنیــن فرمــود بعضی لبــاس حق 

مــی پوشــند ولــی بدعــت گــذار هســتند.
ــا اشــاره بــه اينکــه ســنت الهــی ايــن اســت  ايــن اســتاد اخــالق ب
کــه همدســت شــدن بــا باطــل شکســت بــه همــراه خواهــد داشــت 
ــور  ــن ط ــت: اي ــد آورد، گف ــروز خواه ــل حــق پی ــا اه ــی ب و همراه
نیســت کــه اگــر ايــن جريــان انحرافــی تبلیغــات بیشــتری مــی کند 
مــا در مقابــل آنهــا منفعــل باشــیم. اندکــِی حــق بســیارِی باطــل را 
از بیــن مــی بــرد ماننــد اندکــی آتــش کــه هیــزم زيــادی را از بیــن 

مــی بــرد.
ــد دســت کــم  ــه دشــمن را نباي ــه کــرد: البت ــت اهلل قرهــی اضاف آي
گرفــت هرچنــد کــه ناتــوان باشــد. امیرالمومنیــن فرمودنــد هر کس 
ــا  ــد. م ــه ســمت او مــی آين از دشــمن غافــل شــود، دسیســه هــا ب
گاهــی از حــوزه هــا غفلــت کرديــم و ايــن غفلــت باعــث شــد امثال 

جريــان شــیرازی بــه وجــود بیايــد.
ــا ايــن  وی در پايــان ســخنان خــود اظهــار داشــت: بــرای مقابلــه ب
ــات انحرافــی يــک راه وجــود دارد و آن ايــن اســت کــه بايــد  جريان
مباحــث امــام و امــت در قــرآن تبییــن شــود. قبــل از دوران ظهــور 
بايــد تمريــن امــام و امــت صــورت گیــرد. بايــد تبییــن شــود کــه هر 
کــس ولــو اينکــه مرجــع باشــد بايــد در جــز امــت تعريــف شــود و 

همــه بايــد گــوش بــه فرمــان امــام باشــند.

گزارش همایش »بررسی ماهیت تشیع انگلیسی«

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

در دوره کنونی تالشی برای یکسان انگاری اندیشه های 
سید قطب با آنچه توسط گروه های تکفیری رخ می دهد 
را شاهد هستیم. اما فهم درست سید قطب و مطالعه آثار او 
این را نشان می دهد که سید قطب با ارائه مفاهیم مانند 
جاهلیت و دارالکفر و دار االسالم و... نه تنها به دنبال تکفیر 
مسلمانان نیست بلکه به دنبال نوعی نقد درون گفتمانی 
در جهان اسالم است. اما گروه های تکفیری به نوعی با 
مصادره سیدقطب و با برداشت ناصحیحی از اندیشه های 
وی به تکفیر مسلمانان روی آوردند. در این بین برخی 
روشنفکران نیز سعی دارند گروه های تکفیری را متاثر از 

سیدقطب و اندیشه های او جلوه دهند.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ ابراهیم برزگر، 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و نویسنده 
کتاب »استعاره صراط در اندیشه سیدقطب« رفتیم. متن 

زیر مشروح گفتگوی مهر با این استاد دانشگاه است؛

|| مهمترین محورهای اندیشـه سـیدقطب حول محور 
چه مسـائلی است؟ 

انديشـه سـیدقطب مربوط به دوره معاصر می شـود. يعنـی دوره ای 
که بـه نوعی تمـدن غـرب وارد متن زندگی مسـلمانان شـده و آنها 
را بـا پرسـش هـای جديـدی مواجـه کرده اسـت کـه اين پرسـش 
ها را قبال در انديشـه سیاسـی اسـالم و زندگی مسـلمانان نداشتیم. 
همچنیـن در ايـن دوره بـا واقعیـت های جديـدی مواجه شـديم که 
آن واقعیـت هـا هم ناشـی از برخورد تمـدن غرب با تمدن اسـالمی 
اسـت. اين دوره بـه نوعی وارد شـدن عینی و عملی تمـدن غرب به 
زندگی مسـلمانان و تغییر دادن سـبک زندگی مسـلمانان بـود. البته 
اين آشـنايی مسـلمانان با تمدن غرب قبـال هم وجود داشـت اما در 

دوره جديـد به طـور بنیادی دگرگون شـد.
لـذا ايـن مواجهـه موجـب شـد کـه بحرانـی تحـت عنوان سـنت و 
مدرنیته در زندگی مسـلمانان ايجاد شـود و متفکران مختلف سـعی 
کردنـد در مـورد ايـن معضـل و بحـران و اين پرسـش هـای بدون 
پاسـخ، واکنـش نشـان داده و تولیـد انديشـه کننـد. بنابرايـن سـید 
قطـب از يـک طـرف در انديشـه هـای خـود به فهـم ايـن واقعیت 
نويـن و شـناخت تمدن غـرب و شـناخت واقعیت جهان اسـالم می 
پـردازد و آن را ريشـه يابـی می کند، و از سـوی ديگـر در محور دوم 
می کوشـد که راه حلـی را بـرای اينها ارائه کنـد. بنابرايـن می توان 
گفت مشـکل شناسـی در دو محـور واقعیت جهان و تمـدن جديد و 
ثانیـا مشـکل شناسـی در واقعیـت جهـان اسـالم و در نهايت علت 
بـروز چنین مشـکلی و ارائـه راه حل بـرای آن از محورهای انديشـه 

سـیدقطب است.

|| در اندیشـه سـید قطـب یـک تقسـیم بنـدی مثـل 
داراالسـالم و دارالکفـر را مـی بینیـم و او جامعـه را به 
دو دسـته اسـالمی و جاهلی تقسـیم می کند، آیا اکنون 
با برداشـت نادرسـتی کـه از این اندیشـه سـید قطب 
شـده اسـت، این امر زمینـه تکفیـر را بوجود نیـاورد؟ 
سـید قطـب و مـودودی در جهـان اهـل سـنت متفکـران بسـیار 
برجسـته و نـوآوری بودنـد که انديشـه هـای جديد و مفهوم سـازی 
هـای جديـدی را ارائـه کردنـد. در آن دوره جهان اسـالم با وضعیت 
جديدی روبرو شـده بـود و اين وضعیـت جديد، مفهوم سـازی های 

جديـدی را مـی طلبید.
مفهـوم حاکمیت، مفهـوم جاهلیـت و... از اين دسـت اسـت. مفهوم 
جاهیلـت به ايـن جهت ارائه شـد کـه يکـی از نقدهای سـید قطب 
بـه جهـان اسـالم اين بـود که مسـلمانان بـا اسـالم واقعـی فاصله 
گرفتـه انـد. بنابرايـن کسـانی مانند مـودودی و سـید قطـب و حتی 
سـاير متفکـران مسـلمان، يـک نـوع نقـد درون تمدنـی نسـبت به 

جهـان اسـالم ارائـه کردند.
آنهـا بـرای اينکه ايـن نقـد را برای مسـلمانان محسـوس کننـد، از 
مفهـوم جاهیلـت بـه مثابه يـک اسـتعاره اسـتفاده کردنـد. يعنی در 
واقـع کسـانی کـه در صـدر اسـالم زندگـی مـی کردند کامـال مرز 
جاهلیـت و اسـالم را مـی توانسـتند تشـخیص بدهند چـون هر دو 

دوره را تجربـه کـرده بودنـد.
از نظـر سـید قطـب ايـن تمايـز و تفـاوت اسـالم و جاهلیـت برای 
مسـلمانان محسـوس نیسـت و از اسـالم واقعـی فاصله گرفتـه اند 
در حالـی کـه متوجـه اين امـر نیسـتند. لذا بـرای اينکه يک شـوک 
روانـی به مسـلمانان وارد شـود، سـید قطـب مفهوم جاهلیـت قرن 
بیسـتم را مجـدداً بازتولید کرد کـه در واقع ما مسـلمانان هم ممکن 
اسـت از اسـالم فاصله بگیريم و از نظـر محتوايی عقب گرد داشـته 
باشـیم و وارد دوره جاهـل بشـويم. لـذا از نظر سـید قطـب جاهلیت 
يـک شـوک روانی بـود که می خواهـد از قدرت جانشـینی اسـتعاره 

اسـتفاده کند.
در واقـع اصـال صحبـت از تکفیـر نیسـت و قصـد او ايـن اسـت که 
يـک بصیرتـی ايجاد بکنـد تا مسـلمان با يک نـگاه انتقـادی بتواند 

به خـود نـگاه کند.
سـیدقطب نـه يـک قاضی بـود کـه بخواهد حکـم تکفیر کسـی را 
بدهـد و نـه يک مفتـی بود کـه بخواهد فتـوا صادر کند. سـید قطب 
يک روشـنفکر مسـلمان بـود و صرفـا می خواهـد برای مسـلمانان 
بصیـرت ايجـاد کنـد و به هیچ عنـوان قصـد تکفیر نداشـت و صرفا 

می خواسـت يـک شـوک روانـی وارد کند.
متاسـفانه در اثـر کـج فهمی از انديشـه های سـیدقطب ايـن تصور 
ايجـاد شـده کـه وقتـی سـیدقطب از مفهـوم جاهیلت اسـتفاده می 
کنـد مـی خواهد بگويـد کـه مسـلمانان موجـود، يعنی چه مـردم و 
چـه حاکمـان در جاهلیت به سـر مـی برند و ايـن بدان معنی اسـت 
کـه آنها ديگر مسـلمان بنـوده و کافرنـد. بنابراين گروه هـای تندرو 
يـک فهم غلطی از سـیدقطب ارائـه کردند تصور کردند که اسـتعاره 
جاهلیـت به معنـای تکفیر اسـت. در حالـی که اصال سـید قطب در 

مقـام ايـن نبوده کـه بخواهد کسـی را تکفیـر کند.
يکسـان انـگاری مفهـوم جاهلیـت و تکفیـر يـک غلط وحشـتناک 
و سـو تفاهم بسـیار شـايعی اسـت کـه از انديشـه های سـید قطب 

اسـتنباط شـده است.

|| به نظر شـما یکسـان انگاری اندیشـه سـیدقطب با 
مسـئله بنیادگرایـی و تکفیـر بـا چـه هدفی دنبـال می 

؟  د شو
حمـل به صحـت اين مسـئله اين اسـت که ايـن يک کـج فهمی و 
درک ناردسـت از انديشـه های سـیدقطب رخ داده اسـت. سیدقطب 
يـک متفکر انتقادی بود و به انديشـه های اهل سـنت هـم نقد وارد 
کـرده و بـرای اولین بـار معاويه و بنـی امیـه را تخطئه کرده اسـت. 
او بـرای اولیـن بـار سـعی کـرد در مسـلمانان اهل سـنت بـه نوعی 
آمادگـی ايجاد کند کـه تحولی انقالبـی در جوامع خـود ايجاد کنند. 
در واقـع عـدم توجـه به ظرائفـی کـه در مباحث پیچیده سـید قطب 

اسـت و پیشـینه نداشـتن اين عقايـد در انديشـه اهل سـنت موجب 
شـده اسـت که اين سـو تفاهـم ايجاد شـود.

حمل مغرضانه اين مسـئله هم اين اسـت کـه اينها از انديشـه های 
سـیدقطب سـو اسـتفاده می کنند چون گروه های تکفیـری متفکر 
برجسـته و ايدئولوگـی ندارنـد کـه نظريـه پـرداز باشـد. گـروه های 
تکفیری اکثـراً فارغ التحصیل های فنی مهندسـی هسـتند که وارد 
ايـن بحث ها شـدند. لذا يـک گروه هـای تکفیری متفکر برجسـته 

ای نداشـتند لـذا او را به نفـع خود مصـادره کردند.
سـید قطب خودش يک مفسـر قـرآن بـوده و يک دور تفسـیر قرآن 
را بـا نگاه سیاسـی و جنبش های اسـالمی ارائه کرده اسـت. محمد 
قطـب کـه برادر سـید قطب اسـت و يکی از مفسـران انديشـه های 
اوسـت، بارها نسـبت بـه اين تنـدروی ها و برداشـت های اشـتباه از 

سـید قطب واکنش نشـان داده است.
سـید قطب می کوشـید که يک فهـم جديـد از اسـالم در دوره قرن 
بیسـتم ارائه کند و بین گـروه های مسـلمان سـازگاری ايجاد کند.

بـه هیچ عنوان در آثار سـید قطـب بحث هايی مانند تکفیر شـیعیان 
و... نیسـت. مثـال در کتـاب »فـی ضـالل قـرآن« هیـچ گاه دوگانه 
شـیعه و سـنی و تکفیـر شـیعیان بعنـوان دشـمنان نزديکتـر مطرح 
نیسـت. نـگاه احتـرام آمیز او نسـبت بـه اهل بیـت مخصوصـا امام 

حسـین در آثـار او به چشـم مـی خورد.
لـذا حمـل به غـرض اين اسـت که ايـن متفکری کـه مـی تواند به 
نوعی پل سـاز باشـد و پل و ارتباطی بین تشـیع و تسـنن ايجاد کند 
را يـک برچسـب تکفیـر روی آن بزننـد و ايـن ظرفیتـی کـه جهان 
اسـالم مـی توانـد بـرای همگرايـی و تقريب بیـن مذاهب اسـتفاده 

کند تخريب شـود.

|| سـید قطب در کتـاب معالم فی الطریق دسـتیابی به 
حکومت را از مسـیر تشـکیالت مسـلحانه مـی جوید، 

آیـا این امـر خـود نوعی تاکید بر خشـونت نیسـت؟ 
سـید قطـب يـک نقطـه آرمانـی و معقولـی را تعريـف مـی کند که 
بـه مثابـه يـک قلـه اسـت. يـک آرمانشـهری را ترسـیم مـی کند 
و مـی گويـد جامعـه اسـالمی ايـن نیسـت کـه مـا االن در آن قرار 
گرفتـه ايـم. يک وضـع موجـود و يـک وضـع مطلـوب تعريف می 
کنـد و بـرای گـذار از اين وضـع موجود بـه وضع مطلـوب طبعا يک 
حرکـت جهشـی نیازمند اسـت. اسـم اين حرکـت انقالب اسـت نه 

رفرم. يـک 
بنابرايـن طبعـا بـرای رسـیدن بـه آن وضعیت مطلـوب بـا توجه به 
فاصلـه زيـادی کـه بین وضـع موجـود و وضـع مطلوب اسـت يک 
جهـش و خیـز بلند نیاز اسـت کـه آن قهراً انقـالب خواهد بـود و در 
مـواردی با خشـونت تـوام اسـت. مانند همـان اتفاقـی کـه در ايران 

افتاد.
ولـی بـه اين معنا نیسـت کـه ايـن انقالب بـه منجر بـه تکفیر همه 
مسـلمانان شـود و بـه قتل بـی گناهـان ولـو غیرمسـلمانان منتهی 
شـود. بنابراين کامـال ادبیـات او ادبیات متفاوتی اسـت. سـید قطب 
در آثـار خـود اشـاره مـی کند که کسـی که مـی گويد من مسـلمان 

هسـتم را تکفیر نکنید.
بنابراين اگر کسـی آثار سـید قطـب و جوهره و کلیـت آن را فهمیده 
باشـد، می فهمد که اسـاس رسـیدن بـه آن جامعـه مطلوبـی که او 
ترسـیم می کنـد از راه ايجاد هويت واحد بین مسـلمان و يکپارچگی 
بیـن آنهـا اسـت. آنچـه کـه در آثـار سـید قطـب بعنـوان ضديت و 
دشـمن ذکر می شـود صهیونیست و سـرمايه داری اسـت، نه اينکه 
دشـمن را مـردم مسـلمان جوامع مختلـف مانند عـراق و سـوريه و 

بداند.  ...
کامال مشـخص اسـت که گـروه هـای تکفیـری برعکس انديشـه 
سـید قطب دشـمن سـرمايه داری و صهیونیسـت را رها کردند و به 
کشـتار مـردم مسـلمان کشـورهای مختلف حتـی اهل سـنت می 

پردازند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مفهوم جاهلیت در اندیشه سیدقطب به معنی تکفیر نیست
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ـــو گـفتــگـ

متن زیر مشروح گفتگو با سیدجواد میری، عضو هیأت 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی 
برخی  نقد  همچنین  و  فرهنگی  ایران  خصوص  در 
است:  معتقد  میری  است.  طباطبایی  سیدجواد  آرای 
عرصه  در  طباطبایی  سیدجواد  مانند  »روشنفکرانی 
به دنبال  و  کردند  پیدا  سرخوردگی   نوع  یک  عمومی 
راهکار و آلترناتیوی به نام ایران و ایران گرایی رفتند.« 

خوانید؛ می  ادامه  در  را  مصاحبه  این  مشروح 

|| آقــای دکتــر میــری شــما در کتــاب تحــوالت قفقاز 
ــران  ــم ای ــه نپذیری ــم، چ ــه بپذیری ــه چ ــد ک آورده ای
ــته  ــر گذاش ــی تاثی ــالم خیل ــان اس ــی در جه فرهنگ
ــم  ــم بپرس ــث می خواه ــه بح ــت ورود ب ــت. جه اس
ــه  ــما دارای چ ــر ش ــد نظ ــی م ــران فرهنگ ــا ای دقیق

ویژگی هــا و مولفه هایــی اســت؟ 
مــا وقتــی از ايــران فرهنگــی بحــث می کنیــم، يــک بحــث قومی، 
نــژادی يــا ناسیونالیســتی و يــا حتــی يــک بحــث سیاســی نیســت. 
چــون وقتــی نــام ايــران فرهنگــی می آيــد، برخی هــا فکــر 
ــگاه امپريالیســتی اســت کــه منطبــق  می کننــد کــه ايــن يــک ن
بــر يــک نــژاد، قومیــت يــا يــک ايدئولــوژی خاصــی اســت کــه در 
ــد پان ترکیســم،  ــر ايدئولوژی هــای نوظهــوری مانن منطقــه در براب
ــت و  ــرده اس ــم ک ــد عل ــم ق ــی پان اسالمیس ــم و حت پان عربیس
می خواهــد يــک گفتمــان يــا يــک پادگفتمــان را در برابــر اين هــا 

ايجــاد کنــد.
بحــث مــن اساســا از ايــران فرهنگــی بــا ايــن بحث هــای 
ــه ای  ــی شوونیســتی رابط ــا حت ــا امپريالیســتی و ي ــک ي ايدئولوژي
ــا  ــوازی ي ــی م ــان سیاس ــک گفتم ــاد ي ــال ايج ــن دنب ــدارد. م ن
ايدئولوژيــک در کنــار گفتمان هــای موجــود نیســتم. اين هــا 
ــی بحــث مــن  ــا روی ايجاب بخــش ســلبی بحــث مــن اســت. ام
ــا  ــا از آن ب ــه برخی ه ــران ک ــالت اي ــر در ف ــه اگ ــت ک ــن اس اي
عنــوان غــرب آســیا و برخــی هــم بــا عنــوان اورآســیای بــزرگ ياد 
ــد کــه حــدود ۲0ـ  ۲5 کشــور را شــامل می شــود نگاهــی  می کنن
بیاندازيــم، در ايــن درازنــای پنــج هــزار ســاله تاريخــی ارتباطــات 
ــژادی،  ــی، ن ــای فرهنگ ــت و مولفه ه ــه اس ــکل گرفت ــیاری ش بس

ــت. ــه اس ــی درهم آمیخت ــی ژنتیک ــی و حت دين
بــوده اســت کــه يک ســری  بــه قــدری  ايــن مولفه هــا 
ــی  ــخ و حت ــت، تاري ــا، سیاس ــات، جغرافی ــوزه ادبی ــات در ح ارتباط
هويــت تاريخــی در ايــن منطقــه شــکل گرفتــه اســت ولــی ايــن 
ــت يک شــکل،  ــک هوي ــت، ي ــن هوي ــه اي ــا نیســت ک ــدان معن ب

ــت. ــه اس ــر و يکپارچ ــدون تکث ــوع، ب ــدون تن ــت، ب يک دس
مثالــی در ايــن زمینــه می زنــم اگــر شــما امــروز بــه شــهر 
ــازان( کــه پايتخــت جمهــوری تاتارســتان اســت و در  ــا ق کازان)ي
۶00 کیلومتــری مســکو قــرار گرفتــه، برويــد و بــه شــهر کاشــغر 
ــوری  ــرز جمه ــه و هم م ــرار گرفت ــن ق ــی چی ــمال غرب ــه در ش ک
قزاقســتان، تاجیکســتان و روســیه اســت، توجــه کنیــد بــرای آن ها 

ــت. ــی اس ــی و چین ــت روس ــری« هوي »ديگ
ــه ای  ــی کــه در جهــان امــروز رخ داده به گون ــر و تحوالت ــن تغیی اي
ــوام  ــداری تاريخــی را در بیــن اق ــداری هويتــی و يــک بی يــک بی
تحــت ظلــم و ســتم اســتعمارگران)اعم از روســی، چینــی و حتــی 
ــار  ــوژه تات ــن س ــاال اي ــرده اســت. ح ــاد ک ــی( ايج ــی و اروپاي غرب
وقتــی می خواهــد خــودش را بازنمايــی و بازســازی کنــد، از 

ــه!؟ ــی چ ــار يعن ــه تات ــد ک ــودش می پرس خ

مــا وقتــی از ســوژه تاتــاری بحــث می کنیــم، مقصــود چیســت؟ يــا 
وقتــی از ســوژه اويغــوری ســخن می گويیــم ايــن ســوژه بــر چــه 
فلســفه ای مبتنی شــده اســت؟ يــا مولفه هــای ســوژه اويغــوری که 
در برابــر ســوژه مهاجــم چینــی قــرار گرفته اســت، چیســت؟ در هر 
دو نقطــه کــه هــر دو از ايــران سیاســی فاصلــه جغرافیايــی زيــادی 
دارنــد، می گوينــد کــه فلســفه هويتــی مــا مبتنــی بــر يک ســری 
شــاخصه ها اســت. به عنــوان مثــال صحبــت از تصــوف يــا 

ــد. ــفه تصــوف می کنن فلس
ــمندان  ــا انديش ــاری و ي ــه ورزان تات ــه انديش ــد ک ــگاه کنی ــر ن اگ
ــد  ــی می کنن ــی مبتن ــه ارکان ــر چ ــوف را ب ــفه تص ــوری فلس اويغ
ــخن  ــوف س ــفه تص ــا از فلس ــی آن ه ــت. وقت ــب اس ــی جال خیل
ــم اســت.  ــا مه ــرای آن ه ــدی ب ــد شــخصیت کلی ــد، چن می گوين
ــی  ــظ و نظام ــوی، حاف ــی، مول ــیر نواي ــابوری، علی ش ــار نیش عط
ــن در  ــج ت ــن پن ــتند. اي ــته هس ــخصیت های برجس ــوی ش گنج
ســپهر انديشــه دو تــا از اقــوام بســیار کلیــدی تــرک کــه در منطقه 
اورآســیا قــرار گرفته اند)يکــی در شــمالی ترين نقطــه جهــان 
ــه  ــالم( هم ــان اس ــه جه ــرقی ترين نقط ــری در ش ــالم و ديگ اس
ــد  ــازی کنن ــان را بازس ــت خودش ــد هوي ــی می خواهن ــا وقت اين ه
ــوف  ــا تص ــان ي ــه آن عرف ــا ب ــه م ــد ک ــزی برمی گردن ــه آن چی ب

می گويیــم.
وقتــی ســخن از ايــران فرهنگــی می شــود، بحــث مــا يــک بحــث 
سیاســی نیســت بلکــه مقصــود مــا يــک حــوزه فرهنگــی اســت 
کــه ايــن حــوزه فرهنگــی در طــول ســالیان دراز يــک شــخصیت 

ــرده اســت ــدا ک ــرا پی هم گ
ــن  ــتند؟ اي ــاط هس ــه ای در ارتب ــون انديش ــدام کان ــا ک ــا ب اين ه
کانــون انديشــه ای ايــران اســت. درســت اســت کــه اســالم خیلــی 
ــا  ــوام ب ــن اق ــه اي ــم ک ــوع از اســالم را ه ــی آن ن ــم اســت ول مه
آن در ارتبــاط هســتند از فیلتــر ايــران، و عرفــان و تصــوف ايرانــی 

گذشــته اســت.
ــران  ــخن از اي ــی س ــم وقت ــر می کن ــن فک ــه م ــت ک اين جاس
ــت  ــی نیس ــث سیاس ــک بح ــا ي ــث م ــود، بح ــی می ش فرهنگ
بلکــه مقصــود مــا يــک حــوزه فرهنگــی اســت کــه ايــن حــوزه 
ــدا  ــرا پی ــخصیت هم گ ــک ش ــالیان دراز ي ــول س ــی در ط فرهنگ
ــتان  ــی انگلس ــیه و حت ــن، روس ــتعمار چی ــه اس ــت. البت ــرده اس ک
ــه و  ــه بدن ــی ب ــات هولناک ــه ضرب ــرده ک ــل ک ــه ای عم به گون
پیکــره ايــن حــوزه فرهنگــی وارد شــده اســت. ولــی چــون قــدرت 
ــر و  ــا تغیی ــوده، ب ــر اســاس قراردادهــای سیاســی نب ــن حــوزه ب اي
ــه،  دگرگونــی ســاحت های سیاســی ايــن حــوزه هــم از بیــن نرفت
ــا از  ــی مقصــود م ــت کل ــده اســت. در حال ــم ش ــت ه ــه تقوي بلک

ــن اســت. ــی اي ــران فرهنگ اي

ــک  ــی ی ــش ط ــدی پی ــی چن ــیدجواد طباطبای || س
ســخنرانی به نوعــی درصــدد برآمــده بــود کــه 
ــی و  ــه نف ــود ب ــهری خ ــوم ایران ش ــن مفه در تبیی
حتــی تحقیــر ســایر منظومه هــای فرهنگــی موجــود 
ــی  ــد نف ــما در نق ــردازد. ش ــه بپ ــه خاورمیان در منطق
انیرانی)»انیــران« )Aneran( بــه معنــای غیــر 
ایرانــی، اصطالحــی قــوم شــناختی در زبــان پارســی 
ــه  ــام، ب ــور ع ــه ط ــه ب ــت ک ــوی( اس ــه )پهل میان
دشــمنان سیاســی و مذهبــی ایــران و آییــن زرتشــت 
ــی  ــی طباطبای ــی ایران ــد( و بزرگنمای ــالق می ش اط

چــه می گوییــد؟ 
مــن فکــر می کنــم قبــل از اينکــه درصــدد پاســخ دادن بــه آقــای 
ــم  ــه توجــه کنی ــن نکت ــه اي ــد ب ــی باشــیم، باي ســیدجواد طباطباي

ــه  ــک جنب ــی ي ــای طباطباي ــتدالل آق ــا اس ــان ي ــن گفتم ــه اي ک
ــتقرار  ــد از اس ــه بع ــت ک ــی هس ــک واقعیت ــناختی دارد. ي روان ش
ــا  ــا و ايده آل ه ــری وعده ه ــران، يک س ــالمی در اي ــوری اس جمه

ــد. داده ش
ايــن کاســتی هايی کــه در نظــام سیاســی ايــران وجــود دارد يــک 
ــرخوردگی در  ــن س ــت و اي ــرده اس ــاد ک ــرخوردگی ايج ــت س حال
ــنفکران،  ــن روش ــخصا در بی ــه و مش ــف جامع ــار مختل ــن اقش بی

گرايش هــای متفاوتــی را به وجــود آورده اســت
ــه  ــه منص ــته ب ــا توانس ــا و وعده ه ــن ايده آل ه ــدر از اي ــه چق اينک
ــن  ــود اي ــی خ ــت ول ــه اس ــث جداگان ــک بح ــد ي ــور برس ظه
کاســتی هايی کــه در نظــام سیاســی ايــران وجــود دارد يــک حالــت 
ســرخوردگی ايجــاد کــرده اســت و ايــن ســرخوردگی در بین اقشــار 
ــای  ــنفکران، گرايش ه ــن روش ــه و مشــخصا در بی ــف جامع مختل
متفاوتــی را به وجــود آورده اســت. بعضی هــا معتقدنــد ايــن 
گفتمــان امت ســازی کــه در جمهــوری اســالمی وجــود داشــته و 
قــرار بــوده به عنــوان يــک الگــوی انترناســیونال و فراملــی حداقــل 

ــه حقیقــت نپیوســت. ــد مطــرح شــود، ب در جهــان اســالم باي
ــن  ــه اي ــال ک ــم، در خ ــازی کنی ــم گفتمان س ــی می خواهی ــا وقت م
کار را انجــام نمی دهیــم در جهــان بازيگــران متفاوتــی وجــود دارند 
ــرای  ــی دارد. ب ــع و مصالح ــودش مناف ــرای خ ــری ب ــر بازيگ و ه
بازيگــران منطقــه ای در کنــار بازيگــران جهانــی مفهــوم امتــی را 
ــاز  ــرد، مشکل س ــرح می ک ــوری اســالمی مط ــان جمه ــه گفتم ک
ــر چنیــن گفتمانــی ســد  ــود. به خاطــر اينکــه در براب و نامطلــوب ب
ســکندری ايجــاد کننــد مســائلی مختلفــی را مثــل جنــگ، تــرور 
ــر  ــی نظی ــان نظريه پردازان ــد و در ايــن می ــم به وجــود آوردن و تحري
ــريعتی،  ــد ش ــالمی مانن ــوری اس ــراز اول جمه ــردازان ت نظريه پ
مطهــری، بهشــتی، شــهید صــدر و امــام موســی صــدر و ... را هــم 
نداشــتند و جامعــه ايرانــی هــم نتوانســت کســانی را در تــراز آن هــا 
تولیــد يــا بــه جامعــه اســالمی معرفــی کنــد کــه اين هــا بتواننــد 

فضاهــای نويــن را مطــرح کننــد.
ــا  ــه اساس ــد ک ــت افتادن ــن صراف ــه اي ــنفکران ب ــی از روش گروه
يکــی از مشــکالت بنیاديــن مــا ايــن اســت کــه دنبــال گفتمــان  
ــم  ــان ناسیونالیس ــان گفتم ــه هم ــد ب ــتیم و باي ــازی هس امت س
ــد  ــف کردن ــه ای تعري ــن ناسیونالیســم را به گون ــی اي ــم ول بازگردي
ــط  ــی در اواس ــتان گرايی در گفتمان هاي ــا باس ــدودی ب ــا ح ــه ت ک
ــژه ای دارد ــت وي ــود قراب ــه ب ــکل گرفت ــوی ش ــاه پهل دوره رضاش
ــا  ــه اساس ــد ک ــت افتادن ــن صراف ــه اي ــنفکران ب ــی از روش گروه
يکــی از مشــکالت بنیاديــن مــا ايــن اســت کــه دنبــال گفتمــان  
ــم  ــان ناسیونالیس ــان گفتم ــه هم ــد ب ــتیم و باي ــازی هس امت س
ــد  ــف کردن ــه ای تعري ــن ناسیونالیســم را به گون ــی اي ــم ول بازگردي
ــتان گرايی  ــا باس ــدودی ب ــا ح ــه ت ــد ک ــف می کنن ــد تعري ــا دارن ي
ــی  ــا گفتمان هاي ــورداوود داشــتند ي ــال پ ــه امث ــی ک در گفتمان هاي
کــه در اواســط دوره رضاشــاه پهلــوی شــکل گرفتــه بــود قرابــت 

ويــژه ای دارد.
شــما گاهــی می توانیــد ناسیونالیســم را اين گونــه معنــا کنیــد کــه 
مــا در يــک واحــد سیاســی قــرار گرفته ايــم ايــن واحــد سیاســی از 
اقــوام متنوعــی شــکل گرفتــه اســت و در برابــر ايــن واحد سیاســی 

گفتگو با سیدجواد میری؛

جوادطباطبائی به دنبال باستان گرایی است/ 
بازگشت به گذشته یا بازگشت به خویشتن؟

محمود ابراهیمی سعید
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ـــو گـفتــگـ

واحدهــای سیاســی ديگری بــا پارامترهــای خودشــان وجــود دارند. 
حــاال مــا چگونــه هويــت ملــی خودمــان را با حفــظ تنــوع و تکثری 
کــه وجــود دارد تقويــت يــا همگــن کنیــم؟ گاهــی هــم برخی هــا 

ــد. ــتان گرايانه دارن ــگاه باس ــد و ن ــگاه نمی کنن ــه ن اين گون
ــد،  ــی می کن ــیدجواد طباطباي ــای س ــه آق ــی را ک ــن صحبت هاي م
بیشــتر ناشــی از يــک عکس العمــل روان شــناختی می بینیــم 
ــن  ــی اي ــی از اقشــار به داليل ــن برخ ــه و در بی ــا در جامع ــه اتفاق ک
عرب ســتیزی و حتــی بــا درصــد خیلــی کــم ترک ســتیزی وجــود 

دارد.
ــی  ــا خیل ــد، جامعــه م ــگاه کنی ــا ن ــه بطــن جامعــه م ــه اگــر ب البت
ترک ســتیز نیســت. مثــال آمــار توريســم و مســافرانی کــه از ايــران 
ــورهای  ــه کش ــه ب ــافرانی را ک ــار مس ــا آم ــد ب ــه می رون ــه ترکی ب
ــد از  ــا شــايد بع ــل مقايســه نیســت. م ــد اصــال قاب ــی می رون عرب
روســیه دومیــن کشــور بــزرگ توريســتی باشــیم کــه بــه ترکیــه 
ــون و  ــج میلی ــم ســالیانه پن مســافر می فرســتیم. اگــر اشــتباه نکن
ــن  ــد. اي ــه می رون ــه ترکی ــران ب ــط از اي ــت فق ــزار توريس ۷00 ه
ــت  ــکارا هف ــای مســکو و آن ــل از تنش ه ــرای روســیه قب ــداد ب تع

ــود. میلیــون ب
ــاد ترک ســتیز نیســتند  ــه مفهــوم عــام زي در مجمــوع ايرانی هــا ب
ولــی عرب ســتیزند و چــون جمهــوری اســالمی گفتمــان خــودش 
ــدی  ــود، ناکارآم ــرده ب ــی ک ــی مبتن ــالم سیاس ــوم اس ــر مفه را ب
ــای  ــی رفتاره ــت برخ ــن اس ــی ممک ــتم و حت ــی سیس ــا ناکاراي ي
ــر  ــا اگ ــود. اتفاق ــته ش ــالم نوش ــای اس ــه پ ــه ب ــوب هم نامطل
نگاهــی بــه تاريخ نــگاری مــدرن خودمــان بیاندازيــم از اواخــر دوره 
ــات در  ــرزا و بعــد در ادبی ــرج می ــد اي قاجــار حتــی در اشــعاری مانن
نوشــته های صــادق هدايــت و بعــد کســانی نظیــر احمــد کســروی 
ــس  ــتیزی در پ ــگاره عرب س ــک ان ــه ي ــم ک ــورداوود می بینی و پ
ــیدجواد  ــای س ــد آق ــر می آي ــود دارد و به نظ ــا وج ــه م ــن جامع ذه
طباطبايــی از ايــن انــرژی يــا ناخودآگاهــی جمعــی اســتفاده 
ــر  ــودش تعبی ــت خ ــت و انیرانی ــب ايرانی ــن را در قال ــد و اي می کن
ــد  ــل می ده ــه ای تقلی ــن را به گون ــه اي ــب اســت ک ــد و جال می کن
ــا عنــوان »فــارس بــودن«! در حالــی کــه هويــت  بــه مفهومــی ب
ملــی ايــران يــک هويــت بســیار پیچیــده ای اســت و يک ضلعــی 

نیســت.

یــک  قامــت  در  طباطبایــی  ||گویــا ســیدجواد 
نظریه پــرداز الحاق گــرای ناسیونالیســت ظاهــر 
ــر  ــران را تحقی ــه دیگ ــه ای ک ــت؛ به گون ــده اس ش
می کنــد و ایرانــی بــودن را توصیــف و ایــران را 
ــرد  ــر می گی ــزرگ در نظ ــوری ب ــک امپرات ــه ی به مثاب
و صاحبــان ایــن امپراتــوری را عاقــل می دانــد و 

ــل. ــران را جاه دیگ
ــن  ــا دام ــن گفت وگوه ــه اي ــه ب ــانی ک ــم کس ــر می کن ــن فک م
می زننــد يقینــا از واقعیــات جهــان معاصــر بی اطــالع هســتند. اگــر 
شــما از همیــن تهــران بــه کشــورهايی برويــد کــه آقای ســیدجواد 
ــخصا  ــتند )مش ــور نیس ــال کش ــا اص ــد اين ه ــی می گوي طباطباي
ــويد،  ــی می ش ــرودگاه دب ــی وارد ف ــی( وقت ــده عرب ــارات متح ام
تقريبــا مثــل يــک شــهری اســت کــه شــما بايــد حداقــل چهــار 
يــا پنــج روز در ايــن فــرودگاه بچرخیــد تــا بتوانیــد همــه فــرودگاه 
ــه  ــن اســت ک ــد اي ــب می کن ــه را جل ــه توج ــزی ک ــد. چی را ببینی
ــه نیســت کــه آنجــا فقــط يــک ســاختمانی شــکل  تنهــا اين گون
گرفتــه اســت، وقتــی بــه کارکنــان ايــن فــرودگاه عظیــم نگاهــی 
می اندازيــم می بینیــم کــه از رنگ هــا و نژادهــا و کشــورها و 
ــرودگاه کار  ــن ف ــون در اي ــش های گوناگ ــف در پوش ــان مختل ادي

می کننــد.
حــاال آن فــرودگاه را بــا فــرودگاه به تعبیــر آقــای طباطبايــی 
امپراتــوری ايران زمیــن مقايســه کنیــد بــه يــک نتیجــه می رســید، 
اينکــه ايــن فقــط تفــاوت دو شــیوه ساختمان ســازی نیســت بلکــه 
ــه  ــه شــکل گرفت ــش اين گون ــک بین ــش اســت. ي ــاوت دو بین تف
اســت کــه مــا در يــک دنیايــی زندگــی می کنیــم کــه تکثــر جزئی 
ــای  ــه آق ــی به گفت ــده عرب ــارات متح ــه ام ــا اينک ــت ب از آن اس

طباطبايــی عقبــه تاريخــی ايــران را نــدارد ولــی ايــن شــعور را پیــدا 
کــرده اســت کــه در دنیــای امــروز خــودش را بــا شــرايط موجــود 
انطبــاق بدهــد و بتوانــد از مديريــت مــدرن بــرای اســتمرار، نهادينه 
کــردن و تدبیــر امــور اســتفاده کنــد ولــی وقتــی بــه فرودگاهــی که 
ــت  ــک مديري ــه ي ــد ک ــد می بینی ــگاه می کنی ــت ن ــران اس در اي
ــه  ــزرگ ک ــوری ب ــری از آن امپرات ــچ اث ــه هی ــرا ک ســنتی واپس گ

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــم را می چرخان ــرب عال ــرق و غ ش
کار روشــنفکر بايــد ايــن باشــد کــه بیــن از خودبیگانگــی و 
ــد هــم  ــد کــه بتوان ــه ای را برگزين خودشــیفتگی مضاعــف راه میان
امــورات خــودش را ســازماندهی کنــد و هــم بــا ديگــران در يــک 

ــرد ــرار بگی ــتد ق ــت داد و س حال
ــرای  ــه ب ــت ک ــن نیس ــت اي ــک استراتژيس ــا ي ــنفکر ي کار روش
ــردم  ــه م ــد ک ــخه ای بپیچ ــد نس ــد باي ــخه بپیچ ــا نس ــته م گذش
امــروز بتواننــد امــورات خودشــان را بگذراننــد. درســت اســت کــه 
الینــه شــدن)از خــود بیگانــه شــدن( چیــز خیلــی بــدی اســت ولــی 
ــد  ــی کار روشــنفکر باي ــدی اســت يعن ــز ب خودشــیفتگی هــم چی
ــف  ــیفتگی مضاع ــی و خودش ــن از خودبیگانگ ــه بی ــد ک ــن باش اي
ــودش را  ــورات خ ــم ام ــد ه ــه بتوان ــد ک ــه ای را برگزين راه میان
ــت داد و ســتد  ــک حال ــا ديگــران در ي ــد و هــم ب ســازماندهی کن

ــرد. ــرار بگی ق
ــی را  ــیدجواد طباطباي ــای س ــخنان آق ــن س ــر م ــن خاط ــه همی ب
ــه امــوری کــه امــروز در جهــان  ناشــی از عــدم آگاهــی نســبت ب
ــمپوزيم  ــخنرانی در س ــک س ــان در ي ــم. ايش ــود دارد، می دان وج
ــد  ــه دارن ــگاه های ترکی ــی از دانش ــه در بعض ــد ک ــاز می گوين قفق
پروژه هايــی را انجــام می دهنــد و اتــاق فکــری دارنــد کــه 
ترکســتان بــزرگ را تاســیس کننــد و بعــد به گونــه ای ايــران را بــه 

ــد! ــش کنن ــران را تضعیف ــد و اي ــه ســوق دهن تجزي
بــا همــه اختالفــات اســتراتژيکی کــه ممکــن اســت بیــن ايــران 
و ترکیــه در مــورد ســوريه، عــراق و مناطــق ديگــر وجــود داشــته 
ــداد  ــه امت ــران و ترکی ــه اي ــن اســت ک ــر اي ــع ام ــی واق ــد، ول باش
ــچ گاه  ــد، هی ــر بخواهن ــی اگ ــا حت ــد و اين ه ــی همديگرن فرهنگ
ــت  ــن اس ــوال اي ــاال س ــد. ح ــا کنن ــر را امح ــد همديگ نمی توانن
کــه ترکســتان بــزرگ قــرار اســت کجــا شــکل بگیــرد؟ ترکســتان 
بــزرگ بــه منطقــه آســیای مرکــزی و قفقــاز و به ويــژه جمهــوری 

ــاره دارد. ــان اش آذربايج
ــد  ــده باش ــک دي ــه و از نزدي ــق رفت ــن مناط ــه اي ــی ب ــر کس اگ
ــنتی ترين  ــی از س ــايد يک ــد ش ــی را نمی زن ــن حرف ــچ گاه چنی هی
ــا  ــزی قرقیزه ــیای مرک ــا در آس ــوام و ملت ه ــن« اق و »ترک تري
باشــند کــه از نظــر جغرافیايــی هــم مقــداری بــا مــا فاصلــه دارنــد، 
چــون مــا بــا قرقیزســتان مــرز مشــترک نداريــم بیــن مــا و آن هــا 

ــود دارد. ــتان وج ــتان و تاجیکس افغانس
ــتم  ــتان داش ــه قرقیزس ــن ب ــه م ــی ای ک ــفرهای مطالعات در س
جالــب اســت کــه وقتــی آن هــا می فهمنــد شــما از ايــران هســتید 
به جــای اينکــه بگوينــد مــا تــرک هســتیم و شــما ايرانــی هســتید، 
می گوينــد کــه داليــل بســیاری وجــود دارد کــه زبــان مــا بــا زبــان 
اوســتايی گــره خــورده اســت و بخشــی از کلماتــی کــه امــروزه در 
ــان قرقیــزی اســتفاده می شــود، برخــالف تصــور عامــه ريشــه  زب

ــتايی دارد. اوس
حــاال ممکــن اســت ايــن موضــوع از لحــاظ علمــی هــم 
ــروز  ــای ام ــه قرقیزه ــت ک ــب اس ــی جال ــد ول ــه پذير باش خدش
و جامعــه قرقیزســتان بعــد از 80 يــا ۱00 ســال روســیفايی شــدن، 
امــروز کــه می خواهنــد هويــت خودشــان را بازتعريــف کننــد آن را 
در برابــر يــا ضــد ايــران تعريــف نمی کننــد و ايــن واقعیــت امــروز 

ــت. ــتان اس ــه قرقیزس جامع
اينکــه شــما امــروز بنشــینید و بــر اســاس توهمــات خودتــان يــک 
ــوری  ــک تئ ــوان ي ــد آن را به عن ــد و بع ــور کنی ــی را تص موضوع
و اســتراتژی تعريــف کنیــد اين هــا به جــای اينکــه راهــکار 
باشــد، راه چــاه اســت. در منطقــه آســیای مرکــزی پنــج جمهــوری 
وجــود دارد جمهوری هــای قرقیزســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، 

قزاقســتان و تاجیکســتان.
در تاجیکســتان اساســا زبــان فارســی زيــاد رواج دارد و از نظــر دينی 

هــم بخــش اعظــم آن هــا شــیعیان اســماعیلی هســتند، شــیعیان 
ــتند و  ــنن هس ــل تس ــم اه ــی ه ــد و بخش ــی کمترن دوازده امام

ــد. ــا ايــران ندارن ضديتــی ب
در ترکمنســتان هــم بنــا به داليلــی ظرفیــت همگامــی بــا 
ترکیــه وجــود نــدارد. ازبکســتان و قزاقســتان هــم مســائل داخلــی 
ــدام  ــورد هرک ــوان در م ــل می ت ــه تفصی ــه ب ــد ک خودشــان را دارن
ــا  ــا را ب ــای اين ه ــت و تفاوت ه ــخن گف ــل س ــا به تفصی از اين ه

ــان کــرد. ــه بی ترکی
يکــی از کارهايــی کــه بعــد از فروپاشــی شــوروی رخ داد و 
ــن  ــت اي ــه را گرف ــعه ترکی ــرفت و توس ــوی پیش ــه ای جل به گون
ــوان  ــودش را به عن ــه خ ــود ک ــه ب ــر« ترکی ــرادر بزرگ ت ــش »ب نق
محــور تعريــف می کــرد و نهايتــا امــروز ترکیــه توانســته در 
قســمت بــازار و آن هــم به صــورت محــدود و ســاختن چنــد 

ــود. ــق ش ــگاه موف دانش
بازيگــران اصلــی در ايــن منطقــه به شــکل ســنتی ايــران و روســیه 
و بازيگــران جديــد هــم چیــن و آمريــکا هســتند و ترکیــه هــم تــا 
ــا  ــی آنج ــر اصل ــی بازيگ ــت ول ــران اس ــی از بازيگ ــدودی يک ح
ــاک در  ــزرگ نیســت. بازيگــر اصلــی و خطرن امــروزه ترکســتان ب

آنجــا وهابیــت ســلفی اســت.
اگــر قــرار باشــد مــا يــک اســتراتژی تعريــف کنیــم به جــای اينکــه 
ترکیــه را بــه ضــد خــود تبديــل کنیــم بايــد همــراه خودمان داشــته 
باشــیم و روس هــا را به گونــه ای و چینی هــا را هــم به داليلــی 
همــراه کنیــم. آنجــا عربســتان و ايــن نیروهای ســلفی هســتند که 
قــارچ وار در ايــن منطقــه وســیع خودشــان را بازســازی می کننــد و 
ــا اســالم ســنتی  ــد تبلیــغ می کننــد کــه ب نوعــی از اســالم را دارن
کــه در آنجــا بیشــتر رنــگ و بــوی عرفــان و تصــوف دارد، زاويــه 

گرفتــه اســت.
تــا جايــی کــه مــن مطلــع شــدم ســیدجواد طباطبايــی قفقــاز را بــه 
قفقــاز جنوبــی تقلیــل داده اســت و از آن مهم تــر قفقاز جنوبــی را به 
جمهــوری آذربايجــان محــدود کــرده اســت. در حالــی کــه قفقــاز 

منطقــه وســیع تری از قفقــاز جنوبــی اســت
طــرف ديگــر قضیــه بــه مســئله ای برمی گــردد کــه آقــای 
ســیدجواد طباطبايــی در مــورد قفقــاز اتخــاذ کــرده اســت. تــا جايی 
که مــن مطلع شــدم ايشــان قفقــاز را بــه قفقــاز جنوبی تقلیــل داده 
ــه جمهــوری آذربايجــان  اســت و از آن مهم تــر قفقــاز جنوبــی را ب
محــدود کــرده اســت. در حالــی کــه کســی اگــر مقــداری از جغرافیا 
و مقــداری از وضعیــت سیاســی ايــن منطقــه اطــالع داشــته باشــد، 
ــی اســت. ــاز جنوب ــه وســیع تری از قفق ــاز منطق ــه قفق ــد ک می بین

ــن،  ــود دارد. چچ ــوری وج ــت جمه ــمالی هف ــاز ش ــا در قفق تنه
اينگوشــتیا، کاباردينــا بالکاريا يا بلغاريا، اوســتیای شــمالی، چرکســیا 
و از ايــن ســمت داغســتان و دو منطقــه ديگــر کــه روس هــا ايــن 
دو منطقــه را بنــا به داليلــی از منطقــه قفقــاز ســنتی جــدا کرده انــد 
ــه اســتاوروپل  ــودار و ديگــری منطق ــه کرازن ــا منطق يکــی از آن ه
اســت کــه در بیــن جمهوری هــای قفقــاز قــرار ندارنــد ولــی هــم 
از نظــر بافــت فرهنگــی و هــم از نظــر بافــت جمعیتــی، مســلمانان 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــد زندگ ــوری دارن ــا جمه ــن دو ت ــیاری در اي بس

ــد. ــرار می گیرن ــزرگ ق ــاز ب ــه قفق ــا در آن منطق اين ه
ــا  ــه ای در تقابــل ب ــگاه آقــای ســیدجواد طباطبايــی چــون به گون ن
ــن  ــس ذه ــد در پ ــر می آي ــرار دارد به نظ ــان ق ــوری آذربايج جمه
خــود ايــن را بــه جمهــوری آذربايجــان تقلیــل داده کانه قفقــاز فقط 
همیــن جمهــوری آذربايجان اســت. ارمنســتان، گرجســتان، آبخازيا 
و ديگــر مناطــق را جــزو قفقــاز به حســاب نیــاورده اســت. مــن در 
ــی  ــت مل ــر امنی ــر آن ب ــمالی و تاثی ــاز ش ــاب تحــوالت در قفق کت
ــاز کــرده ام. اين هــا مســائلی اســت کــه  ــن موضــوع را کمــی ب اي
ــای  ــرد و در ايده ه ــوال می ب ــر س ــزرگ را زي ــتان ب ــده ترکس آن اي
ترک ســتیزی و عرب ســتیزی امثــال آقــای طباطبايــی ايــن 

موضوعــات دقیقــا بررســی نشــده اســت.

ــه  ــت ک ــد اس ــی معتق ــر داوود فیرح ــای دکت || آق
اساســا اندیشــه ایران شــهری بالــذات وجــود 
ــن  ــت ای ــرح نادرس ــا ط ــی ب ــای طباطبای ــدارد و آق ن
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــاد پرداخت ــی بی بنی ــاخت بنای ــه س ــه ها ب اندیش
کــه در نهایــت بــه ظهــور مکتــب ایرانــی در عرصــه 
سیاســت ایــران منجــر شــده اســت. نظــر شــما در 

ــت؟  ــه چیس ــن رابط ای
ــر  ــی. اگ ــا مبناي ــت ت ــی اس ــا لفظ ــع قرابت ه ــی مواق ــد برخ ببینی
قــرار اســت آقــای طباطبايــی را نقــد کنیــم بايــد نقــد منصفانــه ای 
داشــته باشــیم. چــون آقــای طباطبايــی به عنــوان فیلســوفی کــه 
مشــرب هگلــی دارد مباحثی بســیار کلیــدی در حــوزه امتنــاع تفکر 
ــرای  ــران مطــرح کــرده اســت و چــون می خواهــد ب در فضــای اي
ايــن امتنــاع تفکــر راه برون رفتــی داشــته باشــد الگــو يــا پارادايمــی 

را به عنــوان ايران شــهری مطــرح می کنــد.
مــن خیلــی هــم بــا ســخنان آقــای فیرحــی موافــق نیســتم کــه 
ــران نشــان  ــخ اي ــون تاري ــدارد. چ ــی ن ــذات بنیان ايران شــهری بال
می دهــد کــه در ايــن ســرزمین يــک ايــده حکومــت کالن وجــود 
داشــته اســت ايــن را مــن نمی گويــم و هــگل هــم پیــش از مــن 
بیــان کــرده کــه اصــال ايــده State يــا ايــده حکومــت کالن از 
آن ايرانیــان بــوده اســت و ايــن را در پروســه تاريخــی، ايرانیــان بــه 

ــانده اند. ــور رس ــه ظه منص
هــر موقــع ايرانیــان توانســته اند مرکزيــت و قدرتــی بیابنــد 
به دنبــال احیــا و گســترش ايران شــهری بوده انــد اصــال مــا 
ــوم  ــک مفه ــران ي ــم اي ــه کار می بري ــران را ب ــوم اي ــی مفه وقت
ــاره  ــک ق ــد ي ــل هن ــران مث ــا اي ــت اساس ــرف نیس ــی ص سیاس

ــت ــی اس فرهنگ
ــف در  ــی مختل ــای تاريخ ــته و در دوره ه ــداوم نداش ــر ت ــاال اگ ح
ــان توانســته اند  ــع ايرانی ــی هــر موق آن انقطاعــی ايجــاد شــده، ول
گســترش  و  احیــا  به دنبــال  بیابنــد  قدرتــی  و  مرکزيــت 
ــه کار  ــران را ب ــوم اي ــی مفه ــا وقت ــد. اصــال م ايران شــهری بوده ان
ــا  ــت اساس ــرف نیس ــی ص ــوم سیاس ــک مفه ــران ي ــم اي می بري
ايــران مثــل هنــد يــک قــاره فرهنگــی اســت. هنــد به معنايــی کــه 
ســوئیس کشــور اســت، يــک کشــور محســوب نمی شــود. شــايد 
ــن موضــوع باشــد. ــرای اي ــی ب ــان مثال ــا و يون ــا هــم ايتالی در اروپ

مــن از ايــن منظــر فکــر می کنــم نبايــد بحث هــای آقــای 
ــا در پــی يافتــن  ــی وقتــی ايــن مبن ــا ديــد ول طباطبايــی را بی مبن
ــا  ــن حرف ه ــه اي ــا اســت ســخنانی مطــرح می شــود ک مصداق ه
مبنــای واقعــی نــدارد و گمــان مــن ايــن اســت کــه اطــالع ايشــان 
ــزی و  ــرب و آســیای مرک ــان ع ــروزی، جه ــه ام ــت ترکی از وضعی
ــمالی  ــاز ش ــه قفق ــیه و منطق ــن و روس ــروز چی ــای ام پیچیدگی ه
ــای  ــداد نگاه ه ــه ای در امت ــايد به گون ــت. ش ــه روز نیس ــی ب و جنوب
مرحــوم عنايــت اهلل رضــا اســت کــه ايشــان يک ســری مطالعــات 

ــود. ــه ای دســت اول انجــام داده ب کتابخان
اگــر امــروز بخواهیــم در مــورد اســتراتژی هايی کــه مثــال ترکیــه 
ــن  ــه ممک ــتراتژی هايی ک ــا اس ــد ي ــته باش ــت داش ــن اس ممک
ــران  ــد و تخريــب حــوزه نفــوذ اي اســت عربســتان در مــورد تحدي
ــه ای  ــات کتابخان ــه اطالع ــاع ب ــرف ارج ــم ص ــت کنی دارد صحب

ــد. ــک کن ــا کم ــه م ــد ب نمی توان
ــگاه آنتروپولوجیــکال و جامعه شــناختی داريــم کــه  ــه يــک ن مــا ب
ــه  ــق مطالع ــن مناط ــم و در اي ــدا کنی ــی ورود پی ــورت میدان به ص
داشــته باشــیم، بافــت جمعیتــی اينجــا را بشناســیم و بافت سیاســی 
ـ فرهنگــی اين هــا را از نزديــک در بیــن اقشــار مختلف)روحانیــون، 
دانشــجويان، روســتايی و شــهری و...( لمــس کنیــم و بــه 

ــیم. ــته باش ــراف داش ــا اش ــای اين ه زبان ه
ــزرگ و در منطقــه  کســی کــه می خواهــد در منطقــه اورآســیای ب
ــی،  ــی، روس ــان عرب ــد زب ــا باي ــد قطع ــت کن ــرب حرک ــان ع جه
ــزی،  ــی )قرقی ــان ترک ــف زب ــای مختل ــی و لهجه ه ــی، ترک چین
ــوان  ــه می ت ــت ک ــورت اس ــن ص ــد. در اي ــوری و ...( را بدان اويغ
يــک اســتراتژی کالن تعريــف کــرد. چــون يکــی از ويژگی هــای 
ــد  ــد چشــم اندازهايی را تعريــف کن اســتراتژی ايــن اســت کــه باي
کــه ايــن چشــم اندازها مبتنــی بــر تدابیــر واقعــی و ملمــوس باشــد 

ــه ای. ــر توهمــات و مطالعــات کتابخان ــه مبتنــی ب ن

ــی  ــتیزی بخش ــوع عرب س ــم در موض ــر می کن || فک

از ایرانیــان و ایران هراســی ای کــه از ســوی بخشــی 
از اعــراب وجــود دارد، موضــوع تشــیع خیلــی 

پررنگ تــر اســت. 
ــراق،  ــران و ع ــگ اي ــان جن ــد از پاي ــا بع ــران مخصوص ــون اي چ
ــه  ــرد بلک ــاال را بگی ــت ب ــت دس ــالمی نتوانس ــت اس ــده ام در اي
ــی  ــالم سیاس ــان اس ــه گفتم ــا ب ــده ي ــن اي ــه اي ــی ب اقلیت هاي
ــا  ــه ب ــد ک ــاد ش ــارزی ايج ــای مب ــتند، گروه ه ــور پیوس امت مح
ــال در عربســتان،  ــف بودند)مث حکومت هــای خودشــان هــم مخال
ــع در  ــاد مان ــرای ايج ــه ب ــد ک ــث ش ــن باع ــر( اي ــس، مص تون
ــا  ــالمی، آن ه ــوری اس ــوری جمه ــان امت مح ــن گفتم ــر اي براب

گفتمان هــای ديگــری را علــم کردنــد.
عجــم در ذهــن عرب هــا همــواره يــک »ديگــری« ای بــوده کــه 
ــن  ــودآگاه ممک ــور در ناخ ــری منف ــک ديگ ــوان ي ــه به عن همیش
ــک فضــای  ــروز ي ــه ام ــرار داشــته اســت ک عــرب باديه نشــین ق

ــت ــرده اس ــغال ک ــم اش ــیع تری را ه وس
مــا امــروز تبعــات ايــن رافضــی و صفــوی خطــاب کــردن و ايــن 
ــور  ــان امت مح ــر گفتم ــه در براب ــوازی را ک ــن های م سیمولیش
جمهــوری اســالمی ايجــاد کردنــد می بینیــم. بــرای همیــن اســت 
کــه دعــوای بیــن ايــران و عربســتان در رابطــه با تقســیم سیاســی 
ــه يــک دعــوای فرقــه ای شــده اســت. اگــر  ــه، تبديــل ب خاورمیان
عربســتان موفــق بــه ايــن کار شــود، می توانــد به گونــه ای جهــان 

تســنن را وهابیــزه کنــد و جهــان تســنن وهابیــزه شــده را در برابــر 
ايــران شــیعی قــرار بدهــد و ايــران را از يــک کشــور متنوع االديــان 
بــه يــک کشــور مشــخصا شــیعی تقلیــل بدهــد و به جــای اينکــه 
از ايــران به عنــوان يــک کشــور متنوع االقــوام بحــث کنــد، ايــران 

را بــه عجــم تقلیــل دهــد.
عجــم در ذهــن عرب هــا همــواره يــک »ديگــری« ای بــوده کــه 
ــن  ــودآگاه ممک ــور در ناخ ــری منف ــک ديگ ــوان ي ــه به عن همیش
ــک فضــای  ــروز ي ــه ام ــرار داشــته اســت ک عــرب باديه نشــین ق
وســیع تری را هــم اشــغال کــرده اســت. ايــن از پروژه هــای 
ــی در  ــق و حت ــی از مناط ــدودی در برخ ــا ح ــت و ت ــتان اس عربس

ــم. ــن را می بینی ــه اي ــیار دور از خاورمیان ــق بس مناط
ــن کشــور يــک  ــا اينکــه اي ــد ب ــزی بروي ــه مال مثــال شــما اگــر ب
ــی،  ــی ايران هراس ــدارد به نوع ــتر ن ــیعه بیش ــون ش ــی دو میلی ال
ــود  ــور وج ــن کش ــردن در اي ــاب ک ــی خط ــی و رافض شیعه هراس
ــده در  ــیار حساب ش ــرمايه گذاری های بس ــن س ــه يم ــن ب دارد و اي

ــکار عمومــی جهــان تســنن اســت. ــزه کــردن اف وهابی

ــیدجواد  ــد آرای س ــث نق ــه بح ــد ب ــازه بفرمایی || اج
ــا آقــای طباطبایــی اینــک  طباطبایــی برگردیــم. گوی
از قامــت یــک روشــنفکر و دانشــگاهی خــارج شــده 
ــخن  ــوگ س ــک ایدئول ــت ی ــما در قام ــت و رس اس
می گویــد و از نوعــی اســتراتژی بحــث می کنــد 
ــت.  ــی اس ــم ایران ــج ناسیونالیس ــی تروی ــه به نوع ک
ایــن اســتراتژی وابســته بــه کــدام جریــان اســت؟ 
ــه  ــش گرفت ــه را در پی ــن روی ــه ای ای ــان به گون ایش
اســت و اقــوام غیرفــارس ایرانــی را در جاهــای 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــب و تحقی ــف تخری مختل
ــم.  ــاز کن ــر ب ــور ديگ ــک ط ــوع را ي ــن موض ــم اي ــن می خواه م
ــای ســیدجواد  ــال آق ــه امث ــم ســرخوردگی ای ک ــن فکــر می کن م
ــن  ــه اي ــی ب ــد و وقت ــدا کردن ــی پی ــه عموم ــی در عرص طباطباي
نتیجــه رســیدند کــه نمی تواننــد ســازوکارهای دموکراتیــک 
و يــک دولــت توســعه گرا را در ايــران ببیننــد و يــا به زعــم 
آن هــا نمی شــود در نزديکی هــا در افــق ظهــور يــک دولــت 
دموکراتیــک بــا ســازوکارهای يــک جامعــه مدنــی را در ايــران ديد 
ــروژه  ــک پ ــی ي ــالم سیاس ــا اس ــم اين ه ــر به زع ــوی ديگ و از س
شکســت خورده اســت به دنبــال راهــکار و آلترناتیــوی به نــام 
ــردم را دارد. ــتیبانی م ــه اوال پش ــد ک ــی رفتن ــران و ايران گراي اي

ــردم  ــوروش م ــد ک ــران در روز تول ــق اي ــی از مناط ــال در برخ مث

ــک  ــوروش ي ــد و ک ــود می آي ــی به وج ــوند و ازدحام ــع می ش جم
حالــت اســطوره ای يافتــه و فضــای مجــازی هــم بــه اين اســطوره 
ــايد دو  ــد ش ــخ بگردي ــول تاري ــر در ط ــد. اگ ــن می زن ــهری دام ش
ســخن مســتند از کــوروش وجــود نــدارد ولــی ســخنان و پندهــای 
ــورد  ــزرگ در م ــال از ارد ب ــود مث ــه می ش ــرات گفت ــوروش به ک ک

ــد. ــت می آورن ــوروش فک ک
ــران ايجــاد  ــد چــون ايــن ســرخوردگی در جامعــه اي به نظــر می آي
شــده اســت بنابرايــن پــروژه آقــا ســیدجواد طباطبايــی را مــی توان 
برآينــد ســوژه ســرخورده ايرانــی مطــرح کــرد. يعنــی ســوژه معاصر 
ــزرگ دســت زده  ــک انقــالب ب ــه ي ــی در عرصــه سیاســی ب ايران
ــدا می خواســتند طــرح  ــن انقــالب در ابت اســت، ايدئولوگ هــای اي
نوينــی را در جهــان دراندازنــد و ايــن طــرح بــزرگ به عنــوان يــک 
ــمول  ــته جهان ش ــالم نتوانس ــان اس ــد در جه ــدن جدي ــده تم اي

شــود.
اگــر چــه پیشــرفت های زيــادی هــم داشــته اســت امــا ايــن ايــده 
ــن ســرخوردگی  ــای سیاســی خــودش محــدود شــد و اي در مرزه
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ــمول را  ــالم جهان ش ــن اس ــتیم اي ــا نتوانس ــه م ــرد ک ــاد ک را ايج
مطــرح کنیــم. برخی هــا از ايــن فضــای ســرخوردگی دنبــال ايــن 
ــد؟  ــه بازســازی کنن ــن ســوژه ســرخورده را چگون ــه اي هســتند ک
اينجاســت کــه شــايد راه مــن و راه ســیدجواد طباطبايــی متبايــن 

باشــد.
ــک  ــه ي ــه گذشــته و ب ــال برگشــت ب ــی به دنب ســیدجواد طباطباي
ــه  ــاز ب ــا نی ــدم م ــن معتق ــا م ــت ام ــتان گرايانه اس ــوژه باس س
ــن اســت کــه  ــن دو در اي ــاوت اي ــم تف بازگشــت به خويشــتن داري
ــه گذشــته« نیســت بلکــه  ــای »برگشــت ب ــه معن »بازگشــت« ب
ــراث  ــر و می ــان معاص ــا جه ــبت ب ــی در نس ــوژه ايران ــن س بازيافت
ــای  ــم دارای تنوع ه ــران ه ــراث اي ــن می ــه اي ــت ک ــی اس ايران
زيــادی اســت و هــم شــامل ايرانــی پیــش از اســالم و هــم ايرانــی 
ــم  ــیع و ه ــس از تش ــیع و پ ــش از تش ــی پی ــالم، ايران ــس از اس پ

ــود. ــدرن می ش ــی م ــم ايران ــم و ه ــش از مدرنیس ــی پی ايران
ــن  ــه اي ــا ب ــد از چهــار دهــه م ــم حــاال کــه بع مــن فکــر نمی کن
ــالم  ــان اس ــوری را در جه ــده امت مح ــه اي ــیده ايم ک ــه رس نتیج
ــا قرائــت جمهــوری اســالمی نهادينــه کنیــم بايــد  نتوانســته ايم ب
ــت  ــا عربی ــت ب ــمت ضدي ــه س ــا ب ــتان گرايی ي ــمت باس ــه س ب
ــم های  ــم مکانیس ــور فه ــه راه عب ــم. بلک ــدول کنی ــت ع و ترکی

ــوده اســت شکســت ب
ــد نســبت  ــی باي چنیــن پیچیدگــی ای وجــود دارد کــه ســوژه ايران
ــمند و  ــد و کار انديش ــخص کن ــالع مش ــن اض ــا اي ــودش را ب خ
ــازی  ــن نســبت ها را بازس ــه اي ــد ک ــن باش ــد اي ــنفکر می توان روش
کنــد و از آن مهم تــر راه عبــور از ســرخوردگی، بازگشــت بــه 
عالــم باســتان و الگــوی ايران شــهری نیســت بلکــه فهــم و درک 
جهــان معاصــر و پرداختن ســازوکارهای نظــام دموکراتیــک در دل 

ــردن اســت. ــی ک ــردن و بازخوان ــن ک جمهــوری اســالمی تعیی
ــن  ــه اي ــا ب ــد از چهــار دهــه م ــم حــاال کــه بع مــن فکــر نمی کن
ــالم  ــان اس ــوری را در جه ــده امت مح ــه اي ــیده ايم ک ــه رس نتیج
ــا قرائــت جمهــوری اســالمی نهادينــه کنیــم بايــد  نتوانســته ايم ب
ــت  ــا عربی ــت ب ــمت ضدي ــه س ــا ب ــتان گرايی ي ــمت باس ــه س ب
ــم های  ــم مکانیس ــور فه ــه راه عب ــم. بلک ــدول کنی ــت ع و ترکی

ــوده اســت. شکســت ب
چــه عواملــی باعــث شــده کــه مــا نتوانیــم ســازوکارهای 
دمکراتیــک را در ايــران پیــاده کنیــم؟ دموکراتیــک هــم به معنــای 
ســکوالر يــا ضداســالم شــدن نیســت بلکــه بــا قرائتــی کــه مــن 
ــد  ــم نباي ــت می کنی ــی از اســالم گرايی صحب ــا وقت ــه داده ام م ارائ
ــت  ــک قرائ ــط ي ــالم گرايی فق ــه اس ــم ک ــور کنی ــه تص اين گون
دارد و آن قرائــت فقاهتــی اســت حداقــل پنــج قرائــت مختلــف از 
ــای  ــم جريان ه ــا ه ــدام از اين ه ــود دارد و هرک ــالم گرايی وج اس

ــتند. ــان را داش ــاص خودش خ
مــا يــک اســالم گرايی فقاهتــی، يــک اســالم گرايی دموکراتیــک، 
ــتی  ــالم گرايی سوسیالیس ــک اس ــی، ي ــالم گرايی لیبرال ــک اس ي
ــالم  ــان اس ــا االن در جه ــم. م ــلفی داري ــالم گرايی س ــک اس و ي
يــک رقیــب سرســخت ســلفی داريــم کــه می خواهــد کل جهــان 
اســالم را بــه دوران ســلف برگردانــد کــه پــروژه »برگشــت« را مــد 
ــروژه آقــای  ــادی بیــن پ ــت زي ــا مــن اينجــا قراب نظــر دارد و اتفاق

ــم. ــلفیون می بین ــی و س ــیدجواد طباطباي س
ــای ســیدجواد،  ــد آق ــه می بینن ــح مدين آن هــا ســلف را ســلف صال
ــن  ــش اي ــه پی ــه راه ب ــی ک ــد در حال ــتان می بین ــلف را باس س
ــت از  ــی قرائ ــود نوع ــه می ش ــان اســالم چگون ــه در جه اســت ک
ــک  ــازوکارهای دموکراتی ــا س ــه ب ــرد ک اســالم گرايی را مطــرح ک

ــد. ــته باش ــی داش همخوان
ــی را در جهــان  ــد هــم همگراي ــروژه ای اســت کــه می توان ــن پ اي
اســالم بیشــتر کند و هــم ســازوکارهای حکومــت را در کشــورهای 
اســالمی دموکرات تــر کنــد نــه اينکــه بربرهــا در آفريقــا بــه دوران 
ــراب و  ــود و اع ــتان خ ــه دوران باس ــان ب ــان، ايرانی ــتان خودش باس
ترک هــا هــم بــه دوران باســتان خــود برگردنــد. واقــع امــر جهــان 

امــروز چیــز ديگــری اســت.

ــر  ــا منج ــرد تمدن ه ــه نب ــت ب ــن وضعی ــا ای || آی

؟ د می شــو
ــه  ــل از اينک ــا قب ــگ تمدن ه ــده جن ــه اي ــت ک ــن اس ــت اي واقعی
ــی و درک  ــات میدان ــر تحقیق ــی ب ــک مبتن ــده آکادمی ــک اي ي
عمیــق از مفهــوم اديــان جهانــی باشــد، ماحصــل يــک اســتراتژی 
ــد  ــا به جــای اينکــه بیاي ــه اتفاق ــود ک ــه سیاســی ب نومحافظه کاران
يــک حقیقتــی را ترســیم کنــد داشــت يــک نقشــه راهــی را تزريق 
ــوروی و  ــد از فروپاشــی ش ــکا بع ــه آمري ــرای اينک ــه ب ــرد ک می ک
پايــان جنــگ ســرد بتوانــد نظــام سیاســی و ســلطه خــودش را در 
ــه  ــاز ب ــد نی ــل کن ــرق تحمی ــوک ش ــوروی و بل ــدون ش ــان ب جه
يــک تغییــر اســتراتژی و نیــاز بــه يــک تغییــر بــازی دارد تــا بتوانــد 
بازيگــران نوظهــور را مرعــوب و ســازوکارهای خــودش را نهادينــه 

ــد. کن
چــون ايــن نظــام سیســتم جهانــی بعــد از پايــان جنــگ جهانــی 
دوم شــکل گرفــت و بســیاری از کســانی کــه بعــد از جنــگ جهانی 
دوم بــرای خودشــان به عنــوان بازيگــران سیاســی اصلــی حقوقــی 

قائــل شــدند زايیــده وقايــع پــس از جنــگ جهانــی دوم بودنــد.
آمريــکا بعــد از فروپاشــی شــوروی و نابــودی بلــوک شــرق دنبــال 
ــه  ــا نظري ــه م ــل از اينک ــا قب ــت. اتفاق ــدی رف ــام تک بع ــک نظ ي
ــه  هانتیگتــون را به عنــوان يــک مطالعــه تطبیقــی تمدنــی آن گون
کــه توين بــی يــا شــريعتی آورده انــد، ببینیــم بايــد يــک مانیفســت 
ــر  ــه در نظ ــی اين گون ــم. وقت ــی کنی ــه کار تلق ــی نومحافظ سیاس
گرفتیــم نــوع برخــورد مــا بــا ايــن ايــده به گونــه ديگــری خواهــد 

ــود. ب
اگــر مــا بخواهیــم در جهــان امروز حرکتــی داشــته باشــیم و بتوانیم 
به ســمت توســعه همه جانبــه برويــم به جــای اينکــه رويکردهــای 
ســیدجواد طباطبايــی را در رابطــه بــا مفهــوم ايــران داشــته باشــیم 
کــه مفهــوم زبــان را بــه يــک عنصــر ملــی تقلیــل می دهــد، بايــد 

دنبــال راه ديگــری باشــیم.
مــا چهــار مفهــوم در حــوزه مطالعــات زبــان داريــم. يکــی مفهــوم 
ــمی و  ــان رس ــری زب ــی، ديگ ــان مل ــری زب ــادری، ديگ ــان م زب
ــن چهــار مفهــوم از  ــان مشــترک اســت. اگــر اي ديگــری هــم زب
ــم  ــه همــان مغالطــه ای می افتی ــا ب ــز داده نشــود م همديگــر تمیی
کــه ســیدجواد طباطبايــی در نگــرش بــه زبان هــای ديگــر افتــاده 

اســت
ــودن  ــران يــک کشــور چندقومــی اســت و ايــن چندقومــی ب اي
مســئله چندزبانــی را مطــرح می کنــد. چیــزی کــه حــس 
ــرده  ــه نک ــه آن توج ــی ب ــیدجواد طباطباي ــای س ــم آق می کن
اســت تمايــزی اســت کــه مــا بايــد بیــن چهــار مفهــوم بســیار 
ــات  ــوزه مطالع ــوم در ح ــار مفه ــا چه ــويم. م ــل ش ــدی قائ کلی
ــان  ــری زب ــادری، ديگ ــان م ــوم زب ــی مفه ــم؛ يک ــان داري زب
ــان مشــترک  ــم زب ــان رســمی و ديگــری ه ــی، ديگــری زب مل
ــز داده نشــود  ــن چهــار مفهــوم از همديگــر تمیی اســت. اگــر اي
مــا بــه همــان مغالطــه ای می افتیــم کــه ســیدجواد طباطبايــی در 

ــت. ــاده اس ــر افت ــای ديگ ــه زبان ه ــرش ب نگ
ايــران کــه مثــل آلمــان دارای يک زبــان نبوده اســت چــون الگوی 
دولــتـ  ملــت آلمانــی يــا فرانســوی مبتنــی بــر يــک زبــان بــوده 
ــای  ــران زبان ه ــود. در اي ــی محســوب می ش ــان مل ــه زب اســت ک
ترکــی، عربــی، گرجی، گیلکــی، بلوچــی، ترکمنــی، ارمنی، تالشــی 
ــی  ــای مل ــا زبان ه ــتند اين ه ــه نیس ــی ک ــای غیرمل و... زبان ه
ــر  ــی اگ ــان مل ــوم زب ــد مفه ــت بدانی ــب اس ــا جال ــتند و اتفاق هس
به معنــای قرآنــی آن در نظــر بگیريــم زبــان اکثريــت ملــت ايــران، 

عربــی اســت.
ــد  ــه واح ــم در پهن ــر بگیري ــدرن در نظ ــای م ــر به معن ــی اگ ول
ــی  ــن زبان هاي ــی اي ــی تمام ــان مل ــروز زب ــران ام ــی اي سیاس
اســت کــه مــا اشــاره کرديــم و اتفاقــا اگــر قــرار اســت 
ــد  ــتان نباي ــن فرهنگس ــد اي ــود بیاي ــم به وج ــتانی ه فرهنگس
ــد  ــات فارســی باشــد، بلکــه باي ــان و ادبی فقــط فرهنگســتان زب
فرهنگســتان زبان هــای ملــی باشــد کــه هرکــدام از ايــن 
زبان هــا در آن تدريــس، تدويــن و قاعده منــد شــود تــا از 

ــم. ــره بگیري ــا به ــت آن ه ظرفی
ــا  ــه زبان ه ــت ک ــده اس ــان داده ش ــخ نش ــول تاري ــون در ط چ

از ظرفیــت همديگــر اســتفاده می کننــد. آن چیــزی کــه مــا 
ــان  ــگاه زب ــم جاي ــگاه کنی ــه آن ن ــی ب ــر سیاس ــم از منظ می توانی
رســمی اســت. يعنــی اينکــه آيــا منابع مالــی، ســاختارهای نهــادی، 
ــی، آمــوزش و پــرورش آن قــدر رشــد کــرده کــه مــا  آمــوزش عال

ــان رســمی داشــته باشــیم؟ ــا زب ــد ت ــم چن بتوانی
ــمی دارد  ــان رس ــار زب ــوئیس چه ــال س ــد مث ــا می گوين برخی ه
ــن اســت کــه ســوئیس ظرفیــت بااليــی دارد.  ــن امــر اي دلیــل اي

ــد. ــه کنی ــران مقايس ــا اي ــوئیس را ب ــد س ــما نمی توانی ش
مــا می توانیــم بگويیــم سیاســت هايی را کــه در مــورد زبان رســمی 
ــد  ــد باشــد؟ اينجــا سیاســتگذاران می توانن ــه باي ــم چگون می گذاري
ــت  ــورد هوي ــی در م ــنفکران وقت ــا روش ــد ام ــتگذاری کنن سیاس
ــد  ــوش کنن ــد فرام ــه را نباي ــن نکت ــد اي ــت می کنن ــی صحب ايران
ــب  ــان رســمی نیســت و جال ــا زب ــی مســاوی ب ــت ايران ــه هوي ک
ــران  ــان اي ــی و هم ــای سیاس ــوی مرزه ــد فراس ــه بدانی ــت ک اس
فرهنگــی مــا يــک زبــان مشــترکی هــم داشــتیم کــه شــامل ســه 
زبــان ترکــی، فارســی و عربــی بــوده اســت و بعــد از ورود روس ها و 
چینی هــا بــه ايــن منطقــه دو زبــان روســی و چینــی هــم بــه ايــن 

اضافــه شــده اســت.
ــه  ــزی و منطق ــیای مرک ــه آس ــه منطق ــروز ب ــر شــما ام ــی اگ يعن
ــد، بســیاری از مــردم ممکــن  ــگاه کنی ــی ن ــاز شــمالی و جنوب قفق
اســت زبــان مادريشــان قرقیــزی، اينگوشــی، چچنــی يــا ترکمنــی 
باشــد ولــی تابعیــت روســی داشــته باشــند و زبــان مشترکشــان هم 
روســی اســت. در ايــن پهنــه زبــان فارســی به همــراه زبــان ترکــی 
ــان چینــی و روســی زبان هــای  ــی و بعــد از دوران مــدرن زب و عرب

ــد. ــترک بوده ان مش

|| شــما اشــاره کردیــد کــه در ایــران چندیــن زبــان 
ملــی وجــود دارد و تعــدادی از آن هــا را هم برشــمردید 
و گفتیــد کــه در زمینــه زبانــی ایــران قابــل مقایســه با 
ســوئیس نیســت. بــرای زبــان فارســی در ایــران در 
نهادهایــی ماننــد بنیــاد ســعدی، فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســی، وزارت ارشــاد، صــداو ســیما و نهادهای 
ــایر  ــرای س ــه ب ــی ک ــود در حال ــه می ش ــر هزین دیگ
زبان هــا نــه تنهــا هیــچ هزینــه ای پرداخــت 
نمی شــود، بلکــه گاهــی ممانعت هایــی هــم صــورت 
ــه  ــن معادل ــای ای ــی کج ــت فرهنگ ــرد. عدال می گی

ــرار دارد؟  ق
ايــن بحــث قبــل از اينکــه يــک بحــث سیاســی باشــد يــک بحث 
فرهنگــی اســت و به زعــم مــن کســانی کــه در فرهنگســتان زبــان 
ــان  ــه زب ــیده اند ک ــن نتیجــه نرس ــه اي ــغولند ب ــی مش و ادب فارس
ــوان  ــا عن ــی اســت. يــک مفهومــی ب ــان مل ــز از زب رســمی متماي

ــت. ــده اس ــش داوری درونی ش پی
کســانی کــه در ايــران در حــوزه انديشــه زبانشــان فارســی اســت و 
ــادی  ــد به صــورت نه ــران را نمی دانن ــج در اي ــای راي ــاير زبان ه س
يــک پیــش داوری درونــی دارنــد کانــه هويــت ايرانــی را در امتــداد 
زبــان فارســی تعريــف می کننــد و اگــر شــما بــه فرهنگســتان هــم 
برويــد ايــن را به عینــه می بینیــد. در بســیاری از کســانی کــه ايــن 
ــد به عنــوان يــک جامعه شــناس  عقبــه قومــی غیرفارســی را ندارن
می گويــم کــه ايــن پیــش داوری در رفتــار، گفتــار، کنايه هــا، 

ــود دارد. ــان وج ــا و نقدهايش جوک ه
ــرای  ــد و ب ــرمايه دارن ــول و س ــا پ ــه اين ه ــت ک ــه نیس اين گون
زبــان کــردی اســتفاده نمی کننــد اين هــا اصــال به صــورت 
ــن  ــال اي ــن 50 س ــن در اي ــد. م ــز را نمی بینن ــن تماي ــه اي نهادين
ــی  تمايــز را نديــده ام. شــايد کســانی هــم اشــاره کــرده باشــند ول
ــار  ــا چه ــه م ــد ک ــته نکرده ان ــن را برجس ــی اي ــه عموم در عرص
ــی،  ــان مل ــادری، زب ــان م ــوان زب ــا عن ــم ب ــف داري ــم مختل پاراداي

ــترک. ــان مش ــمی و زب ــان رس زب
شــايد زبــان رســمی برخــی از روشــنفکران مــا فارســی هــم نباشــد 
و انگلیســی يــا عربــی باشــد. اگــر کســی ايــن تمايزهــا را از نظــر 
مفهومــی درک نکــرده باشــد در روش هــای سیاســتگذارانه خودش 

هــم نمی توانــد صحیــح عمــل کنــد.
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ـــو گـفتــگـ

به نظر می رسد میان رشتگی در حوزه علوم انسانی مقابل 
تخصص گرایی در این حوزه مطالعاتی است. در گفتگو با 
پروفسور چارلز تالیافرو به روند میان رشته ای شدن در 

این علوم پرداخته ایم که از نظر می گذرد؛

ــا،  ــفورد، کلمبی ــگاه های آکس ــتاد دانش ــرو« اس ــز تالیاف »چارل
ــر  ــال حاض ــوده و در ح ــکا ب ــردام آمري ــا و نت ــتون، کلمبی پرينس
اســتاد فلســفه کالــج ســنت اوالف در مینه ســوتای آمريکاســت. 
ــر  ــی ب ــی مقدمات ــات، راهنماي ــاره الهی ــفورد درب ــای آکس راهنم
زيبايی شناســی، تصويــر در ذهــن، فرهنــگ فلســفه ديــن، 
ــی و  ــاره خداشناس ــج درب ــای راتل ــر روح، راهنم ــخ مختص تاري
راهنمــای مقدماتــی فلســفه ديــن از جملــه آثــار وی بــه شــمار 
ــه شــمار  ــد. او از فیلســوفان برجســته در عصــر حاضــر ب می رون
ــت.  ــمندی اس ــار ارزش ــب آث ــوزه صاح ــن ح ــی رود و در اي م
ــو  ــوده و عض ــاروارد ب ــراون و ه ــگاه ب ــه دانش وی دانش آموخت

ــت. ــوفان آمريکاس ــن فیلس انجم

|| فراینــد تخصصــی شــدن علــوم انســانی چگونه در 
مغــرب زمین شــروع شــد؟

ــطی و  ــرون وس ــانی در ق ــوم انس ــه عل ــه ب ــی ک ــدا و از زمان از ابت
اوايــل دوران مــدرن اشــاره مــی کنیــم در واقــع بــه مجموعــه ای از 
رشــته هــای مجــزا از جملــه فلســفه، ادبیــات، زبــان، تاريــخ، هنــر، 
سیاســت، حقــوق اشــاره مــی کنیــم. در واقــع ايــن علــوم از برخــی 
حــوزه هــا چــون الهیــات و تعلیمــات دينــی از يــک ســو و علــوم 
ــز  ــزا و متماي ــر مج ــوی ديگ ــکی از س ــل پزش )science( مث

هســتند.
تمیــز میــان آنچــه کــه علــوم انســانی خوانــده مــی شــود بــا آنچه 
غیــر علــوم انســانی خوانــده مــی شــود بــه صــد ســال گذشــته يا 
بــه ظهــور رشــته هايــی چــون اقتصــاد، انســان شناســی، جامعــه 

شناســی، علــوم سیاســی و روانشناســی بــاز مــی گــردد.
بــرای برخــی متخصصــان در حــوزه مطالعاتــی روانشناســی اين 
ــوم  ــا عل ــط ب ــی مرتب ــوم يعن ــوان بخشــی از عل ــه عن ــته ب رش
اعصــاب شــناخته مــی شــود. ايــن در حالــی اســت کــه بــرای 
عــده ای ديگــر در ايــن حــوزه مطالعاتــی چنیــن چیزی درســت 
نیســت و روانشناســی در زمــره علــوم انســانی بــه شــمار مــی 

رود.
ــدا حــوزه هــای تخصصــی  ــوم انســانی از ابت در هــر صــورت عل
خــاص خــود را دارا بــوده اســت. ايــن موضــوع را در دانشــگاههای 
 ،)Salerno(ســالرنو ،Bologna قديمــی غــرب چــون

پاريــس و آکســفورد شــاهد بــوده ايــم.
شــايد ايــن موضــوع جالــب توجــه و مــورد تحســین باشــد کــه 
قديمــی تريــن دانشــگاه در جهــان در قــرن نهــم و توســط يــک 
Fatima al-( »زن بیــوه مســلمان بــه نــام »فاطمــه الفهــری
ــام دارد و در  ــن ن ــگاه قرويی ــن دانش ــد. اي ــاده ش ــا بن Fihri( بن

مراکــش )مغــرب( اســت.
در حالــی کــه بــه نظــر مــی رســد ايــن دانشــگاه شــايد کارکردی 
ماننــد مدرســه )madrasa( يــا مســجد را داشــته باشــد 
امــا ايــن دانشــگاه را بايــد تمامــاً بــه عنــوان يــک دانشــگاه بــه 
معنــای امــروزی مــورد تأيیــد قــرار داد چــرا کــه در ايــن دانشــگاه 
موضوعــات غیــر دينــی از جملــه فلســفه، ادبیــات، شــعر، فیزيک، 

ســتاره شناســی تدريــس مــی شــده اســت.
ــم موضــوع رشــته هــای  ــوم انســانی مــی نامی آنچــه را کــه عل
مجــزا و مســتقل از اواســط قــرن بیســتم اســت. مطالعــه علــوم 

انســانی نیــز بــه ماننــد علوم مشــتمل بــر تخصصهــای اضافــه در 
هــر کــدام از رشــته هــای تخصصــی اســت.

يعنــی در هــر حــوزه تخصصــی علــوم انســانی نیــز حــوزه هــای 
مطالعاتــی خــرد مــی شــود و محقــق علــوم انســانی ممکن اســت 
از آن حــوزه تخصصــی هــم اطــالع چندانــی نداشــته باشــد. برای 
ــخ  ــورخ تاري ــک م ــا ي ــان ي ــک متخصــص فلســفه زب ــه ي نمون
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــن اس ــر ممک ــکندر کبی ــات اس فتوح
خصــوص فهــم برخــی ديگــر از حــوزه هــای فلســفه يــا مطالعات 

آمريــکا آمــوزش نديــده باشــد.

ــگاههای  ــانی در دانش ــوم انس ــی عل ــد کنون || رون
ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــرب ب غ

ــدی  ــرب رون ــگاههای غ ــانی در دانش ــوم انس ــی عل ــد کنون رون
ــد هســتم  ــه معتق خــالف جهــت تخصصــی شــدن اســت. البت
برخــی تخصــص گرايــی هــا کــه بــا آن اشــاره کــردم غیــر قابــل 
ــه  ــرای نمون ــم اســت. ب ــاب اســت و بخشــی از ماهیــت عل اجتن
يــک دانشــمند برجســته و پیشــگام در برخــی حــوزه های زيســت 
ــک  ــار فیزي ــد آث ــادر نباش ــت ق ــن اس ــه ای ممک ــی ياخت شناس
ــا  ــوزه ه ــی ممکــن اســت در آن ح ــد. يعن ــی کن را خــوب ارزياب

متخصــص نباشــد.
در غــرب جنبشــی وجــود دارد کــه علــوم انســانی را مکانیســمی 
ــازار کار  ــادر مــی ســازند وارد ب ــد کــه دانشــجويان را ق مــی بینن

پیچیــده، کثرتگــرا و جهانــی کننــد.
ــه مايــل هســتم در خصــوص تخصــص خــودم کــه  ــرای نمون ب
ــم. در غــرب يــک  ــط زيســت اســت ســخن بگوي اخــالق محی
احســاس فزاينــده و قــوی وجــود دارد مبنــی بــر اينکه ابنای بشــر 
بايــد بــا احتــرام بــا محیط زيســت خــود برخــورد کنــد. احتــرام به 
محیــط زيســت موضوعاتــی چــون برخــورد مناســب بــا حیوانــات 
و کاســتن از گازهــای گل خانــه ای و ... را در بــر مــی گیــرد. در 
واقــع ايــن احســاس وجــود دارد کــه راه حل مســائل و مشــکالت 
ــی  ــه نم ــوم )science( خالص ــا در عل ــی تنه ــت محیط زيس
ــانی  ــوم انس ــته عل ــک رش ــا در ي ــل تنه ــی راه ح ــود وحت ش

نیــز وجــود نــدارد.
در واقــع بــرای حــل مســائل و مشــکالت زيســت محیطــی نیــاز 
اســت کــه طیفــی از رشــته هــای مطالعاتــی بــه کمــک بیاينــد. 
بــرای نمونــه نیــاز اســت تــا رشــته هــای فلســفه، الهیــات، تاريخ، 

اقتصــاد، علــوم طبیعــی و ... بــرای حــل مشــکالت و معضــالت 
زيســت محیطــی بــه کار گرفتــه شــوند.

|| اهمیــت مطالعــات میــان رشــته ای در علــوم 
ــد؟ ــی دانی ــه م ــانی را در چ انس

ــال  ــته ای در ح ــان رش ــات می ــه مطالع ــت ک ــه داش ــد توج باي
رشــد و گســترش اســت. چــه از حیــث ايجــاد ايــن رشــته هــا در 
دانشــگاهها و چــه از حیــث موضوعــات ارائــه شــده بــه ســمینارها 
و کنفرانســها شــاهد هســتیم کــه ايــن رشــته هــا در حــال رشــد و 

گســترش هســتند.
ــس در  ــغول تدري ــن مش ــه م ــکا ک ــنت اوالف آمري ــج س در کال
ــوزه  ــک ح ــخصاً ي ــی مش ــت محیط ــات زيس ــتم مطالع آن هس
مطالعاتــی میــان رشــته ای بــه شــمار مــی رود کــه دانشــجويان و 
اســاتیدی از رشــته هــای فیزيــک، اقتصــاد، روانشناســی، فلســفه، 

ــات در آن درگیرهســتند. ــخ و الهی ــر، تاري هن
ــی  ــص گراي ــل تخص ــی مقاب ــه نوع ــوع ب ــن موض ــع اي در واق
ــوم از  ــو و در عل ــک س ــانی از ي ــوم انس ــديد در عل ــض و ش مح
ســوی ديگــر اســت. بنابــر ايــن در علــوم حــوزه مطالعاتــی اقلیــم 

شناســی بســیار فراتــر از علــوم فیزيکــی اســت.

|| چــرا گرایــش فزاینــده بــه مطالعــات میان رشــته 
ای را در علــوم انســانی شــاهد هســتیم؟

ــت  ــته ای ماهی ــان رش ــات می ــه مطالع ــش ب ــل گراي از دالي
مشــکالت و مســائل انســان در دنیــای کنونــی اســت. 
آنچــه  و  اقلیمــی  مشــکالت  و  مســائل  نمونــه  بــرای 
ــود  ــی ش ــای انســان م ــط زيســت و بیماريه ــه محی ــوط ب مرب
ــوزه هــای  ــان دانشــمندان ح مســتلزم همــکاری و گفتگــو می

مختلــف اســت.
بــرای حــل بســیاری از مشــکالت و مســائل دنیــای کنونــی نیــاز 
اســت کــه دانشــمندان حــوزه هــای مختلف بــا يکديگر تشــريک 
ــاز اســت در خصــوص بســیاری  ــد. نی ــکاری کنن مســاعی و هم
از مشــکالت گفتگوهايــی میــان فالســفه، الهــی دانهــا، زيســت 

شناســان، مورخــان و اقتصاددانــان صــورت گیــرد.
در واقــع مســائل و مشــکالت دنیــای امــروز بشــر ماهیتــی چنــد 
ــه و  ــورد مطالع ــون م ــای گوناگ ــت از زواي ــاز اس ــدی دارد و نی بع

بررســی قــرار گیــرد.

عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با مهر:

روند علوم انسانی در غرب، خالف جهت تخصصی شدن است
جالل حیران نیا

http://mehrnews.com
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ـــو گـفتــگـ

محمدالیاس قنبری

|| در بحـث هایـی کـه دربـاره تمدن و 
تمدن اسـالمی صورت می گیـرد، کمتر 
بـه خـود مفهـوم تمـدن پرداختـه مـی 
شـود. برخـی معتقدنـد مفهـوم تمدن، 
بیشـتر ناظـر به وجـوه مـادی اسـت و 
تمـدن مسـتلزم یـک نـوع پیچیدگـی 
زیسـت جهان انسانی اسـت. نظر شما 

در ایـن خصـوص چیسـت؟
ــر  ــده ای فک ــه ع ــت ک ــن اس ــت اي ــه نخس نکت
ــد، نقیصــه ای  ــدن نپردازن ــه تم ــر ب ــد اگ می کنن
ــا  ــود دارد. اتفاق ــی وج ــر دين ــه تفک در مجموع
ســوابقی کــه بــه عنــوان تمــدن در تاريــخ وجــود 
دارد، تحــت حاکمیــت حــق نبــوده و تحــت 
حاکمیــت طاغــوت اســت، حتــی آنچــه بــه نــام 

ــم! ــالم داري ــدن اس تم
امـا ايـن پیچیدگی که شـما بـه آن اشـاره کرديد، 
برمی گـردد،  تکنولـوژی  و  جديـد  عصـر  بـه 
تمدن هـای پیشـین ايـن پیچیدگی ها را نداشـتند 
ولـی وجه تمدنـی آنهـا خیلـی مهم اسـت. اصال 
برای چـه يک تمـدن پديـد می آيد؟ کـدام تمدن 
وجـود دارد که نسـبت به غايـت رفاه و آسـايش و 
آنچه که پشـت صحنـه آن »اخالد الـی االرض« 
اسـت داعیه ای نداشـته باشـد؟ وقتی »اخـالد الی 
االرض« پشـت صحنه غايت تمدن باشـد، منشـا 
گرفتـه از تفکـر شـیطانی خواهـد بود. اگر کسـی 
تمـدن را نظـم دادن بـه زندگـی بداند و بـه جوهر 
تمـدن توجه نکنـد، نمی تـوان بـا او بحـث کرد.

اصــل بحــث ايــن اســت، آثــار تمدنــی در طــول 
تاريــخ توســط چه کســانی ســاخته شــده اســت؟ 
ــل  ــزد اه ــوم در ن ــه عل ــد هم ــی می گوين بعض
ــه ائمــه  ــا چــه کســی گفت ــه؛ ام بیــت اســت، بل
ــم و  ــردن عال ــاد ک ــت آب ــوم در جه ــن عل از اي
ــل  ــدف و اص ــوان ه ــه عن ــن ب ــکونت در زمی س
ــی  ــن نیســت. راه ــرا اي ــد؟ ماج ــتفاده کرده ان اس
ــا  ــع از دنی ــد، تمت ــنهاد می کن ــیطان پیش ــه ش ک
ــرف  ــت. ح ــاده اس ــر م ــلط ب ــذذ از راه تس و تل

ــت. ــن اس ــیطان همی ش
ــي  ــٌل ِف ــي َجاِع ِّ ــِۀ إِن ــَک لِلَْماَلئَِک ــاَل َربُّ »َوإِْذ َق

اأَلْرِض َخلِیَفــًۀ« وقتــی خــدا بــه مالئکــه فرمــود 
کــه مــی خواهــد خلیفــه خــود را در زمیــن 
قــرار دهــد، در حالــی کــه هنــوز نامــی از 
ــود،  ــی نفرم ــرده و او را معرف ــه نب ــداق خلیف مص
مالئکهســوال کردنــد »أَتَْجَعــُل ِفیَهــا َمــن 
ــن  ــا در زمی ــاء«، آي َم ــِفُک الِدّ ــا َوَيْس ــُد ِفیَه ُيْفِس
ــاد در آن  ــه فس ــی ک ــی ده ــرار م ــی را ق کس
ــم  ــا ه ــد؟ آنه ــی  کن ــزی م ــد و خونري ــی کن م
ــل  ــه عق ــد. مالئک ــداق آن ندارن ــه مص کاری ب
ــوم  ــد. مفه ــی می کنن ــوال عقل ــد و س محض ان
سوالشــان ايــن اســت: خدايــا تــو نامحــدود و بــی 
ــن  ــو اي ــت جانشــین ت ــن صف ــی و بارزتري نهايت
ــا ارض،  ــد، ام ــت باش ــد بی نهاي ــه باي ــت ک اس
ــی  ــور می خواه ــت، چط ــت اس ــر محدودي مظه
ــت  ــت اس ــه محدوي ــی ک ــت را در زمین بی نهاي
قــرار دهــی؟ کــه ايــن، دو نتیجــه دارد؛ يــا فســاد 

فــی االرض می شــود و يــا ســفک دم.
بـا ايـن حـال گفتنـد که مـا کامـاًل بـه تدبیـر تو 
ُس  اعتمـاد داريـم. »نَْحـُن نَُسـبُِّح بَِحْمـِدَک َونَُقدِّ
لَـَک« يعنی اعتـراض ندارند و می گوينـد حال که 
از روی حکمت خـود می خواهی ايـن کار را انجام 
دهـی، پس حتماً خیری در آن اسـت، می شـود آن 
خیـر را بـه ما عطـا بکنی؟ خـدا به آنها چـه جواب 
ي أَْعلَُم َمـا اَل تَْعلَُمـوَن« من چیزی  داد؟ »َقـاَل إِنِـّ

را می دانـم کـه شـما نمی دانید.
فعــاًل بــه بقیــه آيــات اشــاره نمــی کنــم. وقتــی 
ــتعداد آدم  ــگاه و اس ــام و جاي ــه مق ــرای مالئک ب
ــت  ــن ثاب ــدا روی زمی ــین خ ــوان جانش ــه عن ب
شــد، َوإِْذ ُقلَْنــا لِلَْماَلئَِکــِۀ اْســُجُدواْ آلَدَم َفَســَجُدواْ 
ــَن الَْکاِفِريــَن.  إاِلَّ إِبْلِیــسَ أَبَــی َواْســَتْکَبَر َوَکاَن ِم
ــه آدم ســجده  ــر شــد: ب ــه ام ــه و اجن ــه مالئک ب
ــه آدم  کنیــد. مالئکــه و اجنــه غیــر از شــیطان ب
ســجده کردنــد يعنــی بــه خدمــت انســان کامــل 
بــه عنــوان جانشــین خــدا روی زمیــن در آمدند و 

ــم پذيرفتنــد. ــر عال مديريــت او را ب
شــیطان چــرا امــر خــدا را نافرمانــی کــرد؟ 
شــیطان می گويــد وقتــی تــو می خواهــی 
ــرای خــود خلیفــه انتخــاب بکنــی و مديريــت  ب

عالــم مــاده را بــه دســت او بدهــی، جنــس 
مــن در عالــم مــاده از قويتريــن و مســلط تريــن 
مــاده اســت. لــذا مــن را بايــد مديــر قــرار بدهــی 
-َخلَْقَتنِــي ِمــن نَّــاٍر َوَخلَْقَتــُه ِمــن ِطیــٍن- چــون 
ــوان  ــاده می ت ــم م ــور در عال ــم چط ــن می دان م
ــر  ــلط ب ــن راه تس ــد م ــرد! او می گوي ــرف ک تص
ــتم و  ــد هس ــاده را بل ــم م ــت عال ــاده و مديري م
مــن راه کســب لذتــی را کــه موجــود از زندگــی 
می طلبــد، مــی دانــم. امــا آن جملــه »انــی اعلــم 
ــه  ــد ک ــری می گوي ــز ديگ ــون« چی ــا ال تعلم م
مــن می دانــم ايــن لــذت، لذتــی محــدود در ايــن 
ــذت  ــرای ل ــس را ب ــن جــن و ان ــم اســت. م عال
ــذت نامحــدود  ــرای ل ــدم بلکــه ب محــدود نیافري
آفريــده ام. بــا ايــن چیــزی کــه تــو بلــدی نهايتــا 
لــذت محــدود را می تــوان بــه دســت آورد. بايــد 
از راهــی کــه می گويــم طــوری رشــد کنــی کــه 
بــر عالــم وجــود، واليــت پیــدا کنــی؛ نــه اينکــه 

ــود بشــوی. ــم وج محصــور در عال

ــدن  ــما تم ــده ش ــه عقی ــن ب ||بنابرای
محصــور کــردن انســان در عالــم 

ــت؟ ــود اس وج
بلــه مــا محصــور در تمــدن هســتیم. حــال کــه 
ــا تمــدن موجــود  محصــور در تمــدن هســتیم ب
چــه کنیــم؟ بايــد از همــه امکانــات تمــدن بــرای 
حکومــت جهانــی صالحــان بهــره بگیريــم؛ نــه 
ــذا از تمــام ايــن  ــاد کــردن ايــن دنیــا. ل بــرای آب
امکانــات بــرای حاکمیــت جهانــی صالحــان بايد 
اســتفاده کنیــد. »َوأَِعــّدوا لَُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمن 
ٍة« يعنــی هــر چقــدر قــوه می توانیــد فراهــم  ــَوّ ُق
کنیــد؛ امــا بــرای چــه؟ آيــا بــرای اينکــه بشــر در 
زمیــن بــه راحتــی زيســت کنــد؟ پــس بهشــت 
بــرای چیســت؟ اگــر بناســت کــه زيســت راحت 
و رفــاه کامــل در اينجــا برقــرار شــود، بــرای چــه 
جايگاهــی بــرای رفــاه کامــل و مطلــق درســت 
ــو از راه کســب  ــه شــده ت ــه بشــر گفت شــده و ب
فضائــل و تــالش بــرای حاکمیــت جهانــی 
صالحــان بــه ســمتی بــرو کــه تاريــخ بشــر بــه 

ايــن حاکمیــت منتهــی شــود؟
ــه  ــد چ ــی ش ــت منته ــن حاکمی ــه اي ــی ب وقت
اتفاقــی مــی افتــد؟ آن وقــت تک تــک انســان ها 
ــه درجــه ای می رســند  از لحــاظ تربیــت نفــس ب
ــدا  ــی پی ــت تکوين ــود والي ــم وج ــر عال ــه ب ک
می کننــد کــه در ايــن صــورت بــرای زندگــی در 
ــه وســايل مــدرن امــروزی  ــم مــاده ديگــر ب عال
و محصــوالت تمدنــی و... احتیــاج ندارنــد و ايــن 

ــود. ــه می ش ــا بازيچ چیزه
ــد  ــه نباي ــت ک ــن اس ــر اي ــث ديگ ــه بح البت
ــوان  ــه عن ــاه ب ــا رف ــت را ب ــدی حکوم کارآم
نتیجــه تمــدن خلــط کنیــم. الزمــه کارآمــدی 
ــطحی از  ــه س ــت ک ــن اس ــی اي ــت دين حکوم
ــد.  ــم کن ــردم فراه ــوم م ــرای عم ــاه را ب رف
ولــی هــدف حکومــت دينــی رســاندن جامعــه 
بــه رفــاه مطلــق اســت؟ نــه؛ هــدف حکومــت 
دينــی زمینــه ســازی بــرای رشــد انســان 
ــه  ــدن ب ــاختن تم ــدف از راه س ــن ه اســت. اي
ــه  ــوت ب ــدن دع ــون تم ــد، چ ــت نمی آي دس
اســتقرار مــی کنــد و دعــوت دينــی مــا را 
ــه انقــالب و کوچیــدن. حتــی آنجــا  تشــويق ب
کــه دلبســتگی های بــه دنیــا شــما را از راه 
ــه  ــت ک ــن اس ــرآن اي ــر ق ــازدارد تعبی ــق ب ح
مــی  فرمايــد: »َيــا أَُيَّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ َمــا لَُکــْم 
ــْم  ــبِیِل اهللِّ اثَّاَقلُْت ــي َس ــُرواْ ِف ــُم انِف ــَل لَُک إَِذا ِقی
نَْیــا ِمــَن  إِلَــی اأَلْرِض أََرِضیُتــم بِالَْحَیــاِة الُدّ
نَْیــا ِفــي اآلِخــَرِة  اآلِخــَرِة َفَمــا َمَتــاُع الَْحَیــاِة الُدّ
ــه  ــی اأَلْرِض ، يعنــی ب ــْم إِلَ ــٌل « ، اثَّاَقلُْت إاَِلّ َقلِی
ــتگی و  ــی دلبس ــن يعن ــبیده ايد؟ اي ــن چس زمی

ــاده. ــم م ــه عال ــتگی ب وابس

||در دعـای عهـد آمـده اسـت »َو اْعُمِر 
اللّــُهَمّ بِِه بِـالَدَک َو اَْحـِی بِِه ِعبـاَدَک«. 
این عمـران بالد شـاید جایگزینی برای 
رفاه باشـد. شـما این موضوع را چگونه 
تعبیـر مـی کنیـد؟ آیـا عمـران در بـالد 

باعـث احیای عبـاد نمی شـود؟
َواتََّقـواْ  بـه آيـه »َولَـْو أََنّ أَْهـَل الُْقـَری آَمُنـواْ 

حجت االسالم محسنی در گفتگوی تفصیلی با مهر:

تمدن، دعوت به استقرار می کند/ تعالی انسان با تمدن سازی رخ نمی دهد

بحث در باب تمدن و تمدن اسالمی، پیش از هرچیز نیازمند مداقه در مفهوم تمدن است. 
اگرچه تأسیس تمدن و تمدن سازی متأثر از گفتمان غالبی که در این زمینه جریان دارد، 
امری بدیهی به نظر می رسد ولی هستند افرادی که به تمدن و تمدن سازی نگاهی خالف 
آمد عادت دارند و با دیده تردید به آن می نگرند. به هر حال ضرورت تمدن سازی 
نیازمند پشتوانه ای نظری و دینی است و اگر بنا  و سودای ایجاد تمدن اسالمی داریم باید 
از میان آموزه های دینی داللت هایی برای آن بیابیم. در این میان برخی معتقدند که از 
نصوص دینی نمی توان داللت هایی بر ضرورت ایجاد و تأسیس تمدن یافت و نپرداختن 
به تمدن، نقیصه ای در مجموعه تفکر دینی ایجاد نمی کند. حجت االسالم عباس محسنی 
نیز از جمله افرادی است که شاید متأثر از آرای شهید آوینی نگاه متفاوتی به تمدن و 

تمدن سازی دارد.
عباس محسنی، به مدت یازده سال مسؤلیت دفتر نشر آثار سید مرتضی آوینی در موسسه 
روایت فتح را عهده دار بوده است. از دیگر مسؤلیت های او می توان از عضویت در هیئت 
مدیره موسسه فرهنگی والء منتظر قم و همچنین تدریس دروس معارف تطبیقی در 

دانشکده صدا و سیمای قم نام برد.
متن پیش رو گفتگوی تفصیلی مهر با این اندیشمند و پژوهشگر دینی است که از نظر 

می گذرد؛
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ـــو گـفتــگـ

ـَماء َو اأَلْرِض«  ـَن الَسّ لََفَتْحَنـا َعلَْیِهم بَـَرَکاٍت ِمّ
توجـه کنیـد. اگـر اهـل قريه هـا ايمـان بیاورند 
و تقـوی بورزنـد، -يعنـی صـرف ايمـان آوردن 
هـم کافی نیسـت و بـه دنبـال ايمان اگـر عمل 
بـرکات  بـاب  می آيـد-  تقـوی  باشـد  صالـح 
آنهـا گشـوده می شـود.  بـر  زمیـن  و  آسـمان 
بحث سـر اين اسـت اگر اسـاس آبادانـی به آب 
اسـت، رابطـه ای بین نـزوالت آسـمانی و ايمان 
و تقـوی وجـود دارد. يعنـی حتی آبادانـی زمین 

هـم فـرع بـر ايمـان و تقـوای جمعـی اسـت.
ــن ســوال مطــرح شــود  حــال ممکــن اســت اي
ــت  ــوی نیس ــان و تق ــش ايم ــه در اهل ــا ک آنج
ــه  ــت ک ــن اس ــخ اي ــد! پاس ــاران می آي ــم ب ه
ــد و   ــاران می آي ــری ب ــنت ديگ ــق س ــا طب آنج
آن ســنت امهــال اســت - امهــال يعنــی مهلــت 
دادن - نــه از بــاب ايمــان و تقــوی. در ايــن 
ــد و  ــت می ده ــم فرص ــدا ه ــال، خ ــنت امه س
هــم نعمــت فــراوان. بشــر ايمــان نیــاورده، تقوی 
هــم پیشــه نمی کنــد و عمــل صالــح نیــز انجــام 
ــر  ــت فراوان ت ــه او نعم ــدا ب ــی خ ــد ول نمی ده
می دهــد کــه لــذت محــدود را تجربــه کنــد ولــی 
چــون او فطرتــا طالــب لــذت نامحــدود اســت و 
ــد آن  ــدا می خواه ــدود، خ ــا مح ــذات دنی ــن ل اي
قــدر ايــن امــر تکــرار شــود، تــا شــايد ســر بشــر 
ــردد و  ــده و برگ ــه ش ــورد، متنب ــنگ بخ ــه س ب
ــاس   ــدود و اس ــذت نامح ــب ل ــه کس ــد ک بفهم
ــب  ــت. راه کس ــوی اس ــان و تق ــز ايم ــه چی هم
لــذت نامحــدود ايــن نیســت کــه فکــر کنیــد بــا 
عقــل خودتــان همــه چیــز را کســب کنیــد، بلکه 
راه آن ايمــان و تقــوی اســت. يعنــی بفهمــی کــه 
ــادی نیســت.  ــادالت م ــه مع ــاده هم ــم م در عال
ــد. ــن را می گوي ــس اي ــما برعک ــه ش ــدن، ب تم

ــُهَمّ بِــِه بِــالَدَک« را  *يعنــی شــما »َو اْعُمــِر اللّـ
ــد؟ ــی ناشــی از ايمــان و تقــوی می دانی آن آبادان
ــادک،  ــه عب ــی ب ــالدک و اح ــه ب ــم ب واعمرالله
ــز –  ــود آن عزي ــطه وج ــه واس ــا ب ــی خداي يعن
حضــرت ولــی عصــر عجــت اهلل تعالــی فرجــه 
– بــالد خــودت را آبــاد کــن و بــه واســطه 
حاکمیــت او بندگانــت را در عبوديــت احیــا کــن، 
احیــای عبــاد کــن. يعنــی ايــن عمــران مقدمــه 
ــت.  ــدف نیس ــاد و ه ــای عب ــرای احی ــت ب اس
ــاد  ــای عب ــه کار احی ــه ب ــدازه ضــرورت ک ــه ان ب
می آيــد، مــورد نظــر اســت وگرنــه اگــر عمــران و 
آبــادی اصــل شــود، احیــای عبــاد از بین مــی رود 
ــادی  ــران و آب ــرف عم ــر ص ــت بش ــه  وق و هم
ــا اصــل قــرار گرفتــن تمــدن در  می شــود کــه ب

ــت. ــاق رخ داده اس ــن اتف ــا، االن اي روزگار م

ــه  ــدن ب ــوم تم ــل مفه ــما در مقاب ||ش
ــد،  ــاره کردی ــدن اش ــالب و کوچی انق
ــرف  ــداق »تع ــه مص ــم ب ــر بخواهی اگ
االشــیاء باضدادها« کوچ و انقــالب را در 
مقابــل تمــدن قــرار بدهیــم کــه ایــن 
دو مفهــوم را فهــم کنیــم، انقالبــی 
ــف  ــدن تعری ــل تم ــما در مقاب ــه ش ک

ــت؟ ــه معناس ــه چ ــد ب می کنی
خــدا نشــانه ای در وجــود انســان قــرار داده اســت 
کــه بــا آن نشــانه مشــخص می شــود کــه 
انســان اهــل اســتقرار در زمیــن نیســت و بايــد از 
زمیــن هجــرت کــرده و نبايــد بــه آن دلبســتگی 
پیــدا کنــد. منظــور از زمیــن همــه تعلقــات مادی 
اســت. انقــالب يعنــی تحــول انفســی. يعنــی از 

زمیــن کــوچ کــردن و بــه آســمان متصل شــدن. 
يعنــی از مــاده بريــدن و بــه معنــا رســیدن.

||شــما گفتیــد کــه تمــدن هــا را 
ــوت هــا بنــا کــرده انــد. آیــا  طاغ
ــدن  ــاد تم ــی در ایج ــران نقش پیامب

نداشــته انــد؟
جـواب بـه اين سـوال مقدمـه نسـبتا طوالنـی را 
طلـب مـی کنـد. بـدون توجـه کـردن بـه هدف 
خلقـت انسـان و تاريـخ سـیر تکوينـی او از هبوط 
تاکنـون و از االن تا دوره رجعت نمـی توان به اين 
سـوال جواب داد. انسـان يک تاريـخ دارد از هبوط 
تـا االن و از االن تـا آخـر دنیـا. اين تاريـخ، تاريخ 
تحقـق پیـدا کـردن چنیـن معنايـی اسـت. يعنی 
يک سـیری اسـت که مـا نهايتا در عصـر ظهور و 
عصـر رجعت به آن معنـای حقیقی انقـالب و آثار 

هجـرت روی زمیـن می رسـیم.

مقدمــه اول: مــا وقتــی از بشــر صحبــت 
ــورد  ــه در م ــم ک ــخص کنی ــد مش ــم باي می کنی
وجــه فــردی بشــر صحبــت می کنیــم يــا وجــه 
جمعــی بشــر يــا وجــه کلــی. اگــر در وجــه فردی 
ــر  ــد ه ــرای رش ــی راه ب ــم يعن ــت می کنی صحب
فــرد در هــر عصــر و مصــری، بــاز اســت. وقتــی 
مــا داريــم در مــورد انقــالب و هجــرت صحبــت 
می کنیــم، هــم اســتعداد ايــن انقــالب و هجــرت 
از لحــاظ فــردی بــرای هــر انســانی وجــود دارد و 
ــات آن را کســب  ــد و مقدم ــر انســان اراده کن اگ
کنــد، ايــن هجــرت می توانــد تحقــق پیــدا 
کنــد و هــم از لحــاظ جمعــی و تاريخــی. فعــال از 

ــم. ــورد آن نداري ــی در م ــردی بحث لحــاظ ف
مقدمــه دوم: در طــول تاريــخ رشــد و تکويــن 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــن، انس ــر روی زمی بش
ــد،  ــرار داده ان ــش ق ــرای خلقت ــه ب ــی ک آن غايت
از موانعــی عبــور می کنــد. در هــر برهــه ای 
ــت. در  ــته اس ــود داش ــع وج ــک مان ــخ ي از تاري
ــه  طــول تاريــخ کیدهــای شــیطان يکی يکــی ب
اولیــای او کــه طاغــوت هســتند الهــام می شــود 
ــان  ــک زم ــا در ي ــن طاغوت ه ــدام از اي ــر ک و ه
ــر  ــر راه بش ــی س ــع اساس ــک مان ــی ي طوالن
ــران از  ــدد پیامب ــه م ــر ب ــد و بش درســت می کنن

ــد. ــور می کنن ــع عب ــن موان اي
در طــول تاريــخ حیات بشــر پنــج مانع اساســی - 
در مقیــاس تمــدن فراگیــر - جلــوی راه و حرکت 

جمعــی بشــر بــه  وجــود آمــده اســت کــه خداوند 
ــج  ــا پن ــی را ب ــع اساس ــج مان ــن پن ــور از اي عب
پیامبــر اولوالعــزم بــه بشــر يــاد داده اســت. تاريخ 
حیــات و زندگــی جمعــی بشــر تاريــخ چگونگــی 
ــی از  ــا ترکیب ــا و ي ــن مانع ه ــی از اي ــور از يک عب
ايــن موانــع اســت. يعنــی راه عبــور از ايــن موانــع 
تمدنــی را انبیــا بــه او يــاد داده و بشــر نیز عبــور از 

آنهــا را بلــد اســت.
ــر  ــوه ظواه ــع جل ــور از مان ــد چط ــر می دان بش
ــر  ــذرد. بشــر ديگ ــت اســت، بگ ــاد آن ب ــه نم ک
االن همــه چیــز را در مــورد بــت می دانــد. و 
ديگــر امــکان بــه وجــود تمدنــی کــه در آن بــت 
ــی شــود، نیســت.  ــوان خــدا پرســتیده م ــه عن ب
زمانــه ای کــه بــه رســالت نــوح منتهــی می شــود 
ابنــاء بشــر بــت را بــه عنــوان خــدا می پرســتیدند 
ولــی زمــان حضــرت ابراهیــم اگرچــه بــت وجود 
داشــت ولــی آن را نمی پرســتیدند. بــت بــه 

ــتوانه  ــود. پش ــرح ب ــدرت مط ــاد ق ــوان نم عن
ــی را  ــند، تمدن ــا باش ــه نمروده ــم ک ــا ه بت ه
پديــد آوردنــد کــه اســاس آن مبتنــی بــر قــدرت 

ــود. ــت از آن ب ــاد وحش ــی و ايج نظام
نظامــی  قــدرت  کــه  ظرفیتــی  آن  تمــام 
می توانســت ايجــاد کنــد، آتشــی بــود کــه 
ــچ  ــرد و هی ــا ک ــه پ ــم ب ــازات ابراهی ــرای مج ب
کــس جــرات نزديــک شــدن بــه آن را نداشــت. 
چنديــن مــاه مــردم را مجبــور کردنــد کــه هیــزم 
جمــع کننــد. مقــدار ايــن هیــزم و آتــش آن، بــه 
قــدری زيــاد شــد کــه کســی نمی توانســت جلــو 
بــرود، لــذا شــیطان بــه آنهــا کمــک کــرد و گفت 
منجنیــق بســازيد و ابراهیــم)ع( را بــا منجنیق به 
آتــش بیندازيــد. يعنــی آن قــدرت نظامــی تمــام 
ظرفیــت خــود را بــه کار بــرد و خــدا بــا معجــزه 
ــدرت  ــم)ع( ، ق ــر ابراهی ــش ب ــدن آت ــرد ش س

ــرد. ــالم ک ــار اع ــی اعتب ــر و ب ــی را بی اث نظام
ايــن قــدرت نظامــی االن هــم وجــود دارد و 
ــدرت  ــن ق ــی االن اي ــد ول ــاد می کن ــرس ايج ت
نظامــی يــک باطــل الســحر دارد و آن استشــهاد 
اســت. اولیــن نیــروی استشــهادی هــم حضــرت 
ــه  ــا اينگون ــیر م ــی تفس ــت. وقت ــم)ع( اس ابراهی
ــت،  ــنیین اس ــدی الحس ــرگ اح ــه م ــد ک باش
ــا حجــت  ــدارد و ديگــر م ــرس وجــود ن ديگــر ت
نداريــم کــه فريــب قــدرت نظامــی را بخوريــم و 

ــويم. ــور آن ش مقه

زمــان بــه حضــرت موســی)ع( منتهــی می شــود. 
ــک  ــازه ي ــذا در ب ــی باطــل شــده ل ــدرت نظام ق
زمــان طوالنــی طاغــوت هــا تمدنــی را بــه وجود 
ــود.  ــای آن سیاســت و ســحر ب ــه مبن ــد ک آوردن
اســاس حاکمیتــی کــه بــر مبنــای قــدرت نظامی 
بــود عــالوه بــر حفــظ قــدرت نظامــی، ســحر و 
سیاســت را نیــز بــه آن اضافــه می کنــد. اســاس 
ــی آن  مناســبات اجتماعــی، اقتصــادی و حکومت
ــه و...  ــم جامع ــردم، عل ــن م ــراودات بی دوره، م
ــد  ــا و ي ــزه عص ــا معج ــد ب ــت. خداون ــحر اس س
بیضــاء يــک پیامبــر، راه بــی  اعتبار شــدن ســحر 
ــاد می دهــد. االن هــم  ــه بشــر ي و سیاســت را ب
ــم از ســحر  ــدان عال ــود دارد و قدرتمن ســحر وج
اســتفاده می کننــد ولــی ديگــر االن جــرات ندارند 
ــد  ــی گیرن ــره م ــحر به ــه از س ــد ک ــالم کنن اع

چــون آبــروی ســحر قبــال رفتــه اســت.
حضـرت  زمـان  بـه  و  مـی رود  جلوتـر  زمانـه 
عیسـی)ع( می رسـد. دوران حضـرت عیسـی)ع( 
زمـان جلـوه پیدا کردن بخشـی از ظرفیـت علم و 
صنعـت اسـت. يهود بنـی اسـرائیل در ايـن زمان 
تمدنـی را بـر پايـه علـم بنا مـی کنـد. داعیـه در 
ايـن دوران ايـن اسـت کـه مـن می توانم بـا علم 
طبـی کـه دارم برای تو بیمـاری و مـرگ را از بین 
ببـرم کـه نمـاد و وجهـی از همـان »اخـالد الـی 
االرض« اسـت. معجـزه حضـرت عیسـی)ع( نیز 
در ايـن زمـان زنده کـردن مـرده، شـفای بیمار و 
خلق موجـود زنده اسـت. يعنی يک سـطح باالتر 
از آنچـه که علـم می تواند کار کند. بـه اين ترتیب 
ايـن ظرفیـت علم هم پیش بشـر در جايـگاه خود 
قـرار می گیرد کـه از علم مـادی نمی تـوان انتظار 
ابديـت داشـت. االن مـی فهمیـم کـه در نهايـت 
بـا اسـتفاده از علـم تجربـی می توان يـک تمدن 

سـاخت. تکنولوژيک 
ــاری  ــی و اعتب ــای فرهنگ ــم جلوه ه ــوه پنج جل
ــت  ــه  معنوي ــه تن ــه ب ــا تن ــن جلوه ه ــت. اي اس
ــر و...  ــه در کالم و هن ــی ک ــی قدرت ــد. يعن می زن
نهفتــه اســت خیالــی بــرای بشــر از لذت درســت 
ــر  ــه دوران پیامب ــی ب ــوه منته ــن جل ــد. اي کن
ــی  ــدن جاهل ــه در آن تم ــت. ک ــرم)ص( اس اک
ــزه  ــا معج ــرت ب ــرد و آن حض ــی گی ــکل م ش
ــی  ــرای بشــر ب ــوه را ب ــن جل ــرت اي ــرآن و عت ق

ــد. ــی کن ــار م اعتب
ــم  ــاء - اس ــی دوره انبی ــع، - يعن ــن مقط در اي
ــد  ــت مانن ــادی اس ــدن م ــا تم ــای آنه تمدن ه
تمــدن نمردوهــا و تمــدن فرعون هــا و... عجايب 
هفتگانــه ای هــم کــه در عالــم وجــود دارد آثــار و 

نشــانه های تمدنــی همین هاســت.

||بــه طــور عینــی مشــخص کنیــد کــه 
یــک جامعــه انقالبــی بــا یــک جامعــه 
ــا از  ــد؟ آی ــی دارن ــه تفاوت ــی چ تمدن
ــون  ــی در مت ــچ داللت ــما هی ــر ش نظ
ــدن  ــرورت تم ــر ض ــی ب ــی مبن دین

ــدارد؟ ــود ن ــازی وج س
ــوان  ــه عن ــع ب ــور از موان ــی عب ــره تاريخ خاط
تجربــه بشــری بــرای بشــر در اعصــار آتــی باقی 
می مانــد بــه طــوری کــه در هیــچ جامعــه ای در 
اعصــار بعــد ايــن جلــوه هــا بــه عنــوان مانعــی 
ــی  ــر نم ــد ظاه ــذر از آن را ندان ــر راه گ ــه بش ک
ــه  ــد ک ــی می رس ــه جاي ــر ب ــی بش ــود. يعن ش
ــه  ــان در انقــالب اســالمی ب ــه خودم ــل زمان مث
ــدر  ــود. در ص ــی ش ــا م ــی بی اعتن ــدرت نظام ق
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ــه  ــی ب ــاد. وقت ــی افت ــن اتفاق ــم چنی ــالم ه اس
ــر  ــک نف ــر ي ــه ه ــود ک ــده داده می ش ــا وع آنه
شــما بــه انــدازه ده نفــر در ســپاه دشــمن اســت، 
ــر از  ــه غی ــت؟ ب ــی اس ــدد اله ــر م ــه غی ــن ب اي
وحشــت و رعبــی اســت کــه از شــهادت طلبــی 
ــی  ــه وقت ــد؟ البت ــل می افت ــپاه مقاب ــا در س اينه
ــوت  ــاط ق ــرای نق ــده می شــود، ب طاغــوت پیچی
و روش هــای اختصاصــی تــو جايگزيــن درســت 
ــل  ــاری را در مقاب ــروی انتح ــال نی ــد. مث می کن

ــی آورد. ــود م ــه وج ــروی استشــهادی ب نی
مقدمــه ســوم: ايــن طاغوت هــا، طواغیــت 
آشــکار در تاريــخ بشــر بودنــد. بــه زمانــه اســالم 
کــه می رســیم طاغوت هــا همــه در چشــم 
ــی طاغــوت از بیــن  ــار شــدند ول ــی اعتب بشــر ب
ــه اســت _ از بیــن رفتــن طاغــوت منــوط  نرفت
ــودی  ــا ناب ــا آن ت ــارزه ب ــناخت آن و مب ــه ش ب
کامــل اســت _  بنابــر ايــن همــه آن جلوه هــای 
ــاق  ــه نف ــن مــی پوشــند و ب ــاس دي طاغــوت لب
بشــر  انتهــای حرکــت  می شــوند.  تبديــل 
کجاســت؟ »و نُريــُد ان نَمــَنّ علــي الذيــن 
اســُتضِعفوا ِفــي االرِض و نَجعلهــم ائمــًۀ و 
ــم،  نجعلهــم الوارثیــن« اينکــه مســتضعفین عال
ــر تاريخــی بشــر اســت.  ائمــه ارض شــوند تقدي
ــر،  ــی بش ــر تاريخ ــن تقدي ــل اي ــه در مقاب آنچ
ــه  ــیطان ب ــام ش ــد، اله ــاد می کن ــت ايج مانعی
ــن  ــا و همچنی ــی طاغوت ه ــود يعن ــای خ اولی
ــازند. ــت می س ــه طواغی ــت ک ــی اس تمدن هاي
حــال کــه طاغــوت نتوانســت از راه خالــص 
تمدن ســازی در مقابــل ديــن بــرای خــود 
کســب آبــرو کنــد و بشــر را کامــال منحــرف کند 
ــکار  ــود. آش ــی ش ــر م ــن ظاه ــاس دي ــذا در لب ل
ــن  ــاس دي کــردن چهــره طاغــوت پنهــان در لب
ــر  ــم بش ــردن آن در چش ــرو ک ــار و آب و بی اعتب
ــت و  ــالم اس ــم الس ــار علیه ــه اطه ــه ائم وظیف
ــوت  ــورد طاغ ــاق در م ــن اتف ــخ اي در طــول تاري
پنهــان هــم افتــاده اســت. يعنــی بشــر در طــول 
حیــات انبیــا راه مبــارزه بــا طاغوت هــای آشــکار 
را يــاد می گیــرد و در طــول تاريــخ، ائمــه 
ــان را  ــای پنه ــا طاغوت ه ــارزه ب ــار راه مب اطه
ــه حــق  ــل ائم ــا در مقاب ــوت ه ــد. طاغ می آموزن
چــه می کننــد؟ يکــی از کارهــای طاغوت هــا در 

عالــم، تمدن ســازی اســت.
لــذا شــاهد هســتیم کــه حاکمیــت را از ائمــه مــا 
ــد.  ــازی می کنن ــل تمدن س ــد و در مقاب می گیرن
ــه  ــود چ ــا ب ــه م ــت ائم ــت در دس ــر حاکم اگ
ــان  ــه زم ــی ک ــان اتفاق ــاد؟ هم ــی می افت اتفاق
امیرالمومنیــن)ع( و  پیامبــر)ص( و حکومــت 
حکومــت کوتــاه امــام حســن مجتبــی)ع( افتــاد. 
آيــا پیامبــر بــرای عظمــت ايــن ديــن يــک آجــر 
بــر روی آجرهــای مســجدالحرام گذاشــت؟ در ده 
ــفارش  ــذاری و س ــد پايه گ ــت نباي ــال حکوم س
ــخن و  ــک س ــد؟ ي ــدن می ش ــاد تم ــرای ايج ب
ســفارش  از پیامبــر بیاوريــد کــه مــن بــرای آبــاد 
ــا  ــل در دنی ــاه کام ــاد رف ــهرها و ايج ــردن ش ک
آمــده ام و بايــد شــهرهايتان را - مثــل شــهرهای 
آبــاد آن زمــان- آبــاد ســازيد! حتــی يــک داعیــه 

ــدارد. ــود ن ــن خصــوص وج ــه در اي از ائم

ــه  ــم ک ــما را بپذیری ــای ش ــر ادع ||اگ
ــدارد،  ــازی ن ــدن س ــای تم ــالم، بن اس
ــی  ــه م ــالم چگون ــورت اس ــن ص در ای
ــردی و  ــت ف ــق عبودی ــد راه تحق توان

ــد؟ ــوار کن ــی را هم جمع
مجموعــه احکامــی کــه در اســالم اســت نشــان 
ــزو  ــد ج ــور می توان ــان چط ــه انس ــد ک می ده
»عبــاد« باشــد. يعنــی راه تحقــق عبوديــت 
ــه  ــد. ب ــی نمايان ــا م ــه م ــی را ب ــردی و جمع ف
طــوری کــه مــی بینیــد احــکام در همــه وجــوه 
ــرای  ــت و ب ــط اس ــال مس ــان کام ــی انس زندگ
ــادات  هــر چیــزی حکــم وجــود دارد. احــکام عب
و معامــالت کــه نحــوه تعامــالت فــردی و 
اجتماعــی شــما را پوشــش می دهــد بــرای 
ــدن  ــوان تم ــا می ت ــه اينه ــت؟ از مجموع چیس
ــن  ــه؛ بلکــه حکمــِت مجموعــه اي ــد آورد؟ ن پدي
احــکام ايــن اســت کــه راه بــرای تعالــی و رشــد 

ــود. ــاده ش ــتعد و آم ــر مس ــی بش حقیق
مجموعــه احکامــی کــه مــا داريــم، هیــچ کــدام 
ــر  ــاختمان را بلندت ــه س ــد ک ــفارش نمی کنن س
ــد  ــی چن ــره وقت ــاز. باالخ ــود بس ــايه خ از همس
قاعــده ارائــه می کنــد کــه مثــال تــو حــق نــداری 
ســاختمانی بســازی که بــر ســاختمان  همســايه 
ــو در  ــل ت ــوه تعام ــی، نح ــدا بکن ــراف پی ات اش

شهرســازی را نشــان می دهــد.

ــه  ــد ب ــی دهی ــح م ــا شــما ترجی ||گوی
جــای تمــدن، از عبــارت حکومــت 

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــی صالح جهان
ــه  ــم ب ــری را داري ــه عص ــر ائم ــد از عص ــا بع م
عنــوان عصــر غیبــت. عصــر غیبــت شــاخصه ای 
ــورت  ــه ص ــوم ب ــام معص ــور ام ــه از حض دارد ک
ظاهــری محرومیــم. در عصــر غیبت ظاهــرا ائمه 
ــم و خاطــرات و  ــه تعالی ــی هم ــد ول وجــود ندارن
ماثــورات آنهــا وجــود دارد. عصــر غیبــت عصــر 
تجلــی پیــدا کــردن رشــد عقــل و اختیــار 
آدمیــان اســت. انــگار دوره انبیــا و ائمــه، دوره ای 
ــی  ــما در کارگاه عمل ــاال ش ــوده و ح ــوری ب تئ
ــه آن  ــا توجــه ب ــد ب ــان باي رهــا شــده ايد و خودت
ــا طاغــوت  ــارزه ب ــر کار مب ــاره از صف ــم دوب تعالی
و زمینــه ســازی بــرای حاکمیــت جهانــی 
صالحــان را شــروع کنیــد. در عصــر غیبــت همه 
ــر بشــر  ــاره ب طاغوت هــای پنهــان و آشــکار دوب

هجمــه می آورنــد.
ــرم  ــه نظ ــت ب ــر غیب ــداد عص ــن رخ مهمتري
ــرآمد  ــه س ــت ک ــی اس ــاد تمدن ــانس و ايج رنس
ــه  ــی ک ــت. تمدن ــین اس ــای پیش ــام تمدنه تم
توفیــق ســلطه بــر تمــام ژئوپلتیــک عالــم 

ــال  ــی در ح ــدن غرب ــرده. تم ــدا ک ــی را پی کنون
حاضــر قــدرت نظامــی، ســحر و سیاســت، علــم 
ــورت  ــه ص ــات و... را ب ــر و ادبی ــوژی، هن تکنول
آشــکار بــکار می گیــرد و دم از کفــر مطلــق 
ــد مســیر تاريخــی  ــن می خواه ــد. همچنی می زن
ــف  ــا تحري ــن انبی ــد و در دي ــوض کن ــا را ع انبی
ايجــاد کنــد. ايــن اتفــاق در حــال رخ دادن اســت 
کــه در ديــن کامــل و خالــص بشــر کــه هســته 
ــرت می باشــد، تشــکیک  ــرآن و عت ــی آن ق اصل
وارد کنــد و يــا بــه لبــاس آن در بیايــد. ايــن منجر 
ــن  ــاس دي ــت در لب ــت طواغی ــداوم حکوم ــه ت ب
ــت  ــم حکوم ــر ه ــر حاض ــذا در عص ــود. ل می ش
طواغیــت در لبــاس ديــن را شــاهد هســتید و هم 
بــا پیچیدگــی در ايــن عالــم مواجــه هســتید کــه 
ــع  ــل شــود همــه  آن جلوه هــای موان ــر تحلی اگ
طاغــوت در آن وجــود دارد. بشــر بــا نظــام 
ســرمايه داری مواجــه اســت يعنــی هــم آدم هــای 
آن مــی تواننــد بــه طاغــوت تبديــل شــوند و هم 
ــوم  ــه مفه ــد ب ــی توان ــر آن م ــم ب ــم حاک مفاهی

ــود. ــل ش ــوت تبدي طاغ
  

||در ایــن تحلیلــی کــه شــما از تاریــخ 
ــالمی را  ــالب اس ــگاه انق ــتید جای داش

ــد؟ ــه می بینی چگون
ــه  ــت. ب ــور اس ــه ظه ــالنی، طلیع ــالب اس انق
ــت و  ــده اس ــق ش ــور محق ــه ظه ــا ک ــن معن اي
ــه  ــم ک ــه ســمتی حرکــت می کنی ــم ب االن داري
ــه  ــت ب ــد نیس ــود. ب ــل ش ــور تکمی ــه ظه مرحل
ــی از  ــم؛ يک ــاره کن ــاب اش ــن ب ــره ای در اي خاط
ــالب يکــی  ــل انق ــد: اواي ــی گفتن ــا م ــاتید م اس
ــرد و  ــور کار ک ــار ظه ــا روی اخب ــتان م از دوس
بــه يــک نظريــه ای رســید کــه ظهــور نزديــک 
اســت. تصمیــم گرفــت مجموعــه تــالش خــود 
را بــرای آيــت اهلل حســن زاده آملــی ارائــه کنــد. 
ــود  ــث خ ــی بح ــا وقت ــت م ــه دوس ــن ارائ در اي
ــن  ــتاد حس ــرد، اس ــرح می ک ــرارت ط ــا ح را ب
ــی  ــه می خواه ــره چ ــد باالخ ــوال کردن زاده س
ــور  ــم ظه ــم بگوي ــواب داد می خواه ــی؟ ج بگوي
ــد  ــن زاده فرمودن ــت اهلل حس ــت. آي ــک اس نزدي
اگربگويــم ظهــور اتفــاق افتــاده بــاور می کنــی؟ 
ايشــان منظــور خــود را ايــن طــور توضیــح دادند 
ــت  ــدن اس ــر ش ــای ظاه ــه معن ــور ب ــه ظه ک
ــد.  ــه تابــش کن مثــل اينکــه خورشــید شــروع ب
ــرار  ــمان ق ــط آس ــاره در وس ــک ب ــید ي خورش

ــب  ــات ش ــید از ظلم ــی خورش ــرد. وقت نمی گی
بــاال می آيــد اول افــق را روشــن می کنــد و 
حمــره مشــرقیه تشــکیل می شــود و کم کــم در 
حالــی کــه هنــوز خورشــید بیــرون نیامــده زمین 

روشــن می شــود.
ــد  ــور می گويی ــه آن ظه ــما ب ــه ش ــزی ک آن چی
ايــن اســت کــه خورشــید را ببینیــد. مگــر 
ــره  ــا حم ــفق و ي ــور، ش ــل از ظه ــود قب می ش
مشــرقیه را نداشــته باشــید؟ يعنــی ظهــور امــام 
ــات  ــا مقدم ــاز دارد. ت ــه نی ــد و مقدم ــان تمهی زم
اتفــاق نیفتــد ظهــور رخ نمی دهــد. ايــن مقدمــه 
ــای  ــر کیده ــاء بش ــه ابن ــه هم ــت ک ــن اس اي
شــیطان را بشناســند و نحــوه تاثیرگــذاری 
شــیطان از طريــق طواغیــت را بشناســند و جــان 
خــود را بســته بــه عالــم ديگــری غیــر ازعالمــی 
ــذا  کــه طواغیــت بنــا مــی  کننــد، قــرار دهــد. ل
وقتــی بشــر از وجــود طواغیــت بــه ســتوه بیايد و 
آمادگــی قیــام و از بیــن بــردن طاغــوت را داشــته 
ــن آمادگــی در  ــد. اي ــاق می افت باشــد، ظهــور اتف
عصــر غیبــت بايــد اتفــاق بیفتــد کــه طلیعــه آن 

ــت. ــالمی اس ــالب اس انق

|| آیــا انقــالب اســالمی بــر اتفــاق هــا 
ــذار  ــم تاثیرگ ــی ه ــای جهان و رخداده
ــالمی  ــالب اس ــا انق ــت؟ آی ــوده اس ب

ــدارد؟ ــدن ن ــای تم ــودای بن س
بلــه، مــن اتفــاق وال اســتريت را متاثــر از 
ــخ آن کار  ــه تاري ــم. ب ــالمی می بین ــالب اس انق
ــان  ــت. در جه ــر اس ــد بش ــورم رش ــدارم، منظ ن
ــز  ــل مراک ــا در مقاب ــر نظام ه ــرای تغیی ــوم ب س
مثــال  تظاهــرات می کننــد؛  نظــام  قــدرت 
نخســت وزيری و پارلمــان و... امــا بــه نظــر مــن 
بشــر غربــی بــه رشــدی رســیده اســت کــه بــه 
ــره و...  ــفید و کنگ ــوی کاخ س ــه جل ــای اينک ج
تظاهــرات کنــد در خیابانــی تظاهــرات را شــروع 
ــی  ــاد ســرمايه داری اســت. يعن ــه نم ــد ک می کن
جلــوی بانــک جهانــی، جلــوی بــورس نیويورک 
ــد  ــی باي ــر خیل ــذا بش ــد. ل ــرات می کن و... تظاه
ــا  ــه م ــزی ک ــد چی ــه بدان ــد ک ــرده باش ــد ک رش
بــه عنــوان ظاهــر حکومت آمريــکا و کشــورهای 
نظــام  مترســک های  می شناســیم  اروپايــی 

ســرمايه داری اند.
جنبــش 99 درصــدی بــه بندهــای نامرئــی کــه 
ــر  ــای بش ــت و پ ــه دس ــرمايه داری ب ــام س نظ
ــام  ــه نظ ــر علی ــت و ب ــده اس ــده آگاه ش پیچی
ســرمايه داری دم از عدالــت می زنــد. البتــه 
ــر  ــد نظ ــه م ــی ک ــا عدالت ــر او ب ــت از منظ عدال
ــی  ــاوت اســت. ول ــالب اســالمی اســت متف انق
بشــری کــه بــه ايــن آگاهــی برســد کــه نظــام 
ــر  ســرمايه داری ظلــم فاحــش يــک درصــدی ب
99 درصــدی اســت، خواهــان حــق خــود از ايــن 
ــزی  ــی چی ــت. آگاه ــده اس ــود آم ــه وج ــم ب نظ
اســت کــه در ايــن بشــر بــه وجــود آمــده اســت 
و ايــن آگاهــی برگشــت ناپذيــر اســت. آگاهــی را 

ــرد. ــن ب ــوان از بی نمی ت
در بررســی وال اســتريت کیفیــت ايــن تظاهــرات 
ــن  ــری اي ــب اســت. چگونگــی شــکل گی عجی
تظاهــرات و جزئیــات تامیــن مايحتــاج آن قابــل 
ــل عصــر  ــوژی مث ــم تکنول ــل اســت. در عال تام
ــخنرانی  ــر س ــک نف ــد و ي ــل می کنن ــر عم حج
می کننــد.  تکــرار  نفــر  بیســت  و  می کنــد 
ــر را از کجــا  ــن ام ــه اي ــر از او ســوال شــود ک اگ
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ـــو گـفتــگـ

آموختــه ای می گويــد میــدان التحريــر، او از 
کجــا؟ از تونــس، او از کجــا؟ فلســطین، او از 
کجــا؟ از حــزب اهلل لبنــان. او از کجــا؟ از انقــالب 

ــالمی. اس
اولیــن کشــوری کــه در قیــام هــای کشــورهای 
عربــی شــعار »الشــعب يريــد تحريــر فلســطین« 
ــعار را  ــن ش ــه اي ــد ک ــی ها بودن ــر داد، تونس س
ــی  ــروزی ابتداي ــد از پی ــردم بع ــه م ــاب ب خط
اينهــا همــه  دادنــد.  انقــالب مصــر ســر 
نشانه شناســی اســت. يعنــی آن کســی کــه 
ــامان  ــی س ــورهای عرب ــام را در کش ــن قی اولی
داده بــود بــه مصری هــا پیــام مــی داد کــه 
اســقاط نظــام آخريــن مرحلــه نیســت بلکــه بايد 
فلســطین آزاد شــود. آزادی فلســطین نمــاد جنگ 
حــق و باطــل اســت. ســرزمین فلســطین مرکــز 
درگیــری آخرالزمــان اســت. جريانــات عالــم بــه 
همــان ســمتی کــه خــدا تقديــر کــرده حرکــت 

می کنــد.
مــن کلماتــی کــه در مــورد تمــدن نويــن 
ــالب  ــرای انق ــی آن ب ــت تمدن ــالمی و غاي اس
ــم  ــل می کن ــود را تاوي ــرح می ش ــالمی مط اس
و می گويــم منظــور حاکمیــت جهانــی صالحــان 

ــی االرض« ــالد ال ــه »اخ ــت ن اس
مــن کلماتــی کــه در مــورد تمــدن نويــن 
ــالب  ــرای انق ــی آن ب ــت تمدن ــالمی و غاي اس
ــم  ــل می کن ــود را تاوي ــرح می ش ــالمی مط اس
و می گويــم منظــور حاکمیــت جهانــی صالحــان 
اســت نــه »اخــالد الــی االرض«. اگــر از کســانی 
کــه مصــادر ايــن موضــوع هســتند ســوال شــود 
کــه شــما می خواهیــد عالمــی را برقــرار کنید که 
همــه نمادهــای آن اســالمی باشــد ولــی همــان 
ــه  ــد ک ــه داري ــی داعی ــد؟ يعن ــی باش ــم غرب عال
شــهری تکنولوژيک تــر از توکیــو درســت کنیــد؟ 
ــد  ــی باش ــم جاي ــا می خواهی ــه؛ م ــد ن می گوين
کــه مردمــان در آن ســکونت نســبی روی زمیــن 
ــی  ــود. منته ــاز ش ــا ب ــد آنه ــه راه رش ــد ک بگیرن
ســوال ديگــر ايــن اســت کــه اين رشــد مــادی و 
رفــاه را تــا کجــا ادامــه می دهنــد؟ تــا جايــی کــه 
مخاطــب »اثَّاَقلُْتــْم اِلـَـی ااْلَْرِض« بشــوند؟ يعنــی 
می خواهنــد تمــدن ســازی و شهرســازی و رفــاه 
ــد  ــد؟ می گوين ــق ببرن ــاه مطل ــمت رف ــه س را ب
ــد  ــکار می کنن ــر را ان ــن ام ــه اي ــن ک ــه؛ همی ن
ــت  ــا حاکمی ــور آنه ــه منظ ــت ک ــخص اس مش

ــی صالحــان اســت. جهان
را  ايــن  وقتــی  بگويــم  می خواهــم  مــن 
مشــخص نکنیــد کــه هدفــی کــه خــدا بــرای 
بشــر در نظــر گرفتــه حاکمیــت جهانــی 
ــه  ای  ــای آن مرحل ــه ج ــت، و ب ــان اس صالح
مقدماتــی کــه فقــط کارآمــدی نظــام اســالمی 
را بايــد اثبــات بکنــد، هــدف قــرار داديــد، مثــل 
کوهنــوردی هســتید کــه صخــره را بــه جــای 

قلــه اشــتباه گرفته ايــد.

ــا  ــد کــه تمــدن، ب ــا شــما معتقدی ||آی
عاملیــت و اختیــار انســانی در تعــارض 
اســت و بــه دنبــال بــه انقیــاد کشــیدن 

انســان اســت؟
کلمــه انقیــاد را مناســب نمی بینــم چراکــه ديــن 
ــی  ــت، منته ــان اس ــاد انس ــال انقی ــه دنب ــم ب ه
انقیــاد جهــت دارد. انقیــادی اســت کــه بــه 
حريــت انســان منجــر مــی شــود. انقیــادی کــه 
در عالــم جديــد مطــرح اســت، انســان را مطیــع 

ــد و  ــادی می خواه ــام م ــی و نظ ــام طاغوت نظ
ــن  ــت. اي ــان اس ــار انس ــی اختی ــت نف آن در جه
ــه در تمــدن  ــادی ک ــن انقی ــه اي ــول دارم ک را قب
مــادی وجــود دارد در جهــت نفــی اختیــار انســان 
ــوص آزادی  ــی در خص ــه توهم ــه البت ــت ک اس
کامــل ايجــاد مــی کنــد. ولــی آن انقیــادی کــه 
ــه  ــدی ک ــی آن تعب ــد يعن ــا می خواه ــن از م دي
ــیم، در  ــته باش ــد داش ــت باي ــه حقیق ــبت ب نس
جهــت تقويــت اختیــار ماســت. يعنــی هرچقــدر 
ــی و آزادی  ــد آزادگ ــدا بکنی ــد را پی ــما آن تعب ش
بیشــتری در عالــم پیــدا می کنیــد حتــی از لحــاظ 

ــادی. ــدرت م ق
چیــزی کــه در وجــود حضــرت امــام)ره( در 
ــاد ايــن اســت کــه  انقــالب اســالمی اتفــاق افت
ــه  ــدم دلبســتگی ب ــش و ع ــدون اســلحه و ارت ب
ــند.  ــه از او می ترس ــی و... هم ــای چريک گروه ه
مولفه هــای  از  يــک  هیــچ  کــه  حالــی  در 
قــدرت مــادی را نــدارد، ايــن معنــی عبــد 
ــد  ــتر باش ــت بیش ــن عبودي ــدر اي ــت. هرچق اس
ــدرت  ــن ق ــناک تر اســت. اي ــرای دشــمن ترس ب
حقیقــی اســت. ايــن مفهــوم بايــد بــرای مــا جــا 
بیفتــد کــه مجموعــه ديــن انســان را بــه جايــی 
ــت  ــن حري ــد و آزاده. اي ــه آزاد باش ــاند ک می رس
چنــان قدرتــی را در انســان ايجــاد می کنــد 
ــه  ــا آن ک ــادی و منش ــای م ــه قدرت ه ــه هم ک

شــیطان باشــد از آن می ترســند.
طــرف دعــوای شــیطان در عالــم، انســان کامــل 
اســت. شــیطان بــا تجربــه و علــم و فهمــی کــه 
از عالــم دارد از ايــن قــدرت حقیقــی کامــال خارج 
ــه در  ــت ک ــن اس ــالش او اي ــه ت ــت و هم اس
مقابــل ايــن قــدرت، قدرت نمايــی کنــد. شــیطان 
می خواهــد بگويــد راه رســیدن بــه قــدرت 
ــت، کســب  ــی نهاي ــذت ب ــه ل ــیدن ب ــرای رس ب
ــد  ــت. می گوي ــادت نیس ــوی و عب ــل و تق فضائ
ــر  ــط ب ــم از راه تس ــن عال ــردن در اي ــذت ب راه ل
مــاده و تغییــر در خلــق اهلل ايجــاد کــردن اســت. 
آنچــه تضمیــن می کنــد کــه راه شــیطان پیــروز 
ــاال  ــیطان احتم ــه ش ــت ک ــن اس ــود اي نمی ش
ــه  ــد ب ــر ده ــق اهلل را تغیی ــه خل ــد هم می توان
يِن  غیــر از فطــرت انســان را. »َفأَِقــْم َوْجَهــَک لِلِدّ
ــا«  ــاَس َعلَْیَه ــَر الَنّ ــی َفَط ــَرَت اهلَلِّ الَّتِ ــا ِفْط َحنِیًف
ــه نســبت مســاوی در  ــن فطــرت چیســت؟ ب اي
ــه هســت »ال  ــر چ ــود دارد و ه ــاس وج ــه ن هم
ــه از  ــزی ک ــا چی ــذا تنه ــق اهلل«. ل ــل لخل تبدي

ــد در  ــه دور اســت و نمی توان ــتبرد شــیطان ب دس
ــر ايجــاد کنــد فطــرت بی نهايــت خــواه  آن تغیی
ــواه  ــت خ ــان بی نهاي ــر انس ــت. اگ ــان اس انس
ــه  ــه لذت هــای کوچکــی کــه شــیطان ب نبــود ب

او پیشــنهاد می کــرد قانــع می شــد.

|| آیـا می تـوان ماننـد دیدگاهـی کـه 
مهدی نصیـری بـه مدرنیتـه و پذیرش 
ضـرورت هـای آن دارد، تمـدن و تمدن 
میتـه«  مثابـه»اکل  بـه  نیـز  را  سـازی 
ضرورتـی ثانـوی تلقـی کنیـم؟ از ایـن 
جهـت کـه در دوره ای زندگـی می کنیم 
نمی تـوان  تمـدن  بـدون  اساسـا  کـه 

زیسـت داشـت.
ايــن حــرف بــدون توضیــح ابهــام ايجاد مــی کند 
و ايــن ابهــام راه آينــده مــا را می بنــدد. راه آينــده 
مــا اين اســت کــه در طــول تاريــخ و حیات بشــر 
ــار خــود را  ــام آث ــری تم ــچ تغیی ــت هی ــچ وق هی
ــه  ــت. اوالهم ــداده اس ــان ن ــاره نش ــک ب ــه ي ب
ــده  ــود آم ــه وج ــم ب ــن عال ــه در اي ــی ک تغییرات
تابــع تغییــر انفســی اســت. تغییــر انفســی يــک 
ــی  ــق تاريخ ــار تحق ــا آث ــد ام ــاره روی می ده ب
آن تدريجــی آشــکار می شــود. االن فصــل 
ــه ســر آمدهاســت و  ــی ب ــت تمــدن غرب حاکمی
ــچ  ــه هی ــن ک ــل اي ــه دلی ــت. ب ــتان آن اس زمس
افــق امیــد بخــش و شــعاع و چشــم انــداز 
ديگــری غیــر از ايــن ظرفیتــی کــه بــا رنســانس 
ــدارد.  ــر ن ــرای بش ــت را ب ــرده اس ــود آزاد ک از خ
هیــچ امیــدی کــه بــر اســاس آن بخواهــد 
طرحــی را درانــدازد و عالمــی را بنــا کنــد وجــود 
ــه تمامیــت رســیدن  ــای ب ــه معن ــن ب ــدارد و اي ن

ــی اســت. ــر غرب تفک
امــا ايــن ســخن بــه ايــن معنــا نیســت کــه علــم 
و تکنولــوژی، جلوه هــای ديگــری از خــود نشــان 
ــیدن  ــت رس ــه تمامی ــای ب ــه معن ــد. ب نمی ده
اينهــا نیســت. امــا هــر تغییــری بخواهــد در ايــن 
عالــم رخ دهــد بــه تبــع آن تحــول انفســی کــه 
ــا انقــالب اســالمی پديــد آمــده اســت، از راه و  ب
متــن ايــن تمــدن و علــوم جديــد گــذر می کنــد. 
ــرار  ــی ق ــما در بیابان ــه ش ــی اينک ــه يعن اکل میت
ــدن  ــف ش ــال تل ــنگی در ح ــد و از گرس گرفته اي
ــر  ــردار غی ــک م ــر از ي ــی غی ــتید و غذاي هس
ــرورت  ــدازه ض ــه ان ــوان ب ــد. می ت ــرعی نداري ش
زنــده مانــدن از ايــن اســتفاده کــرد. نســبت بــه 

ــا زندگــی ای کــه پنهان تريــن  ــد و ب تمــدن جدي
زوايــای زندگــی مــا درگیــر آن اســت، مــی تــوان 

چنیــن نگاهــی داشــت؟

||شــما بــه تاســی از افــکار و آرای 
آوینــی بــه طبــع بایــد معتقــد بــه نگاه 

ــید. ــاب باش ــرق حج ــرف و خ تص
ــه  ــن اســت ک ــد اي ــی می گوي ــای آوين آنچــه آق
تحــول تاريخــی غــرب يــک ضــروت تاريخــی 
ــرورت  ــن ض ــا از اي ــت و م ــريت اس ــرای بش ب
ــال  ــذر کام ــن گ ــم و اي ــذر کنی ــد گ تاريخــی باي
ــاب  ــرق حج ــه آن خ ــت کــه ب ــی اس تهاجم
ــاوت  ــه تف ــا اکل میت ــن ب ــد. اي ــک می گوي تکنی
ــای  ــدن و روش ه ــن تم ــه اي ــد. از اينک می کن
ــکی  ــت، ش ــی نیس ــوالت آن و... دين آن، محص
در آن نیســت، امــا آيــا محصــوالت بــا تکنیــک 
ــه  ــچ وج ــه هی ــد ب ــدام دارن ــر ک ــه ه خاصــی ک
قابــل تغییــر نیســتند؟ اگــر بگويیــم قابــل تغییــر 
نیســتند راه آينــده را بســته ايم. حتمــا اينهــا قابــل 
ــی از تحــول  ــا تابع ــر آنه ــی تغیی ــد، منته تغییرن
ــی انســان در جــان خــودش  انفســی اســت. يعن
ــری  ــدف ديگ ــته ه ــود و دلبس ــاد ش ــر ايج تغیی
ــا هــدف  بشــود کــه آن هــدف دينــی اســت و ب
تمــدن غربــی و عالــم و فرهنــگ و تفکــر غربــی 
متفــاوت اســت و بدانــد کــه گرفتــاری ای کــه در 
ــر  ــه تفک ــدن دارد از مرحل ــه تم ــبت ب ــم نس عال
ــی  ــک چیزهاي ــا ي ــرده و ب ــور ک ــگ عب و فرهن
ــه  ــرده و ب ــدا ک ــم پی ــه تجس ــت ک ــه اس مواج

ــت. ــده اس ــل ش ــاختار تبدي ــزم و س مکانی

||این تغییر انفسی چطور رخ می دهد؟
اين تغییر انفسی محصول تربیت دينی است.

|| بـه نظـرم بعضـی از اندیشـمندان و 
نحلـه فکـری خاصی کـه شـهید آوینی 
هم منتسـب به ایـن جریان اسـت این 
را به صـورت جریان تقدیـری تعبیر می 
کننـد مثـال می گویند یـک حوالتـی باید 
اتفاق بیفتـد و این تغییر انفسـی حوالت 

. ست ما
ــده  ــت آم ــن حوال ــا اي ــت ام ــه اس ــا اينگون حتم
اســت. ايــن حوالــت بــه صــورت جمعــی بــرای 
ــالمی  ــالب اس ــت. انق ــده اس ــق ش ــر محق بش
همیــن حوالــت اســت. خــالف جريــان انقــالب 
ــه  ــبت ب ــاع نس ــردن، ارتج ــت ک ــالمی حرک اس
انقــالب اســالمی و بازگشــت بــه همــان چیــزی 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــانس می گفتن ــه در رنس ک
مــا موظفیــم در ذيــل ايــن حوالت تربیت بشــويم. 
ــه نظــر مــن حــرف مزخرفــی  تربیــت کــردن ب
اســت. چــون مقولــه تربیــت از جنــس صیــرورت 
اســت نــه از مقولــه فعــل و انفعــال. اشــتباهی که 
مــا می کنیــم ايــن اســت کــه فکــر مــی کنیــم 
تربیــت فعــل و انفعــال اســت. تربیــت، صیــروت 
ــن  ــات الزم از اي ــم اطالع ــا می توانی ــت. م اس
ــا  ــم. م ــی بگذاري ــار مترب ــرورت را در اختی صی
ــت  ــه در دس ــی ک ــن اطالعات ــا اي ــم ب می توانی
خودمــان اســت تغییــر پیــدا کنیم کــه ايــن تغییر 
ــدا کــردن تربیــت شــدن اســت. يعنــی در آن  پی
اراده و اختیــار انســان کامــال لحــاظ شــده اســت. 
ــر  ــع نظ ــاء مطم ــط الق ــردن فق ــت ک در آن تربی
ــا  ــی الق ــک مترب ــه ي ــی ب ــک مرب ــه ي اســت ک

ــد. ــه نکن ــد و چ ــه کن ــه چ ــد ک می کن
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ـــو گـفتــگـ

هر اندیشمندی ازجمله شهید مطهری دو دسته محتوای 
فکری دارد؛ بخشی از محتوای فکری اش در پاسخ به 
سؤاالت و مسائل مربوط به زمان خود اوست که این بخش 
تاریخ مصرف دارد؛ یعنی وقتی که از دوره آن اندیشمند 
خارج و وارد مقطع دیگری می شویم، آن بخش حالت 
تاریخی پیدا می کند اما بخشی دیگر پاسخ به پرسش های 
همیشگی و ابدی انسان هاست که همچنان می توانیم در 
این قسمت از اندیشه های استاد مطهری استفاده کنیم و 
بهره ببریم. اینکه شناخت ما از استاد مطهری تا چه اندازه 
واقعی است؟، اینکه شهید مطهری به چه نیازهای امروز ما 
می تواند پاسخ دهد؟ و... دغدغه هایی بود که در گفتگو 
با دکتر عماد افروغ، محقق و استاد دانشگاه بحث شد. 

مشروح این گفت و شنود را با هم می خوانیم؛

|| اگـر امـروز اسـتاد مطهـری در قیـد حیـات بودند با 
توجه بـه دغدغه همیشـگی ایشـان در مـورد جامعه و 

مسـائل آن به چـه مسـائلی مـی پرداختند؟
بـا توجـه به شـناختی که بنـده از اسـتاد شـهید مرتضـی مطهری و 
آثار و رويکرد ايشـان دارم، احسـاس می کنم که ايشـان پیشـقراول 
آسـیب شناسـی نظام در مسـائل مبنايـی و کلیدی بودنـد. عطف به 
تصوری که ايشـان از واليت ايدئولوژيک دين در حکومت اسـالمی 
داشـتند، بازنگری و بازشناسـی می کردند کـه امروز تا چه انـدازه در 
ارتبـاط بـا واليـت ايدئولوژيک اسـالم توفیـق داشـتیم. درخصوص 
معارف اسـالمی، اخالقیات اسـالمی و احکام اسـالمی تا چـه اندازه 
توفیـق داشـتیم؟ تا چه انـدازه بسـتر الزم معرفتی و سـاختاری الزم 
را بـرای تحقق سـه گانـه عقیدتـی، اخالقـی و فقهی فراهـم کرده 
ايـم؟ تا چه انـدازه در اين جهت گام برداشـته ايم؟ و آيا سـاختارهای 
الزم بـرای تبلـور ايـن سـه گانـه شـکل گرفته اسـت؟ هـم اکنون 
سـازوکارها و سـاختارهای موجـود بـه چه سـمت و سـويی در حال 
حرکت اسـت؟ قطـع نظـر از اينکـه توفیقـی بـه دسـت آورده اند يا 
خیـر، آيـا در مسـیر توفیق هسـتند يـا خیر؟ شـخصا معتقـدم که در 
ايـن خصـوص مسـأله و مشـکل داريـم و تصـورم ايـن اسـت کـه 
اسـتاد شـهید مرتضی مطهری اگر در قیـد حیات بودند بـر روی اين 

مسـائل حساسـیت نشـان می دادند.
به عالوه بايد توجه داشت که شهید مطهری بیش از آنکه متعلق به 
دوران تأسیس نظام باشند، متعلق به دوران استقرار نظام هستند، يعنی 
ما امروز بیش از گذشته به مطهری نیاز داريم؛ هر چند تا حدودی آثار 
ايشان نیاز امروز ما را برطرف می کند اما واقعیت اين است که خأل 

مطهری و امثال مطهری را کامال حس می کنیم.

|| دیگـر اندیشـمندان تـا چه انـدازه مـی تواننـد این 
خـأ را پـر کنند؟

ممکـن اسـت افـراد و انديشـمندان ديگـری صحبتهـای مطهـری 
گونه، داشـته باشند اما جايگاه و سـابقه مطهری، نفوذ کالم بیشتری 
ايجـاد می کرد، يعنـی اگر از زبان ايشـان بسـیاری از مسـائل را می 
شنیديم شـايد گوش شـنوای بیشـتر و بهتری وجود داشـت. ايشان 
در تئوريزه کردن مبانی جمهوری اسـالمی در راسـتای انديشـه امام 
نقـش بااليی داشـتند و بـه اصطالح يکـی از نظريـه پـردازان تأثیر 
گـذار نظـام بودند، طبعـاً به همیـن دلیل در آسـیب شناسـی فاصله 
گیـری ها مـی توانسـتند به مـا کمک کننـد. بـا حضور ايشـان می 

توانسـتیم شـاهد حساسـیت های مورد نیاز کشـور باشیم.
 هـم اکنـون هـم احسـاس مـی کنـم از دل آثار ايشـان مـی توانیم 
دغدغـه هـای مبـارک و راه گشـايی بـه دسـت بیاوريم، مثـل نگاه 
ايشـان به جايـگاه و اهمیـت آزادی، رابطه متقارن بین انسـان و خدا 
و توجـه به حقـوق انسـانی در کنـار تکالیـف او. آيـا مسـائلی از اين 
قبیـل جزو نیازهـای ضروری امروز ما و حتی بشـريت نیسـت؟ نگاه 

حـق گونه بـه انسـان اگر نیـاز امروز ما نیسـت نیـاز چه وقـت و چه 
زمـان ماسـت؟! آن هـم در شـرايطی که عده ای به نام اسـالم، سـر 
انسـان و حـق او را مـی برنـد و بـرای انسـان ذره ای اعتبـار قائـل 
نیسـتند و صرفـاً نگاه تکلیف گـرا و قرون وسـطايی به انسـان دارند 
و هرچـه مـی کشـیم  و نابسـامانی می بینیم از دسـت ايـن قرائت و 

تلقی غلط از اسـالم و انسـان اسـت.
اتفاقـاً نیـاز امـروز ما نـگاه متقـارن به انسـان و خداسـت. ايـن نگاه 
متقـارن و معطـوف به درد متقابل انسـان و خدا، در سـاحت فلسـفه 
سیاسـی و معرفت شناسـی اسـت نه در ساحت هسـتی شناسی، بله، 
چه انسـان باشـد و چه نباشـد خداوند هسـت، اما در سـاحت مباحث 
و عرصـه فلسـفه سیاسـی و معرفت شناسـی واقعـاً بايد ايـن رابطه 
را متقـارن ديـد. »مـن عـرف نفسـه، فقد عـرف ربـه« يـا در جايی 
 َ ديگری قـرآن چقدر زيبـا می گويـد: »َواَل تَُکونُـوا َکالَِّذيَن نَُسـوا اهللَّ
َفأَنَسـاُهْم أَنُفَسـُهْم: بـه مانند کسـانی نباشـید کـه خـدا را فراموش 
کردنـد و خدا هـم آنها را اسـیر خود فراموشـی کرد.« )آيه ۱9 سـوره 
حشـر( کل داسـتان غـرب را در همین آيه مـی توانید ببینیـد. در نزد 
ايشـان و بـه تأسـی از قـرآن و آمـوزه فطرت، انسـان و قابلیـت ها و 
ظرفیـت هـای او آنقدر جايگاه بلنـدی دارد که مـی تواند عامل تغییر 
باشـد. آيا نگرش ايشـان نسـبت به هويـت ايرانی و خدمـات متقابل 
اسـالم و ايـران و نگاهی که به جايـگاه تاريخی ايرانیـان در خدمات 
رسـانی به اسـالم داشـتند، کماکان جزء چالشها و مسـائل مورد نیاز 

ما نیسـت؟

ایـران شـهید  و  اسـالم  متقابـل  || بحـث خدمـات 
مطهری بـا توجه به فضایـی که در چند سـال پیش در 
کشـور مطرح شـده بود و حتی شـاید به نوعـی امروزه 

هم دامـن زده می شـود، چقـدر راهگشاسـت؟
من نمـی خواهـم بگويـم که ايشـان يـک نظريه پـرداز تمـام عیار 
هويـت ايرانی اسـت، نه! قبال ايـن بحـث را در جايی بیان کـردم اما 
در اين مسـیر قلم زدنـد و آراء خوبـی از منظرهای مختلف در پاسـخ 
بـه ايرانی گـری افراطـی فراهـم کردند، مگر در چند سـال گذشـته 
شـاهد نوعی رجعـت ناموجـه و پديده ناپختـه ايرانی گـری نبوديم؟ 
يعنـی رجعتی که نه اسـالم و نه هويـت ايرانی اسـالمی و نه عناصر 
مقـوم آن را مـی شـناخت، اتفاقا اسـتاد شـهید مرتضی مطهـری در 
کتـاب نهضت هـای اسـالمی در يکصد سـال اخیر، يکـی از عوامل 
پیدايـش انقـالب را واکنـش نسـبت بـه ايرانـی گـری افراطی می 
داننـد و يکـی از آسـیبهای محتمـل انقـالب را ظهـور مجـدد ايـن 

پديـده می دانسـتند.
ايشـان چقـدر زيبا اين مسـأله را پیش بینـی کرد و ما هم چند سـال 
پیش شـاهد يک نوع ايرانی گـری ناپخته و خاص بوديم که بیشـتر 
برخاسـته از يک نگرش سیاسـی و ناپختگی علمی بـود. به هر حال 
بحـث بنـده اين اسـت کـه اگـر قـرار باشـد جوهـر و حرکـت نظام 
جمهـوری اسـالمی بـا حکمت گـره بخـورد، حتمـا بايـد رجعتی به 
اسـتاد مطهری داشـته باشـد. مطهـری را بايد احیـا و زنده کـرد و به 
جامعیـت او و نگرش فلسـفی او، به دغدغه های اخالقـی، عرفانی و 

نگرش غايـت مـدار او توجه ويژه داشـت.

|| مباحـث مـورد نظـر مطهـری در سـخنرانی هـا و 
کتابهایشـان بـه چـه درد جامعه امـروز ما مـی خورد؟ 
آیـا هنـوز بـرای مـا و نسـل جـوان مـا مفید هسـتند؟

بنده معتقدم که اسـتاد مطهری، شـخصی نیسـت که تاريخ مصرف 
داشـته باشـد چـون هیـچ گاه تاريـخ مصرفـی و مقطعـی صحبـت 
نکـرده اسـت. هیـچ گاه، احسـاس صـرف بـر او غلبه نکرد، کسـی 
کـه فیلسـوف اسـت و نگرش فلسـفی بـه عالـم، از جنـس نگرش 
صدرايـی دارد، حـرف هـای او تاريـخ مصـرف نـدارد. ايشـان نـه 
تاريخـی گـرا، نه جغرافـی گرا بـود اما توجه بـه تاريـخ و جغرافیا هم 
داشـت، يک فیلسـوف سـوژه گراسـت، فیلسـوفی که برای فاعلیت 
و عاملیـت انسـانی، اعتبـار قائـل اسـت و حسـب اين نگـرش، نگاه 
عـام گـرا دارد و چـون نـگاه عـام گـرا دارد نمـی تـوان ايشـان را در 
يـک محـدوده خاص محصـور کرد؛ چـه نظريه جمهوری اسـالمی 
ايشـان، چه بحث جايـگاه روحانیت ايشـان، واقعاً نیاز امروز ماسـت.

|| در راسـتای اندیشـه های شـهید مطهری الزم است 
اندیشـمندان امروز ما بـه چه کارهایـی بپردازند؟

نیازمنـد ايـن هسـتیم که يـا به تأسـی از اسـتاد مطهری و در بسـط 
انديشـه هـای ايشـان يا مسـتقیم بـا رجوع بـه آثار ايشـان يـک بار 
ديگـر اثـری ماننـد »سـازمان روحانیـت« خلـق کنیم، يعنـی وضع 
موجـود سـازمان روحانیـت را بیان کنیم. ايشـان با شـجاعت هرچه 
تمـام و به رغـم اينکه خود ايشـان هم در کسـوت روحانیـت بودند، 
روحانیـت را نقـد کردند و نقدهای بسـیار کلیدی و مبنايـی هم بیان 
کردنـد. ايـن نیـاز وجـود دارد تا شـخص ديگـری وضعیـت کنونی 
سـازمان روحانیـت را بـه نقـد بکشـد و نقاط مثبـت و منفـی را بیان 

و آسـیب شناسـی کند.
اکنـون نسـبت حـوزه بـا دانشـگاه چگونـه اسـت؟! چـه اتفاقـی در 

عماد افروغ در گفتگو با مهر:

اندیشه مطهری، تاریخ مصرف ندارد/  مطهری فیلسوفی سوژه گرا
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ـــو گـفتــگـ

حـال روی دادن اسـت؟!، آيـا همـان تصوری کـه در اوايـل انقالب 
اسـالمی داشـتیم، رخ داده اسـت؟ آيـا دانشـگاه از تجـارب حـوزوی 
اسـتفاده می کنـد؟، يا برعکس حوزه به شـدت و تا حدودی ناشـیانه 
و فرمالیسـتی، متأثـر از دانشـگاه، آن هم بـا نقدهای فراوان اسـت؟ 
)اکنـون فضـا بـرای اين بحـث مناسـب نیسـت، وگرنه ايـن بحث 

را بـاز می کـردم(.
آيـا از نظـر اسـتاد مطهـری تنهـا منبـع مالی يـک نظـام جمهوری 
اسـالمی بايد نفت باشـد؟ منابـع مالی تعريف شـده در اسـالم مانند 
خمـس، زکات و ... چـه جايگاهی دارد؟ نگرش سیسـتماتیک که در 
آثار شـهید صـدر ديـده می شـود و رگـه هايـی از آن در آثار شـهید 

مطهـری ديـده می شـود آيـا نیاز امـروز ما نیسـت؟
بـه هـر حـال، به دلیـل نوع نـگاه، نگـرش فلسـفی، جامع نگـری و 
نـوع پرداختن به مسـائل مختلف و به دلیل اينکه ايشـان فیلسـوف 
منزوی نبود، بلکه روشـنفکر بود، يعنـی درد مـردم و نیازهای واقعی 
آنهـا را مـی شـناخت و بـا مسـائل روز عجین و مسـأله محـور بود، 

امـروز سـخت به ايشـان نیـاز داريم.

|| برخـی از کارشناسـان در گفتگو و یادداشـتهای خود 
بیـان کردند کـه بایـد از مطهـری عبـور کنیـم و اصال 
مطهـری پاسـخگوی نیازهـای امـروز ما نیسـت، نظر 

شـما در ایـن ارتباط چیسـت؟
کســی کــه ايــن حــرف را زده يــا در اثــر بیســوادی و کــم ســوادی و 
يــا از ســر نوعــی خصومــت بــوده اســت و اال کســی نمــی توانــد بــا 
آثــار شــهید مطهــری و عمــق و جامعیــت آن آشــنا باشــد و چنیــن 
حرفــی بزنــد و يــا در کل، تاريــخ مصــرف بــرای فیلســوف، متفکر و 

ــود. انديشــمندی قائل ش

|| آیا اندیشـه های شـهید مطهری آنچنان که بایسـته 
و شایسـته بـوده در جامعه مـا در میان خـواص و عوام 

شناخته شـده است؟
متأسـفانه نـه! چنین اتفاقی رخ نداده اسـت. کسـانی که متولی نشـر 
آثـار ايشـان بودند حـاال چه کسـانی کـه در محافل رسـمی بودند و 
چه افـرادی کـه در محافل غیررسـمی بودنـد، بايد پاسـخگوی اين 
مسـائل باشـند که چـرا آن طور که بايـد و شـايد افکار و آثار شـهید 
مطهـری نهادينه و فراگیر نشـد. بله مسـابقه برگزار کردنـد و جايزه 
دادنـد و... امـا انتشـار آثـار شـهید مطهـری به اين مسـائل نیسـت، 
اينهـا در حـد يـک بـازی و بیشـتر برای طـرح خود اسـت تا انتشـار 

واقعـی انديشـه های شـهید مطهری.

|| بـه نظر شـما بـرای معرفـی درسـت اندیشـه های 
شـهید مطهـری باید چـه کارهایـی انجـام داد؟

نگرش شـهید مطهـری بايـد محتواگرايانه دنبال شـود. بايسـتی در 
عمـل بـه او وفـادار و ملتـزم بـود، نـه اينکـه هـر از چنـد گاهـی به 
مناسـبت سـالگرد ايشان مراسـمی برگزار شـود. متأسـفانه شما هم 
نگرش مراسـم گرا و مناسـبتی  داريد. نگاه مراسـمی، نگاه مناسب و 
بـا کفايتی نیسـت؛ هرچند نمی خواهـم توجه به همین مقـدار اندک 
هم نداشـته باشـم، اما نبايـد به صرف برگزاری مراسـم بزرگداشـتی 

بـرای  اين گونه شـخصیت هـا اکتفا کنیـم  و دل خوش باشـیم.  
قرار نیسـت بـه تعبیر مرحوم جـالل آل احمد صرفاً دربان گورسـتان 
شـهدا و در ايـن مورد بـه خصوص دربان گورسـتان اسـتاد مطهری 
و امثال ايشـان باشـیم و مجلسـی بگیريم و به پاس زحمات ايشـان 
فاتحه ای بخوانیم. اين چه تصور و درک غلطی اسـت که متأسـفانه 
شـاهد آن هسـتیم. درک صـوری و گورسـتانی بالی جان ماسـت. 

اگـر مسـابقه ای هم برگـزار می کنیـم  و جايـزه ای هم مـی دهیم  
و همايشـی هم برگـزار می کنیـم، اينها همـه  بايد مقدمه باشـند و 
نبايـد هـدف تلقی شـوند. هدف بايـد اين باشـد کـه در جامعۀ هدف 
بـه دنبـال فراگیـری نظـری و عملی انديشـه های ايشـان باشـیم. 
صرف آگاهی نسـبت به انديشـه ايشـان نیـز کفايت نمی کنـد، بايد 
سـاختارها، انگیـزه ها و شايسـتگی ها در جهـت تحقق آثار ايشـان 

تعريف و معنا شـود.
انسـان تنهـا منبـع معرفتـی نـدارد. در کنـار منبـع معرفتـی، منبـع 
انگیزشـی و عاطفـی و منبـع معطوف بـه مهارتهـا و ... هـم دارد. در 
کنـار اينهـا تسـهیالت اجتماعی و سیاسـی کـه بايسـتی در خدمت 
مهارت ها و شـناختها باشـد هم وجود دارد که فراتـر از قدرت فردی 
اسـت. بـه عبـارت ديگـر، ارزيابـی میـزان سـاخت يافتگی انديشـه 
ايشـان در قالـب فرصـت هـا و تسـهیالت در اختیـار و پیـش برنده 

نظـرات و ديـدگاه های ايشـان.
متأســفانه مشــاهده مــی کنیــم آن چنان کــه بايــد و شــايد و زيبنده 
آثــار و افــکار و مضامیــن و رويکــرد اســتاد مطهــری اســت توفیــق 
ــاختاری.  ــه س ــه در زمین ــردی و چ ــه ف ــه در زمین ــم؛ چ ــته اي نداش
اينهــا دو منبــع بــزرگ قــدرت انســان تلقــی مــی شــوند. ممکــن 
اســت کســی قابلیــت و مهــارت بااليــی داشــته باشــد امــا فرصــت 
تســهیالتی و امکاناتــی الزم در اختیــارش نباشــد، يعنــی امکانــات 
و قــدرت هــا و تســهیالت در اختیــار کســانی باشــد کــه بويــی از 
ــتند.  ــر هس ــای متناظ ــتگی ه ــد شايس ــرده و فاق ــارف نب ــن مع اي
تصــور مــی کنــم اگــر توجــه بــه انديشــه هــای شــهید مطهــری 
ــود؛  ــود، جامعــه مــا جامعــه ســالمتری ب در تمامــی ابعــاد جــدی ب
چــه بــه لحــاظ اخالقــی و چــه بــه لحــاظ سیاســی، چــه بــه لحــاظ 

ــادی و.... اقتص

ــری  ــتاد مطه ــر اس ــا تفک ــه ب ||چگون
ــدید؟ ــنا ش آش

پــدرم روحانــی اســت. قبــل از انقــالب در مبارزه 
بــا رژيــم پهلــوی فعالیت داشــت و در شهرســتان 
ــای  ــاب ه ــذا کت ــود. ل ــذار ب ــراد تاثیرگ ــزو اف ج
اســتاد مطهــری در خانــه مــا وجــود داشــت و مــا 
ــار ايشــان  ــا تفکــر و آث ــه ايــن صــورت ب هــم ب
آشــنا شــديم. ايــن بعــدا هــم اســتمرار پیــدا کــرد 
و مــا بــه آثــار ايشــان رجــوع و از آنهــا اســتفاده 
مــی کرديــم، تــا اينکــه درحــوزه نــگارش از آثــار 
ايشــان بهــره گرفتــم. ماننــد مبحــث آزادی 
ــه انديشــه  کــه نوشــته هــای مختلفــی راجــع ب
ــالق و آزادی در  ــه اخ ــردم. رابط ــان کار ک ايش
انديشــه اســتاد مطهــری، نظــارت عمومــی، 

ــر و...  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــث ام بح
ــه  ــع ب ــده راج ــه بن ــت ک ــی اس ــزو موضوعات ج

ــردم.  ــا کار ک آنه

ــی  ــد اجتماع ــه بع ــا ب ــما اختصاص || ش
اندیشــه اســتاد مطهــری پرداختیــد چرا 

ایــن بعــد را انتخــاب کردیــد؟
بــه نظــر مــی رســد ابعــاد غیــر اجتماعــی آمــوزه 
ــت.  ــده اس ــه ش ــی فرب ــان خیل ــی م ــای دين ه
ــروزی  ــد از پی ــد بع ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب از طرف
انقــالب اســالمی در حــوزه اجتماعــی و سیاســی 
بیشــتر نیازمنــد نظريــه پــردازی هســتیم تــا 
بتوانیــم خیلــی از موضوعــات و مفاهیــم را تبییــن 
کنیــم. مــا نیازمنــد يــک تبییــن تئوريــک و 

ــل  ــا در مقاب ــه م ــد ب ــه بتوان همبســته هســتیم ک
برخــی از آســیبها کمــک بکنــد کــه از آنهــا مصون 
ــح  ــم آمــوزه هــای دينــی را صحی ــم و بتوانی بمانی

ــم. ــش ببري ــه پی ــر در جامع ت
ــران  ــالمی اي ــوری اس ــه جمه ــژه االن ک ــه وي ب
ــد  ــی خواه ــار م ــن ب ــرای اولی ــا ب ــرن ه ــد از ق بع
ــن و  ــد و تدي ــی بکن ــن را اجراي ــای دي ــوزه ه آم
ــد،  ــترش بده ــه گس ــه را در جامع ــت مومنان زيس
طبیعتــا نیــاز اســت کــه مــا بــه مباحــث  تئوريــک 
و نظــری توجــه کنیــم. شــايد در میــان مفاهیــم و 
موضوعــات، موضــوع آزادی يــک موضــوع فربهی 
ــت  ــی اس ــی و سیاس ــی و علم ــه اجتماع در عرص
ــاره آن  ــد درب ــود و باي ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه باي ک
تبیینــی صــورت بگیــرد تــا ايــن تبییــن بــه يــک 
نهــاد مبــدل شــود و اجماعــی راجــع بــه آن شــکل 

ــرد. بگی
مــن فکــر مــی کنــم اگــر چــه يکــی از 

ــوی  ــم پهل ــا رژي ــارزه ب ــه درمب ــی ک رويکردهاي
مدنظــر بزرگانــی ماننــد اســتاد مطهــری بــود و از 
ايــن منظــر مباحثشــان را مطــرح مــی کردنــد، در 
واقــع مبــارزه با اســتبداد بــه ويژه اســتبداد سیاســی 
ــی کــه  ــا دشــواری هاي ــا ب ــان م ــا همچن ــود، ام ب
ــم. شــايد  ــه آزادی وجــود دارد مواجهــه اي راجــع ب
عمــده نــگاه هــا بعــد از ســی و انــدی ســال کــه از 
انقــالب مــی گــذرد نــگاه هايــی اســت که نشــان 
ــه ايــن مفهــوم،  ــگاه اجماعــی ب ــا ن مــی دهــد، م
ــه  ــری ک ــر منظ ــم. از ه ــوع نداري ــئله و موض مس
ــی  ــن اجماع ــه چنی ــم ک ــی بینی ــم م ــگاه بکنی ن
ــدارد. شــايد در فضــای اول انقــالب ايــن  وجــود ن
خواســت خیلــی بــروز و ظهــور داشــته و همچنــان 
هــم تــداوم و اســتمرار دارد امــا بــه نظــر می رســد 
در واقــع نیــاز اســت کــه در ايــن زمینــه کارهــای 
ــر  ــوزه نظ ــم در ح ــل و ه ــوزه عم ــدی در ح ج

ــرد. ــورت بگی ص

شریف لکزایی در گفتگو با مهر:

اندیشه های مطهری درباره آزادی مبتنی برنگاه دینی و اسالمی است
آثار استاد مطهری را می توان در سه حوزه فلسفه و حکمت، اجتماعیات و ادبیات فارسی 
تقسیم بندی کرد. وی بنا به شخصیت و اقتضای دوره های مختلف به ارائه مطالبی در حوزه 
های مختلف می پردازد که می توان آنها در سه دسته ذکر شده تقسیم بندی کرد. در حوزه 

اجتماعیات تا جایی پیش می رود که برخی او را جامعه شناس می دانند. 
در همین حوزه به اندیشه سیاسی و آزادی در اندیشه سیاسی و اجتماعی مفصل می 
پردازد و آثاری هم در این زمینه ها از خود به جای می گذارد. یکی از افرادی که در 
حوزه اندیشه سیاسی استاد مطهری و به ویژه آزادی سیاسی پرداخته و کار کرده است 
شریف لکزایی است. لکزایی دارای یک کتاب و چندین مقاله در زمینه آزادی سیاسی 

در اندیشه استاد مطهری است.
به بهانه قرار داشتن در آستانه روز معلم و فعالیت های او در خصوص آراء مطهری  گفتگویی 

درباره آزادی در اندیشه استاد مطهری با وی انجام داده ایم که در ادامه آمده است؛
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ـــو گـفتــگـ

||یکــی از کارهــای شــما درباره اندیشــه 
سیاســی اســتادمطهری اســت. ابتــدا در 
ــی  ــه سیاس ــی اندیش ــگاه کل ــک ن ی

ــد. ــن کنی اســتاد مطهــری را تبیی
ايــن انديشــه مبتنــی بــر يــک نگاه فلســفی اســت 
کــه ايــن متفکــر از آن بهــره  مــی بــرد. بــه ويــژه 
از برخــی اصــول حکمــت متعالیــه بايــد يــاد کنیــم 
ــن اصــول در انديشــه سیاســی  ــه اي ــم ک و بگويی
ــول  ــت. اص ــرده اس ــدا ک ــور پی ــتادمطهری تبل اس
ــی  ــد جســمانی الحــدوث و روحان و قواعــدی مانن
ــرت در وحــدت... و  ــرت و کث ــا، وحــدت در کث البق
حتــی بحــث حرکــت جوهــری و تحولــی کــه بــه 
ــورت  ــه  ص ــر ارادی در جامع ــورت ارادی و غی ص
مــی گیــرد. اينهــا مباحــث مهمــی اســت کــه فکر 
مــی کنــم انديشــه سیاســی اســتادمطهری را متاثر 
ــی  ــا م ــن مبن ــا و از اي ــن معن ــا از اي ــرده و تقريب ک
ــاق مــی  ــه اتف ــی در جامع ــوان گفــت هــر تحول ت
ــار  ــال آزاد و مخت ــر اعم ــر ب ــتی ناظ ــد، بايس افت

انســان هــا و شــهروندان باشــد.
شــايد بتــوان گفــت کــه سیاســت در منظر ايشــان 
ــاخته  ــی س ــه اجتماع ــن و اولی ــای پايی ــه ه از الي
ــد.  ــی کن ــدا م ــتی پی ــق و هس ــود و خل ــی ش م
همانطــوری کــه نفــس جســمانی الحدوث اســت، 
ــه هــای پايیــن مــی  سیاســت هــم از همیــن الي
توانــد ســاخته بشــود و خلــق و هســتی پیــدا بکنــد 
ــذاری،  ــت گ ــوزه سیاس ــاال، ح ــای ب ــه ه و در الي
ــدا و  ــا پی ــری ارتق ــم گی ــذاری و تصمی ــم گ تصمی

ــه جامعــه خــودش کمــک بکنــد. ــد ب بتوان
ــه  ــم ب ــايد بتوانی ــر ش ــن منظ ــال از اي ــه هرح ب
ــان  ــی ايش ــه سیاس ــم انديش ــی مه ــد ويژگ چن
ــالمی  ــت اس ــه سیاس ــی اينک ــم: يک ــاره کنی اش
بــدون حضــور موثــر و جامعــه شــکل نمــی گیــرد. 
نکتــه دوم اينکــه مــردم در ســاخت سیاســت 
ــژه در اســتمرار  ــه وي ــا و ب ــا انته ــدا ت ــه از ابت جامع
ايــن سیاســت هــم نقــش و حضــور موثــر و 
جــدی دارنــد. همانطــور کــه در انقــالب اســالمی 
همیــن اتفــاق افتــاده اســت و انقــالب اســالمی و 
جمهــوری اســالمی بــدون حضــور موثــر و جــدی 
ــود. ــی بش ــی تلق ــوان ته ــک عن ــايد ي ــردم ش م

نکتــه ســوم اينکــه مــردم ناظــران اصلی سیاســت 
و حکومــت اســالمی هســتند. آنهــا هســتند کــه 
بايســتی ســاز و کارهــا و روندهــای سیاســی که در 
جامعــه وجــود دارد را زيــر نظــر داشــته باشــند. چرا 
کــه بــر اســاس نکتــه ای کــه قبــال گفتــم اساســا 
جمهــوری اســالمی بــدون حضــور مــردم معنــا و 
ــه فطــرت  ــه ب ــا توج ــن ب ــدارد. همچنی ــوم ن مفه
ــت  ــا صالحی ــیاری از آنه ــايد بس ــردم ش ــالم م س
ــند.  ــته باش ــدرت را داش ــارت برق ــتری برنظ بیش
بنابرايــن بايســتی از ايــن فطــرت ســالم کــه کمتر 
آلــوده شــده بیشــتر بهــره گیــری بشــود. بــه ويــژه 
بــا ســازوکارهای غیردولتــی کــه در جامعــه ايجــاد 

مــی کنــن.

||یعنی نهادهای غیر دولتی؟
بلــه؛ نهادهــای غیــر دولتــی کــه بــه تعبیــر 
امــروزی NGO هــا و بــه ويــژه مســاجد و 
ــی و  ــه در فضــای غیردولت ــا و آنچــه ک هیئــت ه
غیــر رســمی ســامان مــی يافتــه اساســا مــی تواند 
ــب و  ــايد ح ــه ش ــرا ک ــد. چ ــری باش ــک موث کم
ــد  ــر باش ــردم کمت ــی در م ــای سیاس ــض ه بغ
ــی  ــذا م ــند. ل ــام باش ــاه و مق ــب، ج ــر از ح و دورت
تواننــد واجــد ايــن وضــع باشــند کــه مشــارکت و 

ــد. ــت بکنن مراقب
ــار اســتاد مطهــری  نکتــه بعــدی کــه شــايد در آث

ــه حاکمــان  ــن اســت ک ــل مشــاهده اســت اي قاب
ــاد باشــند و  ــد و انتق ــرض نق ــد در مع همیشــه باي
افــزون بــر ايــن بايســتی پذيــرای ايــن نقدهــا هم 
باشــند. ضمنــا کارگــزاران و حکومــت هیــچ حقــی 
ــروع و  ــای مش ــاختن آزادی ه ــدود س ــرای مح ب
قانونــی مــردم ندارنــد. درواقــع نکتــه ای کــه مــن 
ــا بهــره گیــری از بحــث هــای اســتاد مطهــری  ب
مــی توانــم بگويــم ايــن اســت که مــردم بايســتی 
آزاد باشــند و بتواننــد در فضــا و ســازوکار سیاســی 
جامعــه مشــارکت بکننــد و آن را بــه پیــش ببرنــد.

|| آزادی در اندیشــه اســتاد مطهــری چه 
دارد؟ جایگاهی 

ــخنرانی  ــم س ــه ه ــن زمین ــری در اي ــتاد مطه اس
ــن  ــی اي ــن مفهوم ــه تبیی ــادی دارد و ب ــای زي ه
ــزی  ــا براســاس آن چی ــه اســت. ام بحــث پرداخت
ــد. آزادی از  ــر ش ــم ذک ــی ه ــش قبل ــه در پرس ک
نقــش مهمــی برخــوردار اســت و مــردم براســاس 
آزای بــه تعريــف و تعیــن نقــش خودشــان در 
ــه ای  ــر جامع ــد. اگ ــی پردازن ــه م ــی و جامع زندگ
ــا حضــور و  ــد آزادی باشــند، طبیعت و مردمــش فاق
مشــارکت آنهــا در روندهــای سیاســی و اجتماعــی 
ممکــن نخواهــد بــود و اصــال امیــدی بــرای ايــن 
حضــور وجــود نــدارد. بنابرايــن ايــن تعريــف نقش 

ــود. ــد ب ــن نخواه ــدون آزادی ممک ــا ب آنه
از نظــر اســتاد مطهــری آزادی يــک اهمیــت 
ــراد دارد. از  ــی اف ــی در زندگ ــگاه واال و واقع و جاي
ــه ايشــان در حــوزه  ــگاه هــم هســت ک ــن ن همی
اجتماعــی تاکیــد مــی کنــد کــه اگــر مــردم صــد 
ــکان  ــد از ام ــاز هــم باي ــد، ب ــار هــم اشــتباه کنن ب
ــه  ــند. البت ــوردار باش ــودن برخ ــار ب آزادی و مخت
ــن  ــد و اي ــتباه بکنن ــردم اش ــه م ــن اســت ک ممک
ــرای  ــد مجــوزی ب ــا نباي طبیعــی هــم هســت، ام
ــه  ــودن آزادی در عرص ــب نم ــدان آزادی و غی فق

ــد. ــی باش ــی و سیاس ــی، اجتماع عین
در انديشــه ايشــان آزادی معنــوی در واقــع همــان 
ــی  ــک معنويت ــه ي ــان ب ــه انس ــت ک ــی اس آزادگ
ــی  ــه م ــی ک ــه تعلقات ــودش را از هم ــد و خ برس
توانــد وابســتگی ايجــاد بکنــد و در عرصــه بیرونی 
هــم اســتبداد و ســازوکارهای اســتبداد وجــود 
نداشــته باشــد و مــردم بتواننــد درحــوزه اجتماعــی 
ــوردار  ــان برخ ــاب خودش ــق انتخ ــی از ح و سیاس
ــد.  ــن بکنن ــان را تعیی ــت خودش ــند و سرنوش باش
بنابرايــن اينهــا دو موضــوع بســیار مهــم انــد کــه 
ــورد  ــا را م ــم آنه ــار ه ــری در کن ــوم مطه مرح

ــد. ــی ده ــرار م ــه ق توج
ــن  ــان در اي ــه ايش ــم ک ــد کن ــد تاکی ــه باي البت
بحــث هــا بــر آزادی معنــوی و آزادی درونــی 
تاکیــد بیشــتری دارد و بــه آن الويــت مــی بخشــد. 
البتــه در فضــای انديشــه اســالمی معمــوال توجــه 
ــگاه  ــی جاي ــث اخالق ــه مباح ــه ب ــرد و توج ــه ف ب
وااليــی دارد. بنابرايــن اســتاد هــم بــه عنــوان يک 
ــن منظــر  ــی از اي ــم دين فیلســوف و متفکــر و عال
ــان  ــه انس ــد ک ــی کن ــد م ــود و تاکی ــی ش وارد م
ــد  ــد درون خودشــان را پااليــش کنن ــدا باي هــا ابت
و آنــگاه در عرصــه اجتماعــی بــه فعالیــت بپردازنــد 
کــه در واقــع فعالیــت هــای اجتماعــی شــان تحت 
ــات و وابســتگی هــای درونیشــان  شــعاع آن تعلق

ــرد. ــرار نگی ق

||البتـه در عمـل اینهـا را توام بـا هم  می 
آورد و آنهـا را از هـم  جـدا نمی بیند.

ــدی بیــن ايــن هــا وجــود دارد،  ــه در واقــع پیون بل
ــد  ــی کن ــار خــودش بحــث م ــی ايشــان در آث حت

کــه درغــرب بیشــتر بــه آزادی اجتماعــی پرداختــه 
ــگاه  ــن ن ــارش اي ــا در برخــی از آث شــده اســت. ام
را هــم نقــد مــی کنــد و مــی گويــد کــه درســت 
اســت کــه تصورمــان اينجــور اســت کــه در غــرب 
ــت  ــم تح ــا آن ه ــود دارد ام ــی وج آزادی اجتماع
تاثیــر تبلیغــات و پروپاگاندايــی اســت کــه در آنجــا 
وجــود دارد و در واقــع منافــع خاصــی دنبــال مــی 
شــود کــه براســاس آن مــردم هــم بــه آن ســوق 

پیــدا مــی کننــد.
ــد اســت کــه آزادی اجتماعــی هــم   ايشــان معتق
در آنجــا چــون تحــت تاثیــر تبلیغــات اســت وجــود 
نــدارد. بنابرايــن تعبیــر شــما درســت اســت يعنــی 
در يــک جامعــه اســالمی هــر دو اينهــا بايســتی با 
ــی مقدمــه ای  هــم مالحظــه شــوند و آزادی درون
بــرای آزادی اجتماعــی اســت. اگــر از نــگاه اســتاد 
مطهــری بخواهیــم بحــث کنیــم، فــردی کــه وارد 
فضــای اجتماعــی و آزادی اجتماعــی بشــود و فاقد 
ــا سیاســتی  ــی باشــد، طبیعت آزادی معنــوی و درون
کــه در آنجــا اتخــاذ مــی شــود بــه صــورت 

ــود. اســالمی نخواهــد ب

||در بحــث آزادی سیاســی کــه در کتــاب 
ــدی  ــیم بن ــه تقس ــد ب ــان آوردی خودت
شــهید مطهــری در خصــوص آزادی 
ــن تقســیم  ــد، ای ــه ای اجتماعــی پرداخت
ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــدی را چگون بن
آیــا آن را از بقیــه متمایــز مــی کنــد؟ یــا 
اینکــه در راســتای همیــن هــا و در درون 

ــد؟ ــی بنی ــا م ــن ه همی
ــش  ــری نق ــتاد مطه ــگاه اس ــی در ن آزادی سیاس
ــاظ  ــه لح ــم ب ــن را ه ــژه ای دارد. اي ــگاه وي و جاي
نظــری در انديشــه ايشــان مــی تــوان تبییــن کــرد 
و هــم بــه لحــاظ عملــی مــی تــوان بــه مبــارزات 
خــود ايــن عزيــزان در قبــل از انقــالب اشــاره کرد 
ــوی  ــم پهل ــا رژي ــه ب ــته مقابل ــه برجس ــه وجه ک
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــث آزادی سیاس ــن بح همی
ــد سیاســی کشــور  ــند و در رون ــر باش ــد موث بتوانن
ــذاری  ــدرت اثرگ ــون ق ــذا چ ــد. ل ــارکت بکنن مش
آزادی سیاســی بــر تعییــن سرنوشــت جامعــه 
بیشــتر اســت، بنابرايــن از اهمیــت بیشــتری هــم 

ــت. ــوردار اس ــتاد برخ ــگاه اس در ن
بــه طــور خالصه مــی تــوان گفــت آزادی سیاســی 
ــت  ــترين فعالی ــن و بیش ــا کمتري ــک معن ــه ي ب
سیاســی را در بــر مــی گیــرد. در واقــع حــق 
انتخــاب کــردن بــه رســمیت شــناخته مــی شــود 
ــح ايشــان اســت  ــد و تصري ــه و تاکی ــورد توج و م
کــه مــردم از حــق انتخــاب کــردن کــه معمــوال در 
رای دادن تبلــور پیــدا مــی کنــد، برخــوردار باشــند 
کــه بــه عنــوان پايیــن تريــن ســطح از مشــارکت 
ــی بحــث  ــده اســت. از طرف ــناخته ش سیاســی ش
انتخــاب شــدن و بــه عهــده گرفتــن يــک مقــام و 
منصــب رســمی اســت که توســط مــردم بايســتی 
ايــن اتفــاق بیافتــد و ايــن موضــوع توســط ايشــان 
ــن ســطح مشــارکت سیاســی  ــوان باالتري ــه عن ب

ــرد. ــرار مــی گی مــورد توجــه ق
ــی از  ــف يعن ــن طی ــه اي ــه در میان ــن اينک ضم
انتخــاب کــردن تــا انتخــاب شــدن مباحــث 
ديگــری وجــود دارد کــه بحــث انتقــاد و اعتــراض 
علیــه حاکمــان، کارگــزاران و... برخــی مولفــه های 
ــه رســمیت  ديگــر مشــارکت سیاســی در اينجــا ب
شــناخته مــی شــود و مــورد توجــه ايشــان اســت. 
ــه  ــک جامع ــد در ي ــی توان ــه م ــادی ک ــه ابع هم
ــه آزادانديشــی، آزادی  ــن باشــد از جمل نقــش آفري
مطبوعــات و رســانه هــا در نقــد عملکــرد حاکمان 

و...مــورد تاکیــد ايشــان اســت. از نظــر ايشــان اگــر 
ايــن بخــش تــا حــدودی حــل بشــود مــی توانــد 
بخشــی از انحرافاتــی کــه وجــود دارد را حــل کنــد. 
ــژه  ــه وي ــه ســیره ائمــه و ب ايشــان در مباحثــش ب
امــام علــی)ع( اشــاره دارد و مصاديــق مختلفــی را 

ــرار مــی دهــد. در ايــن قســمت مــورد توجــه ق

ابتدایـی  فرمایشـات  بـه  توجـه  بـا   ||
خودتـان یک نـگاه  فلسـفی مبنـای این 
تفکـر اسـت و طبیعتـا رویکـرد مطهری 
نسـبت بـه آزادی سیاسـی هـم زائیـده 

همـان مبانـی فلسـفی اسـت.
ــردم  ــاره ک ــث اش ــدای بح ــه در ابت ــور ک همانط
اگــر بخواهیــم انديشــه سیاســی اســتاد مطهــری 
ــفی  ــه فلس ــه انديش ــم ک ــاز داري ــکافیم نی را بش
ــه  ــم ک ــد ببینی ــم و بع ــی کنی ــان را بازشناس ايش
ــی  ــاد و اضالع ــه ابع ــان چ ــی ايش ــه سیاس انديش
دارد. طبیعتــا فــرد وقتــی کــه يــک جملــه يــا اثری 
دارد، براســاس آن منطــق و انســجام اصــول خــود 
ان متفکــر و مکتبی اســت کــه آن را پشــتیبانی می 
کنــد. بــه هرحــال آنچــه اســتاد مطهــری در بحث 
آزادی و انديشــه سیاســی مطــرح مــی کنــد، مبتنی 
برنــگاه دينــی و اســالمی ايشــان اســت. بــه ويــژه 
ــگاه  ــه نظــر مــی رســد کــه مکتــب ايشــان از ن ب
ــت )ع(  ــی اهــل بی ــی و ســیره نظــری و عمل قرآن
و نــگاه اخالقــی و مکتــب متعالیــه ســیراب شــده 

ــت. اس
 ايشــان هــم مــدرس فلســفه اســت و هــم 
نــوآوری هايــی دارد کــه درجــای خــود بايــد مــورد 
بررســی قــرار گیــرد و هــم در دوره قبــل از انقــالب 
ــا  ــدند ب ــی ش ــه م ــه مواج ــی ک ــکار متفاوت ــا اف ب
ايــن فلســفه بــه مقابلــه بــا آنهــا و نقــد آنهــا مــی 
پرداختنــد کــه قابــل توجــه اســت. بنابرايــن هــم 
ــی  ــراه ف ــه الاک ــم ک ــه داري ــی ک ــث دين در مباح
ــه  ــی دارد ک ــن، اســتاد مطهــری بحــث زيباي الدي
ديــن اجبــار بــردار نیســت و همچنیــن در مباحــث 
متعالــی فلســفی کــه مطهــری هــم وامــدار و پیرو 

ــت. ــی آن اس و حام
ــان را  ــه انس ــم ک ــی داري ــزاره هاي ــا گ ــا در آنج م
ــد و انســان چــاره ای از  ــار مــی دان ــور از اختی مجب
ــا  ــار باشــد ت ــدارد. انســان بايســتی مخت ــار ن اختی
بتوانــد مســیر خــودش را تعییــن بکنــد و بنابرايــن 
ــری  ــتاد مطه ــت. اس ــئول اس ــث مس ــن حی از اي
ــه  ــان ب ــاد دارد انس ــفی اعتق ــگاه فلس ــک ن ــا ي ب
لحــاظ اخالقــی هــم بايســتی آزاد باشــد و بــر ايــن 
ــه  ــار خــودش اســت ک اســاس هــم مســئول رفت
ــا مســئول اعمــال  اگــر انســان آزاد نباشــد، طبیعت
خــودش هــم نخواهــد بــود. حتــی در نفــی اجبــار 
و تحمیــل آزادی هــم بايســتی آزاد باشــد. بــه 
ــار  ــل تحمیــل و اجب همیــن دلیــل هــم آزادی قاب

ــت. ــردار نیس ب
آزادی را نمــی تــوان بــه يــک فــرد يــا بــه يــک 
ــتی از درون  ــه بايس ــرد، بلک ــل ک ــه تحمی جامع
انســان  و جامعــه بجوشــد و نهــادی بشــود و بــه 
اجمــاع برســد. ايــن همــان بحثــی اســت کــه در 
ابتــدا هــم بــه آن اشــاره کــردم کــه حــدوث آن 
ــی  ــد. يعن ــی افت ــاق م ــن اتف ــای پائی ــه ه از الي
حــدوث آن از جســم اتفــاق مــی افتــد، بايســتی 
کــه ايــن اتفــاق در درون مــا بیافتــد و آنــگاه در 
ــه  ــد. ب ــدا بکن ــان پی ــه سرريزبشــود و جري جامع
نظــر مــی رســد کــه ايــن فضــا فضايــی اســت 
کــه هــم از منظــر دينــی پشــتیبانی مــی شــود و 
در آثــار ايشــان مســتندات و ارجاعــات بســیاری 

ــود دارد. وج
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ـــو گـفتــگـ

علی اکبر والیتی در گفتگو با مهر:

کلیت علم تفکیک ناپذیر 
است/ توجه ابن سینا به 
مطالعات بین رشته ای

ــخیص  ــع تش ــتراتژيک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک ــی، رئی ــر واليت ــی اکب عل
مصلحــت نظــام گفت:امــروزه علــم بســیار توســعه پیــدا کــرده بــه همیــن دلیــل 
مــی تــوان گفــت کلیــت علــم تفکیــک ناپذيــر و برخــی دســته بنــدی هــا بــرای 

ــت. ــهولت کار اس س
ــخیص  ــع تش ــتراتژيک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک ــی، رئی ــر واليت ــی اکب  عل
مصلحــت نظــام در حاشــیه نشســت »ابــن ســینا پژوهــی« کــه  در همیــن مرکــز 
برگــزار شــده بــود گفــت: امــروزه علــم بســیار توســعه پیــدا کــرده بــه همیــن خاطر 
کلیــت علــم تفکیــک ناپذيــر اســت. اينکــه برخــی رشــته هــا را تقســیم بنــدی مثل 

تخصــص يــا فــوق تخصــص مــی کننــد بــه خاطــر ســهولت کار اســت.
وی افــزود: اگــر هرکســی بنــا بــه داليل مختلــف مثــل اســتعدادهای شــخصی و يا 
ســلیقه يــک رشــته را انتخــاب و فقــط همــان رشــته را مطالعــه کنــد، ارتبــاط  او بــا 
ســاير علــم قطــع مــی شــود و بهــره الزم وکاملــی از علــم جامــع نمــی بــرد و ايــن 
بــی ارتباطــی و کــم ارتباطــی بیــن متخصصیــن مختلف رشــته هــای علمــی باعث 

مــی شــود فايــده علــم بــرای جامعــه کــم شــود.
واليتــی بــا اشــاره بــه ابــن ســینا بــه عنــوان دانشــمندی کــه بــه بســیاری از علــوم 
ــه موضــوع بیــن رشــته ای توجــه داشــته تاکیــد کــرد:  ــه نوعــی ب ــود و ب واقــف ب
شــیخ الرئیــس کســی بــود کــه در زمــان خــودش کــه بــه حــدود هــزار ســال پیــش 
برمــی گــردد بــه بســیاری از علــوم از جملــه علــوم اســالمی، علــوم عقلــی و نقلــی، 
رياضیــات، علــوم تجربــی، نجــوم و فلســفه مســلط بــود. او در زمــان خــودش اولیــن 
نفــری بــود کــه بــاب بیــن رشــته ای بــودن را بــاز کــرد و بــه نوعــی نقــش مهمــی 

در آشــتی دادن میــان علــوم و رشــته هــای مختلــف داشــت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژيک مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام ادامــه داد: 
همانطــور کــه در ســخنرانی پروفســور برتولوچــی هــم اشــاره شــد ابــن ســینا اولیــن 
نفــری اســت کــه موضــوع مابعدالطبیعــه و متافیزيــک را بســیار بســط داده اگرچــه 
ارســطو پیــش از ايــن بــه مابعدالطبیعــه اشــاره کــرده بــود ولــی ابــن ســینا به شــکل 
کامــل تــر و مشــروح تــری بــه آن پرداختــه بــه طــوری کــه الهیــات مســیحیت و 

يهــودی هــا نیــز از ايــن بخــش آثــار او اســتفاده کــرده اســت.
نويســنده »فلســفه در ايــران و جهــان اســالم« اضافــه کــرد: ابــن ســینا کتــاب خود 
ــطو را  ــاب ارس ــار کت ــدود ۴0 ب ــرده ح ــاره ک ــه در آن اش ــه ای دارد ک ــی نام زندگ
ــی در  ــا اينکــه يــک روز وقت ــی خــوب آن را متوجــه نشــده اســت ت ــده و خیل خوان
ــاب راز مابعدالطبیعــه  ــه اصــرار يــک دستفروشــی کت ــدم مــی زده ب ــازار بخــارا ق ب
فارابــی را مــی خــرد و بعــد از آن بــه موضــوع مابعدالطبیعــه و متافیزيــک عالقمنــد 
و متوجــه آن مــی شــود بــه همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت بعــد از ارســطو، فارابــی 
معلــم دوم ابــن ســینا بــوده اســت. البتــه ابن ســینا هیــچ گاه معلــم زنــده و حضوری 
در مــورد موضــوع متافیزيــک نداشــته و همیشــه خــودش بــه وســیله متــن و کتــاب 

مــی آموخــت.

استاد  لیله کوهی،  زاده   االسالم حسن  حجت 
حوزه  علمیه  قم و کارشناس زبان و ادب عرب 
در گفتگویی با این خبرگزاری ضمن تشریح 
برخی فعالیت های زبان پژوهانه خود درباره 
زبان و ادبیات عربی و فارسی، با محوریت ادبیات 
قرآنی و روایی، اهمیت و اعتبار شیوه های گوناگون 
زبان پژوهی در بستر قرآن را مورد واکاوی قرار 

داد. این گفتگو از نظر می گذرد؛

|| بـه نظر شـما نقش رسـانه ها در پیشـبرد 
پژوهـش هـای زبانـی و ادبـی بـه ویـژه در 

حـوزه کتـب و معـارف دینی چیسـت؟
در وهلــه نخســت، کاری کــه شــما مــی توانیــد بکنیــد 
ايــن اســت کــه بــه مــردم بگويیــد کــه حــوزه هنــوز 
ــردم  ــد و م ــی کنن ــت کار م ــه درس ــانی را دارد ک کس
ــا  ــد ت ــالش کنی ــه ت ــن ک ــد نباشــند و کار دوم اي ناامی
پژوهشــهای غیــر متعــارف و ديگرگــون بــه رســمیت 
شــناخته شــوند و ديــده شــوند. يکــی از مشــکالتی که 
مــا داريــم ايــن اســت کــه بايــد بــا کمتريــن امکانــات، 
ــت  ــکده  ثب ــا پژوهش ــم. م ــرورش دهی ــگر پ پژوهش
ــدر  ــم. چق ــدرک نداري ــم. حــق اعطــای م شــده نداري
يــک نفــر بايــد واقعــاً دانــش دوســت باشــد تــا بــدون 
توجــه بــه ايــن مســائل بیايــد و روي ايــن موضوعــات 
ــای شــخصي اســت.  ــا انگیزه ه ــط اينه ــد؟ فق کار کن
لــذا بیشــترين وقــت من َصــرف نیروســازی می شــود. 
ولــی نیروهايــی کــه مي آينــد بايــد بــه ســطح مطلوبی 
ــد  ــی ببینن ــد، آموزش هاي ــی بگذرانن ــند، دوره هاي برس
تــا بــه ســطح مطلــوب برســند. خــب يــک جــوان تــا 
ــد  ــد از آن بتوان ــش و بع ــه دان ــه کن ــد ب ــد برس بخواه
بپــرد و تولیــد علــم کنــد، بايــد زندگــی کنــد، تأمیــن 
ــه  ــت ک ــذا الزم اس ــت، ل ــع اس ــا مان ــن ه ــود و اي ش
ــه  ــا توج ــود. ب ــس ش ــا منعک ــت پژوهش ه ــن دس اي
بــه ايــن شــرايط، بنــده بــه هــر انــدازه ای کــه مانعــی 

در راه نباشــد در خدمــت جوانــان و جوينــدگان هســتم. 
در همیــن راســتا هــم يــک دوره واژه شناســی تطبیقی 

ــان فارســی تدريــس کــردم. زب

ــده  ــوب ش ــی مکت ــن دوره واژه شناس || ای
ــت؟ اس

 متأســفانه در ســال های حــدود ۷0 کــه وســائل ضبــط 
ــه  اينقــدر پیشــرفته نبــود، کالس هــا برگــزار شــد و ب
ــز نتوانســتیم  ــی هرگ ــط شــد ول ــواری ضب صــورت ن

بازيافتــش کنیــم.

ــح  ــی توضی ــی تطبیق ــاره واژه شناس || درب
ــد؟ ــی دهی م

ــا و  ــا ي ــف ت ــی را از ال ــای فارس ــام واژه ه ــی تم يعن
ــا  ــم و ب ــر واژه را آوردي ــه ه ــوط ب ــای مرب گزارش ه
ــای  ــی و زبانه ــان فارس ــه در زب ــی ک ــام واژه هاي تم
پیرامونــی بــوده تطبیــق کرديم. يک کار شــگرفی شــد 
کــه يادداشــت های خــودم و برخــی شــاگردانم هنــوز 
هســت. اين يک گارگاه آموزشــی واژه شناســی فارســی 
بــود. بعــد يــک دوره ترکیب شناســی برگــزار کرديــم. 
ترکیب هــای زبــان فارســی کــه مربــوط بــه دوره هــای 
باســتانی، میانــه و جديد بــود را بررســی کرديــم و االن 
ــک  ــون ي ــغولیم. چ ــم مش ــر ه ــای ديگ ــه زبان ه ب
ــا  ــود ب ــی ش ــد و نم ــان بشناس ــد زب ــناس باي زبان ش
يــک ســری توهمــات کلــی کار تحقیقــی کــرد. شــايد 
جالــب باشــد برايتــان کــه مــن يــک مجموعــه  شــعر 
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــی دارم ک ــان انگلیس ــه زب ب
ســروده ام. چــون بايــد بــه حــوزه  ادبیــات يــک زبــان 
مســلط بــود و ِصــرِف دانســتن آن زبــان کافی نیســت.

|| دوره  ترکیب شناسی چقدر طول کشید؟
ــه  ــم ک ــری ه ــال. کار ديگ ــت س ــت هش ــايد هف ش
ــود.  ــت ب ــات اهــل بی ــم واژه شناســی رواي انجــام دادي
احاديــث را اصــاًل از منظــر حديثــی يــا معنــای مقصود 
ــه کار گرفتــه شــده  ــم، از حیــث واژگان ب ــگاه نکردي ن

گفتگو با یک پژوهشگر زبان و ادبیات عرب

ضرورت تربیت پژوهشگر برای واژه پژوهی/ 
اهمیت زبان پژوهی در فهم قرآن

مسعود   فقیهی
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ـــو گـفتــگـ

ــائل الشــیعه. ــم. از اول وس بررســی کردي

|| روایــات صحیــح و ســقیم اش را جــدا 
کردیــد یــا همــه را بررســی کردیــد؟

مــن معتقــدم کــه اگــر جعــل هــم شــده در زمان 
صــدوِر حديــث جعــل شــده و فضــا را می رســاند. 
ــالب  ــرای ط ــی ب ــورت کارگاه ــه ص ــن را ب اي
انجــام داديــم تــا طلبه هــا بــا شــیوه های 
ــی آشــنا  ــون دين ــرد آن در مت واژه پژوهــی و کارب
شــوند. امــا چــون ديديــم کــه آنهــا قواعــد کلــی 
پژوهشــهای زبانــی را نمی داننــد و برايشــان 
لغت نامه هــا  روی  آمديــم  اســت،  مشــکل 
ــب  ــی کت ــس و برخ ــم. معجــم المقائی کار کردي
ــا  ــای آنه ــتیم و تحلیل ه ــن گذاش ــر را مت ديگ
ــن  ــه اي ــور ب ــه چط ــم ک ــل کردي ــاز تحلی را ب
تحلیــل رســیده اند. بعــد گفتیــم اگــر همیــن کار 
را بــا دانــش امــروز انجــام بدهیــم چــه نتیجــه ای 
حاصــل مي شــود و چــه فرقــی بــا آن تحلیل هــا 
دارد. در مرحلــه  بعــد متــن را هــم حــذف کرديــم 
ــه در  ــم ک ــروع کردي ــا ش ــش را از اينج و پرس
واژه شناســی و زبان شناســی چــه مــی شــود 
ــود در  ــی ش ــهايی م ــه روش ــا چ ــاًل ب ــرد؟ مث ک
زبــان پژوهــش کــرد و قواعــدش چیســت؟ مثــاًل 
اين کــه اصــل در وضــع واژه بــرای محسوســات 
اســت يــا بــرای معقــوالت اســت؟ در هــر کــدام 

ــم. ــدد زدي هــم مثالهــاي متع
ــم  ــل کردي ــور عم ــئله مح ــا مس در آن دوره ه
کــه زبــان چگونــه بــه وجــود مــی آيــد، چگونــه 
ــي ای را  ــای عموم ــد؟ بحث ه ــی کن ــت م حرک
هــم در مــدارس علمیــه بــرای طــالب در همین 
زمینه هــا برگــزار مــی کرديــم. امــا چــون متــن 
ــاز  ــداری مشکل س ــم مق ــل نمیکردي محــور عم
بــود. مثــاًل در مدرســه ای طــالب بــه مــا 
ــا  ــعدی را ب ــتان س ــه گلس ــد ک ــنهاد دادن پیش
ايشــان بخوانیــم. مــا مقدمــه  گلســتان را در چنــد 
ســال خوانديــم. روش مــا ايــن بــود کــه از حروف 
شــروع مــی کرديم تــا کلمــات و ترکیبــات. اصل 
واژه  کجايــی اســت؟ مثــاًل کلمــه  »مّنــت« يــک 
هفتــه بحــث بــرد. تمــام واژگان مشــابه و معانــی 
احتمالــی و مقصــود گوينــده. همــه  ايــن طلبه هــا 

ــد. ــی بودن هــم قرآن

|| چقــدر نــگاه یــک طلبــه یــا روحانــی 
ــی و  ــی و معناشناس ــه کار واژه پژوه ک
ــد،  ــام داده باش ــدی واژه انج تاریخ من
فــرق دارد بــا روحانــی بــا طلبــه ای کــه 

ــد. ــی شناس ــا را نم این ه
ــويد،  ــر ش ــا حاض ــه م ــر در درس فق ــما اگ  ش
از بــس بــدکار کرده انــد بــا طلبه هــا، اينهــا 
را ريســمان ســیاه و ســفید و ايــن مباحــث 
ايــن  چقــدر  کــه  مي بینیــد  مي ترســند، 
ــي  ــش دارد. زمان ــه و اســتنباط نق مباحــث در فق
کــه حــرف علمــي زده شــود و اهلــش بشــنوند، 
ــي  ــي از تغییرهاي ــد. االن در يک ــاً مي پذيرن حتم
کــه مــا بــه صــورت هفتگــي مي گوئیــم، تغییــر 
ــاب  ــي انتخ ــات گزينش ــت؛ آي ــرآن اس ــي ق ادب
ــات  ــروف، و کلم ــاره  ح ــاً درب ــوند، و دقیق مي ش
ــف  ــرآن کش ــي اي از ق ــود و معان ــث مي ش بح
مي شــود کــه طــالب بــه وجــد مي آينــد 
و شــیرين و مؤثــر مي شــود و قــرآن مهــم 
ــان  ــای خودم ــم حرفه ــا نمي خواهی ــود. م مي ش
را بــه دوش قــرآن بگذاريــم. آدمــی کــه منصــف 

باشــد در دانــش، خــودش مي دانــد کــه کجــا دارد 
علــم ســازي و علــم بافــي مي کنــد و کجــا دارد 

کشــف مي کنــد.

|| در فعالیت هـای زبان شناسـانه و واژه 
پژوهانه ی فعلـی، رویکردهای گوناگونی 
وجـود دارد کـه بسـیار متأثـر اسـت از 
دسـتاوردهای محققیـن غربـی در ایـن 
زمینـه. از سـویی بـرای کشـف معانـی 
قـرآن بـه ایـن پژوهش هـا نیاز اسـت 
و از سـوی دیگـر، رویکردهـای موجود، 
بومـی و متناسـب بـا بسـترهای دینی و 
اهداف مطـرح شـده در آن ها نیسـتند. 
این سـبب شـده کـه پژوهشـگر قرآنی 
مـا در روش شناسـی خـود، بـا تکیـه 
غیـر  اندیشـمندان  دسـتاوردهای  بـه 
مسـلمان، پژوهش در متن دینـی را آغاز 
کند و بـه نتایجـی یـا جهت گیری هایی 
برسـد کـه متـن آن را اقتضاء نکـرده یا 
خـالف آن را گفتـه اسـت. چـه ایـن که 
خـواه ناخـواه، روش، به عنوان شـیوه ی 
فهـم، تأثیـر خـود را بـر برون دادهـای 
ایـن پژوهش هـا خواهـد گذاشـت. به 
نظـر شـما بـرای بهبـود پژوهش هـای 

موجـود، چـه بایـد کرد؟
بـه نظـر حقیـر کاري که بايـد انجـام دهیـم اين 
اسـت کـه بـرای مکاتـب مختلـف واژه پژوهـی 
بايـد پژوهشـگر تربیـت کنیـم و در هـر مکتبـی 

متخصـص خـودش را تربیـت کنیـم.

|| مثــالً رویکــرد عرفانــی را از تاریخــی 
ــا  و از رویکــرد فلســفی جــدا کنیــم و ب
هــر رویکــردی پژوهشــگر تربیــت 

ــم؟ کنی
ــا  ــن پژوهش ه ــد در اي ــم نباي ــال ً ه ــه. و اص بل
نتیجه گــرا باشــیم. يکــي از آفت هــای ايــن 
ــه  ــم »ک ــدام مي گوئی ــه م ــت ک ــن اس ــوم اي عل
چــه«؟، »بــه چــه کار مي آيــد«؟ و مــن معتقــدم 
ــت.  ــا اس ــان م ــه  نردب ــت، پل ــِف واقعی ــه کش ک
شــما هــر چیــزی را کــه کشــف واقعیــت نکنیــد 
ــام  ــو کشــف ت ــه آن، ول ــر شــويد ب ــی نزديکت ول
هــم نکنیــد از آن، بعدهــا در پژوهش هــای بعدی 
اثــرش را مي گــذارد. مــن در دانشــگاه »علیگره« 
در هنــد دربــاره  »واژه های عرفانی« ســخنراني اي 
ــردم  ــرض ک ــب راع ــن مطل ــتم، در آنجــا اي داش
کــه: شــما عزيــزان در پژوهش هــاي زباني تــان، 
را  معرفتــی خــاص  يــک حــوزه   واژهــاي 
»اســتاتیک« )ايســتا( بررســی مــی کنیــد، مثــاًل 
ــت،  ــعر دوره  بازگش ــجاده« در ش ــد »س مي گوئی
ــا را  ــد اينه ســجاده در شــعر دوره  خراســانی و بع
ــد. در  ــتنتاج مي کنی ــد و اس ــم مي گذاري ــار ه کن
حالــي کــه تطــور پیــدا شــده و مفهــوم ســجاده 
ــه  ــد ب ــا ايــن جــا فــرق دارد. شــما باي در آنجــا ب
ــد  ــي کنی ــا( بررس ــک« )پوي ــورت »داينامی ص
ــزی  ــش چی ــي رود، از معناي واژه را. واژه دارد راه م
ــه  ــزی اضاف ــش چی ــه معناي ــا ب ــم مي شــود ي ک

مي شــود. واژه ثابــت نمي مانــد.

ــه واژه مقطــع  || مشــکل اینجاســت ک
زمانــي نــدارد کــه مثــالً شــما نگهــش 
داریــد و مرزبنــدی معنایــی کنیــد 
و بگوئیــد از اینجــا بــه بعــد واژه 

معنایــش جدیــد مي شــود.
خــب پــس کار دانشــمند چیســت؟ او هــم بايــد 
مثــل عــوام بــه واژه نــگاه کنــد؟! او بايــد همیــن 
ــن  ــدش را تدوي ــد. ]روش و مت ــام ده کار را انج
ــي  ــذا در زمان ــد[. ل ــا ايــن شــیوه کار کن کنــد و ب
ــش  ــده دوش ــوی میک ــه ک ــد »ب ــه مي گوي ک
ــه شــهر کــه ســجاده  ــد// فقی ــه دوش مي بردن ب
مي کشــید بــه دوش« ايــن ســجاده غیــر از 
ــری مطــرح  ــه در دوره  ديگ ســجاده ای اســت ک
ــوده،  ــد ب ــاِد زه ــجاده نم ــعر، س ــت. در آن ش اس
ــي  ــر زمین ــرف روی ه ــه ط ــوده ک ــن ب ــاِد اي نم
ــته اند.  ــر نداش ــه ُمه ــا ک ــده. آنه ــاز نمي خوان نم
ــر و  ــه  ُمه ــم لِفاف ــا داري ــه االن م ــجاده ای ک س
تســبیح ماســت. آن ســجاده ای کــه او داشــت بــر 
شــانه حمــل مي شــد. عرفايــی بوده انــد کــه بــر 
ــجاده را  ــد. آن س ــی کرده ان ــن م ــجاده په آب س
ــرق دارد و  ــن ســجاده ف ــا اي ــه ب ــد ک شــما ببینی
آن وقــت معانــی کــه بــه ازاء اينهــا جعــل شــده 
اســت آنهــا بــا جهــات ثانــوی کــه در واژه بــه کار 

مي رفتــه متفــاوت مي شــود.
البتــه ايــن روش وابســتگي های زيــادي هــم بــه 
ــادي  ــا مب ــرا آنه ــی دارد. زي ــای پیرامون دانش ه
ايــن علــم هســتند و اگــر مــا در اينجــا بــه نتیجه 
ــم قضــاوت درســتي  درســتی نرســیم، نمي توانی
ــش  ــا از پیداي ــور م ــاًل تص ــیم. مث ــته باش داش
ــه  ــا ب ــر و تطــور آن چــه هســت؟ آي ــان، تکثی زب
ــا  ــن اينه ــادالت بی ــه تب ــی و ب ــای زبان کلوني ه
ــم.  ــار قائلی ــه  انتش ــه نظري ــه ب ــا اينک ــم ي قائلی
ــه تصــور  ــن ک ــه اي ــي بســتگي دارد ب ــن خیل اي
مــا از حیــات بشــر چگونــه باشــد. ايــن کــه بشــر 
کجــا و چــه جــور بــه وجــود آمــده؟ آيــا مــا واقعــًا 
ــه بشــر  ــاي ماتريالیســتی ب ــک مبن ــا ي ــم ب داري
نــگاه مي کنیــم و ايــن کــه آيــا انســان در نقــاط 
مختلــف بايــد از ترکیــب آواهــا زبــان را بیافرينــد 
يــا نظريــه  خلــق را قائلیــم که انســان خلق شــده 
و زبــان بــه او تعلیــم شــده )علــم األســماء(؛ بعــداً 
تطــورات پیــدا شــده و در نقــاط مختلــف منتشــر 
ــای  ــری پژوهش ه ــک س ــه ي ــا ب ــذا م ــده؟ ل ش
ــاز داريــم. يکــی از عالقه مندي هــای  ــي نی میدان
ــان  ــه زب ــت ک ــن اس ــان اي ــوزه  زب ــن در ح م
ــان  ــن را و بومی ــکای التی سرخپوســت های آمري
اســترالیا را بــا زبان هــای بومــی خاورمیانــه 

مقايســه کنیــم.

ــگ  ــوم و فرهن ــه ق ــوان س ــه عن || ب
ــت  ــوز دس ــان هن ــه زبان ش ــي ک بوم

ــت؟ ــورده اس نخ
ــرت  ــا مهاج ــم اينه ــه ببینی ــت ک ــن جه ــه اي  ب
کرده انــد يــا نــه، چــون متأســفانه گزارش هايــی 
کــه بعدهــا غربي هــا ســعی کردنــد پنهــان کننــد 
ايــن اســت کــه برخــی سرخپوســت ها مهاجــران 
قفقازنــد. اگــر واقعــاً ژنتیــک و ريشــه هاي زبانــي 
ايــن را تأئیــد کنــد، نظريــه  انتشــار تثبیــت خواهد 
شــد. شــما از همیــن پژوهــش مي خواهیــد 
ــی  ــم زبان شناس ــادی عل ــا و مب ــوان مبن ــه عن ب
و واژه پژوهــی اســتفاده بکنیــد. مثــاًل ربــط 
زبان هــای کلدانــی و ســومری بــه زبــان ترکــی 
ــی اســت  ــدرش ترک ــی آذري چق چیســت؟ ترک
و چقــدرش فارســی اســت؟ نــه از حیــث تبــادل 

ــث پیشــینه. واژه، بلکــه از حی

|| یعنــي بســتر بــه وجــود آمــدن ایــن 

زبــان چیســت؟
ــه  ــه. متأســفانه مــا در ايــن بســترها بســیار ب  بل
در  مي کنیــم  اعتمــاد  غربي هــا  دانش هــای 
حالــی کــه بايــد بازآفرينــي کنیــم. همــه  اين هــا 
را بايــد بــا نــگاه مشــکوک بنگريــم. چــون قطعــًا 
و  دارد  ســوگیری  غربي هــا  پژوهش هــای 
ــران  ــوی، اي ــی کــه در دوران پهل ــاً در زمان طبیعت
وابســتگي هاي نزديــک بــا دولــِت غاصــِب 
ــل اينکــه اســرائیل در  ــه دلی اســرائیل داشــته، ب
منطقــه تنهــا مانــده، برنامــه  ُدول اســتعماری اين 
ــار قديمــي داشــته  ــک ي ــه اســرائیل ي اســت ک
ــد  ــما مي بینی ــه ش ــت ک ــت اس ــن وق ــد، اي باش
پژوهش هــا ايــن ســو را دارد کــه از حیــث 
تاريخــي مــا را بــه يهــود پیونــد بدهــد. در حالــی 
کــه گزارش هــای تاريخــی خــالف ايــن را 
نشــان مي دهــد؛ يــا ايــن ســو را دارد کــه حتمــًا 
بیــن مادهــا و ســومری هــا شــکاف ايجــاد کنــد، 
بیــن مــا کــه نــژاد آريايي هــاي مهاجــر ســیبری 
هســتیم بــا ســامی  نژادهــا فاصلــه ايجــاد کنــد.

ــد  ــد بگوئی ــی خواهی ــما م ــی ش || یعن
کــه این هــا متأثــر از فضــای سیاســت 

ــت؟ اس
بلــه بلــه. البتــه چــون اينها نظريــات غیر رســمی 
ــد و از  ــرار مي گیرن هســتند، عمومــاً در حاشــیه ق
ــه  ــاز ب ــوزه  نی ــا در ح ــوند. م ــده مي ش ــن ران مت
پژوهشــگاه های جــدي اي داريــم کــه ايــن 
ــد.  ــد کن ــاز تولی ــا را ب ــا و اصــول و روش ه مبناه

ــم. ــم اعتمــاد کنی ــه آنچــه داري ــد ب نباي

|| البتـه ایـن مسـئله ها جدیداً و توسـط 
غربي هـا ایجـاد شـده اسـت و مـا آنها 
را در درون خودمـان نداشـته ایم. مثـاًل 
ما مسـئله  پیوند یـا گسسـت زبان های 
هنـدو اروپایـی بـا زبان هـای سـامي را 
نداشـته ایم. یا بهتر اسـت بگویـم بنده 

ندیـده ام. تاکنون 
ــودن نیســت  ــر نب ــی ب ــدن دلیــل خوب ــه ندي البت
ــت  ــت. درس ــوده اس ــئله ها ب ــن مس ــه اي وگرن
اســت کــه زبــان فارســی يــک زبــان مبنــی بــر 
ــری و  ــای عب ــت و زبان ه ــی اس ــکوت ترکیب س
ــر حرکــت و  ــی و ســامی، زبانهــای مبنــی ب عرب
اشــتقاق، ولــي اينهــا نمي توانــد يــک پژوهشــگر 
را فريــب دهــد. مــا داريــم روی زبان هــای هنــد 
ــد،  ــمالی هن ــق ش ــای مناط ــم، زبانه کار مي کنی
ــدر  ــرا اينق ــد، چ ــی هن ــق جنوب ــای مناط زبانه
ــم کــه  ــد بدانی سانســکريت برجســته شــده؟ باي
به انــدازه  آمیختگــی نــژادي و بلکه بیشــتر از آن، 
آمیختگــی زبانــی داريــم و اصــاًل زبان فارســی و 
زبــان عربــی ممکــن اســت مهــدش جــا بــه جــا 
شــده باشــد، يعني شــما بــا جغرافیــای اســتاتیک 
ايــن را مي بینیــد، مــن بــا جغرافیــای داينامیــک، 
ــا يــک جمعیــت کوچ نشــین غیروابســته  شــما ب

ــه رو هســتید. ــه ســرزمین و وطــن رو ب ب
ــن  ــاد کجاســت؟ م ــد حــوزه  م االن شــما بگوئی
فکــر مــی کنــم بیشــتر عراقــی اســت تــا ايرانی. 
ــان  ــه کوهســتانهای شــرقی می ــوط ب ــه مرب البت
ــف  ــما تعري ــه ش ــی ک ــاًل فارس ــی اص رودان. ول
مي کنیــد، بیشــتر خوزســتان اســت. يیالق شــان 
ــان  ــه ولیعهد نشین ش ــی ک ــوده، در حال ــیراز ب ش
ــه  گرمســیر( و آثارشــان بیســتون  جهــرم )منطق
ــن اســت. اصــاًل  ــوان مدائ ــیرين و اي و قصــر ش
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ـــو گـفتــگـ

تصــور ســرزمینی و جغرافیــای اقلیمــی مــا 
اشــکال دارد. مثــاًل جزيرة العــرب را خشــک 
ــی  ــوده؟ يعن ــک ب ــی خش ــي از ک ــم، ول مي بینی
ــن ســرزمین را همین  جــور خشــک و  ــد اي خداون

ــده؟! ــف آفري ــي آب و عل ب

ــل  ــرب قب ــخ ع ــاِب تاری ــن در کت || م
از اســالم، نوشــته  ســلیم الحــوت، 
ــبه جزیره   ــق ش ــه مناط ــدم ک مي خوان
ــام(،  ــک ش ــمال )نزدی ــتان، ش عربس
طائــف  منطقــه   )یمــن(،  جنــوب 
)البتــه  بــوده  حجــاز  منطقــه ي  و 
نیــز  دیگــري  تقســیم بندي هاي 
هســت(، و البتــه قطعــاً منطقــه  مرکزي 
کــه حجــاز اســت و محــل ظهــور 
ــان  ــوده و زندگي ش ــک ب ــالم، خش اس

ــوده. ــدوي ب ب
 تــا چنــد ســال پیــش از اســالم را بررســی کــرده 

بــود؟

ــش اش را،  ــال پی ــدود 500 س ــا ح || ت
ــد. ــق نمي ده ــخ دقی ــه تاری البت

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا اي ــکاالت م ــي از اش يک
ــاًل  ــم. مث ــنايي نداري ــی آش ــاي پیرامون دانش ه
همــان زبان شناســی و زبان پژوهــی را کــه 
پژوهش هــای  مي خواهیــم،  آن  بــا  بلديــم، 
باســتاني را انجــام دهیــم در حالــي کــه مــا 
ســیر تطــور اقلیمــي دنیــا را در دانش هــاي 
ديگــري داريــم. مثــاًل وقتــي مي بینیــد گزارشــی 
داريــم کــه از منطقــه  سردســیر شــمال روســیه، 
آريا يي هــا مهاجــرت کردنــد، آيــا اصــاًل گــزارش 
صحیــح تاريخــي هســت يــا نــه، چــون روس ها، 
ــاب  ــد و »اصح ــه  اََرس آمده ان ــد. از ناحی اِروس ان
ــل  ــت تحلی ــد درس ــما باي ــد، ش ــرِّس« قرآن ان آل
کنیــد تــا نتیجــه ي  درســتي بگیريــد. بــه يکــی 
از آقايــان مــدام تحلیــل روايــي مي کردنــد 
ماجــراي نــوروز را و آن را مذمــت مي کردنــد، 
گفتــم کــه ايــن بحــث را نکنیــد، نــوروز در قــرآن 
ــي نیســت بلکــه از  ــاً از ســنن ايران اســت و اتفاق
ــن را  ــم اي ــت ه ــت. رواي ــم اس ــنن آل ابراهی س
ــه  ــن ســنت را عجــم نگ ــه اي ــد ک ــد مي کن تأئی
ــی  ــودش عجم ــنت در ذات خ ــن س ــته، اي داش
ايــن تصــورات علمــی و روشــی  نیســت. 
ــد در  ــا باش ــی م ــوب ذهن ــی رس ــود وقت موج

پژوهش هــای مــا تأثیــر مي گــذارد.

ــینه  واژه  ــاره  پیش ــی درب ــا کم || لطف
پژوهــی در زبــان و ادب عربــی توضیــح 
دهیــد و ایــن کــه نخســتین ثبت هــا از 
زبــان عربــی مربــوط بــه چــه دوره  ای و 

چگونــه بــوده اســت؟
ــک  ــرآن ي ــه ق ــت ک ــه داش ــد توج ــه باي اواًل ک
ــوان  ــاِن ت ــاز از پاي ــت و اعج ــاز اس ــاِب اعج کت
بشــری شــروع مي شــود، لــذا آنچــه کــه 
ــد،  ــت مي کنن ــاء مطالبشــان رعاي فصحــاء در الق
همــه  آن را دارد و باالتــر از آن را هــم دارد و فــرق 
ــی  ــان عام ــک انس ــا ي ــح ب ــان فصی ــک انس ي
ايــن اســت کــه او کلمــات را هماننــد گوهرهــای 
ــی  ــه کار م ــرش ب ــتر هن ــده، در بس ــیده ش تراش
ــک  ــه ي ــت ک ــار داش ــود انتظ ــی ش ــرد. نم ب
خطیــب واژه گزيــن باشــد و موســیقی کلمــات را 

رعايــت بکنــد و پیشــینه و دامنــه  معانــي مقصود 
و متبــادر غیــر مقصــود کالمــش را رعايــت 
ــن  ــذا اي ــد؛ ل ــات نکن ــرآن مراع ــی ق ــد، ول بکن
کــه بگوئیــم اکتفــا شــود بــه معنــای عرفــی يــا 
عــرف عــام يا عــرف متشــرعه، قطعــاً هــدر دادن 

ــت. ــی اس ــي قرآن معان
ــام  ــو ع ــه نح ــی ب ــوص واژه پژوه ــا در خص ام
ــی از  ــلمانها درک عمیق ــه مس ــم ک ــد بگوي باي
ــوزه   ــرا در ح ــته اند، زي ــی نداش ــئله  واژه پژوه مس
ريشه شناســی زبــان عربــی، آشــنايی بــا زبانهــای 
ديگــر نداشــته اند. قواعــد کلــی از شــناخت افــراد 
ــات  ــناخت از جزئی ــود، ش ــل مي ش ــی حاص جزئ
اگــر نداشــته باشــیم، نمي توانیــم اســتنتاج 
قواعــد کلــی بکنیــم و اينهــا آشــنايی کافــی بــا 
زبان هــای ديگــر و قواعــد کلــی حاکــم بــر آنهــا 
ــا زبانهــای تاريخــی  نداشــته اند، بــه ويــژه کــه ب
آشــنا نبوده انــد، البتــه نــه اينکــه غريبــه بوده انــد 
ــم  ــنا ه ــی ناآش ــوده ول ــی نب ــلط کاف ــي تس ول
ــداری از  ــینه مق ــه س ــینه ب ــرا س ــد، زي نبوده ان
ــا  ــان آنه ــان در می ــان پیشین ش ــات زب خصوصی

ــده اســت. مان
ــاف،  ــد من ــی عب ــالت تاريخ ــی جم ــاًل بعض مث
ــا اينکــه از ســاختارهای  در قريــش باقــی بــود. ب
ــز  ــرد و نی ــت نمي ک ــزول تبعی ــان ن ــي، زم زبان
ــه   ــل ترددهــای رحل ــه دلی ــا زبانهــای ديگــر ب ب
شــتاء و صیف شــان بــه شــام و يمــن بــا هنــد و 
ــل  ــا اه ــوم يمني ه ــک س ــدی )ي ــای هن زبان ه
ــا زبانهــای شــرقی آشــنا  ــد( و ب هندوســتان بودن
ــه  ــه گفت ــن ک ــناختند، اي ــن را مي ش ــد، چی بودن
شــد: اطلبــوا العلــم ولــوا بالّســین، چین ناشــناخته 
را توصیــه نکــرده بودنــد، چیــن را مــی شــناختند، 
آشــنا بودنــد، اّمــا آشــنايی بــه انــدازه ای نبــود که 
اســتنتاج کننــد، لهــذا بهتريــن کاری کــه بــرای 
مــا انجــام داده انــد، ثبــت و گــزارش واقــع زبانــِي 
ــگرفی  ــاً کار ش ــه اتفاق ــت ک ــزول هس ــان ن زم
را انجــام داده انــد؛ امثــال خلیــل بــن احمــد 
ــارس  ــن ف ــی، اب ــن جن ــن(، اب ــدی )العی فراهی
و ديگــران کــه کوچکتريــن اصطالحــات و 
کنايــات و امثــال و ترکیبــات عــرب، حتــي عرب 
ــچ  ــذا هی ــد، ل ــت کردن ــا ثب ــرای م بیابانگــرد را ب
دوره  تاريخــی زبانــي ای در هیــچ بســتر زماني ای، 
ــت،  ــر نیس ــالم بهت ــت دوره  اس ــت اش از ثب ثب
ــه   ــر گوش ــی در ه ــر زبان ــما االن در ه ــی ش يعن
دنیــا برويــد، از ثبــت تاريخــی زبــان، ايــن مقــدار 

ــد. ــدا نمي کنی ــر پی خب

ــالف  ــرقین خ ــی مستش ــه برخ || البت
ایــن را مي گوینــد. آنهــا مي گوینــد 
چــون بــا آمــدن پیامبــر، تاریخ نــگاران 
شــروع کردنــد بــه ثبــت وقایــع 
ــع و گــزارش  ــچ منب ــزول و هی ــان ن زم
تاریخــی بیرونــي ای به مــا گزارشــی از 
ــع  ــن مناب ــکاء ای ــد، ات آن دوره نمي ده
بــه وقایــع مرتبــط بــا پیامبــر و اطــراف 
ایشــان اســت و حتــی در حــوزه  زبانــی 
ــان  ــزارش زب ــت و گ ــت ثب ــز، حرک نی

ــوده اســت. ــا ب ــر ایــن مبن ــز ب نی
ــه  ــما ب ــی ش ــت؛ وقت ــور نیس ــاًل اينط ــر، اص خی
ــه  ــد ک ــاًل مي بینی ــد، مث ــگاه کنی ــا ن لغت نامه ه
ــادرش  ــین در چ ــِي باديه نش ــد: »از اعراب مي گوي
شــنیدم کــه فــالن واژه را اينگونــه تلفــظ 

ــه  ــم ک ــا را داري ــیاري از ثبت ه ــرد«؛ بس مي ک
ــلوب ها  ــیاری از اس ــدارد، بس ــی ن ــتعمال قرآن اس
ــی  ــی و رواي ــتعمال قرآن ــه اس ــم ک ــم داري را ه
نــدارد. تمــام اشــعار عــرب را و تمــام خطابه هــای 
عربــی را کــه از مســلمان و غیــر مســلمان 
صــادر شــده را ثبــت کرده انــد، مکاتبــات را 
ــات  ــاب »بالغ ــر کت ــاًل اگ ــد، مث ــت کرده ان ثب
النســاء« راغــب اصفهانــی را ببینیــد کــه دربــاره  
ــرب  ــان ع ــِي زن ــمند و بالغ ــای ارزش خطابه ه
ــالم  ــري )س ــب کب ــان زين ــه يکي ش ــت ک اس
اهلل علیهــا( يــا ام کلثــوم يــا خطبــه  فدکیــه اســت 
ــم  ــه ضــرس قاطــع مي گوي ــن پیشــینه ب بنابراي
کــه در هیــچ زبانــی، مثــل دوره  اســالمي، 
ــم،  ــان نداري ــع زب ــق و جام ــزارش دقی ــت و گ ثب
مثــل خیلــی موضوعــات ديگــر کــه آنهــا درش 
پیــش گام  نیــز  اينجــا  بوده انــد،  پیــش گام 

بوده انــد.
نکتــه  دوم ايــن اســت کــه اکتفــاء بــه ثبــت هــم 
ــاًل  ــده اند، مث ــم ش ــل ه ــد و وارد تحلی نکرده ان
ــس  ــم المقائی ــا معج ــس، واقع ــم المقائی معج
اســت. واژگان را  تحلیــل مي کنــد. هــم در 
ــه   ــم در حیط ــد و ه ــن کار ش ــه  واژگان اي حیط
و  ســیبويه ها  طــرف  آن  از  کــه  اســلوب ها 
ــل  ــرف خلی ــن ط ــدند و از اي ــدا ش ــا پی اخفش ه
ــان  ــل زب ــا و تحلی ــن فارس ه ــا و اب ــن احمده ب
ــوز  ــد خــورد. هن ــل واژه هــا در اينجــا کلی و تحلی
ــرآن،  ــر واژه پژوهــی ق ــع معتب هــم يکــی از مناب
ــم  ــا نمي توانی ــرا م ــت، زي ــس اس معجم المقائی
کاری مثــل کار او را انجــام دهیــم، زيــرا در 
فضــای نزديــک بــه صــدر اســالم و زمــان نزول 
ــه از آن  ــر چ ــداً ه ــه بع ــام داده ک ــکار را انج اين
فضــا دورتــر شــويم ديگــر چنیــن کاری ممکــن 

ــت. نیس
مثــل ايــن کــه االن شــما گــزارش از هندوســتان 
تهیــه کنیــد و آن را بــا »التحقیــق فــي ماللهنــد« 
ابوريحــان مقايســه کنیــد، يــا االن ملــل و نحــل 
ــتانی  ــل شهرس ــل و نح ــا مل ــد و ب ــت کنی را ثب
ــد و  ــیر کنی ــی االن تفس ــا حت ــد ي ــه کنی مقايس
ببینیــد بــا تفســیر بلعمــی چــه نســبتی دارد؟ لــذا 
ــتخوان  ــته اند اس ــه داش ــی ک ــا داده هاي ــاً ب انصاف
خــرد کرده انــد تــا ايــن میــراث را بــه دســت مــا 
ــنايی  ــا آش ــه م ــده ک ــث ش ــن باع ــانند و اي برس
خوبــی از ثبــت زبانــی دوره  نــزول داريــم، 
ــژوه و  ــک واژه پ ــت ي ــی در دس ــای خوب داده ه
زبــان پــژوه هســت. امــا امــروز حــوزه  پژوهــش 
ــا  ــا ب ــه آنه ــنايی ک ــت. آش ــه اس ــترش يافت گس

ــم. ــا داري ــی نداشــته، م ــای پیرامون زبانه
ــم و  ــان کرده اي ــه ای بی ــا نظري ــا در اينج ــذا م ل
اســمش را گذاشــته ايم »اليه هــای زبانــی« 
و معتقديــم کــه افــکار و فرهنــگ يــک دوره ای 
از بشــريت و در يــک نقطــه  جغرافیايــی را 
کشــف  زبــان  اليه بــرداری  بــا  مي توانیــم 
کنیــم، همــان کاری کــه باستان شناســان و 
ــه  ــانی ک ــد و کس ــام مي دهن ــان انج زمین شناس
تنه هــای درخــت را بــرای دوره هــای خشکســالی 
ــم  ــان ه ــرای زب ــد، ب ــه مي کنن و آبســالی مطالع
مي شــود همیــن کار را کــرد. چــون دوره ای کــه 
ــت،  ــود اس ــت موج ــت، امنی ــارور اس ــگ ب فرهن
ــه  ــم ک ــت مي بینی ــالم اس ــرار و س ــط برق رواب
ــما  ــود و ش ــاد مي ش ــی دارد زي ــادالت واژگان تب
ــد  ــی بفهمی ــق واژگان واردات ــد از طري مي توانی

ــری در  ــوام ديگ ــه اق ــا چ ــی ب ــک قوم ــه ي ک
ــت. ــوده اس ــاط ب ارتب

|| یعنــی از طریــق واژگان وارداتــی بــه 
تبــادالت فرهنگــی و سیاســی و اقــوام 
ــده  ــا وارد ش ــه واژگان از آنه ــی ک و ملل

پــي ببریــم؟
ــی  ــت واژگان م ــی و لطاف ــاًل از زمخت ــه. مث بل
ــی  ــد و از معان ــی ببري ــه اخــالق آنهــا پ ــد ب توانی
ــي  ــد پ ــد مي توانی ــه کار مي برده ان ــه ب واژگان ک
ببريــد کــه بــه چــه چیزهايــی فکــر مي کرده انــد، 
چــه چیــزي برايشــان مهــم بــود. ايــن احتیــاج به 
پژوهشــکده های جديــد زبانــی دارد کــه واژه های 
جديــدی کــه در ســده های بعــد وارد زبــان عربی 
شــده اند يــا ســاخته شــده اند را از واژه هــای 

گذشــته جــدا کنیــم.
ــی وجــود  ــان، اســتثناءهای واژگان همیشــه در زب
دارد. يکــی از اشــتباهاتی کــه پژوهشــگران 
عــرب انجــام مي دهنــد ايــن اســت کــه خــالف 
قیاس هــای واژگانــی عــرب را حمــل بــر 
ــای  ــی خــالف قیاس ه ــد. حت ــیات مي کنن قیاس
ــو  ــا نح ــر قیاس ه ــرب را ب ــان ع ــدی زب قواع

حمــل مي کننــد.

|| ایــن کــه جــزو رســوِم درســِي زبــان 
و ادبیــات عــرب در حــوزه  علمیــه 

ــت. اس
ــی ايــن اشــتباه اســت. مثــاًل مي گوينــد  ــه. ول بل
ــد[  ــی ]دقــت نمي کنن ايــن واژه اشــتباه شــده ول
کــه در قــرآن کــه اشــتباه نشــده؛ در قــرآن 

ــم. ــد داري ــروج از قواع خ

از  || قدیمي تریــن پیشــینه ای کــه 
ــده  ــت و بن ــود اس ــی موج ــان عرب زب
ســال 325  بــه  مربــوط  دیــده ام 
میــالدی اســت کــه معــروف اســت بــه 
ــش  ــس«. پی ــته  امرؤالقی ــنگ نبش »س
ــود  ــی موج ــان عرب ــزی از زب از آن چی

ــت. نیس
چــرا. الــواح حمیــری هســت، مــن حتــی برخــی 
از اشــعار قديمــی منطقــه  خاورمیانــه را هــم جــزو 

پیشــینه  زبــان عربــی مــی دانــم.

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ــث ب || بح
دســتور زبــان )صــرف و نحــو( ادبیــات 
عرب، بــه اعتبــاري توســط ابواالســود 
دوئلــي تدویــن و ایجــاد شــده اســت. 
ــاِن  ــتور زب ــزي از دس ــش از آن چی پی
ــت  ــذا درس ــت. ل ــود نیس ــي موج عرب
ــتور  ــد دس ــرآن قواع ــه ق ــت ک نیس
زبانــِي بعــد از خــودش را رعایــت کنــد 
و بعــد مــا بــه قــرآن ایــراد کنیــم کــه 
چــرا از آن صــرف و نحــو خــروج کــرده 
و مثــالً آخــر برخــي کلمــات »ا« یــا »ه« 
ــارج از  ــه و خ ــه اضاف ــت آورده ک زین
دســتور اســت. در صورتــي کــه قــرآن 
مســبوق بــه پیــش از خــودش اســت. 
ــا در تدریــس ادبیــات در حوزه هــاي  اّم
ــه، این هــا را شکســتن و خــروج از  لمی

ــد. ــد مي دانن قواع
ايــن برخــورد بــا قــرآن اشــتباه اســت. مــا 
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ـــو گـفتــگـ

ــم و  ــت کنی ــد را درس ــاس قواع ــم لب نمي  توانی
وقتــي بــه تــن زبــان نخــورد، زبــان را بتراشــیم. 
»و ال ُتلقــوا بأيديکــم الي التهلکــِۀ«؛ »تهلکۀ« در 
هیــچ کــدام از ســاختارهاي مصــدر نمي گنجنــد، 
ــد  ــم خداون ــم و مي گوئی ــه اش مي کنی ــذا توجی ل
ــد و  ــت کن ــده صحب ــارج از قاع ــه خ ــته ک خواس
بگويــد کــه مــن ملــزم بــه قواعــد شــما نیســتم 
و آن را مي شــکنم و از همیــن رو در دوره هــای 
ــل را  ــته اند نق ــه توانس ــدار ک ــر مق ــوی ه نح
ــداري از  ــن مق ــد و اي ــا قواع ــد ب ــق کرده ان تطبی
ــا را کــم کــرده اســت. ــی م فرآورده هــای تحلیل

ــدر  ــی ص ــای طبیع ــي از آن فض || یعن
ــک  ــان در ی ــرده و آورده م ــان ک دورم

ــاختارمند. ــِد س ــاِي جدی فض
بلــه و بــه همیــن دلیــل هــر نــوع ثبــِت خــارج از 
قاعــده اي مغتنــم اســت. اگــر عــرب بــه »خاتِم« 
ــم« ايــن مغتنــم اســت. اگــر  گفتــه اســت »خاتَ
اســم مــکان ســجود را »مســجد« گفتــه اســت، 
ــه  ــن« گفت ــن« را »ُمبی ــر »بیِّ ــم اســت، اگ مغتن
ــراي مــا مغتنــم اســت و قــرآن از ايــن جهــت  ب
اعجــاز دارد، زيــرا خــالِف همــه  تطوراتــی 
ــاده، گســتره ای از  ــاق افت ــن بســتر اتف ــه در اي ک
ــک  ــورده را در ي ــت نخ ــلوب ها و واژگاِن دس اس
ــز  ــچ چی ــر ازهی ــه متأث ــي اي ک ــه  تاريخ صفح

ــته اســت. ــي گذاش ــا باق ــرای م نیســت ب

ــول  ــال ط ــد س ــرآن، چن ــدور ق || از ص
کشــیده تــا ایــن زبان دســت نخــورده 

مانــده و بــه مــا برســد؟
ــان ديگــر کارش تمــام شــده  ــرن ســوم، زب در ق

ــت. اس

ــع  ــار و مرج ــاِن معی ــا زب ــي م || یعن
عربــي را از قــرِن چنــدم پیــش از 
بعثــت پیامبــر تــا قــرن چنــدم هجري 

ــم؟ بگیری
ايــن خــودش مي توانــد در منظــر افــراد مختلــف، 

ــد. مختلف باش

|| مــن یــک بازگویــي مي کنــم از 
ــم  ــي مه ــه خیل ــما ک ــر ش ــه  اخی نکت
بــود: اگــر مــا پژوهــش زبانــی را پیش 
)قاعده منــد  زبــان  قاعده منــدی  از 
ــیختگی و در  ــان گس ــردن( و در هم ک
بســتر واقعــي اش بررســي کنیــم، 
ــل  ــِگ اصی ــه فرهن ــم ب ــتر داری بیش
نزدیــک  مردمانــش  و  زبــان  آن 

. یم مي شــو
شــما در دانــش اگر کلیــات علــم را بررســي کنید 
ــِت  ــی حقیقــت آن حقیق ــن آســانتر اســت، ول اي
گســیخته اســت، يعنــي شــما »مــا تَســُقُط ِمــن 
ورقــٍۀ ااّل َيعلَُمهــا« بايــد باشــید و هــر ورق زبانــي 
ــه  ــه کاًل چ ــن ک ــه اي ــد، ن ــد را بدانی ــه مي افت ک
ــل  ــي مث ــص برگ ــچ رق ــاده و هی ــي افت اتفاقات
رقــص بــرگ ديگــری نیســت. هــر کــدام تطــور 
خــودش را دارد و نمي شــود همــه اش را ذيــل 
ــتثنائات  ــات و اس ــا از کلی ــده آورد و م ــک قاع ي
بايــد عبــور کنیــم و برويــم تــک تــک واقعیــت 
ــن کار  ــع اي ــم. في الواق ــف کنی ــي را کش واژگان
ــه  ــت ک ــی اس ــِي واژگان ــک توپوگراف ــل ي مث

ــوده،  ــوه ب ــرف ک ــن ط ــه اي ــت ک ــود گف نمي ش
آن طــرف دشــت بــوده؛ بلکــه بايــد تمــام نقــاط 
را جــزء بــه جــزء اســتخراج کنیــد، در حالــي کــه 

ــت. ــته اس ــم گذش ــال ه ۱۴00 س

|| این کار شده است؟
ــت؟  ــن اس ــن کار ممک ــا اي ــا آي ــده. ام ــر نش خی
ــه هــر  ــه؛ ممکــن اســت. البت ــم کــه بل ــا قائلی م
دانشــی در ابتــدای راهــش بــا مشــکالت فراوانی 
ــای  ــتی بلندي ه ــا االن پس ــت. م ــه رو اس رو ب
ــم پســتی  ــا نمي توانی ــم، آي ــت مي کنی ــاه را ثب م
ــم  ــم؟! مي توانی ــت کنی ــان را ثب ــای زب بلندي ه
ــاز  ــت و نی ــي اس ــا و بزرگ ــی کار طاقت فرس ول
بــه پژوهشــگاه و تخصص هــاي گوناگــون و 
ــوزه   ــک ح ــد در ي ــگران باي ــق دارد. پژوهش دقی
کوچــک وارد بشــوند و رســاله بنويســند و آن 
وقــت مــا آثــارش را خواهیــم داد. مــا ســِر درس، 
ــتواء«  ــودي«، »اِس ــي  الج ــَتَوت َعلَ ــه  »َواس کلم
ــه  ــیدم ک ــان پرس ــم، از آقاي ــت مي کردي را صحب
ــه  ــد ب ــي مي  کنی ــما معن ــه ش ــتوی« راک »اس
»تســويه  بیــن جهــات يــک شــیئ و اســتقرار و 
تعــادل« اســت، در آن آيــه چیســت؟ باالخــره تــا 
پرســش خــوب مطــرح نشــود، پاســخ خــوب هم 
پیــدا نمي شــود و گاهــی اوقــات هــم اکتفــاء بــه 
همیــن مشــهورات کــه »جــودي« کوهي اســت 
ــر  ــان ديگ ــه انس ــود ک ــث مي ش ــام، باع و تم

ــد. ــق نکن تحقی
برخــي هــم تصــور مي کنند کــه چگونــه تحقیق 
کنیــم؟ چــون راهــی بــه تحقیــق نداريــم و ايــن 
ــش  ــر پرس ــه ديگ ــم ک ــم َعلَ ــت و اس ــم اس اس
ــی کــه ايــن طــور نیســت، چــون  ــدارد؛ در حال ن
ــد؛  ــق الســاعۀ واژه بیافرين ــد خل انســان نمي توان
حتمــاً بايــد پژوهشــگر تحقیــق کنــد ببینــد واژه 
ــع  ــا واق ــودي در کج ــوده، ج ــه ب ــی اش چ اصل
ــت و  ــوده اس ــه ب ــا چ ــردم آنج ــان م ــده، زب ش
آيــا »ی« جــودی، يــای نســبت اســت يــا جــزو 
ــی  ــاده ای عرب ــود، م ــاده  ج ــا م ــم اســت و آي اس
ــی اســت  ــی نیســت و اســم علَم ــا عرب اســت ي
وارداتــي؟ حتــی گاهــی قــرآن، نقــل زبانــی دارد 
کــه از زبــان ديگــری داريــم، مثــاًل وقتــی داريــم 
روايــت قــرآن را از زبــان ديگــري )غیــر عربــي( 
ــم  ــق مي کنی ــوب تحقی ــی خ ــم وقت مي خوانی
مي بینیــم کــه قــرآن امانتــداری اســلوبی کــرده 
اســت و واژگان را در حــد مقــدور وفادارانــه 

ــرده اســت. ــه ک ترجم

|| شــاید از همیــن جــا مشــخص 
ــا  ــی واژگان ی ــرا برخ ــه چ ــود ک مي ش
برخــی مفاهیــم قرآنــی کــه مربــوط به 
اقــوام و ملــل دیگــری بــوده، مفســرین 
را بــه دشــواری انداختــه وگویــا ایــن و 
ــد.  ــارات نامفهوم ان ــان عب ــلوب زب اس
ــاختار  ــن س ــه ای ــد ک ــر مي بین مفس
ــان  ــلوب زب ــات و اس ــا ادبی ــي ب زبان
عربــي ســازگار نیســت، بــه دشــواری 
ــات  ــژه در آی ــه وی ــت؟ ب ــاده اس افت
آفرینــش یــا آیــات مربــوط بــه انبیــاء 
ــي دارد و  ــینه  تورات ــه پیش ــین ک پیش
بخــش زیــادی از قــرآن را هــم شــامل 

مي شــود.
بــراي اينکــه شــما ايــن را درســت بفهمیــد بايــد 

ــان  ــد در زب ــی، بع ــان اصل ــه زب ــدش ب برگردانی
ــس  ــت. پ ــوده اس ــه ب ــه چ ــد ک ــی بفهمی اصل
ــودش  ــر از خ ــاي پیش ت ــع زبانه ــرآن در واق ق
را هــم بــراي مــا روايــت کــرده اســت و جالبتــر 
ــلوب  ــوب و اس ــرآن در چارچ ــان ق ــه زب ــن ک اي

ــت ــم نیس ــش ه ــِي قري زبان

ــخ  ــه در تاری ــه ک ــالف آنچ ــه خ || ب
تصحیــف قــرآن مطــرح اســت.

و آن »ســبعۀ أحرفــي« کــه در نــزول قــرآن 
مطــرح اســت و برخــي آن را بــه قرائــات 
ــراي  ــد ب ــه خداون ــت ک ــن اس ــد، اي برگردانده ان
آنکــه جامعــه  عــرب تصــور نکنــد کــه ايــن قرآن 
ــای  ــت، از لهجه ه ــش اس ــن، از آِن قري ــا دي ي
ــت،  ــته اس ــرآن گذاش ــبه جزيره در ق ــف ش مختل
يعنــی مــا هفــت لهجــه  محــوری جزيرة العــرب 

را در قــرآن مي بینیــم.

|| بنــده تاریــخ قــرآن را مطالعــه 
در  و  اســالم  صــدر  در  مي کــردم، 
لهجــه   مصاحــف،  توحیــد  واقعــه  
ــاًل  ــد و مث ــرار دادن ــا ق ــش را مبن قری
ــوِر  ــاص را مح ــن ع ــعید ب ــش س گوی
ــر  ــه نظ ــرار دادند.ب ــرآن ق ــش ق خوان

شــما ایــن درســت نیســت؟!
ــا لهجــه   ــرآن ب ــه شــما ق ــت اســت ک ــک وق ي
ــک  ــد، ي ــت مي کنی ــرب قرائ ــه  ع ــک طائف ي
وقــت واژه را آنچنــان کــه آنهــا تلفــظ مي کننــد 
»آبکــش«  جــاي  بــه  مثــاًل  مي آوريــد. 
مي گوئیــد »ســوراخ بــاالن«. »الحمــدهلل رب 
ــر  ــا ه ــد ام ــرب مي خوانن ــه  ع ــن« را هم العالمی
کــس بــه تلفــظ خــودش. آنهــا ســعی کردنــد که 
قرائــت را اســتاندارد کننــد نــه کلمه هــا را. کلمــه 

را کــه نمي شــده تغییــر داد.

|| البتــه ابــن مســعود ایــن کار را 
مي کــرده و از مترادفــات بــه جــای 
ــه  ــی اســتفاده مي کــرده، ب واژگان قرآن

ــم. ــوار فه ــای دش ــژه در واژه ه وی
ــم، لهجه هــای  ــرآن داري ــراث ق آنچــه کــه از می
مختلــف جزيرة العــرب را گــزارش کــرده و 
مــا مــی توانیــم بفهمیــم کــه در عــرب در 
جزيزة العــرب بــه چــه لهجه هايــی صحبــت 
مي کــرده اســت. قــرآن کاری کــرده اســت کــه 
همــه  عــرب، قــرآن را از آِن خودشــان بداننــد و با 
آن احســاس بیگانگــي نکننــد. مثــاًل بنده ســالها 
ــد  ــان مي گوين ــن آقاي تدريــس مي کــردم کــه اي
کــه واژه  »بســم«، از مــاده  ُســُمو و َوســم اســت 
ــه چــه دلیــل حــذف شــده اســت  و همــزه اش ب
ــم«  ــان »ِس ــن هم ــه اي ــت، بلک ــن نیس و چنی
اســت و چــون ابتــدای بــه ســاکن بــراي عــرب 
تلفــظ مشــکل بــوده، عــرب همــزه اضافــه کرده 

ــت. اس

||ِسم یعني چه؟
يعنــی اســم. يــک تصــوری وجــود دارد کــه چون 
عــرب در اشــتقال بــه ســه حــرف نیــاز دارد، پس 
همــه ي مــواد ســه حرفي انــد حداقــل، در حالــی 
ــرده  ــث مي ک ــرب تثلی ــت. ع ــور نیس ــه اينط ک
ــه  ــن« را از کجــا گرفت ــه  »ب ــرف، کلم ــراي َص ب
و چطــور آمــده بــه عربــی؟ بــرای اينکــه بتوانــد 

صــرف کنــد بايــد تثلیــث کنــد، نــه اينکــه از اول 
ســه حــرف بــوده و يکــي اش حــذف شــده.

||واژه هــای رباعــي و َصــرف آنهــا 
ــت و  ــکل اس ــرب مش ــراي ع ــز ب نی
ــون  ــون و صرفی ــکالت لغوی ــزو مش ج
ــان  ــز اغلب ش ــا نی ــرا آنه ــت زی اس
ــدواً  ــرب، ب ــت ع ــد و در لغ وارداتي ان
معنــادار نیســتند و ایــن تأئیدي اســت 

ــما. ــر ش ــر نظ ب
ــد،  ــا مي کن ــتخراج مبن ــه اس ــرب از کلم ــه. ع بل
نــه اينکــه مبنــا واقعــاً موجــود اســت. »َهــرَکَل«، 
ــش  ــت، اصل ــد نیس ــه واو زائ ــول« ک در »هِرک
»هرکولــس« اســت و واو آن اصلــی اســت 
ــد و  ــرف کن ــد ص ــی مي خواه ــرب وقت ــی ع ول
ــد  ــد، باي ــد رباعــی را صــرف کن ــر مي توان حداکث
تقلیــل  مبانــی بدهــد. نســبت بــه حماســی و بايد 
تکثیــر مبانــی بکنــد نســبت به ثنــوی که بشــود 

ــی. ــا رباع ــی ي ثالث

ــم«  ــن« و »ِس ــود »اِب ــن« بش ــه »بِ ||ک
ــم« ــود »إس بش

بلــه. مــا هــر چــه مي گفتیــم، آقايــان مي گفتنــد 
ــد،  ــه و نمي پذيرفتن ــرف را نگفت ــن ح ــی اي کس
ــوش در  ــاش آذرن ــر آذرت ــاي دکت ــه آق ــا اينک ت
واژه نامــه  خودشــان همیــن را ثبــت کردنــد. 
ــت«  ــه در »بن ــم ک ــه مي بینی ــن ک ــود اي مقص
ــه »ة«  ــن ک ــا اي ــده، ب ــون آم ــاء« چ ــرف »ت ح
ــکون  ــت س ــد، و در وق ــرد باش ــد گ ــث باي تأنی
ــده و کار  ــل ش ــه »ت« تبدي ــود، ب ــاء« بش »ه
ــر را هــم  ــذا دخت ــزه را انجــام داده، ل ــث هم تثلی
»إبنــَۀ فــالن« مي گوينــد و هــم »بنــَت ُفــالن« 
مي گوينــد و اتفاقــات خیلــی بیــش از اينهاســت. 
مثــاًل مــاده  »َکــُون« وقتــی بــه کلمــه  »مــکان« 
رســید و در ذهــن عــرب، »ا« زائــد دانســته شــد، 

ــن«. ــد: »َمکی ــرف کردن ــَن« ص از »َمَک

||این واژه غیرعربی است؟
خیــر. عربــي اســت. ولــي عــرب از واژه  خــودش 
اشــتباهاً صــرف جديــدي انجــام داد و »التبــاِس 
ــکل«  ــل »ال ــاده. مث ــاق افت ــي« اتف درون زبان
خودمــان؛ »ُکهــل« کــه »الکهــل« شــد، در 
التیــن h اش را مي نويســند ولــي عرب هــا 
نفهمیدنــد و جمعــش را مي گوينــد »اَلُکهُنــول«. 
ــک  ــاِل ي ــات واژه م ــی اوق ــکل«. گاه ــا »االل ي
زبــان اســت، امــا يــا آن را بیگانــه حســاب 
ــاب  ــه حس ــا بیگان ــد آن را ي ــد و مي تراش مي کن
نمي کنــد، بلکــه تصــور غلطــي از آن دارد و بــا او 

ــد. ــورد مي کن ــري برخ ــیوه ديگ ــه ش ب

||نکته پایانی؟
ــان  ــه زب ــم ک ــر مي کن ــهايم تعبی ــده در درس بن
ــاي  ــام فعالیت ه ــات دارد و تم ــت، حی ــده اس زن
حیاتــي را انجــام مي دهــد: توالــد، تناســل، تکثیر، 
تغذيــه، تبــادل، رشــد و... . بــه دلیــل اينکــه زبــان 
ــه   ــت و هم ــانی اس ــر انس ــرداری از تفک رويه ب
ــر  ــاً اگ ــد و اتفاق ــام مي ده ــا را انج آن فعالیت ه
زبــان بــدون حیاتــش و بــدون تبادلــش در نظــر 
گرفتــه شــود کــه اصــاًل زبــان نیســت و پژوهش 
زبانــی بــدون توجــه بــه ايــن فعالیت هــای زبــان 

پژوهــش نیســت.
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شـــت ا د د یا

یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

مثل خدا یا انسان؟
متن زیر یادداشتی از حجت االسالم مهدوی زادگان عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

است که از نظر می گذرد.

پیـش تـر اعتقاد بـر اين بـود – گرچه چنـدان عمل نمی شـد ولی 
توافـق ضمنی بود کـه – بايد خدايـی عمل کرد. ولی از سـه چهار 
قـرن به اين سـو، سـاکنان يک لنگـه دنیا خواسـتند طرحـی نو در 
اندازنـد. پس خدا را برداشـتند و انسـان را جايگزيـن کردند و گفته 
شـد: »بايد انسـانی عمـل کرد«؛ يعنـی از ايـن پـس در تعامالت 

خـود بـا ديگران »مثل انسـان« عمـل کنیم.
وقتـی مـی گويیم »مثـل خدا«، روشـن اسـت کـه چه مـی گويیم. 
زيـرا حقیقت بـاری تعالی خیر و نور محض اسـت. او سـر چشـمه و 
مظهـر همـه خوبی ها اسـت؛ خـدای رحمـان و رحیـم، رّزاق، منّعم، 
غفـور، کريـم، منتقـم و عـادل. »مثـل خـدا« يعنـی مثـل او خیـر 
خواهانـه، عادالنـه، رحیمانـه و کريمانـه عمـل کنیـم. شـّر در او راه 
نـدارد تـا گفته شـود بايد مثـل خدا شـرورانه عمـل کـرد. در الگوی 
مثل خـدا، گريزی از عمـل خیرخواهانه و عادالنه نیسـت. اينکه می 
توانیـم يـا توانسـته ايـم، بحـث ديگری اسـت. مهـم اين اسـت که 
مـی دانیـم چگونه بايـد عمل کـرد؛ »مثل خـدا«. شـرايع الهی بیان 

همیـن عمل بـه »مثـل خدا« اسـت. 
امـا »مثـل انسـان« نـا مفهـوم اسـت. انسـان مظهـر خیـر و شـّر 
اسـت. انسـان مجموعـه ای از خوبـی هـا و بـدی ها اسـت. انسـان 
صالـح و فاسـق، عـادل و ظالـم، رئـوف و خـون ريـز اسـت و صـد 
هـا صفـت خـوب و بـد، زشـت و زيبـا دارد. بگذريـم کـه گروهـی 

اصـاًل معتقد بـه خیر خـواه بـودن انسـان نیسـت و انسـان را گرگ 
انسـان مـی داند)هابـز( يـا انسـان را موجودی مـّکار و حیلـه گر می 
پندارد)ماکیاولی( تا آن نظريه که انسـان را از نسـل میمـون می داند 
و بـر اصل تنـازع بقا پا می فشـارد. حاال مثل انسـان عمـل کردن تا 

چه انـدازه درسـت يـا پذيرفتنی اسـت؟ 
ــدی  ــه ب ــان اســت و ن ــای انس ــی ه ــراد خوب ــود م ــه ش ــر گفت اگ
هايــش. مــی گويیــم ايــن معنــا کــه در »مثــل خــدا« بــه نحــو اتم 
و اکمــل وجــود دارد. آيــا بــی خــردی نیســت کــه الگــوی خوبــی 
ــی هــای انســان را سرمشــق  ــم و خوب ــار بگذاري هــای خــدا را کن
قــرار دهیــم. انســان هــر قــدر خــوب باشــد در برابــر خوبــی هــای 
ــو  ــی ن ــد؛ طرح ــن باش ــراد اي ــر م ــت. اگ ــچ اس ــی هی ــاری تعال ب
ــر  ــر و واالت ــی سرمشــقی بســیار برت ــان وحیان ــم. ادي ــه اي نیانداخت
ارائــه کــرده انــد. پــس نــو بــودن طــرح بــه ايــن اســت کــه انســان 
ــل انســان  ــی مث ــک جاهاي ــی ي ــد. يعن ــراد باش ــقّی م ــعید و ش س
ســعید عمــل کنیــم و يــک جاهايــی هــم مثــل انســان شــقی. و 
البتــه چــون مواقــف ســعیده انســان کــم پیــش مــی آيــد؛ گريــزی 

ــن  ــن حســاب اي ــا اي ــل انســان شــقی نیســت. ب ــه مث از عمــل ب
طــرح فرنگــی چــه فضیلــت و برتــری نســبت بــه الگــوی وحیانــی 

دارد.
آيــا بــه مثــل انســان شــقّی عمــل کــردن مــی توانــد بــر الگــوی 
ــه ايــن پرســش هــم  مثــل خــدا رجحــان عقلــی داشــته باشــد. ب
ــا فــرد يــا فرقــه  بايــد پاســخ داد کــه کــدام منطــق مــی پذيــرد ب
ای کــه در تعامــل بــا ديگــران از سرمشــق انســان شــقی پیــروی 
مــی کنــد؛ بايــد از ســر مشــق »مثــل انســان ســعید« تبعیــت کرد. 
ايــن همــان الگــوی مســیحیت تحريــف شــده اســت: گونــه ديگــر 

صــورت خــود را بــرای ســیلی خــوردن عرضــه کــن. 
اکنـون کـه چنـد قـرن از طـرح »مثـل انسـان« گذشـته اسـت، 
خیلـی راحـت تر مـی تـوان آن را بـه نحو پسـینی بـه زير تیـغ نقد 
کشـید. ترديد نیسـت که مبتکـران و کارگـزاران اين طرح مشعشـع 
بـه »مثـل انسـان« عمـل کـرده انـد و عمـل خواهند کـرد. امـا به 
مثل کدام انسـان؛ انسـان سـعید يا انسـان شـقی؟ گمـان نمی کنم 
تمـام جنـگ هـای داخلـی اروپـا و آمريـکا يـا دو جنـگ جهانی که 
از قلـب اروپـا آغـاز شـد و بـا مسـاعدت آمريـکا عالـم گیر شـد، به 
»مثل انسـان« سـعید بوده باشـد. نه از دسـت نشـانده ها)رضا خان 
و آتاتـرک و مبـارک( و نـه ازفرقه هـای تربیت يافته غربـی )بهائیت 
و وهابیـت و داعـش( سـراغ داريـم کـه به مثل انسـان سـعید عمل 

باشـند. کرده 
راسـتی؛ تحريم يک ملت به مثل کدام انسـان اسـت؛ انسـان سـعید 
يـا شـقی. اصـاًل آن قلم به دسـتی کـه مظلومیت يک ملـت را نمی 
بینـد و برای فرقـه ای معلوم الحـال دل می سـوزاند، او به مثل کدام 
انسـان عمـل می کند؛ انسـان سـعید يـا شـقی؟ کارنامه چند سـده 
مدعیـان مثل انسـان آنقـدر تیـره و نا پاک اسـت که جامعه بشـری 
را در ايـن آخـر الزمانـی بـه سرمشـق »مثل خدا« سـوق مـی دهد. 
جامعه بشـری بیش از ايـن نبايد خود را گـول بزند. ما تا بـه امروز به 
»مثـل انسـان« عمل کـرده ايم. آيـا وقت آن نیسـت که بـه »مثل 

خدا« عمـل کنیم؟ 

فکری  شناسی  جریان  است  چندی 
بصورت مستقل رواج یافته و سعی دارد 
اندیشه  و  فلسفه  تاریخ  از  را  خود  راه 
شناسی های دینی و سیاسی جدا کند. به 
ویژگی  مهمترین  توان  می  صورت  این 

را در کنار هم دید. های فکرها 
متن زیر یادداشتی از علیرضا سمیعی در 
خصوص ضرورت جریان شناسی فکری 

است که از نظر می گذرد.

ــی  ــکار در جغرافیاي ــرح اف ــمی ش ــورت رس ص
خــاص را بــا اصطــالح »جريان شناســی فکری« 
نامگــذاری کرده انــد. در گذشــته کتاب هايــی 
ــتانی را داشــته  ــل و نحــل« از شهرس ــل »مل مث
ــوده  ــا ب ــکار امت ه ــد اف ــی و نق ــه معرف ــم ک اي
اســت. در چنیــن روشــی اغلــب عقايــد فلســفی 
ــدند.  ــنجیده می ش ــی س ــی دين ــا حقیت ــتر ب بیش
ــاب  ــن ب ــادی در اي ــالش  زي ــی ت ــد غزال محم
داشــته اســت. در ايــن نمونه هــا بحــث از افــکار 
ــه  ــا ب ــال آن ه ــرای رد و ابط ــا ب ــتگان غالب گذش
ــه  ــن شــهرزوری ک ــد. شــمس الدي ــان می آي می
چیــزی شــبیه تاريــخ فلســفه نوشــت کتابــش را 
ــرد؛  ــورد حضــرت آدم شــروع ک ــی در م ــا فصل ب
ــر از  ــخ فلســفه عمــری بلند ت ــی نوشــتن تاري ول

ــدارد. ــانس ن رنس
در تاريــخ، فلســفه افــکار از پــی هــم شــرح داده 
می شــوند و هــدف بیشــتر طــرح آنهاســت هــر 

ــد. در  ــز می کنن ــد نی ــفه را نق ــه فالس ــد ک چن
ــم  ــالمی از قل ــفه اس ــخ فلس ــن تاري ــران اولی اي
ــه  ــه ب ــت ک ــب اس ــد. جال ــن تراوي ــری کرب هان
يــاد داشــته باشــیم عبــارت »فلســفه اســالمی« 
در دوره جديــد وضــع شــده و در ايــن دســت آثار، 
ــه  ــا ب ــد ت ــی و... شــروع می کنن ــدی و فاراب از کن
زمــان حاضــر برســند. در حالــی کــه در گذشــته 

ــد. ــی می آم ــچ صفت ــدون هی ــفه ب واژه فلس
جريـان شناسـی در ايـران اغلب فعالیتی سیاسـی 
بود و افکار شـبه فلسـفی در جنب مقاصد سیاسی 
خوانـده می شـدند. امـا چنـدی اسـت کـه جريان 
شناسـی فکری به صورتـی مسـتقل رواج يافته و 
سـعی دارد راه خـود را از تاريـخ فلسـفه و انديشـه 
شناسـی های دينـی و سیاسـی جـدا کنـد. ايـن 
در واقع روشـی اسـت تـا بـا کاربسـت آن بتوانیم 
مهمتريـن ويژگی هـای فکرها را بـا همه تنوعی 

کـه دارد در کنـار هـم ببینیم.
پس بسـیار اهمیت دارد که روش خـود را از روش 
تاريـخ نويسـی فکـر يـا فکر شناسـی جـدا کنیم. 
در جريـان شناسـی بـه جـای اينکـه افـکار در 
طـول يکديگر ديده شـوند بیشـتر در عـرض هم 
لحاظ می شـوند. در اينجا پیوسـت ها و گسسـت 
هـای يـک جريـان  فکـری بـه صـورت تقويمی 
دنبـال نمی شـوند بلکـه آنهـا در يک بـازه زمانی 
مشـخص در کنـار يکديگـر طـرح مـی شـوند. 
فکر شناسـی نیـز تفاوت بسـیار مهمی بـا جريان 
شناسـی دارد. جريـان شناسـی فکـری در عمـل 

مجبـور می شـود مـدام بـه سـوی مرکـزی ترين 
ويژگـی هـای يک جريان فکـری بـرود. از همین 
رو معموال شـیوه ای فروکاهنده اسـت. فکر امری 
بـی قرار اسـت و هـر لحظه فـرا می رود و شـاخ و 
بـرگ می گیـرد. ايـن در حالی اسـت کـه جريان 
شناسـی مجبور اسـت آن را در بند برچسـبی کند 

که قبـال برايـش تـدارک ديده اسـت.
از همیـن جـا بعضـی جريـان شناسـی را حتـی 
رهـزن فکـر قلمـداد مـی کنند. چنـان کـه گفته 
شـد جريـان شناسـی روشـی در کنار سـاير روش 
هاسـت و روش، علـی اصـول کاری فروکاهنـده 
اسـت. امـروزه ديگـر در جهـان ماننـد گذشـته 
عبـارت »روشـمند« متـرادف بـا صحیح نیسـت 
و نمـی تـوان گفتـاری را به صـرف روشـمندی و 
علمـی بـودن پذيرفتنـی دانسـت. بـا ايـن اوضاع 
بايـد تحقیـق کرد کـه بـه طـور کلـی روش و به 

ويـژه جريـان شناسـی بـه چـه کار مـی آيد.
آيــا ضــرورت روش شناســی در جامعــه احســاس 
ــه شــکل  مــی شــود؟ ضــرورت هــای جامعــه ب
صــدور احکامــی از ســوی نخبــگان آشــکار نمی 
ــت  ــه صراف ــگان ب ــی نخب ــی بعض ــود و وقت ش
کاری مــی افتنــد و ســپس کار آنهــا نــزد مــردم يا 
الاقــل  نــزد گروهــی از مــردم مــورد قبــول واقــع 
ــه  ــزی در جامع ــی ضــرورت چی ــود. وقت ــی ش م
هويــدا شــد بايــد بــه جوانبــش انديشــید و تالش 

ــن راه اســتفاده از آن را شــناخت. کــرد بهتري
ــان  ــی در جري ــه کتاب ــا مطالع ــتن ي ــگام نوش هن
شناســی خــوب اســت بدانیــم در حــال مطالعــه 
ــده اســت.  ــه ذات فروکاهن ــه ب کاری هســتیم ک
ايــن بــدان معنــا نیســت کــه کار نوشــتن جريــان 

شناســی فکــری را ســهل بگیريــم و با بــی قیدی 
انجــام دهیــم بلکــه بــه ايــن معناســت کــه بايــد 
ــش رو  ــه پی ــور کاری ک ــی در خ ــی فروتن نوع
ــه کار  ــود ب ــا وج ــد ب ــیم. باي ــته باش ــم، داش داري
ــا در  ــم فکره ــا بدانی ــالش ه ــن ت بســتن بهتري
بنــد عنــوان هــا نمــی ماننــد و هــر قــدر بیشــتر 
عمیــق باشــند کمتــر بــه دام شــناخته شــدن می 

ــد. افتن
خواننــده نیــز اگــر بدانــد کتــاب يــا رســاله جريان 
شناســانه را همچــون تمهیــدی بــرای ورود پیش 
ــاب  ــرود. کت ــا ب ــه راه خط ــا ب ــه بس رو دارد چ
ــدر خــوب  ــارغ از اينکــه چق ــانه ف ــان شناس جري
ــه  ــد - ب ــده باش ــته ش ــف نوش ــدر ضعی ــا چق ي
ــری  ــرای فک ــی از ماج ــری ابتداي ــر رو تصوي ه
ارائــه مــی دهــد. کتاب هــای جريــان شناســی را 
بايــد خوانــد. زيــرا برخــی حقايــق هنــگام تالش 
بــرای جريــان شناســی بــه چشــم بیايــد و مثــال 
بتوانیــم افــار يــک دوره را بــا هــم مقايســه کنیم؛ 

ــا آن يکســره کــرد. امــا نبايــد کار را ب

چگونه جریان شناسی بخوانیم؟
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شـــت ا د د یا

سیدیحیی یثربی، استاد فلسفه طی یادداشتی به طرح 
وحی  دانستن  رویا  درباره  سروش  عبدالکریم  نظریه 
و قرآن در شبکه بی بی سی واکنش نشان داد. وی در 
بخشی از این یادداشت که در اختیار خبرگزاری مهر قرار 
گرفته است، می نویسد: مگر با آسمان و ریسمان کردن، 
مطلب علمی ثابت می شود؟ اگر با چنین توجیهاتی بتوان 
چیزی را ثابت کرد، بنده می توانم به شما ثابت کنم که 
اصاًل شاهنامه سروده من بوده است که قرن ها پیش به 

دست فردوسی افتاده است!
یثربی معتقد است که طرح اینگونه آرا که نه از سر نظریه 
پردازی عالمانه بلکه از سر لجاجت و مخالفت صورت می 
گیرد، هیچ مساله و مشکلی را حل نمی کند و خواب و رویا 
دانستن وحی الهی، بیشتر مناسب عنوان خواب و خیال 

است.
متن این یادداشت در ادامه از نظر می گذرد؛

ســال هاســت آقــای دکتــر ســروش نظريــه ای را دربــاره وحــی و 
قــرآن مطــرح کــرده انــد کــه اخیــرا نیــز در برنامــه پــرگار بــی بی 
ــاره آن بحــث  ــازرگان درب ــی ب ــدس عبدالعل ــای مهن ــا آق ســی ب
مــی کردنــد. هــر انســان انديشــمندی بــا شــنیدن هــر نظريــه ای 
منتظــر مــی شــود تــا توجیــه آن را نیــز بشــنود. مهــم نیســت که 
صاحــب نظريــه از کجــا بــه ايــن نظريــه رســیده باشــد، مهــم آن 
اســت کــه بتوانــد آن را براســاس عقــل و انديشــه توجیــه کــرده و 
مســتدل ســازد. آقــای ســروش يــا هرکــس ديگــری مــی تواننــد 
نظريــه ای دربــاره قــرآن داشــته باشــند، امــا اگــر بخواهنــد ايــن 
نظريــه را بــه حالــت جــدی در بیاورنــد، بــه گونــه ای کــه ديگران 
نیــز آن را بپذيرنــد، بايــد توجیــه عقالنــی برای آن داشــته باشــند.

ــا  ــک روي ــی ي ــد وح ــی بگوي ــه کس ــدارد ک ــکالی ن ــچ اش هی
ــده و چــون  ــی دي ــر)ص( خــواب هاي ــی، پیامب ــوده اســت. يعن ب
ــزارش  ــردم گ ــرای م ــا را ب ــواب ه ــن خ ــت، اي ــده اس ــدار ش بی
ــای آن  ــختی ه ــده و س ــواب دي ــت را در خ ــت؛ قیام ــرده اس ک
ــات  ــده و در صف ــواب دي ــدا را در خ ــت. خ ــرده اس ــزارش ک را گ
وی و کارهايــش بــا مــردم ســخن گفتــه اســت. داســتان يوســف 
ــاده اســت.  ــان نه ــردم در می ــا م ــده و ب و زلیخــا را در خــواب دي
ــرده  ــزارش ک ــردم گ ــه م ــده و ب ــواب دي ــرام را در خ حــالل و ح

ــور... ــت و همینط اس

تشبیه و تمثیل و یا تاویل های بی مبنای سروش
ــروش  ــای س ــه آق ــی از جمل ــه کس ــدارد ک ــکالی ن ــچ اش هی
ــود  ــای خ ــم انش ــرآن را ه ــد و ق ــته باش ــه ای داش ــن نظري چنی
محمــد)ص( بدانــد؛ مشــکل اينجاســت کــه نتوانــد دلیل درســت 
ــه،  ــن برنام ــد. در اي ــه ده ــرای آن ارائ ــی ب ــل قبول ــه قاب و توجی
ــد، امــا نتوانســتند نظريــه خــود  آقــای ســروش هرتالشــی کردن
ــا  ــل و ي ــبیه و تمثی ــز تش ــد ج ــه گفتن ــد و هرچ ــه کنن را توجی
تاويــل هــای بــی مبنــا نبــود. مخصوصــاً ايــن کــه ايشــان ادعــا 
مــی کننــد بحثشــان درون دينــی اســت! يعنــی بــه عنــوان يــک 
مومــن کــه قــرآن و پیامبــر را قبــول دارنــد، ايــن نظريــه را مــی 
دهنــد. آيــا ايــن مومــن نبايــد از قــرآن و يــا پیامبــر ســخنی برای 

ــه خــود داشــته باشــد؟! نظري
ــه  ــی را ب ــد وح ــه خداون ــت ک ــده اس ــرار ش ــرآن تک ــا در ق باره
ــن  ــه اي ــت ک ــده اس ــار آم ــن ب ــد و چندي ــی کن ــازل م ــر ن پیامب
فرشــته وحــی اســت کــه وحــی را بــه وی مــی رســاند و صدهــا 
ــه  ــده اســت ک ــان معصــوم)ع( آم ــوی و امام ــث نب ــار در احادي ب
ــرآن  ــان صريــح ق ــر مــی رســاند. بی ــه پیامب جبرئیــل وحــی را ب

ــاره اقســام وحــی چنیــن اســت: کريــم درب
خـدا بـا هیـچ بشـری سـخن نمـی  گويـد، مگـر از راه وحی يـا از 

پشـت پـرده، يـا فرشـته  ای مـی  فرسـتد کـه وحـی را بـا اذن او 
مـی  آورد. به راسـتی کـه او بلندمرتبه و فرزانه اسـت. بدين  سـان 
با خواسـت خـود، به تـو قرآنی وحـی کرديم کـه پیـش از آن نمی  

دانسـتی کتاب چیسـت و ايمـان کدام اسـت؟]۱[

آیــا پیامبــر)ص( بــه خــود مــی گویــد کــه مــا بــه تو 
وحــی مــی فرســتیم؟

ــرار و  ــورد تک ــم م ــرآن کري ــا در ق ــا و باره ــون، باره ــن مضم اي
ــر)ص(  ــه از پیامب ــی ک ــت. در احاديث ــه اس ــرار گرفت ــد ق تاکی
ــام  ــل و پی ــزول جبرئی ــد، ن ــده ان ــل ش ــان معصــوم)ع( نق و امام
آوردنــش بــرای پیامبــر)ص( مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و ده هــا 
بــار، پیامبــر)ص( بــه عنــوان رســول و پیــام رســان مطــرح شــده 
ــه اســالم و  ــوان يــک مومــن ب ــه عن اســت. مگــر مــی شــود ب
ــت،  ــخنی گف ــث س ــات و احادي ــن آي ــه اي ــالف هم ــرآن، برخ ق
ــی از  ــن وح ــه اي ــرد ک ــه ک ــن توجی ــخن را چنی آن گاه آن س
خــود پیامبــر بــه خــود پیامبــر بــوده اســت. يعنــی خــود 
وی بــه خــود مــی گويــد کــه مــا بــه تــو وحــی مــی فرســتیم. 
چــرا؟ چــون پیامبــر)ص( بــا خــدا در هــم تنیــده بودنــد! و رابطــه 
ــًا  ــا واقع ــت!! آي ــوده اس ــا ب ــمس و موالن ــه ش ــل رابط ــان مث ش
ــر روشــن انديشــی  ــه در براب ــدوه و افســوس نیســت ک جــای ان
و بنیادهــای اســتوار روشــن انديشــان غــرب، اينــان را روشــنفکر 
ــوان انتظــار تحــول  ــا چنیــن ســخنانی مــی ت ــاً ب ــم؟! واقع بنامی

داشــت؟

ــم  ــی گوی ــن م ــه م ــه آنچ ــت ک ــر نگف ــرا پیامب چ
ــت؟ ــن اس ــای م رویاه

ــول  ــه قب ــان را وادار ب ــه مومن ــوان جامع ــی ت ــه م ــاً، چگون انصاف
ايــن ســخن بــی اســاس کــرد کــه پیامبــر)ص( دربــاره کالمــی 
کــه بــه مــردم ابــالغ کــرده، حقیقــت را نگفتــه و اعــالم 
نکــرده اســت کــه آنچــه بــرای شــما مــی گويــم، روياهــای مــن 
ــه  ــد کــه تنهــا وظیف اســت، بلکــه برخــالف آن اعــالم مــی کن
ــد  ــردم هشــدار نمــی ده ــه م ــز ب ــام اســت! و نی ــالغ پی ــن اب م
کــه ايــن روياهــا بــه خوابگــزار نیــاز دارنــد، بلکــه بــه مــردم مــی 
گويــد هرچــه از مــن و ديگــران شــنیديد، بــا قــرآن بســنجید، اگر 
مطابــق قــرآن بــود، بپذيريــد؛ وگرنــه نپذيرفتــه و دور افکنیــد. اين 
ســخن يعنــی چــه؟ يعنــی ايــن کــه قــرآن خوابگــزار نمــی خواهد 
ــود  ــخن خ ــی از س ــری، حت ــس ديگ ــخن هرک و کالم آن از س
پیامبــر )ص( و علــی )ع( بــرای مــردم آشــناتر و مفهــوم تر اســت 
کــه مــی توانــد مــالک ارزيابــی ســخنان منســوب بــه معصومــان 

قــرار گیــرد.
ــوط اســت و  ــر ســروش مرب ــای دکت ــه بحــث آق ــا ب ــن ج ــا اي ت

ــش  ــن اندي ــوان روش ــه عن ــد ب ــته ان ــه خواس ــانی ک ــه کس هم
دربــاره ديــن شناســی نظــری ارائــه کننــد، از قبیــل جمــود فقهــی 
ــای  ــه آق ــکنی در فق ــخن از ساختارش ــا س ــان و ي ــای ملکی آق
مجتهــد شبســتری و يــا همــان نظريــه قبــض و بســط تئوريــک 
شــريعت آقــای دکتــر ســروش. تاکنــون نديــده ايم ايــن افــراد در 
زمینــه فقــه و شــريعت کاری کــرده و توجیــه الزم را هــم بــرای 

کار خــود داشــته باشــند. 
ــرم، چــون ســخنانی  ــاد جــدی نمــی گی ــه را زي ــن قضی ــن اي م
کــه بنیــادی اســتوار نداشــته باشــند و از توجیــه کافــی برخــوردار 

نشــوند، منشــا اثــر نخواهنــد بــود.

روشــنفکران مــا بایــد از مخالفــت محوری بــه دانش 
ــوری برگردند مح

نظريــه پــردازان مــا بايــد از حالــت مخالفــت محــوری بــه حالــت 
دانــش محــوری برگردنــد تــا بتواننــد بــه توســعه فکــری جامعــه 
ــه  ــد. نظري ــد آورن ــذار پدي ــدگار و اثرگ ــه ای مان ــد و نظري بپردازن
هايــی کــه بــر محــور مخالفــت اســتوار باشــند، بــا مــرگ يکــی 
از دو طــرف از يــاد مــی رونــد، امــا نظريــه هــای علمــی هرگــز 
فرامــوش نمــی شــوند و اثــر خــود را مــی گذارنــد. اين که روشــن 
ــی در زندگــی انســان  ــد و تحول ــر گذاشــته ان انديشــان غــرب اث
ايجــاد کــرده انــد، بــه خاطــر آن بــود کــه دانــش محــور بودنــد، 

نــه مخالفــت محــور.

ــه  ــودن راه؛ س ــودن و گش ــتدل ب ــکل، مس ــل مش ح
ــور ــش مح ــه دان ــی نظری ویژگ

نظريــه دانــش محــور ســه ويژگــی دارد؛ يکــی ايــن کــه مشــکلی 
را حــل مــی کنــد، دوم ايــن کــه توجیــه و داليــل الزم را 
بــا خــود دارد و بــه همیــن دلیــل مــی توانــد گســترش 
ــت  ــرای حرک ــه راه را ب ــن ک ــوم اي ــود و س ــدگار ش ــه و مان يافت

ــد. ــاز مــی کن ــا تحــول زندگــی ب فکــری ي
همــه نظريــه هــای جديــد علمــی از ايــن ســه ويژگــی برخوردارند 
و نیــازی بــه توضیــح در ايــن خصــوص نیســت. چنانکــه، هیــچ 
ــه اصطــالح روشــنفکران ايــن ويژگــی  ــه هــای ب کــدام از نظري
هــا را ندارنــد. از میــان نظريــه هــای ديــن شناســانه يکــی را بــه 

عنــوان مثــال مطــرح مــی کنــم.
پــس از رشــد روشــن انديشــی و رواج عقالنیــت در غــرب، برخــی 
روشــنفکران متــون مقــدس را بــه نقــد کشــیده و در آن مطالبی را 
ــن،  ــد. بنابراي ــم و عقــل و اخــالق بودن ــد کــه برخــالف عل يافتن
ــرای اهــل ايمــان و ديــن داران مســیحی مشــکلی پديــد آمــد  ب
کــه بايــد راه حلــی بــرای آن پیــدا مــی کردنــد. متفکرانــی کــه 
ــل  ــان ح ــد، هدفش ــی کردن ــر معرف ــاخته بش ــون را س ــن مت اي
ايــن مشــکل بــود. آنــان گفتنــد متــون مقــدس بــه طــور کلــی 
وحــی نیســتند، بلکــه همــه آن هــا يــا بخشــی از آن هــا گــزارش 
اشــخاص اســت و ايــن اشــخاص بــر اســاس فرهنــگ و آگاهــی 
هــای ضعیــف خــود مطالبــی را آورده انــد کــه مــی توانیــم آن هــا 
را ناديــده بگیريــم. بنابرايــن، نظريــه بشــری بــودن متــون مقدس 
خاصیــت اول را داشــت کــه مــی خواســت مشــکلی را حــل کنــد. 

امــا، ايــن نظريــه توجیــه کافــی هــم داشــت.

یهودیــان و مســیحیان، کتــب مقــدس را کالم الهــی 
ــد ــی دانن ــر نم ــتقیم پیامب ــی کالم مس و حت

کتب مقدس که شـامل تورات و انجیل هاسـت )کتـب عهد عتیق 
و عهـد جديد(، نه تنها انشـای خدا نیسـتند، بلکه انشـای پیامبران 
نیـز نیسـتند. بلکـه، همـه آنهـا گـزارش ديگـران دربـاره زندگـی 

پیامبران و سرگذشـت و الهامـات و  اظهـارات آنانند.
يهوديــان و مســیحیان نیــز کتاب هــای موجودشــان را کالم 
الهــی يــا کالم مســتقیم پیامبرانشــان نمی داننــد. بلکــه 

یادداشت یحیی یثربی؛

نظریه دین شناسی یا رویای روشنفکرانه؟/ شاهنامه سروده من بوده است!
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شـــت ا د د یا

از  کــه  هســتند  نوشــته هايی  بیشــتر  مجموعه هــا  ايــن 
جريــان بعثــت و فعالیــت انبیــا گــزارش می دهنــد. مثــاًل، انجیــل 
ــس  ــای پول ــته و نامه ه ــا نوش ــام يوحن ــه ن ــخصی ب ــا را ش يوحن
ــه جــزء کتــب مقــدس اســت، پولــس نوشــته  ــز ک رســول را نی
اســت. بنابرايــن، کســی از پیــروان ايــن اديــان، مجموعــه کتــب 
مقــدس را کالم پیامبــران خــود يــا خــدا نمی دانــد، بلکــه آنهــا بــه 
منزلــه ســیره هايی هســتند کــه دربــاره پیامبــر اســالم نیز نوشــته 

ــره. ــن هشــام و غی ــد ســیره اب شــده اند، مانن

قـرآن، نـه کالم پیامبـر اسـالم اسـت و نـه گـزارش 
دیگـران از زندگـی پیامبـر)ص(

امـا، قرآن، نـه کالم پیامبر اسـالم اسـت و نه گـزارش ديگـران از 
زندگـی پیامبـر، بلکـه متنـی اسـت کـه خداونـد انشـاء نمـوده و 
جبرئیـل آنهـا را آيـه به آيه بـر پیامبـر اسـالم خوانده اسـت. هیچ 
يـک از آيـات قـرآن، انشـاء پیامبـر نیسـت و ايـن سـخن بارها در 

قـرآن مورد تأکیـد قرار گرفته اسـت.
از قضــا، ايــن موضــوع، يعنــی وحــی بــودن يــک متــن، در هیــچ 
يــک از اديــان و مکاتــب پیشــین ســابقه نداشــت. اين تنهــا قرآن 
ــار  ــی در اختی ــی اله ــه ای از وح ــوان مجموع ــه عن ــه ب ــت ک اس
ــب  ــه کت ــد ک ــرآن می گوي ــه، ق ــه اســت. البت ــرار گرفت ــر ق پیامب
آســمانی ديگــر نیــز، همیــن حالــت را داشــتند، يعنــی مجموعه ای 
از کالم الهــی بودنــد؛ امــا پیــروان آن اديــان، آنهــا را تغییــر داده و 

ــد. ــا نهاده ان ــای آنه ــه ج ــود را ب ــته های خ دستنوش
نظريــه آنــان ويژگــی ســوم را نیــز داشــت و آن ايــن کــه راهگشــا 
بــود. غربــی هــا توانســتند برخــی آمــوزه هــای آن متــون را کــه 
برخــالف حقــوق بشــر و اخــالق بــود، جــدی نگرفتــه و 
جامعــه را بیشــتر با قوانیــن مراکــز عرفــی قانونگــذاری اداره کنند.

ــدام  ــرآن، ک ــتن ق ــه دانس ــای پیامبران ــه روی نظری
ــد؟ ــی کن ــل م ــکل را ح مش

نخسـت بايـد ديـد اين نظريـه مـی خواهد کـدام مشـکل مومنان 
را حـل کنـد؟ ايشـان بیـش از هرچیز به مشـکل تناقـض در قرآن 
اشـاره مـی کننـد. در صورتـی کـه خـود قـرآن يکـی از داليـل 
حقانیـت خـود را همین می داند که تناقض که سـهل اسـت، بلکه 
اختالفـی هـم در آياتـش نمـی تـوان پیـدا کـرد. آيـا در قـرآن 
نمـی  انديشـند کـه اگـر از طرف خـدا نبود، بـی  ترديد نابسـامانی 

زيـادی در آن می يافتنـد؟]۲[
بنابرايــن، از نظــر کســی کــه خــود را مومــن معرفــی مــی کنــد، 
ــرض  ــر ف ــا، ب ــدارد. ام ــکان ن ــس ام ــض و پارادوک ــرض تناق ف
وجــود تناقــض، رويــا دانســتن قــرآن چگونــه ايــن تناقــض را حل 
مــی کنــد؟ آقــای ســروش نمونــه هايــی را بیــان کردنــد کــه جزء 
داليــل و توجیهاتشــان بــود، از جملــه ايــن کــه احــوال نامتعــارف 
بــه هنــگام دريافــت وحــی، دخالــت و مشــاهده در برخــی گزارش 
هــا، هماننــد گــزارش احــوال دوزخیــان، میمــون شــدن يهوديــان 
و جالــب تــر از همــه تحريــم ربــا بــه دلیــل ايــن که محمــد)ص( 
ــا  ــا واقع ــورد. آي ــی خ ــش م ــوار آت ــت رباخ ــده اس ــواب دي در خ
مســلمانان ايــن مشــکل را دارنــد کــه چــرا ربــا حــرام شــده اســت 
ــا پیامبــرش چگونــه از احــوال دوزخیــان خبــر داده  ــا خداونــد ي ي
انــد؟ اگــر واقعــا هــم چنیــن مشــکلی را داشــته باشــند، آيــا رويــا 
دانســتن وحــی پیامبــر )ص( در برابــر تفســیرهای مختلفــی کــه 

داريــم، ايــن مشــکل هــا را بهتــر حــل مــی کنــد؟

ــدن را  ــمرده ش ــنفکر ش ــه آرزوی روش ــانی ک کس
دارنــد، بــه دنبــال اقتبــاس از روشــنفکران غــرب اند
حقیقـت مسـئله، حـل کردن مشـکل نیسـت، بلکـه حقیقـت اين 
اسـت کـه کسـانی کـه عمـاًل بـه روشـن انديشـی نرسـیده انـد، 
ولـی آرزوی روشـنفکر شـمرده شـدن را دارنـد، تـالش مـی کنند 
بـا اقتباس از روشـنفکران غـرب و در مـواردی با اقتبـاس از برخی 
روشـنفکران عـرب زبـان و گاهـی هم بـا اسـتفاده از نظريـه های 
فالسـفه و عرفای خودمان کـه غالباً در میان مردم مطرح نیسـتند، 
خـود را به مقـام نظريه پردازی برسـانند. من اين مـوارد را در پايان 

اين نوشـته، کمـی توضیح خواهـم داد.

توجیهــات ســروش بیشــتر مناســب عنــوان »خواب 
و خیال« اســت

آيــا نظريــه ای کــه مشــکلی را حــل نمــی کنــد، توجیهــی دارد يا 
خیــر! بــه نظــر مــن، توجیهــات ايشــان بیشــتر مناســب عنــوان 
خــواب و خیــال اســت. يعنــی، اگــر ايشــان مــی گفتنــد مــن در 
ــن  ــود. اولی ــر ب ــان اســت، بهت ــن و چن ــده ام کــه چنی خــواب دي
ــوال  ــی اح ــگام وح ــر در هن ــه پیامب ــت ک ــان آن اس ــه ايش توجی
نامتعارفــی داشــت. داشــتن حــاالت غیرعــادی بــه معنــای خــواب 
رفتــن شــخص نیســت و هرگــز پیامبــر چنیــن ســخنی نگفت که 
ــر ايشــان  ــر ايــن کــه وحــی ب مــن بخــواب مــی روم. عــالوه ب
همیشــه همــراه حــاالت غیرعــادی نبــود. بلــه! ارتبــاط 
يافتــن فیزيــک بــا متافیزيــک کار ســاده ای نیســت. امــکان دارد 
شــخصی کــه ارتبــاط مــی يابــد، حالت غیرعــادی پیــدا کنــد، ولی 
ايــن هرگــز بــه معنــی بــه خــواب رفتــن و رويــا ديــدن نیســت. 
حتــی عرفــای مــا کــه کشــف و شــهود را در حالــی ممکــن مــی 
داننــد کــه ســالک از خودآگاهــی بیــرون آمــده باشــد و بــه حــال 
فنــا رفتــه باشــد، هرگــز ايــن حــال را خــواب ننامیــده و آن تجربه 

هــا را رويــا نشــمرده اند!
توجیــه ديگــر ايشــان آن اســت کــه بخشــی از آيــات قــرآن حالت 
مشــاهده و گــزارش دارنــد، ماننــد خبــر از شــرايط بهشــت و دوزخ 
و نشــانه هــای روز قیامــت. پــس، پیامبــر ايــن هــا را در خــواب 
ديــده اســت. بــرادر! خبــر دادن از آينــده کــه خورشــید تیــره مــی 
گــردد و ســتاره بــی نــور مــی شــود، نیــازی بــه ديــدن نــدارد! اگر 
مــا بــاور داريــم کــه خداونــد بــه وی يــاد مــی دهــد، بــرای خــدا 

کــه گذشــته و آينــده فرقــی نــدارد!

برخــی آیــات قــرآن ســخن خداونــد و برخی ســخن 
دیگــران اســت کــه خداونــد نقــل مــی کند

توجیــه ديگــر ايــن کــه مــواردی در قــرآن از زبــان پیامبــر)ص( 
ــد و  ــزم! آيــات قــرآن کريــم برخــی ســخن خداوندن اســت. عزي
برخــی ســخن ايــن و آن هســتند کــه خداونــد نقــل مــی کنــد! 
هماننــد ســخن يوســف بــا پــدرش يــا گفتگــوی اصحــاب کهــف 
بــا يکديگــر و برخــی ســخنی اســت کــه همــه انســان هــا بايــد 
بــر زبــان آورنــد، هماننــد دعاهــا يــا ســوره حمــد! ايــن هــا بــرای 
آمــوزش مــا انســان هــا هســتند. بــه نظــر مــن، پرداختــن بــه اين 

مــوارد الزم نیســت.

مطلب علمی با آسـمان و ریسـمان کـردن، ثابت نمی 
شود/ اصالً شـاهنامه سـروده من بوده است!

ــو! و  ــه بگ ــود ک ــی ش ــان داده م ــر فرم ــه پیامب ــه ب ــن ک ــا اي ام
ــه خــودش اســت  گفتــن ايــن کــه ايــن خطــاب خــود پیامبــر ب
ــا تخلــص شــعرا کــه مثــال ســعدی مــی گويــد  و مقايســه آن ب
ســعديا يــا حافــظ مــی گويــد حافظــا! بــرادر! ايــن هــا چــه ربطی 
ــب  ــردن، مطل ــمان ک ــمان و ريس ــا آس ــر ب ــد؟ مگ ــم دارن ــه ه ب
علمــی ثابــت مــی شــود؟ اگــر بــا چنیــن توجیهاتــی بتــوان چیزی 
را ثابــت کــرد، بنــده مــی توانــم بــه شــما ثابــت کنــم کــه اصــاًل 
شــاهنامه ســروده مــن بــوده اســت کــه قــرن هــا پیش به دســت 

فردوســی افتاده اســت!
ــه درســت را  ــک نظري ــوم ي ــی س ــروش، ويژگ ــای س ــه آق نظري
هــم کــه همان راهگشــا بــودن اســت، نــدارد. رويــا دانســتن وحی 
کــدام راه را بــه روی مومنــان بــاز مــی کنــد و بــر اســاس آن در 

آينــده چــه اســالم شناســی جديــدی مــی توانــد پديــد آيــد؟!
ــه دهــم.  ــن بحــث را ادام ــم اي ــن، لزومــی نمــی بین بیــش از اي
ايــن گونــه نظريــه هــا را حتــی آنــان کــه نگــرش اپوزيســیونی 
دارنــد، نخواهنــد پســنديد. سرنوشــت چنیــن ســخنانی از دو حــال 
بیــرون نیســت؛ يــا بــه مــروز زمــان از يــاد مــی رونــد، و يــا ايــن 
ــاره  ــه درب ــی توجی ــن ب ــرای ســخن گفت ــواردی راه را ب کــه در م
ــد، سرنوشــت اول بیشــتر  ــد؛ هرچن ــاز مــی کنن ــرآن ب وحــی و ق
اتفــاق مــی افتــد. مــا از حــدود يــک قــرن پیــش چنیــن نظريــه 
هايــی داشــته ايــم، امــا مــی بینیــم کــه نــه تنهــا در جامعــه بــه 
روشــن انديشــی و خــردورزی کمــک نکــرده انــد، بلکــه در برابــر 
گســترش خرافــات نیــز کوچــک تريــن اثــر بازدارنــده ای نداشــته 

انــد. در حالــی کــه در آن ســوی دنیــا، روشــن انديشــان در حــدود 
يــک قــرن جامعــه و فرهنــگ خــود را تــا حــدود زيــادی از خرافــه 
ــن  ــطح نیوت ــه س ــطويی آن ب ــطح ارس ــش را از س ــد و دان پالودن
ــا حــدود زيــادی از آشــفتگی  بــاال بردنــد و مديريــت جامعــه را ت
هــا و خودکامگــی هــا دور ســاختند. در ايــن روزگار، غربیــان بــه 
فکــر شــناخت فضاهــای دوردســت افتــاده انــد و عــده ای هنــوز 
در جامعــه مــا، ســفر انســان بــه کــره مــاه را دروغ بــزرگ قــرن 

مــی داننــد!!
بــاری، چنــان کــه گفتــه بــودم، اکنــون بــه توضیــح ايــن مطلــب 
مــی پــردازم کــه کســانی کــه عماًل بــه روشــن انديشــی نرســیده 
انــد، ولــی آرزوی روشــنفکر شــمرده شــدن را دارنــد، تــالش مــی 
کننــد بــا اقتبــاس از روشــنفکران غــرب و در مــواردی بــا اقتبــاس 
ــا اســتفاده از  از برخــی روشــنفکران عــرب زبــان و گاهــی هــم ب
ــان  ــاً در می ــه هــای فالســفه و عرفــای خودمــان کــه غالب نظري
مــردم مطرح نیســتند، خــود را بــه مقــام نظريه پــردازی برســانند.
آقــای دکتــر ســروش، بیــش از خارجیــان، تحــت تاثیــر ديــدگاه 
ــان  ــود را زب ــان خ ــالم زب ــای اس ــت. عرف ــالم اس ــای اس عرف
ــد  ــل، آن را نیازمن ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی دانن ــاره م ــز و اش رم
ــه  ــه تجرب ــد ک ــان مــی گوين ــل و تفســیر مــی شــمارند. آن تاوي
هــای عرفانــی بــه عالــم فنــا تعلــق دارد و چــون عــارف از عالــم 
ــد تحــت  ــد، مــی توان ــه خــود آي ــا برگــردد و از بــی خــودی ب فن
تاثیــر مکاشــفه هــا و مشــاهده هــای خــودش چیزهايــی بگويــد، 
امــا ايــن گفتــن تنهــا از راه اشــاره و کنايــه امــکان دارد. زيــرا، آن 
تجربــه هــا بــه اتفــاق آرای عارفــان بیــان ناپذيرنــد و قابــل انتقال 
بــه ديگــران نیســتند. ولــی چنــان کــه گفتیــم، آقــای ســروش در 
آرزوی نظريــه پــردازی هــم هســت، بنابرايــن نبايــد عینــا مطالب 
آنــان را مطــرح کنــد. او بــه جــای مکاشــفه و مشــاهده عرفانــی، 
واژه رويــای پیامبرانــه را بــه کار مــی بــرد. امــا، همــه توضیحــات 
ــدگاه  ــی براســاس همــان دي ــات عرفان ــال هــای وی از ادبی و مث

عرفاســت.

ــان خویــش اســت و  ــر صراحــت بی ــد قــرآن ب تاکی
ایــن کــه همــگان مــی تواننــد آن را بفهمنــد

بايــد توجــه داشــت کــه زبــان عرفــا دو مرحلــه دارد؛ يکــی، مرحله 
انتقــال از حقايــق کشــفی بــه بیــان زبانــی و ديگــری، در جهــت 
فهــم ايــن بیــان اســت کــه انتقالــی اســت از زبــان و بیــان متــن 
بــه آن معانــی و حقايــق کشــفی. ايــن مراحــل کاًل جنبــه ذهنــی 
ــد.  ــارف دارن ــودی ع ــاالت وج ــه کم ــتگی ب ــه بس ــد، بلک ندارن
زبــان اهــل مکاشــفه را تنهــا اهــل مکاشــفه مــی داننــد. 
لــذا، آقــای ســروش مــی گويــد تاکنــون کســی از علمــای اســالم 
ــوان  ــی مــی ت ــوده اســت! هرادعاي ــودن نب شايســته خوابگــزار ب
کــرد، امــا واقعیــت جريــان ايــن اســت کــه تاکیــد خــود قــرآن بــر 
صراحــت بیــان خويــش اســت و ايــن کــه همــگان مــی تواننــد 

آن را بفهمنــد.
ــا يــک تفســیرش  ــه محکــم و متشــابه تنه ــوط ب ــه مرب ــا، آي ام
بــه روشــن بــودن و نبــودن معنــا مربــوط اســت وگرنــه، متشــابه 
را معنــی هــای ديگــر هــم گفتــه انــد، از جملــه منظــور از متشــابه 

آيــات مکــرر قــرآن هســتند کــه شــبیه هــم مــی باشــند.

ــواب  ــی خ ــه معن ــا ب ــرآن تنه ــان ق ــل در زب تاوی
ــت ــزاردن نیس گ

ــزاردن  ــواب گ ــی خ ــه معن ــا ب ــرآن تنه ــان ق ــز در زب ــل نی تاوي
نیســت، بلکــه به معنــای انگیــزه و نتیجــه آينــده کار هم هســت. 
مثــاًل، آن جــوان همــراه حضــرت موســی کــه کارهــای عجیــب 
ــم  ــل کارهاي ــذار تاوي ــت بگ ــه موســی گف ــر ب ــرد، در آخ ــی ک م
ــی بگــذار  ــل خوابگــزاری نیســت! يعن ــم. منظــور از تاوي را بگوي
بگويــم انگیــزه مــن از کارهايــی کــه کــرده ام چــه بــوده اســت.

بـه هرحال، رسـول خـدا رياضـت و روش عرفانـی را در میان امت 
خـود ممنـوع سـاخت، امـا از قـرن دوم به بعـد ايـن روش از طرف 
هنـد و نیز شـامات در اثر فتوحات گسـترده مسـلمانان به فرهنگ 
اسـالمی وارد شـد. بیشـتر علمـای اسـالم بـا عرفـان مخالفـت 
کـرده و آن را بـه پیـروی از قـرآن نپسـنديده انـد. بنابرايـن، نمـی 
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شـــت ا د د یا

توانیـم ديدگاهی را که بیـش از ده قرن سـابقه دارد، به عنوان يک 
نظريـه جديد در تفسـیر قرآن پذيرفتـه و قـرآن را دارای بطن های 
مختلـف بدانیـم که فهم هـای آن هـا در حد همگان نباشـد. پس، 
تنهـا نام رويـا نهادن بـر ايـن ديـدگاه، آن را به يـک نظريه علمی 

امـروزی تبديل نمـی کند.

ــر محــور مخالفــت مطــرح  ســخنان روشــنفکران ب
مــی شــود و کوچکتریــن اثــری در فکــر و فرهنــگ 

مــردم مــا نخواهــد داشــت
هــدف مــن آن نیســت کــه ايــن مطلــب را تــا ايــن حــد جــدی 
بگیــرم، زيــرا بــه يقیــن مــی دانــم کــه ايــن ســخن نیــز، ماننــد 
ســخنان ديگــر روشــنفکران مــا کــه ماجــرای روشــنفکری آنــان 
ــری در فکــر  ــن اث ــز اســت، کوچــک تري ــم غــم انگی ــاً براي واقع
ــزار  ــه اب ــن ک ــز اي ــت، ج ــد داش ــا نخواه ــردم م ــگ م و فرهن
اپوزيســیونی باشــد و چنــان کــه گفتــم مدتــی بــر محــور مخالفت 
مطــرح شــود. اما، عمــاًل نــه مشــکلی را پاســخ خواهد گفــت و نه 

راهــی بــرای جامعــه خواهــد گشــود.

ماجرای غم انگیز روشنفکری در جامعه ما
تاکنــون، دربرابــر ايــن گونــه نظريــات دوســتان چیــزی ننوشــته 
ــرده  ــزی نوشــته ام، نامــی از کســی نب ام و اگــر هــم گاهــی چی
ام. امــا، ايــن بــار کــه بــا ايــن همــه طــول و تفصیــل وارد بحــث 
ــرای  ــردن ماج ــاس ک ــز احس ــم انگی ــع غ ــا از موض ــدم، تنه ش
روشــنفکری در جامعــه ماســت کــه چگونــه وقــت خــود و مــردم 

ــری در  ــن اث ــک تري ــد کوچ ــته ان ــا نتوانس ــد، ام ــدر داده ان را ه
فکــر و فرهنــگ جامعــه داشــته باشــند. روزی بــه يکــی از روشــن 
انديشــان غــرب گفتنــد شــما چــه مــی خواهیــد بکنیــد؟ او پاســخ 
داد اگــر صبــور باشــید پــس از مدتــی خواهیــد ديــد کــه در دنیای 
ــه  ديگــری زندگــی مــی کنیــم. آری! اکنــون غربیــان نســبت ب
ــد، هــم از  ــای ديگــری زندگــی مــی کنن ــرون وســطی در دنی ق
نظــر فکــر و فرهنــگ و هــم از نظــر سیاســت و مديريــت جامعــه 
و هــم از نظــر رفــاه و امنیــت. امــا، روشــنفکران مــا بــا گذشــت 
ــی از افزايــش و گســترش  ــد حت ــرن نتوانســته ان حــدود يــک ق

خرافــات در جامعــه مــان جلوگیــری کننــد.
ــر روشــن انديشــان غــرب در جامعــه  يکــی از نشــانه هــای تاثی
ايــن اســت کــه اگــر هــم اکنــون زنــده شــده و بــه میــان مــردم 
ــا، اگــر  ــر صــدر مــی نشــینند. ام ــد و ب ــدر مــی بینن ــد، ق برگردن
روشــنفکران مــا بــه میــان مــردم بازگردنــد، کســی آنــان را نمــی 
شناســد، چــون نمــی داننــد چــه کــرده انــد. آنــان هــم کــه زنــده 
ــون  ــتند، چ ــردم نیس ــان م ــه در می ــم ک ــی بینی ــاًل م ــد، عم ان
ــده  ــی گاهــی کار را پیچی ــد، بلکــه حت ــد کاری بکنن نتوانســته ان
تــر کــرده انــد. مثــاًل، همیــن کــه بگويیــم متــن مقــدس نیازمنــد 
گزارشــگر اســت، عمــاًل زمینــه را بــرای ســلطه گزارشــگران آماده 
مــی کنــد کــه خــود را میــان مــردم و پیامبــر واســطه قــرار دهنــد 
ــن  ــزار اي ــرده و خوابگ ــزارش ک ــا گ ــه م ــر را ب ــای پیامب و روياه
روياهــا باشــند. چنانکــه در قــرون وســطی پاپ و دســتگاه کلیســا 
بــا چنیــن فکــری بــر جامعــه مســلط بودنــد و همیــن باعــث شــد 
پروتســتان هــا بــه مخالفــت بــا انحصــار فهــم متــون پرداختنــد.

یکــم  و  بیســت  قــرن  در  مــا  روشــنفکران 
ــت  ــه دس ــردم را ب ــار م ــان اختی ــد عن ــی خواهن م

بدهنــد! خوابگــزاران 
ــد  ــی خواهن ــم م ــت و يک ــرن بیس ــا در ق ــنفکران م ــا روش ام
عنــان اختیــار مــردم را بــه دســت خوابگــزاران بدهنــد! 
ــت  ــی و صح ــرای ارزياب ــی ب ــچ مالک ــه هی ــی ک خوابگزاران
ــا  ــا ب ــه، م ــت. در نتیج ــا نیس ــت م ــان در دس ــای آن ــه ه گفت
هــزاران مدعــی دروغیــن خوابگــزاری روبــرو خواهیــم شــد کــه 
هريــک دامــی گســترده و عــده ای را بــه زيــر ســلطه درآورنــد. 
اگــر مــا در فهــم آيــات قــرآن کمــی بــا هــم اختــالف داشــتیم، 
ــه  ــروه و فرق ــزاران گ ــه ه ــرآن ب ــزاران ق ــیله خوابگ ــه وس ب

تقســیم خواهیــم شــد.

روشنفکران به دنبال مقلد پروری
روشــنفکران غــرب بــر آن مــی کوشــیدند تــا مــردم را بــا 
ــه  ــا ب ــنفکران م ــا روش ــازند، ام ــنا س ــت آش ــردورزی و عقالنی خ
ــد و  ــی بدهن ــط فتواي ــه فق ــد ک ــی آين ــی در م ــکل مجتهدان ش
ــه  ــد ک ــای ســروش بپذيرن ــاًل، از آق ــی داشــته باشــند! مث مقلدان
قــرآن انشــای محمــد اســت و گــزارش روياهايــش؛ بــدون توجــه 
بــه ايــن همــه شــواهد و داليلــی کــه برخــالف چنیــن فکــری 

ــد. ــود دارن وج
________________________________________

۱- سوره شوری، آيات 5۱ و 5۲
۲- سوره نساء، آيه 8۲

مطهــری تصريــح مــی کــرد کــه انقــالب بــرای 
ــرای  ــالب ب ــه  انق ــت ن ــوب اس ــالم، مطل اس
انقــالب. اســتدالل هــای شــهید مطهــری، ناظر 
بــه نفــی انقالبــی گــری مارکسیســتی اســت، نه 

ــی گــری اســالمی. انقالب
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، متــن زير يادداشــتی 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــیدی، عض ــدی جمش از مه
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســالمی، در 
ــالب  ــم انق ــری معظ ــگاه رهب ــه ن ــورد مقايس م
ــی  ــوع انقالب ــون موض ــری پیرام ــهید مطه و ش

ــذرد؛ ــی گ ــر م ــه از نظ ــت ک ــری اس گ
شـبهه ای بـه ايـن مضمـون مطرح شـده اسـت 
کـه اسـتاد مطهـری در کتـاب »آينـده انقـالب 
اسـالمی ايـران« مـی گويـد مـا در پـی »انقالب 
اسـالمی« هسـتیم و نـه »اسـالم انقالبـی«. اما 
آيـت اهلل خامنه ای همـواره بر »اسـالم انقالبی« 
و »انقالبـی گـری« تأکیـد مـی کننـد. بنابرايـن، 

میـان ايـن دو تعـارض وجـود دارد. 
پاسـخ اين اسـت که چون ممکن اسـت يک لفظ 
در دو بافـت فرهنگـی و فضـای اجتماعی، معنای 
متفاوت داشـته باشـد، بايـد بـه روح و معنايی که 
ايـن شـرايط بیرونـی و غیرمعرفتـی در لفـظ می 
دمنـد، نگريسـت و لفـظ را منقطع از آنها، تفسـیر 
نکـرد و يـا معنـای آن را از يـک دورة تاريخـی 
بـه دورة تاريخـی ديگـری تعمیـم نـداد. چه بسـا  
تحـوالت معنايـی  رخ داده باشـد، کـه ايـن قبیل  
تعمیـم هـای معناشـناختی  را ناموجه سـازد. و از 
قضـا، مصداق يـاد شـده، از همین دسـت اسـت. 
ــی  ــای التقاط ــر نیروه ــری در براب ــتاد مطه اس
مارکسیســت- مســلمان  کــه  قائــل بــه  قرائــت 
مارکسیســتی از اســالم بودنــد و بــر همیــن 

اســاس، اســالم را در  مبــارزه و کشــمکش و 
ــد و  ــی کردن ــه م ــزاع خالص ــرد و ن ــتیز و نب س
ــت و  ــت داش ــور اصال ــن ام ــا، همی ــرای آنه ب
ــتدالل  ــالمی، اس ــای اس ــی  ارزش ه ــه برپاي ن
ــا  ــوزه ه ــن  آم ــه اواًل اســالم در اي ــرد ک ــی ک م
خالصــه نمــی شــود، بلکــه مضامیــن ديگــری را 
نیــز شــامل مــی شــود؛ يعنــی نبايــد بــا اســالم، 
ــه کــرد. اســالم،  مواجهــه گزينشــی و دلبخواهان
همــه اســالم اســت، نــه آنچــه که مــا بپســنديم.
ــاً همــه آمــوزه هــای اســالمی از آن جهــت  ثانی
اعتبــار و قداســت دارنــد کــه بــه کمــال معنــوی 
ــه  ــه ب ــد، ن ــی کنن ــک م ــی اهلل کم ــرب ال و تق
صــورت مســتقل و قائــم بــه ذات خويــش. 
مطهــری مــی گفــت مــا در پــی مطلــِق انقــالب  
ــه  ــتیم ک ــی هس ــی انقالب ــه در پ ــتم، بلک نیس
حاصــل آن، اســتقرار ارزش های اســالمی باشــد.  
ــک  ــه ديالکتی ــالب، از نظري ــرای انق ــالب ب انق
ــوب  ــِق تحــوالت را مطل ــزد کــه مطل برمــی خی
ــاد  و   ــتی را در  تض ــره هس ــگارد و جوه ــی ان م
کشــکمش  خالصــه مــی کنــد و نظــم و ثبــات  

ــد. ــی نماي ــر م ــقوط تصوي را س
مطهـری تصريـح مـی کـرد کـه انقـالب بـرای 
اسـالم، مطلوب اسـت نـه  انقالب بـرای انقالب. 
در ايـده انقالب بـرای انقالب، چون خـود انقالب 
دارد، اسـالم، فـرع  اصالـت  ذاتـی  بـه صـورت 
انگاشـته مـی شـود و تنهـا برداشـتی از اسـالم 
مطلوبیـت خواهـد داشـت کـه حامـل و شـامل 

انقالبـی گـری باشـد، و الغیـر. 
روشــن اســت کــه مــا نمــی توانیــم نظــر 
ــان را  ــم و ايش ــه کنی ــری را تخطئ ــتاد مطه اس
غیرانقالبــی و محافظــه کار قلمــداد نمايیــم، 

ــه نفــی  چــون اســتدالل هــای ايشــان، ناظــر ب
انقالبــی گــری مارکسیســتی اســت، نــه  انقالبی 
گــری اســالمی. در غیــر ايــن صــورت، مــا بايــد 
از مطلــِق انقالبــی گــری دفــاع کــرده و حتــی از 
ــم.  ــواداری نمايی ــز ه ــای مارکسیســت نی نیروه
از طـرف ديگـر، آيا ممکن اسـت آيـت هلل خامنه 
ای برخـالف اسـتاد مطهری، قائل بـه مطلوبیت  
مطلـِق انقـالب باشـد و  ارزش های اسـالمی را 
امـری  فرعـی و  حاشـیه ای قلمـداد کنـد و يـا 
اسـالم را در  انقالبـی گـری  و جهـاد  و مبـارزه 
منحصـر سـازد و معنويـت و فضايـل اخالقـی 
را زائـد و بازدارنـده – بـه تعبیـر مارکسیسـت 
هـا، افیـون – قلمـداد کنـد؟! بديهـی اسـت که 
چنین نیسـت. همچنان که در گفتارهای ايشـان 
مشـهود اسـت، مقصود ايشـان از انقالبـی گری، 
تقید و تعهـد کامل به تمام ارزش های اسـالمی 
اسـت و ايشـان ايـن تعبیـر را در مقابـل جريـان 
هايـی مطـرح مـی کننـد کـه دچـار فرسـايش 
اعتقادی  گرديده و در  اشـرافیت  و نئولیبرالیسم، 
هضـم و مسـتحیل شـده انـد و آرمـان هـا و 
اسـالمی،  انقـالب  اولیـه  و  اصیـل  شـعارهای 
گسسـته انـد و آنهـا را تنـدروی و افراطـی گری 
معرفـی مـی کنند)يعنـی تکنوکراتهای سـرمايه 

سـاالر و دموکـرات هـای لیببـرال(.
ايــن فضــای سیاســی و اجتماعــی کجــا، و 
ــری در  ــه مطه ــی ک ــی و اجتماع ــای سیاس فض
ــردازی  آن ســخن مــی گفــت کجــا؟! مفهــوم پ
ايــن دو متفکــر اســالمی، در برابــر جريــان هــای 
مختلــف  بــوده، و نــه جريــان واحــد، کــه بتــوان 
گفــت نظــر آنهــا بــا يکديگــر ســازگاری نــدارد، و 
ــی  يکــی  محافظــه کار اســت و ديگــری انقالب
گــری. در انديشــه  آيــت اهلل خامنــه ای، انقالبــی 
ــت؛  ــودن اس ــی ب ــزب الله ــی ح ــه معن ــری ب گ
جوانــاِن مؤمــن و انقالبــی  يعنــی کســانیکه نــه 
ــر  ــال در براب ــلیم  و انفع ــازش و تس ــه س ــا ب تنه
غــرِب متجــدد گرايــش نیافتــه انــد، بلکــه اهــل 
خلــوص و تقــوا و عبوديــت نیــز هســتند. اســالم 
ــالب  ــت انق ــا قرائ ــالم ب ــی اس ــی، يعن انقالب
ــای  ــه ارزش ه ــر هم ــه مشــتمل ب اســالمی، ک
اســالمی اســت )بــه تعبیــر امــام خمینی، اســالم 

ــا.  ــاره ای از ارزش ه ــه پ ــدی(، ن ــاب محم ن
ــی  ــای التقاط ــه نیروه ــی  ک ــالم انقالب ــم اس ه
ــل  ــای چه ــه ه ــلمان در ده ــت- مس مارکسیس
ــد، باطــل  ــی کردن و پنجــاه شمســی مطــرح  م
ــای  ــه نیروه ــی ک ــالم رحمان ــم  اس ــت، و ه اس
التقاطــی لیبــرال- مســلمان در دهــه هــای 
هفتــاد و هشــتاد و نــود شمســی بــر زبــان و قلــم 
ــه  ــت اهلل خامن ــه آي ــد. ن ــرده ان ــاری ک ــود ج خ
ــی نیروهــای التقاطــی  ای مدافــع  اســالم انقالب
مارکسیســت- مســلمان اســت و نــه اســتاد 
ــای  ــی نیروه ــالم رحمان ــوادار اس ــری ه مطه
ــه   التقاطــی لیبــرال- مســلمان. اگــر مطهــری ب
ــز  ــود، هرگ ــه ب ــش يافت ــی گراي ــالم رحمان اس
ــل  ــالمی و عق ــالب اس ــخصیت دوم انق ــه ش ب
ايــن انقــالب تبديــل نمــی شــد.و اگــر آيــت اهلل 
خامنــه ای اســالم انقالبــی را ترجیــح مــی داد و 
معنويــت و عبوديــت را کنــار  مــی نهــاد، هرگــز 
بــه ايــن مراتــب و درجــات عالــی معنــوی دســت 

ــت. ــی ياف نم

یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

»انقالب اسالمی« یا »اسالم انقالبی«؟!  
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی است از حجت االسالم سیدسجاد 
ایزدهی، مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی است که از نظر می گذرد؛

در بحــث زمــان و مــکان و اقتضائــات آن بــرای هــر عصــر، مبنــای 
ــن  ــه دي ــت ک ــن اس ــود دارد و آن اي ــالم وج ــن اس ــی در دي اساس
ــن  ــس از آن دي ــه پ ــی ک ــم و دين ــن خات ــوان دي ــه عن ــالم ب اس
آســمانی نخواهــد آمــد، بايــد پاســخگوی همــه نیازهای بشــری در 
همــه ادوار، زمانهــا و مکانهــا باشــد. ايــن منطــق اقتضــاء مــی کنــد 
کــه در هــر زمانــی ولــو ۱000 ســال بعــد از بعثــت بلکــه در زمــان 
ــرای  ــون دينــی ب ــم از مت ــان بتوانی معاصــر و حتــی بعدهــا همچن

نیازهــای زمانــه خــود پاســخ مناســب و مطلــوب را بگیريــم.
ــدی  ــیار ج ــث بس ــکان، بح ــان و م ــث زم ــر بح ــت ديگ از جه
اســت و دو رويکــرد مخالــف دارد: از يــک طــرف چنانچــه امــروزه 
مشــاهده مــی کنیــم افــرادی هســتند کــه جانــب تفريــط را در بــر 
گرفتنــد يعنــی قائــل بــه همــان اســالم ۱۴ قــرن قبــل هســتند و 
مــی خواهنــد عیــن همــان مطالــب را بــرای امــروز اجــرا کننــد و 
هیــچ عقیــده ای بــه تحــول و نوزايــی در آن ندارنــد. قائــل نیســتند 
کــه بايــد پاســخهای امــروز را از ديــن بگیريــم، قائــل نیســتند کــه 
طبیعتــا اينهــا منطــق ســلفی گــری اســت کــه امــروزه مشــاهده 
مــی کنیــم و يکــی از مشــکالت عمــده جهــان اســالم را تشــکیل 
ــه  ــزی را در جامع ــن گري ــدی دي ــه ج ــال گزين ــد و عم ــی دهن م

موجــب شــدند.
ــا قالبهــای ديگــر  ــب اهــل ســنت و ي ســلفی گــری خــواه در قال
ــا  ــالم ب ــن اس ــاق دي ــورت انطب ــر ص ــه ه ــدارد، ب ــی ن ــد فرق باش
ــه  ــان مختــص ب ــن، همچن ــد و دي ــر نمــی تاب ــد را ب شــرايط جدي
ــرد،  ــن رويک ــل اي ــت. در مقاب ــاص اس ــراد خ ــکان و اف ــان و م زم
ــا  ــد م ــد و معتقدن ــر گرفتن ــراط را در نظ ــب اف ــری جان ــراد ديگ اف
بــرای اينکــه بــا زمانــه همــراه شــويم طبیعتــا بايــد دســت از يــک 
ســری از ثابتــات ديــن هــم بکشــیم و بــا زمانــه و درک تــوده مردم 
از مقتضیــات زمــان و مــکان همــراه شــويم و طبیعتــا بســیاری از 
مباحــث دينــی مربــوط بــه زمــان گذشــته اســت و امــروزه اصــال 
ــم. ــار بگذاري ــن را در آن عرصــه کن ــد دي ــذا باي ــدارد و ل ــرد ن کارب

در مقــام جمــع بیــن ايــن دو نکتــه، يعنــی از يــک طــرف مــا بايــد 
براســاس مبنــای خاتمیــت بــه اين بــاور باشــیم کــه »اَل َرْطــٍب َواَل 
ــر و خشــکی نیســت مگــر  ــٍن: هیــچ ت ــاٍب ّمبِی ــي ِکَت َيابِــٍس إاِلَّ ِف
اينکــه در شــريعت گفتــه شــده اســت.« و از طــرف ديگــر شــريعتی 
ِّلنَّــاِس« اســت يعنــی بــرای همــه مــردم آمده،  اســت کــه »ُهــًدی ل
ــی  ــت يعن ــَن« اس ِّلُْمتَِّقی ــٌۀ ل ــًدی َوَمْوِعَظ ــاِس َوُه ِّلنَّ ــاٌن ل ــَذا بََی »َه
بــرای همــه مــردم بیــان شــده اســت و از طــرف ديگــر »لِلَْعالَِمین« 
يعنــی بــرای همــه مــردم جهــان گفتــه شــده و بــرای همــه مــردم 

جهــان مــی تــوان ايــن را ارائــه کــرد.
ــا  ــا و مکانه ــه زمانه ــت را در هم ــد خاتمی ــی کن اينکــه اقتضــاء م
عملیاتــی کنیــم، بــه ثابتــات و متغیراتــی کــه در داخل دين اســالم 
وجــود دارد برمــی گــردد يعنــی همــواره ثابتاتــی وجــود دارد. ايــن 
ــد و  ــی ده ــان م ــود را نش ــا خ ــا و مکانه ــه زمانه ــات در هم ثابت
قابلیــت عبــور از آنهــا را نــدارد مثــل بســیاری از اخالقیــات، اخالق 
ــا آوردن و... و.  ــه ج ــن، حــج ب ــدن، روزه گرفت ــاز خوان ــدن، نم ورزي
بســیاری از اينهــا در طــول زمــان و مکان قابلیــت تغییر ندارنــد و در 
مقابــل اينهــا يــک ســری از متغیــرات وجــود دارد کــه موجــب مــی 
شــود مــا بتوانیــم از آن مباحــث زمــان گذشــته عبــور و آنهــا را برای 

زمــان حاضــر نیــز کاربــردی کنیــم.
ــوه مــی  ــا شــرايط جل ــان و مــکان ب ــاق زم ــه ای کــه در انطب نکت
ــات  ــا دســت از ثابت ــر م ــه اگ ــه محــوری اســت ک ــن نکت ــد اي کن
ديــن برداريــم و فقــط بــه مقتضیــات زمــان و مــکان اعتنــا کنیــم 
الزمــه اش ايــن اســت کــه ايــن ديــن در طــول زمــان چــون نقطه 
محــوری و ثابتــات نــدارد دچــار تحــول بنیاديــن و اســتحاله خواهد 

شــد. بنابرايــن ديــن موجــود بــا ديــن صــدر نــزول متفــاوت خواهد 
شــد و ايــن امــر بــه از بیــن رفتــن ديــن منجــر مــی شــود.

ــه  ــم و ب ــا کنی ــط اکتف ــن فق ــات دي ــه ثابت ــر ب ــر اگ از طــرف ديگ
ــود کــه  ــن خواهــد ب ــم، الزمــه اش اي ــا نکنی ــن اعتن ــرات دي متغی
ــرد و  ــم ک ــت نخواهی ــی حرک ــه جهان ــوالت جامع ــا تح ــراه ب هم
مخاطبهايــی در جهــان معاصــر نخواهیــم داشــت و همچنــان دين، 

ــود. ــد ب ــدودی خواه ــراد مح ــرای اف ــی و ب ــی و بوم ــن محل دي
ــه تبــع بســیاری از فقهــای ديگــر بــه  مرحــوم شــهید مطهــری ب
ــن  ــد دي ــه را در عصــر حاضــر دريافــت کــه باي ــن نکت فراســت اي
ــرادی،  ــت فرااف ــم قابلی ــه ه ــم ک ــه کنی ــه ای ارائ ــه گون ــد ب را باي
ــول  ــال از اص ــن ح ــد و در عی ــته باش ــی داش ــی و فرامکان فرازمان
ــد براســاس همــان اصــول  ــد و بتوان ــاه نیاي ــت خــود هــم کوت ثاب
رفتــار کنــد و لــذا در کتــاب »اســالم و مقتضیــات زمــان« عمدتــا 
بــه ايــن بحــث زمــان و مــکان و جايــگاه زمــان و مــکان، ثابتــات 
ديــن و مخصوصــا آنهايــی کــه قائــل بــه تفريــط بودند)بــه صورت 
خــاص خــوارج کــه ديــن را بســیار ســطحی نــگاه مــی کردنــد و در 
مقابلــش روشــنفکرانی کــه بــر ايــن بــاور بودنــد کــه ديــن مربــوط 
بــه زمــان گذشــته اســت و اقتضائــات آن مربــوط بــه زمان گذشــته 
اســت.( مــی پرداخــت. شــهید مطهــری در مقــام اينکــه به ايــن دو 
انحــراف پاســخ بگويــد بــه نظريــه اســالم و مقتضیــات زمــان روی 

ــه تفصیــل در مــورد آن صحبــت کــرد. آورد و ب
ــد  ــر آن تأکیــد مــی کن ــه ای کــه مرحــوم شــهید مطهــری ب نکت
و در مباحــث ايشــان محوريــت دارد، عنصــر اجتهــاد اســت. اقبــال 
ــرای  ــیعه ب ــه ش ــور محرک ــاد، موت ــد: »اجته ــی گوي ــوری م اله
ــاس  ــه براس ــت را دارد ک ــن ظرفی ــی اي ــت.«، يعن ــرفت اس پیش
ــرد  ــودش بپیذي ــائل روز را در خ ــد، مس ــول و قواع ــتفاده از اص اس
ــل  ــد و پاســخ مناســب و قاب ــه شــريعت عرضــه کن و مســائل را ب
قبــول را بــه دســت بیــاورد و بــرای مؤمنــان عرضــه کنــد کــه آنهــا 
ــد و  ــی و اجــرا کنن ــدرن(، عملیات را در جامعه)چــه ســنتی و چــه م
ــه داشــته باشــند. ايــن امــر اقتضــا مــی کنــد کــه  زندگــی مؤمنان
ــد را  ــائل جدي ــه مس ــی ک ــه صورت ــردن را ب ــاد ک ــاد و اجته اجته
بتــوان در آن گنجانــد و حرفهــای جديــد را بــه شــريعت مســتند يــا 

منتســب کــرد بشناســیم.
حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه دو عنصــر مــکان و زمــان در اجتهاد 
تأکیــد کردنــد. فقهــای شــورای نگهبــان هــم بــر ايــن امــر تأکیــد 
ــث  ــده در بح ــن کنن ــر تعیی ــکان دو عنص ــان و م ــه زم ــد ک دارن
اجتهــاد اســت. ممکــن اســت مســأله ای در زمــان گذشــته حکمی 
داشــته باشــد و همــان مســأله در زمــان حاضــر حکــم ديگــری در 

مــورد آن بیــان شــود.
بــه عبــارت ديگــر زمــان و مــکان موجــب مــی شــود کــه موضــوع 
ــأله  ــری مس ــل ديگ ــده و دلی ــت قاع ــود و تح ــوض ش ــم ع حک
ــد  ــکان تأکی ــان و م ــه بحــث زم ــد ب ــذا فقهــا باي ــدرج شــود، ل من

ــد. ــرا در اجتهــاد لحــاظ کنن جــدی داشــته باشــند و آن

ــح  ــاد توضی ــکان را در بحــث اجته ــان و م ــرای آنکــه بحــث زم ب
دهــم، شــايد بتــوان گفــت ســه تبییــن نســبت بــه جايــگاه زمــان 
ــوان لحــاظ کــرد،  و مــکان و اقتضــاء آن در بحــث اجتهــاد مــی ت
از يــک جهــت تصويــر ســطحی و ســاده از ديــن مــی تــوان ارائــه 
کــرد و آن ايــن اســت کــه مــا همــواره تابــع زمــان و مکان هســتیم 
ــنديد و  ــث را نپس ــورد بح ــوع م ــروزه موض ــان ام ــکان و زم و م

بنابرايــن مــا هــم آنــرا نخواهیــم پســنديد.
مثــال اگــر روزگاری، جامعــه ربــا را نپســنديد، ربــا حــرام اســت و اگر 
جامعــه ربــا را پســنديد، ربــا بــه حلیــت تغییــر حکــم پیــدا مــی کند 
کــه طبیعتــا ايــن عقیــده درســتی نیســت. هیــچ کســی از فقهــا و 
انديشــمندان اصیــل شــیعه تاکنــون چنیــن حرفــی نزدنــد و لــذا به 

ايــن اعتقــاد نمــی تــوان اعتمــاد کــرد.
ــه آن در  ــت ب ــت و دق ــوری اس ــیار مح ــه بس ــه نکت ــه دوم ک نکت
اســتنباط هــا و نــگاه دينــی تأثیرگــذار اســت ايــن اســت زمــان و 
مــکان موجــب مــی شــوند کــه موضــوع کامــال تغییــر پیــدا کنــد. 
مثــال از قديــم ايــن مثــال را مــی زدنــد کــه يــخ در تابســتان کاالی 
مهــم و باارزشــی اســت امــا همیــن کاال در زمســتان عنصــر بــی 
ــی زمــان و مــکان موجــب ارزشــمندی  ــود، يعن ارزشــی خواهــد ب
ــد  ــرح ش ــیعه يکســری از مســائل  ط ــه ش ــود. در فق ــی ش کاال م
ــال بحــث  ــد. مث ــرا »مســائل مســتحدثه« گذاشــته ان ــام آن ــه ن ک
بیمــه، بحــث تغییــر جنســیت، تلقیــح مصنوعــی، پول)اســکناس(، 
يــا نظامهــای جديــد سیاســی مثــل جمهــوری اســالمی، نظامهای 
ــا  ــر م ــت و اگ ــود نداش ــال وج ــته اص ــه در گذش ــی و... ک پارلمان
بخواهیــم بــا جامعــه جهانــی زندگــی کنیــم و اســالم را در قالبهای 
مختلــف ارائــه کنیــم طبیعتــا بايــد بــه ايــن مســائل پاســخ دهیم و 
ايــن مقتضــای خاتمیــت اســت، يعنــی اگــر بگوئیــم کــه اســالم 
فقــط در جامعــه ســنتی مــی توانــد زندگــی کنــد و نظــر دهــد و در 
جامعــه مــدرن نمــی توانــد، طبیعتــا ايــن ناقــض خاتمیــت اســت و 
ديــن اســالم بايــد در تمــام زمانهــا و مکانهــا و بــر اســاس قالبهای 
موجــود، نظــر خــود را ارائــه کنــد. بنابرايــن مباحــث مســتحدثه بــه 

فقــه عرضــه شــده اســت.
فقهــا بــه چنــد صــورت در قالــب اجتهــاد قــرار مــی گیرنــد. مثــال 
بحــث عقــل در کتــاب »اســالم و مقضیــات زمــان« بســیار مــورد 

توجــه شــهید مطهــری و عنصــر متحــول کننــده فقــه اســت.
مرحــوم امــام)ره( در بحــث واليــت فقیــه از عقــل شــروع مــی کند 
ــد- و  ــات شــروع مــی کنن ــرادی کــه از رواي - برخــالف ديگــر اف
واليــت فقیــه را بــا عقــل اثبــات مــی کننــد و بعــدا روايــات را مــی 
ــل اســت.  ــر مقتضــای عق ــد ب ــات تأکی ــد رواي ــی گوين ــد و م آورن
طبیعتــا نــوع برداشــت امــام)ره( از واليــت فقیــه بــا برخــی ديگــر 
تفــاوت خواهــد داشــت و آثــار و ثمــرات بســیاری بــه بــار مــی آورد.

اينکــه فقهــا بتواننــد مقتضــای تغییــر زمــان را لحــاظ کننــد؛ يعنــی 
مثــال قبــال در فقــه مــا فــروش خــون حــرام بــود بــه خاطــر اينکــه 
ــی در آن  ــی منفعــت عقالي ــود و در ثان خــون، عنصــری نجــس ب
زمــان بــر فــروش خــون مترتــب نبــود يعنــی خــون دارای منفعــت 
ــون  ــروزه خ ــا ام ــد ام ــی ش ــمرده نم ــون، کاال ش ــذا خ ــود و ل نب
پــس از اينکــه قابلیــت تزريــق بــه ديگــران را پیــدا کــرده، کاالی 
باارزشــی شــده و مالیــت پیــدا کــرده اســت و همــان کااليــی کــه 
ــروش  ــد و ف ــت خري ــروش نداشــت، االن قابلی ــد و ف ــت خري قابلی

پیــدا کــرده اســت.
ــکان، درک  ــان و م ــات زم ــث اقتضائ ــه دوم در بح ــن نکت بنابراي
صحیــح زمان منــد و مکان منــد از موضوعــات اســت. مثــال 
ــد  ــه باي ــد ک ــل بودن ــی قائ ــک زمان ــی)ره( ي ــام خمین ــوم ام مرح
ــد  ــد ســال اعــالم کردن ــس از چن ــا پ ــد ام ــدا کن ــه پی ــگ ادام جن
ــون  ــه اکن ــن نتیجــه رســیدم ک ــه اي ــا مشــورت ديگــران ب ــه ب ک
جنــگ بــه مصلحــت مــا نیســت. يعنــی همــان حکــم وجــوب بــه 
جهــاد بــه قــرارداد صلــح تبديــل مــی شــود. اگــر اقتضائــات زمانــه 
را مالحظــه نکننــد و فقــط بــر يــک منطــق تأکیــد کننــد طبیعتــا 

یادداشتی از حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی؛

شهید مطهری دین را فراافرادی، فرازمانی و فرامکانی ارائه کرد
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شـــت ا د د یا

ايــن امــر موجــب مــی شــود بــه ايســتايی دچار شــويم 
ــال  ــويم و عم ــم ش ــی گ ــه جهان ــوالت جامع و در تح
ســردمداری و فعالیــت را از دســت بدهیــم و بــه انفعــال 

ــار شــويم. دچ
ــورد  ــد م ــگاه عقــل باي ــورد جاي ــه ســوم کــه در م نکت
ــد شــهید مطهــری اســت،  ــورد تأکی توجــه باشــد و م
ايــن اســت کــه جايــگاه زمــان و مــکان موجــب مــی 
ــه  ــا فقی ــمند ي ــرای انديش ــری ب ــیع ت ــود درک وس ش
حاصــل شــود کــه در نــوع نگاهــش بــه جامعــه 
ــه  ــری از جامع ــا درک بهت ــی ب ــت. وقت ــذار اس تأثیرگ
حاصــل مــی شــود در احــکام مترتــب بــر آن بــا نــگاه 

ــد. ــه ده ــر ارائ ــراخ ت ف
ــران  ــه ته ــم ب ــی از ق ــری وقت ــهید مطه ــوم ش مرح
ــه جامــع الشــرايطی و از لحــاظ  ــا اينکــه فقی ــد، ب رفتن
ــن  ــان اي ــا احساسش ــد ام ــوی بودن ــی، ق ــدرت فقه ق
ــی  ــث کالم ــه آن روز، مباح ــکل جامع ــه مش ــود ک ب
ــر  ــرده و اگ ــر ک ــود درگی ــا خ ــه را ب ــه جامع ــت ک اس
جامعــه بــا ايــن مســائل کالمــی حــل نشــود، طبیعتــا 
رويکــرد مناســبی بــه ديــن وجــود نخواهــد شــد، لــذا 
ايشــان عمــده بحثهايشــان، کالمــی اســت؛ بحثهايــی 
کــه عمدتــا بــه فلســفه احــکام، جايــگاه زنــان، اقتصــاد 
ــر مــی گــردد. چــون درک  ــاط زمــان و مــکان ب و ارتب
ــه آن  ــود نداشــت مشــکل جامع ــن وج ــبی از دي مناس
روز موجــب ديــن گريــزی مــردم مــی شــد، امــا شــهید 
ــرد  ــه ک ــالم را عرض ــب اس ــدگاه مناس ــری دي مطه
تــا فضــای ديــن گريــزی کمرنــگ و ديــن بــاوری در 
ــیاری از  ــب بس ــن ترتی ــه بدي ــود ک ــاد ش ــه ايج جامع
اصــول و مبانــی اســالم در جامعــه تبییــن مــی شــد اما 
امــروزه بــا توجــه بــه اينکــه ايــن فضــا تقريبــا از بیــن 
رفتــه و ديــن بــاوری بــرای مــردم تبییــن شــده اســت. 
مشــکل امــروز بحــث نظــام ســازی اســت، چــه بســا 
اگــر شــهید مطهــری امــروز در قیــد حیــات بودنــد بــه 

ــد. ــی پرداختن آن م
ــه از  ــه ده ــش از س ــه بی ــه اينک ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــذرد  ــی گ ــران م ــالمی اي ــوری اس ــام جمه ــر نظ عم
يــک نظــام متمرکــز کــه قالــب و الگــو داشــته باشــد 
و بتوانــد هــم بــرای ايــران براســاس نظــم مشــخصی 
ــرای  ــری ب ــت الگوگی ــد قابلی ــم بتوان ــد و ه ــار کن رفت
ــت. ــر اس ــورد نظ ــد، م ــته باش ــر داش ــورهای ديگ کش
ــر  ــر همــواره ب ــری در ســالهای اخی ــام معظــم رهب مق
ــر اســالمی  ــد کــه مــا بايــد ب ايــن نکتــه تأکیــد کردن
ســازی علــوم تأکیــد کنیــم و علومــی کــه داريــم را بــر 
مبانــی آن عرضــه کنیــم، الزم اســت مــا علــوم اصیــل 

ــرای خــود و ديگــران عرضــه کنیــم. اســالمی را ب
ــه اســت کــه بحــث الگــوی اســالمیـ   در ايــن مرحل
ايرانــی مطــرح مــی شــود کــه هــم مبتنــی بــر اســالم 
و هــم مبتنــی بــر محیــط زيســت فرهنگــی مــا باشــد 
کــه طبیعتــا بتواند ايــن الگــو، تمامــی فعالیتهــای نظام 

را متمرکــز و کارآمــدی نظــام را تأمیــن کنــد.
ــد  از جهــات ديگــر بحــث مســائلی کــه کامــال نوپدي
اســت، مثال در عرصــه فرهنــگ، اقتصــاد و ... و همواره 
پاســخ مناســبی گرفتــه نشــده اســت هــم وجــود دارد. 
هنــوز تبییــن مناســب و جــدی و عملیاتــی از ماهیــت 
پــول، تــورم، بــورس و ... نشــده اســت، انتظــار داريــم 
ــت  ــد و در نهاي ــامان برس ــه س ــائل را ب ــن مس ــه اي ک
همــه فعالیتهايــی علمــی کــه مــی توانســت نظــام را 
در مســیر رو بــه تکامــل کــه قابلیــت الگوگرفتــن برای 

ديگــران را داشــته باشــد، بــه دســت آيــد.
چون مشـکل جامعـه در اين جهـت بود، بی گمان شـهید 
مطهری به اين سـمت حرکت و فضای فرهنگی و علمی 

جامعه را به آن مسـیر هدايـت می کرد.

یادداشت کوتاهی از محسن کدیور با عنوان »با بهائیان 
چگونه برخورد کنیم؟« منتشر شد. وی در این یادداشت 
می گوید: »پاسخ کوتاه من این است: با بهائیان مثل انسان 

کنیم.« برخورد 

کديـور بـا اشـاره به اينکـه آئیـن و بـاور کسـی و اصوال هر مسـلمان 
يـا غیرمسـلمانی بـا هـر عقیـده ای باعث سـلب حقـوق انسـانی وی 
نمی شـود، نوشـت: »کدام قانونی بهائیـان را از حقوق انسـانی خود در 
جمهـوری اسـالمی ايران محـروم می کنـد؟ در حد اطـالع من چنین 
قانونـی وجود نـدارد! بهائیـان با احـکام غیرقانونی از حقوق انسـانی يا 

شـهروندی محروم شـده و می شـوند.«
وی در بخــش ديگــری از ايــن يادداشــت مــی نويســد: »اگــر 
ــح  ــل صال ــان و عم ــر ايم ــوط ب ــی من ــای اله ــورداری از نعمته برخ
ــری  ــت معتب ــل و حج ــدام دلی ــاس ک ــر اس ــه و ب ــت، چگون نیس
برخــورداری از حقــوق اجتماعــی منــوط بــه بــاور بــه ديــن و عقیــده 

ــد؟« ــی باش خاص
کديــور در پايــان يادداشــت خــود بــر ايــن بــاور اســت کــه: »اگرچــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــت م ــی ياف ــت عبارات ــن بهائی ــی آئی ــون اصل در مت
ــا اصــل  هماننــد برخــی اقــوال صوفیــه يــا غــالت شــیعه ظاهــراَ ب
ــی  ــه معن ــارات را ب ــه عب ــان اينگون ــا بهائی ــات دارد، ام ــد مناف توحی
توحیــد متــداول تاويــل کــرده، خــود را موحــد مــی داننــد. بنابرايــن 
بهائیــان اگرچــه صراحتــا خــود را غیرمســلمان می داننــد )بــه 
دلیــل انــکار خاتمیــت پیامبــر اســالم و اعــالم نســخ شــريعت او( و 
ــا چــون خــود را  ــان را نامســلمان می شــمارند، ام ــز آن مســلمانان نی

ــت. ــر دانس ــا را کاف ــوان آنه ــد، نمی ت ــد می دانن موح
در واکنــش بــه ايــن يادداشــت عبــداهلل شــهبازی نويســنده، مــورخ و 
پژوهشــگر ايرانــی پاســخی را بــه ايــن يادداشــت نگاشــته اســت که 

از نظــر مــی گــذرد:
»بديهــی اســت کــه بــا هــر انســان بايــد بــه مثابــه انســان ســلوک 
ــان  ــی و تخصص ش ــته تحصیل ــل رش ــه دلی ــور ب ــای کدي ــرد. آق ک
ــد کــه مســئله طهــارت و نجاســت، کــه در شــريعت يهــود  می دانن
نیــز مشــابه دارد، ربطــی بــه حقــوق شــهروندی نــدارد. نجاســت اهل 
کتــاب بــه زعــم بســیاری از فقهــا بــه معنــی غیــر انســان بــودن و 
نفــی حقوق شــهروندی ايشــان نیســت و بالتشــبیه نجاســت ســگ 

و خــوک در فقــه بــه معنــی مجــوز رفتــار ظالمانــه با ايشــان نیســت.
آقــای کديــور بــه ايــن پرســش توجــه فرماينــد: آيــا بهائــی می توانــد 
بــدون عضويــت در تشــکیالت بیت العــدل حیفــا بهائــی باشــد؟ و در 
ــوق شــهروندی  ــدی خــود از حق ــی بهره من ــرد بهائ ــه ف ــی ک صورت
ايــران را منــوط بــه رســمیت شــناختن تشــکیالت حیفــا کنــد وظیفه 
دولــت چیســت؟ شــايد آقــای کديــور مطلــع نیســتند کــه از منظــر 
ــت  ــاری دول ــن ج ــر از قوانی ــدل فرات ــتورات بیت الع ــان دس بهائی
متبــوع اســت. بــرای حــل ايــن تناقــض چــه بايــد کــرد؟ آيــا پذيرش 

»دولــت در دولــت« بــا حــق حاکمیــت ملــی در تعــارض نیســت؟
ــمی  ــای رس ــاير اقلیت ه ــد س ــه مانن ــد ک ــان می پذيرن ــا بهائی آي
ــا  ــا مندايی ه ــان ي ــاًل کلیمی ــران، مث ــهروند اي ــمی ش ــا غیررس ي
ــت  ــی خــود تبعی ــی از نهادهــای دين ــور دين ــط در ام ــن(، فق )صائبی
کننــد و در امــور سیاســی تابــع مرکزيــت بیت العــدل حیفــا نباشــند؟ 
آيــا بهائیــان ايــران می پذيرنــد نهــادی رســمی و قانونــی و مســتقل، 
بــدون ارتبــاط بــا بیت العــدل حیفــا، بــرای تمشــیت امــور دينــی خود 
در ايــران ايجــاد کننــد و در امــور دينــی و صنفــی خــود بــه آن رجــوع 
کننــد؟ پاســخ منفــی اســت زيــرا بهائی بــدون عضويــت در ســازمان 
ــی  ــود خارج ــا وج ــدل حیف ــت بیت الع ــه مرکزي ــی ب ــی بهائ جهان

نــدارد. يعنــی مــا بــا شــهروندان منفــرد بهائــی مواجــه نیســتیم.
آيــا اين ســازمان متمرکــز فراملــی و تبعیــت اکیــد اعضــا از مرکزيت 
ــرار نمی دهــد؛  ــن، ق ــه دي ــت«، ن ــگاه »کال ــت را در جاي ــا، بهائی حیف
ــود،  ــی می ش ــاک تلق ــز خطرن ــی نی ــع غرب ــه در جوام ــده ای ک پدي
ــر آن  ــی ب ــق دســتگاه امنیت ــد و از طري ــت قائل ان ــرای آن محدودي ب

نظــارت اکیــد دارنــد؟
بـرای آشـنايی بیشـتر بـا تبعیـت اکیـد بهائیـان از بیت العـدل حیفا و 
ارجحیـت فرامیـن بیت العـدل بـر وظايف شـهروندی و ِعـرق میهنی 
بنگريـد به اين گفتـه آقای پژمـان محبوبی، مبلغ بهائی مقیـم کالیفرنیا، 
درباره علت عدم مشـارکت بهائیـان ايرانی در جنگ ايـران و عراق: »مگر 
رسـول اکـرم دربـاره جنگ های قبايـل اعالمیه صـادر می کـرد؟ مگر در 
قرآن چیـزی درباره جنگ بیـن قبايل اسـت؟...  موضع بهـاءاهلل در مورد 
جنـگ و جنگ افـروزان واضـح اسـت، آن را در »پیـام صلـح جهانی« 
بخوانیـد. اين شـامل تمام نوع بشـر اسـت نـه فقط ايـران و عـراق يا 
آمريکا.« )وبسـايت عبداهلل شـهبازی، بحـث آزاد در پیرامـون بهائیت: 

تاريـخ و سیاسـت. ۷ شـهريور ۱390/ ۲9 اوت ۲0۱۱(

واکنش شهبازی به اظهارات کدیور درباره بهائیت؛

بهائیت فرقه است نه دین/ طهارت و نجاست ربطی 
به حقوق شهروندی ندارد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 53 |  شماره 10 |   تیر 95 

شـــت ا د د یا

 مقاله پیش رو به قلم تیموتی ویلیامسون، استاد منطق 
دانشگاه آکسفورد، که توسط زهیر باقری نوع پرست 
ترجمه شده است به معرفی و نقد »طبیعت گرایی« می 
پردازد؛ تیموتی ویلیامسون، استاد کرسی منطق ویکهم در 
دانشگاه آکسفورد، عضو آکادمی بریتانیا و عضو افتخاری 
خارجی در آکادمی علوم و هنر آمریکاست. او همچنین به 
عنوان استاد مدعو در دانشگاه ام.آی.تی و پرینستون کار 

است. کرده 

ــد.  ــرا می خوانن ــود را طبیعت گ بســیاری از فیلســوفهای معاصــر خ
يعنــی آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه تنهــا جهــان طبیعــی وجــود دارد و 
ــرای درک آن روش علمــی اســت. مــن نیــز گاهــی  بهتريــن راه ب
طبیعت گــرا توصیــف می شــوم. چــرا در برابــر ايــن توصیــف 
مقاومــت می کنــم؟ نــه بــه دلیــل اصــول مذهبــی کــه دارم بلکــه 
ــگاه  ــدون ن ــی ب ــن شــعار طبیعت گراي ــل کــه پذيرفت ــن دلی ــه اي ب
ــود دارد،  ــذاب آن وج ــته بندی ج ــِس بس ــه در پ ــه آنچ ــردن ب ک
روشــی غیرعلمــی بــرای شــکل دادن بــه جهان بینــی اســت و ايــن 
ــد. ــه کنن ــد آن را توصی ــا بخواهن ــه طبیعت گراه ــت ک کاری نیس

 پــس اول ببینیــم جهــان طبیعــی چیســت؟ اگــر بگويیــم جهــان 
مــاده اســت، يــا جهــان متشــکل از اتم هاســت، خیلــی از فیزيــک 
نويــن عقــب افتاده ايــم زيــرا فیزيــک نويــن جهــان را بــا 
ــه هــر  ــد. ب ــف مــی کن ــری توصی اصطالح هــای بســیار انتزاعی ت
ــا  ــاد ب ــه احتمــال زي حــال، بهتريــن نظريه هــای علمــی کنونــی ب
ــار خــود را از دســت خواهنــد  پیشــرفت های علمــی در آينــده اعتب
ــوان  ــه عن ــی را ب ــان طبیع ــت جه ــر اس ــايد بهت ــن ش داد. بنابراي
آنچــه کــه روش علمــی در نهايــت کشــف خواهــد نمــود تعريــف 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــاور ب ــه ب ــی ب ــورت طبیعت گراي ــن ص ــم. در اي کنی
روش علمــی در نهايــت کشــف خواهــد کــرد تبديــل خواهــد شــد 
ــرای درک آن روش  ــن راه ب ــه بهتري ــت( ک ــب نیس ــای تعج و )ج
علمــی خواهــد بــود. چــرا نبايــد چیزهايی وجــود داشــته باشــند که 
بــه روشــی بــه غیــر از روش هــای علمــی قابــل کشــف باشــند يــا 
چــرا نبايــد چیزهايــی وجــود داشــته باشــند کــه اصــال قابل کشــف 

نباشــند؟ 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــور ک ــی آن ط ــود طبیعت گراي ــن وج ــا اي ب
ــا  انحصارطلبانــه نیســت. به طــور مثــال، برخــی از طرفــداران پروپ

ــه  ــی ک ــدا را در صورت ــا خ ــا روح ي ــد ت ــالش می کنن ــرص آن ت ق
چنیــن امــری بخشــی از بهتريــن توضیــح ممکــن بــرای تجربــه  
ــرد روش  ــن کاری کارب ــرا چنی ــد؛ زي ــا باشــد مســلم فــرض کنن م
علمــی را خواهــد داشــت. طبیعت گرايــی در اصــول خــود بــا انــواع 
مذهب هــا غیرمنطبــق نیســت. امــا در عمــل اغلــب طبیعت گراهــا 
ــر کاوش  ــد در براب ــدا بتوان ــا خ ــه روح ي ــاور ب ــه ب ــد ک ــک دارن ش

علمــی تــاب بیــاورد.
منظـور از روش علمی چیسـت؟ چـرا فرض کنیم که علـم تنها يک 
روش دارد؟ بـرای طبیعت گراهـا گرچـه علوم طبیعـی مانند فیزيک 
يـا زيست شناسـی، در برخـی مـوارد خـاص با هم تفـاوت دارنـد، اما 
در مرحلـه ای کـه بـه طـور کافـی انتزاعی باشـد، تمـام آنهـا از يک 
روش علمـی کلـی اسـتفاده می کننـد. ايـن روش شـامل سـاختن 
مشـاهده های  در  پیش بینی هـا  آزمـودن  و  علمـی  فرضیه هـای 
نظام منـد و آزمايش هـای کنترل شـده اسـت. ايـن روش، قیاسـی 

فرضیـه ای نامیـده می شـود.
ــات  ــرای رياضی ــی ب ــن جاي ــی يافت ــت گراي ــرای طبیع ــی ب چالش
ــا  ــا آي ــتند، ام ــی هس ــر رياض ــی ب ــی مبتن ــوم طبیع ــت. عل اس
می توانیــم رياضــی را ذاتــا علــم بخوانیــم؟ اگــر چنیــن کنیــم، پس 
توصیــف ارائه شــده از روش علمــی در بــاال غلــط خواهــد بــود؛ زيرا، 
علــم رياضــی در آن جــای نخواهــد گرفــت چــرا کــه نتايــج آن  بــا 
ــات  ــه ای اثب ــی فرضی ــه روش قیاس ــی و ن ــتدالل های عقالن اس
ــتدالل  ــن اس ــد کواي ــا مانن ــی طبیعت گراه ــه برخ ــود. گرچ می ش
ــرد آن  ــرای رياضــی حاصــل کارب ــی ب ــه شــواهد واقع ــد ک کرده ان
در علــوم طبیعــی اســت و بنابرايــن بــه طــور غیرمســتقیم حاصــل 
مشــاهده و آزمايــش اســت؛ امــا ايــن ديــدگاه بــا رياضیــات آنچنان 

ــدارد. ــی ن ــه وجــود دارد همخوان ک
هنگامــی کــه رياضــی دان هــا يــک حکم پیشــنهاد شــده  جديــد را 
مــورد ارزيابــی قــرار می دهنــد، بــه نتیجــه هــای درون رياضیــات 
ــی  ــر رياض ــر اگ ــوی ديگ ــارج از آن. از س ــه خ ــد ن ــر می کنن نظ
محــض را علــم ندانیــم، در نتیجه اثبــات رياضیاتــی در رياضــی را از 
شــیوه ی علمــی خــارج کــرده  و در ايــن صــورت طبیعت گرايــی را 
ــر  ــی را باالت ــی روش علم ــرا طبیعت گراي ــم. زي ــار نموده اي بی اعتب
ــد و رياضــی يکــی از چشــم گیرترين  از هــر روش ديگــری می دان

ــش بشــری اســت. ــخ دان ــت در تاري داســتان های موفقی
ــق؟  ــوند؟ منط ــمرده می ش ــم ش ــری عل ــای ديگ ــته ه ــه رش چ

ــم  ــد تصمی ــه باي ــی؟ چگون ــه  ادب ــخ؟ نظري ــی؟ تاري زبان شناس
ــه  ــر آنچ ــت. اگ ــن اس ــا  در اي ــی طبیعت گراه ــم؟ دوراه بگیري
ــد،  ــر باش ــدازه فراگی ــش از ان ــد بی ــم می خوانن ــا عل ــه آنه را ک
ــور  ــه ط ــد داد. ب ــت خواه ــود را از دس ــت خ ــی جذابی طبیعت گراي
ــفه  ــنتی فلس ــای س ــکل ه ــی ازش ــا برخ ــول، طبیعت گراه معم
را بــه دلیــل ايــن کــه بــه حــد کافــی علمــی نیســتند مــورد انتقــاد 
قــرار می دهنــد زيــرا فلســفه های ســنتی آزمايش هــای تجربــی را 
ناديــده می گیرنــد. چگونــه مــی تواننــد ايــن نقــد خــود را محفــوظ 
بدارنــد بــه جــز اينکــه روش علمــی را بــه روش قیاســی فرضیــه ای 
محــدود نماينــد؟ امــا اگــر در رابطــه بــا آنچــه کــه علــم می خواننــد 
ــا وارد  ــی ب ــد، طبیعت گراي ــل کنن ــاری عم ــدازه انحص ــش از ان بی
ــب،  ــای نامناس ــی در حوزه ه ــوم طبیع ــب عل ــردن روش مناس ک
ــن  ــای روش ــه ج ــفانه ب ــد داد. متاس ــت خواه ــارش را از دس اعتب
کــردن موضــوع، بســیاری ازطبیعت گراهــا ابــراز ترديــد می کننــد. 
هنگامــی کــه حملــه می کننــد، علــم را قیاســی فرضیــه ای 
ــه ســوی  ــه آنهــا حملــه می شــود، ب ــد و هنگامــی کــه ب می پندارن
ــه  ــد ک ــینی می کنن ــم عقب نش ــر از عل ــیار فراگی ــک درک بس ي
ــی،  ــن مانورهاي ــد. چنی ــر می نماي ــیار رقیق ت ــی را بس طبیعت گراي
ــد.  ــل می کن ــی تبدي ــی مبهم ــئله ايمان ــه مس ــی را ب طبیعت گراي
مــن خــودم را طبیعت گــرا نمی خوانــم زيــرا نمــی خواهــم در چنــان 
تعصــب مبهــم و نامشــخصی شــريک جــرم باشــم. رد يک ايــده به 
دلیــل »عــدم انطبــاق بــا طبیعت گرايــی« اندکــی بهتــر از رد آن بــه 

ــا مســیحیت« اســت. ــاق ب دلیــل »عــدم انطب
ــی؛  ــای طبیعت گراي ــی از انگیزه ه ــا يک ــن ب ــود، م ــن وج ــا اي ب
ــم.  ــم دردی می کن ــی، ه ــه  علم ــا روحی ــه ب ــان انديش ــی آرم يعن
ايــن عبارتــی مبهــم اســت، امــا می تــوان بــا تاکیــد بــر ارزش هايی 
ماننــد کنجــکاوی، صداقــت، دقــت، موشــکافی و صالبــت شــروع 
بــه توضیــح دادن آن نمــود. آنچــه مهــم اســت ايــن نیســت کــه 
ايــن ارزش هــا  را رياکارانــه بســتايیم – کــه آســان اســت- بلکــه 
واقعــا آنهــا را در عمــل بــه کار ببريــم – کــه دشــوار اســت. الزم 
ــد،  ــم کــه انگیزه هــای دانشــمندها  خالص ان نیســت تظاهــر کنی
ــهرت،  ــه ش ــبت ب ــی نس ــه بی تفاوت ــم ب ــانند. عل ــم انس ــا ه آنه
پیشــرفت شــغلی، پــول يــا مقايســه بــا رقبــا وابســته نیســت. در 
ــه بهتريــن وجــه در محیط هــای  عــوض، جســتجوی حقیقــت ب
اجتماعــی، جوامــع فکــری کــه تعــارض میــان چنیــن انگیزه هــای 
ــا  ــانند، و ب ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــه ی علم ــض  و روحی حضی
ــم  ــی را مجس ــای علم ــه فضیلت ه ــه کاری ک ــاداش دادن ب پ
ــد،  ــود دارن ــنت هايی وج ــن س ــردد. چنی ــر می گ ــد، میس می نماين

آن هــم نــه فقــط در علــوم طبیعــی.
روحیــه  علمــی همان قــدر بــه رياضــی، تاريــخ، فلســفه و 
رشــته های ديگــر مرتبــط اســت کــه بــه علــوم طبیعــی. هنگامی 
کــه آزمايــش کــردن بهتريــن راه بــرای يافتــن پاســخ مســئله ای 
اســت، روحیــه  علمــی، آزمايــش کــردن را فرامی خوانــد. هنگامــی 
کــه ديگــر روش هــا – اثبــات رياضــی، اســتدالل فلســفی، 
ــد،  ــاط بیشــتری دارن ــا ارتب ــا مســئله م ــیومحور- ب پژوهــش آرش
ــد. گرچــه روش هــای  ــن روش هــا را فرامی خوان ــه  علمــی اي روحی
ــرد  ــد گســترده تر از کارب ــه طــور مفی ــوان ب ــی را می ت ــوم طبیع عل
ــن  ــد اي ــه باي ــرض پاي ــرار داد، ف ــتفاده ق ــورد اس ــان م کنونی ش
باشــد کــه افــرادی کــه در يــک رشــته کــه بنیــان محکمــی دارد 
ــود  ــای موج ــد و روش ه ــی کنن ــه م ــد چ ــتند می دانن ــال هس فع
ــايل  ــرای مس ــخ ب ــن پاس ــرای يافت ــت ب ــب ترين حال ــه مناس را ب
ــد. اســتثناها ممکــن اســت حاصــل  ــرار می دهن ــورد اســتفاده ق م
يــک ســنت محافظــه کار يــا ســنتی باشــد کــه روحیــه ی علمــی را 
ارزشــمند نمی دانــد. بــا ايــن وجــود، عــدم تحمــل هــر روشــی، بــه 
جــز روش هــای علــوم طبیعــی، مبنــای ضعیفــی بــرای شناســايی 

ايــن اســتثناها اســت.
طبیعت گرايـی در تالش اسـت کـه روحیه  علمـی را در يـک نظريه  
فلسـفی خالصه کنـد. اما هیچ نظريـه ای نمی توانـد جايگزين چنان 
روحیـه ای گردد، زيـرا هر نظريـه ای می تواند با روحیـه  غیرعلمی به 
عنـوان يـک ابـزار جدلی بـرای تقويـت يک تعصـب مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. طبیعت گرايـی بـه عنـوان يک تعصـب، دشـمنی ديگر 

بـرای روحیـه  علمی خواهـد بود.

ترجمه؛

طبیعت گرایی چیست؟/ نقدی بر طبیعت گرایی
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ــس  ــیخ الرئی ــف ش ــون« تألی ــاب »قان ــدی کت ــت جل ــه هش مجموع
ــوی  ــرفکندی)هه ژار( از س ــن ش ــه عبدالرحم ــینا و ترجم ــی س ابوعل

ــد. ــر ش ــازار نش ــروش وارد ب ــارات س انتش
ــاب  ــدی کت ــت جل ــه هش ــر، مجموع ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
»قانــون« تألیــف شــیخ الرئیــس ابوعلــی ســینا و ترجمــه عبدالرحمــن 
شــرفکندی)هه ژار( از ســوی انتشــارات ســروش وارد بــازار نشــر شــد.
»قانــون« کتــاب بســیار بــزرگ و حجیمــی اســت. امــا نظر بــه اهمیت 
ــددی از آن  ــی متع ــای خط ــخه ه ــالمی، نس ــکی دروه اس آن در پزش
ــه اهمیــت بســیار  ــران و ســاير نقــاط جهــان وجــود دارد. نظــر ب در اي
زيــاد کتــاب، و تاثیــر آن در تکويــن مکتــب پزشــکی اروپــا، چــاپ های 
بســیاری از آن، پــس از ترجمــه بــه زبــان هــای اروپايــی در اروپــا انجام 

شــد.
کتـاب قانـون »القانون فی الطـب« مهم تريـن تألیف طبی ابن سـینا و 
دايـره المعارفـی عظیم در اين علم اسـت و يکـی از مهم تريـن و بزرگ 
ترين کتـاب های طبی اروپا در قرون وسـطی بوده اسـت. کتـاب قانون 
بـر کتـاب »حـاوی« رازی و کتاب »طـب مالکـی«  اهـوازی و حتی بر 
آثـار جالینـوس تفـوق يافـت و مـدت شـش قرن همـه کتب پزشـکی 

تحت تأثیـر آن بود.
»قانون« از پنج کتاب تشـکیل شـده اسـت. هر کتاب به چنـد فن، و هر 
فـن بـه چند تعلیم، و هر تعلیم نیز به چند فصل تقسـیم شـده اسـت. اما 
اين بخـش بندی در سراسـر کتاب يکسـان نیسـت. کتاب هـای اول و 
سـوم بـه چند فن و کتـاب دوم بـه دو مقالـه، و کتاب چهارم نیـز به چند 

فن تقسیم شـده است.
بــه طــور کلــی در رابطــه بــا ســاختار کتــاب »قانــون« مــی تــوان گفت 
ــکی، ارکان،  ــش پژش ــف دان ــات، تعري ــاب کلی ــاب اول، کت ــه در کت ک

اخــالط چهارگانــه، اعضــای بــدن انســان، نیروهــای موجــود در بــدن 
انســان، شــناخت بیمــاری هــا، حفــظ تندرســتی، مــرگ و شــیوه هــای 

مختلــف درمــان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در کتــاب دوم اصــول کلــی و داروشناســی، خــواص و کیفیــت داروهــا 
ــام داروهــا براســاس حــروف الفبــا مــورد بحــث قــرار  و فهرســتی از ن
ــرده شــد و خــواص آنهــا  ــام ب گرفتــه  اســت. تعــداد داروهايــی کــه ن
تبییــن شــده، حــدود 800 قلــم دارو اســت. قســمت اعظــم ايــن داروها 
گیاهــی بــوده و روی هــم رفتــه تمــام انهــا جــزو داروهــای مفرده)غیــر 

ترکیبــی و ســاده( بــه حســاب مــی آينــد.
ــورد  ــا م ــا پ ــر ت ــان، از س ــدن انس ــای ب ــاری ه ــوم بیم ــاب س در کت
بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ايــن بخــش راههــای مختلفــی بــرای 

ــن بیمــاری هــا طــرح شــده اســت. ــود اي بهب
در کتــاب چهــارم بــا محوريــت تــب هــا، بیمــاری هايــی کــه اختصاصا 
بــه عضــو معینــی از بــدن ندارنــد بررســی شــده و در کتــاب پنجــم از 
ــواع پادزهرهــا، قــرص هــا،  داروهــای مرکب)ترکیبــی و غیرســاده(، ان
شــربت هــا و ماننــد آنهــا شــرح داده شــده انــد. در ايــن کتــاب حــدود 

۶50 داروی مرکــب توضیــح داده شــده اســت.
ــاب مذکــور بعــالوه يــک  ــدی منتشــره شــامل 5 کت دوره هشــت جل

ــون اســت. ــد نمايــه موضوعــی کتــاب قان جل
مجموعــه هشــت جلــدی کتــاب » قانــون« مجموعــاً بــا قیمــت ۱۷0 
هــزار تومــان  و در شــمارگان يــک هــزار نســخه از ســوی انتشــارات 
ســروش منتشــر و در اختیــار عالقمنــدان بــه طــب ســنتی و اســالمی 

قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــدی و کل ــک جل ــورت ت ــه ص ــاب ب ــه کت ــرای تهی ــدان ب عالقمن
ــان شــهید  ــه نشــانی خیاب ــه فروشــگاه شــهید مطهــری ســروش ب ب

ــاختمان  ــب س ــح، جن ــهید مفت ــان ش ــه خیاب ــیده ب ــری، نرس مطه
ســروش، تلفــن 883۱0۶۱0-0۲۱ و يــا بــه فروشــگاه مرکزی ســروش 
ــع  ــد از تقاط ــالب، بع ــان انق ــانی: خیاب ــه نش )ترنجســتان ســروش( ب
ــان وصــال و فلســطین، فروشــگاه ترنجســتان  ــن خیاب ابوريحــان، بی

ــد. ــل نماين ــاس حاص ــن ۶۶۴93۶۲0-0۲۱ تم ــروش، تلف س
فــروش اينترنتــی کتــاب نیــز از طريــق ســايت انتشــارات ســروش بــه 
امــکان    http://soroushpublishingco.ir نشــانی: 

ــر اســت. پذي

توسط  انتشارات سروش؛

مجموعه هشت جلدی »قانون« ابوعلی سینا منتشر شد

ــام »میــالد مالعبدالوهــاب« روی   کتــاب »پشــت مدرنیســم« کــه ن
جلــد آن ديــده مــی شــود را دو دانشــجوی تحصیــالت تکمیلــی علــوم 
ــده  ــتر دي ــاب بیش ــاالت کت ــه در مق ــی ک ــته اند. عنوان ــی نوش اجتماع
ــگاه ها و  ــه از دانش ــری ک ــب ديگ ــای عجی ــار نام ه ــود، در کن می ش
ــا  ــه ای ب ــن مقدم ــاب همچنی ــد. کت ــب  می آين ــی غري ــز پژوهش مراک
ادبیــات جــدی و محتــوای انتقــادی نســبت بــه علــوم اجتماعــی بــه 

ــم رضــا نســاجی دارد، کــه در آن آمــده اســت: قل
ــده گفتارهــای  ــه دربرگیرن ــک مجموع ــاب »پشــت مدرنیســم« ي کت
ــن پیشــگفتار  ــوم انســانی نیســتـ  مگــر همی ــد در عل جــدی و جدي
ــاره ی جديــد بودنــش شــما بايــد قضــاوت  کــه جــدی اســت امــا درب
کنیــدـ  هرچنــد کــه از عنــوان و محتوايــش بــر می آيــد کــه بــا علــوم 

انســانی ســر و کار داشــته باشــد. از طــرف ديگــر کتــاِب طنز بــه معنای 
متعــارف هــم نیســت، هرچند کــه محتوايــش عمومــاً طنزگونه اســت. 
بلکــه مجموعــه ای  اســت از گفتارهــای آمیختــه بــا طنــز، کــه برخــی 
ــاره مســائل مهــم روز هســتند و برخــی هــم مســائل  مباحــث آن درب
حاشــیه ای کــه احتمــااًل صــرف پرداخــت متفــاوت بــه آن هــا، موضــوع 

را در ذهــن مخاطــب جــذاب خواهــد ســاخت.
ــا  ــم، ب ــه پست مدرنیس ــوع ب ــه و رج ــور از مدرنیت ــا، عب ــم م ــه زع ب
ــت.  ــه اس ــه چال ــاه ب ــادن از چ ــت افت ــت آوردهايش، حکاي ــام دس تم
ــا احتیــاط  ــوای عنــوان »ُپشت مدرنیســم« ب ــذا کوشــیده ايم تحــت ل ل
ــرب  ــر غ ــی تفک ــورات تاريخ ــل تط ــن مراح ــردوی اي ــه ه ــل ب کام
پشــت کنیــم و بــه دنبــال راه چــاره جديــدی باشــیم. البتــه راه چــاره ای 
نشــان نداده ايــمـ  کــه نــه پــروژه ســهلی می توانــد باشــد، نــه پروســه 
ســريعیـ  و دربــاره امــکان آن نیــز نمی توانیــم چیــزی بگويــم؛ بلکــه 
ــا بطــالن راه هــای ديگــر از طريــق اســتفاده  کوشــیده ايم تــا صرفــاً ب
ــه  ــا ک ــاور آن ه ــه ب ــری را ب ــد ديگ ــای جدي ــرورت راه ه ــز، ض از طن
ــری  ــای نظ ــی و صورت ه ــیر تاريخ ــن س ــه اي ــه مطالع ــی ب به تازگ
در علــوم اجتماعــی روی آورده انــد، نشــان دهیــم. چــرا کــه بــه تعبیــر 
ــی:  ــیک ايتالیاي ــناس کالس ــاددان و جامعه ش ــو، اقتص ــردو پاره ت ويلف
»طنــز همیشــه ســالح اقلیــت اســت. اکثريــت مــردم از ابلهــان و نیــز 
شــیادانند. بــرای همیــن شــخص بايــد بــا زور آن هــا را ســر جای شــان 
بنشــاند و در دوران انتقالــی کــه هنــوز چنیــن کاری امکان پذير نیســت، 
ــا و  ــه بالهت ه ــدن ب ــد، خندي ــی می مان ــان باق ــه برايم ــا کاری ک تنه

ــت.«   ــان اس شیادی هايش
در ايــن کتــاب بــا موضوعــات و معضــالت اجتماعــی و سیاســی ايــران 
شــوخی شــده، بــا ادبیــات مقــاالت علمی- پژوهشــی و مجــالت علوم 
ــا اســتادان  ــد، ب ــا دانشــکده ها و دانشــگاه های مقل ــران، ب اجتماعــی اي
مقاله بــاز کــه از طريــق مقــاالت مشــترک بــا دانشــجويان خــود ترقــی 
علمــی می کننــد، بــا نظريه پــردازان علــوم اجتماعــی و انســانی غربــی 
و ايرانــی و خالصــه بــا هــر چیــز جــدی کــه فکــرش را بکنیــد. مثــاًل 

نگاهــی بــه فهرســت کتــاب بیندازيد:

ــره ای در  ــازی کت ــی مقاله س ــتم )مبان ــس هس ــم پ ــه می ده •مقال
ــران( ــوم انســانی اي مجــالت عل

•ســپیده دمان فلســفی تاريــخ بورژوايــی شــبکه های اجتماعــی 
ــت( ــدی در اينترن ــبات تولی ــه مناس ــتی ب ــرش نئومارکسیس )نگ

ديــدگاه  )ســنجش  دانشــگاه  در  عشــق ورزی  •جامعه شناســی 
دانشــجويان پســر و دختــر نســبت بــه ازدواج دانشــجويی(

•پديده عمه ستیزی و اعتبار اعتراضی ناسزای فامیلی
•نگاهــی بــه قوانیــن فــردی و اجتماعــی حاکــم بــر جوامــع 

ر ا کتاب خــو
•از جامعــِه کژمــدرِن بدقــواره تــا تــودِه ِچِقــر بدبــدن )چگونــه دربــاره 

عقب ماندگــی ايــران کتــاب بنويســیم؟(
•مردم شناســی آواز در حمــام )پژوهشــی در اصــالح الگــوی مصــرف 

آب از طريــق اصــالح الگــوی آواز در حمــام(
ــادرات  ــد و ص ــتاری در تولی ــت )جس ــه صنع ــه مثاب ــی ب •دموکراس
ــت مدرن( ــدرن و پش ــع م ــات جوام ــی در منازع ــرال دموکراس لیب

•دوگانــه مرغ/تخم مــرغ و جنبــش دانشــجويی ايران )جامعه شناســی 
انتقــادی جنبــش دانشــجويی در ايــران از منظــر مناســبات اقتصــادی، 

ــی و جنسی( سیاس
•جامعه شناسی جنسیت در نظريه ُپشت مدرنیسم

•چــرا زنــان دوســت دارنــد خريــد کننــد؟ )بررســی فرضیــه عنصــر 
ــان( ــی زن ــد« در مصرف گراي »زن خري

ــی  ــران )بررس ــان در اي ــع زن ــال و وض ــتی فوتب ــه فمینیس •نظري
اجمالــی آراء موافــق و مخالــف نظريــه فمینیســتی فوتبــال(

•جستاری در نظريه »اخالق اصفهانی و روحیه سرمايه گذاری«
ــا  ــان از منظــر کنــش ارتباطــی )ب •راهبردهــای تســريع ازدواج جوان
ــش  ــه الگــوی کن ــوم« به مثاب ــه »سوســن خان ــل تران ــر تأوي ــه ب تکی

ــاس( ــی هابرم ارتباط
کتــاب »پشــت مدرنیســم« را نشــر قــاف کــه بــه طــور تخصصــی در 
زمینــه ادبیــات طنــز کار می کنــد، منتشــر و در نمايشــگاه کتــاب ۱395 

عرضــه کــرده اســت.

پشت مدرنیسم؛ مجموعه مقاالت طنز علوم اجتماعی
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تازه های کتاب

کتــاب »پژوهــش هايــی در آثــار علمــی و فلســفی بوعلی ســینا« 
بــه اهتمــام جعفــر آقايانــی چاوشــی گــردآوری شــده اســت کــه 

مجموعــه مقاالتــی در ايــن حــوزه اســت.
ــار  ــی در آث ــاب »پژوهــش هاي ــر،  کت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــر آقايان ــام جعف ــه اهتم ــینا« ب ــی س ــفی بوعل ــی و فلس علم
ــده ای از  ــی از آن گزي ــه نیم ــت ک ــده اس ــردآوری ش ــی گ چاوش
ــه  ــی آن ب ــال ۱383 و مابق ــی س ــن الملل ــش بی ــاالت هماي مق
ســفارش پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی فراهم 

ــت. ــده اس آم

عنوان مقاله و نام مولفان:
ماهیــان بــرق زا در نظــر ارســطو، بیرونــی، ابــن ســینا و عبدالطیف 
ــی  ــان/ جعفرآقايان ــن ماهی ــا اي ــه ب ــه معالج ــدادی و طريق بغ
چاوشــی، بررســی تحلیلــی مکانیــک جابــه جايــی در االشــارات 
و التنبیهــات/ محمــد جــواد ناطــق، معنــی و نحــوه وجــود حرکت 
ــوت  ــراث ص ــرا، می ــی اف ــدی نجف ــینا/ مه ــن س ــفه اب در فلس
شناســی ابــن ســینا/ ســپیده چیــت ســاز، لطــف اهلل يارمحمــدی، 
ســید فخرالديــن مصبــاح، جهــت ســور و جهــت حمــل در 
منطــق قديــم/ محمدعلــی اژه ای، نــوآوری هــای منطقــی ابــن 
ــی در شــناخت  ــی پديدارشناســی عین ــی، مبان ــر فايدئ ســینا/ اکب
شناســی ابــن ســینا/ مهــدی دهباشــی، واجــب والوجــود/ احمــد 
بهشــتی و ســعید بهشــتی، تحقــق کلــی طبیعــی در انديشــه ابــن 
ســینا/ ســید محمــد منافیــان، اتحــاد مفهومــی و مصداقــی ذات 
ــر  ــد فخــر رازی ب ــی/ محمــد ذبیحــی، نق ــات واجــب تعال و صف
برهــان ابــن ســینا در بــاب يگانگــی خــدا و دفــاع خواجــه نصیــر/ 
ــم و اراده الهــی  ــر و تترجمــه رحمــان شــريف زاده، عل ــی ماي توب
ــکان  ــه، ضــرورت و ام ــدری ابیان ــن ســینا/ فرشــته ن از منظــر اب
در انديشــه ابــن ســینا/ خــوزه پامپلونــا، نگاهــی بــه آفريــده هــای 
شــعری ابــن ســینا/ ســید احمــد امامــزاده، خیــر و شــر در فلســفه 
ــن  ــید حس ــینا/ س ــن س ــر اب ــق از نظ ــن، عش ــم پورحس / قاس
ســعادت مصطفــوی، التفرقــۀ بیــن الماهیــۀ و الوجــود فی فلســفۀ 
ــن الحســی و القدســی  ــال بی ــراهلل، الخی ــی خی ــینا/ لطف ــن س اب
عنــد ابــن ســینا/ د. محمــد المصباحــی، ابــن ســینا فــی منظــار 
ــن مقــاالت در  ــی آذرشــب، تمــام اي الشهرســتانی/ أ. د. محمدعل
مجموعــه پژوهــش هايــی در آثــار علمــی و فلســفی بوعلی ســینا 

ــده شــده اســت. گنجان

جهــان دربــاره کمترکســی ایــن همــه ســخن گفتــه 
اســت

ــا در  ــه ه ــع آوری مقال ــف و جم ــوان مول ــه عن ــر چاوشــی ب جعف
بــاب بوعلــی ســینا در ايــن کتــاب مــی نويســد: تازگــی و پويايــی 
فلســفه ايــن فیلســوف شــرق از همــان قــرون وســطا مرزهــا را در 
هــم نورديــد و متفکريــن غربــی را نیــز بــه نوبه خــود تحــت تاثیر 
قــرار داد. هــر فیلســوف بزرگــی نمــی توانــد در آن واحــد پزشــک 
ــینا  ــا در شــخصیت پورس ــن تنه ــن ضدي ــد. اي ــز باش ــی نی يزرگ
صــورت تحقــق بــه خــود گرفــت و از او پزشــکی نــام آور ســاخت. 
همــه آنچــه را در کــه دربــاره مقــام علمــی و فلســفی ابــن ســینا 
ــام آور  گفتیــم بايــد ايــن نکتــه را بیافزايــم کــه ايــن دانشــمند ن
شــیفته و شــیدای پیشــوای اول شــیعیان حضــرت علــی )ع( بود و 

بــه تشــیع خــود نیــز مباهــات مــی کــرد.
در مقالــه محمــد اژه ای در ايــن کتــاب بــا عنــوان نــوآوری هــای 
ــر  ــالوه ب ــس ع ــیخ الرئی ــت: ش ــده اس ــینا، آم ــن س ــی اب منطق
ــوالت و بحــث  ــل مق ــی از قبی ــی از مســائل منطق ــتن برخ کاس
تفصیلــی شــعر و خطابــه و جــدل و جــا بــه جايــی برخــی ديگــر 
مثــل عکــس و حــد و رســم، ابتــکارات و نــوآوری هــای متعــددی 
ــی  ــا م ــی از آن ه ــی برخ ــه بررس ــه ب ــق دارد ک ــم منط در عل
پردازيــم: تبديــل منطــق نــگاری نــه بخشــی بــه منطــق نــگاری 
دو بخشــی، تقســیم داللــت وضعــی لفظــی بر ســه قســم مطابقه 
و تضمــن و التــزام، بســط و گســترش تقســیم قضیــه بــر حســب 

ــا... ــن آن ه جهــت و نظــام خــاص و انســجام نوي
ــدگاه  ــی دي ــد و بررس ــه نق ــاب ب ــن کت ــر از اي ــش ديگ در بخ
مالصــدرا، آمــده اســت: ابــن ســینا مــی گويــد صفــات بــاری 
تعالــی نــه تنهــا اتحــاد مصداقــی دارنــد بلکــه اتحــاد مفهومــی 
ــن  ــدد حاکــی از اي ــم متع ــن مفاهی ــه نظــر او اي ــد. ب هــم دارن
ــدرت  ــدرت و ق ــان ق ــم هم ــی عل ــد و در ذات ربوب ــت ان حقیق
ــق  ــور مطل ــه ط ــه ب ــم چناچ ــن مفاهی ــت. اي ــم اس ــان عل هم
ــد  ــی گردن ــل م ــر او حم ــه ب ــی ک ــر از مصداق ــع نظ ــا قط و ب
ــم  ــدای از ه ــه و ج ــای بیگان ــک معن ــر ي ــد ه ــاظ گردن لح
ــد  ــل گردن ــی حم ــر ذات واجب ــر ب ــاظ اگ ــن الف ــا اي ــد ام دارن

ــت. ــی اس ــان يک مفهومش
بنابرايــن مفاهیــم بــه طــور مطلــق اگــر لحــاظ گردنــد مختلــف 
انــد امــا بــا لحــاظ ايــن جهــت کــه ايــن هــا همــه حاکــی از ايــن 
ذاتنــد تغايــری ندارنــد همــان مفهومی کــه بیانگــر قدرت اوســت 

بیانگــر علــم او نیــز هســت و بالعکــس و لحــاظ حیثیــت ذات در 
ــن ســینا  ــان اب ــن بی ــا اي ــد. ب ــم تصــرف مــی کن اطــالق مفاهی
گويــا مفهــوم را در مصــداق اشــراب و هــر دو پیونــد زده اســت و 
از انجــا کــه در واجــب تعالــی مصــداق ذات و صفــات متحدنــد در 
مفهــوم نیــز اينچنیــن انــد. چــون ايــن مفهــوم بــا توجــه بــه ذاتی 
کــه از حکايــت مــی کنــد بــرای مــا مفهــوم گشــته اســت نــه بــه 

طــور مطلــق و رهــا.
ــا  ــک معن ــد و دارای ي ــی از آن مصــداق واح ــم حاک ــه مفاهی هم
هســتند و نتیجــه اش ايــن اســت کــه مفاهیمــی کــه بر ايــن ذات 

حمــل گردنــد معنــای جــدا و بیگانــه از يکديگــر ندارنــد.
مجموعــه پژوهــش هايــی در آثــار علمی و فلســفی بوعلی ســینا، 
شــامل ۱9 مقالــه از اســاتید اســت کــه در زمینــه علــم و فلســفه 
ــد. ايــن  ــه نــگارش درآوردن ــه هــای خــود را ب بوعلــی ســینا مقال
کتــاب۴۶۴ صفحــه بــه قطــع وزيــری در ۱000 نســخه، توســط 
ــکاری  ــینا و هم ــی س ــی بوعل ــی و فرهنگ ــاد علم ــارات بنی انتش
ــه  ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطاع انتشــارات پژوهشــگاه عل
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــترس مخاطب ــن در دس ــزار توم ــت 30ه قیم

ــت. اس

معرفی کتاب؛

پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا

کتــاب »تامالتــی در منطــق ابن ســینا و ســهروردی« اثــر ضیــاء 
موحــد از ســوی نشــر هرمــس منتشــر شــد.

ــق  ــی در منط ــاب »تأمالت ــر، کت ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ابن ســینا و ســهروردی«، مجموعــۀ مقــاالت فارســی و انگلیســی 
و ترجمــۀ برخــی از آنهــا اســت کــه طــی بیســت ســال از ۱3۷۲ 
ــد از: ــاب عبارتن ــای کت ــده اســت. فصل ه ــا ۱393 منتشــر ش ت

۱ - نظريۀ قیاس های شرطی ابن سینا
۲ - ابن سینا و تقدم در کشف فرمول های بوريدان و بارکن

3 - تمايز وجوه سور و حمل در منطق سنتی اسالمی

۴ - آرای سهروردی در قیاس
5 - قیاس های موجه سهروردی

۶ - داللت شناســی اســم های خــاص و داســتانی در آرای 
ابن ســینا، کريپکــی و اومبرتــو اکــو

به همراه متن انگلیسی پنج فصل نخست.
ــم  ــه قل ــی در منطــق ابن ســینا و ســهروردی« ب ــاب »تأمالت کت
ــه  ــکاری موسس ــا هم ــس و ب ــر هرم ــط نش ــد، توس ــاء موح ضی
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ايــران، در ۲۴8 صفحــه و بــا قیمــت 

۲۴ هــزار تومــان در نمايشــگاه کتــاب عرضــه شــده اســت.

معرفی کتاب؛

تأمالتی در منطق ابن سینا و سهروردی
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ــرزاده  ــه اکب ــا ترجم ــاری ب ــر الکــس م ــن« اث ــو آگامب »جورج
ــه فکــری  ــرح منظوم ــن ش ــاب ضم ــن کت ــد. در اي منتشــر ش
آگامبــن، فلســفه زبــان، اين فیلســوف نیز بررســی شــده اســت.
ــته  ــن« نوش ــو آگامب ــاب »جورج ــرزاده، مترجــم کت ــاد اکب فره
الکــس مــاری دربــاره ايــن کتــاب گفــت: ايــن کتــاب از ســری 
ــج اســت،  ــادی« انتشــارات راتل کتاب هــای »انديشــمندان انتق
کــه پیشــتر چنــد عنــوان از آنهــا از ســوی نشــر مرکــز منتشــر 
شــده بــود. الکــس مــاری، نويســنده کتــاب، کــه تاکنــون بیش 
از بیســت جلــد کتــاب در حوزه هــای گوناگونــی چــون ادبیــات، 
ــناخت  ــده، ش ــر ش ــینمايی از او منتش ــات س ــفه و مطالع فلس
جامعــی نســبت بــه انديشــه  آگامبــن دارد و يــک فرهنگ نامــه  
از واژگان کلیــدی ايــن انديشــمند ايتالیايــی را نیــز منتشــر کرده 

اســت.
 وی افــزود: پیشــتر کتــاب ديگــری نیــز دربــاره آگامبــن نوشــته 
کاتريــن میلــز بــه قلــم پويــا ايمانــی بــه فارســی منتشــر شــده 
اســت. دربــاره تفــاوت ايــن دو اثــر بايــد بگويــم کــه در کتــاب 
مــاری، بــه جــز شــرح وجــوه اصلــی و کلــی انديشــه آگامبــن، 
بحــث فلســفه زبــان در منظومه فکــری اين فیلســوف مشــهور 
ايتالیايــی نیــز بررســی شــده اســت. بــا ايــن  اوصــاف می تــوان 
هــر دو کتــاب را، بــا تفــاوت ديــدگاه  نويســندگان آنهــا، بــه طور 

مکمــل در کنــار هــم مطالعــه کــرد.
ــفه  ــاره »فلس ــود درب ــث موج ــاره مباح ــه درب ــرزاده در ادام  اکب
زبــان« آگامبــن در ايــن کتــاب نیز اشــاره کــرد: نويســنده در اين 
کتــاب ادعــا می کنــد کــه، بــر خــالف نظــر برخــی از منتقــدان، 
همچــون آنتونیــو نگــری، ديگــر انديشــمند مشــهور ايتالیايــی، 
می  تــوان مجموعــه  آثــار آگامبــن را همچــون کالبــدی 

ــد. ــان دي ــه دغدغــه زب يکپارچــه معطــوف ب
 ايــن مترجــم ادامــه داد: الکس مــاری تامــل آگامبــن روی زبان 
را بــا ســه ســر فصــل کلــی بــه ايــن شــرح توضیــح می دهــد؛ 
ــن  ــه هســتی متصــل و از اي ــا ب ــه نحــوی، ذات ــان، ب ــف( زب ال
ــن دغدغه هــای فلســفی راجــع  ــژه  فلســفه اســت. اي جهــت اب

بــه ايــده »ذات« زبــان و ايــن مســاله اند کــه چگونــه زبــان بــه 
بــودن مــا در جهــان شــکل می دهــد. ب( زبــان از ســوی آنــان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــتکاری می ش ــد، دس ــدرت ان ــه در ق ک
نیــز ابــژه  سیاســت اســت. بــه بیــان صحیــح، هیــچ سیاســتی 
ــا  ــن ج ــدارد. در اي ــود ن ــان وج ــرد زب ــکلی از کارب ــارج از ش خ
آگامبــن بــه بررســی ايــن امــر می پــردازد کــه چطــور دولــت و 
قانــون بــرای خلــق و تحکیم قــدرت خــود زبــان را بــکار گرفته 
ــتفاده از  ــی و اس ــي بازنماي ــا چگونگ ــد، ام ــتکاری می کنن و دس
ــان  ــن زب ــش کشــیدن اي ــه چال ــد وســیله  ب ــز می توان ــان نی زب
باشــد؛ ج(زبــان مديومــی بــرای بیــان خــالق اســت و بــه همین 
دلیــل ابــژه ادبیــات بــه حســاب می آيــد. کاربــرد و توســعه زبــان 

در شــعر و نثــر برســازنده ايــن اســت کــه مــا چگونــه زبــان را 
ــنده  ــیم بندی نويس ــن تقس ــا اي ــن ب ــم. بنابراي ــه می کنی تجرب
می توانــد ســه حــوزه  عمــده هستی شناســی، سیاســت و 
ــورد  ــن م ــی کار آگامب ــات اصل ــوان موضوع ــه عن ــات را ب ادبی

بررســی قــرار دهــد.
ــرا  ــه »چ ــوال ک ــن س ــه اي ــخ ب ــن در پاس ــرزاده همچنی اکب
پــس از ترجمــه ســه کتــاب از ژاک رانســیر، فیلســوف مشــهور 
فرانســوی، بــه ســراغ ترجمــه کتابــی دربــاره آگامبــن رفتیــد؟« 
ــم  ــان عل ــا هم ــه  اســتتیک، )ي ــه مطالع ــن ب ــه م ــت: عالق گف
ــی از رانســیر  زيبايی شناســی( چــپ باعــث شــد کــه کتاب هاي
ــن  ــالش م ــوب، بخشــی از ت ــا خ ــد ي ــه ب ــم، ک ــه کن را ترجم
بــرای فهــم مســائل زيبايــی شــناختی و بحث هــای مطــرح در 
خصــوص ادبیــات و هنــر بــود. نظريــات آگامبــن ســرفصل های 
تــازه ای را بــه ايــن مباحــث معرفــی می کننــد و فهــم ايــن ســر 
ــث  ــه اول باع ــکل آن، در درج ــن ترين ش ــه روش ــا ب فصل ه

ــاب شــد. ــن کت انتخــاب اي
مترجــم کتــاب »جورجــو آگامبــن« در پايــان دربــاره کتاب های 
ــی  ــز اظهــار کــرد: در موضــوع زيباي در دســت انتشــار خــود نی
ــوان  ــا عن ــری را ب ــو نگ ــی از آنتونی ــن کتاب ــپ، م ــی چ  شناس
ــاب  ــود« ترجمــه کــرده ام کــه در نمايشــگاه کت ــر و مالتیت »هن
ــرار  ــان ق پیــش رو از ســوی نشــر چشــمه در دســترس مخاطب
ــات  ــر و ادبی ــف هن ــز مســاله تعري ــاب نی ــن کت ــرد. در اي می گی
از منظــر يکــی ازمتفکــران برجســته  ايــن ســنت مــد نظــر بوده 

اســت.
»جورجو آگامبن« نوشـته الکـس ماری و ترجمه فرهـاد اکبرزاده 
با شـمارگان هزار نسـخه، ۲۶۴ صفحه و بهای ۲0 هـزار تومان از 

سـوی نشـر ديبايه روانه کتابفروشی ها شـده است.
 از ديگــر کتاب هــای منتشــر شــده بــا ترجمــه اکبــرزاده 
ــر«  ــده تصوي ــرد: »آين ــاره ک ــن اش ــن عناوي ــه اي ــوان ب می ت
»ناخــودآگاه زيباشــناختی« و »اســتتیک و ناخرســندی هايش« 

ــیر. ــته ژاک رانس ــه نوش ــر س ه

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

»جورجو آگامبن« منتشر شد/کتابی در شناخت فیلسوف شهیر ایتالیایی

به قلم ابراهیمی دینانی؛

کتاب »پرسش از هستی یا هستی پرسش« 
منتشر شد

ــا هســتی انديشــه بحــث  ــاره انديشــه هســتی ي ــا هســتی پرســش« درب ــاب »پرســش از هســتی ي کت
می کنــد و در ادامــه از چیســتی معنــی ســوال می کنــد و از خواننــدگان می پرســد کــه چگونــه 

می تــوان بــه آن رســید.
ــتاد  ــی اس ــین ابراهیمی دينان ــد غالمحس ــر جدي ــش« اث ــتی پرس ــا هس ــتی ي ــش از هس ــاب »پرس کت
ــت  ــده اس ــر ش ــاپ و منتش ــران چ ــفه اي ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــوی مؤسس ــران از س ــگاه ته دانش
ــرار  ــدان ق ــار عالقه من ــران در اختی ــاب ته ــی کت ــن الملل ــگاه بی ــن نمايش ــت و نهمی ــروز در بیس و از ام

ــت. ــه اس گرفت
ــا هســتی انديشــه بحــث  ــاره انديشــه هســتی ي ــا هســتی پرســش« درب ــاب »پرســش از هســتی ي کت
می کنــد و در ادامــه از چیســتی معنــی ســؤال می کنــد و از خواننــدگان می پرســد کــه چگونــه 

می تــوان بــه آن رســید.
»ذهــن جهــان يــا جهــان و ذهــن« در کنــار مبحثــی بــا عنــوان »تصــور و تصديــق يــا فقــط تصديــق« 

از ديگــر مباحــث مطروحــه در اثــر جديــد دينانــی اســت.
کتـاب »پرسـش از هسـتی يا هسـتی پرسـش« اثر جديـد غالمحسـین ابراهیمی دينانی از سـوی مؤسسـه 

پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ايران منتشـر شـده و از امـروز در اختیـار عالقه منـدان قرار گرفته اسـت.
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کتاب چیسـتی انسان در اسـالم اثر حجت االسالم و المسلمین محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دين پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دين پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه اسـالمی سامان 

يافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکیـد 
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی، طبیعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه ی اسـالمی 
دسـت به انتشـار کتابی در اين خصوص زده اسـت. با توجـه به خبری 
که اخیرا راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسـی اسـالمی در گروه 
علـوم انسـانی منتشـر شـد، توجـه بـه کتبـی از ايـن دسـت از سـوی 

صاحـب نظـران و منتقدين، ضـروری مـی نمايد.
بر همین اسـاس معرفـی کوتاهی از ايـن کتاب تقديـم خوانندگان می 

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر

در زمانـی کـه 
مـدرن  تاريـخ 
عقیـده  بـه 
بسـیاری  ی 
نظـر  اهـل  از 
سـپری گشـته 
است، و بشر در 
جهان  زيسـت 
مـدرن  پسـت 
جسـت  در 
راه  جـوی  و 
اسـت،  نجـات 
بحـث در مورد 
چیستی انسان، 
غريـب  ابـدا 
نمايـد.  نمـی 
بـا  سـويی،  از 
توجـه خاصـی 
کـه بـه بومـی 
علـوم  سـازی 
گرفتـه  تعلـق 
بـازار  اسـت، 
مباحث انسـان 
در  شناسـانه، 
کشـور  داخـل 
نحـو  بـه 

اسـت. گـرم  فزاينـده 
کتـاب چیسـتی انسـان در اسـالم، با هـدف طـرح مباحـث و دعاوی، 
حول تعريف انسـان و بیان ديدگاه های اسـالمی تالیف گشـته اسـت، 
تا بتواند گام آغازينی برای هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشـد.

ايـن اثـر در ۴۲8 صفحـه بـرای اولین بار در ۱39۴ توسـط پژوهشـگاه 
فرهنـگ و انديشـه اسـالمی زيـر نظر گـروه حکمـت و ديـن پژوهی 
بـه چـاپ رسـید و در چـاپ اول، بـا قیمت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

عرضه گشـت.
مولـف اثـر، محمد تقی سـهرابی فر، متولـد ۱3۴۱ عضـو هیئت علمی 
پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه ی اسالمی اسـت. او تدريس در حوزه و 
دانشـگاه را با دروسـی مانند ادبیات عرب، تفسـیر، فقه، اصول، کالم و 
تاريخ فلسـفه آغـاز نمود و اکنون سـال هاسـت به تدريس در سـطوح 
عالـی حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد »علم پیشـین الهی و 
اختیـار انسـان«، »حسـد از منظـر امـام خمینـی«، »معرفت شناسـی 
باورهـای دينی«، »عقل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، 
ظـن، عقیده« به چاپ رسـیده اسـت. بـا اين کـه در زمینـه ی اصول، 
فقـه و ادبیـات عـرب متبحر اسـت، اما عمـده ی همت خـود را متوجه 

مباحث اعتقادی سـاخته اسـت.
مولـف از طـرح و نقد ديـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز 

مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ ديدگاهـی را از 
قلم نیندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان 
و مسـلمین، قصـد آن می کند کـه ماموريت اصلی خويـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي کنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روايات مـی پـردازد و در انتهای 
ايـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پايان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از اين 
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  
دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بیـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنیادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسـالم 
به انسـان، اهمیت ويـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همین رو، 

بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بايـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ايـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـیده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 
کتـاب، در میـان غربیـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقديـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمین در مورد 
بحـث، بـه ايـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ويژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نیـز در بر می 
گیـرد و در يـک کالم، شـامل همـه ی خصوصیات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرايش هـا، توانايی 
هـا و ويژگی هايی اسـت که هنـگام آفرينش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶9(
از نـکات ديگـری که راجـع به ايـن اثر حائز اهمیت اسـت، اين اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نیز بیان می دارد، انسـان شناسـی اسـالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذيـل رجوع بـه متـون دينـی تعريف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رويکـرد مولـف، مسـلمات و حقايـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسـالمی است. 
بـه همیـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
ديگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنیـن، رويکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دينی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ايـن بحث بپـردازد.
امـا ويژگـی ديگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از 
ديدگاه اسـالم اسـت. مولف، با تقسـیم بندی موضوعی آيـات، روايات 
و آراء مسـلمین در مورد انسـان، مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذيل آيـات و روايـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفیـد، باعـث مـی شـود کار بـرای عالقـه مند ايـن حوزه 
از مطالعـه يـا پژوهـش گـر، آسـان شـود و ايـن، از برتـری هـای اين 

اثر اسـت.
هم چنین، اسـتقراِی گسـترده مصاديق فطرت و دسـته بنـدی نمودِن 
آنهـا در چهـار گروِه آگاهی هـا، گرايش ها، توانش ها و سـاختار، تبییِن 
ِی  رکردهـا کا
ِی  مجموعـه 
و  فطريـات 
دينی،    فطـرت 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
آراِی  و  دينـی 
شناسان،    روان 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
دينـی و تجربه 
ِ دينـی و تبیین 
تـالزم  عـدم 
میان فطرت و 
مـی  را  ارزش 
جـزو  تـوان 
نـوآوری هـای 
دانسـت. اثـر 

جـای  گرچـه 
يـک  خالـی 
بنـدی،  جمـع 
در پايـان کتاب 
س  محسـو
اسـت، اما شايد 
انسـان  بتـوان 
از  را  اسـالمی 
نگاه اين کتاب 
گونـه  ايـن 
کـرد: معرفـی 

ی  د جـو مو
کـه  فطـری، 
اسـتعداد طـی درجـات و درکات را تـا بـی نهايـت و از خاک تـا معراج 
يا از اسـفل السـافلین تا اعلـی علیین داراسـت و برای خالفـت خداوند 
در آسـمان هـا و زمین آفريده شـده اسـت. نـه ذاتا گنـاه کار اسـت، نه 
فرزنـد محبـوب خداونـد اسـت و نـه بی حسـاب و بـی سرپرسـت، به 

حـال خـود رهـا گشـته اسـت.   

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش اول ايـن کتـاب، بـه فطـرت مـي  پـردازد. چیسـتي، اهمیت و 
ويژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبات فطرت مندي انسـان هم از طريق 
منابـع ديني و هم از طريق آرا و انديشـه هاي ديگر انديشـمندان درباره 

انسـان، در دو فصـل نخسـت اين بخـش، جاي گرفته اسـت.
ايـن که از چـه راه هايي، مي تـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين 
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطريـات در ايـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرايش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي اين فصل، بحث 

تـالزم يـا عدم تـالزم میان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي  پـردازد. 
چیسـتي فطرت الهي، تفاسـیر و ادله آن، نگاه دانشـمندان غیر مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي، غیـر از خداشناسـي 

میـــزگـــرد
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ــک  ــدن ی ــت از تم ــث الزم اس ــروع بح ــرای ش || ب
ــای  ــا از آموزه ه ــیم. آی ــته باش ــی داش ــوم شناس مفه
اســتفاده  ســازی  تمــدن  ضــرورت  اســالمی، 
ــا  ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــالم ب ــا در اس ــود؟ آی می ش
ــود  ــی وج ــت های ــورد دالل ــن م ــتقیم در ای ــر مس غی
ــازی دارد  ــدن س ــالم دأب تم ــا اس ــا آی دارد؟ اساس
ــرا  ــت اج ــی ضمان ــا در صورت ــالم صرف ــکام اس و اح
ــی  ــتر تمدن ــک بس ــب ی ــه در قال ــد ک ــدا می کن پی
اتفــاق بیفتــد؟ اگــر اســتدالل  و یــا ارجاعاتــی در ایــن 

ــد. ــد، بفرمایی ــات داری ــات و روای ــوص در آی خص

تمدن صورت تام و تمام وضع تحقق اسالم است
رهــدار: مــن يــک دغدغــه ای دارم و آن ايــن اســت کــه آن صــورت 
تــام و تمــام وضــع تحقــق اســالم را چــه بايــد نامگــذاری کنیــم؟ 
ــرو  ــالم روب ــام اس ــه ن ــکی ب ــارف و مناس ــه مع ــا مجموع ــا ب م
ــک  ــته اســت در ي ــه اســالم خواس ــام آنچــه ک ــر تم هســتیم. اگ
ظــرف امــکان تحقــق پیــدا کنــد، مــن اســم آن ظــرف را تمــدن 
ــذا مــن تمــدن اســالمی را کالن تريــن و جامع تريــن  می گــذارم. ل
ــا در  ــدن طبع ــم. تم ــالم می دان ــق اس ــام تحق ــام و تم ــورت ت ص
ــدن  ــورد تم ــه در م ــی ک ــا در کتاب هاي ــف ي ــای مختل فرهنگ ه
ــا  ــف نشــده اســت. در فرهنگ هــا ي ــن طــور تعري بحــث شــده اي
ــد  ــه کار برده ان ــی را در مــورد تمــدن ب ــف واژگان کتاب هــای مختل
کــه آن واژگانــی از ايــن دســت اســت کــه مثــال تمــدن نســبتی بــا 
مفهومــی بــه نــام شــهر دارد. تمــدن را طــوری تعريــف نکردنــد که 
ــه آن  ــر کنیــم و ب ــب يــک روســتا هــم تصوي بتوانیــم آن را در قال

تحقــق ببخشــیم.
رهــدار: تمــدن را طــوری تعريــف کردنــد کــه تناســبی بــا مفهومی 
بــه نــام نظــم دارد. يعنــی اســم تمــدن را بــر وضــع در هــم رفتــه 
ــد کــه  ــف کردن ــد. تمــدن را طــوری تعري و آنارشــیک و... ننهاده ان
متضمــن مفهومــی بــه نــام پیچیدگــی اســت. يعنــی بــه نظام های 
ــد.  ــدن نداده ان ــوان تم ــک خطــی عن ــک مضــراب و ت بســیط و ت
تمــدن را طــوری تعريــف کرده انــد کــه چیــزی بــه عنــوان گســتره 

ــد ــرون می آي ــراخ از دل آن بی ف
تمـدن را طـوری تعريـف کردند که تناسـبی با مفهومی بـه نام نظم 
دارد. يعنـی اسـم تمـدن را بـر وضـع در هـم رفتـه و آنارشـیک و... 
ننهاده انـد. تمـدن را طوری تعريـف کردند که متضمـن مفهومی به 
نـام پیچیدگی اسـت. يعنـی بـه نظام های بسـیط و تک مضـراب و 
تک خطـی عنوان تمـدن نداده اند. تمـدن را طوری تعريـف کرده اند 
کـه چیزی به عنـوان گسـتره فـراخ از دل آن بیـرون می آيـد. يعنی 
حتی به شـهر کوچک کـه احتماال حتـی ممکن اسـت پیچیدگی ها 
و نظـم خاص خود را داشـته باشـد باز هـم تمدن اطالق نمی شـود. 
يـک گسـتره جغرافیايی بايد داشـته باشـد. از مجمـوع چیزهايی که 
در مـورد تمـدن گفته اند مفاهیمی از اين دسـت رصد می شـود. حال 

بعضـی از مفاهیـم بـر روی نگاه های کیفی تـری قـرار گرفته اند.
ــه در  ــت ک ــی اس ــدن وضع ــد تم ــت، گفته ان ــث عدال ــال در بح مث
ــن  ــه ای تبیی ــول عادالن ــک فرم ــه ي ــر پاي ــانی ب ــبات انس مناس
می شــود. مــن ايــن کلمــه عدالــت را کــه بــکار بــردم امــا ممکــن 

اســت در ادبیــات غربی بــکار نرفته باشــد و بجــای آن واژه ای باشــد 
کــه بیشــترين ســود بــرای بیشــترين کــس را مطــرح کنــد کــه در 
فرهنــگ لیبرالــی بــکار بــرده می شــود و يــا مثــال گفتــه می شــود 
ــوق  ــد حق ــری می توانن ــو حداکث ــه نح ــهروندان ب ــه ش ــه هم ک
شــهروندی خــود را در ايــن وضعیــت اصطیاد)صیــد کــردن، شــکار 

ــاوت اســت. ــف متف ــم تعاري ــم بگوي ــد. می خواه ــردن( بکنن ک

 تمــدن آخریــن تــالش صــورت بخشــی بــه اجتمــاع 
انســانی اســت

از مقدمــه ای کــه بیــان کــردم، يــک مفهــوم اســالمی اســتخراج 
ــک  ــده ي ــه دي ــل ب ــدن الاق ــه تم ــه ب ــی ک ــم. از کتاب هاي می کن

ــه  ــود ک ــی ش ــت م ــن برداش ــد، چنی ــگاه کردن ــت ن ــوم مثب مفه
تمــدن آخريــن تــالش صــورت بخشــی بــه اجتماع انســانی اســت. 

ــه ای از مناســبات انســانی اســت. يعنــی يــک صــورت مترقیان
مــا از تمــدن تعاريفــی داريــم کــه بیشــتر بــه وجــه ســخت افــزاری 
ــال مفهــوم  ــف مث ــن تعاري ــت در اي ــن عل ــه همی ــد ب ــگاه کرده ان ن
ــتند  ــز هس ــی نی ــود. تعاريف ــگ می ش ــر رن ــینی پ ــهر و شهرنش ش
ــد.  ــگاه کرده ان ــت ن ــن وضعی ــی اي ــرم و فرهنگ ــه ن ــه وج ــه ب ک
ــد  ــه ان ــد. گفت ــف کرده ان ــام اخــالق را تعري ــه ن ــی ب ــال مفهوم مث
ــانی  ــبات انس ــکل مناس ــن ش ــانی تري ــاع، انس ــک اجتم ــه در ي ک
وضــع تمدنــی اســت. يعنــی مناســبات اجتمــاع بــه انســانی تريــن 
و اخالقــی تريــن شــکل آن ســامان پیــدا می کنــد. چنیــن تعاريفی 

ــادر مــی شــود. ــه ذهــن مــن متب االن ب

ــات  ــات و روای ــدن در آی ــوم تم ــود مفه ــدم وج ع
ــدارد ــکالی ن اش

البتــه ايــن واژه در قــرآن و روايــات مــا بــه کار نرفته اســت، اشــکال 
و عیبــی هــم نــدارد. خیلــی از واژگانــی کــه امــروز وضعیت خــود را 

بــا آنهــا تبییــن مــی کنیــم در قــرآن و روايــات نیســت. البتــه بحثی 
مطــرح اســت کــه منطــق بســط واژگان دينــی مــا بايــد نســبتی با 
مفاهیــم محــوری ذکــر شــده در نصــوص مــا داشــته باشــد. ولــی 
ــت  ــم و وضعی ــی بري ــه کار م ــه االن ب ــی ک ــتند واژگان ــاد هس زي
خــود را بــا آنهــا تبییــن مــی کنیــم و بــا ايــن واژگان بیــن گفتمــان 
خــود و گفتمــان رقیــب تمییــز مــی گذاريــم امــا در نصــوص مــا 
وجــود ندارنــد. مثــال مــردم ســاالری دينــی واژه ای اســت کــه در 
نصــوص دينــی مــا قرينــه ای نــدارد و بــرای مــا نیســت امــا االن 
ــا کلمــه ديــن پیــدا مــی کنــد کــه مــا  يــک ترکیــب مطبوعــی ب
بخوبــی مــی فهمیــم کــه ايــن همــان دموکراســی غربــی نیســت. 
خــوش ذوقانــه در ترجمــه انگلیســی نیــز مــردم ســاالری دينــی به 

دموکراســی ترجمــه نشــده اســت.
ــرآن  ــا ق ــات و ي ــه هــم در رواي ــت فقی ــل والي ــی مث ــی واژگان حت
نیامــده اســت. ولــی ايــن واژه بومــی تــر از ايــن اســت کــه ترديــد 
کنیــم ايــن واژه دينــی نیســت. يعنــی بــه وضــوح از منابــع روايــی 
و درک تاريخــی متشــرعه مــا در نســبت فقیــه و اجتمــاع اصطیــاد 
ــتند  ــا نیس ــوص م ــه در نص ــتند ک ــی هس ــذا واژگان ــود. ل ــی ش م
ــرای مــا هويــت بخشــی مــی  ــا را تبییــن کــرده و ب ــا امــروز م ام
ــل واژه  ــی مث ــتند و بعض ــا هس ــاص م ــی واژگان خ ــد. بعض کنن
تمــدن مشــترک انــد، بعضــی از واژگان هــم واژگانــی هســتند کــه 
خاســتگاه کامــال غربــی دارد و مــا در آن تصــرف دينــی کــرده ايــم 
مثــل مــردم ســاالری دينــی. واژه تمــدن الاقــل بــا توضیحــی کــه 
مــا بــه لحــاظ مفهومــی مــی دهیــم در واژگان دينــی مــا نیســت. 
ــراث  ــم می ــی را از مجموعــه مفاهی ــن معناي ــم چنی ــی توانی ــا م ام

ــم. ــاد بکنی نصــوص خــود از آن اصطی

|| آقــای محســنی شــما هــم تعریــف خــود از تمــدن 
ــان  ــا civilization دارد را بی و تفاوتــی کــه تمــدن ب
ــب  ــال ضری ــر ح ــه ه ــب ب ــان غال ــد. در گفتم کنی
ــذا الزم  ــود ل ــی ش ــدن داده م ــه واژه تم ــی ب فراوان
اســت داللــت هایــی در نصــوص دینــی در مــورد آن 
پیــدا کنیــم. بــرای مــردم ســاالری دینــی و یــا والیت 
ــا  فقیــه مــی تــوان اشــاراتی یافــت. بــرای تمــدن ب
ایــن گســتره و بــا ایــن اهمیــت هــم بایــد بتوانیــم در 

ــم. ــدا کنی ــی پی ــی تاییدات ــات قرآن ادبی

پیچیدگی خود ذومراتب است
محســنی: مــن بــه جــای اينکــه در اجــزای تمــدن ورود بکنــم کــه 
نســبتی با شهرســازی و پیچیدگــی و نظم و گســتره فــراخ و عدالت 
و مفاهیــم ايــن چنینــی داشــته باشــد، مايــل هســتم کــه مقــداری 
ــبت  ــا نس ــم ت ــت کنی ــه صحب ــن قضی ــورد اي ــر در م ــی ت مفهوم
ــا ايــن مفهــوم وجــود دارد شــامل تمــام تمــدن هــا  هايــی کــه ب
بشــود. وقتــی مــی گويیــم پیچیدگــی، ايــن خــود ذومراتــب اســت. 

مناظره امکان یا امتناع تمدن اسالمی؛

محسنی:اسالم بنای تمدن سازی ندارد/ 
رهدار:اسالم با تمدن محقق می شود

چنــدی پیــش، مصاحبــه ای بــا حجــت االســالم عباس محســنی، مســئول ســابق نشــر آثــار شــهید آوینی در موسســه 
روایــت فتــح در خبرگــزاری مهــر بــا تیتــر »تمــدن دعــوت بــه اســتقرار مــی کنــد/ تعالــی انســان بــا تمــدن ســازی 
رخ نمــی دهــد« منتشــر شــد کــه بازخوردهــای نســبتا زیــادی در میــان مخاطبــان در شــبکه هــای اجتماعی داشــت. 
متعاقــب آن مصاحبــه، از حجــت االســالم عبــاس محســنی و حجــت االســالم رهــدار دعــوت کردیــم تــا در نشســتی 

بــه مناظــره بــا موضــوع »امــکان یــا امتنــاع تمــدن اســالمی« بپردازند.
متن زیر مشروح این مناظره است که از نظر می گذرد؛
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د گـــر میــز

پیچیدگــی کــه در تمــدن غــرب اســت بــا پیچیدگــی کــه در تمدن 
يونــان باســتان اســت شــايد اصــال قابــل مقايســه نباشــد.

تاریخ باطنی و تاریخ ظاهری بشر
ــر  ــر در نظ ــرای بش ــوان ب ــی ت ــی را م ــر اله ــیر تقدي ــک س اوال ي
گرفــت کــه از هبــوط آدم تــا وقتــی کــه سرنوشــت بشــر در ايــن 
عالــم بــه پايــان برســد را شــامل مــی شــود. يــک نــگاه اين اســت 
کــه ايــن تاريــخ، يــک تاريــخ باطنــی دارد و يــک تاريــخ ظاهــری. 
تاريــخ ظاهــری عبــارت اســت از تاريــخ ســالطین و حکومــت هــا 
و سلســله هــای مختلفــی کــه در اقصــی نقــاط زمیــن برقرار شــده 
ــام تمــدن بوجــود  ــه ن ــا چیــزی ب ــل ايــن سلســه هــا اتفاق و از ِقَب
آمــده اســت. تاريــخ حیــات باطنــی بشــر بــه ايــن اشــاره دارد کــه 
اوال ســیر تکوينــی کــه بــرای بشــر در نظــر گرفتــه شــده از هبــوط 
تــا پايــان ايــن عالــم، ايــن از نــگاه اديــان تاريــخ واحــدی اســت که 
مــی شــود عبــارت تاريــخ حیــات باطنــی را بــرای آن بــه کار بــرد.
ــی  ــهید آوين ــع ش ــه تب ــی ب ــات باطن ــخ حی ــر تاري ــن از تعبی م
ــه زندگــی بشــر و  ــگاه حقیقــی ب ــم کــه يــک ن اســتفاده مــی کن
ــخ  ــت. در تاري ــل اس ــر قائ ــرای بش ــن ب ــی روی زمی ــیر تکوين س
باطنــِی حیــات بشــر، انبیــا در دوره ای نقــش اساســی دارنــد. ۱۲۴ 
هــزار پیامبــر فرســتاده شــده که پنــج نفــر از آنهــا پیامبــران الوالعزم 
ــاد درســت  ــه اعتق ــود ب ــی ش ــام م ــه تم ــا ک ــخ انبی ــتند. تاري هس

ــم آغــاز مــی شــود کــه  ــر خات ــد از پیامب ــخ امامــت بع ــی تاري دين
يــک دوره ۲50 ســاله دوره حضــور ائمــه اســت. اتفاقــی کــه در اين 
دو دوره تاريخــی در دوره انبیــا و ائمــه مــی افتــد ايــن اســت کــه بر 
اســاس ظرفیــت هايــی کــه بشــر در هــر دوره ای دارد راه رشــد را 
بــه او نشــان دادنــد. لــذا فعالیــت هــای انبیــا، تفصیل يــک حقیقت 
ــرای بشــر  واحــد اســت کــه ايــن حقیقــت واحــد از اولیــن نبــی ب
بیــان شــده و بــه نســبت اينکــه بشــر ظرفیــت پیــدا مــی کنــد بــه 

همــان نســبت ايــن هدايــت تفصیــل پیــدا مــی کنــد.
ــر  ــه ظاه ــه ب ــت ک ــت و دوره ای اس ــر غیب ــدی دوره عص دوره بع
انبیــا و ائمــه، حضــور فیزيکــی در ايــن عالــم ندارنــد ولــی انســان 
ــدر  ــه آن ق ــا و ائم ــار انبی ــته، از آث ــه گذش ــا آن دو دوره ای ک ــا ب ه
بهــره منــد هســتند کــه مــی تــوان گفــت دوره غیبــت دوره تجلــی 
ــه آن  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــان جمع ــار انس ــل و اختی گاه عق
آمــوزه هــا مــی توانــد راهــش را در نســبت بــا آن تعالیــم الهــی پیدا 

کنــد و مشــی کنــد.
البتــه در مقابــل دعــوت انبیــا همیشــه موانعــی وجــود دارد کــه می 
خواهنــد بشــر به ايــن راهــی که خواســت الهــی اســت نــرود. اتفاقا 
ــای آشــکار و  ــوت ه ــِی طاغ ــوان کل ــا در عن ــه م ــی را ک آن موانع
پنهــان در عصــر انبیــا و ائمــه دســته بنــدی می کنیــم، مــی توانیم 
ــد نســبت  ــی کــه اينهــا کردن ــه کارهاي ــار تمــدن را ب مفهــوم و آث

دهیــم نــه کارهــا و آمــوزه هايــی کــه انبیــا داشــته انــد.
در مــورد عصــر ظهــور و عصــر رجعــت هــم صحبــت نمــی کنیــم 

ــا اگــر در مــورد آنهــا اشــاره ای داشــته باشــیم مشــخص مــی  ام
شــود کــه ايــن پنــج دوره عصــر انبیــا، عصــر حضــور ائمــه، عصــر 
غیبــت، عصــر ظهــور و عصــر رجعــت، پنــج دوره تکاملــی و رشــد 
ــد  ــر الهــی بشــر باي ــه تقدي ــا ب ــه بن ــن اســت ک انســان روی زمی
ايــن دوره رشــد را بــر روی زمیــن طــی بکنــد و در نهايــت بــه آن 
مقصــدی کــه بــرای او در نظــر گرفته شــده اســت برســد. اگــر فارغ 
از ايــن نــگاه دينــی بخواهیــم نــگاه کنیــم آن وقــت مــی رويــم در 

مــورد تمــدن هــا و منشــا آنهــا صحبــت مــی کنیــم.
 

تمــدن فــرع بــر فرهنــگ اســت و فرهنــگ هــم فــرع 
بــر تفکــر

ــت و  ــگ اس ــر فرهن ــرع ب ــدن ف ــی، تم ــگاه دين ــن ن ــارغ از اي ف
فرهنــگ هــم فــرع بــر تفکــر. اينکــه منشــا تفکــر چیســت مــی 
شــود در مــورد آن صحبــت کــرد کــه در جايــی منشــا تفکــر وحــی 
بــوده و در جايــی ديگــر اتــکاء کامــل بــه عقــل بــوده اســت. ولــی 
ايــن مشــخص اســت کــه وقتــی میــل عمومــی بــه طــرف يــک 
تفکــری پیــدا مــی شــود بــه فرهنــگ تبديــل مــی شــود و وقتــی 
کــه ايــن فرهنــگ درصــدد تحقــق و تثبیــت بــر مــی آيــد ســعی 
ــه وجــود  ــط و شهرســازی و نظــم و... را ب ــد قالبــی از رواب مــی کن

بیــاورد کــه بــه ايــن مجموعــه تمــدن گفتــه مــی شــود.
ــده و از  ــدا ش ــه آن پی ــی ب ــل عموم ــه می ــری ک ــر تفک ــا ه تقريب

طرفــی حاکمیــت يــک جغرافیــا نیــز پشــت آن قــرار گرفتــه میــل 
بــه تثبیــت کــه پیــدا کــرده بــه طــرف تمــدن شــدن ســوق پیــدا 
ــف،  ــرات مختل ــورد تفک ــث در م ــن مباح ــه اي ــت. هم ــرده اس ک
فرهنــگ هــای مختلــف و تمــدن هايــی کــه در ســرزمین هــای 
ــرف  ــودش ح ــای خ ــده در ج ــود آم ــر بوج ــرای بش ــف ب مختل
ــرای ايــن  ــا تفاوتــی کــه بعــد از رنســانس ب درســتی اســت امــا ب

ــاده اســت. ــاق افت ــه اتف قضی
بــه نظــرم آنجــا حســاب ماجــرای تمــدن غربــی و آخريــن تمدنــی 
کــه فراگیــر اســت و ســیطره بــر کل کــره زمیــن پیــدا کــرده را بايد 
جــدا کــرد و يــک فضــل جداگانــه ای را بــرای آن بــاز بکنیــم. بــه 
تعبیــری کــه آقــای رهــدار گفتنــد اگــر صــورت تــام و تمــام وضــع 
تحقــق اســالم را به نــام تمــدن نامگــذاری بکنیــم و اگــر بخواهیم 
تمــدن جديــدی بــه وجــود بیايــد، فهــم اينکــه ايــن تمــدن جديــد 
چیســت کــه بعــد از آن بخواهــد تمــدن ديگــری بــه وجــود بیايــد 

بــه نظــرم اهمیــت دارد.

حاکمیت را باید به جای تمدن قرار داد
ــه  ــد نیســتم ک ــن معتق ــن دارم، م ــه م در آن نســبت و نگاهــی ک
ــاق  ــد اتف ــزی کــه باي ــد و چی ــد بیاي احتمــاال تمــدن ديگــری پدي
بیفتــد ايــن اســت کــه بشــر بــه رشــدی برســد کــه ديگــر فريــب 
ــدا  ــه خ ــی رود ک ــی م ــه راه ــورد و ب ــی خ ــازها را نم ــدن س تم
برايــش مشــخص کــرده و آن راه را هــم اگــر بخواهیــم بــا تعابیــر 

ــه جــای  ــوان ب ــی ت ــت را م ــم؛ حاکمی ــاد کنی ــی ي ــا قرآن ــی ي دين
تمــدن گذاشــت کــه يــک وضــع حاکمیــت صالحــان اســت کــه 

ــی کشــد. ــت را م ــوع حاکمی ــان انتظــار آن ن جه

راه آینده به نوعی گذر از تمدن سازی است
آيــا آن وضعیــت بــه تمــدن مــی رســد يــا نمــی رســد بــه تعريــف 
ــن  ــا اي ــم ب ــی کن ــر م ــن فک ــه م ــردد ک ــی گ ــدن برم ــا از تم م
تعريفــی کــه مــن از تمــدن ارائــه دادم کــه ســر سلســه دار ايجــاد 
تمــدن هــا را در زندگــی و حیات بشــر انبیــا نبــوده انــد و از پیامبران 
ــاده  ــا نه ــی را بن ــه تمدن ــم ک ــراغ نداري ــر س ــن ام ــی را در اي کس
باشــد و از آن طــرف هــر چــه بــه اســم آثــار تمدنــی يــا مفاهیــم 
تمدنــی وجــود دارد، اينهــا عمدتــا در مقابلــه بــا راه انبیــا و ائمــه و به 
وســیله طاغــوت هــا پديــد آمــده انــد، مــن فکــر مــی کنــم کــه راه 
آينــده بــه نوعــی گــذر از ايــن تمــدن ســازی اســت کــه به وســیله 

طواغیــت شــکل گرفتــه اســت.

|| شــما مــی فرماییــد آن صــورت تحقــق تــام و تمام 
ــد،  ــاره کردن ــه آن اش ــدار ب ــای ره ــه آق ــالم ک اس

ــود؟ ــذاری ش ــد نامگ ــان بای ــت صالح حاکمی
محســنی: مــن مخالــف ايــن هســتم کــه جعــل اصطــالح ديگری 
نســبت بــه آنچــه بیــن بشــر رايــج اســت بکنیــم و جعــل اصطالح 
نکــردم. مــن حاکمیــت جهانــی صالحــان را از مفاهیم دينــی عاريه 
گرفتــم. مثــال برداشــتی کــه از آيــه »و نريــد انمــن علــی الذيــن 
ــه نظــرم اصطــالح  ــه ب اســتضعفوا فــی االرض« مــی شــود وگرن

جديــدی نیســت.

ــردن  ــه کار ب ــه ب ــت ک ــن اس ــدی ای ــوال بع || س
ــر  ــد؟ اگ ــی کن ــاد م ــکالی ایج ــه اش ــدن چ واژه تم
ــه شــما  ــی صالحــان را ک ــا همــان حکومــت جهان م
صــورت تحقــق تــام و تمــام آمــوزه هــای اســالم و 
مناســبات اجتماعــی مــورد نظــر اســالم مــی دانیــد، 
ــا  تمــدن بنامیــم چــه اشــکالی ایجــاد مــی کنــد؟ آی
بحــث روی کلمــه تمــدن اســت یــا آن محتوایــی کــه 

ــی آورد؟  ــود م ــال خ ــه دنب ــدن ب تم

آوینی تمدن را در مقابل انقالب قرار می دهد
محســنی: اجــازه دهیــد بــرای پاســخ بــه اين ســوال يــک مقــدار از 
از بحــث هــای آقــای آوينــی اســتفاده کنــم. در واقــع جرقــه بحــث 
ــد  ــان« آوينــی در ذهنــم کلی ــر يــک پاي ــه »آغــازی ب مــن از مقال
خــورد. آوينــی تمــدن را در مقابــل انقــالب قــرار مــی دهــد. آوينــی 
مــی گويــد: »تحــول تاريخــی بشــر جــز از طريــق انقــالب ممکن 
نیســت. آنــان کــه ايــن نظريــه را نمــی پذيرنــد، بــه وضــع موجــود 
دل بســته انــد. در درون انســان میلــی بــرای مانــدن هســت و میــل 
ديگــری هــم بــرای رفتــن؛ و ايــن دومــی قــوی تــر اســت. از آنجــا 
کــه بشــر اهــل عــادت اســت و دل بــه مانــدن مــی ســپارد، تحــول 
تاريخــی اش جــز از طريــق انقــالب ممکــن نیســت. انقــالب يک 
ــادات  ــه ع ــد و هم ــی ده ــی روی م ــی اســت و ناگهان ــر دفع تغیی
گذشــته را در هــم مــی ريــزد و بنابرايــن، نمــی توانــد کــه صورتــی 
مــدام پیدا کنــد. »انقــالب دائمی« يــک آرزوی شــیرين، اما دســت 
نیافتنــی اســت. زندگــی فــی نفســه مــالزم بــا عاداتی اســت کــه او 

را دعــوت بــه مانــدن مــی کننــد و انقــالب کوچیــدن اســت.
گســتره عــادات هــر چــه عمیــق تــر و وســیع تــر باشــد، انقالبــی 
بــزرگ تــر الزم اســت تــا بندهايــش را از دســت و پــای جــان بشــر 
ــه  ــر چ ــد- و ه ــد ش ــز خواه ــن نی ــواه چنی ــواه ناخ ــلد -و خ بگس
عــادات مــالزم بــا مانــدن عمیــق تــر و وســیع تــر باشــد، درد و رنج 
هجــرت و انقــالب بیشــتر اســت و بنابرايــن، از هــم اکنــون مــی 
تــوان وســعت مصائبــی را کــه »انقــالب جهانــی فــردا« برای بشــر 
پیــش خواهــد آورد، بــه حــدس و گمــان دريافــت. ترديــدی نیســت 
کــه بشــر امــروز از يــک »انقــالب جهانــی« گريــزی نــدارد، چــرا 
کــه تمــدن امــروز خــواه ناخــواه وســعتی جهانــی يافته اســت. هیچ 
يــک از تمــدن هــای گذشــته پايــدار نمانــده انــد، چــرا کــه تمــدن 
دعــوت بــه مانــدن و ســکون و اســتقرار مــی کنــد و ذات بشــر عین 
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ــراری اســت  ــی ق ــرار انســان در ب ــراری و تحــول اســت. ق ــی ق ب
ــی  ــم م ــن عال ــرون از اي ــرار« را در بهشــتی بی ــه او »دارالق چــرا ک
جويــد و بهشــت هــای زمینــی، هــر چنــد او را بــرای زمانــی کوتــاه 

بفريبنــد، نمــی تــوان کــه از هجــرت معنــوی بــازش دارنــد.
ايــن يــک کشــش ماوراءالطبیعــی اســت کــه هرگــز تعطیــل بــردار 
نیســت، اگــر چه ممکــن اســت همچون جــزر و مــد آب اقیانوســها، 
ــد.  ــته باش ــف داش ــدت و ضع ــم ادواری ش ــک نظ ــت از ي در تبعی
ــت.  ــدن« اس ــگ و تم ــل »فرهن ــتقرار«، تقاب ــل »انقالب-اس تقاب
تمــدن همــان فرهنــگ اســت کــه تعیــن يافتــه و در پــی اســتقرار 
بــر آمــده اســت. فرهنــگ طالــب انقــالب اســت و تمــدن طالــب 
اســتقرار، و بنابرايــن، چــه بســا کــه تقابــل فرهنــگ و تمــدن بــه 

يــک تعــارض جــدی بینجامــد.«
ــل  ــر تقاب ــل انقــالب و اســتقرار کــه شــهید آوينــی از آن تعبی تقاب
فرهنــگ و تمــدن مــی کنــد مــورد نظــر اســت. نتیجــه ای کــه می 
خواهــم بگیــرم ايــن اســت کــه میلــی کــه بــه دعــوت انبیــا در بین 
ــا شــدت و ضعــف خــود بــه وجــود آمــده  بشــر در ادوار مختلــف ب
اســت، جايگزيــن کلمــه فرهنــگ مــی توانــد باشــد ولــی آن میــل 
ــل  ــن می ــود. پشــت اي ــد ب ــدن تمــدن خواه ــرای مان ــر ب ــوی ت ق
ــل راه انبیاســت و  ــرد و آن حاکمیــت مقاب ــرار مــی گی حاکمیــت ق
ســعی مــی کنــد کــه بــا يــک سیســتم و ســازمان و اســتقراری که 
بــرای جامعــه بــه وجــود مــی آورد، يــک نظــم اجتماعــی و ســبک 

زندگــی بــه وجــود بیــاورد.
ــرد.  ــا ک ــوان معن ــی ت ــرب الهــی م ــا ق ذات انســان را در نســبت ب
انســان خواهــان مقــام اتصــال صفــات خداســت کــه همــان مقــام 
ــه هــای تمــدن ســعی در نگــه داشــتن  قــرب الهــی اســت. تجرب
بشــر از ايــن مقــام و موقعیــت دارنــد و فکــر مــی کنــم ايــن تقابــل 
فرهنــگ و تمــدن اســت. بنابرايــن اگــر بــا ايــن خصوصیــت تمدن 
را در نظــر بگیريــم کــه طالــب اســقرار اســت و دعــوت بــه اســتقرار 
مــی کنــد آن وقــت بــه عنــوان مفهومــی در مقابــل مفاهیــم دينی 

قــرار خواهــد گرفــت.
 

|| آقــای رهــدار! آقــای محســنی معتقــد هســتند کــه 
ــد کــه ســودای  در طــول تاریــخ ایــن طواغیــت بودن
تمــدن ســازی داشــته انــد، اگــر نمونــه ای در تاریــخ 
از تمــدن ســازی انبیــا وجــود دارد، ذکــر کنیــد. آقــای 
محســنی معتقــد اســت تمــدن، دنیــا را دارالقــرار می 
دانــد و ســودای اخــالد فــی االرض دارد. نظر شــما در 

ایــن خصــوص چیســت؟
ــت  ــی برداش ــم دین ــه ای از مفاهی ــدن از مجموع تم

ــود ــی ش م
رهــدار: مــن قبــل از ورود بــه ايــن بحــث در تکمیــل ســوال قبلــی 
ــوص  ــن خص ــی در اي ــی و دين ــم قرآن ــد مفاهی ــه فرمودي ــما ک ش
ــم کــه مــا در قــرآن مجموعــه ای از مفاهیــم  ــد بگوي چیســت باي
را داريــم کــه وقتــی آنهــا را کنــار هــم مــی چینیــم و بــه آنهــا نگاه 
مــی کنیــم، مفهومــی بــه نــام تمــدن را از آن اصطیــاد مــی کنیــم. 
مفاهیــم دينــی مثــل مدينــه، امــت، حکومــت جهانــی، دارالمومنین 
ــا  ــت. مخصوص ــم اس ــن مفاهی ــه ای از اي ــر و... مجموع و دارالکف
ــه ای  ــزه ای و تجزي ــم جزي ــی خواهی ــم را نم ــن مفاهی ــی اي وقت

بفهمیــم.
اگــر بخواهیــم آنهــا را در يــک شــبکه و نظــم قــرار دهیــم بیشــتر 
متوجــه مــی شــويم. متاســفانه تــالش کمــی صــورت گرفتــه کــه 
بــه مفاهیــم قرآنــی نظــم هرمــی بدهــد. مرحــوم صفايــی حائــری 
کتابــی بــه نــام اخبــاط دارد کــه بحــث ايشــان را بــه لحــاظ روش 
ــرآن  ــا در ق ــه م ــد ک ــه ان ــال گفت ــم. مث ــرح کن ــم مط ــی خواه م
ــه در  ــه هم ــم ک ــح، وارث و... داري ــط، صال ــن، محســن، مخب موم

يــک جايــگاه نیســتند.
ــوت،  ــرف، طاغ ــه مس ــت ک ــور اس ــم همینط ــل ه ــه باط در جبه
ــار معنايــی ندارنــد. در ايــن  کافــر، مشــرک و... داريــم کــه يــک ب
جبهــه و شــبکه شــما ناگزيــر از نظــم و اولويــت بخشــی هســتید. 
لــذا اينجــا هــم بايــد اولويــت بخشــی کــرد. بــار معنايــی واژه امــت 
در قــرآن بــه مراتــب بــرای توضیــح دادن مفهومــی مثــل تمــدن 
ــرش ســخت  ــگاه و ب ــا ن ــه اســت. ب ــل مدين بیشــتر از واژه ای مث

ــه ای  ــار کلم ــا بیشــتر از ب ــار تمکــن و مکّن ــدن ب ــه تم ــزاری ب اف
مثــل مدينــه يــا ارض اســت. بــه لحــاظ قالبی نیــز بخواهیــم بحث 

کنیــم بــار حکومــت جهانــی باالتــر از تمکــن اســت.
ــه  ــم ب ــی توانی ــی خــود در مجمــوع م ــل دين ــراث اصی ــا در می  ام
انــدازه کافــی مفهــوم و روش و قالــب را پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم بــا 
يــک نظــم منطقــی يــا يــک بحــث کیفــی در نســبت بیــن اينهــا 
آنچــه کــه از تمــدن بــه معنــی اســالمی آن اراده کرديــم را توضیح 

بدهیــم. ايــن پاســخ کوتاهــی باشــد از ســوال قبــل.

ــه  ــخ و دوگان ــی تاری ــری و باطن ــه ظاه ــیم وج تقس
هایــی از ایــن دســت از الهیــات مســیحی وارد شــده 

ــت اس
ــد  ــد باي ــروع کردن ــنی ش ــای محس ــه آق ــی ک ــورد بحث ــا در م ام
گفــت ســیر منطقــی بحــث همیــن اســت. البتــه بنــده راجــع بــه 
تبییــن هــای ايشــان مالحظــه دارم. مالحظاتــی کــه بــا همــان ها 
شــروع مــی کنــم. اول اينکــه مــن بــا کالم آقــای محســنی مبنــی 
بــر تقســیم وجــه ظاهــری و باطنــی تاريــخ و بعــد اختصــاص تاريخ 
ظاهــری بــه جريــان طاغــوت و جريــان باطنــی بــه اهــل ايمــان 
ــپ  ــن تی ــاد دارم اي ــه اعتق ــث ک ــن حی ــکل دارم. از اي ــا مش و انبی
دوگانــه هــا از طريــق الهیــات مســیحی وارد الهیات اســالمی شــده 
اســت. در نــگاه دينــی، نــه زمیــن هــووی آســمان اســت و نــه دنیــا 
ــرای تبییــن کیفــی تــر  ــه هــا ب هــووی آخــرت يعنــی ايــن دوگان

عالــم رهــزن مــی شــود.

هستی به مثابه یک ژله رنگی است
اگــر بخواهــم هســتی را با همــه جريــان طاغــوت و جبهه حــق و... 
توضیــح بدهــم. هســتی را بــه مثابــه ژلــه ای مــی بینــم کــه رنگی 
اســت. بــا ايــن تفــاوت کــه رنــگ ايــن ژلــه از يــک طــرف ظــرف 
تــا طــرف ديگــر بــه صــورت تشــکیکی تغییــر کــرده اســت يعنــی 

در جايــی پررنــگ و در جايــی کــم رنــگ اســت.
از ژلــه ای بــودن هســتی ايــن را ارده کــردم کــه بگويــم همــه آن 
يــک پیکــره اســت و اگــر بــه آن ضربــه بزنیــد همــه آن تــکان می 
ــع  ــگ تشــکیکی توزي ــده اســت. از اينکــه رن خــورد و در هــم تنی
شــده آن را صبغــه اهلل مــی بینــم کــه طبعــا همــه مــا و کائنــات، 
ــه  ــی)ع( صــد البت ــی عل ــگ خداي ــن رن ــتیم. لک ــی هس ــت اله آي
اشــتداد بیشــتری از رنــگ خدايــی همچــون مــن دارد. لــذا رنــگ 
ــان در همــه  ــا همچن ــم. ام ــن منظــور تشــکیک مــی کن ــه اي را ب
جــای هســتی آن رنــگ وجــود دارد و هیــچ جــا نیســت کــه رنــگ 

الهــی نتابیــده باشــد.

کل تاریخ، تاریخی قدسی است
لــذا مــن کل تاريــخ را تاريــخ قدســی مــی بینــم. در بازيگــری بشــر 
در تاريــخ از قضــا ســهم طواغیــت را ســهمی بســیار انــدک ديــدم. 
مــن هــم يــک تقريــر انبیايــی مــی خواهــم از تاريخ داشــته باشــم، 

بــا دو قرائــت کــه مبتنــی بــر دو مبناســت و هــر دو مبنــا هــم مــی 
توانــد ادعــای مــرا ثابــت کنــد.

در مبنــای اول تقريــر مــن از هســتی ايــن اســت کــه مــا ۱۲۴ هزار 
پیامبــر داريــم کــه از ايــن پیامبــران نــام ۲5 پیامبــر در قــرآن آمــده 
اســت و نــام حــدود ۲5 تــا 35 پیامبــر هــم در داخــل روايــات آمــده 
کــه روی هــم 50 يــا ۶0 نفــر مــی شــود. تاريخــی کــه علــوم جديد 
در اختیــار مــا مــی گــذارد فاصلــه حضــرت آدم تــا حضرت خاتــم را 
۷000 ســال مــی دانــد. جمعیــت زمیــن در ادوار مختلــف تاريــخ به 
انــدازه االن نبــوده و جمعیتــی بــه مراتــب کمتــر و گســتره زمینــی 
ــل  ــی مث ــت. جمعیت ــوده اس ــر ب ــک ت ــب کوچ ــه مرات ــم ب آن ه
۱۲۴ هــزار نبــی در يــک گســتره نســبتا کــم تاريخــی بــه لحــاظ 
تاريخــی و بــرای يــک جمعیــت کمــی از انســانها در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
انبیــا اصفیــا و برگزيــده هــا هســتند. از چــه حیــث برگزيــده انــد؟ 
ــن  ــر اســت. بی ــورد نظ ــت او م ــا ماموري ــن شــخص ب تناســب اي
ــب  ــود دارد. تناس ــبتی وج ــک نس ــر ي ــت ه ــی و ماموري برگزيدگ
حکــم و موضــوع اقتضــا مــی کنــد برگزيدگــی انبیــا در نســبت بــا 
ماموريــت آنهــا باشــد. يعنــی بــر خــالف بــاوری کــه گوشــه کنــار 
گفتــه مــی شــود انبیــا در مديريــت خــود شکســت خــورده انــد يــا 
مديريــت آنهــا ضعیــف بــوده اســت، مــی خواهــم بگويــم شايســته 
ــا  ــت انســانی، انبی ــوزه مديري ــق انســانی در ح ــای خالي ــن ه تري

هســتند.
۱۲۴ هــزار برگزيــده توانمنــد مديــر در يــک بســتره زمانی آمــده اند 

بــرای يــک کمیــت انســانی کار کــرده انــد. میــراث آنها کجاســت؟ 
ــری در  ــگار آدم متکب ــه ان ــم ک ــی کنی ــر م ــم تقري ــوری داري ط
ــده هــای  مــدل فرعــون و نمــرود آن قــدر قــدرت دارد کــه برگزي
ــن در  ــد. اي ــن بزن ــه زمی ــخ ب ــاس تاري ــد را در مقی ــی خداون مديريت

تقريــری کــه بنــده مــی کنــم اصــال جــور در نمــی آيــد.

بازیگران اصلی تاریخ انبیا بوده اند
لــذا بازيگــران اصلــی تاريــخ انبیــا بــوده انــد. بازيگــر اصلــی تاريــخ 
ــد  ــی افت ــخ م ــه در تاري ــی ک ــه در اتفاقات ــم ک ــی دان ــی م را کس
خوشــحال اســت. ظاهــر قضیــه ايــن اســت کــه نمــرود ابراهیــم را 
گرفتــه و مردمــی را جمــع کــرده تــا او را بــه آتــش بینــدازد. همــه 
ســلطه و قــدرت در دســت نمــرود اســت امــا نتیجــه کار نتیجــه ای 
اســت کــه ابراهیــم مــی خنــدد و نمــرود روانــی مــی شــود. ظاهــر 
کار ايــن اســت که فرعــون آن قــدر قــدرت دارد کــه همــه فرزندان 
پســری کــه در آن ســال بــه دنیا مــی آيــد را بکشــد و حتــی ادعای 
انــا ربکــم االعلــی بکنــد امــا ايــن قــدر ضعیــف اســت کــه قــوی 

تريــن دشــمن او در خانــه او رشــد مــی کنــد.
نتیجــه کار ايــن مــی شــود کــه موســی و موســائیان مــی خندنــد و 
فرعــون و فرعونیــان روانــی مــی شــوند. زلیخــا ايــن قــدر قــدرت 
دارد کــه مــی توانــد يوســف را بــه زنــدان بیانــدازد امــا نتیجــه کار 
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ايــن مــی شــود کــه زنــدان بــرای يوســف دوســت داشــتنی تــر از 
ــی اســت.  ــود روان ــل کاخ خ ــدان اســت و زلیخــا در داخ ــارج زن خ
ــه  ــدرت دارد ک ــدر ق ــد آن ق ــم يزي ــه دهی ــرا را ادام ــن ماج همی
ــرد  ــام حســین)ع( مــی فرســتد ســر مــی ب ــل ام لشــکری را مقاب
ــی اســت و  ــد روان ــا در انتهــای کار يزي ــرد ام ــه اســارت مــی ب و ب
ــا رايــت اال  ــا آخــر ماجــرا »م ــرای شــاهد اول ت ــن ماجــرا ب کل اي

ــال« اســت. جمی
گســتره تاريــخ ايــن اســت کــه در آخــر امــام مــی خندنــد و شــاه 
روانــی مــی شــود. ايــن بازيگــری تاريــخ دســت کســی اســت کــه 
ــخ  ــرد تاري ــر رويک ــر ب ــا اگ ــت. اتفاق ــخ اس ــدا در تاري ــتاده خ فرس
باطنــی -کــه البتــه ايــن واژه را مــن واژه درســتی نمــی بینــم- نظر 
کنیــم نمــی تــوان وجــه تصــرف باطنــی انبیــا را در اليــه پنهــان 

تاريــخ قــرار دهیــم.
ــر آن آشــکارا در  ــم اث ــی کنی ــخ تصــرف م ــا در باطــن تاري ــر م اگ
ظاهــر تاريــخ آمــده اســت. حقیــر، ايــن بحــث را در يــک متنــی به 
صــورت تفصیلــی تقريــر کــردم کــه منتشــر شــده اســت. خالصــه 
بحــث مــن ايــن اســت کــه بنــده بــر ايــن بــاور هســتم کــه خداوند 
بــر سراســر تاريــخ نــه فقــط خالــق هســتی کــه رب هســتی هــم 
هســت. رب يعنــی کســی کــه لحظــه بــه لحظــه در حــال مهــره 
ــض و ايجــاب اســت.  ــس فی ــی از جن ــت اله ــی اســت. ربوبی چین
ــض  ــت فی ــد. ربوبی ــد از آب در بیاي ــد ب ــی توان ــی نم ــت اله ربوبی
ايجابــی دمــادم اســت و معنــای آن ايــن اســت کــه حتــی در يــک 
لحظــه در تاريــخ غلبــه جبهــه باطــل بــر جبهــه حــق رقم نخــورده 

اســت.
در مبنـای دوم اگر بگويیم که در تاريخ با تفسـیر و برداشـتی از آيات 
ديگـر، مثل همیـن ثله مـن االولیـن و قلیل مـن االخريـن، جريان 
طاغـوت غلبـه داشـته و جريـان حق قلیـل بـوده و اکثر اوقـات آنها 
پیـروز شـده اند، بـاز هم من بـا تقرير ديگـری کـه ايـن دو تقرير را 

مـی توانم جمع کنـم، توضیحاتـی دارم.
ــی  ــت جهان ــرو حکوم ــبت قلم ــورد نس ــا در م ــی م ــی رواي مبان
حضــرت مهدی)عــج( بــا دوره قبــل خــود چــه مــی گويــد؟ روايات 
ايــن طــور نشــان مــی دهــد کــه مــدت زمــان انســان نخســتین تا 
عصــر ظهــور نســبت بــه دوره ظهــور مثــل يــک ثانیــه ای نســبت 
بــه يــک قــرن اســت. برداشــت مــا از حکومــت جهانــی حضــرت 
مهــدی چیســت؟ از ايــن حکومــت ايــن گونــه برداشــت مــی کنیم 
کــه قــرن هــا طــول مــی کشــد تــا حضــرت مســتقر مــی شــود؟ 
ــت  ــیطره حکوم ــرای س ــال ب ــات دوره ۱9 س ــرا در رواي ــا ظاه ام

حضــرت مــورد نظــر اســت.

حکومت مهدی موعود، حکومت مستقر است
پــس در مــدت کوتاهــی حکومــت ايشــان ســیطره پیــدا مــی کند و 
وارث کل انبیــا مــی شــود در حالــی کــه حکومــت حضــرت چندين 
قــرن ادامــه مــی يابــد، در ايــن صــورت در مــورد آن اســتقرار چــه 
مــی گويیــم؟ اگــر بنــا باشــد تمــدن را تفســیر بــه اســتقرار کنیــم و 
از آن تقريــر بــه اخــالد فــی االرض کنیــم راجــع بــه آن اســتقرا در 

دوره ظهــور چــه توضیحــی خواهیــم داد؟
مــی خواهــم بگويــم کــه دنیــا بخشــی از قلمــرو مديريــت خدايــی 
اســت و اســتقرار در دنیــا همــان حــظ و بهــره را دارد کــه اســتقرار 
در آخــرت دارد. در ايــن مــورد روايــات بســیاری وجــود دارد. يعنــی 
مــا همــان انــدازه کــه بــرای دنیــا جــوری فکــر مــی کنیــم کــه روز 
آخــر زندگــی کــردن ماســت در همــان روايــت داريــم کــه جــوری 

بــه آن فکــر کــن کــه قــرار اســت در آن اســتقرار داشــته باشــی.
رهــدار: روايــات اينطــور نشــان مــی دهــد کــه مــدت زمــان انســان 
نخســتین تــا عصــر ظهــور نســبت بــه دوره ظهــور مثل يــک ثانیه 
ای نســبت بــه يــک قــرن اســت.حکومت حضــرت چنديــن قــرن 
ادامــه مــی يابــد، در ايــن صــورت در مــورد آن اســتقرار چــه مــی 
گويیــم؟ دنیــا بخشــی از قلمــرو مديريــت خدايــی اســت و اســتقرار 

در دنیــا همــان حــظ و بهــره را دارد کــه اســتقرار در آخــرت دارد.

خیلــی از مســائل در گذشــته در ذهنیــت فقهــای مــا 
ــوده اســت نب

البتــه انــکار نمــی کنــم کــه نــوع نــگاه مــا از روز نخســت در دوره 
ــل  ــه دلی ــری ب ــت صغ ــی دوره غیب ــات يعن ــن رواي ــن و تبیی تدوي
ــوده  ــت در دســت باطــل ب ــم و حاکمی ــا در حاشــیه بودي اينکــه م
از همانجــا بــه نحــوی شــکل گرفتــه کــه اصــال دنیــا در ذهنیــت 
علمــای بزرگــوار مــا ديــده نشــده اســت. چــون آن فضــا فضــای 
تقابــل بــا حاکمــان مســتقر اســت. اگــر همــان موقــع بعــد از غیبت 
حکومــت بــه مــا مــی رســید، اتفاقــا روايــات و تفســیرها و ذهنیــت 
و ادبیــات ديگــری بــه نــام ديــن شــکل مــی گرفــت و ايــن ادبیات 
وجــود نداشــت. هــر موقــع ذهنیــت ديــن داران مــا بــه يک مســئله 

ای متوجــه مــی شــود تــازه بــه آن فکــر مــی کننــد.
ــی  ــر مــی خواهــم مثال ــد هن ــه ای مانن در ايــن خصــوص در مقول
بزنــم. هنــر بــه ايــن علــت کــه تاکنــون کارويــژه هــای خــود را در 
مقیــاس گســترده در حــوزه تصــرف اجتماعــی بــه داليلــی نشــان 
نــداده بــود، مســئله و دغدغــه ای بــرای جريــان فقاهــت مــا نبــوده 
اســت. بــه همیــن علــت در سراســر فقاهــت مــا هنــر يــک چیــز 
مذمــوم و مطــرود اســت. امــا االن کاربــردی کــه هنــر پیــدا مــی 
کنــد را ببینیــد کــه فقیهــان مــا بــا همــان متدولــوژی فقاهــت از 
ــند.  ــی کش ــرون م ــوب آن را بی ــرورت و وج ــات ض ــات و رواي آي

ــا قبــل از ايــن ذهنیــت آن نبــوده اســت. چــون ت
ايــن تعبیــر از شــهید آوينــی اســت کــه انســان وقتــی بــه چیــزی 
ــادات  ــد. ع ــی کن ــل م ــار تبدي ــه هنج ــد آن را ب ــی کن ــادت م ع

ــن هســتند. هنجــار آفري
محســنی: فکــر نمــی کنیــد کــه حاکمیــت در ايــن قضیــه تاثیــر 
بگــذارد؟ يعنــی وقتــی فقهــا در مقــام حاکمیــت قــرار مــی گیرنــد 

بــرای آنهــا مســئله مــی شــود؟
رهدار: بله، عرض من همین است.

محســنی: عرضــی کــه مــن کــردم ايــن بــود کــه گفتــم انســان دو 
تاريــخ دارد. ايــن دو تاريــخ را می توانیــد نفــی کنیــد يــا نــه؟ اينکــه 
کــدام بــر کــدام غلبــه دارد اصــال بحــث مــن نبــود. تاريــخ حیــات 

ــم کــه  ــون داري ــا يــک ســری مت ــی م ــی چــه؟ يعن ظاهــری يعن
تاريــخ ســالطین و تاريــخ تمــدن اســت و ... هرکســی کــه حاکــم 

شــده بــر مبنايــی کــه خــودش دارد تاريــخ نوشــته اســت.
از رنســانس بــه بعــد کامــال مشــخص اســت کــه همــه تاريــخ قبل 
خــود را بــر اســاس تاريــخ تکامــل ابــزار، ترمیــم مجــدد کرده انــد. 
پــس يــک چیــزی بــه عنــوان تاريــخ بــه خــورد بشــر می دهنــد. 
ــن نیســت کــه دوره هــای  ــا اي ــت مبن ــل دوران ــخ وي ــال در تاري مث
تاريخــی را براســاس انبیــاء الهــی -حداقــل براســاس 5 انبیــاء الهی 
کــه دارای رســالت جهانــی هســتند- توضیــح دهنــد تــا مثــال بــه 
رنســانس برســند و بعــد از يــک چیــز ديگــری بگوينــد. وقتــی کــه 
ــخ عصــر حجــر  ــه تاري ــد از انســان برهن ــروع کنن ــد ش می خواهن
ــن را  ــاند. اي ــر می رس ــر حاض ــه عص ــد و آن را ب ــروع می کنن ش

تاريــخ حیــات ظاهــری مــی گويیــم.
 مــا ايــن را قبــول نداريــم و نمی گويیــم کــه اينهــا غلبــه داشــتند 
يــا اينهــا خــوب بودنــد ولــی يادمــان باشــد کــه ايــن تاريــخ حیــات 
ظاهــری از زيــر بوتــه در نیامــده و تاريخ نويــس داشــته و حاکمیــت 
و قــدرت پشــت آن بــوده کــه ايــن تاريــخ را نوشــته اند. يــک تاريــخ 
ديگــری هــم وجــود دارد که آقــای آوينــی اســم آن را  تاريــخ حیات 
ــد  ــا می گوي ــی آنج ــهید آوين ــا ش ــذارد. اتفاق ــان می گ ــی انس باطن
اينگونــه نبــوده کــه انبیــاء تاريــخ ظاهــری را ناديــده گرفتــه باشــند 
ولــی آنهايــی کــه اهــل تاريــخ حیــات ظاهــری هســتند حتمــا در 

صــدد نفــی تاريــخ حیــات باطنــی انســان بودنــد.
مــن می خواســتم بگويــم کــه اوال ايــن بیــن دنیــا و آخرت نیســت. 
يعنــی تفکیــک تاريــخ حیــات ظاهــری و حیــات باطنــی را از دنیــا 
ــات مســیحی وارد شــده  ــم از الهی ــه ام کــه بگويی و آخــرت نگرفت

اســت. ايــن را درســت فهــم کنیــم.
محســنی: اساســا مــا غیــر از حکومــت حضــرت ســلیمان و يــک 
ــه  ــزی ب ــت حضــرت يوســف چی ــداری حضــرت داود و حکوم مق
ــی  ــوده داشــته باشــیم ول ــا هــم نب ــم و بن ــت نداري ــوان حاکمی عن

ــد. ــت صالحــان کرده ان ــرای حاکمی ــی ب ــه چین ــا زمین ــه انبی هم
ــوه هايی دارد،  ــدان و اس ــود قدرتمن ــرای خ ــخ ب ــن دو تاري ــاال اي ح
يعنــی در تاريــخ انبیــاء قدرتمنــدان و اســوه هايــی داريــم و در تاريخ 
حیــات ظاهــری بشــر هــم قدرتمندانــی داريــم. جريــان حکومــت 
بــر بشــر در تمــام طــول ايــن تاريــخ در دســت چــه کســی بــوده 
ــک  ــلیمان و ي ــرت س ــت حض ــر از حکوم ــا غی ــا م ــت؟ اساس اس
ــه  ــزی ب ــت حضــرت يوســف چی ــداری حضــرت داود و حکوم مق
ــی  ــوده داشــته باشــیم ول ــا هــم نب ــم و بن ــت نداري ــوان حاکمی عن

ــد. ــت صالحــان کرده ان ــرای حاکمی ــی ب ــه چین ــا زمین ــه انبی هم
ــت وارد  ــا بحــث حاکمی ــاء ب ــرا انبی ــت چیســت؟ چ اصــال حاکمی
ــا  ــه ب ــی همیش ــد. يعن ــم نبودن ــل ه ــه غاف ــد ک ــدند، هرچن نش
ــد،  ــت نیامدن ــا بحــث حاکمی ــی ب ــد ول ــارض بودن ــت در تع حاکمی
چــرا؟ حاکمیــت دو وجــه دارد؛ يــک وجــه، قدرتی اســت کــه حاکم 
می شــود، يــک وجــه، پذيــرش مــردم اســت. حــاال ممکــن اســت 
ــا از روی کراهــت  ــا از روی طــوع ي ــرش از روی رعــب ي ــن پذي اي
باشــد. اکثريــت حاکمیت هــا از روی کراهــت بــوده اســت. در 
حقیقــت فطــرت النــاس، آدم هــا را بــه ســمت پذيــرش حکومــت 
طاغــوت نمی کشــانده اســت. يــک جاهايــی واقعــا غلبــه بــا زور و 

ــت. ــوده اس ــرس و ... ب ت
آقــای آوينــی مــی گويــد: »بحــث بــر ســر ايــن اســت کــه انســان 
ــه روح را  ــان ک ــی آن ــمی دارد و روح ــی، جس ــری دارد و باطن ظاه
انــکار دارنــد، عجــب نیســت اگــر تاريــخ زندگــی بشــر را منحصــر 
بــه تاريــخ تمــدن بینگارنــد و تاريــخ تمــدن نیــز از نظــرگاه تکامــل 
تاريخــی ابــزار بنگرنــد و بــه تبــع آن امــروز عنــوان بــزرگان تاريخ، 
ــه راه تصــرف مســرفانه و  ــه کســانی اطــالق می شــود ک ــط ب فق

ــته اند.« ــوار پنداش ــت را هم ــان در طبیع ــای انس بی مهاب
يــک جــای ديگــر آقــای آوينــی می گويــد: »تاريــخ ســالطین نیــز 
ــر خودبینــی  تاريــخ قدرت طلبی هــا و تعــارض هايــی اســت کــه ب
و خودپرســتی و اســتکبار انســان ها بنــا گشــته اســت و ايــن تاريــخ 
ــردد  ــان ها نمی گ ــی انس ــات باطن ــرض حی ــه متع ــا ک ــز از آنج نی
ــا و اســباط ايشــان و معمــاران  ــا و اوصی ــد موجوديــت انبی نمی توان
خانــه حقیقــت را معنــا کنــد و بنابرايــن، هرگــز نبايــد توقــع داشــت 
کــه در تاريــخ تمــدن و يــا تاريخ هــای مــدون رســمی شــأن و قــدر 
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ــت   ــه حقیق ــاران خان ــه معم ــام)ره( ک ــی چــون حضــرت ام بزرگان
ــد شــناخته گــردد. وجــود بشــر بوده ان

شــیخ االنبیــا، حضــرت ابراهیــم نیــز معمــار خانــه حقیقــت در کــره 
ــن ســیاره  ــر اي ــا، دنیاســت و انســان ب ــا دنی ــوده اســت و ت ارض ب
خاکــی باقــی اســت، ايــن خانــه حصــن حصینــی اســت کــه بشــر 
ــت دور  ــفل درکات بهیمی ــه اس ــوط ب ــیاطین و هب ــوای ش را از اغ
مــی دارد، امــا کجــا در تاريــخ تمــدن نامــی و يــادی از او می تــوان 
ــری« و  ــه را »ام الق ــان مک ــی انس ــات باطن ــخ حی ــت؟ تاري ياف
مرکــز زمیــن می دانــد. امــا تاريــخ تمــدن اگــر هــم نیــم نگاهــی 
بديــن واقعــه عظیــم بیانــدازد از آن اســت کــه قبیلــه »جرهــم« در 
جســت وجوی آب، زمــزم را يافتنــد و در اطــراف آن ســکنی گزيدنــد 

و اولیــن اجتمــاع مدنــی را بنیــان نهادنــد.
ــه اســت و او را  ــه يافت ــروز غلب ــر بشــر ام ــی ب ــن ظاهربین ــرا اي چ
تــا بديــن همــه بــه ســراب انديشــی و تنگ نظــری کشــانده؟ هــر 
چــه هســت انســان امــروز اگــر چــه هنــوز مبــدا شــمارش روزهــا 
ــد آن ديگــری نهــاده  ــن رســول و تول ــر هجــرت اي و ســال ها را ب

ــل  ــن جه ــا اي ــد و ت ــا را نمی شناس ــدرت انبی ــر ق ــا ديگ ــت، ام اس
باقــی اســت قــدر حضــرت امــام را نیــز نخواهنــد شــناخت و ...«

حرف هــای آوينــی اينجــا ايــن اســت کــه اتفاقــا »اگرچــه تاريــخ 
ــران  ــت و احیاگ ــه حقیق ــاران خان ــالطین معم ــخ س ــدن و تاري تم
ــات  ــخ حی ــا »تاري ــد، ام ــوش کرده ان ــر را فرام ــی بش ــات باطن حی
ــوه  ــر جل ــت. ظاه ــرده اس ــت نک ــر غفل ــان« از ظاه ــی انس باطن
باطــن اســت و حجــاب او. اهــل نظــر مــی داننــد کــه اگــر روزی 
حتــی قــرار شــود کــه تاريــخ حقیقــی حیــات ظاهــری بشــر را نیــز 
بنويســند بايــد آن را بــر اســاس تحــوالت باطنــی انســان در طــول 
تاريــخ، يعنــی تاريــخ ديــن يــا تاريــخ انبیــا معنــا کننــد. بايــد تاريــخ 
جهــان را از نــو نگاشــت، تــا انســان بدانــد کــه حقیقتــا بــر او چــه 

گذشــته اســت.«
ــاء  ــه انبی ــت ک ــن نیس ــا اي ــرف م ــه اوال ح ــود ک ــن ب ــم اي عرض
ــد،  ــوم بودن ــوک و مظل ــه همیشــه مفل ــد ک ــی بودن ــک موجودات ي
اتفاقــا آنهــا تأثیرگــذاران حقیقــی تاريــخ هســتند و در آن دســتگاه 
ــگاه  ــد جاي ــاره کردن ــه آن اش ــم ب ــدار ه ــای ره ــه آق آفرينشــی ک
درســتی هــم دارنــد و همیشــه هــم پیروزی هــا از آن انبیــاء الهــی 
و ائمــه بوده اســت. منتهــی نــگاه بــه پیــروزی ايــن اســت کــه در 
آن راســتايی کــه انبیــاء بــرای آن رســالت پیــدا کرده اســت، انســان 
ــدا کــرده،  ــده، انســان فهــم بیشــتری پی ــر آم ــه ای باالت يــک رتب
توســعه وجــودی بیشــتری پیــدا کــرده و يــک قــدم بــه حقیقــت 

ــت. ــده اس ــر ش نزديک ت
ــر شــده پیــروزی  ــه حقیقــت نزديک  ت اينکــه انســان يــک قــدم ب
انبیــاء اســت. بلــه؛ ولــی ايــن دلیــل بــر ايــن اســت کــه در طــول 
تاريــخ حاکمیــت دســت انبیــاء بــوده؟ نــه خیر. مــا قضیــه حاکمیت 
را داشــتیم عــرض می کرديــم. اينکــه حاکمیــت نهايتــا از آن انبیاء و 

معصومیــن اســت شــکی در آن نیســت. مــن االن وارد تاريــخ عصر 
ظهــور و رجعــت نشــدم بــه خاطــر اينکــه اصــال فعــال ايــن تاريــخ 
محقــق نشــده اســت. ولــی در اينکــه حتمــا جريــان تاريــخ بــه آن 
ســمت خواهــد رفــت و آن حاکمیــت محقــق می شــود، ترديــدی 

نیســت.

ــی رخ مــی دهــد کــه انســان  اســتقرار حقیقــی زمان
ــه حقیقــت واصــل شــود ب

ــام  ــه ن ــی ب ــک مفهوم ــا ي ــم، م ــد بگوي ــورد اســتقرار باي ــا در م ام
ــخ  ــن تاري ــه در طــول اي ــم. االن جنگــی ک ــت داري ــوم حقیق مفه
بشــر روی زمیــن وجــود دارد، مواجهــه حــق و باطــل اســت. باطــل 
ســعی دارد کــه ايــن حقیقــت را از دســترس بشــر دور کنــد و انبیــاء 
ســعی دارنــد کــه بشــر را بــه ايــن حقیقــت را متصــل کننــد. ماجــرا 
ــه ايــن حقیقــت واصــل  ــن اســت کــه وقتــی کــه بشــر ب ســر اي
ــر از  ــن غی ــد و اي ــت می آي ــه دس ــی ب ــتقرار حقیق ــد، آن اس ش
ــتراک  ــن اش ــت. اي ــدن اس ــوم تم ــه در مفه ــت ک ــتقراری اس اس

ــدازد. ــه اشــتباه بین ــا را ب ــد م لفظــی اســتقرار، نباي
تفــاوت ايــن دو اســتقرار ايــن اســت کــه انســان وقتــی بــه حقیقت 
ــن  ــن زمی ــی او در اي ــکان زندگ ــر اصــال م ــود، ديگ واصــل می ش
نیســت. شــما االن هــر آدمــی را کــه بــا ايــن حقیقــت نســبت پیــدا 
ــال  ــد. اص ــدا می کن ــی پی ــت تکوين ــاده والي ــم م ــر عال ــد، ب کن
قــدرت او مافــوق ايــن قدرتــی اســت کــه بشــر بــا تکنولــوژی بــه 

ــت. ــت آورده اس دس
يعنــی ديگــر محصــور در ايــن ماديــات نیســت که بــه آن اســتقرار 
ــد  ــی می گوي ــای آوين ــه آق ــالب ک ــت آن انق ــی غاي ــم. يعن بگويی
انقــالب دائمــی يــک آرزوی شــیرين امــا دســت نیافتنــی اســت، 
ــا بعــد از  ــا قبــل از ظهــور اســت. مســئله م ــن زندگــی ت ــرای اي ب
ظهــور کامــال تفــاوت پیــدا خواهــد کــرد چــون آنجــا مفهومــی بــه 
نــام شــیطان و طاغــوت اساســا وجــود نــدارد و بشــر آنقــدر بــزرگ 
شــده کــه همــه مفاهیــم طاغــوت را خــودش بــه دســت خــودش 
ــر  ــی ديگ ــت. يعن ــرده اس ــن ب ــان از بی ــام زم ــی ام ــه فرمانده ب
ــن  ــه اســتقرار روی زمی ــدارد کــه او را دعــوت ب ــی وجــود ن طاغوت

ــد. کن
بعــد از ظهــور مســئله  بــا قبــل ظهــور فــرق می کنــد. ايــن چیــزی 
کــه در مــورد آن صحبــت مــی کنیــم تــا آخــر عصــر ظهــور اســت. 
اينکــه می گويیــم تمــدن، دعــوت بــه مانــدن می کنــد بــا اســتقرار 
بعــد از ظهــور متفــاوت اســت. ايــن اســتقرار االن نیســت و فقــط به 

نظــرم يــک تشــابه لفظــی و يــک اشــتراک لفظی اســت.
دو ماجــرا واقعــا دغدغــه مــن اســت. يکــی اينکــه فهــم درســتی از 
آنچــه که بر بشــر گذشــته اســت مطــرح کنیم و تمــدن را مســاوی 
بــا خوبــی در نظــر نگیريــم کــه اگــر بــه اينجــا رســیديم کــه انبیــاء 
تمدن ســاز نبودنــد، را يــک نقصــی بــرای انبیــا فــرض کنیــم. ايــن 

چیــزی کــه در تاريــخ بشــر بــه عنــوان تمــدن محقق شــده ســعی 
طواغیــت بــوده بــرای اينکــه بشــر را از راه انبیــاء منحــرف کننــد. 
منتهــی آيــا توانســته اند ايــن کار را بکننــد؟ قطعــا نتوانســته اند. نــه 
تنهــا نتواســته اند مفاهیــم انبیــاء را از بیــن ببرنــد حتــی نتوانســته اند 
مبــدأ تاريــخ را آنچنــان کــه خودشــان می خواهنــد تعريــف کننــد.

يــک تناقــض بــزرگ در تاريخ نــگاری تاريــخ تمــدن جديــد وجــود 
ــده  ــاء را نادي ــا انبی ــه اينه ــی ک ــه درحال ــت ک ــن اس دارد و آن اي
می گیرنــد امــا بــه قــول آقــای آوينــی مبدأهــای تاريخــی کــه بین 
بشــر رايــج اســت تولــد حضــرت مســیح و هجــرت پیامبــر، شــروع 
تاريخ هــای رســمی جهــان اســت. بــه خاطــر اينکــه ايــن مفاهیــم، 
مفاهیمــی اســت کــه نمی تــوان آن را در ذهــن بشــر و ذاکــره بشــر 

از بیــن بــرد.

|| بــا تفکیکــی کــه آقــای محســنی راجــع بــه کلمــه 
اســتقرار در دو برهــه غیبــت و بعــد از غیبــت کردنــد، 
حــال بیایــم بحــث آنچــه کــه در حکومــت حضــرت 
ــه ایــن  ــار بگذاریــم و ب ــا مــی شــود را کن مهــدی بن
فکــر کنیــم کــه مــا در برهــه ای کــه خودمــان 
ــم؟ آن  ــه کار کنی ــد چ ــم بای ــی می کنی ــم زندگ داری
ــوچ و  ــه ک ــع ب ــی راج ــهید آوین ــه ش ــه ای ک دوگان
ــرا در  ــرده را چ ــرح ک ــن ط ــدن و رفت ــتقرار و مان اس
مقابــل هــم قــرار مــی دهیــم؟ چــه بســا کــه ایــن دو 
ــم تمــدن و  گانه هــا مکمــل هــم باشــند. چــرا نگویی
ــه  ــکال دارد ک ــی اش ــازی، آن موقع ــدن س دأب تم
بــه هــدف تبدیــل بشــود؟ وقتــی تمدن ســازی 
ــم  ــم و غ ــام ه ــه تم ــد ک ــی کن ــدا م ــی پی ــار منف ب
ــا  ــر م ــود. اگ ــات بش ــور در مادی ــان ها، محص انس
نگاهمــان را بــه تمــدن و تمدن ســازی نــگاه ابــزاری 
ــی  ــت جهان ــدف حکوم ــون ه ــم چ ــم و بگویی کنی
ــا  ــت، م ــر اس ــی بش ــر و تعال ــد بش ــان، رش صالح
میزانــی از رفــاه، میزانــی از اســتقرار، حتــی میزانــی از 
ثبــات و آرامــش و ســکون و اســتقرار را مــی خواهیــم 
بــرای اینکــه بشــر بــه همــان کــوچ و انقالب برســد، 
چــه اشــکالی دارد؟ یعنــی اصــال ایــن کــوچ و مانــدن 
را بــه جــای اینکــه در مقابــل هــم قــرار بدهیــم الزم و 
ملــزوم هــم قــرار بدهیــم. آیــا شــما می پذیریــد کــه 
ــم  ــه بگویی ــم ک ــگاه کنی ــن شــکل ن ــه ای تمــدن را ب
ــی  ــت؟ یعن ــزار اس ــک اب ــدن ی ــت، تم ــر غیب در عص
ــا  ــت م ــر نیس ــی الظاه ــه معصــوم عل ــه ای ک در بره
ــم و  ــدن داری ــم تم ــه اس ــزی ب ــک چی ــه ی ــاز ب نی
ســودای تمدن ســازی و تمــدن نویــن اســالمی 
ــت  ــان حاکمی ــم هم ــه بتوانی ــت ک ــث اس ــن حی از ای
جهانــی صالحــان را قــدرت بدهیــم و آن را بــه دســت 
ــدرت،  ــی از ق ــا میزان ــر م ــپاریم؟ واال اگ ــوم بس معص
ــه  ــیم چگون ــته باش ــکون نداش ــش، س ــات، آرام ثب
ــق  ــان را تحق ــی صالح ــت جهان ــم حکوم می خواهی

ــم؟ بدهی
محســنی: مشــکل مــا ايــن فــرض نیســت. يعنــی باالخــره تمــدن 
ــزار  ــد تمــدن، اب ــی شــما می گويی يــک تحقــق خارجــی دارد. وقت
اســت بــه نظــرم ايــن ابــزار انــگاری چیــزی اســت کــه از تمــدن 
ــم هــر  ــم جــرأت کنی ــی بتوانی ــا رســیده اســت. يعن ــه م ــی ب غرب
چیــزی را ابــزار خــود بدانیــم، بــدون اينکــه بــه ماهیــت آن خــوب 
فکــر کنیــم. اگــر واقعــا در عالــم چنیــن اتفاقــی بیافتــد کــه تمــدن 
ــی  ــدارم. ول ــه ن ــن قضی ــا اي ــی ب ــچ مخالفت ــن هی ــود، م ــزار ش اب

ــم. ــگاری را نمی فهم ــزار ان ــن اب ــوال اي اص

ــه  ــد »واعمــر اللهــم ب || در دعــای عهــد کــه می گوی
ــا  ــم آنج ــن می گوی ــادک«، م ــه عب ــی ب ــالدک و اح ب
ــود و  ــرده می ش ــه کار ب ــالد ب ــران ب ــه عم ــی ک وقت
بعــد از آن مــی گویــد و احــی بــه عبــادک، ایــن یعنی 
ــت و  ــاد اس ــای عب ــرای احی ــزاری ب ــالد اب ــران ب عم

ــالد. ــه عمــران ب ــزاری ب ــگاه اب ــی ن ــن یعن ای

د گـــر میــز
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عمران بالد، تمدن سازی نیست
محســنی: بــه نظــرم اصــال تعبیــر عمــران بــالد را بــا تمدن ســازی 
ــود  ــه وج ــک مشــکل اساســی ب ــد ي ــد يکــی بگیري ــر بخواهی اگ
ــت  ــد در همــان ســپهر فرهنگــی خــود رواي ــن را باي ــد. اي می آوري
ــت  ــک حقیق ــردی ي ــی و ف ــر جمع ــا تعابی ــم. اينه ــی کنی بررس
واحدنــد. چیــزی کــه مــا بــه آن رفــاه می گويیــم و غايــت آن رفــاه 

ــی، اخــالد فــی االرض اســت. ــه تعبیــر قرآن کامــل اســت ب
ــه انســان هايی  ــا باشــد ک ــن معن ــه اي ــد ب ــای عب ــه احی ــی ک وقت
ــه  مثــال شــبیه آقــای بهجــت تربیــت بشــوند، چقــدر آن وقــت ب
ســینما احتیــاج اســت؟ چقــدر بــه ايــن وجــه هنــر کــه مثــال مــا به 
آن بهــا می دهیــم احتیــاج اســت؟ يعنــی اگــر همــه آدم هــا انــدازه 
آقــای بهجــت باشــند، اصــاًل ســینما می رونــد؟ اگــر احیــای عبــاد 
بــه آنجــا منجــر بشــود، عمــران بــالد بعــدا چــه معنايــی پیــدا مــی 
کنــد؟ مســلما معنــای متفاوتــی خواهــد داشــت. پــس بنابرايــن من 
می خواهــم بگويــم از ايــن قســمت دعــا کــه شــما اشــاره کرديــد 

ــت. نمی شــود تمــدن را نتیجــه گرف
رهـدار: چـرا ايـن سـوال را نمی کنیـد کـه اگـر همـه مـردم آقـای 
بهجت بشـوند سـینمای ايـن مردم هـم ديگر اين سـینما نیسـت؟

محســنی: اگــر ذات ســینما را بشناســیم آن وقــت مشــخص 
ــچ  ــیديد هی ــت رس ــای بهج ــد آق ــه ح ــی ب ــه وقت ــود ک می ش
ســینمايی نمی رويــد. اتفاقــا جــای خوبــی دســت گذاشــتیم. اساســا 
ــرد  ــن کارک ــت؟ اصلی تري ــم چیس ــن عال ــینما در اي ــرد س کارک

ــت؟ ــرگرمی اس ــاد س ــر از ايج ــم غی ــن عال ــینما در اي س
اساســا ســینما مولــود و مولــد غفلــت اســت. حــاال شــما مــی گويید 
ــم. کــه  کــه مــن می خواهــم ايــن وجــه غفلــت را از ســینما بزداي
ــه اســم  ــن اصــال ذکــر اســت. خــودش تجســم ذکــر اســت. ب اي
ســینما اصــال محتــاج نیســت. اتفاقــا اعتقــاد مــن ايــن اســت اگــر 
چیــزی مثل ســینما بــرای ذات بشــر ضــروری بــود، خداونــد اين را 
بــه واســطه انبیــاء بــه او مــی داد و الزم نبــود که بشــر آن را کشــف 
کنــد. کمــا اينکــه آن چیزهايــی را کــه بشــر در ذات خــودش دارد 
ــتاده  ــه آن فرس ــر ب ــرای تذک ــاء ب ــرای او ضــروری اســت، انبی و ب
شــده انــد. يعنــی انبیــاء از آن چیــزی کــه فطــرت بشــر اســت چیــز 
جديدتــری نیاوردنــد. فطــرت بشــر کشــش بــه ســوی خــدا دارد و 

ــد. ــه ســوی خــدا می کنن ــاء هــم دعــوت ب انبی
ــخ  ــود و در تاري ــاز ب ــه ســینما نی ــی اهلل ب ــن ســیر ال ــرای اي ــر ب اگ
انبیــاء هیــچ اشــاره ای نشــده بــود، اتفاقــا ايــن ظلــم در حــق بشــر 
ــی البتــه از نیازهايــی  ــاز ضــروری انســان نیســت ول ــود. ايــن نی ب
اســت کــه بــه تبــع ايــن عالــم بــرای انســان پديــد آمــده اســت. 
مثــال اســتعمال ســیگار بــرای آدم هــا ضــروری نیســت ولــی بــرای 

ــاد اســت اوجــب واجبــات اســت! آن کســی کــه معت

ــرای  ــادت ب ــر ع ــر تغیی ــروری در اث ــای غیرض چیزه
ــد ــی کن ــوه م ــروری جل ــان ض انس

يعنـی در اثر تغییـر عادت، يـک چیزی به عنـوان ضـرورت خود را 
جلـوه می دهـد. نبايد ايـن امر مـا را به اين توهـم بیندازد کـه اينها 
واقعـا ضروری هسـتند. بیـن نیازهـای حقیقـی انسـان و نیازهايی 
کـه االن نیازهـای ضـروری به حسـاب می آيـد و نیازهـای کاذب 
انـد -بیـن نیازهـای حقیقـی انسـان و نیازهـای کاذب- اوال بايـد 
تفکیـک قائـل شـويم و وقتی هم کـه می گويیـم نیازهـای کاذب 
اينگونـه نیسـت که بـه گونـه ای باشـند کـه خودشـان را ضروری 
نشـان ندهنـد. گاهـی اوقـات برای کسـی کـه معتـاد به ايـن نیاز 
کاذب شـده ضروری اسـت. يعنی ضروری و غیرضروری مسـاوی 
با حقیقی و کاذب نیسـتند. بخشـی از نیازهای کاذب ممکن اسـت 
االن برای بشـر نیـاز ضروری حسـاب شـود ولی نیاز حقیقی بشـر 
هسـت يا نه؟ سـینما قطعا بـه هیچ نیـازی از نیازهای حقیقی بشـر 

نمی دهد. جـواب 

ــود  ــرب نمی ش ــدن غ ــه تم ــدود ب ــه مح ــدن ک || تم
مــا قبــل از تمــدن غــرب تمدن هــای دیگــری 
داشــتیم. نمونــه تاریخــی تمــدن الهــی در مــورد داود 

ــم. ــراغ داری ــلیمان س و س
محســنی: می شــود يــک کار ديگــری هــم بکنیــم. بحــث کلــی در 

ــم  ــه يــک تمدن هــا را اســم ببري ــک ب ــم. ي ــورد تمدن هــا نکنی م
و هــر کــدام غايــت تمدنــی آنهــا را بررســی کنیــم. حکومــت داود و 

ســلیمان بــه تمــدن منجــر نشــده اســت.

در مــورد ســینما پرســش هســتی شناســانه داشــته 
باشــیم نــه معرفــت شناســانه

ــوزه  ــب در ح ــک ش ــر، ي ــنواره فج ــام جش ــال در اي ــدار: امس ره
ــر  ــک تقري ــن آنجــا ي ــی داشــتم. موضــوع بحــث م ــری بحث هن
متفــاوت از ســینما بــود. تقريــر مــن ايــن بــود که تــا کنون مســئله 
محــوری و دغدغــه محــوری بچه هــای انقــالب مــا در پرســش از 
ســینما ايــن بــوده اســت کــه ســینما يــک پديــده ای بــه ذات غربی 
اســت و عقالنیــت انقالبــی و دينــی مــا تــا چــه انــدازه تــوان دارد 
کــه در ايــن پديــده ذاتــا غربــی تصــرف کنــد؟ اوج ايــن پرســش ها 
را شــهید آوينــی در ايــن مســئله طــرح کــرده و در انتهــا بــه ايــن 

رســیده کــه ســینمای دينــی نداريــم.
ــن  ــن اي ــش م ــود. پرس ــری ب ــز ديگ ــک چی ــن ي ــش م پرس
ــش  ــه پرس ــود بلک ــناختانه نب ــت ش ــش معرف ــینما، پرس ــار از س ب
هستی شــناختانه بــود. گفتــم يــک چیــزی دارد بــه ســینما وجــود 
ــبه  ــل »تش ــت و آن اص ــن اس ــن دي ــز، عی ــه آن چی ــد ک می ده
ــم  ــح دادم. گفت ــبه را توضی ــز« اســت. آن اصــل تش ــک چی ــه ي ب
ــال نقــش حضــرت حــر  ــازل خــود مث ــا در تجربه هــای ن ــا م واقع
ــا قطــع نظــر از اينکــه چــه  ــه فــردی مــی ســپاريم. بازيگــر ب را ب
شــخصیت مســتقلی دارد در فرآينــد تمريــن بــرای بازيگــری نقش 
اول حــر قــرار مــی گیــرد. ايــن قاعــده هنــر اســت و اهــل هنــر بــه 
ــن  ــه موفق تري ــد ک ــک کردن ــن را تفکی ــا اي ــا و باره وضــوح باره
ــود  ــودش را و وج ــد خ ــر بتوان ــه بازيگ ــت ک ــازی اس ــازی آن ب ب
ــد،  ــازی می کن ــه ب ــی ک ــودی نقش ــت وج ــه وضعی ــودش را ب خ
نزديــک کنــد. لــذا ايــن آدم دائمــا دارد تــالش می کنــد کــه وجــوداً 
ــک  ــد. ای بســا نقــش از ي ــک کن ــه حضــرت حــر نزدي خــود را ب
ــش  ــه نق ــود ن ــرف می ش ــت ط ــا دارد هوي ــد، واقع ــه بع ــی ب جاي
طــرف، بــازی طــرف نمی شــود، بازيگــری طــرف می شــود يعنــی 

وضــع او می شــود.
مــن آنجــا ايــن بحــث را طــرح کــردم کــه اگــر نــگاه مــا به ســینما 
معرفــت شناســانه نباشــد و وجودشناســانه باشــد، ای بســا بشــود از 
همیــن ســینما تقريــری کــرد و ايــن ســینما را واقعــا بســتر تصرف 
ــک جلســه  ــه ضمیمــه ي ــه دارد. ب ــی ک ــن وضع ــا همی ــرار داد ب ق
ديگــر در دانشــگاه تهــران بــا عنــوان روحانــی در قــاب ســینما آنجا 
تقريــر کــردم و گفتــم اصــال بــه راحتــی جريــان دينــی می توانــد 

در اينهــا تصــرف کنــد.

موجودی تاریخ دارد که تکامل دارد
از بحــث تمــدن دور نشــويم. مــن معتقــد هســتم در تبییــن تاريــخ 
ــذا  ــود. ل ــخ نب ــم تاري ــخ، عل ــان مــن، تاري ــی و ظاهــری در بی باطن
تاريــخ مــدون نبــود. در بیــان مــن تاريــخ بــه مثابــه يــک شــأنی از 
شــئون وجــودی انســان بــود. اصــال فقــط انســان ها تاريــخ دارنــد 

و حیوانــات تاريــخ ندارنــد بــه ايــن علــت کــه تکامــل ندارنــد. اصال 
موجــودی تاريــخ دارد کــه تکامــل دارد.

رهــدار: شــهید آوينــی درســت می گويــد کــه وقتــی ايــن شــأن را 
داريــم تبديــل بــه علــم می کنیــم و علــم تاريــخ می نويســیم، بايــد 

نمــودار تحــول آدمــی را در آن بیاوريــم نــه نمــودار تحــول ابــزار را
انســان چــون ناقــص خلــق می شــود، تاريــخ دارد. انســان ده ســاله 
و پنجــاه ســاله فــرق می کنــد، انســان زمــان آدم تــا خاتــم بــا هــم 
ــد.  ــرق نمی کن ــاله ف ــج س ــاله و پن ــفند دوس ــد. گوس ــرق می کن ف
بــه همیــن علــت حیوانــات تاريــخ ندارنــد. تاريــخ شــأنی از شــئون 
وجــودی آدمــی اســت و بــه همیــن علــت هــم آقــای شــهید آوينی 
درســت می گويــد کــه وقتــی ايــن شــأن را داريــم تبديــل بــه علــم 
می کنیــم و علــم تاريــخ می نويســیم، بايــد نمــودار تحــول آدمــی 

را در آن بیاوريــم نــه نمــودار تحــول ابــزار را. 
آن وقـت در ايـن تاريخ به نظر من جـز در دوره مدرن کـه اين را بايد 
به شـکل ديگری تفسـیر و تبیین کـرد، دغدغه انسـان جبهه حق و 
جبهـه باطل در مواجهه بـا تاريخ يکی بوده اسـت، يعنی هـر دو آنها 

هم تاريـخ ظاهری داشـتند و هم باطنی.
ــخ، الحــاد نیســت  ــاء در تاري مــن اصــال معتقــدم کــه مســئله انبی
ــد کــه خدايــی  ــد بگوين ــا نیامده ان بلکــه شــرک اســت. يعنــی انبی
وجــود دارد، بلکــه آمده انــد بگوينــد ده تــا خــدا نمی خواهیــد، بلکــه 
ــس  ــی ب ــد، يک ــت نمی خواهی ــه ب ــن هم ــت، اي ــس اس ــی ب يک
اســت. نمی گويــم جريــان الحــاد اصــال نبــوده، ايــن را نمی خواهــم 
بگويــم. رنــگ پــر تاريــخ در دوره انبیــاء شــرک اســت يــا الحــاد؟ 
ــا  ــاء ب ــن مســئله ای کــه انبی ــی اصــال مهمتري شــرک اســت. يعن
آن مبــارزه کردنــد چنــد خدايــی بــوده اســت نــه بــی خدايــی. بــه 
نــدرت ايــن وســط بی خدايانــی هــم آمده انــد. ايــن در دوره مــدرن 
ــد  ــی آي ــه شــکل ديگــری م ــان الحــاد ب عــوض می شــود و جري

کــه در جــای خــودش بايــد بحــث شــود.

کمــال تاریخــی در جبهــه حــق، حرکــت از باطــن بــه 
ظاهــر اســت

ــه باطــن  ــه هــم ب ــوده اســت ک ــی ب ــان باطــل جريان ــی جري يعن
تاريــخ نــگاه کــرده اســت و هــم بــه ظاهــر تاريــخ. جريــان دينــی 
مــا نیــز هــم بــه باطــن تاريــخ نــگاه کــرده و هــم بــه ظاهــر تاريــخ 
ــا فرمايــش  ــی جــدی ب ــاوت خیل ــا يــک تف ــگاه کــرده اســت. ب ن
ــده  ــم. بن ــرض کن ــم ع ــه االن می خواه ــای محســنی ک ــاج آق ح
معتقــد هســتم کمــال تاريخــی در جبهــه حــق، حرکــت از باطــن 
بــه ظاهــر اســت و دقیقــا کمــال تاريخــی در جبهــه باطــل حرکــت 

از ظاهــر بــه باطــن اســت.
رهــدار: کمــال تاريخــی در جبهــه حــق، حرکــت از باطــن بــه ظاهر 
اســت و دقیقــا کمــال تاريخــی در جبهــه باطــل حرکــت از ظاهــر 
بــه باطــن اســت.کمال در جبهــه حــق، واقــع کــردن امــور اعتباری 
ــد،  ــدا می کنی ــتری پی ــال بیش ــه کم ــما هرچ ــی ش ــت، يعن اس
ــات واقعــی  ــد و همــه اعتباري ــرای شــما نمی مان ــار ب ســاحت اعتب
می شــوند. عالمــه طباطبائــی در رســاله اعتباريــه خــود می گوينــد 
ــد در ظــرف  ــار فــرض می کنی تمــام آن چیزهايــی کــه شــما اعتب
ــم  ديگــری واقــع اســت، يعنــی واقعــی هســتند. يعنــی همــه عال

واقعــی اســت، هیــچ چیــِز عالــم اعتبــاری نیســت.
حتـی در آنجايـی کـه بـا جعـل صـرف مواجـه هسـتیم، که مـا در 
ادبیـات حـوزوی و دينـی خـود داريـم کـه می گويیم شـارع مقدس 
اينجـا جعل کـرده، اعتبار کـرده و گفته نمـاز صبح دو رکعت اسـت. 
اگـر خـدا مـی گفـت نمـاز صبـح سـه رکعـت مـا هـم سـه رکعت 
می خوانديـم. ولـی اينجـا بحـث می کنیـم کـه خداوند بـدون هیچ 
مبنايـی گفتـه دو رکعـت اسـت يـا نـه احـکام روی مـدار مصالح و 
مفاسـدی می چرخنـد؟ اگر آنجا اين مبنـا را اتخاذ کرديـم که احکام 
دائـر مـدار مصالح و مفاسـدی هسـتند پس معلـوم می شـود چیزی 
کـه در ايـن ظـرف اعتبـار می بینیم در ظـرف ديگـری واقع اسـت. 

همـان اصـل مصلحت اسـت.

دیــن مــن اگــر دنیــای مــن را آبــاد نکنــد آخــرت من 
را هــم نمی توانــد آبــاد کنــد

خداونـد در تکويـن عالـم يـک ودايعـی قـرار داده اسـت و آن جايی 

د گـــر میــز
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که صـورت تـام و تمام تحقق ديـن الهی اسـت، تمام ودايـع و تمام 
ذخايـر رو می آيد. اصال شـما در سـاحت کمالی، تفسـیر نداريد بلکه 
شـهود داريـد. در عالـم آخـرت هـم همیـن اسـت، در عالـم آخرت 
شـما حـرف نمی زنیـد، خـود عمـل شـما تجلـی بلوريـن دارد، خود 
عمـل نمايـش داده می شـود، نـه تفسـیر عمل، نـه قول عمـل. من 
می خواهـم بگويـم کـه ما نبايـد حرکـت انبیـاء و تصـرف باطنی در 
تاريـخ انبیـاء را بـه شـکلی تفسـیر کنیم کـه انبیـاء در آخـر -باطن 

يعنـی اليـه زيريـن- هم همـان زير هسـتند.
ــته  ــن نشس ــه دل م ــی ب ــه خیل ــری دارد ک ــريعتی تعبی ــای ش آق
ــد  ــاد نکن ــن را آب ــای م ــر دنی ــن اگ ــن م ــد دي ــت. می گوي اس
ــن  ــن م ــد دي ــد. می گوي ــاد کن ــد آب ــم نمی توان ــن را ه ــرت م آخ
اگــر عرضــه نداشــته باشــد دنیــای مــن را آبــاد کنــد آخــرت مــن را 
هــم آبــاد نمی کنــد. لکــن البتــه دقــت شــود عناصــر و مؤلفه هــای 
ــادی اســم آن را  ــر م ــه در تفک ــی ک ــان چیزهاي ــا هم ــی دنی آبادان

ــد نیســت. ــی گذارن ــی م آبادان
ــای  ــال آق ــد، کم ــرض بگیري ــت را ف ــای بهج ــال آق ــال کم مث
ــه  ــود ک ــن می ش ــه اي ــود؟ ب ــی ش ــزی م ــه چی ــه چ ــت ب بهج
ــرای او  ــان اســت ب ــما پنه ــن و ش ــرای م ــه ب ــی ک ــام چیزهاي تم
شــهود دارد. همیــن را ضــرب در مــردم کنیــد، يعنــی يــک کمــال 
جمعــی تاريخــی، کمالــی خواهــد بــود کــه تمــام باطنی هــا ظاهــر 
ــه  ــد برنام ــد 90 درص ــگاه کنی ــرب ن ــدن غ ــما در تم ــده اند. ش ش
ــی  ــش م ــازی پوش ــاحت مج ــرب را االن س ــای غ ــای تمدن ه ه
دهــد. ســاحت مجــازی، ســاحت اعتبــاری اســت. يعنــی در تمــدن 
ــع،  ــه واق ــرد ک ــورت می گی ــه ای دارد ص ــال در پروس ــادی، کم م

اعتبــار می شــود.
در جريـان تفکـر مـادی، بشـر بـه سـمت و سـويی رفتـه کـه االن 
نیازهـای جامعـه مـادی را -نیازهايـی کـه فکـر می کنـد ضـروری 
اسـت- واقعـا در سـاحت اعتبـار مـی توانـد برطـرف کنـد. يعنـی 
واقـع آن اعتبـاری اسـت. در تفکـر دينی اگر ديـن به آرامـش وعده 
می دهـد، آرامـش را اعتبـاری نمی کنـد، آرامـش آن واقعـی اسـت.
ــع  ــه واق ــل ب ــز تبدي ــه چی ــی هم ــال دين ــیر کم ــی در مس يعن
ــود. در  ــع می ش ــار، واق ــود. اعتب ــر می ش ــن، ظاه ــود. باط می ش
تفکــر مــادی دقیقــا برعکــس ايــن اســت. حرکــت از ظاهر شــروع 
می شــود و بــه باطــن ختــم می شــود. شــما االن ببینیــد در همیــن 
ــای  ــد در فض ــا می روي ــد، دقیق ــی می افت ــه اتفاق ــر چ ــای هن فض
ــت،  ــور اس ــم ک ــه چش ــت ک ــی اس ــن جاي ــی آن باط ــن يعن باط
ــی  ــل تیرگ ــه دلی ــل ابهامــش ب ــه دلی ــه ب ــی اســت ک باطــن جاي
بــه دلیــل پوشــیدگی و پنهــان بــودن، شــما زبــان تفســیر و تأويــل 
پیــدا می کنیــد. االن ســینمای معناگــرا در دنیــای غــرب بــرای چــه 
بــه وجــود می آيــد؟ يعنــی بــه میزانــی کــه عالــم غــرب در باطــن 
ــد بیانگــر ايــن  ــد هنــری باشــد کــه بتوان ــر آن هــم باي ــه، هن رفت
ــن واژگان  ــه اي ــاورد ک ــی بی ــی واژگان ــد. يعن ــام باش ــی و ابه تیرگ
بتوانــد مبهــم حــرف بزنــد، ايــن را شــفاف نکنــد. ســینمای معناگرا 
اتفاقــا در دنیــای غــرب زمانــی اتفــاق می افتــد کــه دنیــای غــرب 

ــت. ــه در اوج آن اس ــد ک ــر می کن فک
در تفکــر دينــی دقیقــا عکــس ايــن اســت. يعنــی رونــد تاريخــی 
مــا بــه گونــه ای اســت کــه چیزهايــی کــه در دوره گذشــته بــرای 
ــرای بشــر  ــوده، کمــال تاريخــی ب ــوده غیــب ب خیلی هــا پنهــان ب
ــود.  ــکار می ش ــر و آش ــد و ظاه ــا رو می آي ــد و آنه ــی افت ــاق م اتف
ــق و  ــره از مصادي ــه کبی ــارت جامع ــل زي ــا حــدود ۱00 ســال قب ت
ــو شــیعی در تفکــر اهــل ســنت شــمرده می شــد، االن  ــون غل مت
بــه جــز شــاخه وهابیــت و معــدودی از آدم هــای ناصبــی بــه میزانی 
کــه عقــول اهــل ســنت رشــد کــرده، کــه االن مضامیــن پنهــان 
و تفصیلــی ديروزيــن زيــارت جامعــه کبیــره را -چــون بــرای آنهــا 
ــد. عــرض کــردم در انتهــا  ــو نمی بینن آشــکار شــده- مصــداق غل
ــن هــم  ــد در زمی ــن خداون ــی در تکوي ــن می شــود کــه حت ــز اي نی

باطن هــا رو می شــود و تمــام ذخايــر  رو می شــود.
 

زمانــی کــه باطــل تمــام مــی شــود دنیــا نیــز تمــام 
مــی شــود

حــاج آقــای محســنی! مــن دوبــاره بــا ايــن فرمايش شــما مشــکل 
ــه  ــت. ب ــوت نیس ــور، طاغ ــر ظه ــد در عص ــه می فرمايی دارم ک

حســب تقريــر مــن آن لحظــه ای کــه در روی زمیــن ديگــر هیــچ 
طاغوتــی نیســت لحظــه صــور اســرافیل اســت. يعنــی زمانــی کــه 

ــود. ــام می ش ــز تم ــا نی ــود دنی ــام می ش ــل تم باط
ــد و  ــم می زن ــارزه رق ــی کمــال را در بســتر مب رهــدار: شــهید آوين
می گويــد اصــال شــما قــدم از قــدم نمی توانیــد قــرب پیــدا کنیــد 
ــچ  ــد در هی ــد و چــون خداون ــارزه بیايی ــر يــک مب اال اينکــه از معب
شــرايطی نمی خواســته مســیر کمــال و تقــرب شــما را ســد کنــد، 

ــاخت ــمنی می س ــک دش ــما ي ــما در درون ش ــرای ش ــد ب باي
اتفاقــا دلیــل خــود را از کالم شــهید آوينــی گرفتــم. شــهید آوينــی 
ــد اصــال شــما  ــد و می گوي ــم می زن ــارزه رق ــال را در بســتر مب کم
نمی توانیــد قــرب پیــدا کنیــد اال اينکــه از معبــر يــک مبــارزه بیايید 
ــد در هیــچ شــرايطی نمی خواســته مســیر کمــال و  و چــون خداون
ــک  ــرای شــما در درون شــما ي ــد ب ــد، باي ــرب شــما را ســد کن تق
ــا گذاشــته  ــاره را خــدا در وجــود م دشــمنی می ســاخت. نفــس ام

کــه شــما در هــر زمــان در هــر مــکان بــا آن مبــارزه بکنیــد.

ــد، جبهــه باطــل،  ــی کن ــدا م ــل پی جبهــه حــق تکام
ــود ــی ش ــورم م مت

کمــال از طريــق مبــارزه رقــم می خــورد. کمــال در مقیــاس 
تاريخــی و مقیــاس جمعــی اينگونــه نیســت کــه همیشــه باطنــی 
ــد  ــن معتق ــن م ــد، لک ــمنان رو می آين ــردم دش ــرض ک ــد. ع باش
ــه  ــد و جبه ــدا می کن ــل پی ــق تکام ــه ح ــخ، جبه ــتم در تاري هس
باطــل تــورم پیــدا می کنــد. تــورم بســط عرضــی اســت و تکامــل 
بســط طولــی اســت. يعنــی بــه مــوازات تکامــل حــق جبهــه باطل 

ــد. ــدا می کن ــورم پی ت
البتــه تــورم باطــل معلــول تکامــل حــق اســت. اصــال کامــال بــه 
ــردی ورزش رزمــی  ــی کــه ف ــم؛ زمان ــال بزن ــع آن اســت دو مث تب
ــب مواجــه  ــا يــک رقی ــل کار، اســتاد او را ب ــد اواي را آغــاز مــی کن
ــا فکــر  ــب و... م ــا ســه رقی ــد ب ــب، بع ــا دو رقی ــد ب ــرد. بع ــی ک م
ــا  ــد. ام ــد می دهن ــرد را رش ــه ف ــتند ک ــا هس ــن رقب ــم اي می کنی
اينکــه رقبــای فــرد زيادتــر می شــوند معلول رشــد اوســت. چــون او 
رشــد کــرده اســت اســتاد می گويــد بايــد بــا دو نفــر بجنگــد و چون 
فــرد بزرگتــر و قــوی تــر می شــود تعــداد رقبــا بیشــتر می شــود. در 
مبــارزه جبهــه حــق و باطــل هــم همیــن اســت. مــن اول بــا يــک 
ابلیــس مبــارزه می کنــم وقتــی او را شکســت دهــم، يک قــدم جلو 
مــی روم. لــذا قــدم بعــدی را بخواهــم بــه ســمت خــدا بــروم خــدا 
بايــد دو ابلیــس را بــا مــن مواجــه کنــد. در روايــات داريــم خلقــت 
ابلیــس منــت خداونــد بــر جريــان حــق اســت و ايــن امــر بــه ايــن 
علــت اســت کــه بــا خلقــت ابالســه، بســتر و امــکان تقــرب جريان 

ــود. ــت می ش ــی درس ايمان
يکــی از اســاتید مــا می گفــت در ايــن آيــه قــرآن کــه می فرمايــد 
ــت  ــن برداش ــه چنی ــر قضی ــت، ظاه ــف روی آب اس ــل آن ک باط
می شــود کــه انــگار مــا يــک آبــی داريــم و يــک کفــی کــه روی 
آن اســت و بعــد قــرآن می خواهــد بفرمايــد کــه چــون ايــن آب دارد 
ــر  ــما فک ــت و ش ــرای آب اس ــت ب ــل حرک ــد، اص ــت می کن حرک

می کنیــد کــه کــف دارد حرکــت می کنــد. قــرآن می خواهــد 
بفرمايیــد کــه آب در حــال حرکــت اســت.

ــه  ــت ک ــن اس ــش از اي ــن بی ــت م ــود برداش ــا می فرم ــتاد م اس
ــم.  ــی داري ــک کف ــی و ي ــک آب ــا ي ــد م ــد بگوي ــرآن نمی خواه ق
ــی  ــت م ــم روی آن حرک ــف ه ــد ک ــت می کن ــی آب حرک وقت
کنــد. قــرآن می خواهــد بفرمايــد کــه اصــال وجــود کــف معلــول 
ــه وجــود  ــی ب ــد کف ــوج نزن ــی م ــر آب ــی اگ ــوج آب اســت. يعن تم
ــورم در جبهــه باطــل ،معلــول تکامــل در جبهــه حــق  ــد. ت نمی آي
اســت. جبهــه حــق تکامــل پیــدا کــرده و جبهــه باطــل تــورم پیــدا 
ــت. ــا آن اس ــارزه ب ــواره مب ــم هم ــن ه ــال م ــتر کم ــد. بس می کن
جايــی کــه کل جبهــه باطــل تمــام می شــود آن جاســت کــه اصال 
دنیــا تمــام می شــود. در آخــر آيــت الکرســی داريــم کــه »اهلَلّ َولـِـُيّ 
ُلمــاِت إِلَــی الّنــوِر َوالَّذيــَن َکَفــروا  الَّذيــَن آَمنــوا ُيخِرُجُهــم ِمــَن الُظّ
ُلمــاِت« ايــن  أَولِیاُؤُهــُم الّطاغــوُت ُيخِرجونَُهــم ِمــَن الّنــوِر إِلَــی الُظّ
نشــان می دهــد کــه در تاريــخ هــم جبهــه حــق مشــوب)آمیخته( 
بــا باطــل اســت و هــم جبهــه باطــل مشــوب بــه حــق اســت. آن 
ــل  ــق و باط ــای محــوری ح ــل، اراده ه ــق و باط ــارزه ح ــت مب وق
بــرای ايــن اســت کــه جبهــه حــق را در نــور و جبهــه باطــل را در 

آن ظلمــت خالــص کنــد.

|| اگــر جبهــه باطــل بــه وســیله تمدن ســازی 
ــن  ــم از ای ــق ه ــه ح ــد جبه ــی کن ــی م قدرت نمای

ابــزار اســتفاده می کنــد.
رهدار: من ابزار نمی بینم، بستر می بینیم.

ــارزه  ــی مب ــتر تمدن ــه در بس ــر دو جبه ــی ه || یعن
؟ می کننــد

ــک  ــد. ي ــل را ببینی ــای باط ــی دنی ــما پیچیدگ ــا. ش ــدار: دقیق ره
ــی  ــت عقل ــم ب ــه آمدي ــر ک ــود. جلوت ــت حســی ب ــت، ب ــی ب زمان
شــد، جلوتــر کــه آمديــم بــت روحــی شــد، امــروز ترکیبــی از حس، 
ــان  ــد. پیچیدگــی جري ــت ســازی می کن ــا ب ــرای م ــل و روح ب عق

ــر تکامــل ماســت. ــن پیچیدگــی در براب ــد، اي باطــل را ببینی

|| چـه بسـا پیچیدگـی جبهـه باطـل اتفاقـا بـا عـدم 
پیچیدگـی جبهـه حـق، شکسـت بخـورد. چـه بسـا 
پیچیدگـی باعـث ضعـف شـود. ایـن پیچیدگـی کـه 
باعـث قـدرت شـده ممکـن اسـت باعث ضعـف هم 
بشـود. پیچیدگـی ممکـن اسـت باعث آسـیب پذیری 
هم بشـود. چه بسـا ما اگـر برگردیـم به سـادگی این 

سـادگی باعـث قـدرت ما شـود. 
رهـدار: تکامـل ما هم اينگونه اسـت. يعنی همچنان که امـکان دارد 
پیچیدگی پاشـنه آشـیل باطـل بشـود، تکامل هم پاشـنه آشـیل ما 
می شـود. بـه همین علت حسـنات االبـرار سـیئات المقربین اسـت. 
يعنی خـود اين باال رفتـن همچنان کـه از يک حیث منزلـت دارد از 

طـرف ديگـر هم حجـاب ايجـاد می کند.
محســنی: مــن بــا کلیــت فرمايــش آقــای رهــدار موافقــم، منتهــی 
يــک نکتــه ای را می خواســتم بگويــم و آن اينکــه ســه دســته مانــع 
ــه از  ــی ک ــن مانع ــع اساســی و آخري ــوی راه انســان اســت. مان جل
ســر راه مــی رود، مانــع نفــس اســت. مانعــی کــه نســبت بــه نفــس 
ضعیف تــر اســت امــا خیلــی ظهــور و بــروز دارد يعنــی قــادر اســت 

انســان را وسوســه کنــد، شــیطان اســت.
ــیطان  ــت از ش ــت در مانعی ــر اس ــیطان ضعیف ت ــه از ش ــی ک مانع
ضعیف تــر اســت امــا بــه دلیــل اينکــه قريــن و همنشــین 
ــت،  ــانی اس ــاع انس ــزاد و در اجتم ــان هم ــا انس ــت و ب ــان اس انس
در مقــام حاکمیــت قــرار می گیــرد طاغــوت اســت. ايــن از حیــث 
ــاک اســت،  ــس خطرن ــی نف ــر اســت. يعن ــذاری خطرناک ت تأثیرگ
ــت. ــن اس ــوت خطرناک تري ــت، طاغ ــر اس ــاک ت ــیطان خطرن ش
طاغــوت اولیــای شــیطان هســتند، بــا ظهــور امــام زمــان شــیطان 
هــم از بیــن خواهــد رفــت چــه برســد بــه طاغــوت. چیزی کــه بعد 
از امــام زمــان باقــی می مانــد نفــس اســت و آن نفــس ديگــر شــايد 
ــا آن مواجــه هســتیم. يعنــی  غیــر از ايــن نفســی باشــد کــه مــا ب
يــک نفــس خیلــی خیلی قــوی کــه مانعیــت آن هــم خیلی بیشــتر 
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از ايــن حالتــی اســت کــه االن مــا بــا آن مواجــه هســتیم، بنابرايــن 
چیــزی از لطــف خــدا کــم نمی شــود.

در آن دســتگاه احســن الهــی کــه بايــد مانعــی وجــود داشــته باشــد 
تــا رشــد اتفــاق بیافتــد، آن نقــش مانــع را بعــد از ظهــور حتــی در 
دوران رجعــت، نفــس ايفــا می کنــد. بنابرايــن جايــگاه رشــد بــرای 
بشــر همیشــه تــا قیــام قیامــت باقــی اســت، منتهــی چــه کســی 
گفتــه بايــد حتمــا ســه مانــع باشــد؟ وقتــی کــه شــما آنقــدر قــوی 
شــديد کــه از مانــع طاغــوت گــذر کرديــد، ديگــر چــه نیــازی بــه 

مانــع طاغــوت اســت؟
رهــدار: اصــال مانــع طاغــوت هســت و ايــن مانــع، حضــرت امــام 

ــد. ــهید می کن ــان را ش زم
محســنی: طاغــوت، اولیــای شــیطان روی زمیــن هســتند کــه وجه 
حاکمیــت پیــدا می کننــد. حــاال شــما بايــد بگويیــد کــه طاغوتــی 
ــی  ــک نفــس خبیث ــا ي ــرد ي ــن می ب ــان را از بی ــام زم حکومــت ام

ــرد. ــن می ب ــان را از بی ــام زم ام
طاغــوت يــک جريــان حاکمیتــی اســت. اولیــن طاغــوت، شــیطان 
ــوت. او  ــم طاغ ــیطان نمی گويی ــه ش ــا ب ــا در اينج ــی م ــت ول اس
ــم  ــان حاکــم را می گويی ــن جري ــده طاغــوت اســت. اي الهــام دهن
ــن نیســت کــه  ــر بالطاغــوت« معنايــش اي طاغــوت »و مــن يکف
ــد بلکــه از  ــذر کن ــط گ ــم فق ــی گويی ــا م ــه م ــی ک ــن طاغوت از اي

مفهــوم طاغــی بايــد گــذر کنــد کــه شــیطان و نفــس هــم هســت.
در آن معنايــی کــه می گويــد »َفَمــن َيکُفــر بِالّطاغــوِت َوُيؤِمــن بِاهلَلِّ 
َفَقــِد اسَتمَســَک بِالُعــرَوِة الُوثقــی« يعنــی بــر تمــام موانع غلبــه پیدا 
کــرده باشــد و کفــر به تمــام موانــع پیدا کــرده باشــد، اعم از نفســی 
کــه طاغــی اســت، شــیطانی کــه تجلــی طغیــان اســت و طاغوتــی 
کــه ملهــم از شــیطان اســت. ولــی وقتــی کــه می گويیــم آن وقــت 
طاغــوت نیســت منظورمــان ايــن نیســت کــه نفــس خبیثــی کــه 
ياغــی اســت وجــود نــدارد. جريــان طاغــوت بــه عنــوان حاکمیــت 

ديگــر در مقابــل امــام زمــان نیســت.
جريــان طاغــوت در مقابــل امــام زمــان بــوده، بــا ظهــور امــام زمان 
و بــا جنگــی کــه امــام زمــان بــا تمــام مفهــوم و مصــداق طاغــوت 
ــتند و  ــان هس ــام زم ــت ام ــم پش ــريت ه ــد و بش ــرار می کن برق
آمادگــی از بیــن بــردن طاغــوت را دارنــد طاغــوت از بیــن مــی رود. 
طاغــوت بــه معنــای حاکمیــت جريــان طاغــوت از بیــن مــی رود. 
ــم از  ــیطان ه ــود دارد. ش ــی وج ــس طاغ ــای نف ــه معن ــی ب طاغ
بیــن مــی رود اينکــه نــص صريــح قــرآن اســت »الــی يــوم وقــت 
ــور  ــان ظه ــه در زم ــن اســت ک ــات اي ــوم« تفســیرش در رواي معل

اســت کــه شــیطان از بیــن مــی رود.
رهدار: چه زمانی؟ ابتدای ظهور؟

ــه  ــی شــود اول آن جنگــی ک ــع م ــه واق ــه؛ ظهــور ک محســنی: ن
در آن ۱5 ســال انجــام مــی شــود، طاغــوت بــه مفهــوم حاکمیــت 

زمینــی طاغــوت از بیــن مــی رود و بعــد هم چــون شــیطان در زمین 
ــگ  ــه جن ــه ب ــا لشــکری از اجن ــا می شــود، خــودش ب ــدون اولی ب
امــام زمــان می آيــد. آنهــا در جنــگ ديگــری شکســت می خورنــد 
ــان،  ــت و جري ــق اس ــت ح ــت، حاکمی ــر حاکمی ــا ديگ ــه آنج ک
ــه  ــد ک ــری کردن ــی زيادت ــردم رشــد خیل ــان حــق اســت و م جري
شــبیه چیــزی کــه زمــان حضــرت ســلیمان وجــود داشــت، قــدرت 

ــا اجنــه را دارنــد. جنگیــدن ب
ــی  ــده تمدن ــک پدي ــا ي ــا ب ــم م ــد بگوي ــم باي ــینما ه ــورد س در م
ــت  ــه غاي ــینما ب ــن س ــا اي ــینما. آي ــام س ــه ن ــتیم ب ــه هس مواج
حاکمیــت جهانــی صالحــان مــی توانــد مــدد برســاند؟ بلــه قطعــا؛ 
از چــه راهــی؟ اگــر راه ايــن قضیــه مددرســانی ســینما بــه حاکمیت 
جبهــه حــق ايــن اســت کــه خــرق حجــاب تکنیــک شــود، بــا آن 

ــدارم. ــی ن مخالفت
منتهــای مراتــب مــی خواهــم ايــن را هــم خدمتتــان بگويــم کــه 
مــن قبــول دارم کــه در طــول تاريــخ جريــان حــق و باطــل هیــچ 
وقــت جريــان خالصــی نبــوده اســت. ايــن را هــم قبــول دارم کــه 
همیشــه ايــن جريانــات مشــوب حــق و باطــل بــوده ولــی در پايان 
ــن  ــه ذه ــت. ب ــن اس ــر همی ــث س ــود؟ بح ــور می ش ــخ چط تاري
می رســد کــه در طــول تاريــخ حــرف شــما درســت اســت ولــی در 
پايــان تاريــخ ديگــر اينگونــه نخواهــد بــود همــه اينهــا ربطــش به 

قصــه تمــدن چیســت؟
مــا اساســا االن در يــک زمینــه بکــری بــا بحــث تمــدن برخــورد 
نمی کنیــم. عمــق وجــود مــا وابســته بــه چیــزی اســت بــا عنــوان 
»تمــدن غربــی«. تمــدن مادهــا، نمرودهــا و فرعونهــا و... را کنــار 
بگذاريــد. مــا االن بــا يــک پیچیدگــی مواجــه هســتیم. فرعونیــت 
ــا ربکــم االعلــی« مربــوط بــه فرعــون  فرعــون يعنــی داعیــه »ان
ــا امکانــات تمدنــی کــه دارنــد  نیســت. تقريبــا تمــام ابنــاء بشــر ب
ــه شــده اســت.  ــی« در آنهــا نهادين ــا ربکــم االعل ــه »ان ــن داعی اي
بــدون اينکــه خودشــان هــم بفهمنــد کــه همچیــن چیــزی هــم 

وجــود دارد، مــا بــا همچیــن زمینــه ای مواجــه هســتیم.
محســنی: دوســتانی کــه حــرف از تمــدن نويــن می زننــد بیشــتر 
فرمايــش آنهــا مربــوط بــه کارآمــدی اســت. مــی گوينــد کــه دين 
قابلیــت ايــن را دارد کــه تمــدن برقــرار کنــد چطــور باطــل و الحــاد 

تمــدن اينچنینــی بنــا کــرده اســت؟ 
مــن فکــر می کنــم دوســتانی کــه حــرف از تمــدن نويــن می زننــد 
ــه کارآمــدی اســت. مــی گوينــد  بیشــتر فرمايــش آنهــا مربــوط ب
ــور  ــد چط ــرار کن ــدن برق ــه تم ــن را دارد ک ــت اي ــن قابلی ــه دي ک
ــن  ــا دي ــا کــرده اســت. قطع ــی بن باطــل و الحــاد، تمــدن اينچنین
ــد.  ــی می گوين ــورد تواناي ــن را در م ــد، اي ــا کن ــدن بن ــد تم می توان
ــم  ــه گفت ــدن ک ــای تم ــزل از آن معن ــا تن ــت ب ــن جه ــن در اي م
ــای  ــول در معن ــر و تح ــا تغیی ــد و ب ــتقرار می کن ــه اس ــوت ب دع

تمــدن کــه ديگــر ايــن اســتقرار آن اســتقرار دعــوت بــه چســبیدن 
بــه زمیــن و »اثاقلتــم الــی االرض« نیســت، قبــول می کنــم کــه 
ديــن حتمــا چنیــن کارآيــی را دارد کــه کارآمــد باشــد و بــه قــول 

ــاورد. ــه وجــود  بی شــما تمــدن ب

ــن  ــا دی ــدن، آی ــی تم ــوم کنون ــه مفه ــه ب ــا توج || ب
ــازد؟ ــی می س ــدن، تمدن ــن تم ــل ای مث

دقیقــا ماجــرا ايــن اســت کــه بــا توجــه بــه مفهومــی کــه از ايــن 
تمــدن االن داريــم و گرفتــاری کــه بــا ايــن تمــدن داريــم آيــا دين 
ــرق  ــداف ف ــه اه ــی ک ــازد؟ وقت ــدن می س ــدن، تم ــن تم ــل اي مث
ــی کــه شــما  ــد وقت ــاوت مــی کن ــات تف ــی کــه غاي ــد وقت می کن
ــراغ  ــان س ــه از انس ــی ک ــد، غايات ــف می کنی ــه تعري ــانی را ک انس
داريــد، محقــق می شــود، واقعــا آن چیــزی کــه در خــارج از 
مناســبات انســانی، از معمــاری و شهرســازی، از تأسیســات تمدنــی 
ــود دارد،  ــون وج ــی و... اکن ــوزش عال ــت، آم ــینما، اينترن ــل س مث
ــه ايــن صــورت وجــود خواهــد  ــا اينهــا ب در ايــن تمــدن نويــن آي
داشــت؟ يعنــی ماجــرای مــا دغدغــه اداره کــردن همیــن چیزهايی 

ــا يــک غايــت ديگــری اســت؟ کــه وجــود دارد منتهــی ب

ــکان و  ــالم ام ــا اس ــه آی ــد اینک ــما می فرمایی || ش
ــا ســودای  ــا اینکــه آی توانایــی تمــدن ســازی دارد ب
تمــدن ســازی هــم دارد متفــاوت اســت. دوم اینکــه 
ــدن  ــن تم ــدن همی ــدن دارد آن تم ــودای تم ــر س اگ
ظاهــری موجــود نیســت کــه فقــط قــرار اســت مــا 

ــم. آن را اداره کنی
محســنی: اســالم بــرای هــر عصــری توانايــی اداره جوامع انســانی 
را دارد، ولــی آيــا بناســت جوامــع انســانی بــه اين شــکل و شــمايلی 
کــه فعــال مــی بینیــم باشــد، يــا اينکــه نــه اســالم جامعه متناســب 

بــا خــودش را برقــرار خواهــد کــرد؟

|| مــن دقیقــا ســوالی کــه از آقای رهــدار می خواســتم 
بپرســم همیــن اســت. آقــای محســنی در اول بحــث 
گفتنــد مــا همــواره مفهــوم تمــدن را بــا گزینه هایــی 
مثــل مادیــت، نظــم، شــهر، پیچیدگــی و... فهمیدیــم 
ــد،  ــده ان ــرادف ش ــا مت ــا اینه ــون ب ــن چ بنابرای
ــا  ــا م ــد. آی ــکال می کنن ــار اش ــات دچ ــی اوق گاه
ــا  ــم و م ــه بدهی ــن را ادام ــم همی ــا می خواهی دقیق
ــک  ــم؟ ی ــاد کنی ــی ایج ــم پیچیدگ ــم می خواهی ه
مثــال بــارزی کــه وجــود دارد معمــاری و شهرســازی 
اســت. مثال مــن خــودم از آقــای میرشــکاک شــنیدم 
ــوی  ــم. الگ ــالمی نداری ــاری اس ــد معم ــه می گفتن ک
معمــاری اســالمی خانــه خــدا کعبــه اســت کــه یــک 
ــد  ــر بخواه ــالمی اگ ــاری اس ــت. معم ــب اس مکع
الگویــی داشــته باشــد خانــه کعبــه الگــوی آن اســت 
کــه یــک معکــب اســت. از وقتــی کــه بحــث توســعه 
ــان دیدیــد در فضــای  حــرم امــام پیــش آمــد خودت
ــرم  ــرا ح ــه چ ــد ک ــش آم ــی پی ــک بحث ــازی ی مج
امــام را آنقــدر مجلــل ســاخته اند اگــر امــام خــودش 
ــما  ــر ش ــوب مگ ــرد؟ خ ــه کار می ک ــود چ ــده ب زن
ســودای تمــدن نویــن اســالمی نداریــد؟ خــب ایــن 
هــم جزیــی از تمــدن نویــن اســالمی اســت. چطــور 
ــوان  ــه عن ــم از آن ب ــه می بینی ــوی را ک ــی صف بناهای
دســتاوردهای تمدنــی در معمــاری تجلیــل مــی 
کنیــم؟، خــب جمهــوری اســالمی هــم مثــل صفویــه 
ــوری  ــه جمه ــرا ب ــت! چ ــرده اس ــا ک ــه پ ــدن ب تم
ــت  ــد اس ــازی ب ــدن س ــد تم ــه می رس ــالمی ک اس
بعــد بــه صفویــه کــه می رســد خــوب؟ آیــا آن چیــزی 
ــه  ــراث تمــدن اســالمی ب ــوان می ــه عن کــه امــروز ب
مــا رســیده اساســا مــورد تأییــد اســالم اســت؟ آیــا 
واقعــا اینهــا تمــدن اســالمی هســتند؟ مــن احتمــال 
ــره  ــم ثم ــا را ه ــنی اینه ــای محس ــه اق ــم ک می ده

ــد. ــوت بدان طاغ

د گـــر میــز
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ــر و  ــجد پیامب ــه مس ــاطت اولی ــالمی بس ــدن اس تم
ــد ــم میزن ــه ه ــه را ب کعب

ــتید  ــی می خواس ــرت عال ــه حض ــم ک ــر می کن ــن فک ــدار: م ره
ايــن ســوال را طــرح کنیــد کــه آيــا تمــدن اســالمی قــرار اســت 
آن بســاطت مســجد پیغمبــر را و آن بســاطت کعبــه را بهــم بزنــد؟ 
مــن می گويــم بلــه؛ آن را قــرار اســت بهــم بزنــد. پیغمبــر خاتــم در 
آغــاز تمــدن اســت و اساســا مــن معتقــد هســتم وضــع مدينه النبی 
ــگ  ــی فرهن ــت يعن ــی اس ــع فرهنگ ــت، وض ــی نیس ــع تمدن وض

اســالم اســت.
مدينــه النبــی، مضغــه )مرحلــه ای از مراحــل رشــد نطفــه( تمــدن 
اســالمی اســت. قــرار نیســت مــا در آن بســاطت بمانیــم. ســاختار 
وجــودی انســان بايــد خــود را با ســاختار تکويــن بیرونــی هماهنگ 
کنــد. کمــال يعنــی هماهنگــی درون و بیــرون. ايــن تفــاوت مــا در 
نســبت بــا تبعیــت بــا رويکــرد غــرب اســت. لــذا غــرب می گويــد 
کمــال مــن بــا جعــل قانــون در طبیعــت رقــم می خــورد. می گويــد 
تــا کنــون عالــم را تفســیر می کرديــم از ايــن بــه بعــد بايــد تغییــر 
ــا جعــل قانــون رقــم نمی خــورد  بدهیــم. کمــال در عالــم دينــی ب
بلکــه بــا کشــف قانــون رقــم می خــورد. انــگار نظــام احســن الهــی 
تمــام ودايــع کمــال در آن قــرار دارد و کافــی اســت يــک جريانــی 

بیايــد ايــن درون و بیــرون مــا را هماهنــگ کنــد.

|| یعنــی در واقــع معتقدیــد بــا تمــدن نوین اســالمی 
ــادگی  ــاطت و س ــدن از آن بس ــگ و تم ــع فرهن وض

ــود. ــارج می ش خ
ــل  ــرن قب ــه ده ق ــی ک ــود. از توصیف ــارج می ش ــا خ ــدار: قطع ره
ــه  ــم، چ ــی کردي ــان م ــفی از انس ــی فلس ــان شناس ــوزه انس در ح
ــم؟ ده  ــی فهمی ــه م ــای االن او چ ــی ه ــم؟ از پیچیدگ می فهمیدي
قــرن قبــل مــی فهمیديــم کــه در هــر ثانیــه نزديــک ۴0 میلیــارد 
فکــت در ذهــن مــا جابجــا می شــود تــا يــک کاراکتــر فهــم تولیــد 
ــدن  ــال رو ش ــا در ح ــرای م ــا ب ــم؛ االن اينه ــود؟ نمی فهمیدي  ش
ــبی در  ــد متناس ــک درص ــا ي ــی ب ــدار پیچیدگ ــن مق ــت. همی اس

ــره بخــورد. ــد گ ــن باي تکوي
ــت  ــای بهج ــا آق ــاه ب ــک م ــتانی ي ــه اول دبس ــه بچ ــل اينک مث
زندگــی کنــد، اصــال نمی فهمــد، اصــال درون ايــن بچــه بــا بیــرون 
يعنــی آقــای بهجــت تناســب نــدارد. در مقابــل آقــای بهجــت بايد 
يــک کســی را بگذاريــم کــه حداقــل اگــر شــاگرد پايیــن تــر هــم 
باشــد حــد ســؤاالت او ســؤاالتی باشــد کــه بتوانــد آقای بهجــت را 

بــه اســتنطاق بکشــاند.
ــا  ــن پیچیدگی ه ــن در اي ــد. لک ــد بیاي ــی باي ــن پیچیدگ ــا اي قطع
ممکــن اســت شــما مســئله ای در ذهنتــان بیايــد کــه بــا مفهومــی 
مثــل زهــد و قناعــت مواجــه شــويد. شــهید آوينــی عکــس اينهــا 
را در جريــان غــرب توضیــح مــی دهــد و وقتــی مســئله مصــرف را 
ــر مصــرف در آن  ــه اگ ــن برداشــت می شــود ک ــرد چنی مطــرح ک
مقــدار بــد اســت، در آن طــرف مقابــل، مفهــوم زهــد و قناعــت را 
بايــد بیاوريــم. يعنــی اگــر تمــدن غــرب از مجــرای تولیــد انبــوه و 
مصــرف انبــوه خــودش را بــه کمــال می رســاند، تمدنــی کــه رقیب 
ــل  ــه تکام ــودش را ب ــد خ ــت باي ــد و قناع ــرای زه ــت از مج اوس
برســاند کــه خروجــی عینــی و برونــی آن می شــود بســاطت. بنــده 

بــر ايــن بــاور نیســتم.

|| منظــور شــما ایــن اســت کــه پیچیدگــی، ضــروری 
تکامــل اســت و ضرورتــاً قــرار نیســت تمــدن 

ــد؟ ــد باش ــاطت و زه ــال بس ــه دنب ــالمی ب اس
رهــدار: دقیقــا. مرحــوم آقــای صفايــی حائــری در کتاب ســازندگی 
خــود می فرمايــد کــه اوال زهــد اســالمی مــدل رهبانیــت نیســت. 
زهــد اســالمی از جنــس اخــذ اســت. »خذوا مــن ممرکــم لمقرکم« 
ــن خــذوا  ــد. اصــال در اي ــت اشــاره می کن ــن رواي ــه همی ايشــان ب
نگفتنــد کــم برداريــد، گفتنــد شــما تــا جايــی کــه راه دارد، برداريــد. 
ــه  ــی ک ــم جاي ــد بفه ــد می گوي ــی کن ــه م ــی ک ــا مديريت ــن ب لک
داری مــی روی مثــال ســرد اســت از اينجــا بــا خــودت لبــاس گــرم 
بــردار. روايتــی از امــام علــی)ع( داريــم کــه می فرمايــد دنیــا مثــل 
ــر  ــويد و اگ ــور می ش ــد ک ــگاه کنی ــه آن ن ــر ب ــید اســت. اگ خورش

ــا را نداشــته  ــد کــه دنی ــد. اصــال نگفتن ــد می بینی ــگاه کنی ــا آن ن ب
بــاش می گويــد خیــره دنیــا نشــو. مثــل چــراغ قــوه، چــراغ قــوه را 
در چشــمت روشــن کنــی نمی بینــی ولــی چــراغ قــوه در دســتت 

ــی. ــد می بین باش
ــدم  ــون معتق ــری دارم چ ــای ديگ ــان حرف ه ــث عرف ــن در بح م
ــت  ــل بی ــت اه ــراف حرک ــان انح ــالمی جري ــان اس ــان عرف جري
در تاريــخ بــوده اســت. لکــن در همیــن مجــرای عرفانــی کــه مــا 
داشــتیم، چقــدر عارفــان پولــدار داشــتیم. مــی خواهم بگويــم قطعا 
ــود و  ــی می ش ــه پیچیدگ ــل ب ــاطت، تبدي ــالمی بس ــدن اس در تم
ايــن پیچیدگــی هــم ســرمايه حرکــت بــه باالســت. فــرض کنیــد 
بــا تیــر و کمــان می خواهیــد يــک چیــزی را بزنیــد ببینیــد چقــدر 
ــک  ــر اســت. ي ــال 50 مت ــم مث ــما ه ــن اوج ش بســیط اســت، لک
ــا را  ــاره پیم ــازيد ق ــد بس ــی خواهی ــا م ــک قاره پیم ــت موش وق
ــد، پیچیدگــی می خواهــد.  ــد رهــا کنی ــا تیرکمــان نمی توانی کــه ب
حرکــت عمــودی، حرکــت تکاملــی، مقتضــی خــروج بســاطت بــه 

پیچیدگــی اســت.

پیچیدگی فقط در خصوص ابزار رخ نمی دهد
مــا فقــط پیچیدگــی ابــزار را نبینیــم. در تکامــل دو اتفــاق می افتــد؛ 
تکامــل دينــی مثــل تکامــل تحصیلــی اســت. در تکامــل تحصیلی 
چــه اتفاقــی می افتــد؟ مســئله های راهنمايــی از مســئله های 
دبســتان پیچده تــر و ســخت تــر اســت. همیــن طــور مســئله هــا 
ــن تنهــا اتفــاق نیســت  ــا اي ــر می شــود. ام ــده ت ــا دکتــری پیچی ت
ــوز  ــش آم ــن دان ــه ذه ــود دارد ک ــم وج ــر ه ــاق ديگ ــک اتف ي
راهنمايــی هــم از ذهــن دانــش آمــوز دبســتان بابــت ادراک باالتــر 
اســت. يعنــی فقــط مســئله ســخت تــر نشــده انســانی هــم کــه بــا 

ــت. ــده اس ــر ش ــم پیچیده ت ــود ه ــه می ش ــئله مواج مس
ــتکمال،  ــت. اس ــه اس ــم همینگون ــی ه ــتکمال دين ــان اس جري
ــی  ــط پیچیدگ ــی فق ــن پیچیدگ ــن اي ــد لک ــی می خواه پیچیدگ
ــان،  ــوت ادراک انس ــان، ق ــود انس ــی خ ــت، پیچیدگ ــزاری نیس اب
ــه ايــن پیچیدگــی، همــه را در نظــر بگیريــد آن  اشــراف انســان ب

وقــت تناســب می دهیــم.
محســنی: مــن حــرف آقــای رهــدار را در ايــن بخــش کامــال قبول 
دارم، منتهــای مراتــب يــک بحــث تکمیلــی دارم. چیــزی کــه االن 
ــور  ــان ظه ــه در زم ــزی ک ــزد ماســت در نســبت آن چی ــم ن از عل
ــرف از  ــر دو ح ــی اگ ــت. يعن ــد، نســبت ۲۷ و ۲ اس ــا می رس ــه م ب
ــکار  ــرف آن آش ــت ۲۷ ح ــده، آن وق ــکار ش ــما آش ــرای ش ــم ب عل
ــی  ــن دو حــرف چــه پیچیدگــی و چــه عظمت ــد اي می شــود. ببینی
در عالــم پديــد آورده، ۲۷ حــرف ديگــر بیايــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ 
ــر شــده و  ــر و پرظرفیــت ت ــه همــان نســبت بزرگت انســان هــم ب

ظرفیــت وجــودی او توســعه بیشــتری پیــدا مــی کنــد.
ــراف،  ــل اس ــا در مقاب ــی قطع ــت، منته ــت اس ــرف درس ــن ح اي
ــت  ــد و قناع ــای زه ــا معن ــت. ام ــت اس ــد و قناع ــکار، زه راه
ــت  ــده و گف ــادق)ع( آم ــر ص ــام جعف ــزد ام ــخصی ن ــت؟ ش چیس

شــما دعــوی دعــوت دينــی داريــد در حالــی کــه از ايــن لباس های 
گــران قیمــت بــه تــن می کنیــد؟ خــودش بــه حالــت خرقــه پــوش 
نــزد حضــرت آمــده بــود. حضــرت فرمــود می دانــی تفــاوت مــن 
بــا تــو چیســت؟ فرمــود زيرپیراهــن خــود را در بیــاور! ايــن ظاهــر 
خرقــه پــوش را بــرای مــردم پوشــیدی زيــر آن چیــزی پوشــیدی 
کــه بدنــت را اذيــت نکنــد، حــاال بیــا زيــر پیراهــن مــن را ببیــن، 
مــن هــم ايــن را بــرای مــردم پوشــیدم کــه فکــر نکننــد کــه زهــد 
ــی آن  ــم ول ــن بپوش ــز خش ــال چی ــه مث ــت ک ــن اس ــوا در اي و تق

ــر پوشــیدم کامــال خــالف توســت. ــزی کــه در زي چی
ــد  ــت. زه ــه دنیاس ــتگی ب ــدم دلبس ــتگی و ع ــن دلبس ــای اي معن
ــتفاده  ــه اس ــی چگون ــت. منته ــودش اس ــبت خ ــه مناس ــوا ب و تق
ــال  ــه مث ــم ک ــت کنی ــه ای درس ــه زاهدان ــا جامع ــود؟ آي می ش
ــزی در آن نیســت؟  ــوژی چی ــر تکنول ــن مظاه ــد از اي ــرض کنی ف

ــت؟ ــتفاده چیس ــد اس ح
محســنی: انســانی تربیــت می شــود کــه اوال وابســته نیســت ثانیــا 
ــا حتــی بیرونــش هــم مثــل آن چیــزی کــه  دلبســته نیســت ثالث
ــود  ــن نمی ش ــر اي ــل ب ــی دلی ــرد. يعن ــکل می گی ــاج دارد ش احتی
کــه حــاال کــه ۲۷ علــم بــرای او آشــکار شــده يــک جهــان بســیار 

ــی داشــته باشــد ــوژی فعل ــری از جهــان تکنول بســیار پیچیده ت
ــا  ــت، ثانی ــته نیس ــه اوال وابس ــود ک ــت می ش ــانی تربی ــذا انس ل
دلبســته نیســت، ثالثــا حتــی بیرونــش هــم مثــل آن چیــزی کــه 
ــود  ــن نمی ش ــر اي ــل ب ــی دلی ــرد. يعن ــکل می گی ــاج دارد ش احتی
کــه حــاال کــه ۲۷ علــم بــرای او آشــکار شــده يــک جهــان بســیار 
بســیار پیچیده تــری از جهــان تکنولــوژی فعلــی داشــته باشــد. مــن 
قضاوتــی نــدارم کــه االن اگــر ســطح رفــاه و تکنولــوژی، ده اســت، 
آن وقــت ســطح رفــاه از طريــق همیــن تکنولــوژی مثــال بــه 80 

ــدارم. ــورد ن ــن م ــن تصــوری در اي ــن چنی می رســد. اصــال م
نســبت انســان بــا مــاده، بــا رفــاه و بــا حقیقــت عــوض می شــود. 
االن چــرا ايــن عالــم گســترده، اينگونــه وجــود دارد؟ بــه خاطــر نیاز 
ــکلی  ــه ش ــم چ ــت عال ــان اســت. آن وق ــان و وابســتگی انس انس
خواهــد شــد؟ بــه هــر صورتــی کــه انســان تغییــر کنــد، متناســب 
بــا آن انســان تغییــر مــی کنــد. چــه شــکلی؟ نمی دانــم. ولــی مــن 
می دانــم زهــد و قناعــت جــزء فضايــل ايــن انســان اســت. عالــم 
ــی  ــال قضاوت ــم و اص ــد؟ نمی دان ــد ش ــکلی خواه ــه ش ــرون چ بی

ــم. ــم نمی کن ه
بــه جــای اينکــه بگويــم تکنولــوژی آن قــدر پیشــرفت می کنــد و 
رفــاه آن قــدر بــاال مــی رود، قاعــده آن را مــی گويیــم. می گويیــم 
نســبت بیــن ايــن تکنولــوژی و ايــن نیــاز االن وجــود دارد آن وقت 
وقتــی کــه انســان تغییــر کــرد نیازهــای او هــم بــه همــان نســبت 
تغییــر خواهــد کــرد. اگر زهــد و قناعــت موضوعیــت دارد، متناســب 

بــا زهــد و قناعــت جامعــه هــم ســاخته می شــود.
رهــدار: ببینیــد انســان مــادی وقتــی در بســتر کثرتــی از ماديــات 
ــی دارد  ــک بهجت ــد. ي ــه ابتهاجــی دســت می ياب ــرد ب ــرار می گی ق
و کیــف می کنــد. درســت در همیــن لحظــه يــک انســان مؤمــن و 

د گـــر میــز

http://mehrnews.com


صفحه 68 | شماره 10 |  تیر 95  MEHR NEWSAGENCY

ديــن دار رفتــه لبــاس رزم پوشــیده و در راه خــدا جهــاد 
می کنــد و بــه ظاهــر بدتريــن ســختی ها را هــم تحمــل 
می کنــد. امــا در حالــی کــه بدتريــن ســختی ها را 
ــا  ــه بس ــن آدم چ ــاج اي ــدت ابته ــد، ش ــل می کن تحم
بیشــتر از فــردی اســت کــه در کثرتــی از ماديــات قــرار 
ــا  ــد نســبت انســان ب ــی گوين ــه اســت. اينکــه م گرفت
مــاده عــوض می شــود، ايــن اتفــاق می افتــد، ای بســا 
ممکــن اســت آن چیزهــای مــادی را نداشــته باشــیم در 

ــر آن و بهجــت آن را داشــته باشــیم. عیــن حــال اث

|| آقــای محســنی بــه عنــوان ســوال آخــر، 
ــه  ــا اینک ــه اساس ــد ک ــر نمی کنی ــما فک ش
مــا بگوییــم کــه اســالم بنــای تمدن ســازی 
ــا  ــادی دنی ــال اســتقرار و آب ــه دنب ــدارد و ب ن
نیســت، بــا توجــه بــه آن تعبیــری کــه آقای 
ــه  ــی ک ــه دین ــد ک ــریعتی گفتن ــدار از ش ره
ــرا  ــد آخــرت م ــاد کن ــرا آب ــای م ــد دنی نتوان
هــم آبــاد نخواهــد کــرد، ایــن خــودش بــه 
ــی  ــی جدای ــه آن معن ــکوالریزم ب ــی س نوع

ــا اســت؟ ــن از دنی دی
ــر مــدار تحــول  ــز دائ ــد همــه چی ــگاه کنی محســنی: ن
بشــر اســت. همیــن مثالــی کــه در مــورد يــک مجاهــد 
ــد  ــه دارد می کش ــری ک ــختی های ظاه ــا س ــدا ب راه خ
ــم.  ــی کنی ــت را بررس ــاه اس ــه در رف ــی ک ــک کس و ي
نتیجــه آن رفــاه چیســت؟ اگــر نتیجــه آن رفــاه آرامــش 
و ابتهــاج روحــی باشــد و نتیجــه ايــن، ابتهــاج بیشــتر 

ــدارد. ــا همديگــر ســنخیت ن باشــد، ظاهــر آن ب
شــما می خواهیــد بگويیــد کــه اگــر شــما داعیــه ايــن را 
داريــد کــه همــه را بــه قناعــت دعــوت کنیــد و نهايتــا 
ــی کار  ــا قناعــت بســازيد خیل عالمــی هــم متناســب ب
بزرگــی نیســت. بلــه؛ مــا بنــا نداريــم کــه يــک عالــم 
خیلــی مرفــه بســازيم ولــی ضــرورت زندگــی در ايــن 

عالــم مــا را نبايــد از رشــد بــاز دارد.
چقــدر ضــرورت دارد بــه مســائل مــادی خــود بپردازيــم 
ولــی از رشــدمان غافــل نشــويم؟ بــه همــان قــدر بــه 
ــال  ــه حــدی دارد و کام ــم. حــدی دارد؟ بل آن می پردازي
ــی  ــه کس ــی را چ ــد نهاي ــت. ح ــخص اس ــد آن مش ح
ــی  ــاظ معرفت ــه از لح ــه ک ــد؟ آنچ ــخص می کن مش
حــد نهايــی را مشــخص می کنــد رشــد انســان اســت. 
ــا ايــن رشــد منافــات داشــته باشــد کنــار زده  هرچــه ب
ــت  ــت و حاکمی ــاب حکوم ــه از ب ــه اينک ــود. ن می ش
کنــار می زننــد، بلکــه از بــاب خواســت مــردم کنــار زده 
ــاله،  ــال مس ــذا اص ــد. فل ــردم نمی خواهن ــود و م می ش
ــت  ــم نیس ــا و سکوالريس ــن و دنی ــردن دي ــی ک جداي
بلکــه اصــال ايــن رشــد اگــر محقــق شــود، خــود مــردم 
ــی  ــد. يعن ــی زنن ــس م ــت را پ ــدن در مادي ــرق ش غ
ــه  ــد ب ــما بروي ــه ش ــت ک ــد نیس ــال نیازمن ــی اص کس
تأمیــن ايــن نیازهــا بپردازيــد و وظیفــه خــود را تأمیــن 

ــه نیازهــا بدانیــد. ايــن گون
در آن صــورت آن چیــزی کــه مــردم از حکومــت 
ــد را  ــع رش ــه موان ــت ک ــن اس ــد اي ــت می کنن درخواس
از جلــوی راه کنــار بزنیــد. اگــر می خواهــد فقــر حاکــم 
ــای  ــر مبن ــد و فق ــری کن ــد جلوگی ــر از رش ــود و فق ش
ــر را  ــد فق ــت باي ــود. حاکمی ــه بش ــکاری در جامع بزه
ــه از بــاب اينکــه ثــروت خیلــی خــوب  از بیــن ببــرد، ن
اســت و فقــر خیلــی بــد اســت، از بــاب ايــن اســت کــه 
فقــر منافــات بــا رشــد دارد. اگــر يــک وقتــی ثــروت و 
ــوی رشــد را  ــاد شــد کــه جل ــاه در جامعــه آنقــدر زي رف
گرفــت، اينجــا کار حاکمیــت چیســت؟ کامــال برعکس 
ــی  ــرار م ــا ق ــا مبن ــه اينج ــزی ک ــی آن چی اســت. يعن

ــرد، رشــد انســان اســت. گی

جای خالی گفتگوهای علمی و رو در رو در دانشگاه ها بین 
استادان و دانشجویان هر رشته به وضوح دیده می شود، 
بی خبری اساتید از تالیفات و آرای یکدیگر در موضوعات 
مشترک و عدم هم سخنی میان آنان، دغدغه ای بود که 
ما را بر آن داشت که حلقه ای برای هم اندیشی فلسفی 

تشکیل دهیم.
اولین نشست این حلقه هم اندیشی با حضور یحیی قائدی 
و سعید ضرغامی، دانشیاران گروه فلسفه تعلیم و تربیت 
و یزدان منصوریان، دانشیار گروه علم اطالعات و دانش 
ورزی  »فلسفه  موضوع  با  خوارزمی  دانشگاه  شناسی 
این  دارد،  بنا  مهر  خبرگزاری  شد.  برگزار  چیست؟« 
سلسله هم اندیشی ها را برای عالقمندان به مباحث فلسفی 

و تربیتی امروز ایران منتشر کند.
در نشست آتی به سراغ شرایط و مولفه های فلسفه ورزی 
می رویم و مفهوم آزادی را به عنوان نخستین پیش شرط 

واکاوی خواهیم کرد.
گزارش اولین نشست این حلقه هم اندیشی پیش روی 

؛ ست شما

|| بــر اســاس پیشــنهاد دکتــر ضرغامــی بــا مفهــوم 
فلســفه ورزی آغــاز مــی کنیم. فلســفه ورزی چیســت؟
ــه  ــا ب ــت؟« ي ــفه ورزی چیس ــه »فلس ــوال ک ــن س ــی: اي ضرغام
تعبیــر مــن »فلســفیدن چیســت؟« را بايــد بــر مبنــای کاربــرد واژه 
ــف  ــخ و تحوالتشــان تعري ــول تاري ــا در ط فلســفیدن و فلســفه ه
کــرد، از ايــن رو بايــد تاريــخ فلســفه را بررســی کنیــم و ببینیــم چــه 

ــد؟ ــد آم ــن واژه پدي ــه اي رخ داد ک
ــفه  ــه فالس ــد در انديش ــرد را باي ــن کارب ــر اي ــارت ديگ ــه عب ب
ــوم در  ــن مفه ــه اي ــی ک ــد تحوالت ــرد و بع ــی ک ــتان بررس باس
طــول تاريــخ ســپری کــرده را نیــز مــد نظــر داشــت، 
ــی  ــه ماهیت ــر ب ــفه ناظ ــت فلس ــن ماهی ــم م ــه زع ــد ب هرچن
ــه فلســفیدن را  ــن مقدم ــرو همی ــر بخواهــم پی ــه اســت اگ يگان
تعريــف کنــم، فلســفیدن همــان فیالســوفیا و دوســتداری دانــش 
ــون  ــت، چ ــی نیس ــا منطق ــتداری صرف ــن دوس ــه اي ــت. البت اس
ــوز صــورت بنــدی نشــده اســت بلکــه از  منطــق ارســطويی هن

ــزی  ــه شــما عاشــق چی ــی ک ــوع عشــق اســت، شــور  و حالت ن
ــد و وجــود شــما  ــه آن تمايــل داري ــا همــه وجــود ب هســتید و ب
ــی شــود. ــد دانســتن م ــن در فرآين ــرار گرفت ــذت ق ــار از ل سرش

فلسفیدن عشق به دانایی به شکل روشمند است
البتــه از ايــن پــس اســت کــه انــواع دانســتن طــرح مــی شــود )بــه 
ويــژه از طــرف ارســطو( و اينکــه هــر دانســتنی؛ دانســتن مطلــوب 
نیســت. فلســفیدن عشــق بــه دانايــی بــه شــکل روشــمند اســت. 
ــیدن  ــن انديش ــفه اي ــخ فلس ــس تاري ــتن از پ ــا نگريس ــون و ب اکن
مطلــوب بــه زعــم مــن بــا لفــظ »راديــکال« مــی توانــد فهمیــده 
شــود، هــر آنچــه تــا امــروز ديگــران گفتــه انــد را بــه کنــاری بگذار 
و نقطــه مقابــل آن را ببیــن؛ اينکــه نقطــه مقابــل هــر چیــز چگونــه 

فهمیــده مــی شــود را مــی تــوان چگونگــی فلســفیدن نامیــد.  
ــی  ــای رياضیات ــه معن ــما ب ــم ش ــه زع ــس فلســفیدن ب ــدی: پ قائ
نزديــک مــی شــود، »آزاد کــردن«؟ هــر چیــزی در زيــر راديــکال 

ــود. ــه اش آزاد ش ــرود و ريش ب
منصوريـان: از لحظـه ای کـه دربـاره چیسـتی و چگونگـی رخدادها 
و پديده هـای زندگـی و دربـاره سرشـت و سرنوشـت خودمـان فکـر 
می کنیـم، فلسـفیدن آغاز می شـود. تفکر فلسـفی می تواند شـکل ها 
و شـیوه های متفاوتـی داشـته باشـد. بـرای تبییـن ايـن موضـوع به 

يکـی از مفاهیـم بنیادين رشـتهء خـودم اسـتناد می کنم.
در رشــته تخصصــی ام - علــم اطالعــات و دانــش شناســی - وقتی 
می خواهیــم مفهــوم »اطالعــات« را بــه عنــوان درون مايــه 
اصلــی ايــن رشــته تعريــف کنیــم، گاه آن را بــه مثابــه 
»فراينــد« می بینیــم و گاه بــه مثابــه »فــرآورده«. زيــرا فراينــد آگاه 
شــدن و بــه شــناخت رســیدن نوعــی اطالعــات اســت و محصــول 
آن کــه میتوانــد بــه صــورت کتــاب، يادداشــت، مقالــه، شــعر يــا هر 
ســند ديگــری باشــد، نیــز فراورده هايــی خواهنــد بــود کــه هــر يک 
منبــع اطالعاتــی تلقــی می شــوند. اگــر فراينــد انديشــیدن بــا هدف 
رســیدن بــه آگاهــی و همــراه بــا تأمــل، درنــگ و تفکــر انتقــادی 
باشــد »فلســفه ورزی« رخ می دهــد. مهمتريــن فراورده هــای ايــن 

فراينــد هــم تــا امــروز »آراء فیلســوفان« اســت.

آراء  از  مســتقل  می توانــد  فلســفه ورزی  فراینــد 
فیلســوفان باشــد

ــفه ورزی  ــد فلس ــن در فراين ــرار گرفت ــرای ق ــر، ب ــخنی ديگ ــه س ب
ــدون  ــا ب ــد. ام ــه کار می آي ــین ب ــای پیش ــری از فراورده ه بهره گی

هم اندیشی فلسفی؛

فلسفه ورزی چیست؟/
 گام های استخراج مولفه های فلسفه ورزی

سحر سلطانی

د گـــر میــز
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آن نیــز ممکــن اســت. بــه ســخنی ديگــر، فراينــد فلســفه ورزی 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــا ب ــد. ام ــوفان باش ــتقل از آراء فیلس ــد مس می توان
میــراث متفکــران پیشــین، انتظــار داريــم اين فراينــد از انســجام و 

دوام بیشــتری برخــوردار باشــد.
بــه  شــدن  نزديــک  بــرای  راهــی  فلســفه ورزی  اساســاً، 
»خــرد خودبنیــاد« اســت و »تفکــر انتقــادی« و »آگاهــی 
ــن  ــود دارد. ضم ــفه ورزی وج ــت فلس ــش« در سرش رهايی بخ
آنکــه اجــازه می خواهــم بــر يــک نکتــه نیــز تاکیــد کنــم زمانــی 
ــهء  ــور »نتیج ــود، منظ ــفی می ش ــراورده فلس ــت از ف ــه صحب ک
قطعــی و نهايــی« نیســت. زيــرا فلســفه ورزی قــدم نهــادن در راه 

بــی پايــان فلســفه اســت.
راهــی کــه منزلــگاه هايــی در مســیر دارد، امــا نمی تــوان 
مقصــدی نهايــی برايــش متصــور شــد. جــز ايــن باشــد ســفر مــا 
منجــر بــه ســکون و توقــف در يکــی از »مکاتــب فلســفی« يــا 
»اردوگاه هــای ايدئولوژيــک« مــی شــود و حرکــت فلســفه ورزانه 
بــه پايــان می رســد. گويــی مســافر ايــن مســیر در باتالقــی بــه 
دام می افتــد کــه بیــرون آمــدن از آن بــه ســادگی ممکــن نیســت.

سقراط، نخست آموزگار فلسفه ورزی ناب
بــه تاريــخ فلســفه کــه می نگريــم بــه نظــرم نخســتین آمــوزگار 
ــا  ــا ب ــه تنه ــقراط ن ــت. س ــقراط« اس ــاب »س ــفه ورزی ن فلس
ــا  ــه ب ــود، بلک ــمند خ ــن و انديشــه های ارزش پرســش های بنیادي
ــريت درس  ــه بش ــش ب ــردن خوي ــه م ــتن و چگون ــه زيس چگون

ــت. ــفه ورزی آموخ فلس
ــی:  ــرای زندگ ــفه ای ب ــوان »فلس ــا عن ــراً ب ــه اخی ــی ک در کتاب
رواقــی زيســتن در دنیــای امــروز« اثــر ويلیــام ارويــن می خوانــدم، 
ــه ای  ــفه آب باريک ــقراط فلس ــش از س ــد: پی ــنده می گوي نويس
ــه  ــد ک ــل ش ــان تبدي ــه رودی خروش ــس از او ب ــود و پ ــش نب بی
همچنــان می خروشــد. بنابرايــن، »گفتگــوی ســقراطی« موتــور 

ــت.   ــفه ورزی اس ــان فلس ــتمر و بی پاي ــد مس ــه فراين محرک
قائــدی: مــی خواهــم بــا اتصــال دو مفهومی کــه دکتــر ضرغامی 
و دکتــر منصوريــان شــرح داده انــد آغــاز کنــم و در ادامــه مفهــوم 
مــورد نظــر خــود را تبییــن کنــم. شــايد مفهــوم فلســفه ورزی و 
اينکــه اينگونــه مــورد تاکیــد و اهمیــت واقــع مــی شــود بــه ايــن 
دلیــل بــوده کــه فلســفه و فلســفه ورزی بــه آن مســیری کــه بايد 
در طــول تاريــخ طــی مــی کــرده نرفتــه اســت. پــس بايــد نگاهی 
بــه تاريــخ انداخــت، فلســفه صرفــا آرای فلســفی نیســت و تقريبــا 
ــقراط و روش  ــه س ــه ب ــد ک ــی کنن ــان م ــفه اذع ــه فالس قاطب
ــی از  ــاد در دوره هاي ــی افت ــه اتفاق ــد. چ ــفه ورزی او متعهدن فلس
تاريــخ فلســفه، ايــن روند پــی گرفتــه نشــد و تبعــات اجتماعی آن 
ايجــاد شــد؟ قطعــا آرای فیلســوفان نتیجــه فلســفه ورزی اســت؛ 
امــا چــرا  در ادواری از تاريــخ فلســفه، نتايــج  آن در تقابــل زندگــی 

اجتماعــی قــرار گرفــت.

در فلسفه ورزی رفتن راه اولویت دارد یا نتیجه؟
از دوگانــه فراينــد و فــرآورده يــا فلســفه و تفلســف حــرف زديــم 
امــا ســوال ايــن اســت: در پیونــد بــا آمــوزش فلســفه ورزی بايــد 
نحــوه رفتــن و راه را در اولويــت قــرار داد يــا نتیجــه و نهايــت را؟ 
بــه زعــم مــن رفتــن اولويــت دارد و فلســفه ورزی يعنــی رفتــن. 
بــه نظــر افالطــون مــا همــواره در هــر جايــی کــه هســتیم يعنــی 
بــه مقصــد رســیده ايم پــس مقاصــد مــدام قابل دسترســی اســت 
ــن  ــا رفت ــرده اســت اتفاق ــقراط طــرح ک ــدگاه س و آنچــه او از دي
ــم  ــی کنی ــه م ــده ای را عرض ــا اي ــه م ــن ک ــت. همی ــداوم اس م
يعنــی در حــال ارزيابــی داشــته هــای فکــری هســتیم و در ايــن 

مســیر فلســفه ورزانــه قــرار گرفتــه ايــم.
همـه مـا آرايـی داريـم که تغییـرش مـی دهیـم؛ بـاال و پايین می 
کنیـم خوداصالحـی مـی کنیـم و ...، پس فلسـفه ورزی مسـیری 
اسـت کـه فـرد بـر بنیـاد روش هـای درونـی و خردمندانـه بـرای 
واکاوی امـور مختلـف طـی مـی کنـد، »راديکالـی« کـه دکتـر 
ضرغامـی عنـوان کـرده انـد در همیـن تعريـف می گنجـد چیزی 
کـه مـن آن را self-dialectic يـا واکاوی بـا خـود مـی نامم، 

بـه باور من بسـیاری از فالسـفه کسـی را درون خود نشـانده اند و 
شـروع به گفتگو بـا او کـرده اند.

ايــن يــک نفــر فرضــی نظــر مخالــف داشــته و ســعی فیلســوف 
بــر ايــن بــوده کــه در ايــن رونــد گفتگــو بــا خــود، بــه چالــش بــا 
ــده  ــه واررســی اي ــردازد و از منظرهــای مختلــف ب ــده خــود بپ اي
ــا ســقراط تاريخــی  اهتمــام کنــد، همیــن کاری کــه افالطــون ب
کــرده اســت؛ بلــه بــرای طــی کــردن يــک مســیر مثــال رفتــن به 
شــیراز بايــد راه و نقشــه خوانــی را بلــد باشــی، رانندگــی، 
ــم  ــیر ... تصمی ــان مس ــا و زب ــتگاه ه ــا ايس ــین ي ــا ماش کار ب
گیــری گام مهمــی اســت امــا کافــی نیســت بــرای فلســفه ورزی 
مجموعــه ای از امــور الزم اســت. ايــن رفتــن در راه  و ســفر يــک 
اســتعاره اســت، حقیقتــی بــرای دســت يابــی بايــد وجــود دارد امــا 
ــم در  ــید.  P۴c ه ــم رس ــدان نخواهی ــام ب ــام و تم ــچ گاه ت هی
چنیــن ســردرگمی اســت اينکــه غايتــی هســت يــا در حــال رفتن 

بــرای کســب آن غايتیــم.

ارجحیت فلسفه ورزی بر فلسفیدن
ــفه  ــود واژه »فلس ــه خ ــر ب ــار ديگ ــک ب ــتاقم ي ــی: مش ضرغام
ورزی« بــاز گرديــم، لفــظ ورزيــدن وقتــی کنــار فلســفه مــی آيــد 
ــد؟  ــی ياب ــت م ــفیدن« ارجحی ــر »فلس ــه ب ــی دارد ک ــه ويژگ چ
ــای ورزيدگــی  فلســفیدن فعــل فیلوســوفیا اســت و در خــود معن

دارد.
ــا هفــت  ــری ت ــز دکت ــاع از ت ــان دف ــن مشــکل از زم ــدی: اي قائ
هشــت ســال بعــد درگیــری مــن بــوده اســت، در متــون اصلــی 
ــده می  philosophizing و doing philosophy دي
ــت،  ــفه« اس ــام فلس ــن »انج ــدی م ــود؟ ادراک بع ــد و کارا ب ش
انجــام عملــی مثــل خريــد کــردن، مثــل ورزش کــردن و تفــاوت 
زيــادی بیــن تفلســف)عربی( و فلســفیدن و فلســفه ورزی را 
مشــخص نکرده ايــم. امــا فلســفه ورزی را گیراتــر و کاراتــر يافتم 

بــه نظــرم ايــن واژه راحــت تــر و روان تــر مینشــیند.
منصوريــان: اجــازه بدهید با اســتناد بــه اســتعاره ورزيــدن و ورزش 
ــا در طــی روز کارهــای بســیاری را  ــم، م ــه ای را بگوي يــک نکت
انجــام مــی دهیــم، از پلــه هــا بــاال و پايیــن مــی رويــم، خريــد 
مــی کنیــم و ... ماهیچــه هــای بــدن در حــال فعالیــت هســتند 
ــور کار عــادی  ــن ام ــا تقويــت نمــی شــوند و اي ــا ماهیچــه ه ام
تلقــی مــی شــوند، امــا وقتــی آگاهانــه  فعالیتــی را بــرای تقويــت 
ماهیچــه هــا انتخــاب و انجــام مــی دهیــم يعنــی در حــال ورزش 
ــم  ــر ه ــی ماهیچــه هاســت. فک ــدف ورزيدگ ــون ه ــتیم چ هس
همیشــه بــا مــا هســت؛ امــا وقتــی آگاهانــه شــروع مــی کنیــم به 

فکــر دربــاره امــور فلســفه ورزی شــکل مــی گیــرد.
ضرغامــی: بــا توجــه بــه تعريــف شــما از ورزش آگاهانــه بــاز هــم 
مــی توانیــم بگويیــم ايــن تعريــف در خــود »فلســفه« اســت. از 
طــرف ديگــر در انگلیســی، فعــل doing، معنای مســتقل ندارد 
و اگــر بــا نامــی بــه کار رود، بــه آن نــام حالــت انجــام عملــی را 
مــی دهــد. چنیــن اســت کــهdoing philosophy  همــان 
معنــای فلســفیدن)با تأکیــد بــر عمــل فلســفیدن( را می دهــد در 
حالــی کــه پســوند »ورزی« هماننــد doing خنثــی نیســت و 
معنــای مســتقلی از فلســفه را دارد. بديــن ترتیــب بــه نظــر مــی 

ــن  ــی اي ــت اصل ــا را از ماهی ــد م ــی توان ــفه ورزی م ــد، فلس رس
فراينــد دورکنــد فلســفیدن ايــن پتانســیل را خــودش دارد ... نکته 
مهــم اينکــه ماهیــت فلســفه ناظــر بــه راه هاســت و نــه يــک راه.
قائــدی: معنايــی کــه شــما از فلســفه اتخــاذ مــی کنیــد مبتنــی بر 
کارکردهــای مختلــف تغییــر مــی کنــد و فلســفه ورزی هــم مــی 
توانــد يــک کارکــرد جديــد بــر مفهوم ســنتی فلســفه حمــل کند.

فلسفه در طول تاريخ فلسفه منحرف نشده است
ضرغامــی: بــه گمانــم دو مفهــوم بــا هــم خلــط شــدند، ۱( مفهوم 

فلســفه ۲( مفهــوم آموزش
ــه ديگــر  ــا اينجــا پرســش از فلســفه و فلســفیدن اســت و نکت ت
اينکــه بــه نظــر فلســفه در طــول تاريــخ فلســفه منحــرف نشــده 
ــال از  ــده اســت ۲500 س ــی متحــول ش ــه معناي ــه ب اســت، بلک
افالطــون گذشــته و تــا بــه امــروز همچنــان بــه فلســفیدن ادامــه 

داده اند.
قائــدی: بــا ايــن ادعــا کــه فالســفه الجــرم فلســفیدن در پیــش 
ــراف کل  ــر انح ــر س ــاله ب ــا مس ــم؛ ام ــال موافق ــد کام میگیرن
سیســتم آکادمیــک از مشــی فلســفه ورزی اســت؛ ايــن کل 
ــاورم حتــی مــن کــه در  نشــان قطعیــت نیســت  امــا بــر ايــن ب
ــفیدن  ــنت فلس ــم از س ــفه ورزی میکن ــک فلس ــکل آکادمی ش
ســقراطی کــه قاطبــه فالســفه تاريخ برســر آن اجمــاع نظــر دارند 

ايــن انحــراف را پیگیــری میکنــم.
ــه تنهــا فلســفه کــه در تمامــی رشــته هــا  ســعید ضرغامــی:  ن
چنیــن اتفاقاتــی مــی افتــد، بــرای نمونــه در طــول تاريــخ تلقــی 
مــا دانشــگاهی هــا ممکــن اســت از علــم اســت نادرســت شــود 
و ايــن نــه انحــراف در خــود علــم اســت و نــه در عالمــان بــزرگ 
تاريــخ علــم. فلســفیدن و تاريــخ  منحــرف نشــده اســت بــه بیانی 

فلســفیدن منحــرف نمیشــود.
فلســفیدن مجموعــه ای از راه هاســت. ايــن نگــرش کــه تاريــخ 
ــی  ــی ب ــا نوع ــت ب ــده اس ــرف ش ــقراط منح ــس از س ــفه پ فلس
ــت و  ــراه اس ــفه هم ــخ فلس ــه تاري ــبت ب ــی نس ــی و نارواي انصاف
ــنت  ــر س ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــن اس ــو لیپم ــگاه ماتی ــع ن در واق
پراگماتیســم، مدعــی انحــراف در تاريــخ فلســفه اســت. اگــر تاريخ 
فلســفه را مجموعــه ای از راه هــا در نظــر بگیريــم انحرافــی رخ 

ــت. نداده اس

نخستین شرط فلسفه ورزی »آزادی« است
منصوريــان: نخســتین شــرط فلســفه ورزی »آزادی« اســت. 
ــود دارد.  ــکان تحقــق فلســفه ورزی وج ــايهء آزادی ام ــا در س تنه
ــرد.  ــکل می گی ــا ش ــر راه ه ــدد و تکث ــز تع ــور آزادی نی در حض
ــی از  ــم يعن ــی زنی ــرف م ــراف ح ــه از انح ــی ک ــن، زمان بنابراي
پیــش معیــاری را مــد نظــر گرفته ايــم و موقعیــت خــود را بــا آن 
ــاد اســت و خــودش  ــه فلســفه، خودبنی ــی ک می ســنجیم. در حال
خــود را مــی ســازد. حداقــل مــی شــود گفــت فقــط يــک راه يــا 
مســیر مشــخص و معیــن نیســت. بلکــه مجموعــه ای از راه هــا و 
روش هاســت. امــا همــهء ايــن راه هــا و روش هــا در ســايهء آزادی 
قــرار دارنــد و در چارچــوب خــرد و خــردورزی تعريــف می شــوند.
قائــدی: تعبیــر و نقــل قــول دکتــر ضرغامــی از لیپمــن درســت 
نیســت و آنچــه تحــت عنــوان تاريــخ فلســفه آمــوزش داده مــی 

د گـــر میــز
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شــود، بیشــتر انتقــال و عرضــه آراســت و نــه راه هــا و روش هــای 
فلســفه ورزی. حتــی اگــر مــا مجــددا در مــورد راه هــا و روشــها 
هــم ســخنرانی کنیم بــاز هــم فلســفه ورزی را به شــیوه فالســفه 
ــادل آمــوزش  ــم، گرچــه مــن فلســفیدن را مع منتقــل نکــرده اي
ــم، فلســفه ورزی راه هــا و روش هاســت کــه  ــز مــی دان دادن نی
ــه آرای فالســفه پیشــین.  ــرو کاســته شــده ب ــخ ف در طــول تاري
ــما  ــد، ش ــته باش ــانی داش ــوزش همپوش ــا آم ــفیدن ب ــی فلس وقت
ــدون اينکــه  نمــی توانیــد تعريفــی از فلســفیدن داشــته باشــید ب

ــد. آمــوزش را در نظــر بگیري
ــخ  ــول تاري ــود در ط ــه های خ ــا انديش ــوفان ب ــان: فیلس منصوري
ــاخته اند.  ــفیدن را س ــیر فلس ــی از راه و مس ــش مهم ــفه بخ فلس
يعنــی فیلســوفان بــا کمــک همیــن آرا بخشــی از راه را رفته انــد. 
ــن  ــیر ممک ــن آرا و مس ــل بی ــق و کام ــک دقی ــن، تفکی بنابراي

نیســت.
ضرغامــی: تاريــخ فلســفه شــاخص هايــی دارد. فیلســوفانی در آن 
حضــور دارنــد کــه بــا وجــود تفــاوت هــای بســیار، بــه شــیوه ها و 
راه هــای فلســفی پايبندنــد، مثــال فیلســوفی کتابــی مــی نويســد 
بــا نــگاه و نگرشــی خــاص، ايــن کتاب مبیــن راه نويســنده اســت 
نــه انحــراف از فلســفه، بــرای نمونــه بــودن و زمــان هايدگــر، کــه 
فقــط آرای هايدگــر نیســت بلکــه طــی طريق فلســفیدن اوســت، 
مــا در مقــام خواننــده يــا داننــده فلســفه مــی توانیــم بخوانیــم و 
نفهمیــم؛ در ايــن صــورت اشــکال کار در هايدگــر و تاريخ فلســفه 
ــوری  ــن ج ــا لیپم ــده ام، ام ــب نفهمی ــن مخاط ــه م ــت بلک نیس
ــگار در ۲500 ســال بعــد ســقراط فلســفه ای  طــرح مــی کنــد ان

شــکل نگرفته اســت!
ــای  ــخ ه ــفه ورزی، پاس ــیر فلس ــفه در مس ــدی: آرای فالس قائ
احتمالــی قابــل ارجــاع هســتند. صدهــا پاســخ مثــل پاســخ هــای 
ــت. ده  ــان اس ــت جه ــش از ماهی ــال پرس ــواالت، مث ــه س ــا ب م
هــا و صدهــا پاســخ بــرای ايــن پرســش طــرح می شــود. آيــا اين 
ــا تاســیس  ــم کــه ب ــی را داري پاســخ هــا کافــی اســت؟ افالطون
ــا و  ــان ه ــفی را از خیاب ــای فلس ــخ ه ــش و پاس ــی پرس آکادم
ــه چارچــوب آکادمــی محصــور مــی کنــد  گــذرگاه هــای آتــن ب
و انحصــاری در تفکــر ايجــاد مــی کنــد تا پشــت درهــای آکادمی 

فلســفه ورزی کنــد.

تفکر فلسفی در یونان باستان همگانی نبود
ضرغامــی: اتفاقــاً تفکــر فلســفی در يونــان باســتان هــم همگانی 
نبــود کــه اگــر همــه مــردم کــوی و بــازار مــی انديشــیدند جــام 
شــوکران بــه دســت ســقراط داده نمــی شــد، همانگونــه کــه پیش 

از ســقراط هــم مــردم ايــن راه را نرفتــه بودنــد.
ــه ای را  ــک نکت ــدی ي ــر قائ ــر دکت ــاع از نظ ــان: در دف منصوري
بايــد خاطــر نشــان کنــم. وقتــی دکتــر قائــدی از انحــراف تاريــخ 
ــی  ــرادش »اثربخش ــم م ــه گمان ــد ب ــی گوي ــخن م ــفه س فلس
فلســفه«  اســت کــه در زندگــی روزمــره – آنچنــان کــه بايــد و 
شــايد - شــکل نگرفتــه اســت. نوعــی ناکامــی فلســفه در تغییــر 
و بهبــود زندگــی مــا. امــا دکتــر ضرغامــی هــم اشــاره درســتی 
دارد. تاريــخ فلســفه راه خــود را رفتــه اســت و ايــن ما هســتیم که 

بهــرهء الزم را نبرده ايــم.
ــه  ــد ب ــراد و نق ــه صحبــت از فلســفه ورزی اســت، اي ــدی: بل قائ

شــیوه فلســفه ورزی اســت.

فلسفه ورزی تاثیری بنیادی در آموزش نداشته است 
منصوريــان: بله فلســفه ورزی تاثیــری بنیــادی در آموزش نداشــته 
ــمند  ــتاوردهای ارزش ــیم و دس ــاف باش ــد بی انص ــا نباي ــت. ام اس
ديگــر را ناديــده بگیريــم. بــه ســخنی ديگــر؛ نمی توانیــم بگويیــم 
چــون ايــن آرا و انديشــه ها را در دل زندگــی نفهمیده ايــم مقصــر 

را تاريــخ فلســفه و فالســفه بدانیــم.
ــادل  ــود فلســفه مع ــن ب ــه مفهومــی اي ــا غلب ــرن ه ــدی: ق قائ
ــی  ــا راه ــطو ي ــیوه ارس ــی ش ــه حت ــت و ن ــرف ارسطوس ح
ــفه  ــن فلس ــش، بی ــن آراي ــرای گفت ــرد ب ــی ک ــطو ط ــه ارس ک
دان)کســی کــه آرای فالســفه را مــی دانــد( و فیلســوف 

تفــاوت اساســی وجــود دارد. مثــال وقتــی کســی مدعــی 
اســت کانتــی اســت، صرفــا دانســتن و شــناختن عقايــد 
ــم  ــت او و راه او ه ــه زيس ــد بلک ــی کن ــی نم ــت او را کانت کان
ــم  ــرار کنی ــی برق ــم ترکیب ــی توانی ــا م ــد. آي ــی باش ــد کانت باي
ــد  ــاده اســت و باي ــاق افت بیــن آرا و راه؟ ايــن جــدا ســازی اتف

ــم. ــک را بپذيري ــن تفکی اي
ضرغامــی: بــه نظــر مــن فلســفیدن واژه ی مناســب تــری اســت 
نســبت بــه فلســفه ورزی. فلســفیدن، راه هايــی اســت. تاريخــی 
ــی  ــگاه هاي ــا منزل ــن راه ه ــايرين، اي ــقراط و س ــیوه س ــد ش مانن
ــا فیلســوف  ــی ب ــراد و همدل ــد، تجــارب تاريخــی اف موقتــی دارن

بســیار مهم اســت.

فلسفه ورزی در نسبت با کنشگری فلسفی 

|| اجــازه بدهیــد تــا ایــن جــا نــکات  کلیــد واژه ای 
ــوم  ــث از مفه ــا بح ــم ت ــرور کنی ــده را م ــرح ش ط
فلســفه ورزی را وارد کنشــگری فلســفی کنیــم. دکتر 
ــش  ــتداری دان ــفه، دوس ــخ فلس ــر تاری ــی ب ضرغام
ــواع  ــفه ورزی، ان ــل فلس ــن عام ــوان مهمتری ــه عن ب
ــکال  ــوم رادی ــی و مفه ــمندی دانای ــی، ارزش دانای
ســخن گفتنــد و دکتــر منصوریــان ســراغ چگونگــی 
ــد  ــر فرآین ــد و از دو منظ ــا رفتن ــتی رویداده و چیس
ــد.  ــرح دادن ــفه ورزی را ش ــوم فلس ــراورده مفه و ف
دکتــر قائــدی هــم تعریــف فلســفه ورزی را بــا تاکید 
ــرح  ــفه ش ــیر فلس ــد و مس ــدی فراین ــت بن ــر الوی ب
ــارت  ــف مه ــه بازتعری ــم ب ــاز داری ــه نی ــد. اینک دادن
ــا لحــاظ ایــن کلیــد واژه هــا  هــای فلســفه ورزی. ب
برویــم ســراغ این ســوال کــه چگونــه فلســفه ورزی 
بــا کنشــمندی و زندگــی روزمــره عجیــن می شــود؟ 
چگونــه انگیــزه و عامــل تکاپویــی و تغییر در ســاحت 

زندگــی جمعــی خواهــد شــد؟
ــد  ــبی باش ــايد واژه مناس ــس practice ش ــان: پرکتی منصوري

ــه. ــن مرحل ــرای اي ب

سه نوع دانش از نظر ارسطو
ضرغامــی: در بحــث پرکتیــس بــه ســراغ ارســطو مــی روم؛ او از 
ســه نــوع دانــش ســخن مــی گويــد؛ ۱( دانــش نظــری ۲( عملی 
ــارت و  ــن مه ــی )مهارت/پوئســیس(. او بی )پرکتیــس( 3( ابداع
عمــل تفــاوت قائــل اســت  و اينجاســت کــه بــرای بیــان تفــاوت 
 morally committed ارســطو قیــد تعهــد اخالقــی
ــیدن  ــد. انديش ــی کن ــفیدن م ــی فلس ــی ذات actio   را ويژگ
ــمرده  ــر ش ــا االن ب ــه ت ــاز دارد ک ــی نی ــه هاي ــه مولف ــفی ب فلس
شــدند: ۱( آزادی ۲( تاريخــی بــودن 3( پرکتیــس بــا قیــد تعهــد 
اخالقــی. بــه نظــرم بــه جــای پرکتیــس مــی توانیــم 

ــم. ــه کار ببري ــش ب ــا کن ــل ي عم
منصوريــان: لطفــاً اجــازه دهیــد بــا يــک مثــال تفــاوت پرکتیس و 
مهــارت را شــرح دهــم، يــک جــراح می توانــد مهــارت جراحــی را 
فــرا گیــرد و در جراحــی بســیار خبــره شــود. امــا پرکتیــِس جراحی 
ــا قیــد مســئوالنه همــراه اســت. يعنــی زمانــی کــه جــراح بــه  ب
ــار  ــالمت بیم ــود س ــر خ ــن و ضمی ــی رود در ذه ــل م ــاق عم ات
برايــش مهــم باشــد. بــا بیمــار و رنجــی کــه می کشــد، 
همدلــی کنــد و بــرای کاســتن از درد و رنــج او بکوشــد. بنابرايــن، 
ــار  ــه بیم ــالمتی را ب ــا س ــد ت ــالش می کن ــوان ت ــام ت ــا تم ب
بازگردانــد، خانــواده اش را از نگرانــی برهانــد و بــرای ايــن 
ــن،  ــد. بنابراي ــام می ده ــت انج ــه الزم اس ــر کاری ک ــور ه منظ
ــد بلکــه پرکتیــس  ــه کار نمی آي اينجــا فقــط مهــارت جراحــی ب
ــی  ــا کاف ــت، ام ــارت الزم اس ــت. مه ــراح الزم اس ــه ج همدالن

نیســت.
ــی در  ــای اخالق ــی و بحــث مســئولیت ه ــدی: تفکــر مراقبت قائ
ــه  ــد ب ــرد نباي ــن شــرط را داراســت  ف ــقراطی همی گفتگــوی س

ــد. ــروزی باش ــال پی دنب

ــبیت  ــفیدن ۴( نس ــرای فلس ــدی ب ــه بع ــس مولف ــی: پ ضرغام
معرفتــی و فهــم احتمالــی بــودن فــرآورده تفکــر اســت زيــرا هــر 

ــدد. ــی بن ــر را م ــی راه تفک قطعیت

 face to ــار مفهــوم »دیگــری« و مواجهــه || در کن
ــه پاییــن و در موضــع  ــاال ب ــه و ب ــدون زاوی face  ب
ــفه ورزی  ــای فلس ــه ه ــوازم و مولف ــم از ل ــر ه براب

است.
ــتیم  ــقراطی هس ــاب س ــوی ن ــال گفتگ ــی در ح ــدی: وقت قائ
ــم،  فــرض ندانســتن مهــم اســت، گويــی مــن هیــچ نمــی دان
ــی  ــد در حال ــروف ش ــقراطی مع ــتهزای س ــه اس ــه ب ــزی ک چی
کــه شــرط اصلــی در پرانتــز گذاشــتن دانســته هــا و اطالعــات 
بــود، حتــی اصــرار مدعــی بــرای بــه چالــش کشــیده شــدن از 
ســوی »ديگــری« شــکل ديگــری از اصــرار اســت و نبايــد بــا 
ايــن مســاله خلــط شــود. در کل بايــد ايــن فــرض را کــه مــن 
ــار  ــو الی درزش نمــی رود را کن ــه م ــم ک ــی دان ــی م چیزهاي

گذاشــت.
ــی  ــن احتمال ــه نمــی دانســت و همی ــی: ســقراط صادقان ضرغام
دانســتن دانايــی بــه مــا کمــک مــی کنــد مولفــه بعــدی فلســفه 

ــره ــادات روزم ــن از ع ــر رفت ــم: 5( فرات ــوان کنی ورزی را  عن
نقطــه شــروع فلســفیدن و هــر انديشــه فلســفی ارزيابــی عــادات 
ــناختی  ــر ش ــع از منظ ــت. در واق ــه ای اس ــطح  و پاي ــر س در ه
فهــم خــود از هــر مفهومــی را بــه چالــش بکشــیم، بــه همیــن 
خاطــر بــرای ايــن چالــش نیــاز بــه گفتگــو بــا »ديگری« اســت. 
همانطــور کــه افالطــون از di  يعنــی ديگــری در گفتگــو ســخن 
ــا  ــا خــود را شــرح مــی دهــد ي ــل مفهومــی ب ــد و تقاب مــی گوي

هــگل از تــز و آنتــی تــز.
قائــدی: توافــق محــض نابودگــر ديگــری اســت و بــرای آمــوزش 
ــگاه داشــت. در برنامــه  ــده ن ــد ديگــری دســت نیافتنــی را زن باي
فلســفه بــرای کــودکان مــی گويیــم تفکــر انتقــادی بــرای ايــن 
ــی  ــن يعن ــد، اي ــر کن ــودش فک ــرای خ ــس ب ــر ک ــه ه ــت ک اس
تــالش بــرای حفــظ ديگــری متقابــل کــه کمــک مــی کنــد مــن 
ــا  ــن را ارتق ــل م ــری متقاب ــن ديگ ــم. اي ــر کن ــتقالنه فک مس

مــی دهــد.

چهار قید ملزومات فلسفیدن
منصوريــان: بیايیــد ملزومــات يــا شــرايط فلســفیدن را بــا چهــار 
قیــد تصريــح کنیــم: پرهیــز از بديهی پنــداری، پرسشــگری 
ــات  ــین، التف ــای پیش ــال فرآورده ه ــرای ابط ــی ب ــتمر، آمادگ مس

)Intentionality( بــه مفاهیــم زندگــی.
ضرغامــی: مولفــه بعــدی ۶( دقــت اســت، در فلســفه ورزی هــم 
ــد  ــان اســتفاده مــی کنیــم. باي مثــل هــر فعالیــت ديگــری از زب
پرســید معنــای واژه از کجــا می آيــد؟ ذات واژه يــا کاربــرد واژه، به 
نظــر مــن کاربــرد واژه اهمیــت دارد. بــا نظــر بــه کاربــرد بايــد بــا 
دقــت مفاهیــم متقابــل را انتخــاب کنیــم و اقتصــاد کلمــه داشــته 

باشــیم. پرحرفــی مانع و ســد فلســفیدن اســت.
قائدی: موجز گويی يک مهارت فکری است.

ــرای اســتخراج مولفــه هــای  ــن، می توانیــم ب ــان: بنابراي منصوري
فلســفه ورزی بــه ســه گام يــا مرحلــه توجــه کنیــم:

الف( زمینه ها، شرايط و ملزومات فلسفه ورزی
ب( چگونگی فلسفه ورزی و مهارت های مورد نیاز آن

ج( انتظارات ما از فلسفه ورزی
ــم  ــا می توانی ســوالی کــه طــرح مــی شــود، ايــن اســت کــه: آي
ــتن  ــرای زيس ــری ب ــای بهت ــه ج ــان را ب ــفه ورزی جه ــا فلس ب
ــا امــروز  ــه؟ و ت ــم؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت، چگون تبديــل کنی
چــه اتفاقاتــی بــر ايــن مبنــا در جهــان افتــاده اســت کــه می توانــد 
ــاز و انجــام  ــب، نقطــه آغ ــن ترتی ــه اي ــا باشــد. ب ــهء کار م مقدم

ــود. ــه مشــخص می ش ــر مرحل ــد فلســفه ورزی در ه فراين
در نشســت آتــی بــه ســراغ شــرايط و مولفــه هــای فلســفه ورزی 
مــی رويــم و مفهــوم آزادی را بــه عنــوان نخســتین پیــش شــرط 

واکاوی خواهیــم کــرد.
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