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هیچ دینی بیش از یک تمدن پدید نمی آورد
 باید اصول تمدن اسالمی را بازیابیم
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 گفتگو با مترجم کتاب بهای نابرابری

بایستگي نگارش فلسفه به زبان فارسِي سره
گفتگو با داریوش درویشی
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ــزارش گــــ

بیژن عبدالکریمی در نشست »تامالتی بر حادثه نیس 
فرانسه« که در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی برگزار شد، در ابتدای سخنان خود 
با اشاره به اینکه حوادثی مانند نیس را نباید منقطع از 
حوادث دیگر مانند بمبگذاری های اخیر فرانسه و دیگر 
نقاط جهان دانست، گفت: اینگونه حرکات به هیچ وجه بی 
ارتباط با هم نیستند، اما سوال اینجاست که در جهان چه 
اتفاقی دارد می افتد، این حوادث را چگونه باید فهم کرد؟ 
وقتی به جنایت نیس توجه می کنیم و تنوع کشته شدگان 
را می بینیم این سوال پیش می آید که چه عواملی به این 

مساله دامن می زنند.

تفکر فراتر رفتن از فهم متعارف است
عبدالکريمــی	گفــت:	آيــا	صــرف	محکومیــت	اخالقــی	تنهــا	موضع	
ــه	 ــا	اينک ــیم،	ي ــته	باش ــم	داش ــی	توانی ــا	م ــه	م ــت	ک ــری	اس گی
ــی	 ــر	آنجاي ــارد؟	تفک ــی	د ــا	و	پیامدهاي ــام	ه ــرکات	پی ــه	ح اينگون
آغــاز	مــی	شــود	که	بــه	فراتــر	از	فهــم	متعــارف	بــرود.	معمــوال	فهم	
متعــارف	يــک	نــوع	گمراهــی	ايجــاد	مــی	کنــد	کــه	مــا	فکــر	مــی	
کنیــم	مســاله	را	فهمیدــه	ايم	و	دــر	واقــع	آن	را	ســاده	ســازی	کرده	
ايــم.	معلــوم	اســت	کــه	ايــن	کارهــا،	کار	يکــی	از	اســالم	گرايــان	
ــن	 ــم	دــر	واقــع	اي ــه	ايــن	بســنده	کنی بودــه	اســت	و	اگــر	تنهــا	ب

يــک	نــوع	ســاده	ســازی	پدیدــه	اســت.
ــن	 ــود	از	اي ــای	موج ــان	تحلیل	ه ــا	بی ــه	ب ــر	ادام ــی	د عبدالکريم
حادثــه		افــزود:	آنجــا	کــه	مــا	بــه	فضــای	عمومــی	تــن	مــی	دهیم،	
ــا	را	فهــم	 ــم	آنه ــم	و	نتوانســته	اي ــه	اي ــا	را	از	دســت	داد ــه	ه پدید
کنیــم.	تحلیلــی	دیگــر	مــی	گفــت	کــه	محمــد	بوهــالل	دــر	حالت	
مســتی	دســت	به	ايــن	اقدــام	زدــه	اســت.	همانطــور	که	گفتــم	اين	
ــه	اســت.	چــرا	کــه	مســتی	دــر	همــه	قــرون	 ســاده	ســازی	قضی
گذشــته	وجــود	داشــته	و	هیــچ	کــس	بــا	مســتی	اينگونــه	جنايتــی	
نمــی	کردــه،	برخــی	دیگــر	گفتــه	انــد	ايــن	يــک	واکنــش	روانــی	و	

روانشناســانه	اســت	و	...	.

تروریسم؛ یک مساله تمدنی و جهانی
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	دــر	ادامــه	گفــت:	زمانــی	کــه	ايــن	حوادــث	
دــر	ســطح	جامعــه	رخ	مــی	دهــد،	بحــث	جامعــه	شناســانه	پیــش	
ــی	 ــه	و	دــر	ســطح	جهان ــر	از	جامع ــی	کــه	فرات ــا	زمان ــد	ام مــی	آي
مطــرح	مــی	شــود	دیگــر	آنهــا	نــه	جامعــه	شناســانه	و	نــه	
روانشناســانه	بلکــه	يــک	مســاله	تمدنــی	و	جهانــی	اســت	و	بايــد	به	

ــه	آن	نگريســت. ــری	ب ــیوه	دیگ ش
عبدالکريمـی	تاکیـد	کـرد:	دـر	تحلیل	هـا	گفته	می	شـود	کـه	میل	
به	بهشـت	و	دنیـای	آخـرت	و	اعتقادات	اسـالمی	منجر	بـه	اينگونه	
حوادـث	شـده	اسـت،	اما	وقتـی	راجع	بـه	ايـن	پدیده	فکر	مـی	کنیم	
بـه	ايـن	سـوال	می	رسـیم	که	چـرا	در	طـول	تاريـخ	اسـالم	اينگونه	
جنايـت	هـا	رخ	نمـی	داده	اسـت؟	منظورم	اين	نیسـت	کـه	در	طول	
تاريـخ	قتـل	و	جنايت	صـورت	نگرفته	اما	بـه	اين	معنی	اسـت	که	به	

شـیوه	کنونـی	رخ	نمی	داده	اسـت.

بیشتر قربانیان خشونت ها مسلمانان اند
وی	ادامــه	دــاد:	چــرا	دــر	مواجهــه	مســلمانان	بــا	کفــار	دــر	صدــر	
ــی	وجــود	نداشــت؟	چــرا	 ــن	موارد ــن	چنی ــخ	اي ــر	تاري اســالم	و	د
ــرا	 ــد؟	چ ــوم	کردن ــت	را	محک ــن	حرک ــلمانان	اي ــیاری	از	مس بس
ــد؟	از	 ــلمانان	بودن ــود	مس ــور	خ ــت	ک ــن	حرک ــان	اي ــتر	قربانی بیش
زمــان	پدیدــاری	داعــش،	بیشــترين	کشــته	شــدگان	از	مســلمانان	
بودــه	اســت.	ايــن	نشــان	مــی	دهــد	نمــی	تــوان	گفــت	ريشــه	ايــن	

ــارزان	 ــی	از	مب ــی	خیل ــت	و	حت ــالم	اس ــود	اس ــر	خ ــا	د ــت	ه جناي
ــان	دیگــر	هســتند. ــرو	ادی داعــش	غیرمســلمان	و	پی

ــه	تحلیــل	مــی	کننــد	و	مــی	 عبدالکريمــی	افــزود:	افرادــی	اينگون
ــه	وجــود	مــی	 ــن	وضعیــت	را	ب ــن	اســالم	اســت	کــه	اي ــد	اي گوين
آورد؛	ايــن	تحلیــل	قابــل	فهــم	اســت	کــه	يــک	جــوان	از	شــرايط	
موجــود	ناراضــی	بودــه	و	اينگونــه	تحلیــل	را	بیــان	کنــد	امــا	مــا	را	

ــل	درســتی	نمــی	رســاند. ــه	تحلی ب
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	برخــی	تحلیــل	هــا	مــی	گوينــد	کــه	ايــن	
پدیدــه	کار	تروريســت	هاســت	دــر	حالــی	کــه	تروريســم	بــه	معنای	
ايــن	اســت	کــه	يــک	نیــروی	سیاســی	بــرای	بهــره	گیری	سیاســی	
و	اســتفاده	از	قدــرت	و	دســتیابی	بــه	آن	از	خشــونت	اســتفاده	مــی	
کنــد.	مــن	اعتقادــی	بــه	ايــن	ندــارم	کــه	ايــن	فــرد	چهــره	سیاســی	
داشــته	و	يــا	تروريســت	باشــد.	ممکــن	اســت	برخــی	جريــان	هــای	
ــد	و	 ــی	کنن ــتفاده	سیاس ــان	از	آن	اس ــت	گراي ــد	راس ــی	مانن سیاس
علیــه	مهاجــرت	بــه	اروپــا	از	آن	اســتفاده	کننــد	امــا	بــه	نظــر	مــن	

ايــن	فــرد	سیاســی	نیســت.
اين	اسـتاد	دانشـگاه	گفت:	در	اين	جهان	رسـانه	ای	و	انسـان	رسـانه	
ای،	زيسـت	انسـان	و	فهم	آن	تحت	تاثیر	رسـانه	اسـت	و	تروريسـم	
هم	گفتمان	رسـانه	ای	اسـت	و	به	تعبیر	من	يک	فضای	پوپولیسـتی	
اسـت.	کار	متفکر	و	روشنفکر	مبارزه	با	ساده	سـازی	و	عوامیت	است.	
بـه	نظـر	می	رسـد	که	ايـن	پدیده	پیچیدـه	تر	از	آن	اسـت	کـه	با	اين	

تحلیل	هـا	بتـوان	آن	را	فهم	کرد.

بحران در ذات فرهنگ مدرن
وی	افــزود:	مــن	بــرای	فهــم	ايــن	پدیدــه	از	اصطــالح	بحــران	دــر	
ذات	فرهنــگ	اســتفاده	مــی	کنــم.	مرادــم	ايــن	نیســت	کــه	بعضی	
از	ايــن	فرهنــگ	هــا	دــارای	بحــران	هســتند	بلکــه	ذات	فرهنــگ	
ــک	 ــش	ي ــر	ذات	خود ــرن	د ــگ	مد ــارای	بحــران	اســت.	فرهن د
ــم	 ــی	کنی ــی	م ــر	روزگاری	زندگ ــا	د ــارد.	م ــی	د ــران	فرهنگ بح
ــا	مــرگ	فرهنــگ	مواجهیــم.	دــر	روزگار	مــا	فرهنگــی	کــه	 کــه	ب
خواهــان	رشــد	و	تعالــی	انســان	اســت،	مردــه	اســت	لــذا	فرهنــگ	

ــاً	بــه	دــور	از	تعالــی	و	رشــد	بــرای	انســان	اســت. مدــرن	ذات

بــا ظهــور مدرنیتــه رابطــه انســان بــا میــراث 
تاریخــی خــودش قطــع شــد

عبدالکريمــی	دــر	ادامــه	تشــريح	کرد:	انســان	گذشــته	يک	ســنت،	
ــر	آن	 ــراث	تاريخــی،	فرهنگــی	داشــت	و	انســان	د ــگ	و	می فرهن
ســاخته	مــی	شــد.	فرهنــگ	شــرط	نحــوه	تحقــق	انســان	اســت	بــا	
ظهــور	مدرنیتــه	رابطــه	انســان	بــا	میــراث	تاريخــی	خودــش	قطــع	
شــد.	با	ظهــور	فرهنــگ	مدــرن	و	انقطــاع	انســان	از	ســنت	و	میراث	
تاريخــی	خــود	فرهنــگ	مدــرن	ظهــور	پیدــا	کــرد	کــه	مختصــات	
و	ويژگــی	هايــی	دــارد	کــه	بــا	تمــام	فرهنــگ	هــای	گذشــته	بــی	
ــان	اســت	و	 ــی	خانم ــان	ب ــگ	انس ــن	فرهن ــر	اي ــاط	اســت.	د ارتب

چهــره	وحشــتناکی	از	آن	ظهــور	مــی	کنــد.

جهان امروز خالی از معناست
ــرگ	 ــر	چهــره	محمــد	بوهــالل،	م ــن	د ــت:	م ــه	گف ــر	ادام وی	د
انســان	را	مــی	بینــم؛	گويــی	ذات	انســان	دــر	خطــر	اســت.	فرهنگ	
جدیــد	شــکل	خاصــی	از	عقالنیــت	ابــزاری	اســت	که	گويــی	جهان	
منبعــی	بــرای	بهــره	بردــاری	از	انســان	اســت.	انســان	امــروز	يــک	
انســان	مصــرف	گراســت	و	دــارای	هیــچ	آرمانــی	کــه	انســان	دــر	
تحــول	درونــی	خــود	جســتجو	کنــد،	نیســت.	ايــن	جهــان،	جهانــی	
خالــی	از	معناســت.	وقتــی	جهــان	تهــی	از	معنــا	شــد،	انســان	نیــز	
تهــی	و	بــی	دــرون	مايــه	مــی	شــود	و	ايــن	انســان	هیــچ	تعهدــی	

بــه	طبیعــت	و	دیگــری	ندــارد.

عبدالکريمــی	افــزود:	حــال	تصــور	کنیــد	کــه	دــر	جامعــه	اروپايــی	
انســان	هــای	مهاجــری	داريــم	کــه	هیــچ	وابســته	فرهنگی	بــه	آن	
جامعــه	ندارنــد	و	دــرون	خودشــان	عقدــه	هــای	فــراوان	هــم	دارند	
و	همچنیــن	دــارای	هیــچ	فرهنگ	گذشــته	ای	هــم	نیســتند	و	تعلق	
خاطــری	بــه	فرهنگ	گذشــته	خــود	ندارنــد.	مهاجريــن	امــروزی	نه	
دــر	مــأوای	ســنت	تونســی،	افريقايــی	و	...	زندگــی	مــی	کننــد	و	نــه	
دــر	مــأوای	عقــل	مدــرن	کانتــی،	دکارتــی	و	...	زيســت	مــی	کنند	و	
هیــچ	کدــام	از	آنهــا	دــر	آن	پدیدــار	نمی	شــود.	گويــی	انســان	امروز	
دــر	جايــی	نامعلــوم	بــه	زمیــن	پرتــاب	شــده	کــه	نــه	آغــاز	و	مــاوای	

آن	معلــوم	اســت	و	نــه	پايــان	و	انجــام	آن.

انسان امروز، شبه انسان است
ــن	 ــر	اينکــه	اي ــد	ب ــا	تاکی اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	آزاد	اســالمی	ب
انســان	را	دیگــر	نمــی	تــوان	انســان	نامیــد	گفت:	اين	انســان،	شــبه	
انســان	اســت.	ايــن	انســان	وقتــی	مــی	خواهــد	مناســبات	خودــش	
را	بــا	دیگــران	معلــوم	کنــد،	از	چنیــن	خشــونت	هايــی	اســتفاده	می	
کنــد	و	دلیــل	آن	ايــن	اســت	کــه	بــه	جايــی	تعلــق	ندــارد.	امــروز	
نوعــی	بــی	میلــی	دــر	اکثريــت	بشــر	بــه	فعالیــت	هــای	فرهنگــی	
ــی	آيندــه	شــده	اســت	 ــروز	ب ــد	گفــت	انســان	ام ــارد.	باي وجــود	د
يعنــی	انســان	امــروز	هــم	از	گذشــته	خودــش	بريدــه	شــده	و	هــم	
اينکــه	اتوپیايــی	ندــارد.	دــر	گذشــته	مذهــب	مــی	گفــت	چگونــه	
بايــد	زندگــی	کنــد	و	يــا	دــر	قــرون	18	و	1۹	ايدئولــوژی	هــای	آن	
زمــان	مــی	گفتند	کــه	چگونــه	بــا	نابســامانی	هــا	برخــورد	کنــد.	اما	
دــر	روزگار	پســامدرن،	مذهــب	بــه	واســطه	عقــل	روشــنگری	بــه	
ــوژی	 ــزل	شــد	و	ايدئول ــر	ســوال	رفــت	و	ايمــان	مســیحی	متزل زي
ــا	بشــر	 ــی	داشــت،	ام ــرن	1۹	بشــر	آرمــان	هاي ــد،	دــر	ق هــا	آمدن
روزگار	مدــرن	نــه	بــه	مذهــب	و	نــه	بــه	ايدئولــوژی	هــای	گذشــته	

اعتقادــی	دــارد.
ــه	 ــی	ب ــل	عدــم	ارزش	هــای	متعال ــه	دلی ــا	ب ــزود:	جهــان	م وی	اف
ــی	 ــی	هاي ــه	تندروي ــت،	ريش ــده	اس ــل	ش ــرآور	تبدی ــی	زج جهان
همچــون	بمــب	گــذاری	هــا	را	بايــد	دــر	اينگونــه	مســائل	جســتجو	
کــرد.	بــه	نظــر	مــن	جهــان	بــرای	محمــد	بوهــالل	زجــر	آور	شــده	
ــد	 ــام	ارزشــی	اســت.	باي ــه	نظ ــر	گون ــد	ه ــه	او	فاق ــرا	ک اســت،	چ
ــه	 ــون	آيند ــر	بد ــروز	بش ــوره	ای	همچــون	ام ــچ	د ــر	هی ــت	د گف
نبودــه	اســت،	لــذا	افــق	بــرای	او	بســیار	تنــگ	اســت	و	ايــن	افــق	
تنــگ	گاهــی	عرصــه	را	چنــان	بــرای	او	غیرقابــل	تحمــل	مــی	کند	

کــه	دســت	بــه	جنايــت	هــای	ايــن	چنینــی	مــی	زنــد.

در جهان کنونی مرجعیتی برای ارزش ها وجود ندارد
عبدالکريمــی	گفــت:	دــر	جهــان	کنونــی	مرجعیتــی	بــرای	ارزش	ها	
وجــود	ندــارد	و	هــر	گونــه	سلســله	مراتــب	ارزشــی	از	بیــن	رفتــه	و	
همــه	هــم	ســطح	شــده	انــد.	دــر	چنیــن	شــرايطی	اســت	کــه	هیچ	
گونــه	مرجعــی	بــرای	ارزش	هــا	نداريــم.	انســان	بــی	آيندــه	و	بــی	
اتوپیــا،		بــی	معناســت	و	تنهــا	مصــرف	گرايــی	مســاله	اوســت.	اگــر	

من در حادثه »نیس« مرگ انسان را می بینم/ 
بحران در ذات فرهنگ مدرن
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ايــن	مصــرف	گرايــی	ارضــا	نشــود،	تودــه	هــا	طغیــان	مــی	کننــد	
ــی	رســیده	اســت.	 ــک	نقطــه	بحران ــه	ي ــم	ب ــروز	مــی	بینی کــه	ام
مدرنیتــه	بــه	دلیل	بــی	بنیــاد	بودــن	ارزش	دــر	آن	نتوانســته	اســت،	
ــد.	 ــرای	انســان	گذشــته	و	ارزش	هــای	آن	بیاب ــی	ب ــچ	جايگزين هی
فرهنــگ	دــوره	جدیــد	مبتنــی	بــر	لــذت	اســت	و	معتقدــم	تفــاوت	

ذاتــی	بــا	فرهنــگ	قدیــم	دــارد.

ــی  ــائل سیاس ــه مس ــوان ب ــی ت ــس را نم ــه نی حادث
ــل داد تقلی

ــی	و	 ــائل	سیاس ــا	مس ــوان	ب ــی	ت ــس	را	نم ــه	نی ــزود:	حادث وی	اف
نظامــی	حــل	کــرد	و	ايــن	پدیدــه	قابــل	تقلیــل	دادــن	بــه	مســاله	
سیاســی	نیســت	چــرا	کــه	تقلیــل	دادــن	مســاله	تمدنــی	بــه	يــک	
ــن	 ــت.	اي ــاله	اس ــن	آن	مس ــع	نفهمید ــر	واق ــی	د ــاله	سیاس مس
ــی	دــارد	کــه	 ــی	معنــی	بودــن	جهــان	کنون مســائل	ريشــه	دــر	ب
ــه	ايــن	برمــی	گردــد	کــه	دــر	جهــان	امــروزی	 يــک	ريشــه	آن	ب
معانــی	متافیزيکــی	از	بیــن	رفتــه	اســت.	دــر	واقــع	جهانــی	کنونــی	
جهــان	بــی	متافیزيــک	شــده	اســت.	بشــر	درگذشــته	توســط	و	بــا	
اتــکا	بــه	متافیزيــک	بــرای	خودــش	يــک	نــوع	امنیــت	ايجــاد	مــی	
کــرد.	به	اعتبــار	دیگــر	همــه	پايــگاه	هــای	تئولوژيــک	و	متافیزيک	
دــر	دنیــای	کنونــی	از	بیــن	رفتــه	اســت	و	بشــر	بــی	معنــی	شــده	
اســت	دــر	صورتــی	کــه	دــر	دنیــای	گذشــته	متافیزيــک	و	تئولوژی	

بــه	زندگــی	بشــر	معنــا	مــی	بخشــید.

بی بنیاد شدن اخالق با ظهور دنیای مدرن
ــان	 ــدن	جه ــک	ش ــی	متافیزي ــت:	ب ــه	گف ــر	ادام ــی	د عبدالکريم
کنونــی	شــرايطی	اســت	کــه	مــی	تــوان	دــر	آن	محمــد	بوهــالل	
را	فهــم	کــرد.	دــر	واقــع	بــا	فروپاشــی	نظــام	هــای	متافیزيکی	بشــر	
ــی	 ــر	جهان ــر	نیچــه	د ــه	تعبی ــاد،	ب ــت	خودــش	را	از	دســت	د امنی
کــه	جهــان	مــرگ	خداســت،	حقیقــت	از	دســت	مــی	رود.	بــا	ظهور	
دنیــای	مدــرن،	بــی	بنیــاد	شــدن	اخــالق	را	نیــز	بــه	دنبــال	داريــم.	
بشــر	همــواره	بــرای	زيســت	اخالقــی،	توجیــه	داشــت	کــه	متکــی	
ــه	 ــرن	ک ــوران	مد ــر	د ــا	د ــود	ام ــوژی	ب ــا	تئول ــک	ي ــر	متافیزي ب
متافیزيــک	از	بیــن	رفــت	پايــه	هــای	اخــالق	متزلــزل	شــد	و	بشــر	

امــروز	مــی	گويــد	چــرا	بايــد	اخالقــی	زندگــی	کنــد؟
ــه	 ــرن	ب ــای	مد ــر	دنی ــا	د ــآور	شــد:	مــرگ	خد ــان	ياد ــر	پاي وی	د
ــه	معنــای	مــرگ	 معنــای	مــرگ	مطلــق	اســت	و	مــرگ	مطلــق	ب
اخــالق	و	مــرگ	اخــالق	بــه	معنــای	مــرگ	انســان	اســت.	مــن	از	
حوادــث	نیــس،	مــرگ	انســان	را	مــی	بینــم.	آنچــه	کــه	امــروز	دــر	

ــر	انســان	اســت. روی	کــره	زمیــن	راه	مــی	رود	کمت

ــر را در  ــلمانان مهاج ــت مس ــی نتوانس ــه اروپای جامع
ــد فرهنــگ خــود هضــم کن

ســیدجواد	میــری،	عضــو	هیــأت	علمــی	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	
ــه	نیــس	 ــر	حادث ــی	ب و	مطالعــات	فرهنگــی	دــر	نشســت	»تأمالت
فرانســه«	کــه	روز	گذشــته	دــر	ســالن	حکمــت	پژوهشــگاه	علــوم	
انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	دــر	ابتدــای	ســخنانش	
بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	هــر	اتفاقــی	کــه	مــی	افتــد	بســتر	و	تاريخچــه	
ای	دــارد،	گفــت:	دنیــای	مدــرن	فضايــی	دــر	جهــان	ايجــاد	کــرد	
ــا	 ــوژی	ه ــن	ايدئول ــرن	18	و	1۹	مســابقه	ای	بی ــل	ق ــر	اواي ــه	د ک
آغــاز	شــد	و	جهــان	و	انســان	را	دــر	قالــب	هــای	مســلط	آن	زمــان	
يعنــی	سوسیالیســم	يــا	لیبرالیســم	تعريــف	مــی	کردنــد.	حــاال	بــه	

نــاگاه	دــر	ايــن	وضعیــت	تغییــری	ايجــاد	شــد.
وی	افــزود:	ســوال	ايــن	اســت	کــه	حرکــت	هــای	انتحــاری	کــه	در	
جهــان	ايجــاد	شــد	دــر	چــه	وضعیتــی	شــروع	شــده	اســت؟	اشــغال	
افغانســتان	توســط	شــوروی	نقطــه	عطفــی	دــر	ايجــاد	و	بازتولیــد	
ايــن	حرکــت	هــا	بــود	و	بــه	يمــن	جهانــی	شــدن،	ايــن	الگوهــای	
ــغال	 ــا	اش ــان	ب ــد.	همزم ــی	ش ــا،	جهان ــر	دنی ــن	د ــونت	آفري خش
ــالب	اســالمی	 ــاد	و	انق ــران	رخ	د ــر	اي ــم	د ــی	ه افغانســتان،	اتفاق
بــه	پیــروزی	رســید.	برخــی	هــا	مــی	گفتنــد	کــه	جوامــع	بايــد	ســیر	
تحــول	مشــخصی	ســیر	کنــد	کــه	بــه	جهــان	مدــرن	برســند	کــه	

طــی	آن	پــروژه	سکوالريســم	تعريــف	مــی	شــود.	دــر	ايــران	اتفاقی	
کــه	منجــر	بــه	تغییــر		ايدــه	آلهــا		مــی	شــد	ايــن	بــود	کــه	دیــن	
ــه	عرصــه	بومــی	برگشــته	اســت.	دــو	الگــو	دــر	جهــان	اســالم	 ب
شــکل	گرفــت	کــه	يکــی	نمونــه	هــای	انتحــاری	بودنــد	و	دیگری	
نمونــه	هايــی	اســت	کــه	دیانــت	را	همــراه	بــا	معنــا	و	عقالنیــت	می	

خواســتند	دــر	دنیــا	پايــه	گــذاری	کننــد.
ــه	 ــر	ب ــی	منج ــه	يک ــان	ک ــو	گفتم ــن	د ــاد:	اي ــه	د ــری	ادام می
ــی	 ــری	م ــد	و	دیگ ــم	و	...	ش ــد	طالبانیس ــی	مانن ــی	هاي تندروي
ــش	 ــی	هدف ــد،	يک ــتی	ده ــن	را	آش ــل	و	دی ــن	عق ــت	بی خواس
گرفتــن	قدــرت	سیاســی	و	شــايد	يــک	دولــت	مرکــزی	بــود	امــا	در	
دیگــری	هدــف	چیــز	دیگــری	بــود.	دــر	نــگاه	افــراد	از	گــروه	اول،	
هســتی	يــک	بســته	خیــر	و	شــر	اســت	و	آنهــا	نیروهــای	خیــری	
هســتند	کــه	رســالت	دارنــد	شــر	را	از	بیــن	ببرنــد.	بــه	نظر	می	رســد	
کــه	بســیاری	از	حــرکات	هايــی	ماننــد	طالبــان،	بوکوحــرام	و	داعش	
ــه	آنهــا	گرويدــه	مــی	 کــه	امــروزه	رخ	مــی	دهــد	و	افرادــی	کــه	ب
شــوند	درمقطعــی	دــوره	هايــی	دــر	افغانســتان	دیدــه	باشــند	و	بعــد	

ــه	کل	دنیــا	رفتــه	باشــند. ب
ــوروی	 ــا	ش ــارزه	ب ــرای	مب ــه	ب ــی	ک ــیاری	از	افراد ــزود:	بس وی	اف
ــا	 ــای	دنی ــه	جاه ــم	وارد	بقی ــم	ک ــد	ک ــه	بودن ــتان	رفت ــه	افغانس ب
ماننــد	اروپــا	و	آمريــکا	مــی	شــوند	کــه	مــن	شــخصا	دــر	ســوئد	و	
ــی	را	هــم	 ــل	اينکــه	عرب ــه	دلی ــم	و	ب ــی	دید ــا	را	م انگلســتان	آنه
ــی	از	 ــرای	خیل ــا	مرجــع	ب ــه	شــیخ	ي ــد	آرام	آرام	ب ــد	بودن خــوب	بل
افــراد	جوانتــر	تبدیــل	مــی	شــدند.	بــه	نظــر	مــی	رســد	ايــن	نــوع	
از	مســلمانان	کــه	نســل	دــوم	و	ســوم	مهاجــران	دــر	اروپــا	بودنــد	
را	مــی	تــوان	اساســا	بــا	اســالم	حکمــی	و	ســنتی	ناآشــنا	دانســت	و	

ــود. ــا	اســالمی	آشــنا	بودنــد	کــه	خشــونت	گــرا	ب ــا	ب اتفاق
عضــو	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	دــر	ادامــه	
گفــت:	کتابــی	بــه	نــام	مدیريــت	توحــش	نوشــته	ابــی	بکــر	ناجــی	
وجــود	دــارد	کــه	دــر	آن	صحبــت	از	توحــش	مــی	شــود	و	جالــب	
اســت	کارهــای	داعــش	را	توحــش	نمــی	دانــد.	بلکــه	مــی	گويــد	
ايــن	وضعیــت	جهــان	مدــرن	اســت	کــه	وضعیــت	کنونــی	را	يــک	
وضعیــت	توحــش	مــی	دانــد	و	مــی	گويــد	مــا	چگونــه	بايــد	از	ايــن	
ــی	زندگــی	معنادــار	مــی	 وضعیــت	بیــرون	بیايیــم.	چــرا	کــه	زمان
ــه	 ــی	ک ــم	و	زمان ــه	کنی ــم	پیاد ــی	را	بتوانی ــن	اله ــه	قوانی ــود	ک ش
نتوانیــم،	زندگــی	خالــی	و	بــی	معنــا	مــی	شــود	و	آن	را	توحــش	مــی	
نامــد.	امــا	اتفــاق	فرانســه	را	از	چنــد	بعــد	مــی	تــوان	بررســی	کــرد	
يــک	نــگاه		رويکردهايــی	اســت	کــه	نســبت	بــه	مهاجــرت	وجــود	

ــارد. د
ــه	 ــان	ب ــای	اروپايی ــه	رويکرده ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــر	ادام ــری	د می
ــه	نیــروی	کار	دــر	 ــاز	ب ــه	خاطــر	نی مهاجــرت	گفــت:	دــر	اوايــل	ب
اروپــا	و	آمريــکا	آنهــا	بــه	ايــن	فکــر	بودنــد	کــه	بايــد	افــراد	را	دــر	
ــای	 ــذاری	ه ــت	گ ــا	سیاس ــد.	ام ــتحاله	کنن ــود	اس ــگ	خ فرهن

بعدــی	بايــد	حــد	وســطی	را	پیدــا	مــی	کــرد	تــا	بیــن	فرهنــگ	هــا	
ســازگاری	ايجــاد	نماينــد	کــه	بــه	نظــر	مــی	رســد،	ايــن	سیاســت	
هــم	شکســت	خــورد.	آنهــا	بــه	ايــن	نتیجــه	رســیدند	کــه	فرهنــگ	
هــای	مختلــف	اصالــت	دارنــد	و	فرهنــگ	غالــب	و	مرجعــی	وجــود	
ــه	 ــا	ب ــگ	ه ــه	فرهن ــم	ک ــاد	کنی ــی	ايج ــد	فضاي ــا	باي ــارد	و	م ند

ــند. بالندگــی	برس

تنوع فرهنگی در اروپا و آمریکا شکست خورد
ــکا	 ــا	و	آمري ــر	اروپ ــی	د ــوع	فرهنگ ــن	تن ــر	م ــه	نظ ــزود:	ب وی	اف
شکســت	خــورد	و	مــا	شــاهد	اينگونــه	حرکــت	هــای	تنــد	هســتیم	
و	بــه	دنبــال	آن	خالهايــی	کــه	ايجــاد	شــده	اســت	ايــن	حــرکات	را	
مــی	بینیــم.	امــا	اينجــا	ايــن	ســوال	پیــش	مــی	آيــد	کــه	مــا	بايــد	
چــه	کنیــم؟	االن	دــر	اروپــا	وضعیــت	بــه	گونــه	ای	شــده	اســت	که	
راســت	هــای	تندــرو	زمانــی	هیــچ	کســی	حــرف	شــان	را	گــوش	
نمــی	دــاد	گــوش	شــنوا	دارنــد	يــا	فردــی	ماننــد	ترامپ	بــا	صحبت	
هــای	ضدنژادــی	جامعــه	را	بــه	ســمت	خــود	مــی	کشــاند	و	جامعــه	
شــايد	بــه	ســمت	نژادپرســتی	و	يــا	اصالــت	دادــن	بــه	نــژاد	وغیــره	
حرکــت	مــی	کنــد	يعنــی	دچــار	يــک	تضــاد	و	کشــمکش	درونــی	

شــده	اســت.
ــا	ســخن	مــی	گويیــم	 ــاره	اروپ میــری	افــزود:	مــا	زمانــی	کــه	درب
مســاله	نــژاد	را	نبايــد	از	معادــالت	فکــری	خودمــان	حــذف	کنیــم.	
شــايد	دــر	ايــران	و	ترکیــه	بحــث	نــژاد	مهــم	نباشــد.	امــا	بــه	نظــرم	
دــر	اروپــا	ايــن	مســاله	مهــم	اســت.	گیدنــز	دــر	ســال	هــای	اخیــر	
مطالعــه	ای	بــر	روی	برخــی	جوامــع	اروپــا	انجــام	دادــه	بــود	وقتــی	
بــه	نتايــج	آن	نــگاه	مــی	کنیــد	مــی	بینیــد	کــه	بدتريــن	وضعیــت	
ــوان	 ــه	عن ــژاد	را	ب ــد.	يعنــی	مســاله		ن ــا	دارن را	مســلمانان	دــر	اروپ
متغیــری	کــه	بســیار	مهــم	اســت	و	تاثیــر	عمیقــی	دــر	معادــالت	
اجتماعــی	دــارد	بايــد	دــر	نظــر	گرفــت	و	ايــن	بازخــورد	زيادــی	بــر	
جمعیــت	کثیــری	از	مهاجــران	داشــته	اســت.	تــا	جايــی	کــه	بــرای	
ــا	 ــخصه	ه ــات	و	مش ــری	خصوصی ــد	از	يکس ــتن	باي ــر	زيس بهت

ــود. ــار	ب برخورد
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	آيا	ايــن	حرکــت	هايی	کــه	برخی	مســلمانان	
دــر	اروپــا	انجــام	می	دهنــد	خــارج	از	بحــث	تشــکیالتی	آنهاســت؟	
بــه	نظر	مــن	يکــی	از	داليــل	آن	اين	اســت	کــه	بســیاری	از	افرادی	
کــه	به	ايــن	حرکــت	ها	مــی	پیوندنــد،	بنیــان	هــای	دینــی	آنچنانی	
ندارنــد.	اســالمی	کــه	ايــن	افــراد	از	آن	صحبــت	مــی	کننــد	يــک	
گفتمــان	ســنتی	اســت	و		بــه	نظــر	مــی	رســد	جامعــه	میزبــان	هنوز	
ايــن	افــراد	را	قبــول	نکردــه	اســت.	شــايد	اتفاقاتــی	کــه	دــر	جامعــه	
اروپايــی	مــی	بینیــم	فقــط	زايیدــه	ايــن	نباشــد	کــه	مســلمانان	يــا	
مهاجــران	دیگــر	نتوانســتند	خودشــان	را	بــا	فرهنــگ	آنجــا	تطبیق	
بدهنــد،	بلکــه	شــايد	جامعــه	میزبــان	هــم	نتوانســته	کــه	آنهــا	را	در	

خــود	هضــم	و	خــود	را	بــرای	پذيــرش		آنهــا	آمادــه	کنــد.
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ــزارش گــــ

ــت:	 ــگاه	گف ــتاد	دانش ــی،	اس ــا	اهلل	بیگدل عط
150	ســال	اســت	کــه	مــا	داريــم	بیــن	
ديــن	و	مدرنیتــه	جمــع	می	کنیــم	و	ذيــل	
ــن	 ــم.	چنی ــی	می	کنی ــب	زندگ ــوری	ترکی تئ
ــت	 ــاً	وضعی ــی	را	اصطالح ــای	تمدن وضعیت	ه

ــد. ــی	گوين ــاد	م ــی	بنی ب
دهمیــن	دوره	تربیتــی	آموزشــی	مناديــان	
حکمــت	همچــون	ســنوات	گذشــته	بــا	
حضــور	طــالب	و	دانشــجويان	فعــال	فرهنگی	
ــاه	در	 ــی	31	تیرم ــر	ال سراســر	کشــور	از	۲5	تی
ــاتید	 ــری	از	اس ــا	بهره	گی ــدران	ب ــتان	مازن اس
صاحب	نظــر	ملــی	و	منطقــه	ای	در	حــال	

ــت. ــزاری	اس برگ
در	روز	دوم	دوره	عطــاءاهلل	بیگدلــی،	اســتاد	
دانشــگاه	و	فارغ	التحصیــل	فقــه	و	حقــوق	
ــخ	 ــث	»تاري ــادق)ع(	مبح ــام	ص ــگاه	ام دانش
ــات	 ــه	جلس ــد،	در	ادام ــه	کردن ــدن«	را	ارائ تم
ــوع	 ــا	موض ــی	ب ــناس	فرهنگ ــی،	کارش ابوتراب
ــان	 ــا	دانش	پژوه ــی«	ب »ضــرورت	غرب	شناس
ــت	 ــت	و	درنهاي ــو	پرداخ ــه	گفتگ ــد	ب عالقه	من
بــا	ســخنرانی	حجت	االســالم	ترابی	نســب	
ــدران	 ــتان	مازن ــون	اس ــرارگاه	علوي ــئول	ق مس

ــید. ــان	رس ــه	پاي 	روز	دوم	دوره	ب
ــی	ســبک	 ــورد	چراي ــی	در	م عطــاءاهلل	بیگدل
زندگــی	امــروز	جامعــه	ايــران	گفــت:	شــماها	
کــه	دغدغــه	انقــالب	اســالمی	داريــد	خــوب	
ــرا	 ــه	چ ــد	ک ــر	کنی ــن	فک ــه	اي ــه	ب ــت	ک اس
مــا	داريــم	اين	طــور	زندگــی	می	کنیــم؟	
ــم؟	 ــات	نداري ــری	از	حی ــورت	ديگ ــرا	ص چ
ديگــری	 يک	شــکل	 بــه	 تمــدن	 چــرا	
ــت	 ــک	وضعی ــه	از	ي ــده	ک ــه	ش ــم؟	چ نداري
ــر	 ــی	ديگ ــت	تمدن ــک	وضعی ــه	ي ــی	ب تمدن
گــذار	کرديــم؟	چــرا	مــا	ناکارآمديــم؟	چــرا	ما	
ــه	 ــه	شــما	ب بحران	زده	ايــم؟	ديــدن	آمارهــا	ب
ــران	زده	 ــت	بح ــه	وضعی ــد	ک ــک	می	کن کم
ــر	 ــال	ديگ ــی	س ــد؟	س ــر	ببینی ــران	را	بهت اي
ــا	 ــن	جنگل	ه ــم	اي ــه	دهی ــور	ادام همین	ط
ــان	 ــهرها	همه	م ــه،	در	ش ــن	رفت ــه	از	بی هم
ــم	 ــويم،	نمی	خواهی ــه	می	ش ــی	خف از	آلودگ
فکــر	کنیــم	کــه	چــرا	اين	طــور	زندگــی	
می	کنیــم.	هنــوز	بــه	شــکل	ابلهانــه	ای	
فکــر	می	کنیــم	کــه	بــا	کار	کارشناســی	
را	 و	مشــکالت	 مســائل	 ايــن	 می	تــوان	
حــل	کــرد	کــه	نمی	فهمیــم	کــه	کار	از	يــک	

ــت. ــراب		اس ــری	خ ــای	مهم	ت ج
ــان	اينکــه	»چــرا	 ــا	بی ــن	اســتاد	دانشــگاه	ب اي
مــا	ايرانی	هــا	اين	جــور	زندگــی	کــردن	را	
ــای	 ــق	آماره ــار	داشــت:	طب ــم.«	اظه پذيرفتی
ــاعت	 ــا	8	س ــی	از	دانشــجويان	م ــمی	برخ رس
ــبک	 ــد.	س ــازی	کار	می	کنن ــای	مج ــا	فض ب
تــا	۲00	ســال	قبــل،	 تمدنــی	مــا	150	
يک	چیــز	ديگــری	بــوده	اســت.	ســبک	
ــاله	 ــابقه	1000	س ــک	س ــا	ي ــی	م ــی	قبل زندگ
دارد.	تمدنــی	کــه	بــا	همــه	نواقصــش	مبتنــی	

ــود. ــکل	گرفته	ب ــی	ش ــگاه	دين ــر	ن ب
ــد	 ــی	زود	بتوانی ــی	يعن ــگاه	تمدن ــت:	ن وی	گف
از	ظاهرهــای	تمدنــی	بــه	باطــن	تفکــری	
ــودن	 ــد	ب ــودن	و	نظام	من ــر	ب ــیم،	کل	نگ برس

پديده	هــا	را	بفهمیــم.
ــول	 ــی	اف ــورد	چراي ــی	در	م ــاءاهلل	بیگدل عط
تمــدن	ســنتی	ايــران	اظهــار	داشــت:	در	
ــا	و	 ــا	اروپ حــدود	صــد	و	پنجــاه	ســال	پیــش	ب
پیشــرفت	های	آن	هــا	آشــنا	شــديم	از	آن	طــرف	
شکســت	هايی	کــه	مــا	در	جنگ	هــای	متعــدد	
ــه	 ــا	ب ــم،	انديشــمندان	م روســیه	خــورده	بودي
ــول	 ــا	اف ــرا	م ــه	چ ــد	ک ــر	می	کردن ــن	فک اي
ــا	 ــروه	م ــمندان	در	3	گ ــن	انديش ــم.	اي کرده	اي

را	فراخواندنــد.
ــن	 ــروه	اول	متدينی ــزود:	گ ــه	اف وی	در	ادام
ــم	 ــت	ه ــه	اقلی ــد	ک ــد	بودن ــع	تقلی و	مراج
ــگاه	الهــی	 ــه	ن ــد	ب ــد	باي ــد،	معتقــد	بودن بودن
و	اســالم	نــاب	بازگرديــم.	گــروه	ديگــر	
ــا	 ــده	و	م ــی	تمام	ش ــدن	دين ــد	تم می	گفتن
ــا	 ــم،	اين	ه ــی	کنی ــد	زندگ ــی	باي ــاًل	غرب کام
ــمندان	آن	 ــی	انديش ــد.	باق ــت	بودن ــم	اقلی ه
ــد	 ــا	باي ــه	م ــد	ک ــاور	بودن ــن	ب ــر	اي ــان	ب زم
ــد	 ــن	بودن ــر	اي ــم،	ب ــی	کنی ــی	زندگ ترکیب
ــدرن	را	 ــنتی	و	م ــان	س ــای	جه ــه	بدی	ه ک
دور	بريزيــم	و	درعین	حــال	از	خوبی	هــای	
ــدن	 ــن	تم ــم	و	بهتري ــتفاده	کنی ــر	دو	اس ه
جهــان	را	می	ســازيم.	150	ســال	اســت	کــه	
ــوری	 ــل	تئ ــم	و	ذي ــع	می	کنی ــم	جم ــا	داري م

ترکیــب	زندگــی	می	کنیــم.
بیگدلــی	در	مــورد	چگونگــی	پاســخ	های	
ــه	 ــای	جامع ــه	نیازه ــران	ب ــروز	اي ــت	ام زيس
ــما	 ــه	در	ش ــن	ک ــاز	بنیادي ــر	نی ــت:	در	ه گف
ــد؛	 ــه	3	دســته	پاســخ	می	ده ــود	دارد	جامع وج
ــنتی	 ــی	س ــخ،	گرايش	هاي ــته	پاس ــک	دس ي
و	دينــی	اســت.	يــک	دســته	پاســخ	های	
و	 آخــر	 دســته	 اســت.	 غربــی	 و	 مــدرن	
ترکیبی	انــد.	 پاســخ	های	 بزرگ	تــر	 البتــه	
چنیــن	وضعیت	هــای	تمدنــی	را	اصطالحــًا	

بی	بنیــاد. وضعیــت	 می	گوينــد	
زندگــی	 افــزود:	مغشــوش	 ادامــه	 در	 وی	

می	کنیــم.	اگــر	قصــد	تحصیــل	علــم	داريــد	در	
نظــام	غربــی	تنهــا	نهــاد	موجــود	يونیورســیتی	
و	دانشــگاه	اســت.	در	جهــان	قديــم	و	دوره	
صفويــه	بــرای	تحصیــل	علــم	بايــد	بــه	حــوزه	
مراجعــه	می	شــد.	در	غــرب	چــه	الهیــات	
ــاروارد	 ــه	ه ــد	ب ــات،	باي ــه	رياضی ــی	چ بخوان
بــروی.	در	دوران	صفويــه	هــم	بــرای	تحصیــل	
ــون	 ــرا؟	چ ــوزه.	چ ــروی	ح ــد	ب ــات	باي رياضی
ــاد	حاکــم	اســت	و	 در	هــر	دو	تمــدن	يــک	بنی

بی	بنیــادی	نداريــم.
وی	در	مــورد	وضعیــت	بی	بنیــاد	حاکــم	در	
جامعــه	امــروز	ايــران	گفــت:	حــاال	شــما	
می	خواهیــد	در	ايــران	امــروزی	درس	بخوانیــد،	
ــه،	 ــوزه	علمی ــی	ح ــم	يک ــاد	داري ــته	نه 3	دس
يکــی	دانشــگاه	و	ســومی	هــم	نهادهــای	

ــادق. ــام	ص ــگاه	ام ــل	دانش ــی	مث ترکیب
ــادی	 ــن	بی	بنی ــزود:	اي ــه	اف ــی	در	ادام بیگدل
ــم	در	 ــد.	عل ــرايت	می	کن ــم	س ــم	ه ــه	مفاهی ب
ايــران	چــه	معنــی	می	دهــد؟	در	غــرب	منظــور	
از	علــم	ســاينس	اســت	وتکلیــف	معلوم	اســت.	
ــه	 ــاً	مشــخص	نیســت	ک ــران	واقع ــی	در	اي ول
منظــور	از	علــم	چیســت؟	شــما	می	خواهیــد	در	
ايــن	وضعیــت	بحــران	اجتماعــی	چــه	کنیــد؟
ايــن	کارشــناس	حــوزه	علــوم	انســانی	بــا	بیان	
ايــن	مســئله	کــه	»وضعیــت	اجتماعــی	ايــران	
ــاد	 ــک	بنی ــر	ي ــی	ب ــر	زيســت	مبتن ــم	ب تصمی
ندارنــد«	گفــت:	تشــتت	اجتماعــی	در	آن	بیش	
از	حــدی	اســت	کــه	قابــل	مديريــت	باشــد.	در	
ــکان	حــل	مســئله	وجــود	 ــاد	ام ــان	بی	بنی جه
ــران	 ــت،	بح ــئله	نیس ــن	مس ــون	اي ــدارد.	چ ن

اســت.
وی	در	ادامــه	بــا	بیــان	اينکــه	»مشــکل	جامعه	
ايــران	ايــن	اســت	کــه	طرفیــن	دعــوای	ديــن	
و	مدرنیتــه	باهــم	باالنس	هســتند.«	افــزود:	10	
درصــد	پیــرو	مدرنیتــه	و	10	درصد	هــم	متدين	
نــاب	داريــم،	بیــن	ايــن	دو	گــروه	عمــده	افــراد	
ــچ	کاری	 ــل	هی ــن	دلی ــه	همی ــد،	ب ترکیبی	ان
ــده	 ــد	خراب	ش ــتش	بزنی ــرد	دس ــود	ک نمی	ش

اســت.
ــوان	از	 ــه	می	ت ــا	بیــان	اينکــه	چگون ــی	ب بیگدل

ــت:	 ــارج	شــد،	گف ــاله	خ ــن	بحــران	۲00	س اي
وضعیــت	ايــران	راه	حلــی	نــدارد	اال	اينکــه	
بنیادهــا	را	عــوض	کنیــم،	يعنــی	مــردم	ايــران	
فقــط	در	يــک	صــورت	از	ايــن	وضعیــت	
مذبــذب	می	تواننــد	خــارج	شــوند،	اينکــه	
تصمیــم	بگیرنــد	بــر	اســاس	يــک	بنیــاد	

ــدرن. ــا	م ــی	ي ــا	دين ــد	ي ــی	کنن زندگ
در	 شناســی	 غــرب	 کارشــناس	 ايــن	
ــران	 ــی	اي ــت	اجتماع ــزود:	وضعی ــه	اف ادام
به	گونــه	ای		اســت	کــه	مــا	يــک	جامعــه	
تحــت	 کــه	 داريــم	 ژلــه	ای	 مذبــذب	
قــرارداد،	 متعــددی	 نیروهــای	 تأثیــر	
يکــی	گرايش	هــای	مــدرن،	يکــی	هــم	
گرايش	هــای	دينــی	اســت	کــه	هــر	دو	
قــوی	هســتند	و	يــک	ضلــع	کوچک	تــر	
هــم	گرايش	هــای	ايرانــی	هســتند.	اگــر	
يکــی	از	ايــن	گرايش	هــا	خیلــی	قوی	تــر	
ــت	 ــکالت	مملک ــی	از	مش ــود	خیل ــه	ب از	بقی

می	شــد. حــل	
بیگدلــی	در	مــورد	چرايــی	مصرف	کننــده	
ــی	 ــت:	انســان	ايران ــی	گف ــه	ايران ــودن	جامع ب
ــدرن	 ــت،	م ــه	طبیع ــادش	نســبت	ب چــون	بنی
نیســت	نمی	تواننــد	تکنولــوژی	بســازد	و	چــون	
ــد	 ــتفاده	نکن ــوژی	اس ــم	از	تکنول ــد	ه نمی	توان
چــون	يــک	انســان	ســنتی	نیســت	درنتیجــه	

می	شــود. مصرف	کننــده	
در	ادامــه	جلســات،	مهنــدس	ابوترابــی	بــا	
بــا	 غرب	شناســی«	 »ضــرورت	 موضــوع	
گفتگــو	 بــه	 عالقه	منــد	 دانش	پژوهــان	

پرداخــت.
ــخ	 ــه	تاري ــی	مطالع ــان	چراي ــا	بی ــی	ب ابوتراب
تمــدن	گفــت:	بعضی	هــا	بــر	ايــن	نظرنــد	کــه	
ــود	 ــدش	می	ش ــیم	و	ض ــالم	را	بشناس ــا	اس م
غــرب.	ُتعــَرُف	ااَلشــیاء	بــه	اَضداِدهــا.	بعضــی	
ــر	ايــن	نظرنــد	کــه	به	منظــور	مقابلــه	 ديگــر	ب
ــرب	را	 ــد	غ ــرم	باي ــگ	ن ــرب	و	در	جن ــا	غ ب
به	مثابــه	 بشناســیم،	يعنــی	غرب	شناســی	

دشمن	شناســی.
وی	در	ادامــه	گفــت:	غربــی	هــا	بــر	ايــن	
ــال	 ــری	در	ح ــع	بش ــه	جوام ــتند	ک ــگاه	هس ن
ــه	 ــر	قل ــروزی	ب ــان	ام ــتند	و	انس ــد	هس رش
ــن	اصــل	تکامــل	 ــه	اي ــراردارد	کــه	ب ــخ	ق تاري
و	پیشــرفت	می	گوينــد.	نــگاه	خطــی	بــه	
تاريخ	دارنــد	و	معتقدنــد	تمدن	هــا	همیشــه	
ــگاه	 ــی	ن ــه	شــدن	اند	ول در	حــال	رشــد	و	بهین
ــگاه	 ــه	ن ــه	ب ــم	ک ــه	تاريخ	داري ديگــری	هــم	ب
دوره	ای	معــروف	اســت،	نــگاه	دوره	ای	بــه	
ــود	 ــی	صع ــر	تمدن ــت	ه ــد	اس ــدن	معتق تم

وافــول	دارد.
ــودش	 ــرب	خ ــروز	غ ــت:	ام ــان	گف وی	در	پاي
ــه	 ــا	مطالع ــا	ب ــد	و	م ــخ	می	دان ــه	تاري ــر	قل را	ب
ــی	 ــی	از	مباحث ــم	خیل ــدن	می	توانی ــخ	تم تاري
کــه	امــروز	غرب	بــر	آن	مســلط	شــده	اســت	را	
از	روی	ايــن	دو	نــگاه	بــه	تمــدن	احصــاء	کنیم.

یک استاد دانشگاه:

وضع تمدنی ما بی بنیاد است/ذیل تئوری ترکیب سنت ومدرن زندگی می کنیم
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ــزارش گــــ

ــاء	کــه	دــر	پژوهشــگاه	 ــه	ابتن دــر	نشســت	نقــد	و	بررســی	نظري
علــوم	انســانی	و	مطالعــات	اجتماعــی	برگــزار	شــد،	آيت	اهلل	رشــاد	
بــه	تبییــن	نظريــه	خــود	دــر	مــورد	روش	فهــم	دینــی	پرداخــت.
ــه	 ــر	ادام ــی	د ــات	اجتماع ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل پژوهش
سلســله	کرســی	هــای	نقــد	و	مناظــره	خــود	نشســت	»نقــد	نظريه	
ــاد	 ــر	رش ــی	اکب ــت	اهلل	عل ــور	آي ــا	حض ــته	ب ــاء«	را	روز	گذش ابتن
رئیــس	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	اندیشــه	اســالمی	برگــزار	کــرد.	در	
ايــن	جلســه	علیرضــا	قائمــی	نیــا،	مهدــی	فیــض،	عبدــاهلل	نصری	
و	محمــد	عــرب	صالحــی		بــه	عنــوان	منتقــد	حضــور	داشــتند.

دــر	ابتدــای	جلســه	آيــت	اهلل	رشــاد	بــا	بیــان	اينکــه	نظريــه	ابتنــاء	
دــارای	دــو	کارکــرد	اســت	گفــت:	ايــن	نظريــه	دــر	چنــد	حــوزه	
ــوزه	 ــر	ح ــی	د ــد.	يک ــته	باش ــگاه	داش ــد	جاي ــی	توان ــی	م معرفت
فلســفه	دیــن	کــه	روش	شناســی	فهــم	دیــن	را	دــر	ايــن	حــوزه	
قلمدــاد	مــی	کنیــم	و	بــه	ايــن	پرســش	پاســخ	مــی	دهــد	کــه	دــر	
چــه	صورتــی	فهــم	درســت	يــا	نادرســت	از	دیــن	بــه	دســت	مــی	
آيــد؟	همچنیــن	مبانــی	تنظیــم	يــک	دســتگاه	روشــگانی	بــرای	
فهــم	دیــن	را	توضیــح	مــی	دهــد.	لــذا	نظريــه	ابتنــاء	مــی	توانــد	
مبانــی	يــک	دســتگاه	روشــی	را	بــرای	فهــم	دیــن	توضیــح	دهــد.
وی	گفــت:	دــر	نــگاه	دیگــر	ايــن	مــی	تــوان	ايــن	گونــه	فــرض	
کــرد	کــه	معرفــت	هايــی	از	دیــن	تولیــد	شــده	اســت.	امــا	آيــا	اين	
معرفــت	هــا	از	حجــت	برابــر	برخوردــار	هســتند؟	ايــن	نظريــه	می	
خواهــد	بگويــد	چنیــن	نیســت.	يکــی	از	مســائل	اساســی	کــه	دــر	
حــوزه	معرفــت	شناســی	دیــن	مطــرح	اســت	ايــن	اســت	کــه	دــر	
ــارد	و	دســتگاه	هــای	 ــوع	وجــود	د ــی	تن ــت	دین خصــوص	معرف

مختلفــی	بــه	عنــوان	معرفــت	دینــی	پدیــد	آمدــه	اســت.
	

چــه چیزهــای موجــب تطــور و تحــول معرفــت مــی 
شــود؟

رئیــس	پژوهشــگاه	فرهنگ	و	انديشــه	اســالمی	ادامــه	داد:	يکی	از	
مباحــث	اصلــی	مباحــث	فلســفه	دين	بحــث	تحــول	اســت.	اينکه	
چــه	چیزهــای	موجــب	تطــور	و	تحــول	معرفــت	مــی	شــود؟	ارائــه	
ــه	 ــی	اســت	ک ــت	يکــی	از	مباحث ــوزه	معرف ــه	تحــول	در	ح نظري
اگــر	روزی	بــه	مثابــه	يــک	دانــش	شــکل	بگیــرد	از	آن	بــه	عنــوان	
ــرده	مــی	شــود.	يکــی	از	مباحــث	 ــام	ب ــی	ن فلســفه	معرفــت	دين
اصلــی	فلســفه	معرفــت	ديــن	نظريــه	تحــول	اســت.	هــر	کــس	
ــن	 ــد.	اي ــن	کن ــه	نحــوی	تبیی ــه	تحــول	را	ب ممکــن	اســت	نظري

نظريــه	بــا	نــگاه	خــود	ايــن	مســئله	را	تبییــن	مــی	کنــد.

معرفت برآیند یک فرآیند است
وی	گفــت:	اصــل	نظريــه	بــر	چهــار	اصــل	مبتنــی	اســت.	
مبنــای	اول	ايــن	اســت	کــه	معرفــت	برآينــد	يــک	فرآينــد	اســت.	
ــی	 ــت	دين ــی	معرف ــت	و	برآيندوارگ ــون	معرف ــدی	تک فرآيندمن
اســت.	معرفــت	ايــن	گونــه	نیســت	کــه	مثــل	اشــراق	جرقــه	ای	
ــدی	را	 ــد	و	فرآين ــدا	مــی	کن ــج	تکــون	پی ــه	تدري بخــورد	بلکــه	ب

ــد	اســت. ــک	فرآين ــد	طــی	ي ــد	و	برآين ــی	کن طــی	م

عناصــری کــه در فرآینــد تکــون معرفــت تاثیــر می 
گذرانــد

ــن	اســت	کــه	ســازوکارهايی	کــه	در	 وی	ادامــه	داد:	اصــل	دوم	اي
ــون	 ــد	گوناگ ــی	گذران ــر	م ــت	تاثی ــون	معرف ــد	در	تک ــن	فرآين اي
انــد.	مــی	تــوان	گفــت	کــه	پــاره	ای	از	عناصــر	دخیــل	در	تکــون	
معرفــت	عناصــری	هســتند	کــه	حقــاً	در	تکــون	معرفــت	دخیــل	
هســتند	و	دخالــت	آنهــا	نیــز	بــه	حــق	اســت.	مثــال	دســتاوردهای	
عقــل	الجــرم	در	تکــون	معرفــت	آدمــی	موثــر	اســت.	در	معرفــت	
دينــی	بــا	نــگاه	مــا	ايــن	بــه	حــق	اســت	کــه	عقــل	را	در	معرفــت	
دينــی	لحــاظ	کنیــم،	بــر	عکــس	اشــعری	هــا	يــا	گرايشــات	ايمان	

گرايانــه	کــه	عقــل	را	دخالــت	نمــی	دهنــد.
ــوت	 ــام	ثب ــه	لحــاظ	مق ــل	هــم	ب ــاره	ای	از	عوام ــه	داد:	پ وی	ادام
ــال	 ــل	باشــند.	مث ــد	دخی ــی	نباي ــل	باشــند	ول ممکــن	اســت	دخی
ــی	 ــت	آدم ــون	معرف ــا	در	تک ــات	م ــات	و	ذوقی ــف	و	گرايش عواط

موثــر	اســت	و	دخالــت	مــی	کنــد.	اينهــا	حقــاً	دخیــل	هســتند	ولی	
ــا	بــه	حــق	دخالــت	مــی	کننــد.	ايــن	عنصــر	موجــب	تحريــف	 ن

معرفــت	مــا	مــی	شــود.
آيــت	اهلل	رشــاد	گفــت:	دســته	ســومی	را	نیــز	مــی	تــوان	فــرض	
ــر	 ــی	در	ه ــر	جنبش ــال	ه ــد.	مث ــل	ان ــم	دخی ــا	ه ــه	اينه ــرد	ک ک
جــای	کیهــان	رخ	دهــد	چــون	همــه	بــر	هــم	تاثیــر	مــی	گذارنــد،	
از	جملــه	بــر	معرفــت	مــا	نیــز	تاثیرگــذار	اســت.	ايــن	دســته	دخیل	
انگاشــته	مــی	شــوند	ولــی	دخیــل	نیســتند	و	اگــر	بــا	مماشــات	آن	

را	دخیــل	بدانیــم	بايــد	گفــت	کــه	بــه	جــا	دخیــل	نیســت.
	

 پیام وارگی دین
ــت	در	 ــا	بناس ــد	م ــی	گوي ــه	م ــوم	نظري ــل	س ــه	داد:	اص وی	ادام
تولیــد	معرفــت	دينــی	از	ديــن	فهمــی	را	بــه	دســت	آوريــم.	ديــن	
پیــام	و	رســالت	اســت.	در	فرآينــد	پیــام	رســانی	اطــراف	و	عناصری	
حضــور	دارنــد	کــه	پیــام،	مبــدا	و	مقصــد	و	مخاطــب	و	مضمــون	و	
مــاده	ای	و	وســايلی	دارد.	آن	مــاده	و	محتوايــی	کــه	در	ايــن	فرآيند	
بــه	مخاطــب	انتقــال	داده	مــی	شــود	گوناگــون	اســت	و	يکســان	
نیســت	و	گاه	از	نــوع	گــزاره	اســت	کــه	بايــد	حکايــت	از	واقــع	کنــد	
و	گاهــی	از	نــوع	قضايــای	انشــائی	اســت	و	قهــرا	آن	چــه	کــه	بــه	
مثابــه	پیــام	در	ايــن	فرآينــد	از	مبــدا	پیــام	بــه	مخاطــب	منتقل	می	
شــود	چنــد	گونــه	اســت	و	چنــد	نــوع	مطلــب	مــی	توانــد	منتقــل	

شــود.

پنج ضلع فرآیند پیام رسانی
وی	افــزود:	پنــج	ضلــع	فرآينــد	پیــام	رســانی	را	مــا	بر	ديــن	تطبیق	
مــی	کنیــم.	ديــن	هــم	يــک	پیــام	اســت	کــه	مبــدا	آن	حــق	تعالی	
ــده	انســان	اســت	و	وســائل	و	وســائطی	بســتر	 ــام	گیرن اســت.	پی
انتقــال	پیــام	از	حــق	تعالی	بــه	انســان	هســتند	و	مضمونــی	در	اين	
پیــام	منتقــل	مــی	شــود	ولــی	ضلــع	پنجــم	ايــن	اســت	کــه	تعالیم	
دينــی	چنــد	گونــه	هســتند	کــه	پــاره	ای	از	آنهــا	عقائــد	انــد	کــه	
گــزاره	هايــی	هســتند	کــه	حکايــت	از	واقــع	مــی	کننــد	و	يا	گــزاره	
هــای	علمــی	اند	کــه	آن	هــم	حکايــت	از	واقــع	دارد	يــا	احــکام	اند	
و	از	نــوع	بايدهــا	و	نبايدهــا	هســتند	و	يــا	احــکام	ارزشــی	هســتند	و	
از	نــوع	شــايدها	و	نشــايدها	هســتند.	مجموعــه	مــواد	پیــام	دينی	را	

از	لحــاظ	ماهــوی	مــی	تــوان	بــه	ايــن	چهــار	دســته	تقســیم	کــرد.
رئیــس	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	انديشــه	اســالمی:	مجموعــه	ايــن	
ــر	 ــد	و	اگ ــی	دارن ــذاری	خصوصیات ــام	گ ــد	پی ــع	در	فرآين ــج	ضل پن
بخواهیــم	ديــن	را	بــه	مثابــه	پیــام	فهــم	کنیــم	بايــد	مختصــات	و	
صفــات	و	عناصــر	سرشــتی	ايــن	اضــالع	پنــج	گانــه	فرآينــد	پیــام	
ــدا	را	درک	 ــام	خ ــم	پی ــر	بخواهی ــا	اگ ــم.	م ــذاری	را	لحــاظ	کنی گ
کنیــم	بايــد	بدانیــم	بــا	چــه	کســی	طــرف	هســتیم.	پیــام	از	مبدائی	
بــا	چــه	اوصافــی	صــادر	شــده	اســت.	اگــر	پیــام	متوجــه	مخاطــب	
انســان	اســت	بدانیــم	انســان	داری	چــه	خصوصیتــی	اســت	و	ايــن	
ســیری	کــه	طــی	شــده	اســت	و	پیــام	از	حــق	بــه	انســان	منتقــل	
شــده	چــه	ويژگــی	هايــی	دارد	و	بدانیــم	مــاده	و	محتــوای	آنچــه	
بــه	عنــوان	ديــن	مــی	شناســیم	چیســت.	در	نهايــت	در	مواجهــه	
بــا	هــر	بخــش	از	مــاده	ديــن،	خصوصیــات	آن	دســته	از	معــارف	را	

درک	کنیــم	و	آنهــا	را	در	فرآينــد	فهــم	لحــاظ	کنیــم.
وی	ادامــه	داد:	بــه	عنــوان	مثــال	اگــر	بخواهیــم	يــک	غــزل	حافظ	
ــه	شــخصیتی	اســت.	اگــر	 را	بفهمیــم	بايــد	بدانیــم	حافــظ	چگون
ــوده	 ــرابخواره	ای	ب ــی	و	ش ــردی	الابال ــظ	ف ــه	حاف ــد	ک ــر	کنی فک
اســت	کلمــات	او	را	بــه	معانــی	خاصــی	در	نظــر	مــی	گیريــد.	امــا	
اگــر	بدانیــد	حافــظ	عــارف	و	عالــم	و	مقیــد	بــه	شــرع	بــوده	اســت	

کلمــات	او	را	طــور	ديگــری	تفســیر	مــی	کنیــد.
وی	گفــت:	دــر	مســائل	دیــن	هــم	همینطــور	اســت.	اگــر	بدانیــم	
مبدــاء	دیــن	حکیــم	اســت	و	عقــل	را	حجــت	قــرار	دادــه	اســت	و	
خطــاب	بــه	انســان	عاقــل	آمدــه	اســت	و	بــه	همیــن	اعتبــار	او	را	
مســئول	انگاشــته	اســت	و	آنچه	ابــالغ	می	کنــد	حکیمانه	اســت	و	
دــر	نهايــت	اگر	مــا	عنصــر	عقــل	را	در	ايــن	فرآينــد	لحــاظ	بکنیم	
ــری	 ــور	دیگ ــن	ط ــا	دی ــارد،	ب ــود	د ــب	وج ــه	مرات ــر	هم ــه	د ک

برخــورد	مــی	کنیــم.

ــدا  ــه معرفــت صحیــح از دیــن دســت پی ــه ب چگون
مــی کنیــم؟

آيــت	اهلل	رشــاد	ادامــه	دــاد:	اصــل	چهــارم	و	آخريــن	اصــل	هــم	
ــم	 ــا	بتوانی ــر	م ــه	اگ ــم	ک ــم	بگويی ــی	خواهی ــه	م ــت	ک ــن	اس اي
ــه	 ــی	را	ب ــت	دین ــون	معرف ــر	تک ــل	د ــر	دخی ــل	و	عناص عوام
درســتی	تشــخیص	بدهیــم	و	از	آن	ســه	دســته	فرضــی	دخیــل،	

در نشست نقد نظریه ابتناء مطرح شد؛

چهار اصل در نظریه ابتناء/ 
معرفت دینی در عصر ما دچار انسداد است
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ــت	 ــل	را	درس ــق	دخی ــه	ح ــل	و	ب ــاً	دخی ــل	حق ــم	عوام بتوانی
تشــخیص	دهیــم	و	آنهــا	را	درســت	بــه	کار	ببندیــم	بــه	معرفــت	
صحیــح	از	دیــن	دســت	پیدــا	مــی	کنیــم.	اگــر	بتوانیــم	عوامــل	
هرچنــد	دخیــل	امــا	نابــه	حــق	دخیــل	را	مدیريــت	کنیــم	کــه	در	
فهــم	مــا	دخالــت	نکننــد	و	جلــوی	تخريــب	هــای	معرفتــی	ايــن	

ــی	شــود. ــا	از	خطــا	مصــون	م ــت	م ــم	معرف ــل	را	بگیري عوام
وی	گفــت:	اگــر	مــا	بتوانیــم	مبــادی	دخیــل	در	تکــون	معرفــت	را	
در	مقــام	شــناخت	بــه	طــور	صائــب	و	جامــع	بشناســیم	و	در	مقــام	
کاربــرد	صائــب	و	جامــع	بــه	کار	ببنديــم،	معرفــت	دينــی	صائــب	و	

جامــع	بــه	دســت	مــی	آيــد.
ايــن	اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	گفــت:	ايــن	نظريــه	مــی	خواهــد	در	
جــواب	نظريــه	هايــی	کــه	مــی	گوينــد	معرفــت	مديريــت	پذيــر	
نیســت	و	عوامــل	دخیــل	بــه	دســت	مــا	نیســت	و	الجــرم	دخالــت	
مــی	کننــد،	باشــد	و	آن	هــا	را	نقــد	کنــد	و	امــکان	معرفــت	دينی	و	

روشــمند	بــودن	آن	را	اثبــات	مــی	کنــد.
وی	ادامــه	داد:	البتــه	بايــد	گفــت	کــه	بــاز	هــم	خطــا	امــکان	دارد	
و	چــه	بســا	مــا	مبــادی	موثــر	در	معرفــت	دينــی	را	جامــع	و	کامــل	

بشناســیم	امــا	جامــع	و	صائــب	بــه	کار	نبنديــم.
وی	در	پايــان	گفــت:	اينکــه	برخــی	چیــزی	مثــل	قرائــت	پذيــری	
ديــن	را	بــه	دســت	مــی	آورنــد	و	مــی	گوينــد	ديــن	صامــت	اســت،	
ايــن	مــا	هســتیم	کــه	بــه	او	معنــا	تلقیــن	مــی	کنیــم،	معرفــت	مــا	
بازتــاب	خواهــش	هــای	مــا	و	نفســانیات	مــا	و	پیــش	داشــته	های	
ماســت	و	عوامــل	معرفتــی	و	غیــر	معرفتــی	ناشــناخته	و	شــناخته	
مديريــت	ناپذيــری	در	معرفــت	دخیــل	هســتند،	بــه	ايــن	معنــی	
خواهــد	بــود	کــه	مــا	هیــچ	وقــت	امیــد	نداريــم	کــه	معرفــت	دينی	

درســتی	داشــته	باشــیم.
آيــت	اهلل	رشــاد	گفــت:	مــا	مــی	توانیــم	بــا	نــگاه	پیشــینی	بــه	اين	
ــن	 ــع	دي ــال	مناب ــه	دنب ــه	ب ــم	چگون ــم	و	بگويی ــگاه	کنی ــه	ن نظري
برويــم	کــه	بتوانیــم	بــه	معرفــت	صحیــح	دســت	پیــدا	کنیــم.	و	در	
عیــن	حــال	مــی	شــود	پســینی	نــگاه	کــرد	يعنــی	معرفــت	هــای	
موجــود	را	بــه	گونــه	ای	تحلیــل	کنیــم	کــه	بدانیــم	کــدام	غلــط	و	

کــدام	صحیــح	هســتند.
	

این نظریه چه معضلی را می خواهد حل کند؟
در	ادامــه	عبــداهلل	نصــری	بــه	ارائــه	نقدهــای	خــود	بــه	ايــن	نظريه	
ــن	 ــورد	اي ــه	در	م ــی	ای	ک ــش	اساس ــت:	پرس ــت.	وی	گف پرداخ
نظريــه	مطــرح	مــی	شــود	ايــن	اســت	کــه	ايــن	نظريــه	بــه	دنبال	
چیســت	و	چــه	معضلــی	را	مــی	خواهــد	حــل	کنــد؟	آيــا	مــا	مــی	
توانیــم	چیــز	واحــدی	را	بــه	عنــوان	معرفــت	دينــی	ارائــه	دهیــم؟	
بايــد	پرســید	آيــا	معرفــت	عالمــان	دينــی	مــا	يکــی	اســت؟	ديــن	
دارای	اجــزای	مختلفــی	اســت	و	پیــام	ديــن	را	مــی	تــوان	بــه	صور	

ــن	اســت	کــه	در	هــر	کــدام	از	 ــف	تقســیم	کــرد.	بحــث	اي مختل
ايــن	مباحــث	اختــالف	در	فهــم	هــا	را	شــاهد	هســتیم.

وی	ادامــه	داد:	بــه	عنــوان	مثــال	در	قضايــای	مشــروطه،	مشــروعه	
خواهــان	يــک	فهــم	از	ديــن	و	مشــروطه	خواهــان	فهــم	ديگــری	

از	ديــن	دارنــد.	اســاس	در	اختــالف	فهــم	هاســت.
نصــری	گفــت:	قضیــه	قبــض	و	بســط	تئوريــک	شــريعت	بــه	اين	
خاطــر	مطــرح	شــد	کــه	اختــالف	در	فهــم	هــا	را	چــه	بايــد	کــرد؟	

مــا	بــا	فهــم	هــای	مختلــف	عالمــان	ديــن	مواجــه	هســتیم.
وی	افــزود:	نکتــه	بعــدی	ايــن	اســت	کــه	در	ســیره	علمــای	ديــن	
ــن	چهــار	اصــل	مطــرح	شــده	وجــود	داشــته	اســت	و	آنهــا	در	 اي

روش	خــود	اينگونــه	عمــل	کــرده	انــد؟
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت:	مولــف	مــی	خواهــد	مراحــل	تکويــن	
ــی	را	 ــت	دين ــای	تحــول	معرف ــاخصه	ه ــا	ش ــی	و	ي ــت	دين معرف
ــی	وارد	منطــق	 ــی	تاکیــد	دارد	ول ــر	اول ــف	ب مشــخص	کنــد؟	مول
فهــم	ديــن	مــی	شــود.	وقتــی	گفتــه	مــی	شــود	عوامــل	بــه	حــق	
يــا	نــا	بــه	حــق	را	درســت	بــه	کار	ببنديــم	اين	مســئله	مطــرح	می	

شــود	کــه	مولــف	وارد	منطــق	فهــم	ديــن	شــده	اســت.
وی	ادامــه	داد:	در	مثالــی	کــه	در	مــورد	حافــظ	زده	شــد	بايــد	گفــت	
کــه	در	فهــم	هــر	متنــی	چــه	تئــوری	ای	وجــود	دارد؟	آيــا	مولــف	
ــال	 ــده	محــور؟	در	مث ــا	خوانن ــن	محــور	و	ي ــا	مت محــور	اســت	ي
حافــظ	مــی	تــوان	هــر	کــدام	از	ايــن	ســه	نــوع	را	در	نظــر	گرفــت	
ولــی	در	منطــق	فهــم	ديــن	تنهــا	مولــف	محــوری	مــالک	اســت.	
مــا	در	متــون	مختلــف	آزادی	عمــل	داريــم	ولــی	در	متــون	دينــی	
ــال	قصــد	شــارع	 ــه	دنب ــد	ب ــدارد	و	باي ــن	آزادی	عمــل	وجــود	ن اي

باشــیم.

ــت	 ــن	معرف ــه	در	تکوي ــر	اينک ــه	ديگ ــت:	نکت ــان	گف وی	در	پاي
ــه	ناحــق	 ــه	ب ــی	ک ــل	هســتند	و	آن	عوامل ــل	بســیاری	دخی عوام
دخیــل	مــی	دانیــم	ممکــن	اســت	بــا	پیــش	فــرض	هــای	ديگری	

ــه	حــق	دخیــل	قلمــداد	شــود. دخیــل	و	ب

ــده  ــداد ش ــار انس ــا دچ ــر م ــی در عص ــت دین معرف
ــت اس

ــه	 ــد	خــود	ب ــه	نق ــه	ارائ ــا	ب در	ادامــه	حجــت	االســالم	قائمــی	نی
ــه	پرداخــت،	وی	گفــت:	معرفــت	دينــی	در	عصــر	مــا	 ايــن	نظري
دچــار	انســداد	شــده	اســت.	امیــدوارم	بــه	ايــن	انســداد	غلبــه	کنیم.
وی	گفــت:	ســوال	اول	ايــن	اســت	کــه	ايــن	نظريــه	چــه	مســئله	
ای	را	مــی	خواهــد	حــل	کنــد؟	مســئله	بــه	طور	روشــن	مشــخص	
نیســت.	صــورت	مســئله	جامعــه	شناســی	معرفــت	اســت	و	مــی	
خواهــد	عوامــل	دخیــل	در	تکويــن	معرفــت	را	مشــخص	کنــد.	اما	
معرفــت	شناســی	بــا	جامعــه	شناســی	بــا	جامعــه	شناســی	معرفت	
تفــاوت	دارد.	جامعــه	شناســی	معطــوف	بــه	زمینــه	هــای	معرفــت	

ــد	صــدق	و	 ــا	مســائلی	مانن ــت	شناســی	ب ــی	معرف مــی	شــود	ول
ارزيابــی	ســر	و	کار	دارد.	لــذا	چگونــه	مــی	تــوان	ايــن	دو	را	بــه	هــم	
ــوان	از	بررســی	نحــوه	تکويــن	معرفــت	 ــه	مــی	ت گــره	زد؟	چگون
دينــی	بــه	ايــن	برســیم	کــه	کــدام	نظريــه	قابــل	پذيــرش	اســت؟
ــن	 ــد	در	تکوي ــی	توان ــی	م ــل	مختلف ــه	داد:	عوام ــا	ادام قائمــی	نی
ــوان	 ــه	حــق	مــی	ت ــا	ب يــک	معرفــت	دخیــل	باشــد.	از	عوامــل	ن
نمونــه	هايــی	را	مثــال	زد	کــه	يــک	معرفــت	مفیــد	را	بــه	دســت	
ــک	 ــت	ي ــل	نادرس ــا	عوام ــت	ب ــن	اس ــی	ممک ــت.	يعن داده	اس

ــس. ــت	داد	و	بالعک ــه	دس ــت	ب ــت	درس معرف
ــد.	 ــد	مــی	بین ــد	فرآين ــی	را	برآين ــف	معرفــت	دين وی	گفــت:	مول
ــدی	 ــام	من ــئله	ای	نظ ــر	مس ــی	در	ه ــی	روش	علم ــی	اصل ويژگ
ــد	بیشــتر	 ــم،	ايــن	فرآين ــگاه	فرآينــدی	داري ــی	وقتــی	ن اســت	ول
نگاهــی	جامعــه	شــناختی	اســت.	اگــر	چنیــن	باشــد	مهــار	اصــول	
ــه	در	 ــور	ک ــان	ط ــت،	هم ــارج	اس ــق	خ ــت	محق ــم	از	دس فه

ــر	مطــرح	اســت. ــن	ام ــز	اي ــک	فلســفی	نی هرمنوتی
وی	افـزود:	لـذا	فرآينـد	بـه	معنـای	عوامـل	غیـر	معرفتـی	اسـت	و	
مهـار	آن	از	دسـت	محقق	خارج	اسـت	و	متـد	بر	نمـی	دارد.	اگر	هم	
ضابطـه	مند	باشـد	نمی	تـوان	آن	را	بـا	عوامل	غیرمعرفتی	گـره	زد.

	
اصل نظریه ابهام دارد

حجــت	االســالم	عــرب	صالحــی	ديگــر	منتقــد	ايــن	جلســه	بــود.	
ــه	اصــل	 ــن	اســت	ک ــکال	اول	اي ــت:	اش ــان	داش ــاز	بی وی	در	آغ
نظريــه	ابهــام	دارد	و	مشــخص	نیســت	کــه	ايــن	نظريــه	درصــدد	
تبییــن	فلســفه	دينــی	موجــود	اســت	و	يــا	مطلــوب.	اگــر	درصــدد	
تبییــن	فلســفه	دينــی	مطلــوب	اســت	پــی	در	اين	صــورت	اســتقرا	

نمــی	توانــد	نتیجــه	بخــش	باشــد.
وی	گفــت:	اشــکال	دوم	ايــن	اســت	نتیجــه	مبــادی	خمســه	و	آن	
ــه	مشــخص	نشــده	اســت	و	مــی	شــد	در	ايــن	 اضــالع	پنــج	گان

ــال	هايــی	زد. خصــوص	مث
وی	افــزود:	ســوال	بعدــی	ايــن	اســت	کــه	آيــا	ايــن	مبادــی	بــرای	
اجتهــاد	اســت	و	يــا	مطلــق	فهــم	دیــن؟	اجتمهــاد	اخــص	از	فهــم	

دیــن	اســت.
عــرب	صالحــی	ادامــه	دــاد:	مبادــی	خمســه	جــز	معرفــت	دینــی	
اســت.	مــا	از	کجــا	مــی	خواهیــم	خدــا	را	بشناســیم؟	حــرف	مــن	
ايــن	اســت	کــه	خــود	ايــن	مبادــی	دیــن	شــناختی	اســت	و	جــز	

معرفــت	دینــی	محســوب	مــی	شــود.
وی	دــر	پايــان	گفــت:	ايــن	ســوال	مطــرح	اســت	کــه	مــا	کدــام	
انســان	را	مــی	خواهیــم	مبدــا	قــرار	دهیــم؟	قطعــا	انســان	از	منظــر	
اســالم	مطــرح	اســت	و	ايــن	را	بايــد	از	خــود	دیــن	اخــذ	نمــود.	لــذا	
پیشــا	دینــی	دانســتن	ايــن	موضوعــات	درســت	نیســت.	حقیقــت	
وحــی	را	از	کســی	غیــر	از	پیامبــر	نمــی	تــوان	دريافــت	نمــود	لــذا	

دیــن	شــناختی	را	از	دیــن	مــی	تــوان	گرفــت.
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ــزارش گــــ

ــون	 ــت	همچ ــان	حکم ــی	منادی ــی	آموزش ــوره	تربیت ــن	د دهمی
ســنوات	گذشــته	بــا	حضــور	طــالب	و	دانشــجويان	فعــال	فرهنگی	
ــران	 ــر	اســتان	مازند ــاه	د ــی	31	تیرم ــر	ال سراســر	کشــور	از	۲5	تی
ــزار	 ــه	ای	برگ ــی	و	منطق ــر	مل ــاتید	صاحب	نظ ــری	از	اس ــا	بهره	گی ب

می	گردــد.
ــابق	 ــس	س ــی	ريی ــی	دوان ــد	رجب ــر	محم ــوره	دکت ــر	روز	اول	د د
بنیــاد	ســینمايی	فارابــی	و	رايــزن	ســابق	فرهنگــی	ايــران	درآلمــان	
مبحــث	»مؤلفه	هــای	فرهنگــی	غــرب«	را	ارائــه	کردنــد،	دــر	ادامه	
جلســات	دکتــر	جبارپــور	دبیــر	بنیــاد	علمــی	فرهنگــی	بنیــاد	حیات	
و	اســتاد	دانشــگاه	جامــع	امــام	حســین		موضــوع	»دیــن	اجتماعــی،	
ــه	 ــد	ب ــان	عالقه	من ــا	دانش	پژوه ــن«	را	ب ــگ،	تمد ــر،	فرهن تفک
گفتگــو	پرداختنــد	و	درنهايــت	بــا	ســخنرانی	دکتــر	عــرب	اســدی	
بــا	موضــوع	»جــذب	تشــکیالتی«		روز	اول	دــوره	بــه	پايــان	رســید.
ــه	 ــوره	ای	ک ــا	د ــان	تنه ــر	آلم ــران	د ــابق	اي ــی	س ــزن	فرهنگ راي
ــار	گذاشــت	تمدــن	مدــرن	غــرب	اســت.	 ــا	را	کن ــه	کل	خد بشــر	ب
ــخ	 ــام	تاري ــرب	برخــالف	تم ــن	غ ــم	تمد ــای	مه يکــی	از	مؤلفه	ه
ــیزم	 ــاً	الئیس ــه	اصطالح ــت	ک ــی	اس ــوره	بی	دین ــن	د ــر	همی بش
می	گوينــد	و	بــه	کســی	کــه	چنیــن	اعتقادــی	داشــته	باشــد	الئیــک	

می	گوينــد.
ــدن	 ــم	ش ــی	حاک ــورد	چراي ــر	م ــرب	د ــخ	غ ــناس	تاري ــن	کارش اي
تفکــر	بی	دینــی	دــر	اروپــا	گفــت:	دینــی	کــه	بــر	مردــم	حاکمیــت	
ــه	 ــروع	ب ــون	ش ــت،	روحانی ــاد	رف ــه	فس ــواش	رو	ب داشــت	يواش	ي
ثروت	اندــوزی	کردنــد	مردــم	اين	هــا	را	دیدنــد	و	يواش	يــواش	

ِــم	فســد	العالَــم. نســبت	بــه	دیــن	سســت	شــدند.	اذا	فســد	العال
ــم	 ــت	جهن ــدوزی	گف ــرای	مال	ان ــا	ب ــت:	کلیس ــه	گف وی	در	ادام
ــد	 ــم	می	دادن ــدار	جهن ــه	خري ــم	ب ــته	ه ــک	نوش ــیم،	ي را	می	فروش
کــه	بــا	جســدش	دفــن	می	کردنــد	کــه	ايــن	فــرد	جهنــم	را	خريــده	
اســت.	يــک	فــرد	متمولــی	تصمیــم	گرفــت	بــرای	بــردن	آبــروی	
کلیســا	کل	جهنــم	را	بخــرد،	بــا	مبلــغ	گزافــی	کل	جهنــم	را	خريــد	
ــدم	 ــم	را	خري ــن	کل	جهن ــردم	م ــت	ای	م ــردم	گف ــه	م ــد	ب و	آم
ــر	کاری	 ــتم،	ه ــم	بفرس ــه	جهن ــم	ب ــم	نمی	خواه ــس	را	ه هیچ	ک
ــان	 ــد.	در	آن	زم ــر	آزادي ــد	ديگ ــد	انجــام	دهی ــان	می	خواه ــه	دلت ک

ــود. ــا	ايــن	حــد	بازيچــه	شــده	ب ديــن	ت
دکتــر	رجبــی	دوانــی	در	مــورد	چگونگــی	پیدايــش	فرقه	پروتســتان	
ــم	 ــی	تصمی ــی	اتفاقات ــر،	ط ــن	لوت ــم	مارتی ــه	اس ــردی	ب ــت:	ف گف
ــد،	از	 ــد	و	کشــیش	ش ــا	کن ــف	مســیح	و	کلیس ــود	را	وق ــت	خ گرف
ــارت	کنــد	 ــاپ	رفــت	کــه	او	را	هــم	زي ــار	پ ــه	درب شــدت	عالقــه	ب
ديــد	در	آنجــا	انــگار	کســی	بويــی	از	ديانــت	نبــرده	اســت	و	همــه	
بــه	دنبــال	پول	انــد.	مذهــب	وســیله	ايســت	بــرای	پــول.	ناراحــت	

ــاپ	کــرد. ــه	انتقــاد	از	پ برگــش	و	شــروع	ب
ــه	 ــوی	ب ــه	نح ــم	ب ــی	ه ــاهان	اروپاي ــزود:	پادش ــه	اف وی	در	ادام
دنبــال	تضعیــف	کلیســا	بودنــد	فرصــت	را	مغتنــم	شــمرده	از	مارتین	
ــه	ای	درســت	 ــت	در	مســیحیت	فرق ــد،	درنهاي ــت	کردن ــر	حماي لوت
ــه	ای	 ــن	فرق ــراض.	بی ــی	اعت ــه	معن ــتانس	ب ــام	پروتس ــه	ن ــد	ب ش
ــًا	 ــت،	نهايت ــف	جنــگ	شــد	و	کشــتار	وســیعی	صــورت	گرف مختل
ــا	را	تصــرف	 ــده	ای	از	اروپ ــق	شــدند	بخــش	عم پروتســتان	ها	موف

ــد. کنن
رئیــس	ســابق	بنیــاد	ســینمايی	فارابــی	در	مــورد	اصالحــات	مارتین	
ــم	و	بهشــت	را	 ــروش	جهن ــد	ف ــت:	او	خري ــر	در	مســیحیت	گف لوت
ملغــی	کــرد	ولــی	کارهــای	خالفــی	هــم	کــرد	مثــاًل	گفــت	هرچــه	
کــه	در	کتاب	هــای	دينــی	مســیحیت	اســت	را	مــا	قبــول	نداريــم	و	
فقــط	انجیــل	را	قبــول	داريــم.	بــا	ايــن	کار	خیلــی	از	احــکام	دينــی	

از	بیــن	رفــت.
ــن	 ــر	گفــت	اي وی	در	ادامــه	گفــت:	مــورد	خــالف	بعــدی	کــه	لوت
بــود	کــه	کلیســا	نبايــد	در	سیاســت	دخالــت	کنــد،	ديــن	از	سیاســت	
جداســت،	کلیســا	فقــط	بايــد	موعظــه	کند.	يــا	مســئله	ديگــری	که	
مطــرح	کــرد	ايــن	بــود	کــه	عبــادات	را	هــر	کــس	بــه	زبــان	خودش	

ــًا	 ــه	بعض ــی	ک ــای	متفاوت ــن	کار	ترجمه	ه ــا	اي ــد	و	ب ــام	ده انج
ــد	بیــرون	آمــد	و	همــه	ايــن	اتفاقــات	باعــث	 باهــم	در	تضــاد	بودن
تضعیــف	ديــن	شــد	و	مقدمــه	ای	شــد	بــرای	ظهــور	پديــده	ای	بــه	

ــی. ــام	بی	دين ن
ايــن	کارشــناس	تاريــخ	غــرب	بــا	اشــاره	بــه	عوامــل	تضعیــف	ديــن	
در	غــرب	گفــت:	ديــن	در	اروپــا	دفعتــاً	از	بیــن	نرفــت	بلکــه	يک	بــار	
به	وســیله	کلیســای	کاتولیــک	و	يک	بــار	به	وســیله	کلیســای	
ــده	 ــد	پدي ــف	ش ــن	تضعی ــی	دي ــد	و	وقت ــف	ش ــتان	تضعی پروتس

ــد. ــم	ش ــا	حاک ــر	اروپ ــی	ب ــیزم	و	بی	دين الئیس
در	ايــن	زمــان	جنگ	هــای	مختلــف	در	اروپــا	شــکل	گرفــت	حتــی	
کاتولیک	هــا	باهــم	و	پروتســتان	ها	باهــم	می	جنگیدنــد	انقــدر	
کشــتند	کــه	يک	عــده	گفتنــد	صــد	رحمــت	بــه	دوره	قرون	وســطی	

مــا	در	آن	زمــان	اصــاًل	باهــم	دعــوا	نداشــتیم.
وی	در	ادامــه	گفــت:	البتــه	کلیســا	هــم	ســريع	خــودش	را	اصــالح	
کــرد	و	ايــن		دينــی	هــم	کــه	مانــد	ماحصــل	همیــن	اصالح	کلیســا	
ــرد	و	 ــرفت	ک ــورها	پیش ــی	در	کش ــد	دين ــگ	ض ــی	فرهن ــود.	ول ب
قانونــی	کــه	در	کشــورها	حاکــم	شــد	قانــون	غیردينــی	الئیــک	بود.
ــی	 ــی	فرهنگ ــاد	علم ــر	بنی ــور	دبی ــر	جبارپ ــات	دکت ــه	جلس در	ادام
حیــات	و	بنیــاد	مبحــث	»ديــن	اجتماعــی،	تفکــر،	فرهنــگ،	تمدن«	

ــد. ــو	پرداختن ــه	گفتگ ــد	ب ــان	عالقه	من ــا	دانش	پژوه ب
دکتــر	جبارپــور	در	مــورد	تلقــی	غلــط	جامعــه	از	ديــن	اظهــار	داشــت	
متأســفانه	تلقــی	کــه	از	ديــن		داريــم	يــک	تلقــی	ســکوالر	اســت.	
متأســفانه	اجتماعــی	بــودن	ديــن	را	هــم	فــردی	می	فهمیــم،	يعنــی	
ــد	و	 ــاز	بخوانن ــه	نم ــراد	جامع ــک	اف ــر	تک	ت ــم	اگ ــر	می	کنی فک
ــت... ــور	نیس ــی	اين	ط ــود،	ول ــی	می	ش ــه	دين ــد	جامع روزه	بگیرن

ــت:	 ــازی	گف ــام	س ــف	نظ ــورد	تعري ــالم	در	م ــناس	اس ــن	کارش اي
نظــام	ســازی	يعنــی	دادن	مــدل	بــرای	اداره	جامعــه.	به	عنوان	مثــال	
نظــام	اقتصــادی،	نظام	آموزشــی،	نظــام	فرهنگــی	و	نظام	سیاســی.	
ــن	 ــد	اي ــد	باي ــی	کن ــی	اجتماع ــد	نقش	آفرين ــر	بخواه ــن	اگ دي

ــد. ــا	را	بده مدل	ه
ــردی	اســت.	 ــن	ف ــا	از	دي ــزود	بیشــتر	انتظــارات	م ــه	اف وی	در	ادام
ابــواب	مختلــف	فقهی	مــا	بیشــتر	در	کــدام	زمینــه	بارورشــده.	اصاًل	
ــه	ديــن	 درزمینــه	اقتصــادی	مــا	بحثــی	داريــم؟	اصــاًل	اين	طــور	ب
نــگاه	نشــده	اســت	کــه	بايــد	نظــام	ســازی	کنــد	يــا	اينکــه	از	ديــن	
انتظــار	داشــتیم	کــه	يــک	ســری	واجبــات	فــردی	را	رعايــت	کنیــم	

تــا	آدم	خوبــی	شــويم.

ــئله	 ــی	و	مس ــازی	دين ــام	س ــاط	نظ ــورد	ارتب ــور	در	م ــر	جبارپ دکت
ظهــور	گفــت:	بــرای	اينکــه	آمــاده	ظهــور	شــويم	بايــد	بــه	ســمت	
ديــن	اجتماعــی	حرکــت	کنیــم،	يعنــی	حرکــت	بــه	ســمت	نظــام	
ســازی،	مــا	تــا	حرکــت	نکنیــم	ظهــور	محقــق	نمی	شــود،	
مســئله	ای	کــه	باعــث	عــدم	تحقــق	ظهــور	می	شــود	کارنکــردن	
مــن	و	شــما	در	عرصــه	اجتماعــی	ديــن	اســت،	متولــی	اصلــی	ايــن	
کار	در	وهلــه	اول	حــوزه	علمیــه	اســت،	حــوزه	اصــالح	شــود	جامعــه	

اصــالح	می	شــود.
ــه	 ــی	ب ــازی	دين ــث	نظام	س ــه	بح ــگاه	در	ادام ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــازی	و	 ــا	نظام	س ــدن	ب ــگ	و	تم ــر،	فرهن ــزاره	تفک ــه	گ ــاط	س ارتب
تمــدن	دينــی	پرداختنــد:	تفکــر	يعنــی	طــرز	تلقــی	شــما	از	عالــم	و	
آدم،	يعنــی	عالــم	چنــد	ســاحتی	می	بینیــد	يــا	تــک	ســاحتی،	چطور	

ــد. ــکل	می	ده ــر	را	ش ــم	و	آدم	تفک ــن	عال ــدن	اي دي
ــرد:	 ــان	ک ــه	بی ــر،	اين	گون ــگ	و	تفک ــف	فرهن ــه	تعري ــر	ادام وی	د
ــه	 ــان	و	جامع ــر	انس ــه	د ــت	ک ــه	ای	از	باورهاس ــگ	مجموع فرهن
شــبکه	ای	از	نیازهــا	را	شــکل	می	دهــد،	شــبکه	ای	از	نیازهــا	يعنــی	
ــان	 ــا	خودش ــه	نیازه ــد	بقی ــا	را	بگیري ــی	از	نیازه ــی	يک ــه؟	يعن چ
ــه	ی	تســبیحی	را	بلنــد	کنــم	 ــه	دنبــال	هــم	می	آينــد،	وقتــی	دان ب
بقیــه	دانه	هــا	خودــش	بلنــد	می	شــود،	چــرا	بقیــه	نیازهــا	خودــش	
می	آيــد	چطــور	وابســته	بــه	هم	انــد،	چــون	ايــن	شــبکه	يــک	نــخ	
تســبیح	دــارد	و	آن	نــخ	تســبیح	همــان	تفکر	اســت.	يکــی	از	نیــاز	را	
می	کشــی	می	بینــی	بقیــه	نیازهــا	بــه	دنبــال	آن	می	آينــد	و	اصــاًل	
حــق	انتخــاب	ندــاری.	به	عنوان	مثــال	شــما	می	خواهــی	دــر	
ــن	کار	 ــرای	اي ــد	ب ــد،	می	گوين ــت	کنی شــبکه	های	اجتماعــی	فعالی
الزم اســت کــه يــک PC هم داشــته باشــید، دــر ادامــه میگويند 
بــه	بــرق	هــم	نیــاز	داريــد	و	بازهــم	کافــی	نیســت	می	گوينــد	بايــد	
ــه	 ــی	بقی ــاز	را	می	خواهــی	ول ــک	نی ــید،	ي ــته	باش ــم	داش ــن	ه تلف
نیازهــا	هــم	بــه	دنبالــش	می	آيــد	و	اصــاًل	قدــرت	انتخــاب	نداريــد.	
وی	دــر	تعريــف	تمدــن	اظهــار	داشــت:	تمدــن	يعنــی	پاســخ	عینی	

ــه	نیازهاســت. ــا،	پاســخ	ســخت	افزاری	ب ــه	نیازه و	ملمــوس	ب
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	دــر	پايــان	تصريــح	کــرد:	نقطــه	حرکــت	دــر	
مســیر	تمدــن	ســازی	و	نظــام	ســازی	ايجــاد	نیازهــای	جدیــد	دــر	
ــاز	را	احســاس	 ــد	ايــن	نی جامعــه	و	دــر	ذهــن	نخبــگان	اســت.	باي
ــک	نظــام	 ــه	ي ــد	ب ــاز	می	کن ــد،	اآلن	چــه	کســی	احســاس	نی کنن
اقتصادــی	جدیــد.	از	دــل	ايــن	نظــام	اقتصادــی	شــما	هرچقدــر	هــم	
ــام	حســین	 ــد،	ام ــه	دســت	نمی	آي ــوب	ب ــد	خروجــی	مطل کار	بکنی

دکتر رجبی دوانی:

تنها دوره ای که بشر به کل خدا را کنار گذاشت تمدن مدرن غرب است
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ــر	 ــبهه	ناک	د ــال	ش ــه	م ــوی	چون	ک ــه	نمی	ش ــد	متنب ــم	بیاين ه
شــکمت	هســت،	بحــث	پیوســته	بودــن	دــر	نــگاه	دینــی	همیــن	
اســت،	امــکان	ندــارد	که	نظــام	اقتصادــی	جدــای	از	نظــام	فرهنگی	
ــک	کل	به	هم	پیوســته	 ــای	از	نظــام	علمــی	باشــد،	ي ــا	جد باشــد	ي
اســت.	امــکان	ندــارد	بتــوان	فرهنــگ	جامعــه	را	اصــالح	کــرد	بدون	
ــه	هــم	 اين	کــه	نظــام	اقتصادــی	را	اصالح	کردــه	باشــیم،	اين	هــا	ب
ــارد،	 ــکان	ند ــون	دیگــری	ام ــه	اســت	اصــالح	يکــی	بد گره	خورد
ــد	 ــرود.	باي ــو	ب ــان	جل ــد	هم	زم ــرات	باي ــر	تغیی ــن	خاط ــه	همی ب
ــود	 ــا	بش ــرد	ت ــاد	ک ــد	ايج ــای	جدی ــد	و	دغدغه	ه ــئله	های	جدی مس

بــه	ســمت	نظــام	اســالمی	حرکــت	کــرد.
در	پايــان	روز	اول	بعــد	از	نمــاز	مغــرب	و	عشــا	دکتــر	عــرب	اســدی	
ــه	 ــا	طــالب	و	دانشــجويان	ب ــا	موضــوع	»جــذب	تشــکیالتی«	ب ب

گفتگــو	پرداختنــد.
ــت	 ــت:	در	فعالی ــار	داش ــی	اظه ــائل	فرهنگ ــناس	مس ــن	کارش اي
ــی	 ــت	فرهنگ ــاًل	فعالی ــت.	اص ــوع	اس ــوری	ممن ــی	تنهاخ فرهنگ
ــی	 ــم	کس ــه	کار	می	کنی ــر	چ ــا	ه ــرا	م ــدارد،	چ ــا	ن ــی	معن تنهاي
ــه	 ــا	ک ــت؟	م ــص	اس ــا	ناخال ــت	م ــا	نی ــد؟	آي ــا	نمی	آي ــرف	م ط
پولــی	نمی	گیريــم؟	گیــر	کجاســت؟	عالمــه	طباطبايــی	در	تفســیر	

المیــزان	در	مــورد	»الُيِکلُّــُف	اهلل	نَفســاً	ااِّل	ُوســَعها«	يــک	تعبیــری	
دارنــد	کــه	تعبیــر	جديــدی	اســت.	ايشــان	می	فرماينــد	کــه	عــرب	
ــرد	 ــکار	می	ب ــای	مضــارع	ب ــرد	در	معن ــکار	می	ب وقتی	کــه	مصــدر	ب
ــَعها«	 ــاً	ااِّل	يوِس ــُف	اهلل	نَفس ــود	»الُيِکلُّ ــه	می	ش ــی	آي ــس	معن پ
يعنــی	همــه	مــا	تکلیــف	داريــم	کــه	خودمــان	را	وســعت	بدهیــم	نه	

ــم. ــف	داري ــعتمان	تکلی ــدازه	وس ــه	به	ان اينک
وی	افــزود:	همــه	مــا	مکلــف	هســتیم	کــه	نفــس	را	توســعه	دهیــم،	
ــو	 ــه	ت ــت	ک ــدری	اس ــف	به	ق ــود،	تکلی ــا	می	ش ــتم	پوي ــد	سیس بع
زورداری	توســعه	بدهــی	خــودت	را.	نــه	اينکــه	همانــی	کــه	هســتی،	

وگرنــه	پنجــاه	ســال	ديگــر	هــم	تــو	همیــن	هســتی.
ــت	 ــه	»فعالی ــن	نکت ــر	اي ــا	ذک ــه	ب ــدی	در	ادام ــرب	اس ــتاد	ع اس
فرهنگــی	يعنــی	زور	زدن	بــرای	گنــده	شــدن	بــرای	وســعت	پیــدا	
کــردن.«	گفــت:	در	کوه	نــوردی	در	ســربااليی	کــه	می	رويــد	يکــی	
ــه	 ــر	را	اين	گون ــد	نف ــرد،	چن ــورد	و	شــمارا	می	گی ــر	می	خ ــش	ُس پاي
می	توانــی	بگیــری،	ايــن	يعنــی	وســعتت.	چنــد	نفــر	آدم	لبــه	پرتگاه	
ــرت	 ــد	پ ــر	ولشــان	کنی ــه	اگ ــه	تونگهشــان	داشــتی	ک هســتند	ک
ــا	را	 ــط	بهترين	ه ــه،	فق ــه	ن ــا	اينک ــالب	ي ــل	منج ــوند	داخ می	ش

ــم! ــن		می	کنی گلچی

ــوع	فعالیت	هــای	فرهنگــی	گفــت:	 ــاره	ن اســتاد	عــرب	اســدی	درب
کارهــای	فرهنگــی	مــا	خودگــردان	هســت،	يعنــی	کــه	فــرد	فقــط	
خــودش	را	می	گردانــد،	پــس	مــردم	چــی!؟	بنشــینید	روضــه	
فرهنگــی	بخوانیــد	و	گريــه	کنیــد	کــه	چــرا	وضعیــت	فرهنگــی	مــا	

ــه	اينجــا	رســیده	اســت؟ ب
ــه	در	 ــر	را	ک ــار	نف ــد	چه ــی	می	توان ــه	کس ــزود:	چ ــه	اف وی	در	ادام
ــت.	 ــده	اس ــه	گن ــی	ک ــد؟	کس ــات	بده ــدند	نج ــار	ش ــن	گرفت لج
ــه	او	 ــر	ب ــار	نف ــر	چه ــه	اگ ــی	ک ــد،	کس ــه	زورش	می	رس ــی	ک کس
ــش	را	از	دســت	 ــرت	نمی	شــود،	کنترل ــدی	پ ــزان	شــدند	در	بلن آوي
ــه	 ــت	ک ــف	اس ــد	و	موظ ــی	باي ــال	فرهنگ ــس	فع ــد.	پ نمی	ده

ــد. ــعه	ده ــودش	را	توس خ
در	پايــان	اســتاد	عــرب	اســدی	در	مــورد	دغدغه	هــای	يــک	فعــال	
ــه	 فرهنگــی	گفــت:	فعالیــت	فرهنگــی	مــن	و	شــما	اگــر	منجــر	ب
ــه	داشــته		باشــیم	 ــه	انســان	ها	دغدغ ــا	نســبت	ب ــه	م ــن	شــد	ک اي
خــوب	اســت	نــه	اينکــه	بــه	دنبــال	برگــزاری	مراســم	کتاب	خوانــی	
ــب	 ــا	قال ــد	اين	ه ــا	نکنی ــن	کاره ــیم،	از	اي ــگاه	باش ــالن	نمايش و	ف
ــن	 ــان	اي ــر	دغدغه	ت ــی	نیســت	اگ ــت	فرهنگ ــا	فعالی ــت.	اين	ه اس
ــته	 ــان	ها	را	داش ــه	انس ــد	و	دغدغ ــدا	کنی ــعت	پی ــه	وس ــد	ک باش

ــی	اســالم	اســت.	 ــادی	نســخه	ترک ــن،	من گول
ــاهل	و	 ــالم	متس ــک	اس ــی	را	ي ــالم	آناتول او	اس
ــان	 ــی	ايم ــد.	در	اســالم	آناتول ــی	دان ــدار	م روام
گرايــی	بیــش	از	شــريعت	گرايــی	مــورد	توجــه	

ــرد. ــرار	مــی	گی ق
کودتــای اخیــر در ترکیــه، بیــش از هــر زمــان 
ــر  ــر س ــن« را ب ــح اهلل گول ــام »فت ــری ن ديگ
ــا  ــه تنه ــن ن ــت. گول ــه اس ــا انداخت ــان ه زب
اســت  تاثیرگــذار  شــخصیتی  ترکیــه  در 
ــم  ــزو 10 عال ــر او را ج ــت اگ ــراه نیس ــه بی ک
ــذاری او  ــم. تاثیرگ ــالم بدانی ــان اس ــر جه موث
ــه،  ــات ترکی ــر اتفاق ــدارش ب و جماعــت پرطرف
آذربايجــان و حتــی کشــورهای آســیای میانــه 
ــدان  ــکار او را دوچن ــناخت آرا و اف ــرورت ش ض

مــی کنــد.
ــی  ــالدی در يک ــن در 1۹38 می ــح اهلل گول فت
ــا  ــه دنی ــه ب ــتان ارزروم ترکی ــتاهای اس از روس
آمــد. از کودکــی درس ديــن آموخــت و 
ــدل گشــت.  ــی ب ــغ دين ــک مبل ــه ي ســپس ب
بــا گســترش فعالیــت هــای تبلیغــی اش، 
ــه جنبــش خــود را از اوايــل  هســته هــای اولی
دهــه شــصت میــالدی در شــهر ازمیــر ترکیــه 
تشــکیل داد. فعالیــت هــای او بعضــا بــه مــذاق 
حکومــت الئیــک ترکیــه خــوش نمــی آمــد و 
ــد را  ــدان و تبعی ــار زن ــل چندب ــن دلی ــه همی ب

ــه کــرد. تجرب
او در ســال 1۹80 و زمانــی کــه بــه عنــوان يک 
خطیــب پــرآوازه شــناخته مــی شــد، از کودتای 
مذهبــی هــای لیبــرال حمايت کــرد و در ســايه 
حکومــت تورگــوت اوزال فعالیــت هــای تبلیغی 

اش را گســترش داد.
گولــن امــا فاصلــه خــود را بــا حــزب 
ــن  ــری نجــم الدي ــه رهب ــاه ب ــالمگرای رف اس

اربــکان کــه در ســال 1۹۹۷ بــه قــدرت رســیده 
ــکان  ــا علیــه ارب ــا کودت ــود، حفــظ کــرد. او ب ب
مخالفتــی نکــرد و از انحــالل حــزب رفــاه 
ــن و  ــال گول ــن ح ــا اي ــرد. ب ــت ک ــز حماي نی
جماعتــش از حــزب عدالــت و توســعه اردوغان 
بــه دلیــل تعديــل هايــی کــه در اســالم 
ــت  ــد، حماي ــام داده بودن ــکان انج ــی ارب انقالب
ــا  ــان ت ــا اردوغ ــی او ب ــا همراه ــرد. ام ــی ک م
ســال ۲010 دوام آورد و ســپس بــه خصومتــی 
جــدی تبديــل شــد. آخريــن اقــدام خصومــت 
ــه  ــود ک ــی ب ــان کودتاي ــه اردوغ ــز او علی آمی

ــب داد. ــه او ترتی ــرا علی اخی
ــداد اعضــای جنبــش  ــا تع ــن ه بعضــی تخمی
را  )خدمــت(  هزمیــت  نــام  کــه  گولــن 
ــزده  ــا پان ــن ده ت ــت، بی ــاده اس ــود نه ــر خ ب

ــه دانســته  ــی ترکی درصــد جمعیــت ۷0 میلیون
ــن  ــای اي ــداد اعض ــود تع ــی ش ــه م ــد. گفت ان
ــون  ــا 10 میلی ــان 8 ت ــر جه ــش در سراس جنب
ــون  ــن اکن ــح اهلل گول ــر اســت. شــخص فت نف
ــد. ــی کن ــی م ــکا زندگ ــیلوانیای آمري در پنس

 تفکرات فتح اهلل گولن
ــن، منــادی نســخه ترکــی اســالم اســت.  گول
وی معتقــد اســت فهــم مــردم آناتولــی از 
اســالم از فهــم ديگــران بــه ويــژه عــرب 
هــا متمايــز اســت. او اســالم آناتولــی را 
ــد.  ــی دان ــدار م يــک اســالم متســاهل و روام
در اســالم آناتولــی ايمــان گرايــی بیــش 
ــی  ــرار م ــه ق ــورد توج ــی م ــريعت گراي از ش
گیــرد. بخشــی از داليــل موفقیــت گولــن 

در ترکیــه، آذربايجــان و آســیای میانــه را 
بايــد ذيــل توجــه بســیار او بــه قومیــت ترکــی 

ــرد. ــل ک تحلی
نهــی گولــن از خشــونت و غــرب ســتیزی بــه 
حــدی اســت کــه حتــی مجاهديــن فلســطینی 
را تخطئــه مــی کنــد. جالــب اينکه در مناقشــه 
ــر ســر کشــتی مرمــره،  اردوغــان و اســرائیل ب
حرکــت کشــتی را برخــالف قوانیــن بیــن 
المللــی دانســت و موضعــی همســو با اســرائیل 
اتخــاذ کــرد. اســالم بــی خطــر گولنــی 
همــواره مــورد توجــه غربــی هــا بــوده 
ــه  ــران ب ــالب اي ــس از انق ــوص پ ــه خص و ب
عنــوان رقیبــی بــرای گفتمــان انقالبــی ايــران 

ــت. ــده اس ــت ش تقوي
ــه ای  ــالمی را پاي ــدن اس ــا تم ــت ه گولنیس
ــان و  ــوی انس ــات معن ــرای حی ــتحکم ب مس
تمــدن غــرب را پايــه ای محکــم بــرای حیــات 
ــه  ــچ وج ــه هی ــا ب ــد. آنه ــی دانن ــادی او م م
اعتقــادی بــه غــرب ســتیزی ندارنــد و نتیجــه 
درگیــری بــا غــرب را چیــزی جز جــا مانــدن از 

ــد. ــه تمــدن نمــی دانن قافل
گولــن، شــاگرد ســعید نورســی اســت. نورســی 
ــد  ــه قص ــود ک ــالمی ب ــان اس ــن عالم از اولی
داشــت اســالم را بــا ارزش هــای دنیــای 
مــدرن ســازگار کنــد. بــه اعتقــاد گولــن 
ــه  ــت ک ــزاری اس ــدرن اب ــم م ــی، عل و نورس
ــات،  ــه در مخلوق ــا مطالع ــک آن و ب ــه کم ب
ــد  ــری از خداون ــی ت ــم درک عقالن ــی توانی م
بــه دســت آوريــم. بــه همیــن دلیــل در شــبکه 
عظیــم آموزشــی ايــن جنبــش تمرکــز اصلی بر 

آمــوزش علــوم طبیعــی مــدرن اســت.
ــی  ــا تجددگراي ــن ب ــی گول ــاوت تجددگراي تف
نصــر  همچــون  مســلمان–  روشــنفکران 
ــت	 ــن اس ــر اي ــروش - د ــد و س ــد ابوزي حام
ــرن	 ــای	مد ــد	ارزش	ه ــی	کوش ــن	م ــه	گول ک

گزارش تحلیلی مهر؛
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حامد رضایی
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ــزارش گــــ

ــه	از	نقطــه	عزيمــت	اندیشــه	هــای	مدــرن	 را	ن
کــه	از	دــل	ســنت	اســالمی	اســتخراج	و	اثبــات	
کنــد.	از	نشــانه	هــای	تفــاوت	نــگاه	او	بــا	جريان	
ــه	 ــر	معتزل ــن	او	ب ــلمان،	تاخت ــنفکری	مس روش
ــنفکری	 ــان	روش ــه	جري ــی	ک ــر	حال ــت،	د اس

ــد. ــی	دان ــی	م ــار	نومعتزل ــا	افتخ ــود	را	ب خ
ــر	 ــا	تکیــه	ب 	سازگارســازی	اســالم	و	مدرنیتــه	ب
ــر	 نصــوص	دينــی،	راهــی	اســت	کــه	عــالوه	ب
ــی	 ــنتی	و	صوف ــات	س ــیاری	از	جريان ــن	بس گول
ــاالی	 ــد	بعضــی	شــیوخ	رده	ب اهــل	ســنت	مانن
العلمــا	 بــزرگان	نهضــت	 االزهــر،	برخــی	
ــا	امثــال	طاهرالقــادری	در	جريــان	 اندونــزی	و	ي
ــد. ــوده	ان ــز	آن	را	پیم ــاره،	نی ــبه	ق ــه	ش بريلوي

فهــم	گولــن	از	ديــن	صرفــا	رابطــه	ای	اســت	
قلبــی	میــان	خــدا	و	مخلــوق.	اســالم	مدنظــر	
ــبیه	 ــی	ش ــام	اخالق ــک		نظ ــه	ي ــتر	ب او	بیش
اســت.	وی	معتقــد	اســت	بیشــتر	احــکام	
ــی	شــخصی	اســت	 ــه	زندگ ــوط	ب اســالم	مرب
ــت	 ــه	حکوم ــی	از	آن	ب ــش	اندک ــط	بخ و	فق
و	کشــورداری	مرتبــط	مــی	شــود.	گولــن	
معتقــد	اســت	کــه	بخــش	انــدک	احــکام	
ــکوالر	 ــی	س ــل	حکومت ــالم	ذي ــی	اس اجتماع
ــل	اجراســت،	 ــز	قاب ــن	نباشــد	نی کــه	ضــد	دي
لــذا	حکومــت	اســالمی	را	رد	کــرده	و	بــه	
حکومتــی	مبتنــی	بــر	دموکراســی	معتقــد	
اســت.	بــه	اعتقــاد	او	مفهــوم	جمهوريــت	
تطابــق	زيــادی	بــا	مفهــوم	مشــورت	در	
اســالم	دارد.	همــه	اينهــا	البتــه	الئیــک	هــای	
ــوز	او	را	 ــرک	را	راضــی	نکــرده	و	بعضــی	هن ت
خطــری	جــدی	بــرای	سکوالريســم	در	ترکیــه	

ــد. ــی	دانن م
ــی	 ــت	سیاس ــه	فعالی ــت	ک ــی	اس ــن	مدع گول
در	راس	دغدغــه	هــای	او	نیســت.	او	بــرای	
اصــالح	بیــش	از	آن	کــه	بــه	تغییــر	ســاختارهای	
اجتماعــی	و	سیاســی	بینديشــد،	در	فکــر	اصالح	
ــو	 ــد	نســلی	ن ــاد	او	باي ــه	اعتق ــرد«	اســت.	ب »ف
تربیــت	کــرد	تــا	راه	بــرای	تغییــر	جامعــه	همــوار	

ــه	در	 ــاال	ريش ــی	او	احتم ــن	فردگراي ــردد.	اي گ
ــه	اش	دارد. ــالت	صوفیان تماي

هرچنــد	گولــن	قائــل	بــه	جدايــی	ديــن	از	
ــه	 ــده	ک ــث	نش ــن	باع ــا	اي ــت	ام ــت	اس سیاس
ــد.	 ــط	بکش ــی	را	خ ــت	سیاس ــال	دور	فعالی کام
ــای	او	 ــگاه	ه ــدارس	و	دانش ــدگان	م ــت	ش تربی
ــری،	ارگان	 ــش،	ژاندارم ــادی	در	ارت ــت	زي فعالی
هــای	امنیتــی	و	قضايــی	ترکیــه	دارنــد.	کودتای	
اخیــر	نیــز	نشــان	داد	کــه	ايــن	جماعــت	حاضــر	
ــد. ــم	بپوش ــدرت	چش ــه	ق ــر	وسوس نیســت	ب

اخالق پروتستانِی اسالمی!
گولنیســت	هــا	در	پــی	الگوگیــری	از	کالونیســم	
قــرن	شــانزدهمی	اروپــا	هســتند.	همانگونــه	که	
ــت	 ــی	در	جه ــتانی	را	عامل ــالق	پروتس ــر	اخ وب
ــت	 ــالش	در	جه ــیار	و	ت ــه	کار	بس ــويق	ب تش
تولیــد	و	انباشــت	ثــروت	مــی	دانــد،	گولنیســت	
هــا	همیــن	مــدل	را	اســالمیزه	کــرده	و	بــا	تکیــه	
بــر	اخالق	اســالمی،	کوشــش	بــرای	کار	بیشــتر	
ــرار	 ــود	ق ــه	خ ــز	توج ــروت	را	در	مرک ــد	ث و	تولی

ــد. مــی	دهن
در	واقــع	آنهــا	ســعی	مــی	کننــد	فرهنــگ	
ــای	 ــه	معن ــعه«	ب ــت	»توس ــالمی	را	در	خدم اس
ــردن	را	 ــن	کار	ک ــد.	گول ــه	کار	گیرن ــدرن	آن	ب م
عملــی	مذهبــی	مــی	دانــد.	او	مــی	گويــد	بايــد	
ــا	جهــان	بهشــت	شــود.	روزی	ســه	 کار	کــرد	ت
ــای	 ــرای	کاره ــاعت	ب ــواب	و	دو	س ــاعت	خ س
ضــروری	روزمــره	کافــی	اســت	و	بقیــه	آن	بايــد	
بــه	کار	يــا	بــه	قــول	گولــن	»خدمــت«	بگــذرد.	
ــا	 ــا	ســبب	شــده	ت ــن	رويکــرد	گولنیســت	ه اي
ــد.	 ــی	بســیاری	دســت	يابن ــع	مال ــه	مناب ــا	ب آنه
ــوع	حجــم	 ــی،	مجم ــی	آمريکاي ــع	اطالعات مناب
ســرمايه	هــای	ايــن	جنبــش	را	۲5	میلیــارد	
دالر	بــرآورد	کــرده	انــد.	از	جملــه	فعالیــت	هــای	
اقتصــادی	بــزرگ	گولنیســت	هــا	تاســیس	
ــدون	 ــداری	ب ــه	بانک ــت	ک ــیا«	اس ــک	آس »بان
ربــا	را	ســرلوحه	کار	خــود	قــرار	داده	اســت.	

اختصــاص	5	درصــد	از	درآمــد	ســاالنه	اعضايــی	
ــه	 ــد	ب ــد	دارن ــی	پردرآم ــا	شــغل	هاي ــه	عموم ک
جنبــش،	تبديــل	بــه	رويــه	ای	عمومــی	در	
ــای	 ــه	ه ــی	از	هزين ــه	بخش ــت	ک ــده	اس آن	ش

ــد. ــی	کن ــن	م ــش	را	تامی جنب

آموزش؛ امری مقدس
ــدس	 ــی	مق ــز	عمل ــوزش	نی ــر	کار،	آم ــالوه	ب ع
اســت	چراکــه	افــراد	بــا	دانــش	هســتند	کــه	می	
تواننــد	بــرای	اســالم	مفیــد	باشــند.	بــه	همیــن	
دلیــل	عمــده	تمرکــز	گولــن	بــر	ايجــاد	شــبکه	
ــای	 ــگاه	ه ــا	و	خواب ــدارس،	دانشــگاه	ه ای	از	م
ــا	 ــی	ت ــراد	را	از	کودک ــه	اف دانشــجويی	اســت	ک
بزرگســالی	مــورد	تربیــت	و	آمــوزش	قــرار	مــی	
دهــد.	ايــن	مــدارس	عــالوه	بــر	ترکیــه،	در	اروپا،	
ــرقی	و	از	 ــوب	ش ــیای	جن ــا،	آس ــکا،	آفريق آمري
همــه	مهمتــر	در	کشــورهای	تــرک	تبار	آســیای	

میانــه	دايــر	شــده	اســت.
کشــورهای	عربــی	از	جمله	کشــورهايی	هســتند	
ــی	 ــت	چندان ــن	فعالی ــدارس	گول ــبکه	م ــه	ش ک
ــن	 ــاالی	اي ــی	ب ــت	آموزش ــد.	کیفی در	آن	ندارن
ــگان	 ــا	بخشــی	از	نخب ــده	ت ــدارس	ســبب	ش م
حاکــم	ايــن	کشــورها	فرزنــدان	خــود	را	بــه	ايــن	

ــدارس	بفرســتند. م
بخــش	اعظــم	محتــوای	آموزشــی	اين	مــدارس	
ــروت«	 ــد	ث ــی	و	»مول ــوم	طبیع ــه	عل ــوط	ب مرب
اســت.	او	قائــل	بــه	ســتیز	بــا	مدرنیتــه	نیســت،	
بــه	عکــس	آن	را	مــی	ســتايد	و	مــی	کوشــد	آن	
ــده	 ــه	عم ــی	ک ــد.	در	حال ــع	کن ــن	جم ــا	دي را	ب
جريانــات	اســالمی	بــر	وارد	کــردن	متــون	دينی	
در	نظــام	آموزشــی	تاکیــد	دارنــد،	اســاس	نظــام	
ــز	 ــت	و	تمرک ــالمی	نیس ــی	اس ــی	گولن آموزش
اصلــی	روی	شــیوه	هــای	آمــوزش	مــدرن	
ــن	از	 ــان	گول ــز	جري ــه	تماي ــايد	نقط ــت.	ش اس
ســاير	جريانــات	اســالمی	همیــن	رويکــرد	

ــد. ــان	باش ــن	جري ــی	اي خاصــی	آموزش
در	گفتمــان	گولنیســت	هــا،	تبلیــغ	ديــن	صرفــا	

ــه	 ــی	و	توصی ــکام	مذهب ــج	اح ــان	و	تروي ــه	بی ب
ــه	 ــود،	بلک ــی	ش ــر	نم ــی	منحص ــای	اخالق ه
ــدرن	را	 ــی	م ــم،	دروس	علم ــک	معل ــی	ي وقت
تدريــس	مــی	کنــد	نیــز	در	حــال	تبلیــغ	اســت.	
ــوم	 ــل	مفه ــی	را	ذي ــر	علم ــوزش	ه ــن	آم گول
دينــی	»ارشــاد«	دســته	بنــدی	مــی	کنــد.	آنهــا	
بــه	طــور	مســتقیم	بــه	تبلیــغ	تعالیــم	اســالمی	
ــا	 ــد	ب ــی	کنن ــعی	م ــه	س ــد،	بلک ــی	پردازن نم
ــم	 ــال	تعالی ــالمی،	عم ــالق	اس ــه	اخ ــق	ب تخل
دينــی	را	نشــر	دهنــد.	اســالمی	بــودن	مــدارس	
گولــن	صرفــا	بــه	ايــن	اســت	کــه	فســاد	و	بــی	
بندوبــاری	در	آن	حاکــم	نیســت	و	معلمــان	و	
ــد.	 ــته	ان ــالمی	آراس ــالق	اس ــه	اخ ــدان	ب کارمن
بــه	همیــن	دلیــل	اســت	کــه	غیرمســلمانان	هم	
مشــکلی	بــرای	حضــور	در	ايــن	مــدارس	ندارند.
ــی	 ــبکه	آموزش ــر	ش ــالوه	ب ــن	ع ــش	گول جنب
ــالدی	شــبکه	 گســترده،	از	اواســط	دهــه	80	می
ــف	را	در	جهــت	 ــای	مختل ــانه	ه ــیعی	از	رس وس
گســترش	ديــدگاه	هــای	خــود	بــه	وجــود	آورده	
اســت	کــه	بزرگتريــن	آن	روزنامــه	زمــان	اســت.	
ايــن	شــبکه	عظیــم	رســانه	ای	نیز	به	گســترش	
تفکــرات	گولــن	کمــک	شــايانی	کــرده	اســت.

رویکرد مذهبی فتح اهلل گولن
بعضــی	کارشناســان	فتــح	اهلل	گولــن	را	بــا	تمــام	
نــگاه	هــای	متجددانــه	اش،	کمــاکان	بــه	لحــاظ	
متــد	علمــی	اش	يــک	ســنتی	مــی	داننــد.	گولن	
بــا	جريــان	هــای	ســلفی	میانــه	خوشــی	نــدارد	و	
از	ســلفیت	صرفــا	»اجتهــاد«	آن	را	مــی	پســندد.	
ــاد	 ــات	ســلفی،	اجته ــر	جريان ــر	خــالف	اکث او	ب
را	بــرای	تقیــد	بیشــتر	بــر	نصــوص	دينــی	
ــرای	 ــه	آن	را	ب ــد،	بلک ــی	ده ــرار	نم ــر	ق مدنظ
ــدرن	 ــان	م ــالم	و	جه ــتر	اس ــازی	بیش سازگارس

ــرد. ــه	کار	مــی	ب ب
ــی	اســت.	 ــک	صوف ــر	ي ــن	از	ســوی	ديگ گول
او	متاثــر	از	شــیخ	احمــد	ســرهندی	عالــم	
جريــان	 در	 اصالحاتــی	 هنــدی،	 بــزرگ	
منتقــد	 خــود	 و	 شــمرده	 را	الزم	 تصــوف	
ــت.	تصــوف	 ــان	اس ــای	صوفی بعضــی	رفتاره
ــر	 ــتر	ب ــه	بیش ــت	ک ــی	اس ــرهندی،	تصوف س
تزکیــه	و	دوری	از	رذايــل	اخالقــی	مبتنــی	
اســت	و	متاثــر	از	ابــن	تیمیــه،	بســیاری	از	
عــادات	مناســکی	صوفیــان	را	مــورد	نقــد	
ــر	از	 ــن	متاث ــن	همچنی ــت.	گول ــرار	داده	اس ق
اســتادش	نورســی	قاعــده	سلســله	و	بیعــت	را	
در	مســلک	صوفیانــه	اش	از	بیــن	بــرده	اســت.
او	بــه	تقريــب	و	گفتگــوی	بیــن	االديانــی	بســیار	
ــی	 ــیر	حت ــن	مس ــد	و	در	اي ــی	ده ــت	م اهمی
ــدارد	از	اينکــه	خاخــام	ارشــد	اســرائیلی	 ــی	ن اباي
ــرب	 ــه	غ ــی	ب ــرد.	نزديک ــور	بپذي ــه	حض را	ب
ــان	 ــن	جري ــی	اي ــای	اساس ــتراتژی	ه ــزو	اس ج
ــرای	آن	 ــیاری	ب ــای	بس ــالش	ه ــه	ت ــت	ک اس
ــن	 ــل	همی ــه	دلی ــايد	ب ــت.	ش ــده	اس ــام	ش انج
غــرب	گرايــی	باشــد	کــه	تقريــب	بیــن	االديانی	
بیــش	از	تقريــب	درون	دينــی	بــا	شــیعیان	مــورد	
ــالهای	 ــن	در	س ــرد.		گول ــی	گی ــرار	م ــت	ق عناي
اخیــر	آشــکارا	موضعــی	خصمانــه	علیــه	شــیعه	و	
انقــالب	اســالمی	اخــذ	کــرده	اســت،	در	حالــی	
کــه	در	ابتــدای	انقــالب	اســالمی	از	جملــه	

ــود. ــان	آن	ب مدافع
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ــان	 ــا	بی ــگاه	ب ــتاد		دانش ــی،	اس ــاس	کاظم عب
اينکــه	افزايــش	بــی	رويــه	دانشــگاه	هــا	
ــف	 ــه	تعري ــت،	ب ــازی	اس ــاری	س محصــول	تج
مفهــوم	پرولتاريــای	دانشــگاهی	پرداخــت.

ــه	 ــران«	در	ادام ــگاه	در	اي ــاد	دانش ــت	»نه نشس
سلســله	نشســت	هــای	پنجشــنبه	های	پرســش	
ــی	و	 ــاس	کاظم ــو،	عب ــد	مالج ــور	محم ــا	حض ب
مقصــود	فراســتخواه	برگزار	شــد.	در	اين	نشســت	
ــر	 ــگاه	در	عص ــوع	»دانش ــاره	موض ــو	درب مالج
ــه	کجــا	مــی	رود؟«،	عبــاس	کاظمــی	 اعتــدال	ب
دربــاره	موضــوع	»پرولتاريــای	دانشــگاهی	در	
ايــران«	و	مقصــود	فراســتخواه	دربــاره	»دانشــگاه	

ــد. ــخنرانی	کردن ــک«	س ــان	ايدئولوژي و	گفتم
مالجــو	بــه	عنــوان	اولیــن	ســخنران	اين	نشســت	
ــدال	 ــا	طــرح	پرســش	»دانشــگاه	در	عصــر	اعت ب
ــاز	 ــود	را	آغ ــخنرانی	خ ــی	رود؟«	س ــا	م ــه	کج ب
کــرد.	وی	گفــت:	ايــن	پرســش	کلی	شــامل	ســه	
پرســش	جزئــی	مثــل	نظــام	حکمرانــی	در	نهــاد	
دانشــگاه	بــه	چــه	ترتیــب	اســت؟	نحــوه	تامیــن	
مالــی	در	دانشــگاه	چگونــه	اســت؟	و	فعالیت	های	
آموزشــی	و	پژوهشــی	درخــدت	چه	بخــش	هايی	

از	جامعــه	اســت؟	مــی	شــود.
ــه	 ــت	ب ــش	روی	سیاســی	دول ــزود:	پی مالجــو	اف
دانشــگاه	هــا	بــا	انقــالب	فرهنگــی	آغــاز	شــد	و	
دولــت	کنتــرل	همــه	جانبــه	و	از	بــاال	بــه	پائیــن	
ــه	 ــی	از	جمل ــات	اجتماع ــئونات	حی ــه	ش ــه	هم ب
دانشــگاه	داشــته	اســت.	ايــن	پیش	روی	سیاســی	
ــرادی	را	 ــه	اف ــت	ک ــته	اس ــن	داش ــالش	براي ت
جــذب	هیئــت	علمــی	و	دايــره	اســاتید	کنــد	کــه	
ــای	 ــال	ه ــند.	در	س ــدرت	باش ــه	ق ــتر	از	بدن بیش
پــس	از	جنــگ	دولــت	تکنیــک	کااليــی	ســازی	
آمــوزش	عالــی	را	در	پیــش	گرفتــه	اســت،	
ــگاه	آزاد،	 ــدازی	دانش ــک	راه	ان ــن	تکنی ــه	اي نمون
ــور	و	 ــام	ن ــگاه	پی ــی،	دانش ــات	غیرانتفاع موسس
ــی	 ــگاه	دولت ــبانه	دانش ــای	ش ــدازی	دوره	ه راه	ان

ــت. اس
ــاد	 ــوزه	اقتص ــگر	ح ــنده	و	پژوهش ــن	نويس اي
ادامــه	داد:	در	خصــوص	پرســش	دوم	هــم	
و	 مالــی	 تامیــن	 حــوزه	 از	 دولــت	 اينکــه	
ــرد	و	 ــینی	ک ــب	نش ــا	عق ــگاه	ه ــاد	دانش اقتص
ــت	 ــا	انداخ ــواده	ه ــه	دوش	خان ــی	را	ب ــار	مال ب
و	ايــن	موضــوع	تخطــی	از	اصــل	ســی	ام	
قانــون	اساســی	اســت	کــه	مــی	گويــد	هزينــه	
ــرای	همــه	فراهــم	 ــگان	و	ب ــد	راي تحصیــل	باي
ــه	 ــا	ب ــن	ســال	ه ــه	در	اي ــی	ک باشــد.	داده	هاي
ــبت	 ــه	نس ــد	ک ــی	ده ــان	م ــده	نش ــت	آم دس
جــذب	دانشــجوهايی	کــه	بــه	صــورت	رايــگان	
ــه	 ــجوهايی	ک ــه	دانش ــد	ب ــی	کنن ــل	م تحصی
ــه	 ــم	41	درصــد	ب ــد	از	رق ــی	پردازن ــهريه	م ش
ــی	 ــن	يعن ــت	و	اي ــیده	اس ــم	۲۲	درصــد	رس رق
ــار	مالــی	تحصیــل	دانشــجوها	بیشــتر	 اينکــه	ب
ــای	 ــواده	ه ــود	دانشــجويان	و	خان ــر	دوش	خ ب
ــا	 ــرم	در	اينج ــه	نظ ــت	و	ب ــا	دول ــت	ت آنهاس
شــاهد	نوعــی	پیونــد	بیــن	نئولیبرالیســم	و	

محافظــه	کاری	هســتیم.
ــان	گفــت:		پرســش	ســوم	کــه	در	 مالجــو	در	پاي
ــت	هــای	آموزشــی	و	پژوهشــی	 خصــوص	فعالی

اســت	فعــال	در	حــد	يــک	ايــده	اســت	کــه	هنــوز	
ــن	 ــاس	اي ــت.	براس ــده	اس ــی	نش ــی	عمل خیل
پرســش	موضــوع	تجــاری	ســازی	علــوم	انســانی	
مطــرح	مــی	شــود	بــه	ايــن	معنــی	کــه	دانشــگاه	
هــا	و	فعالیــت	هــای	پژوهشــی	بايــد	در	خدمــت	
تقاضــا	در	جامعــه	باشــد.	البتــه	تــا	بــه	حــال	کــم	
و	بیــش	شــاهد	چنیــن	موضوعاتــی	در	خصــوص	
ــوده	ايــم	ولــی	 تجــاری	ســازی	علــوم	انســانی	ب

هنــوز	بــه	مرحلــه	اجــرای	نرســیده	اســت.
ــود	 ــن	نشســت،	کاظمــی	ب ــن	ســخنران	اي دومی
ــک	 ــردن	ي ــف	ک ــا	تعري ــت	خــود	را	ب ــه	صحب ک
ــال	 ــت:	از	س ــرد	و	گف ــاز	ک ــه	شــخصی	آغ تجرب
138۹	کــه	از	فضــای	دانشــگاه	جــدا	شــدم	حــس	
فرودســتانی	کــه	بــه	فرادســتان	خــود	نــگاه	مــی	
ــی	 ــن	اتفاقات ــا	چنی ــگار	ب ــتم	و	ان ــد	را	داش کردن
ــدر	 ــی	چق ــه	زندگ ــويم	ک ــی	ش ــه	م ــازه	متوج ت
ــت	 ــه	موقعی ــی	ک ــروه	هاي ــت	و	گ ــخت	اس س
متزلــزل	دارنــد	چقدر	روزگارشــان	ســخت	اســت.	
ــه	در	 ــگاه	ک ــاتید	دانش ــته	از	اس ــام	آن	دس ــن	ن م
مجموعــه	دانشــگاه	نیســتند	و	بــه	صــورت	حــق	
ــد	 ــی	کنن ــه	ای	کار	م ــق	الزحم ــس	و	ح التدري
پرولتاريــای	دانشــگاهی	مــی	گــذارم.	گــروه	
ــت	در	 ــزل	و	فرودس ــت	متزل ــه	موقعی ــی	ک هاي

ــد. ــه	دارن جامع
ــه	 ــد	ب ــه	امی ــر،	دانشــگاه	ب ــدو	ام ــزود:	از	ب وی	اف
تاخیــر	انداختــن	بیــکاری	راه	انــدازی	شــد	تــا	هم	
ُمَســکنی	باشــد	بــرای	دولــت	و	هــم	بــه	خانــواده	
هــا	و	دانجويــان	امیــد	بدهــد		در	حالــی	کــه	ايــن	
اتفــاق	نیفتــاد	و	نــه	تنهــا	بــا	راه	انــدازی	دانشــگاه	
ــری	 ــه	نابراب ــد	بلک ــل	نش ــکاری	ح ــل	بی معض

موقعیــت	هــا	بیشــتر	هــم	شــد.
ــم	 ــد	کن ــد	تاکی ــدا	باي ــه	داد:	در	ابت ــی	ادام کاظم
کــه	بیــن	مفهــوم	ســرقت	علمی،	ســايه	نويســی	
ــل	 ــاوت	قائ ــد	تف ــگاهی	باي ــای	دانش و	پرولتاري
شــويم.	ســرقت	علمــی	يعنــی	اينکــه	کســی	متن	
ــرد	 ــی	گی ــا	کســی	م ــی	ي ــه	ای	را	از	جاي ــا	مقال ي
و	بــه	نــام	خــود	مــی	زنــد.	ســايه	نويســی	يعنــی	
ــی	 ــا	م ــه	م ــش	را	ب ــواد	تحقیق ــی	م ــه	کس اينک
ــم	 ــه	کنی ــاب	تهی ــه	و	کت ــرای	او	مقال ــا	ب ــد	ت ده
و	بعــد	هــم	در	مقالــه	و	کتــاب	خــود	اشــاره	مــی	
ــک	 ــن	کم ــه	م ــن	کار	ب ــی	در	اي ــه	فالن ــد	ک کن
ــم	 ــرب	ه ــه	در	غ ــت	ک ــی	اس ــن	اتفاق ــرد.	اي ک

خیلــی	رايــج	اســت	امــا	پرولتاريــای	دانشــگاهی	
بــا	ايــن	دو	مفهــوم	تفــاوت	دارد.	اتفاقــی	کــه	مــی	
افتــد	ايــن	اســت	کــه	خوشــحالیم	کارخانــه	ای	به	
نــام	دانشــگاه	داريــم	کــه	تولیــد	مــی	کنــد	ولــی	
ــن	 ــانی	اي ــه	کس ــه	چ ــتیم	ک ــن	هس ــل	از	اي غاف

ــد. ــه	مــی	کنن ــاب	هــا	را	تهی مقــاالت	و	کت
در	جامعــه	 روزمــره	 امــر	 کتــاب	 نويســنده	
ــات	 ــاس	تحقیق ــرد:	براس ــه	ک ــاانقالبی	اضاف پس
آمــاری	کــه	انجــام	شــده	در	ســال	134۹	تعــداد	
دانشــگاه	هــا	13		و	در	ســال	1358	بــه	رقــم	
ــکاری	 ــیر	بی ــن	س ۲410	رســیده	اســت.	همچنی
دانــش	آموختــگان	از	ســال	135۶	کــه	4.1	
ــم	15.3	رســیده	 ــه	رق ــوده	اســت	در	ســال	۹1ب ب
اســت.	بنابرايــن	همانطورکــه	ارقــام	مــی	گوينــد	
نــرخ	بیــکاری	دانــش	آموختــگان	در	طــول	
ــر	افزايــش	داشــته	اســت.	 ســه	چهــار	دهــه	اخی
ــه	 ــا	اينک ــا	ب ــال	ه ــن	س ــول	اي ــن	در	ط همچنی
دانشــگاه	هــا	بــزرگ	شــده	انــد	میــزان	وابســتگی	
ــده	 ــم	نش ــا	ک ــواده	ه ــجويان	از	خان ــی	دانش مال
اســت	بــه	همیــن	دلیــل	هــم	مــی	تــوان	گفــت	
کــه	افزايــش	بــی	رويــه	دانشــگاه	هــا	محصــول	
تجــاری	ســازی	اســت	کــه	در	ســال	هــای	اخیــر	
صــورت	گرفتــه	اســت.	بــه	میزانــی	کــه	دانشــگاه	
ــد	از	 ــی	رون ــه	ســمت	خصوصــی	شــدن	م ــا	ب ه
مزيــت	هــای	دســتیابی	بــه	شــغل	کــم	می	شــود	
ــرای	ورود	 ــک	طــرف	عرصــه	را	ب ــا	از	ي ــی	م يعن
دانشــجو	بــاز	مــی	کنیــم	از	طرفــی	امــکان	پیــدا	

ــم. ــی	کنی ــر	را	محــدود	م ــغل	براب ــردن	ش ک
اســتاد	ســابق	دانشــگاه	تهــران	در	ادامــه	
دونــوع	پرولتاريــا	را	از	هــم	جــدا	کــرد	و	گفــت:	
ــگاهی	را	از	 ــای	دانش ــالح	پرولتاري ــن	اصط م
ــگاه	 ــه	دانش ــا	ک ــن	معن ــه	اي ــم	ب ــرب	گرفت غ
نیــروی	کار	خــود	را	مــی	فروشــد	تــا	بتوانــد	بــه	
زندگــی	ادامــه	دهــد.	ايــن	اصطــالح	در	غــرب	
ــه	مــی	شــود	کــه	موقعیــت	 ــه	اســاتیدی	گفت ب
ــد	و	از	 ــنوات	ندارن ــه	و	س ــد،	بیم ــزل	دارن متزل
طبقــه	فرودســت	جامعــه	هســتند.	بنــده	در	
اينجــا	پرولتاريــای	دانشــگاهی	را	بــه	دو	دســته	
پرولتاريــای	آموزشــی	و	پژوهشــی	تقســیم	مــی	
ــاتید	 ــان	اس ــی	هم ــای	آموزش ــم.	پرولتاري کن
ــه	 ــدون	بیم ــت	و	ب ــاره	وق ــس	و	پ ــق	التدري ح
ــای	پژوهشــی	 ــا	پرولتاري ــتند	ام ــنوات	هس و	س

ــه	 ــق	ومقال ــه	تحقی ــان	کســانی	هســتند	ک هم
ــاتید	 ــجويان	و	اس ــرای	دانش ــه	ب ــان	نام و	پاي
ــت	 ــه	وضعی ــم	اينک ــه	مه ــند.	نکت ــی	نويس م
ــر	 ــای	پژهشــی	از	آموزشــی	اســف	بارت پرولتاري
اســت	چــون	پرولتاريــای	آموزشــی	هرچــه	
ــای	 ــی	پرولتاري ــتادی	دارد	ول ــت	اس باشــد	هوي
ــناخته	 ــد	و	ناش ــی	ندارن ــچ	هويت ــی	هی پژوهش
هســتند	ضمــن	اينکــه	بخشــی	از	درآمــد	خــود	
ــی	 ــا	کار	م ــرای	آنه ــه	ب ــاتی	ک ــه	موسس را	ب

ــد. ــی	دهن ــد	م کنن
وی	در	پايــان	گفــت:		ســخن	پايانــی	مــن	اينکــه	
پرولتاريــای	دانشــگاهی	از	هــر	دو	نــوع	در	طــول	
ايــن	ســال	هــا	افزايــش	داشــته	اســت	و	در	آينــده	
کــم	کــم	بــه	اســتان	هــا	هــم	تســری	پیــدا	مــی	
کنــد	و	حتمــا	تبعــات	و	پیامدهــای	منفــی	بــرای	

نهــاد	علــم	و	جامعــه	بــه	بــار	خواهــد	آورد.
ايــن	نشســت	مقصــود	 آخريــن	ســخنران	
بــود.	وی	گفــت:	غالمحســین	 فراســتخواه	
ــه	 ــم	جامع ــذار	عل ــوان	بنیانگ ــه	عن ــی	ب صديق
شناســی	در	ايــران	بــرای	اولیــن	بــار	واژه	نهــاد	را	
در	مقابــل	معــادل	انگلیســی	آن	قــرار	داد.	برايــن	
اســاس،	نهــاد	بــه	لحــاظ	جامعــه	شناســی	عبارت	
اســت	از		ســاخت	هــای	اجتماعــی	کــه	از	شــیوه	
هــای	زيســت	تکــرار	شــونده	بــه	وجــود	مــی	آيد.	
بــه	همیــن	دلیــل	نهــاد،	نهــاد	اســت	چــون	ارزش	
ــم	 ــه	نظ ــد	و	همینجاســت	ک ــی	کن ــدا	م ــا	پی بق

ــد. ــی	آي ــود	م ــه	وج ــن	ب نمادي
وی	افــزود:	نکتــه	ای	کــه	درا	يــن	میــان	مطــرح	
مــی	شــود	ايــن	اســت	کــه	دانشــگاه	هیــچ	گاه	در	
ايــران	نهــاد	نبــوده	و	يــا	حداقــل	اينکــه	اگــر	هــم	
ــت	در	 ــوده	اس ــدی	نب ــاد	نیرومن ــوده،	نه ــاد	ب نه
ــوده	 ــاد	ب ــک	نه ــا	همیشــه	ي ــه	در	اروپ ــی	ک حال
ــی	 ــته	اجتماع ــه	هس ــم	اينک ــش	ه ــت،	دلیل اس
دانشــگاه	در	ايــران	همیشــه	ضعیــف	بــوده	
ــا	ســتاره	هــای	دانــش	بســیاری	مثــل	 اســت.	م
ابوريحــان	داشــتیم	ولــی	هیــچ	گاه	موســس	
نداشــتیم.	در	عصــر	زريــن	تمــدن	هــم	مدارســی	
کــه	داشــتیم	همیشــه	ملحقــات	نهادهــای	ديگــر	

ــد. بودن
عضــو	هیئــت	علمــی	مؤسســه	پژوهــش	
پايــان	 در	 عالــی	 آمــوزش	 برنامه	ريــزی	 و	
اضافــه	کــرد:	بــه	دلیــل	اينکــه	دانشــگاه	
ــه	 ــته	همیش ــد	نداش ــی	نیرومن ــته	اجتماع هس
در	تصاحــب	ايدئولــوژی	هــای	مســلط	درآمــده	
اســت.	تــا	بــه	امــروز	ايدئولــوژی	هــای	
مختلفــی	بــر	دانشــگاه	تصاحــب	داشــتند	
ــازار	 ــوژی	ب ــم	ايدئول ــا	ه ــن	آنه ــازه	تري ــه	ت ک
ــدا	 ــیطره	پی ــرآن	س ــد	ب ــی	خواه ــه	م ــت	ک اس
ــل	 ــروز	تبدي ــگاه	ام ــه	دانش ــب	اينک ــد.	جال کن
بــه	يــک	بنــگاه	ســودآور	شــده	کــه	بــه	نوعــی	
تحــت	ســیطره	و	تصاحــب	دولــت	هــم	هســت.	
ــا	 ــب	آنه ــه	اغل ــاد	ک ــه	1۷	نه ــه	اش	اينک نمون
ــر	دانشــگاه	 ــد	ب ــوازی	کاری	دارن هــم	باهــم	م
نظــارت	مــی	کننــد	و	ايــن	پارادوکــس	عجیــب	
ــردم	در	 ــول	م ــد	پ ــم	85	درص ــه	ه ــت	ک اس
تصاحــب	دانشــگاه	و	دولــت	اســت	وهــم	تحــت	

ــتند. ــارت	هس نظ

عباس کاظمی در نشست »نهاد دانشگاه در ایران«:

افزایش بی رویه دانشگاه ها محصول تجاری سازی است
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ــزارش گــــ

ــا	حضــور	خلیــل	 نشســت	»قــرآن؛	کالم	خدــا	يــا	رويــای	نبــی«	ب
ــی،	 ــی	يثرب ــم	و	يحی ــی	ق ــات	قرآن ــن	مباحث ــری،	عضــو	انجم قنب
اســتاد	فلســفه	دــر	خانــه	اندیشــمندان	علــوم	انســانی	برگــزار	شــد.
دومیـن	میزگـرد	انجمن	اندیشـه	و	قلـم	با	عنـوان	»قـرآن	کالم	خدا	
يـا	رويای	نبی«	چهارشـنبه	۲3	تیرمـاه،	با	حضور	سـید	يحیی	يثربی،	
اسـتاد	بازنشسـته	دانشـگاه	عالمه	طباطبايـی	و	خلیل	قنبری	اسـتاد	
دانشـگاه	ادیـان	و	مذاهـب	و	عضـو	انجمـن	مباحثات	قرآنـی	قم	در	

خانه	اندیشـمندان	علوم	انسـانی	برگزار	شـد.

قنبــری: پرســش ســروش تــازه نیســت ولــی پاســخ 
او بدیــع اســت

در	ابتـدای	ايـن	میزگـرد	خلیل	قنبری،	بـه	طرح	بحث	خـود	پرداخت	
و	گفت:	نخسـت	به	پیشـینه	بحث	اشـاره	ای	دارم	و	بعـد	منطق	فهم	
انديشـه	آقـای	عبدالکريم	سـروش	را	می	گويـم	و	بیـان	خواهم	کرد	
کـه	با	چه	منطقی	بايد	انديشـه	ايشـان	را	فهم	کرد.	سـه	نکته	ای	که	
بـه	عقیده	مـن	دارای	اهمیـت	در	ارتباط	با	نسـبت	بین	نظريـه	رويا	و	

علوم	دين	اسـت،	را	مـی	گويم.
ــم	 ــخ	بدهی ــه	آن	پاس ــد	ب ــه	باي ــی	ک ــن	پرسش ــه	داد:	اولی وی	ادام
ــای	 ــا	آق ــینه	ای	دارد؟	آي ــث	پیش ــن	بح ــا	اي ــه	آي ــت	ک ــن	اس اي
ــا	 ــار	طــرح	کــرده	اســت	ي ــن	ب ــرای	اولی ــن	بحــث	را	ب ســروش	اي
ــوفان	و	 ــدرن	فیلس ــای	م ــل	در	دنی ــان	حداق ــش	از	ايش ــه	پی اينک
الهــی	دانانــی	بودنــد	کــه	بــه	طــرح	ايــن	بحــث	بپردازنــد؟	اگــر	بــه	
اختصــار	بخواهیــم	بــه	ايــن	پرســش،	پاســخ	دهیــم	بايــد	بگويیــم	
کــه	مشــکلی	را	کــه	آقــای	دکتــر	ســروش	مطــرح	کردنــد	اولیــن	
بــار	از	جانــب	وی	طــرح	نشــده،	بلکــه	پیــش	از	او	در	مغــرب	زمیــن	

ــد. ــن	بحــث	را	داشــته	ان ــد	کــه	اي فیلســوفانی	بودن
ــخ،	راه	 ــا	پاس ــرد:	ام ــح	ک ــب	تصري ــان	و	مذاه ــتاد	دانشــگاه	ادي اس
حل	يــا	نظريــه	ای	کــه	ســروش	در	حــل	مشــکل	ارائــه	داده	اســت،	
آيــا	بديــع	بــوده	يــا	ســابقه	تاريخــی	داشــته	اســت؟	کــه	در	پاســخ	
بــه	ايــن	پرســش	بايــد	بگويــم	کــه	بــه	عقیــده	مــن	شــما	ســرنخ	و	
ردپــای	ايــن	نظريــه	را	در	انديشــه	هــای	ديگــران	نمــی	توانیــد	پیدا	
ــازه	اســت	و	جــای	تأمــل	 ــه	اســت	ت ــد.	پاســخی	کــه	وی	گفت کنی

دارد،	اگرچــه	پرســش	و	مســئله	تــازه	نبــوده	اســت.
قنبری	اظهار	کرد:	فیلسـوفان	و	کسـانی	که	دل	مشـغولی	به	مباحث	
الهـی	و	دينـی	داشـتند	بـه	ايـن	نتیجـه	رسـیدند	کـه	گـزاره	هـای	
دينـی	بـه	خصوص	گـزاره	هـای	مـادر،	گـزاره	هـای	متناقضـی	اند.	
بـه	خصـوص	به	فرهنـگ	عرفانـی	وقتـی	مراجعـه	کنید،	مـی	بینید	
هـم	گزاره	هايـی	داريد	کـه	محمولی	را	بـه	موضوعی	به	نـام	خداوند	
نسـبت	می	دهـد	و	در	عین	حال	شـما	گـزاره	هايی	داريـد	که	همین	

محمـول	را	از	موضوع	سـلب	مـی	کند.
وی	گفــت:	بــه	عبــارت	زبــان	الهیاتــی،	آنــان	نشــان	مــی	دادنــد	که	
ــی	 ــرار	م ــات	تشــريحی	رو	در	روی	هــم	ق ــات	تنزيهــی	و	الهی الهی

گیرنــد	و	گــزاره	هــای	متناقــض	را	مــی	ســازند.	در	اين	میــان	مثالی	
بزنــم	کــه	والنــر	اســتیس	موضوعــی	را	از	هیــوم	نقــل	مــی	کنــد،	آيا	
خــدا		قــادر	بــه	جلوگیــری	از	شــر	هســت	يــا	قــادر	بــه	آن	نیســت؟	
ــدی	 ــوال	بع ــت.	س ــوان	اس ــدا	نات ــس	خ ــد،	پ ــه	باش ــر	اينگون اگ
ــد	بگويیــم	 ــی	مايــل	نیســت؟	پــس	باي ــادر	اســت	ول ــا	ق اينکــه	آي
کــه	خــدا	بدخــواه	اســت.	آيــا	هــم	قــادر	اســت	و	هــم	مايــل؟	پــس	
شــر	از	کجــا	آمــده	اســت	کــه	هیــوم	مــی	گويــد	ايــن	موضوعــات	
همچنــان	بــی	پاســخ	مانــده	انــد.	از	همیــن	رو	اســتیس	مــی	گويــد	

کــه	گــزاره	هــای	دينــی،	گــزاره	هــای	متناقــض	انــد.
ــرد:	خالصــه	موضــوع	ســروش	 ــح	ک ــتاد	دانشــگاه	تصري ــن	اس اي
ايــن	اســت	کــه	عالمــان	دينــی	وقتــی	درصــدد	فهــم	متــن	دينــی	
ــا	 ــی	ب ــا	فهمــی	متناقــض	مواجــه	مــی	شــوند.	يعن ــد	ب ــی	آين برم
ــد	 ــل	کنن ــد	ح ــی	توانن ــه	نم ــوند	ک ــی	ش ــه	م ــی	مواج ــزاره	هاي گ
ــه	دلیــل	تناقضــی	کــه	در	دل	گــزاره	هــا	وجــود	دارد.	ايــن	همــه	 ب
مدعیــات	آقــای	ســروش	اســت.	يعنــی	وقتــی	تمــام	علــوم	انســانی	
ــی	در	يــک	 ــد	عالمــان	دين ــی	را	مــی	کاود،	مــی	بین ــوم	دين ــا	عل ي

ــد. ــار	آمــده	ان ــری	گرفت ــی	ناپذي مخمصــه	تفســیری	رهاي
ــزاره	 ــا	گ ــر	م ــه	اگ ــا	ســخن	اينجاســت	ک ــزود:	ام ــه	اف وی	در	ادام
هــای	متناقضــی	داريــم،	اگــر	تفســیرهای	دينــی	داريــم	کــه	تــن	به	
تناقــض	داده	اســت	راه	حلــی	هــم	بــرای	اينهــا	داريــم؟	در	مغــرب	
ــد	 ــی	گفتن ــا	م ــد.	آنه ــه	دادن ــی	ارائ ــای	مختلف ــل	ه ــن	راه	ح زمی
علــت	اينکــه	مفســران	دينــی	در	مواجــه	بــا	متــن	بــه	گــزاره	هــای	
متناقضــی	برخوردنــد،	ايــن	اســت	کــه	گــزاره	هــای	دينــی	را	گــزاره	
هــای	شــناختاری	فــرض	کردنــد	وقتــی	ما	گــزاره	هــا	را	شــناختاری	
فــرض	کنیــم	بــا	متناقــض	روبــه	رو	خواهیم	شــد.	آنــان	مــی	گفتند	
کــه	بايــد	ايــن	مســئله	را	تغییــر	دهیــم	کــه	گــزاره	هــای	دينــی	را	
ــه	خــود	 ــی	شــناختاری	ندانســتیم	خــود	ب ــم.	وقت شــناختاری	ندانی
همــه	ايــن	تناقــض	هــا	کــه	در	نــگاه	نخســت	در	پیــش	رو	مــا	قــرار	

دارد،	همــه	رخــت	بــر	مــی	بنــدد.
عضــو	انجمــن	مباحثــات	قرآنی	قــم	اظهــار	کــرد:	پاســخی	ديگری	
ــزاره	 ــی	گ ــه	آنجاي ــن	اســت	ک ــود	دارد،	اي ــه	وج ــن	زمین ــه	در	اي ک
هــای	متناقــض	عیــب	اســت	کــه	مواجــه	بــا	عالــم	کثــرات	باشــد.	
ــی	عیــب	 ــم	وحــدت	درســت	اســت	متناقــض	اســت،	ول ــرا	عال زي
ــد	بلکــه	 ــزاره	هــای	شــناختاری	ان ــی	گ ــزاره	هــای	دين نیســت.	گ
غیــر	شــناختاری	نیســتند	امــا	گــزاره	هــای	شــناختاری	متناقــض	در	
دنیــا	و	عالــم	کثــرات	اســت	کــه	امــری	غیرمعمــول	و	ناپذيرفتنــی	
اســت.	فقــط	در	دنیــای	وحــدت	اســت	کــه	تناقــض	اشــکال	نــدارد،	

منطــق	بــرای	دنیــای	کثــرات	اســت.
قنبری	بیان	کرد:	پاسخی	ديگری	در	کنار	دو	پاسخ	قبلی	که	عرض	
کردم	اين	است	که	گزاره	های	دينی	به	ظاهر	در	نگاه	نخست	ناظر	به	
حقیقت	اند	پس	از	تأمل	درمی	يابیم	که	اينها	ناظر	به	عالم	واقع	نیستند.	
گزاره	هايی	که	ما	به	عنوان	گزاره	های	تنزيهی	و	تشريحی	فرض	

گرفتیم	حقیقتا	ناظر	به	امر	واقعی	نیستند	بلکه	اينها	محصول	مواجهه	
پديداری	عالمان	دينی	اند.	لذا	آنان	به	جای	اينکه	آن	حقیقت	و	خدا	را	
بازتاب	بدهند،	بیشتر	ساختار	ذهنی	انسان	را	بازتاب	می	دهند.	از	اين	
رو	در	فرهنگ	شرقی	و	فرهنگ	ثانوی	تجربیات	مختلفی	وجود	دارد.	
مسلما	ساختار	ذهنی	مومنان	و	دين	داران	شرقی	و	غربی	با	همديگر	

فرق	می	کند.
ــد	بگويــم	کــه	آقــای	ســروش	تمــام	 وی	تصريــح	کــرد:	حــال	باي
ــی	مــی	 ــم	را	و	تمــام	مشــکالت	را	بازخوان ــی	کــه	گفت ــن	مباحث اي
کنــد	و	پاســخ	ايــن	3	پاســخی	را	کــه	گفتــه	ام	نمی	پذيــرد.	او	اشــاره	
ــن	اســت	کــه	 ــد،	بلکــه	پاســخ	او	اي ــن	پاســخ	هــا	نمــی	کن ــه	اي ب
هــر	ســه	ايــن	ســه	راه	حــل	در	يــک	نقطــه	بــه	هــم	مــی	رســند.	
از	همیــن	رو	معتقــد	اســت	کــه	فــرض	کنیــم	زبــان	دينــی،	زبــان	
بیــداری	اســت	کــه	راه	حــل	اول	زبــان	دينــی	را	غیرشــناختاری	مــی	
دانــد،	راه	حــل	دوم	زبــان	دينــی	را	شــناختاری	مــی	دانــد	امــا	معتقــد	
اســت	کــه	در	دنیــای	وحــدت،	متناقــض	بــودن	ذات	دنیــای	وحــدت	

اســت.	آقــای	ســروش	ايــن	نقطــه	را	قبــول	نــدارد.

ــل  ــال ح ــه دنب ــوالنه ب ــای رس ــه روی ــری: نظری قنب
ــت ــی اس ــای دین ــزاره ه ــودن گ ــض ب متناق

خلیـل	قنبـری	ادامـه	داد:	آقای	سـروش	مـی	گويـد،	مادامـی	که	ما	
فـرض	گرفتیـم	که	زبـان	دينـی،	زبان	بیـداری	اسـت	به	هیـچ	وجه	
مـا	قـادر	نخواهیم	بـود	که	گـره	های	موجـود	را	بـاز	کنیم.	ايـن	گره	
را	بـا	هیـچ	حیلتی	نمـی	توان	گشـود.	اگـر	بخواهیم	از	اين	مشـکل	و	
مخمصـه	رهايی	پیدا	کنیم	و	متناقـض	بودن	گزاره	هـای	دينی	در	ما	
هـراس	ايجـاد	نکند،	بايسـتی	بـا	اين	فـرض	به	سـراغ	متـون	دينی	
برويـم	که	متـون	دينـی	را	متونی	خـواب	آلـود	و	زبـان	ديـن	را	زبان	

رويا	و	زبـان	خـواب	بدانیم.
ــا	مــی	 ــان	روي ــرد:	زب ــان	و	مذاهــب	اذعــان	ک اســتاد	دانشــگاه	ادي
توانــد،	زبــان	متناقــض	باشــد،	در	عیــن	حــال	هــم	پذيرفتنی	باشــد.	
اگرچــه	زبــان	بیــداری	مــی	توانــد	متناقــض	باشــد،	امــا	اگــر	زبــان	
ــگاه	ناپذيرفتنــی	اســت،	چــون	 ــان	متناقــض	باشــد،	آن بیــداری،	زب
نشــانه	ايــن	اســت	کــه	در	آن	ســخن	عیــب	و	نقصــی	وجــود	دارد،	
ــا	بیــان	شــود،	اگــر	چنیــن	ويژگــی	ای	را	در	 ــم	روي امــا	اگــر	در	عال
متــن	پیــدا	کنیــم	دال	بــر	عیــب	نیســت،	بلکــه	حســن	هم	هســت.

ــروش  ــای س ــت ه ــدام از صحب ــچ ک ــی: هی یثرب
ــرد ــی ب ــی نم ــه جای ــرا راه ب ــت، زی ــه نیس نظری

در	ادامـه	يحیی	يثربـی	به	بحث	پرداخـت	و	اظهار	کرد:	بنـده	از	زمان	
بسـیار	دور	آقـای	سـروش	را	می	شـناختم.	بـا	آقای	دکتر	شبسـتری	
هـم	در	ارتبـاط	بودم.	مـن	در	تمـام	اين	مدت	کـه	فعالیـت	دارم	هیچ	
مقالـه	ای	در	خصـوص	ايـن	موضوعـات	ننوشـته	ام.	حتـی	در	آن	
دورانـی	که	آقای	سـروش	گفت،	قرآن	انشـای	حضـرت	محمد)ص(	

اسـت	و	خودشـان	اين	انشـاء	را	نوشـته	است.
وی	ادامــه	داد:	اگــر	ايــن	ســوال	را	از	مــن	بپرســند	کــه	نظــر	بنــده	
در	ايــن	خصــوص	چیســت،	مــی	گويــم	گاهــی	ســخن	بــه	مرحلــه	
ای	از	اضمحــالل	مــی	رســد	کــه	آدم	نمــی	دانــد،	قصــد	ايــن	افــراد	
چیســت؟	شــما	فــرض	کنیــد	کــه	هــزاران	تناقــض	در	قــرآن	وجــود	
ــک	 ــد	ي ــردم	باي ــه	اســت	م ــه	گفت ــه	ای	را	ک ــال	اينکــه	آي دارد،	مث
پنجــم	دارايــی	خــود	را	بــه	عنــوان	خمــس	بدهنــد	و	عــده	ای	هــم	

ايــن	اعتقــاد	را	ندارنــد.
يثربـی	بـا	اشـاره	به	ايـن	موضـوع	که	اگـر	ما	بگويیـم	قـرآن،	خواب	
اسـت،	تمـام	مشـکالت	حل	مـی	شـود؟	تصريح	کـرد:	ببینیـد	يکی	
از	مشـکالت	مسـیحیت	کـه	باعث	شـد	مـردم	علیهش	قیـام	کردند	
ايـن	بود	کـه	مفاهیم	انجیل	را	کسـی	متوجه	نمی	شـد،	فقـط	پاپ	و	
کلیسـا	می	فهمید.	هنـوز	هـم	کاتولیک	ها	اعتقـاد	دارنـد	هیچ	کس	
فهـم	انجیـل	را	نـدارد	و	فقط	پـاپ	می	فهمد.	حـال	قرآن	مـی	گويد	
کـه	مردم	زبان	من	آشـکار	اسـت،	همه	مـی	توانید	از	آن	فهم	داشـته	

باشـید،	زيرا	زبان	روشـنی	اسـت.
يثربــی:	دــر	اروپــا	روشــنفکر	افــق	جدیدــی	دــر	ذهــن	مردــم	ايجاد	
کــرد	امــا	دــر	کشــور	مــا	روشــنفکران	تنهــا	خرافــه	را	بســط	دادنــد

ــای	 ــت:	آق ــی،	گف ــه	طباطباي ــگاه	عالم ــته	دانش ــتاد	بازنشس اس
ســروش!	شــما	کــه	مــی	گويــد	قــرآن	خــواب	اســت،	خــواب	گــذار	

گزارش نشست »قرآن؛ کالم خدا یا رویای نبی«؛

قنبری: نظریه رویای رسوالنه بدیع است/
یثربی: سروش مشکلی را حل نمی کند
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ــه	 ــا	ايجــاد	شــدند	ب کیســت؟	شــما	فکــر	کنیــد	گروهــی	دــر	اروپ
ــازه	ای	را	دــر	ذهــن	مردــم	ايجــاد	 ــق	ت ــوان	روشــنفکر	کــه	اف عن
کردنــد.	امــا	ببینیــد	کــه	مــا	چــه	کار	کردیــم؟	کســانی	بــه	عنــوان	
روشــنفکر	داريــم	کــه	متاســفانه	تهــی	هســتند.	مــن	تصــور	مــی	

ــود. کنــم	کــه	خرافــه	دــر	قدیــم	خیلــی	کمتــر	از	امــروز	ب
وی	با	اشاره	به	اينکه	گذر	از	دوران	قاجار	برای	کشور	راه	گشا	بود	اما	
دوران	پهلوی	باز	هم	نتوانست	خواسته	های	مردم	را	برآورده	کند،	گفت:	
متاسفانه	حکومت	هايی	که	روی	کار	آمدند	جامعه	را	بدبخت	تر	کردند.	
جامعه	مدنی	هیچ	گاه	با	تفنگ	ايجاد	نمی	شود	بلکه	با	مغز	دانشمندان	و	

افرادی	همچون	ژان	ژاک	روسو	ساخته	می	شود.
ــه	گفتــه	يثربــی،	کســی	کــه	مــی	گويــد	نمــاز،	قــرآن	و	ديــن	را	 ب
ــت،	 ــا	اس ــواب	و	روي ــرآن	خ ــه	ق ــد	ک ــی	گوي ــد	م ــول	دارد	و	بع قب
مســلما	اهــل	تفکــر	نیســت	کــه	چنیــن	ســخنانی	بــر	زبــان	مــی	
آورد.	پیامبــر	هــزاران	مســئله	از	جبرئیــل	نقــل	مــی	کنــد،	چــرا	يک	
ــده	اســت. ــه	اســت	کــه	در	خــواب	ايــن	مســائل	را	دي ــار	را	نگفت ب

یثربی: آقـای سـروش! با ایـن حرف ها هیچ مشـکلی 
را حـل نمی کنید، تنها مشـکل می تراشـید

اســتاد	دانشــگاه	عالمــه	طباطبايــی	خطاب	بــه	عبدالکريم	ســروش،	
گفــت:	آقــای	ســروش	شــما	چــه	مشــکلی	بــا	قــرآن	داريــد؟	شــما	
مشــکل	مــی	تراشــید!	اگــر	مــا	بــه	گفتــه	شــما	بگويیــم	کــه	ايــن	
خــواب	نامــه	اســت،	جبــر	يــا	اختیــار	حــل	مــی	شــود؟	وقتــی	کــه	

بــه	خــواب	و	بیهوشــی	برويــد	اينهــا	متناقــض	نامــه	نیســت؟
وی	بــا	اشــاره	بــه	ســخنان	دکتــر	قنبــری	گفــت:	ايــن	موضوعــات	
نظريــه	نیســتند،	نظريه	بايــد	3	ويژگی	داشــته	باشــد؛	يک(	مشــکل	
جــدی	را	حــل	کنــد،	دو(	نظريــه	بايــد	توجیــه	عقالنی	داشــته	باشــد،	
ســه(	بــرای	آينــده	راه	تــازه	ای	بــاز	کنــد.	حــال	آقــای	ســروش	بــا	
طــرح	ايــن	مســائل	کــدام	مشــکل	را	حــل	کردنــد؟	آيــا	بــا	خــواب	

نامــه	دانســتن	قــرآن	تناقــض	حــل	مــی	شــود؟

ــخصیت،  ــروش دارای دو ش ــم س ــری: عبدالکری قنب
ــت ــی اس ــوم دین ــوف عل ــدرن و فیلس ــه م متال

در	ادامــه	ايــن	میزگــرد،	خلیــل	قنبــری	بــه	منطــق	فهــم	انديشــه	
ســروش	اشــاره	کــرد	و	عبدالکريــم	ســروش	را	دارای	دو	شــخصیت	
ــده	مــن	آقــای	ســروش،	دو	شــخصیت	 ــه	عقی دانســت	و	گفــت:	ب
ــم	 ــد	از	ه ــا	را	باي ــخصیت	ه ــه	از	ش ــن	دو	جنب ــه	اي ــی	دارد	ک علم
ــدرن	 ــه	م ــی	دان	و	متال ــان	اله ــخصیت	اول	ايش ــاد؛	ش ــز	نه تمیی
اســت	کــه	در	حــوزه	مــدرن	انديشــه	ورزی	مــی	کنــد.	شــخصیت	
ديگــر	ايشــان	کــه	تاکیــد	مــی	کنــم	رويــای	رســوالنه	مربــوط	بــه	
ايــن	شــخصیت	اســت،	شــخصیت	فیلســوف	علــوم	دينــی	اســت.
وی	ادامـه	داد:	بايـد	بگويم	که	علـوم	درجه	اول	همانند	فقـه،	الهیات،	
شـیمی،	علـوم	اجتماعـی،	ناظـر	بـه	عالـم	واقـع		هسـتند	امـا	بحث	
رويـای	رسـوالنه	ناظر	بـه	علـوم	درجه	دوم	اسـت.	بـرای	مثـال	اگر	
علـم	فیزيـک	وجـود	دارد،	يا	فلسـفه	فیزيک	وجـود	دارد	کـه	ناظر	به	
مـاده	نیسـت؛	فلسـفه	علم	شـیمی،	فلسـفه	علـوم	اجتماعـی	و	...نیز	
اينگونـه	اسـت.	اين	قیاس	در	علـوم	دينی	نیز	وجـود	دارد	و	همانگونه	
که	علـوم	دينی	چـون،	فقه،	اخـالق،	عرفـان	پديد	آمده	اسـت،	علوم	
درجـه	دومی	چون	فلسـفه	عرفان،	فلسـفه	اخالق	نیز	وجـود	دارد	که	

عالمان	دينـی	آن	را	بنیـان	نهادند.
قنبری	با	بیان	اينکه	مبحث	رويای	رسوالنه	جزء	علوم	درجه	دوم	
است،	افزود:	اگر	فیلسوف	علوم	دينی	تئوری	ارائه	دهد،	تئوری	او	با	
تئوری	دانشمند	علوم	درجه	يک	متفاوت	است.	آقای	سروش	قصد	
بداند	 می	خواهد	 بلکه	 ندارد،	 را	 يک	 درجه	 علوم	 در	 نظريه	پردازی	
علوم	دينی	که	عالمان	دينی	از	آغاز	تا	به	امروز	ساخته	اند	بر	چه	پیش	
فرض	هايی	مبتنی	است.	آيا	اين	روش	ها	را	می	توان	عوض	کرد	و	
توصیه	کرد	که	روش	ديگری	را	جايگزين	روش	قبلی	کرد.	آيا	می	توان	
پیش	فرض	هايی	که	تا	به	امروز	عالمان	دينی	بر	اساس	آن	تفکر	و	

نظريه	پردازی	می	کردند	را	کنار	گذاشت؟
وی	ادامــه	داد:	آقــای	ســروش	وقتــی	فلســفه	تاريــخ	مــی	نويســد	
ــردازد،	امــا	شــهید	مطهــری	 ــه	فلســفه	تاريــخ	درجــه	دوم	مــی	پ ب
و	مارکــس	فلســفه	تاريــخ	درجــه	يــک	مــی	نويســند	کــه	اينهــا	بــا	
هــم	متفــاوت	اســت.	او	هیــچ	يــک	از	کار	اينهــا	را	انجــام	نمــی	دهد.	

بلکــه	روش	خــودش	را	دارد.
وی	با	اشـاره	به	پاسـخ	عبدالکريم		سـروش،	اظهار	کـرد:	علوم	دينی	
سـنتی	ومـدرن	و	الهیاتـی	هـر	دو	در	يک	نقطه	مشـترک	ا	هسـتند	و	
پیـش	فرض	واحـدی	دارنـد	و	آن	پیش	فـرض	اين	اسـت	که	مبتنی	
بـر	زبـان	بیداری	انـد	و	نـه	زبـان	رويـا	و	تعبیـر	و	معتقـد	اسـت	علت	
اينکـه	علوم	دينی	پاسـخ	برخـی	از	پرسـش	ها	را	ندارد	اين	اسـت	که	
ايـن	علـوم	از	ديـروز	تاکنون	بـر	بیـداری	مبتنـی	اسـت	در	حالی	که	
زبـان	وحی	زبان	روياسـت.	هـرگاه	زبـان،	زبـان	بیداری	باشـد،	نمی	

توانیم	مشـکالت	را	برطـرف	کنیم.

ــه  ــد بلک ــیر کن ــد تفس ــروش نمی خواه ــری: س قنب
ــد ــه می ده ــیر ارائ ــوری تفس تئ

ــت	و	 ــی	اس ــوم	دين ــوف	عل ــروش	فیلس ــری،	س ــه	قنب ــه	گفت ب
فیلســوف	علــوم	دينــی	فقــط	مــی	توانــد	بگويــد	علــوم	بــر	قوانیــن	
ــر	 ــد	خــواب	گــذاری	و	تعبی و	روشــی	مبتنــی	هســتند.	کســانی	باي
ــد.	مــا	نیــز	بايــد	تفســیرمان	در	 انجــام	دهنــد	کــه	عالمــان	دينی	ان
خصــوص	ســروش	را	تغییــر	دهیــم.	زيــرا	او	فیلســوف	علــوم	دينــی	
ــه	 ــن	زمین ــی.	بلکــه	خــودش	هــم	در	اي ــه	روشــنفکر	دين اســت،	ن
اذعــان	دارد	کــه	مــن	نمــی	خواهــم	تفســیر	کنم	بلکــه	مــی	خواهم	
تئــوری	تفســیر	بدهــم.	پــس	از	فیلســوف	علــوم	دينــی	کار	درجــه	

يــک	نخواهیــد.	ايــن	دو	را	بايــد	از	هــم	تفکیــک	کنیــم.
اســتاد	دانشــگاه	اديــان	و	مذاهــب	گفــت:	مــا	بايــد	منطــق	انديشــه	
ــن	اســت،	 ــم.	خالصــه	تمــام	عرايضــم	اي ــای	ســروش	را	دريابی آق
ــه	 ــد	چ ــاع	باش ــل	دف ــه	قاب ــخصیت	دارد	چ ــروش	دو	ش ــر	س دکت
ــی	 ــینی	و	الهیات ــخصیت	متافیزيس ــخصیت،	ش ــک	ش ــد.	ي نباش
ــع	از	اضــالع	شــخصیتی	اوســت	کــه	 ــن	يــک	ضل ــا	اي اوســت.	ام
ــد.	شــخصیت	دوم	او	 ــن	را	نقــد	کنن ــد	اي عالمــان	دينــی	مــی	توانن

ــی	اســت. ــوم	دين فیلســوف	عل
ــای	رســوالنه	 ــه	روي ــه	در	زمین ــی	ک ــی	پرســش	هاي ــا	ارزياب وی	ب
شــده	اســت،	تصريــح	کــرد:	آيــا	ناقــدان	درســت	فهــم	کردنــد؟	آيــا	
موافقــان	هــم	درســت	ايــن	مباحــث	را	درک	کردنــد؟	نکتــه	آخــری	
ــم	ايــن	اســت	کــه	3	پرســش	اساســی	در	 کــه	مــی	خواهــم	بگوي
ــوان	 ــه	عن ــد	ب ــی	خواه ــروش	م ــم؛	س ــی	داري ــوم	دين ــاب	عل ب
فیلســوف	علــوم	دينــی	بــه	ايــن	3	پرســش	پاســخ	بدهــد.	رويــای	
رســوالنه	چــه	نســبتی	بــا	علــوم	دينــی	دارد؟	علــوم	دينــی	میــدان	و	
معرکــه	ای	بــرای	دو	رويکــرد	اســت،	در	مبحــث	دينــی	يــا	رويکــرد	
تاويــل	گرايانــه	داريــد	يــا	ظاهرگرايانــه.	عالمــان	علــوم	دينــی	وقتی	
درصــدد	فهــم	متــن	دينــی	برآينــد،	يــا	بــا	رويکــرد	تاويــل	گرايانــه	

بــا	متــن	مواجــه	شــده	انــد	يــا	ظاهــر	گرايانــه.

قنبــری: نظریــه رویــای رســوالنه نــه رویکــرد 
ــه ــل گرایان ــرد تأوی ــه رویک ــه دارد و ن ظاهرگرایان
قنبـری	افـزود:	وقتی	مـا	وارد	علـوم	دينی	می	شـويم	به	نظـر	در	هر	
مسـلکی	اين	دو	رويکرد	)تاويـل	گرايانه	و	ظاهرگرايانـه(	را	می	بینید	
کـه	دارنـد	بـا	هـم	زورآزمايی	مـی	کنند.	يـا	شـما	تاويل	گرا	هسـتید	
يـا	ظاهرگـرا.	سـخن	اينجاسـت	که	اگـر	مـی	خواهید	فهم	درسـتی	
از	روياهای	رسـوالنه	داشـته	باشـد،	بايد	به	اين	پرسـش	پاسـخ	دهیم	
کـه	رويای	رسـوالنه	در	کـدام	يـک	از	اين	جبهـه	قرار	گرفته	اسـت.	
پاسـخ	من	در	ايـن	زمینه	اين	اسـت،	روياهای	رسـوالنه	نـه	در	جبهه	
ظاهرگرايان	ايسـتاده	اسـت	و	نـه	تاويل	گرايان.	شـما	نه	مـی	توانید	
ببینیـد	رويکرد	تاويـل	گرايانـه	دارد	و	نه	ظاهرگرايانه.	بلکه	او	سـخن	

تـازه	ای	را	طرح	مـی	کند.
اين	اسـتاد	دانشـگاه	گفت:	ما	بايد	نسـبت	روياهای	رسـوالنه	با	علوم	
دينـی	را	پیـدا	کنیم	و	ببینیـم	روياهای	رسـوالنه	با	همان	روشـی	که	
علـوم	دينی	بـر	آنها	مبتنی	انـد	می	تواند	حیات	داشـته	باشـد	و	نفس	
بکشـد	يا	نـه	روياهـای	رسـوالنه	روش	تـازه	ای	را	مطرح	مـی	کند؟	
در	آخرين	سـطر	اولیـن	مقاله	رويای	رسـوالنه،	آقای	سـروش	مطرح	
مـی	کند	که	شـیفت	پارادايمی	از	تفسـیر	بـه	تعبیر،	انجام	مـی	دهد.

یثربی: زبان دینی زبان علمی است
ــن	 ــرد:	م ــان	ک ــری،	بی ــخنان	قنب ــل	س ــه	در	مقاب ــی	در	ادام يثرب
ــه	 ــه	ب ــده	نیســتم	ک ــای	مطــرح	ش ــه	بحــث	ه ــن	گون ــق	اي مواف

صــورت	مبالغــه	آمیــز	زده	مــی	شــود.	حــرف	صحیــح	و	درســت	بايد	
بــه	ســادگی	بیــان	شــود،	بــه	ســادگی	فهــم	شــود	و	در	آخــر	هــم	به	
ســادگی	نتايــج	کارش	ديــده	شــود	وگرنــه	بــا	ايــن	حــرف	هــا	کــه	
اين	فیلســوف	چــه	کــرده	و	در	چــه	جايــی	عملی	انجــام	داده	اســت،	
راه	بــه	جايــی	نمــی	بريــم.	ايــن	توصیفاتــی	کــه	آقــای	قنبــری	از	
آقــای	ســروش	کردنــد	را	خــودش	هــم	در	حــال	حاضــر	قبول	نــدارد	

و	مــی	گويــد	کــه	آن	ســروش	ديگــر	وجــود	نــدارد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	کتــاب	فلســفه	چیســت	و	موضوعات	مطرح	شــده	
عالمــه	طباطبايــی	کــه	علم	نمــی	تواند	بــا	فلســفه	درآمیخته	شــود،	
ــا	فلســفه	اگــر	ارتبــاط	 ــم	ب گفــت:	اينکــه	ســروش	مــی	گويــد	عل
برقــرار	کنــد،	فاجعــه	ای	رخ	مــی	دهــد،	حــرف	صحیحــی	نیســت.	
ــک	 ــد	متافیزي ــه	مــی	توانی ــد	چگون ــک	ندانی ــا	شــما	فیزي اصــال	ت

بدانیــد!	فلســفه	يعنــی	فهــم	جهــان.
اسـتاد	دانشـگاه	عالمـه	طباطبايـی،	تصريـح	کـرد:	بايـد	بگويم	که	
اين	حـرف	را	خـود	قرآن	گفته	اسـت	که	من	وحی	آسـمانی	هسـتم.	
پیغمبـر)ص(	هـزاران	بـار	فرمـوده	اسـت	که	جبرئیـل	ايـن	را	به	من	
گفتـه	اسـت.	همه	مـردم	بـه	ايـن	اعتقـاد	دارنـد،	آن	وقت	يـک	نفر	
بگويـد	که	پیامبر)ص(	خواب	نما	شـده	و	اين	موضوعـات	را	در	خواب	

ديده	اسـت.	خـب،	بايـد	بـرای	اين	حـرف	ها	دلیل	داشـته	باشـد.
در	ادامـه،	قنبـری	گفت:	عالمـان	دينی	معتقـد	بودند	که	زبـان	دينی،	
زبـان	علمـی	اسـت.	يعنـی	عالـم	دينی	که	فلسـفی	مشـرب	بـود	با	
ايـن	پیـش	فـرض	سـراغ	متـون	دينـی	رفـت.	لذا	تـالش	مـی	کرد	
بـا	تئـوری	فلسـفی،	آيـات	قـرآن	را	فهـم	کند.	آنکـه	جامعه	شـناس	
بـود	همانند	دکتر	شـريعتی،	تـالش	می	کرد	براسـاس	تئـوری	های	
جامعه	شناسـه	متون	دينـی،	را	فهم	کند.	شـما	کتاب	دکتر	شـريعتی	
را	کـه	بخوانیـد	در	واقع	نشـان	می	دهد	که	تشـیع	ايدئولوژی	اسـت،	
يعنـی	همه	مولفه	هـای	ايدئولوژی	را	در	شـیعه	به	عنـوان	حزب	تمام	
پیـدا	می	کند.	ولی	فیلسـوف	علـوم	دينی	مـی	گويد	که	زبـان	دينی،	

زبـان	علمی	اسـت.
ــه	 ــا	اينک ــی	ب ــه	طباطباي ــرد:	عالم ــان	ک ــتاد	دانشــگاه	بی ــن	اس اي
جامعــه	شــناس	نبــود،	قائــل	بــه	علــوم	طبیعــی	نبــود	ولــی	صدرايی	
ــان	علمــی	 ــان	دينــی،	زب ــی	ايــن	پیــش	فــرض	را	کــه	زب ــود.	ول ب
ــرد	از	منظــر	متافیزيســین،	 ــی	ک ــود.	ســعی	م ــه	ب اســت	را	پذيرفت
اصالــت	وجــود	را	فهــم	کنــد.	حتــی	آنهايی	کــه	اگزيستانسیالیســت	
بودنــد	بــا	ايــن	فــرض	کــه	زبــان	دينــی،	زبــان	علمــی	اســت	ســعی	
ــک	 ــط	تئوري ــض	و	بس ــی	قب ــد.	يعن ــم	کنن ــات	را	فه ــد،	آي کردن
شــريعت	ايــن	پیــش	فــرض	را	آشــکار	مــی	کنــد.	بــا	مباحثــی	را	که	
عالمــان	دينــی	ســر	ســفره	علــوم	دينــی	گــرد	آوردنــد،	همــه	قبــول	

دارنــد	کــه	زبــان	دينــی،	زبــان	علمــی	اســت.

قنبری: دین، غیر از معرفت دینی است
قنبــری	در	ادامــه	ايــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	اگــر	عالمــان	دينــی	
ــت	 ــن	معرف ــد	اي ــند،	باي ــته	باش ــی	داش ــوم	دين ــد	عل ــی	خواهن م
ــه	معرفــت	بشــری	 ــد	و	ب ــار	بگذارن بشــری	کهــن	و	قديمــی	را	کن
مــدرن	تمســک	داشــته	باشــند.	اگــر	کــه	آن	پیــش	فــرض	را	قبــول	
ــه	علمــی	 ــد	ب ــان	علمــی	اســت	باي ــی،	زب ــان	دين ــر	زب ــد	و	اگ داري
تمســک	کنیــد	کــه	آن	علــم	اعتبــار	داشــته	باشــد.	بنابرايــن	مــی	
ــات	را	 ــد	موضوع ــت	و	باي ــر	اس ــدرن	معتب ــفه	م ــه	فلس ــم	ک گويی
ــفه	 ــه	فلس ــی	را	ب ــفه	صدراي ــم،	فلس ــیفت	بدهی ــر	ش ــه	يکديگ ب
ــه	 ــا	جامع ــم.	ي ــر	دهی ــم	و	تغیی ــیفت	دهی ــت	ش اگزيستانسیالیس
شناســی	ابــن	خلــدون	را	بــه	جامعــه	شناســی	وبــری	تغییــر	دهیــم.
ــر	يــک	 وی	در	پايــان	گفــت:	قبــض	و	بســط	تئوريــک	شــريعت	ب
پیــش	فرضــی	مبتنــی	اســت	کــه	آن	هــم	از	نــگاه	عالمــان	دينــی	
اســتخراج	شــده	اســت،	تفکیــک	بیــن	ديــن	و	معرفــت	دينــی.	دين	
ــه	اســت.	امــا	معرفــت	 غیــر	از	معرفــت	دينــی	اســت.	ديــن	جاودان
دينــی	ســراپا	انســانی	و	خطاپذيــر	اســت.	امــا	ســروش	وقتــی	وارد	
بحــث	تجربــه	نبــوی	مــی	شــود	گويــی	پیــش	فــرض	ديگــری	را	
مطــرح	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد	متــن	دينــی	را	پیامبــر)ص(	نوشــته	
اســت،	خداونــد،	مولــف	پیامبــر)ص(	اســت	و	پیامبــر	مولــف	قــرآن	
اســت.	نظريــه	رويــای	رســوالنه،	برنامــه	پژوهشــی	تــازه	ای	ارائــه	
مــی	شــود	و	نظريــه	هســته	ای	تــازه	ای	را	جانشــین	نظريــه	هســته	

ای	کهــن	مــی	کنــد.
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ــتی	 ــهید	بهش ــگاه	ش ــفه	دانش ــروه	فلس ــی	گ ــأت	علم ــو	هی عض
ــه	 ــود	و	ب ــارج	ش ــت	خ ــت	قداس ــر	از	حال ــفه،	اگ ــد:	فلس ــی	گوي م
طــرح	پرســش	و	تأمــل	دربــاره	پرســش	ها	تبدیــل	شــود،	طبعــاً	بــا	

ــد. ــی	کن ــرار	م ــاط	برق ــم	ارتب ــا	ه ــروز	م ــش	های	ام پرس
ــرط	 ــود؟	ش ــق	می	ش ــئله،	محق ــتن	مس ــون	داش ــفه	بد ــا	فلس آي
امــکان	تفکــر	فلســفی	چیســت؟	بــه	عقب	تــر	برمی	گردیــم.	

ــود؟ ــاز	می	ش ــه	آغ ــفه	چگون فلس
محمدرضــا	بهشــتی	دــر	نشســت	»بازتــاب	اندیشــه	هــای	فلســفی	
ــم	آغــاز	 ــار	هنــری«	اشــاره	می	کنــد	کــه	فلســفه	از	نمی	دان دــر	آث
می	شــود.	بــه	گفتــه	او،	»ســقراط	دــر	پاســخ	بــه	جوانــی	کــه	مــی	
گويــد	می	خواهــم	بــروم	علیــه	پدــرم	دــر	دادــگاه	شــهادت	بدهــم،	
مــی	گويــد	آيــا	پدــرت	خــالف	عدالــت	رفتــار	کردــه	اســت؟	او	ايــن	
ســوال	را	تــا	آنجــا	پیــش	مــی	بــرد	تــا	جايــی	کــه	فــرد	بــه	نمی	دانم	
می	رســد.	چــون	تــا	جايــی	کــه	می	دانیــم،	بــه	ســراغ	ســؤال	نمــی	
رويــم	و	فلســفه	از	اينجــا	آغــاز	مــی	شــود	و	اصــوال	ســؤال	فلســفی	

ايــن	گونــه	آغــاز	مــی	شــود	کــه	بگويیــم	نمــی	دانیــم.«
ــام	 ــاز	و	انج ــرت،	آغ ــا	عنوان»حی ــری	ب ــخنرانی	دیگ ــر	س وی	د
ــات	دانشــگاه	اصفهــان	برگــزار	 فلســفه«	کــه	دــر	دانشــکده	ادبی
ــرت«	 ــفه،	»حی ــرآغاز	فلس ــا	س ــه	ي ــاره	کرد:»آرخ ــود	اش ــده	ب ش
ــرت	 ــه	حی ــه	می	دهــد	»اگــر	پرسشــی	واجــد	مؤلف اســت.«	او	ادام
ــل	 ــد	ذي نباشــد	آن	پرســش	دیگــر	فلســفی	نیســت	بلکــه	می	توان
ــرد.« ــرار بگی ــش)science(  ق ــای دان ــر معن ــم	د ــه	عل مقول
ــخنانش	 ــه	س ــتی	در	ادام ــت؟	بهش ــرت	چیس ــن	حی ــور	از	اي منظ
ــئله	ای	 ــه	مس ــت	ک ــای	آن	اس ــه	معن ــرت	ب ــد:	»حی ــاره	می	کن اش
ــه	 ــل	ب ــرد	از	دســت	بدهــد	و	تبدي ــرای	ف ــی	خــود	را	ب بداهــت	قبل
يــک	دغدغــه	شــود.«	وی	البتــه	بــه	تفــاوت	آغــاز	فلســفه	در	دوران	
ــای	 ــر	تفاوت	ه ــد:	»از	ديگ ــاره	می	کن ــد	اش ــتان	و	دوران	جدي باس
ــد	 ــرآغاز	فلســفه	جدي ــه	س ــن	اســت	ک ــد	اي ــم	و	جدي فلســفه	قدي

ــرت«. ــه	»حی ــت	ن ــک«	اس »ش
ــرت	 ــردازد:	»حی ــرت	می	پ ــک	و	حی ــاوت	ش ــه	تف ــه	ب وی	در	ادام
بــه	معنــای	آن	اســت	کــه	مســئله	ای	بداهــت	قبلــی	خــود	را	بــرای	
فــرد	از	دســت	بدهــد	و	تبديــل	بــه	يــک	دغدغــه	شــود.	امــا	هــدف	
از	ارائــه	شــک	نائــل	آمــدن	بــه	يقیــن	و	رهايــی	از	بــی	اطمینانــی	
ــه	ای	 ــه	مواجه ــه	در	نتیج ــفی	ک ــرت	فلس ــه	حی ــت.«	در	نتیج اس
ــه	ايــن	حیــرت	 ــم	رخ	داده		و	مســئله	ای	عینــی	ب ــا	عال انضمامــی	ب

ــود. ــاز	می	ش ــفه	آغ ــرد	و	فلس ــکل	می	گی ــن	زده،	ش دام
فلســفه		اصیــل،	مســئله	مند	اســت	و	بــا	جامعــه	و	فرهنــگ	برآمــده	
ــه	ای	 ــات	گلخان ــرد	و	حی از	آن	نســبت	دارد.	در	خــال	شــکل	نمی	گی
نــدارد.	کســانی	کــه	فلســفه	را	در	نســبت	بــا	واقعیــت	و	انضمامیت	و	
ــره	 ــه	مخاط ــات	فلســفه	را	ب ــد	حی ــئله	مندی	آن	درک	نمی	کنن مس
ــه	»تمــدن	و	 ــی	در	مقدم ــول	رضــا	داوری	اردکان ــه	ق ــد.	ب می	اندازن
ــه	 ــی	ب ــه	طــور	تصنع ــدون	مســئله	و	ب ــی	ب ــی«،	»وقت ــر	غرب تفک
فلســفه	و	فلســفه	بافی	روی	آورده	شــود	آشــوب	بیشــتر	می	شــود	و	
چــه	بســا	کار	بــه	حماقــت	و	مضحکــه	بکشــد.«	در	چنین	شــرايطی	
کــه	فلســفه	قــرار	بــوده	آشــوب	را	بــه	نظــم	و	وحــدت	برســاند	خــود	

ــد. ــن	می	زن ــی	دام ــم	و	بی	نظم ــن	تالط ــه	اي ب
ــرد	روز	 ــب	زاده،	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	در	میزگ ــد	طال ســید	حمی
ــا	چیســت؟	 ــئله		م ــه:	»مس ــد	ک ــراض	می	کن ــفه	اعت ــی	فلس جهان
بايــد	بــه	مســئله	خــود	بپردازيــم،	مســئله		مــا	اين	اســت	که	فلســفه	
کجــای	زندگــی	مــا	قــرار	دارد،	ايــن	همــه	فارغ	التحصیــل	فلســفه	

ــد؟« ــه	کار	می	آي ــه	چ ب
ــن	 ــز	در	همی ــران	نی ــتاد	دانشــگاه	ته ــر	اس ــاکالم		ديگ ــعید	زيب س
راســتا	در	گفتگــو	بــا	طلیعــه	علــوم	انســانی)۷	تیــر	13۹4(	در	
اعتــراض	بــه	عــدم	کارآمــدی	فــارغ	التحصیــالن	فلســفه	در	حــل	

ــارغ	 ــه	ف ــا	ک ــن	بچه	ه ــه:	»اي ــد	ک ــاره	می	کن ــه	اش ــائل	جامع مس
التحصیــل	می	شــوند	چــه	تاثیــری	در	جامعــه	دارنــد؟	اجــازه	بدهیــد	
اســتطرادی	کنــم.	گاهــی	اوقــات	کــه	زمینــه	فراهــم	باشــد	از	برخی	
ــانی	 ــی	و	انس ــته	های	علوم	اجتماع ــتادان	رش ــجويان	و	اس از	دانش
می	پرســم	شــما	چــرا	راجــع	بــه	مذاکــرات	هســته	ای	جــاری	چیزی	
نمی	گويیــد	و	نمی	نويســید،	خــواه	موافــق	و	خــواه	مخالــف؟	و	
ــم	کاری	و	 ــی،	ندان ــی،	بی	انگیزگ ــی	از	وادادگ ــاً	حاک ــش	نوع واکن

ــت.« ــردرگمی	اس س
ــان	و	 ــوم	کارشناس ــرا	عم ــد:	»چ ــه	می	پرس ــه	اين	گون وی	در	ادام
ــی	 ــوزه	علوم	اجتماع ــا	در	ح ــاتید	م ــی	اس ــد	و	حت ــان	ارش کارشناس
ــران	 ــه	پديدارهــای	اجتماعــی	و	انســانی	جامعــه	اي نوعــاً	نســبت	ب
ــوم	 ــر	از	عم ــد؟	اگ ــر	می	آين ــه	نظ ــران	ب ــترون	و	حی ــم	و	س عقی
ــته	و	 ــتارگان	رش ــول	و	س ــد	از	فح ــی	چن ــم	تن ــؤال	کنی ــا	س آن	ه
ــن	 ــی	از	مهم	تري ــام	برخ ــرده،	ن ــام	ب ــان	را	ن ــی	ش ــوزه	تخصص ح
ــا	 ــن	آموزه	ه ــی	از	مهم	تري ــره	برخ ــد	و	باالخ ــر	کنن ــان	را	ذک آثارش
و	نظــرات	ويــژه	ی	آنهــا	را	نــام	ببرنــد،	نوعــاً	بــه	ســهولت	ايــن	کار	
ــخ	مــرگ	آنهــا	 ــز	تاري ــد	و	نی ــخ	و	محــل	تول ــه	همــراه	تاري را	گاه	ب
انجــام	می	دهنــد؛	امــا	اگــر	از	آنهــا	ســؤال	شــود	ربــط	آن	خوانده	هــا	
ــوان	از	آن	 ــه	می	ت ــا	چگون ــران	چیســت	و	ي ــه	اي ــه	مســائل	جامع ب
ــران	 ــه	اي ــات	جامع ــالت	و	حاج ــل	معض ــت	ح ــات	در	جه مطالع

ــوند.« ــردرگم	می	ش ــوت	و	س ــرد	مبه ــتفاده	ک اس
زيبــاکالم	علــت	ايــن	را	در	دانســتن	انبوهــی	از	مطالــب	در	هــر	يک	
از	رشــته	های	علــوم	انســانی	ـ	اجتماعــی	بــدون	دانســتن	خاســتگاه	
ــد	 ــاره	می	کن ــد	و	اش ــا	می	دان ــرح	آن	ه ــی	ط ــا	و	چراي ــرح	آن	ه ط
کــه	»معطــوف	نبــودن	آن	مطالــب	بــه	حــل	مســائل	و	حاجــات	و	
آالم	و	آرمان	هــا،	ماننــد	ريختــن	اطالعــات	انبوهــی	در	يــک	ســی	
ــر	 ــان	ام ــتان	متولی ــر	دس ــی	را	ب ــت	آب	پاک دی	اســت.«	او	در	نهاي
می	ريــزد	کــه	»اگــر	از	آن	ســی	دی	بــرای	فهــم	و	شــناخت	و	رفــع	
آالم	و	تحقــق	آمــال	و	آرمان	هــا	آبــی	می	توانــد	گــرم	شــود	از	ارتــش	
عظیــم	دانش	آموختــگان	دانشــگاهی	و	جديــداً	حــوزوی	نیــز	چنیــن	
ــد	 ــراً	حوزه	هــای	مقل ــا	و	اخی ــی	دانشــگاه	های	م خواهــد	شــد.	گوي
دانشــگاه	مــا	اساســاً	و	بنیانــاً	بــرای	نقــل	و	انتقــال	مطالــب	ســاخته	
ــه	بــرای	فکرکــردن	و	انديشــیدن	بــرای	يافتــن	راه	حــل	 شــده	اند	ن

معضــالت	و	حاجــات	مــان.«

او	بــرای	حــل	ايــن	معضــل	پیشــنهاد	می	دهــد	کــه	مــا	بنشــینیم	و	
از	نــو	دربــاره	خاســتگاه	و	يــا	بــه	تعبیــری	ديگــر،	فلســفه	ی	وجودی	
ــدی	را	 ــای	جدي ــم	و	بن ــر	کنی ــابه	فک ــات	مش ــگاه	و	مؤسس دانش
ــان	هــای	 ــال	و	آرم ــد	و	آم ــا	حاجــات	و	انتظــارات	جدي متناســب	ب
ــم	از	 ــرادم	ه ــه	»و	م ــد	ک ــح	می	ده ــم.		او	توضی ــی	افکنی ــد	پ جدي
جديــد،	در	اينجــا،	بــه	طــور	مشــخص	و	صريــح	انقــالب	اســالمی	
شــکوهمند	و	عظیــم	ايــران	اســت،	بــا	همــه		کاســتی	ها	و	خطاهــا	و	
جفاهــا	و	جهالت	هــای	ريــز	و	بعضــاً	درشــتی	کــه	در	ايــن	ســالهای	

ــام	آن	رخ	داده	اســت.« ــه	ن ــادی	در	آن	و	ب متم
زيبــاکالم،	مســئله	اکنــون	و	اينجــای	ايــران	را	انقــالب	اســالمی	و	
ــوفی	 ــد	و	فیلس ــی	از	آن	می	دان ــی	ناش ــری	و	فرهنگ ــوالت	فک تح
ــم	 ــدارد	را	عقی ــالمی	ن ــالب	اس ــه	انق ــیدن	ب ــوان	انديش ــه	ت را	ک
و	بی	ثمــر	توصیــف	مــی	کنــد.	ايــن	الگــو	در	انقالب	هــای	
ــن	 ــی	از	اصلی	تري ــال	يک ــور	مث ــه	ط ــده	ب ــرار	ش ــا	تک ــر	دنی ديگ
ــه	 ــالب	فرانس ــگل،	انق ــون	ه ــی	چ ــوف	بزرگ ــای	فیلس دغدغه	ه
اســت	و	از	چنیــن	خاســتگاهی	بــه	طــرح	مباحــث	عظیــم	خــود	در	

ــردازد. ــق	می	پ ــفه	ح ــق	و	فلس ــی	و	منط پديدارشناس
ــه	 ــگاه	عالم ــتاد	دانش ــح،	اس ــر	مصل ــی	اصغ ــه	عل ــن	زمین در	همی
ــم	 ــالمی	در	عال ــان	اس ــفه	و	عرف ــش	»فلس ــی	در	هماي طباطباي
معاصــر«	اذعــان	مــی	دارد	کــه	»مــا	در	عالم	پســانیچه	ای	هســتیم.	
ــه	 ــفه	در	هم ــتیم.	فلس ــاهگلی	هس ــاکانتی	و	پس ــم	پس ــا	در	عال م
فرهنــگ	هــا	حاصــل	مواجهــه	عقــل	بــا	مســئله	زمــان	اســت.	بــه	
تعبیــر	هــگل	فلســفه	مفهومی	شــدن	زمانــه	اش	اســت.	فلســفه	اگر	
بخواهــد	تاثیــر	ببخشــد	بايــد	با	مســائل	زمانــه	درگیر	شــده	باشــد.«	
او	در	ادامــه	بــه	برخــی	مســائل	چون	قــدرت،	ديگــری	و	آينده	اشــاره	
ــان	 ــفه	و	عرف ــائل	در	فلس ــن	مس ــرح	اي ــدم	ط ــه	ع ــد	و	ب می	کن

ــود. ــرض	می	ش ــالمی	معت اس
او	»بازانديشــی«	را	بــه	عنــوان	راهــی	بــرای	توانمنــد	کردن	فلســفه	
ــه	 ــا	ب ــد.	بن ــون	می	دان ــائل	اکن ــه	مس ــردن	ب ــر	ک ــالمی	در	فک اس
ــی	 ــه	پرسش ــخ	ب ــرای	پاس ــی	ب ــی	کوشش ــف	وی	»بازانديش تعري
ــال	 ــوان	مث ــه	عن ــه	در	انديشــه	گذشــته	رخ	داده	اســت.	ب اســت	ک
يکــی	از	پرســش	هــای	زمــان	مــا	»ديگــری«	اســت.	فارابــی،	ابــن	
ســینا،	مالصــدرا،	ابــن	عربــی	و...	بــه	طــور	مســتقیم	بــه	موضــوع	
ــا	طــرح	پرســش	 ــا	مــی	کوشــیم	ب ــا	م ــد.	ام ــه	ان ديگــری	نپرداخت
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ــی	پاســخی	دريافــت	کنیــم.« ديگــری	در	فضــای	فکــر	ابــن	عرب
ــده	 ــوی	آين ــه	س ــی	ب ــئله	را	راه ــا	مس ــفه	ب ــوردن	فلس ــره	خ او	گ
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــا	تعلق ــن	ب ــه	»م ــد	ک ــح	می	ده ــد	و	توضی می	دان
فرهنــگ	ايرانــی	اســالمی	دارم	پرســش	هــا	را	بــه	متفکــران	عرضه	
مــی	کنــم.	من	بــه	گذشــته	رجــوع	مــی	کنم	ولــی	ايــن	بــرای	باقی	
مانــدن	در	گذشــته	نیســت.	اگــر	راهــی	به	آينــده	باشــد	بايد	بــر	پايه	
گذشــته	باشــد.	لــذا	بــا	رجــوع	بــه	گذشــته	و	طــرح	پرســش	حــال	

راهــی	بــرای	آينــده	مــی	يابــم.«
ــأت	علمــی	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	 نصــراهلل	حکمــت،	عضــو	هی
شــهید	بهشــتی	نیــز	در	پاســخ	بــه	ايــن	پرســش	خبرگــزاری	مهــر	
کــه	آيــا	فلســفه	اســالمی	در	وضعیــت	حاضــر	قابلیــت	پاســخگويی	
بــه	مســائل	جديــد	جامعــه	را	دارد	يا	خیــر،	گفته:	»فلســفه	اســالمی	
ــم،	 ــالش	کنی ــد	ت ــرار	دارد.	باي ــاد	ق ــت	انجم ــا	در	وضعی 	در	دوران	م

انجمــاد	فلســفه	اســالمی		شکســته	شــود.«
حکمــت	در	ادامــه	بــه	قداست	بخشــی	بــه	فلســفه	معتــرض	شــده	
و	تصريــح	کــرده:	»فلســفه	قداســت	پیــدا	کــرده	و	منجمــد	شــده	و	

ــا	مســائل	قطــع	شــده	اســت.	فلســفه،	اگــر	از	حالــت	 رابطــه	اش	ب
قداســت	خــارج	شــود	و	بــه	طــرح	پرســش	و	تأمــل	دربــاره	
ــا	هــم	 ــروز	م ــا	پرســش	های	ام ــاً	ب ــل	شــود،	طبع پرســش	ها	تبدي
ارتبــاط	برقــرار	مــی	کنــد.	پــس	اگــر	مــا	بخواهیــم	ايــن	انجمادهــا	
ــکالت	آن	 ــان	و	مش ــای	امروزم ــه	دنی ــفه	را	ب ــکنیم	و	فلس را	بش
ــم	و	آن	 ــارج	کنی ــت	خ ــد	حــوزه	اش	را	از	حــوزه	ديان ــم،	باي برگردانی
را	بــه	عنــوان	امــری	کــه	متعلــق	بــه	تعقــل	و	تفکــر	بشــر	اســت،	

ــم.«		 ــر	بگیري در	نظ
او	همچنیــن	معتقــد	اســت	کــه	مــا	نیازمنــد	بحــث	مسأله	شناســی	
ــروز	 ــا	ام ــه؟	آي ــی	چ ــأله	روز	يعن ــه	مس ــم	ک ــد	بدانی ــتیم.	باي هس
ــم	کــه	پیشــینه	نداشــته	باشــد؟	در	ادامــه	او	تأکیــد	 مســأله	ای	داري
و	تصريــح	دارد	کــه	»يکــی	از	کاســتیهای	جــدی	کتاب	هــای	
ــر	انديشــه	ها	و	 ــخ	شــکل	گی ــه	تاري فلســفه	اســالمی		بیتوجهــی	ب
آرای	فلســفی	بــوده	اســت.	بیش	تــر	فیلســوفان	مباحــث	را	طــوری	
ــد	 ــن	شــکل	بوده	ان ــه	همی ــواره	ب ــا	هم ــه	گوي ــد	ک ــرح	کرده	ان مط
و	هیــچ	تحولــی	در	آن	هــا	صــورت	نگرفتــه		اســت.	ايــن	دشــواری	

ــه	و	 ــون	تعلیمــی	راه	يافت ــه	مت ــی	ب ــون	تحقیق ــی	از	مت ــی	زمان و	ب
ــی	 ــر	روشــن	مباحــث	دور	م ــه	تصوي دانشــجويان	را	از	دســتیابی	ب

ــازد.« س
بــا	توجــه	بــه	مباحــث	مطــرح	شــده	می	تــوان	گفــت،	فلســفه،	هــم	
تاريــخ	فلســفه	اســت	و	هــم	انديشــه	ورزی	و	هــم	نســبت	وثیقــی	
ــه	 ــد	ک ــی	خواه ــه	م ــاده		انديش ــم	م ــا	دارد.	ه ــروز	و	اآلن	م ــا	ام ب
بخشــی	از	آن	بــا	تاريخــی	خوانــدن	فلســفه	حاصــل	می	شــود	و	هم	
ــد	و	تربیت	شــده	 ــق	و	ضابطه	من ــی	تفکــر	عمی ــه	تواناي صــورت،	ک
نمــود	آن	اســت	و	هــم	غايتــی	کــه	در	مســئله	مندی	خــود	را	نشــان	
ــه	 ــرد	و	ب ــی	ب ــاد	م ــه	ناکجاآب ــدام	راه	ب ــر	ک ــدان	ه ــد.	فق می	ده
ــد. ــر	می	زن ــرو	خنج ــت	و	روب ــفه	از	پش ــط	شبه	فلس ــفه	توس فلس

ــض	 ــول	فی ــن	ق ــه	اي ــت	ب ــک	جس ــد	تمس ــه	باي ــت	ک اينجاس
کاشــانی	بــا	احتــرام	بــه	همــه	اســتادان	و	جريان	هايــی	کــه	حقیقتــا	

فلســفه	می	ورزنــد:
شــد	مضامیــن	در	میــان	اهــل	معنــی	مبتــذل/	تــازه	گوئــی	کــو	کــه	

آرد	فکــرش	از	ابــکار	حــرف؟

بخشی  خوانید،  می  ادامه  در  که  متنی 
دربارۀ  صدر  موسی  امام  سخنرانی  از 
اسرائیل و یهودیان است که برای اولین 
بار منتشر می شود. این سخنرانی از جلد 
یازدهم کتاب »مسیرۀ االمام السید موسی 

الصدر« برگرفته و ترجمه شده است.

اينجــا	 کــه	 می	شــنويم	 ســخنانی	 امــروزه	
کــه	 مطــرح	می	شــود.	می	گوينــد	 آنجــا	 و	
ــا	 ــود	اســت	و	آن	ه ــون	در	دســت	يه ــدس	اکن ق
ــمانی	او	 ــن	آس ــی	و	دي ــروان	حضــرت	موس از	پی
هســتند	و	توحیــد	دينــی	اســت	کــه	يهــود	قبــل	
از	محمــد)ص(	و	قبــل	از	عیســی)ع(	مــردم	را	بــه	
آن	دعــوت	کــرده	اســت.	بنابرايــن،	ايــن	سلســله	
و	اولیــن	ديــن	و	تمــدن	و	تعالیــم	بــا	ديــن	يهــود	
ــی	اســت	 ــا	حرف	هاي شــروع	شــده	اســت.	اين	ه
کــه	افــکار	غربی	هــا	و	انســان	های	بــدوی	را	
کــه	در	زندگــی	مــادی	غــرق	شــده	اند،	منحــرف	
کــرده	اســت؛	حرف	هــای	خطرناکــی	اســت	کــه	
ــا	 ــقم	آن	ه ــت	و	س ــود	و	صح ــی	ش ــد	بررس باي

ــود. ــخص	ش مش
ــه	 ــود	نیســت،	بلک ــن	يه ريشــۀ	يکتاپرســتی	دي
اولیــن	کســی	کــه	آن	را	پايه	گــذاری	کــرد	و	
ســنگ	بنــای	آن	را	گذاشــت،	حضــرت	ابراهیم)ع(	
ــدر	 ــم	او	را	مؤســس	اســالم	و	پ ــرآن	کري ــود.	ق ب

انبیــای	بــزرگ	می	نامــد.
عبــادت	ســاده	و	ابتدائــی	خــدا	از	روز	اول	خلقــت	
ــه	 ــی	ک ــت.	از	وقت ــوده	اس ــان	ب ــود	انس در	وج
ــادت	 ــا	را	عب ــدای	يکت ــده،	خ ــده	ش ــان	آفري انس
ــد	از	آن،	از	راه	حــق	منحــرف	 ــی	بع می	کــرده،	ول
ــد	و	فلســفه	بافی	 ــد.	برخــالف	آنچــه	می	گوين ش
ــخ	در	نتیجــۀ	 ــد	کــه	فهــم	انســان	از	تاري می	کنن
ــان	 ــژۀ	آن	زم ــا	اجتماعــی	وي وضــع	اقتصــادی	ي
ــات	 ــۀ	تاريخــی	اثب ــد،	ادل ــه	متحــول	ش رفته	رفت
ــدای	 ــه	خ ــه	ب ــان	های	اولی ــه	انس ــد	ک می	کنن
ــافات	 ــتند.	اکتش ــان	داش ــادی	ايم ــر	م واال	و	غی
ــتان	 ــکا	و	سیاه	پوس ــتان	آمري ــی	سرخ	پوس تاريخ

ــان	 ــان	ادي ــزد	تاريخ	شناس ــا،	ن ــا	و	آريايی	ه آفريق
معــروف		اســت	و	قدمــت	توحیــد	را	در	بیــن	همــۀ	
ــد. ــت	می	کن ــی	ثاب ــورت	دقیق ــه	ص ــان	ها	ب انس
ــد،	 ــطین	آمدن ــه	فلس ــا	ب ــی	يهودی	ه ــه،	وقت بل
در	آنجــا	قبايلــی	از	عرب	هــا	و	کنعانی	هــا	و	
فینیقی	هــا	و	ديگــران	را	ديدنــد	و	آن	هــا	را	از	خانــه	
و	کاشانه	شــان	بیــرون	کردنــد.	بــرای	اثبــات	
ــطینی	ها،	 ــا	فلس ــان	ب ــار	يهودي ــی	رفت چگونگ
ــده	 ــورات	آم ــت.	]در	ت ــی	اس ــورات	کاف ــن	ت مت
ــدند،	 ــطین	ش ــان	وارد	فلس ــی	يهودي ــه[	وقت ک
ــتند	 ــان	را	کش ــد،	فرزندانش ــرون	راندن ــان	را	بی آن
ــل	 ــا	توس ــد	و	ب ــارت	گرفتن ــه	اس ــان	را	ب و	زنانش
بــه	انــواع	حیله	هــا	و	نیرنگ	هــا	بــر	آنــان	مســلط	
ــان	 ــه	ايم ــدای	يگان ــه	خ ــل	ب ــن	قباي ــدند.	اي ش
ــد.	 ــل«	می	نامیدن ــود	را	»اي ــدای	خ ــتند	و	خ داش
ايــن	فرقــۀ	منحــرف	)يهــود(	از	ايــن	تفکــر	
ــا	 ــرد	ت ــالش	ک ــت	و	ت ــر	گرف )يکتاپرســتی(	تأثی
بــرای	خــود	خــدای	مخصوصــی	انتخــاب	کنــد.

ــد	و	 ــود	آم ــه	وج ــراف	ب ــه	انح ــود	ک ــا	ب اينج
ــت	 ــه	دوس ــد	ک ــی	ش ــن	حرف	هاي ــأ	همی منش

دارم	امــروز	برايتــان	بگويــم.	آن	هــا	خدايــی	
ــوه«،	 ــد	و	او	را	»يه ــاب	کردن ــود	انتخ ــرای	خ ب
يعنــی	خــدای	يهــود،	نامیدنــد	و	خودشــان	را	
ــد.	 ــا	خواندن ــدۀ	خــدا	و	حاکمــان	دنی ــت	برگزي مل
انســان	ها	را	بــه	دو	گــروه	تقســیم	کردنــد:	
ــان	ها	 ــر	انس ــروه	دوم	ديگ ــود	و	گ ــروه	اول	يه گ
ــده	 ــان	های	برگزي ــه	انس ــت	ب ــرای	خدم ــه	ب ک
)يهــود(	آفريــده	شــده	اند	و	بــرای	آنکــه	خــود	را	از	
ديگــران	متمايــز	کننــد،	بــه	طــرز	لباس	پوشــیدن	
و	شــئون	فــردی	و	شــرايط	و	قابلیت	هــای	
فــردی	اکتفــا	نکردنــد،	بلکــه	تــالش	کردنــد	کــه	
فلســفه	ای	بــرای	آن	بتراشــند.	لــذا	اساســاً	بــرای	
ــردم	 ــۀ	م ــدای	بقی ــر	از	خ ــی	غی ــان	خداي خودش

ــد. ــاب	کردن انتخ
ــچ	 ــه	هی ــادی	ک ــود؛	اعتق ــان	ب ــاد	آن ــن	اعتق اي
دلیلــی	بــرای	آن	نداشــتند.	خــود	حضــرت	
ــر	اســت.	 ــا	متنف ــن	حرف	ه موســی)ع(	هــم	از	اي
ــد	و	 ــر	دادن ــی	تغیی ــه	کل ــان	را	ب ــول	دينش اص
کتابشــان	را	تحريــف	کردنــد.	کتابشــان	را	مطالعه	
کنیــد	و	ببینیــد	دربــاره	زندگــی	حضــرت	لــوط)ع(	
چــه	نوشــته	اســت؟	نوشــته	اســت	کــه	حضــرت	

ــرد	و	از	 ــی	ک ــود	نزديک ــران	خ ــا	دخت ــوط)ع(	ب ل
آنــان	بچه	هايــی	بــه	دنیــا	آورد	کــه	اجــداد	يهــود	
ــه	 ــدازه	ب ــا	چــه	ان ــد	ت ــد.	ببینی ــه	شــمار	می	رون ب
ــد	 ــرافت	پايبن ــانی	و	ش ــی	و	انس ــول	اخالق اص
ــی	 ــب	و	غريب ــب	عجی ــورات،	مطال ــد.	در	ت بودن
ــی	 ــرم	دارم،	حت ــا	ش ــن	آن	ه ــه	از	گفت ــت	ک هس
ــا	 ــر	پ ــا	را	زي ــۀ	ارزش	ه ــن.	هم ــرم	آور	تر	از	اي ش
گذاشــته	اند	و	آن	را	بــرای	خودشــان	افتخــار	و	
ــد.	 ــرم	می	کن ــاً	انســان	ش ــد.	واقع ــال	می	دانن کم
دلــم	می	خواســت	چنــد	نمونــه	برايتــان	بگويــم،	
ــا	ملکــۀ	 ــه	حضــرت	ســلیمان)ع(	ب اينکــه	چگون
ــه	 ســبا	نزديکــی	کــرد	و	پادشــاهان	لشــکرش	ب
دنیــا	آمدنــد.	نمی	خواهــم	چیزهايــی	بگويــم	
ــن	 ــرم	دارد.	اي ــا	ش ــن	آن	ه ــان	از	گفت ــه	انس ک
ــوه،	کتابشــان	 ــورات	آن	هاســت،	خدايشــان	يه ت
تــورات	و	خودشــان	ملــت	برگزيــدۀ	خــدا	هســتند	
ــه	 ــت.	اين	گون ــردم	جداس ــۀ	م ــان	از	بقی و	شأنش
ــن	 ــروز،	اي ــا	ام ــم	ت ــای	قدي ــه	از	زمان	ه ــود	ک ب
ــب	 ــن	انســان	ها	و	مکات نژادپرســتی	ريشــه	دار	بی
و	اديــان	بــه	وجــود	آمــد	و	ايــن	مصیبــت	بــزرگ	

ــت. ــکل	گرف ش
ــتیم	و	 ــدا	هس ــدۀ	خ ــت	برگزي ــا	مل ــد	م می	گوين
خداونــد	مــا	را	در	برهــۀ	خاصــی	از	زمــان	انتخــاب	
کــرد	و	رســالتش	را	بــر	عهــدۀ	مــا	گذاشــت،	ولــی	
ــت	 ــدا	خیان ــه	خ ــم،	ب ــه	می	بینی ــور	ک همان	ط
ــه	 ــد	و	ب ــف	کردن ــالت	او	را	تحري ــد	و	رس کردن
ــان	 ــر	شــدند.	خــدا	هــم	رســالتش	را	از	آن آن	کاف
گرفــت	و	بــه	ملــت	ديگــری	ســپرد.	قــرآن	مجید	

ــد.	 ــه	را	ببینی ــای	چهارگان و	انجیل	ه
جريــان	معروفــی	را	برايتــان	از	انجیــل	می	خوانــم	
کــه	حضــرت	مســیح)ع(	بــرای	بــزرگان	قومــش	
ــاز	 ــد	شراب	س ــد:	چن ــی	آورد	و	می	فرماي ــی	م مثل
ــن	 ــی	از	داد ــد،	ول ــاره	کردن ــوری	را	اج ــاغ	انگ ب
ــد.	 ــاع	ورزيدن ــاغ	امتن ــب	ب ــه	صاح ــرت	آن	ب اج
ــت	 ــرای	درياف ــان	خــود	را	ب ــاغ	کارکن صاحــب	ب
اجــرت	فرســتاد،	ولــی	آن	هــا	چنــد	نفــر	از	
ــد	 ــر	را	آواره	کردن ــد	نف ــان	را	کشــتند	و	چن کارکن
و	چنــد	نفــر	دیگــر	را	بــه	اســارت	گرفتند.	ســپس	
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ــا	 ــوی	آن	ه ــه	س ــود	را	ب ــر	خ ــاغ	پس ــب	ب صاح
دیدنــد،	 را	 او	 وقتــی	شراب	ســاز	ها	 فرســتاد.	
ــت،	 ــاغ	اس ــن	وارث	ب ــه	اي ــد	ک ــود	گفتن ــا	خ ب
ــگ	 ــه		چن ــراث	او	را	ب ــیم	و	می ــد	او	را	بکش بیايی
ــرون	 ــاغ	بی ــد	و	از	ب ــپس	او	را	گرفتن ــم.	س بیاوري
ــه	 ــا	هم ــتند.	)اين	ه ــرانجام	کش ــد	و	س انداختن
دــر	اِصحــاح	بیســت	و	يکم	انجیــل	]متــی[	
ــه	 ــد:	ب ــا	می	پرس ــیح	از	آن	ه ــه.(	آن	گاه	مس آمد
ــن	 ــا	اي ــد،	ب ــاغ	آم ــب	ب ــی	صاح ــما	وقت ــر	ش نظ
شراب	ســاز	ها	چگونــه	رفتــار	کنــد؟	پاســخ	
ــکل	 ــن	ش ــه	بد	تري ــا	را	ب ــد:	آن		احمق	ه می	دهن
بــه	قتــل	برســاند	و	بســتان	را	بــه	شراب	ســازهای	
ــه	محصــول	آن	را	ســر	 ــد	ک ــاره	ده دیگــری	اج
وقــت	بــه	او	بدهنــد.	بدــون	شــک،	منظور	مســیح	
از	شراب	ســازان،	قــوم	خودــش	بــود.	ســپس	بــه	
ــاب	 ــر	کت ــال	د ــه	ح ــا	ب ــا	ت ــد:	آي ــا	می	گوي آن	ه
نخوانده	ايــد	کــه			همــان	ســنگی	کــه	بنايــان	بــه	
ــی	ســاختمان	شــد؟	 ــد،	ســنگ	اصل دــور	انداختن

ــرب!	 ــت		ای	ع ــت	شماس ــن	ام 	اي
آن	هــا	ســپس	پــا	فرا	تــر	گذاشــتند	و	انبیــای	خدــا	
ــذاری	 ــی	را	پايه	گ ــتند	و	تاريخ ــق	کش ــه	ناح را	ب
ــه	 ــه	و	فتن ــه	و	حیل ــر	توطئ ــه	سراس ــد	ک کردن
بــود.	تاريــخ	مســیحیت	و	اســالم	را	مطالعــه	کنید،	
تاريــخ	مســیحیت	پر	اســت	از	انــواع	کارشــکنی	ها	
و	دسیســه	ها	و	فتنه	هــا	و	توطئه	هايــی	کــه	
ــه	 ــورت	گرفت ــا	ص ــت	يهودی	ه ــه	دس ــه	ب هم
اســت.	پــس	از	آنکــه	يهودی	هــا	تــالش	کردنــد	
ــه	 ــانند،	ک ــل	برس ــه	قت ــیح)ع(	را	ب حضــرت	مس
طبــق	عقیدــۀ	مــا	موفــق	نشــدند،	شــروع	کردنــد	
بــه	آواره	کردــن	مســیحیان	و	توطئه	چینــی	و	
فتنه	انگیــزی.	صد	هــا	هــزار	نفــر	از	آن	هــا	را	
کشــتند	و	مشــکالت	و	گرفتاری	هايــی	برايشــان	
درســت	کردنــد.	بــه	ايــن	هــم	اکتفــا	نکردنــد	و	
گروهــی	از	يهودی	هــا،	طبــق	نقــل	تاريــخ،	خــود	
ــیحیان	 ــان	مس ــر	می ــد	و	د ــا	زدن را	مســیحی	ج
نفــوذ	کردنــد	و	تغییــر	و	تبدیل	هايــی	]دــر	
ــد	و	مشــکالت	 ــال	کردن ــن	مســیحیت[	اعم آيی
و	دردســر	هايی	بــرای	آن	هــا	بــه	وجــود	آوردنــد.
ــر	اســالم	هــم	همین	طــور	 موضــع	يهــود	در	براب
شــاهد	 اســالم[	 تاريــخ	 ]در	 اســت.	 بــوده	
ــا	 ــا	ب ــی	آن	ه ــان	و	هم	پیمان ــای	يهودي توطئه	ه
ــزاب	 ــگ	اح ــژه	در	جن ــتیم،	به	وي ــرکان	هس مش
و	ديگــر	مشــکالت	و	آشــوب	ها	و	دسیســه	ها	
ــود	 ــه		وج ــلمانان	ب ــرای	مس ــه	ب ــی	ک و	فتنه	هاي
ــد	 ــا	نکردن ــم	اکتف ــن	ه ــه	اي ــا	ب ــد.	آن	ه آوردن
و	تــالش	کردنــد	تــا	عــده	ای	از	خودشــان	را	
ــع	 ــده	در	جم ــن	ع ــد.	اي ــی	کنن ــلمان	معرف مس
راويــان	حديــث	داخــل	شــدند	و	بديــن		وســیله	به	
کتــب	حديــث	دسترســی	پیــدا	کردنــد	و	احاديــث	
بســیاری	از	خــود	بــر	جــای	گذاشــتند	کــه	امــروزه	
آن	هــا	را	»اســرائیلیات«	می	نامیــم	و	در	کتــب	
حديثــی	ما	هــم	فــراوان	وجــود	دارد	و	کار	اجتهاد	و	
جــدا	کــردن	احاديــث	صحیــح	از	باطــل،	در	نتیجۀ	
ــی	ســخت	و	مشــکل	شــده	 ــا	خیل ــن	توطئه	ه اي

ــت. اس
ــاً	در	 ــه	دائم ــه	ک ــورۀ	جمع ــم	در	س ــرآن	کري ق
ــود	را[	 ــر	يه ــم،	]خط ــه	می	خوانی ــای	جمع روزه
بــه	مــا	يــادآوری	می	کنــد.	مســئله	مســئلۀ	تنفــر	
ــرآن	و	 ــر	ق ــالم	خط ــه	اع ــت،	بلک ــار	نیس و	انزج
انجیــل	اســت	بــرای	مــا.	ايــن	هشــداری	از	
ســر	نژادپرســتی	نیســت.	هرگــز!	علــت	مهــم	و	

اساســی	در	فلســفه	ها	و	افــکار	و	نگرش	هــای	
ــورۀ	 ــم	در	س ــرآن	کري ــت.	ق ــه	اس ــان	نهفت آن
جمعــه،	کــه	هــر	جمعــه	آن	را	می	خوانیــم،	
	لَــْم	 لــوا	الّتــوراَۀ	ُثــَمّ می	گويــد:	»َمَثــُل	الذيــَن	ُحِمّ
يْحِملوَهــا«	]1[		افتخــار	نکننــد	کــه	کتــاب	خــدا	
تــورات	نــزد	آن	هاســت-	»َکَمَثــِل	الِْحَمــاِر	َيْحِمُل	
ــاِت	 ــوا	بِآَي بُ ــْوِم	الَِّذيــَن	َکذَّ ــُل	الَْق ــَس	َمَث ــَفاًرا	بِْئ أَْس

]۲[	». ــنَ الِِمی َم	الظَّ ــوْ ی	الَْق ــدِ ُ	اَل	َيْه ِ	َواهللَّ اهللَّ
هــر	جمعــه	می	خوانیــم،	أيهــا	النــاس!	»َواهلُل	
ــاد	 ــان	اعتم ــه	آن ــَن«،	ب ــوَم	الّظالِمی ال	َيهــدی	الَق
ــید،	 ــوده	خاطر	نباش ــان	آس ــرف	آن ــد،	از	ط نکنی
از	خطر	هايشــان	غافــل	نشــويد	و	نقشــه	ها	و	
ــان	را	کوچــک	نشــماريد.	ســپس	 توطئه	هــای	آن
می	گويــد:	»ُقــْل	َيــا	أَيَُّهــا	الَِّذيــَن	َهــاُدوا	إِن	
ــاِس«	]3[	 ــن	ُدوِن	النَّ ِ	ِم ــاُء	هلِلَّ ــْم	أَْولَِی ــْم	أَنَُّک َزَعْمُت
	 ــد	ـ	 ــدا	می	دانی ــدۀ	خ ــت	برگزي ــود	را	مل ــر	خ 	اگ
»َفَتَمنَّــُوا	الَْمــْوَت	إِن	ُکنُتــْم	َصاِدِقیــَن.	َواَل	َيَتَمنَّْونَُه	
ُ	َعلِیــٌم	بِالّظالِمیَن.«	 َمــْت	أَْيِديِهــْم	َواهللَّ أَبًَدا	بَِمــا	َقدَّ
ــارۀ	 ــه	دارد.	ســپس	درب ــن	تکی ــرآن	روی	اي ]4[	ق
رابطــۀ	يهودی	هــا	بــا	مســیح	می	گويــد:		»	إِْذ	
ــَک	 ــَک	َوَراِفُع ــی	ُمَتَوفِّی ــی	إِنِّ ــا	ِعیَس 	َي ــاَل	اهللُّ َق
ــُل	 ــُرواْ	َوَجاِع ــَن	َکَف ــَن	الَِّذي ــُرَک	ِم 	َوُمَطهِّ ــیَّ إِلَ
ــْوِم	 ــی	َي ــُرواْ	إِلَ ــَن	َکَف ــْوَق	الَِّذي ــوَک	َف ــَن	اتََّبُع الَِّذي
	َمْرِجُعُکــْم	َفأَْحُکُم	بَْیَنُکــْم	ِفیَما	 	إِلـَـیَّ الِْقَیاَمـــِۀ	ُثــمَّ
ــری	 ــۀ	ديگ ــوَن.«	]5[	و	در	آي ــِه	تَخَتلُِف ــْم	ِفی ُکنُت
ــَکَنُۀ	 ــُۀ	َوالَْمْس لَّ ــُم	الِذّ ــْت	َعلَْیِه ــد:	»َوُضِربَ می	گوي

	]۶[	». ــَن	اهلَلِّ ــٍب	ِمّ ــآُؤْواْ	بَِغَض َوبَ
چیســت؟	 آيــات	 ايــن	 از	 قــرآن	 هــدف	
ــد	 ــر	کن ــالم	خط ــدای	کار	اع ــد	از	ابت می	خواه
کــه		ای	مــردم،	فريــب	اين	هــا	را	نخوريــد،	
اين	هــا	را	تقويــت	نکنیــد:	»ُضِربَــت	َعلَیِهــُم	
لَـــۀ	َو	الَمسَکَنـــۀ«؛	معنــای	آيــه	ايــن	نیســت	 الذِّ
ــتند،	 ــاره	هس ــل	و	بی	چ ــل	ذلی ــه	االن	و	بالفع ک
ــد.	 ــدار	می	ده ــا	هش ــه	م ــم	ب ــرآن	کري ــه	ق بلک
ــر	 ــالم	خط ــا	اع ــه	م ــل	ب ــم	در	انجی ــیح	ه مس
ــل	 ــلیم!		ای	قات ــد:	»ای	اورش ــد	و	می	گوي می	کن
انبیــا	و	سنگســارکنندۀ	پیامبــران!	بار	هــا	خواســتم	
ــور	 ــم،	همان	ط ــع	کن ــا	جم ــت	را	يک	ج مردمان
کــه	مــرغ	جوجه	هايــش	را	زيــر	بال	هايــش	
ــن	 ــتی.	اي ــودت	نخواس ــی	خ ــد،	ول ــع	می	کن جم
هــم	خانــۀ	شــما!«	ايــن	ســخنان	مســیح	اســت.	
ــۀ	شماســت	 ــن	خان ــد:		ای	مســیحیان!	اي می	گوي
کــه	بــه	ويرانــه	تبديــل	شــده	و	بــه	دســت	
ــان	 ــر	خودت ــده	و	اگ ــران	ش ــم	وي ــان	ه خودت

نمی	شــد. ويــران	 نمی	خواســتید	
در	جــای	ديگــر	انجیــل	آمــده	کــه:	يســوع	
ــغول	راه	 ــد	و	مش ــرون	آم ــا	بی ــیح(	از	کلیس )مس
ــدند	 ــک	ش ــه	او	نزدي ــاگردانش	ب ــد.	ش ــن	ش رفت
تــا	ســاختمان	های	کلیســا	را	بــه	او	نشــان	
دهنــد.	او	پاســخ	داد:	اين	همــه	را	می	بینیــد؟	
مطمئــن	باشــید	کــه	در	اينجــا	هیچ	ســنگی	روی	
ــاخته	 ــی	س ــچ	بناي ــرد	)هی ــرار	نمی	گی ــنگی	ق س
ــن	 ــران	می	شــود.	اي نمی	شــود(،	مگــر	اينکــه	وي
ســخن	مســیح	و	قــرآن	اســت،	ســخن	خداســت،	

ــم.	 ــاور	نمی	کنی ــا	آن	را	ب ــی	م ول
مســیح	در	انجیــل	متــی	اين	هــا	را	در	مــورد	
اورشــلیم	گفتــه	اســت،	امــا	بعد	هــا	کــه	اورشــلیم	
ــدس	در	 ــورد	ق ــد،	در	م ــل	ش ــدس	تبدي ــه	ق ب
مقدمــه	ای	می	گويــد:	زيــر	ســلطۀ	کســی	نرويــد	
تــا	بــر	شــما	تســلط	پیــدا	نکننــد.	قضــاوت	نکنید	
ــه	 ــد.	همان	گون ــا	در	مــورد	شــما	قضــاوت	نکنن ت

ــود.	 ــار	می	ش ــما	رفت ــا	ش ــد،	ب ــار	می	کنی ــه	رفت ک
ــی	 ــی	ول ــرادرت	می	بین ــم	ب ــار	را	در	چش ــرا	خ چ
ــی؟	 ــودت	نمی	بین ــم	خ ــوب	را	در	چش ــه	چ تک
چگونــه	بــه	بــرادرت	می	گويــی	اجــازه	بــده	خــار	
را	از	چشــمت	بیــرون	بیــاورم	و	در	عیــن	حــال	در	
ــاکار!	 ــی؟	ای	ري ــوب	را	نمی	بین ــودت	چ چشــم	خ
ــاور،	 ــرون	بی ــودت	بی ــم	خ ــوب	را	از	چش اول	چ

ــن.	 ــم	م ــار	را	از	چش ــپس	خ س
بعــد	از	آن	می	گويــد:	»قــدس	را	بــه	دســت	
ســگان	نســپاريد،	و	آن	را	زيــر	پــای	خــوکان			
ــد	از	آن	 ــد	و	بع ــال	کنن ــد	م ــا	لگ ــد	ت ــا	نکنی ره
نوبــت	پاره	پــاره	کــردن	شــما	برســد.«	آری،	ايــن	
ــم	 ــن	تعالی ــرادران،	اي ــت	و	ب ــی	اس ــۀ	معروف گفت
اعــالم	بیــدار	بــاش	و	اعــالم	خطــر	اســت.	چــرا	
ــم:	 ــه	می	خوانی ــر	جمع ــته	ايم؟	ه ــاکت	نشس س
ــردم!	 ــَن.«	ای	م ــوَم	الّظالِمی ــدی	الَق »َواهلُل	ال	َيه
ــان	 ــدا	ظالم ــد	و	خ ــان	ظالم	ان ــد،	آن ــه	کنی توج
را	هدايــت	نمی	کنــد.	هــر	جمعــه	و	در	هــر	
ــم	و	مســیحیان	هــم	]ســخنان	 ــه	ای	می	خوانی آي
ــم	و	 ــواب	ماندي ــی	خ ــد،	ول ــیح	را[	می	خوانن مس
ــامان	دهی	 ــان	را	س ــا	امورش ــت	ت ــتمان	رف از	دس
کردنــد	و	حکومتشــان	را	تشــکیل	دادنــد	و	
صهیونیســم	را	تأســیس	کردنــد	و	شــیوه	های	
معــروف	خــود	را،	کــه	در	ايــن	روز	هــا	در	کتاب	هــا	
ــه	های	 ــد.	نقش ــروع	کردن ــند،	ش ــم	می	نويس ه
خــود	را	اجــرا	کردنــد	و	بــر	ايــن	مناطــق	مســلط	
شــدند	و	امــروز	جهان	مســیحی	ســاکت	نشســته	
و	ســخنان	مســیح	ديگــر	شــنیده	نمی	شــود.	
ســاکت	نشســته	و	تأيیــد	می	کنــد،	امــا	در	آينــده	
ــد	 ــر	خواه ــم	غافل	گی ــان	را	ه ــود	آن ــر	يه خط

ــرد. ک

اگــر	واقع	بیــن	باشــیم،	آيــا	امــروز	اخــالق	و	
ــود	در	 ــر	يه ــیحیت	از	خط ــن	مس ــت	و	دي تربی
امــان	اســت؟	کســی	کــه	ايــن	حــرف	را	می	زنــد،	
ــر	 ــذرد،	بی	خب ــان	می	گ ــروز	در	جه ــه	ام از	آنچ
اســت.	در	همــۀ	مناطــق	دنیــا	مؤسســاتی	وجــود	
دارد	کــه	کارشــان	فاســد	کــردن	اخــالق	اســت.	
مؤسســاتی	وجــود	دارد	کــه	عقايــد	مخــرب	
کــه	 هســت	 مؤسســاتی	 می	کننــد.	 تولیــد	
ــاد	 ــزی	و	ايج ــی	و	فتنه	انگی ــان	نقشه	کش کارش
درگیــری	دائمــی	میــان	ملت	هاســت.	همــۀ	
ايــن	مؤسســات	يهودی	انــد	و	االن	هــم	مشــغول	
ــد.	 ــا	نمی	رس ــوش	م ــه	گ ــا	ب ــد.	خبر	ه فعالیت	ان
اخیــراً	کتاب	هايــی	چــاپ	شــده	کــه	ايــن	
مطالــب	در	بعضــی	از	آن	هــا	آمــده	اســت.	حتــی	
ــردۀ	تجــارت	مــواد	مخــدر	هــم	دســت	 پشــت	پ
يهودی	هــا	ديــده	می	شــود.	منشــأ	اکثــر	فســاد	ها	
ــر	 ــان	هســتند	و	س ــی	آن ــر	جاي ــا	ها	در	ه و	فحش

ــت. ــان	اس ــت	آن ــته	در	دس ــن	رش اي
ــرده	و	 ــار	ک ــان	ســکوت	اختی ــه	جه ــن	هم ــا	اي ب
البتــه	نتیجــۀ	ســکوت	خــود	را	بــه	زودی	خواهــد	
و[	 می	کننــد	 تبرئــه	 را	 ]يهودی		هــا	 ديــد.	
می	گوينــد	آن	هــا	مســیح	را	نکشــتند.	از	باورهــای	
مــا	مســلمانان	ايــن	اســت	کــه	راضــی	بــودن	بــه	
عمــل	يــک	گــروه	مشــارکت	در	عمــل	آن		گــروه		
ــد،	 ــاهده	کن ــی	را	مش ــی	گناه ــر	کس ــت.	اگ اس
ــا	دســت	و	زبــان،	از	آن	نهــی	کنــد	و	اگــر	 بايــد	ب
نتوانســت،	قلبــاً	از	آن	عمــل	انزجار	داشــته	باشــد.	
ايــن	کمتريــن	مرحلــۀ	ايمــان	اســت.	کســی	کــه	
ــود،	 ــی	می	ش ــه	آن	راض ــد	و	ب ــی	را	می	بین گناه

در	آن	ســهیم	اســت.	ايــن	تفکــر	مبنــای	دينــی	و	
علمــی	دارد	و	آن	ايــن	اســت	کــه	رشــد	و	کمــال	
ــردن	 ــل	ک ــه	صــرف	عم ــان	ب ــکوفايی	انس و	ش
نیســت.	عمــل	صــرف	در	رشــد	انســان	تأثیــری	
ــد	او	 ــال	و	رش ــب	کم ــه	موج ــه	آنچ ــدارد،	بلک ن
ــا	 ــان	را	ب ــه	انس ــت	ک ــه	ای	اس ــود،	آن	جنب می	ش
ــت.	 ــت	اوس ــد	و	آن	نی ــد	می	ده ــش	پیون اعمال
ــزرگ	انجــام	 ــا	نیــت	ب اگــر	عمــل	کوچکــی	را	ب
ــی	 ــل	خیل ــر	عم ــی	و	اگ ــود	می	کن ــی،	صع بده
ــی،	 ــام	بده ــت	انج ــد	قرب ــدون	قص ــی	را	ب بزرگ
ــر	 ــرا	تأثی ــرا؟	زي ــت.	چ ــد	داش ــری	نخواه تأثی
عمــل	در	صعــود	و	تکامــل	تــو	مشــروط	بــه	نیت	
توســت	و	بــه	همیــن	ســبب	اســت	کــه	گفته	انــد:	
»إنَّمــا	األعمــاُل	بِالّنیــاِت.«	بــا	نیــت	می	تــوان	در	
اعمــال	ديگــران	مشــارکت	کــرد.	ايــن	برداشــت	
مــا	از	تعالیــم	دينــی	اســت	و	»گنــاه	ازلــی	و	طلب	
ــاس	 ــن	اس ــر	اي ــط	ب ــزاداری«	فق ــرزش	و	ع آم

ــت. ــدنی	اس ــر	و	تفسیرش توجیه	پذي
امــروز	حــرف	يهودی	هــا	و	صهیونیســت	ها	
ــد	 ــور	کن ــروز	ظه ــیح	)ع(	ام ــر	مس ــت؟	اگ چیس
و	بــه	قــدس	بــرود،	آيــا			همــان	حرف	هايــی	
ــل	 ــگام	داخ ــار	اول	هن ــه	ب ــد	ک را	تکرارنمی	کن
شــدن	بــه	معبــد	گفــت؟	در	انجیــل	متــی،	
ــد	 ــه:	»عیســی	داخــل	معب ــده	ک اصحــاح	۲1	آم
ــه	خريــد	 شــد	و	همــۀ	کســانی	را	کــه	در	آنجــا	ب
و	فــروش	مشــغول	بودنــد،	بیــرون	کــرد	و	بســاط	
ــرد	و	 ــع	ک ــا	را	جم ــر	فروش	ه ــا	و	کبوت صراف	ه
بــه	آنــان	گفــت:	خداونــد	خانــۀ	مــرا	بــرای	نمــاز	
ــه	محــل	غــارت	و	 ــی	شــما	آن	را	ب ــرار	داده،	ول ق

ــد.« ــل	کرده	اي ــا	تبدي ــاول	دزد	ه چپ
اگــر	امــروز	مســیح	داخــل	قــدس	شــود	و	ببینــد	
کــه	مرکــز	سیاســت	نژادپرســتی	و	توطئه	هــا	بــر	
ــه	 ــردم	و	ب ــردن	م ــی	و	آواره	ک ــح	جهان ضــد	صل
ــی	 	فســاد	کشــاندن	اخــالق	و	احتکار	هــای	جهان
ــه	 ــه	ک ــان	گون ــا			هم ــد؟	آي ــه	می	گوي ــت،	چ اس
ــار	 ــا	رفت ــا	آن	ه ــرد،	ب ــار	ک ــا	رفت ــدران	آن	ه ــا	پ ب
ــیحیان	 ــواب	مس ــورت	ج ــن	ص ــد؟	در	اي نمی	کن
ــد	 ــا	نمی	گوين ــود؟	آي و	يهودی	هــا	چــه	خواهــد	ب
کشــتن	او	واجــب	اســت؟	آيــا	نمی	گوينــد	او	دروغ	
می	گويــد؟	آيــا			همــان	حرف	هايــی	را	کــه	در	
ــد؟ ــرار	نمی	کنن ــد،	تک ــوس	گفتن ــواب	پیالت ج

در	انجیــل	متــی،	اصحــاح	۲۷	آمــده:	»پیالتــوس	
دســتان	خــود	را	پیــش	چشــم	همــگان	شســت	و	
گفــت:	مــن	ايــن	خــون	را	بــه	گــردن	نمی	گیــرم،	
ــردم	 ــد.	م ــه	کار	کنی ــد	چ ــان	می	دانی ــما	خودت ش
يک	صــدا	گفتنــد:	خــون	او	بــر	گــردن	مــا	و	

ــا.« ــدان	م فرزن
ايــن	خــون	امــروز	هــم	جــاری	اســت؛	يعنــی	اگــر	
ــا			 ــا	آن	ه ــدس	شــود	و	ب ــروز	داخــل	ق مســیح	ام
ــا	او			همــان	 همــان	رفتــار	را	بکنــد،	آن	هــا	هــم	ب
ــرا	 ــه	چ ــند(؛	وگرن ــد	)او	را	می	کش کار	را	می	کنن
بــه	مســیح	ايمــان	نیاوردنــد؟	ايــن	عمــل	)ايمــان	
نیــارودن(	دلیــل	ايــن	اســت	کــه	آن	هــا	هــم	صد	

ــريک	اند. ــون	ش ــن	خ ــد	در	اي در	ص

ــل	از	 ــل	و	قب ــش	از	آن،	انجی ــم	و	پی ــرآن	کري ق
آن،	انســان	های	بابصیــرت	و	آگاه	بــر	افــکار	و	
گرايش	هــا	و	فلســفه	و	دیدگاه	هــای	يهــود،	
ايــن	خطــر	را	حــس	کردــه	بودنــد	و	ســعی	
ــد،	 ــری	کنن ــت	آن	جلوگی ــا	از	وخام ــد	ت می	کردن
ولــی	بدبختانــه	ايــن	خطــر	وخامــت	پیدــا	کردــه	
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واقــع	شــده	و	صهیونیســت	ها	 و	مصیبــت،	
ــر	آن	 ــا	تکیــه	ب ــد	کــه	ب رژيمــی	تشــکیل	داده	ان
ــاه	 ــر	پن ــد	و	د ــظ	کرده	ان ــت	خــود	را	حف موجودی
ــد	 ــر	تالش	ان ــرای	نقشه	هايشــان	د ــرای	اج آن	ب
و	بــه	برگزيدــه	بودــن	خــود	اعتقــاد	دارنــد.	حــال	

ــرد؟ ــد	ک ــه	باي ــاره	چیســت	و	چ چ
ايــن	خطــر	بر	ضــد	مــا	و	فرزندــان	مــا	و	اســالم	و	
مســیحیت	و	مردــم	روی	زمیــن	و	ارزش	هــا	و	بــر	
ضــد	همــه	چیــز	اســت.	گذشــتگان	بــه	مــا	اعالم	
ــا	چشــم	خودمــان	 ــروز	ب ــا	ام ــد	و	م خطــر	کردن

ــد	کــرد؟ ــم.	چــه	باي می	بینی
برادــران،	دــر	ايــن	بحث	هــای	ارزشــمند،	بســیار	
ــه	 ــم	ک ــاس	می	کنی ــی	احس ــا	وقت ــنیده	ايد،	م ش
خطــر	يهــود	مهم	تريــن	خطــر	دــر	زندگــی	
ــان	جهــاد	 ــز	منتظــر	فرم ــل	از	هرچی ماســت،	قب
ــاد	 ــن	جه ــه	اي ــم	ک ــد	بگوي ــا	باي ــتیم،	ام هس
نیســت،	دفــاع	اســت.	مــا	دنبــال	جهــاد	نیســتیم،	
بلکــه	می	خواهیــم	از	خودمــان	دفــاع	کنیــم.	آيــا	
دــر	معــرض	خطــر	نیســتیم؟	آيــا	دیــن	و	کشــور	
و	ســرزمین	مــا	دــر	خطــر	نیســت؟	خطــر	واقــع	
ــد	 ــت.	باي ــه	اس ــر	کرد ــا	را	غافل	گی ــده	و	م ش
آمادــه	شــويم	و	تــالش	کنیــم.	بايــد	همــۀ	تــوان	
ــت	و	 ــان	و	دس ــد	زب ــم.			باي ــیج	کنی ــود	را	بس خ
ــد	همــۀ	 ــم.	باي ــه	کار	بگیري ــان	را	ب ــب	و	فکرم قل
نیروهــای	موجــود	را	بــه	کار	بگیريــم.	بايــد	
ــای	 ــیحی	را	و	نیرو	ه ــالمی	و	مس ــای	اس نیرو	ه
ــیج	 ــت،	بس ــاک	اس ــان	پ ــه	نیتش ــانی	را	ک انس
ــۀ	جهــان	را	 ــد	همــۀ	انســان	های	آزاد ــم.	باي کنی
بســیج	کنیــم	و	از	هیــچ	تالشــی	فروگــذار	نکنیم.
را	 ســخنان	 ايــن	 همیشــه	 مــا	 برادــران،	
می	گويیــم	و	می	شــنويم،	ولــی	امــروز	آن		را	
لمــس	می	کنیــم.	ايــن	خطــر	و	آيندــۀ	تیــره	و	تــار	
ــز	و	بدــون	 ــم.	پیــش	از	هــر	چی را	لمــس	می	کنی
ــن	و	 ــای	اي ــکار	و	تحلیل	ه ــر	آرا	و	اف ــه	منتظ آنک
آن	باشــیم،	بايــد	دــر	هــر	ســاعت	و	هــر	روز	و	هر	
هفتــه	و	هــر	ماه	و	هــر	ســال	از	خودمان	بپرســیم:	
ــر	 ــم؟	د ــه	کرده	اي ــطین	چ ــئلۀ	فلس ــرای	مس ب
قبــال	ايــن	مشــکل	کــه	آيندــۀ	مــا	و	فرزندانمــان	
را	تهدیــد	می	کنــد،	کدــام	يــک	از	وظايــف	خــود	
را	انجــام	داده	ايــم؟	بايــد	از	خودمــان	ســؤال	

ــم. کنی
ــن	 ــول	کرد ــا	مح ــم	ب ــا	نمی	توانی ــران،	م براد
کار	هــا	و	مســئولیت	ها	بــه	يکدیگــر،	از	ايــن	خطــر	
ــاً	از	رهبــران	مقاومــت	 نجــات	پیدــا	کنیــم.	احیان
می	خواهیــم	]کــه	بــه	مقاومــت	ادامــه	دهنــد[	و	از	
آنــان	اعــالم	حمايــت	می	کنیــم.	ولــی	خودمــان	
ــک	 ــويق	و	تحري ــم؟	تش ــی	می	کنی ــه	کمک چ
ــی	 ــان	چــه	خدمت ــی	نیســت.	خودم ــن	کاف کرد

ــن	اســت؟ ــا	اي ــوان	م ــۀ	ت ــا	هم ــم؟	آي کرده	اي
ــی	 ــیار	فراوان ــیار	بس ــف	بس ــا	وظاي ــران،	م براد
داريــم.	همان	طــور	کــه	شــنیده	ايد،	تنهــا	راه	
ــالم	و	 ــانی	س ــه	انس ــان	ب ــل	انس ــر	و	تبدی تغیی
بی	عیــب	و	نقــص،	تقويــت	ايمــان	اســت	تــا	دــر	
ــر	راه	 ــود	را	د ــوان		خ ــۀ	ت ــم	هم ــايۀ	آن،	بتوانی س
حــل	اين	مشــکل	و	آزادســازی	فلســطین	بســیج	

ــم. کنی
ــن	 ــنیدن	اي ــد	از	ش ــکان	و	بع ــن	م ــر	اي ــا	د م
ــزاب	و	 ــازمان	ها	و	اح ــران	و	س ــخنرانی،	از	رهب س
ــا	 ــم	ت ــما	می	خواهی ــک	ش ــا	و	تک	ت مجموعه	ه
ــود	 ــۀ	خ ــن	وظیف ــن	و	مهم	تري ــه	ضروری	تري ب
ــطین	 ــه	فلس ــت	ب ــر	راه	خدم ــد	و	د ــل	کنی عم

ــه	 ــرف	ضرب ــود	را	ص ــوان	خ ــويد	و	ت ــد	ش متح
ــد. ــر	نکنی ــه	يکدیگ ــن	ب زد

برادــران،	شــکی	نیســت	کــه	دــر	جامعــه		و	
کشــور،	اختالف	هــای	فکــری	و	تفاوت	هــای	
کــه	 همان	طــور	 و	 دــارد	 وجــود	 نگرشــی	
ــه	اســت،	 ــم	همین	گون ــا	ه ــۀ	م ــد،	جامع می	دانی
ــدید	ترين	 ــن	و	ش ــن	و	مهم	تري ــد	اولی ــی	باي ول
خطــر	را	مــد	نظــر	قــرار	دهیــم	و	بــه	فکــر	رفــع	
ــر	 ــراغ	دیگ ــه	س ــع	آن	ب ــد	از	رف ــیم	و	بع آن	باش
خطرهايــی	برويــم	کــه	نســبت	بــه	اولــی	اهمیت	

ــد. ــری	دارن کمت
ــران	و	تشــکیالت	 ــۀ	رهب ــر	هم ــد	اگ ــه	می	ش چ
بــا	 نیرو	هــا	 و	 احــزاب	 و	 جمعیت	هــا	 و	
و	 متحــد	می	شــدند	 و	 يکدیگــر	هماهنــگ	
ــن	مشــکل	 ــل	اي ــرای	ح ــود	را	ب ــوان	خ ــۀ	ت هم
)اســرائیل(	و	چاره	جويــی	بــرای	رفــع	ايــن	
می	گوينــد	 می	کردنــد؟	 متمرکــز	 معضــل	
هماهنگــی	فعالیت	هــای	مقاومــت	فلســطین	
ــن	 ــی	ممک ــورهای	عرب ــت	های	کش ــا	سیاس ب
ــت	و	 ــتباه	اس ــن	اش ــن	اي ــر	م ــه	نظ ــت.	ب نیس
به	راحتــی	می	تــوان	ايــن	هماهنگــی	را	بــه	
وجــود	آورد،	البتــه	اگــر	بخواهنــد؛	به	ويــژه	اينکــه	
همــه	ايــن	را	پذيرفته	انــد	کــه	مســئلۀ	فلســطین	
ــرد	و	 ــذار	ک ــطینیان	واگ ــود	فلس ــه	خ ــد	ب را	باي
حاکمــان	]کشــورهای	عربــی[	مســتقیماً	وارد	

ــوند.	 ــل	نش عم
ــود	را	 ــش	خ ــد	نق ــه	می	توانن ــب،	هم ــن	ترتی بدی
دــر	قبــال	ايــن	مســئله	ايفــا	کننــد.	آيــا	مقاومــت	
ــود	 ــای	خ ــز	و	پايگاه	ه ــه	مراک ــود	ک ــر	نب الجزاي
ــرار	 ــس	و	مراکــش	و	صحــرا	ق ــر	خــاک	تون را	د
دادــه	بــود	]و	از	آنجــا	مقاومــت	را	رهبــری	
ــا	 ــت	نازی	ه ــوران	حکوم ــر	د ــا	د ــرد؟[	آي می	ک
جنبــش	مقاومــت	آزادی	بخــش	کشــورهای	
اروپايــی	دــر	کشــورهای	همســايه	تشــکیل	
نشــد؟	پــس	چــه	مانعــی	دــارد	کــه	ايــن	مقاومت	
آزادی	بخــش	هــم،	بــه	حــق	همســايگی	و	
بــرای	دفــاع	از	خــود	دــر	اينجــا	تشــکیل	شــود؟	
هیــچ	مانعــی	نیســت.	مــا	مصرانــه	آرزو	داريــم	و	
ــر	 ــود	را	د ــر	خ ــخنان	اث ــن	س ــه	اي ــم	ک امیدواري
دل	هــای	آنــان	بگــذارد	و	شــاهد	هماهنگــی	
ــن	ســطح	 ــر	اي ــل	مســئولیت	ها	د اقدام	هــا	و	تقب
ــیم. ــوار	باش ــخت	و	دش ــرايط	س ــن	ش ــر	اي و	د

ــم	 ــود	و	می	توانی ــوط	می	ش ــا	مرب ــه	م ــه	ب آنچ

ــه	 ــت	ک ــن	اس ــم،	اي ــت	کنی ــارۀ	آن	صحب درب
بايــد	امــوری	را	کــه	بــه	مــا	]مســلمانان[	مربــوط	
می	شــود،	مثــل	ايمــان	و	نمــاز،	تقويــت	و	
ــی	مــا	دــر	جامعــه	ای	زندگــی	 بیشــتر	کنیــم،	ول
می	کنیــم	کــه	]ادیــان	و	مذاهــب	مختلفــی	
ــان	 ــد	خودم ــذا	باي ــد.[	ل ــی	می	کنن ــر	آن	زندگ د
ــق	 ــا	وف ــاوت	دیدگاه	ه ــت	و	تف ــن	وضعی ــا	اي را	ب
بدهیــم.	بــه	همیــن	ســبب،	بايــد	تدابیــر	اساســی	
ــس	 ــت	و	مجل ــه	دول ــه	اينک ــیم،	از	جمل بیندیش
نمايندــگان	را	دعــوت	کنیــم	و	از	آن	هــا	بخواهیــم	
ــون	خدمــت	علمــی	و	ســربازی	را	اجــرا	 ــه	قان ک
ــه	 ــت	و	فروماي ــان	های	پس ــر	از	انس ــد.	غی کنن
ــن	 ــی	از	اي ــائل،	کس ــن	مس ــه	اي ــه	ب و	بی	توج
اقدــام	فــرار	نخواهــد	کــرد	و	بدیــن	ترتیــب،	هــر	
کــس	کــه	دنبــال	جهــاد	و	مقاومــت	و	خواهــان	
ــا	 ــان	و	جوان	ه ــت،	از	نوجوان ــرف	اس ــزت	و	ش ع
ــد	 ــا	می	کنن ــی	پید ــه	آمادگ ــا،	هم ــا	پیرمرد	ه ت
تــا	دــر	دوره	هــای	ســربازی	شــرکت	کننــد	
ــکل	 ــن	ش ــه	اي ــوند.	ب ــت	ش ــای	مقاوم و	مهی
ــکالت	 ــی	از	مش ــی	بعض ــا	حدود ــم	ت می	توانی
اخالقــی	را	مخصوصــاً	دــر	جوانــان	از	بیــن	ببريم.
برادــران،	جوانــان	مــا	سرشــار	از	تکاپــو	و	خواهان	
ــن	 ــوان	اي ــای	ج ــد.	از	ويژگی	ه ــر	و	تحول	ان تغیی
اســت	کــه	دنبــال	تغییــر	اســت.	او	بــا	جامعــه	ای	
ــک	 ــد،	رابطــۀ	ارگانی ــر	آن	زندگــی	می	کن ــه	د ک
ــد	آن	را	 ــد	و	می	خواه ــرار	نمی	کن ــی	برق ــا	عقل ي
ــن	 ــتد.	اي ــل	آن	می	ايس ــر	مقاب ــد	و	د ــر	ده تغیی
نوعــی	ثــروت	اســت	و	بايــد	از	آن	اســتفاده	
کنیــم؛	بايــد	جوانانمــان	را	از	غــرق	شــدن	دــر	اين	
دريــای	فســاد	نجــات	دهیــم	و	بــرای	ايــن	مــوج	
ويرانگر	فســاد	کــه	تــوان	و	پايداری	و	ايســتادگی	
جوانانمــان	را	از	بیــن	می	بــرد،	مجالــی	نگذاريــم.
ــه	 ــی	ب ــری	و	عمل ــاظ	فک ــا	را	از	لح ــد	فض باي
ــه	 ــان	ب ــه	ای	ســمت	و	ســو	دهیــم	کــه	جوان گون
ــیده	 ــزرگ	کش ــف	ب ــان	و	هد ــن	آرم ــمت	اي س
شــوند.	بايــد	بــه	آنــان	ســفارش	کنیــم	و	بگويیــم	
کــه	مــا	زيربنــای	ايــن	حرکــت	را	می	گذاريــم	و	از	
شــما	توقــع	داريــم	کــه	همــراه	مــا	يــا	بعــد	از	مــا،	
نتايــج	آن	را	بــه	ثمــر	بنشــانید	و	بــه	ايــن	مصیبت	

)قضیــۀ	فلســطین(	خاتمــه	دهیــد.
ــن	 ــیدن	اي ــود	بخش ــتار	اصــالح	و	بهب ــا	خواس م
وضــع	و	ريشــه	کن	کردــن	ايــن	فســاد	هســتیم؛	
فســادی	کــه	از	راه	هــای	مختلــف،	مثــل	مجالت	

ــس	 ــا	و	مجال ــی	و	فیلم	ه ــای	تلويزيون و	برنامه	ه
ــود.	 ــه	می	ش ــا،	وارد	جامع ــب	و	پارتی	ه ــو	و	لع له
ــن	 ــا	اي ــد	ب ــی	نمی	توان ــچ	ملت ــت	و	هی ــچ	دول هی
ــچ	 ــل	آن	هی ــر	مقاب ــد	و	د ــی	کن ــع	زندگ وض
احســاس	مســئولیتی	نکنــد.	برادــر	عزيــزم،	همــۀ	
ــرد. ــک	کلمــه	خالصــه	ک ــن	ي ــر	اي ــا	را	د اين	ه
ــاور	 ــد	ب ــت.	باي ــر	کار	نیس ــه	ای	د ــچ	مبالغ هی
ــم	 ــی	می	کنی ــه	ای	زندگ ــر	جامع ــه	د ــم	ک کنی
کــه	درگیــر	جنــگ	اســت.	برادــر	مــن،	چــرا	بــاور	
ــاور	آن	ســخت	اســت؟	دیدیــم	 ــا	ب نمی	کنــی؟	آي
کــه	چــه	اتفــاق	افتــاد	و	شــنیدیم	کــه	چــه	چیزی	
قــرار	اســت،	اتفــاق	بیافتــد.	نقشه	هايشــان	را	
شــنیدیم.	چــرا	بــاز	هــم	تردیــد	داريــم؟	يــا	اگــر	
بــاور	کرده	ايــم،	چــرا	ســاکت	و	بی	حرکــت	
ــه	 ــرد؟	چ ــر	ک ــز	تغیی ــه	چی ــا	هم نشســته	ايم؟	آي
شــد	آن	اهدــاف	و	آرزو	هــا؟	کجــا	رفــت	آن	عــزت	
ــا	 ــه	ای	ب ــه	ممکــن	اســت	جامع و	شــرف؟	چگون
ــه	ای	 ــاورد؛	جامع ــوام	بی ــئولیتی	ها	د ــن	بی	مس اي
ــت	 ــی	اس ــی	و	راحت	طلب ــال	خوش ــه	دنب ــه	ب ک
و	فرامــوش	کردــه	کــه	دــر	آســتانۀ	جنــگ	قــرار	
دــارد	و	خطر	هــا	از	پــس	و	پیــش	آن	را	محاصــره	
کردــه	اســت؟	مــا	بايــد	بــا	تمــام	نیــرو،	خودمــان	
ــه	 ــرايطی	آماد ــن	ش ــر	چنی ــی	د ــرای	زندگ را	ب
کنیــم	تــا	بتوانیــم	تمــام	توانمــان	را	دــر	رفــع	اين	
مصیبــت،	کــه	بزرگ	تريــِن	مصیبت	هاســت،	

ــم. ــع	کنی ــا	جم يک	ج
برادــران،	از	امــروز	بــه	بعــد،	هــر	روز	و	هــر	شــب	
بايــد	از	خودمــان	بپرســیم:	آيــا	امــروز	بــرای	حــل	
ــر	 ــه؟	اگ ــا	ن ــتیم	ي ــی	برداش ــکل	قدم ــن	مش اي
ــب	 ــان	را	مخاط ــود،	خودم ــی	ب ــان	منف جوابم
	 ــل	»إنَّ ــی	مث ــل	و	احادیث ــم	و	انجی ــرآن	کري ق
	َشــیطاٌن	أخــَرس«	)کســی	 الّســاِکَت	َعــن	الَحــقِّ
کــه	از	گفتــن	حــق	خامــوش	بماند،	شــیطانی	الل	
اســت(	قــرار	دهیــم.	بايــد	هــر	شــب	خودمــان	را	
ــام	 ــروز	کاری	انج ــرا	ام ــه	چ ــم	ک ــرزنش	کنی س
ندادیــم.	از	خودمــان	حســاب	بکشــیم.	اين	اســت	
معنــای	عیــد.	نبايــد	عیــد	بگیريــم	بــرای	اينکــه	
ــال	 ــا	خی ــارد.	ب ــود	ند ــا	وج ــر	م ــت	د ــن	حال اي
ــم	 ــم	و	منتظري ــر	می	کنی ــه	فک ــه	آيند ــت	ب راح
کــه	دــر	آيندــه	چــه	اتفاقــی	خواهــد	افتــاد.	اگــر	
ايــن	حالــت	را	دــر	خــود	ايجــاد	کردیــم،	آن	وقت	
ــود.	 ــد	ب ــارک	خواه ــا	مب ــۀ	م ــر	هم ــد	ب ــن	عی اي

والســالم	علیکــم.

ــزارش گــــ
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آشنایی با جامعه 
المصطفی گرگان؛ مرکز 
آموزشی ویژه اهل سنت

جامعــه	المصطفــی	گــرگان،	از	جملــه	مراکــز	آموزشــی	ويــژه	اهــل	
ســنت	اســت	کــه	دانشــجويانی	از	کشــورهای	مختلــف	درخواســت	

تحصیــل	دــر	آن	را	دارنــد.
ــی	 ــام	نهاد ــی	ن ــه	المصطف ــر،	جامع ــگار	مه ــزارش	خبرن ــه	گ ب
آموزشــی،	پژوهشــی	اســت	کــه	محصــالن	و	دانشــجويان	
ــر	آن	مشــغول	 ــوم	اســالمی	و	انســانی	د ــر	حــوزه	عل ــی	د غیرايران
ــه	تحصیــل	مــی	باشــند.	ايــن	نهــاد	علمــی	بیــن	المللــی	بیــش	 ب
از	50	هــزار	دانــش	پــژوه	مــرد	و	زن	را	از	1۲۲	ملیــت،	تحــت	تعلیــم	
و	تربیــت	خــود	داشــته	کــه	تاکنــون،	بیــش	از	۲5000	نفــر	از	آنــان	

ــد. ــده	ان ــه	ش ــش	آموخت دان
دـو	 ادغـام	 از	 	138۶ سـال	 دـر	 العالمیـه«	 المصطفـی	 »جامعـه	
مجموعه»سـازمان مدـارس و حوزه هـای علمیه خارج از کشـور« و 
»مرکز جهانی علوم اسـالمی« تشـکیل شـد و رئیـس آن آيت اهلل 
علیرضـا اعرافـی اسـت. ايـن نهـاد دـارای معاونت هايـی همچون 
معاونـت آموزشـی، معاونـت فرهنگی تربیتـی و معاونت پژوهشـی 
اسـت. دـوره هـای تحصیلـی ايـن نهـاد عبارتسـت از : دـوره 
تمهیدـی )آمـوزش زبـان فارسـی و معارف اسـالمی(، سـطح 1 – 
کاردانی، سطح ۲ – کارشناسـی، سطح 3 - کارشناسی ارشد، سطح 
4 – دکتـری و سـطح 5 – اجتهاد. جامعه المصطفی بیـش از 1۷0 
واحـد آموزشـی، تربیتی و پژوهشـی در  داخـل	و	خارج	کشـور	دارد.	
اين	واحدها	در	کشـورهای	اندونزی،	انگلسـتان،	لبنـان،	نروژ،	نیجريه،	
هند	و	...	و	در	داخل	کشـور	در	شـهرهای	قم،	مشـهد،	اصفهان،	قشم	
و	گـرگان	فعال	اسـت.	اما	نمايندگـی	جامعه	المصطفی	حـوزه	گرگان	
نسـبت	به	سـاير	نمايندگی	هـای	اين	نهاد	آموزشـی	خاص	تراسـت.		
دلیلـش	هم	اين	اسـت	کـه	اين	نمايندگـی	از	جامعـه	المصطفی	ويژه	
اهل	سـنت	اسـت	و	از	کشـورهای	مختلفـی	درخواسـت	تحصیل	در	
اين	نمايندگـی	را	دارند.	جامعـه	المصطفی	حوزه	گرگان	سـال	13۷5	

گشـايش	يافـت	و	رئیـس	آن	حجت	االسـالم	علی	تقوی	اسـت.
ــوب	 ــیار	خ ــتقبال	بس ــر	از	اس ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــر	گفتگ وی	د
دانشــجويان	غیرايرانــی	بــرای	حضــور	دــر	حــوزه	گــرگان	خبــر	دــاد	
و	گفــت:	دــر	يــک	مــاه	اخیــر،	مصوبــه	ای	از	طــرف	هیئــت	رئیســه	
جامعــه	المصطفــی،	آيــت	اهلل	اعرافــی	داشــتیم	مبنــی	براينکــه	تــا	
دو-ســه	ســال	آيندــه	جمعیــت	ايــن	واحــد	جامعــه	المصطفــی	را	بــه	
دــو	هــزار	نفــر	و	دــر	پنــج	ســال	آيندــه	به	ســه	هــزار	نفــر	برســانیم.	
دــر	حــال	حاضــر	واحــد	گــرگان	۲50	دانشــجو	دــارد	و	تعدــاد	زيادی	
ــرش	 ــا	را	پذي ــا	آنه ــا	م ــد	ت ــه	منتظرن ــم	ک ــه	داري درخواســت	کنند
sampa.miu. کنیــم. ثبــت نــام هــم از طريــق ســايت ســمپا
ac.ir انجــام مــی شــود و وقتــی ايــن رونــد طــی شــود آنهــا مــی 

تواننــد وارد حــوزه شــوند.
ــام	 ــت	ن ــر	ثب ــدود	300	نف ــون	ح ــزود:	تاکن ــوی	اف ــت	اهلل	تق آي
ــه	 ــوند	و	ب ــرش	ش ــا	پذي ــرف	م ــا	از	ط ــد	ت ــد	و	منتظرن ــرده	ان ک
ــن	رســیدن	 ــد.	بنابراي ــدا	کنن ــی	راه	پی ــه	المصطف ــد	جامع ــن	واح اي
ــن	 ــی	دور	از	ذه ــر	دارد	خیل ــه	در	نظ ــت	رئیس ــه	هئی ــی	ک ــه	هدف ب
ــم	بیشــتر	از	ايــن	هــا	 نیســت	و	حتــی	مــن	معتقــدم	مــا	مــی	توانی
هــم	دانشــجو	داشــته	باشــیم.	منتهــا	در	ابتــدا	بايــد	زيرســاخت	هــای	
حضــور	ايــن	دانشــجويان	آمــاده	شــود	درحــال	حاضــر	در	فکــر	خريد	
ســاختمانی	هســتیم	کــه	فضــای	وســیعی	داشــته	باشــد	و	بتوانیــم	

ــم. ــا	بگنجانی ــجويان	را	در	آنج ــن	دانش اي
رئیــس	جامعــه	المصطفــی	گــرگان	در	خصــوص	وجــه	تمايــز	واحــد	
گــرگان	بــا	ســاير	حــوزه	هــا	توصیــح	داد:	در	حــوزه	هــای	شــهرهای	
ديگــر	مثــل	قــم،	مشــهد	و	تهــران	همه	دانشــجويان	شــیعه	هســتند	
ــجويان	 ــی	از	دانش ــرای	برخ ــل	ب ــت	تحصی ــن	اس ــن	ممک بنابراي
غیرايرانــی	کــه	مذهبــی	غیــر	از	شــیعه	دارنــد	کمــی	ســخت	باشــد	
ــتر	 ــت	و	بیش ــب	آزاد	اس ــه	مذاه ــرگان	ورود	هم ــد	گ ــا	در	واح ام

دانشــجويان	هــم	اهــل	تســنن	هســتند.
پــس	از	گفتگــو	بــا	رئیــس	ايــن	حــوزه	جامعــه	المصطفــی	گــرگان	
ــری	۲۷	 ــم.	دخت ــز	رفتی ــن	مرک ــی	از	دانشــجويان	اي ــراغ	يک ــه	س ب
ــلمان	 ــس	از	مس ــا	پ ــت	ام ــی	اش	ويکتورياس ــام	اصل ــه	ن ــاله	ک س
شــدنش	دوســت	دارد	او	را	خديجــه	صــدا	کننــد.	بــه	گفته	خــودش	او	
فقــط	در	مدارکــش	نامــش	ويکتورياســت	امــا	همــه	حتــی	خواهرش	
ــش	 ــد.	اصلیت ــی	نام ــه	م ــم	او	را	خديج ــت	ه ــان	هس ــه	در	آلم ک
اوکراينــی	اســت	ولــی	بــزرگ	شــده	شــهر	هامبــورگ	آلمــان	اســت.	
او	مدتهاســت	کــه	بــه	واســطه	مســلمان	شــدنش	بــه	ايــران	آمــده	
ــه	المصطفــی	 ــی	مشــغول	تحصیــل	و	زندگــی	در	جامع ــه	تنهاي و	ب
ــوی	 ــت	و	گ ــش	گف ــام	کالس ــس	از	اتم ــا	او	پ ــت.	ب ــرگان	اس گ
کوتاهــی	انجــام	داديــم.	بــا	اينکــه	متوجــه		زبــان	فارســی	می	شــد	و	
تــا	حــدودی	هــم	مــی	توانســت	فارســی	صحبــت	کنــد	ولــی	ترجیح	

ــان	انگلیســی	انجــام	شــود. داد	گفتگــوی	مــان	بــه	زب
وی	گفــت:	مــن	از	18-	1۹	ســالگی	مســلمان	شــدم	و	دلیــل	
مســلمان	شــدنم،	هــم	ايــن	بــود	کــه	قبــل	از	اينکه	مســلمان	بشــوم	
همیشــه	بــه	خــدا	فکــر	مــی	کــردم	و	معتقــدم	بــودم	کــه	تنهــا	يــک	
خــدا	وجــود	دارد	در	واقــع		برســر	وحدانیــت	او	شــک	نداشــتم	ولــی	
ــد	 ــم	معتق ــواده	ام	ه ــه	خان ــن	اينک ــتم	ضم ــی	نداش ــب	خاص مذه
بــه	مذهــب	خاصــی	نبودنــد.	وقتــی	کــه	14	ســاله	ام	بــود	مدرســه	
مســیحی	هــا	مــی	رفتــم	و	مــی	ديــدم	کــه	برخــی	در	مقابــل	يــک	
عکــس	تعظیــم	مــی	کننــد	و	آن	را	مــی	پرســتند	فکــر	مــی	کــردم	
کــه	اين	شــرک	اســت	و	قطعــا	يــک	خــدا	وجــود	دارد.	از	15	ســالگی	
ــان	و	مذاهــب	کــردم	از	يهوديــت	و	 ــاره	ادي ــه	مطالعــه	درب شــروع	ب

مســیحیت	و	هندوئیســم	گرفتــه	تــا	اســالم.
ــه	 ــی	ک ــن	دلیل ــی	تري ــزود:	اصل ــده	اف ــلمان	ش ــوی	مس ــن	بان اي
ــم	 ــن	اســالم	را	انتخــاب	کن ــن	مذاهــب	دي ــان	اي باعــث	شــد	از	می
ايــن	اســت	کــه	در	اســالم	همــه	قوانیــن	خیلــی	واضــح	و	مشــخص	
اســت	و	مســلمانان	مــی	داننــد	کــه	در	موقعیــت	هــای	مختلــف	چــه	
بايــد	بکننــد	در	حالــی	کــه	مســیحی	هــا	قوانیــن	متعــددی	دارند	که	
ــب	هــم	دچــار	اشــتباه	مــی	شــوند.	 برايشــان	واضــح	نیســت	و	اغل
ــم	تنهــا	18	ســال	 ــه	مســلمان	شــدن	گرفت ــم	ب ــی	کــه	تصمی زمان
داشــتم	و	در	ابتــدا	خانــواده	ام	بــا	مــن	مخالفــت	کردنــد	امــا	پــس	از	
اينکــه	متوجــه	شــدند	مــن	تصمیــم	خــودم	را	گرفتــم	مخالفتشــان	را	
بــا	مــن	تمــام	کردنــد	در	همــان	زمــان	بــه	يــک	مســجد	عربــی	در	
هامبــورگ	رفتــم	و	بــا	شــیخ	آنجــا	گفــت	و	گــو	کــردم	و	مســلمان	
شــدم.	پــس	ازآن،	تــا	مدتــی	ارتباطــم	را	بــا	همــه	حتــی	خانــواده	ام	
ــی	 ــه	مــن	خیل ــدم	البت ــم	مان ــه،	در	اتاق قطــع	کــردم	و	فقــط	در	خان
ارتباطــات	وســیع	و	دوســتان		زيــادی	نداشــتم	بــا	ايــن	حــال	بعــد	از	
مســلمان	شــدنم	بــه	دلیــل	تفــاوت	در	عقايــدم	بــا	دوســتانم	و	بقیــه	
دور	وبــری	هايــم	قطــع	رابطــه	کــردم.	اصــل	تعجــب	دور	وبــری	هــا	
و	مــادر	مــن	موقعــی	بــود	کــه	مــن	حجــاب	کــردم	آنهــا	اصــال	توقع	
ــا	ظاهــر	محجبــه	ببیننــد	و	در	ابتــدا	مــادرم	هــم	 نداشــتن	مــن	را	ب
خیلــی	مخالفــت	کــرد	ولــی	مــن	تصمیــم	خــودم	را	گرفتــه	بــودم.
خديجــه	ادامــه	داد:	در	همــان	مدتــی	کــه	در	هامبــورگ	بــودم	زبــان	
ــک	 ــم.	ي ــدم	و	يادگرفت ــه	ای	را	خوان ــی	و	ترکی ــی،	عرب ــای	ايران ه

روزی	در	يکــی	از	ســايت	هــا	آگهــی	ديــدم	کــه	يــک	خانــم	تاجیکی	
ــه	 ــان	فارســی	را	ب ــود	کــه	هرکســی	مــی	خواهــد	زب آگهــی	داده	ب
ــه	مــن	پیغــام	بدهــد	همــان	زمــان	 ــاد	بگیــرد	ب صــورت	رايــگان	ي
ــق	آن	ســايت	 ــان	فارســی	را	از	طري ــوزش	زب ــام	دادم	و	ام ــه	او	پیغ ب
بــه	صــورت	اينترنتــی	آغــاز	کــردم.	در	همیــن	جريــان	و	از	طريق	آن	
خانــم	کــه	آگهــی	داده	بــود	بــا	فــردی	بــه	نام	ســیدرضا	هاشــم	آشــنا	
شــدم،	او	مــرا	بــا	جامعــه	المصطفی	آشــنا	کــرد	البتــه	مــن	او	را	هرگز	
نديــدم	و	ارتباطــات	مــا	اينترنتــی	بــود	ولــی	بســیار	بــه	مــن	کمــک	
کــرد.	پــس	از	آن	بــرای	جامعــه	المصطفــی	درخواســت	حضــور	دادم.
	ايـن	دانشـجوی	جامعـه	المصطفـی	در	پايـان	صحبـت	هايـش	می	
گويد	که	قبـل	از	آمدنش	به	ايران	دوسـت	داشـته	به	دانشـگاه	االزهر	
مصـر	بـرود	ولی	پـس	از	پـرس	و	جوهـای	مختلـف	متوجه	شـده	که	
هیـچ	جا	امکانات	و	شـرايط	تحصیـل	ايـران	را	ندارد	و	هرجـا	بخواهد	
بـرود	بايد	هزينه	زيـادی	بپردازد	به	همیـن	دلیل	هم	ايـران	را	انتخاب	
کـرده	اسـت.	او	پیـش	از	آمدنـش	به	گـرگان	مدتـی	را	در	حـوزه	بنت	
الهـدی	قم	بـوده	ولی	بـه	دلیل	اينکه	مذهـب	او	حنفی	اسـت	از	قم	به	
گـرگان	مهاجـرت	کرده	اسـت.	خديجـه	برنامـه	آينده	اش	اين	اسـت	
کـه	پـس	از	تمـام	کردن	درسـش	بـه	دانشـگاه	االزهـر	مصر	بـرود	و	

درآنجـا	هم	تحصیـل	کند.
پـس	از	گفتگـو	با	ايـن	بانـوی	آلمانی	تازه	مسـلمان	شـده	بـا	حامادو	
بیـرو،	از	اسـاتید	فلسـفه	ايـن	نهـاد	آموزشـی	گـپ	و	گفـت	انجـام	
دادیـم.	ايـن	اسـتاد	فلسـفه	حدـود	دوسـال	اسـت	کـه	دـر	جامعـه	
المصطفـی	واحـد	گرگان	مشـفول	تحصیل	رشـته	فلسـفه	اسـالمی	
به	دانشـجويان	مقطع	کارشناسـی	و	کارشناسـی	ارشد	اسـت	و	کتاب	
هايـی	چون	منطـق	کلیـات	و	منطق	مظفـر	علی	محمدی	خراسـانی	
را	بـه	دانشـجويانش	دـرس	مـی	دهـد.	او	دـر	تـرم	هـای	تحصیلی	
خـود	مکتب	هـای	مختلف	فلسـفه	اسـالمی	از	جمله	مشـاء،	اشـراق	

و	متعالیـه	را	بـه	دانشـجويانش	دـرس	مـی	دهد.
بیــرو	اصلیتــش	بــرای	بورکینافاســو	اســت	و	حدــود	14	ســال	اســت	
کــه	دــر	ايــران	اقامــت	دــارد.	دــر	حــال	حاضــر	او	دانشــجوی	دکتــر	

دــر	قــم	و	مشــغول	آمادــه	کردــن	رســاله	اش	اســت.
وی	گفــت:	حســن	ايــران	نســبت	بــه	ســاير	کشــورها	ايــن	اســت	که	
يــک	مرکــز	علمــی	معتبــر	اســت.	جهــان	هــم	تشــنه	معارف	اســالم	
اســت	و	چــه	جايــی	بهتــر	از	ايــران	بــرای	فراگرفتــن	ايــن	معــارف.	
امــروزه	ايــران	بهتريــن	مرکــز	بــرای	علــوم	عقلــی	اســت	و	فقــط	در	
ايــران	چنیــن	علومــی	يافــت	مــی	شــود.	ممکــن	اســت	دــر	برخــی	
ــی	از	 ــوم	عقل ــی	عل ــی	وجــود	داشــته	باشــد	ول ــوم	نقل کشــورها	عل
ــر	خصــوص	بحــث	 ــران	حــذف	شــده	اســت.	د ــز	اي ــا	ج ــه	ج هم
ــه	 ــزی	ک ــم	چی ــه	معتقد ــوم	انســانی	هــم	بند اســالمی	ســازی	عل
علــوم	اســالمی	را	از	علــوم	غیراســالمی	جدــا	مــی	کنــد	مبانــی	آن	
ماننــد	هســتی	شناســی،	انســان	شناســی	و	معرفــت	شناســی	اســت.
بــه	عقیدــه	حامادــو	بیــرو،	فلســفه	مبناســت،	فلســفه	نباشــد	زندگی	
ــان	چیســت،	 ــد	جه ــی	گوي ــا	م ــه	م ــون	فلســفه		ب ــارد	چ ــا	ند معن
ــت	و	 ــفه	از	معرف ــد؟	فلس ــد	بکن ــه	باي ــان	چ ــت؟	انس ــان	چیس انس
آگاهــی	مــی	گويــد	و	اينکــه	بايــد	بــه	کدــام	معرفــت	اعتمــاد	کــرد؟	

ــا	ندــارد. ــم	معن فلســفه	اول	و	آخــر	اســت	و	اگــر	نباشــد	عل
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ـــو گـفتــگـ

نویسنده کتاب تاملی جامعه شناختی بر وهابیت معتقد 
است که وهابیت را نه به عنوان یک مذهب در کنار 
مذاهب بلکه آن را به عنوان یک شیوه زیست باید دید.

کتاب تأملی جامعه شناختی بر وهابیت )نگاهی به آینده 
ایران و عربستان( به همت سید جواد میری، عضو هئیت 
به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی 
رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات نقد فرهنگ 
منتشرشده است. این کتاب قرار است در مردادماه آینده 
بگیرد.  قرار  بازار آمده و در دسترس عالقه مندان  به 
گفتگویی با دکتر سید جواد میری درباره این کتاب انجام 

داده ایم که در ادامه آمده است؛

ــا  ــما ب ــد ش ــاب جدی ــورد کت ــی در م ــدا کلیات || ابت
ــر وهابیت)نگاهــی  ــوان تأملــی جامعه شــناختی ب عن
بــه آینــده ایــران و عربســتان( بفرماییــد کــه 

ــردازد؟ ــی پ ــی م ــه موضوع ــه چ ــاً ب اساس
ــر	 ــه	د ــه	ک ــن	بود ــاب	اي ــن	کت ــر	اي ــم	د ــی	از	دغدغه	هاي يک
ــود،	 ــت	می	ش ــت	صحب ــوع	وهابی ــاره	موض ــی	درب ــران	وقت اي
ــک	 ــا	ي ــی	ي ــوژی	واردات ــک	ايدئول ــوان	ي ــه	آن	به	عن ــواًل	ب معم
گفتمــان	اســتعماری	کــه	توســط	اســتعمار	انگلســتان	تعبیه	شــده	
و	اصالــت	ندــارد	پرداخته	شــده	اســت.	بعضــًا	هــم	اگــر	علمــا	يــا	
فقهــا	بــه	وهابیــت	پرداخته	انــد	بیشــتر	دــر	ســنت	ردیــه	نويســی	
ــذ	 ــا	از	مأخ ــث	را	اين	ه ــن	حدی ــه	اي ــد	ک ــاًل	گفته	ان ــه	و	مث بود
ــاره	 ــرآن	درب ــه	از	ق ــیری	ک ــاًل	تفس ــا	مث ــد	ي ــت	نگرفته	ان درس
ــد	صحیــح	نبودــه	بلکــه	دــر	صحــاح	ســته	 آيــه	امامــت	کرده	ان

ــت. ــر	اس ــه	ای	دیگ ــارد	و	به	گون ــود	د ــند	وج ــل	س اص
يعنــی	اساســًا	ورودشــان	بــه	مســئله	وهابیــت	يــک	نــگاه	
ــر	اســاس	شــاخصه	های	 ــد	کــه	ب ــوده	و	ســعی	کرده	ان مذهبــی	ب
تئولوژيــک	رديــه	ای	بــر	آن	بنويســند.	يــا	اينکــه	افــراد	ديگــری	
بــه	ايــن	مســئله	پرداخته	انــد	ازاين	جهــت	بــوده	کــه	يــا	
به	عنــوان	ايدئولــوژی	کشــور	عربســتان	ســعودی	بــوده	و	از	
ــن	 ــه	اي ــد	ک ــد	و	گفته	ان ــه	آن	پرداخته	ان ــوم	سیاســی	ب منظــر	عل
ــد	 ــه	می	زن ــان	اســالم	ضرب ــدت	جه ــه	وح ــدر	ب ــوژی	چق ايدئول
و	از	نظــر	بین	المللــی	ايــن	ايدئولــوژی	چــه	شــاخصه	ها	و	

ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــا	ايج ــرای	م ــی	ب نقص	هاي
ــه	 ــت	ن ــه	وهابی ــد	ک ــت	بگوي ــده	اس ــی	نیام ــًا	کس ــا	اساس ام
ايدئولــوژی	مذهبــی	يــا	سیاســی	بلکــه	 به	عنــوان	يــک	
ــعودی	 ــتان	س ــور	عربس ــت	در	کش ــیوه	زيس ــک	ش ــوان	ي به	عن
ايجادشــده		و	امــروز	مــا	نبايــد	تنهــا	وهابیــت	را	به	عنــوان	
ــه	 ــی	اســت	ک ــم.	بلکــه	قدرت ــه	خــاص	ببینی ــک	فرق مذهــب	ي
ــاال	 ــد.	ح ــدا	می	کن ــمولی	پی ــت	جهان	ش ــیل	و	ظرفی دارد	پتانس
هرچقــدر	هــم	ايــن	منفــی	باشــد	و	هرچقــدر	هــم	ازنظــر	مــا	کــه	

ــود. ــداد	ش ــلبی	قلم ــته	ايم	س ــران	نشس در	اي
ــک	 ــت	ي ــه	وهابی ــت	ک ــن	واقعی ــر	اي ــممان	را	ب ــد	چش ــا	نباي م
ــا	 ــی	در	اقص ــانیم.	يعن ــت	بپوش ــرده	اس ــی	پیداک ــیل	جهان پتانس
نقــاط	جهــان،	چــه	در	جهــان	اســالم	و	چــه	در	خــارج	از	جهــان	
ــن	 ــوذ	بســیاری	پیداکــرده	اســت.	برخــی	اي ــت	نف اســالم	وهابی
ــی	 ــد.	يعن ــی	می	دانن ــاالی	نفت ــای	ب ــه	خاطــر	درآمده ــوذ	را	ب نف
می	گوينــد	کــه	ايــن	بــه	خاطــر	درآمدهــای	نفتــی	باالســت	کــه	
ــا	 ــد.	ام ــی	بکن ــت	را	جهان ــه	وهابی عربســتان	توانســته	اســت	ک

ــز	ديگــری	اســت. ــر	چی ــت	ام واقعی
ــتان	را	 ــه	عربس ــه	جامع ــم	ک ــاز	داري ــن	نی ــم	اي ــرای	فه ــا	ب م
به	عنــوان	يــک	جامعــه	بــدوی	ای	کــه	وارد	دوران	مــدرن	
شــده	و	شــاخصه	های	جامعــه	مــدرن	را	حداقــل	به	صــورت	
ــه	 ــه	چ ــم	ک ــد	از	آن	ببینی ــیم	و	بع ــرده	بشناس ــری	پیداک ظاه
ــوع	 ــه	ن ــی	چ ــود	دارد	و	حت ــا	وج ــی	در	آنج ــل	و	قومیت	هاي قبائ

ــد	 ــا	را	باي ــود	دارد	و	اين	ه ــا	وج ــی	در	آنج ــای	سیاس رويکرده
ــی	بشناســیم.	فقــط	روی	مدل	هــای	سیاســی	و	 به	صــورت	میدان
روابــط	بین	الملــل	موضــوع	عربســتان	را	مطمــح	نظــر	خودمــان	
ــم	 ــگاه	کنی ــه	آن	ن ــئله	ب ــک	مس ــوان	ي ــم	و	به	عن ــرار	بدهی ق

نمی	توانــد	پاســخگو	باشــد.
ــار	مذاهــب	ديگــر	نیســت،	بلکــه	 ــک	مذهــب	در	کن ــت	ي وهابی
ــه	اساســًا	شــاکله	اســالمیت	را	 ــی	اســت	ک ــک	رويکــرد	جهان ي
ــرار	داده	اســتنکته	ديگــر	کــه	 در	قــرن	بیســت	و	يکــم	هــدف	ق
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــم	اي ــاب	آن	را	بازکن ــن	کت ــرده	ام		در	اي ــعی	ک س
اساســًا	وهابیــت	به	عنــوان	يــک	موضوعــی	کــه	ســعی	دارد	کــه	
روح	اســالمیت	را	بازتفســیر	جهانــی	بکنــد	يــا	بــه		عبــارت		ديگــر	
ــار	مذاهــب	ديگــر	نیســت،	بلکــه	 ــک	مذهــب	در	کن ــت	ي وهابی
يــک	رويکــرد	جهانــی	اســت	کــه	اساســًا	شــاکله	اســالمیت	را	در	

ــرار	داده	اســت. قــرن	بیســت	و	يکــم	هــدف	ق
ــران	از	 ــا	در	اي ــه	م ــت	ک ــزی	اس ــن	چی ــد	اي ــر	می	رس ــه	نظ ب
اينکــه	 به	جــای	 ايرانــی	 استراتژيســت	های	 و	 غافلیــم	 آن	
ــته	 ــی	توانس ــل	و	مؤلفه	هاي ــه	عوام ــه	چ ــد	ک ــن	بپردازن ــه	اي ب
ــد،	 ــت	بده ــه	وهابی ــت	را	ب ــن	ظرفی ــدرت	و	اي ــن	ق ــت،	اي اس
ــرده	 ــگاه	ک ــت	ن ــه	وهابی ــدت	ب ــای	کوتاه	م ــا	پارامتره ــًا	ب دائم
و	می	پردازنــد.	مثــاًل	مــا	زيــاد	می	شــنويم	کــه	آل	ســعود	
ــت	و...	 ــت	کار	اس ــعود	خیان ــا	آل	س ــی	رود،	ي ــن	م ــه	زودی	از	بی ب
درســت	اســت	کــه	اين	گونــه	حرف	هــا	می	توانــد	خــوراک	
رســانه	ای	باشــد	امــا	واقعیــت	امــر		در	برابــر	ايــن	پديــده	

چندضلعــی	را	نمی	توانــد	برايمــان	آشــکار	بکنــد.
مــن	در	ايــن	کتــاب	پرسشــی	مطــرح	کــرده	ام	کــه	آيــا	می	تــوان	
ايــن	را	فــرض	کــرد	کــه	به	جــای	اينکــه	بگويیــم	وهابیــت	يــک	
ــگاه	ســلفی	اســت،	يعنــی	نگاهــی	اســت	کــه	ســعی	دارد	کــه	 ن
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــش	اي ــد	و	تالش ــگاه	کن ــالم	ن ــته	اس ــه	گذش ب
گذشــته	اســالم	را	احیــا	بکنــد،	اتفاقــًا	بايــد	بگويیــم	کــه	نگاهــی	
اســت	کــه	بــه	آينــده	اســت	کــه	بــه	نظــر	می	آيــد	نظــام	معنايــی	
ــا	نظــام	ســرمايه	داری	دارد	و	 وهابیــت	چفــت		و	بســت	بهتــری	ب
ــام	 ــف	نظ ــای	مختل ــام	اضــالع	و	اليه	ه ــا	تم ــت	ب ــته	اس توانس

ســرمايه	داری	يــک	ســازگاری	مناســبی	برقــرار	بکنــد.
بــه	همیــن	دلیــل	اســت	کــه	اگــر	نگاهــی	به	نظــام	ســرمايه	داری		
ــته	اند	 ــت	توانس ــی	راح ــتانی	خیل ــراف	عربس ــا	و	اش ــم	نجب بکنی
بــا	آن	ســازگار	بشــوند.	ايــن	نکتــه	ای	اســت	کــه	در	ايــران	مــا	از	
آن	غافلیــم	و	بــه	نظــرم	می	رســد	کــه	مجمــوع	و	برآينــد	شــاکله	
ــازگاری	 ــرمايه	داری	س ــام	س ــا	نظ ــران	ب ــا	در	اي ــای	م رويکرده

ــا	 ــه	ب ــی	ک ــه	در	معرکه	هاي ــن	باعــث	شــده	اســت	ک ــدارد	و	اي ن
ــد	 ــاال	را	بگیرن عربســتان	قرارگرفته	ايــم،	آن	هــا	بتواننــد	دســت	ب
و	خــود	اين	يکــی	از	نقطه	ضعف	هــای	فهــم	مــا	از	وهابیــت	
ــک	موضــوع	 ــوان	ي ــده	و	از	عربســتان	به	عن ــک	پدي ــوان	ي به	عن
ــک	 ــا	ي ــعودی	تنه ــتان	س ــن	عربس ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــت،	چراک اس
ــتان	 ــه	عربس ــت،	بلک ــر	نیس ــورهای	ديگ ــار	کش ــور	در	کن کش
ــت	 ــن	وهابی ــه	يم ــی	ب ــت.	يعن ــی	اس ــده	جهان	وطن ــک	اي ي
ــه	يــک	ايــده	جهان	وطنــی	 عربســتان	از	يــک	دولــت	-	ملــت	ب
تبديل	شــده	اســت	و	ايــن	ايــده	جهان	وطنــی	در	بســیاری	از	
ســاحات	توانســته	اســت	جلــوی	اســتراتژی	های	ايــران	را	
ــل	 ــم	تأم ــر	روی	آن	ک ــا	ب ــا	ايرانی	ه ــفانه	م ــه	متأس ــرد.	ک بگی

کرده	ايــم.

یــک  به عنــوان  وهابیــت  می گوییــد  اینکــه   ||
ــت؟  ــه معناس ــه چ ــت ب ــت اس ــیوه زیس ش

مــن	فکــر	می	کنــم	در	عالــم	معاصــر	در	جهــان	اســالم	در	بیــن	
ــی	 ــه	روح	سیاس ــرای	اينک ــی	ب ــای	مختلف ــا	و	جريان	ه حرکت	ه
ــًا	 ــود	دارد.	اساس ــی	وج ــد	رقابت ــخیر	کنن ــالم	را	تس ــان	اس جه
ــوری	 ــان	جمه ــا	گفتم ــالمی	ي ــوری	اس ــا	جمه ــه	م ــزی	ک چی
ــوده	 ــی	ب ــا	و	حرکت	هاي ــی	از	جريان	ه ــم،	يک ــالمی	می	گويی اس
کــه	ســعی	داشــته	فقــط	نگاهــش	بــه	ايــران	نباشــد،	بلکــه	بــه	
جهــان	اســالم	باشــد	و	ســعی	داشــته	کــه	چارچوبــی	مشــخص	
ــه	بدهــد. ــرن	بیســتم	ارائ از	اســالمیت	در	جهــان	اســالم	در	ق

اخــوان	 ماننــد	 هــم	 دیگــری	 جريان	هــای	 و	 حرکت	هــا	
ــای	خالفــت	اســالمی...	وجــود	 ــر،	احی المســلمین،	حــزب	تحري
ــی	از	 ــه	بخش	هاي ــت	ک ــته	اس ــعی	داش ــه	س ــت	ک ــته	اس داش
جهــان	اســالم	را	تحــت	نفــوذ	خــود	داشــته	باشــند.	امــا	بــه	نظــر	
ــر	 ــه	ای	د ــان	اســالم	به	گون ــر	جه ــان	د ــو	جري ــه	د ــد	ک می	رس
ــالمیت	را	 ــه	روح	اس ــد	ک ــرار	گرفتن ــم	ق ــگ	باه ــی	تنگاتن رقابت
ــی	 ــد،	يک ــیر	کنن ــا	بازتفس ــف	ي ــم	تعري ــرن	بیســت	و	يک ــر	ق د
گفتمــان	جمهــوری	اســالمی	و	دیگــری	گفتمــان	وهابیــت	
ــا	را	 ــم	آن	ه ــری	ه ــو	ســلفی	گ ــم	ن ــی	می	توانی ــه	حت اســت.	)ک

ــم(. بنامی
ــف	 ــلمان	را	بازتعري ــای	مس ــای	ملت	ه ــه	رويکرده ــرای	اينک ب
کننــد	کــه	چــه	چیــزی	اســالم	اســت	و	اساســًا	اســالمیت	يــک	
ــیر	 ــک	تفس ــت	ي ــه	چیســت؟	وهابی ــوژی	و	...ب ــا	ايدئول ــام	ي نظ
ــه	 ــارد.	ب ــری	د ــیر	دیگ ــم	تفس ــالمی	ه ــوری	اس ــارد	و	جمه د
فــرض	مثــال	نظرشــان	دربــاره	اينکــه	مدیريــت	سیاســی،	

سید جواد میری در گفتگو با مهر:

وهابیت یک شیوه زیست است/ تاملی جامعه شناختی بر وهابیت
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ـــو گـفتــگـ

ــد. ــه	باش ــی	چگون اقتصاد
البتــه	برخی	هــا	معتقدنــد	کــه	وهابیــت	در	بهتريــن	حالــت	خــود	
ــه	بدهــد.	يعنــی	شــیوه	زيســت	 توانســته	اســت	کــه	ايــن	را	ارائ
يــا	شــیوه	بازتعريفــی	وهابیــت	از	روح	اســالمیت	ايــن	بــوده	کــه	
ــی	 ــد،	يعن ــم	تعب ــی	ه ــوزه	سیاس ــد	و	در	ح ــی	تعب ــوزه	دين در	ح
ــه	نظــر	می	رســد	 ــد	اســت.	ب ــت	تعب ــزی	وهابی ــل	و	دال	مرک ثق
دــر	جهــان	مدــرن	کــه	انســان	از	معنــا	تهــی	شــده	اســت	ايــن	
ــی	دــر	بســیاری	از	کشــورهای	اســالمی	و	 ــد	سیاســی	و	دین تعب
دــر	بســیاری	از	کشــورهايی	کــه	مســلمانان	تحــت	محرومیــت	
ــد	 ــتری	می	توان ــروی	بیش ــارد	و	نی ــتری	د ــق	بیش ــد،	عم بودن
ــه	اســالم	 ــنگرانه	ب ــی	روش ــا	رويکرد ــه	م ــا	اينک ــد	ت ــذب	کن ج

داشــته	باشــیم.
ــیاری	 ــای	بس ــی	از	بحث	ه ــت،	يک ــالمیت	چیس ــه	روح	اس اينک
ــی	 ــه	رويکرد ــًا	چ ــت.	اساس ــالم	اس ــان	اس ــر	جه ــی	د کلید
می	توانــد	اســالمی	باشــد؟	اســالمی	بودــن	يــا	اســالمی	نبودــن	
ــوژی	 ــک	ايدئول ــوان	ي ــت	به	عن ــه	وهابی ــت	ک ــئله	ای	اس مس
جهان	وطنــی	توانســته	اســت	تفســیری	از	آن	داشــته	باشــد	
و	ايــن	تفســیر	بــه	يمــن	همگامــی	و	ســازگاری	بــا	نظــام	
ســرمايه	داری	توانســته	اســت	دــر	جهــان	يــا	حداقــل	دــر	برابــر	
ايــران	دســت	بــاال	را	بگیــرد.	اگــر	مــا	بخواهیــم	دــر	ايــران	بــر	
ــا	نســبت	 ــد	رويکردهايمــان	ابتد ــم	باي ــق	بیايی ــن	مشــکل	فائ اي
بــه	عربســتان،	دــوم	نســبت	بــه	مســئله	وهابیــت	و	ســوم	نســبت	
بــه	جنبش	هــای	وهابــی	و	ســلفی	تغییــر	بدهیــم.	بــا	ايــن	
ــی	 ــتراتژی	های	موفق ــم	اس ــه	ای	نمی	توانی ــای	کلیش رويکرده

را	دــر	آيندــه	ترســیم	کنیــم.

|| چگونــه می فرماییــد کــه وهابیــت بــا نظــام 
دارد؟  ســازگاری  ســرمایه داری 

ــا	حرکت	هــای	 ــد	ب چــه	عاملــی	موجــب	شــد	کاتولیسیســم	نتوان
ــا	 ــت	ب ــتانتیزم	توانس ــا	پروتس ــد	ام ــا	بکن ــازگاری	پید ــد	س جدی

حرکت	هــا	و	رويکردهــای	مدــرن	خــود	را	همــگام	بکنــد؟	
ــی	 ــیحیت	و	رويکردهاي ــن	مس ــم	بی ــا	می	توانی ــه	م ــباهتی	ک ش
کــه	دــر	مســیحیت	بــا	نظــام	ســرمايه	داری	و	مشــخصًا	وهابیــت	
وجــود	دــارد	ببینیم،	اين	اســت	کــه	در	نظــام	ســرمايه	داری	جايی	
ــرای	تفکــر	متافیزيــک	وجــود	ندــارد.	اساســًا	دــر	 ــی	ب ــا	فضاي ي
ــائل	 ــه	مس ــد	ب ــان	بتوان ــه	انس ــی	ک ــرمايه	داری	فضاي ــام	س نظ
ــم	 ــه	ای	نظ ــم	را	به	گون ــًا	نظ ــا	اساس ــازد	و	ي ــی	بپرد متافیزيک
ــر	و	 ــت	از	جوه ــا	صحب ــد	ي ــک	بکن ــم	متافیزي ــا	نظ ــق	ب منطب

ــارد. ــود	ند ــد	وج ــن	بکن ــت	بنیادی اصال
اتفاقــًا	وهابیــت	به	عنــوان	يــک	مذهــب	نشــان	دادــه	کــه	ســعی	
دــر	نابــود	کردــن	اماکــن	مقدــس	دــارد.	همچنیــن	ســعی	دــارد	
ــه	ای	 ــد.	به	گون ــزه	کن ــی	را	مدرنی ــس	و	مذهب ــن	مقد ــه	اماک ک
تاريــخ	زدودگــی	يکــی	از	ارکان	بســیار	قــوی	و	بنیادیــن	وهابیت	
اســت	و	درســت	اســت	کــه	ظاهــر	را	ماننــد	پروتســتان	ها	حفــظ	
می	کننــد	امــا	باطــن	را	تخريــب	مــی	کننــد.	پروتســتان	ها		
معتقــد	بودنــد	کــه	فقــط	بايــد	به	ظاهــر	کالم	خدــا	توجــه	کــرد.	
ــا	شــاکله	نظــام	ســرمايه	داری	 ايــن	رويکــرد	و	نگــرش	خیلــی	ب
به	عنــوان	يــک	چارچــوب	شــیوه	زيســت	انســان	مدــرن	
ــر	 ــم	د ــباهتی	را	ه ــور	ش ــت.	اين	ج ــن	داش ــازگاری	بنیادی س
وهابیــت	و	دــر	ســازگاری	اش	بــا	نظــام	ســرمايه	داری	مــی	تــوان	

ــد. دی

|| پروتســتان شــاخصه اصلی اش در اعتــراض وضع 
موجــود اســت. همچنیــن خیلی هــا پروتســتان 
می داننــد.  مــدرن  حرکت هــای  ریشــه  را 
ــه خــود  ــا ســلفی گــری ب ــت ی ــه وهابی درصورتی ک

برمی گــردد. ســنت 
ــًا	دــر	ظاهــر	مــا	اين	چنیــن	حرکت	هايــی	را	می	بینیــم.	امــا	 اتفاق
ــه	 ــم	ک ــی	بینی ــم،	م ــگاه	می	کنی ــت	ن ــاکله	وهابی ــه	ش ــی	ب وقت
ــام	ســنت	تاريخــی	مشــکل	دــارد.	بلکــه	يــک	 ــه	ن ــا	چیــزی	ب ب

ســنت	را	خلــق	می	کنــد	کــه	اساســًا	هیــچ	ارتبــاط	ارگانیکــی	بــا	
جريــان	تاريخــی	دیــن	و	اســالم	ندــارد	کــه	خــود	ايــن	موجــب	
ــا	 ــد	برخی	ه ــد.	هرچن ــی	بزن ــق	جدید ــه	خل ــت	ب ــود	دس می	ش
معتقدنــد	کــه	هرزمانــی	کــه	خلــق	جدیدــی	باشــد	يــک	هالــه	ای	
از	ايجــاب	را	بــا	خــود	دــارد.	امــا	اگــر	بــا	نــگاه	فرويدــی	ببینیــم	
ــی	 ــب	و	بعض ــت	تخري ــد	حال ــق	می	توان ــا	خل ــی	از	زمان	ه بعض
ــخصه	 ــا	مش ــر	اينج ــد.	د ــته	باش ــازنده	داش ــت	س ــا	حال زمان	ه
تخريــب	هــم	دــارد	و	وهابیــت	به	عنــوان	يــک	چارچــوب	
مذهبــی	يــا	دینــی	ســعی	دــارد	کــه	اساســًا	يــک	تفســیر	نوينــی	
ــا	 ــی	ب ــاط	ارگانیک ــچ	ارتب ــنت	هی ــن	س ــه	اي ــد	ک ــنت	بده از	س
گذشــته	خودــش	نداشــته	باشــد.	ايــن	نــکات	دــر	کتــاب	بیشــتر	

بازشــده	اســت.

|| ناشــر کتــاب »تأملــی جامعــه شــناختی بــر 
وهابیــت« کجاســت؟ و چــه زمانــی بــه بــازار 
خواهــد آمــد؟ ویژگــی خــاص ایــن کتــاب چیســت؟
انتشــارات	نقــد	فرهنــگ	آن	را	منتشــر	کردــه	کــه	بــه	امیــد	خدــا	
دــر	مردادمــاه	بــه	بــازار	نشــر	خواهــد	آمــد.	چیــزی	کــه	می	تواند	
ايــن	کتــاب	را	از	مطالعــات	دیگــر	مجــزا	کنــد	ايــن	اســت	کــه	در	
آن	بــا	يــک	بینــش	جامعه	شــناختی	بــه	مســئله	پرداختــه	ام.	يعنی	
ســعی	نکردــه	ام	کــه	بگويــم	کــه	وهابیــت	يــک	مذهــب	دروغین	
يــا	حتــی	ســاختگی	اســت	يــا	بــه	فــرض	مثــال	يــک	ايدئولــوژی	
سیاســی	واپس	گراســت	و	بعدــازآن	بخواهــم	آن	را	تخطئــه	
ــی	 ــه	اجتماع ــک	پدید ــوان	ي ــه	ام	به	عن ــعی	کرد ــه	س ــم.	بلک کن

بــا	اضــالع	مختلــف	بــه	آن	بپردــازم.
ــد	 ــاب	ببینی ــه	الی	کت ــر	الب ــد	د ــه	می	توانی ــری	ک ــه	دیگ دغدغ
ــن	 ــک	مت ــط	ي ــه	فق ــرا	ک ــگاری	اســت	چ ــتراتژی	ن ــوم	اس مفه
ــرای	دانشــگاهیان	نیســت.	بلکــه	نیم	نگاهــی	هــم	 کالســیک	ب
بــه	استراتژيســت	های	ايــران	دــارد	کــه	بــرای	فهــم	موضوعــات	

ــی	داشــت. ــد	تفکــر	جهان ــی	باي جهان

هاشم  میرزا  آیت  اهلل  یادنامه  گمشده:  »گوهر  کتاب 
آملی« دو سال پیش از سوی دفتر نشر معارف منتشر 
شده است. لذا برای شناخت این مرجع تقلید و یاور 
گفتگویی  اسالمی،  انقالب  و  خمینی)ره(  امام  حامی  و 
با یاسر عسگری، پژوهشگر و نویسنده یادنامه ایشان 
داشته  ایم که یادنامه آیت اهلل خوشوقت)ره( هم از وی 
با عنوان »پناهگاه طوفان« منتشر شده است. گردآورنده، 
این یادنامه را اولین تجربه یادنامه نگاری و نسخه اولیه 
تحقیقات خویش درباره آیت  اهلل آملی می  داند و امیدوار 
است یادنامه جامع تری را در آینده نزدیک منتشر نماید.

ــه علمــا و زندگــی  ــه یادنام ــه تهی ــه ب || چــه شــد ک
ــد؟ ــی پرداختی ــم آمل ــرزا هاش ــت  اهلل می آی

ــی	ام	 ــی	و	نوجوان ــالیان	کودک ــه	س ــرا،	ب ــن	ماج ــه	اي ــک	ريش ي
برمــی	گردــد.	خانوادــه	مــا	و	اغلــب	ســاکنان	محــل	ســکونت	مــا	
دــر	روســتای	مريــچ	محلــه	آمــل	و	شــايد	اکثريــت	آمــل	و	منطقــه	
ــیرينی	از	 ــرات	ش ــد	و	خاط ــی	بودن ــت		اهلل	آمل ــد	آي ــران،	مقلّ مازند
ــذا	 ــد.	ل ــی	کردن ــل	م ــی	نق ــت		اهلل	آمل ــای	آي ــا	و	برخورده رفتاره
همــواره	دــر	پــی	ايــن	بودــم	کــه	يــاد	و	خاطــره	ايــن	عالــم	مردمی،	

متواضــع	و	ســاده		زيســت	و	شــوخ	طبــع	را	زندــه	نگــه	دــارم.	
ــان	هــای	کاذب	 ــه	بعدــی	هجــوم	گســترده	و	ُپرتبلیغــات	عرف نکت
و	عرفــان		واره		هاســت	کــه	قشــر	قابــل	توجهــی	از	مردــم	و	علــی	
ــغول	 ــود	مش ــه	خ ــا	را	ب ــد	م ــی	و	معتق ــان	مذهب 	الخصــوص	جوان

کردــه	اســت	و	عمدــه	تالشــها	هــم	درصدــد	نقــد	و	نفــی	
ايــن	عرفــان	هــای	نوظهــور	بــود	و	کمتــر	کارهــای	ايجابی	
صــورت	گرفتــه	اســت.	خودــم	بــا	توجــه	بــه	دغدغــه		ای	که	
در	ايــن	زمینــه	داشــتم،	معتقدــم	اگــر	ارتبــاط	نزدیــک	و	به	
ــان	 ــای	مهــذب	خودم ــا	علم ــی	ب ــری	صمیمــی	و	دل تعبی
ــه	 ــه		ای	ک ــه	گون ــا	را	ب ــه	آنه ــا	زندگینام ــیم	ي ــته	باش داش
بــرای	مخاطبان	جوانمــان	ملموس	و	دســت	يافتنی	باشــند،	
منتشــر	کنیــم	تــا	حــد	زيادــی	از	رغبــت	و	جــذب	آنهــا	بــه	
عرفــان		واره		هــا	و	شــبه	معنويــت		هــا	مــی		کاهــد.	لــذا	ايــن	

ــود.	 توجــه	هــم	ب
بحــث	مهــم	و	اساســی	هــم	ســخنان	الهــام		بخــش	رهبــر	
معظــم	انقالب	دربــاره	»ســبک	زندگی«	دــر	بجنــورد	بود	و	
ايــن	مســأله	مــورد	توجــه	عمومی	قــرار	گرفــت	و	از	ســويی	
فرصتــی	در	دفتر	نشــر	معــارف	)انتشــارات	نهــاد	رهبری	در	
دانشــگاه	هــا(	پیــش	آمــد	و	همــه	اينهــا	دســت	بــه	دســت	
ــه	 ــد	ســبک	زندگــی	و	يادنام ــاد	کــه	نخســتین	جل هــم	د

علمــای	بــالد	دربــاره	آيــت		اهلل	آملــی	منتشــر	شــود.	
ــی	 ــم	عین ــوان	اينکــه	تجّس ــه	عن ــا	ب ســبک	زندگــی	علم
ــرای	 ــال	حاضــر	هســتند،	ب ــر	ح ــای	اســالمی	د ــوزه	ه آم
ــتفاده	 ــل	اس ــیار	قاب ــروز	بس ــل	ام ــاً	نس ــگان،	خصوص هم
اســت.	لــذا	بــرای	ايــن	کار	شــروع	بــه	مطالعــات	نمودــم	و	
بــا	همفکــری	دوســتان	و	همکارانــم	از	جملــه	جنــاب	دکتر	
قدوســی		زادــه،	آقايــان	نامدــاری	و	امینــی	تصمیــم	گرفتیــم	
ــای	 ــرای	علم ــی	ب ــذاب	و	خواندن ــی	ج ــه	هاي ــه	يادنام ک

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آیت اهلل هاشم آملی؛ گوهری گمشده/ لزوم مهاجرت علما به شهرستان ها
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ـــو گـفتــگـ

معاصــر	هــم	منتشــر	کنیــم	کــه	هــم	ارزش	تاريخــی	و	هــم	الگــو	
دهــی	ســبک	زندگــی	داشــته	باشــند.

ــهید	 ــری،	ش ــهید	مطه ــی،	ش ــام	خمین ــون	ام ــی	چ ــه		هاي گزين
بهشــتی،	شــهید	ســید	محمدباقــر	صدــر	و	امام	موســی	صدــر	گزينه	
	هــای	اولیــه	و	اصلــی	مــا	بودنــد	و	بــه	داليلــی	تصمیــم	گرفتیم	که	
بــا	توجــه	بــه	وجود	کتــاب	هــای	خــوب	دربــاره	ايــن	شــخصیت	ها،	
مــوازی	کاری	صــورت	ندهیــم	و	فعــاًل	دــر	اولويــت	کاری	خودمــان	
قــرار	ندهیــم.	جامعیــت	شــخصیت	های	مذکــور	بــر	همگان	آشــکار	
اســت	و	نیــاز	بــه	توضیــح	ندــارد.	لــذا	دــر	ايــن	طــرح،	علمايــی	دــر	
اولويــت	قــرار	گرفتنــد	کــه	اواًل	معاصــر	باشــند،	ثانیــاً	کمتر	شــناخته	
ــاخص	 ــته	و	ش ــان	برجس ــه	خودش ــر	منطق ــاً	د ــند،	ثالث ــده	باش ش
باشــند،	يعنــی	از	لحــاظ	منطقهــای	شــناخته	شــده	باشــند	ولــی	از	
لحــاظ	کشــوری	آنگونــه	کــه	بايــد	کمتــر	شــناخته	شــده	نباشــند	يا	
ناشــناخته	شــده	باشــند،	رابعــاً	شــخصیهای	نســبتاً	جامعــی	باشــند	
و	خامســاً	اينکــه	متولــی	خاصــی	بــرای	آثــار	و	کارهــای	خودشــان	

نداشــته	باشــند.
ــه	 ــت،	عالم ــت		اهلل	بهج ــل	آي ــی	مث ــتا،	علماي ــن	راس ــر	اي ــذا	د ل
طباطبايــی،	آيــت		اهلل	مرعشــی	نجفــی،	آيــت		اهلل	گلپايگانــی،	آيــت	
ــل	 ــت		اهلل	فاض ــی،	آي ــه	آمل ــن		زاد ــت		اهلل	حس ــی،	آي 	اهلل	بهاءالدین
ــی	و...	 ــاح	يزد ــت		اهلل	مصب ــی،	آي ــی	آمل ــت		اهلل	جواد ــی،	آي لنکران
بــه	خاطــر	وجــود	کتــب	فــراوان	دربــاره	آنهــا	يــا	داشــتن	موسســه	
ــد.	 ــرار	گرفتن ــی	ق ــای	بعد ــر	اولويته ــر	اختصاصــی	د ــز	نش و	مرک
ــم	و	 ــی)ره(	موسســه	تنظی ــام	خمین ــاره	ام ــه،	درب ــوان	نمون ــه	عن ب
نشــر	آثــار	امــام	و	دیگــر	نهادهــای	فرهنگــی	و	انقالبــی	کتابهــای	

ــد. ــه	منتشــر	کردهان ارزشــمندی	دــر	ايــن	زمین
کنگــره	بزرگداشــت	آيــت		اهلل	گلپايگانــی	هــم	دــو	ســه	ســال	پیش	
ــار	علمــی	 تحــت	عنــوان	»فقیــه	آگاه«	برگــزار	شــد	و	برخــی	از	آث
ايشــان	احیــاء	شــد	و	چندیــن	کتــاب	و	ويــژه	نامــه	دربــاره	ايشــان	
ــت		اهلل	 ــار	آي ــد	ســال	گذشــته	هــم	بخشــی	از	آث منتشــر	شــد.	چن
ــد	 ــت	فرزن ــه	هم ــبختانه	ب ــد	و	خوش ــاء	ش ــی	احی ــی	نجف مرعش
فاضــل	ايشــان	و	کتابخانــه	ايشــان،	همــواره	نــام	و	يــاد	ايشــان	دــر	
زبانهــا	جــاری	بودــه	و	هســت.	عالمــه	طباطبايــی	هــم	بــه	گونهای	
دیگــر.	قســمت	اعظــم	مجموعــه	آثــار	عالمــه	طباطبايی	بــه	همت	
اســتاد	فاضــل	و	فرهنگ	دوســت،	جنــاب	آقــای	خسروشــاهی	احیــاء	
شــد	و	بــه	همــت	بوســتان	کتــاب	قــم	منتشــر	شــد	کــه	مــورد	توجه	

اهالــی	علــم	قــرار	گرفــت.	
خالصــه	بــا	توجه	بــه	آشــنايی	قبلــی	بــا	جايــگاه	و	منزلت	آيــت		اهلل	
آملــی	تصمیــم	گرفتــم	کــه	اولیــن	مجلــد	ايــن	يادنامــه،	بــا	ايشــان	
آغــاز	شــود	گرچــه	پیــش	از	آن،	يادنامــه	آيــت		اهلل	خوشــوقت	و	آيت	
	اهلل	آقــا	مجتبــی	تهرانــی	آمادــه	شــده	بــود،	ولــی	بــا	وجــود	انتشــار	
ــا	مجتبــی«	از	ســوی	موسســه	مصابیــح	الهدــی	 کتــاب	»حــاج	آق
ــر	مکنــون	 ــه	آقــا	مجتبــی(	و	کتــاب	»ُد ــار	آيتال )موسســه	نشــر	آث
عالمــه	طباطبايــی«	و	»عزيــز	خدــا«	دربــاره	آيــت		اهلل	خوشــوقت،	
فعــاًل	انتشــار	آنهــا	دــر	اولويت	بعدــی	قــرار	گرفــت.	اگرچه	در	ســال	
گذشــته	يادنامــه	آيــت		اهلل	خوشــوقت	هــم	بــا	تحقیقــات	بیشــتری	
بــه	عنــوان	جلــد	دــوم	يادنامــه	بــا	نــام	»پناهــگاه	طوفــان«	منتشــر	
شــد	و		بــا	اســتقبال	خوبــی	هــم	مواجــه	شــد	و	دــر	مدــت	کوتاهــی	

به	چــاپ	دــوم	رســید.	

|| آیــا کار بــه صــورت جمعــی انجــام مــی  شــود یــا 
ــرادی؟ انف

ــت	 ــا	موافق ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــورت	انفراد ــه	ص ــه	و	کار	ب ــروع	ايد ش
ــرای	 ــاً	ب ــه	بعد ــد.	البت ــه	ش ــارف	مواج ــر	مع ــر	نش ــران	دفت مدی
گســترش	ايــن	ايدــه	و	جامعیــت	و	اثرگــذاری	بیشــتر	ايــن	پــروژه،	
بــرای	ايــن	کار	بــه	برخــی	دوســتان	و	طــالب	محقــق	سفارشــهايی	
دادیــم	کــه	علمای	جامــع	منطقــه	خودشــان	را	بــه	ما	معرفــی	کنند	
بــا	پــس	از	بررســی	و	اولويــت	بندــی،	دــر	خصــوص	تهیــه	يادنامه	و	

ســبک	زندگــی	آنهــا	اقدــام	کنیــم.	

|| درباره آیت  اهلل آملی برایمان بگویید.
آيــت		اهلل	آملــی،	نــه	تنهــا	از	علمــای	برجســته	مازندــران	و	کشــور،	
بلکــه	جهــان	تشــیع	بودنــد	کــه	علیرغــم	برجســتگیهای	فقهــی	و	

اصولــی	و	جامعیــت	ايشــان،	آن	چنــان	کــه	بايــد	شــناخته	نیســتند.	
ايشــان	از	شــاگردان	بنــام	آيــت		اهلل	حائــری	يزدــی	و	آيــت		اهلل	شــاه	
ــی،	آيــت		اهلل	 	آبادــی	دــر	قــم	و	آيــت		اهلل	ســید	ابوالحســن	اصفهان
ــاء	عراقــی	دــر	نجــف	اشــرف	 ــه	ويــژه	آيــت		اهلل	آقاضی نائینــی	و	ب
بودنــد.	لــذا	تقريبــاً	همدورهــای	امــام	خمینــی)ره(،	آيــت		اهلل	
مرعشــی	نجفــی،	آيــت		اهلل	گلپايگانــی،	عالمــه	طباطبايــی،	آيــت	
	اهلل	محقــق	دامــاد	و	آيــت		اهلل	شــیخ	مرتضــی	حائــری	بودنــد	کــه	با	
غالــب	علمــای	ايــن	عصــر	دــر	حــوزه	علمیــه	قــم	و	نجــف	ارتبــاط	

نزدیــک	و	دوســتانه	داشــتند.

ــر ایــن کتــاب  ــام »گوهــر گمشــده« ب || چــه شــد ن
ــد؟ نهادی

دــر	آخرين	روزهــای	تحقیق	و	گفتگو	با	شاگردانشــان	در	دــوره	اول،	
دريافتیــم	ايشــان	»گوهــر	گمشــده«	اســت	دــر	فضــای	فرهنگــی	
ــالم	 ــت		االس ــاب	حج ــر	را	جن ــن	تعبی ــه	اي ــا.	البت ــوزوی	م و	ح
ــت		اهلل	 ــاد	آي ــته	و	دام ــاگردان	برجس ــری،	از	ش ــلمین	امی والمس
صالحــی	مازندرانــی	دــر	گفتگويــی	کــه	بــا	ايشــان	داشــتم،	بیــان	
کردنــد	کــه	مــا	پســندیدیم	و	ايــن	نــام	را	بــر	ايــن	کتــاب	گذاشــتیم.	
حقیقتــاً	ايشــان	گوهــر	گمشــده	ای	اســت	کــه	بايــد	کشــف	و	بــه	
جامعــه	علمــی	و	حــوزوی	مــا	شناســاند.	گوهــری	کــه	فقــظ	خواص	

ــد. علمــا	ايشــان	را	مــی		شناســند	و	قدــرش	را	مــی		دانن
آيــت		اهلل	جوادــی	آملــی	کــه	از	شــاگردان	بــه	نــام	و	نزدیک	ايشــان	
هســتند،	دربــاره	وجــوه	علمــی	ايشــان	بیــان	مــی	دارنــد	کــه	درس	
ــم	 ــوزه	ق ــر	ح ــی	را	د ــان	بحــث	هاي ــود	و	ايش ــوا	ب ــان	ُپرمحت ايش
مطــرح	کردنــد	کــه	دــر	قــم	تازگــی	داشــت.	نکتــه	دیگــری	کــه	
آيــت		اهلل	جوادــی	و	دیگــر	شــاگردان	مبــرز	ايشــان	بیــان	مــی	کنــد	
روحیــه	شــاگردپروری	ايشــان	بــود	و	ايــن	کــه	بــرای	طــالب	وقــت	
مــی	گذاشــتند.	نکتــه		ای	کــه	کمتــر	دــر	فضــای	کنونــی	حــوزه	و	
دانشــگاه	دیدــه	مــی		شــود،	وقت	گذاشــتن	بــرای	شــاگردان	اســت.
بــرای	نمونــه،	اســتاد	محقــق	آيــت		اهلل	اســماعیل		پــور	قمشــه	ای	
کــه	از	شــاگردان	برجســته	آيــت		اهلل	آملــی	و	هــم	اکنــون	از	اســاتید	
صاحــب	نــام	و	مراجــع	تقلیــد	هســتند،	بــه	روحیــه	تحقیــق	و	نظــم	
ايشــان	اشــاره	کردنــد	و	دــر	مــورد	اهتمامــی	کــه	آيــت		اهلل	آملــی	
بــرای	تربیــت	طــالب	و	رفع	اشــکال	شــاگردان	داشــتند،	بیــان	می	
کننــد	کــه	ايشــان	قبــل	و	بعــد	از	دــرس	و	حتی	دــر	منزل،	همیشــه	
خودشــان	را	بــرای	رفــع	اشــکاالت	شــاگردان	آمادــه	مــی	کردنــد	و	
ــه	هــای	جــوان	و	 ــای	صحبــت	طلب ــاز	و	بشــاش	پ ــه	ای	ب ــا	قیاف ب
مبتدــی	نشســته،	بــه	حــرف	هــای	آنهــا	توجــه	کردــه	و	بــا	خــوش	

رويــی	جــواب	شــان	را	مــی	داد.
ــر	ســبک	زندگــی	و	ســلوک	ايشــان،	ســاده	 ــارز	دیگــر	د ــه	ب نکت
ــر	 ــر	براب ــان	د ــود.	ايش ــان	ب ــی	ايش ــال	زدن ــتی	و	تواضــع	مث زيس
دیگــران،	اعــم	از	طــالب	و	مردــم	عادــی	خیلــی	متواضــع	بودنــد	
و	طــالب	و	مردــم	عادــی	کــه	مــا	دــر	خصــوص	ايــن	يادنامــه	بــا	
آنهــا	صحبــت	مــی		کردیــم	بیــان	مــی	کردنــد	رفتارشــان	بــه	گونه	
ای	بــود	کــه	مــا	اصــاًل	فکــر	نمــی	کردیــم	دــر	برابــر	يــک	مرجــع	
بــزرگ	و	اســتاد	برجســته	حــوزه	قــرار	داريــم،	البتــه	خــوش	طبعــی	
ــا	ايشــان	 و	خــوش	ُخلقــی	شــان	باعــث	مــی	شــد	کــه	همــگان	ب
خیلــی	راحــت	باشــند.	خودشــان	اينگونــه	مــی	خواســتند	و	اينگونــه	

بــود	کــه	محبــوب	دلهــا	شــده	بــود.	
عالمــه	محقــق،	آيــت		اهلل	جعفــر	ســبحانی	دــر	يادداشــتی	دربــاره	
آيــت		اهلل	میــرزا	هاشــم	آملــی	نوشــتند	کــه	مــرد	خــوش	اخــالق،	
متواضــع،	مهربــان،	بســیار	خــوش	مجلســی	بــود	و	از	شــرايط	زمان	

دــور	نبــود	و	ضــرورت	هــا	را	دــرک	مــی	کرد.
ــی	کــه	از	شــاگردان	 مرحــوم	آيــت		اهلل	العظمــی	صالحــی	مازندران
برجســته	و	دقیــق	ايشــان	بــود	و	طــالب	حــوزه	هــای	علمیــه،	آن	
ــن	 ــر	اي ــد	و	شــايد	ايشــان	را	نمــی	شناســند	هــم	ب ــان	کــه	باي چن
ــنه	ای	 ــالق	حس ــد	اخ ــی	گوين ــد	و	م ــی	کنن ــد	م ــوع	تأکی موض

ــد.	 ــوس	بودن ــا	طــالب	مأن ــد	و	ب داشــت،	متواضــع	بودن
ــژه	 ــه	توجــه	وي ــت	فقی ــه	و	فقاهــت	و	تربی ــه	فق ــی	ب ــت		اهلل	آمل آي
ــه	ای	 ــان،	مدرس ــات	مبارکش ــر	حی ــر	اواخ ــی	د ــت	و	حت 	ای	داش
ويــژه	بــرای	ايــن	امــر	تأســیس	کــرد	کــه	بــه	نــام	مدرســه	علمیــه	
حضــرت	ولیعصر)عــج(	مشــهور	اســت.	ايشــان	به	تخصصی	شــدن	

فقــه	هــم	نظــر	داشــت.	اهتمــام	ويــژه	ای	بــرای	دــرس	و	بحــث	و	
تعلیــم	و	تعلـّـم	داشــت	و	از	اينکه	جلســه	دــرس	و	بحث	بــه	تعطیلی	
ــی	 ــه	م ــدند	و	غص ــی	ش ــت	م ــیار	ناراح ــد،	بس ــی	ش ــیده	م کش

خوردنــد.
نکتــه	مهــم	و	ارزشــمند	دــر	زندگی	آيــت		اهلل	آملــی	همراهی	شــان	
بــا	نهضــت	امــام	خمینــی)ره(	و		انقــالب	اســالمی	بــود	کــه	از	امــام	
و	انقــالب	حمايــت	مــی	کردنــد	و	خــالف	جهــت	حرکت	انقــالب	و	
امــام	اقدامــی	نداشــتند.	بارهــا	و	بارهــا	مــی	گفتنــد	کــه	حــرف	من،	
همــان	حــرف	امــام	اســت	يــا	اينکــه	فرزندانــم	و	خانوادــه	ام	پیــرو	
خــط	امــام	و	مقلــد	ايشــان	هســتند.	ايــن	مســأله	بــرای	مــا	بســیار	
حیاتــی	بــود.	چراکــه	معتقدــم	مرجعیــت	و	فقاهتــی	کــه	بــه	داليل	
يــا	بهانــه		هــای	مختلــف	نخواهــد	همســو	يــا	حامــی	بــا	نهضــت	
احیاگرانــه	و	تمدن	ســاز	امــام	خمینــی	باشــد؛	نهضتــی	کــه	زمینــه	
	ســاز	ظهــور	حضــرت	حجت)عــج(	اســت،	بــه	دــرد	مردــم	و	جامعه	
اســالمی	نمــی		خــورد	و	دردســری	بــرای	مردــم	و	جامعــه	و	حتــی	

حضــرت	حجت)عــج(	دــر	هنگامــه	حضورشــان	مــی		شــود.	

ــات  ــن تحقیق ــور، در ای ــب مذک ــر مطال ــالوه ب || ع
ــما  ــرای ش ــی ب ــت  اهلل آمل ــی آی ــی از زندگ ــه نکات چ

جذاب تــر بــود؟
ــا	 ــی	علم ــواره	زندگ ــه	هم ــم	اينک ــرض	کن ــی	ع ــه	کل ــک	نکت ي
برايــم	جــذاب	بودــه	و	آنهــا	را	مــی	خواندــم.	حتــی	اســاتید	اخــالق	
ــزرگان	معنويــت	هــم	توصیــه	می	کننــد	کــه	زندگینامــه	علمــا	 و	ب
و	ابــرار	را	بخوانیــد	و	خودتــان	را	بــه	آنهــا	نزدیــک	کنیــد.	لــذا	اگــر	
فرصــت	باشــد،	زندگینامــه		هــای	مختلفــی	را	مــی	خوانــم	چــرا	کــه	
هــر	يــک	از	علمــا،	مثــل	هــر	گلــی،	بــوی	خاصــی	دارنــد	و	آدــم	از	
	 	چه	مشــهور	باشــند	و	چــه	غیرمشــهورـ	 زندگــی	هــر	کدــام	شــانـ	

درس	هــای	زندگــی	فراوانــی	مــی	گیــرد.
بــه	نظــرم	بارزتريــن	ويژگــی	زندگــی	آيــت		اهلل	آملــی	روحیــه	علــم		
آمــوزی	و	تعلیــم	و	تعلـّـم	باشــد.	ايشــان	شــیفته	علــم	و	علــم		آموزی	
بودنــد	و	بــه	همیــن	خاطــر	و	بــه	خاطــر	عالقمندــی	شدیدشــان	بــه	
علــم	)حــاال	چه	تحصیــل	و	چــه	تدريــس(	همــواره	بــه	نزدیــکان	و	
شــاگردان	شــان	توصیــه	مــی	کردنــد	کــه	علــم	بیاموزنــد.	لــذا	دــر	
خاطراتــی	کــه	فرزندانشــان	نقــل	مــی	کننــد	ايــن	توصیــه	همــواره	
ــود	را	 ــد	خ ــا	باي ــد	علم ــد	بودن ــان	معتق ــت.	ايش ــده	اس ــرح	ش مط
دــر	معــرض	اســتفاده	عمــوم	مردــم	قــرار	دهنــد؛	چراکــه	ثبــوت	
بی	اثبــات	بدــون	فايدــه	اســت.	عالمــی	کــه	علــم	خــود	را	عرضــه	
نکنــد،	بی	حاصــل	اســت	و	آن	هدفــی	کــه	از	تعلیــم	و	تعلــم	منظــور	

اســت،	بــه	دســت	نخواهــد	آمــد.
بــا	توجــه	بــه	خاطراتــی	کــه	شــاگردان	و	صاحــب	نظــران	دربــاره	
ايشــان	نقــل	مــی	کننــد،	ايشــان	بــه	علــم	آمــوزی	اهمیــت	بســیار	
ويژهــای	مــی	دــاد	و	لذا	بــه	عمــوم	شــاگردان	و	بــه	ويژه	شــاگردان	
فاضــل	خــود	عنايــت	خاصــی	داشــت.	حــاال	منظــور	از	عنايــت	اين	
نبــود	کــه	کمــک	مالــی	بکنــد،	گرچــه	اگــر	شــرايطی	فراهــم	بــود	
ايــن	کار	را	مــی	کــرد،	ولــی	تشــويق	و	حمايــت	معنــوی	و	پیگیــری	
درســی	مــی		کردنــد.	علیرغــم	توجهــی	کــه	مســأله	علــم	مــی	داد،	
آنچنــان	کــه	بايــد	وجــوه	علمــی	ايشــان	دــر	حــوزه		هــای	علمیــه	
مــورد	اســتفاده	قــرار	نگرفتــه	اســت.	متأســفانه	آن	چنــان	کــه	بايــد	
ــده	اســت	 ــث	ش ــی	ايشــان	منتشــر	نشــده	اســت	و	باع ــار	علم آث
ايشــان	اگــر	چه	بــه	علــم	و	فقاهــت	در	حوزه	شــناخته	شــده	اســت،	
ولــی	آثــار	مکتــوب	شــان	در	دســترس	عمــوم	طــالب	و	اهــل	علم	

نباشــد.
بــد	نیســت	اشــاره	کنــم	کــه	نکتــه	مهــم	ناگفتــه	دــر	زندگــی	آيــت	
	اهلل	آملــی	عالقمندــی	ايشــان	بــه	بســیجیان	و	شــهدا	بــود.	ايشــان	
ــر	 ــه	حضــور	د ــالب	را	ب ــتقیم	ط ــتقیم	و	غیرمس ــه	صــورت	مس ب
ــام	راحــل	 ــار	از	ام ــی	يک	ب ــد	و	حت ــی	کردن ــا	تشــويق	م جبهــه	ه
اجــازه	خواســتند	کــه	دــر	جبهــه	شــرکت	کننــد.	امــام	کــه	حمايــت	
ايــن	دوســت	صمیمــی	را	دیدنــد،	شــوخی	ای	نمودنــد	و	دــر	پايــان	
بیــان	کردنــد:	»جبهــه	شــما	حــوزه	علمیــه	اســت	کــه	بايــد	مجتهد	
تربیــت	کنیــد.«	اينکــه	ايشــان	دــر	ســن	بــاالی	هشــتاد	ســالگی	
تمايــل	بــه	حضــور	دــر	جبهــه	دــارد،	بســیار	ارزشــمند	اســت	و	ايــن	
نکتــه	ای	اســت	کــه	تاکنــون	بــه	آن	پرداختــه	نشــده	اســت	و	مورد	
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توجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت.
ايشــان	دــر	زمــان	هــا	و	مناســبت	هــای	مختلــف	از	امــام	و	انقــالب	
	حمايــت	مــی	کــرد	 ـ	چــه	قبــل	از	انقــالب	و	چــه	بعــد	از	انقــالبـ	
ــط	 ــت	و	فق ــه	اس ــا	نیامد ــه	ه ــناد	و	روزنام ــر	اس ــفانه	د ــه	متأس ک
دــر	اذهــان	شــاگردان	ايشــان	ثبــت	شــده	اســت	و	اگــر	خاطــرات	
شــفاهی	شــاگردان	و	نزدیــکان	ايشــان	دــر	بیايــد	وجوه	بیشــتری	از	

زندگــی	سیاســی	آيــت		اهلل	آملــی	مکشــوف	مــی	شــود.
لــذا	از	نقــاط	عطــف	زندگــی	ايــن	عالــم	متخلـّـق	و	متواضــع،	تأيیــد	
ــت	و	از	 ــن	نهضــت	اس ــا	اي ــی	ب ــام	و	همراه نهضــت	حضــرت	ام
ــه	 ــش	و	چ ــه	پی ــام	را	چ ــت	ام ــه	حرک ــد	ک ــی	بودن ــا	و	مراجع علم
پــس	از	انقــالب	تأيیــد	می	کــرد.	ايشــان	از	امــام	خمینــی	به	عنــوان	
ــرت	 ــال	حض ــس	از	ارتح ــود	و	پ ــاد	می	فرم ــلمین«	ي ــام	المس »ام
امــام	هــم،	جــزو	نخســتین	مراجعــی	بــود	کــه	بــه	تأيیــد	رهبــری	
معظــم	انقــالب	همــت	گمــارد	و	بــرای	ايشــان	پیــام	فرســتادند.

نکتــه	دیگــر	شــاگردان	آيــت		اهلل	آملــی	بودنــد.	ايشــان	شــاگردان	
برجســته	ای	دــر	حــوزه	داشــتند	و	شــايد	تفــاوت	آيــت		اهلل	آملــی	بــا	
دیگــر	مراجــع	و	علمــای	معاصرشــان	ايــن	باشــد	کــه	حــوزه	دــرس	
ايشــان	اگرچــه	چندــان	فراگیــر	و	گســترده	نبــود،	ولــی	کیفــی	بود	و	
شــاگردان	ايشــان	دــر	ســطوح	بااليــی	قــرار	داشــتند.	طبــق	آخرين	
تحقیقاتــی	کــه	داشــتم	نزدیــک	بــه	15	نفــر	از	شــاگردان	ايشــان	
صاحــب	رســاله	و	کرســی	افتــاء	بودنــد	يــا	هســتند	از	جملــه	ماننــد	
ــت	 ــکارم	شــیرازی،	آي ــت		اهلل	م ــزی،	آي ــرزا	جــواد	تبري مرحــوم	می
ــت	 ــی،	آي ــت		اهلل	صالحــی	مازندران ــوم	آي ــی،	مرح ــی	آمل 	اهلل	جواد
	اهلل	ســید	عبــاس	مدرســی	يزدــی،	آيــت		اهلل	ســید	محمــد	حســینی	
ــت		اهلل	 ــت		اهلل	اســماعیل	پور	قمشــه	ای،	مرحــوم	آي شــاهرودی،	آي
عبدالرســول	شــريعتمدار	جهرمــی،	آيــت		اهلل	محمدتقــی	مجلســی	
ــوی	 ــن	مرتض ــید	محمدحس ــت		اهلل	س ــوم	آي ــان،	مرح ــر	اصفه د
لنگرودــی،	مرحــوم	آيــت		اهلل	میــرزا	علــی	فلســفی	در	مشــهد،	آيت	
	اهلل	محمدعلــی	گرامــی	قمــی،	آيــت		اهلل	عبــاس	محفوظــی،	میــرزا	
جــواد	غــروی	علیــاری	و...	البتــه	شــخصیت	هايــی	مثــل	آيــت		اهلل	
مومــن،	آيــت		اهلل	محمــد	يزدــی	و	آيــت		اهلل	علــوی	گرگانــی	هــم	
مدــت	زمــان	محدودــی	دــر	محضــر	آيــت		اهلل	آملــی	حاضر	شــدند.
يکــی	دیگــر	از	يادگارهــای	ايشــان،	مدرســه	علمیــه	حضــرت	ولــی	
ــان	نهادــه	شــد	 عصــر)ع(	دــر	قــم	اســت	کــه	توســط	ايشــان	بنی
و	ســالهای	زيادــی	مهــد	پــرورش	طــالب	و	فضــالی	ســختکوش	
ــق	 ــت	اهلل	صاد ــر	آي ــون	زيرنظ ــم	اکن ــه	ه ــه	ک ــن	مدرس ــود.	اي ب
آملــی	الريجانــی،	رئیــس	دســتگاه	قضايــی	ادــاره	مــی	شــود	هــم	

اکنــون	دــر	حــال	بازســازی	اســت.
ــتی	 ــی	دوس ــت		اهلل	آمل ــی	آي ــم	زندگ ــه	و	مه ــل	توج ــکات	قاب از	ن
ــه	 ــی،	عالم ــام	خمین ــا	ام ــالوه	ب ــان	ع ــک	ايش ــه	و	نزدی صمیمان
ــاد،	 ــت		اهلل	محقــق	دام ــت		اهلل	مرعشــی	نجفــی،	آي ــی،	آي طباطباي
ــود؛	 ــی	ب ــت		اهلل	گلپايگان ــری	و	آي ــی	حائ ــیخ	مرتض ــت		اهلل	ش آي
يعنــی	همــه	علمــای	برجســته	معاصرشــان.	خصوصاً	شــوخی	های	
ايشــان	و	آيــت		اهلل	مرعشــی	نجفــی	زبانــزد	علمــا	و	طــالب	اســت.
ــان	توجــه	شــده	 ــی	کمــی	بد ــت		اهلل	آمل ــاره	آي ــی	کــه	دوب از	نکات
اســت	حضــور	ايشــان	دــر	مدرســه	سپهســاالر	بــا	اشــراف	آيــت		اهلل	
شــهید	مدــرس	دــر	تهــران	اســت.	از	اســاتید	ايشــان	آيت		اهلل	ســید	
ــام	 ــی	ن ــاء	عراق ــا	ضی ــی	و	آق ــرزای	نائین ــی،	می ابوالحســن	اصفهان
می	برنــد،	ولــی	کمتــر	کســی	بــه	تلمــذ	ايشــان	در	دــرس	آيــت		اهلل	
محمدعلــی	شــاه	آبادــی	اشــاره	مــی	کنــد.	ظاهــراً	دــر	همیــن	ايــام	
ــی	آشــنا	مــی	شــود	و	 ــام	خمین ــا	ام ــی	ب ــه	آمل ــت	ال اســت	کــه	آي
پايــه	دوســتی	و	رفاقــت	صمیمانــه	ايــن	دــو	شــخصیت	شــکل	می	
گیــرد	و	بعدهــا	ادامــه	پیدــا	مــی	کنــد	و	بــه	حمايــت	از	نهضــت	امام	
و	انقــالب	اســالمی	و	همراهــی	ايشــان	منتهــی	مــی	شــود.	البتــه	
ايــن	نظــر	بندــه	اســت	و	بــه	خاطــر	فقدــان	ثبــت	خاطــرات	ايشــان	
و	حتــی	شــاگردان	برجســته	و	نزدیــکان	ايشــان،	نمــی	تــوان	ايــن	

نکتــه	مذکــور	را	بــه	صــورت	قطعــی	و	يقینــی	بیــان	کــرد.

|| استقبال از این یادنامه چطور بوده است؟
ــه	 ــود	ب ــرار	ب ــده	و	ق ــر	ش ــه	منتش ــا	عجل ــی	ب ــه	خیل ــن	يادنام اي
ــاب	همــان	ســال	برســد،	کــه	متأســفانه	نرســید.	از	 نمايشــگاه	کت
ســويی	اولیــن	تجربــه	يادنامــه	نــگاری	مــا	بــود	کــه	تبعــا	نواقصــی	

هــم	داشــت.	از	ســويی	همیــن	عجلــه	و	شــتاب	بــه	کتــاب	لطمــه	
زدــه	اســت	و	اشــکاالت	بــا	اشــکاالت	تايپــی	مواجــه	اســت	ولــی	
بــا	وجــود	ايــن	کــه	حدــود	چنــد	مدتــی	کــه	منتشــر	شــده	و	بــرای	
برخــی	علمــا	و	ائمــه	جمعــه	هــا	خصوصــاً	علمــا	و	روحانیون	اســتان	
مازندــران	ارســال	شــده،	واکنــش	ها	مثبــت	بوده	اســت	و	انشــاءاهلل	
ــل	شــود	و	 ــه	تکمی ــن	يادنام ــا	همــت	شــاگردان	ايشــان	اي ــه	ب ک
کاری	دــر	حــد	و	شــأن	آيــت		اهلل	آملــی	انجــام	بشــود.	البتــه	کتــاب	
ــا	 ــا	اينه ــتادیم	ت ــی	فرس ــت		اهلل	آمل ــان	آي ــی	از	فرزند ــرای	برخ ب
هــم	بــا	نظــرات	و	پیشــنهادات	خودشــان	بــه	معرفــی	بیشــتر	والــد	

ــد. مرحومشــان	بپردازن
ببینیــد	مــا	علمايــی	بــزرگ	و	برجســته	ای	در	شهرســتان	هــا	داريم	
ــی	متأســفانه	 ــرای	نســل	امــروز	باشــند	ول ــد	الگــو	ب کــه	مــی	توان
ناشــناخته	ماندــه	انــد	و	کاری	دــر	خــور،	بــرای	معرفــی	آنهــا	صورت	
ــرای	معرفــی	آنهــا	 ــه	اســت	و	اگــر	دــر	ايــن	ســالها	کاری	ب نگرفت
ــه	فراموشــی	ســپرده	مــی	شــوند	و	تأثیــر	 صــورت	نگیــرد،	آنهــا	ب
الزم	را	بــرای	الگودهــی	از	دســت	مــی	دهنــد.	چــرا	کــه	نســلی	کــه	
آنهــا	را	مــی	شــناخت	از	دنیــا	خواهنــد	رفــت	و	دــر	شــکاف	نســلی،	
انتقــال	تجربیــات	و	خاطــرات	نســل	گذشــته	صــورت	نمــی	گیــرد.

|| فکر می کنید مشکل از کجاست؟
ــط	مــی	شــود:	اول	اينکــه	 ــد	جــا	مرتب ــه	چن ــه	نظــرم	مشــکل	ب ب
خــود	حــوزه	علمیــه	)يعنــی	مرکــز	مدیريــت	يــا	شــورای	عالــی	يــا	
هــر	نهــاد	متولــی	حــوزه(	بايــد	فکــری	در	خصــوص	آثــار	ايشــان	و	
دیگــر	علمــای	برجســته	بکنــد	کــه	از	امکاناتــی	که	دــر	اختیارشــان	
هســت،	بايــد	دــر	ايــن	زمینــه		هــا	هزينــه	کننــد.	مثــاًل	برخــی	از	
ــا	منتشــر	 ــد	ي ــرات	دــروس	ايشــان	را	دارن شــاگردان	ايشــان	تقري
ــور	مــی	 ــوم	اســالمی	ن ــذا	حداقــل	مرکــز	تحقیقــات	عل کردنــد،	ل
ــار	ايشــان	را	منتشــر	نمايــد	و	آن	هــا	را	بــه	 توانســت	نــرم	افــزار	آث

ــن	امــروزی	برســاند. دســت	مخاطبی
موسســه	بوســتان	کتــاب	قــم	)وابســته	بــه	دفتــر	تبلیغات	اســالمی	
حــوزه(	هم	مــی		توانســت	بــا	مشــورت	صاحب	نظــران	و	شــاگردان	
ــخصیت	 ــی	ش ــه	نوع ــر	و	ب ــان	را	منتش ــار	ايش ــان،	آث فاضــل	ايش
علمــی	ايشــان	را	احیــاء	کنــد.	حــال	منظــورم	نه	فقــط	ايشــان،	بلکه	
دیگــر	اعاظــم	و	علمــای	برجســته	و	صاحــب	ســبک	و	نظــر	اســت.	
ــت	 ــرای	بزرگداش ــوزوی	ب ــف	ح ــات	مختل ــا	موسس ــا	ي بخــش	ه
ــام	 ــزرگ	اقد ــای	ب ــر	علم ــان	و	دیگ ــی	ايش ــی	و	اخالق ــام	علم مق

کننــد،	فــارغ	از	اينکــه	فرزندانشــان	چــه	کســانی	هســتند؟
مشــکل	دــوم	بــه	کــم	همتــی	و	شــايد	کوتاهــی	فرزندــان	ايشــان	
ــه	 ــان	ک ــه	آن	چن ــد	ک ــی	گرد 	برم ــیـ	 ــران	الريجان ــی	براد ـ	يعن
ــاد	ايشــان	 ــام	و	ي ــن	ن ــه	بود ــرای	زند شايســته	و	بايســته	اســت	ب
عمــل	نکردنــد.	گرچــه	تــالش	هايــی	داشــتند،	ولــی	ايــن	تــالش	
ــی	 ــت.	ط ــکاس	نیاف ــود	و	انع ــان	نب ــازه	ايش ــود	اند ــر	حد ــا	د ه
ــرای	ايشــان	دــر	شهرســتان	آمــل	 ــر،	بزرگداشــتی	ب ســالهای	اخی
ــرای	عمــوم	مردــم	 برگــزار	شــد،	ولــی	خروجــی	قابــل	اســتفاده	ب
ــار	ايشــان	بازنشــر	و	 ــه	نداشــت.	مجموعــه	آث و	حــوزه	هــای	علمی

ــد	از	ايشــان	منتشــر	نشــد. ــاری	جدی ــاء	نشــد.	آث احی
ــا	 ــه	ب ــام	زاد ــت	ام ــه	»حرم ــم	ک ــی	داري ــرب		المثل ــک	ض ــا	ي م
متولیــاش	اســت«	متأســفانه	فضــا	بــرای	علمــا	و	فرزانــگان	مــا	هم	
اينگونــه	اســت.	گويــا	ايــن	رســم	شــده	اســت	کــه	اگــر	اســتاد	يــا	
عالمــی،	فرزندــان	يا	شــاگردان	بــا	همــت	و	اراده	ای	نداشــته	باشــد	
کــه	آثــارش	را	گردــآوری	و	نشــر	بدهنــد،	بعیــد	اســت	کــه	ســازمان	
ــام	 ــا	اقد ــه	ه ــن	زمین ــر	اي هــای	فرهنگــی	و	حــوزوی	مســتقاًل	د

کننــد.	
مشــکل	ســوم	هم	بــاز	بــه	فرزندــان	برمــی	گردــد.	اّمــا	از	جنبــه	ای	
دیگــر.	فرزندــان	ايشــان	هــم	بــه	خاطــر	اينکــه	دــر	مصدــر	امــور	
ــی،	 ــور	قضاي ــراً	ام ــد	و	اخی ــانه	ای	بودن ــی	و	رس سیاســی	و	فرهنگ
شــايد	اندیشــیدهاند	کــه	هــر	اقدامــی	بــرای	احیــای	يــاد	و	نــام	و	آثار	
والد	بزرگوارشــان،	شــائبه	سوءاســتفاده	از	جايگاه	و	مســئولیت	شــان	
ــه	خاطــر	حــرف	رســانه	 ــد	و	ب ــن	اذهــان	عمومــی	دامــن	بزن را	بی
هــای	معتــرض	يــا	برخــی	مردــم،	از	خیــر	ايــن	کار	گذشــتند.	لــذا	
ــه	 ــی	ب ــت		اهلل	آمل ــه	شــخصیت	آي ــده	اســت	ک ــث	ش ــن	باع همی
حجــاب	و	فراموشــی	بــرود.	اّمــا	بــه	نظــرم	فرزندــان	و	شاگردانشــان	
بايــد	ايــن	نــوع	تردیــد	هــا	و	شــايبه	هــا	را	کنــار	بگذارنــد	و	تــا	دیــر	

نشــده	اســت	فکــری	بــرای	احیــای	آثــار	ايشــان	بکننــد.	
دــر	ايــن	ايامــی	کــه	يادنامــه	در	حــال	گردــآوری	بــود	و	چه	پــس	از	
آن،	غالــب	شــاگردان	از	کــم	همتــی	فرزندــان	آيــت		اهلل	آملــی	گلــه	
داشــتند	و	مــی	گفتنــد	که	شــخصیت	آيــت		اهلل	آملــی	آن	چنــان	که	

بايــد	دــر	حــوزه،	طــالب	و	بین	مردم	شــناخته	شــده	نیســت.
ــه	از	 ــی	ک ــت		اهلل	صالحــی	مازندران ــه	مرحــوم	آي ــی	شــنیدم	ک حت
ــان	 ــی	و	از	حامی ــام	خمین ــی	و	ام شــاگردان	برجســته	آيــت		اهلل	آمل
انقــالب	اســالمی	و	دفــاع	مقدــس	بــود،	دــر	زمــان	حیــات	
ــی،	رئیــس	 ــا	دکتــر	علــی	الريجان خودشــان،	دــر	دیدــاری	کــه	ب
ــد	 ــون	گفتن ــن	مضم ــه	اي ــتند،	ب ــیما	داش ــس	صداوس ــت	رئی وق
ــش	 ــب	پخ ــر	ش ــز	را	ه ــه	طن ــالن	برنام ــه	ف ــای	اينک ــه	ج »ب
کنیــد،	يــک	ســاعت	برنامــه	بــه	معرفــی	پدــرت	اختصــاص	بدــه!	
ايشــان	حداقــل	بــه	اندــازه	يــک	ســاعت	کــه	بــر	کشــور	مــا	حــق	
دارنــد!«	پــس	خــود	مســئولیتهای	سیاســی	و	قضايــی	فرزندــان	هم	
ــأله	را	 ــن	مس ــن	زد	و	اي ــان	دام ــت	ايش ــت	و	مظلومی ــه	محجوري ب
نبايــد	نادیدــه	بگیريــم.	بــه	تعبیر	دیگــر،	بايــد	بگويیــم	کــه	برادران	
الريجانــی	از	موقعیــت	و	ُپســت	و	مقــام	خودشــان		بــرای	معرفــی	
و	تبلیــغ	پدرشــان	هزينــه	نکردنــد	و	ايــن	امــر	دــر	ايــن	اوضــاع	و	

ــارد. ــر	و	تشــکر	د ــن	منظــر،	جــای	تقدی ــه،	از	اي زمان

|| شـما در ادامـه کار چه شـخصیت هایـی مدنظرتان 
؟ هست

مــا	جمعــی	از	علمــا	را	بــرای	اينکــه	يادنامــه	شــان	منتشــر	بکنیــم،	
ــان	 ــا	هم ــت	ب ــده	اس ــم	ش ــی	ه ــت	بند ــم	و	اولوي ــت	کردی لیس
ويژگــی	هــا	و	نکاتــی	کــه	مدنظرمــان	بــود.	جلــد	دــوم	آن	بــه	آيــت	
ــان«	 ــگاه	طوف ــام	»پناه ــا	ن ــت	و	ب ــاص	ياف ــوقت	اختص 	اهلل	خوش
ــید.	 ــوم	رس ــاپ	د ــه	چ ــان	ب ــتقبال	مخاطب ــا	اس ــد	و	ب ــر	ش منتش
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ـــو گـفتــگـ

همیــن	اســتقبال	باعــث	شــد	کــه	بــا	جدیــت	بیشــتری	ايــن	پــروژه	
ــت		اهلل	 ــه	آي ــم	آن	ب ــارم	و	پنج ــوم	و	چه ــد	س ــم.	جل ــه	ده را	ادام
آقامجتبــی	تهرانــی	)اســتاد	اخــالق	برجســته	معاصــر	تهــران(،	آيت	
ــری	و	 ــرگان	رهب ــس	خب ــبق	مجل ــس	اس ــی	)رئی ــوی	کن اهلل	مهد
موســس	دانشــگاه	امــام	صادــق)ع((	و	آيــت	اهلل	اســماعیل	صالحی	
ــه	قــم(	 ــی	و	اســتاد	برجســته	حــوزه	علمی ــه	انقالب ــی	)فقی مازندران
اختصــاص	دــارد.	البتــه	خــود	مخاطبــان	هــم	دــر	ادامــه	کار	خیلــی	
موثــر	هســتند	و	همیــن	جــا	از	اســاتید	و	مخاطبــان	کــه	ايــن	گفتگو	
ــرای	 ــم	پیشــنهادات	خويــش	را	ب ــد	خواهــش	میکن را	مــی		خواندن

دفتــر	نشــر	معــارف	بفرســتند	تــا	مــورد	بررســی	قــرار	بگیــرد.
بــه	نظــرم	ســبکی	کــه	پــس	از	مدتهــا،	اآلن	بــه	آن	رســیده	ايــم،	
ســبک	جالــب	و	جذابــی	باشــد.	البتــه	بــه	صفحــه	آرايــی	و	عکــس	
ــر	و	 ــذاب	ت ــگان	ج ــرای	هم ــم	ب ــی	کنی ــالش	م ــی	ت ــای	رنگ ه

ــر	بشــود.	 خواندنــی	ت
همــان	طــور	کــه	بیــان	شــد،	مــا	علمــای	بــالد	بیشــتر	مدنظرمــان	
اســت	و	تمايــل	داريــم	دربــاره	آنهــا	کتــاب	منتشــر	کنیــم	يــا	حتــی	
آثــار	قابــل	اســتفاده	بــرای	فضــای	عمومــی	را	بازنشــر	کنیــم.	مثــل	
آثــار	آيــت		اهلل	خوشــوقت	و	آيــت		اهلل	ســید	ابراهیــم	خسروشــاهی	و	
آيــت		اهلل	ســید	علــی	گلپايگانــی	و...	دــر	تهــران،	آيــت		اهلل	کمالونــد	

دــر	لرســتان،	آيــت		اهلل	نجومــی	دــر	کرمانشــاه،	آيــت		اهلل	صدوقــی	
ــت		اهلل	 ــوم	آي ــز،	مرح ــر	تبري ــی	د ــت		اهلل	مدن ــهید	آي ــزد،	ش ــر	ي د
احســان	بخش	دــر	گیــالن،	آيــت		اهلل	دســتغیب	و	آيــت		اهلل	نجابــت	
ــن	 ــید	منیرالدی ــتاد	س ــان	اس ــن	و	پسرش ــید	نورالدی ــت		اهلل	س و	آي
ــت	 ــی،	آي ــی	روحان ــت		اهلل	هاد ــارس،	آي ــر	ف ــیرازی	د حســینی	ش
	اهلل	ايــازی،	آيــت		اهلل	تقــوی	دــر	مازندــران،	مرحــوم	آيــت		اهلل	ســید	
ســجاد	علــوی	دــر	گــرگان	)والــد	آيــت	اهلل	علــوی	گرگانــی،	مرجع	
تقلیــد	کنونــی(،	مرحــوم	آيــت		اهلل	معلــم	دامغانــی	دــر	دامغــان	)پدر	
اســتاد	علــی	معلــم	دامغانــی	شــاعر(،	مرحــوم	آيــت		اهلل	شهرســتانی	
دــر	ســبزوار،	مرحــوم	آيــت		اهلل	ســید	مهدــی	يثربــی	دــر	کاشــان،	
ــه	 ــخصیتهايی	ک ــان	و...	ش ــر	اصفه ــی	د ــت		اهلل	خادم ــوم	آي مرح
غالبــاً	زحمــت	مهاجــرت	بــه	شهرســتان	و	دــوری	از	کانــون	علــم	
و	فقاهــت	را	بــه	جــان	خريدنــد	و	اگــر	دــر	قــم	مــی	ماندنــد	جــزو	
اســاتید	برجســته	و	احیانــاً	مراجــع	تقلیــد	می	شــدند،	ولی	عمرشــان	
را	بــرای	مردــم	شهرســتان	ها	گذاشــتند	و	خودشــان	را	وقــف	مردم	

کردنــد.
کاری	کــه	اآلن	بــه	شــدت	نیــاز	هســت	و	اســاتید	حــوزه	از	
خودگذشــتگی	کننــد	و	از	قــم	و	مشــهد	به	شهرســتان	هــا	مهاجرت	
کننــد	و	هــم	تبلیــغ	دینــی	داشــته	باشــند	و	هم	حــوزه	هــای	علمیه	

شهرســتان	هــا	را	بــا	حضورشــان	ُپربــار	کنند	و	هــم	اينکــه	وضعیت	
دیندــاری	و	تعهدــات	دینــی	را	دــر	مناطق	و	بــالد	بهبود	ببخشــند	و	
بــه	راحتــی	دــر	دســترس	مردم	قــرار	بگیرنــد.	البتــه	ايــن	مهاجرت،	

روحیــه	جهادــی	و	ايثــار	مــی	خواهــد.	
تجربــه	تاريخی	نشــان	داده	اســت	کــه	متأســفانه	شهرســتان	هايی	
کــه	از	نعمــت	وجــود	يک	عالــم	عامــل	برخوردــار	نبود،	دــر	وضعیت	
دیندــاری	مردــم	هــم	خألهــا	و	کاســتی	هــا	زيــاد	اســت	و	تــا	دیــر	
نشــده،	مســئوالن	امــر	و	متولیــان	بايــد	کاری	بکننــد.	لــذا	ايــن	نوع	
يادنامــه	علمــای	بــالد	هــم	يــک	نــوع	يادکــرد	و	تقدیــری	اســت	از	

زحمــات	و	ايثــار	و	فدــاکاری	اينهــا.
متأســفانه	همیــن	بــی	توجهــی	بــه	علمــای	بــالد،	دــر	خصــوص	
شــهدای	بــالد	و	نخبــگان	شهرســتانی	هــم	ادامــه	دــارد	و	علیرغــم	
ــی	 ــر	معرف ــا	د ــی	داشــتیم،	ام ــا	شــهدای	برجســته	محل اينکــه	م
آنهــا	کوتاهــی	مــی	کنیــم.	اخیــراً	حــوزه	علمیــه	برنامــه	ای	بــرای	
ــیار	 ــه	کار	بس ــت	ک ــه	اس ــاز	کرد ــالد	آغ ــای	ب ــت	علم بزرگداش
ارزشــمندی	اســت	و	امیــد	اســت	کــه	بــا	تغییــر	مدیريــت	هــا،	تغییــر	
نکنــد	و	بــه	صــورت	مســتمر	و	جدــی	ادامــه	يابــد	و	از	همــه	علمای	
	چــه	کســانی	کــه	دــر	قید	حیــات	هســتند	و	چــه	کســانی	که	 بــالدـ	

ــر	شــود. 	تقدی ــه	رحمــت	ايزدــی	پیوســتندـ	 ب

وهابیــت متعــارض بــا فقــه اهل ســنت 
ــی کنند ــل م عم

مولــوی	عبدالرحمــن	ترنــج	زر،	امــام	جمعــه	اهــل	
ســنت	چابهــار	در	مــورد	اقدامــات	متعــارض	
ــا	فقــه	اهــل	ســنت	گفــت:	وهابیــت	 وهابیــون	ب
در	خیلــی	از	مــوارد	متعــارض	بــا	فقــه	اهــل	
ســنت	عمــل	مــی	کنــد	کــه	يکــی	از	ايــن	مــوارد	
تخريــب	قبــور	اســت.	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	
ســیره	ســلف	صالــح	در	احتــرام	بــه	قبور	بــزرگان	

ــن	مشــهود	اســت. دي
وی	گفـت:	نـزد	مـا	انسـان	زنـده	واجـب	االحترام	
اسـت	و	بعد	از	مـرگ	هم	همیـن	طور	اسـت.	اولیا	
اهلل	در	زمـان	حیـات	و	در	بعـد	از	ممـات	بـرای	مـا	
واجـب	االحترام	هسـتند	و	فرقـی	در	اين	خصوص	
نیسـت.	حديـث	داريـم	کـه	خداونـد	مـی	فرمايـد	
هرکـس	بـا	اولیـای	مـن	عـداوت	و	کینـه	داشـته	
باشـد	مـن	بـا	او	اعـالم	جنـگ	مـی	کنـم.	يعنـی	
خود	خـدا	پشـتیبان	آن	اولیـااهلل	اسـت.	وهابیت	با	
اهل	سـنت	سـنخیتی	نـدارد.	اهل	سـنت	وهابیت	

را	اصـال	قبول	نـدارد.
ايــن	کارشــناس	اهــل	ســنت	افــزود:	قبــور	
ــب	و	 ــتند.	تخري ــرام	هس ــب	االحت ــن	واج مومنی
ــوده	و	 ــه	قبــور	مومنیــن	حــرام	ب ــی	احترامــی	ب ب

ــااهلل. ــر	اولی ــه	قب ــد	ب ــه	برس ــاه	دارد	چ گن
	

فلسفه زیارت همان فلسفه حج است
وی	در	مــورد	مســئله	زيــارت	در	فقــه	اهل	ســنت	
نیــز	گفــت:		فلســفه	زيــارت	همــان	فلســفه	حــج	
اســت	کــه	يــک	رکنــی	از	اســالم	اســت.	وقــوف	
ــه	ايــن	خاطــر	اســت	کــه	ايــن	 مــا	در	عرفــات	ب
ــدم	هــای	حضــرت	آدم	و	حضــرت	 ــه	ق مــکان	ب
ــروه	 ــا	و	م ــت.	صف ــرده	اس ــدا	ک ــت	پی ــوا	برک ح
ــدم	 ــه	ق ــرک	ب ــت	متب ــی	اس ــعائر	اله ــه	از	ش ک
هــای	حضــرت	هاجــر	اســت	و	يــا	مقــام	ابراهیــم	
ــارک	 ــار	قــدم	مب ــوی	بیــت	اهلل	اســت	آث کــه	جل
ــه	همیــن	صــورت	 حضــرت	خلیــل	اهلل	اســت.	ب
ــوب	 ــرک	محس ــز	ش ــن	نی ــر	اماک ــارت	ديگ زي
ــع	 ــه	بقی ــر	اکــرم)ص(	ب نمــی	شــود.	خــود	پیامب
رفتــه	اســت	و	ســالم	داده	و	احتــرام	نمــوده	اســت	
ــه	امــت	هــم	فرمــوده	اســت	کنــت	نهیتکــم	 و	ب
عــن	زيــاره	القبــور،	فزروهــا.	بعــدا	پیامبــر	دســتور	
ــاد	 ــه	ي ــه	ب ــد	چراک ــارت	بروي ــه	زي ــه	ب داد	ک
قیامــت	مــی	افتیــد.	خــود	پیامبــر	اســالم	بــه	بقیع	
مــی	رفتنــد	و	بــه	قبــور	احتــرام	مــی	گذاشــتند	که	
ايــن	بــرای	مســلمانان	تعلیــم	اســت	و	اگــر	ايــن	
ــن	کار	 ــه	اي ــر	ب ــود	پیامب ــود	خ مســئله	شــرک	ب

ــد. ــادرت	نمــی	کردن مب

ــالم  ــرای اس ــااهلل ب ــر اولی ــب قب تخری
ــودی دارد؟ ــه س چ

وی	افـزود:	وهابـی	ها	زيارت	را	شـرک	مـی	دانند	
که	اين	مسـئله	ای	خودسـاخته	اسـت	و	اين	امر	را	
نـه	عقـل	قبول	مـی	کند،	نـه	حديـث	و	نه	قـرآن.	
اينها	بـه	دنبـال	خیاالت	باطـل	خود	هسـتند.	آنها	
اگـر	واقعا	اسـالم	را	دوسـت	دارند	چرا	بـا	انتحاری	
هـای	خود	اسـرايیل	را	نمـی	زنند	و	صرفـا	به	قبور	
بـزرگان	اشـکال	وارد	کـرده	انـد	و	آن	را	تخريـب	
مـی	کنند؟	تخريـب	قبر	اولیـااهلل	برای	اسـالم	چه	

سـودی	دارد؟

ساخت بنا بر قبور در فقه اهل سنت
وی	ادامــه	داد:	ســاخت	بنــا	و	گنبــد	بــرای	امامزاده	
ــه	 ــت	ک ــن	نی ــه	اي ــن	ب ــهدا	و	صالحی ــا	و	ش ه
زائريــن	بــه	ايــن	مــکان	هــا	مــی	آينــد	و	قــرآن	
ــزت	و	 ــت	ع ــه	نی ــا	ب ــد	و	ي ــی	کنن ــالوت	م ت

احتــرام	بــه	اولیــااهلل	گذاشــتن	و	معــزز	بــودن	آنها	
در	نــزد	مــردم	جايــز	اســت.	ايــن	بــرای	فايــده	و	

ــردم	اســت. ــع	م نف
مولـوی	عبدالرحمـن	ترنـج	زر	در	پايـان	سـخنان	
خـود	گفت:	از	هـزار	و	چهارصد	سـال	پیش	تا	االن	
همـه	مسـلمانان	اعتقاد	دارنـد	که	اولیااهلل	و	شـهدا	
و	صالحیـن	و	ائمـه	اطهار	چه	در	حـال	حیات	و	چه	
بعد	از	ممـات	محترم	اند.	در	کشـورهای	اسـالمی	
مـزار	همـه	بـزرگان	گنبـد	دارد.	در	عربسـتان	تنها	
گنبـد	پیامبـر	باقی	مانـده	اسـت	و	آن	هم	بـه	اين	
دلیـل	کـه	آل	سـعود	از	جهـان	اسـالم	می	ترسـد	
لـذا	گنبـد	قبر	پیامبـر	را	نتوانسـتند	تخريـب	کنند.	
وهابیـت	در	اقلیـت	انـد	و	جهـان	اسـالم	ايـن	

رفتارهـای	آنهـا	را	قبول	نـدارد.
		

ــور  ــظ قب ــح در حف ــلف صال ــیره س س
ــران پیامب

ــه	و	 ــوزه	علمی ــدرس	ح ــد،	م ــل	فرهمن عبدالجلی
رابــط	فرهنگــی	مرکز	بــزرگ	اســالمی	گلســتان	

علمای اهل سنت در گفتگو با مهر:

وهابیت، سنخیتی با اهل سنت ندارد/ ساخت بنا بر قبور در فقه اهل سنت
علمای اهل سنت معتقدند: وهابیت در خیلی از مسائل متعارض با فقه اولیه اهل سنت عمل 
می کنند. یکی از مسائلی که در میان اهل سنت درباره آن اجماع وجود دارد مسئله ساخت 

بنا بر قبور بزرگان است.
هشتم شوال، سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع روزی است که داغی بزرگ بر دل شیعیان و 
دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نشسته است. به گواه تاریخ و با مراجعه به آیات 
و روایات متعدد در این باب در می یابیم که نه نتها زیارت و یا ساختن قبور و بنای روی 
آن شرک و کفر محسوب نمی شود بلکه سیره نبی مکرم اسالم)ص( و اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( هم بر همین منوال بوده است.
برای بررسی دقیق تر این موضوع به سراغ چند تن از علمای اهل سنت رفتیم تا نظر فقه اهل 
سنت را در مورد ساخت بنا بر قبور اهل بیت و بزرگان و همچنین زیارت قبور جویا شویم. 

متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این کارشناسان اهل سنت است؛
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ـــو گـفتــگـ

ــور	 ــظ	قب ــح	در	حف ــلف	صال ــیره	س ــورد	س در	م
پیامبــران	گفــت:	حفــظ	قبــور	بــزرگان	خصوصــا	
ــی	از	 ــر)ص(	يک ــت	پیامب ــل	بی ــران	و	اه پیامب
ــم	 ــی	توانی ــا	م ــن	ماســت.	م شــاخصه	هــای	دي
بــا	حفــظ	اعتقــادات	خــود	ديــن	و	مذهــب	خــود	
را	حفــظ	کنیــم.	ســاختن	بنــا	بــر	قبــور	پیامبــران	
يــا	اهــل	بیــت	و	بــزرگان	بــه	عنــوان	نمــاد	و	الگو	
ــد	 ــه	مطــرح	اســت.	باي ــرای	جامع ــا	ب ــودن	آنه ب
ايــن	مســئله	بــه	نســل	هــای	بعــدی	انتقــال	يابد.	
ــتگان	 ــاری	از	گذش ــان	آث ــا	در	دوره	خودم ــر	م اگ
خــود	و	بــزرگان	ديــن	نداشــته	باشــیم	و	آن	را	بــه	
فراموشــی	بســپاريم،	ايــن	ضربــه	به	ديــن	خواهد	
زد.	آل	ســعود	بــه	دنبــال	دينــی	آمريکايی	اســت	و	
ــه	اصالــت	خــود	بازگــردد.	 نمــی	خواهــد	ديــن	ب
وقتــی	ديــن	اصالــت	و	تاريخچــه	نداشــته	باشــد	
در	معــرض	خطــر	قــرار	مــی	گیــرد	و	بــا	هــر	بــاد	

ــا	چالــش	مواجــه	شــود. خزانــی	مــی	توانــد	ب
وی	ادامــه	داد:	کســانی	در	ديــن	موفــق	انــد	کــه	
ــظ	 ــا	حف ــن	ب ــد	و	اي ــظ	کنن ــود	را	حف ــت	خ اصال
ــزرگان	امــکان	 ــت	او	و	ب ــر	و	اهــل	بی ــور	پیامب قب

ــود. ــر	خواهــد	ب پذي

قبرســتان بقیــع نمــادی از اســالم 
اســت

ــع	 ــتان	بقی ــت:	قبرس ــد	گف ــل	فرهمن عبدالجلی
نمــادی	از	اســالم	اســت.	وقتــی	انســان	وارد	ايــن	
قبرســتان	مــی	شــود	نظــر	بــر	ايــن	نیســت	کــه	
ــلمانان	 ــدف	مس ــن	ه ــتیم	و	اي ــور	را	بپرس آن	قب
ــا	 ــا	ي ــاختن	بن ــت	س ــوان	گف ــی	ت ــت	و	نم نیس
مســجدی	بــر	قبــور	خــالف	شــرع	باشــد.	هــدف	
ــت	 ــنگ	نیس ــاک	و	س ــیدن	خ ــلمانان	بوس مس
ــت	از	آن	 ــب	معنوي ــتن	و	کس ــرک	جس ــه	تب بلک

ــت. اس
وی	گفــت:	پیامبــر	اکــرم)ص(	از	مدينــه	تــا	کــوه	
ــی	 ــهدا	م ــزه	سیدالش ــارت	حم ــرای	زي ــد	ب اح
ــای	 ــه	روزه ــار	در	مک ــن	ب ــی	چندي ــد	و	حت رفتن

دوشــنبه	بــه	زيــارت	قبــر	حضــرت	خديجــه)س(	
ــارت	 ــرای	زي ــا	ب ــح	ه ــر	صب ــد.	پیامب ــی	رفتن م
بــه	قبرســتان	بقیــع	مــی	رفتنــد.	در	منابــع	اهــل	
ســنت	نقــل	اســت	وقتــی	خلیفــه	دوم	وارد	
قبرســتان	بقیــع	مــی	شــد	نالــه	و	فغانــی	کــه	در	
قبرســتان	بقیــع	اســت	در	گــوش	او	زمزمــه	مــی	

ــت. ــده	اس ش
ــاد	 ــه	ي ــر	روز	ب ــی)ع(	ه ــام	عل ــه	داد:	ام وی	ادام
ــان	 ــن	ايش ــل	دف ــه)س(	در	مح ــرت	فاطم حض
ــرام	 ــن	کار	ح ــر	اي ــذا	اگ ــد.	ل ــی	کردن ــارت	م زي
بــود	صحابــه	و	اهــل	بیــت	پیامبــر	چنیــن	کاری	
را	انجــام	نمــی	دادنــد.	وقتــی	کــه	بــالل	حبشــی	
ــه	 ــرم)ص(	وارد	مدين ــر	اک ــات	پیامب ــد	از	وف بع
ــد	 ــی	ده ــه	انجــام	م ــن	کاری	ک ــی	شــود	اولی م
ايــن	اســت	کــه	پیامبــر	را	زيــارت	مــی	کنــد.	لــذا	
زيــارت	در	ســیره	و	ديــن	مــا	وجــود	دارد	و	مــا	می	
توانیــم	بــا	شــفاعت	پیامبــر	و	اهــل	بیــت	پیامبر	و	
اصحــاب	پیامبــر	درجــه	ديــن	خــود	را	بــاال	ببريم.
ــردی	از	 ــت:	ف ــنت	گف ــل	س ــناس	اه ــن	کارش اي
ــی	 ــد	و	او	م ــی	کن ــت	م ــب	رحم ــه	دوم	طل خلیف
گويــد	اگــر	شــفاعت	و	رحمتــی	مــی	خواهیــد	بــه	
زيــارت	اهــل	بیــت	برويــد	و	از	آنهــا	طلــب	کنیــد.
وی	در	خصــوص	اقدامــات	وهابیــت	گفــت:	يکی	
از	اهــداف	وهابیــت	پیــاده	کــردن	خواســته	هــای	
اســرائیل	و	آمريکاســت.	در	جنگ	ســوريه	و	عراق	
ــراب	 ــا	خ ــداف	آنه ــی	از	اه ــه	يک ــم	ک ــی	بینی م
ــت	 ــت.	وهابی ــی	اس ــار	تاريخ ــور	و	آث ــردن	قب ک
چیــزی	نیســت	کــه	از	ديــن	برآمــده	باشــد.	
ــت. ــی	هاس ــه	غرب ــاخته	و	پرداخت ــت	س وهابی

وهابیــت مــی خواهــد اســالم را از بیــن 
ببــرد

عبدالجلیــل	فرهمنــد	گفــت:	وهابیتــی	کــه	قبــور	
را	تخريــب	مــی	کننــد	و	حتــی	بــه	گنبــد	خضــرا	
ــی	 ــور	اصل ــد	ن ــی	خواهن ــد	م ــی	کنن ــت	م اهان
ديــن	را	از	مــا	بگیرنــد.	لــذا	مــی	خواهنــد	گذشــته	
اســالم	را	از	بیــن	ببرند	و	ريشــه	و	اصالــت	آن	را	از	
بیــن	ببرنــد	تــا	در	آينــده،	بــرای	انحــراف	جوانــان	

مــا	بگوينــد	اســالم	ريشــه	و	اساســی	نــدارد.
وی	در	پايــان	اظهــار	داشــت:	مــن	از	علمــا	
خواهــش	مــی	کنــم	کــه	بصیــرت	را	بــرای	
جوانــان	فراهــم	کننــد	و	ايــن	بــا	آشــنايی	بــا	اهل	
بیــت	پیامبــر	و	اصحــاب	پیامبــر	ممکــن	اســت.	
ــد	 ــت	باي ــن	موقعی ــیم	و	در	اي ــد	آگاه	باش ــا	باي م
آشــنايی	بــا	بحــث	وهابیــت	جــدی	گرفتــه	شــود	
چراکــه	اگــر	جــوان	مــا	بــه	مفاســدی	دچار	باشــد	

ــی	 ــی	خداي ــود	دارد	ول ــت	او	وج ــال	بازگش احتم
ــرد	از	نظــر	فکــری	آغشــته	 ــن	ف ناکــرده	اگــر	اي
ــه	 ــت	شــود،	برگشــت	او	غیرممکــن	ب ــه	وهابی ب

ــی	رســد. نظــر	م
	

علمــای اســالمی ممانعتــی بــرای 
ــد ــته ان ــور نداش ــر قب ــا ب ــاخت بن س
عصــام	الديــن	گــوگالن،	کارشــناس	دينــی	
اهــل	ســنت	در	خصــوص	تخريــب	قبــور	توســط	
ــن	 ــه	دي ــه	اينک ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــان	گف وهابی
ــت	 ــزرگان	اهمی ــح	و	ب ــلف	صال ــه	س ــالم	ب اس
ويــژه	ای	مــی	دهــد،	در	طــول	تاريــخ	بــر	بیشــتر	
ــزرگان	 ــه	و	ب ــار	و	صحاب ــه	اطه ــا	و	ائم ــور	انبی قب
ديــن	گنبــد	ســاخته	شــده	اســت،	و	هیــچ	مانعــی	
هــم	در	مقابــل	آن	وجــود	نداشــته	اســت	و	
ــد. علمــای	اســالمی	ممانعتــی	از	ايــن	نکــرده	ان
وی	گفــت:	تنهــا	شــبهه	ای	کــه	وهابیــت	مطــرح	
مــی	کننــد	ايــن	اســت	کــه	مــا	قبــر	ائمــه	و...	را	
مســجد	قــرار	ندهیــم،	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	
ايــن	مــکان	هــا	محــل	زيــارت	اســت	و	مســجد	
نمــی	باشــد.	آنهــا	مــی	گوينــد	کــه	شــما	قبــر	را	
پرســتش	مــی	کنیــد	کــه	بــه	هیــچ	وجــه	چنیــن	
نیســت.	همــه	بــه	جهــت	زيــارت	و	عبــرت	

گرفتــن	از	ســیره	ســلف	صالــح	و	اهــل	بیــت	بــه	
ــد. ــکان	مــی	رون ــن	م اي

توصیه پیامبر در مورد زیارت
ــر	 ــه	داد:	پیامب ــن	کارشــناس	اهــل	ســنت	ادام اي
ــه	 ــه)س(	توصی ــرت	فاطم ــنین	و	حض ــه	حس ب
ــه	 ــی	ب ــای	خاص ــب	ه ــه	در	ش ــد	ک ــی	کردن م
ــود	 ــد.	خ ــا	کنن ــت	دع ــرای	ام ــد	و	ب ــع	بیاين بقی
ــی	 ــا	م ــه	و	دع ــی	رفت ــع	م ــه	بقی ــم	ب ــر	ه پیامب
ــنت	 ــل	س ــی	اه ــب	فقه ــت.	در	کت ــرده	اس ک
ــارت	 ــع	و	زي ــارت	بقی ــورد	زي ــی	در	م ــک	فصل ي
پیامبــر	اکــرم)ص(	آمــده	اســت.	حتــی	بعضــی	از	
علمــا	مــی	گوينــد	مســتحب	اســت	کــه	در	ايــام	
مخصــوص	ماننــد	شــب	هــای	جمعــه	بــه	زيــارت	
قبــور	برونــد.	هیــچ	ســندی	مبنــی	بــر	منــع	زيــارت	
و	يــا	تخريب	بنــای	قبــور	از	امامــان	چهارگانــه	اهل	
ــدارد.	 ــزرگان	اهــل	ســنت	وجــود	ن ــا	ب ســنت	و	ي
ولــی	متاســفانه	وهابیــون	بــه	بهانــه	هــای	واهــی	

ــد. ــور	مــی	کنن ــن	قب ــب	اي ــه	تخري ــدام	ب اق

تخریب قبور حرام است
وی	گفــت:	اهــل	ســنت	بــر	ايــن	مســئله	اجمــاع	
ــرام	 ــرام	اســت.	اک ــور	ح ــب	قب ــه	تخري ــد	ک دارن

ســلف	صالــح	بــر	مــا	الزم	اســت	و	يکی	از	شــیوه	
ــر	روی	 ــا	ب هــای	اکــرام	هــم	همیــن	ســاخت	بن

ــت. آن	اس
ــان	 ــه	وهابی ــواردی	ک ــی	از	م ــه	داد:	يک وی	ادام
خیلــی	بــا	آن	مشــکل	دارنــد	زيــارت	زنــان	
ــی	 ــرام	م ــه	آن	را	ح ــت	ک ــا	اس ــتان	ه از	قبرس
ــات	مشــهود	اســت	 ــه	در	رواي ــی	ک ــد	در	حال دانن
کــه	ازواج	نبــی)ص(	و	حضــرت	فاطمــه)س(	بــه	
زيــارت	قبــور	مــی	رفتنــد.	زيــارت	اماکن	مقدســه	
در	فقــه	اهــل	ســنت	از	جملــه	قبــر	پیامبــر	و	بقیع	

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــد	ق ــورد	تاکی و...	م

ــور را  ــر قب ــا ب ــاخت بن ــه س ــه ای ک آی
ــد ــی دان ــکال م ــدون اش ب

وی	در	مــورد	آيــه	ای	از	قــرآن	کــه	ســاختن	
ــت	 ــته	اس ــکال	دانس ــدون	اش ــور	را	ب ــر	قب ــا	ب بن
گفــت:	وقتــی	سرگذشــت	اصحــاب	کهــف	
ــردم	 ــرای	م ــال	ب ــدی	س ــیصد	و	ان ــس	از	س پ
مشــخص	شــد،	همــه	مــردم	آن	منطقــه	دور	غــار	
ــر،	 ــر	روی	قب ــد	ب ــده	ای	گفتن ــد	و	ع را	فراگرفتن
ــا	 ــان	را	ب ــگاه	آن ــازيم	و	آرام ــودی	بس ــای	يادب بن
ــم.	گروهــی	 ــرار	بدهی ــرام	ق ــورد	احت ــا	م ــن	بن اي
ديگــر	گفتنــد	بــر	روی	غــاری	کــه	اجســاد	آنــان	

در	آن	نهفتــه	اســت،	مســجد	بســازيم.	قــرآن	اين	
حقیقــت	را	در	آيــه	۲1	ســوره	کهــف	چنیــن	بیــان	
می	کنــد	»فقالواابنــوا	علیهــم	بنیانــا	ربهــم	اعلــم	
ــم	لنتخــذن	 ــی	امره ــوا	عل ــن	غلب ــم	قال	الذي به
ــذا	در	ايــن	آيــه	بنــا	کــردن	 علیهــم	مســجدا«،	ل
ســاختمان	بــر	مدفــن	اصحــاب	کهــف	را	از	زبــان	
ــه	آن	را	 ــدون	اين	ک ــد،	ب ــل	می	کن ــی	نق گروه
ــودن	 ــروع	ب ــانه	مش ــود	نش ــن	خ ــد،	واي ــد	کن نق
ــد	 ــر	اين	صــورت،	آن	را	نق ــرا	در	غی ــت.	زي آن	اس
می	کــرد.	شــما	اگــر	بــه	آيــات	قــرآن	نــگاه	کنیــد	
ــد،	 ــل	می	کن ــی	نق ــاری	را	از	کس ــه	گفت ــا	ک آنج
ــردازد.	 ــد	آن	می	پ ــه	نق ــد	ب ــح	نباش ــر	صحی اگ
مثــال	در	جريــان	غــرق	شــدن	فرعــون	و	ايمــان	
ــه	 ــرای	اين	ک ــرآن	ب ــر	ق آوردن	او	در	لحظــات	آخ
ــن	 ــان	در	چنی ــه	ايم ــد	ک ــر	نکنن ــران	فک ديگ
لحظــه	ای	نافــع	و	ســودمند	اســت،	مــی	فرمايــد	
آيــا	اکنــون	ايمــان	آورده	ای	در	حالــی	کــه	در	
ــودی. ــردی	و	از	مفســدان	ب ــان	ک ــته	عصی گذش
وی	در	پايــان	گفــت:	ايــن	توضیح	هم	الزم	اســت	
ــر	 ــه	قب ــر	خــالف	نصــاری	و	يهــود	کــه	ب کــه	ب
انبیــا	خــود	ســجده	مــی	کردنــد	و	آن	را	پرســتش	
مــی	نمودنــد	هیــچ	يــک	از	مســلمانان	قائــل	بــه	

ســجده	بــه	قبــر	نیســتند.
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ـــو گـفتــگـ

حجاب امری اجتماعی است لذا بی حجابی در جامعه 
پیامدهای نامطلوب به همراه دارد و این امر با حقوق افراد 

جامعه در تزاحم است.
موضوعاتی مانند اجباری بودن حجاب، اثرات فردی و 
اجتماعی حجاب، نقش حجاب در تقویت بنیان خانواده و 
نحوه مواجهه با مقوله بی حجابی از جمله مقوالتی است که 
مورد بررسی قرار گرفته است. متن زیر مشروح گفتگوی 
مهر در مورد پدیده بدحجابی با آیت پیمان دبیر شورای 
علمی دین پژوهان کشور و حجت االسالم علی قهرمانی 

کارشناس مسائل دینی است.

ــر	 ــور	د ــان	کش ــن	پژوه ــی	دی ــورای	علم ــر	ش ــان	دبی ــت	پیم آي
مــورد	بــه	کار	بردــن	لفــظ	اجبــاری	بــرای	موضــوع	حجــاب	گفــت:	
بــه	کار	بردــن	لفــظ	اجبــار	دــر	ارتبــاط	بــا	هیچکدــام	بــا	تکالیــف	
دیــن	مناســبتی	ندــارد.	تمــام	تکالیفــی	کــه	خداونــد	برای	ســعادت	
ــه	 ــريع	فرمود ــا	تش ــه	انبی ــريعت	هم ــق	ش ــر	از	طري ــال	بش و	کم

هیچکدــام	بــر	مدــار	اجبــار	و	تحمیــل	نیســتند.
ــار	دــر	موضــوع	حجــاب	 ايــن	اســتاد	دانشــگاه	ادامــه	دــاد:	اجب
بايــد	اينگونــه	تبییــن	شــود	کــه	حجــاب	يــک	تکلیــف	عبادــی	و	
شــرعی	اســت	کــه	دــو	جنبــه	دــارد.	يــک	جنبــه	متوجــه	حريــم	
خصوصــی	مــی	شــود	کــه	کســی	وارد	ايــن	حريــم	نخواهــد	شــد	
ولــی	يــک	جنبــه	دیگــر	ايــن	تکلیــف	مربــوط	بــه	اجتمــاع	مــی	
شــود	يعنــی	حجــاب	جنبــه	اجتماعــی	پیدــا	مــی	کنــد.	حجــاب	
ــه	 ــرد	انجــام	ندهــد	دــر	صحن از	آن	تکالیفــی	اســت	کــه	اگــر	ف
ــران	 ــوق	دیگ ــا	حق ــد	و	ب ــی	کن ــا	م ــور	پید ــروز	و	ظه ــاع	ب اجتم

تزاحــم	پیدــا	مــی	کنــد.
وی	گفــت:	مثــال	اگــر	تفــاوت	نمــاز	را	بــا	امر	حجــاب	بســنجیم	می	
تــوان	گفــت	نمــاز	يکــی	از	باالتريــن	تکالیــف	ماســت	امــا	چگونــه	
اســت	مــا	در	امــر	بــی	نمــازی	هیــچ	تاکیــد	بــر	اجبــاری	نمــی	بینیم	
چــون	بــی	نمــازی	جلــوه	بیرونــی	نــدارد	و	فــردی	کــه	در	خیابــان	
عبــور	مــی	کنــد	هیــچ	گونــه	تالــی	فاســدی)پیامد	نامطلــوب(	ايجاد	
نمــی	کنــد	ولــو	اينکــه	شــما	بدانیــد	او	بــی	نمــاز	اســت.	ايــن	امــر	
تزاحمــی	بــا	ديگــران	پیــدا	نمــی	کنــد	امــا	حجــاب	اينگونه	نیســت	
و	وقتــی	فــرد	بــی	حجــاب	در	اماکــن	عمومــی	حضــور	پیــدا	مــی	
کنــد	تالــی	فاســد	دارد	و	بــا	حقــوق	افــراد	متديــن	تزاحــم	پیــدا	مــی	

کنــد.
		

شیوه مواجهه با مسئله بی حجابی
وی	بــا	اشــاره	بــه	نحوه	برخــورد	بــا	مقوله	بــد	حجابــی	توضیــح	داد:	
کســانی	کــه	مــی	خواهنــد	مــروج	و	مبلــغ	امــر	حجــاب	در	جامعــه	
باشــند	بايــد	دقــت	داشــته	باشــند	کــه	باعــث	گسســت	نســل	های	
جديــد	نســبت	بــه	ديــن	نشــوند.	ســنت	اولیــا	و	پیامبــر	اکــرم	بايــد	
نصــب	العیــن	قــرار	گیــرد	کــه	ببینیــم	بیــان	و	شــیوه	تبلیــغ	آنهــا	
ــات	 ــا	احساس ــلیقه	ي ــاس	س ــر	اس ــد	ب ــت.	نباي ــوده	اس ــه	ب چگون

فــردی	عمــل	کــرد.
وی	افــزود:	گاهــی	ديــده	مــی	شــود	برخــی	رفتارهــا	نــه	تنهــا	تاثیــر	
مثبتــی	نداشــته	بلکــه	باعــث	يــک	نــوع	رفتــار	لجاجــت	آمیــزی	از	
طــرف	جوانــان	مــی	شــود.	بايــد	اوامــر	الهــی	را	در	کنــار	يکديگــر	
ــگاه	کنیــم.	اگــر	بناســت	در	حیطــه	 قــرار	دهیــم	و	مجموعــه	ای	ن
حجــاب	امــر	و	نهــی	و	يــا	تکلیفــی	را	انجــام	دهیــم	بايــد	روشــمند	
عمــل	کنیــم.	قــرآن	کريــم	بــه	لیــن	بــودن	و	احســن	بــودن	قــول	
و	بــه	»جادلهــم	بالتــی	هــی	احســن«	تاکیــد	مــی	کنــد.	بايــد	اينهــا	

را	کنــار	هــم	ديــد.
ــان	 ــران	و	زن ــم	دخت ــی	خواهی ــا	م ــر	م ــت:	اگ ــان	گف ــت	پیم آي
ــر	 ــن	ام ــم	اي ــی	دهی ــئله	حجــاب	آگاه ــه	مس ــه	را	نســبت	ب جامع
بايــد	بــا	قــول	احســن	صــورت	گیــرد.	مســئله	اول	آگاهــی	بخشــی	

اســت	کــه	بايســتی	متولیــان	امــر	تمــام	تــوان	خــود	را	بــر	آگاهــی	
ــه	محاســن	حجــاب	و	در	درجــه	بعــدی	نســبت	 بخشــی	نســبت	ب
بــه	مضــرات	بــد	حجابــی	بگذارنــد.	همــان	روشــی	کــه	ما	در	ســیقا	

ــم. ــرآن	مــی	بینی ــزول	ق وحــی	و	ن
وی	ادامــه	داد:	قــرآن	ابتــدا	بــا	انــذار	بــه	جهنــم	و	عــذاب	نــازل	نشــد	
و	اولیــن	آيــات	ناظــر	بــه	بشــارت	و	رســتگاری	اســت	کــه	»قولــوا	
ــا	 ــرم	ب ــر	اک ــط	پیامب ــالت	توس ــالغ	رس ــوا«،	اب ــه	اال	اهلل	تفلح ال	ال

بشــارت	اســت.
دبیــر	شــورای	علمــی	ديــن	پژوهــان	کشــور	گفــت:	در	بســیاری	از	
ــه	معــروف	از	نهــی	از	منکــر	 رســائل	عملیــه	مراجــع	شــیوه	امــر	ب
ــاب	 ــه	حج ــد	ک ــرده	ان ــن	ک ــرايط	تبیی ــا	ش ــه	ب ــار	مرحل را	در	چه
ــه	 ــذا	اول	بايــد	آمــران	ب نیــز	شــامل	همیــن	مراحــل	مــی	شــود.	ل

ــوزش	داد. ــر	را	آم ــان	از	منک ــروف	و	ناهی مع
وی	افــزود:	اگــر	بــه	صــورت	مقطعــی	بــر	اثــر	فشــارهای	سیاســی	
و	اجتماعــی	نهادهايــی	وارد	اجتمــاع	شــده	و	بخواهنــد	ايــن	معضــل	
را	در	عرصــه	اجتمــاع	و	در	صحــن	خیابــان	هــا	حــل	کننــد،	لطمــه	
ــوده	 ــت	نب ــن	کار	مثب ــه	اي ــه	نشــان	داده	ک ــد	و	تجرب ــی	کن وارد	م
اســت.	اينهــا	همــه	تــوان	خــود	را	مصــروف	منــع	مــی	کننــد	و	مــی	
خواهنــد	کار	را	در	مرحلــه	آخــر	حــل	کننــد.	لــذا	بايد	فرهنگ	ســازی	
و	آمــوزه	هــای	قرآن	و	ســیره	ائمــه	را	بــا	بیان	آثــار	حجاب	و	فلســفه	
حکمــت	آمیــز	حجــاب	کــه	خداونــد	در	قــرآن	تشــريع	فرمــوده	اول	
بــه	متولیــان	امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	آمــوزش	داده	کــه	

بــه	جامعــه	منتقــل	شــود.

سیره اهل بیت در مواجهه با فرد گناهکار
ــه	 ــارت	در	مواجه ــت	عصمــت	و	طه ــل	بی ــیره	اه ــورد	س وی	در	م
ــا	 ــه	گنهــکاران	ب ــراد	گناهــکار	گفــت:	اهــل	بیــت	نســبت	ب ــا	اف ب
ــعی	 ــت	س ــل	بی ــد.	اه ــرده	ان ــورد	ک ــت	برخ ــی	و	مالطف مهربان
ــر	 ــد	و	اگ ــب	نکنن ــکار	را	تخري ــخصیت	گنه ــه	ش ــد	ک ــرده	ان ک
شــخصی	بــه	تکلیــف	دينــی	خــود	عمــل	نکــرده	اســت	نبايــد	او	را	
مــورد	شــماتت	و	توهیــن	قــرار	داد.	اهــل	بیــت	همیشــه	در	نهايــت	
شــفقت	و	مهربانــی	هماننــد	طبیــب	عمــل	کــرده	انــد	کــه	»َطبِیٌب	
ــِه.«	اهــل	بیــت	نســبت	بــه	گنهــکار	بــه	عنــوان	بیمــاری	 اٌر	بِِطبِّ َدَوّ
کــه	نیــاز	بــه	درمــان	دارد	نــگاه	کــرده	انــد.	مثــال	آيــا	طبیــب،	بیمار	
ــا	شــفقت	و	مهربانــی	 را	مــورد	ســرزنش	قــرار	مــی	دهــد؟	بلکــه	ب
تــالش	مــی	کنــد	تــا	او	را	نســبت	بــه	چیزهايــی	کــه	بــرای	او	نافــع	
ــد	 ــا	منکــرات	باي ــروز	در	رابطــه	ب ــد.	ام ــا	مضــر	اســت،	آگاه	کن و	ي

ــم. ــوزش	دهی ــن	روشــی	را	آم چنی

حجاب در نسبت با دیگر مفاسد
آيــت	پیمــان	در	خصــوص	مغاطــه	ای	کــه	در	مــورد	امــر	حجــاب	
مطــرح	مــی	شــود	و	آن	را	در	نســبت	بــا	ديگــر	مفاســد	جامعــه	امری	
بــا	درجــه	اهمیــت	کمتــری	جلوه	مــی	دهنــد	گفــت:	قیاس	مســئله	
بــی	حجابــی	بــا	مفاســد	ديگــر	و	اولويــت	دادن	بــه	ديگر	مشــکالت	
جامعــه	مثــل	اختــالس	و...	نســبت	بــه	امــر	حجاب	ناشــی	از	بــه	کار	
بــردن	تعصبــات	بــی	جــا	در	ايــن	مباحــث	اســت.	در	نهــج	البالغــه	

ــی	 ــه	تخطــی	مال ــرده	شــده	اســت	ک ــرادی	ب ــام	اف ــده	اســت	ن آم
کــرده	انــد	و	يــا	انحــراف	اقتصــادی	داشــته	انــد	کــه	يــک	نمونــه	
ــردم	 ــار	م ــد	در	انظ ــتور	دادن ــه	حضــرت	دس ــه	اســت	ک ــن	حرم اب
تنبیــه	شــود.	ابــن	حنیــف	نمونــه	ديگــری	اســت	کــه	حضــرت	طی	
ــه	 ــه	ای	ک ــا	نکت ــت.	ام ــرار	داده	اس ــخ	ق ــورد	توبی ــه	ای	او	را	م نام
ــرت	هاســت.	بحــث	ســو	 ــا	و	کث ــی	ه وجــود	دارد	در	بحــث	فراوان
اســتفاده	از	بیــت	المــال	محــدود	بــه	تعــداد	اندکــی	از	مديران	فاســد	
ولــی	امــری	مثــل	بــی	حجابــی	فراوانــی	و	کثــرت	دارد	و	در	معرض	
ديــد	بخــش	زيــادی	قــرار	مــی	گیــرد	حساســیت	بیشــتری	ايجــاد	
مــی	کنــد.	يعنــی	مــی	تــوان	گفــت	از	ايــن	بعــد	امــر	حجــاب	نــه	
اينکــه	اولــی	باشــد	بلکه	حســاس	تــر	اســت	چراکــه	فراوانــی	آن	در	
جامعــه	زيــاد	اســت	و	اگــر	چــاره	ای	انديشــیده	نشــود	بــه	ســرعت	
در	جامعــه	گســترش	پیــدا	مــی	کنــد.	امــا	مســائل	ديگــر	ســرعت	
ــه	جــای	 ــا	هــر	چیــزی	ب ــد.	يقین ــه	ايــن	شــکل	ندارن گسترشــی	ب

خــود	بايــد	مــورد	بررســی	قــرار	بگیــرد.
وی	گفــت:	دزدی	و	اختــالس	و	ديگــر	تخلفــات	بعضــی	مســئولین	
هــم	نقــض	محرمــات	الهــی	اســت	و	جــرم	شــخصی	و	امــا	گنــاه	
ــم	و...	چــون	 ــاه	دزدی	و	تخلــف	و	ظل ــح	گن ــر	علنــی	اســت.	قب غی
مرتکبیــن	انــدک	و	اعمــال	مخفــی	اســت،	در	جامعــه	از	بیــن	نمــی	
رود	و	همچنــان	بــه	عنــوان	منکــر	الهــی	مــی	مانــد.	امــا	قبــح	بــی	
حجابــی	و	بــد	حجابــی	بــه	علــت	کثــرت	مرتکبیــن	و	علنــی	بــودن	
آن	از	بیــن	مــی	رود	و	منکــر	معــروف	و	معــروف	منکــر	مــی	شــود.	
اصــال	قیــاس	نبايــد	کــرد	تــا	توجیــه	بــال	مرجــه	بــرای	اباحیگــران	

نشــود.	
پیمــان	در	پايــان	گفــت:	بايــد	در	مســئله	حجــاب	بــه	موضوعــات	
ــن	 ــد	در	اماک ــال	باي ــود	مث ــه	ش ــری	توج ــر	و	اساســی	ت ــادی	ت بنی
دولتــی	مقــرارت	خاصــی	را	وضــع	کــرد.	هــر	انســان	عاقلــی	ايــن	
را	مــی	پذيــرد	کــه	هــر	محیــط	خــاص	اداری	و	عمومــی	مــی	توانــد	
ــار	 ــاس	اجب ــرد	احس ــا	ف ــد.	در	اينج ــته	باش ــی	داش ــرارت	خاص مق
نــدارد	و	مقــرارت	شــغلی	را	مــی	پذيــرد	و	رعايــت	مــی	کنــد.	اگــر	
در	ايــن	محیــط	هــا	بــا	توجیــه	مناســب	و	بــا	وضــع	قوانین	مناســب	
کار	شــود	زمینــه	پذيــرش	ايــن	موضــوع	بــه	عنــوان	يــک	قانــون	

فراهــم	مــی	شــود.

اثرات فردی و اجتماعی حجاب
ــوم	و	 ــق	عل ــگر	و	محق ــی	پژوهش ــی	قهرمان ــالم	عل حجــت	االس
معــارف	دینــی	دربــاره	اثــرات	فردــی	و	اجتماعــی	حجــاب	گفــت:	
حجــاب،	ممکــن	اســت	بــه	ظاهــر	محدودیتــی	بــه	همــراه	داشــته	

ــت	مــی	دهــد. ــه	انســان	مصونی ــت	ب ــن	محدودی ــا	اي باشــد	ام
وی	افــزود:	مــا	بــا	پذيــرش	ايــن	قانــون	الهــی	دــر	واقــع	بــه	خــود	
لطــف	مــی	کنیــم.	اگــر	قانــون	را	نپذيريــم	يــک	عــوارض	جانبی	به	
همــراه	دــارد،	نپذيرفتــن	و	اجرايــی	نکردــن	قوانینــی	کــه	خداونــد	
ــا	 ــن	ب ــذا	م ــارد.	ل ــی	د ــوارض	جانب ــی	ع ــر	زندگ ــه	د ــرار	داد ق
پذيرفتــن	آن	بــه	خــود	لطــف	مــی	کنــم	و	خــود	را	از	ايــن	عــوارض	

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بی حجابی با حقوق افراد جامعه در تزاحم است/ اثرات فردی و اجتماعی حجاب
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ـــو گـفتــگـ

بــر	حــذر	و	بــه	دــور	مــی	دــارم.
قهرمانــی	ادامــه	داد:	يکــی	از	اثــرات	فــردی	حجــاب	آرامــش	اســت.	
زن	اگــر	چارچــوب	هــای	مــورد	اشــاره	در	شــرع	را	شکســت	و	کاری	
کــرد	کــه	مــرد	چشــم	چرانــی	کنــد،	مــرد	نیــز	بــه	جــای	اينکــه	بــه	
ــه	دنبــال	زيبايــی	هــای	 دنبــال	زيبايــی	هــای	باطنــی	زن	باشــد	ب
ظاهــری	او	خواهــد	بــود.	اولیــن	اثــری	کــه	حجــاب	بــر	خود	مــرد	و	
خانــواده	اش	و	همســرش	و	کســانی	کــه	مــی	خواهنــد	او	را	دوســت	

داشــته	باشــند	دارد،	آرامــش	اســت.
ايــن	پژوهشــگر	حــوزه	ديــن	ادامــه	داد:	مــورد	دوم	در	مــورد	اثــرات	
فــردی	و	اجتماعــی	حجــاب	ايــن	اســت	کــه،	ايــن	حجــاب	وقتــی	
آرامــش	فــردی	ايجــاد	کــرد،	يــک	اثــر	اجتماعــی	نیــز	دارد	و	امنیت	
اجتماعــی	را	بــه	دنبــال	مــی	آورد.	همــه	مــواردی	کــه	باعــث	مــی	
ــت	 ــاد	امنی ــد	در	ايج ــردی	بکن ــش	ف ــاس	آرام ــرد	احس ــود	ف ش

اجتماعــی	او	هــم	نقــش	مثبــت	و	بااليــی	دارد.	مثــال	در	جامعــه	اگر	
کســی	دارايــی	و	ماشــین	و	خانــه	خــود	را	بــه	رخ	ديگــران	بکشــد،	
افــرادی	کــه	از	ايــن	مــوارد	محرومنــد	اگــر	سســت	ايمــان	باشــند	
ســعی	مــی	کننــد	ايــن	دارايــی	از	راه	هــای	نامشــروع	بدســت	آورند.	
در	بحــث	حجــاب	هــم	همینگونــه	اســت	لــذا	اصلــی	تريــن	اثــرات	
ــی	 ــد	اجتماع ــت	و	در	بع ــش	اس ــاب	دارد	آرام ــه	حج ــردی	را	ک ف

امنیــت	بــه	همــراه	دارد.
قهرمانـی	در	مـورد	نقـش	حجـاب	در	تقويـت	بنیـان	خانـواده	گفت:	
زمانـی	مرد	در	جامعه	دچار	تحريکات	جنسـی	و	غريزی	می	شـود	که	
فرد	احسـاس	کند	همسـرش	زيبا	نیسـت	يـا	زيبايی	کمتری	نسـبت	
بـه	ديگـران	دارد،	اين	تنـش	باعث	درگیـری	های	عصبی	می	شـود	
و	در	نهايـت	سـردی	روابط	او	با	همسـرش	را	بـه	همراه	دارد.	اسـالم	
بـه	اين	دلیـل	در	بحث	حجـاب	تاکید	کـرده	که	تنش	هـای	بین	زن	

و	شـوهر	کمتر	شود.
قهرمانــی	تصريــح	کــرد:	مســئله	حجــاب	از	منظــر	زيبايی	شناســی	
هــم	قابــل	بررســی	اســت.	تبــرج	باعــث	مــی	شــود	معیــار	زيبايــی	
متفــاوت	شــود.	مــوج	بدحجابــی	در	کشــور	زيبايــی	شناســی	افــراد	
ــراد	 ــود	اف ــی	ش ــث	م ــئله	باع ــن	مس ــذا	اي ــد.	ل ــی	ده ــر	م را	تغیی
ــه	آن	معیــار	 ــرای	رســیدن	ب احســاس	نقصــان	و	کمبــود	کننــد	و	ب
زيبايــی	هزينــه	هايــی	بکننــد.	زيــرا	ذائقــه	افــراد	بــه	ايــن	ســمت	
ــه	 ــرده	و	ســالمت	روحــی	و	جســمی	انســان	را	ب ــدا	ک ــش	پی گراي

ــدازد. مخاطــره	مــی	ان
وی	در	پايــان	گفــت:	بــه	جهــت	اينکــه	ذائقــه	افــراد	عــوض	شــده	
اســت،	فــرد	مرتبــا	عمــل	زيبايــی	مــی	کنــد	و	تغییــری	در	چهــره	
خــود	ايجــاد	مــی	کنــد.	لــذا	فــرد	بــا	عمــل	هــای	پیاپــی	در	نهايــت	

دچــار	عصبانیــت	و	عــوارض	روانــی	مــی	شــود.

علــم		ازقــرن	هفدهــم	بــه	بعــد	رشــد	تصاعــدی	
داشته	اســت.	قــرن	هجدهــم	دوران	طرحهــا	
و	حرکتهــای	علمــی	بنیانــی	بــود،	در	قــرن	
ــزرگ	رشــته	ای	 نوزدهــم	نخســتین	حوزه	هــای	ب
ــوند،	 ــزی	می	ش ــاوت	پی	ري ــای	متف ــا	آهنگه ب
ــد	و	 ــکل	می	گیرن ــش	ش ــی	دان ــاخه	های	اصل ش
روشــهای	خــود	را	تعريــف	می	کننــد	و	ســرانجام	
در	آســتانۀ	قــرن	بیســتم	مرزهــای	اصلی	ترســیم	
ــد	 ــانی	رش ــوم	انس ــان	عل ــن	می ــوند.	در	اي می	ش
کمــی	زيــادی	می	يابــد	کــه	بــه	تخصصــی	
شــدن	افراطــی	شــاخه	های	آن	می	انجامــد	و	
ــوند. ــدا	می	ش ــها	پی ــا	و	روش ــی	از	الگوه انبوه

اين	امــر	دســتاوردهای	زيــادی	را	بــه	دنبــال	
داشــته		اســت؛	امــا	حصرگرايــی	و	بســنده	کــردن	
بــه	يــک	گســترۀ	محــدود،	در	بســیاری	از	مــوارد	
موجــب	نفــی	و	انــکار	ســاير	رويکردهــا	و	روشــها	
شده	اســت؛	بــه	تعبیــر	ديگــر	هــر	چنــد	تخصــص	
ــت؛	 ــر	کرده	اس ــر	وژرف	ت ــم	را	دقیق	ت ــی،	عل گراي
پیونــد	و	تعامــل	میــان	علــوم	را	از	هــم	گسســته	

ــت. اس
ــای	 ــدان	رهاورده ــق	رادر	زن ــی،	محق حصرگراي
ــر	 ــف	ديگ ــد	و	او	را	از	کش ــود	محصــور	می	کن خ
ــم	 ــام	فه ــازد.	در	مق ــب	می	س ــق	بی	نصی حقاي
ــد	از	آن	 ــه	يــک	بع ــر	تنهــا	ب و	شــناخت	يــک	ام
ــیء	را	 ــی	از	ش ــه	وجه ــد	و	غافالن ــنده	می	کن بس
ــه(	 ــه	و	وج ــۀ	کن ــدارد	)مغالط ــت	آن	می	پن هوي
ــر	از	 ــه	چیــزی	فروت ــه	ايــن	ترتیــب	امــور	را	ب و	ب
ــای	 ــش	می	دهد)خط ــتند،	کاه ــه	حقیقتاًهس آنچ

ــری(. ــی	نگ تحويل
ادمونــد	 جملــه	 از	 انديشــمندان	 از	 گروهــی	
ــران	 ــرای	جب ــرن	بیســتم	ب ــل	ق هوســرل	در	اواي
آثــار	منفــی	تخصــص	گرايــی	بــه	چــاره	جويــی	
ــم	 ــرای	فه ــدی	را	ب ــهای	جدي ــد	و	روش پرداختن
بهتــر	پديده	هــا	و	کشــف	قوانیــن	حاکــم	بــر	آنهــا	
پیشــنهاد	کردنــد.	»پديــدار	شناســی«	را	می	تــوان	
ــد	 ــر	ض ــه		ب ــت	ک ــی	دانس ــتین	گامهاي از	نخس
ــد. ــته	ش ــی	برداش ــری	و	حصرگراي ــی	نگ تحويل
ــا	پروفســور	اســتوارت	ســیم	اســتاد	 در	گفتگــو	ب

دانشــگاه	نــورث	آمبريــا	انگلســتان	و	از	متفکــران	
برحســته	تفکــر	انتقــادی	بــه	بررســی	تخصــص	
گرايــی	در	علــوم	انســانی	و	نســبت	آن	بــا	
مطالعــات	میــان	رشــته	ای	در	ايــن	علــوم	

ــد. ــی	آي ــه	م ــه	در	ادام ــم	ک ــه	اي پرداخت

ــانی  ــوم انس ــدن عل ــی ش || تخصص
ــی  ــه اهداف ــا چ ــروزی ب ــکل ام ــه ش ب
در تاریــخ اندیشــه غــرب صــورت 

ــت؟ گرف
اومانیســم	در	عصــر	رنســانس	باعــث	گســترش	و	
توســعه	مفهــوم	مــدرن	علــوم	انســانی	در	غــرب	
ــوم	انســانی	 شــد.	در	واقــع	تخصصــی	شــدن	عل
ــرن1۹	 ــگاهها	در	ق ــتم	دانش ــام	و	سیس ــه	نظ ب
ــاز	مــی	گــردد.	در	ايــن	قــرن	حرفــه	ای	شــدن	 ب
دانشــگاهها	و	تــالش	بــرای	جــذاب	کــردن	علوم	
ــگاهی	 ــته	دانش ــک	رش ــوان	ي ــه	عن ــانی	ب انس
ــوم	انســانی	شــد. باعــث	تخصصــی	شــدن	عل

ــات،	 ــون	ادبی ــی	چ ــته	هاي ــر	رش ــال	حاض در	ح
زبــان،	تاريــخ،	فلســفه	و	غیــره	بــه	عنــوان	رشــته	
هــای	علــوم	انســانی	در	دانشــگاههای	مختلف	از	
جملــه	دانشــگاههای	غربــی	تدريــس	مــی	شــود.	
در	دانشــگاههای	غربــی	ايــن	رشــته	هــا	از	رشــته	

هــای	محبــوب	دانشــگاهی	نیــز	هســتند.

ــوم  ــش در عل ــر گرای ــال حاض || در ح
ــویی  ــه س ــه چ ــرب ب ــانی در غ انس

ــت؟ اس
در	حــال	حاضــر	علــوم	انســانی	در	دانشــگاههای	
ــش	 ــان	رشــته	ای	گراي ــات	می ــه	مطالع ــی	ب غرب

يافتــه	اســت.

|| دلیل این گرایش چیست؟
يکــی	از	داليــل	ايــن	موضــوع	ايــن	اســت	کــه	در	
مطالعــات	میــان	رشــته	ای	مــی	تــوان	موضوعات	
ــای	 ــیوه	ه ــه	ش ــترک	را	ب ــای	مش ــه	ه و	مولف
گســترده	ای	مــورد	مطالعــه	قــرار	داد.	بــه	عبــارت	
ديگــر	مطالعــات	میــان	رشــته	ای	ايــن	امــکان	را	
مهیــا	مــی	ســازد	کــه	موضوعــات	جالــب	توجهی	
کــه	بــه	رشــته	هــای	مختلــف	مربــوط	می	شــود	

را	از	زوايــای	متدلوژيــک	گوناگــون	مورد	بررســی	
ــرار	داد. ق

|| ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیا 
تمــام حــوزه هــای مطالعاتــی در علــوم 
انســانی قابلیــت پیونــد بــا رشــته های 
دیگــر و میــان رشــته ای شــدن را 

ــد؟ دارن
ــوان	 ــی	ت ــع	م ــت.	در	واق ــی	اس ــش	جالب پرس
گفــت	تعــداد	کمــی	از	رشــته	هــای	علــوم	
ــا	حــوزه	 ــاط	ب انســانی	هســتند	کــه	قابلیــت	ارتب
ــته	 ــع	رش ــند.	در	واق ــته	باش ــر	را	نداش ــای	ديگ ه
ــاط	 ــال	ارتب ــا	در	ح ــانی	عمدت ــوم	انس ــای	عل ه
برقــرار	کــردن	بــا	ســاير	رشــته	هــا	و	اســتقبال	از	

ــتند. ــته	ای	هس ــان	رش ــات	می مطالع
بــرای	نمونــه	مطالعــات	ادبــی	و	ادبیــات	در	حــال	
حاضــر	در	ارتبــاط	بــا	فلســفه	و	تاريــخ	اســت.	بــر	
ــوان	گفــت	 ــی	مــی	ت ــه	طــور	کل ــن	اســاس	ب اي
نــگاه	صــرف	تخصصی	بــه	علــوم	انســانی	چندان	

مــورد	تشــويق	قــرار	نمــی	گیــرد.

ــات  ــد مطالع ــاس رون ــن اس ــر ای || ب
ــی  ــل تخصص ــته ای در مقاب ــان رش می
شــدن علــوم انســانی قــرار مــی 

ــرد؟ گی
ايــن	تفکــر	کــه	هــر	موضــوع	در	علــوم	انســانی	
ــای	 ــوزه	ه ــدا	از	ح ــل	و	ج ــای	منفص ــوزه	ه ح
ــت.	در	 ــده	اس ــوخ	ش ــو	و	منس ــد	مح ــر	باش ديگ
حــال	حاضــر	آنچــه	دانشــگاهها	بــر	آن	تأکیــد	و	
توجــه	دارنــد	حــوز	هــای	مطالعاتــی	و	موضوعاتی	
تحقیقاتــی	هســتند	کــه	دربردارنــده	چنــد	حــوزه	
ــوزه	در	آن	 ــته	و	ح ــد	رش ــت	و	چن ــی	اس مطالعات

ــد. ــانی	دارن همپوش
ــد	در	 ــته	باي ــر	رش ــه	دانشــجويان	ه ــی	اگرچ حت
حــوزه	مطالعاتــی	و	رشــته	خــود	متخصــص	
شــوند	امــا	بايــد	در	طیــف	وســیعی	از	موضوعــات	
نیــز	متبحــر	باشــند	چــرا	کــه	در	معــرض	طیــف	
وســیعی	از	موضوعــات	قــرار	مــی	گیرنــد	کــه	نیاز	

ــات	در	آنهاســت. ــه	تبحــر	و	داشــتن	مطالع ب
ــل	 ــای	قاب ــترش	مهارته ــر	گس ــال	حاض در	ح

ــويق	و	 ــورد	تش ــه	م ــت	ک ــزی	اس ــال	چی انتق
ــرد. ــی	گی ــرار	م ــب	ق ترغی

|| بــا توجــه بــه صحبتهــای جنابعالــی 
آیــا رونــد مطالعــات در علــوم انســانی 
ــدن  ــته ای ش ــان رش ــوی می ــه س ب

ــد؟ ــی کن ــت م حرک
يــک	دلیلــی	کــه	بــرای	توجــه	علــوم	انســانی	بــه	
مطالعــات	میــان	رشــته	ای	وجــود	دارد	اين	اســت	
ــر	 ــال	حاض ــانی	در	ح ــوم	انس ــق	عل ــه	محق ک
ــیع	 ــر	و	وس ــترده	ت ــری	گس ــد	تصوي ــد	بتوان باي
ــم	دانشــهای	 ــد.	فه ــک	موضــوع	را	ببین ــر	از	ي ت
گوناگــون	چنیــن	قــدرت	ديــد	و	نظارتــی	را	مــی	
توانــد	بــه	محقــق	علــوم	انســانی	بدهــد	و	يــک	

ــرد. ــون	بنگ ــای	گوناگ ــده	را	از	زواي پدي
ــه	 ــانی	ب ــوم	انس ــه	عل ــرای	توج ــر	ب ــل	ديگ دلی
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــته	ای	اي ــان	رش ــات	می مطالع
محققــان	علــوم	انســانی	نیــاز	بــه	کســب	
ــتلزم	 ــه	مس ــد	ک ــال	دارن ــل	انتق ــای	قاب مهارته
ــارف	در	خصــوص	 داشــتن	طیــف	وســیعی	از	مع
ــن	 ــب	چنی ــع	کس ــت.	در	واق ــوع	اس ــک	موض ي
ــته	 ــک	رش ــن	ي ــذر	آموخت ــی	از	رهگ مهارتهاي

ــود. ــی	ش ــل	نم ــی	حاص مطالعات
در	حــال	حاضــر	محققانــی	موفق	هســتند	کــه	در	
چند	رشــته	و	حــوزه	مطالعاتــی	مطالعــه	و	تحقیق	
کــرده	باشــند	و	بتواننــد	يــک	موضــوع	را	از	جنبــه	
هــای	مختلــف	مــورد	بررســی	قــرار	دهنــد	تــا	بــا	

ديــدی	جديــد	بــه	موضــوع	بپردازنــد.
در	حــال	حاضــر	چنــد	بعــدی	ديــدن	يــک	
موضــوع	در	مطالعــات	علــوم	انســانی	حائــز	
اهمیــت	اســت	و	ايــن	باعــث	مــی	شــود	در	
ــوزه	 ــن	ح ــا	اي ــط	ب ــات	مرتب ــات	و	تحقیق مطالع

دســت	بــاال	را	داشــت.

فیلسوف انگلیسی در گفتگو با مهر:

مسائل علوم انسانی ماهیت چند بعدی یافته است/ 
لزوم مطالعات میان رشته ای

جالل حیران نیا
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ـــو گـفتــگـ

داریوش درویشی، پژوهشگر فلسفه، به این سوال که چرا 
فلسفه در ایران به بن بست رسیده است؟ پاسخ می دهد 

و راه تازه ای را پیش رو می گذارد.
بــی	گمــان،	فلســفه،	بنیــان	و	زيــر	ســاخِت	علــوم	انســانی	اســت،	
ــرای	 ــس	ب ــر	ک ــده	و	ه ــت	ش ــار	بن	بس ــا،	دچ ــور	م ــر	کش ــا	د ام
بــرون	رفــت	از	از	آن	راهــی	پیشــنهاد	می	کنــد.	از	آن	میــان،	يکــی	
ــد.	 ــا	می	نه ــش	روی	م ــازه	ای	را	پی ــفه،	راه	ت ــگران	فلس از	پژوهش
راهــی	کــه	هــر	چنــد	ســاده	نمی	نمايــد،	امــا	شــايد	بســتگی	و	گــرِه	

فلســفه	را	بــاز	کنــد.
داريــوش	درويشــی،	دانــش	آموختــه		فلســفه	و	پژوهشــگِر	فلســفه		
ــذر	 ــر	گ ــود	د ــای	خ ــی	ه ــر	بررس ــت.	وی	د ــتان	اس ــان	باس يون
ــی	 ــاِن	عرب ــه	زب ــی	ب ــاِن	يونان ــان	و	زب ــفی	از	جه ــای	فلس انگاره	ه
ــال	 ــر	انتق ــم	واژگان	فلســفی،	د ــه	اســت	کــه	ِچ و	فارســی،	دريافت
از	زبــان	يونانــی	بــه	زبــان	عربــی	و	از	آنجــا	بــه	فارســی،	بــه	ويــژه	
دــر	جنبــش	برگردان)نهضت	ترجمــه(،	دچــار	دگرگونِی	نادرســتی	
شــده	کــه	ســبب	کژاندیشــی	و	کژســاختِی	فلســفه	در	دــوراِن	دــراِز	
پــس	از	جنبــش	شــده	و	بــه	فرجــام،	بســتگی	و	اختگــی	فلســفه	در	
کشــور	مــا	را	پدیــد	آوردــه	اســت.	وی	بــا	تیزبینــی	دــر	بــِن	واژگاِن	
ــرون	رفــت	از	بن	بســت	فلســفی	را	 ــی	راِه	ب ــی،	فارســی	و	عرب يونان
ــِی	آن	 ــو	اروپاي ــر	ريشــه	های	هند ــی	د ــِی	واژگاِن	يونان ــر	پی	جوي د
دــر	زبــان	فارســی	دانســته	و	فارســی	نويســی	دــر	فلســفه	را	ســبب	

ــد.		 ــاره		آن	می	دان ــِن	دوب ــکفتن	و	بالید ش

|| نگاه شما نسبت میان فلسفه و زبان چیست؟
زبــان	خاک	ريشــه	ی	خرددوشــگی	اســت.	پرســش	های	هــر	
ــان	در	 ــزد.	زب ــر	می	خی ــان	آن	ب ــگی،	از	دل	زب ــه	ای	از	خرددوش گون
ــده	 ــت؛	زاين ــاز	اس ــم	چارچوب	س ــده	و	ه ــم	زاين ــگی،	ه خرددوش
اســت،	چــرا	کــه	ســاختمان	های	دســتور	زبانــی	و	چم	هــای	
چندگانــه	ی	واژگان،	زاينــده	ی	پرســش	هايی	هســتند.	بــرای	
ــد:	 ــگل	بنگري ــزد	ه ــرد	کارواژه	ی	aufheben	را	ن ــه،	کارب نمون
او	ايــن	کارواژه	را	هم	زمــان	در	همــه	ی	چم	هــای	آن	بــه	کار	
ــد؟	 ــه	برگردان ــر	چگون ــان	ديگ ــد	در	زب ــن	واژه	را	باي ــرد.	اي می	گی
ــان	 ــردان	شايســته	ای	از	آن	فراهــم	آورد.	زب ــوان	برگ آشــکارا	نمی	ت
ــر	 ــان،	راه	را	ب ــن	واژه	در	آن	زب ــه	ی	اي ــای	چندگان ــی	و	چم	ه آلمان
هــگل	گشــوده	اســت	کــه	پرســش	از	چگونگــی	و	چیســتی	پیونــد	
»هم	نهــاده«	بــا	»نهــاده«	و	»برنهــاده«	را	در	پیــش	بگــذارد.	زبــان	
ــز	هســت؛	چــرا	کــه	پرســش	ها	 در	خرددوشــگی،	چارچوب	ســاز	نی
را	مرزمنــد	می	ســازد.	جايــی	کــه	پرسشــی	خرددوشــگانه،	از	
مرزهــای	يــک	زبــان	بیــرون	مانــده	باشــد،	آن	پرســش	يــا	پیــش	
ــا	 ــه	زودی	ره ــد	و	ب ــگاه	نمی	ياب ــا	ارج	و	جاي ــود،	ي ــیده	نمی	ش کش
ــه	 ــگی	ب ــد،	خرددوش ــر	باش ــان	نیرومندت ــه	زب ــر	چ ــردد.	ه می	گ

ــود. ــد	ب ــر	خواه ــاری	آن	نیرومندت ي

انجــام  اساســی  چــه  بــر  زبان هــا  تمایــز   ||
ــگ و  ــر رن ــدر پ ــز آن ق ــن تمای ــا ای ــود؟ آی می ش
ــرد  ــی و کارک ــن توانای ــود بی ــه بش ــت ک ــدی هس ج
ــد و  ــاد کن ــز ایج ــفه، تمای ــوزه ی فلس ــا در ح زبان ه

فلســفه های متفــاوت از هــم پدیــد آورد؟
ــدارد،	 ــی	ن ــم	همخوان ــا	ه ــا	ب ــی	زبان	ه ــه	تواناي ــاره	ک ــن	ب در	اي
نمی	تــوان	گمان	منــد	بــود.	زبان	هــای	نیرومنــد	و	کم	تــوان	
ــی	و	 ــتور	زبان ــاختمان	دس ــه	ی	س ــر	پاي ــه	ب ــتند	ک ــی	هس فراوان
ــاختمان	 ــه،	س ــرای	نمون ــوند.	ب ــدا	می	ش ــم	ج ــان	از	ه بن	واژگان	ش
زبان	هــای	اوســتايی	و	سانســکريت،	هشــت	جايــگاه	دســتور	زبانــی	
بــرای	يــک	نــام	دارنــد؛	بــا	ايــن	کــه	در	التینــی	شــش	و	در	يونانــی	

کهــن	پنــج	جايــگاه	دســتور	زبانــی	بــرای	نام	هــا	بــه	ديــده	گرفتــه	
ــر«،	 ــه	ی	»ن ــه	گون ــد	از	س ــا	می	توانن ــا،	نام	ه ــت.	در	آنه ــده	اس ش
»مــاده«	و	»کماســه«	]=نــر	مــاده[	بــه	کار	برونــد.	در	ايــن	زبان	هــا	
ــد«	]Aorist-Verb	das[	را	 ــتوری	»اَکرانه	من ــاختمان	دس س
می	تــوان	يافــت	کــه	بــرای	نمونــه،	زبــان	نیرومنــدی	ماننــد	آلمانــی	
نیــز	از	چنیــن	ســاختمانی	بی	بهــره	اســت.	در	زمینــه	ی	واژه	ســازی	
ــر	 ــون	ديگ ــا	)همچ ــن	زبان	ه ــا	]Affixe	die[	در	اي ــز،	ونده نی
زبان	هــای	هنــدو	اروپايــی(	توانايــی	بســیار	بــه	نويســنده	/	

ــند. ــده	می	بخش برگردانن
برای	نمونــه،	واژه	ی	يونانی	»پارادوکســوس«	را	بنگريد.	ايــن	واژه	در	
زبــان	تــازی	برگــردان	پذيرفته	شــده	ای	نــدارد.	اديب	ســلطانی	بــرای	
ــزودن	 ــن	واژه	از	اف ــرد.	اي ــه	ی	آن	می	نگ ــه	ريش ــدن	واژه،	ب برگردان
پیشــوند	παρά-	بــه	نــام	واژه	ی	δόξα	بــه	چــم	»باور«	ســاخته	
شــده	اســت.	آن	پیشــوند،	هماننــد	يونانــی،	در	زبان	های	اوســتايی	و	
پارســی	باســتان	نیــز	بــه	چشــم	می	خــورد.	اگــر	چــه	ايــن	پیشــوند	
ــد	 ــاز	در	چن ــاده،	ب ــرد	افت 	از	کارب ــهـ	 ــری	واژگان	بیگان ــا	به	کارگی ـ	ب
ــدن«	 ــه	در	»پراگن ــرای	نمون ــورد؛	ب ــم	می	خ ــه	چش ــوز	ب واژه	هن
ــدن«	 ــه	کارواژه	ی	»آگن ــاراـ«	ب ــوند	»پ ــزودن	پیش ــام	اف ــه	فرج ک
ــگاه	 ــاراـ«	را	از	اوســتايی	ن اســت.	پــس	اديب	ســلطانی	پیشــوند	»پ
مــی	دارد	و	بــرای	برگردانــدن	نــام	واژه	ی	δόξα	نیــز،	بــاز	بــه	زبــان	
ــت	 ــه	ای	از	دس ــتايی،	ريش ــان	اوس ــردد؛	در	زب ــاز	می	گ ــتايی	ب اوس
ــه	دســت	 ــد	برســاخته	ی	آن	ب ــده	می	شــود	کــه	تنهــا	چن ــه	دي رفت
مــا	رســیده	اســت؛	»َدخشــَته«	بــه	چــم	»نشــانه«	و	»فَرَدخشــتَره«	
ــه	وندهايشــان	را	 ــوزگار«،	برســاخته	هايی	هســتند	ک ــه	چــم	»آم ب

می	شناســیم.
بــا	ســتردن	ايــن	افزونه	هــای	دســتور	زبانــی،	بــن	واژه	ی	»َدخــش«	
	δόξα	ــی ــا	واژه	ی	يونان ــنی	ب ــه	روش ــه	ب ــد	ک ــای	می	مان ــر	ج ب
و	واژه	ی	التینــی	doctus	هم	ريشــه	اســت.	ايــن	بــن	از	
ــاخته	ها	 ــن	برس ــاری	اي ــه	ي ــه	ب ــن	هم ــا	اي ــه	اســت؛	ب دســت	رفت
اروپايــی	 هنــدو	 زبان	هــای	 در	 هم	خانــواده	اش	 بــن	واژگان	 و	
ــاری	آن	 ــه	ي ــی	ب ــت	و	نوواژگان ــم	آن	را	درياف ــوان	چ ــر،	می	ت ديگ
ســاخت.	بــه	يــاری	ايــن	بــن	واژه،	»پارادوکســوس«	را	می	تــوان	بــه	
ــا	 ــه	برگــردان	واژگان،	ب ــن	گون ــد.	اي »پارادخــش«	پارســی	برگردان
ــان	مــادری	 	زب ــیـ	 ــان	يونان ــن	واژگان،	کــه	در	زب ــاری	وندهــا	و	ب ي
خرددوشــگی	ـ	و	پارســی	هم	خانواده	انــد،	بســیار	ســاده	تر	از	
ــره	اســت	 ــا	بی	به ــه	از	ونده ــت	ک ــد	رف ــش	خواه ــازی	پی ــان	ت زب
ــد.	از	 ــی	بیگانه	ان ــان	يونان ــن	واژگان	زب ــا	ب ــز	ب ــش	نی و	بن	واژگان
ايــن	روی	اســت	کــه	رويارويــی	بــا	ايــن	واژه	بــرای	برگرداننــدگان	
از	يونانــی	بــه	تــازی،	دردسرســاز	بــود.	أســطاث	بــرای	برگردانــدن	
ــن	واژه	 ــه	ی	همی ــه	ی	چندين ــه	ديس παραδόξων	τῶν	ک
ــِن	 ــٌۀ	َع ــٌۀ	َخاِرَج ــای	»آَراٌء	َعجیَب ــود	گزاره	نم ــر	می	ش ــت،	ناگزي اس

ُنــوِن«	را	بیــاورد	تــا	خواننــده	اش	دريابــد	کــه	پارادخش	چیســت.	 الظُّ
ــناس،	παραδόξου	τοῦ	را	 ــده	ای	ناش ــش	از	او،	برگردانن پی

ــود. ــده	ب ــٌر«	برگردان ــٌب	ُمنَک ــه	»َعجی ب
ايــن	دردســرها،	بــرای	برگردانندگانــی	نیــز	کــه	بــه	ريشــه	های	زبان	
ــز	اديب	ســلطانی	 ــا	اســت.	ج ــر	ج ــای	ب ــاز	نگشــته	اند،	پ پارســی	ب
ــد،	 ــر	می	گردان ــش«	ب ــه	»پارادخ ــن	واژه	را	ب ــا	اي ــه	ج ــه	هم ک
ــن	 ــرای	اي ــاده	ای	ب ــن	برابرنه ــواری	های	يافت ــر	دش ــران	درگی ديگ
واژه	انــد.	»پارادکــس«،	»تناقض	نمــا«،	»متناقض	نمــا«،	»رأی	
ــد	 ــازع«،	»ناســازه«	و	»خــارق	اجمــاع«،	تنهــا	چن باطل	نمــا«،	»تن
ــوند. ــه	کار	بســته	می	ش ــتر	ب ــه	بیش ــد	ک ــن	واژه	ان ــاده	ی	اي برابرنه

ــه در بســتر  ــگاه شــما، خــردورزی از پای || پــس در ن
زبــان زاده می شــود و رشــد می کنــد؟ بــا ایــن 
ــه  ــته ب ــره وابس ــگی(، یکس ــفه )خرددوش ــا، فلس مبن
ــا  ــداد زبان ه ــه تع ــن، ب ــود و بنابرای ــد ب ــان خواه زب
ــید  ــد پرس ــا بای ــن ج ــت. ای ــم داش ــفه خواهی فلس
ــفه ورزی و  ــی فلس ــا توانای ــه ی زبان ه ــا هم ــه آی ک

ــد؟  ــگی دارن خرددوش
خرددوشــگی	بــه	هــر	زبانــی	بايــد	شــدنی	باشــد،	اگرچــه	هــر	زبانی،	
پرســش	های	خــود	را	پیــش	خواهــد	کشــید.	بســیاری	پرســش	ها،	
ــان	ديگــر	 ــه	زب ــد؛	هنگامــی	کــه	ب ــا	آن	زبانن ــن	ي پرســش	های	اي
بــرده	می	شــوند،	از	کاربــرد	می	افتنــد.	شــايد	آن	زبــان	ديگــر،	
توانايــی	پذيــرش	آنهــا	را	نداشــته	باشــد.	نمونه	هــای	ايــن	چنینــی	
ــگی	 ــذر	خرددوش ــد	گ ــوان	در	فرآين ــا	را	می	ت ــتند:	آنه ــم	نیس ک
يونانــی	بــه	زبان	هــای	ديگــر	يافــت	و	بزرگ	نمايــی	کــرد.	نمونــه	ی	
آشــکاری	در	ايــن	گــذر	بــه	زبــان	تــازی	در	دســت	مــا	اســت؛	چنــان	
ــودن«	و	برســاخته	هايش	در	زبان	هــای	 ــن	واژه		»ب ــم،	ب کــه	می	دانی

ــوند. ــده	نمی	ش ــامی	دي ــای	س ــی،	در	زبان	ه ــدو	اروپاي هن
ــام	 ــان	انج ــريانی	زبان	ها	و	تازي ــوی	س ــی	از	س کوشــش	های	فراوان
ــد	و	 ــه	کار	رون ــز	ب ــا	نی ــاخته	ها	در	آن	زبان	ه ــن	برس ــا	اي ــت	ت گرف
ــی	 ــتن	واژگان ــه	کار	بس ــد	آوردن	و	ب ــن	کوشــش	ها،	پدي ــام	اي فرج
ــان	 ــوند؛	زب ــمرده	می	ش ــی	ش ــتور	زبان ــازه	های	دس ــه	کژس ــود	ک ب
ــا	را	 ــیدند	ونده ــی،	کوش ــود	و	گروه ــره	ب ــا	بی	به ــازی	از	»وند«ه ت
چــون	وام	هــای	دســتور	زبانــی	از	زبان	هــای	هنــدو	اروپايــی	در	زبان	
تــازی	بــه	کار	ببندنــد؛	کــه	ايــن	کوشــش	نافرجام	مانــد	و	تنهــا	چند	
کــژواژه	چــون	»کینونیــۀ«	و	»هويــۀ«	در	ايــن	زبــان	بــر	جــای	ماند	
ــازی	 ــان	ت ــازی	دانســت	]چــرا	کــه	زب ــوان	آنهــا	را	ت ــه	می	ت کــه	ن
ــاره		ديگــر	واژگان	همگــون	 ــد	دســتور	ساخت	شــان	را	در	ب نمی	توان
آنهــا	بــه	کار	گیــرد[	و	نــه	بیگانه	انــد	]چــرا	کــه	بــن	واژگان	آنهــا	در	
ــه	 ــازی	ب ــان	ت ــده	نمی	شــوند[.	بدين	ســان،	زب زبان	هــای	ديگــر	دي
ــید	 ــش،	کوش ــان	خوي ــده	از	زب ــش	هايی	برآم ــاختن	پرس ــای	س ج
پرســش	هايی	بــر	آمــده	از	زبــان	يونانــی	را	ســیمايش	کنــد	و		
فرجــام	آن،	کشــیده	شــدن	خرددوشــگان	تــازی	بــه	کژراهه	هايــی	
ــه	ســادگی	 ــی	خــود،	ب ــه	توانش	هــای	زبان ــا	نگاهــی	ب ــه	ب ــود	ک ب

ــت. ــا	پرهیخ ــتند	از	آنه می	توانس

|| بنابرایــن درســت اســت که بگوییــم: زبان فارســی 
ــت درون  ــم از جه ــان و ه ــتور زب ــت دس ــم از جه ه
مایــه، توانمندی الزم برای پرســش و پاســخ فلســفی 
ــن  ــی ای ــد، حت ــما فرمودی ــه ش ــر آنچ را دارد؟ بناب
ــر از دیگــر زبان هــای هنــدو اروپایــی  توانمنــدی بهت
اســت. بــا ایــن وصــف چــرا زبــان فارســی کاربــری 
الزم را نــه در زمینــه ی فلســفه و نــه در زمینــه ی علم، 
نــدارد و چنــان کــه شایســته ی آن اســت مــورد توجه 

ــرد؟ ــرار نمی گی ق
ــو،	زبانــی	نیرومنــد	 -	درســت	اســت	کــه	بگويیــم	زبــان	پارســی	ن

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بایستگی نگارش فلسفه به زبان فارسِی سره/ تالش برای گشایش فلسفی
مسعود     فقیهی
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ـــو گـفتــگـ

بــرای	خرددوشــگی	اســت؛	بــه	ويــژه	اين	کــه	از	ســويی	پشــتوانه	ی	
آن،	چنــد	زبــان	نیرومنــد	هنــدو	اروپايــی	کهــن	هســتند	و	از	ســويی	
ــی	 ــه	زبان ــگی،	ک ــادر	خرددوش ــان	م ــا	زب ــن	واژگان	ب ــر،	در	ب ديگ
يونانــی	باشــد،	خويشــاوند	اســت.	ايــن	خويشــاوندی،	راه	واژه	ســازی	
ــا	 ــا،	تنه ــه،	توانايی	ه ــن	هم ــا	اي ــد.	ب ــاز	می	کن ــان	ب ــن	زب را	در	اي
ســنجه	ی	کاربــری	نیســتند.	ايــن	زبــان،	بايــد	بــه	کار	نیــز	گرفتــه	
ــس	از	 ــران	پ ــخ	اي ــر	تاري ــه	در	سراس ــم	ک ــوش	نکنی ــود.	فرام ش
اســالم،	زبــان	دانــش	و	خرددوشــگی،	زبــان	تــازی	بــوده	و	پارســی	
زبانــان	بــرای	کارهــای	دانشــورانه	از	ايــن	زبــان	بهــره	می	بردنــد	تــا	
سخن	شــان	از	ســوی	شــنوندگان	/	خواننــدگان	بیشــتری	شــنیده	/	
خوانــده	شــود.	زبــان	تــازی	را	در	ايــن	بــازه	ی	زمانــی،	بايــد	بــا	زبــان	
ــن	روی	 ــنجید.	از	اي ــه	هم	س ــده	های	میان ــای	س ــی	در	اروپ التین
ــذار	 ــی	فروگ ــان	پارســی،	ديرزمان ــه	زب ــه	از	نويســندگی	ب اســت	ک
می	شــود.	از	ديگــر	ســوی،	پارســی	نگاران،	چــه	در	گذشــته	و	
چــه	هــم	اکنــون،	هنگامــی	کــه	نوشــته	ای	خرددوشــگانه	در	پیــش	
می	گذارنــد،	بــاز	از	کاربــرد	واژگان	بیگانــه	در	آن	نمی	پرهیزنــد.	
ــای	 ــد.	زبان	ه ــوان	می	کن ــار	و	نات ــان	را	بیم ــزش،	زب ــن	ناپرهی اي
ــه	ی	 ــر	پاي ــا	ب ــا	و	ونده ــد	دادن	بن	واژه	ه ــا	پیون ــی،	ب ــدو	اروپاي هن

ــازند. ــوواژه	می	س ــی،	ن ــتور	زبان ــای	دس هنجاره
ــر	 ــان	را	پ ــته	از	دل	زب ــای	واژه	ای	برخاس ــه	ای،	ج ــر	واژه	ی	بیگان ه
می	کنــد؛	آن	واژه	ی	فروگذاشــته،	می	بايــد	از	برهم	نهــش	يــک	
ونــد	بــا	يــک	بــن	واژه	ســاخته	می	شــد.	پــس	هــر	واژه	ی	بیگانــه	ای،	
ــازی	 ــار	واژه	س ــک	هنج ــد	و	ي ــک	ون ــن	واژه،	ي ــک	ب ــرد	ي کارب
ــادگی	 ــه	س ــه،	ب ــش	واژگان	بیگان ــا	افزاي ــد.	ب ــش	می	ده را	کاه
ــیاری	از	 ــای	بس ــوند،	بن	واژه	ه ــوش	می	ش ــا	فرام ــیاری	ونده بس
کاربــرد	می	افتنــد	و	هنجارهــای	نوواژه	ســازی	بســیاری	کنــار	
گــذارده	می	شــوند.	فرجــام	ايــن	همــه،	بیمــار	شــدن	و	ناتوانــی	يک	
زبــان	اســت.	هــر	واژه	ی	بیگانــه	ای،	گسســتی	در	يــک	زبــان	هنــدو	
اروپايــی	بــه	شــمار	مــی	رود.	افزايــش	ايــن	گونــه	گسســت	ها،	زبــان	
را	ناتوان	تــر	کــرده	و	همچــون	گردايــه	ای	بی	ســامان	از	دســتورهای	
واژه	ســازی	پراگنــده	ای	می	ســازد	کــه	در	آن	گردايــه،	بــه	دشــواری	

ــا	نادرســت	دانســت. ــوواژه	را	درســت	ي ــک	ن ــوان	ي می	ت
ــر	واژه	ســازی	در	 ــن	إســحق،	ب ــن	ب ــه	حنی ــوده	ک ــن	روی	ب از	همی
ــان	در	 ــن	زب ــر	ســاختن	اي ــرای	توانمندت ــازی	و	کوشــش	ب ــان	ت زب
کاربردهــای	ويژســتارانه	پــای	می	فشــرد.	او	از	کاربســت	آوانگاشــت	
ــور	 ــش	پرهیخــت؛	پ ــای	خوي ــی	در	برگردان	ه ــازی	واژگان	يونان ت
ســینا	نیــز	بــه	همیــن	راه	رفتــه	بــود؛	او	بــا	ايــن	کــه	پارســی	دری	
ــه	 ــش	ب ــازی	خوي ــته	های	ت می	دانســت،	واژگان	پارســی	را	در	نوش
ــازی	راه	 ــان	ت ــش	از	اوی	در	زب ــه	پی ــی	ک ــر	واژگان کار	نبســت،	مگ
يافتــه	بودنــد	و	بــه	کار	می	رفتنــد؛	بــا	ايــن	همــه،	ايــن	رويکــرد	در	
زبــان	پارســی	چنــدان	روايــی	نیافــت.	کمابیش	همــه	ی	ويــژواژگان	
کلیــدی	در	چم	گويیــک،	همچــون	وام	واژگانــی	از	زبــان	تــازی	بــه	
پارســی	راه	يافتنــد	و	چــه	پــور	ســینا	و	چــه	ناصــر	خســرو	قباديانــی،	
کوششــی	بــرای	يافتــن	برابرنهــاده	ی	شايســته	بــرای	آنهــا	انجــام	
ندادنــد.	بــرای	نمونــه،	»إســتِقراء«،	»ِقیــاس	خلــف«،	و	»ِقیــاس«	
ــرای	جانشین	ســازی	 ــن،	ب ــد	کــه	در	دوره	ی	آغازي ــی	بودن ويژواژگان
آنها	کوششــی	انجــام	نگرفــت.	ايــن	کوشــش،	بايــد	از	آن	روی	بوده	
باشــد	کــه	پــور	ســینا	]و	ناصــر	خســرو[	يونانــی	نمی	دانســتند	و	نــام	
ايــن	هنجارهــای	چم	گويانــه	نیــز	بــا	نــام	يونانــی	آنهــا	و	چگونگــی	
کاربردشــان	همخوانــی	نداشــت	و	چــه	بســا	بتــوان	ايــن	نام	هــای	
ــی	می	دانســتند،	 ــان	يونان ــام	دانســت.	اگــر	ايشــان	زب ــازی	را	کژن ت
ــی	 ــد	برگردان ــد،	می	ش ــد	ون ــن	واژه	و	چن ــک	ب ــری	ي ــا	به	کارگی ب

شايســته	بــر	پايــه	ی	واژه	ی	يونانــی	در	پیــش	نهــاد.
ــت	 ــوان	ياف ــان	می	ت ــته	های	ايش ــی	در	نوش ــن	روی،	فرازهاي از	اي
ــی	 ــر	پارس ــتی	راه	را	ب ــه	راس ــا،	ب ــازی	در	آنه ــمار	واژگان	ت ــه	ش ک
ــراز،	 ــد	ف ــواره	در	چن ــه	هم ــه	ای	ک ــدد.	نمون ــان	می	بن دانستن	ش
ــه	 ــد	ک ــش	می	ياب ــان	افزاي ــا	چن ــازی	در	گزاره	ه ــمار	واژگان	ت ش
بــه	راســتی	جــز	از	راه	چگونگــی	چینــش	واژگان	نمی	تــوان	گــزاره	
ــور	ســینا	می	نويســد:	»از	ذات	 ــه،	پ ــرای	نمون را	پارســی	دانســت.	ب
ــن	 ــرۀ	م ــه	از	کث ــه	و	متنزه ــه	صرف ــت	محض ــر	از	هوّي ــود	بغی خ
ــزاره	 ــن	گ ــا	اي ــد.«	ب ــزی	تصــور	فرماين ــد	چی ــوه	نباي ــع	الوج جمی
چگونــه	بايــد	برخــورد	کــرد؟	آيــا	آن	را	بايــد	نماينــده	ی	شايســته	ی	

پارسی	نويســی	در	خرددوشــگی	پنداشــت؟
بــا	چنیــن	زمینــه	ای،	روشــن	اســت	کــه	اين	زبــان	پیــش	نمــی	رود:	
دانــش	در	ايــن	زبــان	پــرورده	نمی	شــود	و	نمی	توانــد	راهــی	بــرای	
خرددوشــگی	بگشــايد.	زبــان،	برجســته	ترين	و	پررنگ	تريــن	افــزار	
خرددوشــگی	اســت؛	اگــر	پــرورش	نیافتــه	باشــد،	اگــر	ويژواژگانــی	
ــا	 ــکارا	ب ــند،	آش ــده	باش ــرده	نش ــه	کار	ب ــده	و	ب ــد	نیام در	آن	پدي
گونــه	ای	خرددوشــگی	روبــه	رو	هســتیم	کــه	افــزاری	ناکارآمــد	را	در	
ــه	 ــرای	ايــن	درخــت	ب کار	می	بنــدد	و	ايــن	ناکارآمــدی،	میــوه	ای	ب

همــراه	نخواهــد	آورد.

|| بـه گمانم آن چه شـما دربـاره ی ناتوانی ابن سـینا یا 
ناصر خسـرو در واژه سـازی خرددوشـگانه خرده گیری 
کردیـد، نـه به خـود ایشـان، کـه به فضـای حاکـم بر 
جامعه ی آن روز بازگشـت داشـته باشـد؛ وقتی جنبش 
برگـردان بـا آن حجـم کتاب هـا و آن همـه داده هـا و 
در  را  اندیشـه ورزی  از  موجـی  جدیـد،  اندیشـه های 
جامعـه حاکم می کنـد که چـاره ای برای اندیشـه ورزان 
از رویارویـی بـا آن نیسـت، چـه می توانسـتند بکنند؟! 
در واقع شـاید بتـوان گفـت کـه اندیشـه ورزان، هنوز 
خـود را بازنیافته انـد تـا بـه لـوازم خرددوشـگی آگاه 
شـوند، به ویـژه در حاکمیـت عرب ها. برای نخسـتین 
بار، فردوسـی اسـت که به اهمیـت اسـطوره ها و زباِن 
مادری پی می بـرد و آن را پالـوده کرده و زمیـِن زبان را 
آماده ی اندیشـه ورزی می نمایـد. با این حـال، در میاِن 
فلسـفه ورزاِن پـس از او نیـز به ندرت کسـی بـه زبان 
فارسی سـره و پالوده، می اندیشـد و می نویسد و شاید 
در میان آنها کسـی نباشـد که زبـان یونانی نیـز بداند. 
با ایـن وصف، چـه انتظاری از اندیشـمنداِن سـده های 
نخسـتین، که هم فلسـفه بخوانند، هم اسـطوره بدانند 
و هم فلسـفه را بـه زبان فارسـی یا یونانی بنویسـند و 

هـم خـود را از یـورش زبان عربـی در امـان بدارند؟
ــک	 ــه،	او	ي ــن	هم ــا	اي ــت.	ب ــته	ای	اس ــوی	شايس ــی	الگ فردوس
	کــه	دســت	کم	خــودش	 خرددوشــه	نیســت.	زکريــای	رازیـ	
	الگــوی	شايســته	ای	اســت	کــه	 می	گويــد	يونانــی	می	دانــدـ	
ــیده	و	 ــا	رس ــت	م ــه	دس ــکی	اش	ب ــته	های	پزش ــوربختانه	نوش ش
نوشــته	ی	 بی	بهره	ايــم.	 اوی	 خرددوشــگانه	ی	 نوشــته	های	 از	
ــر	 ــت	گوه ــايد	می	توانس ــه	ش ــه،	وگرن ــت	رفت ــهری	از	دس ايرانش
ــرو	 ــر	خس ــز	از	ناص ــتی	نی ــوان	چشمداش ــد.	نمی	ت ــی	باش گرانبهاي
ــک	 ــه	ي ــه،	ک ــک	خرددوش ــه	ي ــکارا	ن ــت؛	او	آش ــی	داش قباديان
ــه	ی	 ــد	خرددوش ــه	چن ــمنانه	ای	ب ــگاه	دش ــود	و	ن ــناس	ب يزدان	ش
پیشــین	داشــت.	در	میــان	ايــن	همــه،	پــور	ســینا	جايگاهــی	بلنــد	
ــد	اســت.	 ــا	انديشــه	ای	بســیار	نیرومن ــا	ب دارد.	او	خرددوشــه	ای	توان
ــد	و	 ــان	ســخن	بگوي ــه	دو	زب ــد	ب خرددوشــه	ای	اســت	کــه	می	توان
بنويســد.	او	بــه	خوبــی	از	جنبــش	برگــردان	آگاه	بــود،	بــه	ويــژه	کــه	
زمانــی	دراز	هــم	از	کار	ايــن	جنبــش	نمی	گذشــت.	سرچشــمه	های	
ــان	 ــه	يون ــد	ب ــه	باي ــت	ک ــناخت	و	می	دانس ــگی	را	می	ش خرددوش

ــردد. بازگ
بــا	ايــن	همــه،	از	آموختــن	زبــان	يونانــی	ســر	بــاز	زد	و	بــه	خوانــدن	
ــت	 ــک	پژوهشــگر	سرگذش ــرد.	ي ــنده	ک ــازی	بس ــای	ت برگردان	ه
ــن	 ــا	اي ــه	ب ــد	ک ــته	باش ــم	داش ــد	از	او	چش ــی،	می	توان ــان	پارس زب
انــدازه	توانايــی،	راهــی	را	بپیمايــد	کــه	حنیــن	بــن	إســحق	پیمــوده	
بــود.	پیــش	از	حنیــن،	برگردان	هايــی	تــازی	از	نوشــته	هايی	يونانــی	
ــه	 ــواری	هايی	ک ــوه	دش ــدگان،	در	انب ــه	برگردانن ــود	ک ــت	ب در	دس
ــی	 ــتادانه	و	پژوهش ــد،	از	کار	اس ــاد	ش ــا	ي ــما	از	آنه ــش	ش در	پرس
در	نوشــته	ها	خــودداری	کــرده	و	هــر	جــا	کــه	برابرنهــاده	ی	
ــازی	آن	 ــت	ت ــد،	آوانگاش ــک	واژه	نمی	يافتن ــرای	ي ــته	ای	ب شايس
	ἀξίωμα	ی	واژه	کــه	بینیــم	می	مــا	آوردنــد.	می	را	يونانــی	ی	واژه
ــا	 ــتوقراطیِّۀ«	ي ــه	»أَرس ــیوما«،	ἀριστοκρατία	ب ــه	»أکس ب
κωμῳδία	بــه	»القوموديــا«	برگردانــده	شــده	بــود.	حنیــن	ايــن	

ــت. راه	را	نرف
ــا	ايــن	کــه	 ــود،	ب ــا	ايــن	کــه	درگیــر	همــه	ی	ايــن	دشــواری	ها	ب ب
می	دانســت	انبــوه	کارهــای	انجام	نشــده	بــر	جــای	مانــده	اســت،	بــا	

ــه	ســادگی	 ــه	آن	می	نويســد،	ب ــی	کــه	ب ايــن	کــه	می	دانســت	زبان
توانايــی	گــزارش	انگاره	هــای	آهنجیــده	را	نــدارد،	پايمردانــه	
ــت،	 ــه	می	توانس ــا	ک ــا	آنج ــت	و	ت ــک	واژگان	نگريس ــک	ت ــر	ت ب
جايگزينــی	ســودمند	بــرای	آنهــا	يافــت.	اگــر	می	توانیــم	از	حنیــن	
چشــم	داشــته	باشــیم	کــه	در	ســده	ی	نهم	ايــن	انــدازه	به	گســترش	
زبــان	تــازی	يــاری	برســاند،	چــرا	نتوانیــم	از	پــور	ســینا	در	ســده	ی	
ــترنده	تری	 ــامان	مندتر	و	گس ــی	نگاری	س ــان	پارس ــم	خواه يازده
باشــیم؟	ايــن	درخواســت	بزرگــی	از	يــک	خرددوشــه	نیســت	کــه	
ــا	اگــر	درســت	تر	ســخن	بگويیــم،	مايــه	ی	 ــد؛	ي ــان	يونانــی	بدان زب
بســی	شــگفتی	اســت	کــه	بــا	پايــان	جنبــش	برگــردان،	کســی	در	
	دســت	بــه	کار	آموختــن	 	و	نیــز،	پارســی	زبانـ	 جهــان	تازی	زبــانـ	

زبــان	يونانــی	نشــد.

|| یــک نکتــه  مهــم در پرســش های فلســفِی مطــرح 
ــه  ــفه ای ک ــژه فلس ــه وی ــفه، ب ــخ فلس ــده در تاری ش
ــه های  ــا اندیش ــد ب ــی و در پیون ــان عرب ــتر زب در بس
موجــود در زبــان فارســی شــکل گرفتــه کــه 
ــا  ــه بس ــی و چ ــی و فارس ــت از عرب ــی اس مخلوط
یونانــی و التینــی، ایــن اســت کــه نمی تــوان تمــام 
ایــن پرســش ها و پاســخ های بســیار ســترگ و 
بــزرگ را، کنــار گذاشــت و فلســفیدن را بــر اســاس 
ــوی  ــد. از س ــو آغازی ــی، از ن ــره ی فارس ــاِن س زب
دگــر، جهــاِن پشــت ســر مــا، جهانی اســت ســاخته 
شــده بــر پایــه ی همیــن بن مایه هــای درهــم 
ــرای  ــه دیــد شــما ب تنیــده از زبان هــای گوناگــون. ب
ــخ  ــش و پاس ــردازش پرس ــفی و پ ــی فلس نواندیش
درســت راهــکار پیــش روی مــا چیســت؟ راهــکاری 
کــه هــم مــا را از ان پیشــینه بی بهــره نگــذارد و هــم 

ــد. ــد ده ــا نوی ــه م ــن را ب ــده ای روش آین
ــی	 ــراداد	کهن ــتی	ت ــه	چیس ــد	ب ــش،	باي ــن	پرس ــه	اي ــخ	ب در	پاس
ــود	 ــه	در	نب ــینا،	ک ــور	س ــت.	پ ــا	اس ــت	م ــه	در	دس ــم	ک بپردازي
ــی	دری	را	 ــه	پارس ــگی	ب ــاد	خرددوش ــهری،	بنی ــته	ی	ايرانش نوش
گــذارده،	می	کوشــد	بنیادهــای	يونانــی	خرددوشــگی	را،	چنــان	کــه	
از	برگردان	هــای	تــازی	ايــن	نوشــته	ها	بــاز	خوانــده،	گــزارش	کنــد.	
ــويی،	 ــن	دارد	و	از	س ــی	که ــراداد	يونان ــای	در	ت ــويی،	پ ــس	از	س پ
ــه	اســت.	ســويه	ی	ســومین،	 ــی	ديگــر	آموخت ــراداد	را	از	زبان ايــن	ت
ســويه	ی	زبانــی	اســت	کــه	بــدان	می	نويســد:	پارســی	دری.	
ــا	ايــن	همــه،	 ــور	ســینا	پرســش	هايی	دارد؛	ب درســت	اســت	کــه	پ
نبايــد	فرامــوش	کــرد	کــه	ايــن	پرســش	ها،	از	دو	گونــه	کاســتی	رنج	
می	برنــد:	از	ســويی	از	کژشــناخت	او	از	تــراداد	يونانــی؛	کــه	زايیــده	ی	

ــراداد	اســت. ــن	ت ــان	اي ــا	زب ناآشــنايی	اش	ب
از	ســوی	دیگــر،	ناآشــنايی	اش	بــا	زبان	هــای	باســتانی	کــه	
نیــای	پارســی	دــری	شــمرده	می	شــوند،	کــه	بــه	فراهــم	
ــگانه	اش	 ــته	های	خرددوش ــر	نوش ــی	د ــازه	های	زبان ــن	کژس آورد
ــاد	دیگــری،	 ــاد	کهــن،	همچــون	هــر	تراد ــن	تراد ــد.	اي می	فرجام
ــخ	ها	و	 ــیاری	پاس ــنی،	بس ــه	روش ــت	و	ب ــد	اس ــی	نیازمن ــه	ارزياب ب
ــد.	 ــد	آم ــرون	نخواهن ــربلند	بی ــی	س ــن	ارزياب ــش	های	او	از	اي پرس
پژوهشــگر	سرگذشــت	خرددوشــگی،	ناگزيــر	اســت	ترادــاد	کهــن	
ــن	 ــازد.	اي ــا	س ــد	و	ســره	را	از	ناســره	جد ــا	ســنجه	هايی	بیازماي را	ب
ــا	 ــرد	و	تنه کار،	همــواره	از	ســوی	هــر	پژوهشــگری	انجــام	می	گی
بــه	زبــان	وابســته	نیســت.	کســانی	کــه	می	کوشــند	خرددوشــگی	
ــی	 ــا	ســنجه	های	زبان ــر	ب ــد،	ناگزي ــی	بگیرن ــان	پارســی	را	پ ــه	زب ب
ــی	از	 ــت:	گروه ــد	ياف ــینا	را	ارز	خواهن ــته	های	پورس ــش،	نوش خوي
ــی	 ــری،	برخورد ــروه	دیگ ــا	گ ــت	و	ب ــد	پذيرف ــا	را	خواهن آموزه	ه
ــز،	 ــر	خرددوشــه	ی	دیگــری	نی ــا	ه ــد	داشــت.	ب ــه	خواهن نکوهند
ــان	 ــش	های	يونانی ــرد.	پرس ــورد	ک ــد	برخ ــه	می	باي ــن	گون همی
ــرد.	 ــی	ک ــان،	ارزياب ــنجه	های	ايش ــا	س ــا	را	ب ــنید	و	آنه ــد	ش را	باي
ــام	 ــزه	ای	انج ــان	پاکی ــا	زب ــد	ب ــی	را	می	باي ــن	ارزياب ــزارش	اي گ
ــد،	 ــزه	فراهــم	آمده	ان ــان	پاکی ــا	زب ــی	کــه	ب ــوه	گزارش	هاي ــاد.	انب د
نخســت	مايه	ی	کار	خرددوشــگانه	اســت.	اندیشــه	های	پويــای	
فردــا،	بــا	ســود	بردــن	از	زايايــی	زبــان	و	نخســت	مايه	ی	پربــار،	راه	

ــود. ــد	گش ــازه	ای	خواهن ت
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ـــو گـفتــگـ

ســید	حســین	نصــر،	فیلســوف	ســنت	گــرا،	احیــای	تمدن	اســالمی	
را	بــه	انجــام	دــو	وظیفــه	منــوط	مــی	دانــد؛	حفــظ	آنچــه	از	تمدــن	
اســالمی	باقــی	ماندــه	اســت	و	بازيابــی	اصــول	و	بــه	کارگرفتــن	آن	

دــر	شــرايط	جدیــد.
يکــی	از	دغدغــه	هــای	سیدحســین	نصــر،	فیلســوف	ســنت	گــرای	
ــه	و	 ــن	بود ــن	تمد ــای	اي ــن	اســالمی	و	احی اســالمی	بحــث	تمد
هســت.	نصــر	معتقــد	اســت:	هیــچ	دینــی	بیــش	از	يــک	تمدــن	بــه	
وجــود	نیاوردــه	و	دیــن	اســالم	و	تمدن	اســالمی	هــم	از	ايــن	قضیه	
مســتثنی	نیســت.	نمــی	شــود	تمدــن	جدیــد	ايرانــی	و	اســالمی	بــه	
وجــود	آورد	و	فقــط	مــی	تــوان	آن	را	احیــاء	کــرد.	مــی	توانیــم	تمدن	
ايرانــی	و	اســالمی	خودمــان	را	بــا	ســاحتها	و	بعدهــای	جدیدــی	کــه	
دنیــای	امــروز	مــا	را	مجبــور	مــی	کنــد	بــه	آن	توجــه	کنیــم،	احیــا	

کنیــم.
ســید حســین نصــر دــر مقطــع کارشناســی دــر مؤسســه فنــاوری 
ماساچوســت تحــت تأثیــر »فريتهــوف شــوان« فیلســوف، قــرار 
گرفــت. نصــر تحصیــالت تکمیلــی خــود را در دانشــگاه هــاروارد 
ــته  ــر رش ــد د ــی ارش ــت کارشناس ــس از درياف ــه و پ ــه داد ادام
ژئوفیزيــک دــر ســال 1۹58 دــر رشــته تاريــخ علــم بــا گرايــش 
علــوم اســالمی بــا درجــه دکتــری فــارغ التحصیــل شــد. پــس از	
ــکا،	 چندیــن	ســال	تدريــس	دــر	دانشــگاه	های	مختلــف	دــر	آمري
ــم	اســتادی	دــر	دانشــگاه	 ــه	وی	پیشــنهاد	کرســی	دائ ســرانجام	ب
ــا	بــه	امــروز	بــه	فعالیــت	دــر	آن	 جــورج	واشــنگتن	دادــه	شــد	و	ت

دانشــگاه	ادامــه	دادــه	اســت.
»جــوان	مســلمان	و	دنیــای	متجــدد«،	»اســالم	و	تنگناهــای	
انســان	متجــدد«،	»ســه	حکیــم	مســلمان	)ابــن	ســینا،	ابــن	عربــی	
و	ســهروردی(«	و	»نیــاز	بــه	علــم	مقــدس«	از	جملــه	آثــار	وی	بــه	

ــد. شــمار	مــی	رون
گفتگــوی	اختصاصــی	خبرگــزاری	مهــر	بــا	پروفســور	سیدحســین	
نصــر	در	خصــوص	احیــای	تمــدن	اســالمی	و	نســبت	ايــن	تمــدن	
بــا	تمــدن	غــرب	و	جايــگاه	انســان	در	تمــدن	اســالمی	در	ادامــه	از	

نظــر	مــی	گــذرد؛

ــا و  ــاره احی ــی درب ــث گوناگون ــا مباح ــن روزه || ای
ــود و  ــی ش ــرح م ــالمی مط ــدن اس ــازی تم بازس
متفکــران شــاخصی در جهــان اســالم در طــی یــک 
قــرن گذشــته در پــی احیــا و بازســازی تمــدن 
اســالمی بــوده انــد. حضرتعالــی نیــز در زمــره چهــره 
ــالمی  ــدن اس ــای تم ــث احی ــه بح ــتید ک ــی هس های
را دنبــال مــی کنیــد. مهــم تریــن راهکارهــای 
ــالمی  ــدن اس ــای تم ــرای احی ــما ب ــنهادی ش پیش

ــت؟ چیس
ــی	 ــت.	يعن ــالمی	اس ــدن	اس ــول	تم ــن	اص ــه	اول	بازيافت در	وهل
بازگشــتن	بــه	ســنت	خــود	اســالم	و	اصــول	و	عقايــد	و	اشــکال	آن	
کــه	از	متافیزيــک	گرفتــه	تــا	هنــر	کــه	ريشــه	آن	وحــی	اســالمی	
اســت	کــه	بعــد	از	آمــدن	آن	وحــی	توســط	آن	شــاخه	هــای	مختلف	
بــا	کاشــته	شــدن	آن	ريشــه	در	زمینــه	ای	فرهنگــی	گوناگــون	چون	

ايــران	و	مصــر	بــه	وجــود	آمــد.
ــد	انجــام	 ــرای	آنکــه	تمــدن	اســالمی	را	بشناســیم	دو	کار	باي مــا	ب
دهیــم؛	يکــی	ايــن	کــه	آنچــه	را	کــه	از	تمــدن	اســالمی	فعــال	باقی	
ــا	شــعر	و	 ــه	ت ــم	گرفت ــه	قدي ــم؛	از	ابنی ــا	دقــت	حفــظ	کنی ــده	ب مان
فلســفه	و	هــر	چیــز	ديگــر.	در	واقــع	اينهــا	را	نبايــد	ناديــده	گرفــت،	
چــرا	کــه	مــا	نمــی	توانیــم	از	صفــر	شــروع	کنیــم.	ثانیــا	بايــد	اصول	

ــه	 ــاره	اضاف ــی	دوب ــه	آن	فصل ــم	و	ب ــاره	بازيابی ــدن	را	دوب ــن	تم اي
کنیــم.

برخــی	اعــالم	کــرده	انــد	کــه	بايــد	يــک	تمــدن	جديــد	اســالمی	
بســازيم.	اصــاًل	بــه	ايــن	موضــوع	اعتقــادی	نــدارم.	درواقــع	چنیــن	
ــن	 ــک	دي ــت	ي ــر	وق ــت.	ه ــاده	اس ــاق	نیفت ــخ	اتف ــزی	در	تاري چی
ــه	وجــود	 ــک	تمــدن	را	ب ــا	ي ــد	از	مدته ــده	بع ــا	آم ــه	دنی ــی	ب بزرگ
آورده	و	آن	تمــدن	ادوار	مختلــف	داشــته	و	فــراز	و	نشــیب	و	قــوت	و	
ضعــف	داشــته	اســت.	بــرای	نمونــه	تمــدن	چیــن	تمدنــی	4	هــزار	

ســاله	اســت.
ــن	 ــه	دي ــود	ب ــی	ش ــعب	م ــه	منش ــی	ک ــن	چین ــن	آغازي از	دي
ــن	 ــد	و	چی ــو	آم ــه	مائ ــروزه	ک ــا	ام ــی	ت ــن	دائوي کنفوســیوس	و	دي
ــع	 ــود	و	در	واق ــش	نب ــری	بی ــه	ظاه ــه	البت ــرد	ک ــت	ک را	کمونیس
اليــه	هــای	عمیــق	تــر	باقــی	مانــد،	طــی	چنــد	هــزار	ســال	فــراز	
ــز	 ــد	نی ــن	شــاهد	هســتیم.	در	مــورد	هن ــادی	را	در	چی و	نشــیب	زي
ــورد	اســالم	و	 ــدو	صــادق	اســت.	در	م ــن	هن ــا	آيی ــن	موضــوع	ب اي

ــم. ــوده	اي ــراز	و	نشــیب	ب ــن	ف ــاهد	اي ــز	ش مســیحیت	نی
مــن	اعتقــاد	نــدارم	کــه	مــی	شــود	تمــدن	جديــدی	ســاخت	بــدون	
وحــی	جديــد.	وحــی	جديــد	نیــز	بــر	اســاس	اعتقــاد	مــا	مســلمانان	
ــرم)ص(	 ــر	اک ــن	اســت	و	پیامب ــن	دي ــد.	اســالم	آخري ــد	آم نخواه

خاتــم	االنبیــاء	هســتند.
بــر	ايــن	اســاس	مــا	دو	وظیفــه	مقابــل	خودمــان	داريم؛	يکــی	حفظ	
ــه	 آنچــه	از	تمــدن	اســالمی	باقــی	مانــده	اســت.	ايــن	عــذر	و	بهان
ــد	کــرد	را	 ــد	تقلی ــد	و	مــدرن	اســت	و	از	غــرب	باي کــه	عصــر	جدي
اصــاًل	قبــول	نــدارم.	دوم	بايــد	ســعی	کنیــم	اصــول	ايــن	تمــدن	را	
ــه	آن	نوشــته	 ــه	آنچــه	موجــود	اســت	و	آنچــه	راجــع	ب ــا	توجــه	ب ب
شــده	و	فکــر	شــده	بازيابیــم	و	ســعی	کنیــم	در	اســتمرار	ايــن	تمدن،	

بــرای	ايــن	اصــول	کابردهــای	جديــدی	پیــدا	کنیــم.
مثــال	شهرســازی	جديــد	ماننــد	شهرســازی	يــزد	و	کاشــان	در	دوره	
ــد	شــبیه	شهرســازی	 ــن	حــال	نباي ــی	در	عی ســلجوقی	نیســت	ول
پاريــس	شــود.	البتــه	در	حــال	حاضــر	مــا	داريــم	شــهرهای	ايــران	
ــازی	 ــفه	شهرس ــا	اصــاًل	فلس ــی	م ــم	و	گوي ــی	کنی ــبیه	آن	م را	ش
نداشــته	ايــم!	بايــد	اصــول	شهرســازی	خودمــان	را	در	نظــر	بگیريــم	
و	ســعی	کنیــم	آن	را	در	وضــع	فعلــی	و	احتیاجاتــی	کــه	االن	داريــم	

بــه	کار	بگیريــم.
ــورد	فلســفه،	 ــردم.	در	م ــه	مطــرح	ک ــود	ک ــال	کوچکــی	ب ــن	مث اي
انديشــه،	کالم،	ادبیــات	و	هنــر	و	خــط	و	...	نیــز	بايــد	ايــن	دو	اصــل	

را	دنبــال	کنیــم.

|| بــه موضــوع فلســفه اشــاره فرمودیــد. فلســفه چــه 
نقشــی در احیــای تمــدن اســالمی دارد؟

ــن	 ــه	اي ــخ	ب ــه	پاس ــی	دارد.	اواًل	اينک ــی	اساس ــش	خیل ــفه	نق فلس
ســوال	کــه	چــرا	مــا	اصــاًل	بايــد	تمــدن	خودمــان	را	حفــظ	کنیــم،		
از	يــک	جهــان	بینــی	فلســفی	مــی	آيــد	و	يــک	فلســفه	ای	در	آن	
اســت	و	فقــط	مبتنــی	بــر	عــادت	و	يــا	میــراث	اســالفمان	نیســت	
بلکــه	مــا	در	آن	تمــدن	يــک	زيبايــی	و	حقیقتــی	مــی	بینیــم	کــه	
ــل	هســتیم	و	درصــدد	حفــظ	آن	 ــرای	آن	يــک	ارزش	مطلــق	قائ ب

هســتیم.
ــا	ايــن	فکــر	و	آنچــه	شــما	پیشــنهاد	مــی	کنیــد	 فلســفه	از	ابتــدا	ب
عجیــن	اســت.	يعنــی	بــدون	تفکــر	عمیــق	فلســفی	نمــی	شــود	به	
بازســازی	تمدنهــا	پرداخــت.	يــک	نويســنده	غربــی	بــه	نــام	»ويــل	
ــه	 ــه	شــد	ب ــان	فارســی	ترجم ــه	زب ــم	ب ــارش	ه ــه	آث ــت«	ک دوران
سلســله	تاريــخ	بشــر	پرداخــت.	فــرد	ديگــری	کــه	در	ايــن	زمینــه	
ــر	 ــن	دو	نف ــت.	اي ــی«	اس ــد	توين	ب ــت	»آرنول ــده	اس ــناخته	ش ش
ــن	دو	 ــد.	اي ــه	ان ــف	پرداخت ــای	مختل ــه	تمدنه ــتند	و	ب ــخ	نوش تاري

ــه	فلســفه	ای	کــه	 ــدون	توجــه	ب ــن	کار	را	ب ــد	اي نمــی	توانســته	ان
در	ايــن	تمدنهــا	بــوده	انجــام	دهنــد.	پــس	يــک	فلســفه	ای	راجــع	
بــه	تاريــخ	نــگاری	دربــاره	تمــدن	وجــود	دارد.	فلســفه	همیشــه	در	
وســط	میــدان	قــرار	دارد	و	اواًل	بــدون	فلســفه	کار	نمی	تــوان	آن	کار	
را	انجــام	داد	و	ثانیــاً	بــدون	فلســفه	اســالمی	بــه	معنــای	عمیــق	آن،	

شــاخ	و	برگهــای	تمــدن	مــا	آشــکار	نمــی	شــود.
رمــز	فضــای	گنبدهــا	و	يــا	مثــاًل	صحــن	مســجد	جامــع	اصفهــان	
فقــط	بــا	معمــاری	بــه	دســت	نمــی	آيــد	بلکــه	بايــد	آشــنايی	بــه	
هندســه	مقــدس	و	رياضیات	ســنتی	اســالمی	که	ريشــه	در	فلســفه	

هــای	اســالمی	دارد	داشــت.
لذا	فلسفه	سهم	بزرگی	در	احیای	تمدن	اسالمی	دارد.

ــرب در  ــدن غ ــیطره تم ــر س ــرن اخی ــد ق || در چن
جــای جــای جهــان محســوس اســت. تمــدن جدیــد 
ــت  ــر شماس ــه مدنظ ــی ک ــی های ــا ویژگ ــالمی ب اس
چــه نســبتی بــا ایــن تمــدن غــرب خواهــد داشــت؟
ــال	و	 ــته،	ح ــک	گذش ــرب	ي ــالمی	و	غ ــدن	اس ــن	تم ــه	بی رابط
آينــده	دارد	کــه	بــه	اعتقــاد	مــن	ايــن	3	مرحلــه	بــا	يکديگــر	خیلــی	
تفــاوت	دارنــد.	در	گذشــته	دورتــر	يعنــی	در	قــرون	وســطی	تمــدن	
غــرب	خواهــر	تمــدن	اســالمی	در	بســیاری	از	جهــات	بــود.	گرچــه	
جنگهــای	صلیبــی	در	جاهايــی	چــون	سیســیل	و	اســپانیا	و	ديگــر	
مناطــق	انجــام	گرفــت	بــا	ايــن	حــال،	ديــن	غــرب	»مســیحیت«	
بــود	و	متعلــق	بــه	خانــواده	اديــان	ابراهیمــی	بــود	کــه	ديــن	مبیــن	

ــق	دارد. ــه	آن	تعل اســالم	هــم	ب
فرهنــگ	غــرب	خیلــی	عمیــق	از	فرهنــگ	اســالمی	متأثــر	شــده	
بــود،	چــه	در	فلســفه	و	چــه	در	علــوم	مختلــف	و	حتــی	در	کالم.	بــه	
همیــن	جهــت،	گرچــه	ظاهــر	امــر	ايــن	طــور	بــه	نظــر	نمی	آمــد،	
ــر	 ــد،	ظاه ــی	کردي ــگاه	م ــا	مســجد	ن ــا	و	ي ــه	کلیس ــه	ب ــی	ک وقت
ــر	مــی	نگريســتید،	 ــی	اگــر	عمیــق	ت ســاختمان	هیچــی	نبــود،	ول
ــان	ايــن	دو	 متوجــه	مــی	شــديد	کــه	شــباهت	هــای	بســیاری	می

ــود	دارد. ــدن	وج تم
ــن	 ــرب	اي ــد	غ ــه	موجــب	ش ــود	ک ــباهت	های	بســیار	ب ــن	ش همی
ــه	 ــرد	ک ــی	ک ــاور	نم ــون	ب ــد،	چ ــته	باش ــالم	داش ــا	اس ــاد	را	ب عن
خداونــد	پــس	از	مســیحیت	يــک	دیــن	بــا	ايــن	قدــرت	کــه	نزدیک	
بــه	مســیحیت	باشــد،	نــازل	کنــد.	از	همیــن	روی،	میــان	ايــن	دــو	
تمدــن	يــک	نــوع	عنــاد	دینــی	و	دــر	عیــن	حــال	يــک	نــوع	احترام	
فرهنگــی	عمیــق	دــر	همــه	رشــته	ها	از	شــعر	و	ادبیــات	گرفتــه	تــا	

معمــاری	وجــود	داشــت.
ــد	 ــاهده	ش ــأله	مش ــن	مس ــانس	اي ــوره	رنس ــیدن	د ــس	از	فرارس پ
ــالم	 ــا	اس ــاد	ب ــانس،	عن ــای	رنس ــن	جنبه	ه ــی	از	مهم	تري ــه	يک ک
بــود.	هیــچ	چیــزی	تمســخرآمیزتر	از	ايــن	نیســت	کــه	بســیاری	از	

گفتگوی تفصیلی مهر با سیدحسین نصر؛
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ـــو گـفتــگـ

ــه	 ــد	ک ــی	گوين ــلمان	م ــد	مس ــران	متجد متفک
بزرگــی	اســالم	دــر	ايــن	اســت	کــه	باعــث	
رنســانس	دــر	اروپــا	شــد.	ايــن	بزرگتريــن	اهانــت	

ــت. ــالم	اس ــه	اس ب
ــان	 ــت	بد ــگاه	نادرس ــن	دید ــن	اي ــرح	کرد مط
معناســت	کــه	اســالم	باعــث	الحــاد	و	بــی	دینــی	
ــا	شــد.	 ــی	ه ــد	غرب ــن	دی و	»بشــر-مرکزی«	بود
ــالمی	 ــوم	اس ــا	عل ــالم	ب ــت.	اس ــور	نیس ــن	ط اي
ــرن	 ــر	انقــالب	علمــی	ق ســهم	بســیار	مهمــی	د
هفدهــم	»گالیلــه«	ايفــا	کــرد.	»گالیلــه«	هنگامــی	
ــه«	 ــن	باج ــاله	ای	از	»اب ــر	رس ــود،	ب ــوان	ب ــه	ج ک
ــیه	 ــپانیا،	حاش ــلمان	اس ــروف	مس ــان	مع فیزيکد

ــود. ــته	ب نوش
روی	هــم	رفتــه	بايــد	گفــت	کــه	رنســانس	دــوره	
ــن	 ــلمانان	همی ــر	مس ــود	و	اگ ــالم	ب ــا	اس ــاد	ب عن
يــک	موضــوع	را	يــاد	مــی	گرفتنــد	خیلــی	چیزهــا	
ــش	 ــه	بی ــد	ک ــوش	کردن ــد.	فرام ــه	بودن را	آموخت
ــراج	 ــن	اخ ــان	التی ــی	را	از	زب ــه	عرب ــزار	کلم از	ه

ــن	نباشــد. ــان	التی ــر	زب ــوذ	خارجــی	د ــا	نف ــد	ت کردن
ايــن	گونــه	نیســت	کــه	دوره	رنســانس	خیلــی	بــه	اســالم	نزديــک	
باشــد،	بلکــه	از	لحــاظ	فلســفی،	فکــری،	کالمــی،	علــوم	طبیعــی،	
ــن	مســأله	مشــاهده	 ــوم	درســت	برعکــس	اي رياضــی	و	ديگــر	عل

مــی	شــود.
ــا	 ــرون	وســطی	ت ــه	از	ق ــود	ک ــن	دوره	گذشــته	ب ــه	هــر	حــال	اي ب
رنســانس	و	از	رنســانس	تــا	قــرن	بیســتم	عنــاد	بــا	اســالم	در	مغرب	

زمیــن	ادامــه	پیــدا	کــرد.
ــا	 ــف	ب ــطی	مخال ــرون	وس ــه	ق ــم	ک ــرار	کن ــت	تک ــاز	الزم	اس ب
ــه	 ــرام	ب ــت	احت ــا	نهاي ــال	ب ــن	ح ــود	و	در	عی ــالم	ب ــن	اس دي
فرهنــگ	اســالمی	و	حتــی	علــوم	عقلــی	اســالمی!	از	دوره	
ــرت	 ــا	نف ــوأم	ب ــد	ت ــی	مان ــرت	باق ــد،	آن	نف ــه	بع ــانس	ب رنس
ــن	مســأله	 ــدن	اســالمی.	اي ــگ	و	تم ــوم	و	فرهن ــه	عل نســبت	ب

ــتیم. ــاهد	هس ــی	ش ــا	دوران	کنون را	ت
در	دوران	فعلــی	کــه	از	قــرن	نوزدهــم	و	يــا	شــايد	هجدهــم	تــا	بــه	
ــالمی	 ــدن	اس ــردن	تم ــن	ب ــار	از	بی ــرد،	در	کن ــروز	را	دربرمی	گی ام
ــه	 ــد	ب ــه	من ــی	عالق ــده	غرب ــک	ع ــا	ي توســط	اســتعمار	و	غربی	ه
مطالعــه	تمــدن	اســالمی	و	شــرق	شناســی	پیدا	شــدند.	میســیونرها	
هــم	از	طــرف	ديگــر	مطالعاتــی	در	مــورد	اســالم	و	فرهنــگ	
اســالمی	انجــام	مــی	دادنــد	و	کــم	کــم	ايــن	از	قــرن	نوزدهــم	بــه	
ــس	و	 ــه،	انگلی ــان،	فرانس ــدا	در	آلم ــد.	در	ابت ــی	درآم ــورت	علم ص
ســپس	آمريــکا	و	جاهــای	ديگــر	رشــته	شــرق	شناســی	بــه	وجــود	

ــته	و	دارد. ــرار	داش ــب	آن	ق ــی	در	قل ــالم	شناس ــه	اس ــد	ک آم
ــس	کاذب	 ــه	نف ــکای	ب ــوع	ات ــک	ن ــرب	ي ــن	جهــت	غ ــه	همی ب
پیــدا	کــرد	کــه	خیلــی	خــوب	بــا	اســالم	آشناســت،	چــون	روش	
ــا	 ــی	و	صرف ــه	منطق ــم	را	ک ــرن	هجده ــوص	الادری	ق مخص
اســتداللی	و	راسیونالیســت	اســت	بــرای	تجزيــه	و	تحلیــل	
اســالم	و	تمــدن	اســالمی	بــه	کار	بــرد	و	گويــی	از	خــود	
مســلمانان	بهتــر	می	فهمنــد	کــه	اســالم	چیســت.	ايــن	مســخره	
ــان	 ــرد.	از	آن	زم ــدا	ک ــه	پی ــی	دوم	ادام ــگ	جهان ــا	جن ــازی	ت ب
ــی	 ــرق	شناس ــته	ش ــود	رش ــی	در	خ ــوع	طغیان ــک	ن ــد	ي ــه	بع ب
ــد	 ــد	آمدن ــی	پدي ــان	غرب ــده	ای	از	شرق	شناس ــد	و	ع ــاد	ش ايج
ــان	 ــرق	شناس ــر	ش ــا	نظ ــی	اينه ــد	ول ــناس	بودن ــه	اســالم	ش ک
را	قبــول	نداشــتند.	يــک	گــروه	مثــل	»کمــپ	اســمیت«،	
»لويــی	ماســینیون«،	»هانــری	کربــن«	و	بــه	ويــژه	دانشــمندان	
فرانســوی	و	از	ســوی	ديگــر	دانشــمندان	انگلیســی	و	آمريکايــی	
ــالمی	 ــدن	اس ــرای	تم ــودن،	ب ــی	ب ــود	غرب ــا	وج ــان	ب خودش
اصالــت	دينــی	و	فکــری	قائــل	بودنــد	و	تــالش	کردنــد	تــا	بــاب	
ــگاه	 ــی	را	در	دانش ــالم	شناس ــی	و	اس ــرق	شناس ــدی	از	ش جدي

ــد. ــا	رواج	دهن ــکا	و	اروپ ــای	آمري ه
ــا	»رنــه	گنــون«	در	ســالهای	 از	ســوی	ديگــر	تفکــر	ســنتی	کــه	ب
1۹۲0	و	دهــه	قبــل	و	بعــد	از	آن	در	فرانســه	آغــاز	شــد،	يــک	نهضت	
خیلــی	مهمــی	ايجــاد	کــرد	و	افــرادی	چــون	»فريتهــوت	شــوآن«،	
»تیتــوس	بورکهــارت«	اصیــل	تريــن	حقايــق	اســالم	را	بــه	تمــدن	

ــن	 ــون	»مارتی ــرادی	چ ــتان	اف ــتند	و	در	انگلس ــه	داش ــرب	عرض غ
ــه	 ــتون	اســمیت«	ک ــون	»هیوس ــرادی	چ ــکا	اف ــز«	و	در	آمري لینگ
اصــواٌل	از	ديــدگاه	درون	اســالم	مــی	نوشــتند	ولــی	در	غــرب	بودنــد	
ــد،	توانســتند	لســان	غربــی	را	بــرای	ارائــه	حقايــق	 يــا	غربــی	بودن

اســالم	بــه	کار	ببرنــد.
زمــان	فعلــی	بــه	ايــن	صــورت	اســت.	يعنــی	از	يــک	جهــت	ايــن	
بیــان	اصیــل	اســالم	توســط	ســنت	گرايــان	و	برخــی	از	غربیهــای	
بــی	نظــر	و	همچنیــن	گــروه	جديــدی	از	مســلمانان	کــه	بــه	زبــان	
ــود	دارد.	 ــند،	وج ــی	نويس ــب	م ــته	و	مطل ــنايی	داش ــی	آش انگلیس
ماننــد	ايــن	بنــده	حقیــر	کــه	در	غــرب	هســتم	و	بــه	زبان	انگلیســی	
مطلــب	مــی	نويســم.	تعــداد	مســلمانانی	کــه	بــه	زبــان	انگلیســی	
ــی	 ــی	و	ايتالیاي ــد	فرانســوی،	آلمان ــان	هــای	ديگــری	مانن ــا	زب و	ي
مــی	نويســند	رو	بــه	گســترش	اســت	و	خــود	ايــن	عامــل	مهمــی	
اســت.	ازهمیــن	رو،	مــا	ايــن	بیــان	اصیــل	اســالم	را	بــرای	بــار	اول	

ــم. ــان	حــال	داري در	زم
ــان	 ــم	همچن ــورت	قدي ــه	ص ــی	ب ــرق	شناس ــر،	ش ــوی	ديگ از	س
اســتمرار	دارد	و	میســیونرها	هــم	بــه	صــورت	ديگــری	بــه	اســالم	
حملــه	مــی	کننــد.	در	کنــار	ايــن	هــا	بــا	شــکل	جديــدی	از	اســالم	
هراســی	مواجــه	هســتیم.	بســیاری	ســعی	در	تقويــت	ايــن	اســالم	
هراســی	کــه	خیلــی	هــم	مســخره	اســت	و	بنــده	هــم	نمــی	دانــم	
کــه	ايــن	بــه	دلیــل	داشــتن	بمــب	اتــم	اســت	يــا	چیــز	ديگــر	کــه	
بنــده	مطلــع	نیســتم!	دارنــد.	بنــده	نمــی	دانــم	از	چــه	هــراس	دارند!	
بايــد	توجــه	داشــت	کــه	مــوج	اســالم	هراســی	در	اروپــا	بــه	شــدت	
دنبــال	مــی	شــود.	در	فرانســه،	دانمــارک،	انگلســتان	و	آلمــان	ايــن	
مــوج	وجــود	دارد	و	يــک	نهضــت	ضــد	اســالمی	در	ايــن	کشــورها	و	

همچنیــن	آمريــکا	بــه	وجــود	آمــده	اســت.
بنــده	ايــن	نهضــت	را	بــه	ويــژه	در	آمريــکا	خیلــی	کوتــاه	مــی	بینم.	
بايــد	ديــد	کــه	نتیجــه	انتخابــات	آمريــکا	چــه	مــی	شــود	ولــی	بــا	
ايــن	حــال	مــی	تــوان	گفــت	کــه	ايــن	مرحلــه،	مرحلــه	کوتاه	ســیر	
حیــات	اســالم	و	غــرب	اســت.	در	حــال	حاضــر،	حیــات	اســالم	در	
غرب	مســتمر	اســت.	اقلیــت	های	مســلمان	همچــون	يهوديــان	در	
آمريــکا	حضــور	دارنــد	و	جزئــی	از	بافــت	جامعــه	آمريــکا	محســوب	
ــا	 ــب	اروپ ــون	مســلمان	در	قل ــن،	۲5	میلی مــی	شــوند.	عــالوه	براي

هســتند.
دــر	ايــن	میــان،	مــن	مســلماناِن	آلبانــی	و	کــوزوو	و	کشــورهايی	از	
ايــن	دســت	را	حســاب	نمــی	کنــم	کــه	بــه	خودــی	خــود	جمعیــت	
ــکار	کــرد.	مقصــود	مــن	 ــوان	آن	را	ان زيادــی	هســتند	کــه	نمــی	ت
ــق	 ــر	از	طري ــال	اخی ــا	۶0	س ــی	50	ي ــه	ط ــت	ک ــی	اس اروپايی	هاي
ــت	 ــالم،	وارد	ام ــن	اس ــن	مبی ــه	دی ــن	ب ــا	گرويد ــرت	و	ي مهاج

ــد. اســالمی	شــده	ان
بــه	نظــر	مــن	حضــور	اســالم	دــر	غــرب،	حضــور	عمیــق،	مســتمر	
و	قــوی	اســت.	آيندــه	اســالم	هــم	دــر	داراالســالم	اســت	و	هــم	
دــر	غــرب،	چراکــه	امــروز	غــرب	مرکــز	ارتباطــات	جهانــی	و	مرکــز	
قدــرت	نظامــی	و	اقتصادــی	اســت.	اقلیــت	مســلمانی	کــه	دــر	حال	
حاضــر	دــر	اروپــا	زندگــی	مــی	کننــد	و	متفکــران	آن	نقــش	مهمــی	

ــان	اســالم	 ــه	جه ــر	شــکل	دهــی	آيند د
داشــته	و	دارنــد.

ــث  ــه بح ــد ب ــاره فرمودی || اش
ــی  ــک بخش ــی. ی ــالم هراس اس
از آن بــه معضــل تکفیریهــا در 
جهــان اســالم مربــوط مــی 
ــتاویز  ــک دس ــل ی ــود. حداق ش
ــات  ــوع اقدام ــن موض ــرای ای ب
تروریســتی تکفیریهــا اســت. 
ایــن پدیــده را چگونــه مــی توان 
حــل و فصــل کــرد؟ راه درمــان آن 

ــت؟ چیس
ــا	 ــگاه	م ــه	از	دید ــن	پدید ــان	اي راه	درم
ــا	از	 ــت،	ام ــاده	اس ــیار	س ــلمانان	بس مس
ــه	 ــت	ک ــد	گف ــا	باي ــی	ه ــگاه	غرب دید
ــر	 ــتند.	د ــان	آن	نیس ــان	پاي ــا	خواه آنه
واقــع	راه	درمــان،	انجــام	دــو	کار	اســت؛	
يکــی	اينکــه	مــا	نبايــد	کاری	کنیــم	کــه	آمــاج	انتقادــات	غربــی	
هــا	قــرار	بگیريــم.	مشــاهده	مــی	کنیــد	قتــل	عــام	هايــی	کــه	
ــام	اســالم	نوشــته	 ــه	ن دــر	ســوريه	و	عــراق	اتفــاق	مــی	افتــد	ب
مــی	شــود.	درســت	اســت	کــه	مســلمانان	مســئول	ايــن	جنايــت	
ــی	شــود.	 ــام	م ــا	تم ــام	آنه ــه	ن ــال	ب ــه	هرح ــا	ب ــا	نیســتند	ام ه
وقتــی	کــه	مــن	بــه	عنــوان	مســلمان	دــر	خیابــان	هــای	آمريــکا	
ــر	 ــی	روم،	چــه	بخواهــم	و	چــه	نخواهــم	ســفیر	اســالم	د راه	م
ــان	 ــر	جه ــن،	هرآنچــه	د ــوم.	بنابراي ــی	ش ــکا	محســوب	م آمري

ــد. ــه	برمــی	گرد ــه	بند ــد	ب ــوع	بپیوندن ــه	وق اســالم	ب
در	حــال	حاضــر	علمــای	اســالمی	در	ممالــک	اســالمی	بــه	
ــود	و	 ــته	های	خ ــی	نوش ــنن	در	تمام ــل	تس ــون	اه ــژه	روحانی وي
سخنرانی	هايشــان	بايــد	در	قبــال	جنايــت	هايــی	کــه	بــه	نام	اســالم	
امــا	توســط	دشــمنان	اســالم	انجــام	مــی	شــود،	موضــع	گرفتــه	و	

ــند. ــته	باش ــت	داش ــه	فعالی ــن	زمین ــر	در	اي ــوی	ت ــی	ق خیل
ــده	 ــه	بن ــرد.	البت ــار	ک ــه	ســکوت	اختی ــن	زمین ــوان	در	اي نمــی	ت
نمــی	گويــم	کــه	کســی	ســکوت	کــرده	امــا	معتقــدم	کــه	برخــی	
ــاد	 ــه	زي ــن	زمین ــنن	در	اي ــل	تس ــای	اه ــژه	علم ــه	وي ــا	ب ا	زعلم
ــه	آن	 ــد.	بدبختان ــد	و	حــرف	نمــی	زنن موضــع	گیــری	نمــی	کنن
ــار	 ــازه	انتش ــا	اج ــد،	غربی	ه ــی	زنن ــرف	م ــه	ح ــم	ک ــته	ه دس
ســخنان	آنهــا	را	نمی	دهنــد	.بنابرايــن،	راهــکار	اول	از	خــوِد	
امــت	اســالمی	شــروع	مــی	شــود	و	از	علمــاء	کــه	مــی	بايســت	
ــام	اســالم	صــورت	 ــه	ن ــه	ب ــیانه	ای	ک ــات	وحش ــال	اقدام در	قب

ــم	بايســتند. ــرد،	محک ــی	گی م
ــیحیان	 ــان	و	مس ــا	يهودي ــردن	ب ــرار	ک ــاط	برق ــکار	دوم،	ارتب راه
ــاط	 ــرف	زدن	و	ارتب ــا	ح ــیله	ب ــن	وس ــا	بدي ــت	ت ــت	اس ــوش	نی خ
بــا	آنهــا	از	آنچــه	کــه	بــه	نــام	اســالم	صــورت	مــی	گیــرد،	تبــری	

ــود. ــته	ش جس
در	فرانســه	و	در	قــرن	هفدهــم	زمانــی	کــه	»ريشــیلیو«	بــه	قــدرت	
رســید	و	نخســت	وزيــر	شــد	يــک	کشــیش	بــود	و	صلیــب	جلــوی	
ســینه	خــود	مــی	گرفــت.	حــاال	تصــور	کنیــد	آقــای	والس	نخســت	
وزيــر	کنونــی	فرانســه	يــک	صلیــب	در	جلــوی	ســینه	خــود	حمــل	
کنــد.	ايــن	اصــاًل	قابــل	تصــور	نیســت	در	حــال	حاضــر.	در	واقــع	
ــه	 ــد	ک ــام	ده ــن	کار	را	انج ــت	اي ــی	توانس ــیلیو	م ــی	ريش زمان
مســیحیت	قــوی	بــود.	البتــه	در	آن	زمــان	کــه	مســیحیت	قــوی	بود	

همــه	چیــز	بــه	نــام	مســیحیت	نوشــته	مــی	شــد.
ــر	مشــرق	 ــرت	اســالم	د ــل	قد ــه	دلی ــه	ب ــن	اســت	ک ــت	اي واقعی
ــرد	آن	را	 ــورت	گی ــالم	ص ــوای	اس ــت	ل ــی	تح ــر	جنايت ــن،	اگ زمی
بــه	مســلمانان	نســبت	مــی	دهنــد.	مــا	بايــد	ايــن	واقعیــت	را	بــرای	
مســیحیان	و	يهودیــان	تبییــن	کنیــم	کــه	اســالم	اصیــل	جنايــت	
هايــی	نیســت	کــه	تحــت	اســم	اســالم	صــورت	مــی	گیــرد،	بلکــه	
ــه	 ــه	ک ــت.		همانگون ــالم	اس ــراف	از	اس ــن	انح ــأله	عی ــن	مس اي
انحــراف	از	دموکراســی	و	کمونیســم	نیــز	ممکــن	اســت	انحــراف	
ــوژی	 ــک	ايدئول ــراف	از	ي ــذا	انح ــت.	ل ــن	اس ــز	ممک ــالم	نی از	اس

ــی	ممکــن	اســت. ــی	دین ــا	يــک	جهــان	بین الادــری	ي
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ـــو گـفتــگـ

باقرالعلوم)ع(  دانشگاه  استاد  کردفیروزجایی،  یارعلی 
گفت: خواجه نصیر در احیای تفکر فلسفی در عصر خود 
سنگ تمام گذاشته است و از دستاوردها و روش فلسفی 

در عرصه کالم بهره برده است.
خواجه نصیر ازجمله بزرگان فرهنگ و تمدن اسالمی 
ایرانی است که جایگاه بسیار بزرگی در احیای تمدن 
اسالمی در بحرانی ترین شرایط تاریخی ایران و اسالم 
دارد، البته خواجه منتقدانی هم دارد و او را به خاطر حضور 
در دربار حاکمان جور شماتت می کنند. به هر حال 
تالشهای خواجه به غیر از فعالیت در عرصه سیاست و 
فرهنگ، در علم، فلسفه و کالم از او شخصیت یگانه ای 

است. ساخته 
به مناسبت سالروز درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی، 
در گفتگو با حجت االسالم یارعلی کردفیروزجایی، استاد 
این  نقش  و  بررسی جایگاه  به  باقرالعلوم)ع(  دانشگاه 
حکیم و فیلسوف بزرگ مسلمان در فلسفه و کالم اسالمی 

پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

|| در ابتــدای ایــن گفتگــو، مختصــری در مــورد 
ــرا  ــد؟ چ ــح دهی ــه اش توضی ــر و زمان ــه نصی خواج
ــع  ــت، در واق ــهور اس ــدر مش ــن ق ــر ای ــه نصی خواج

ــود؟ ــه ب ــی او چ ــات علم ــن اقدام مهمتری
محمــد	بــن	محمــد	بــن	الحســن،	مشــهور	بــه	خواجــه	نصیرالديــن	
ــتمدار	 ــم	و	سیاس ــدان،	منج ــم،	رياضی ــوف،	متکل ــی،	فیلس طوس
ــخ	والدت	او	 ــم	هجــری	اســت.	تاري شــیعی	اثناعشــری	قــرن	هفت
ــد.	اصلــش	از	جهــرود	 را	5۹۷	و	وفاتــش	را	۶۷۲	ه.ق	ثبــت	کــرده	ان
ــد	و	در	همانجــا	 ــا	آم ــه	دنی ــی	در	طــوس	ب ــود،	ول ــم	ب ــا	ق ســاوه	ي
ــد	 ــن	محم ــدرش	فخرالدي ــزد	پ ــه	ن ــه	در	فق ــد.	خواج ــزرگ	ش ب
بــن	حســن،	ابــن	میثــم	بحرانــی	)شــارح	نهــج	البالغــه(	و	عالمــه	
ــود(	و	ديگــران	و	در	 ــول	شــاگرد	خواجــه	ب ــوم	معق ــه	در	عل حلی)ک
معقــول	نــزد	قطــب	الديــن	مصــری،	کمــال	الديــن	يونــس	مصری،	
فريدالديــن	دامــاد،	شــیخ	معیــن	الديــن	ســالم	بــن	بــدران	مصــری	
ــود(	و	ديگــران	شــاگری	 ــد	متشــیع	هــم	ب ــه	ان ــی	)کــه	گفت معتزل
کــرد.	همچنیــن	عالمــه	حلــی،	قطــب	الديــن	شــیرازی	و	ابــن	میثم	

ــد. ــه	بودن ــی	از	شــاگردان	درس	فلســفه	و	کالم	خواج بحران
خواجــه	بــه	توصیــه	پــدرش	بــه	تحصیــل	علــوم	گوناگــون	اعــم	از	
فقــه،	اصــول،	رياضیــات،	فلســفه،	تفســیر	و	کالم	همت	گماشــت	و	
در	راه	تحصیــل	علــوم	از	ديــاری	بــه	ديــاری	مســافرت	مــی	کــرد.	
ــوده	 ــی	ب ــوب	و	ناامن ــی	و	آش ــزل	سیاس ــه	عصرتزل ــر	خواج عص
اســت.	لشــکر	مغــول	بــا	هجــوم	وحشــیانه	بــه	ايــران	و	عــراق	آن	
ــل	کــرد	و	انبوهــی	از	 ــه	تبدي ــه	ويران روزگار،	شــهرها	و	آباديهــا	را	ب

مــردم	را	از	دم	تیــغ	گذرانــد	يــا	آواره	بیابانهــا	و	صحراهــا	و	کــوه	هــا	
کــرده؛	کتابخانــه	هــا،	مســاجد	و	مراکــز	علمــی	را	نابــود	و	علمــا	و	
دانشــمندان	را	بــه	قتــل	رســاند	يــا	آواره	ســاخت.	خواجه	طوســی	در	
چنیــن	اوضاعــی	دعــوت	ناصرالديــن	عبدالرحیــم	بــن	ابــی	منصــور	
را	کــه	از	ســوی	عــالء	الديــن	محمــد	پادشــاه	اســماعیلیه	محتشــم	
قهســتان	بــود	و	در	قــالع	اســماعیلیه	در	خراســان	فرمانروايــی	مــی	
کــرد،	پذيرفــت	و	نــزد	او	رفــت.	خواجــه،	قــالع	اســماعیلیه	را	جــای	
امنــی	يافــت	کــه	از	فتنــه	و	آشــوب	مغولهــا	بــه	دور	بــود	و	از	ايــن	رو	
مدتــی	در	آنجــا	مانــد.	وی	مــورد	توجــه	محمــد	پادشــاه	اســماعیلیه	
قــرار	گرفــت	و	پــس	از	آن	بــه	قلعــه	میمــون	دز	بــه	خدمــت	عــالء	
الديــن	رفــت	و	از	ســوی	او	مــورد	تکريــم	فــراوان	قــرار	گرفــت.	بــا	
ايــن	حــال	بنــا	بــر	پــاره	ای	گزارشــها	حضــور	خواجــه	در	المــوت	و	
میمــون	دز	جنبــه	حبــس	و	تحــت	مراقبــت	بــودن	داشــته	اســت،	نه	
اينکــه	خــود	خواجــه	بــا	طیــب	خاطــر	مانــدن	در	آنجــا	را	برگزيــده	

باشــد.
از	آخريــن	عبارت	هــای	خواجــه	دــر	شــرح	اشــارات	ابــن	ســینا	بــر	
می	آيــد	کــه	او	بــا	طیــب	خاطــر	قــالع	اســماعیلیه	را	برنگزيدــه	بود،	
بلکــه	از	ســر	اکــراه	و	اضطــرار	دــر	آنجــا	بودــه	اســت.	وی	از	خداوند	
ــی	بخشــد	و	 ــر	او	را	از	آن	وضعیــت	رهاي مــی	خواهــد	هرچــه	زودت
باالخــره	دــر	ســال	۶54	هجــری	بــود	کــه	خورشــاه	اســماعیلی	بــا	
مشــورت	و	مصاحبــت	خواجــه	نصیرالدیــن	طوســی	تســلیم	هالکــو	
شــد	و	بدیــن	وســیله	دــوران	حکومت	اســماعیلیان	دــر	قــالع	ايران	
پايــان	يافــت.	خواجــه	که	حدود	ســی	ســال	دــر	دربــار	اســماعیلیان	
و	طــرف	مشــاوره	آنــان	بــود،	از	ايــن	پــس	مــالزم	هالکــو	و	مشــاور	

او	شــد.
گفتــه	انــد	نفــوذ	خواجــه	دــر	هالکــو	
ــو	هــر	 ــه	هالک ــود	ک ــی	رســیده	ب ــه	حد ب
تصمیمــی	را	بــه	تأيیــد	و	تصويــب	خواجــه	
مــی	رســاند.	خواجــه	که	بــه	همــراه	هالکو	
ــیس	 ــرح	تأس ــود،	ط ــه	ب ــه	رفت ــه	مراغ ب
ــرد،	 ــنهاد	ک ــو	پیش ــه	هالک ــه	را	ب رصدخان
هالکــو	پیشــنهاد	خواجــه	را	پذيرفــت	
و	خواجــه	را	دــر	مقــام	مســئول	تمــام	
و	 گمــارد	 عــراق	 و	 ايــران	 موقوفــات	
ســهمی	از	آن	را	بــه	امر	تأســیس	رصدخانه	
اختصــاص	دــاد.	خواجــه	نیــز	بــه	تأســیس	
ــن	 ــه	اي ــت	و	ب ــه	پرداخ ــه	مراغ رصدخان
منظــور	علمــا	و	رياضیدانــان	و	ســتاره	
ــف	 ــهرهای	مختل ــر	ش ــه	د ــان	را	ک شناس
پراکندــه	بودنــد،	بــه	مراغــه	دعــوت	و	برای	

ــرد. ــع	ک ــرری	وض ــا	مق آنه
وی	همچنیــن	کتابخانــه	ای	در	آنجــا	تأســیس	کــرد	و	به	گــردآوری	
کتــاب	از	گوشــه	و	کنــار	مملکــت	اســالمی	آن	روز	پرداخــت.	خواجه	
بیــش	از	چهارصــد	هــزار	جلــد	کتــاب	در	آن	کتابخانــه	گــرد	آورد	و	
بديــن	ترتیــب	مراغــه	را	بــه	مرکــز	علمــی	آن	روزگار	تبديــل	کــرد	
ــه	در	ســايه	اوضــاع	نابســامان	سیاســی	 ــا	را	ک ــم	و	علم ــازار	عل و	ب
و	اجتماعــی	و	امنیتــی	از	رونــق	افتــاده	بــود،	از	نــو	رونــق	بخشــید.	
خواجــه	در	بیشــتر	علــوم	روزگارش	دارای	تألیــف،	شــرح،	ترجمــه	و	
تقريــر	اســت.	او	در	منطــق،	فلســفه،	کالم،	رياضیــات،	نجــوم،	طب،	

فقــه،	اصــول	و	اخــالق	صاحــب	اثــر	اســت.

|| مهمترین کار فلسفی خواجه نصیر چه بود؟
مهمتريــن	اثــر	فلســفی	خواجــه،	شــرح	او	بــر	االشــارات	و	التنبیهات	
ابــن	سیناســت.	خواجــه	در	ايــن	کتــاب	ســخنان	کوتــاه	و	فشــرده	
ابــن	ســینا	را	بــه	تفصیــل	توضیــح	داده	و	اعتراضاتــی	را	کــه	
ــن	 ــر	اب ــر	االشــارات	و	التنبیهــات	ب فخــررازی	در	شــرح	خويــش	ب

ــه	اســت. ــرده،	پاســخ	گفت ســینا	وارد	ک
خواجــه	در	ايــن	شــرح	تقريبــا	بــه	طــور	کامــل	بــه	ابن	ســینا	وفــادار	
ــه	 ــه	مغالط ــان	دادن	وج ــق	آراء	او	و	نش ــر	دقی ــز	تقري ــده	و	ج مان
ــن	 ــت.	مهمتري ــرده	اس ــر	وی	کاری	نک ــراض	ب ــررازی	در	اعت فخ
اثــر	منطقــی	خواجــه	اســاس	االقتبــاس	اســت	کــه	آن	را	بــه	زبــان	
فارســی	نگاشــته	و	در	آن	مطابــق	ترتیــب	منطــق	شــفا	عمــل	کرده	
ــت،	 ــاهکار	اوس ــه	ش ــه،	ک ــی	خواج ــر	کالم ــن	اث ــت.	مهمتري اس
تجريدالعقائــد	اســت.	خواجــه	در	ايــن	کتــاب	ديــدگاه	هــای	کالمــی	
ــی	و	فلســفی	 ــه	روش	برهان ــوده،	ب ــا	آنجــا	کــه	مقــدور	ب خــود	را	ت
اثبــات	کــرده	و	بديــن	ترتیــب	در	فلســفی	کــردن	کالم	شــیعی	گام	
مهمــی	برداشــته	اســت؛	چنــان	کــه	مــی	تــوان	گفــت	پــس	از	ايــن	
بــود	کــه	کالم	به	فلســفه	بســیار	نزديــک	شــد.	موافقــان	و	مخالفان	
ــد	و	بســیاری	شــرحهای	نوشــته	 ــاب	شــرح	نوشــته	ان ــن	کت ــر	اي ب
شــده	بــر	آن	و	حواشــی	نگاشــته	شــده	بــر	شــروح،	نشــان	دهنــده	

ــر	ايــن	کتــاب	اســت. نفــوذ	و	اهمیــت	انکارناپذي

ــم  ــری ه ــالق ناص ــاب اخ ــا کت ــر ب ــه نصی || خواج
شــهره اســت. اهمیــت ایــن کتــاب و مباحــث آن تــا 

ــت؟ ــد اس ــه ح چ
اخـالق	ناصری	اثـر	خواجـه	در	حوزه	حکمت	عملی	اسـت.	بخشـی	
از	ايـن	کتـاب	دربـاره	اخـالق	و	ترجمـه	گونـه	ای	از	طهـارۀ	االعراق	
ابوعلی	مسـکويه	اسـت	که	خواجه	دو	بخش	ديگر	يعنـی	تدبیر	منزل	
و	سیاسـت	مـدن	را	نیز	به	آن	افزوده	اسـت.	خواجه	اخـالق	ناصری	را	
در	قالع	اسـماعیلیه	و	به	درخواسـت	ناصرالديـن	عبدالرحمن	بن	ابی	
منصور	نوشـته	اسـت	و	در	ديباچه	و	خاتمـه	آن	بزرگان	اسـماعیلیه	را	
مدح	و	ثنا	گفته	اسـت	اما	پس	از	شکسـت	اسـماعیلیه	و	جدايـی	او	از	
آنهـا	آن	ديباچـه	و	خاتمه	را	حـذف	و	ديباچـه	ای	ديگر	بر	آن	نوشـته	
اسـت	و	در	آن	توضیـح	داده	کـه	بـه	چه	دلیـل	اسـماعیلیان	را	مدح	و	

ثنا	گفتـه	بود.
از	آثــار	مهــم	ديگــر	خواجــه	مــی	تــوان	از	تحريــر	اصــول	
ــر	المجســطی،	المخروطــات،	االســطوانۀ،	تذکــرۀ	 ــدس،	تحري اقلی
االنصیريــۀ،	قواعــد	العقائــد،	مصــارع	المصــارع)در	نقــد	بــر	محمــد	
ــص	 ــینا(،	تلخی ــن	س ــاع	از	اب ــتانی	و	دف ــم	شهرس ــن	عبدالکري ب
ــل	 ــاب	محص ــح	کت ــب	و	تنقی ــد	المحصل)تهذي ــا	نق ــل	ي المحص
افــکار	المتقدمیــن	والمتأخريــن	از	فخــر	رازی(،	تعديــل	المعیــار	فــی	
ــری(	و	اوصــاف	 ــاب	مفضــل	ابه ــر	کت ــد	ب ــل	االفکار)نق ــد	تنزي نق

ــرد. ــام	ب ــن	ن ــراف	و	آداب	المتعلمی االش

|| نقـش خواجـه در احیـای فلسـفه بعـد از حمـالت 
غزالـی و شهرسـتانی و فخـر رازی به فلسـفه چه بود؟
در	پايــان	قــرن	پنجــم	و	در	تمــام	قــرن	ششــم	فلســفه	و	بــه	ويــژه	

استاد دانشگاه باقرالعلوم در گفتگو با مهر:

خواجه نصیر در فلسفی کردن کالم شیعی گام مهمی برداشته است
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ـــو گـفتــگـ

	 ــی)450ـ	 ــود.	غزال ــزی	ب ــد	و	تی ــای	تن ــاهد	نقده ــه	ش مابعدالطبیع
ــی	و	 ــد	فاراب ــه	نق ــی	ب ــی	دين ــفه	از	موضع ــت	الفالس 505(	در	تهاف
ابــن	ســینا	همــت	گماشــت؛	ابوالبــرکات	بغدادی)وفات	حــدود5۶0(	
در	المعتبــر	بــه	نقــد	ابــن	ســینا	پرداخــت.	محمــد	بــن	عبدالکريــم	
شهرســتانی)4۶۹ـ	548(	در	مصارعــۀ	الفالســفۀ	به	شــیوه	ای	جدلی	
بــه	رد	ابــن	ســینا	روی	آورد	و	فخــررازی	بــه	شــدت	بــر	فالســفه	و	
مباحث	فلســفی	تاخــت	و	آراء	ابــن	ســینا	را	در	االشــارات	والتنبیهات	
شــرح)و	بــه	قــول	خواجــه	طوســی،	جــرح(	کــرده	بــود	و	ســرانجام	
ــا	تأســیس	حکمــت	اشــراقی	 ــن	ســهروردی	ب شــیخ	شــهاب	الدي
بديلــی	بــرای	حکمت	مشــاء	ســینوی	بــه	دســت	داد	و	نظريــه	های	

مشــائی	را	بــه	نقــد	کشــید.
خواجــه	زمانــی	در	عرصــه	فلســفه	گام	نهــاد	کــه	وضعیــت	حکمــت	
ــه	انجــام	داد،	 ــن	زمین ــه	او	در	اي ــود.	کاری	ک ــرار	ب ــن	ق مشــاء	از	اي
ــون	و	 ــالت	گوناگ ــر	حم ــر	اث ــه	ب ــود	ک ــاء	ب ــت	مش ــای	حکم احی
ــا	او	 ــد؛	ام ــی	گردي ــوش	م ــروغ	و	خام ــم	ف ــه	ک ــه	رفت پرشــمار	رفت
ــا	و	 ــی	گوي ــا	بیان ــن	ســینا	را	ب ــدگاه	هــای	اب ــا	شــرح	اشــارات،	دي ب
شــفاف،	از	نــو	عرضــه	کــرد	و	نقدهــای	فخــررازی	را	پاســخ	گفــت	
و	بــا	نوشــتن	مصــارع	المصــارع	به	تشــکیکهای	شهرســتانی	پاســخ	

داد.

خواجــه	در	عرصــه	حکمت	عملــی	آراء	فارابی،	ابن	ســینا	و	مســکويه	
را	بــا	هــم	تلفیــق	کــرد	و	موضوعاتــی	را	کــه	يکــی	از	آنهــا	در	بــاب	
ــم	 ــل	و	ترمی ــا	آرای	ديگــری	تکمی ــود،	ب آن	اظهــار	نظــر	نکــرده	ب
کــرد	و	بديــن	ترتیــب	موجــب	پربارتــر	شــدن	آن	شــد.	در	حالــی	که	
ــرده	 ــردازی	ک ــط	نظريه	پ ــت	فق ــاب	سیاس ــی	در	ب ــو	فاراب از	يک	س
بــود	و	عمــال	در	آن	مداخلــه	نداشــت	و	از	ســوی	ديگــر	در	ابن	ســینا	
فعالیــت	سیاســی	بســیار	چشــمگیرتر	از	نظريه	پــردازی	بــوده	اســت.	
خواجــه	هــم	درگیــر	نظريــه	سیاســی	بــود	و	هــم	فعالیــت	سیاســی	
)ولــو	در	حــد	مشــاوره،	چــون	وزارت	خواجــه	چه	نــزد	اســماعیلیان	و	

چــه	در	نــزد	هوالکــو	اثبــات	نشــده	اســت.(

ــی  ــم م ــی متکل ــوف و برخ ــه را فیلس ــی خواج || برخ
داننــد، دکتــر دینانــی معتقــد اســت متکلــم دانســتن 
ــتن  ــا نوش ــت. ب ــه اوس ــا ب ــن جف ــه بزرگتری خواج
ــا  ــرد ی ــفی ک ــه کالم را فلس ــاد خواج ــد االعتق تجری

ــزل داد؟ ــه کالم تن ــفه را ب فلس
ــردن	آن	 ــفی	ک ــه	کالم	و	فلس ــه،	ب ــتاورد	خواج ــن	دس بزرگ	تري
ــاده	اش	 ــی	فوق	الع ــر	تواناي ــه	ب ــا	تکی ــه	ب ــود.	خواج ــوط	می	ش مرب
در	منطــق	و	فلســفه،	بــر	آن	شــد	تــا	اعتقــادات	و	باورهــای	دينــی	را	

بــه	روش	برهانــی	اثبــات	کنــد	و	بــه	شــبهه	هــا	و	اعتراضهــا	پاســخ	
ــه	 ــن	نکت ــر	فیلســوفان	پیــش	از	او	در	همی ــاز	خواجــه	ب دهــد.	امتی
نهفتــه	اســت	اوال	او	يــک	فیلســوف	تمــام	عیــار	اســت	و	در	احیــای	
تفکــر	فلســفی	در	عصــر	خــود	ســنگ	تمــام	گذاشــته	اســت	و	ثانیــا	
از	دســتاوردها	و	روش	فلســفی	در	عرصــه	کالم	بهــره	بــرده	اســت	و	
الزم	اســت	بــه	تفــاوت	حیثیــت	هــای	فلســفی	و	کالمــی	بــا	يــک	

ديگــر	توجــه	داشــت.
افــزون	برايــن	دســتاوردهای	خواجــه	منحصــر	بــه	فلســفه	و	کالم	
نیســت.	اودر	رياضیــات	و	ســتاره	شناســی	نیــز	دســتاوردهای	قابــل	
توجهــی	دارد.	خواجــه	را	در	نقــد	بــر	هیئــت	بطلمیوســی	نســبت	بــه	
ســتاره	شناســان	اروپايــی	ماننــد	کوپرنیــک	و	کپلــر	و	گالیلــه	دارای	
فضــل	تقــدم	دانســته	انــد	و	اشــکاالت	او	را	بــر	هیئــت	بطلمیوســی	

گامهــای	نخســت	انقــالب	کوپرنیکــی	شــمرده	انــد.
خواجـه	از	نظـر	نبـوغ	و	جامعیت	رشـته	هـای	گوناگـون	علمی	فقط	
با	ابن	سـینا	قابل	مقايسـه	اسـت؛	هـر	چنـد	از	نظر	فلسـفی	ابتکارات	
قابل	توجهی	نداشـته	اسـت.	با	کوششـهای	او	بود	که	نه	تنها	مشـعل	
حکمت	مشـاء	دوبـاره	فروزان	گشـت،	بلکه	تمدن	اسـالمی	که	رو	به	
افـول	گذاشـته	بود	جان	تـازه	گرفت،	گرچه	کـه	پـس	از	او	راهش	آن	
چنـان	که	بايد	دنبال	نشـد	و	چه	بسـا	بـه	همین	خاطر	بـود	که	تمدن	

لطفـا  بحـث،  شـروع  عنـوان  بـه   ||
توضیحـی در مـورد محتـوای کتـاب و 
مباحث مطـرح شـده در آن ارائه دهید. 
ــری	نويســنده	نگاهــی	 دــر	کتــاب	بهــای	نابراب
دــارد	بــه	آنچــه	کــه	دــر	چارچــوب	اقتصــاد	حال	
ــش	 ــرد.	بخ ــی	گی ــورت	م ــان	ص ــر	جه حاض
هــای	عمدــه	ای	دــر	ايــن	کتــاب	مــورد	توجــه	
ــن	 ــه	اي ــر	گام	اول	ب ــت،	و	د ــه	اس ــرار	گرفت ق
ــا	 ــاد	م ــه	اقتص ــد	ک ــی	ده ــخ	م ــش	پاس پرس
دــر	جهــان	کنونــی	دــر	چــه	شــرايطی	اســت؟	
البتــه	غالــب	کتــاب	دــر	فضــای	اقتصــاد	آمريکا	
ــه	 ــی	ب ــش	هاي ــر	بخ ــی	د ــده	ول ــته	ش نوش
فراخــور	حــال	بقیــه	مســائل	جهانــی	هــم	مــورد	

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــه	ق توج
اســتیگلیتز	نويســنده	ايــن	کتــاب	کســی	اســت	
ــب	 ــم	مطل ــی	ه ــوزه	اقتصــاد	جهان ــر	ح ــه	د ک
دــارد،	او	چنــد	کتــاب	دــر	حــوزه	جهانــی	ســازی	
ــه	 ــه	ب ــگاه	نقادان ــا	ن دــارد	کــه	دــر	آنجــا	عمدت

ــارد. ــوع	د موض
وی	بحــث	را	بــا	چنــد	ســوال	آغــاز	کردــه	اســت	
و	مــی	گويــد	وقتــی	مــن	کودــک	بودــم	ســوالی	
برايــم	پیــش	آمــد	کــه	چــرا	پرســتار	مــن	-	ايــن	
ــه	جــای	اينکــه	از	بچــه	هــای	 ــان	-	ب زن	مهرب

خــود	مراقبــت	کنــد	از	فرزنــد	دیگــری	مراقبــت	
مــی	کنــد؟	ايــن	زمانــی	بــود	کــه	مــن	ده	ســال	
داشــتم.	ايــن	نــوع	ســواالت	دــر	طــول	ســالیان	
بعــد	همــواره	بــرای	مــن	تکــرار	شــد	تــا	اينکــه	
تحصیــالت	دانشــگاهی	ام	تکمیــل	شــد	و	

دکتــرای	اقتصــاد	گرفتــم.
ــرا	 ــه	چ ــد	ک ــی	کن ــرح	م ــوال	را	مط ــن	س او	اي
ــذار	 ــان	گ ــون	بنی ــام	والت ــه	س ــر	ورث ــش	نف ش
فروشــگاه	هــای	زنجیــره	ای	وال	مــارت	آمريــکا	
ــد	 ــروت	دارن ــی	ث ــون	آمريکائ ــل	30	میلی معاد
ــه	 ــه	و	چ ــود	آمد ــه	وج ــرا	ب ــت	چ ــن	وضعی و	اي
ــتم	 ــن	سیس ــده	اي ــث	ش ــی	باع ــزم	هاي مکانی

ــد؟ ــه	ياب ادام
ــه	 ــی	ب نويســنده	دــر	بخــش	اول	بحــث	مفصل
عنــوان	تصويــر	کلــی	نابرابــری	آمريکايــی	دارد،	
و	بررســی	مــی	کنــد	کــه	ايــن	نابرابــری	چقدــر	
بــا	آن	افســانه	ای	کــه	دــر	افــکار	عمومــی	دنیــا	
از	جملــه	خــود	آمريکايــی	هــا	ســاخته	شــده	کــه	
»آمريــکا،	ســرزمین	فرصــت	هــا«	و	يــا	شــعار	»	
از	قعــر	فقــر	تــا	اوج	ثــروت	تنهــا	در	ســه	نســل«	
تطابــق	دــارد.	ايدــه	ای	کــه	بســیاری	از	مردــم	
ــته	 ــای	گذش ــه	ه ــر	ده ــرد	د ــا	را	راغــب	ک دنی
ســختی	زيادــی	بــر	خــود	همــوار	کننــد	و	بــرای	

ــکا	 ــه	آمري ــا	ب ــن	فرصــت	ه ــه	اي ــی	ب دسترس
برونــد.	او	ايــن	واقعیــت	را	بررســی	مــی	کنــد	که	
ايــن	شــعار	تــا	چــه	اندــازه	دــر	جامعــه	آمريــکا	
مصدــاق	دــارد	و	بــا	اعدــاد	و	ارقــام	فراوانــی	ايــن	

تصويــر	کلــی	را	نقــد	مــی	کنــد.
مثــال	مــی	گويــد	حقــوق	دهــک	هــای	پايینــی	
ــه	1۹80	 ــل	ده ــر	اواي ــه	د ــی	ک ــه	از	ارقام جامع
بــود،	کاهــش	يافتــه	و	بــه	قیمــت	ثابــت	کمتــر	
شــده	اســت،	دــر	حالــی	کــه	از	1۹80	تــا	۲010	
ــش	 ــکا	۷5% افزاي ــی	آمري ــص	مل ــد	ناخال تولی
يافتــه	اســت.	وقتــی	حقــوق	و	دســتمزد	دهــک	
ــر	هــم	شــده،	 هــای	پايیــن	جامعــه	حتــی	کمت
پــس	ايــن	ثروتــی	کــه	مدــام	بــه	جامعــه	امريکا	

اضافــه	مــی	شــود	کجاســت؟
وقتــی	درآمــد	کل	بــاال	رفتــه	و	درآمــد	پايینــی	
هــا	ثابــت	ماندــه	يــا	کاهــش	يافتــه	نتیجــه	مــی	
شــود	کــه	ايــن	ثــروت	دــر	اليــه	هــای	فوقانــی	
جامعــه	متمرکــز	شــده	کــه	آنهــا	همــان	يــک	

درصدــی	هــا	هســتند.

از	اينجــا	آرام	آرام	وارد	بحــث	هــای	دیگــری	
مــی	شــود	کــه	موضــوع	را	بــه	مســائل	سیاســی	
ــد.	از	 ــی	ده ــی	و	فرهنگــی	تســری	م و	اجتماع
جملــه	اينکــه	فرادســتان	بــرای	ضبــط	امــوال	و	
ثــروت	جامعــه	بــه	نفــع	خــود،	نیــاز	بــه	فرهنگ	
ســازی	دارنــد.	آنها	توانســتند	دــر	جامعــه	آمريکا	
ــد	کــه	 ــی	جــا	بیندازن ــه	خوب ــن	فرهنــگ	را	ب اي
فرادســتان	اگــر	فرادســت	انــد	حــق	آنهــا	اســت	
ــر	فرودســتند	اســتحقاقی	 ــز	اگ و	فرودســتان	نی
بیــش	از	ايــن	ندارنــد.	فرادســتان	پادــاش	تالش	
و	کوشــش	بیشــتر	خــود	را	دريافــت	مــی	کنند	و	
فــرو	دســتان	هــم	تــاوان	کــم	کاری،	بیکارگــی	
ــذا	 ــد.	ل و	سســت	عنصــری	خــود	را	مــی	پردازن
توانســتند	ايــن	را	بــه	وســیله	انبوهــی	از	تبلیغات	
رســانه	ای،	حتــی	از	کانــال	دــروس	دانشــگاهی	

دــر	جامعــه	آمريــکا	نهادینــه	کننــد.
دــر	ادامــه	وارد	بحــث	رانــت	خــواری	می	شــود.	
ــوع	 ــک	ن ــه	ي ــد	ک ــی	کن ــرح	م ــی	را	مط بحث
ــگاه	آن	 ــه	پاي ــم	ک ــنتی	داري ــواری	س ــت	خ ران

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

نابرابری، مرهون نظریه بازار آزاد/ نقض دموکراسی توسط سرمایه ساالری
اسماعیل رئیسی، مترجم کتاب »بهای نابرابری« گفت: اصل »یک نفر یک رای« که مبنا 
و بنیان اساسی دموکراسی است، االن در جامعه آمریکا تبدیل به »یک دالر یک رای« 

است. شده 
کتاب »بهای نابرابری« یکی از آخرین تالیفات پروفسور ژوزف استیگلیتز دارنده نوبل 
اقتصاد است. وی در حال حاضر یکی از چهار اقتصاددان نامی جهان و از جمله افرادی 

است که نظریه و دیدگاه های او در دنیا مورد توجه است.
محور کار او در حوزه مسائل اقتصادی با نگاه به اقتصاد سیاسی است. بهای نابرابری 
بعد از رکود اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا تالیف شد و نگاه کالنی به این پدیده داشت و مورد 
استقبال گسترده ای قرار گرفت و به سرعت به عمده زبان های دیگر دنیا ترجمه شد. 
برای بررسی بیشتر محتوای این کتاب با اسماعیل رئیسی، مترجم این کتاب به گفتگو 

نشستیم. متن زیر مشروح این گفتگو است؛
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ـــو گـفتــگـ

ــورهای	 ــت.	کش ــوم	اس ــان	س ــه	و	جه خاورمیان
ــی	 ــع	نفت ــه	مناب ــی	ب ــه	دسترس ــز	ک ــت	خی نف
ــه	 ــیلی	ک ــد	ش ــورهايی	مانن ــا	کش ــد	و	ي دارن
ــورها	از	 ــن	کش ــر	اي ــی	د ــد،	گروه ــن	دارن معد
يــک	رانتــی	برخوردــار	مــی	شــوند	کــه	عمدتــا	
ــن	 ــگاه	اي ــارد.	آن ــی	د ــع	طبیع ــر	مناب ــه	د ريش
ــت	 ــا	ران ــه	آي ــد	ک ــی	کن ــرح	م ــوال	را	مط س
خــواری	منحصــر	بــه	کشــورهای	جهــان	ســوم	
ــر.	 ــه	خی ــد	ک ــی	ده ــح	م ــد	توضی ــت؟	و	بع اس
دــر	جهــان	بــه	اصطــالح	پیشــرفته	نیــز	همیــن	

ــارد. ــود	د ــرن	وج ــکل	مد ــه	ش ــه	ب پدید
بــه	عنــوان	نمونــه	مــی	گويــد	يــک	بنــد	قانونی	
ــن	 ــر	تعیی ــر	س ــی	ب ــه	زن ــت	را	از	چان ــه	دول ک
قیمــت	دــارو	منــع	کردــه،	بــرای	شــرکت	هــای	
ــراه	 ــه	هم ــت	ب ــالر	ران ــارد	د ــاز	50	میلی داروس

داشــته	اســت.
همچنیــن	بحثــی	بــه	نــام	اشــراف	اطالعاتــی	را	
مطــرح	مــی	کند	کــه	نويســنده،	جايــزه	نوبــل	را	
بخاطــر	تبییــن	ايــن	نقــش	دــر	اقتصــاد	دريافت	
کردــه	اســت.	مــی	نويســد	امــروز	رانــت	
اطالعاتــی	بــه	مراتــب	از	رانــت	معدنــی	و	رانــت	
نفتــی	و...	دــر	جامعــه	جهانــی	مهمتــر	اســت	و	
ــا	 ــی	پید ــات،	دسترس ــه	اطالع ــه	ب ــانی	ک کس
مــی	کننــد،	زودتــر	مــی	تواننــد	منابــع	مالــی	را	
ــه	ســمت	خــود	 ــاژ	از	جامعــه	ب ــه	صــورت	پمپ ب

ــد. مکــش	کنن
دــر	قســمت	دیگــری	از	کتــاب،	بحثــی	را	مطرح	
ــون	و	 ــا،	مدی ــری	ه ــن	نابراب ــه	اي ــد	ک ــی	کن م
مرهــون	نظريــه	اقتصــاد	بــازار	آزاد	اســت.	نظريه	
ای	کــه	معتقــد	اســت،	دولــت	شــر	الزم	اســت.	
نويســنده	اينجــا	بــه	طرفدــاران	مکتب	شــیکاگو	
حملــه	مــی	کنــد	و	آنهــا	را	مــورد	خطــاب	قــرار	
مــی	دهــد	و	معتقــد	اســت	کــه	دیدــگاه	هــای	
آنهــا	مبتنــی	بــر	اينکــه	دولــت	شــر	الزم	اســت	
ــن	 ــه	اي ــا	ب ــروز	دنی ــت	ام ــده	وضعی ــث	ش باع
شــکل	دــر	آيــد	و	مخصوصــا	رکودــی	کــه	دــر	
آمريــکا	بوجــود	آمــد	تحــت	تاثیــر	دیدــگاه	های	

افراطــی	مکتــب	شــیکاگو	اســت.
ــد	 ــی	گوي ــن	م ــازار	آزاد،	فريدم ــه	ب ــر	نظري د
ــد	و	 ــرک	کن ــاد	را	ت ــه	اقتص ــد	عرص ــت	باي دول
فقــط	و	فقط	بايــد	نیروهــای	بــازار	حاضر	باشــند	
و	نقــش	آفرينــی	کننــد.	بــه	نوعــی	ايــن	مفهــوم	
را	تداعــی	مــی	کنــد	کــه	در	ايــن	رينــگ	بوکس	
يــک	فــرد	نحیــف	و	الغر	بــا	فــرد	غــول	پیکری	
درگیــر	اســت	و	ايــن	درگیری	بدــون	دــاور	ادامه	
پیدــا	کنــد.	معلــوم	اســت	کــه	يــک	درصدــی	ها	
کــه	قدــرت	بســیار	زيادــی	دارند	مــی	تواننــد	۹۹	

درصــد	را	بــه	زمیــن	زننــد.
مباحـث	مطـرح	شـده	را	مـی	تـوان	مقدمـه	ای	
بـرای	بحثـی	کـه	در	فصـل	پنجـم	مطـرح	می	
کند	دانسـت	کـه	»دموکراسـی	دـر	خطـر«	نام	
دارد.	او	در	اين	بخش	بسـیار	هوشـمندانه	نشـان	
مـی	دهـد	کـه	نظـام	اقتصـاد	بـازار	آزاد،	نـه	تنها	
اقتصاد	را	آسـیب	می	زند	بلکه	دموکراسـی	را	نیز	

به	فنـا	مـی	دهد.
ــد،	 ــه	ايــن	شــکل	درآي ــروت	ب وقتــی	تمرکــز	ث
بدیهــی	تريــن	اتفاقــی	کــه	رخ	مــی	دهــد،	
نقــض	دموکراســی	اســت.	يعنــی	اصــل	»يــک	
ــی	 ــان	اساس ــا	و	بنی ــه	مبن ــک	رای«	ک ــر	ي نف
ــکا	 ــه	آمري ــر	جامع ــت،	االن	د ــی	اس دموکراس

ــده	 ــک	رای«	ش ــالر	ي ــک	د ــه	»ي ــل	ب تبدی
اســت.	ايــن	تعبیــر	بســیار	جذابــی	اســت	کــه	او	
دــر	ايــن	کتــاب	مــورد	اســتفاده	قــرار	مــی	دهد.
ــر	 ــه	ای	د ــن	حادث ــوع	چنی ــه	وق ــه	و	زمین عقب
ــی	 ــک	درصد ــه	ي ــت	ک ــی	اس ــا	فرهنگ دنی
ــد	 ــا	بتوانن ــد	ت ــه	ان ــه	ايجــاد	کرد ــر	جامع ــا	د ه
اســتیالی	بــال	منــازع	خــود	را	بــر	منابع	قدــرت	و	
ثــروت	جهــان	توجیــه	کننــد.	دــو	فصــل	از	ايــن	
ــازد	و	وارد	 ــی	پرد ــوع	م ــن	موض ــه	اي ــاب	ب کت
روانشناســی	اجتماعــی	و	روانشناســی	اقتصادــی	
ــی	 ــی	م ــد	بررس ــو	بُع ــن	د ــود،	و	از	اي ــی	ش م
کنــد	کــه	چگونــه	يــک	درصدــی	هــا	توانســته	
انــد	بــا	چارچــوب	ســازی،	اعتقادــات	مردــم	را	به	
گونــه	ای	محبــوس	کردــه	و	شــکل	دهنــد	کــه	
ايــن	بــاور	دــر	مردــم	نهادینــه	شــود	کــه	يــک	
درصدــی	هــا	حقشــان	اســت	بــه	اينجــا	رســیده	
انــد	و	بقیــه	هــم	کــه	ناتــوان	اند	حقشــان	اســت	
ــد. ــد	بپردازن ــی	خــود	را	باي ــاوان	ناتوان و	آنهــا	ت

ــه	 ــیکاگو	ب ــگاه	ش ــاتید	دانش ــی	از	اس وی	از	يک
نــام	ريچــارد	تالــر	نــام	مــی	بــرد	کــه	اين	ســوال	
ــاروی	 ــش	قیمــت	پ ــا	افزاي ــه،	آي را	مطــرح	کرد
بــرف	روبــی	پــس	از	بــارش	يــک	برف	ســنگین	
منصفانــه	اســت	يــا	خیــر؟	تالــر	ايــن	ســوال	را	از	
ــازار	دــر	آمريــکا	پرســیده	8۲	 مردــم	کوچــه	و	ب
درصد	پاســخ	دهندــگان	گفتــه	اند	کــه	منصفانه	
نیســت.	جالــب	اســت	کــه	وقتــی	ايــن	ســوال	را	
ــت	خــود	پرســیده	اســت	 از	دانشــجويان	مدیري
تنهــا	۲4	درصــد	چنیــن	اعتقادــی	داشــته	انــد.

ــن	 ــنده	اي ــت.	نويس ــازی	اس ــوب	س ــن	چارچ اي
ــام	 ــی	نظ ــه	حت ــد	ک ــی	دان ــن	م ــر	اي ــال	ب را	د
فکــری	موجــود	دــر	امريــکا	باعــث	شــده	
ســاختار	اندیشــه	مدیــران	آيندــه	کشــور	متفاوت	
ــند.	 ــی	اندیش ــم	م ــه	مرد ــد	ک ــزی	باش ــا	چی ب
وقتــی	مدیــران	ارشــد،	متفــاوت	از	مردــم	کوچــه	
ــتاورد	 ــی	و	دس ــا	خروج ــوند،	آي ــی	ش ــازار	م و	ب
آنهــا	بــه	نفــع	عمــوم	جامعــه	مــی	توانــد	باشــد؟
ــورد	بحــث	 ــاب	کــه	م از	دیگــر	موضوعــات	کت
ــور	 ــه	ط ــه	ب ــت	ک ــات	اس ــه،	مالی ــرار	گرفت ق
طبیعــی	متناســب	بــا	درآمــد	افــراد	تنظیــم	مــی	
شــود.	آنــان	کــه	بیشــتر	دارنــد	مالیات	بیشــتری	
ــنده	 ــی	نويس ــرد،	ول ــد	ک ــت	خواهن ــم	پرداخ ه
بــه	مــوارد	متعددــی	اشــاره	مــی	کنــد	کــه	ايــن	
اصــل	بدیهــی	نقــض	شــده	اســت،	و	ريشــه	آن	
ــر	 ــد.	د ــی	گرد ــگان	بازم ــوران	ري ــه	د ــم	ب ه
ــات	از	 ــذ	مالی ــه	اخ ــه	ک ــن	ايد ــا	اي ــان	ب آن	زم
ثروتمندــان	باعث	می	شــود	ســرمايه	گــذاری	آن	
هــا	دــر	کشــور	کــم	شــود	و	دــر	نتیجه	بیــکاری	
افزايــش	و	درآمد	کشــور	کاهــش	خواهــد	يافت،	
ــان	را	کاهــش	 ــات	ثروتمند ــکا	مالی ــت	آمري دول
دــاد.	علیرغــم	اينکــه	ايــن	امــر	دــر	ســال	هــای	
نخســت،	توســعه	ای	را	بــه	همــراه	داشــت	
ولــی	بعــد	باعــث	شــد	بحــران	هــای	اقتصادــی	
ــود	 ــه	اوج	آن	رک ــد	ک ــود	آي ــه	وج ــی	ب متعدد
ــاره	 ــش	يکب ــه	کاه ــود	ب ــن	رک ــود.	اي ۲008	ب
قیمــت	ملک	دــر	آمريــکا	انجامیــد	و	بســیاری	از	
آمريکايــی	هــا	را	ورشکســت	کــرد	و	باعــث	شــد	
ــه	هــای	بســیاری	توســط	سیســتم	بانکــی	 خان

ــود. ــره	ش مصاد
يکــی	از	بحــث	هــای	او	نقــش	دســتگاه	مقننــه	
ــد:	 ــی	گوي ــت.	م ــد	اس ــن	رون ــاد	اي ــر	ايج د

ــت،	 ــز	اس ــک	چی ــازی	ي ــه	ب ــن	منصفان »برد
اينکــه	بتوانــی	قوانیــن	بــازی	را	بــه	نفــع	خودت	
ــه	 ــر	اينک ــت.	بدت ــری	اس ــز	دیگ ــی	چی بنويس
دــاوران	بــازی	را	هــم	بتوانــی	خودــت	انتخــاب	

ــی.« کن
وی	دــر	مــوارد	متعددــی	کنگــره	را	متهــم	مــی	
ــت.	 ــی	هاس ــک	درصد ــه	ي ــه	نمايند ــد	ک کن
ــد	 ــش	از	۹0	درص ــزی	بی ــه	چی ــه	اينک از	جمل
نمايندــگان	کنگــره	آمريــکا	متعلق	بــه	باالترين	
دهــک	اقتصادــی	ايــن	کشــور	يعنــی	متعلــق	به	
دــو	درصــد	ثروتمندتريــن	آمريکايی	ها	هســتند.	
لــذا	ايــن	بحــث	را	مطــرح	می	کنــد	کــه	خروجی	
ــر	 ــش	د ــی	نمايندگان ــوان	مال ــه	ت ــی	ک پارلمان
ايــن	حــد	اســت	آيــا	مــی	توانــد	رفــاه	۹۹	درصــد	
ــا	اينکــه	 ــراه	داشــته	باشــد	ي ــه	هم ــه	را	ب جامع
ــه	 ــه	آن	طبق ــق	خاطــر	خــود	ب ــا	تعل ــا	صرف آنه

يــک	درصدــی	را	نمايندگــی	مــی	کننــد؟
ــث	را	 ــن	بح ــری	اي ــای	دیگ ــر	ج ــنده	د نويس
مطــرح	مــی	کنــد	کــه	سیاســت	میدــان	نبردــی	
بــرای	مبــارزه	بــر	ســر	تقســیم	منافــع	اقتصادــی	
ــه	 ــرد	همیش ــن	نب ــر	اي ــت.	د ــور	اس ــک	کش ي
ــد.	 همــان	يــک	درصدــی	هــا	دــر	آن	برندــه	ان
چــرا	نظــام	کنونــی	مــا	بــر	اســاس	يــک	دــالر	
يــک	رای	بــه	جــای	يــک	نفــر	يــک	رای	ادــاره	

ــود؟ ــی	ش م
او	اشــاره	ای	نیــز	بــه	صنعــت	البــی	گری	دــارد.	
ــرای	موضــوع	 ــت	ب ــار	اصطــالح	صنع ــن	ب اولی
البــی	گــری	را	اســتیگلیتز	بــه	کار	بردــه	اســت،	
ــت	 ــار	3100	البیس ــق	آم ــد	مطاب ــی	نويس و	م
بــرای	صنايــع	درمانــی	آمريــکا	کار	مــی	کننــد،	

يعنــی	۶	نفــر	بــه	ازای	هــر	نمايندــه	کنگــره.
ــری	 ــث	نابراب ــر	بح ــه	د ــری	ک ــوع	دیگ موض
ــی	 ــری	آموزش ــث	نابراب ــود	بح ــی	ش ــرح	م ط
ــی	 ــه	م ــه	ارائ ــاری	ک ــب	آم ــه	موج ــت،	ب اس
دهــد	۷5	درصــد	دانشــجويان	دانشــگاه	هــای	
برتــر	آمريــکا	متعلــق	بــه	يــک	چهــارم	فوقانــی	
درآمدــی	هســتند،	دــر	حالــی کــه از نیمــه پائین 
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــد.	ب ــه ان ــا ۹% آمد ــه، تنه جامع
اينکــه	عمدــه	تئــوری	هــا	و	نظريــه	هــای	حوزه	
اقتصــاد،	جامعــه	شناســی	و...	توســط	فــارغ	
التحصیــالن	ايــن	دانشــگاه	هــا	تولیــد	می	شــود	
ــد	 ــی	رش ــن	محیط ــر	چنی ــه	د ــانی	ک ــا	کس آي
کردــه	انــد	و	تعلــق	خاطــر	بــه	چنیــن	خانوادــه	
ــی	را	مطــرح	 ــد	نظريات ــی	توانن ــد	م ــی	دارن هاي
کننــد	کــه	عامــه	مردــم	دنیــا	از	آن	بهــره	منــد	

ــند؟ باش
اين	ها	محورهای	اصلی	کتاب	است.

ــود  ــای خ ــت ه ــه الی صحب || در الب
ــه  ــد ک ــاره کردی ــی اش ــه موضوع ب
ــف  ــای مختل ــری ه ــنده، نابراب نویس
را بــر موضــوع دموکراســی موثــر 
ــوص  ــن خص ــا در ای ــد، لطف ــی دان م
توضیــح دهیــد کــه نســبت بیــن ایــن 

دو چیســت؟ 
ــکا	 ــات	امري ــر	انتخاب بحــث	حضــور	ســرمايه	د
ــه	مواردــی	 بســیار	جدــی	اســت	و	دــر	کتــاب	ب
زيادــی	دــر	ايــن	زمینــه	اشــاره	مــی	شــود.	بــه	
ــش	 ــال	پی ــد	س ــا	چن ــد	ت ــه	ببینی ــوان	نمون عن
میــزان	کمــک	شــرکت	هــا	بــه	کمپیــن	هــای	

انتخاباتــی	محدودیــت	داشــت	امــا	مردــم	عادی	
هرچقدــر	مايــل	بودنــد	مــی	توانســتند	بــه	ايــن	
ــت	 ــت	محدودی ــد.	عل ــا	کمــک	کنن ــن	ه کمپی
کمک	شــرکت	هــا	بــه	کمپیــن	هــای	انتخاباتی	
از	يــک	منطقــی	پیــروی	مــی	کــرد.	منطــق	اين	
بــود	کــه	بــر	خــالف	مردــم	کوچــه	و	بــازار	کــه	
ــوان	 ــا	ت ــرکت	ه ــد	ش ــی	دارن ــی	کم ــوان	مال ت
بســیار	زيادــی	دارنــد	و	نامحدــود	بودــن	کمــک	
شــرکت	هــا	بــه	کمپیــن	هــا	باعــث	مــی	شــود	
ــه	 ــی	ک ــه	ســمت	کاندیداهاي ــات	ب ــه	انتخاب کف
مــورد	حمايــت	شــرکت	هــای	بــزرگ	قــرار	مــی	

گیرنــد	تغییــر	کنــد.
ــن	 ــکا	اي ــی	آمري ــوان	عال ــد	ســال	پیــش	دی چن
ــی	 ــم	م ــا	ه ــرکت	ه ــرد	و	االن	ش ــض	ک را	نق
تواننــد	دــر	انتخابــات	مختلــف	بــه	کمپیــن	هــا	
هــر	میــزان	کــه	مايــل	باشــند	کمــک	کننــد.	در	
کتــاب،	آمارهايــی	مــی	دهــد	کــه	مثــال	کمــک	
ــزان	 ــن	چــه	می ــه	فــالن	کمپی مايکروســافت	ب
بودــه	و	متقابــال	پــس	از	انتخابــات	نیــز	چگونــه	
ــود	 ــرهای	خ ــرمندگی	اسپانس ــن	از	ش منتخبی
ــرح	 ــا	مط ــر	اينج ــه	د ــی	ک ــد!	روند ــه	ان درآمد
مــی	کنــد	بــه	خوبــی	نشــان	مــی	دهــد	قضايــا	
بــه	ســمت	حاکمیــت	يــک	درصدــی	هــا	پیــش	

ــی	رود. م

||تعبیــری در مــورد نویســنده داشــتید 
کــه تئوریســین جنبــش 99 درصــدی 
ــر  در آمریکاســت. از ایــن جهــت تاثی
ایــن کتــاب در ایــاالت متحــده و 
ــی  ــه ارزیاب ــورها را چگون ــر کش دیگ

ــد؟  ــی کنی م
افــراد	زيادــی	ايــن	کتــاب	را	خواندــه	انــد	و	مــورد	
توجــه	جدــی	اليــه	هــای	متفکــر	جوامــع	غربی	
قــرار	گرفتــه	ولــی	واضــح	اســت	کــه	دــر	عمــل	
ــا	 ــرد.	اتفاق ــی	گی ــورت	نم ــی	ص ــاق	خاص اتف
نويســنده	دــر	فصــل	آخــر	بــه	عنــوان	»جهانــی	
دیگــری	هــم	امــکان	پذيــر	اســت«	بــه	همیــن	
ــر	 ــا	ب ــه	م ــد	ک ــی	گوي ــازد	و	م ــی	پرد بحــث	م
ــی	 ــد	يک ــتیم	و	باي ــی	هس ــو	راه ــک	د ــر	ي س
ــه	 ــیر	آن	اســت	ک ــک	مس ــم.	ي را	انتخــاب	کنی
ــتگی	 ــد،	پیوس ــم	کار	کنن ــا	ه ــم	ب ــه	مرد هم
ــا	هــم	دــر	مســیر	 اجتماعــی	داشــته	باشــند	و	ب
تعالــی	آمريــکا	گام	بردارنــد،	الزمــه	ايــن	مســیر	
ــت.	 ــه	آمريکاس ــر	جامع ــری	د ــش	نابراب کاه
همچنیــن	مــی	توانیــم	آيندــه	دیگــری	را	تصــور	
ــت	 ــرا	حکاي ــود	ظاه ــع	موج ــه	وض ــم	ک کنی
ــن	 ــمت	اي ــه	س ــا	ب ــه	م ــد	ک ــی	کن ــن	م از	اي
ــه	 ــه	ای	اســت	ک ــن	آيند ــم.	اي ــی	روي ــه	م آيند
ثروتمندــان	دــر	مناطــق	خاصــی	دــر	شــهر	کــه	
محصــور	اســت	و	بــه	شــدت	کنتــرل	مــی	شــود	
زندگــی	مــی	کننــد	و	فرزندــان	آنها	دــر	مراکزی	
آمــوزش	مــی	بیننــد	کــه	بــرای	دیگــران	قابــل	
ــم	 ــه	مرد ــر	بقی ــوی	دیگ ــت،	از	س ــور	نیس تص
ــه	آنهــا	مــی	دهــد	 کــه	خطــاب	۹۹	درصدــی	ب
ــات	زيســتی،	آموزشــی	و	 ــن	امکان ــن	تري از	پايی

ــد. ــی	برخوردارن درمان
دــر	نهايــت	بايــد	گفــت	از	ايــن	دســت	کتــاب	
ــود	 ــی	ش ــد	م ــکا	تولی ــر	امري ــا	د ــه	ه و	اندیش
منتهــی	اينکــه	جايــی	بــه	عمــل	بیايــد	و	
سیاســت	هــای	کالن	کشــورهای	غربــی	
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ـــو گـفتــگـ

تغییــرات	محسوســی	کنــد،	نخواهــد	بــود.	بلکــه	
برعکــس	تمرکــز	و	تفــوق	نظــام	ســرمايه	داری	
لیبــرال	بــر	ارکان	ادــاره	امــور	کشــور	دــر	امريکا	
روز	بــه	روز	چنــان	قــوی	مــی	شــود	کــه	ظاهــرا	
ــت. ــده	اس ــری	ش ــت	ناپذي ــیر	برگش وارد	مس

|| نویســنده کتــاب، آلترناتیــوی بــرای 
ــرح  ــی مط ــرال دموکراس ــام لیب نظ
مــی کنــد و یــا فقــط بــه نقــد فضــای 

ــردازد؟  ــی پ ــم م حاک
ــد	 ــاب	نق ــی	از	کت ــل	توجه ــا	بخــش	قاب طبیعت
اســت	ولــی	هرجــا	کــه	فرصتــی	يافتــه	راهــکار	
ــی	 ــی	از	اصل ــال	يک ــد.	مث ــی	ده ــه	م ــم	ارائ ه
تريــن	بحــث	هايــی	کــه	مطــرح	مــی	کنــد	ايــن	
اســت	کــه	نابرابــری	موجــود	مبتنــی	بــر	دیدگاه	
دســت	نامرئــی	آدــام	اســمیت	اســت	کــه	اگــر	
ــور	را	 ــد	ام ــی	توان ــازار	خــود	م ــت	نباشــد،	ب دول
ادــاره	مــی	کنــد.	دــر	واقــع	حــرف	کتــاب	ايــن	
اســت	کــه	ايــن	نظريــه	باطــل	اســت	و	دولــت	
بــه	عنــوان	يــک	عنصــر	فعــال	بايــد	دــر	عرصه	
ــتدالل	 ــیاری	از	اس ــد	و	بس ــته	باش ــود	داش وج
هايــی	را	کــه	طرفدــاران	نظريــه	بــازار	آزاد	

ــه	نقــد	مــی	کشــد. مطــرح	مــی	کننــد	را	ب
اسـتدالل	هايـی	ماننـد	اينکـه	پیشـرفت	جامعه	
بشـری	همیشـه	دـر	اثـر	آزاد	بودـن	افـراد	بوده	
و	ايـن	اختراعـات	و	اکتشـافات	مرهـون	افـراد	
شـخصی	اسـت	و	نه	دولتی	را	به	نقد	می	کشـد	و	
مـی	گويد	اگـر	حمايت	دولت	ها	و	بسـتر	سـازی	
آنها	برای	پیشـرفت	وجود	نداشـت	هیـچ	گاه	اين	
موفقیـت	هـا	حاصـل	نمـی	شـد.	ضمـن	اينکـه	
دولـت	ها	به	عنـوان	مکانیزم	هـای	تنظیم	کننده	
بـازار	همیشـه	بايـد	حضـور	داشـته	باشـند.	اگـر	
نباشـند	همـواره	اينگونه	خواهد	بود	کـه	چند	دانه	
درشـت	باال	مـی	روند	و	دیگـر	اجـازه	نمی	دهند	

کسـی	بـاال	بیايد.
يکــی	دیگــر	از	اســتدالل	هائــی	کــه	طرفدــاران	
نظريــه	بــازار	آزاد	مطــرح	مــی	کننــد	ايــن	اســت	
کــه	مــی	گوينــد	شــرکت	هــای	خصوصــی	بــر	
خــالف	اقتصادهــای	دولتــی	چنانچــه	عملکــرد	
ــت	 ــند	شکس ــته	باش ــی	نداش ــب	اقتصاد مناس
ــرای	 ــن	ب ــن	تضمی ــن	بهتري ــد	و	اي ــی	خورن م
ــا	آنچــه	طــی	 ــک	اقتصــاد	اســت.	ام ــی	ي کارآئ
بحــران	اخیــر	آمريــکا	دیدــه	شــد	درســت	
ــزرگ	 ــود.	شــرکت	هــای	بســیار	ب خــالف	آن	ب
مطمئــن	از	ايــن	کــه	بــه	دلیــل	وزنــی	کــه	دــر	
اقتصــاد	دارنــد	دولــت	اجــازه	فروپاشــی	بــه	آنهــا	
نمــی	دهــد	و	آنهــا	را	مــورد	حمايــت	خــود	قــرار	
مــی	دهــد	هــم	چنــان	بــه عملکــرد منفــی خود 
ــی از  ــض يک ــا نق ــن دقیق ــد، و اي ــه دادن ادام
ــازار آزاد اســت. اصطــالح   مهمتريــن اصــول ب
too big to fail يعنــی	بزرگتر	از	شکســت	
از	اينجــا	وارد	ادبیــات	رکــود	اخیــر	شــد	و	اشــاره	
ــه	 ــم	ک ــی	داري ــرکت	هاي ــه	ش ــه	اينک ــارد	ب د
ــد	امــا	آنقدــر	بــزرگ	انــد	 هرچنــد	خصوصــی	ان
کــه	دولــت	اجــازه	نمــی	دهنــد	ايــن	شــرکت	ها	
ــد. ــد	زمیــن	بخورن ــر	عملکــرد	ب حتــی	دــر	اث

نمونــه	آن	را	شــرکت	جنــرال	موتــورز	ذکــر	می	
کنــد.	بــه	يــاد	داريــد	کــه	ايــن	شــرکت	عمــال	
ورشکســته	شــد	ولــی	رســما	کاخ	ســفید	اعــالم	
ــورز	نشــان	آمريکاســت	 ــرال	موت کــرد	کــه	جن

و	مــا	نمــی	توانیــم	اجــازه	دهیــم	زمیــن	
ــا شــرکت  ــرد، ي ــت ک ــذا	از	آن	حماي بخــورد	ل
ــه  ــه ب ــکا AIG ک ــی آمري ــن الملل ــه بی بیم
ــارد	دــالر	 ــا تزريــق 50 میلی همیــن ترتیــب ب
ــت،	 ــی	اس ــرکت	خصوص ــه	ش ــم	اينک علیرغ
ــه	 ــاره	ب ــا	دوب ــت	ت ــرار	گرف ــت	ق ــورد	حماي م
ــتدالل	را	 ــن	اس ــنده	اي ــد.	نويس ــه	برگرد عرص
ــت	 ــت	دول ــر	بناس ــه	اگ ــد	ک ــی	کن ــرح	م مط
ــکل	 ــن	ش ــه	اي ــای	خصوصــی	ب ــرکت	ه از	ش
حمايــت	کنــد،	يکــی	از	مبانــی	اصلــی	اقتصــاد	
بــازار	آزاد	را	نقــض	مــی	کنیــم.	اقتصــاد	آزاد	می	
گويــد	افــراد	بايــد	تــالش	مــی	کننــد	تــا	زمیــن	
ــد	 ــن	ش ــر	چنی ــد	اگ ــی	دانن ــون	م ــد	چ نخورن
ــد.	 ــت	کن ــا	حماي ــت	از	آنه ــی	نیس ــر	کس دیگ
ــن	 ــزرگ	مطمئ ــای	ب ــرکت	ه ــر	ش ــال	اگ ح
باشــند	پشــتیبان	قلدــری	ماننــد	دولــت	دارنــد	
ايــن	همــان	ناکارآمدــی	اقتصــاد	دولتــی	را	بــه	

ــت! ــد	داش ــراه	خواه هم

ــد  ــی مانن ــا اصطالح ــل ب ــا در داخ ||م
ــتیم  ــه هس ــی مواج ــاد مقاومت اقتص
ــر و  ــده ای تعبی ــم ع ــی بینی ــا م ام
تفســیری لیبرالــی از اقتصــاد مقاومتی 
ارائــه مــی دهنــد. بــا توجــه بــه اینکه 
در غــرب مــا نتیجــه خوبــی از اقتصــاد 
لیبــرال شــاهد نبودیــم و بــه شکســت 
رســیده اســت چگونــه عــده ای هنــوز 
راه توســعه ایــران را حرکت در مســیر 
اقتصــاد لیبــرال مــی بیننــد. بــا توجــه 
بــه مطالــب کتــاب در ایــن بــاب هــم 

ــید.  ــته باش ــی داش صحبت
ــن	 ــه	اي ــزه	ترجم ــه	انگی ــی	ک ــی	از	داليل يک

ــفانه	 ــت.	متاس ــث	اس ــن	بح ــد	همی ــاب	ش کت
ــه	 ــوع	مواج ــن	موض ــا	اي ــه	ب ــت	ک ــا	سالهاس م
ــر	 ــه	د ــی	ک ــی	از	افراد ــل	انبوه ــتیم.	خی هس
اصــل	بايــد	نام"باهوشــان کــم خــرد"را 
ــاد، از هــر فرصتــی	اســتفاده	مــی	 ــان د ــه آن ب
ــه	راه	 ــد	ک ــر	را	مطــرح	کنن ــن	تفک ــا	اي ــد	ت کنن
نجــات	کشــور	از	بحــران	هــای	موجــود،	رفتــن	
بــه	ســمت	اقتصــاد	لیبــرال	يــا	اقتصــاد	ســرمايه	

ــت. ــاری	اس د
ايــن	کتــاب	نشــان	مــی	دهــد	کــه	امريــکا	بــه	
ــی	 ــام	اقتصاد ــت	نظ ــام	قام ــاد	تم ــوان	نم عن
لیبــرال،	چــه	چالــش	هايــی	دــارد	و	نشــان	مــی	
دهــد	کــه	تــا	چــه	اندــازه	اقتصادــی	کــه	برخــی	
تئوريســین	هــا	دــر	کشــور	مــا	از	آن	حمايت	می	
ــور	و	 ــه	د ــر	آيند ــد	کشــور	را	د ــد،	مــی	توان کنن
نزدیــک	بــا	بحــران	هــای	بســیار	جدــی	روبــرو	
کنــد	کــه	حتــی	امنیــت	ملــی	مــا	را	دــر	معــرض	

تهدیــد	قــرار	دهــد.
ــده	 ــن	نش ــی	تبیی ــاد	مقاومت ــای	اقتص محوره
ــد.	 ــی	ه ــه	م ــیری	از	آن	ارائ ــی	تفس ــر	کس و	ه
جالــب	ايــن	کــه	اخیــرا	تفســیرهايی	ارائــه	مــی	
ــاوت	اقتصــاد	 ــم	تف ــد	ســوال	کنی شــود	کــه	باي
ــا	اقتصــاد	وابســته	چیســت؟	يعنــی	 مقاومتــی	ب
ــته	 ــی	و	وابس ــاد	طفیل ــای	اقتص ــه	فاکتوره هم
بــه	خــارج	را	بــه	اســم	اقتصــاد	مقاومتــی	تئوريزه	

ــد. مــی	کنن

ــه در  ــردان ک ــای گ ــر درب ه ||تعبی
ایــن کتــاب بــه آن اشــاره مــی شــود 

ــت؟  ــه معناس ــه چ ب
ــت	 ــی	اس ــه	از	افراد ــان	کناي ــای	گرد ــرب	ه د
کــه	مدیرانــی	اســت	کــه	جايــگاه	آنهــا	بــه	طــور	

ــز	 ــوان	مرک ــه	عن ــنگتن	ب ــان	واش ــته	می پیوس
ــوان	 ــه	عن ــتريت	ب ــکا	و	وال	اس ــی	امري سیاس
مرکــز	اقتصادــی	آمريــکا	جــا	بــه	جــا	می	شــود.	
ــد	 ــی	ده ــان	م ــی	نش ــه	خوب ــی	ب ــن	روند چنی
فردــی	کــه	با	آمدــن	دولتــی	دــر	واشــنگتن	وزير	
شــده	اســت،	بــا	رفتــن	دولــت	جــذب	بزرگترين	
ــر	 ــکا	د ــی	آمري ــام	بانک ــی	نظ ــز	اقتصاد مراک
نیويــورک	)وال	اســتريت(	مــی	شــود،	و	احتمــاال	
دــر	دــوره	هــای	بعدــی	مجددــا	بــه	کاخ	ســفید	

ــد. ــاز	مــی	گرد ب
ــاری	 ــه	د ــه	وزرای	خزان ــوان	ب ــی	ت ــه	م از	جمل
اشــاره	کــرد.	ايــن	وزرا	مهمتريــن	مقامــات	
ــر	 ــش	وزي ــی	ش ــتند،	بررس ــکا	هس ــی	آمري مال
ــر	 ــو	وزي ــن	شــرح	اســت.	جــک	لئ ــه	اي ــر	ب اخی
فعلــی	پیــش	از	ايــن	دــر	ســیتی	گــروپ	فعــال	
بــود،	تیموتــی	گايتنــر	وزيــر	پیــش	از	او	اکنــون	
ــوق	 ــک	صند ــوس	ي ــورگ	پیکن ــس	وارب رئی
ــک	 ــت.	هان ــتريت	اس ــاص	وال	اس ــهامی	خ س
پائلســون	نفــر	ســوم	اســت	کــه	پیــش	از	وزارت	
مدیــر	عامــل	بانــک	گلدمــن	ســاکس	بــود.	قبل	
از	او	جــان	اســنو	بــود	کــه	اکنــون	مدیــر	عامــل	
ــت،	 ــهامی(	اس ــرکت	س ــک	ش ــربروس	)ي س
ــس	از	 ــه	پ ــر	پنجــم	الری	ســامرز	اســت	ک وزي
ــالر	از	 ــون	د ــج	میلی ــش	از	پن ــرک	وزارت	بی ت
بنــگاه	خدماتــی	دــی	شــاو	دريافــت	نمــود	و	نفر	
ــن	 ــز	گلدم ــه	او	نی ــود	ک ــن	ب ــرت	روبی ــر	راب آخ
ســاکس	را	رهبــری	مــی	کــرد	و	پــس	از	تــرک	
ــی	دــر	ســیتی	گــروپ	 دولــت	يــک	پســت	عال

ــت. گرف
از	 يکــی	 ســاکس	 گلدمــن	 ايــن	 ببینیــد	
منفورتريــن	بانــک	هــای	جهــان	اســت	کــه	دــر	
انتخابــات	اســبق	برزيل	دخالــت	داشــت.	زمانی	
کــه	لوئیــس	ايناســیو	لــوال	داســیلوا	کاندیدــای	
رياســت	جمهــوری	برزيــل	شــد،	گلدمــن	
ســاکس	شــاخصی	بعنــوان	لوالمتــر	ارائــه	دــاد.	
ــور	 ــس	جمه ــوال	رئی ــر	ل ــت	اگ ــک	گف ــن	بان اي
ــاد؟	 ــد	افت ــی	خواه ــه	اتفاقات ــود	چ ــل	ش برزي
ــوال	 ــا	معم ــرد.	آنه ــی	ک ــات	آن	را	بررس و	تبع
چنیــن	تهدیــد	مــی	کننــد	کــه	مثــال	اگــر	لــوال	
رئیــس	جمهور	شــود	شــاخص	ريســک	ســرمايه	
ــه	 ــرد،	ب ــم	ب ــاال	خواهی ــل	را	ب ــر	بزري گــذاری	د
ايــن	دلیــل	ســرمايه	هــا	از	برزيــل	خــارج	مــی	
شــود	و	تــورم	چنــد	برابــر	خواهــد	شــد،	بیــکاری	
ــل	 ــی	برزي ــام	سیاس ــد	و	نظ ــی	ياب ــش	م افزاي
دچــار	التهــاب	مــی	شــود.	گاهــی	شــما	فردــی	
را	تهدیــد	مــی	کنیــد،	گاهــی	جمعــی	را	و	گاهــی	
يــک	ملــت	را.	کدامیــک	جــرم	بزرگتری	اســت؟	
بــه	همیــن	شــکل	دــو	بــار	وال	اســتريت	مردــم	

ــق	هــم	شــد. ــرد	و	موف ــد	ک ــل	را	تهدی برزي
ــوری	 ــار	کاندیدات ــا	دوب ــم	آنه ــن	مکانیس ــا	اي ب
لــوال	را	وتــو	کردنــد،	و	بــار	ســوم	مردــم	برزيــل	
ــس	 ــد	رئی ــوال	باي ــای	ل ــه	آق ــدند	ک ــق	ش متف

ــود. ــور	ش جمه
ــاط	 ــزان	ارتب ــه	می ــن	اطالعــات	نشــان	دهند اي
ــم	 ــی	حاک ــام	سیاس ــی	نظ ــم	تنیدگ ــر	ه و	د
ــر	 ــا	نظــام	اقتصادــی	آن	مبتنــی	ب ــر	آمريــکا	ب ب
بــازار	آزاد	اســت.	اينهــا	بســیار	بــه	هــم	پیوســته	
ــد.	 ــی	کنن ــتیبانی	م ــر	را	پش ــتند	و	يکدیگ هس
ــای	 ــرف	آق ــان	از	ط ــای	گرد ــرب	ه ــر	د تعبی
ــارد. ــاره	د ــن	موضــوع	اش ــه	همی ــتیگلیتز	ب اس
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شـــت ا د د یا

یحیی یثربی می نویسد:تخلیه ذهن و لزوم شک درآغاز 
حرکت فکری به خاطر آن است که اگر ذهن نتواند با 
قدرت اندیشه و استدالل گزاره های درست را از نادرست 
تشخیص دهد هرگز قدرت تفکر فلسفی پیدا نخواهد 
کرد. یادداشتی از یحیی یثربی درباره ذهن فلسفی در پی 

آید؛ می 

هزار	نکته	باريک	تر	ز	مو	اينجاست
نه	هرکه	سر	بتراشد	قلندری	داند

حافظ
هــر	شــغل	و	حرفــه	و	رشــته	ای	مدعیــان	زيادــی	دــارد،	امــا	
ــراد	 ــر	اف ــز	ب ــوان	فیلســوف	نی شايســتگان	آن	اندــک	هســتند.	عن
زيادــی	اطــالق	مــی	شــود،	امــا	کســانی	کــه	شايســته	ايــن	عنــوان	
ــاب	 ــد	کت ــا	خواندــن	چن ــوان	ب باشــند،	اندــک	مــی	باشــند.	مــی	ت
ــه	دســت	آوردــن	مدــرک	دانشــگاهی	دــر	رشــته	 ــا	ب فلســفی	و	ي
ــد	توجــه	 ــی،	باي ــه	فیلســوفان	دانســت!	ول فلســفه	خــود	را	از	جمل
ــن	 ــوان	بود ــا	شايســته	آن	عن ــان	اســت،	ام ــا	آس ــه	ادع داشــت	ک

ــوار. دش
ســخن	عیــن	القضــات	دــر	مــورد	عرفــان	مــی	توانــد	دــر	همــه	
ــد	روزی	 ــی	گوي ــب	توجــه	باشــد.	او	م ــق	و	جال ــا	صاد رشــته	ه
ــا	 ــه	يکــی	از	آن	ه ــد	ک ــی	برن ــه	گورســتان	م ــازه	ب ــزاران	جن ه
بــه	شــک	و	حرکــت	فکــری	نرســیده	اســت	و	از	هــزاران	کســی	
کــه	بــه	شــک	مــی	رســند	و	بــه	حرکــت	دــر	مــی	آينــد،	يکــی	
نیســت	کــه	راه	را	تــا	پايــان	ادامــه	دهــد	و	دــر	نیمــه	راه	متوقــف	
ــی	 ــد،	يک ــی	دهن ــه	م ــه	راه	ادام ــی	ک ــزاران	کس ــود	و	از	ه نش
ــان	باشــد!	ســپس	 ــوان	عرف ــه	شايســته	حضــور	و	عن نیســت	ک
ــن	 ــا	نپندــاری	کــه	اي ــن	ادامــه	مــی	دهــد	کــه	»زينهــار!	ت چنی

ــت«! ــان	کاری	اس آس

ــظ	 ــت.	حاف ــان	نیس ــن	آس ــوف	بود ــوان	فیلس ــته	عن آری،	شايس
ــد: ــی	گوي ــی	م ــلوک	عرفان ــاره	س درب

در	ره	منزل	لیال	که	خطرهاست	در	آن
شرط	اول	قدم	آن	است	که	مجنون	باشی

مــن	مــی	گويــم	دــر	راه	تفکــر	فلســفی	کــه	بــا	هــزاران	دشــواری	
ــزی	 ــچ	چی ــه	هی ــت	ک ــم	آن	اس ــرط	اول	قد ــت،	ش ــراه	اس هم
دــر	ذهنــت	نداشــته	باشــی!	از	اينجاســت	کــه	برخــی	از	باريــک	
ــغ	را	 ــان	بال ــر	انس ــه	ه ــتین	وظیف ــا	نخس ــته	م ــاِن	گذش اندیش
»شــک«	مــی	داننــد.	شــک،	يعنــی	آنچــه	دــر	ذهــن	دــاری	و	دــر	
حقیقــت	آنچــه	بــه	ذهنــت	ريختــه	انــد	و	بــه	تــو	تدريــس	و	تلقین	
نمودــه	انــد،	همــه	را	زيــر	ذره	بیــن	ببــری	و	از	نــو	ارزيابــی	کنــی.	
قــرن	هــا	پــس	از	ايــن	باريــک	اندیشــان	معتزلــی،	يعنــی	جبايــی	
هــا	)قــرن	ســوم	و	چهــارم	هجــری(،	دــکارت	)مــرگ	1۶50	م.(	
شــک	را	اســاس	حرکــت	فکــری	و	تفکــر	فلســفی	دانســت	و	بــه	
ايــن	وســیله	بــه	متفکــران	اروپايــی	راه	و	روش	درســت	اندیشــی	

نشــان	دــاد.

چرا باید ذهن را تخلیه کرد؟ 
تخلیــه	ذهــن	و	لــزوم	شــک	دــر	آغــاز	حرکــت	فکــری	بــه	خاطــر	
ــرت	اندیشــه	و	اســتدالل	 ــا	قد ــد	ب ــر	ذهــن	نتوان ــه	اگ آن	اســت	ک
گــزاره	هــای	درســت	را	از	نادرســت	تشــخیص	دهــد،	هرگــز	قدرت	
تفکــر	فلســفی	پیدــا	نخواهد	کــرد	و	اگــر	بتوانــد،	بايــد	کار	خــود	را	از	

گــزاره	هايــی	آغــاز	کنــد	کــه	هــم	اکنــون	دــر	ذهــن	دــارد.
ــن	کار	 ــه	اي ــر	فلســفی	کســی	را	ب ــه	فلســفه	و	تفک ــر	عشــق	ب اگ
وادــارد	و	او	از	عهدــه	برآيــد،	جدــاً	گام	دــر	راه	فلســفه	نهادــه	اســت	
ــا	آنجــا	کــه	برايــش	امــکان	داشــته	باشــد،	پیــش	 ــد	ت و	مــی	توان
بــرود.	امــا،	کســی	کــه	هنــوز	اســیر	باورهــای	غیرعقالنــی	اســت،	
هرگــز	نمــی	توانــد	از	تفکــر	فلســفی	بهــره	ای	داشــته	باشــد،	زيــرا	
ــه	آن	اســت	 ــا	نشــان	دهند ــی	ه ــه	غیرعقالن ــر	محدود اســارت	د
ــوان	اندیشــه	فلســفی	ندــارد.	از	ايــن	جاســت	کــه	 کــه	شــخص	ت
متفکــران	مســلمان	دــر	فــرق	فلســفه	بــا	کالم،	مــالک	و	میــزان	را	

همیــن	التــزام	و	تعهــد	مــی	داننــد.
ــر	 ــاور	غیراســتداللی	د ــوان	ب ــه	عن ــی	را	ب ــزاره	هاي ــر	کســی	گ اگ
ــات	همــان	گــزاره	هــا	کــه	 ــرای	اثب ــگاه	ب ذهــن	داشــته	باشــد،	آن
ــال	 ــیار	احتم ــد،	بس ــتدالل	کن ــت	اس ــه	اوس ــورد	عشــق	و	عالق م
ــی	 ــوم	طباطباي ــول	مرح ــه	ق ــا	رود	و	کارش	ب ــه	خط ــه	ب ــارد	ک د
ــا	ذهــن	خالــی	از	گــزاره	 چیــزی	اســت	شــبیه	بــازی.	پــس	بايــد	ب
هــای	مقبــول	و	مطلــوب	خــود	بــه	ســراغ	تفکــر	رفتــه	و	آنچــه	را	بــا	
اندیشــه	و	اســتدالل	بــه	دســت	مــی	آورد،	بپذيــرد.	چنین	شــخصی	

ــد. ــوان	فیلســوف	نامی را	مــی	ت
دريغــا!	گاهــی	مــی	بینیــم	کســانی	کــه	از	فلســفه	دــم	مــی	زننــد،	
ــا	 ــزاره	ه ــه	تصــوری	از	آن	گ ــه	ن ــد	ک ــی	پذيرن ــی	را	م ــزاره	هاي گ
دارنــد	و	نــه	تصدیــق	درســتی!	دــر	اينجــا	مــی	خواهــم	با	يادــآوری	
نکتــه	ای	ايــن	بحــث	را	بــه	پايــان	برســانم	و	آن	ايــن	کــه	درقلمــرو	
مکاتــب	و	ادیــان	غیرعقالنــی،	ماننــد	مســیحیت	و	مکتــب	هــای	
ــد	 ــی	خواه ــه	کالم ــد،	جنب ــث	کنن ــه	بح ــاره	هرچ ــی،	درب هند
ــی	 ــن	شناس ــوزه	دی ــر	ح ــی	را	د ــزاره	هاي ــان	گ ــرا	آن ــت،	زي داش
بدــون	اســتدالل	و	اندیشــه	پذيرفتــه	انــد.	بنابرايــن،	ذهنشــان	ذهن	
اندیشــه	و	اســتدالل	نیســت	و	استداللشــان	شــبیه	بــازی	می	باشــد.
امــا،	دــر	يــک	دیــن	عقالنــی	ماننــد	اســالم،	کالم	جايــی	ندــارد،	
زيــرا	وقتــی	کــه	اســالم	ايمــان	را	از	گــزاره	هــای	موجــه	مــی	دانــد،	
يعنــی	گــزاره	هايــی	که	نتیجــه	اندیشــه	و	اســتدالل	هســتند	و	هیچ	
ــه	 ــرد،	همیش ــی	پذي ــتدالل	نم ــه	و	اس ــور	از	اندیش ــزاره	ای	را	د گ
ــذا،	همــه	 ــود.	ل طرفدــار	عقالنیــت		و	خردــورزی	دقیــق	خواهــد	ب
بحــث	هايــش	جنبــه	عقالنــی	و	فلســفی	داشــته	و	هیچکدــام	بــا	

عنــوان	کالم	تناســب	نخواهنــد	داشــت.
ــا	آرزوی	آن	کــه	مــا	مســلمانان	دــر	قلمــرو	ايــن	دیــن	عقالنــی	 ب
پرچمدــار	عقــل	و	اندیشــه	باشــیم.	مايه	شــرمندگی	اســت	کــه	چراغ	
ــی	 ــا	روشــن	شــد،	ول ــه	دســت	م ــن	ب ــرب	زمی ــر	مغ ــت	د عقالنی
خــود	مــا	نتوانیــم	پرچمدــان	عقالنیــت	عصــر	و	دــوره	خود	باشــیم.

یادداشتی از یحیی یثربی؛

چرا باید ذهن را تخلیه 
کرد؟/ ویژگی ذهن فلسفی
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شـــت ا د د یا

ــفه	 ــرح	فلس ــر	ط ــفی،	ب ــر	فلس ــات	غی ــی«	و	اتفاق ــع	تاريخ »وض
ــت	از	 ــوه	ای	تبعی ــواره	نح ــفه	ها	هم ــع،	فلس ــر	واق ــد.	د تأثیرگذارن
ــد	 ــای	تقلی ــه	معن ــه	ب ــن	تبعیــت	البت ــد.	اي ــخ	را	دــر	خــود	دارن تاري

ــت. ــخ	نیس ــزه	از	تاري ــی	و	فرمولی مکانیک
يکــی	از	مســائل	مشــهور	دــر	علــم	کالم	اســالمی،	مســأله	کیفیــت	
تعلــق	گرفتــن	علــم	الهــی	بــه	جزئیــات	اســت.	شــروع	ايــن	مســأله	
ــاه	 ــطر	کوت ــد	س ــر	چن ــینا	د ــه	ابن	س ــد	ک ــی	برمی	گرد ــه	زمان ب
ــه	 ــد	ب ــم	خداون ــاره	عل ــد	ســوم	اشــارات،	اســتداللی	را	درب ــر	جل د
ــن	 ــینا	چنی ــتدالل،	ابن	س ــر	آن	اس ــد.	د ــرح	می	کن ــات،	ط جزئی
نتیجــه	می	گیــرد	کــه	خداونــد	نمی	توانــد	بــه	ايــن	معنــای	عرفــی	
ــته	 ــم	داش ــات	عل ــه	جزئی ــد	ب ــان	می	پندارن ــه	مؤمن ــی	ک و	عموم
باشــد	و	علــم	او	بــه	جزئیــات	از	طريــق	علــم	او	بــه	کلیــات	اســت.
نــگارش	ايــن	چنــد	ســطر	کوتــاه،	ضمــن	ايــن	کــه	يکــی	از	ســه	
دلیــل	تکفیــر	فالســفه	توســط	غزالــی	بــود،	منشــأ	ايجــاد	بحثــی	
ــا	 ــینا	ت ــت.	از	ابن	س ــالمی	گش ــر	کالم	اس ــه	د ــر	و	پرمناقش فراگی
امــروز،	بزرگتريــن	متکلمــان	عالــم	اســالم،	درگیــر	ايــن	موضــوع	
بودنــد	تــا	بــه	شــکلی	علــم	خداونــد	بــه	جزئیــات	را	توجیــه	کننــد-	
ــه	 ــا	ب ــود.	ام ــه	ب ــام	داد ــینا	انج ــه	ابن	س ــر	از	آنچ ــکلی	بهت ــه	ش ب
نظــر	مــی	رســد	بــا	وجــود	گذشــت	قرن	هــا،	هنــوز	نظــر	ابن	ســینا	
ــکا	 ــا	ات ــوان	ب ــر	بت ــی	اگ ــت،	حت ــه	اس ــه	ماند ــتوار	و	قابل	توج اس
ــخ	های	 ــی	پاس ــفه	صدراي ــد	فلس ــفی	تر	مانن ــای	فلس ــه	پايگاه	ه ب

بهتــری	فراهــم	دیــد.
ــج	 ــغ	و	تروي ــرای	تبلی ــالش	ب ــون	در	ت ــان	تاکن ــی	در	آن	زم کس
ــالش	 ــیاری	ت ــس	بس ــت،	برعک ــوده	اس ــر	او	نب ــینا	و	نظ ابن	س
ــام	 ــه	مق ــر	کســی	ب ــا	اگ ــد.	ام ــدوم	و	محــو	کنن ــد	آن	را	مع کرده	ان
يــک	متفکــر	بــزرگ	رســید،	کالمــش	خواهی	نخواهــی	تاريخ	ســاز	

می	شــود.	کالم	ابن	ســینا	همچنــان	در	دانشــگاه	ها	تدريــس	
می	شــود	و	فقــط	در	همیــن	يــک	فقــره	جزئــی،	زمینه	ســاز	
ــن	 ــوده	اســت.	متفکــر	در	چنی ــات	ب بســیاری	از	گفتگوهــا	و	مباحث
ــی	 ــای	سیاس ــینه	چاک	و	زد	و	بنده ــد	س ــه	مري ــازی	ب ــه	ای	نی رتب
نــدارد.	کالم	متفکــر،	خــودش	مخاطــب	خــودش	را	می	يابــد	و	جلــو	

ــی	رود. م
ــون،  ــن میم ــق اب ــه، از طري ــن زمین ــینا در اي ــتدالل ابن س اس
ــر  ــونیدس )Gersonides( ديگ ــه گرس ــودی ب فیلســوف يه
ــفی  ــتر فلس ــز آن را در بس ــد و او نی ــی رس ــودی م فیلســوف يه
ــفه	 ــن	فلس ــه	بی ــن	ک ــم	اي ــد.	علی	رغ ــرح	می	کن ــطی	ط قرون	وس
ــادی	 ــتراکات	زي مشــاء	اســالمی	و	فلســفه	مدرســی	مســیحی	اش
وجــود	دارد،	امــا	مســأله	علــم	الهــی	بــه	جزئیــات،	در	زمینه	فلســفی	
ــوف	 ــه	دو	فیلس ــدی	ک ــان	ح ــرد	و	در	هم ــد	نک ــطی	رش قرون	وس

يهــودی،	يعنــی	گرســونیدس	و	پیــش	از	او	ابــن	میمــون	گفتــه	بود،	
ــد. باقــی	مان

ــأله	 ــاره	مس ــطی	درب ــفه	قرون	وس ــه	فلس ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال اي
ــل	از	 ــفی،	حداق ــنت	فلس ــن	س ــود	و	اي ــاکت	نب ــی	س ــم	اله عل
ــاره	شــرايط	علــم	پیشــین	 ــه	امــروز،	درب ــا	ب زمــان	آگوســتینوس	ت
ــن	پرســش	 ــد	اي ــاق،	باي ــن	اتف ــوده	اســت.	اي ــه	آراء	ب ــی	معرک اله
را	پیــش	بکشــد	کــه	چطــور	ممکــن	اســت	يــک	مســأله	فلســفی	
در	يــک	ســنت	يعنــی	ســنت	فلســفه	اســالمی	چنیــن	بســط	يابــد	
ولــی	همــان	مســأله	کــه	از	طريــق	فیلســوفان	يهــودی	وارد	بســتر	
فلســفی-الهیاتی	قرون	وســطی	شــده	بود	در	ســنتی	بســیار	مشــابه،	
يعنــی	قــرون	وســطای	مســیحی،	بســط	نیابــد؛	آن	هم	در	شــرايطی	
کــه	مســائل	مشــابه	فلســفی	ماننــد	مســأله	علــم	پیشــین	الهــی،	در	

دومــی	حضــور	داشــته	اســت.
ــه	نظــر	مــی	رســد	»وضــع	تاريخــی«	و	اتفاقــات	غیــر	فلســفی،	 ب
ــع،	فلســفه	ها	 ــد.	در	واق ــر	طــرح	فلســفه	و	مســائل	آن	تأثیرگذارن ب
همــواره	نحــوه	ای	تبعیــت	از	تاريــخ	را	در	خــود	دارنــد.	ايــن	تبعیــت	
البتــه	بــه	معنــای	تقلیــد	مکانیکــی	و	فرمولیــزه	صددرصد	مســائل	از	
چیــزی	ملمــوس	و	مشــهود	بــه	نــام	تاريــخ	يــا	ســنت	نیســت.	بلکه	
بــه	ايــن	معناســت	کــه	حــدود	تفصیــل	يابــی	در	فلســفه	و	کالم	و	

علــم	توســط	نوعــی	تفهــم	تاريخــی	حدگــذاری	شــده	اســت.
بنابرايــن	کســانی	کــه	فکــر	می	کننــد	مکاتــب	فلســفی	و	عرفانــی	
مثــل	کارخانه	هــای	مونتــاژ	خــودرو	از	هنــد	و	يونــان	بــه	ايــران	و...	
صــادر	می	شــده	اســت	در	فهــم	مدلــول	»تفکــر«	دچــار	ســوءتفاهم	
اساســی	هســتند.	تفکر	همــواره	بــه	صــورت	انضمامــی	می	توانــد	از	
فرهنگــی	بــه	فرهنــگ	ديگــر	انتقــال	يابــد	و	صــرف	نقــل	ظاهــری	
مــواد	تفکــر	نمی	توانــد	باعــث	پیــش	آمــدن	اتفــاق	خاصــی	شــود،	
مگــر	زمانــی	کــه	اين	هــا	همــه	بهانــه	تفکــر	در	مواجیــد	و	امکانــات	

فرهنــگ	وطنــی	شــود.

دو درس از یک مسأله کالمی/ تاثیر اتفاقات غیر فلسفی، بر طرح فلسفه
سید مهدی ناظمی قره باغ

می دانیم که واژه تصوف، مقدم بر واژه عرفان - به عنوان 
یک جریان و به عنوان یک دانش- است. مسأله این است 

که خاستگاه عرفان و تصوف کجا بوده است؟
متن زیر یادداشتی از حجت االسالم خسروپناه در خصوص 

خاستگاه عرفان و تصوف است که از نظر می گذرد.

ــوان	 ــه	عن ــر	واژه	عرفــان	-	ب می	دانیــم	کــه	واژه	تصــوف،	مقــدم	ب
يــک	جريــان	و	بــه	عنــوان	يــک	دانــش-	اســت.	تصــوف،	واژه	ای	
ــه	 ــت،	در	حالی	ک ــه	کار	می	رف ــری	ب ــرن	دوم	هج ــه	در	ق ــت	ک اس
ــرد	 ــری	کارب ــارم	هج ــرن	چه ــه	در	ق ــت	ک ــان،	واژه	ای	اس عرف
ــه	کار		رفــت.	 داشــت؛	اگرچــه	بعدهــا	ايــن	دو	واژه،	متــرادف	هــم	ب
امــا	مســأله	ايــن	اســت	کــه	خاســتگاه	عرفــان	و	تصــوف	کجــا	بوده	
اســت؟	آيــا	تعامــل	مســلمانان	بــا	عرفــان	ايرانــی	باعــث	شــد	کــه	
ــان	يهــودی	و	 ــا	عرف ــرد؟	آي ــان	اســالم	شــکل	گی تصــوف	در	جه
عرفــان	مســیحی،	بــا	مســیحیت	يــا	يهــود	تعامــل	پیــدا	کردنــد	و	

باعــث	تحقــق	تصــوف	اســالمی	شــدند؟
و	يــا	اينکــه	آيــات	و	روايــات	منشــأ	تصــوف	اســالمی	شده	اســت؟	
ــل	 ــی	مث ــم،	در	کتاب	هاي ــه		کنی ــه	مراجع ــب	صوفی ــه	کت ــی	ب وقت
رســاله	قشــیريه		کــه	از	ابوالقاســم	قشــیری	اســت؛	تصريــح	شــده	
ــی	 ــت.	يعن ــوده	اس ــات	ب ــات	و	رواي ــان،	آي ــأ	عرف ــه		منش ــت	ک اس
مســلمان	ها	از	آيــات	و	روايــات	بــه	عرفــان	روی	آوردنــد.	يــا	مثــاًل	
جامــی	در	نفحــات		األنــس		همیــن	نظــر	را	دارد.	بعضــی	متفکــران	

ــوم	 ــا	عل ــنايی	ب ــاب	آش ــری	در	کت ــهید	مطه ــد	ش ــز	مانن ــا	نی م
ــوب	در	 ــوم	زرين	ک ــا	مرح ــد؛	ي ــر	را	پذيرفتن ــن		نظ ــالمی		همی اس
کتــاب	ارزش	میــراث	صوفیــه		يــا	مرحــوم	جالل	الديــن	همايــی	در	
کتــاب	تصــوف	در	اســالم		همگــی	قائــل	بــه	ايــن	نظريــه	هســتند.	
يعنــی	هــم	متأخريــن،	هــم	متقدمیــن	تصريــح	کرده	انــد	کــه	منشــأ	

ــات	اســت. ــات	و	رواي تصــوف،	آي
ــش	 ــان	نق ــش	تصــوف	و	عرف ــات	در	پیداي ــات	و	رواي ــک	آي بی	ش
مؤثــری	داشــته	اســت.	ولــی	بعدهــا	در	اثــر	تعاملــی	کــه	تصــوف	بــا	
جريان	هــای	ديگــر	يافــت؛	می	تــوان	گفــت	تصــوف	تحقــق	يافتــه	
در	آداب	و	رســوم	از	عرفان	هــای	ديگــر	هــم	تأثیــر	پذيرفتــه		اســت	.	
ــد	 ــح	می	کن ــان	تصري ــد،		ابوريح ــق	ماللهن ــاب	تحقی ــاًل	در	کت مث
ــا	 ــان	م ــه	صوفی ــتند،	ب ــا	داش ــه	هندی	ه ــکی	ک ــه	آداب	و	مناس ک
خیلــی	شــباهت	داشــت.	جنــاب	ابوريحــان	در	قــرن	چهــارم	زندگی	
ــخص	 ــذا	مش ــت.	ل ــن	اس ــزء	متقدمی ــی	ج ــت،	يعن ــرده	اس می	ک
می	شــود	کــه	اگــر	آيــات	و	روايــات	علــت	محدثــه	بودنــد	و	منشــأ	
ــای	 ــا،	جريان	ه ــی	بعده ــد؛	ول ــوف	بوده	ان ــان	و	تص ــش	عرف پیداي
ــوده	 ــر	ب ــان	اســالمی	مؤث ــر	و	تحــول	عرف ــی	ديگــر	در	تغیی عرفان
اســت.	اينکــه	خانقــاه	ســاخته	شــد	يــا	بعضــی	آداب	و	رســومی	کــه	
ــر	 ــای	ديگ ــه	در	آيین	ه ــت	ک ــی	اس ــا	آداب ــاه	هســت،	اينه در	خانق
مشــاهده	می	شــود.	بــه	هــر	حــال	تصــوِف	تحقــق	يافتــه،	ترکیبــی	

ــت. ــی	اس ــای	عرفان ــات	و	جريان	ه ــات	و	رواي از	آي
ــن،	 ــا،	يقی ــد،	رض ــل	زه ــی	مث ــی،	واژه	هاي ــان	عمل ــاًل	در	عرف مث

توحیــد	و	توبــه	و	از	ايــن	قبیــل	واژه	هــا	بــه	کار	رفتــه	اســت؛	اينهــا	
ــا	را	از	 ــن	واژه	ه ــال	اي ــی	امث ــتند.	يعن ــرعی		هس ــم	ش ــه	مفاهی هم

ــد. ــتفاده	کردن ــد	و	اس ــه	گرفتن ــه	عاري ــريعت	ب ش
بنابرايــن	معلــوم	می	شــود	کــه	عرفــان	از	آيــات	و	روايــات	
خیلــی	تأثیــر	پذيرفتــه	اســت.	ولــی	نمی	تــوان	گفــت	کــه	
ــات	 ــات	و	رواي ــتنبط	از	آي ــًا	مس ــه،	تمام ــق	يافت ــان	تحق عرف
اســت،	بلکــه	از	جريان	هــای	مختلــف	هــم	بهــره	بــرده		
ــای	 ــامل	خاندان	ه ــه	ش ــق	ک ــل	ح ــاًل	در	تصــوف	اه ــت.	مث اس
دوازده	گانــه	هســتند؛	يکــی		از	انشــعاب	های	آنهــا،	)مکتــب(	
ــه	اســت	و	 ــن	فرق ــی	الهــی	مؤســس	اي ــای	نورعل اســت	کــه	آق
ــران	باســتان	 ــه	چــه	میــزان	از	اي کامــاًل	مشــخص	اســت	کــه	ب
تأثیــر	پذيرفته	انــد.	يــا	عرفان	هايــی	مثــل	عرفــان	شــیخ	
شــهاب	الدين	ســهروردی	کــه	بســیاری	معتقدنــد	از	ايــران	

ــت. ــه	اس ــر	پذيرفت ــتان	تأثی باس

یادداشتی از حجت االسالم خسروپناه؛

خاستگاه عرفان و تصوف
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شـــت ا د د یا

ــه	 ــت	و	جامع ــه	مراقب ــان	جامع ــور	همزم ــی	به	ط ــه	مصرف جامع
ســرکوب،	و	نیــز	جامعــه	صلح	آمیــز	و	جامعــه	خشــونت	آمیز	اســت.	
قرابــت	بیــن	خشــونت	بــا	وسوســه	امنیــت	و	رفــاه	تصادفی	نیســت.

	برخاســتن شــوالیه تاريکــی دــر ســال ۲01۲ بــا نمايــش 
ــم  ــن فیل ــران آخري ــر اک ــه د ــی ک ــود؛ زمان ــراه ب ــاری هم خون ب
 The Dark Knight( کريســتوفر نــوالن بــا همیــن عنــوان
Rises( در ســالن ســینمای فروشــگاهی در شــهر آرورا در حومه 
دنــور ايالــت کلرادــو، مردــی بــا ماســکی بــر صــورت، بــا پرتــاب 
گاز اشــک آور دــر میــان جمعیــت حاضر در ســالن ســینما، شــروع 
بــه تیراندــازی کــرد و 1۲ کشــته و 50 زخمــی برجــای گذاشــت.
ــوان Aurora shooting دــر  ــا عن ــه  کــه ب دــر ايــن حادث
 James( اذهــان جامعــه آمريکا ثبــت شــده؛ جیمــز اگان هلمــز
ــگاه  ــاب دانش ــوم اعص ــرای عل ــجوی دکت Holmes( دانش
ــن، يکــی  ــر )بت م ــود را جوک ــد از بازداشــت خ ــه بع ــو، ک کلراد
از شــخصیت های  منفــی مجموعــه فیلم هــای شــوالیه تاريکــی( 
معرفــی  کــرد، اکــران آخريــن قســمت از مجموعــه بتمــن را فراتر 
از تصاويــر مهیــج و خیالــی، بــه شــکل واقعــی امــا تأســف بار بــه 

قربانیــان و بازماندــگان حادثــه نمايانــد.
پیوســتن خشــونت خیالــی روی پردــه و واقعــی در صحنــه اتفاقی 
بــود کــه اگرچــه بــرای نخســتین بــار – به جــز نخســتین نمايــش 
ســینما	دــر	جهــان،	زمانــی	کــه	تماشــاگران	با	دیدــن	فیلــم	نزدیک	
شــدن	قطــار	توســط	برادــران	لومیــر	دچــار	وحشــت	شــدند	-	رخ	
می	دــاد،	امــا	محصــول	واقعیــت	خشــونت	دــر	جامعــه	مصرفــی	و	
رفاه	زدــه	بــود	کــه	می	شــد	می	تــوان	تحلیل	هــای	عمیقــی	از	

بودريــار	دربــاره	آن	يافــت.
ــه  ــاب »جامع ــر کت ــار )Jean Baudrillard( د ژان بودري
 The Consumer( »مصرفــی: اســطوره ها و ســاختارها
Society: Myths and Structures(  )1( معتقــد 
اســت	کــه	»جامعــه	مصرفــی	به	طــور	همزمــان	جامعــه	مراقبــت	و	
جامعــه	ســرکوب،	و	نیــز	جامعــه	صلح	آمیــز	و	جامعــه	خشــونت	آمیز	
اســت«	)ص	۲۷8(	و	»قرابــت	بیــن	خشــونت	بــا	وسوســه	امنیــت	و	
ــح	و	صفــای	 ــاه	تصادفــی	نیســت:	خشــونت	»نمايشــی«	و	صل رف
زندگــی	روزمــره	بــا	يکدیگــر	تجانــس	دارنــد،	زيرا	هــر	دــو	انتزاعی	

ــد«	)ص	۲۷8(. ــانه	ها	زنده	ان ــطوره	ها	و	نش ــا	اس ــه	و	ب بود
به	زعــم	او؛	»وفــور	و	امنیــت	هنگامی	کــه	بــه	يــک	آســتانه	معیــن	
ــاه	 ــد.	رف ــد	می	کن ــرل	تولی ــی	و	غیرقابل	کنت برســد،	خشــونت	واقع
دــر	صــورت	تحقــق،	مولــد	خشــونت	محصــور	دــر	يــک	چارچــوب	
ــرف	 ــر	مص ــای	دیگ ــا	چیزه ــراه	ب ــه	هم ــت	ک ــخص	نیس مش
می	شــود،	بلکــه	خشــونت	غیرقابل	کنتــرل	تولیــد	می	کنــد.	
مشــخصه	ايــن	خشــونت	)دقیقــاً	ماننــد	مصــرف	آن	گونــه	کــه	مــا	
آن	را	تعريــف	کردیــم	و	نــه	دــر	کاربــرد	ســطحی	آن(،	آن	اســت	که	

ــت. ــون	موضــوع	اس ــف	و	بد ــون	هد بد
ــه	 ــاه	به	مثاب ــرد	رف ــنتی	عملک ــا	اندیشــه	س ــا	ب ــه	م ــل	آنک ــه	دلی ب
فعالیتــی	عقالنــی	زندگــی	می	کنیــم،	خشــونت	انفجــاری	و	
غیرقابل	کنتــرل	باندهــای	جوانــان	اســتکهلم،	بی	نظمی	هــای	
مونتــرال	و	قتل	هــای	لس	آنجلــس	بــرای	مــا،	بــا	توجــه	بــه	
ــی	 ــی	باورنکردن ــه	نظــر	تجلیات ــی،	ب ــی	و	فراوان پیشــرفت	اجتماع
ــا	 ــه	دلیــل	آن	کــه	مــا	ب و	غیرقابــل	دــرک	و	متناقــض	می	رســد.	ب
ــت	 ــا	و	عقالنی ــه	چیزه ــه	هم ــی	آگاهان ــالق	هدفمند ــم	اخ توه
بنیادــی	گزينش	هــای	فردــی	و	جمعــی	...	زندگــی	می	کنیــم،	
ــب	و	شــیطانی	 ــر،	عجی ــا	توصیف	ناپذي ــه	نظــر	م ــن	خشــونت	ب اي

می	آيــد.
امــا	خشــونت	شــايد	صرفــاً	بدبــن	معنــا	باشــد	کــه	چیــزی	از	اهداف	
آگاهانــه	رضايت	مندــی	و	رفــاه	بســیار	ســرريز	کردــه	اســت	و،	دــر	
ــد	 ــه	می	کن ــود	را	توجی ــا(	خ ــر	نظــر	آن	ه ــه	)د ــن	جامع نتیجــه،	اي

ــاند....	 ــت	می	رس ــه	ثب ــود	را	ب ــه	خ ــت	آگاهان ــای	عقالنی و	هنجاره
فراوانــی	و	خشــونت	دســت	دــر	دســت	يکدیگــر	دارنــد«	)ص	ص	

.)۲۷۹-80
او	مخالــف	تفســیری	اخالق	گرايانــه	از	جامعــه	مصرفــی	اســت	کــه	
ــی«	 ــه	مصرف ــرد	و	»جامع ــی	نمی	پذي ــر	فراوان ــر	براب ــت	د مقاوم
)تخريــب	 آن	 شــهوت	گرايانه	 و	 خشــونت	آمیز	 شــکل	 دــر	
ــا	غیرخشــونت	آمیز	 »کورکورانــه«	کاالهــای	مادــی	و	فرهنگــی(	ي
و	کناره	جويانــه	اش	)امتنــاع	از	ســرمايه	گذاری	های	تولیدــی	و	
ــی	از	خشــونت	را	 ــوع	متفاوت ــن	ن ــی(	رد	می	شــود«،	و	بنابراي مصرف
معرفــی	می	کنــد:	»مســئله	بنیادــی	خشــونت	دــر	جامعــه	فراوانــی	
ــم	نابهنجــاری،	افســردگی	و	 ــه	عالئ ــتقیم،	کلی ــور	غیرمس )و	به	ط

عزلت	گزينــی(	روشــن	می	شــود.
ــر،	 ــه	از	فق ــت	ک ــونتی	اس ــاوت	از	خش ــیار	متف ــونت	بس ــن	خش اي
ــه  ــی جنب ــور عمل ــود – و ظه ــی می ش ــتثمار ناش ــود و اس کمب
منفــی میــل اســت کــه توســط حالــت کامــاًل مثبــت نیــاز نادیدــه 
ــد«	)ص	 ــور	می	گرد ــود	و	سانس ــان	می	ش ــود،	پنه ــه	می	ش گرفت
ص.	4-۲83(.	امــا	»مســئله	کلی	تــری	کــه	مشــکل	ايــن	خشــونت	
ــوز	 ــورها	هن ــی	کش ــر	برخ ــرد	و	د ــر	برمی	گی ــوع	را	د ــال	موض ب
ــور	 ــا	به	ط ــورد،	ام ــم	می	خ ــه	چش ــته	وگريخته	ب ــورت	جس به	ص
بالقــوه	دــر	کشــورهای	توســعه	يافته	و	بســیار	توســعه	يافته	
رواج	دــارد،	تناقضــات	بنیادــی	فراوانــی	)نه	فقــط	تفاوت	هــای	
ــاخصه	 ــه	ش ــی	ک ــن	جنبه	هاي ــه	اي ــت...	هم ــناختی(	اس جامعه	ش
»جامعــه	ثروتمنــد«	يــا	»جامعــه	بی	بندوبــار«	اســت،	هــر	يــک	بــه	
ــد«	 ــرح	می	کن ــی	را	مط ــل	بنیاد ــم	تعاد ــود	مشــکل	عد ــیوه	خ ش

.)۲80 )ص	
ــد،	 ــه	کــه	مدل	هــای	مصــرف	وجــود	دارن ــه	تعبیــر	او	»همان	گون ب
جامعــه	»مدل	هــای	خشــونت«	را	نیــز	پیشــنهاد	يــا	وضــع	می	کنــد	
و	از	طريــق	آن	دــر	پــی	تخلیــه،	کنتــرل	و	رســانه	ای	کردــن	ايــن	
ــه	 ــری	از	اينک ــرای	جلوگی ــع	ب ــت.	درواق ــی	اس ــای	تهاجم نیروه
ايــن	اضطــراب	بالقــوه	انباشــته	شــده	بــه	خاطــر	ازهم	گســیختگی	
ــش	 ــن	نق ــت	داد ــل	از	دس ــه	دلی ــز	ب ــل	و	نی ــه	می ــق	دوگان منط
ــه	خشــونتی	بی	هنجــار	و	غیرقابل	کنتــرل	منجــر	شــود،	 نمادیــن	ب

ــد: ــو	ســطح	عمــل	می	کن ــر	د ــه	د جامع
1(	از	يک	ســو،	جامعــه	ســعی	می	کنــد	ايــن	اضطــراب	را	از	طريــق	
ــا	 ــا،	کارکرده ــد:	نقش	ه ــذب	کن ــی	ج ــع	مراقبت ــش	مراج افزاي
ــن	 ــود.	...	همچنی ــق	می	ش ــمار		...	تزري ــی	بی	ش ــات	جمع و	خدم
داروهــای	آرام	بخــش،	مســکن	و	توهــم	زا	دــر	همه	جــا	بــه	
ــارد.	فعالیــت	 ــواع	و	اقســام	درمان	هــا	رواج	د ــروش	می	رســد	و	ان ف
ــی	 ــه	رضايت	مند ــی،	تولیدکنند ــه	فراوان ــه	جامع ــه	ای	ک بی	نتیج

بی	هدــف	دــر	جريــان	آن	منابــع	خــود	را	خــرج	می	کنــد	تــا	بــرای	
اضطــراب	ناشــی	از	ايــن	رضايت	مندــی	پادزهــر	تولیــد	کنــد«	)	ص	

.)۲84-5 ص.	
ــام  ــد انج ــور نظام من ــن کار را به ط ــد – و اي ــه می توان ۲( »جامع
می دهــد – ايــن اضطــراب را بــه صورتــی بازيابــی می کنــد کــه 
بــه مصــرف جــان تــازه ای ببخشــد و ايــن مجرمیــت و خشــونت 
ــی  ــای مصرف ــاس و کااله ــکل اجن ــه ش ــود ب ــه خ ــز به نوب را نی
ــد. ... خشــونت و  ــی کن ــه بازياب ــانه فرهنگــی تمايزدهند ــا نش ي
ــانه ای  ــی، رس ــای فرهنگ ــط مدل ه ــا توس ــر اينج ــت د مجرمی
ــد« )ص ۲85(. ــی برمی گردن ــونت مصرف ــه خش ــوند و ب می ش
دـر اينجـا او تفاوت خشـونت ناشـی از فراوانی دـر جامعه مصرفی 
را بـا اشـکال پیشـین خشـونت شـرح می دهـد: »برخی افسـوس 
دـوره ای را می خورنـد کـه »دـر آن خشـونت معنـا نداشـت«، 
خشـونت خـوب و قدیمـی جنگاورانه، میهن پرسـتانه، شـورانگیز و 
درواقـع عقالنـی – خشـونتی که پشـتوانه آن يک هدف يـا آرمان 
بود، خشـونت ايدئولوژيک يا خشـونت فردی شـورش گرايانه باز به 
زيبايی شناسـی فردی مربوط می شـود و می تواند يکـی از هنرهای 
زيبـا به شـمار آيد. همـگان در پـی آن اند کـه اين خشـونت جدید 
را به مدل های پیشـین نسـبت دهنـد	و	با	داروهای	شناخته	شـده	به	
درمـان	آن	ها	بپردازنـد،	اما	بايـد	متوجه	بـود	که	اين	خشـونت	دیگر	
نـه	کامـاًل	تاريخی،	نـه	مقدس،	نـه	آيینی	و	نـه	ايدئولوژيک	اسـت«	

)ص	۲8۶(.
بلکــه:	»بايــد	متوجــه	بــود	کــه	ايــن	خشــونت	به	لحــاظ	ســاختاری	
ــت	ناپذير،	 ــونِت	برگش ــن	خش ــرا	اي ــارد،	زي ــد	د ــی	پیون ــا	فراوان ب
ــذاب	 ــازه	ج ــن	اند ــا	اي ــگان	ت ــرای	هم ــوع	و	ب ــواره	قريب	الوق هم
ــل	 ــد:	دلی ــد	باش ــه	می	خواه ــی	ک ــر	میزان ــه	ه ــال	ب ــت،	ح اس
ــد	 ــد	رش ــر	فراين ــه	د ــونت	ريش ــه	خش ــت	ک ــر	آن	اس ــن	ام اي
و	رضايت	مندــی	چندگانــه	ای	دــارد	کــه	دــر	آن	هــر	کــس	
ــونت	 ــته	خش ــم	بس ــن	عال ــر	بط ــت.	گاه	د ــل	اس ــس	دخی ازاين	پ
ــه	نظــر	همــگان	 ــد	ب و	آرامــش	مصرفــی	مــا،	ايــن	خشــونت	جدی
ــرد،	 ــر	عهدــه	می	گی ــن	ازدســت	رفته	را	ب بخشــی	از	کارکــرد	نمادی

ــود«	)ص	۲8۶(. ــرف	ش ــود	مص ــه	خ ــش	از	آنک ــی	پی اندک
ــد	 ــا	نشــان	ده ــد	ت ــت	»خســتگی«	می	گوي ــن	از	وضعی او	همچنی
کــه	اين	هــا	ابتــالی	جوامــع	توســعه	يافته	و	مصرفی	انــد	نــه	
ــوی	و	 ــه،	بد ــعه	يافته	ها،	عقب	ماند ــر	توس ــه	تعبی ــه	ب ــی	ک جوامع
ــد	 ــنگی،	باي ــی	گرس ــئله	جهان ــد	مس ــس	مانن وحشــی	اند:	»ازاين	پ

شــاهد	مســئله	جهانــی	خســتگی	نیــز	باشــیم.
ــتگی	 ــتند:	خس ــع	هس ــا	مانعه	الجم ــز،	اين	ه ــه	ای	تناقض	آمی به	گون
مزمــن	و	غیرقابل	کنتــرل	همــراه	بــا	خشــونت	غیرقابل	کنتــرل	کــه	

جامعه مصرفی؛ فرهنگ گلوله و جنگ/ بازخوانی خشونت آمریکایی بودریار
 رضا نساجی
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شـــت ا د د یا

از	آن	صحبــت	کردیــم،	تیــول	جوامــع	ثروتمنــد	اســت	و	دــر	میــان	
ســاير	چیزهــا	ناشــی	از	گــذار	از	مرحلــه	گرســنگی	و	کمبــود	مزمنی	
اســت	کــه	همچنان	مشــکل	عمدــه	جوامــع	ماقبــل	صنعتی	اســت،	
ــع	 ــی	جوام ــانگان	جمع ــد	نش ــتگی	مانن ــی	رود.	خس ــمار	م ــه	ش ب
ــوء	 ــق	و	»س ــای	عمی ــوزه	بی	هنجاری	ه ــی	وارد	ح ــد	صنعت مابع
ــرن	 ــاری	ق ــه	»بیم ــتگی	ک ــود.	خس ــاه«	می	ش ــای	رف کارکرده
ــار	 ــای	بی	هنج ــاير	پدیده	ه ــا	س ــراه	ب ــد	هم ــت	باي ــد«	اس جدی
ــه	 ــخصه	زمان ــا	مش ــود	آن	ه ــه	خ ــی	ک ــود،	پدیده	هاي ــل	ش تحلی
ماســت	و	همــه	بايــد	بــه	حــل	آن	هــا	کمــک	کننــد«	)ص	۲۹۲-3(.
همان	گونــه	کــه	خشــونت	جدیــد	»بی	هدــف«	اســت،	ايــن	
ــا	 ــی	ب ــه	ارتباط ــرا	هیچ	گون ــت،	زي ــل«	اس ــز	»بی	دلی ــتگی	نی خس
ــرف	 ــی	از	ص ــارد	و	ناش ــرژی	ند ــود	ان ــی	و	کمب ــتگی	عضالن خس
ــه	از	 ــی	خودانگیخت ــه	صورت ــاً	ب ــت.	مطمئن ــمی	نیس ــروی	جس نی
ــای	 ــر	حالت	ه ــردگی«	و	تغیی ــی«،	»افس ــروی	عصب ــرف	نی »ص

ــد. ــان	می	آي ــه	می ــت	ب ــی	صحب روان	تن
اين	نـوع	توجیه	دـر	حال	حاضـر	بخشـی	از	فرهنگ	توده	ای	اسـت:	
اين	توجیـه	در	کلیـه	روزنامه	ها	)و	همـه	همايش	ها(	يافت	می	شـود.	
هرکـس	می	توانـد	بـه	ايـن	بهانـه	جدیـد	تمسـک	جويـد،	همـراه	با	
حالـت	خوشـايند	و	دـر	همان	حـال	اندوهنـاک	تحت	فشـار	عصبی	
قـرار	داشـتن.	مطمئناً	اين	خسـتگی	دسـت	کم	داللت	بـر	يک	چیز	
دـارد	)همـان	کارکـرد	افشـاگرانه	خشـونت	و	عدم	خشـونت(:	اينکه	
جامعـه	ای	کـه	خـود	را	همـواره	در	پیشـرفت	مدـاوم	به	سـوی	الغای	
کار	و	تـالش،	حل	تنش	ها،	سـهولت	دـر	کارها	و	اتوماسـیون	فرض	
می	کنـد،	درواقـع،	جامعـه	اسـترس	و	تنـش	و	دوپینگ	اسـت	که	در	
آن	بیـالن	کلی	رضايت	مندی،	گواه	کسـری	بیش	ازپیـش	فراينده	ای	
اسـت	که	دـر	آن	تعادل	فردـی	و	جمعی	به	همـان	اندازه	که	شـرايط	
فنـی	تحقـق	آن	افزايـش	می	يابـد،	بیش	تـر	تحـت	مخاطـره	قـرار	

می	گیـرد«	)ص	۲۹3(.
ــوان	 ــی	می	ت ــیرهای	گوناگون ــته	اند.	تفس ــرف	خس ــان	مص قهرمان
دــر	ســطح	روان	شناســی	اجتماعــی	ارائــه	دــاد.	به	جــای	برابرســازی	
فرصت	هــا	و	فــرو	کاســتن	رقابــت	اجتماعــی	)اقتصادــی	و	منزلتی(،	
فرآينــد	مصــرف،	رقابــت	را	دــر	همــه	اشــکال	آن	خشــن	تر	و	حادتر	
ــی	 ــه	رقابت ــر	جامع ــا	ســرانجام	د ــا	مصــرف،	م ــراه	ب ــد.	هم می	کن
ــه	ســر	می	بريــم	کــه	دــر	کلیــه	ســطوح	اعــم	 عــام	و	تام	گرايــی	ب
ــا	 ــش	ايف ــز	نق ــانه	ها	و	غراي ــن،	نش ــل،	بد ــش،	می ــاد،	دان از	اقتص
ــوان	ارزش	 ــس	به	عن ــه	ازاين	پ ــی	ک ــه	چیزهاي ــی	کلی ــد،	يعن می	کن
ــذاری	 ــذاری	و	فوق	تمايزگ ــه	تمايزگ ــد	بی	وقف ــر	فراين ــه	د مبادل

ــوند«	)ص	ص	۲۹3-4(. ــد	می	ش تولی
می	تــوان	ايــن	ســخن	شــومبار	دولــوو	)۲(	را	پذيرفــت	کــه	
ايــن	جامعــه	دــر	عــوض	فراهــم	کردــن	»آرزوهــا،	نیــاز	و	

ــی	 ــد،	انحرافات ــا	می	کن ــود	ادع ــه	خ ــه	ک ــی«	آن	گون رضايت	مند
بــزرگ	و	بزرگ	تــر	دــر	نــزد	افــراد	و	نیــز	طبقــات	اجتماعــی	پدیــد	
ــی	و،	 ــی	صعود ــت	و	تحــرک	اجتماع ــزام	رقاب ــا	ال ــه	ب ــی	آورد	ک م
ــه	 ــده	ب ــی	ش ــدت	درون ــس	به	ش ــزام	ازاين	پ ــا	الت ــال،	ب درعین	ح
حداکثــر	رســاندن	لــذت	درگیــر	می	باشــند.	فــرد	زيــر	بــار	اين	همــه	

محدودیــت	از	هــم	می	پاشــد.
ــا	 ــان	نیازه ــی	می ــه	انحــراف	درون ــری	ب ــی	نابراب انحــراف	اجتماع
و	تمايــالت	افــزوده	می	گــردد	تــا	از	ايــن	جامعــه،	جامعــه	ای	
ــازد.	 ــا«	بس ــیده	و	»نارس ــم	پاش ــازش	ناپذير،	از	ه ــش	س بیش	ازپی
خســتگی	)يــا	»ضعــف	جســمانی«(	آنــگاه	به	عنــوان	يــک	واکنــش	
بــه	شــکل	عــدم	پذيــرش	منفعالنــه	انســان	مــدرن	در	برابر	شــرايط	
وجــودی	تفســیر	می	گــردد.	امــا	بايــد	متوجــه	بــود	کــه	ايــن	»عــدم	
پذيــرش	منفعالنــه«	درواقــع	همان	خشــونت	پنهــان	اســت	و	بدين	
ترتیــب	تنهــا	يکــی	از	واکنش	هــای	ممکــن	اســت	و	شــقوق	ديگــر	

ــند. ــان	می	باش ــونت	عري ــق	خش آن	مصادي
ــتگی،	 ــت.	خس ــی	بازگش ــل	دوگانگ ــه	اص ــد	ب ــز	باي ــا	نی در	اينج
افســردگی	و	روان	رنجــوری	همــواره	بــه	خشــونت	عريــان	تبديــل	
می	شــود	و	برعکــس.	خســتگی	شــهروند	جامعــه	صنعتــی	از	
اعتصــاب	پنهــان،	کنــدکاری،	»کــم	کاری«	کارگــران	در	کارخانــه	يا	
»کســالت«	از	تحصیــل	چنــدان	دور	نیســت.	همــه	اين	هــا	اشــکال	
مقاومــت	منفعالنــه	و	»درونــی	شــده«	هســتند،	هماننــد	ناخنــی	که	

ــد«	)ص	۲۹4(.	 ــه	باش ــت	فرورفت در	گوش
ــعه	يافته	 ــیار	توس ــورهای	بس ــن	کش ــر	اي ــی	را	د ــار	حوادث بودري
ــطح	 ــن	س ــر	باالتري ــونت	د ــا	خش ــر	آن	ه ــه	د ــد	ک ــال	می	زن مث
واقــع	شــده	،	همچــون	قتــل	8	پرســتار	جــوان	دــر	جنــوب	شــیکاگو	
)ژوئیــه	1۹۶۶(،	کشــتار	13	نفــر	توســط	يــک	دانشــجوی	معمــاری	
ــار	 ــوب	خون	ب ــزاس	)اوت	1۹۶۶(،	آش ــتین	تگ ــگاه	آس ــر	دانش د
ــر	 ــونت	بار	د ــای	خش ــن	1۹۶۶(	و	ناآرامی	ه ــتردام	)ژوئ ــر	آمس د

ــر	1۹۶۹(. ــرال	)اکتب مونت
ــه	 ــی	بود ــاهد	عین ــود	ش ــه	خ ــینما	را	ک ــه	ای	از	س ــا	او	صحن ام
اســت،	پیــش	از	همــه	مثــال	می	زنــد	تــا	بــه	خشــونت	دــر	ســینما	
ــه	 ــی	ک ــی	آمريکاي ــی	از	مصــرف	فرهنگ ــوان	بخــش	مهم )به	عن
ــز	)3(	 برســازنده	ســبک	زندگــی	آن	هاســت(	بپردــازد:	»ســرژ	النت
ــان	 ــم	چمن ــای	فیل ــن	صحنه	ه ــر	آخري ــه(:	د ــب	بی	رحمان )تعقی
وحشــی	گری	هايی	بــه	نمايــش	درآمــد	کــه	مــن	بــرای	نخســتین	

ــم. ــرون	آمد ــرزان	بی ــا	دســت	های	ل ــش	ب ــالن	نماي ــار	از	س ب
دــر	ســالن	ســینماهای	نیويــورک	کــه	در	حــال	حاضــر	ايــن	فیلم	ها	
ــا	واکنش	هــای	 ــن	صحنه	ه ــه	می	شــود،	همی ــش	داد ــر	آن	نماي د
ــود	 ــو	خ ــون	براند ــه	مارل ــد،	هنگامی	ک ــال	دارن ــه	دنب ــول	ب نامعق
ــه	 ــاچیان	ب ــد،	تماش ــا	او	را	بزن ــازد	ت ــرد	می	اند ــک	م ــر	روی	ي را	ب

شــکلی	دیوانــه	وار	و	هیســتريک	بلنــد	می	شــوند	و	نعــره	می	کشــند:	
»بکــش!	بکــش!	نابودــش	کــن!«	)ص	ص	۲8۶-۷(.

مثــال	آخــر	او	هــم	مربــوط	بــه	سینماســت	تــا	نشــان	دهــد	چگونــه	
ــرد:	 ــینماگران	را	می	گی ــینما	و	س ــود	س ــن	خ ــونت	دام ــن	خش اي
»قتــل	در	ويــالی	پوالنســکی:	5	تــن	از	اشــخاص	کمابیــش	
مشــهور	در	يــک	ويــال	در	تپه	هــای	لس	آنجلــس	بــه	قتــل	
ــردان	 ــا	همســر	پوالنســکی	)4(،	کارگ ــه	يکــی	از	آن	ه ــیدند	ک رس

بــود. 	)5( ديگرآزارانه-توهم	انگیــز	 فیلم	هــای	
ــود	 ــی	ب ــر	مثال	زدن ــن	خاط ــه	اي ــینما	ب ــم	س ــای	عال ــل	بت	ه قت
ــات	 ــاظ	جزئی ــه	لح ــه	ب ــز	متعصبان ــی	طن ــب	نوع ــر	قال ــه	د ک
قتل	هــا	و	نحــوه	اجــرا	تحقــق	پیدــا	کــرد،	يعنــی	برخــی	از	همــان	
ــان	 ويژگی	هــای	فیلم	هايــی	کــه	باعــث	موفقیــت	و	افتخــار	قربانی
شــده	بودنــد.	نکتــه	جالــب	دــر	اينجــا	ايــن	اســت	کــه	پارادوکــس	
ــن	خشــونت	نمايــش	دادــه	می	شــود:	خشــونتی	کــه	هم	زمــان	 اي
وحشــی	)غیرعقالنــی	و	بدــون	هدــف	آشــکار(	و	آيیــن	گــرا	
ــل	 ــای	نمايشــی	تحمی ــر	اســاس	مدل	ه ــده	ب )شــاخص	گذاری	ش
ــان  ــا هم ــر اينج ــه د ــی – ک ــانه های گروه ــط رس ــده توس ش

فیلم	هــای	پوالنســکی	اســت(	می	باشــد«	)ص	۲88(.
و	نهايتـاً	نتیجـه	می	گیـرد:	»کشـتار	مانـد	بـرج	آسـتین	نـه	جنبـه	
عشـقی	دارد	و	نـه	از	روی	سـود	و	منفعت	صـورت	می	گیـرد	و	خارج	
از	معیارهـای	قضايـی	و	مسـئولیت	های	سـنتی	اسـت.	قتل	هـای	
نسـنجیده،	و	باوجودايـن،	از	پیش	»برنامه	ريزی	شـده«	)دـر	اينجا	به	
شـیوه	ای	توهم	انگیز	و	حتـی	تقلیدآمیز(	توسـط	مدل	های	رسـانه	ای	
کـه	بـه	همـان	طريق	دـر	نمايش	هـا	يـا	قتل	های	مشـابه	)مقايسـه	

کنیـد	بـا	همچنیـن	خودسـوزی	ها(	انعـکاس	می	يابد.
ــای	 ــرد:	داللت	ه ــف	ک ــا	را	توصی ــوان	آن	ه ــه	می	ت ــا	اين	گون تنه
ــه	گــوه	ای	کــه	دــر	 ضمنــی	نمايــش	آن	هــا	دــر	قالــب	حوادــث	ب
ــن	 ــا	تدوي ــا	و	گزارش	ه ــناريوی	فیلم	ه ــد	س ــت	مانن ــه	نخس وهل
می	شــوند	و	نیــز	تــالش	نومیدانــه	آن	هــا	دــر	گســترش	مرزهــای	
ــم	 ــن	نظ ــوند	و	اي ــی«	ش ــه	»غیرقابل	بازياب ــرای	اين	ک ــونت	ب خش
رســانه	ای	را	کــه	دــر	شــور	و	حــرارت	غیراجتماعــی	با	آن	همدســت	

هســتند، زيــر پــا بگذارنــد و دــر هــم بشــکنند« )همــان(.
________________________________________

 )1(- بودريــار، ژان )1۹۷0(. جامعــه مصرفــی: اســطوره ها و 
ــث. ــران: ثال ــی )138۹(. ته ــروز ايزد ــه پی ــاختارها. ترجم س
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شـــت ا د د یا

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرینستون 
در یادداشت پیش رو به تبیین این سوال که چرا شیعه 

بنیادگرا نمی شود پرداخته است.

حسـن	انصـاری،	اسـالم	شـناس،	عضـو	هیئـت	علمی	مؤسسـه	
مطالعـات	عالـی	پرينسـتون،	عضـو	شـورای	عالی	علمـی	مرکز	
دائـره	المعـارف	بـزرگ	اسـالمی	و	نسـخه	پـژوه	،	دـر	بررسـی	
زيـر،	به	وجـوه	تمايِز	جدی	شـیعه	و	اهل	سـنت	پرداخته	و	نشـان	
می	دهـد	که	داليِل	رشـد	سـلفی	گری	در	اهل	سـنت،	چیسـت.	
وی	از	دیدگاهـی	روش	شناسـانه،	شـیوه	های	دريافت	و	شـناخت	
دیـن	از	سـوی	شـیعه	و	اهـل	سـنت	را	در	تاريـخ	تحول	اندیشـه		
آنها	وارسـیده	و	روشـن	می	کند	که	شـیعه	به	واسـطه		عقل	ورزی	
دـر	متـون	دینـی،	درون	مايـه	ای	بسـیار	پرمايه	تـر	از	اهل	سـنت	
دارد	و	همین	سـبب	شـده	تا	بتواند	تعامـل	زنده	تـر	و	آگاهانه	تری	
بـا	مردـم	و	جهـان	پیرامـون	خودـش	داشـته	و	علی	رغـِم	همـه		
مخالفت	هـا	و	سـرکوب	ها،	هنـوز	بـا	اقتدـار	بـه	زيسـت	خـود	در	

جهان	امـروز	ادامـه	دهد.
اختـالف	دـر	تفسـیر	متـن	مقدـس	و	اختالفات	دـر	حـوزه	های	
الهیـات	و	مباحـث	حقوقـی	میـان	شـیعه	و	اهل	سـنت	کـه	خود	
نتیجـه	تحوالت	تاريخی	و	شـرايط	اجتماعی	و	سیاسـی	در	تاريخ	
اسـالم	بوده	،	موجبات	تمايز	دو	منظومه	فقه	سیاسـی	اهل	سنت	
و	شـیعه	را	به	طـور	تاريخی	فراهم	کرده	اسـت.	ايـن	تمايزات	در	
بنیادی	ترين	ريشـه	هـای	آن	بـه	اختالف	در	نگرش	اهل	سـنت	
و	شـیعه	به	سـه	مقوله	امت،	مرجعیـت	و	مشـروعیت	بازمی	گردد	
و	دـر	نتیجه	به	تفسـیرهای	متفاوتی	از	اجرای	شـريعت،	حکومت	
دینـی	و	مقولـه	جهـاد	انجامیدـه	اسـت.	با	ايـن	وصف	هـم	اهل	
سـنت	و	هم	اهـل	تشـیع	قرائتهـای	دینـی	مختلفی	را	دـر	طول	
تاريـخ	تجربه	کرده	انـد	و	تفسـیرهای	متفاوتـی	را	از	اصلی	ترين	

مبانـی	دینـی	ارائه	نمودـه	اند.
نگرش	شـیعه	دـر	مـورد	مقوله	هـای	مهمـی	مانند	امـر	دعوت	
دـر	دیـن،	حاکمیـت	دیـن	و	مسـئله	جهـاد	بسـیار	متفـاوت	با	
نگـرش	و	گرايـش	اسـالم	سـلفی	و	در	پیـش	زمینـه	متفاوتی	
شـکل	مـی	گیـرد:	اسـالم	سـلفی،	از	دـو	اردـوگاه	متقابـل	
اسـالم	وکفـر	و	نیـز	از	جهـاد	دائمـی	و	»مقدـس«	اسـالم	بـر	
علیـه	کفـر	سـخن	می	رانـد؛	وظیفـه	حکومـت	اسـالمی	را	در	
اجـرای	شـريعت	محدـود	مـی	دانـد	و	هرگونـه	تخطـی	از	آن	
را	کفـر	تلقـی	مـی	کنـد.	مسـئله	تکفیـر	بـه	همیـن	دلیـل	در	
بـن	مايـه	تفکـر	اسـالم	سیاسـی	سـلفی	ريشـه	دوانیده	اسـت	

و	دـو	اصطـالح	تکفیر	و	هجـرت	دـر	گروه	های	
واژه	 دـو	 عنـوان	 بـه	 سـلفی	 اسـالم	 جهادـی	

اساسـی	بـه	کار	می	رونـد.
اين	طـرز	تلقی	ريشـه	دـر	نـوع	اعتقادی	دـارد	که	
نظـام	سـنتی	اهل	سـنت	دربـاره	شـريعت،	اجتهاد	
و	مسـئله	بدعـت	دـر	دیـن	داشـته	اسـت؛	گرچـه	
نبايـد	پدیدـه	اسـالم	سیاسـی	سـنی	را	يکسـره	
آن	 فقهـی	 و	 کالمـی	 تاريخـی	 ريشـه	های	 بـه	
فروکاسـت.	امـا	دـر	مقابـل	دـر	تشـیع	بـه	دلیـل	
اختـالف دـر منظـر دینـی – سیاسـی با اسـالم 
رسـمی	و	دولتی	دـوران	خلفـای	اموی	و	عباسـی،	
تسـامح	و	روادـاری	دـر	برابـر	اندیشـه	های	بیگانه	
و	دگـر	اندیشـان	و	غیـر	مسـلمانان	ريشـه	دارتـر	
بودـه	اسـت.	بـه	طـور	نمونه	در	تشـیع	جهـاد	تنها	
در	شـکل	دفـاع	دـر	برابـر	تجـاوز	دشـمن	توجیه	
بردار	اسـت	و	»کفر	کافـران«	توجیـه	کننده	جهاد	
بر	ضـد	آنـان	نیسـت.	پدیده	تکفیـر	نیز	دـر	درون	
جامعـه	اسـالمی	بـه	بهانـه	ابـراز	عقیده	يـا	عملی	
مخالف	با	سـنت	اسـالمی،	بـه	هیـچ	روی	توجیه	بردار	نیسـت	و	
بنابرايـن	به	هیـچ	»تأويل«	دینـی	نمی	تـوان	مؤمنـان	را	از	دايره	

اهـل	ايمان	خـارج	کـرد	.	
خـرد	گرايـی	و	عنصـر	اجتهاد	کـه	در	نظـام	حقوقـی	و	الهیات	
شـیعی	به	رسمیت	شـناخته	شده	اسـت،	نوسـازی	و	نو	اندیشی	
را	دـر	فقـه	و	کالم	هموارتر	کرده	اسـت	و	با	وجود	تأخر	نسـبی	
تشـیع	نسـبت	بـه	فقـه	اهـل	سـنت	دـر	پیوسـتن	بـه	طريقـه	
اجتهـاد	دـر	فقـه،	امـا	بـه	دلیـل	فتـح	جاودانه	بـاب	اجتهـاد	و	
عدـم	تقیـد	بـه	مذاهـب	تاريخـی	فقهی،	دـرک	شـرايط	زمان	
و	مـکان	و	امـر	مصلحـت	و	توسـعه	دـر	ابـواب	فقـه	اجتهادی	
بـرای	حقوقدانـان	شـیعی	بالقـوه،	دسـت	کـم	دـر	ادـوار	اخیر	
امـکان	پذيرتـر	بودـه	اسـت.	همیـن	امـر	نتايـج	مسـتقیم	و	
مثبتـی	در	نـوع	تعامل	بـا	غیر	مسـلمانان	را	در	دـرون	و	بیرون	
جامعـه	اسـالمی	از	سـوی	فقـه	شـیعه	در	پی	داشـته	اسـت	.	
دـر	اسـالم	سـنی	گرچـه	بـه	ويـژه	از	حدـود	يـک	قرن	پیـش	بر	
مقولـه	شـورا	دـر	نظـام	سیاسـی	تاکیـد	بسـیار	مـی	شـود،	ولـی	
شـورا	عمومـا	دـر	پیـش	زمینـه	اجـرای	شـريعت	و	»حاکمیِت«	
خداونـد	معنی	مـی	يابد	و	بـه	همین	دلیل	نیز	در	اسـالم	سـلفی،	
دموکراسـی	بـه	عنوان	نظام	سیاسـی	برخاسـته	از	ارادـه	ملت	که	
تعییـن	کنندـه	قانون	دولت	اسـت،	کفر	و	خـروج	از	ايمـان	قلمداد	
مـی	گردـد	و	نظـام	هـای	دموکراسـی	بـه	عنـوان	نظـام	هـای	
برخاسـته	از	قوانیـن	موضوعه	بشـری	مطلقا	مردـود	و	»جاهلی«	
تلقی	مـی	شـوند.	در	تشـیع	امامـی	گرچه	دـر	موضـوع	»امامت	
دینـی«	کـه	مقولـه	ای	کامـال	دینی	اسـت،	شـورا	معتبر	نیسـت	
ولی	بیشـتر	فقهای	شـیعه	در	مسـئله	حکومت	بـه	رای	مردم	در	
تعیین	سرنوشـت،	به	نحـوی	از	انحاء	دسـت	کم	در	دـوره	غیبت	
امـام	زمان	تاکیـد	می	کنند.	نمونـه	مهم	آن	در	انقالب	مشـروطه	
ايـران	و	توجیهاتی	کـه	بزرگترين	فقیهان	در	مشـروعیت	پارلمان	

ابـراز	کردنـد،	قابل	مالحظه	اسـت	.	
همچنیـن	تاريـخ	تشـیع	گواهـی	مـی	دهـد	کـه	دـر	تشـیع	
بـه	دلیـل	وجـود	دـو	عنصـر	اجتهـاد	و	تأويـل	،	زمینـه	بـرای	
تفسـیرهای	متفـاوت	از	دیـن	همـواره	وجود	داشـته	اسـت.	به	
همیـن	دلیـل	دگـر	اندیشـی	دـر	تشـیع	زمینـه	طبیعـی	تـری	
داشـته	اسـت	و	بـر	خـالف	اسـالم	سـنی	برخـورد	بـا	دگـر	
اندیشـی	همـواره	دـر	چارچوبهـای	تنـگ	حقوقی	و	بر	اسـاس	
آمـوزه	سـنت/بدعت	محدـود	نمـی	شـده	اسـت.	دـر	امتدـاد	
طـرز	فکر	اسـالم	سـلفی	کـه	میـراث	ابـن	تیمیـه	و	محمد	بن	

عبدالوهاب	اسـت،	دشـواره	اصلی	اسـالم	احیاء	گرايانه	سـنی،	
اصالـت	و	حفـظ	هويـت	اصیـل	اسـالمی	اسـت	و	همیـن	طرز	
نـگاه،	بر	منظومـه	دینی	و	سیاسـی	اسـالم	احیايی	سـنی	تاثیر	
گزاردـه	و	پذيـرش	پلورالیـزم	دینـی	و	سیاسـی	را	غیـر	ممکن	

کند. مـی	
اما	در	تشـیع	و	مکتـب	های	مختلـف	آن،	اختالفات	تفسـیری	
و	اجتهادـی	از	ايـن	نقطه	نظـر	که	فهم	و	تفسـیر	دیـن	و	قرآن	
تنهـا	بـه	»سـلف	صالـِح«	نخسـتین	واگـذار	نشـده،	امـکان	
پذيرتـر	بودـه	و	هسـت.	بـا	مطالعـه	تاريـخ	باورهـا	و	اندیشـه	
هـا	درمـی	يابیم	کـه	بسـیاری	از	کسـانی	کـه	در	طـول	تاريخ	
اسـالمی	از	سـوی	حکومت	هـا	و	قدرتهـای	مذهبـی	مسـلط	
اسـالم	رسـمی	سـنی	متهم	به	کفـر،	زندقـه	و	الحاد	بودـه	اند،	
بـه	دلیـل	تمايـالت	شـیعی	و	اجتهادهـا	و	گرايشـات	فلسـفی	
و	عرفانـی	کـه	دـر	حـوزه	تشـیع	مجـاز	بودـه	اسـت،	بـا	ايـن	

اتهامـات	روبـرو	بودـه	اند.
بدین	ترتیب	به	سـبب	وجود	عنصـر	تأويل	و	گرايـش	به	معنويت	
باطنی	و	صوفیانه	در	اسـالم	شـیعی،	بسـیاری	از	دگر	اندیشـی	ها	
دـر	زمینـه	ای	شـیعی	مجـال	ظهـور	و	بـروز	پیدا	مـی	کردـه	اند.	
تصـوف	گرچـه	دـر	اسـالم	سـنی	بالیـد	ولـی	به	ويـژه	بـا	محی	
الدیـن	ابن	عربی	و	مکتب	او	زمینه	برای	نزدیکی	تشـیع	و	تسـنن	
چندان	پیدا	شـد	کـه	حتی	برخـی	از	محققین،	تصـوف	را	از	زمینه	
های	گسـترش	تشـیع	در	ايـران	دـر	دوره	پیـش	از	صفـوی	می	
داننـد.	ارتباط	نزدیک	زبان	و	شـعر	فارسـی	با	مضامیـن	صوفیانه	
نیـز	دـر	پیوند	تشـیع	ايـران	با	تصـوف	موثـر	بوده	و	دـر	حقیقت	
زبان	فارسـی	بـه	عنوان	واسـطه	ای	میان	تشـیع	و	تصـوف	عمل	

مـی	کرده	اسـت.
همین	امر	نوعی	تسـامح	مذهبـی	را	که	در	جهـان	بینی	صوفیانه	
نظريـه	پردـازی	مـی	شـود،	به	طـور	مضاعفـی	به	تشـیع	عرضه	
کردـه	اسـت.	معنويـت	باطنـی	کـه	به	يـاری	عنصـر	تأويـل	در	
اندیشـه	شـیعی	ريشـه	گرفته	اسـت،	دیـن	را	در	اندیشـه	شـیعی	
بـه	سـاحت	ربـط	وجودی	انسـان	بـا	امـر	قدسـی	که	دـر	مفهوم	
»واليـت«	خالصـه	شـده،	ارتقـا	داده	اسـت	و	همیـن	امر	ضمن	
حفـظ	هويت	دینـی	و	معنـوی	مذهب،	مـی	تواند	هرگونـه	ظاهر	

بینـی	و	قشـری	گـری	دـر	تلقـی	از	دین	را	طـرد	و	نفـی	کند.
»اسـالم	ايرانی«)به	تعبیـر	هانری	کربـن(،	آفاق	تفکـر	معنوی	را	
بـا	بن	مايـه	های	شـیعی	پیوند	دادـه	اسـت	و	بنابرايـن	مضامین	
اصلی	اسـالم	ايرانی	کـه	در	عشـق	صوفیانه	و	واليـت	و	معرفت	
عرفانـی	به	امـر	متعالـی	/	حقیقـت	وجود	،	خالصه	شـده	اسـت،	
عمدتا	در	لبـاس	واژگان	دینی	و	بر	مبنـای	مفاهیم	و	اصطالحات	
شـیعی	خـود	را	به	ظهور	رسـانده	اسـت.	در	عین	حـال	همین	امر	
مـی	توانـد	از	پیوندهـای	نزدیک	تشـیع	و	بـن	مايه	هـای	معنوی	
ای	کـه	سـنتهای	فکـری	مختلـف	دیانـت	مسـیحی	سرشـار	از	
آنهـا	هسـتند،	آشـکارا	حکايـت	کنـد	و	راه	را	بـرای	تقابل	بـا	نزاع	

سـاختگی	میـان	اسـالم	و	غرب	سـد	کند.
ايـن	هماهنگـی	میـان	تشـیع	و	بـن	مايه	هـای	اسـالم	ايرانـی	
دـر	گرايشـات	خردگرايانـه	و	فلسـفی	کـه	دـر	ايـران	برخـالف	
کشـورهای	عربی	همچنـان	تداوم	دـارد،	نیز	قابل	اشـاره	اسـت.	
حوزه	های	رسـمی	تشـیع،	برخالف	اسـالم	سنی	سـلفی،	فلسفه	
و	اندیشـه	فلسـفی	را	بخشـی	از	نظام	آموزشـی	خود	قرار	داده	اند	
و	دـر	ايـران	تـا	زمـان	حـال	نیز	ايـن	نهضـت	فلسـفی	همچنان	
ادامـه	دارد	و	همیـن	امر	بی	تردید	خردـورزی	و	گفتگوی	منطقی	
و	خـرد	گرايانـه	را	دامـن	مـی	زنـد	و	بايـد	از	آن	برای	شـکوفايی	

فرهنگـی	و	ترويـج	فرهنـگ	روادـاری	و	دیالوگ	بهـره	برد.
مجموعـه	ايـن	عوامل	در	ايجـاد	يک	فضای	گفتگو	میان	اسـالم	

ايرانـی	و	غرب	بـی	تردید	کمـک	خواهد	کرد	.

چرا شیعه بنیادگرا نمی شود؟
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شـــت ا د د یا

روشنفکر حامل و مرّوج اصلی فرهنگ سوفسطایی است. 
او درباره همه چیز به نحو سوفسطایی نگاه می کند و می 
اندیشد. روشنفکر، انسان گرا است و هیچ مرجعی جز من 

را برنمی تابد و بر عدم قطعیت اصرار می ورزد.
 متن زیر یادداشتی از حجت االسالم مهدوی زادگان است 

که از نظر می گذرد.

واژه مغالطــه از بــاب مفاعلــه اســت و بــه معنــای بــه غلــط و 
اشــتباه افتادــن يــا انداختــن دــر هــر امــری اســت. بنابــر ايــن 
مغالطــه کنــش بشــری اســت کــه وقــوع ســهوی آن از هــر 
کــس ممکــن اســت. ولــی ممکــن اســت ايــن عمــل بــرای 
فــرد يــا جماعتــی بــه عادــت يــا فرهنــگ بینشــی - رفتــاری 
ــی و  ــه، عمد ــش مغالط ــن صــورت کن ــر اي ــود. د ــل ش تبدی

ــود. آگاهانــه خواهــد ب
ــل از  ــرن پنجــم قب ــر ق ــه د ــگ سوفســطايی ک ــر فرهن نظی
میــالد بــه فرهنــگ مســلط تبدیــل شــده بــود. سوفســطايیان، 
ــه  ــتفاده متبحران ــا اس ــه ب ــد ک ــتی بودن ــر دس ــان زب خطیب
صنعــت مغالطــه درفــّن خطابــه بــر رقیــب غالــب مــی آمدنــد. 
ــه  ــود ک ــی ب ــروه هاي ــی از آن گ ــطايی يک ــع سوفس ــر واق د
ــا آن  ــرد. ت ــل ک ــت تبدی ــه صنع کنــش بشــری مغالطــه را ب
کــه ســقراط و افالتــون و ارســطو علیــه فرهنــگ سوفســطايی 

ــراه انداختنــد. نهضــت علمــی ب
نتیجـه اين نهضـت در شـکل گیری دـو دانش بـزرگ منطق 
و فلسـفه تاثیـر گـذار  بـود. تاسـیس هـر دـو دانش بـه انگیزه 
حفـظ ذهن از خطا دـر فکر و نا صواب اندیشـی بود. شـايد اگر 
مغالطه دـر يونـان آن روزگار به فّن غلبه برخصم تبدیل نشـده 
بـود؛ ارسـطو دـر کتـاب منطـق خود)اُرگانـون( گفتـار مفصلی 
بـرای آن اختصاص نمـی داد. بعدها فیلسـوفان مسـلمان تا به 
امـروز ايـن بحث را به کمال رسـاندند. فّن هفتم منطق الشـفاء 
ابن سـینا درباره سفسـطه اسـت)الفن السـابع فی السفسـطه(. 
دومیـن گفتار عاّلمـه طباطبايی در کتاب رسـائل سـبعه درباره 

مغالطه اسـت .
ــاق  ــطای مســیحی اتف ــرون وس ــر ق ــه د ــی ک ــاد بزرگ  رويد
افتــاد آن اســت کــه بــه مــوازات سســت و کــم رنــگ شــدن 
اندیشــه منطقــی – فلســفی، فرهنــگ سوفســطايی بــار دیگــر 
بدســت اومانیســت ها)انســان گراهــا(ی ايتالیايــی قــرن 
دوازدهــم و ســیزدهم جانــی تــازه گرفــت. ايتالیــا ايــن دــوره 
ــود.  ــان پیــش ســقراطی ب ــه يون پیشــتاز نهضــت بازگشــت ب
ــن طــی  ــه شــاهد زايــش سوفســطايی نوي ــد آن اســت ک بع

ــر هســتیم. ــد قــرن اخی چن
اکنــون سوفســطايی گــری مدــرن دــر اوج َفربِگــی و ســیطره 
ــا خــاک اروپــای غربــی بــرای ايــن  جهانــی قــرار دــارد. گوي
ــاد سوفســطايی  ــزی اســت. بنی ــن حاصــل خی ــگ، زمی فرهن
قدیــم و جدیــد بر حجیــت فــرد انســانی و عدم قطعیت اســت. 
ــش  ــه پی ــون زمان ــه همچ ــت مغالط ــی، صنع ــور طبیع و بط
ــن  ــطايی نوي ــگ سوفس ــه فرهن ــون توج ــر کان ــقراطی د س

ــرد. قرارمــی گی
فلســفه هــای مدــرن – بويــژه فلســفه علــم غربــی - پشــتوانه 
اصلــی فرهنــگ نويــن اســت. و پیشــرفت تکنولوژی دــر فربه 
تــر شــدن فرهنــگ سوفســطايی نقــش چشــم گیــری داشــته 
ــک  ــم( کم ــی و فیل ــای تصويری)عکاس ــک ه ــت. تکنی اس
بســزايی دــر رواج ايــن فرهنــگ کردــه اســت. کمپانــی هــای 
ــم  ــای فیل ــنواره ه ــوود – و جش ــژه هالی ــازی – بوي ــم س فیل
اروپايــی - آمريکايــی از تولیــد کنندــگان و پشــتیبانان اصلــی 

فرهنــگ سوفســطايی مدــرن بــه شــمار مــی آينــد.
ــد.  ــتعد باش ــی مس ــن فرهنگ ــرای چنی ــر ب ــر کمت ــايد تئات ش
فیلــم مســتند طعنــه ای بــر سوفســطايی بودــن صنعــت فیلــم 
ســازی مدــرن اســت. نظــام هــای دموکراســی خواهــی نیــز 
ــای  ــد. نامزده ــد موثرن ــری جدی ــطايی گ ــج سوفس ــر تروي د
ــرت،  ــب قد ــم و تصاح ــر خص ــروزی ب ــرای پی ــی ب انتخابات
ــی  ــروری م ــری الزم و ض ــه را ام ــت مغالط ــری صنع بکارگی
داننــد. هــر يــک از کارگــزاران تمدــن غربــی – يک فیلســوف 
علــم، فیلم ســاز، کارشــناس تبلیغاتــی و نامــزد انتخاباتــی - به 

نوعــی حامــل فرهنــگ سوفســطايی هســتند.
ــن  ــی اي ــرّوج اصل ــل و م ــن، روشــنفکر حام ــن بی ــر اي ــا د ام
فرهنــگ اســت. او دربــاره همــه چیــز بــه نحــو سوفســطايی 
نــگاه مــی کنــد و مــی اندیشــد. روشــنفکر، انســان گــرا اســت 
و هیــچ مرجعــی جــز مــن را برنمــی تابــد و بــر عدــم قطعیــت 
اصــرار مــی ورزد. بــرای بســط خــود – و نــه حقیقــت -  نقــد 
دیگــری را بــه مثابــه وظیفــه روشــنگرانه می دانــد. لــذا از فّن 
مغالطــه بــه طــور جــّد بهــره مــی گیــرد. روشــنفکر، دیــن را 
مهــم تريــن دیگــری يــا رقیــب اصلــی خــود مــی پندــارد. بــه 
همیــن خاطــر همــواره مترصــد نفــی دیــن و دیندــاری اســت. 
ــون،  ــا کن ــاز ت ــات روشــنفکری از دیرب ــی از ادبی بخــش زياد

مربــوط بــه نقــد دیــن اســت .
گفتیــم مغالطــه، عبــارت اســت از کنــش بــه غلــط و اشــتباه 
افتادــن يــا بــه دــر انداختــن دیگــری دــر فهــم حقیقــت و آن 
چــه واقعیــت اســت. همچنیــن گفتــه شــد رشــد چشــم گیــر 
تکنولــوژی تصويــری عرصــه مغالطــه گــری را بیــش از پیــش 
گســترده ترکردــه اســت. منطقیــون مغالطــه را بــه لفظــی و 
معنــوی تقســیم مــی کننــد. مغالطــه لفظــی دــر جايــی کــه 
اشــتراک لفظــی ممکــن باشــد، اســتفاده مــی شــود مثــاًل می 

گويیــم »شــیر آمد«.
امــا مغالطــه معنــوی دــر جايــی اســت کــه معنــا بــرای مغالطه 
مســتعد اســت؛ ماننــد جملــه معــروف »آمريــکا هیــچ غلطــی 
نمــی توانــد بکنــد« کــه دولــت مردــان آمريکايــی ايــن جمله 
را بــرای مردــم آمريــکا دــر معنــای درســت کاری معنــا مــی 

. کنند

ايــن کــه مغالطــات تصويــری از نــوع لفظــی يــا معنــوی يــا 
ــه آن پرداخــت.  ــر جــای دیگرب ــد د ــوع ســومی اســت، باي ن
پــس مغالطــه دــر مادــه يــا صــورت قضايــا حّقــه اتفــاق مــی 
افتــد. يعنــی همانطــور کــه  عاّلمــه طباطبايــی فرموده اســت، 
مغالطــه بــر امــر باطــل عــارض نمــی شــود بلکــه بر امــر حق 
ــد  ــی توان ــه م ــری ک ــامل ام ــق، ش ــر ح ــود . ام ــی ش وارد م
ــر آن  ــر ب ــای مغاي ــا معن ــر خــود باشــد ي ــای مغاي حامــل معن
حمــل مــی شــود؛ ماننــد جملــه »الحکــم ااّل هلل« و »انســان 
آزاد آفريدــه شــده اســت«. نــام قســم اخیــر را »مغالطــه ارادــه 

باطــل از کلمــه حــق« مــی گذاريــم.
ــاره ای از  ــری چ ــر کار مغالطــه گ ــن سوفســطايی د ــر اي بناب
ــات  ــه ادبی ــن نیســت ک ــارد. چنی گزينــش ســخنان حــق ند
سوفســطايی سراســر باطــل باشــد. و نقــد مغالطــات 
سوفســطايی بــه معنــای باطــل دانســتن تمــام ســخنان آنــان 
ــه شــد مغالطــات  ــه گفت ــر روی؛ همانطــور ک ــه ه نیســت. ب
ــات  ــه اســت. ادبی ــت مغالط ــوع صنع ــن ن ــايع تري ــرن ش مد
روشــنفکری يکــی از خاســتگاه های مغالطــات مدــرن - بويژه 
دــر نســبت بــا دیــن – اســت. بــه ايــن خاطــر تــالش داريــم 
دــر ادامــه بــه انگیــزه روشــنگری، مواردــی از مغالطــات مدرن 

ــم. ــوم کنی ــات روشــنفکری را معل ــر ادبی د

یک نمونه ازمغالطه)برداشت غلط(:
ابتهاج تعريف مــی کــرد: دــر مراسم کفن و دفن شخصي 
ــد، چیزي  شرکت کردــم، ديدم قبل از اينکه او را دــر قبر بگذارن
حدود يک وجب سرگین و فضوالت تر گوسفند، دــر کف قبر 
ريختنــد. از يک نفر که داشــت اينکار را انجام مــی دــاد، سوال 
ــر رساله  ــاريد؟ گفت: د ــم: اين چه رسمي است که شما د کرد
نوشته که اين کار براي فرد مسلمان مســتحب اســت و ما مدت 
هاست برای مردــه هايمــان اينکار را انجام می دهیــم. ابتهــاج می 
ــک رساله پیدا  گفت که چون برام تعجب آور بود، سريع گشتم ي
کردــم و رفتم سراغ طرف، بــه او گفتم: کجايــش نوشته؟ طرف 
هم بخش آيین کفن و دفن میت را آورد که بفرما. ديدم نوشته 
»کف قبر مسلمان، مستحب است يک وجب پهن تر باشد.« 

کدکني. شفیعي 

یادداشتی از داوود مهدوی زادگان؛

مغالطات مدرن/ نگاه سوفسطایی روشنفکران
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تازه های کتاب

نشــر	مــارون،	کتــاب	هابرمــاس	و	تعلیــم	و	تربیــت	را	منتشــر	
ــوم	 ــتادیار	دانشــکدۀ	عل ــی،	اس ــی	چابک ــرد.	رضــا	محمد ک
ــاب	را	نگاشــته	 ــن	کت ــی	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی،	اي تربیت

ــت. اس
	نشــر	مــارون،	کتــاب	هابرمــاس	و	تعلیــم	و	تربیــت	را	منتشــر	
ــوم	 ــتادیار	دانشــکدۀ	عل ــی،	اس ــی	چابک ــرد.	رضــا	محمد ک
ــاب	را	نگاشــته	 ــن	کت ــی	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی،	اي تربیت

ــت.	 اس
تربیــت	 و	 تعلیــم	 دــر	حــوزۀ	 هابرمــاس	هــر	چنــد	
نظريه	پردــازی	نکردــه	اســت	امــا	تربیــت	و	نظام	هــای	
به	ســزا	و	 اهمیــت	 به	طــور	ضمنــی	 بــه	آن،	 وابســته	
بســیاری	دــر	نظــام	فکــری	او	دــارد	تــا	جايــی	کــه	وی	دــر	
مواردــی،	تغییــر	نظــام	آموزشــی	را	مهم	تــر	از	عمــل	سیاســی	

نــد.	 می	دا
تربیت	پژوهــان	زيادــی	دــر	پــی	بهره	مندــی	از	نظريــۀ	
ــه	نهادهــا	و	عملکردهــای	 ــرای	کیفیت	بخشــی	ب انتقادــی	ب
تربیتــی	هســتند	و	دــر	ايــن	میــان	از	اندیشــه	های	هابرمــاس	
ــی	 ــازان	انتقاد ــوم	نظريه	پرد ــل	د ــردمدار	نس ــام	س ــر	مق د

ــد. ــره	می	برن به
ــری	او	 ــورۀ	فک ــه	د ــاس	س ــر	اس ــاس،	ب اندیشــه	های	هابرم

می	شــود: تقســیم	بندی	
يــک. دــورۀ مبنايــی کــه دــر کتــاب دگرگونــی 
 The Structural ــا ــی ي ــوزۀ عموم ــر ح ــاختاری د س
 Transformation of the Public Sphere

ــت؛ ــن ياف تدوي
ــق  ــت و عالي ــاب معرف ــر کت ــه د ــی ک ــورۀ میان ــو. د د

 Knowledge & Human ــا ــانی ي انس
Interests گــزارش شــد؛

ــۀ  ــاب نظري ــر کت ــه د ــی ک ــورۀ نهاي ــه. د س
 The Theory of کنــش ارتباطــی يــا
نمودــار   Communicative Action

ــد. گردی
وجــود  بــا  دــارد  بــاور  محمدــی  رضــا 
پژوهش هــای بســیاری کــه دــر ســطح جهــان 
دربــارۀ اســتفاده از اندیشــه های هابرمــاس 
ــر  ــا د ــه ام ــم و تربیــت صــورت گرفت ــر تعلی د
ــده  ــه نش ــن زمین ــر اي ــی د ــران کار چندان اي
اســت؛ ازايــن رو، هدــف اصلــی کتــاب آن 
ــوری  ــه های مح ــا بررســی اندیش ــه ب اســت ک
هابرمــاس دــر دوران هــای ســه گانۀ فکــری او 
ــه های  ــی اندیش ــای تربیت ــه کشــف داللت ه ب

وی بپردــازد. 
ــری  ــی فک ــی از مبان ــی، آگاه ــگاه محمد از ن
تربیتــی  دیدگاه هــای  و  انتقادــی  نظريــۀ 
برگرفتــه از آن، اهمیــت بســیاری بــرای جامعــۀ 
ــای از  ــرا جد ــارد؛ زي ــران د ــت اي ــم و تربی تعلی

ــث  ــان مباح ــر جري ــان د ــان و مربی ــه تربیت پژوه ــن ک اي
ــن  ــا اي ــنايی ب ــد، آش ــرار می گیرن ــی معاصــر ق مهــم تربیت
ــورد  ــرای برخ ــبی ب ــزۀ مناس ــد انگی ــا می توان نقطه نظره
انتقادــی پژوهشــگران و کنشــگران حــوزۀ تربیــت بــا 

ــازد.   ــا س ــی مهی ــگاه انتقاد دید
دکتر محمدی اين اثر را در سه فصل تدوين کرده است:

فصل اول: اندیشه های هابرماس؛
فصل دوم: نظريه های انتقادی در تعلیم و تربیت؛

اندیشــه های  تربیتــی  داللت هــای  ســوم:  فصــل 
هابرمــاس.

ــاب هابرمــاس  ــارون، چــاپ اول کت گفتنــی اســت نشــر م
و تعلیــم و تربیــت را دــر 14۶ صفحــه و بــا قیمــت 
ــت. ــه اس ــاب کرد ــازار کت ــۀ ب ــان روان ــزار توم دوازده ه

توسط نشر مارون،

کتاب »هابرماس و تعلیم و تربیت« منتشر شد

کتاب »متافیریک؛ نظام ینا«
 اثر هگل منتشر شد

ــا	ترجمــه	محمــد	مهدــی	اردبیلــی	از	ســوی	انتشــارات	 کتــاب	»متافیريــک	نظــام	ينــا1805-1804«	اثرهــگل	و	ب
حکمــت،	بــه	چــاپ	رســیده	اســت.

ــا«	 ــه	نظــام	»ين ــا«،	بخشــی	از	نظــام	فلســفی	ای	اســت	کــه	ب ــگار	مهــر،	»متافیزيــک	نظــام	ين ــه	گــزارش	خبرن ب
شــهرت	دــارد	و	حاصــل	دست	نوشــته	های	هــگل	دــر	دــوره	اقامتــش	دــر	شــهر	يناســت.	هــگل	دــر	ايــن	متــن	
مختصــر،	کــه	بــه	دلیــل	ســاختار	و	نثــر	ويــژه	اش	يکــی	از	مهجورتريــن	متــون	تاريــخ	فلســفه	اســت،	تــالش	کردــه	
تــا	روايتــی	منحصــر	بــه	فــرد	از	کل	متافیزيــک	غربــی،	از	عقل	گرايــی	مدــرن	)دــکارت،	اســپینوزا	و	اليب	نیتــس(	و	

نهايتــا	تــا	ايده	آلیســم	اســتعاليی	کانــت	و	شــلینگ	را	دــر	قالبــی	دیالکتیکــی	عرضــه	کنــد.
هــگل	دــر	»متافیزيــک	ينــا«	بــه	قالــب	ســه	وجهــی	دیالکتیــک	هگلــی،	کتــاب	نیــز	مشــتمل	بر	ســه	بخــش	)نظام	
اصــول	نخســتین،	متافیزيــک	ابژکتیويتــه	و	متافیزيــک	ســوبژکتیويته(	اســت	کــه	هــر	کدــام	نیــز	بــه	ســه	زيربخــش	
تقســیم	می	شــوند.	بنــا	بــه	نظــر	برخــی	از	مفســرين،	هــگل	دــر	بحــث	انتهايــی	ايــن	کتــاب	)روح	مطلــق(	کــه	حدودا	
دوســال	پیــش	از	»پدیدارشناســی	روح«	بــه	رشــته	تحريــر	درآمدــه	اســت،	بــرای	نخســتین	بار،	ايده	الیســم	مطلــق	

ــد. ــاری	می	کن ــش	پرده	برد خوي
هــگل	ايــن	دست	نوشــته	را	بــا	شــناخت	دــر	مقــام	نظــام	اصــول	نخســتین	آغــاز	کردــه	و	دــر	ادامــه	»متافیريــک	
ابژکتیويتــه«	را	بررســی	و	دــر	اختیــار	خوانندــگان	قــرار	دادــه	اســت.	»متافیزيــک	ســوبژکتیويته«	عنوان	بخش	ســوم	
ايــن	اثــر	اســت.	نفــس،	جهــان،	ذات	اعلــی،	مــن	نطــری	يــا	آگاهــی،	مــن	عملــی،	روح	مطلــق،	يادداشــتی	دربــاره	
نظــام،	اينهمانــی	يــا	تناقــض،	اصــل	نخســتین	طردشــَق	ثالــث،	اصــل	مبنــا،	از	جملــه	موضوعــات	و	مباحثی	هســتند	

کــه	نويســنده	بــه	آنهــا	پرداختــه	اســت.
ــه،	 ــر	1۷۶	صفح ــی	د ــی	اردبیل ــد	مهد ــه	محم ــا	ترجم ــگل	و	ب ــام	ينا1805-1804«اثره ــک	نظ ــاب	»متافیري کت

ــت. ــیده	اس ــاپ	رس ــه	چ ــت،	ب ــارات	حکم ــوی	انتش ــان	از	س ــزار	توم ــای	15	ه ــه	به ــزار	نســخه	ب ــمارگان	ه ش
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تازه های کتاب

کتــاب »ناگفتــه هــا و اســرار زندگــی شــهید 
ــف  ــت اهلل عفی ــته آی ــدر« نوش ــت اهلل ص آی
نابلســی توســط دفتــر نشــر معــارف منتشــر 

شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، کتــاب 
ــت اهلل  ــه و اســرار زندگــی شــهید آی »ناگفت
ــت اهلل  ــته آی ــر صــدر« نوش ــید محمدباق س
ــیعیان  ــته ش ــم برجس ــی، عال ــف نابلس عفی
ــه  ــماء خواج ــم اس ــه خان ــا ترجم ــان، ب لبن
ــر  ــارف منتش ــر مع ــر نش ــوی دفت زاده از س

ــد. ش
ــی، اندیشــه و ســلوک شــهید  ــاره زندگ درب
ــر  ــر صــدر و خواه ــت اهلل ســید محمدباق آی
ــهای  ــدر، پژوهش ــی ص ــت اله ــهیدش بن ش
زیــادی در جهــان عــرب و ایــران انجــام 
ــش رو،  ــاب پی ــاز کت ــا امتی ــت. ام ــده اس ش
ایــن اســت کــه بــه قلــم یکــی از شــاگردان 
شــهید صــدر نوشــته شــده اســت کــه هــم 
اکنــون مدیــر حــوزه علمیه امــام صــادق)ع( 
شــهر صیــدای لبنــان اســت و در ایــن شــهر 
نمــاز جمعــه برپــا مــی کنــد و رئیــس هیأت 
ــت.  ــز اس ــان نی ــل لبن ــل عام ــای جب علم
ــن  ــا و اســرار م ــاب ترجمــه »خفای ــن کت ای
ســیرة الشــهید محمدباقــر الصــدر« نوشــته 
آیــت اهلل عفیــف نابلســی اســت کــه در 
ــنده  ــی نویس ــرات زندگ ــر خاط ــی دیگ بیان
ــدر و  ــهید ص ــا ش ــش ب ــراق و ارتباطات در ع

ــت. ــان اس ــراق و لبن ــته ع ــای برجس علم
ابتــدای  در  نابلســی  عفیــف  اهلل  آیــت 
مقدمــه کتــاب، گفتارهایــی از اندیشــمندان 
جهــان عــرب دربــاره شــهید آیــت اهلل صــدر 

ــی آورد: م
» - در عصــر حاضــر مولــودی برتــر از 
محمدباقــر صــدر در جهــان اســام زاده 
نشــده اســت. )شــیخ مرتضــی آل یاســین(
در  بیهوده گویــی  مــن  نظــر  بــه    -
ــًا  ــدر اص ــر ص ــید محمدباق ــته های س نوش
معنــا نــدارد. )زکــی نجیــب محمــود/ 

مصــری( فیلســوف 
- گــوش کــن شــیخ )شــیخ عفیــف(؛ 
محمدباقــر صــدر اعلــم علمــای اســام 
ــواد  ــیخ محمدج ــت. )ش ــر اس ــن عص در ای

مغنیــه(
-  مارکسیســم مخالفــی بهتــر از محمدباقــر 
صــدر نداشــته اســت. )اکــرم زعیتــر/ اردن(
- ســید محمدباقــر صــدر در زندگــی اش 
عمــل مکروهــی مرتکــب نشــد. )ســید 

ــری( ــم حائ کاظ
-  در دفــاع از عقیــده اســامی و مذهــب 
ــر  ــت )علیهم الســام( کســی قوی ت اهــل بی
از ســید محمدباقــر صــدر ظاهــر نشــده 
است.)ســید محمود هاشــمی ]شــاهرودی[(
ــت  ــی اس ــد: »مدت ــی نویس ــه م وی در ادام
می خواهــم دربــاره ایــن اندیشــه درخشــان و 
شــخصیت عظیــم بنویســم، امــا هرچه ســّن 

ــان  ــان از بی ــود زب ــتر می ش ــه ام بیش و تجرب
ــاره  ــتم درب ــت داش ــردد. دوس ــر می گ قاص
ــای  ــا و درگیری ه ــا و درده ــام دغدغه ه تم
ــت  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــم و ت او بنویس
ــی  ــه ســتایش و افتخــار نگشــایم ول ــان ب زب
طبــع عالــی و اندیشــه عظیــم او ناخــواه مــرا 
ــن دام می کشــاند، چندان کــه قــدرت  ــه ای ب
تأثیرگــذاری و ســحر بیــان و همــت واالی او 
ــن  ــن دام را از م ــدن از ای ــرون آم ــوان بی ت
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــال ها یک ــرد. س می گی
ــور  ــم چط ــوز نمی دان ــن هن ــد و م می گذرن
دربــاره او حــرف بزنــم. مســائل متعــددی را 
ــم؛ چــون  ــان کن ــم شــفاف بی ــم نمی توان ه
ــد  ــم را نفهم ــی حرف ــه کس ــم ک ــران آن نگ
و خیــال کنــد قصــدم از طــرح برخــی 
جزییــات اتهــام بســتن بــه علمــا یــا تعــّرض 
ــال  ــن ح ــت. در عی ــام اس ــع عظ ــه مراج ب
ــرح  ــرا را ش ــه ای از ماج ــم خاص نمی خواه
ــع رد شــوم؛ چــون در  ــا از روی وقای ــم ی ده
ــب ناقــص می شــود  ــن صــورت هــم مطل ای
ــچ  ــم هی ــم، و حرف های ــت گ ــم حقیق و ه
ــا و ســودی نخواهنــد داشــت. در عیــن  معن
ــن  ــد ای ــم شــخصیتی مانن ــال نمی خواه ح
ــات  ــته اتهام ــان پش ــعید در می ــهید س ش
ــم شــود.  ــار گ ــم و اجب ــش ظل دوســت و آت
دیرزمانــی گذشــته اســت، ولــی احساســات 
مــن نســبت بــه او خامــوش نشــده و دردهــا 
ــت  ــن ام ــر ای ــر س ــه ب ــی ک و مصیبت های
رفتــه چیــزی از آن کــم نکــرده اســت. مــن 
همیشــه بــر ایــن بــاور بــوده ام کــه ما بــه آن 

ــم. ذهــن و اندیشــه نیازمندی
ــت و  ــاده ای داش ــرژی فوق الع ــهید ان آن ش
مــن بــا وجــود احتــرام و تقدیــر نســبت بــه 
ــک  ــا هیچ ی ــم او را ب ــا، نمی توان ــه علم هم
ــت  ــم. صحب از مراجــع معاصــر مقایســه کن
نظــر  بــدون در  دربــاره شــهید صــدر 
ــون  ــم پیرام ــوارد مبه ــرایط و م ــن ش گرفت
ــن  ــا این حــال ســعی م او ممکــن نیســت ب
ــه  ــا آن اســت کــه تجرب ــاب تنه ــن کت در ای
ــه  ــمـ  البت ــا او بنویس ــودم را ب ــخصی خ ش
ــرف  ــرف ح ــد ح ــه می گوین ــور ک همان ط
مــی آوردـ  و فقــط بــه مــواردی اشــاره کنــم 
کــه آن زمــان دیــده یــا شــنیده ام و بــه آنهــا 
ــن کتــاب منبعــی  ــذا ای مطمئــن هســتم. ل
جــز نویســنده نــدارد. دربــاره وقایــع قبــل از 
ــه  ــروج از آن ک ــد از خ ــف و بع ــه نج ورود ب
بــه شــهید هــم مربــوط اســت، هــم مطالــب 
بســیاری نوشــته شــده و هــم مــن اطاعــات 
خوبــی دارم امــا بــه خاطــر رابطــه ام بــا 
اســتادـ  کــه بــه مــرور زمــان متحــول شــد 
ــته ام  ــا نوش ــاره آنه ــودم درب ــیوه خ ــه ش ـ ب
و فقــط همان هــا را کــه دیــده و حــس 

کــرده ام نقــل می کنــم.«
اســرار  و  »ناگفتــه  کتــاب  اول  چــاپ 
زندگــی شــهید آیــت اهلل ســید محمدباقــر 

صــدر« در  ۱۲۰صفحــه، قطــع رقعــی، 
قیمــت ۵۰۰۰  و  نســخه  تیــراژ ۱۰۰۰ 
ــر  ــر نش ــت. دفت ــده اس ــر ش ــان منتش توم
ــاب  ــون کت ــدر تاکن ــه ص ــارف در زمین مع
ــید  ــت اهلل س ــته آی ــدر« )نوش ــهید ص »ش
کاظــم حائــری( را بــا ترجمــه دکتــر 
ــب  ــی و زین ــوری کیذقان ــدی ن ــید مه س
ــه زودی  ــت و ب ــرده اس ــر ک ــو منتش آذرب
ــن قبانچــی  ــید صدرالدی ــتاد س ــاب اس کت
ــاره  ــرف( را درب ــف اش ــه نج ــام جمع )ام
ــد.  ــی کن ــر م ــهید منتش ــر ش ــن متفک ای
ــنده و  ــن نویس ــارف از ای ــر مع ــاً نش ضمن
ــروج  ــاب »ع ــی کت ــته لبنان ــم برجس عال
تــا ملکــوت« )شــرح حدیــث عنــوان 
بصــری( را ترجمــه و منتشــر کــرده اســت 
و  گفتــار«  کتــاب »ده  دو  زودی  بــه  و 
»فرازهــای نورانــی از زندگــی امامــان 

معصــوم)ع(« را منتشــر مــی کنــد.
***

ــی  ــتای معرف ــارف در راس ــر مع ــر نش دفت
ــار  ــام چه ــان اس ــمندان جه ــار اندیش آث
کتــاب »راهبردهــای اســام«، »شــیعه 
امامیــه«، »گســترش ارزشــها در پرتــو 
اســام« و »قیــام امــام حســین)ع( در 
پرتــو نــص و ســند« از مرحــوم عامــه 
برجســته  )متفکــر  الفضلــی  عبدالهــای 
شــیعی عربســتان(، ســه کتــاب »تاکتیــک 
ــامی  ــای اس ــاع از مرزه ــی دف ــای جنگ ه
ــجاد)ع(«،  ــام س ــور ام ــل الثغ ــای اه در دع

ــت  ــام شکس ــودی« و »خاخ ــبهات یه »ش
ــی  خــورده« از عامــه جعفــر مرتضــی عامل
)مــورخ و اندیشــمند برجســته لبنانــی(، 
ــت اهلل  ــر« آی ــی بش ــن در زندگ ــش دی »نق
ــری  ــت و رهب ــی، »امام ــدی آصف محمدمه
ــری،  جامعــه« از آیــت  اهلل ســید کاظــم حائ
ــد  ــتاد محم ــداری« از اس ــن بی ــام، دی »اس
العاصــی )اندیشــمند آمریکایــی و عضــو 
مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی(، 
دو کتــاب »میــراث عظیــم و امــت خفتــه« 
و »جهــان اســام  و خیــزش آگاهــی« از 
دکتــر مظفــر اقبــال )رئیــس مرکــز اســام و 
علــوم کانــادا(، »انقــاب اســامی؛ بزرگترین 
ــگاش را  ــر بن ــر ظف ــکا« از دکت ــش آمری چال
ــه زودی  ترجمــه و منتشــر کــرده اســت و ب
کتابهــای دیگــری از آیــت اهلل شــیخ عیســی 
قاســم، شــیخ نعیــم قاســم، آیــت اهلل ســید 
ــی،  ــم صدیق ــر کلی ــی، دکت ــداهلل الغریف عب
یوســف الخبــاز و طــال عتریســی و... 

منتشــر می کنــد.
***

بــرای تهیــه مجموعــه کتابهــای جهــان 
ــارف  ــر مع ــر نش ــار دفت ــر آث ــام و دیگ اس
مــی  تــوان از طریــق ســایت پاتــوق کتــاب: 
مرکــزی  دفتــر  یــا   ketabroom.ir
ــا از  نشــر معــارف قــم )۰۲۵۳۷۷۴۰۰۰۴( ی
طریــق فروشــگاههای پاتــوق کتــاب تهــران  
و دیگــر مراکــز توزیــع محصــوالت فرهنگــی 

ــرد. ــدام ک اق

کتاب تازه دفتر نشر معارف؛

کتاب »ناگفته ها و اسرار زندگی شهید 
آیت اهلل سید محمدباقر صدر«

http://mehrnews.com
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اثری از آیت اهلل میرباقری؛

کتاب »نسبت دین با علم و فناوری« 
منتشر شد

دــر	کتــاب	»نســبت	دیــن	بــا	علــم	و	فنــاوری«	رويکردهــای	مختلــف	صاحب	نظــران	مســلمان	را	دــر	
مواجهــه	بــا	علــم	و	فّناوری	هــای	مدــرن	تبییــن	شــده	و	اختــالف	و	اشــتراک	آنهــا	بازگــو	می	شــود.

بــه	گــزارش	خبرگــزاری	مهــر،	کتــاب	»نســبت	دیــن	بــا	علــم	و	فنــاوری«	اولیــن	مجموعــه	از	ســری	
کتابک	هــای	نشــر	»تمدــن	نويــن	اســالمی«	شــامل	گفتــاری	از	»حجت	االســالم	ســید	محمدمهدــی	

میرباقــری«	منتشــر	شــد.
حجت	االسـالم	میرباقری	دـر	اين	گفتار،	نخسـت	رويکردهای	مختلف	صاحب	نظران	مسـلمان	)رويکرد	
مسـلمانان	سـکوالر،	رويکرد	مسـلمانان	تجدد	مأب	و	رويکرد	طرفداران	تمدن	اسـالمی(	را	در	مواجهه	با	

علـم	و	فّناوری	هـای	مدرن	تبییـن	کرده	و	اختالف	و	اشـتراک	آنهـا	را	بازگو	می	کنند.
ــتی	 ــای	هس ــاد	و	اليه	ه ــی	ابع ــاوری،	و	بررس ــف	فّن ــطوح	مختل ــم	و	س ــام	عل ــف	ع ــه	تعري ــپس	ب س
شناســانه،	تاريــخ	شناســانه،	جامعــه	شناســانه	و	معرفــت	شناســانه	ايــن	موضوعــات	از	منظــر	رويکــرد	
طرفدــاران	تمدــن	اســالمی	می	پردــازد.	ايــن	گفتــار	دــر	تاريــخ	138۹/3/13	دــر	دانشــگاه	باقرالعلــوم	

علیــه	الســالم	ارائــه	شــده	اســت.
در	بخشی	از	اين	کتاب	می	خوانیم:

مطالعــۀ	نســبت	»دیــن«	بــا	»تکنولــوژی	وعلــم	مدــرن«	يکــی	ازضروريــات	عینــی	دنیــای	اســالم،	
بــه	ويــژه	بــرای	کشورماســت.	مــا	درحــال	حاضــر	دــر	يــک	رقابــت	تمدنــی	بــا	دنیــای	مدــرن	قــرار	
ــی«	و	 ــت	»بنیاد ــم	از	عقالنی ــرب،	اع ــت	غ ــا	عقالنی ــان	را	ب ــف	م ــف	و	تکلی ــد	موق ــم	و	باي گرفته	اي
»راهبردــی«	و	»کاربردــی«،	يــا	بــه	عبــارت	دیگــر	عقالنیــت	»نظــری«	و	»تجربــی«	غــرب	روشــن	
ــرد.	 ــتفاده	ک ــا	اس ــن	بی	محاب ــن	تمد ــرم	اي ــای	ســخت	ون ــوان	از	فّناوری	ه ــا	می	ت ــم	آي ــم	و	ببینی کنی
مــا	دــر	ايــن	رقابــت	تمدنــی	نیازمنــد	عمل	گرايــِی	هوشــمند	هســتیم؛	الزمــه	عمل	گرايــی	هوشــمندانه	
نیــز	ايــن	اســت	کــه	نبايــد	از	بحث	هــای	اساســی	و	بنیادیــن	غفلــت	کنیــم؛	زيــرا	نــوع	مواجهــۀ	مــا	بــا	
ــن	 ــی	ازاي ــه	يک ــرد	ک ــأت	می	گی ــی	نش ــم	و	بنیادین ــث	مه ــرب	از	مباح ــای	غ ــت	و	فّناوری	ه عقالنی
ــا	 ــوأم	ب ــه	وت ــآوری	اســت.	وجــود	نگرش	هــای	ســطحی،	يک	جانب ــم	وفن ــن	باعل مباحــث،	رابطــۀ	دی
گرايش	هــای	سیاســی	بــه	ايــن	مباحــث	آفــت	زاســت	و	ضــرورت	دــارد	کــه	ايــن	مســاله	ها	دــر	يــک	
فضــای	نظــری	و	علمــی	و	بــه	دــور	از	سیاســت	زدگی	دنبــال	شــوند.	ســوال	اصلــی	مــا	ايــن	اســت	کــه	

»علــم	و	فّنــاوری«	چیســت؟	و	بیــن	»دیــن	و	علــم	وفّنــاوری«	چــه	نســبتی	وجــود	دــارد؟
	کتــاب	نســبت	دیــن	بــا	علــم	و	فنــاوری	دــر	۶4	صفحــه	دــر	قطــع	پالتوئــی،	از	ســوی	انتشــارات	تمدن	

نويــن	اســالمی	بــا	قیمــت	3000	تومــان	چــاپ	و	روانــه	بازار	شــده	اســت.
عالقـه	مندان	می	توانند	ايـن	کتاب	را	از	انتشـارات	تمدن	نوين	اسـالمی	به	آدرس	قم،	خیابان	دورشـهر،	
انتهـای	کوچه۲1،	پـالک14	و	شـماره	تلفـن	0۹104۶4۶۲1۲	تهیه	نمودـه	و	يا	برای	خريـد اينترنتی به 

سـايت اينترنتی انتشـارات، به آدـرس http://nicbook.org مراجعه نمايند.

حجــت	االســالم	میرباقــری	دــر	کتــاب	»اندیشــه	تمدــن	نوين	
اســالمی«،	از	منظرهــا	و	زوايــای	گوناگونــی،	شــخصیت	متفکر	
ــمی	)ره(	را	 ــینی	الهاش ــن	حس ــید	منیرالدی ــه	س ــه	عالم فرزان

کاوش	کردــه	اســت.
ــه	گــزارش	خبرگــزاری	مهــر،	کتــاب	اندیشــه	تمدــن	نويــن	 ب
ــری	از	 ــالم	میرباق ــی	از	حجت	االس ــامل	گفتارهاي ــالمی	ش اس
ســوی	انتشــارات	تمدــن	نويــن	اســالمی	دــر	هشــت	فصــل	و	

ــازار	شــد. يــک	ضمیمــه،	چــاپ	و	روانــه	ب
ــی	 ــی	اجمال ــی	و	بازشناس ــرای	معرف ــی	ب ــاب	گام ــن	کت اي
رويکــرد	فکــری	عالمــه	ســید	منیرالدیــن	حســینی	الهاشــمی	
)ره(	از	زبــان	شــاگرد	وی	حجــت	االســالم	والمســلمین	

ــت. ــری	اس میرباق
رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	اســالمی	قــم	دــر	ايــن	گفتارهــا،	از	
منظرهــا	و	زوايــای	گوناگونــی،	شــخصیت	آن	متفکــر	فرزانــه	را	
کاوش	کردــه	و	ســعی	نمودــه	تــا	تصويــری	روشــن	از	دغدغــه	
هــا،	رســالت	هــا	و	محصــوالت	فکــری	ايشــان	و	نســبت	آن	
بــا	انقــالب	اســالمی،	تمدــن	اســالمی،	حــوزه	هــای	علمیــه	و	

روشــنفکری	دینــی	ارائــه	کنــد.
در	بخشی	از	اين	کتاب	می	خوانیم:

ــازی	 ــالوده	هماهنگ	س ــی	ش ــالمی	يعن ــدِن	اس ــفه	ش فلس
ــل: ــطوح	ذي ــر	س ــر	د ــیوه		تفک ش

الــف(	هماهنگ	ســازی	دینــی	تکامــِل	منطق	هــای	»حجیــت	
ــی	 ــم	کاربرد ــر	فه ــوزه(«،	»اســالمیت	د ــن	)ح ــم	دی ــر	فه د

)دانشــگاه(«	و	جريــان	اســالم	دــر	فهــم	اجرايــی	)دولــت(؛
ب(	هماهنگ	ســازی	دینــی	تولیــد	اطالعــات	تخصصــی	
»حــوزوی،	دانشــگاهی	و	اجرايــی«	دــر	جريــان	توســعه	نیــاز	و	
ارضــاء	نیــاز	کــه	ثمــره		آن	دــر	»حــوزه«	دســتیابی	بــه	»اخالق	
حکومتــی،	حکمــت	حکومتــی	و	فقه	حکومتــی«	می	باشــد؛	در	
»دانشــگاه«	تــوان	پیش	گويــی،	کنتــرل	و	هدايــِت	تغییــرات	بر	
مبنــای	معــارف	حقــه	را	دــارد؛	بــه	گونــه	ای	که	کلیــه		معادالت	
»علــوم	پايــه،	علــوم	تجربــی	و	علــوم	انســانی«	بــر	اســاس	رفع	
نیازمندی	هــای	نظــام	اســالمی	تولیــد	می	گردــد؛	دــر	»نظــام	
ــی،	 ــل	معضــالت	سیاس ــناخت	ح ــل	ش ــه	»مد ــی«	ارائ اجراي
فرهنگــی	و	اقتصادــی«	داخلــی،	حــول	محــور	درگیــری	کلمه		

اســالم	بــا	کلمــه		کفــر	دــر	مقیــاس	جهانــی	اســت.
ــه	قیمــت	 ــراژ	1100	نســخه	و	ب ــا	تی ــاب	ب چــاپ	نخســت	کت

ــت. ــده	اس ــه	ش ــه	عرض ــر	1۷0	صفح ــان	د ۷500	توم
عالقـه	مندان	مـی	توانند	اين	کتـاب	را	از	انتشـارات	تمدن	نوين	
اسـالمی	به	آدـرس	قـم،	خیابـان	دورشـهر،	انتهـای	کوچه۲1، 
پـالک14 و شـماره تلفـن 0۹104۶4۶۲1۲ تهیـه نمودـه و يا 
بـرای خريد اينترنتـی به سـايت اينترنتی انتشـارات، به آدرس 

http://nicbook.orgمراجعـه کننـد.

کتاب »اندیشه تمدن نوین اسالمی« منتشر شد

تازه های کتاب
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کتاب	چیسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	که	در	گـروه	کالم	و	دین	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دین	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	اندیشـه	اسـالمی	سامان	

يافتـه	و	به	تازگـی	به	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	اندیشـه	ی	اسـالمی	
دسـت	به	انتشـار	کتابی	در	اين	خصوص	زده	اسـت.	با	توجه	به	خبری	
که	اخیرا	راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسـی	اسـالمی	در	گروه	
علـوم	انسـانی	منتشـر	شـد،	توجـه	بـه	کتبـی	از	اين	دسـت	از	سـوی	

صاحـب	نظـران	و	منتقدین،	ضـروری	مـی	نمايد.
بـر	همین	اسـاس	معرفی	کوتاهـی	از	اين	کتاب	تقدیـم	خوانندگان	می	

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر
دـر	زمانـی	که	
مدـرن	 تاريـخ	
بـه	عقیدـه	ی	
بسیاری	از	اهل	
سـپری	 نظـر	
اسـت،	 گشـته	
دـر	 بشـر	 و	
جهان	 زيسـت	
مدـرن	 پسـت	
جسـت	 دـر	
راه	 جـوی	 و	
اسـت،	 نجـات	
بحث	دـر	مورد	
چیستی	انسان،	
غريـب	 ابدـا	
نمايـد.	 نمـی	
بـا	 سـويی،	 از	
توجـه	خاصـی	
کـه	بـه	بومـی	
علـوم	 سـازی	
گرفتـه	 تعلـق	
بـازار	 اسـت،	
مباحث	انسـان	
دـر	 شناسـانه،	
کشـور	 داخـل	
نحـو	 بـه	

اسـت. گـرم	 فزايندـه	
کتاب	چیسـتی	انسـان	دـر	اسـالم،	با	هدـف	طـرح	مباحـث	و	دعاوی،	
حول	تعريف	انسـان	و	بیان	دیدگاه	های	اسـالمی	تالیف	گشـته	اسـت،	
تا	بتواند	گام	آغازينی	برای	هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشـد.
ايـن	اثر	دـر	4۲8	صفحه	بـرای	اولین	بار	در	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	اندیشـه	اسـالمی	زيـر	نظر	گـروه	حکمـت	و	دیـن	پژوهی	
بـه	چـاپ	رسـید	و	در	چـاپ	اول،	بـا	قیمت	پشـت	جلـد	۲5000	تومان	

عرضه	گشـت.
مولـف	اثـر،	محمد	تقی	سـهرابی	فر،	متولـد	1341	عضـو	هیئت	علمی	
پژوهشـگاه	فرهنگ	و	اندیشـه	ی	اسالمی	اسـت.	او	تدريس	در	حوزه	و	
دانشـگاه	را	با	دروسـی	مانند	ادبیات	عرب،	تفسـیر،	فقه،	اصول،	کالم	و	
تاريـخ	فلسـفه	آغاز	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	دینی«،	»عقل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصدـرا(«	و	»علم،	
ظـن،	عقیده«	به	چاپ	رسـیده	اسـت.	بـا	اين	کـه	در	زمینـه	ی	اصول،	
فقـه	و	ادبیات	عـرب	متبحر	اسـت،	اما	عمدـه	ی	همت	خـود	را	متوجه	

مباحث	اعتقادی	سـاخته	اسـت.
مولـف	از	طـرح	و	نقد	دیدـگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	

مـی	کند	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دـارد	که	هیچ	دیدگاهـی	را	از	
قلم	نیندازد.	سـپس،	بـا	طرح	جامع	بحث	فطـرت	و	آوردـن	آراء	غربیان	
و	مسـلمین،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموريت	اصلی	خويـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	مـی	پردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روايات	می	پردـازد	و	در	انتهای	
ايـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پايـان	می	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پیـش	از	اين	
حول	انسـان	شناسـی	اسـالمی	نوشـته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	
مـی		داند،	و	ضمـن	ارج	نهادن	به	تـالش	های	انجام	شـده،	آثار	حاضر	
را	بیـش	تـر،	از	جنس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مـورد	بحث	بنیادی	فطـرت،	که	بـه	زعم	وی	در	نگاه	اسـالم	
به	انسـان،	اهمیت	ويـژه	ای	دـارد،	کار	کافی	انجام	نشـده.	از	همین	رو،	

بخـش	قابـل	توجهی	از	اثـر	خـود	را	به	بحـث	فطرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بايـد	اذعـان	کرد	کـه	بحث	فطـرت	دـر	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،	دـر	میـان	غربیـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقدین	و	
طـرف	دـاران	جدـی	دـارد.	مولـف	پـس	از	طرح	نظـرات	مسـلمین	در	
مـورد	بحـث،	بـه	ايـن	نتیجـه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نـه	تنها	شـامل	
ويژگـی	هـای	روانـی	و	عقلی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نیز	در	
بـر	می	گیـرد	و	در	يـک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصیات	مشـترک	
انسـان	مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفـت	ها،	گرايـش	ها،	
توانايـی	هـا	و	ويژگـی	هايی	اسـت	که	هنـگام	آفرينـش	انسـان	در	او	

نهاده	شـده	اسـت.	ص	۶۹(
از	نـکات	دیگـری	که	راجـع	به	ايـن	اثر	حائز	اهمیت	اسـت،	اين	اسـت	
که	چنان	کـه	خود	مولف	نیز	بیان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	به	حـال	اغلـب	ذيـل	رجـوع	به	متـون	دینـی	تعريف	شـده	اسـت.	
دـر	حالی	کـه	بـا	رويکرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقايـق	علمی	دـر	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	همیـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
دیگر	غافـل	نبوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنیـن،	رويکرد	خوش	بینانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
بـه	خصوص	در	مـورد	تجربه	ی	دینـی،	به	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظـران	اين	بحـث	بپردازد.
امـا	ويژگـی	دیگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصیات	انسـان	از	
دیدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـیم	بندی	موضوعی	آيـات،	روايات	
و	آراء	مسـلمین	در	مـورد	انسـان،	مجموعه	ی	مفیدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	که	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	مصادیق	فطرت	و	دسـته	بندی	نمودِن	
آنهـا	دـر	چهـار	گـروِه	آگاهـی	هـا،	گرايش	هـا،	توانش	هـا	و	سـاختار،	

تبییـِن	
ِی	 دهـا کر ر کا
ِی	 مجموعـه	
و	 فطريـات	
فطـرت	دینی،			
تبیین	تناسـب	
فطـرت	 بیـن	
آراِی	 و	 دینـی	
شناسان،			 روان	
تبیین	تناسـب	
فطـرت	 بیـن	
دینی	و	تجربه	
ِ	دینی	و	تبیین	
تـالزم	 عدـم	
میان	فطرت	و	
مـی	 را	 ارزش	
جـزو	 تـوان	
نـوآوری	هـای	
دانسـت. اثـر	
جـای	 گرچـه	
يـک	 خالـی	
بندـی،	 جمـع	
در	پايـان	کتاب	
س	 محسـو
اسـت،	اما	شايد	
انسـان	 بتـوان	
از	 را	 اسـالمی	
نگاه	اين	کتاب	
گونـه	 ايـن	
کـرد: معرفـی	
دـی	 جو مو
فطـری،	کـه	اسـتعداد	طـی	درجـات	و	دـرکات	را	تـا	بـی	نهايـت	و	از	
خاک	تـا	معراج	يا	از	اسـفل	السـافلین	تا	اعلـی	علیین	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداونـد	دـر	آسـمان	هـا	و	زمین	آفريده	شـده	اسـت.	نـه	ذاتا	
گنـاه	کار	اسـت،	نه	فرزنـد	محبوب	خداوند	اسـت	و	نه	بی	حسـاب	و	بی	

سرپرسـت،	بـه	حـال	خـود	رهـا	گشـته	اسـت.			

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش	اول	ايـن	کتـاب،	بـه	فطـرت	مـي		پردـازد.	چیسـتي،	اهمیت	و	
ويژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبات	فطرت	مندي	انسـان	هم	از	طريق	
منابـع	دیني	و	هم	از	طريق	آرا	و	اندیشـه	هاي	دیگر	اندیشـمندان	درباره	

انسـان،	در	دو	فصل	نخسـت	اين	بخـش،	جاي	گرفته	اسـت.
ايـن	که	از	چـه	راه	هايي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـايي	کـرد	و	اين	
کـه	مصادیق	فطـرت	در	انسـان	کدـام		اند،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطريـات	دـر	اين	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرايش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	اين	فصل،	بحث	

تـالزم	يا	عدم	تـالزم	میان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جدـا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پردـازد.	
چیسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـیر	و	ادله	آن،	نگاه	دانشمندان	غیر	مسلمان	
بـه	فطـرت	الهـي	و	اينکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غیـر	از	خداشناسـي	

میـــزگـــرد
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د گـــر میــز

دیدگاه دیویی شرط عقالنیت و خردمندی را در آزادی 
عقل معنا کرده است، لذا بر این اساس عقل پراگماتیستی 

با عقالنیت ارسطویی و افالطونی تفاوت دارد.
سلسله نشست های 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 شناسی دانشگاه خوارزمی با موضوع »فلسفه 
ورزی« چندی است برگزار می شود که اولین و دومین 
نشست از این سلسله نشست ها با تیتر »فلسفه ورزی 
چیست؟ / گام های استخراج مولفه های فلسفه ورزی« 
و »چگونه فلسفه ورزی کنیم؟ /جایگاه شادی و غم در 
فلسفه ورزی« در خبرگزاری مهر منتشر شد. متنی که 
در ادامه می خوانید بخش سوم این هم اندیشی با موضوع 
چگونگی فلسفه ورزیدن است. خبرگزاری مهر بنا دارد، 
این سلسله هم اندیشی ها را برای عالقمندان به مباحث 

فلسفی و تربیتی امروز ایران منتشر کند؛

دــر حلقه هــم اندیشــی فلســفی دانشــگاه خوارزمــی بر آن شــدیم 
تــا فلســفه ورزی را بــه عنــوان رويکردــی مورد نیــاز بــرای جامعه 
ــه ســراغ پیــش  ــران بررســی کنیــم پیــش از هرچیــز ب امــروز اي
شــرطهای اساســی فلســفه ورزی رفتیــم از »آزادــی« بــه عنــوان 
شــرط نخســت ســخن بــه میــان آمــد و دــر گام بعدــی بــه ســراغ 

»خردــورزی« بــه عنــوان پیــش شــرط فلســفیدن مــی رويم:

ــوان شــرط  ــه عن ــر جلســه گذشــته از آزادــی ب ــی: د  ضرغام
ــد  ــم. قی ــخن گفتی ــی س ــتر خردمند ــفه ورزی دربس ــه فلس اولی

خردمندــی، يکــی از شــروط مهــم فلســفیدن اســت.

|| گــر موافــق باشــید خردمنــدی بــه عنــوان دومیــن 
شــرط در فلســفه ورزی موضــوع گفتگــوی ســومین 

ــا باشــد.  ــه هم اندیشــی م نشســت حلق

ــم  ــر مفاهی ــی« ب ــی را همچــون »حد ــر خردمند ــدی: اگ قائ
ــه تعريــف روشــنی رســید.  ــوان ب ــم می ت ــر نظــر بگیري ــی د کل
مثــال وقتــی می گويیــم آزادــی، از چگونگــی و حــد آزادــی بــرای 
تعريــف اســتفاده می کنیــم. ايــن حــِد کنترل کنندــه دــر پاســخ به 
اولیــن ســئواالت از چیســتی مفهومــی مانند آزادــی بــه کار گرفته 
ــی،  ــون اخالق ــر قان ــود آزادــی د ــرای تشــخیص حد می شــود. ب
ــی  ــر خردمند ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــی اس ــار، خردمند ــا معی تنه
معیــار تحدیــد مفاهیــم کلــی ماننــد آزادــی يــا قوانیــن اخالقــی 

ــت. ــر اس ــی بش ــر زندگ د

منصوریــان: بــه نظــر مــن دــرگام نخســت بايــد بیــن دــو چیز 
تفــاوت قائــل شــويم: عقالنیــت )Rationality( و خــرد 

.)Wisdom(

قائــدی: بــه نکته مهمــی اشــاره کردیــد. دــر ابتدــا بايد بــه اين 
مســاله بپردازيــم کــه آيــا عقالنیــت فعــِل عقل اســت؟ آيــا چنین 
ــت، فرآيندــی  ــراد مــن از عقالنی ــارد؟ م تفکیکــی موضوعیــت د
اســت کــه مــا بــه کمــک اســتدالل هــای منطقــی و عقالنــی، 
ــه  ــم. ب ــن می کنی ــور را روش ــات و ام ــذب تصمیم ــق و ک صد
بیانــی، مــراد مــن از خردــورزی، بــه کارگیــری اســتدالل 

عقالنی اســت.

منصوریــان: همچنــان تکــرار و تاکیــد می کنــم بیــن عقالنیت 
و خــرد بايــد تفکیــک قائــل شــويم. هــر چنــد ايــن تفــاوت مــرز 
باريــک و ظريفــی اســت و چــه بســا دــو روی يک ســکه باشــند. 
امــا هــم دــر فارســی و هــم انگلیســی کلمــات متفاوتــی بــرای 
ــا باشــد.  ــای بحــث م ــد مبن ــه کار مــی رود و می توان ــو ب ــن د اي
ــه ايــن نقطــه رســیدیم کــه  همانطــور کــه دــر جلســه پیــش ب

ــتی  ــت از چیس ــد، الزم اس ــا می ياب ــرد معن ــو خ ــر پرت ــی د آزاد
خــرد ســخن بگويیــم. دــر رشــته مــن، علــم اطالعــات و 
حــل  بــرای  دانــش  کاربســت  خــرد،  دانش شناســی، 
مســاله ها بــه بهتريــن شــکل و کمتريــن هزينه هاســت.

خــرد دــر نهايــت و اوج طیفــی تعريــف می شــود کــه يــک ســوی 
آن بــه ترتیــب، دادــه، اطالعــات و دانــش اســت و خــرد محصول 
ايــن ســه مولفــه اســت. محصولــی ايــن ســه کــه دــر عمــل و 
بــرای حــل مســائل متجلــی می گردــد. بنابرايــن، آدــم خردمنــد 
ابتدــا برخوردــار از دانــش و اطالعات اســت، امــا ايــن برخورداری 
همــراه بــا توانمندــی ويــژه ای اســت کــه بــه او امــکان اســتفاده 
ــن  ــر اي ــن، د ــد. بنابراي ــات را می ده ــش و اطالع ــه از دان بهین
تعريــف انســان خردمنــد هم دانشــمند اســت و هــم مطلــع. البته 
منظــورم دــر اينجــا از »دانشــمند« معنــای معمــول آن نیســت. 
ــا موضــوع و  بلکــه مرادــم انســان برخوردــار از دانــش مرتبــط ب
ــه  ــا هم ــا اين ه ــت. ام ــود اس ــی موج ــع اطالعات ــع از مناب مطل

شــرايط الزمنــد، ولــی کافــی نیســتند.
خردمندــی چیــزی فراتــر از دانــش و اطالعــات اســت. بنابرايــن، 
ــت  ــرد، آن را از عقالنی ــی خ ــه کاربرد ــه وج ــت ک ــوان گف می ت
متمايــز می کنــد. اگــر از منظــر ادبیــات بــه ايــن دــو 
اصطــالح نــگاه کنیــم نیــز مفیــد اســت. مثــاًل فردوســی 
تاريــخ  خردــورزی  پرچمدــاران  از  يکــی  کــه  خیــام  و 
مــا هســتند و بیــش از همــه دــر بــاب خــرد صحبــت 
ــه  ــی ک ــد. فردوس ــد دارن ــه تاکی ــن نکت ــر اي ــز ب ــد نی کرده ان
ــرد  ــتايش خ ــاد / س ــزد بد ــه اي ــر از هرچ ــرد بهت ــد: »خ می گوي
ــرد دســت  ــا / خ ــرد رهگش ــا و خ ــرد رهنم ــاد؛ خ ــه از راه د را ب
ــد فردوســی  ــه می بینی ــور ک ــرا«. همانط ــو س ــر د ــه ه ــرد ب گی
حکیــم نیــز بــه دســتیار و دســتگیر بودــن خــرد اشــاره می کنــد. 
کــه نشــان از جايــگاه وااليــی اســت کــه بــرای خــرد قائــل اســت 

ــه کاربردــی خــرد اســت. ــر جنب ــد ب ــد کــه تاکی ــوان دی و می ت

ــورد بحــث  ــن لحظــه م ــا اي ــای مهمــی ت ــی: واژه ه  ضرغام
قــرار گرفته انــد. همانگونــه کــه آقــای منصوريــان گفــت برخــی 
ــرد  ــی کارب ــات و دانش شناس ــم اطالع ــرو عل ــر قلم ــا د از آنه
ويــژه ای دارنــد و دــر تاريــخ فلســفه، کاربردــی دیگــر. کانــت بــا 
ــه  ــل کار کرد ــرد و عق ــن خ ــاوت بی ــورد تف ــر م ــژه د ــی وي دقت
اســت. و بــرای فرآينــد اندیشــیدن ســه مرحلــه قائل شــده اســت: 
يــک فهــم، دــو عقــل، ســه خــرد؛ و عنــوان  کتــاب خــود را نقــد 
خــرد نــاب می گــذارد. کتــاب دیگــر او  نقــد خــرد عملــی اســت 

بــه نظــر مــن بــرای دــرک تفاوتهــا بايــد نــگاه تاريخــی داشــته 
باشــیم و بــه چگونگــی بــه کارگیــری واژه هــا از منظــر فلســفی 

دقــت کنیــم.
ــه  ــر مرحل ــم: هــر مفهــوم د ــاز کن ــز ب ــد يــک پرانت اجــازه بدهی
آغازيــن ساخته شــدن، خــوِد معنــا و خــوِد فرهنــگ اســت. يعنــی 
هــر کلمــه بــرای کاربــرد معینــی ســاخته می شــود. بــه کارگیــری 
و تکــرار ايــن کلمــات تبدیــل بــه عادــت می شــود. ايــن تکــراِر 
ــود.  ــظ می ش ــه لف ــل ب ــه تبدی ــد ک ــی می رس ــه حد ــت وار ب عاد
ــاس  ــم براس ــک می کنی ــالم و علی ــم س ــا ه ــا ب ــی م ــال وقت مث
عادــت می پرسیم:ســالم حــال شــما خوبــه؟ چــه خبــر؟ خوبــی؟ 
ــی؟«  ــا واژه »خوب ــه؟« ب ــما خوب ــال ش ــه   »ح ــر صورتی ک د

تفاوتــی ندــارد.
ــا  ــرای م ــد و ب ــرد فقــط  لفــظ  ان ــه از کارب اينهــا دــر ايــن مرحل
ــارد  ــی ند ــم معناي ــب ه ــمای مخاط ــرای ش ــد. ب ــی ندارن معناي
ــاره هريــک از آنهــا فکــر کنیــم. فالســفه دــر  مگــر اينکــه درب
ــی از  ــه برخ ــد و ب ــر می کنن ــا فک ــن واژه ه ــه اي ــخ ب ــول تاري ط
ــت از  ــرون رف ــرای بی ــرا؟ ب ــد. چ ــد می دهن ــای جدی ــا معن آنه
روزمرگــی؛ جلوگیــری از فروکاســتن واژه هــا بــه الفــاظ بی معنــا. 
دربــاب تفــاوت عقــل و خــرد همیــن فرآينــد درکتــاب کانت طی 
ــای  ــرد را منه ــم و خ ــر بازگرد ــی عقب ت ــد کم ــود. بگذاري می ش
تمايــزی کــه از عقــل، و فهــم دــارد دــر تاريــخ فلســفه بررســی 

کنیــم.
ــم  ــرد بروي ــل و خ ــاوت عق ــی تف ــش از بررس ــن پی ــر م ــه نظ ب
ــخ  ــر تاري ــن اصطالحــات د ــد اي ــگان توانمن ــه کار برند ســراغ ب
فلســفه، پیــش از همــه ارســطو بــود بــه بــاور او فرايند اندیشــیدن 
ــام »دانــش« و ايــن  ــه ن ــه محصولــی میرســد ب و خردمندــی ب
دانــش چنــد نــوع مختلــف دــارد ســه نــوع اساســی  اندیشــیدن 
يعنــی  قیاســی، اســتقرايی و دیالکتیکــی  اســت. مهمتريــن نــوع 
اندیشــیدن بــه  دانشــی مــی انجامــد کــه خــود دــارای ســه نــوع 
ويژگــی اســت : 1( جهــان شــمول اســت،  Universal۲( الزم 
اســتnecessity  3(قطعــی certain؛ پــس اگــر بــه گونــه 
ای اندیشــیدیم کــه دانــش نهايــی دــارای ايــن ســه ويژگی باشــد 

از نظــر ارســطو  بهتريــن شــیوه اندیشــیدن را طــی کردــه ايــم.

 قائــدی: ايــن فراينــد اندیشــه ورزی را مــی تــوان بــه 
»اســتدالل« هــم تعمیــم دــاد دلیــل آوری هــم بايد اين شــروط 
راداشــته باشــد. بــه زعــم مــن روی ايــن نکتــه بايــد بیشــتر تامل 
کــرد دانــش معلوماتــی کــه بــر مــا افزودــه يــا اصطالحــا از آن 

هم اندیشی فلسفی)۳(؛
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د گـــر میــز

ــق  ــش عمی ــوم دان ــون مفه ــزد افالط ــت، ن ــده اســت نیس ماش
تــر اســت، او از دانــش هــا بــا ويژگــی هــا و مفاهیــم 
کلــی ســخن مــی گويــد، فرايندــی کــه بــا روندــی دیالکتیکــی با 
طــرح يــک پرســش و آشــکار کردــن نقــاط ضعــف آن بــه کمک 
ــد  ــوان فراين ــه عن ــی ب ــش بعد ــرح پرس ــاره ط ــب و دوب مخاط

فلســفه ورزی و دانــش ورزی همــراه اســت.
ايــن فراينــد مــارا از ادــراک جزئــی يــک امــر بــه ســمت دــرک 
ــای  ــر انته ــرد، د ــش میب ــوم پی ــک مفه ــر ي ــامل ت ــی و ش کل
ــه  ــرد بلک ــی گی ــکل نم ــی ش ــه قطع ــقراطی نتیج ــوی س گفتگ
فرايندــی اســت منجــر بــه ادــراک ُمُثلــی. امــا اشــاره بــر پیــش 
فــرض ايــن تعريــف هــم مهــم اســت افالطــون و ارســطو قائــل 
بــه دانــش کلــی و مطلقــی هســتند کــه از پیــش موجــود اســت 
هرچنــد بشــر نتوانــد بدــان دســت يابــد و مســیر رفتــن به ســوی 
روشــنی  دــر تمثیــل غــار اشــاره بــه خردمندــی دــارد. خردمندی 
مســیری اســت بــرای آگاهــی، روشــن شــدن ظلمــت و نادانــی 

است.
حــال بايــد اشــاره آقــای منصوريــان دــر خصــوص کاربــرد خــرد 
دــر عمــل را هــم ضمیمــه ايــن تعريــف کنیــم. مواجــه تحلیلــی 
ــد و  ــی کن ــا م ــه م ــی ب ــی کمکــی زياد ــا  اصطــالح خردمند ب
دــرک تاريخــی آن روشــن کنندــه مســیر اســت. بیايیــم جلوتــر و 
بــه پراگماتیســم دیويــی و مفهــوم خردمندــی دیويــی برســیم، از 
آنجايــی کــه دیويــی شــرط عقالنیــت و خردمندــی را دــر آزادــی 
ــت  ــا عقالنی ــتی ب ــل پراگماتیس ــت، عق ــه اس ــا کرد ــل معن عق

ارســطويی و افالطونــی تفــاوت دــارد.

منصوریــان: البتــه تعريــف خــرد مثــل همــه مفاهیــم بنیادــی 
دیگــر دشــوار اســت و بــاز هــم بــه فردوســی اســتناد مــی کنــم: 
ــارد  خــرد را و جــان را کــه آرد ســتود/ وگــر مــن ســتايم کــه ي
شــنود؟ بنابرايــن، بــه رغــم ســتايش جايــگاه خــرد دشــواری دــر 
ــر  ــر عنص ــون ه ــرد همچ ــد. خ ــان میکن ــم بی ــف آن را ه تعري
ــد. دــر  ــد ياب ــا عناصــر دیگــر پیون ــد ب بنیادیــن دیگــر مــی توان
ــت  ــد، مدیري ــه خردمن ــد، جامع ــم خردمن ــم آد ــه می توانی نتیج
ــه و  ــی خردمندان ــه، آمــوزش عال ــه، تصمیــم خردمندان خردمندان
... را دــر نظــر بگیريــم. ســیالیت ايــن مفهــوم مــی توانــد ايــن 
ــرد  ــه نظــرم خ ــوع ب ــر مجم ــد. د ــه آن بده ــاز را ب ويژگــی ممت
خورشــیدی درخشــان اســت کــه بايــد دــر پرتــو آن می تــوان دــر 
مســیر فلســفه ورزی گام نهــاد. خرد مســیر فلســفه ورزی را روشــن 

ــد. می کن

قائــدی: بــا ايــن رويکــرد آيــا مــی توانیــم بــا کمــی فروکاهــش 
ــد  ــان فرآين ــر جري ــل ورزی د ــد عق ــم مانن ــرد ه ــم خ بگويی
ــل  ــای عق ــه ج ــازد و ب ــورزی را بس ــد خرد ــی توان ــی م ورزيدگ
ــه جــای  ــی ب ــل جايگزين ــو واژه قاب ــرد را د ــل و خ بنشــیند؟ عق
هــم بدانیــم؟ خردــورزی را عملــی اطــالق کنیــم کــه بــرای بــه 

ــل اســتفاده مــی شــود؟ ــری عق کارگی

ضرغامــی: بــه نظر مــن اينجــا نیــازی نداريــم، عقل کلمــه ای 
عربــی و خــرد فارســی اســت دــر ادبیــات مــا فردوســی از خــرد 
ــه عقــل، مــی توانیــم از واژه هــای دیگــر  اســتفاده مــی کنــد ن
مثــل خــرد عملــی، خــرد نظــری و حتــی هــوش بهــره ببريــم. 
ــه  ــق هــوش اســت ن ــوان دقی ــع عن ــه واق ــی ب ــال دیوي ــر مث د
 the  خــرد، از دیدــگاه جــان دیويــی تنهــا آزادــی، آزادــی هــوش
 ،only freedom is freedom of intelligence
ايــن اصــل اساســی منجــر بــه خــرد پراگماتیســتی مــی شــود که 

هــوش عنــوان دقیقتــری بــرای اســت
هــوش همــان خــرد ابــزاری اســت، خــرد را مــی تــوان بــه چنــد 
معنــا بــه کار بــرد، خــرد ابــزاری از جملــه يکــی از ايــن معناســت 
ــای قائدــی موافقــم کــه  ــا آق ــه کار بردــه. ب کــه ارســطو هــم ب
ــا چــون  ــان اســتدالل اســت ام ــان جري ــورزی هم ــان خرد جري
تــوان  مــی  داريــم.  اســتدالل  گوناگــون  هــای  شــیوه 
هــای  شــیوه  دــارای  هــم  خردــورزی  شــد  مدعــی 
ــری،  ــه بخــش )نظ ــه س ــش را ب ــطو دان ــت، ارس ــی اس مختلف
عملــی، ابداعــی( تقســیم مــی کنــد و بخــش ســوم کــه دانــش 
ابداعــی اســت بســیار نزدیــک اســت بــه مفهــوم کاربــرد دانــش 
ــه اخــالق  ــا حدــی کــه ب ــا دانــش عملــی نیــز ت ــوژی ي و تکنول
ــارد،  ــود را د ــاص خ ــتدالل خ ــیوه اس ــه ش ــد ک ــی گرد ــاز م ب
و نــوع اولیــا همــان حکمــت نظــری محصــول  شــکل 

نــاب خردــورزی اســت.
نکتــه دیگــر اينکــه افالطــون وقتــی از فــرا روندگــی و رفتــن از 
ظلمــت بــه ســمت نــور بــه عنــوان خردــورزی تعبیــر میکنــد از 
بازگشــت هــم دــر تمثیــل خــود ســخن بــه میــان مــی آورد ايــن 
رفتــن بــه ســمت نــور دــر بیــرون از غــار و بازگشــت بــه دــرون 
ايــن رفــت و بازگشــت بــه تعبیــر برخی همــان قیــاس و اســتقراء  
اســت، بــه طورخالصــه خــرد دــارای انواعــی اســت مثــل خــرد 
ــار  ــا معی ــوع برجســته ان خــرد پراگماتیســتی اســت ب ــزاری؛ ن اب
»عمــل« و »ســودمندی«. هــر آنچــه دــر عمل ســودمند باشــد 

خردمندانه اســت.

ــت  ــه منفع ــه ب ــل يافت ــودمندی تقلی ــن س ــرای اي ــدی: ب  قائ
طلبــی، بــرای تمیــز حدــود و ثغــور آن، بايــد دقــت شــود دیويــی 
کــه مبنــای نظــری پراگماتیســم را پــی ريــزی میکند در مدرســه 
شــیکاگو ايــن مبانــی را وارد حیطــه عمــل میکنــد و يــک مــالک 
ــه  ــه منجــر ب ــد هــر کنشــی ک ــرای ســودمندی تعريــف میکن ب
پیامــد ســودمند قابــل ارزيابــی شــود. نتايــج قابــل ارزيابــی معیــار 

ســودمندی عملــی برای اوســت.
ممکــن اســت ســال هــا بــرای ســاخت جامعــه، الگــوی مطلوبــی 
را طراحــی کنیــم امــا نتوانیــم هرگــز آن را بــه قامــت عمــل دــر 
آوريــم. پــس ادعاهــا و ايدئالهــای نظــری خردمندانــه بايــد قابلیت 

عملــی شــدن و ارزيابــی داشــته باشــند. مثــال نظريــه ای دربــاره 
خوشــبختی آدمهــا دادــه شــود ايــن نظريــه تــا مادامــی کــه اين 
نظريــه نتوانــد روی موضــوع خــود بنشــیند قابلیــت اتکايــی ندارد. 
البتــه مبانــی نظــری بــه کل رد نمــی شــوند امــا بــرای اســتقرار 

يافتنشــان بايــد چــاره ای بیندیشــیم.

ــی  ــی اجرای ــد ضامن ــی توان ــفه ورزی م ــا فلس || آی
ــد؟  ــری باش ــای نظ ــده ه ــی ای ــتقرار عمل ــرای اس ب

ــا  قائدــی و تعريفشــان از خــرد عملــی موافقــم  منصوریــان: ب
ــار   ــت مد ــی باف ــا ماهیت ــد ب ــرد باي ــه خ ــح ک ــن توضی ــا اي ب
ــد،  ــته باش ــون داش ــا و اکن ــه اينج ــر ب )Contextual( و ناظ
تــا منجــر بــه نتیجــه قابــل ارزيابــی شــود. دــر ايــن گفتگوهــای 
ــی و  ــرد عمل ــر خ ــا ب ــد م ــه نظــرم بیشــتر تاکی فلســفه ورزانه  ب

خردــورزی دــر ايــن حــوزه اســت.

ــر  ــد ذک ــد باي ــرم میرس ــه نظ ــه ب ــه ای ک ــی: نکت ضرغام
ــل ايدئالیســم نیســت،  ــه پراگماتیســم مقاب ــن اســت ک ــود اي ش
نکتــه ای کــه دربــاره »صدــق« دــر پراگماتیســم گفتــم : 
ــودمند  ــال س ــد و عم ــه کار آي ــه ب ــت ک ــه اس ــه خردمندان آنچ
ــت  ــه مطابق ــه نظري ــت  بلک ــم نیس ــل ايدئالیس ــر مقاب ــد د باش
correspondence theory دــر برابــر نظريــه انســجام 
ــک  ــرح ي ــا ط ــد ب ــت بگذاري Coherence theoris اس
مثــال تاريخــی نشــان دهــم نــگاه يــک پراگماتیســم دــر مواجهه 
ــگاه دیگــران  ــا ن ــا جهــان و شــناخت آن چــه تفــاوت هايــی ب ب
مثــال افالطــون دــارد. ويلیــام جیمز پرسشــی را طــرح میکنــد: آيا 

ــد آری. ــی ده ــی م ــاور داشــت و پاســخ م ــا ب ــه خد ــد ب باي
ــت؟  ــان  داش ــد ايم ــرا باي ــه چ ــت ک ــن اس ــی اي ــش بعد پرس
ــای  ــش ه ــی بین ــار برخ ــوال طرفد ــن س ــه اي ــخ ب ــرای پاس ب
غیرپراگماتیســتی خواهــد گفــت بــاور بــه وجــود خدــا زمانــی معنا 
دــارد کــه خدــا وجــود داشــته باشــد، و داليــل اثبــات وجــود خدــا 
را طــرح میکننــد امــا پاســخ ويلیــام جیمــز  از منظــر پراگماتیســم 
اينگونــه نیســت، ويلیــام جیمیــز مــی گويــد: خداونــد وجــود دــارد 
و مــن بــه او بــاور دــارم چــون  مشــکلی از مشــکالت مــن را حل 
کردــه زيــرا دــر جوانــی قصــد خودکشــی داشــتم و تنهــا دلیــل 
ــه وجــود  ــاور ب ــود ب ــا ب ــه وجــود خد ــاور ب ــر ب ــن ام ــاع از اي امتن
خداونــد همــواره راه گشاســت بــه همیــن دلیــل مثالــی از زندگــی 
ــا و مســیح باعــث شــده  ــه خد ــان ب ــه ايم ــد ک خودــش را میزن

خودکشــی نکنــد.
ايــن دــو پاســخ بــه يــک پرســش از دــو منظــر مختلــف بــا هــم 
تفــاوت بنیادــی دــارد. کدــام فلســفی اســت؟ هــر دــو. دیويــی 
ــی  ــه instrumental از خردمند ــتی ابزارگرايان ــم برداش ه
دــارد. بــه طــور خالصــه مــی خواهــم اعــالم مخالفــت کنــم از 
فروکاهیدــن فلســفه و فلســفیدن بــه يــک بینــش ماننــد 
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د گـــر میــز

ابــزار گرايــی و پراگماتیســم  حتــی دــر برنامــه هايــی 
ــن  ــد وجــود اي ــد قی ــا باي ــکان. و حتم ــرای کود ــد فلســفه ب مانن
نــگاه فروکاهشــی از فلســفه را قیــد کنیــم. آن ســوی طیــف نگاه 

مطلــق گــرای ارسطوســت.
از ســوی دیگــر ســواالت متافیزيکــی  پاســخ هــای قطعــی ندارند 
و همــواره زود اشــکار شــده کــه هــر پاســخ قطعــی و مطلق مــا را 
بــه جبرگرايی و دترمنیســم میکشــاند. بدیــن ترتیب گاه پیشــنهاد 
شــده کــه بايــد بــه دنبــال شــکل ســومی بیــن ايــن ابزارگرايی و 
مطلــق گرايــی دــو ســوی طیــف باشــیم. بــرای نمونــه ياســپرس  
دــر کتــاب خــرد و هســتی بــا پیونــد خــرد همچــون يکــی از  دــو 
بعــد الزم وجــود آدمــی آن را بــه بعــد دیگــر يعنــی هســتی پیوند 
دادــه و تعادــل بیــن ايــن دــو را وضعیــت مطلــوب زندگی انســان 

مــی داند.

ــا جمــع  ــم؛ ب ــدی: اجــازه بدهیــد يــک نکتــه را روشــن کن قائ
بندــی  منصوريــان کــه خــرد و عقــل را منفــک از هــم مــی دانــد 
ــه  ــن نکت ــه اي ــروز ب ــا ام ــاله ی ت ــان انجــام رس ــم. از  زم مخالف
ــن خــرد نظــری  ــوار کشــیدن بی ــا دی اندیشــیده ام و از ســويی ب
ــفه  ــای فالس ــگاه ه ــن دید ــا کاويد ــم. ب ــی مخالف ــرد عمل و خ
ــر  ــه پراگماتیســم د ــفه ب ــتن فلس ــژه از فروکاس ــه وي ــی ب تحلیل
برنامــه هايــی مثــل فلســفه بــرای کودــکان اجتناب شــده اســت. 
قــرار اســت پــای فلســفه روی زمیــن باشــد، بــه ويــژه دــر برنامــه 
ــر  ــرای کودــکان هدــف اســتقرار پــای فلســفه ورزی ب فلســفه ب
ــف  ــرم از تعري ــت و الج ــکان اس ــته کود ــارب زيس ــن و تج زمی
دیويــی گــذر شــده و دــر آن توقفــی نداريــم. )رجــوع شــود بــه 

ــه دیويــد کندــی دــر کتــاب فیلســوفان کوچــک(. مقال
بــا نــگاه طیفــی مدنظــر آقــای ضرغامــی موافقــم. ورزش هــای 
ــراد  ــرون زندگــی اف ــه د ــد ب ــا باي نظــری فکــری الزم اســت ام
ــه هــم  ــرای تربیــت بدنــی و ورزش روزان کشــیده شــود. مثــال ب
ــاظ  ــهايی را لح ــه و پرسش ــفه ورزی خردمندان ــوان فلس ــی ت م
کــرد: جايــگاه بدــن و جســم  انســان  بــا روان، جايــگاه و چیســتی 
ــاره ايــن مفاهیــم اساســی مدنظــر  تــن. گفتگــو و اســتدالل درب
اســت. کســی مــی توانــد ادعــا کنــد تــن و روان متحدنــد، دیگری 
ادعــا کنــد بدــن مســتقل اســت. هــر کســی مــی توانــد دلیلــی 

بــرای رد ايــن ادعــا هــا بیــاورد و ايــن گفتگوهــا ادامــه يابــد.

ضرغامــی: ايــن فرآينــد کــه شــما مثــال زدیــد کامــال 
ــت.  ــش هاس ــن پرس ــار اي ــودمندی معی ــت. س ــه اس ابزارگرايان
ــرای فراينــد خردــورزی بهــره  دیويــی از نگــرش دموکراتیــک ب
میبــرد چــون حقیقــت هــر امــری منــوط بــه گفتگــوی جمعــی 
اســت  و وابســته بــه نظــر جمــع و ســودمندی اســت دــر حالی که 
بــرای افالطــون جريــان خردمندــی بــا قیــاس معنــا مــی يابــد نه 

ــک. ــاع دموکراتی اجم

قائــدی: بلــه فرآينــد خردورزانــه گفتگــو از همــه ی تکنیــک ها 
ماننــد قیــاس بهــره مــی بــرد اما دــر نهايــت بــا گفتگــوی جمعی 
ــراد مــی رســد. خردجمعــی و  ــرای زندگــی اف ــه نتیجــه کارا ب ب
دموکراتیــک کل روال خردــورزی را نمــی ســازد. از روش هــای 
تحلیلــی و قیــاس و ... اســتفاده میشــود. ما بــرای کاربــرد نیازمند 
»حــد زدــن« هســتیم. ايــن دموکراســی دــر گفتگــو قرار نیســت 
دســتاويز جهالــت باشــد و به تعبیــر دیويــی دموکراســی محصول 

تربیــت دموکراتیک مدنظر اســت.

ضرغامــی: دــر مثــال مربــوط بــه ايمــان از دــو پاســخ کامــال 
متفــاوت ســخن گفتیــم. دیويــی از ويلیــام جیمــز دفــاع میکند در 
حالــی کــه بینــش هــای دیگــری هــم مطــرح اســت کــه دیويــی 

نمايندــه آن هــا نیســت.

||خردمنــدی بــه عنــوان پیــش شــرط فلســفه ورزی 
معطــوف بــه چیســت؟ 

منصوریــان: مبتنــی بــر صحبــت هايــی کــه تــا حــاال شــد بايد 
بــه زاويــه و قلمرويــی کــه از آن بــه ايــن پرســش مــی نگريــم 
ــا ... هــر  ــام جیمــزی  ي ــا ويلی ــم؛ مثــال ارســطويی ي توجــه کنی
ــه منظــری  ــال وابســته ب ــم کام ــه می گیري ــم دیگــری ک تصمی

اســت کــه از آن بــه پرســش نــگاه مــی کنیــم.

قائــدی: معتقدــم تــا جايــی کــه دــر فلســفه ورزی بــه ارزيابــی 
ايدــه هــا، آرا و عقايــد مطــرح شــده مــی پردازيــم  الجــرم دــر 

ســويه ابزارگرايــی طیــف هســتیم.

ضرغامــی: مخالفــم، همــه ايــن بینش هــا چــه ابزارگرايــان چه 
مطلــق انــگاران دــر حال فلســفیدن هســتند.

ــو  ــتوتلمیر ماتی ــری اس ــاب ه ــال کت ــد از مث ــدی: بگذاري قائ
ــی  ــم، کودک ــتفاده کن ــورد هســت اس ــن م ــر اي ــه د ــن ک لیپم
دوچرخــه ای دزدیدــه اســت و کودــکان جمــع میشــوند هــر کدام 
دربــاره ايــن اتفــاق و مجــازات آن صحبــت کننــد. ابتدــا دربــاره 
اينکــه چــرا دزدــی غلط اســت صحبــت میشــود. برخــی معتقدند 
دــزد بايــد مجــازات شــود بــرای عمــل انجــام دادــه. دســته ای 
مــی پرســند اگــر مجــازات شــود از کجــا مــی تــوان مطمئــن بود 
دیگــر دزدــی نکنــد؟   گفتگــو از عملــی کــه انجــام شــده و نتايج 
آن بــه ســمت پیــش بینــی احتمــال وقــوع و کارکــرد مجــازات در 

آيندــه مــی رود.

مرحلــه بعــد بحــث بــر ســر چیســتی مجــازات اســت، دــر ايــن 
ــرح نیســت و  ــی و نتیجــه محــوری مط ــر ابزارگراي بخــش دیگ
ــاز  ــری آغ ــای نظ ــل ه ــوند و تحلی ــف میش ــوی طی وارد آن س
ــه  ــه فلســفه ورزی ب میشــود. پــس فروکاســتن فرآينــد خردورزان
ــگاه  ــی درســت نیســت. هدــف ن ــل ابزارگراي ــک تکنیــک مث ي
ــد  ــر زمیــن اســت و ايــن امــر نیازمن ــای خردــورزی ب داشــتن پ
کندــوکاو بیشــتر اســت. ايــن پرسشــها مدــام دــر حــال پرســیدن 

دــر محفــل هــای مختلــف فلســفی اســت.

منصوریــان: تصمیــم نهايــی و قطعــی بــر اينکــه کدــام ســر 
ــد  ــت و باي ــد اس ــا کارآم ــم ه ــام پاراداي ــب کد ــا ترکی ــف ي طی
انتخــاب شــود تقريبــا ممکــن نیســت. زيــرا معمــواًل پاســخ هــای 

ــارد. ــرای هــر پرســش وجــود د مختلفــی ب

ــر  ــا افالطــون کــه فلســفه را محصــور د ــدی: مخالفــت ب قائ
ــه  ــن اســت ک ــا اي ــل اســت، ادع ــن دلی ــه همی ــرد ب آکادمــی ک
ــری ممکــن  ــب فک ــه و مکت ــر و نحل ــر منظ ــفه ورزی از ه فلس
اســت بــرای همــه. اگزيســتانس هــا، تحلیلی هــا و پراگماتیســت 

ــا و ... ه

ضرغامــی: خردمندــی ناظــر بــه انتخــاب خاســتگاه اســت. بــا 
ــارد.  ــف د ــای مختل ــفیدن معناه ــف فلس ــای مختل ــتگاه ه خاس
ــته  ــر گذش ــه د ــه را ک ــن ايد ــد اي ــازه بدهی ــر اج ــرف دیگ از ط
فلســفیدن نظــری بودــه و امــروزه پراگماتیــک شــده را بــه چالش 
بکشــم، پرسشــهای فلســفی دــر تمــام طــول تاريــخ فلســفه از 
دــل زندگــی روزمــره افــراد بــرون جســته اســت، تصمیم ســقراط 
بــرای فــرار نکردــن و تــن بــه نوشــیدن شــوکران دادــن دقیقــا 
مبتنــی بر فلســفه او دربــاره زندگانــی روزمره دــر آن زمان اســت.
ــودمندی  ــی و س ــفهinstrumental  ابزارمند ــن فلس ــا اي ام
محــور نیســت؛ يــک ابزارگــرا بــه ســقراط مــی گويــد بــه شــرايط 
بنگــر، ابزارگــرا بــرای ســقراط اســتدالل خواهــد کــرد کــه حتــی 
ــه و  ــت، جامع ــع خود ــه نف ــن شــرايط بیشــتر ب ــر اي ــو د ــرار ت ف
ــه  ــری ب ــه تعبی ــه ب ــقراط ک ــا س ــد، ام ــد باش ــی توان ــفه م فلس
حقیقــت مســتقل از انســان بــاور دــارد، چنیــن اســتدالل ابــزاری 
را نمــی پذيــرد. خالصــه چــه دــر فراينــد فلســفه ورزی و 
ــور  ــرشinstrumental  ام ــک نگ ــق ي ــر مصادی ــه د چ
را نســبی مــی بینــد ولــی نــگاه مطلــق گــرا و تکلیــف 

ــارد. ــی د ــاوت بنیاد ــه نیســت و تف ــرا اينگون گ
ــه نوعــی دیگــر بیــن سوفیســت هــا  ــزار گــرا ب ايــن نگــرش اب
هــم بودــه البتــه متفــاوت از دیويــی. امــروز هــم بینــش هــای 
پســا ســاختگرا ابزارگراتــر هســتند امــا نیتشــان بــا سوفیســت هــا 
متفــاوت اســت چــون بــه جای ســود شــخصی دغدغــه عدالــت يا 
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صلــح و ... دارنــد. ايــن بینــش هــای گوناگــون وجــود داشــته اند 
و فلســفیدن همــه اينهاســت.

ــگاه  ــن دید ــالط اي ــق و اخت ــفیدن تلفی ــر فلس ــم د ــد بپذيري باي
ــفه  ــرای فلس ــا ب ــالط لزوم ــت و اخت ــن نیس ــه ممک ــا همیش ه
خــوب نیســت. اينکــه يــک بینــش ضعــف هايــی دــارد 
ــا بینــش متناقــض دیگــر جمــع  دلیــل نمــی شــود کــه  ان را ب
ــی  ــه مطلقگراي ــز منجــر ب ــل  نی ــر عم ــزی د ــن چی ــرد  چنی ک
شــده و خطرنــاک اســت. دــر نهايــت نمــی تــوان دربــاره قــوی 
تــر بودــن حتمــی يکــی از ايــن گفتمــان هــا صحبــت کــرد. مــا 
شــکل هــای از خردــورزی داريم نه شــکلی يگانــه از خردــورزی.

ــم  ــری بکنی ــک تجدیدنظ ــد ي ــن باي ــم م ــه زع ــدی: ب قائ

ــته و  ــد داش ــا تاکی ــودگرايی. باره ــی و س ــای ابزارگراي ــر معن د
دــارم هرکســی، ســقراط يــا افالطــون يــا هرکســی  دیگــر کــه 
پرسشــگری و گفتگــو فلســفی داشــته، الجــرم فلســفیدن نموده. 
ــی  ــر الزم ــر ام ــت و ه ــت، سیاس ــوص تربی ــون درخص افالط
ــن  ــت و اي ــه اس ــی کرد ــی طراح ــخ هاي ــم پاس ــیده و منظ پرس
ــرای  ــه اتوپیاســت ب ــگاه افالطــون ب ــا ن هــا فلســفیدن اســت ام
ــه  ــر کــف جامع ــورزی مردــم د ــا خرد ــگاه ب ــن ن ــورزی. اي خرد
فاصلــه بســیاری دــارد. تفاوتــی اســت بیــن اينکــه مــا دــر مــورد 
چیزهــا و نمودشــان فلســفه ورزی کنیــم يــا اينکــه نتايــج فلســفه 
ورزی مــان دــر دــل جامعه جــاری و ســاری شــود. از افالطــون تا 

ياســپرس ايــن اتفــاق رخ ندادــه اســت.

ضرغامـی: مـن با شـما مخالفـم اتوپیـا يـک جامعه مطلـوب و 
ارمانی اسـت کـه بايد محقق شـود. الزامـا مباحث نظری دـر برابر 
مباحـث عملی قـرار نمیگیرد. تک تـک دغدغه هـای افالطون در 
حـوزه تربیـت، حکومـت، عدالت  دـر جامعه آتـن آن زمـان جاری 
بوده اسـت. و اما ياسـپرس، روی نمونه خوبی دسـت گذاشـتید؛ او 
دقیقا بر مبنای اندیشـه ها و فلسـفه زندگی اش زيسـته. او طرفدار 
اصـل صداقـت بـود و مبتنی بر همیـن اصل کـه انسـان بايد خود 
باشـد در آلمان نـازی از دانشـگاه اخراج شـد و اثرگذاری بسـیاری 

بر جامعه داشـته است.

قائدی: اندیشـه هـای يک فیلسـوف تا چـه اندازه توسـط مردم 
عادـی فهـم میشـود و پیـش میـرود؟ تـا چـه اندـازه دـر فضـای 
آکادمیـک؟ مـن موافقـم ياسـپرس زندگـی اش مبتنی بر فلسـفه 
ورزی اش بوده اسـت امـا ايا از فضای زندگی او و اتمسـفرآکادمی 
خـارج شـد؟ چقدـر بر مردـم و زيسـت اجتماعی عـام موثـر بوده؟

ضرغامــی: تعبیر شــما  از اثرگــذاری يــک برداشــت ابزارگرايانه 
اســت ايــن کــه دغدغــه اصلــی و بنیادــی  فیلســوف اثرگــذاری بر 
اجتمــاع بــه معنــای ويــژه ای کــه مدنظــر داريــد، يــک نگــرش

instrumental  اســت و فقــط يکــی از  بینشــهای فلســفی 
ــی  ــه تنهاي ــا ب ــر مبن ــرف دیگ ــفه. از ط ــه کل فلس ــت و ن اس
اثرگــذاری نیســت؛ چــه بســا هیتلــر هــم بــر تاريــخ اثــر گذاشــته 
ــذاری صــرف  ــر اثرگ ــی ب ــفیدن مبتن ــذاری فلس اســت. ارزش گ

اشــتباه اســت ...

قائــدی: اگــر فلســفه ورزی را شــامل دــو ســاحت بدانیــم يک( 
ــايد  ــه ش ــام جامع ــر ســطح ع ــو( د ــر ســطح اندیشــمندان  د د

بحــث مــن روشــن تــر شــود.

ضرغامــی: بــا مطالعــه کتــاب »فلســفه  بــرای همــه اســت« و 
»آيندــه بشــر« ياســپرس بــه وضــوح مــی تــوان بــه ايــن نکتــه 
ــما  ــی ش ــم کل ــت. حک ــتباه اس ــت اش ــن برداش ــه اي ــید ک رس
پذيرفتنی نیســت. فیلســوفان تحلیلــی، انتقادی و پساســاختارگراها 
ــم و  ــوم مرد ــان عم ــر  مخاطبش ــوفان دیگ ــیاری از فیلس و بس
زندگــی آنهــا بودــه. شــايد در ســده هــای میانه فلســفه بــه کالم 
تبدیــل شــده بــود و اثرگــذاری بــا بحــث هــای کالمــی بودــه اما 
دــر ســاير ســده هــا فلســفه ورزی دــر بطــن جامعــه 
بودــه. درســته برخــی مباحــث  فلســفی غامــض و دــر 
ســطوح پیچیدــه شــکل میگیــره کــه مثــال دــر مباحــث فلســفه 
بــرای کودــکان قابــل طــرح نیســت امــا ايــن اشــکال بــر فلســفه 

يــا فلســفه ورزی دــر تاريــخ نیســت.

قائدی: مثال من از سـقراط و سـنت فلسـفه ورزی يا اگزيستانس 
که امـروزه در روان کاوی و مشـاوره کاربرد دارد اشـاره به وجوهی 
از فلسـفه ورزی اسـت کـه بدـون واسـطه وارد زندگی مردم شـده 
اسـت.  فلسـفه همچـون آرا فیلسـوفان کـه پـس از آکادمـی آغاز 
شـد و دـر قرون وسـطی بـه اوج رسـید هنـوز آثـارش بر جاسـت 
حتـی دـر دانشـگاه هـای دنیـا امـروز هـم کـم و بیش مـی توان 
دیـد. مـرور و تکـرار مـالل آور اثـار فالسـفه مـورد نقـد ماسـت. 
مهمتريـن پرسشـهای بنیادـی انسـان عـام اسـت و فقـط دـر 
فضـای اکادمیـک بین فالسـفه نخبـه محصور نیسـت، ايـن برج 
عاج نشـینی مورد نقد اسـت. قرار اسـت وارد بحث آموزش فلسـفه 

نشويم. ورزی 

ضرغامــی: فلســفه ورزی و خردمندــی ســطوحی دــارد، 
مقدماتــی  يــا پیشــرفته. بســیاری از پرســش هــای فلســفی دــر 

ــا  ســنین پايیــن و بیــن همــه ی اقشــار پرســیده مــی شــود، ام
ــان  ــه  جه ــاوت اســت. پرســش از اينک ــم متف ــا ه ــا ب پاســخ ه
ــه  ــا نکت ــد، ام ــیده ان ــا پرس ــی ه ــد آن را  را خیل چیســت و مانن
ــد  ــی توانن ــکان نم ــها را کود ــی از پرسش ــه  برخ ــت ک اينجاس
ــزد کودــکان رايــج  ــه طــور کل پرســش از چیســت ن بپرســند. ب
اســت و نــه پرســش از چیســتی. پرســش از ذات و کنه و چیســتی 
عمومــا توســط کودــکان مطــرح نمی شــود. امــا فیلســوف از ذات 

ــتی. ــد و ازچیس میپرس

قائـدی: بـا  ضرغامـی مخالفـم، کودـکان همـان پرسشـهای 
فلسـفی دـر حـوزه اخـالق، معرفـت شناسـی و ... می پرسـند که 
فالسـفه بـزرگ مثـل افالطـون  پرسـیده انـد. بـه ايـن ادعـا کـه 
کودـکان سـواالتی فیلسـوفانه مـی پرسـند دـر فصل پنـج کتاب 
بررسـی مبانـی نظـری فلسـفه بـرای کودـکان پاسـخ داده شـده 
اسـت، مـا از جايـگاه يـک بزرگسـال آشـنا با فلسـفه کودـکان را 
دـاوری میکنیـم، تجربه های محدود نشـانه عدـم توانايی در فهم 
ذات و ماهیت فلسـفی  نیسـت. ايـن ادعا که فلسـفه ورزی عامه و 

حتـی کودـکان را در بـر میگیـرد ادعای عمیقی اسـت.

ضرغامــی: مــی پذيريــم کــه بخشــی از پرسشــهای بنیادــی از 
ســوی کودــکان نیــز پرســیده مــی شــود امــا نــه همــه. فلســفه 
هــم  ماننــد فیزيــک ســخت اســت وبخــش های دشــوار فلســفه 
ــرای خوشــايند عمــوم  مردــم  ــوان ب ــز فلســفه اســت نمــی ت نی
فلســفه را  بــه مباحــث  ســاده تــر و آســان تــر آن فــرو کاســت. 

بخشــهايی از فلســفه  دشــوار و پیچیدــه  اســت ...

قائدی: مقايسـه شـما صفر تا صد اسـت. کودک هم دـر ابتدای 
راه سـواالت خیلـی پیچیده را نمی پرسـد راهی که يک فیلسـوف 

بزرگسـال در انتهای مسـیر فلسـفه ورزی بدان رسیده، نیست.

ضرغامــی: بــه هــر روی اينکــه دــر گذشــته فیلســوفان صرفــا  
بــه مبانــی نظــری پرداختــه انــد و جريــان غالــب فلســفیدن جدــا 
ــول  ــر ط ــب د ــان غال ــم جري ــه را رد میکن ــتر جامع ــه از بس بود
ــری و  ــز نظ ــت. تماي ــه و هس ــفیدن بود ــفه، فلس ــخ فلس تاري
عملــی دــر  فلســفیدن وخردــورزی يــک اشــتباه اساســی اســت 
کــه ضرورتــی هــم ندــارد. اينکــه فلســفه ای اثــر مــی کنــد يــا 
نــه بــه  عوامــل گوناگونــی  بســتگی دــارد، جامعــه ای پذيــرای 
برخــی  فلســفه هــا  هســت جامعــه ای نیســت،   اينکه فیلســوف 
بايــد دغدغــه و تعهــد و مســئولیت دــر قبــال خــود و دیگــری و 
جهــان داشــته باشــد کــه دــر آن بحثــی نیســت. بــه نظــرم تنوع 
دــر بــاب خردــورزی بايــد بــاز بمانــد و بــه يــک يــا دــو پارادايــم 

خــاص فلســفی تقلیــل نیابــد.

منصوریــان: بــرای جمــع بندــی ايــن گفتگــو و نتیجــه گیــری 
ــاله را روشــن  ــن مس ــد خــوب اســت اي ــان ارجمن ــرای مخاطب ب
کنیــم کــه مــا درصدــد تجويــز هیــچ نســخه ای نیســتیم بلکــه 
ــهء روشــی  ــه مثاب دــر حــال تمريــن گفتگــو هســتیم. گفتگــو ب
ــف.  ــای مختل ــا و جنبه ه ــان از زاويه ه ــه جه ــرای نگريســتن ب ب
بنابرايــن، قصــد تبلیــغ يــا توصیــهء هیــچ رويکــرد مشــخصی را 
ــاد موضــوع را  ــم و بیشــتر می کوشــیم ابع ــن بحــث نداري ــر اي د

تبییــن کنیــم.

قائــدی: تــا مادامــی کــه ايــن تضــاد آرا طــرح نشــود، قواعــد، 
اصــول و پیــش فــرض هــا بــه هــم نخواهــد ريخــت تــا بدانیــم  
ــی  ــا چــی هســت و چــی نیســت. وقت ــای فکــری م ــته ه داش
ادعايــی طــرح مــی شــود کــه کودــکان ذاتــا فیلســوفند و فلســفه 
ــن  ــا اي ــد ت ــته باش ــی داش ــوام کاراي ــرای ع ــد ب ــی توان ورزی م
چنیــن داشــته هــای ذهنــی خــود را طــرح نکنیــم نمــی توانیــم 
ايــن ادعــا را ورز دهیــم يــا رد کنیــم. گاهــی اوقــات بحــث ســر 
واژه هاســت چــون اساســا تفکیــک فلســفه هــا و رويکــرد نظــری 
و عملــی را قبــول ندــارم. بايــد مشــخص کنیــم اســاس فلســفه 

ــا هردــو؟ ــا پاســخ اســت ي ورزی پرســش اســت ي

د گـــر میــز
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