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قیمت: 10000 ریال

اقتصاد مقاومتی؛ آغاز عملی عبور از غربزدگی
گفتگو با موسی نجفی

جهانی سازی استعمار نوین است
گفتگو با حجت اهلل عبدالملکی

برای اینکه بتوان ایستاد باید نوشت
 گفتگو با محمد علی مرادی

تغییرات  اجتماعی از حوزه پیش افتاده است 
گفتگو  با  علیرضا پیروزمند

راه توسعه عقالنیت عربی از منظر عابدالجابری
گفتگو با قاسم ابراهیمی

معادال ت جهان اسالم تغییر کرده است 
دفاع از سوریه دقیقا دفاع از اسالم است

گفتگو با حسین کچویان



فيلسوف آزاده است ولي آزاد نيست/ کریم مجتهدی

حکمت و تعقل براي انسان از نان شب واجبتر است/ غالمحسين ابراهيمی دینانی

هانري کربن آثار شيخ اشراق را احيا کرد/ سيدحسين نصر

فلسفه در جهان، عقالنيت و عقالنيت، اعتدال به وجود مي آورد/ مصطفی محقق داماد 

 تشيع و تسنن در نگاه هانري کربن/ نصراله پورجوادی

عقالنيت ابزاري، اعتدال گریز و اعتدال ستيز است/ عبدالحسين خسروپناه

تبيين نواندیشان از وحي به بن بست رسيده است/ عليرضا قائمی نيا 

نتيجه رویاانگاري وحي انکار دین است/ عبدالحسين خسروپناه 

قرن بيستم، قرن چرخش فرهنگي است/ حسينعلی نوذری 

نسل هاي اول اسالم جرأت بيشتري داشتند/ طارق رمضان 

گزاره هاي علوم انساني ایدئولوژیک است/حسن رحيم پور ازغدی 

آیا جهان به سوي فاجعه و نابودي مي  رود؟/ رضا داوری اردکانی 

جهاني سازي نوعي استعمار نوین است/ گفتگو با حجت اهلل عبدالملکی 

عالمه طباطبائي براي نوشتن الميزان سه دور بحاراالنوار را مطالعه کرد/ گفتگو با محمدحسن وکيلی

اقتصادمقاومتي، آغاز عملِي عبور از غربزدگي است/ گفتگو با موسی نجفی 

براي اینکه بتوان ایستاد باید نوشت/ گفتگو با محمدعلی مرادی 

ایستادن کنار سوریه دقيقا دفاع از اسالم است/ گفتگوی تفصيلی با حسين کچویان 

راه توسعه عقالنيت عربي از منظر عابدالجابري/ گفتگو با قاسم ابراهيمی 

تغييرات و مطالبات اجتماعي از حوزه پيش افتاده است/ گفتگو با عليرضا پيروزمند 

اهل سنت پاکستان چه نگاهي به شيعه دارند؟/ گفتگو با عباس خسروی 

سياست از دید نسبيگرا/ دیوید بلور 

ضرورت تأسيس و توسعه فلسفه هنر/ یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد 

حسن البنا و بحران هویت/ برادري اسالمي تنها چارچوب هویت ساز اسالمي/ محمدجواد خليلی

پيامدهاي قياس ناپذیري چيست؟/ محمدمهدی دزفولی  

اندیشه هاي سيداحمد فردید  و تمدن نوین اسالمي/ یحيی عبداللهی

»منظومه فکري امام خميني)ره(«  

کتاب »وحدت اسالمي در نگاه اهل بيت)ع(«  

کتاب جنبش گولن وارد بازار نشر شد 

»حدیث پيمانه؛ پژوهشي در انقالب اسالمي«؛ تجدید چاپ شد
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ــزارش گــــ

نشســت »تأملــی در بــاب اومانيســم« بــه همــت گــروه تاریــخ 
ــم پژوهــی  و تمــدن غــرب، پژوهشــکده غــرب شناســی و عل
ــور  ــا حض ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــوم  ــگاه عل ــی در پژوهش ــا داوری اردکان ــی و رض ــدی بنای مه

ــزار شــد. ــات فرهنگــی برگ انســانی و مطالع
ــه مســئوليت  ــن زاده ک ــدی معي ــن نشســت، مه ــدای ای در ابت
ــت: در  ــت گف ــده داش ــه عه ــم ب ــت را ه ــن نشس ــرای ای اج
ــه  ــم ک ــن موضــوع بپردازی ــه ای ــم ب ــی خواهي ــروز م بحــث ام
ــه؟  ــا ن ــدرن هســت ی ــان م ــه جه ــق ب ــری متعل اومانيســم ام
ــم  ــی بيني ــم م ــی کني ــه م ــتان مراجع ــان باس ــه یون ــی ب وقت
کــه پروتاگــوراس انســان را معيــار همــه چيــز مــی دانــد ولــی 
واقعيتــش ایــن اســت کــه در اومانيــزم بــه معنــای جدیــدش که 
ــرده  ــه مســلخ اراده انســان ب ــه آن مبتــال هســتيم حقيقــت ب ب
مــی شــود و ضابطــه کوگيتــو صــورت بنــدی جدیــد از هميــن 

مســئله اســت.
وی افــزود: از نظــر هایدگــر فلســفه جهــان بينــی چيــزی نبــود 
ــه  ــد. او در زمين ــی باش ــای آدم ــل و نيازه ــع مي ــه تاب ــز اینک ج
تفــاوت بنيادیــن فلســفه بــا جهــان بينــی بــا هوســرل هــم رای 
بــود. »وجــود وزمــان« وقتــی بــه فرانســه رفــت طبقه ســارتری 
پيــدا کــرد و بــا اومانيســم و اگزیستانسياليســم هــم عنــان شــد.
معيــن زاده ادامــه داد: تحقــق اومانيســم نــه بــا خــود فرورفتــن 
انســان بلکــه بــا پــا نهــادن او بــه بيــرون از خــود ممکن اســت. 
ــی  ــری انســان اســت ول ــه نورگي ــد گشــایش هســتی ب هرچن
هميــن پرتوافکنــی نــه بــه اراده انســان بلکــه بــه ندای هســتی 
صــورت مــی گيرد.هایدگــر اومانيــزم را نــه یــک ویژگــی بلکــه 
ذات و ماهيــت جهــان مــدرن دانســته اســت در واقــع بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کــرده کــه اومانيــزم محقــق نمــی شــود مگــر 

بــا بيــرون گذاشــتن قــدم بيــرون از خــود.

ــه  ــی ب ــید ول ــم اندیش ــه اومانیس ــود ب ــی ش نم
تاریــخ کاری نداشــت

ــی  ــورای علم ــو ش ــی عض ــدی بنای ــه، مه ــن مقدم ــس ازا ی پ
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــروه غربشناس گ
ــش  ــت: در بخ ــرد و گف ــاز ک ــود را آغ ــخنرانی خ ــی س فرهنگ
اول ســخنرانی امــروز مــی خواهــم بــه ایــن موضــوع بپــردازم 
کــه نقطــه عزیمــت توجــه بــه اومانيســم و منشــا تامــل در باب 
اومانيســم کجاســت؟ هيــچ انســانی نيســت کــه قــرب بــه ایــن 
پرســش پيــدا کنــد کــه انســان جدیــد کيســت؟ جهــان جدیــد 
ــت و  ــه عزیم ــش نقط ــن پرس ــن ای ــر م ــه نظ ــت؟ و ب چيس
تامــل دربــاره اومانيســم اســت. ایــن پرســش، پرســش اســتيال 
یافتــه بــر مــردم ایــن  زمانــه اســت هرچنــد اگــر درک وفهــم 
نشــود. مــا بایــد ایــن موضــوع را بيابيــم و بپذیریــم که احتشــام 
و جدیــت ایــن پرســش یکبــاره درک ودریافــت نمــی شــود. این 
ــا ایــن پرســش  پرســش هميشــگی نيســت و مــا در نســبت ب
ــع  ــتيم. در واق ــکارگی هس ــت و آش ــد و غيب ــرب و بُع ــار ق دچ
مــا دچــار نوعــی نســيان وتذکریــم هرچنــد کــه شــرایط بــرای 
بُعــد مــا از ایــن پرســش  بيشــتر اســت. خالصــه اینکــه نقطــه 
عزیمــت اومانيــزم، پرســش از جهــان جدیــد اســت نمــی شــود 

ــه تاریــخ کاری نداشــت. ــی ب ــه اومانيســم اندیشــيد ول ب
وی افــزود: امــا ســوال بعــدی اینکــه منشــا امــکان توجــه بــه 
ــت؟  ــم اس ــش مه ــن پرس ــرا ای ــت و چ ــش کجاس ــن پرس ای
ــی  ــا را بازم ــه م ــت ک ــن اس ــش ای ــن پرس ــت ای ــل اهمي الاق
دارد کــه تصورکنيــم درک و دریافــت اومانيســم حاصــل یــک 
فراینــد مطالعــه کتابخانــه ای اســت یعنــی توهــم گشــوده بودن 

امــکان فهــم اومانيســم از مــا گرفتــه مــی شــود. بــه بيــان دیگر 
اومانيســم اگــر یــک مکتــب یــا نظریــه باشــد مــا مــی توانيــم 
ــه روایــت هــای تاریخــی آن را دریابيــم امــا اگــر  ــه رجــوع ب ب
عالــم باشــد ) نظــر هایدگــر( حتــی بــا بررســی هــای کتابخانــه 

ــه دریافــت آن نيســتيم. ــادر ب ای هــم ق
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــروه غربشناس ــی گ ــورای علم عضــو ش
ــم دارای ویژگــی  ــه داد: عال ــات فرهنگــی ادام انســانی و مطالع
»قبــل از« اســت و موجــودی در مقابــل مــن نيســت. گشــودن 
ــه فهــم »قبــل از« دشــوار اســت چــون مــا غــرق در  راهــی ب
مناســبات بــا موجــودات هســتيم. مــن در ادامــه بــه ســه عبارت 
» فلســفه تمریــن مــرگ اســت«،  شــعر و هنــر محاکات اســت 
و تفکــر انتولوژیــکال هایدگــر اشــاره و رابطــه ميــان ایــن ســه 
ــه  ــوف ب ــه معط ــوم هرس ــه مفه ــن س ــم. ای ــی کن ــان م را بي
مضطــرب شــدن و رخ باختــن آنچــه ظاهــر و پيــش چشــمان 
ــر آن  ــا درگي ــه م ــه هم ــی ک ــان عينيت ــتند، هم ــت هس اس
هســتيم. اشــتراک ایــن ســه اضطــراب در ظاهــر اســت و اینکه 
ایــن رخ و ظاهــر بایــد فــرو بریــزد تــا مــن بتوانــم بــه آن ســوی 
موجــود بــروم. اگــر مقــام انســان جدیــد دچــار اضطــراب و رخ 
ــرای مــن امکانــی گشــوده نمــی شــود کــه  باختگــی نشــود ب

ــاره آن بيندیشــم. ــم از اومانيســم بپرســم و درب بتوان

ویژگی هر اومانیستی متافیزیکی بودنش است
ــودن،  ــل ب ــه ثق ــه نقط ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــه ک ــی اضاف بنای
انســان مضطــرب  نشــده و رخ نباختــه باشــد امــکان 
اندیشــيدن دربــاره اومانيســم وجــود نــدارد. اگــر قــرار 
باشــد در بــاب اومانيســم بيندیشــيم ملزميــم دربــاب نســبت 
ــول  ــه ق ــون ب ــيم چ ــز بيندیش ــک ني ــم و متافيزی اومانيس
هایدگــر ویژگــی هــر اومانيســتی متافيزیکــی بودنــش اســت. 
معمــوال اومانيســت را بــه انســان انــگاری وقبيــل آن ترجمــه 
ــک از  ــچ ی ــه هي ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعي ــد ول ــی کنن م
ایــن ترجمــه هــا نمــی توانــد راهگشــای مــا بــرای فهــم از 
حقيقــت اومانيســم شــود. اومانيســم در دوران جدیــد کــه از ر 
یشــه هــای جدیــد تکویــن پيــدا مــی کنــد عيــن تکنيــکال 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــه ن ــت البت ــر اس ــود بش ــدن وج ش
تکنيــکال بــودن امــری زائــد بلکــه عيــن وجــود بشــر اســت.

ــدن  ــکال ش ــت:  تکني ــان گف ــفه در پای ــگر فلس ــن پژوهش ای
ــا  انســان دو ســاحت دارد؛ تصــرف ســابق و تصــرف الحــق. ب
ــاحتی  ــک س ــه متافيزی ــود ک ــی ش ــن حســاب مشــخص م ای

ــه  ــودات چ ــت موج ــی شــود حقيق ــن م ــه در آن تعيي اســت ک
ــه  ــری ک ــن تفک ــد از ای ــا بای ــد: م ــی گوی ــر م ــند. هایدگ باش
اندیشــه تکنيکالــی اســت رهــا شــویم. رها شــدگی هم بــا درک 
ــد  ــذا بای ــی شــود ل ــر م ــوژی امکانپذی ــم و تکنول اضطــراب عل

ــم. ــا کني ــر تکنيکــی اندیشــه ره ــود را از تعبي خ
 ســخنران بعــدی ایــن مراســم، رضــا داوری اردکانــی، رئيــس 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدا ب ــود. وی در ابت ــوم ب ــتان عل فرهنگس
ــط  ــد و فق ــته باش ــخنرانی داش ــن جلســه س ــوده در ای ــرار نب ق
قــرار بــوده که حاضــر باشــد گفت:اومانيســم بــرای من همــواره 
یــک مصيبــت بــوده اســت؛ دوســتان و اطرافيــان من مــی دانند 
کــه مــن چگونــه درگيــر اومانيســم بــوده ام مخصوصــا زمانــی 
کــه تبدیــل بــه یــک شــعار و برچســب شــد. مقصــر ایــن کار 
هــم نویســنده خــوش ذوق فرانســوی ســارتر بــود کــه صــورت 
نخراشــيده و خشــنی از اومانيســم تصویــر کــرد. قصه اومانيســم 
ــی  ــی وقت ــک زمان ــد. ی ــروع ش ــا ش ــان ج ــم از هم ــپ ه چ
ــق اومانيســم را در  ــم، عيســی صدی دانشــجوی ليســانس بودی
کتابــش فرهنــگ پژوهــی ترجمــه کــرده بــود ولــی پــس از آن 

معنــای ایــن اصطــالح تغييــر کــرد و فاصلــه گرفــت.

اومانیسم یک رای یا نظر نیست
ــراد و در  ــدا ای ــرو ص ــخنرانی پرس ــک س ــارتر ی ــزود: س وی اف
ــی از اومانيســم  ــه اگزیستانسياليســم صورت ــرد ک ــالم ک آن اع
اســت. پــس ازا یــن ســخنرانی یــک فــرد فرانســوی از دوســتان 
ــک  ــد؛ ی ــا دو گروهن ــت ه ــت: اگزیستانسياليس ــر نوش هایدگ
گــروه مثــل مــن و هایدگــر منکــر خــدا و گــروه دیگــر بــه خــدا 
ــن دئيســم  ــت: م ــر گف ــته هایدگ ــن نوش ــواب ای ــد. در ج قائلن
هســتم و منکــر خــدا نيســتم چــون اگــر باشــم ســارتر راســت 
گفتــه و مــن اومانيســت هســتم البتــه توجــه کنيــد کــه هایدگر 
نگفــت مــن خداپرســتم و فقــط گفــت مــن منکــر خدا نيســتم. 
بــه هــرروی تحليــل اومانيســم بــه انــکار خدا جــای بحــث دارد.
ــدن  ــد آم ــا پدی ــه داد: اومانيســم ب ــدگار فلســفه ادام چهــره مان
logic آغــاز شــد و logic هــم بــا ارگانــون ارســطو تاســيس 
شــد اگرچــه ســقراط پيــش از ایــن گفتــه بــود کــه مــن فلســفه 
را از آســمان بــه زميــن آوردم امــا در واقــع  logic را آورده بــود. 

Logic هــم متصــرف اســت.
ــزی  ــم چي ــرد: اومانيس ــه ک ــوم اضاف ــتان عل ــس فرهنگس رئي
ــش حــرف  ــب های ــا عي ــل ی ــاره فضائ ــه بشــود درب نيســت ک
ــه همــه چيــز  ــگاه مــا ب ــم اومانيســت ون ــم مــا عال بزنيــم، عال
اومانيســتی اســت حــال از هرملتــی باشــيم. فکــر اینکــه بتوانيد 
بــدون تعلــق داشــتن و نظــر فکــر کنيــد را از گوشــتان دربياورید 
مــا همــواره تعلــق داریــم واینکــه بــی نظــر و بــی طــرف وفارغ 
بتــوان حکــم داد محــال اســت. اومانيســت یــک رای یــا نظــر 
نيســت اگرچــه مــی توانيــم بــا آن موافقــت یــا مخالفــت کنيــم. 
ــراد نيســتند  ــن اف ــه اســت و ای ــخ و حادث اومانيســت یــک تاری
کــه در دامگــه حادثــه مــی افتنــد بلکــه جهــان و جوامع هســتند 

کــه در دامگــه حادثــه مــی افتنــد.
وی در پایــان گفــت:  فکــر نکنيــم کــه اومانيســت یک فلســفه 
ــه  ــا فلســفه اســت اگرچ ــر ی ــک فک ــتر از ی ــون بيش اســت چ
ــا  ــت ب ــزی از اومانيس ــک چي ــازش ی ــواره از آغ ــفه هم فلس
خــودش داشــته اســت تــا بــه امــروز کــه بــه اومانيســت تبهکار 
رســيده اســت. در وصــف فاصلــه طوالنــی و تاریــخ اومانيســت 
هميــن بــس کــه ســقراط نازنيــن را در نظــر بگيریــد و در مقابل 
ابوبکــر بغــدادی را. آن وقــت متوجــه فاصلــه تاریــخ اومانيســم 

مــی شــوید.
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ــزارش گــــ

ــدگار فلســفه و اســتاد بازنشســته  ــم مجتهــدی چهــره مان کری
دانشــگاه تهــران در همایــش روز جهانــی فلســفه کــه بــه همت 
انجمــن علمــی فلســفه دانشــگاه شــهيد مطهــری برگــزار شــد، 
ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »فلســفه، درمــان، رنــج یــا راهــی 
ــان شــعری از فردوســی  ــا بي ــه حقيقــت« را ب ــرای رســيدن ب ب
آغــاز کــرد و گفــت: فردوســی مــی گویــد »ســخن هرچه باشــد 
بــه ژرفــا نگــر« در واقــع ایــن کار فيلســوف اســت. نــه هــر کــه 
بــه بــاور خــود فلســفه بافت فيلســوف اســت بلکــه دانشــجویان 
اصلــی فلســفه بایــد ایــن نکتــه را آویــزه گــوش خــود کننــد و 
آن را از یــاد نبرنــد کــه فلســفه یــک رشــته کامــال تخصصــی 
اســت. و آن را در وهلــه اول بایــد آموخــت چــون بــه هــر ترتيب 
ــه  ــا ک ــود. منته ــب فلســفه نمــی شــود مســتمع آزاد ب در مکت
ــی اســت. ــه آزادگ ــد ب فلســفه آزاد نيســت بلکــه ذهــن او مقي
فيلســوف آزاده اســت ولــی آزاد نيســت.تا شــخص آزاده نباشــد 

نمــی توانــد بــه حيطــه فلســفه ورود کنــد.
ــفه  ــودم در فلس ــالت خ ــه تحصي ــا اینک ــزود: ب ــدی اف مجته
ــور  ــتم و تص ــرب زده نيس ــه غ ــا دارم ک ــا ادع ــت ام ــرب اس غ
مــی کنــم کــه بيشــتر ایرانــی زده هســتم. همــه مــا در درجــه 
ــی زده باشــيم.  اینکــه فکــر کنيــم مــی توانيــم  ــد ایران اول بای
بــا یــک جلســه در طــول ســال بــه اســم روز فلســفه مســاله را 
فيصلــه بدهيــم ســهل انــگاری بيــش نيســت. فلســفه را نمــی 
شــود یــک روزه گفــت و کنــار گذاشــت، تفکــر بایــد مســتمر و 
مــداوم باشــد. منظــورم از تفکــر باورهــای ما نيســت بلکــه خود 

تفکــر و عشــق بــه حکمــت اســت.
ایــن چهــره مانــدگار فلســفه در ادامــه گفــت: چــرا فيثاغــورس 
فيالســوفا را بــه کار بــرده اســت او مــی خواهــد حتــی بگویــد 
ــاید  ــتن دارم. ش ــه دانس ــق ب ــا عش ــتم، ام ــا نيس ــن دان ــه م ک
ــزی  ــن هــدف زندگــی مــن شــناختن باشــد تنهــا چي بزرگتری
کــه ارج ماســت همــان چيــزی اســت کــه بــرای آموختن ســعی 
کــرده ایــم. دانشــگاه یعنــی محلــی کــه آموختــن را می آمــوزد. 

ــوف  ــت. فيلس ــع آن اس ــوف تواض ــزی فيلس ــن ممي بزرگتری
واقعــی یعنــی دانشــجو.

وی ادامــه داد: اســتادی کــه روحيــه دانشــجویی نــدارد 
ــش،  ــم دان ــه اس ــما ب ــه ش ــت ک ــت. الزم نيس ــل اس معط
هــر  کــه  بگویــم  خواهــم  نمــی  کنيــد.  خودپرســتی 
دانشــجوی ایرانــی، دانشــجو اســت بلکــه مســاله مــا هميــن 
اســت دانشــجوی واقعــی ســقراط اســت و بزرگتریــن شــعار 
او نمــی دانــم اســت. ســخن ســقراط از اعتــراف بــه نادانــی 
ــا شــوم. آن کســی کــه  او بــود و چــون نمــی دانــم بایــد دان
نمــی دانــد و متوجــه اســت کــه نمــی دانــد عنــوان دانشــجو 

ــد. ــی کن ــاب م ــود انتخ ــرای خ را ب
مجتهــدی افــزود: ســقراط در قــرن 5 قبــل از ميــالد یعنــی در 
زمــان حاکــم مســتبدی بــه نــام بریکلــس زندگــی می کــرد در 
آن زمــان کــه قــدرت همــه چيــز را زیــر ســلطه خــود داشــت. 
در آنجــا ایــن متفکر واقعــی جوینــده، دردمنــد و ... کار مــی کند. 
ــد.  ــی شــخصيت مــی کن ــان اســت کــه او تجل ــازه زم در آن ب
منظــور از نمــی دانــم ســقراط ایــن اســت کــه مــی خواهــد بــه 
دانســتن دعــوت کنــد و ســعی کنــد کــه نکتــه ای بدانيــم. او در 
رســاله الخــس مــی گویــد کــه شــجاعت چيســت کــه دم از آن 
مــی زنيــم و منظــورش هميــن اعتــراف بــه نادانــی هــای خــود 
ــاالری  ــردم س ــه ضدم ــقراط را ب ــر س ــی اگ ــت حت ــان اس انس
متهــم مــی کنــد، ایــن مــردم ســاالری از نوع بریکلســی اســت، 
یعنــی در آن مدینــه آتــن تنهــا بخــش کمــی یعنــی حــدود 40 
هــزار نفــر از 400 هــزار نفــر آن شــهر حــق رای داشــتند و خــود 

را مــردم ســاالر مــی دانســتند.
ــن  ــوف در همي ــن فيلس ــت و ارزش ای ــرد: ابه ــه ک وی اضاف
اســت، یعنــی جایــی ســرش را بلنــد مــی کند کــه اجــازه نــدارد. 
ایــن فيلســوف نقطــه و طبقــه خــودش را تشــخيص مــی دهــد 
ــرد از  ــی پذی ــودش را م ــاص خ ــت خ ــئوليت موقعي ــی مس یعن
ــدوار  ــجوی امي ــک دانش ــت ی ــجو اس ــر دانش ــاظ اگ ــن لح ای

ــد اميــدش را  اســت. فيلســوف واقعــی در بدتریــن شــرایط نبای
ــد. ــت بده از دس

مجتهــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد تاریــخ را خــوب 
بخوانيــم تــا از آن بياموزیــم گفــت: تاریــخ را بایــد دقيــق خوانــد 
هــر چنــد تاریــخ ایــران را دقيــق بــه مــا تدریــس نمــی کننــد 
امــا تاریــخ را بایــد بــه دقــت خوانــد، بــرای اینکــه بــرای آینــده 

ــم. ــازی آن را الزم داری س
ــای  ــگاری ه ــهل ان ــر از س ــی دیگ ــت: یک ــه گف وی در ادام
ــم.  ــار آن شــده ای ــا گرفت ــه م ــداول مســائل کاذب اســت ک مت
ــر  ــم. ه ــارزه کني ــوم مب ــا عل ــروز ب ــان ام ــد در جه ــا نبای م
ــن فيلســوف نمــی  ــد ای ــم را نفــی مــی کن فيلســوفی اگــر عل
توانــد فيلســوف جهــان امــروز باشــد. وقتــی شــما تاریخ فلســفه 
غــرب را دقيــق مــی خوانيــد متوجــه مــی شــوید کــه در قــرون 
ــه انــدازه  وســطی ظلم هــای بســياری شــده اســت البتــه نــه ب
جهــان امــروز. در قــرون وســطی عقربــه ذهنــی متفکــر بيــن 
وحــی و عقــل در نوســان اســت یــا نزدیــک وحــی اســت و یــا 

ــد هــم ایمــان و عقــل اســت. مــی گوی
ایــن چهــره مانــدگار فلســفه تصریــح کــرد: در عصر جدیــد این 
ســامانه تغييــر شــکل یافتــه اســت پــس عصــر جدیــد عقربــه 
ــت،  ــنتی اس ــد و کالم س ــم جدی ــان عل ــوف مي ــی فيلس ذهن
یعنــی هماهنگــی بيــن اعتقــادات دینــی و فرهنگــی و علمــی 
خــود مــی خواهــد برقــرار کنــد و نمونــه بــارز آن دکارت اســت. 
ــان  ــق مي ــردن عمي ــدا ک ــع پي در حاليکــه کار فيلســوف در واق

ــت. ــودش اس ــای درون خ تضاده
ــران  ــن در ای ــده م ــه عقي ــد: ب ــادآور ش ــان ی ــدی در پای مجته
ــد  ــن کار را بکن ــت ای ــته اس ــی خواس ــری اندک ــوم مطه مرح
همــان کاری کــه الیــب نيتــس در عقلــی کــردن شــناخت خدا 
کــرد. شــگرد او ایــن بــود کــه محدودیــت انســان را فرامــوش 
ــود  ــات وج ــان در اثب ــل انس ــت عق ــی گف ــرد. وی م نمی ک

ــد. ــود را بکن ــالش و کوشــش خ ــام ت ــد تم ــد بای خداون

کریم مجتهدی:

فیلسوف آزاده است ولی آزاد نیست/ ایرانی زده هستم نه غرب زده
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ــفه در  ــدگار فلس ــره مان ــی چه ــی دینان ــين ابراهيم غالمحس
همایــش روز جهانــی فلســفه بــه همــت انجمــن علمی فلســفه 
دانشــگاه شــهيد مطهــری برگــزار شــد، ســخنرانی خــود را بــا 
ــت رباعــی  ــا قرائ ــوان نقــش فلســفه در تمــدن اســالمی ب عن
ــر  ــروز از ه ــت: ام ــرد و گف ــاز ک ــی آغ از یکــی از شــعرای ایران
شــخصی بپرســيد معرفــت داری؟ مــی گویــد بلــه و هيــچ کس 
خــودش را نفهــم نمــی دانــد حتــی نفهــم تریــن آدم کــه ترامپ 
باشــد خــودش را فهميــده تریــن آدم دنيــا مــی داند.پــس همــه 

کــس بــه عالــم معرفــت گــذر مــی کنــد. 
دینانــی افــزود: یــک دســت و صــد آســتين ... انســان بــا هــر 
ــی  ــک آســتين عــوض م ــد ی پيراهــن کــه عــوض مــی کن
ــت  ــی رود. دس ــتين م ــد آس ــت در چن ــن دس ــس ای ــد پ کن
ــراوان اســت، ســر یکــی اســت  ــا آســتين ف یکــی اســت ام
ــا وحــدت را فهميــده اید؟دســت  امــا کاله فــراوان اســت. آی
حــق یکــی اســت امــا چــه بــر ســر دســت او آمــده اســت که 
ببــر، پلنــگ، اتــم و ... همــه از آســتين او بيــرون مــی آینــد، 
ــک دســت جمــال اســت.  ــک دســت جــالل و ی ــع ی در واق
امــروزه مــا بــا مســائل بســياری رو بــه رو هســتيم، آدم هــای 
ــد.  ــياری دارن ــرون بس ــا ب ــد ام ــتی ندارن ــروز درون درس ام
ــخ  ــت و در تاری ــز اس ــگفت انگي ــوم ش ــترش عل ــروز گس ام
ــتردگی  ــن گس ــا ای ــوم ب ــن عل ــا ای ــدارد. ام ــابقه ن ــر س بش
بيــرون و طبيعــت را تحــت ســيطره خــود قــرار داده امــا یــک 

ــت. ــته اس ــر نداش ــما تاثي ذره در درون ش
دینانــی افــزود: مســاله اصلــی فلســفه، وحــدت و کثــرت اســت. 
فلســفه هــم مانند تمــام علــوم، مرتــب در تحــول اســت و درجا 

ــد امــا مهمتریــن مســاله آن وحــدت و کثــرت اســت  نمــی زن
و همــه افــراد نيازمنــد فلســفه هســتند. فلســفه یعنــی عميــق 

اندیشــيدن، آیــا عميــق اندیشــيدن بــد اســت؟
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاریــخ فلســفه و حکمــت در یونان و 
ایــران گفــت: در ایــران حکيم مــی گفتنــد و در یونان فيلســوف 
می گفتنــد. مهــد فلســفه و حکمــت ایــران و یونــان بــوده اســت 
و در دیگــر کشــورها وجــود نداشــت. حکيــم از حکمــت اســت 
ــی اســتحکام  ــه فکــرش محکــم اســت، یعن ــی کســی ک یعن
عقالنــی دارد. یهــودی هــا هــم از ایرانــی هــا تاثيــر گرفتنــد  اما 
یونانــی هــا مــی گفتنــد فيلوســوفا یعنــی کســی کــه دوســتدار 

حکمــت اســت.
دینانــی افــزود: هــم حکمــت خــوب اســت و هــم دوســتدار 
ــول هــم  ــا آمپ ــر دوســت نداشــته باشــيد ب ــا اگ حکمــت، ام
ــا  ــه تنه ــد. ن ــی آموزی ــد نم ــق کنن ــه شــما فلســفه را تزری ب
بــرای کل مــردم دنيــا حکمــت نيــاز اســت بلکــه حتــی کافــر 
ــد پــس  ــا کافرن ــد کــه چــرا مومــن ی ــا مومــن اگــر نفهمن ی
ــی  ــت. یعن ــن اس ــرا گفت ــن چ ــع ای ــفه در واق ــد. فلس نادانن
کــی، کجــا، چــرا اینهــا همــه ســواالت اســت. یــک کلمــه از 
آن فلســفه اســت کــه اگــر آن را بگيریــد دیگــر عالــم نيســت 

ــرا« اســت.  ــه »چ و آن کلم
دینانــی گفــت: اگــر بخواهــی کــه بدانــی چــرا جهــان هســت 
ایــن ســوال اصلــی فلســفه اســت. نبــودن حــق تعالــی در یــک 
ــض در  ــت.  في ــردن آن اس ــدود ک ــی مح ــتی یعن ــه هس نقط
جــواب مــی گویــد: نــور وقتــی مــی تابــد بــر ســگ و هــر چيــز 
دیگــر مــی تابــد آیــا وقتــی نــور بــر ســگ مــی تابــد نجــس 

مــی شــود؟ آیــا کســر شــانی بــرای آن اســت؟ صفــات خداونــد 
هــم اینگونــه اســت. درآخــر حکمت بــرای انســان فرهيختــه از 
نــان شــب واجــب تــر اســت. کافــر هــم بایــد بفهمــد کــه چــرا 

کافــر اســت وگرنــه ابلــه اســت.
ــرای  ــه ب ــری ک ــا کاف ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــل در  ــت: راس ــت گف ــل اس ــد راس ــل دارد، برتران ــرش دلي کف
دیــدار و گفتگویــی کــه در زمــان مرگــش بــا یــک کشــيش که 
بــه مالقــات او مــی رود، دارد بــه او مــی گویــد کــه یــک عمــر 
کفــر ورزیــدی اکنــون کــه مــی خواهــی بــه نــزد خــدا بــروی 
ــواب  ــد در ج ــی گوی ــی داشــت، م ــرای او خواه ــی ب ــه جواب چ
بــه خــدا مــی گویــم تــو کــه ایــن قــدرت مطلــق را داری چــرا 
یــک برهــان قاطــع در درون مــن قــرار نــدادی کــه مــن ایمــان 

ــاورم. بي
ــخ جهــان اســالم گفــت:  ــه تاری ــا اشــاره ب ــه ب ــی در ادام دینان
ــراه  ــينا و ... هم ــن س ــدرا، اب ــالم و مالص ــان اس ــر در جه تفک
ــد پيــروان خلفــای ثالثــه  ــوده اســت و اگــر ایــن افــراد نبودن ب
عيــن داعــش و ابوبکــر بغــدادی بودنــد. اگــر داعــش اشــارات را 
مــی خوانــد دیگــر چاقــو نمــی کشــيد بــرای اینکــه حکمــت و 
فلســفه نخوانــده اســت چاقــو مــی ِکَشــد و انســان مــی ُکَشــد. 
ــه  ــازد و البت ــی س ــفه آدم را م ــد: فلس ــادآور ش ــان ی وی در پای
گاهــی اوقــات هــم ممکــن اســت او را منحــرف کنــد کــه هــر 
ــا آدم هــای  ــن آدم هــای دني دویــش خــوب اســت. پســت تری
ــدن  ــم و فهمي ــه از فه ــرادی ک ــا اف ــتند مخصوص ــو هس ترس
بترســند. بــه هــر حــال تعقــل از نــان شــب بــرای هــر انســانی 

ــر اســت. واجــب ت

ابراهیمی دینانی:

حکمت و تعقل برای انسان از نان شب واجب تر است

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 7 |  شماره 16 |   دی 95 

ــزارش گــــ

آیــت اهلل ســيدمصطفی محقــق دامــاد عضــو هيــات علمــی دایــرة 
المعــارف بــزرگ اســالمی در همایــش روز جهانــی فلســفه کــه بــه 
همــت انجمــن علمــی فلســفه دانشــگاه شــهيد مطهــری برگــزار 
ــد  ــفه در عقای ــر فلس ــوان »تاثي ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــد، س ش
دینــی« بــا ایــن عبــارت کــه این جلســات بــرای ســتودن فلســفه و 
عقالنيــت اســت، آغــاز کــرد و گفــت: تعریفــی بــرای فلســفه ارائــه 
کــرده انــد کــه تعریــف بــه غایت اســت یعنــی نتيجــه فلســفه را در 
تعریــف آن بيــان کــرده انــد. فلســفه بــرای ایــن هــدف اســت کــه 
انســان را جهانــی کنــد یعنــی در عالــم عقــل و ذهــن، ذهنــش را 

مشــابه عيــن کنــد.
ــه  ــزود: نتيجــه فلســفه ایــن اســت کــه ذهــن آدمــی را آین وی اف
تمــام نمــای جهــان هســتی کنــد. همانطــور کــه مــی دانيــد آینــه 
دروغ نشــان نمــی دهد. در نقاشــی شــما مــی توانيــد چيــزی را غير 
ــت را نمایــش مــی دهــد.  ــه واقعي ــا آین ــد، ام ــع نقاشــی کني از واق
معنــای ایــن جملــه هــم هميــن اســت کــه فيلســوف حقيقت یــاب 
مــی شــود. یعنــی یــک حکيــم واقعــی، یــک جهــان اســت و آن 
هــم نــه بــا تصــور دروغيــن خــودش بلکــه آنطــور کــه وجــود دارد، 

هســت و آن را درک مــی کنــد.
ــفه  ــه فلس ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــه ب ــاد در ادام ــق دام محق
ــا  ــن مســئله م ــرای ای ــری دارد، گفــت: ب ــرای زندگــی چــه اث ب
ــم کــه  ــف تقســيم کني ــه بخــش هــای مختل ــد زندگــی را ب بای
موضــوع بحــث مــن در امــروز یــک بخــش آن یعنــی »فلســفه 
در زندگــی دینــی چــه اثــری دارد؟«، اســت. تاریــخ نشــان داده 
ــن  ــته و دی ــاری داش ــه آث ــه چ ــی و خردمندان ــی دین ــه زندگ ک
داری بــدون خــرد چــه اثــری داشــته اســت. تاریــخ، آزمایشــگاه 
علــم االجتمــاع اســت. قــرون وســطی خونریــزی هــای زیــادی 

ــا چــه دینــی شــد؟ ب
ــت: از  ــزرگ اســالمی گف ــارف ب ــرة المع ــات علمــی دای عضــو هي
نظــر تاریخــی آنچــه کــه شــاهد مدعــا اســت و آنچــه کــه مــی 
ــه  ــن خردمندان ــد، دی ــه ســالمت و آســایش کن ــن را مای ــد دی توان
اســت، امــا ایــن قضيــه را چگونــه مــی توانيــم برهانــی کنيــم؟ چرا 
ــش  ــایش، آرام ــرورت، آس ــه ض ــه ب ــن داری خردمندان ــی دی زندگ
ــدا  ــه خ ــاد ب ــدا و اعتق ــن از خ ــن دی ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــی رس و... م
شــروع مــی شــود یعنــی اوليــن قــدم دیــن داری معرفــت بــه خــدا 
اســت امــا اکثــر دیــن داران ایــن گونــه نيســتند و دیــن داریشــان 
احساســی اســت و نــه مبتنــی بــر معرفــت و عقالنيــت. دیــن داری 
کــه بــر اســاس احساســات باشــد بــه هيــچ وجــه آن انســان را بــه 

عمــل صالــح نمــی رســاند.
ــر معرفــت  ــی ب ــوع دوم ایمــان مبتن ــان گفــت: ن ــه پای وی در ادام
اســت شــخصی کهاین گونــه به خــدا ایمــان مــی آورد و ســواالتی 
ــه؟  ــی چ ــدا یعن ــا خ ــی دارد؟ اساس ــه صفات ــدا چ ــه خ ــد اینک مانن
ــی  ــن دار م ــاس دی ــن اس ــر ای ــود، ب ــی ش ــرح م ــش مط در ذهن
شــود. اوليــن صفــت خــدا رحــم، مــروت، دوســتی و... اســت. اگــر 
نقطــه آغازیــن اعتقــاد بــه خداونــد اینگونــه باشــد خودمــان  عيــن 
ــن  ــم شــد. ای ــه حــق خواهي ــات جمالي ــودت و صف دوســتداری، م
صفــات را اگــر بشناســيم تاثيــر مســتقيمی بــر زندگيمــان خواهــد 
گذاشــت و انســان خداگونــه هيــچ وقــت از آســتينش ســاتور بيرون 

نمــی آیــد و خونریــزی نمــی کنــد.

مصطفی محقق داماد:

انسان خداگونه آدم نمی کشد/فلسفه، ذهن آدم راآئینه تمام نما می کند

ــری  ــه مناســبت بزرگداشــت هان ســيد حســين نصــر در پيامــی ب
کربــن نوشــت: کتــاب بدیعــی راجــع بــه تمثيــالت عرفانــی ابــن 
ــکار او را در  ــا کــرد و اف ــار شــيخ اشــراق را احي ســينا نگاشــت و آث

ــاعه داد. ــرب اش غ
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، پيــام کتبــی ســيد حســين نصــر بــه 
مناســبت بزرگداشــت هانری کربــن که در مراســم بزرگداشــت وی 
در انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی خوانــده شــد در پــی مــی آیــد؛
بيــش از 30 ســال از درگذشــت دانشــمندی کــه وطن صــوری اش 
ــن  ــری کرب ــی هان ــران، یعن ــوی اش ای ــود و وطــن معن فرانســه ب

مــی گــذرد و هميــن کــه در مملکــت معنــوی او بعــد از چنــد دهــه 
مجلــس علمــی بــه نــام او تشــکيل مــی شــود حاکــی از اصالــت 
و اهميــت تحقيقــات فلســفی و عرفانــی او طــی نيــم قــرن بــوده 
و هســت. فضایــل گوناگــون در ایــن دانشــمند بــزرگ جمــع بــود 
ــرد. آنچــه در  ــام ب ــا ن ــه آنه ــوان از هم ــی ت ــل نم ــن مجم و در ای
اینجــا ذکــر مــی شــود حاصــل ۲0 ســال همــکاری نزدیــک بنــده 

ــار اوســت. ــا کربــن و بيــش از 50 ســال مطالعــه آث ب
ــم  ــد و عال ــه خداون ــد ب ــه تنهــا معتق ــود ن ــردی ب ــن، او م ــا کرب ام
غيــب بلکــه عاشــق جهــان مينــوی و حقيقــت ازلــی کــه همــواره 

در طلــب آن بــود. ظاهــرا کاتوليکــی بــود کــه در جوانی پروتســتان 
شــده بــود ولــی در باطــن خــود را متعلــق بــه تشــيع مــی دانســت 
و بــرای تمــام جوانــب مذهــب شــيعه احتــرام قلبــی قائــل بــود و 
بارهــا بــه زیــارت اماکــن متبرکــه در ایــران رفتــه بــود. در کربــن 
اســتعدادهای مختلــف جمــع شــده بــود. گرچــه ســنگينی گــوش 
داشــت و صحبــت کــردن بــه جــز بــه زبــان مــادری اش فرانســه 
برایــش مشــکل بــود، تســلط خوانــدن متــن بــه چنــد زبــان برایش 
آســان بــود مخصوصــا متــون فلســفی. عــالوه بــر یونانــی و التين، 
ــد و  ــی خوان ــهولت م ــه س ــپانيولی و انگليســی را ب ــی و اس ایتاليای
مخصوصــا بــه زبــان آلمانــی تســلط کامــل داشــت تــا حــدی کــه 
بــرای اوليــن بــار یکــی از آثــار مهــم هایدگــر را بــه فرانســه ترجمه 

کــرد.
کربــن نــه تنها بــا فلســفه و عرفــان مســيحی ِمــن جملــه تئوزوفی 
ــل  ــنایی کام ــه آش ــان و بوهم ــد هام ــی مانن پروتســتان و متفکران
ــز  ــد ني ــا دوران جدی ــم ت ــا فلســفه اروپایــی از قدی داشــت، بلکــه ب
انــس داشــت و بــا برخــی از فالســفه معــروف اروپــا ماننــد گاســتن 
باشــالر و گابریــل مارســل دوســتی نزدیــک برقــرار کــرده بــود. او 
کتــاب بدیعــی راجــع بــه تمثيــالت عرفانــی ابــن ســينا نگاشــت و 
ــکار او را در غــرب  ــا اف ــه تنه ــرد و ن ــا ک ــار شــيخ اشــراق را احي آث
ــج فلســفه اشــراقی  ــران باعــث تروی اشــاعه داد، بلکــه در خــود ای
ــارج از  ــت خ ــه حکم ــدان ب ــه من ــه دانشــگاهی و عالق ــن طبق بي
حــوزه هــای علميــه شــد. او اوليــن محقــق غربــی اســت کــه بــا 
همــکاران بــزرگ ایرانــی اش مالقــات مــی کــرد و مخصوصــا بــا 
عالمــه طباطبایــی ســاليان دراز جلســات بحــث دینــی و فلســفی 
داشــت کــه نــزد اهــل معرفــت در ایــران معــروف اســت. او قــدم 
هــای راســخ در زمينــه فلســفه تطبيقــی برداشــت و عالقــه منــدان 
بــه فلســفه خودشــان و اهميــت آن بيشــتر آشــنا شــدند. فرهنــگ 
ــی مــا ایرانيــان ســخت مرهــون زحمــات ممتــد  فلســفی و عرفان

ــاد. ــزرگ و واالســت. روانــش شــاد ب ایــن دانشــند ب

سید حسین نصر:

هانری کربن آثار شیخ اشراق را احیا کرد
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ــزارش گــــ

کریم مجتهدی:

هانری کربن معتقد بود بشر خود را فراموش کرده است
ــر  ــار و مفاخ ــن آث ــن،  در انجم ــری کرب ــت هان ــم بزرگداش  مراس
ــم مجتهــدی عضــو  ــن مراســم کری فرهنگــی برگــزار شــد. در ای
ــراد ســخنرانی پرداخــت. ــه ای ــران ب ــت علمــی دانشــگاه ته هيئ

وی در ابتـدای سـخنان خود با اشـاره بـه نحوه آشـنایی اش با کربن 
گفـت: مـن تحصيل کـرده غـرب هسـتم ولـی آن زمانی کـه حتی 
سـنت خودمان را نمی شـناختم هيـچ گاه غرب زده نبودم و نيسـتم. 
پس از گذران تحصيل در مقطع ارشـد بيشـتر دکارت و الیب نيتز را 

می شـناختم و از متفکران خودمان شـناختی نداشـتم.
ــری  ــرای دکت ــی ب ــتم موضوع ــی خواس ــی م ــه داد: وقت وی ادام
انتخــاب کنــم بــه مــن گفتنــد کــه بایــد بــه خدمــت هانــری کربن 
ــد و نمــی  ــن خوشــش نمــی آم ــدا از حــرف هــای م ــروم. او ابت ب
ــرای خوانــدن  خواســت قبــول کنــد یــک ایرانــی وقــت خــود را ب
فلســفه غــرب بگــذارد. او انتظــار داشــت مــن ابن ســينا را بــه جای 
کانــت بشناســم. بــه مــرور کــه بــا درس هــا و کتاب هــای او آشــنا 

شــدم دیــدم او در دنيــای دیگــری اســت.
ــن  ــه را کرب ــن وظيف ــم مجتهــدی گفــت: احســاس کــردم ای کری
بــه مــن تلقيــن کــرد کــه بــه عنــوان یــک ایرانــی وظيفــه دارم بــه 

ریشــه هــای خــود و هویــت روحــی و باطــن خــود برگــردم.
وی ادامــه داد: ابعــاد وســيعی در گفتــه هــای کربــن وجــود دارد. می 
توانيــد بــا او موافــق نباشــيد ولــی نمــی توانيــد منکــر شــود کــه او 

عميقــاً بحــث را مــی فهمــد و کار کــرده اســت.
ــا  ــر ت ــوان »از هایدگ ــش عن ــن در یکــی از مقاالت ــزود: کرب وی اف
ــوان عجيبــی اســت. مــن  ســهروردی« را انتخــاب کــرده کــه عن
کــه مترجــم هادیگــر بــودم احســاس کــردم کــه بایــد برگــردم و 

ــم. ــهروردی را بخوان س
مجتهــدی ادامــه داد: کربــن مستشــرقی بــه معنــای متــداول کلمه 
ــی را در  ــناخت و چيزهای ــی ش ــرب را م ــاً غ ــن عميق ــت. کرب نيس
فلســفه هــای غربــی مــی شــناخت کــه دیگــران نمــی دانســتند.

ــد کــه  ــام فرامــوش شــده را مــی دی ــن نوعــی پي ــزود: کرب وی اف
ــه  ــه آنچ ــد ک ــی دی ــت. او م ــرده اس ــوش ک ــود را فرام ــر خ بش
ــی  ــه خصــوص ایران ــای شــرقی و ب ــوش شــده در ســنت ه فرام
ــود را  ــان خ ــه انس ــود ک ــد ب ــت. او معتق ــده اس ــی زن ــوز کم هن

ــد. ــتجو کن ــود جس ــن خ ــد آن را در باط ــرده و بای ــوش ک فرام
ــد. او مــی گویــد  وی ادامــه داد: مخاطبــان کربــن غربــی هــا بودن
غربــی هــا بــه فلســفه هــای اســالمی توجــه نکردنــد. ابــن ســينا 
ــن ســينا  ــن اب ــی ای ــرون وســطی در غــرب ترجمــه شــده ول در ق
مجعــول اســت. بــه نظــر کربــن ابــن ســينای واقــی و ســنت ابــن 

ســينا فقــط در ایــران پایــدار مانــده اســت.
ــن  ــالدی اب ــيزدهم مي ــرن س ــا در ق ــی ه ــت: غرب ــدی گف مجته
رشــد زده شــدند و بــا ابــن رشــد فلســفه معنــوی تمــام مــی شــود، 

ولــی در ایــران بــا تفســيرهایی کــه از اشــارات ابــن ســينا توســط 
خواجــه نصيــر و قطــب الدیــن شــيرازی و... صــورت گرفتــه ایــن 

ســنت مرحلــه بــه مرحلــه جلــو آمــده اســت.
وی افـزود: بگذریـم که ما شـاید نتوانسـتيم این را حفـظ کنيم ولی 
کربـن فکر می کند کـه این سـنت در ایران زنـده اسـت. او در مورد 
اسـامی ای حـرف می زند که مـا در ایـران آنها را نمی شناسـيم و یا 
کم می شناسـيم مثـال در مورد رجبعلـی تبریزی صحبـت می کند. 
او تفسـير مـی کند که بعد از سـنت صدرا اشـخاصی گوشـه هایی از 
شـکل های دوره باسـتان خـود را حفظ کـرده و انعـکاس می دهند 
و نسـبت بـه آن حساسـيت دارنـد. کربن می گویـد ما در غـرب این 

سـنت را از دسـت داده ایم.

همایــش »عقالنيــت و اعتــدال در جهــان معاصــر« بــه مناســبت 
روز جهانــی فلســفه در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و  فلســفه ایران 

برگــزار شــد.
ــن ســخنران  ــوان دومي ــه عن ــاد ب ــق دام ــی محق ــت اهلل مصطف آی
ایــن مراســم گفــت: دربــاره عقالنيــت دو مدعــا وجــود دارد. ادعــای 
ــه وجــود مــی  ــدال را ب ــه اعت ــن اســت کــه عقالنيــت زمين اول ای
ــود،  ــی ش ــر م ــی منج ــدال در زندگ ــه اعت ــروره ب ــه ض ــا ب آورد ی
ــت و  ــان، عقالني ــه فلســفه در جه ــن اســت ک ــای دوم ای ــا ادع ام
عقالنيــت، اعتــدال بــه وجــود مــی آورد. ظاهــرا بــرای ایــن ادعــا 
هــم یــک شــاهد داریــم و آن اینکــه در جهــان معاصــر خاورميانــه 
افــرادی کــه خونریــزی و جنــگ راه مــی اندازنــد ذره ای بــا فلســفه 
آشــنا و یــا از اهالــی فلســفه نيســتند و ایــن بــرای فالســفه نوعــی 

افتخــار اســت.
ــت  ــو حقيق ــه نح ــی ب ــاهد تاریخ ــر ش ــن از نظ ــزود: بنابرای وی اف
ــگ  ــد در جن ــن را بای ــه دی ــد ک ــی ان ــه مدع ــرادی ک ــی اف خارج
ــه  ــتند ب ــوف نيس ــدام فيلس ــچ ک ــرد هي ــه ک ــزی خالص و خونری

ــالم. ــان اس ــوص در جه خص
ــت و فلســفه  ــن عقالني ــاط بي ــه ارتب ــه ب ــاد در ادام ــق دام محق
ــاب »شــواهد  ــح داد: مرحــوم مالصــدرا در کت پرداخــت و توضي
الربوبيــه« در مبحــث معــاد فصلــی دارد بــا عنــوان »فــی تکــون 
االنســان و قــوا نفســه«. در ایــن فصــل مطــرح مــی کنــد کــه 
عناصــر اوليــه باهــم تضــاد کامــل دارنــد وقتــی کنــار هــم قــرار 
مــی گيرنــد یــک نــوع امتــزاج حاصــل مــی شــود و ایــن امتــزاج 
باعــث مــی شــود تــا تضــاد آنهــا کــم شــود. وقتــی تضــاد کــم 
ــی  ــس حيوان ــی و نف ــس نبات ــی، نف ــس مدن ــی نف ــد آمادگ ش
حاصــل مــی شــود و چنــان تضــاد خــود را از دســت مــی دهنــد 
ــا  ــه ب ــند. اگرچ ــی رس ــل م ــدال کام ــه اعت ــع ب ــار طب ــه چه ک
ــی  ــی رود ول ــن نم ــل از بي ــورت کام ــه ص ــان ب ــه تضادش اینک
ــه آنهــا نفــس  ــد ب ــد کــه خداون ــدا مــی کنن اســتعداد ایــن را پي

ــد.  ناطقــه اعطــا کن
عضــو پيوســته فرهنگســتان علــوم ایــران ادامــه داد: نفــس ناطقــه 
ــی  ــه م ــوه عالم ــه. ق ــه و عمال ــوه عالم ــت؛ ق ــوه اس دارای دو ق
ــن دو  ــد. ای ــه عمــل مــی کن ــوه عمال ــد، ق فهمــد و درک مــی کن
قــوه معــادل عقــل نظــری و عقــل عملــی هســتند. عقل عملــی با 
کمــک شــهوت و غضــب کار مــی کنــد و مــی خواهــد به خواســته 
ش برســد ایــن نــوع از عقــل  همــراه بــا قــوه متخيلــه اســت. بــا 

عقــل نظــری هــم حســن وقبــح هــم درک مــی شــود.

عضــو هيئــت امنــای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری 
اســالمی ایــران گفت: عقــل عملــی ســه وجــه دارد؛ افــراط، تفریط 
ــه اخــالق و  ــن دوســت. حکمــت از مقول ــه ای و حکمــت کــه ميان
ــه   ــی ن ــل عمل ــاب عق ــی اســت. حکمــت در ب ــی روش زندگ نوع
ــوان درک  ــدال می ت ــا اعت ــل را ب ــه بالهــت. فضائ ــزه اســت ن جرب
کــرد ایــن نــوع از حکمــت بــا حکمــت نظــری و عملــی فــرق دارد، 
ــی اســت. از نظــر  ــی انتخــاب راه زندگ ــوع از حکمــت نوع ــن ن ای

حکمــا، اعتــدال نتيجــه عقليــدن اســت.

محقق داماد در مراسم روز جهانی فلسفه:

فلسفه در جهان، عقالنیت و عقالنیت، اعتدال به وجود می آورد
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ــزارش گــــ

 مراســم بزرگداشــت هانــری کربــن، در انجمــن آثــار و مفاخــر 
فرهنگــی برگــزار شــد. در ایــن مراســم مهــدی محقق ریاســت 

انجمــن بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
ــا ایــران در ارتبــاط  وی گفــت: هانــری کربــن در مدتــی کــه ب
بــود ۲4 کتــاب فارســی مربــوط بــه فرهنــگ ایــن مملکــت را 
احيــا کــرد. کتــاب هایــی از کشــف المحجــوب گرفتــه تــا جامع 

الحکمتيــن ناصرخســرو را زنــده کــرد.
محقــق ادامــه داد: زمانــی رئيــس انجمــن از مــن خواســته بــود 
کتابــی از عطــار را تصحيــح کنم ولــی در ميانــه کار مــن متوجه 
شــدم ایــن کتــاب از عطــار نيســت لــذا تصحيــح آن را متوقــف 
کــردم. کربــن به مــن گفت چــرا ایــن کتــاب را ناتمام گذاشــتی 
و مــن دليــل خــود را توضيــح دادم. کربــن مخالفت کــرد و گفت 
حتــی کتابــی کــه بــه عطــار نســبت داده شــده هــم بــی ارزش 

نيســت.
ــی  ــور کل ــه ط ــود. ب ــا ب ــوق م ــای مش ــن خي ــزود: کرب وی اف
ــاره  ــه درب ــينيون ک ــا ماس ــتر ت ــه از سيلوس ــرقين فرانس مستش
حــالج کار مــی کــرد، خيلــی بــه مــا خدمــت کردنــد و مــا بایــد 
قــدر زحمــت هــای آنهــا را بدانيــم. لــذا بــی جهــت نيســت کــه 
مــا یــک بخــش از بزرداشــت هــای خــود را در ایــن انجمــن بــه 

ایــن افــراد اختصــاص دادیــم.
محقــق اظهــار داشــت: بایــد گفــت اینطــور نيســت کــه غربــی 
هــا هميشــه پيــش قــراول بــوده باشــند و مــا همــه چيــز را از 
ــا  ــی ه ــوارد غرب ــياری از م ــيم. در بس ــرده باش ــذ ک ــا اخ آنه
مســائلی را از مســلمانان اخــذ کــرده انــد. مثــال یکــی از مســائل 

ــات اســت. ــه شــعر و ادبي در زمين
ــن  ــه بي ــوی در مکالم ــاعر فرانس ــن ش ــه داد: الفونت وی ادام
ــاش  ــه پرخ ــاره ب ــا اش ــره ب ــرگ و ب ــتان گ ــات و در داس حيوان
ــر  ــوی ب ــرد ق ــه زور ف ــد ک ــی کن ــاره م ــره اش ــه ب ــرگ ب گ
اســتدالل فــرد ضعيــف غلبــه مــی کنــد. عيــن ایــن داســتان 
چندصــد ســال قبــل از الفونتــن در ادبيــات اســالمی و در کتاب 
طبقــات الشــعرای ابــن معتــز از شــاعری بــه نــام ربيعــه رقــی 

ــت. ــوده اس ــود ب موج

نظر کربن درباره تشیع و تسنن
ــت  ــو هيئ ــوادی عض ــراهلل پورج ــت نص ــن نشس ــه ای در ادام
علمــی دانشــگاه تهــران با موضــوع نظــر کربــن درباره تشــيع و 
تســنن ســخنرانی کــرد. وی گفــت: ایــن پرســش کــه کربــن از 
تشــيع چــه مــی دانــد، یــک طــرف ســکه اســت و طــرف دیگر 
نگاهــی اســت کــه او بــه تســنن دارد و ایــن دو بــه هــم ربــط 
دارد. نــگاه کربــن بــه تســنن فــرع بــر نــگاه او به تشــيع اســت و 

ایــن بــه دليــل برداشــت او از تشــيع اســت.
ــن روشــی دارد  ــن گفــت: کرب وی در مــورد روش تحقيــق کرب
ــد. روش او  ــی کن ــرق م ــا ف ــی م ــيعه شناس ــا روش ش ــه ب ک
پدیدارشناســانه اســت. او بــه تشــيع از منظــری جانبدارانــه نــگاه 
ــه تشــيع  ــه خــاص ب ــگاه او از منظــر یــک فرق ــد و ن نمــی کن
نيســت. او یــک فرقــه را بــه فرقــه دیگــر ترجيــح نمــی دهــد.
پورجــوادی ادامــه داد: اگــر کســی از اســماعيليه باشــد از منظــر 
خــودش بــه فرقــه هــا نــگاه مــی کنــد و بيشــتر کتــاب هــای 
ــاد خــود را اصــل  ــه اســت کــه اعتق ــا اینگون ــه شناســی م فرق
ــذا روش  ــدارد. ل ــی پن ــط م ــه را منحــرف و غل ــد و بقي ــی دان م
ــی  ــرق م ــتيانی ف ــا آش ــی ی ــوم طباطبای ــا روش مرح ــن ب کرب
کنــد، چــون آنهــا از دیــد خاصــی در مــورد فرقــه هــا داوری می 

کننــد.
وی افــزود: مســئله اصلــی کربــن در اســالم شناســی او، تعریفی 

اســت کــه از شــيعه ارائــه مــی دهــد. معمــوال مــا وقتــی مــی 
خواهيــم شــيعه را تعریــف کنيــم بالفاصلــه بــه دنبال جانشــينی 
خالفــت پيامبــر مــی رویــم و م یگویيــم تشــيع مذهبــی اســت 
کــه خالفــت پــس از رســول اهلل را حــق علــی)ع( مــی دانســت 
ــن  ــد. ای ــب کردن ــق را غص ــن ح ــانی ای ــه کس ــی ک در حال
ــن  ــا از نظــر کرب ــم. ام ــا از تشــيع داری ــه م برداشــتی اســت ک

مســئله ایــن نيســت.
پورجــوادی ادامــه داد: از نظــر کربــن شــيعه شــدن یعنــی پيــرو 
ــام از  ــت. ام ــی نيس ــخص تاریخ ــک ش ــام ی ــدن و ام ــام ش ام
نظــر کربــن یــک شــخص ملکوتــی و نورانــی اســت. شــخص 
نورانــی تعبيــری اســت کــه نجــم الدیــن کبــری بــه کار بــرده 
اســت. ســاحت وجــودی امــام عالــم ملکــوت اســت نــه عالــم 
ــی اســت کــه امــام ظاهــر مــی  ــم شــهادت جای شــهادت. عال
ــاس شــخص  ــن لب ــد کــه ای ــن مــی کن ــه ت شــود و لباســی ب
تاریخــی اســت. لــذا علــی)ع( مظهــر آن امــام ملکوتی و انســان 

ــی اســت. کامــل نوران
ــان  ــن انس ــزود: ای ــران اف ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هيئ عض
ــم  ــه نحــو ات ــی)ع( ب ــی در وجــود عل ــی و شــخص نوران حقيق
و اکمــل ظاهــر شــد. علــی)ع( مظهــر کامــل آن امــام نورانــی 
ــی)ع(  ــی در عل ــخص نوران ــور آن ش ــر ظه ــه خاط ــت. ب اس
ــی  ــام نوران اســت کــه او اســتحقاق امامــت دارد، چراکــه آن ام

ــت. ــده اس ــر ش ــی و ظاه ــی)ع( متجل در عل
وی گفــت: یــک نــور عــام در همــه وجــود دارد امــا یــک نــور 
ــب  ــر و غال ــور قاه ــن ن ــت و ای ــر اس ــه قاه ــم ک ــی داری خاص
ــام و  ــه ام ــد ک ــی یاب ــتحقاق م ــد، اس ــخصی باش ــی در ش وقت

ــود. ــول اهلل ش ــه رس خليف
ــرای شــناخت بهتــر امــام از نظــر کربــن مــی  وی ادامــه داد: ب
تــوان ایــن چهــره امــام را بــا چهــره ای کــه در کتــاب مکتــب 
در فرآینــد تکامــل آمــده مقایســه کــرد. در سراســر ایــن کتــاب 
ــی اهلل و  ــی و ول ــن شــخص نوران ــه ای ــار هــم اشــاره ب ــک ب ی
ــه  ــل ب ــاب قائ امــام ملکوتــی نشــده اســت. نویســنده ایــن کت
اینکــه چنيــن نــوری وجــود دارد نيســت و امــام در ایــن کتــاب 
یــک عالــم پرهيــزکار اســت. چهــره ای کــه در ایــن کتــاب می 
بينيــد درســت نقطــه مقابــل آن امامی اســت کــه کربــن در آثار 

خــود توصيــف کــرده اســت.
پورجــوادی گفــت: کربــن از تشــيع بــه عنــوان مذهب باطــن یاد 
مــی کند. بــدون توجــه بــه دوقطبــی ظاهــر و باطــن درک نمی 
کنيــم کــه کربــن چــه مــی گویــد. تســنن فرقــه ای اســت کــه 

قائــل بــه باطــن و ایــن امــام نيســت.
ــم  ــام داری ــد در تســنن هــم ام ــن مــی گوی ــه داد: کرب وی ادام
ــه  ــت ب ــنن درس ــتند. تس ــی نيس ــام ملکوت ــر آن ام ــی مظه ول
ــی  ــه امــام غایــب نوران ــل ب ــا تشــيعی کــه قائ ــه ب دليــل مقابل
اســت در قــرن ســوم بوجــود آمــد. آنهــا بــه دنبــال ســنت هــای 
ــی  ــه اســم رســول اهلل مطــرح م ــه ب ــه هســتند ک ــل مدین اه

ــود. ش
وی افــزود: مــا در تســنن والیــت نداریم مگــر در تصــوف. کربن 
ــل  ــه اه ــت از بدن ــه والی ــل شــدن ب ــل قائ ــه دلي تصــوف را ب
ســنت جــدا مــی کنــد. تســنن صوفــی تســننی اســت کــه بــه 

ــل اســت. ــی اهلل قائ باطــن و وجــود ول
پورجــوادی گفــت: کربــن معتقــد اســت ایــده والیت آنچنــان در 
تشــيع ریشــه دوانيــده کــه بــه نظــر مــی رســد جــدا کــردن آن 
از ایــن مذهــب محــل باشــد ولــی بــا ایــن حــال کشســانی بوده 
انــد کــه ســعی کردنــد والیــت را مســتقل از تشــيع حفــظ کنند. 
ایــن صوفيــه بودنــد کــه تاریــخ آنهــا بــر اســاس هميــن ایــده 

والیــت شــکل گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: ایــده والیــت در تصــوف بــه گونــه ای اســت کــه 
تکيــه گاه خــود را از دســت داده اســت. تکيــه گاه والیــت همان 
امــام شناســی اســت و تشــيع اصيــل اســت کــه امــام شناســی 
را حفــظ کــرد /ه اســت. والیــت در تصــوف از خاســتگاه خــود 

منقطــع شــده و انســجام آن سســت شــده اســت.
وی گفــت: ریشــه کــن کــردن مفهــوم والیــت از مفهــوم امــام 
و در راس همــه از علــی)ع( عواقــب وخيمــی دارد و نتيجــه 
کنارگذاشــتن امــام ایــن مــی شــود کــه چهــار امــام اهل ســنت 
وارث پيامبــر مــی شــوند در حالــی کــه وارث حقيقــی پيامبــران 

ــد. ائمــه ان
پورجــوادی افــزود: بــه ایــن ترتيــب اهــل ســنت ارتبــاط طبيعی 
شــریعت و حقيقــت را از دســت مــی دهــد چــون شــریعتی کــه 
وصــی پســامبر یعنــی امــام، حافــظ آن نباشــد از حقيقــت جــدا 
مــی مانــد و بــه ایــن ترتيــب دیــن و آئينــی فقهــی شــکل مــی 
کيــرد و ایــن اســالم بــدون امــام بــه عاميانــه شــدن و سياســی 
شــدن دیانــت مــی انجامــد. لــذا داعــش نتيجــه منطقــی همين 

مذهــب اهــل ســنت اســت.
وی در پایــان گفــت: کربــن اشــاره مــی کنــد در چنين شــرایطی 
ــود و  ــی ش ــی م ــن اجتماع ــک آئي ــه ی ــل ب ــالم تبدی ــه اس ک
ــد  ــی توان ــفه م ــه فلس ــد ن ــی کن ــرد م ــت را ط ــوم والی مفه

ــان. ــه عرف ــگاه محکمــی داشــته باشــد و ن جای

پورجوادی در بزرگداشت هانری کربن:
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ــزارش گــــ

 همایــش »عقالنيــت و اعتــدال در جهــان معاصــر« بــه مناســبت 
روز جهانــی فلســفه در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و  فلســفه ایران 

برگــزار شــد.
عبدالحســين خســروپناه، رئيس موسســه حکمــت و فلســفه در این 
مراســم گفــت: خيلــی هــا فکــر مــی کننــد عقــل و عقالنيــت یک 
ــده در ایــن ســخنرانی  ــی کــه اینطــور نيســت. بن ــا دارد درحال معن
ــت  ــدام عقالني ــه ک ــردازم ک ــوع بپ ــن موض ــه ای ــم ب ــی خواه م
ــتلزم  ــی مس ــر عقالنيت ــا ه ــت؟ آی ــت اس ــدال درس ــدام اعت و ک
ــا کســانی کــه فاقــد اعتدالنــد فاقــد عقالنيــت  اعتــدال اســت و ی
ــای  ــه معن ــط و ب ــراط و تفری ــل اف ــدال در مقاب ــتند؟ اعت ــم هس ه
ميانــه روی اســت. ایــن واژه در همــه عرصــه هــا از جمله سياســت، 
اقتصــاد، جامعــه شناســی قابــل اســتفاده اســت بنابرایــن اعتــدال 

یــک مفهــوم اخالقــی صــرف نيســت.
خســروپناه در ادامــه بــه انــواع عقالنيــت پرداخــت و گفــت: 
ــای کاربســت عقــل اســتداللگر  ــه معن ــه اول ب عقالنيــت در مرتب
ــن  ــم. در ای ــده ای ــا در منطــق خوان ــزی اســت کــه م و همــان چي
ــا کمــک معلومــات، مجهــوالت را مشــخص  ــت ب ــوع از عقالني ن
ــزاری اســت کــه از  ــوع دوم عقالنيــت، عقالنيــت اب مــی کنيــم. ن
جملــه مصــداق هــای آن عقالنيــت اقتصــادی، سياســی و علــوم 
اجتماعــی اســت، هــدف ایــن نــوع از عقالنيــت تســلط بــر طبيعت 
اســت. نــوع ســوم عقالنيــت، عقالنيــت اخالقــی اســت بــه ایــن 
معنــا کــه ایــن نــوع عقالنيــت معطــوف بــه ارزش هــای اخالقی و 

ــرای ایجــاد اجمــاع اجتماعــی اســت. ب
رئيــس موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه اضافــه کــرد: 
ــردی اســت کــه از آن  ــوع عقالنيــت، عقالنيــت راهب ــن ن چهارمي
بــرای تســلط  جوامــع اســتفاده مــی کننــد. آخریــن نــوع عقالنيت، 

عقالنيــت دینــی و معطــوف بــه احــکام و ارزش هــای دینی اســت. 
ــت  ــت صحب ــی از عقالني ــدرن وقت ــای م ــت ه اصــوال در عقالني
مــی شــود مقولــه تســلط مطــرح اســت. حــاال اینکــه کــدام یــک 
از ایــن عقالنيــت هــا اعتــدال گــرا و کــدام یــک اعتــدال گریزنــد 
یــک ســوال مهــم اســت. بــه عقيــده بنــده عقالنيــت ابــزاری هــم 
ــا هــدف  اعتــدال گریــز و هــم اعتــدال ســتيز اســت حتــی اگــر ب
ــدرن  ــب اجتماعــی م ــام مکات ــروز هــم چــون تم آزادی باشــد. ام
عقالنيــت ابــزاری را قبــول دارنــد از اعتــدال فاصلــه مــی گيرنــد. 
لــذا ليبــرال هــا، سوسياليســت هــا، نازیســت هــا و فاشيســت هــا 

همگــی یــا اعتــدال گریزنــد یــا اعتــدال ســتيز.
خســروپناه تصریــح کــرد: وقتــی منطــق انســان، منطــق 
ــران  ــر دیگ ــلط ب ــه تس ــزاری و دغدغ ــت اب ــت، عقالني معيش
ــود  دارد؟  ــدال وج ــه اعت ــيدن ب ــرای رس ــدی ب ــا امي ــد آی باش
بنابرایــن بــرای اینکــه بتوانيــم تــا حــدی از اعتــدال ســتيزی و 
اعتــدال گریــزی عقالنيــت ابــزاری کــم کنيــم بایــد عقالنيــت 

اخالقــی را بــه آن بيفزایيــم. بــه بيــان دیگــر عقالنيــت ابــزاری 
ــی، اســتدالل گــر و  ــت اخالق ــه عقالني ــدل شــدن ب ــرای معت ب

ــاج دارد. ــی احتي ــت دین ــی عقالني نوع
ــت  ــوع از عقالني ــن ن ــت: ای ــی گف ــت دین ــح عقالني وی در توضي
معطــوف بــه احــکام، آمــوزه هــا و ارزش هــای دینــی اســت کــه 
عقــل قبــل از ایمــان را قبــول دارد، ایمــان بعــد از عقــل هــم یــک 
مــدل از ایمــان اســت کــه ایــن مــدل را حکمــت اســالمی قبــول 
دارد، امــا ســوال ایــن اســت کــه کــدام مــدل از عقالنيــت دینــی بــا 
ــر  ــی و نظــری ب ــی کــه عقــل عمل ــدال رابطــه دارد؟. عقالنيت اعت
ایمــان، ســبقت دارد بــه بيــان دیگــر معرفــت متقــدم از ارکان ایمان 

بــه شــمار مــی آیــد.
ــت:  ــان گف ــفه در پای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــس موسس رئي
ــد  ــا فاق ــری ه ــه تکفي ــد ک ــر کنن ــا فک ــی ه ــت خيل ــن اس ممک
ــم  ــا ه ــور نيســت، آنه ــن ط ــه ای ــی ک ــتند در حال ــت هس عقالني
عقالنيــت دارنــد ولــی مدلــش فــرق دارد. مــدل عقالنيــت تکفيری 
هــا مســبوق بــه عقــل عملــی و نظــری مســبوق بــه ایمان نيســت 
ــازه ای نيســت و از 300،400 ســال  و ایــن ماجــرا هــم ماجــرای ت
ــی  ــا در دنيای ــن م ــت. بنابرای ــته اس ــود داش ــه وج ــا االن هميش ت
ــز  ــدال گری ــت اعت ــوع عقالني ــا دو ن ــه ب ــم ک ــی کني ــی م زندگ
ــوع خاصــی از عقالنيــت  ــزاری و ن ــدال ســتيز ) عقالنيــت اب و اعت
دینــی( مواجهيــم. هر کــس عقالنيــت ابــزاری را بپذیرد بــه اعتدال 
ســتيزی مــی رســد. در عقالنيــت  دینــی ازمــدل تکفيــری هــا هــم  
آنهــا عقيــده دارنــد هيــچ کــس جــز آنهــا حــق حيــات نــدارد ایــن 
ــذا ایــن مــدل از  اعتــدال ســتيزی و اعتــدال گریــزی وجــود دارد ل
عقالنيــت دینــی هــم خطرنــاک اســت و درســت هميــن دو نــوع 

ــه خشــونت ســوق مــی دهــد. عقالنيــت انســان امــروز را ب

خسروپناه در مراسم  روز جهانی فلسفه تشریح کرد:

عقالنیت ابزاری اعتدال گریز و اعتدال ستیز است/ انواع مختلف عقالنیت

همایــش »عقالنيــت و اعتــدال در جهــان معاصــر« بــه مناســبت 
روز جهانــی فلســفه در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و  فلســفه ایران 

برگــزار شــد.
اوليــن ســخنران این مراســم، غالمحســين ابراهيمــی دینانــی بود. 
وی گفــت: مــا در تقویــم مناســبت هــای جهانــی مختلفــی مثــل 
روز جهانــی ادبيــات، روز جهانــی شــعر، روز جهانــی موســيقی و ... 
داریــم امــا روز جهانــی فلســفه دقيــق تریــن کلمــه و اصطالحــی 
اســت کــه بــکار بــرده مــی شــود چــون هيــچ موجــودی در عالــم 

انــدازه فلســفه، جهانــی نيســت.
ــزود: زادگاه  ــدارد، اف ــا ن ــفه جغرافي ــه فلس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود  ــوفان را بوج ــفه، فيلس ــا فلس ــت ام ــوده اس ــان ب ــفه، یون فلس
ــه فلســفه را بوجــود  ــن فيلســوفان هســتند ک نمــی آورد بلکــه ای
ــگ  ــرای فرهن ــی ب ــتم ول ــت نيس ــژاد پرس ــده ن ــد. بن ــی آورن م
ارزش قائلــم. مــا در گذشــته فرهنــگ داشــتيم امــا نمــی دانــم چــرا 
امــروز خيلــی هــا بــا فرهنــگ مــا دشــمن هســتند و بــه نظــر مــن 
بزرگتریــن ظلــم را بــه ایــران کســانی کردنــد کــه حکمــت ایــران 

ــد. ــده گرفتن ــتان را نادی باس
ــد  ــی آی ــش م ــوال پي ــن س ــان ای ــا برایت ــه داد: حتم ــی ادام دینان
کــه چــرا فلســفه، جهانــی اســت؟ پاســخش معلــوم اســت چــون 
ــدون  ــفه ب ــت، فلس ــام اس ــی و ع ــفی جهان ــای فلس ــش ه پرس
پرســش، فلســفه نيســت. مــا پرســش را از انســان مــی پرســيم و 
هيــچ موجــودی در عالــم جــز آدم خليفــه خــدا نيســت. بــا اینکــه 
ــی  ــی فلســفه م ــد ول ــی کن ــا م ــن فســاد و جف ــزاد روی زمي آدمي
فهمــد. ایــن در حالــی اســت کــه حيوانــات و بقيــه جانــداران و حتی 
فرشــتگان و مالئکــه، فلســفه نمــی داننــد و تنهــا موجــودی کــه 

فلســفه مــی دانــد و مــی گویــد، انســان اســت. فيلســوف، جغرافيــا 
ــش محــدود  ــدارد چــون پرســش های ــا ن ــا فلســفه جغرافي دارد ام

ــت. اس
چهــره مانــدگار فلســفه اضافــه کــرد: خــوِد هســتی از زبــان انســان 
مــی پرســد هســتی کيســت؟ و از زبــان انســان بــه خــودش جــواب 
مــی دهــد. انســان گشــوده بــه روی عالــم اســت پــس گشــاینده 
اســت. او معــادالت و مســائل بغرنــج را حــل و مجهوالت را کشــف 
مــی کنــد. فلســفه، انســان را از اســارت تقليــد و جمــود نجــات می 
دهــد. کســی کــه فلســفه ندانــد اســير فکرهــای محــدود و یــک 
ــن از  ــات یافت ــفه نج ــت. فلس ــاص اس ــای خ ــول ه ــری فرم س
تحميــل هــای فکــری نهــان و عيــان اســت. فلســفه بــه شــما یــاد 

مــی دهــد کــه چگونــه نــو فکــر کنيــد و نــو بيندیشــيد.
ــش  ــف نواندی ــن تعری ــه ضم ــناس در ادام ــوف سرش ــن فيلس ای

توضيــح داد: نواندیــش یعنــی اینکــه خــودت را زیــر ســوال ببــر و 
فکــر کــن  چيزهایــی کــه تــا االن آموختــی و بــاور داریــد چقــدر 
ــه  ــش، ن ــه بيندی ــر لحظ ــه ه ــی اینک ــش یعن ــار دارد. نواندی اعتب
ــا گاهــی  ــش. متاســفانه برخــی از م ــرای هميشــه بياندی اینکــه ب
خودمــان را در یــک قالــب خــاص قــرار مــی دهيــم در حالــی کــه 
فلســفه قالــب شــکن اســت پــس بایــد همــه قالب هــا را بشــکنيم. 
در اصــول فکــری نبایــد تقليــد کنيــم و ایــن فلســفه اســت کــه راه 

نواندیشــدن را بــه مــا یــاد مــی دهــد.
ــم از فيلســوف  نویســنده کتــاب »مــن و جــز مــن« گفــت: در عال
نواندیــش تــر نداریــم، فيلســوف دائمــا یــک قالــب را مــی ســازد 
ولــی در آن باقــی نمــی مانــد. آن را مــی شــکند و دوبــاره از نــو می 
ســازد. ایــن روزهــا فيلســوف زیــاد اســت ولی فيلســوف بــه معنای 
ــه خاطــر اینکــه  ــم. ب ــم داری ــی ک ــم خيل ــه االن گفت ــا ب اینکــه ت
امــروز کمتــر فيلســوفی هســت کــه اســتقالل فکری داشــته باشــد 
و آزاد بياندیشــد. بنــده بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف مالصــدرا را یک 

فيلســوف واقعــی مــی دانــم.
وی در پایــان گفــت: درغــرب اتفاقات زیــادی افتاده و بعــد از دکارت 
صدهــا نحلــه و جریــان فکــری بوجــود آمــد ولــی مــا درجــا زدیــم 
و جریــان فکــری خاصــی نداشــتيم البتــه افــرادی چــون آقاعلــی 
ــوه و  ــم جل ــبزواری، حکي ــادی س ــاج ماله ــوزی، ح ــی زن مدرس
عالمــه طباطبایــی هســتند ولــی آنطــور کــه بایــد در ایــن حــوزه 
فعــال نبودیــم. عالمــه طباطبایــی یــک فيلســوف نواندیــش و آزاده 
اســت. او در ســه شــهر ســنتی تبریــز، تجــف و قــم زندگــی کــرده 
ولــی آزادی فکــری داشــته اســت و مــن هنــوز نمــی دانــم کــه او 

ــن ازادی را از کجــا آورده اســت. روحــش شــاد. ای

دینانی در مراسم روز جهانی فلسفه:

فلسفه نجات یافتن از تحمیل های فکری نهان و عیان است/نواندیش کیست؟
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ــزارش گــــ

لگنهــاوزن، عضــو هيئــت علمــی موسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمينــی)ره(  گفــت: عقــل بــدون هدایت وحــی گمــراه کننده 
ــور  ــاره ام ــی درب ــادل عقل ــه تع ــم ب ــی ه ــه طباطبائ ــت. عالم اس

ــاد داشــت. ــی اعتق دین
ــدال در  ــت و اعت ــش »عقالني ــر، همای ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــته ب ــر روز گذش ــر« عص ــان معاص جه
ــزار  ــران برگ ــفه ای ــت و  فلس فلســفه در مؤسســه پژوهشــی حکم

ــد. ش
محســن جــوادی، اســتاد دانشــگاه قــم، در ایــن همایــش گفــت: از 
نظــر خيلــی هــا ميانــه روی کار بســيار ســاده ای اســت در حاليکــه 

ــج  ــی یکــی از پن اصــال اینطــور نيســت. اصطــالح حکمــت عمل
ــی نيســت.  ــی خــود فعاليــت عقل ــی اســت ول ــه فعاليــت عقل گون
ــت  ــت. حکم ــار صوفياس ــالق و در کن ــزو اخ ــی ج ــت عمل حکم
ــاق  ــای درک اعم ــه معن ــت و ب ــوع حکم ــک ن ــودش ی ــی خ عمل

هســتی اســت.
وی افــزود: فلســفه عملــی به عقيــده ارســطو محصول فرونســيس 
ــش  ــر او پيدای ــيس از نظ ــرد فرونس ــت. کارک )phronesis( اس
معرفــت معطــوف بــه عمــل)praxis( اســت. فرونســيس بــه حد 
وســط تعيــن مــی دهــد. وقتــی صاحــب یــک فضيلــت هســتيم 
بایــد قــدرت و مهارتــی داشــته بــا شــيم تــا بتوانيــم از ان اســتفاده 
کنيــم. مثــال مــن وقتــی فضيلــت ســخاوت دارم بایــد در هرحــوزه 
ای ســخاوت کنــم  یــا ســخاوتمندی هــم تدبيــر و مالحظــه مــی 
خواهــد؟. در آثــار افالطــون ســه چهــار مولفــه درگيــر فرونســيس 
هســتند. خــوب بــودن آدم بخشــی از درســت عمــل کــردن وفرایند 
درســت دیــدن و درســت اســتدالل کــردن والبتــه خيلــی پيچيــده 

اســت.
ــی و  ــه آموزش ــی موسس ــت علم ــو هيئ ــاوزن، عض ــد لگنه محم
ــن  ــن ســخنران ای ــوان آخری ــه عن ــی)ره( ب ــام خمين پژوهشــی ام
مراســم گفــت: امــروز عــالوه براینکــه روز جهانــی فلســفه اســت 
روز عالمــه طباطبائــی هــم هســت. کســی کــه بــه تعــادل عقلــی 
دربــاره امــور دینــی قائــل بــود. عقــل بــدون هدایــت وحــی، گمراه 

کننــده اســت. در گذشــته مســيحيان مــی گفتنــد کتــاب مقــدس 
نبایــد در هيــچ خانــه ای باشــد چــون کتــاب مقــدس را بــه تنهایــی 
نمــی تــوان متوجــه شــد. بایــد حتمــا یــک همــراه وجــود داشــته 
باشــد. بــه عقيــده عالمــه طباطبائــی همــه مســائل را نمــی توانيم 
بــا عقالنيــت اثبــات کنيــم ولــی در امــور مختلــف مــی توانيــم بــه 

عقــل تکيــه کنيــم.
ــی  ــن خيل ــه دی ــبت ب ــا نس ــش ه ــدرن چال ــزود: در دوره م وی اف
زیــاد شــده اســت. در آثــار کانــت گفتــه شــده براهيــن خــدا باطــل 
اســت بــه هميــن دليــل خيلــی هــا فکــر مــی کننــد هيــوم و کانت 
ضــد خــدا بودنــد در حالــی کــه اینطــور نيســت. هيــوم مــی گویــد: 
خــدا یــک موجــود واحــد اســت کــه تحــت هيــچ جنــس و فصلــی 
نمــی آیــد ولــی از کيفيت هــا و صفــت هایش مــی توانيم اســتنتاج 
کنيــم کــه خــدا چگونــه اســت. بــه عقيــده هيــوم خــدا بــی همتا و 
فراتــر از جنــس وفصــل اســت پــس بــا عقــل مســتدل مــی توانيم 
آن را درک کنيــم ایــن درحاليســت کــه هيــوم شــکاکيت خــود را 

دارد.
بنيانگــذار انجمــن دانشــجویان مســلمان دانشــگاه تگــزاس جنوبی 
ادامــه داد: از ابتــدای دوران کليســا و حتــی هميــن االن خيلــی هــا 
ــی  ــی م ــی برهــان حت ــت دین ــه حقيق ــرای رســيدن ب ــد ب معتقدن
توانــد مانــع باشــد. مــن ایــن دیــدگاه را قبــول نــدارم ولــی نبایــد 

هــم بگوئيــم آنهــا بــد ویــا ضــد عقــل هســتند.

محمد لگنهاوزن:

عقل بدون هدایت وحی گمراه کننده است

ــی  ــی ب ــش تجرب ــچ دان حجــت االســالم پارســانيا گفــت: هي
نيــاز از ســایر علــوم و بــی نيــاز از معرفــت متافيزیکــی نيســت.
ــيب  ــی آس ــت تخصص ــر، نشس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
شناســی نظریــه هــای علــم دینــی و اســالمی ســازی معرفــت 
ــا موضــوع »بررســی رویکــرد آیــت اهلل جــوادی آملــی« روز  ب
ــه  ــانيا در جامع ــالم پارس ــت االس ــخنرانی حج ــا س ــته ب گذش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــی العالمي المصطف
حجــت االســالم پارســانيا در ابتــدای این نشســت گفــت: طرح 
علــم دینــی در جهــان اســالم یــک حادثــه متاخــر بــه عنــوان 
مســئله نــه بــه عنــوان مصــداق علــم دینــی اســت. هيــچ گاه 
ــا علــم  چيســتی علــم دینــی آنطــور کــه امــروز در مواجهــه ب

مــدرن قــرار گرفتــه، مطــرح نبــوده اســت.
وی ادامــه داد: پرســش هایــی کــه در مــورد علــم مــدرن پيــش 
ــا  ــدی اســت و اصــل ســوال ب ــای جدی ــد پرســش ه ــی آی م
ایــن جدیــت مطــرح نشــده اســت. در قبــال ایــن ســوال پاســخ 
هایــی داده مــی شــود کــه خــود ایــن پاســخ هــا آســيب هایــی 
ــی  ــا ب ــخ ه ــن پاس ــی ای ــيب شناس ــه آس ــت. البت ــته اس داش

ســابقه نيســت.
پارســانيا گفــت: طرح مســئله در صــورت جدیــد از ســال 1۹۷8 
در نشســتی در مکــه مطــرح شــد. ایــن نشســت توســط مکــی 
هــا برگــزار نشــد بلکــه مســلمانانی کــه خــارج از کشــورهای 
ــاس از  ــب عط ــی و نقي ــماعيل فاروق ــل اس ــد مث ــی بودن عرب
عوامــل اصلــی آن بودنــد. دیگــران هــم در مصــر بــه صورتــی 
ایــن مســئله را مطــرح کردنــد کــه حســن حنفــی از جملــه آنان 
بــود. او مــی گویــد مــا غــرب را همــواره در چهــره سياســی اش 

مــی شــناختيم و غفلــت مــی کردیــم کــه در چهــره علمــی آن 
را نيــز بشناســيم. لــذا بــه مســئله علــم مــدرن توجهــی وجــود 

نداشــته اســت.
ــی  ــه سياس ــال مواجه ــت 100 س ــد از گذش ــه داد: بع وی ادام
ــرای مــا مســئله  ــا بعــد علمــی غــرب ب ــا غــرب، مواجهــه ب ب
اســت و بایــد نســبت خــود بــا ایــن مســئله را بســنجيم. در این 

مواجهــه علــم دینــی فهــم مــی شــود.
ــف  ــن ســوال در جاهــای مختل ــه ای ــزود: پاســخ ب ــانيا اف پارس
جهــان اســالم پاســخ هــای مختلفــی پيــدا مــی کنــد. مثــال 
ــت.  ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــی ب ــاس و فاروق ــرد عط رویک
عطــاس رویکــردی عرفانــی و فاروقــی رویکــردی ظاهرگرایانه 
ــی  ــی داده م ــم دین ــه عل ــه ب ــی ک ــخ های ــعری دارد. پاس و اش

حجت االسالم پارسانیا مطرح کرد؛

هیچ دانش تجربی بی نیاز از معرفت متافیزیکی نیست/ 
بررسی رویکرد آیت اهلل جوادی آملی
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شــود پاســخ هــای بســيار متکثــری اســت کــه ایــن فضــا را 
ــی آورد. ــود م ــو بوج ــرای گفتگ ب

وی ادامــه داد: یکــی از آســيب هایــی کــه وجــود دارد توقيفــی 
بــودن علــم دینــی اســت و علــم متوقــف مــی شــود بــه آنچــه 
پيامبــران گفتــه انــد. لــذا از ایــن منظــر هــر چــه از ایشــان نقل 
شــده، علــم اســت و فقــط آنچــه انبيــا گفتــه انــد را علــم مــی 

شــمارند و باقــی را شــيطانی مــی داننــد.
پارســانيا گفــت: یکــی از آســيب هــا قــول بــه تعطيــل اســت 
ــذارد.  ــی گ ــل م ــش معط ــی از دان ــوزه های ــر را در ح و بش
ــد. تفویــض در اینجــا  ــی دارن ــن قول ــه چني مفوضــه و معتزل
ــل  ــا نق ــل ب ــی عق ــه وقت ــل اســت ک ــل و عق ــه نق ــر ب ناظ
مواجــه شــود و تعــارض پيــدا کنــد، ایــن تعــارض بــه خــدا 

واگــذار مــی شــود.
ــد  ــا را دارن ــيب ه ــن آس ــه ای ــی ک ــزود: رویکردهای وی اف
رویکردهــای نقــل گــرا و ظاهــر گــرا هســتند کــه یــا تعطيل 
عقــل الزم مــی آیــد و یــا تفویــض. در ایــن حالــت تعامــل 
ــدا  ــه خ ــر ب ــود و ام ــی ش ــرار نم ــل برق ــل و نق ــن عق بي
تفویــض شــده و تاویــل و تفســير بــا قرائــن عقلــی محکــوم 

ــود. ــی ش م
پارســانيا گفــت: آســيب دیگــر در تفســير علــم دینــی از منظــر 
پســت مــدرن رخ مــی دهــد کــه نســبيت حقيقــت الزمــه آن 
اســت و منجــر بــه تکثرگرایــی معرفــت علمــی و تقليــل علــم 
بــه حــوزه تاریــخ و فرهنــگ مــی شــود و هویــت تاریخــی بــه 

ــم داده مــی شــود. عل
وی ادامــه داد: در نــگاه پوزیتيویســتی علــم از مواجهــه حــس با 
جهــان خــارج پدیــد مــی آیــد. کافــی اســت دخالــت ذهــن را 
بيــرون کنيــم تــا بــه معرفــت نــاب برســيم و ایــن نــه شــرقی 
ــن  ــر ای ــی اســت. ب ــر دین ــه غي ــی و ن ــه دین ــی و ن ــه غرب و ن
اســاس علــم دینــی نمــی توانيــم داشــته باشــيم چــرا کــه باید 
همــه انگيــزه هــای دینــی کنــار گذاشــته شــود و از راه حــس و 

ــه شــناخت بپردازیــم. ــه ب تجرب
ــی  ــا نوع ــی ب ــای تجرب ــه رویکرده ــد از اینک ــزود: بع وی اف
اضمحــالل درونــی مواجــه شــد، ایــن مســئله زمينــه را بــرای 
ــه فرهنــگ  ــه وجــود آورد کــه ب ــم دینــی ب تفســيرهایی از عل

ــاز مــی گــردد. ــی ب ــر دین غي
ــدرن  ــی م ــيرهای تجرب ــی تفس ــدرن یعن ــم م ــت: عل وی گف
حاصــل از رنســانس کــه بــا زمينــه فرهنگــی بعــد از رنســانس 

ــم ســکوالر اســت. همراهــی دارد و در آنجــا عل
ــی  ــد م ــا را تهدی ــدل ه ــن م ــه ای ــيبی ک ــت: آس ــانيا گف پارس
کنــد ایــن اســت کــه دیگــر نمــی تــوان در علــم دینــی صــدق 
ــه نســبيت فهــم کشــيده شــده و  و کــذب داشــته باشــيد و ب
بــه قيمــت مــرگ علــم تمــام مــی شــود. علــم یــک هویــت 
ــی  ــر م ــاس ناپذی ــد و قي ــی کن ــدا م ــی پي ــی و تاریخ فرهنگ
ــم  ــی عل ــوی جهان ــه گفتگ ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــن ع ــود. ای ش
آســيب مــی زنــد بــر دیــن هــم آســيب مــی زنــد. وقتــی شــما 
صــدق و کــذب نداشــته باشــيد باورهــای دینی نمــی تواننــد از 

ــد. ــاع علمــی کنن خــود دف
ــا طــرح ایــن ســوال کــه نظریــه علــم دینــی آیــت  وی ب
اهلل جــوادی آملــی چگونــه از آســيب هــای موجــود 
ــه  ــن نظری ــه ای ــورد عقب ــت: در م ــد گف ــی آی ــرون م بي
بایــد گفــت ایــن نظریــه بــه رغــم اینکــه نــوآوری هایــی 
ــه  ــز دارد. عقب ــه تاریخــی ني ــه و زمين ــه شــدت عقب دارد ب
ــت،  ــالمی اس ــت اس ــی حکم ــوادی آمل ــت اهلل ج کار آی
ــه  ــفی ب ــرد فلس ــعری و رویک ــرد اش ــن رویک ــه بي آنچ

ــت. ــته اس ــود داش ــی وج ــاظ تاریخ لح
ــی  ــی فرصت ــای حکمــت صدرای ــت ه ــت: ظرفي ــانيا گف پارس
ــت اهلل  ــه آی ــد و نظری ــی کن ــاد م ــر ایج ــن بهت ــرای تبيي ب
جــوادی از ایــن اســتفاده مــی کنــد. در ایــن دیــدگاه بــه ایــن 

دليــل که علــم یــک برســاخته فرهنگــی، تاریخــی و اجتماعی 
محض نيســت و صرفــا یک کنــش اجتماعــی نيســت و ارزش 
شــناختاری دارد، علــم در ذاتيــات خــود دیــن نهفته نيســت و به 

دینــی و غيردینــی متصــف نمــی شــود.
ــه  ــت ک ــری اس ــت و ام ــور اس ــک ن ــم ی ــه داد: عل وی ادام
ــی و  ــه دین ــد نشــان دهــد. اتصــاف آن ب ــی توان حقيقــت را م
ــات آن ممکــن نيســت. ــه ذاتي ــگاه ب ــا ن ــودن ب ــی ب ــر دین غي
ــه  ــه موجــود اســت و ن ــه حســب ذات، ن ــزود: انســان ب وی اف
معــدوم. امــر دیگــری غيــر از انســان وجــود دارد و آن هســتی 
اســت و موجــود بــودن و یــا عــدم بــا آن مفهــوم مــی یابــد. لذا 
حيثيــت قيــدی الزم اســت تــا علــم بــه دینــی یــا غيــر دینــی 
ــت  ــا حيثي ــی را ب ــم دین ــوادی عل ــت اهلل ج ــود. آی متصــف ش

هــای مختلــف بــه کار بــرده انــد.
پارســانيا افــزود: یکــی از ایــن حيثيــت هــا بــه لحــاظ موضــوع 
علــم اســت کــه اگــر موضــوع دانــش شــما دیــن بــود، گفتــه 
مــی شــود ایــن علــم دینــی اســت و اگــر موضــوع غيــر دیــن 
بــود، ایــن علــم غيــر دینــی مــی شــود. ایــن تفکيــک در تاریخ 

ســابقه داشــته اســت.
ــور  ــل حض ــم را مح ــه عال ــع ک ــر آن موق ــه داد: بش وی ادام
خداونــدگاران مــی دانســت و اســاطيری بــه عالــم نــگاه مــی 
کــرد، تفســيری دینــی از عالــم داشــت ولــی وقتــی بشــر بــه 
عالــم طبيعــت نــگاه مــی کنــد ایــن دیگــر علــم دینی نيســت.
پارســانيا گفــت: حيثيــت دیگــر کــه مــی تــوان بــا آن تفکيــک 
ایجــاد کــرد بــه لحــاظ متافيزیــک یــک علــم اســت. در حــوزه 
ــی  ــدود نم ــی مح ــش طبيع ــه دان ــم ب ــالمی عل ــت اس حکم
شــود. مــدرن هــا و پســت مــدرن هــا هــر دو دعوای مشــترکی 
دارنــد و آن ایــن اســت کــه هــر دو تعریــف کنتــی از علــم دارند 
کــه کنــت علــم را علــوم تجربــی دانســت و غيــر آن را فلســفه 

ناميــد.
ــوم  ــورد عل ــث در م ــالمی بح ــت اس ــه داد: در حکم وی ادام
واقعــی عبــارت از علــم اســت چــه تجربــی باشــد و چــه غيــر 
تجربــی. در جهــان اســالم فلســفه همــان علــم اســت. علــم 
تجربــی و علــم حســی بــی نيــاز از معرفــت هــای علمــی غيــر 

حســی نيســت.
ــای متافيزیکــی  ــت ه ــه معرف ــواره ب ــک هم ــت: فيزی وی گف
ــا  ــط ی ــن اســت غل ــا ممک ــت ه ــه آن معرف متکــی اســت ک
ــط  ــا غل ــز ب ــک ني ــود فيزی ــط ب ــر غل ــه اگ ــند ک ــت باش درس
ــی  ــی ب ــش تجرب ــچ دان سيســتماتيک مواجــه مــی شــود. هي
نيــاز از ســایر علــوم نيســت، خصوصــا از معرفــت متافيزیکــی 
بــی نيــاز نيســت. هيــچ دانــش جزیــی، بــی نيــاز از پاســخ های 

پيشــينی نيســت.
ــوم  ــدی باشــد عل ــزود: اگــر متافيزیــک شــما توحي پاســانيا اف
جزئــی شــما الهــی مــی شــود. لــذا علــم دینــی علمــی اســت 
کــه در کانــون آن یــک متافيزیــک الهــی وجــود داشــته باشــد. 
ــودن متصــف  ــا غيــر دینــی ب ــه ایــن ترتيــب علــم دینــی ی ب
بــه متافيزیــک مــی شــود کــه ایــن متافيزیــک نيــز خــود علم 

اســت.
وی ادامــه داد: چــون ایــن رویکــرد علــم را در معنــای تجربــی 
خــود محــدود نکــرده بــه آفــت پســت مــدرن هــا گرفتــار نمی 
شــود کــه وقتــی علــم بــه متافيزیــک متکــی شــد به نســبيت 

کشــيده شــود.
ــه لحــاظ روش اســت.  ــر ب ــث دیگ ــک حي ــت: ی ــانيا گف پارس
علــم بــه حســب روش بــه دینــی بــودن یــا غيــر دینــی بــودن 
ــن اســت کــه روش  ــذا ســوال ای ــد متصــف شــود. ل مــی توان

ــه اســت؟ چگون
وی ادامــه داد: روش مســيری اســت کــه از مبانــی طــی مــی 
شــود. اگــر قائــل باشــيد تنهــا شــناخت از عالــم از طریــق حس 
ــا عقــل، وحــی، نقــل و... اســت هــر کــدام یــک  ــه، ی و تجرب

ــاوت اســت. روش متف
وی گفــت: صــورت دیگــر بــه لحــاظ تجویــزی اســت. دیــن 
مــی گویــد ایــن علــم را فــرا بگيریــد یا فــرا نگيریــد. بــه لحاظ 
ارزشــی آیــا ارزش هــای دینــی ایــن علــم را تجویــز مــی کنند 
و یــا نهــی مــی کننــد؟ و یــا دیــن از بعــد تجویــزی این علــم را 

تجویــز کــرده و یــا نکــرده اســت.
پارســانيا گفــت: حيثيــت هــای قبــل برخــی بــا هــم تــالزم 
ــی  ــوع دین ــاظ موض ــه لح ــت ب ــن اس ــم ممک ــد. عل دارن
نباشــد ولــی بــه لحــاظ تجویــزی دینــی باشــد. ســوال ایــن 
ــتی  ــک درس ــک متافيزی ــا ی ــو ب ــی ول ــر علم ــه ه اســت ک
ــه  ــم توصي ــزی ه ــه لحــاظ تجوی ــا ب ــد شــده باشــد آی تولي
ــم »وال تجسســوا«  ــرآن داری ــه ق ــال در آی شــده اســت؟ مث
ــده  ــی ش ــزی نه ــه لحــاظ تجوی ــر تجســس ب ــن ام ــذا ای ل
ــا علمــی  ــع باشــد ضــرورت دارد. ام ــه ناف اســت. علمــی ک
ــع  ــت؟ انف ــد آن را آموخ ــل بای ــه دلي ــه چ ــرر دارد ب ــه ض ک

ــت. ــس اس ــت نف ــد و معرف ــارف توحي المع
وی ادامــه داد: علــم بــه لحــاظ عالــم نيــز مــی توانــد بــه دینــی 
و غيــر دینــی متصــف شــود. اگــر عالــم متدیــن باشــد، علــم 
ــز  ــم ني ــود، عل ــن نب ــه دی ــزم ب ــم ملت ــر عال ــی اســت و اگ دین
ــن اســاس دانشــگاه اســالمی  ــر ای ــی شــود. ب ــی م ــر دین غي
دانشــگاهی اســت کــه رفتارهــای خالف شــرع نداشــته باشــد.

وی افــزود: آیــت اهلل جــوادی نســبت بــه ایــن مســئله منتقــد 
اســت. هــر چــه رفتــار را کنتــرل کنيــم دليــل بــر ایــن نيســت 
کــه علمــی کــه خوانــده مــی شــود دینــی باشــد و از افــق رفتار 
ــا درس  ــه در آنج ــی ک ــه علم ــت ک ــوان گف ــی ت ــان نم عالم
ــه  ــم ب ــر اســالمی اســت. عل ــا غي داده مــی شــود اســالمی ی
متافيزیــک و روش اش بــاز مــی گــردد و تــا آن درســت نشــود 

علــم دینــی محقــق نمــی شــود.
وی ادامــه داد: بيــن عالــم و علــم دینــی تناســب وجــود دارد 
امــا بــا یــک نــگاه دقيــق تــر. علــم بایــد بــا معرفتــی از یــک 
ــم ســازگار  ــا اعتقــاد عال متافيزیکــی برخــوردار باشــد کــه ب
باشــد. صــرف اینکــه رفتــار عالــم دینــی باشــد نمــی تــوان 
ــای  ــتن هنجاره ــد. داش ــی ش ــه دین ــت جامع ــه گرف نتيج
ــده  ــام ش ــد کار را تم ــر نبای ــن ام ــا ای ــت ام ــد نيس ــی ب دین

ــم. بداني
ــی و  ــی، تمدن ــت تاریخ ــر حيثي ــه دیگ ــت: وج ــانيا گف پارس
فرهنگــی اســت کــه در آثــار آقــای جــوادی بــه ایــن مســئله 
ــای  ــت ه ــت در صحب ــن ظرفي ــا ای ــده ام ــه ش ــر پرداخت کمت
ایشــان وجــود دارد. ممکــن نيســت نظــام علمــی پمپــاژ کننده 
ــی داشــته  ــی خــود فرهنــگ دین فرهنــگ ســکوالر باشــد ول

ــد. باش
وی در پایــان اظهــار داشــت: اگــر نــگاه شــما دینــی بــود کــه 
همــه عالــم صحنــه فعــل و مشــيت خداســت و شــیء از ایــن 
ــن  ــت، در ای ــيت خداس ــت مش ــه تح ــت ک ــیء اس ــت ش جه
ــود. فيزیکــدان اســماء و  ــی خواهــد ب ــوم دین منظــر همــه عل
صفــات فعليــه را شناســایی مــی کنــد و همــه علــوم طبيعــی 

علــم دینــی مــی شــوند.
ــه لحــاظ موضــوع  ــوم انســانی ب ــه عل ــا هم ــه داد: ام وی ادام
دینــی نيســت. چــون در علــوم انســانی در مــورد هســتی هایی 
ــود و  ــی ش ــان اداره م ــا اراده انس ــه ب ــم ک ــی کني ــت م صحب

ــود. ــدا اداره ش ــا اراده خ ــان ب ــا عصي ــت ب ــن اس ممک
وی افــزود: علــم بــه شــریعت و یــا علــم بــه والیــت 
معصــوم علــم دینــی اســت امــا علــم بــه والیــت طاغــوت 
ــر  ــال خــدا نيســت، غي ــه دنب ــه ب ــوق بشــری ک ــم حق و عل
دینــی اســت. یعنــی اگــر در مــورد حقــوق و مقرراتــی بحــث 
مــی کننــد کــه مطابــق شــریعت نيســت بــه لحــاظ موضــوع 
ایــن علــم، دینــی نيســت. لــذا علــوم انســانی بخشــی دینــی 

ــی اســت. ــر دین و بخشــی غي
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نشســت علمــی وحــی و سکوالریســم بــا حضــور حجــت االســالم 
ــالم  ــت االس ــا و حج ــی ني ــالم قائم ــت االس ــروپناه، حج خس

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــات دانش ــاجدی در دانشــکده الهي س
عليرضــا قائمــی نيــا در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: وحــی یــک 
دال مرکــزی اســت. یــک نشــانه ای اســت کــه همــه نشــانه هــا 
را تحــت تاثيــر قــرار مــی دهــد و تمــام کلمــات قــرآن بــا آن بــه 

ــد. ــدا مــی کنن ــاط پي نحــوی ارتب
وی ادامــه داد: در ادیــان دیگــر مفهــوم وحــی را بــا ایــن صراحــت 
و جزئياتــی کــه آیــات قــرآن و روایــات بــه آن اشــاره دارد، نداریــم. 
اســالم تنهــا داعيــه دار ایــن مفهــوم اســت. در ادیــان دیگــر چنيــن 

داللــت هایــی را نمــی بينيــم.
ــورد  ــی در م ــای مختلف ــدگاه ه ــران دی ــزود: متفک ــا اف ــی ني قائم
ــور  ــا ظه ــدرن ب ــه در دوره م ــی ک ــد. اتفاق ــرده ان وحــی مطــرح ک
مفاهيــم ســکوالر رخ داده ایــن اســت کــه تــالش مــی شــود همــه 
چيــز سکوالریســتی تعبيــر شــود. وحــی در عالــم قدیــم مضمــون 
خــود را حفــظ مــی کــرد امــا در تحليــل هــای جدیــد ســعی مــی 
ــد  ــی مانن ــود. عبارات ــم ســکوالر تفســير ش ــب مفاهي ــود در قال ش

ــه اســت. ــوغ، خالقيــت، شــعر و... از ایــن جمل نب
وی گفــت: تمــام بحــث تجربــه دینــی بــه ایــن بــاز مــی گــردد که 
آیــا مــی توانيــم وحــی را بــا مفاهيــم ایــن دنيایــی تفســير کنيــم و 
یــا مجبوریــم تســليم شــویم و بگویيــم وحــی آن دنيایــی اســت؟ 
ایــن تمــام نزاعــی اســت کــه هــر روز شــاهد ان هســتيم کــه آیــا 
مــی تــوان وحــی را توســط مفاهيم ایــن جهانی و ســکوالر تفســير 
کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه در عالــم قدیــم، وحــی تجلــی خدا 

در کالم بشــر تفســير مــی شــد.
قائمــی نيــا افــزود: اول بایــد ببينيــم دیــن چــه ادعایــی دارد. وقتــی 
ــازل مــی شــود مــی توانيــم  ــر مــن وحــی ن ــد ب ــر مــی گوی پيامب
ــی  ــر م ــی را ب ــه ثالث ــنفکران وج ــا روش ــم. ام ــا نپذیری ــم ی بپذیری

ــده اســت! گزیننــد و مــی گوینــد پيامبــر خــواب مــی دی
وی ادامـه داد: بـا فلسـفه هایـی که قائل بـه تاریخيت هسـتند نمی 
تـوان وحـی را تفسـير کـرد چـون بـه یـک پارادوکـس می رسـند. 
هـگل تـالش می کـرد بـر ایـن تاریخيت غلبـه کنـد کـه بتواند بر 

محدودیـت هـای تاریخی فائـق آید. فالسـفه دیگر حـرف هگل را 
رد کردنـد و گفتنـد نمی تـوان بـه حقيقت مطلق رسـيد.

ــی و  ــارب عرفان ــورد تج ــی در م ــت حرف ــزود: کان ــا اف ــی ني قائم
وحيانــی مطــرح نکــرد چــون بــه نظــر کانــت نمــی تــوان در ایــن 
مــورد حــرف زد و ایــن فلســفه هــا ناتــوان انــد. محــدوده فعاليــت 
ایــن فلســفه هــا بــه گونــه ای اســت کــه تجربــه هــای بشــری را 
ــه معمــول بشــری  ــی کــه وحــی تجرب شــامل مــی شــود. در حال
ــی  ــذا عــده ای م ــراد خاصــی داده شــده اســت. ل ــه اف نيســت و ب
خواهنــد وحــی را بــه گونــه ای تحليــل کننــد کــه در نهایــت بــه 

غيــاب خــدا منتهــی شــود.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا رویــا بــه عنــوان یــک اســتعاره 
در فهــم پدیــده وحــی درســت اســت، گفــت: بعضــی خــواب هــا 
اضغــاث احــالم اســت، بعضــی تعبيــر مــی شــود و بعضــی عيــن 

واقعيــت اســت.
وی گفــت: زبــان خــواب هــا زبــان نمادیــن اســت و نتيجــه ایــن 
ــد  ــه کار ببری ــن ب ــاره دی ــن اســتعاره را درب مــی شــود کــه اگــر ای
زبــان دیــن هــم زیــان اســتعاره مــی شــود. ایــن نــوع اســتعاره بــه 
شــدت اصــرار مــی کنــد آنچــه در ظاهــرا مــی بينيــم بــه چيــزی 

ــد. برگردان
قائمــی نيــا گفــت: مــا هميشــه خــواب را بــر اســاس واقــع تفســير 
ــی  ــع م ــم واق ــود را از عال ــدرت خ ــوت و ق ــواب ق ــم. خ ــی کني م
گيــرد امــا خــواب هــای پيامبــر برعکــس بــود و عالــم واقــع متاثــر 
از خــواب هــای پيامبــر بــود. آنجــا خــواب از واقعيــت پيشــی مــی 

ــرد. گي
ــه  ــر مــی شــود ب وی ادامــه داد: اســتعاره هایــی کــه از کالم پيامب
ــد  ــل نق ــف قاب ــای مختل ــت ه ــدارد و از جه ــوت ن ــه ق ــچ وج هي

ــت. ــب اس ــر آن مترت ــی ب ــی و بيرون ــای درون ــت و نقده اس
وی افـزود: وحـی تـا حـدی به لحاظ فلسـفی تحليـل پذیر اسـت و 
ایـن تحليل فلسـفی باید تـا جایی صـورت بگيرد که مضمـون خود 
را از دسـت ندهـد. وحـی کامـال زیـر تيغ تحليـل های فلسـفی این 

جهانـی نمـی رود و اساسـاً هویت آن جهانـی دارد.
ــت  ــن بس ــه ب ــی ب ــان از وح ــن نواندیش ــت: تبيي ــا گف ــی ني قائم
رســيده اســت. مفهــوم وحــی بــه ایــن معنــا بــا خدایــی کــه انســان 
ــن  ــتلزم ای ــی مس ــه وح ــی ب ــگاه تاریخ ــت. ن ــازگار نيس دارد س
جهانــی کــردن خداســت و ایــن پارادوکســی اســت کــه نواندیشــان 

ــا آن مواجــه مــی شــوند. ب

قائمی نیا در نشست »وحی و سکوالریسم«:

تبیین نواندیشان از وحی به بن بست رسیده است

ــزارش گــــ
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ــزارش گــــ

ــت  ــور حج ــا حض ــم ب ــی و سکوالریس ــی وح ــت علم  نشس
ــران  ــگاه ته ــات دانش ــکده الهي ــروپناه در دانش ــالم خس االس

ــد. ــزار ش برگ
حجــت االســالم خســروپناه در ایــن نشســت گفــت: موضــوع 
ــی  ــی شناس ــه وح ــه دارد. اول اینک ــه مقدم ــده س ــث بن بح
ــت  ــاحت معرف ــوان از س ــی ت ــف دارد. م ــای مختل ــاحت ه س
شناســی، هســتی شناســی و پدیــدار شناســی بــه موضــوع نگاه 

ــرد. ک
وی ادامــه داد: در بحــث پدیــدار شناســی موضــوع ایــن اســت 
کــه چگونــه وحــی پدیــد مــی آیــد و آیــا رســول اهلل مخاطــب 
ــان  ــث زب ــر بح ــث دیگ ــت؟ بح ــا راوی اس ــت و ی ــی اس وح
شناســی وحــی اســت کــه بررســی مــی کنــد زبــان وحــی چــه 

ــی اســت؟ زبان
خســروپناه گفــت: رویاانــگاری وحــی در حــوزه پدیــدار شناســی 
ــت  ــی و معرف ــتی شناس ــر هس ــه ب ــد. البت ــی گنج ــی م وح
شناســی هــم تاثيــر دارد ولــی بحــث اصلــی پدیــدار شــناختی 

ــت. اس
وی افــزود: مقدمــه دوم ایــن اســت قبــل از موضــوع رویاانگاری 
وحــی موضــوع تجربــه نبــوی و شــعر انــگاری و اینکــه قــرآن 
کالم پيامبــر اســت، مطــرح شــده بــود. مقدمــه ســوم این اســت 
ــگاری را  ــه رویاان ــت ک ــردی اس ــن ف ــد اولي ــد ابوزی ــه حام ک
ــارات او  ــا از عب ــا عين ــی جاه ــروش در برخ ــرده و س ــرح ک مط

اســتفاده کــرده اســت.
خســروپناه گفــت: در مــورد ادعاهــای ســروش شــش نوشــته از 
ــد  ــد ادعــا در آن دارد. او مــی گوی او ثبــت شــده اســت کــه چن
وحــی نوعــی رویاســت و بــه جــای رویــا مــی تــوان از مکاشــفه 
ــال منفصــل و ... اســتفاده  ــا خي ــال متصــل ی ــا خي ــال ی ــا مث ی
کــرد. او مــی گویــد مــن ایــن تعبيــر رویــا را انتخــاب کــرده ام.

وی گفـت: سـروش می گوید وقتـی وحی خواب باشـد رمزآلود و 
مـه آلود اسـت. حقيقت مه آلـود طبيعتا زبـان متفـاوت از بيداری 
اسـت و خـواب، نيـاز بـه تعبيـر دارد. زبـان خـواب زبـان کنایه و 
اسـتعاره نيسـت ولـی زبـان حقيقـی و زبـان خـواب قابـل احصا 
نيسـت، زبانـی کـه در خـواب بـا آن مواجـه ایـم زبـان فيزیکال 

نيسـت. این خالصـه ادعاهـای سـروش بود.
ســروش  کالم  در  اســتداللی  داد:  ادامــه  پنــاه  خســرو 
ــد  ــی گوی ــد. او م ــی کن ــد شــاهد طــرح م ــا چن نيســت. او تنه
ــت. او  ــی اس ــا، وح ــای انبي ــد روی ــی فرمای ــن)ع( م اميرالمومني
نتيجــه مــی گيــرد پــس وحــی رویاســت! مــی گویــد در زمــان 
ــا  ــت ناهوشــياری مترتــب مــی شــد و ی ــر حال ــر پيامب وحــی ب
حضــرت موســی)ع( وقتــی از درخــت صــدا شــنيد فقــط خــود 
او ایــن صــدا را شــنيد و دیگــران نشــنيدند. لــذا از ایــن عبــارات 
ــتدالل  ــن اس ــه ای ــی رویاســت ک ــه وح ــرد ک ــی گي نتيجــه م

ــت. ــی اس عجيب
ــم  ــوان تصــور کــرد کســی کــه در عال ــا نمــی ت وی گفــت: آی
ــی  ــد م ــی کن ــرار م ــاط برق ــوت ارتب ــای ملک ــا فض ــداری ب بي
توانــد حقایقــی دریافــت کنــد کــه دیگــران چون ایــن ارتبــاط را 

برقــرار نکــرده انــد، نمــی تواننــد دریافــت کننــد؟
خســرو پنــاه ادامــه داد: او تناقضــات مــورد ادعــای خــود در قرآن 
ماننــد شــرابی کــه مســتی نمــی آورد، گياهــی کــه بــر آتشــی 
مــی رویــد، دریــا آتــش مــی گيــرد  و ... را ذکــر مــی کنــد و می 
گویــد اگــر بخواهيــم ایــن پارادوکــس هــا را حــل کنيــم بایــد 

بگویيــم اینهــا رویاســت و تعبيــر خــاص خــود را دارد.
خســروپناه گفــت: مــن نســبت بــه رویــا رســوالنه 10 نقــد دارم 

ــن  ــم. اول ای ــی کن ــان م ــد بي ــازه ده ــت اج ــدر وق ــه هرچق ک
ــا  ــوع روی ــل ســه ن ــاوت هســتند حداق ــا متف ــه رویاه اســت ک
داریــم. یکــی ایــن اســت عيــن آنچه کــه دیــده ایــم در بيــداری 
تحقــق مــی یابــد دوم خــواب هایــی هســتند کــه صــادق انــد 
ــوم  ــف)ع(، س ــرت یوس ــای حض ــل روی ــد مث ــر دارن ــا تعبي ام

ــد. ــت نفســانی ان رویاهایــی کــه از حال
وی ادامــه داد: لــذا یــک قســم از خــواب هــا تعبيــر مــی خواهــد 
لــذا بــر چــه اســاس گفتــه مــی شــود، قــرآن بایــد از نــوع همان 

خوابــی باشــد که نيــاز بــه تعبيــر دارد؟
خســروپناه تصریــح کــرد: حقيقــت رویــا آنقــدر پيچيــده و مبهم 
اســت کــه هنــوز هيــچ متفکــری نتوانســته آن را حــل کنــد. در 
عرفــان و فلســفه و روانشناســی بحــث عميقــی در ایــن مــورد 
وجــود نــدارد و حقيقــت رویــا روشــن نيســت. بــه خاطــر یــک 
ــا  ــد ب ــی خواهن ــد م ــده ان ــرآن دی ــه در ق ــی ک ــری ابهامات س
ابهاماتــی بزرگتــر آن را بــه اســم رویــا حــل کننــد. مگــر کســی 
تــا بــه حــال حقيقــت رویــا را درک کــرده اســت؟ مــی خواهنــد 

یــک امــر مجهــول را بــا امــر مجهــول تــری حــل کننــد.
وی گفــت: شــما مــی گویيــد قــرآن خــواب اســت ایــن مســئله 
ــد؟ اگــر  ــر کني ــد تعبي ــا چــه روش شناســی ای مــی خواهي را ب
ــد روش  ــد بای ــان کني ــت را بي ــات قيام ــر آی ــود تعبي ــوال ش س
شناســی علــم را نيــز بيــان کــرد. شــما کــه مــی گویيــد حقيقت 
وحــی از ســنخ رویاســت و رویــا نيــاز بــه تعبيــر دارد بایــد روش 

شناســی تعبيــر را نيــز بگویيــد.
خســروپناه افــزود: نقــد چهــارم این اســت که ســروش شــباهت 
هایــی بيــن وحــی قــرآن و رویــا دیــده و نتيجــه مــی گيــرد کــه 
قــرآن رویاســت. امــا ســوال ایــن اســت کــه مگــر هــر چيــزی 
کــه بــه قــرآن شــباهت داشــت از ســنخ رویــا اســت؟ اگــر آب 
بــه خمــر شــباهت داشــته باشــد مگــر بایــد بــه آن خمــر گفت؟

وی ادامــه داد: ســروش مــی گویــد قــرآن کالم پيامبــر اســت. 
ــا ائمــه گفتــه باشــند ایــن  یــک شــاهد بياوریــد کــه پيامبــر ی
وحــی، رویاســت. قــرآن بعضــی جاهــا مســئله رویــا را مطــرح 
ــا باشــد؟  ــرآن روی ــه کل ق ــده ک ــا در کجــا آم ــرده اســت ام ک
ــا ذکــر  همينکــه قــرآن ایــن را نگفتــه و بعضــی چيزهــا را روی
کــرده، نشــان مــی دهــد بقيــه حــرف هــای قــرآن رویا نيســت.

وی گفــت: بحــث ششــم ایــن اســت کــه ســروش بــرای تایيــد 
ــی تمســک کــرده  ــه آیات ــرآن رویاســت ب ادعــای خــود کــه ق
ــات  ــه آن آی ــداری ب ــان بي ــا زب ــه او ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تمســک مــی کنــد. آیــا او بــا زبــان رویــا آیــات را تفســير مــی 
کنــد تــا ثابــت کنــد قــرآن، رویاســت؟ اگــر چنيــن اســت کــه 
ایــن امــر دور محســوب مــی شــود. آیــا بــا زبــان بيــداری آیــات 
را تفســير مــی کنــد؟ اگــر چنيــن اســت کــه ایــن ناقــض حرف 
ــرده خودشــکن  ــکار ب ــذا روشــی کــه ب هــای خــود او اســت. ل

اســت.
خســرو پنــاه گفــت: او می گویــد در قــرآن آشــفتگی وجــود دارد 
ایــن در حالی اســت کــه قــرآن عقایــد را ماننــد آنچــه متکلمين 
بحــث کــرده انــد نگفتــه اســت. آیــا معيــار نظــم و بــی نظمــی 
مثــل نمونــه هــای بشــری اســت؟ قــرآن نظــم خــاص خــود را 
دارد. قــرآن نمــی خواهــد دانــش فقــه را تنهــا بــه مــا یــاد بدهد. 
قــرآن بافــت خــاص خــود را دارد چــون کتــاب هدایت اســت. او 
شــاهد مــی آورد کــه قــرآن از فعــل ماضــی اســتفاده کــرده این 
ــم اســتفاده  ــل مضــارع ه ــرآن از فع ــه در ق ــی اســت ک در حال
ــه آن آیــات اشــاره نشــده اســت. فعــل ماضــی از  شــده چــرا ب
ایــن جهــت بــکار رفتــه کــه یقينــی الوقــوع انــد و ایــن در زبــان 

عــرب مرســوم اســت.
خســروپناه گفــت: اگــر ســيره عملــی پيامبــر و ائمــه را ببينيــم 
بــه هميــن قــرآن تمســک مــی کننــد چــه در احــکام، چــه در 
ــتند  ــی توانس ــتند م ــی خواس ــر م ــد. اگ ــه در عقای اخــالق و چ
بگوینــد آیــات قــرآن تعبيــر دیگــری دارد. ســيره عمــل پيامبر از 

قضــا نقــد رویاانــگاری قــرآن اســت.
وی در پایــان افــزود: اگــر هيچکــدام از ایــن نقدهــا را نپذیریــم 
ــرآن چــه  ــگاری ق ــن رویاان ــا ای ــن اســت کــه ب ســوال مــن ای
ــراط و  ــت و ص ــا بهش ــم. آی ــم بگيری ــی خواهي ــه ای م نتيج
هدایــت وجــود دارد یــا نــه؟ اگــر نيســت کــه  ایــن حــرف هــا، 
ــر از  ــا اگ ــداری اســت ام ــکار دین ــا و ان ــی ه ــای غرب حــرف ه
ایــن رویاانــگاری نتيجــه مــی گيــرد کــه عمــل ما بهشــت ســاز 
اســت اســم آن را هــر را چــه مــی خواهــد بگــذارد چون مســئله 
عــوض نمــی شــود. او از رویاانــگاری نتيجــه ای مــی گيــرد کــه 

ــداری اســت. ــکار دین الزمــه آن ان

خسروپناه در نشست »وحی و سکوالریسم«:
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ــزارش گــــ

ــوم سياســی دانشــگاه آزاد اســالمی  ــوذری اســتاد عل حســينعلی ن
واحــد کــرج، مولــف و مترجــم کتابهای متعــدد دربــاره مدرنيســم و 
پســت مدرنيســم در نود و ششــمين نشســت یکشــنبه های انســان 
شناســی و فرهنــگ کــه در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات 
ــار و  ــاب ژان بودری ــی انتخ ــان چرای ــا بي ــدا ب ــد، در ابت ــزار ش برگ
ــگ  ــم و فرهن ــت مدرنيس ــث پس ــرای بح ــن ب ــک جيمس فردری
گفــت: ایــن دو نظریه پرداز کســانی هســتند کــه هــر دو از فرهنگ 
در پســت مدرنيســم ســخن گفتــه انــد و در ایــن زمينــه کتابهــا و 

ــد. تحقيقــات گســترده ای دارن

قرن بیستم؛ قرن چرخش فرهنگی است
وی ابتــدا از بودریــار آغــاز کــرد و اصطــالح چرخــش فرهنگــی در 
نــزد او را تبييــن کــرد و افــزود: چرخــش فرهنگــی در زمــره یکی از 
چرخــش هــای اصلــی اســت کــه در قــرن بيســتم شــاهد بودیــم. 
قــرن بيســتم قــرن چرخــش فرهنــگ هــای مختلــف یــا پارادایــم 
هــای چرخشــی مــی باشــد. یکــی از چرخــش هایــی کــه زمينــه 
را بــرای همــه چرخــش هــا آمــاده کــرد چرخــش بيــن رشــته ای 
بــود. در ایــن چرخــش، اندیشــمندان بــه ایــن نتيجــه رســيدند کــه 
رشــته هــا بــه تنهایــی بــه آنچــه کــه دارنــد اکتفــا نکننــد کــه در 
واقــع از ســال هــای دهــه ۶0 بــه ایــن طــرف، ایــن مباحــث مطرح 
ــار،  ــرای چرخــش فرهنگــی فراهــم کــرد. بودری شــد و زمينــه را ب
ــتی  ــيک مارکسيس ــوی کالس ــه در الگ ــر س ــار ه ــدا و ليوت دری
تحليــل مــی کردنــد و الگوهــای نظــری مارکسيســتی تــا مدتهای 
زیــادی در پشــت نظریــه شــان مشــهود اســت و تعهــد ایــن افــراد 
بــه مارکسيســم در آنهــا هویــدا اســت و بعــد از آنجــا بــه تحليــل 

ــد. فرهنگــی رجــوع کردن
نــوذری افــزود: چرخــش فرهنگــی بيانگــر سرشــت و خصلــت بين 
رشــته ای تاثيرپذیــر آن و چرخــش بيــن رشــته اســت. بــه عبــارت 
ــار  ــزار در اختي ــه اب ــک جعب ــد ی ــی مانن ــش فرهنگ ــر چرخ دیگ
تحليلگــران قــرار مــی گيــرد کــه در رابطــه بــا هــر موضوعــی مــی 
تواننــد از آن اســتفاده کننــد. در ادامــه چرخــش فرهنگــی موجــب و 
زمينــه ســاز مطالعــات فرهنگــی شــد کــه امــروزه بــه صــورت یک 

رشــته در ســطح جهــان وجــود دارد.
نــوذری بــا اشــاره بــه ایــن زمينــه هــا و بســترها گفــت: این اشــاره 
ــار و جيمســن را  ــات بودری ــا و نظری ــوان دیدگاهه ــه بت ــود ک ای ب
ــد  ــی دان ــر م ــرمایه داری متاخ ــرایط را س ــار ش ــح داد. بودری توضي
ــد.  ــی مشــخص مــی کن ــه مصــرف گرای ــا مولف و ویژگــی آن را ب
ــد و از آن  ــی کن ــرح م ــه مط ــن جامع ــرای ای ــی ب ــی های او ویژگ
بــه عنــوان جامعــه مصرفــی یــاد مــی کنــد. او متاثــر از الگوهــای 
مارکسيســتی اســت که عليــه ســرمایه داری در مکتــب فرانکفورت 
ترســيم شــده بــود کــه ایــن مــوارد را مــا در فوکــو هــم مــی بينيــم 
ــم  ــار ه ــت. در بودری ــتی اس ــای مارکسيس ــر از رویکرده ــه متاث ک

هميــن مســائل را مــی بينيــم.
ــرمایه داری  ــی س ــه مصرف ــه در جامع ــزی ک ــزود: آن چي وی اف
مطــرح اســت تــالش بــرای توليــد یــا بازتوليــد مصرفــی اســت که 
توســط رســانه هــا مطــرح مــی شــود. رســانه هــا ســيطره و حضور 
خودشــان را در همــه عرصــه هــا تحميــل مــی کننــد و هيــچ جایی 
ــد.  ــان باش ــا در ام ــانه ه ــور رس ــه از حض ــد ک ــی کني ــدا نم را پي
ــار هــم ماننــد فوکــو از فقــه و کالم دینــی وام مــی گيــرد و  بودری
بــرای تعریــف رســانه هــا قــدرت »همــه جــا« را بــکار مــی بــرد. 
صفاتــی کــه بــرای خداونــد بــکار بــرده مــی شــد را بــرای رســانه 
هــا بــکار مــی بــرد. البتــه ایــن بحــث را بودریــار در دهــه هــای 80 
و ۹0 مطــرح مــی کنــد کــه االن مــی بينيــم هــر چقــدر بــه پيــش 

مــی رویــم حضــور رســانه را بيشــتر مــی کنيــم.
ــار  ــگاه بودری اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمی کــرج گفــت: بيشــتر ن
ــع  ــالح جوام ــت و اصط ــر اس ــرمایه داری متاخ ــه س ــن ب و جيمس
ســرمایه داری متاخــر و پيشــرفته را بــرای آن بــکار مــی بــرد. ایــن 

ــه  ــد ب ــبت داد بای ــار نس ــه بودری ــوان ب ــه بت ــش از اینک ــاب را بي ب
ليوتــار نســبت بدهيــم یعنــی فــردی کــه مفهــوم پســت مــدرن را 
ــزه کــرد. او حتــی نظــام ســرمایه داری را هــم نظامــی مــی  تئوری
دانــد کــه اساســش بــر روایــت هــای کالن اســت امــا بودریــار این 

تعبيــر را نمــی پذیــرد.
ــوان  ــه عن ــی را ب ــرمایه داری مصرف ــار س ــزود: بودری ــوذری اف ن
الگویــی مطــرح مــی کنــد کــه ویژگــی عصــر جدیــد جامعــه جدید 
ــن نظــام برخــالف گذشــته هــم  ــه در اینجــا ای معاصــر اســت ک
بــه لحــاظ کاال و هــم بــه لحــاظ فرهنگــی کــه توليــد مــی کنــد 
در چارچــوب مرزهــای خــودش محصــور نمــی مانــد. دریــدا مــی 
گویــد  کــه ایــن فرهنگــی کــه توليــد مــی کنــد، قانــع نيســت کــه 
در محــدوده مرزهــای ملــی محــدود بمانــد چــرا کــه ایــن محــدود 
بــودن بــا خصلــت دیگــر ســرمایه داری یعنــی جهانــی شــدن مغایر 

اســت.
ــع جهــان ســوم و ســنتی نمــی  ــزود: از طــرف دیگــر جوام وی اف
ــم  ــه زع ــد. ب ــه روی آن ببندن ــان را ب ــای خودش ــد درب ه توانن
بودریــار و ســایرین بســتری وجــود دارد کــه این گســترش فرهنگ 
بــه طور مســتقيم بــه جلو حرکــت مــی کنــد و آن بســتر، اطالعات 
اســت کــه مــک لوهــان از آن بــه عنــوان دهکــده جهانی یــاد کرده 

بــود. ویژگــی ایــن بســتر در واقــع رشــد اطالعــات اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: امــروزه ایــن دربهــا را نمــی تــوان بــر 
روی اطالعــات بســت چــرا کــه اطالعــات خصلــت نفــوذ پذیــری 
ــد. شــبکه ای شــدن  و ســياليت دارد، بنابرایــن پشــت در نمــی مان
ــه  ــت ک ــترش اس ــال گس ــان در ح ــره چن ــی روزم ــتر زندگ بس
هيــچ چيــزی تــاب مقابلــه بــا آن را نــدارد و نظــام هــای سياســی 
مجبورنــد کــه خودشــان را بــا آنهــا وقــف بدهنــد یــا اینکــه بــه این 

فکــر بيافتنــد کــه چگونــه بتواننــد از تاثيــرات آن بکاهنــد.
نــوذری در ادامــه بــا اشــاره بــه مفهــوم شــهروند در قــرون گذشــته 
و فرهنــگ سياســی گذشــته گفــت: بودریار از شــهروند بــه مصرف 
ــد کــه شــهروند جــای خــود را  ــد و مــی گوی ــاد مــی کن ــده ی کنن
ــه  ــتند ک ــا هس ــانه ه ــن رس ــد و ای ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص ب
ــه صــورت آشــکار  آن چيــزی کــه در اذهــان آنهــا وجــود دارد را ب
ــون حــق  ــه تاکن ــد. شــهروندی ک ــی دهن ــده م ــه مصــرف کنن ب
اعتــراض داشــته چنــان مجــذوب نشــانه هــای ایــن فرهنــگ مــی 
شــود کــه بــه صــورت یــک ماشــين مصــرف کننــده تبدیــل مــی 
ــه  ــد ک ــی ده ــزی نشــان م ــان را چي ــع جه ــار در واق شــود. بوردی

چاپليــن آن را در عصــر جدیــد بــه تصویــر مــی کشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: در وضعيــت پســامدرنی کــه 
ــد،  ــی کن ــاد م ــدرن ی ــرمایه داری م ــه س ــه جامع ــار از آن ب بوردی
ــت  ــم هس ــلطه ه ــدرت و س ــاختارهای ق ــوب س ــرایط مطل آن ش
ــه  ــتند ک ــت نيس ــت ناراح ــن وضعي ــی از ای ــاختارهای سياس و س
ــرای  ــوند ب ــم ش ــل از مدرنيس ــای قب ــان رعای ــان هم شهروندانش

هميــن اســت کــه مفهــوم برنــد، مــد ... بــه صــورت هویــت هــای 
شناســاگر در مــی آیــد. اینهــا  دال هایــی هســتند کــه افــراد را بــه 
ــد. ــی کنن ــت م ــای هدای ــول ه ــه ســمت مدل ــدار ب صــورت خری

انقالب اساسی در نظام سرمایه داری
نــوذری در ادامــه بــا اشــاره بــه مــد گفــت: مــد بــه صــورت پدیــده 
ای در مــی آیــد کــه بوردریــار از آن بــه عنــوان تشــخص یــاد مــی 
ــر  ــای چرخــش فرهنگــی را بهت ــم معن ــه بتواني ــرای اینک ــد. ب کن
ــه صــورت صــورت  بفهميــم ضــرورت دارد از شــکل توليــد کاال ب
بنــدی و توليــد فرهنــگ برویــم کــه امــروزه مــا مــی بينيــم ایــن 
صــورت بنــدی عــوض شــده اســت و حــاال نشــان هــا بــه جــای 
کاال، خــود را نشــان مــی دهنــد. بودریــار ایــن فراینــد را بــه عنــوان 
یــک انقــالب اساســی در نظــام ســرمایه داری مــی دانــد. در ایــن 
نظــام، فــرد بــه ابــزار هویــت پــردازی بــه چيــزی تبدیــل می شــود 
کــه آن چيــز بــه صــورت انتزاعــی در ذهنــش ایجــاد مــی شــود و 
در واقــع رســانه هــا آن را توليــد مــی کننــد. بودریــار مــی گویــد که 
ــيئ  ــه ش ــودش را ب ــای خ ــدرت کار ج ــالب ق ــد انق ــن فراین در ای

مــی دهــد.
وی همچنين با اشـاره به دیدگاههای جيمسـن در راستای مطالعات 
بيـن رشـته ای و چرخش فرهنگی گفـت: او می خواهـد بين فروید، 
مارکـس، لـکان و آلتوسـر ارتبـاط برقـرار کنـد. او بحث ناخـودآگاه 
سياسـی را بـه تأسـی از فرویـد توليـد مـی کنـد. او معتقد اسـت که 
تاریـخ تنهـا از طریـق گـزاره ها قابـل فهم اسـت و ایـن دیـدگاه را 
از مارکـس متاثر اسـت. جيمسـن درباره مبـارزه طبقاتـی هم همين 
معنـا را بـه کار می بـرد. او در حـوزه های مختلف معتقد اسـت که با 
جایگزینـی قالب فرهنگی جدیدی روبرو هسـتيم که از آن به پسـت 

مدرنيسـم یاد مـی کند.
نــوذری گفــت: تفاوتــی کــه بيــن بوردیــار و جميســن وجــود دارد 
فقــط در عنــوان آنهــا اســت. جيمســن مــی گویــد مــا بــا وضعيتــی 
ــن  ــت و ای ــی آن اس ــور اصل ــگ، موت ــه فرهن ــتيم ک ــرو هس روب
ــی  ــری ویژگ ــک س ــر ی ــی ب ــه مبتن ــت ک ــامدرن اس ــق پس منط
هــای اساســی اســت. یعنــی تمــام آن چيزهایــی کــه  در ســنت و 
مدرنيســم بــه عنــوان مبانــی و اصــول بودنــد را مــورد نقــادی قــرار 
مــی دهنــد و امــور قطعــی و مطلــق را قبــول نــدارد. او مــی گویــد 
ارزش مطلــق یــک نــوع فریــب اســت کــه خــود هــم دچــار یــک 

نــوع ســياليت اســت.
نـوذری در ادامه گفت: جيمسـن در پاسـخ اینکه چرا نبایـد در مقابل 
آنهـا تمکيـن کـرد؟ می گویـد بـه خاطر اینکـه اینهـا عـدم کارایی 
خودشـان را نشـان داده اند. او مفهوم شـيئی شـدگی و کاال شـدگی 
را مدیـون لوکاچ اسـت که پيشـتر آن را در سـرمایه داری متاخر بيان 
مـی کنـد. او معتقد اسـت کـه فرهنـگ هم بـه کاالیـی تبدیل می 

شـود کـه جای خـود را بـه چيزهـای دیگر مـی دهد.

حسینعلی نوذری:
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ــه  ــد ب ــلمانان بای ــه مس ــان اینک ــا بي ــفورد ب ــتاد دانشــگاه آکس اس
دنبــال انجــام مســئوليت باشــند، گفــت: نســل هــای اول اســالم 
جــرأت بيشــتری نســبت بــه مــا داشــتند. آنهــا ایــن اعتمــاد بنفس 

را داشــتند تــا دنيــا را تغييــر بدهنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت تخصصــی »آنچــه در جهــان 
اســالم هویــت دارد« بــا ســخنرانی طــارق رمضــان صبــح امــروز، 

11 آبــان مــاه در دانشــکده الهيــات دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
ــت:  ــات گف ــوت دانشــکده الهي ــا تشــکر از دع ــدا ب رمضــان در ابت
امــروز  دوميــن ســخنرانی مــن در دانشــگاه تهــران و آخریــن روزی 
ــات  ــم در دانشــکده مطالع ــروز ه ــم. پری ــن در تهران ــه م اســت ک
جهــان اســالم دانشــگاه تهــران دربــاره موضــوع تيپولــوژی جهــان 

اســالم ســخنرانی کــردم.

توحید اولین اولویت جهان اسالم است
ــش  ــا و چال ــت ه ــاره  اولوی ــم درب ــی خواه ــروز م ــزود: ام وی اف
هــای کشــورهای مســلمان ســخنرانی کنــم. بــه نظــر مــن خيلــی 
از مشــکالت مــا بــه خاطــر ایــن اســت که مــا هميشــه انگشــتمان 
را بــه ســمت غــرب مــی گيریــم ولــی از مشــکالت درونــی خــود 
غافليــم. مــن خــودم یــک فــرد غربــی هســتم و شــما نمــی توانيــد 
بگوئيــد همــه مشــکالت مــا بــه غــرب برمــی گــردد. چيــزی کــه 
مهــم اســت اینکــه بدانيــم چقــدر توانســتيم پيامــی کــه از  اســالم 
گرفتيــم را انتقــال دهيــم. عــالوه برایــن، مــا بایــد ذهــن انتقــادی 
داشــته باشــيم و اولویــت هــا را تعييــن کنيــم. آیــا مــا مــی دانيــم 
برنامــه مــان بــرای 50 ســال آینــده چيســت؟ متاســفانه مــا زیــاد 
حــرف مــی زنيــم، تئــوری هــم زیــاد داریــم ولــی در عمــل کاری 
نمــی کنيــم و برنامــه ریــزی بلندمــدت بــرای آینــده مــان نداریــم. 
مــن هميشــه گفتــه ام کــه اســالم در مکــه و مدینــه متولــد شــده 
امــا یــک دیــن ســنی نيســت. مــا بــه عنــوان یــک مســلمان بایــد 

ذهــن انتقــادی داشــته باشــيم.
اســتاد دانشــگاه آکســفورد ادامــه داد: مــن هميشــه حــرف هایــی را 
ــاور دارم  مــی زنــم کــه فکــر مــی کنــم درســت اســت و بــه آن ب
مهــم نيســت کــه شــما خوشــتان بيایــد یانــه؟ چيــزی کــه مهــم 
ــی و  ــان عمل ــی م ــام اســالم را در زندگ ــدر از پي ــه چق اســت اینک
اجــرا مــی کنيــم. ایــن درســت نيســت کــه مــا همــه مشــکالت 
را گــردن آمریــکا و غــرب بيندازیــم مــا بایــد تــالش کنيــم پيــام 
اســالم را در قلــب و زندگــی مــان جــاری کنيــم. صحبــت هــای 
ــل حــرام، حــالل، نمــاز  ــاره اســالم مطــرح اســت مث ــادی درب زی
ــال،  ــن اعم ــت ای ــتر از کيفي ــا بيش ــن منته ــدن و روزه گرفت خوان
کميــت آنهــا اهميــت دارد. درســت اســت کــه مــن ســنی هســتم و 
شــما شــيعه ولــی هــردوی مــا بــه »الالــه اال اهلل« اعتقــاد داریــم.
ــح داد:  ــد دانســت و توضي ــن اولویــت اســالم را توحي رمضــان اولي
ــرای جهــان اســالم توحيــد اســت. اینکــه مــا از  اوليــن اولویــت ب
توحيــد چگونــه بــرای انتقــال پيــام هایمــان اســتفاده مــی کنيــم 
ــد  ــم »محم ــی گوئي ــا م ــه اال اهلل« م ــد از »الال ــت. بع ــم اس مه
رســول اهلل« یعنــی مــا بعــد اذعــان بــه وحدانيــت خــدا بــه دنبــال 
راه پيامبــر هســتيم. بنابراین بایــد بدانيم چگونه شــيوه و راه و رســم 
زندگــی پيامبــر را در زندگــی مــان جــاری کنيــم. مــا نبایــد بگذاریم 
دیگــران بــرای مــا اولویت تعييــن کننــد. امــروزه خيلی از کشــورها 
نــه تنهــا مــی خواهنــد ایمــان را بگيرنــد و تغييــر بدهنــد بلکــه می 
ــد و اســتعمار فرهنگــی  ــر بدهن ــم تغيي ــا را ه ــت م ــد ذهني خواهن
ــه  ــه ب ــم ک ــی بيني ــی را م ــلمان های ــا مس ــه م ــد. هم ــان کنن م
ظاهــر مســلمانند امــا معلــوم نيســت کــه در واقعيــت هم مســلمان 

هســتند یــا خيــر.

استفاده از علم ودانش برای درک اسالم
نــوه حســن البنــاء اضافــه کــرد: نکتــه دیگــری کــه بــرای جهــان 
ــد در  ــش اســت. خداون ــم و دان ــت دارد اســتفاده از عل اســالم اهمي
کتــاب خــود مــی گویــد: »اقــراء باســم ربــک الــذی خلــق« یعنــی 
ــيم. شــما  ــته باش ــش را داش ــم و دان ــتفاده از عل ــد درک اس ــا بای م
بــه عنــوان دانشــجوی رشــته الهيــات ارتباطتــان بــا ســایر علــوم 
ــد اســتفاده  ــی گيری ــد و فرام ــه داری ــدر از دانشــی ک چيســت؟ چق
خــوب و مفيــد مــی کنيــد؟ چقــدر از علــوم اســالمی بــرای درک و 

فهــم ســایر علــوم اســتفاده مــی کنيــم؟
رمضــان ادامــه داد: اغلــب مســلمانان مــا دربــاره مشــکالت داخلــی 
خــود صحبــت نمی کننــد و هميشــه همــه مشــکالت را بــه گردن 
خــارج و غرب مــی اندازند. متاســفانه بســياری از مســلمانان ســوال 
نمــی پرســند و فقــط دنبــال جــواب هســتند ایــن درحالــی اســت 
کــه مــا اگــر مشــکالت داخلــی را حــل کنيــم، مشــکالت خارجــی 
ــه خــود حــل مــی شــود. یکــی دیگــر از مشــکالت  هــم خــود ب
ــه  ــت. ب ــيعه اس ــنی و ش ــان س ــوگ مي ــود دیال ــالم نب ــان اس جه
ــا  ــان ایــن فرقــه باعــث مــی شــود ت وجــود آمــدن اختالفــات مي
کشــورهای دیگــر مثــل آمریــکا از جهــل مســلمانان اســتفاده کنند 

و دشــمن مــا شــوند.
ایــن متفکرسوئيســی تصریــح کــرد: ممکــن اســت در بســياری از 
مــوارد مــن و شــما باهــم، هــم نظــر نباشــيم مثــال درمورد مســئله 
ســوریه مــن بــا عملکــرد ایــران موافــق نيســتم ولــی ایــن موضوع 
موجــب نمــی شــود که شــما مــرا بــه کمتــر مســلمان بــودن متهم 
کنيــد. عــالوه برایــن متاســفانه اکثریــت مســلمانان درک خاصی از 
قــدرت هــای نویــن جهانــی ندارنــد و فقــط مبهــوت اروپــا و آمریکا 
شــدند در حالــی کــه امــروزه قــدرت هــای بزرگتــری چــون چيــن، 
ــم و  ــی بيني ــا را نم ــا آنه ــه م ــم ک ــزی و .... داری ــد، مال ــن، هن ژاپ

عقــب مانــده سياســی هســتيم.

نسل های اول اسالم جرئت بیشتری داشتند
اســتاد مطالعــات اســالمی معاصــر در دانشــگاه آکســفورد خطــاب 
بــه دانشــجویان حاضــر در ســالن گفــت: شــما در ایــن جایگاهــی 
کــه هســتيد چــه کاری بــرای اســالم مــی توانيــد انجــام دهيــد؟ 
ــه ایــن معنــی کــه مــا  ــد ب ــت از ِدیــن مــی آی کلمــه دیــن و دیان
بدهــکار دیــن هســتيم پــس بایــد در اشــاعه آن مشــارکت داشــته 
باشــيم. بنابرایــن تعریــف یــک مســلمان از مســئوليت و بدهــکاری 
ــم در  ــان ه ــوق انس ــش. حق ــق و طلب ــه از ح ــود ن ــاز می ش او آغ
ــروز  ــا ام ــفانه م ــرد. متاس ــکل می گي ــئوليت هایش ش ــو مس پرت
ــال حقمــان هســتيم.  ــم دنب ــان را اداکني ــن خودم ــل اینکــه ِدی قب
ــتری  ــس بيش ــه نف ــاد ب ــرات و اعتم ــالم ج ــای اول اس ــل ه نس
ــا  ــن اعتمــاد بنفــس را داشــتند ت ــا داشــتند. آنهــا ای ــه م نســبت ب
دنيــا را تغييــر بدهنــد. اگــر مــا نمــاز مــی خوانيــم، روزه مــی گيریم 
ــرای  ــر ب ــه اگ ــر باشــد وگرن ــرای تغيي ــد ب ــم بای ــی دهي و زکات م
تظاهــر باشــد فایــده ای نــدارد. قوانيــن اســالم بــرای تغييــر و بهتر 
شــدن زندگــی اســت. یــک زمانــی مســلمان هــا از مغــرب بــه هند 
ــا جــرات و خالقيــت  ــد چــون خالقيــت و جــرات داشــتند ام رفتن

مســلمانان امــروزی بســيار کــم شــده اســت.

ــا اســتعمار فکــری-  ــارزه ب ــه کــرد: مب ــن اســالم شــناس اضاف ای
ــت  ــالل اس ــز ح ــالن چي ــم ف ــه بگوئي ــن نيســت ک ــی ای فرهنگ
و فــالن چيــز حــرام. مــا بایــد تــالش کنيــم کــه واقعــا اســتعمار 
نشــویم. خيلی هــا در جمــع و در ظاهــر بدگویــی غــرب را می کنند 
ولــی در خانــه هایشــان فيلــم و موزیــک غربی مــی بيينــد و گوش 
مــی دهنــد چــون نمــی تــوان از آنهــا اســتفاده نکــرد. بنابرایــن مــا 
بایــد بدانيــم کــه از اصــول و قوانيــن اســالمی چگونــه در زندگــی 
مــان اســتفاده کنيــم. بــه عنــوان مثــال در مــاه رمضــان قرار اســت 
بــه معنویت برســيم و کمتــر بخوریــم امــا مقــدار غذایی کــه در ماه 
رمضــان در کشــورهای مســلمان خــورده می شــود معادل یکســال 
غــذای یک کشــور اســت. اینکه نمــاز چنــد بــار بایــد در روز خوانده 
شــود اهميــت نــدارد مهــم ایــن اســت کــه نمــاز مــن چطــور مــی 
توانــد ارتبــاط مــرا بــا خــدا قــوی تــر کنــد. متاســفانه امــروزه مــا 
ــه  ــات هســتيم ب ــردن موضوع ــرام ک ــه فکــر حــالل و ح ــط ب فق
ــی  ــم ول ــزه کني ــز را حاللي ــه چي ــم هم ــعی داری ــر س ــان دیگ بي

درعمــل جوردیگــری رفتــار مــی کنيــم.
رمضــان افــزود: مــن بــه عنــوان یــک شــهروند سوئيســی وقتــی 
ــود  ــع ش ــوئيس جم ــاجد از س ــای مس ــاره ه ــه من ــد ک ــرار ش ق
مخالفــت و تــالش کــردم تــا از حــق مســلمانان دفــاع کنــم ولــی 
ــه  ــل ایــن تصميــم مقاومــت مــی کــردم ب همانطــور کــه در مقاب
مســلمانان مــی گفتــم آیــا واقعــا اولویــت شــما بــودن ایــن منــاره 
ــرای  ــه کشــورها ب ــم بقي ــد اجــازه دهي ــا نبای ــن م هاســت؟ بنابرای
مــا اولویــت تعييــن کننــد ولــی بایــد خودمــان هــم اولویــت هــای 
خودمــان را بــه درســتی تعييــن کنيــم. یــا مثــال بحث منــع حجاب 
ــی انجــام دادم.  ــاره هــم مناظــرات فراوان ــده در اینب در فرانســه، بن
ــد  ــراد حجــاب ظاهــری دارن متاســفانه در بســياری از کشــورها اف
ــاب را  ــد و روح حج ــيده ان ــاب نرس ــی حج ــفه اصل ــه فلس ــی ب ول

ــد. ندارن

مشکل از خوِد ماست
ــه  ــما ک ــه ش ــيد: هم ــت پرس ــن در نشس ــه از حاضری وی در ادام
ــد  ــد کــه بفهمي مســلمان هســتيد چقــدر زمــان صــرف مــی کني
چــرا نمــاز مــی خوانيــد؟ آیــا تــا بــه حــال از خودتــان پرســيده ایــد 
چــرا نمــاز مــی خوانيــد؟ روزه مــی گيریــد و...؟ آیــا تــا بــه حــال بــه 
ایــن موضــوع فکــر کــرده ایــد کــه اســالم چقــدر در رفتــار شــما 
تاثيــر دارد؟ خداونــد در روز قيامــت بــه مــن نمــی گویــد پروفســور 
رمضــان، اســتاد دانشــگاه آکســفورد بلکــه از مــن مــی پرســد طارق 
در دنيــا چــه کــردی؟ اصــول، ابــزار و هــدف در زندگــی بســيار مهم 
اســت و مهــم تراینکــه شــما براســاس چــه اصولــی و بــا اســتفاده 

طارق رمضان:
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از چــه ابــزاری مــی خواهيــد بــه هــدف خــود برســيد؟ اگــر نمــی 
توانيــد جــواب ایــن ســوال را بدهيــد الزم نيســت بــه غــرب حملــه 

کنيــد و همــه چيــز را از چشــم غــرب ببينيــد.
ــوع  ــوص موض ــه در خص ــفورد در ادام ــگاه آکس ــتاد دانش ــن اس ای
اســالم هراســی گفــت: موضــوع اســالم هراســی کــه امــروزه در 
اروپــا وجــود دارد بــه خــود مــا بســتگی دارد تــا وقتــی کــه مــا در 
دنيــا مشــارکت نداشــته باشــيم ایــن رفتــار نســبت بــه مــا وجــود 
ــر  ــه فک ــد ب ــش بای ــای واکن ــه ج ــلمانان ب ــت. مس ــد داش خواه
ــی  مشــارکت باشــند. بســياری از مســلمانان در کشــورهای اروپای
وقتــی بــا آنهــا وارد دیالــوگ مــی شــوی مــی گوینــد من مســلمانم 

ــان هســتم. ــی مهرب ول
ایــن پژوهشــگر دینــی اضافــه کــرد: یکــی از بحــران هــای جهــان 
ــورهای  ــه کش ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــی اس ــران علم ــالم بح اس
جهــان اســالم توليــدات زیــادی دارنــد ولــی چقــدر از ایــن توليدات 
بــا علــوم انســانی، پزشــکی، اقتصــادی و... در ارتباطنــد؟ بــه بيــان 
دیگــر علــوم اســالمی مــا چقــدر بــه فهــم ســایر علــوم کمــک می 
ــه  ــری نســبت ب ــان شــيعيان اوضــاع بهت ــن مي ــه در ای ــد؟ البت کن
ســنی هــا دارنــد و از علــوم اســالمی اســتفاده بهتــری مــی کننــد. 
بــه عنــوان مثــال مــا هميشــه دنبــال ایــن هســتيم کــه سيســتم 
هــای کاپيتاليســم و ليبراليســم را حالليــزه کنيــم ولــی هيــچ وقــت 
ــوگ  ــودن دیال ــر اینهــا، نب ــم. عــالوه ب ــرای آن نداری جایگزینــی ب
ــه  ــت. ب ــاک اس ــيار خطرن ــم بس ــلمان ه ــمندان مس ــن اندیش بي

ــان اســالم  ــروزی جه ــم مســئول مشــکالت ام ــل ه ــن دلي همي
ــه فــالن شــيخ و فــالن آیــت اهلل و... خودمــان هســتيم ن

از یهــودی هــا و مســیحی هــا بیشــتر مــی دانیــم تــا 
دیــن خودمــان

ــوع  ــت موض ــه اهمي ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــان در بخ رمض
ــا  ــروز م ــگ ام ــفانه فرهن ــح داد: متاس ــت و توضي ــگ پرداخ فرهن
بــه ســمت فرهنــگ غربــی مــی رود. موضــوع اســتعمار فرهنگــی 
ــاظ  ــران از لح ــت. ای ــم اس ــيار مه ــی بس ــی فرهنگ و خودفروختگ
فرهنــگ، شــعر و موســيقی بســيار غنــی اســت منتهــا بایــد ببينيم 
از اینهــا چگونــه مــی توانيــم اســتفاده کنيــم بــرای معرفــی بهتــر 
اســالم. مــا بایــد تــالش کنيــم حــس خوبــی نســبت بــه اســالم 
ایجــاد کنيــم. ضدغــرب بــودن جــای خــودش را دارد ولــی ایجــاد 
ــم  ــودش مه ــای خ ــم در ج ــالم ه ــه اس ــبت ب ــوب نس ــس خ ح
ــم خــوب نيســت  ِ ــک عال ــا ی ــک مســلمان خــوب، لزوم اســت. ی
مــی توانــد یــک فيلســوف یــا بازیگــر یــا نویســنده خــوب باشــد.
وی افــزود: بيائيــد بــه ایــن موضــوع فکــر کنيــم کــه هــدف مــا از 
بــودن چيســت؟ قــرار اســت چــه چيــزی بــه دنيــا اضافــه کنيــم؟ 
ــم در جهــان اســالم مشــارکت داشــته باشــيم؟  چطــور مــی تواني
البتــه کــه مــا بایــد بهــای فکــر و بيانمــان را بدهيــم چــون گفتــن 
حقایــق در ایــن دنيــا هزینــه دارد ولــی بایــد جــرات داشــته باشــيم 
و وارد دیالــوگ بشــویم. گاه بــه مــن ایــراد مــی گرفتنــد کــه چــرا 

بــا press tv بــه عنــوان یــک شــبکه شــيعی کار مــی کنــم ولــی 
ــا  ــود کــه ب ــرای مــن مهــم ب ــدارد چــون ب ــت ن ــرای مــن اهمي ب
برادرانــم دیالــوگ داشــته باشــم  مــا از ادیــان دیگــر مثل یهــودی و 
مســيحی بيشــتر مــی دانيــم تــا دینــی کــه خودمــان داریــم دليلش 
هــم واضــح اســت مــا بــا هــم کيشــان خــود دیالــوگ نداریــم. بــا 
ــا چندنفــر از ســایر  خودتــان فکــر کنيــد کــه در چندســال اخيــر ب
مذاهــب مالقــات و صحبــت داشــتيد. نبایــد فقــط تعــدادی از افراد 
ــا همــان هــا حــرف بزنيــم و براســاس  را انتخــاب کنيــم و بعــد ب

همــان هــا هــم نظــر بدهيــم.
ــائل   ــوص مس ــان در خص ــای رمض ــت ه ــش صحب ــن بخ آخری
ــن کار  ــد م ــر بگوی ــک نف ــه ی ــت: اینک ــود. وی گف ــی ب سياس
سياســی انجــام نمــی دهــم خــودش یعنــی مــن کار سياســی انجام 
ــا بســياری از  مــی دهــم. متاســفانه بحــث ســوریه باعــث شــده ت
مســلمانان بحــث فلســطين را فرامــوش کننــد واز آن غافل شــوند. 
ــالمی  ــث اس ــک بح ــط ی ــا فق ــطينی ه ــت فلس ــرای مقاوم ماج
ــه  ــم ب ــل ه ــن دلي ــه همي ــم اســت ب نيســت، بحــث سياســی ه
ــود مســلمانان هســتند.  ــا خ ــن دشــمن فلســطينی ه ــده م عقي

ــوه حســن  ــن ن ــرد: م ــه ک ــان اضاف ــر مســلمان در پای ــن متفک ای
البنــاء هســتم و بــه عقایــد او انتقاداتــی هــم دارم ولــی پدربــزرگ 
مــن کتابخانــه بزرگــی داشــت کــه در آن همــه گونــه کتابــی یافت 
مــی شــد و اینطــور نبــود کــه فقــط کتــاب هــای دینــی و یــا حوزه 

خاصــی را داشــته باشــد.

در  دینــی  تفکــر  مــدل  »دو  نشســت 
علوم انســانی« در تــاالر فردوســی دانشــکده 
ادبيــات و علوم انســانی دانشــگاه تهــران، بــه 
ــه  ــکده، ب ــجویی دانش ــيج دانش ــت بس هم
ــی)ره(  ــام خمين ــراض ام ــبت روز اعت مناس
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــيون، برگ ــه کاپيتوالس ب
ــم پورازغــدی، عضــو  نشســت، حســن رحي
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی ســخنرانی 

ــرد. ک

احتــرام بــه دیــن بــه عنــوان یــک 
فرهنــگ

حســن رحيــم پــور ازغــدی در ابتــدای ایــن 
ــانی  ــئله کس ــورت مس ــت: ص ــت گف نشس
ــه  ــن ب ــرای دی ــد ب ــه مدعی ان ــتند ک هس
ــد؛  ــرام قائل ان ــگ احت ــک فرهن ــوان ی عن
ــی  ــن، در مســائل اصل ــه شــرط اینکــه دی ب
بشــری از جملــه، در عرصــه عمومــی و 

ــد. ــته باش ــت نداش ــی دخال اجتماع
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــه ســه بخــش  ــن حــوزه را ب ــان در ای مدعي
دســته  داد:  توضيــح  و  کــرد  تقســيم 
اول افــرادی هســتند کــه بــه دیــن در 
ــرام  ــی  احت ــی و غيرمعرفت ــه خصوص عرص
می گذارنــد، و در واقــع تعــارف می کننــد؛ 
ــو  ــا گفت و گ ــا عميق ــا آن ه ــی ب ــی وقت یعن
می کنيــم، متوجــه می شــویم کــه دیــن 
ــه  ــد بلک ــت نمی دانن ــی معرف ــا نوع را اساس
ضــد معرفــت می داننــد. دســته دوم کســانی 
هســتند کــه بــرای دیــن غيرمعرفتــی احترام 
قائــل هســتند، بــه شــرط اینکــه وارد عرصه 

قــدرت و عرصــه عمومــی و ثــروت و 
معرفــت و منزلــت و عرصه اجتماعی نشــود، 
همانطــور کــه بــرای بی دینــی احتــرام 
ــز  ــی ني ــوع دین ــرای هــر ن ــل هســتند ب قائ

ــد. ــرام قائلن احت

دینداری، سلیقه شخصی
ــليقه  ــداری را س ــته دوم دین ــزود: دس وی اف
شــخصی می داننــد یعنــی یکــی بــا شــرک 
ــد.  ــا توحي ــد و یکــی ب ــار می آی ــر کن راحت ت
دیگــری مســيحی و برخــی بــا المذهبــی و 
هــر کســی بــا دینــی ســازگار اســت. همــه 
این هــا بــرای خــود دیدگاهــی اســت و 
ــه ابطــال،  ــات می شــود ن ــه اثب هيچ کــدام ن
نــه قابــل مقایســه اســت و نــه قابــل داوری. 
هــر کســی بــه یکــی دلبســتگی دارد و 
ــی  ــی و عمل ــک رویکــرد روان دلبســتگی  ی
اســت. یعنــی رویکــرد معرفتــی نيســت کــه 
شــما بخواهيــد چيــزی را بــه کســی اثبــات 

ــا ابطــال کنيــد. ی

هیچ کس سلیقه خودش را به دیگران 
تحمیل نکند

ازغــدی در ادامــه بيــان کــرد: درســت اســت 
ــرای  ــی ب ــر کس ــخصی ه ــليقه ش ــه س ک
خــودش محتــرم اســت و بایــد بــه ســالیق 
هــم احتــرام بگذاریــم، امــا؛ هيچ کــس نبایــد 
ســليقه خــودش را به دیگــران تحميــل کند. 
ایــن جملــه خيلــی حــرف قشــنگی اســت، 
امــا؛ خيلــی هــم غلــط اســت. غلط اســت نه 
به لحــاظ شــرعی و اخالقــی بلکه بــه لحاظ 

رحیم پور ازغدی مطرح کرد؛

گزاره های علوم انسانی ایدئولوژیک است/ نقطه آغاز سکوالریسم

ــزارش گــــ
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معرفتــی ایــن جملــه اشــکال دارد. یعنــی شــما بــه گزاره هایــی 
معتقــد باشــيد، امــا؛ بــه لــوازم آن گزاره هــا بــه لحــاظ عقلــی و 
منطقــی ملتــزم نباشــيد! درحالــی کــه اگــر کســی بــه چيــزی 
ولــو مــن بــاب ســليقه عقيــده داشــته باشــد، ایــن عقيــده التزام 

بــه لــوازم عقيــده دارد.

دسته سوم؛ گرفتار ایمان و کفر به بعض
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی درخصــوص مدعيــان 
ــج  ــی رن ــض درون ــک تناق ــوم؛ از ی ــته س ــت: دس ــوم گف س
می برنــد. شــخصا متدیــن هســتند، امــا؛ گرفتــار ایمــان و کفــر 
ــای  ــی از گزاره ه ــد، برخ ــی می گوین ــود. یعن ــض می ش ــه بع ب
ــول  ــود، قب ــوط می ش ــه اخــالق شــخصی مرب ــه ب ــی را ک دین
دارم. بخشــی کــه معطــوف بــه نهادهــای اجتماعــی و حقوقی و 
قضایــی و اقتصــادی و تعليــم و تربيت و غيــره مربوط می شــود، 

ــدارم. چراکــه گــزاره مقــدس منســوخ شــده اســت. قبــول ن
ــا  ــته ســوم قالب ــزود: دس ــوم اف ــته س ــاره دس ــه، درب وی در ادام
ــه  ــکيزوفرنی ب ــا اس ــيزوفرنی ی ــار ش ــتند و دچ ــودآگاه نيس خ
ــه  اندیــش و  ــن داران دوگان ــی هســتند. آن هــا دی لحــاظ معرفت
ــن نيســتند و هــم در  ــه هــم بی دی پارادوکســيکالی هســتند ک
بســياری از عرصه هــای دیــن دیــن دار نيســتند. در دنيــای دینی 

ــد. ــه ســر می برن ــی زیســتن ب اندیشــيدن و غيردین

شروع سکوالریسم
ــوم  ــته س ــود را دس ــث خ ــب بح ــدی مخاط ــور ازغ رحيم پ
قــرار داد و گفــت: مشــکل مــا ایــن دســته از آدم هــا هســتند. 
ــک  ــار ی ــم دارد. او گرفت ــف خاصــی از عل ــا تعری مخاطــب م
ــگاه  ــت. او دانش ــن اس ــی از دی ــخصی و غيردین ــف ش تعری
محــل تحصيــل را غيردینــی، مســجد را محــل تدریــس دین 
ــکوالر در  ــار س ــه آث ــا ترجم ــد ب ــالش می کن ــد و ت می دان
ــف  ــای مختل ــه از ایدئولوژی ه ــه هم ــانی ک ــوزه علوم انس ح
نشــأت می گيرنــد؛ بيــن امــر دینــی از غيردینــی و امــر 
خصوصــی از عمومــی تفکيــک کنــد. سکوالریســم از هميــن 

ــا شــروع می شــود. ج
ــرا،  ــل و اج ــه عم ــه عرص ــا ب ــراد بعده ــن اف ــزود: همي وی اف
ــه  ــرای جامع ــوند و ب ــات وارد می ش ــانه و تبليغ ــت، رس سياس
و  بــودن  دینــی  بيــن  آن هــا  می کننــد.  تصميم ســازی 
غيردینــی، غيرعلمــی و علمــی تفکيــک می کننــد کــه بــه آن 
ــه نظــری دارد  ــد. سکوالریســم جنب سکوالریزاســيون می گوین
و سکوالریزاســيون یــک تأثيرگــذاری بــر نهادهــای مختلــف در 
جامعــه اســت، بــرای اینکــه ایــن نهادهــا غيردینــی شــوند. این 
دســته از افــراد اساســا ســواد علمــی و آکادميــک و دینــی ندارند 

ــرآن و ســنت آشــنا نيســتند. ــا ق و ب

دین مبنای جامعه شناسی و تفکر انسان
از مهم تریــن مباحــث ایــن نشســت پرداختــن بــه دســته ســوم 
در تفکــر علــوم انســانی بــود کــه ایــن افــراد دیــن را شــخصی 
می پندارنــد و در زندگــی شــخصی خــود نمــاز می خواننــد و روز 
ــان  ــط اجتماعی ش ــی و رواب ــای عموم ــا، در دني ــد؛ ام می گيرن
اســالم یــک ســنت منســوخ شــده اســت. درحالی کــه اســالم 
تصویــر و جهان بينــی و هستی شناســی و خداشناســی و 
معرفت شناســی را در یــک بخــش دارد و در بخــش دیگــر 
ــير  ــوژی در مس ــری تکنول ــه کار گي ــی ب ــان یعن ــر جه تدبي
ــاع  ــل اجتم ــل و تحلي ــاء عم ــدی و منش ــا و فرمول بن ارزش ه
ــن را شــخصی کــرد و گفــت  ــوان دی و حکومــت اســت. نمی ت
دیــن تنهــا در خانــه باشــد و در اجتمــاع نباشــد. تنهــا در خانــه 
ــا، در اجتمــاع  ــدار باشــيم؛ ام ــدار و دین ــم و اخالق م دروغ نگویي
ــای  ــن مبن ــرم. دی ــده بگي ــردم را نادی ــق م ــم و ح دروغ بگویي

ــت. ــا اس ــر م ــی و تفک جامعه شناس

دین مزاحم صاحبان قدرت و ثروت
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگی گفــت: صاحبــان قدرت 
و ثــروت در دنيــا می خواهنــد دینــی نباشــد تــا آزادانــه حکومــت 
ــا نمی خواهــد در بنــد دیــن باشــد.  ــد. هيــچ قدرتــی در دني کنن
چگونگــی انســانی توليــد ثــروت مهــم اســت. صاحبــان 
ــون  ــد چ ــاد بيای ــه اقتص ــه عرص ــن ب ــد دی ــروت نمی خواهن ث
نمی خواهــد کســی مانعشــان شــود. ســوال اینجاســت کــه آن 
ــلمان  ــگاهی مس ــر دانش ــوان صاحب نظ ــوم، به عن ــته س دس
ــن  ــود؟چون دی ــی ش ــاد دین ــد اقتص ــرا نمی خواهن ــاد، چ اقتص
ــت  ــل مزاحم ــد حداق ــالش کنن ــد ت ــه بای ــت ک ــی اس مزاحم
ایجــاد شــود. مخاطــب مــا کســانی هســتند کــه دیــن دارنــد و 
دیــن اســالم را قبــول دارنــد؛ امــا، نمی خواهنــد دیــن بــه علــوم 

ــاع وارد شــود. انســانی و عرصــه اجتم

گزاره های علوم انسانی ایدئولوژیک است
رحيم پــور ازغــدی از دانشــجویان خواســت تنهــا، یــک کتــاب 
در هــر رشــته ای از رشــته های علوم انســانی بياورنــد تــا نشــان 
ــی و  ــای تجرب ــا گزاره ه ــن کتاب ه ــدی از ای ــچ بن ــم هي ده
ــا داوری و پيش فــرض و کامــال  ــی نيســت و صرف برهــان عقل
ایدئولوژیــک اســت. همچنيــن از دانشــجویان خواســت تــا یک 
ــی  ــوژی خاص ــار ایدئول ــه در اختي ــد ک ــان دهن ــوژی نش تکنول

نباشــد.
وی در ادامــه گفــت: همــه بــا یــک تعریــف از انســان و هســتی، 
خــدا را انــکار می کننــد، همــه خــود را علمــی می داننــد؛ امــا، تــا 
بــه اســالم می رســد غيرعلمــی مــی  شــود. مشــکل ایــن اســت 
ــد، در  ــدا می کنن ــا ج ــن را از دني ــه در سکوالریســم دی ــه هم ک
حالی کــه انبيــا آمدنــد تــا بگوینــد دیــن را از دنيــا جــدا نکنيــد؛ 

دنيــای دینــی نــه دیــن دنيــای.
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بيــان کــرد: 
ســکوالریزم در معنــای غربــی یعنــی اعتقــاد بــه اینکــه همــه 
ــه مذهــب پيــش  نهادهــای آموزشــی بایــد براســاس علــم و ن
ــوری  ــده چط ــد؟ عقي ــا می آی ــده از کج ــن عقي ــود ای ــد. خ رون
اثبــات می شــود؟ چــه ربطــی بــه علــم دارد؟ در تعریــف مذهــب 
می گوینــد مذهــب غيرعلمــی اســت و علــم هــم غيرمذهبــی 

ــت. ــده اس ــا آم ــا از کج ــن گزاره ه ــت. ای اس

ــه  ــت ب ــادت و خدم ــت عب ــدس در جه ــم مق عل
ــر بش

ــدا  ــه خ ــز ب ــه چي ــم هم ــالم  می گویي ــا در اس ــزود: م وی اف
متصــل و مقــدس اســت. چــون خــدا مظهــر و منشــاء اصلــی 
ــل  ــدا وص ــه خ ــم ب ــزی در عال ــه چي ــت و چ ــی اس ــر قدس ام
نيســت؟ همــه چيــز بــه خــدا متصــل و ناظــر و مقــدس اســت. 

در اســالم چــون منشــا حــق اهلل اســت پــس علــم و کار و ... نيــز 
ــا را نمی شناســد و  ــرب بشــر دني ــف غ ــدس اســت. در تعری مق
چــون نمی شناســد، مقدســاتش همــان ناشــناخته ها می شــود. 
امــا در فرهنــگ اســالمی علــم در جهــت عبــادت و در خدمــت 
ــت  ــدس اس ــاد مق ــس اقتص ــت، پ ــدس اس ــد، مق ــر باش بش
ــاد  ــا اقتص ــد ت ــرون می آی ــرای کار بي ــه ب ــه از خون ــی ک و کس

ــد، مقــدس می شــود. ــواده اش فراهــم کن ــرای خان ــری ب بهت
رحيم پــور ازغــدی گفــت: غربی هــا جــای مقدســات را عــوض 
ــد. او  ــر دادن ــا غيرمقدســات تغيي ــد و جــای مقدســات را ب کردن
می گویــد گــزاره دیــن از سياســت جداســت را ثابــت کننــد کــه 

جداســت و ثابــت کننــد ایــن جدایــی بــه نفــع بشــر اســت.

سکوالریزاسیون
ــرای  ــا ب ــد معن ــان اظهــار داشــت: چن ــور ازغــدی در پای رحيم پ
ــا بحــث  ــرای هــر معن ــا ب سکوالریزاســيون وجــود دارد کــه م
ــه آن اشــاره می کنــم.  مفصلــی داریــم و مــن در اینجــا تنهــا ب
یکــی دیــن متعلــق بــه زمــان خاصــی بــوده و تاریــخ مصــرف 
داشــته و امــروز روِز جامعــۀ غيردینــی اســت. این یک ادعاســت 
و کــدام آمــوزه دینــی را بــه زمــان گــره زده ایــد؟ ثابــت کنيــد؟ 

ــا، دروغ، جنایــت و... گذشــته اســت؟ ــا زمــان حســادت، زن آی
وی ادامــه داد: می گوینــد، نيروهــای فراطبيعــی را کنــار بگذارید 
و فقــط بــه حساســيت های زندگــی فــوری و ضــروری دنيــوی 
بياندیشــيد. ســوم؛ دیــن مربــوط بــه زندگــی خصوصــی اســت. 
ــف تســلط  ــای مختل ــر جنبه ه ــد ب ــی دارد و نبای ــت درون خصل
ــوق اقتصــاد و  ــد از جامعه شناســی حق ــذا نبای ــته باشــد و ل داش
علــوم انســانی و ... صحبــت کنيــم. چــه کســی گفتــه انســان 
ــخصيت و در  ــک ش ــی ی ــائل درون ــد؟ در مس ــه کني را دو تک
ــی یــک شــخصيت دوم داشــته باشــد؟ چهــارم؛  مســائل بيرون
ــای  ــا و باوره ــا، نهاده ــم؛ ام ــی را می پذیری ــای مذهب صورت ه
مذهبــی را نمی پذیریــم. یعنــی مذهــب بــه عنــوان موضوعــی 
ــد؛  ــی باش ــا روان شناس ــی ی ــی های جامعه شناس ــرای بررس ب
امــا، اگــر دیــن منشــا معرفتــی بــرای یــک بحــث باشــد بــا آن 
مشــکل داریــم. پنجــم؛ زمانــی جهــان را مقــدس می دانســتند؛ 
امــا، امــروز فهميدیــم که انســان و جهــان قابــل تعبيــر علمی و 
عقالنــی اســت و فقــط نيروهــای مــادی دخالــت دارنــد. ســوال 
اینجاســت کــه علمــی کــه فقــط نيــروی مــادی را نــگاه کنــد 
کافــی نيســت؛ چــون مــاده بــرای توضيــح اتفاقــات ایــن عالــم 
الزم هســت ولــی کافــی نيســت؛ امــا، کجــای دیــن گفتــه کــه 
فقــط نيروهــای معنــوی را ببينيــد و نيروهــای مــادی را نبينيــد؟

در پایــان ایــن نشســت رحيم پــور ازغــدی بــه ســواالت 
دانشــجویان در خصــوص دیــن و علوم انســانی و باورهــای 

موجــود در آن پاســخ داد.

ــزارش گــــ
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 متن پیش رو گزارشی از سخنرانی رضا داوری اردکانی، 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  علوم  فرهنگستان  رئیس 
و  تعلیم  از سلسله  نشست  های اخالق  دومین نشست 

تربیت است که در دانشگاه یزد برگزار شده است؛

رضــا داوری اردکانــی در ابتــدای ســخنانش اظهــار داشــت: تعليــم 
و تربيــت و اخــالق بــه هــم پيوســته انــد، هــر چنــد کــه اخالقــی 
بــودن را نمــی  تــوان آموخــت. آنچــه در اخــالق آموختنــی اســت 
ــر  ــا تذک ــالق ب ــت. اخ ــی اس ــل اخالق ــات و فضای ــاف صف اوص
ــل اخالقــی  ــد. بســيار خــوب اســت کــه فضای ــه وجــود مــی  آی ب
در وجــود آدمــی ملکــه شــود و البتــه صاحبــان ایــن ملکــه رفتــار 
خــوب و اخالقــی دارنــد امــا اخــالق برایشــان عــادت شــده اســت. 
اینهــا شــاید در شــرایط ســخت کــه بایــد تصميــم اخالقــی بگيرند 
هميشــه از عهــده برنياینــد. بــه ایــن جهــت اســت کــه مــی  بينيم 
صاحبــان زهــد و تقــوا چــون همــه زشــتی  هــا و ناروایــی  هــا را بــا 
عــادات اخالقــی خــود مــی  ســنجند در برابــر ناروایــی  های ناآشــنا 

هيــچ تکليفــی احســاس نمــی  کننــد و ســاکت مــی  ماننــد.
داوری اردکانــی در ایــن نشســت کــه بــا حضــور رئيــس و جمعــی 
از مســئوالن و اســتادان دانشــگاه یــزد برگــزار شــد، بــا توجــه بــه 
ــاوت  ــی متف ــت معان ــم و تربي ــالق و تعلي ــخاص از اخ ــه اش اینک
درمــی  یابنــد، ایــن پرســش  هــا را مطــرح کــرد: آیــا منظــور ایــن 
اســت کــه وظيفــه  تعليــم و تربيــت، تربيــت اخالقــی اســت؟ آیــا 
مدرســه بایــد علــم و تهذیــب را تــوأم کنــد و دانشــگاه  ها هــم باید 
بــرای تهذیــب اخــالق بکوشــند؟ آیا اخــالق قابــل آموزش اســت؟ 
علــم و اخــالق چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد و نســبت اخــالق بــا 

سياســت و هنــر و دیــن چيســت و چگونــه اســت؟
رئيــس فرهنگســتان علــوم ایــران در رابطــه بــا جایــگاه اخــالق در 
تاریــخ آمــوزش بشــر گفــت: بشــر از ابتــدا چــه بــی ســواد و چــه بــا 

ســواد در حــال آموختــن بــوده اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه ایــام ســوگواری محــرم گفــت: ایــام محــرم 
ــی  ــرف و آزادگ ــاه ش ــرم م ــالق دارد. مح ــا اخ ــی ب ــاط خاص ارتب
ــرای  ــه ب ــت ک ــين)ع( اس ــام حس ــر، ام ــد پيامب ــاه فرزن ــت. م اس
جلوگيــری از انحــراف اســالم و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و 
اصــالح امــت جــدش و حفــظ مــکارم اخالقــی هر چــه داشــت، داد 

ــداری و شــرف و آزادگــی و ایمــان شــد. ــزرگ دین و مظهــر ب

مناسک، خردمندی و ایمان؛ سه شأن حادثه کربال
وی ادامــه داد: حادثــه بــزرگ کربــال ســه شــأن دارد؛ یکــی شــأن 
ــی از  ــی بعض ــرع و حت ــل ش ــه اه ــت ک ــم اس ــک و مراس مناس
ــا مــی  دارنــد.  دوســتداران غيرمســلمان امــام حســين، آنهــا را برپ
شــأن دیگــر خردمندانــه بــودن و اخالقــی بــودن اســت و باالخــره 
بــه شــأن ســوم یعنــی ایمــان مــی  رســيم کــه جــان آن دو شــأن 
ــن و شــریعت  ــظ دی ــرای حف ــر، اســت. مراســم و مناســک ب دیگ
ــوان  ــی  ت ــورا نم ــيع را از عاش ــه تش ــه خصــوص ک الزم اســت، ب
جــدا کــرد. گویــی امــام ایــن مظهــر شــرف انســانی بــا فرزنــدان 
ــد. ــده بمان ــا تشــيع زن و کســان و یارانــش شــهيد شــده اســت، ت

ــر و  ــرم و صف ــاه مح ــای م ــزاداری ه ــت: ع ــی گف داوری اردکان
روضــه  خوانــی  هــا همــواره نگهبــان تشــيع بــوده اســت. بــا اینکه 
عــزاداران و برگزارکننــدگان و گردانندگان مراســم عــزاداری معمواًل 
ــد، گاهــی  ــه راســتی و درســتی ان ــل ب ــه اســالم و مای معتقــدان ب
اتفــاق مــی  افتــد کــه اشــخاص نــه چنــدان معتقــد و صالح نيــز به 
شــرکت در مراســم و حتــی در برگــزاری آنهــا عالقــه نشــان مــی  
دهنــد کــه شــاید خلــق و خــو یــا رفتارشــان بــا عظمــت عاشــورا 

چنــدان نســبتی نــدارد.
وی ادامــه داد: شــأن دوم یعنــی خردمنــدی و اخــالق بيشــتر مــورد 
توجــه و نظــر کســانی اســت کــه اســالم را یــک دیــن بــه تمــام 
معنــی اخالقــی مــی  داننــد و در رفتــار و گفتــار پيشــوایانش اخالق 

مــی  بيننــد. بــه نظــر آنهــا امــام حســين)ع( جنــگ نمــی  خواســت 
و بــرای جنــگ نيامــده بــود و هــر چــه توانســت کوشــيد تــا کار بــه 
قتــال نکشــد ولــی ســير امــور چنــان بــود کــه ناگزیــر می  بایســت 
از ميــان دو راه یکــی را برگزینــد. یــا بــه یزیــد و یزیدیــان تســليم 
ــر نادانــی و ســتم و  شــود یــا شــهادت را بپذیــرد. او تســليم در براب
تبــاه کــردن دیــن و دنيــای مــردم را نمــی  توانســت بپذیــرد پــس 
ــرف و  ــزت و ش ــال ع ــه کم ــن راه ب ــد و از ای ــهادت را برگزی راه ش

آزادگــی و مرتبــه  ای ورای اخــالق رســمی رســيد.
ــه  ــران ادامــه داد: شــأن ســوم حادث ــوم ای رئيــس فرهنگســتان عل
کربــال، ظهــور ایمــان بــه معنــی کامــل آن اســت. مؤمنان بســيارند 
ــن  ــه ای ــد. ب ــرار دارن ــان ق ــه  ای از ایم ــک در درج ــر ی ــا ه ام
جهــت اســت کــه در قــرآن از مؤمنــان خواســته شــده اســت کــه 
ایمــان بياورنــد )یــا أَُیَّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا آِمُنــوا( مرتبــه عالــی ایمــان 
ــه  ــل و ب ــا عق ــم آن ب ــد و درک و فه ــی  یاب ــق م ــدرت تحق ــه ن ب

ــاید محــال اســت. ــوار و ش ــل مشــترک دش خصــوص عق
وی افــزود: مــا لفــظ »رضــاً بقضائــک و تســليماً المــرک« را مــی  
شــنویم و برایمــان عــادی شــده اســت امــا کمتــر فکــر مــی  کنيم 
کــه تحقــق آن تــا چــه انــدازه دشــوار اســت. بــا ایــن رضا و تســليم 
اســت کــه عقــل و اخــالق بنيــاد مــی شــود و زندگــی نظــم قانونی 
پيــدا مــی  کنــد. مــردم و حتــی بعضــی از ناصالحــان کــه جانشــان 
یکســره آلــوده نشــده اســت، عظمــت حادثــه کربــال را درک مــی  
کننــد و نادانســته در برابــر آن ســر فــرود مــی  آورنــد. کســانی هــم 
ــه ســایه عظمــت حادثــه  ــردن ب ــا پنــاه ب ــد کــه ب شــاید نيــاز دارن
ــا  ــانند. اینه ــود را بپوش ــت خ ــای زش ــا و کرداره ــورا گفتاره عاش
اگــر امــام حســين را از جنــس و ســنخ خــود نداننــد شــاید راهــی 
ــود را ضــد  ــردار خ ــار و ک ــر رفت ــی اگ ــد یعن ــدا کنن ــه نجــات پي ب
عاشــورایی نداننــد بــه دیــن و آیيــن آســيب مــی  رســانند. محــرم 
مــاه مراســم عــزاداری اســت امــا اگــر بــه عــزاداری  هــای رســمی 

اکتفــا شــود شــاید درس  هــای عاشــورا بــی  اثــر شــود.

چهار وجه شرعی و سیاسی و اخالقی و ایمانی عاشورا
ــرعی و  ــه ش ــار وج ــورا چه ــه عاش ــت: حادث ــی گف داوری اردکان
ــه  ــان( دارد. وج ــی ایم ــه عال ــی )مرحل ــی و ایمان ــی و اخالق سياس
ــن  ــظ آیي ــرای حف ــام ب ــوم اســت. ام ــی  اش معل ــرعی و سياس ش
ــه معــروف و نهــی از منکــر برآمــد )شــأن  جــدش در مقــام امــر ب
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــون مخاط ــرعی( و چ ش
ــرای  ــت ب ــی  بایس ــر م ــود ناگزی ــتمکار ب ــادان و س ــی ن حکومت
ــه معــروف  ــا امــر ب برانداختــن آن بکوشــد )شــأن سياســی( امــا ب
ــوص  ــفر و بخص ــی س ــه در ط ــاری ک ــرش و رفت ــی از منک و نه
ــال داشــت، در طــی هــزار و چنــد صــد ســال درس  هــای  در کرب
بــزرگ اخالقــی بــه مســتعدان داد و باالخــره مرتبــه ورای اخــالق 
کــه از ســنخ احــوال معنــوی اســت و همــه وجــوه پيشــين نيــز در 

ــرد. ــی  گي ــرار م ــایه آن ق س

اخالق مثل هوا برای زندگی است
ــالق را  ــث اخ ــگاه بح ــرا دانش ــه چ ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
مطــرح کــرده اســت در حالــی کــه بایــد بــه کار آمــوزش بپــردازد، 
گفــت: وجهــش ایــن اســت کــه دانشــگاه شــاید مشــکلی در کارها 
احســاس کــرده و بــه ایــن نتيجــه رســيده اســت کــه اگــر اخــالق 
نباشــد، در آمــوزش هــم خلــل پدیــد مــی  آیــد. در شــرایط عــادی 
کــه علــم مــی  آموزیــم یــا پژوهــش مــی  کنيــم، روش و ســازمان 
ــاز نمــی  شــود.  ــه اخــالق احســاس ني ــون حاکــم اســت و ب و قان
ــدر  ــد ق ــر نباش ــه اگ ــت ک ــی اس ــرای زندگ ــوا ب ــل ه ــالق مث اخ
وجــودش معلــوم مــی  شــود. اخــالق بــه عنــوان مهــر و معرفــت 
ــاداری شــرط درســت انجــام شــدن  ــاد و همبســتگی و وف و اعتم

ــت. کارهاس
ــوم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  رئيــس فرهنگســتان عل

بــا اشــاره بــه اینکــه تــا انســان وجــود دارد اخــالق خواهــد بــود و 
ــد اســت بــه ســخن داستایوفســکی  ــا خداون اخــالق نســبت مــا ب
کــه گفتــه اســت »اگــر خــدا نباشــد هــر کاری مباح اســت« اشــاره 
کــرد و افــزود: هرگــز در هيــچ جامعــه  ای هــر کاری مبــاح نبــوده 
ــد را  ــون دارد و خــوب و ب ــه قان ــی موجــودی اســت ک اســت، آدم
تشــخيص می  دهــد. هيــچ زمانــی و هيــچ جامعــه  ای نبوده اســت 
کــه در آن خــوب و بــد شــناخته نشــده باشــد منتهــی خــوب  هــا 
و بدهــا هميشــه بــه یــک صــورت نبــوده و یکســان تحقــق نمــی  
یافتــه و مخصوصــاً اخــالق دگرگــون مــی  شــده و چــه بســا گاهی 
ــه زوال  ــاط ب ــن انحط ــده و ای ــاط ش ــتخوش انحط ــی دس در جای

اقــوام مــؤّدی شــده اســت.

اکنون اخالق در همه جا تنزل یافته است
وی ادامــه داد: اکنــون در عصــر مــا اخــالق در همــه جا تنــزل یافته 
و در کشــور مــا نيــز کــه بــرای اخــالق انقــالب کــرده اســت، ایــن 
ــد شــاید  ــه یاب ــن ســير ادام ــر ای ــاًل آشــکار اســت و اگ ــزل کام تن
ــی  ــگ جهان ــان جن ــزرگ شــود. از زم ــه  ای ب ــار فاجع ــان دچ جه
ــه  ــی ب ــی  اعتنای ــت و ب ــانی و حماق ــز پریش ــون هرگ دوم تاکن
موازیــن اخالقــی تــا ایــن انــدازه شــایع نبــوده اســت. نــه فقــط در 
دهــه  هــای اخيــر سراســر جهــان را آشــوب فراگرفتــه اســت بلکــه 
روشــنفکران هــم بــه نظریــه  هایــی مایــل و متوجــه شــده  انــد که 
قبــل از جنــگ جهانــی دوم زمينــه  ســاز ماجراهــای پــر درد و داغ 

نيمــه اول قــرن بيســتم بــود.
ــر  ــای اخي ــه  ه ــرا در اندیشــه سياســی ده ــتی چ ــزود: راس وی اف
ایــن همــه بــه کارل اشــميت اعتنــا مــی  شــود؟ در سياســت هيــچ 
ــورت  ــن ص ــه در بهتری ــدارد بلک ــق ن ــت مطل ــه  ای اهمي نظری
ســازنده و ویــران  کننــده اســت. کارل اشــميت فيلســوف بحــران 
بــود. آیــا توجــه بــه او نشــانه بحرانــی نظيــر بحــران ســال  هــای 
ــرن بيســتم ميــالدی اســت؟ اگــر  دهــه  هــای بيســت و ســی ق
ایــن تناظــر را بپذیریــم، ایــن را نــه تکــرار بحــران بلکــه صــورت 

عميــق  تــر بحــران تاریــخ غربــی بایــد بدانيــم.

غرب صرفا می سازد و مصرف می کند
ــد و در  ــی  آی ــد م ــد پدی ــا امي ــالق ب ــت: اخ ــی گف داوری اردکان
فرهنــگ و روابــط و مناســبات ميــان مردمــان قــوام و تحقــق مــی  
یابــد. تاریــخ غربــی بــه جایــی رســيده اســت کــه دیگــر اميــدی 
نــدارد بلکــه مــی ســازد و مصــرف مــی  کند. بــه عبــارت دیگــر در 
ایــن تاریــخ زندگــی دیگــر معنایــی جــز دوره کــردن شــب و روز و 
مصــرف کــردن و اشــتغال بــرای مصــرف نــدارد. پيداســت کــه در 
اینجــا مــراد از غــرب، غــرب جغرافيایــی و سياســی نيســت بلکــه 
شــيوه زندگــی شــایع در سراســر روی زميــن اســت. همــه جهــان 
ــگاه مــی  کننــد و ارزش  هــا هــم  ــه جهــان ن ــی ب ــا چشــم غرب ب

ــی اســت. ــی  ارزش  شــده غرب یکســره ارزش  هــای ب

آیا جهان به سوی فاجعه و نابودی می  رود؟
ــه و  ــوی فاجع ــه س ــان ب ــا جه ــرایطی آی ــن ش ــزود: در چني وی اف
نابــودی مــی  رود؟ ایــن کــه مســير انحطــاط ســرعت گرفته اســت 
ــه کجــا  ــه بپرســند جهــان دارد ب ــه فکــر وادارد ک ــد همــه را ب بای

رضا داوری اردکانی:

آیا جهان به سوی فاجعه و نابودی می  رود؟

ــزارش گــــ
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مــی  رود و چــه بــر ســر آدمــی خواهــد آمــد؟ آیــا دیــن مــی  توانــد 
ــد؟ درد  ــری کن ــه جلوگي ــروز فاجع ــه اخــالق مــدد برســاند و از ب ب
ایــن اســت کــه دیــن نيــز در معــرض آســيب قــرار گرفتــه و گــروه  
ــم  ــرب، پرچ ــرق و غ ــان در ش ــر جه ــده  از سراس ــرد آم ــی گ های
دیــن بــه دســت گرفتــه و بــه نــام دیــن هــر منکــری را مرتکــب 
مــی  شــوند و جهــان را پــر آشــوب مــی  کننــد و بــر اصــل اباحــه 
و مبــاح بــودن هــر تبهــکاری و فســادی صحــه مــی  گذارنــد و نــه 
فقــط دیــن را بــا رفتــار خــود از صحنــه خــارج مــی  کننــد بلکــه آن 

را بدنــام و تبــاه مــی  ســازند.
وی ادامــه داد: بــا وجــود ایــن مأیــوس نباشــيم و بدانيــم کــه هــر 
چــه بــر ســر جامعــه بشــری بيایــد بــه کلــی تبــاه نمــی  شــود زیــرا 
ــو  ــه م ــا حــق دارد گرچــه ممکــن اســت ب نســبتی کــه انســان ب
برســد، گســيخته نمــی  شــود و این نســبت تــا آدميــت وجــود دارد، 

هســت. مگــر اینکــه آدميــت بــه کلــی از بيــن بــرود.

جامعــه جدیــد اخــالق را بــه علــم و سیاســت واگــذار 
کــرده اســت

داوری اردکانــی تصریــح کــرد: هيــچ جامعــه فاضلــه محــض وجود 
نــدارد، گنــاه هميشــه هســت، مــا بــا اختيــار آفریــده شــده  ایــم و 
ــه هــر ســویی  ــواره ممکــن اســت ب ــار دارد هم ــه اختي بشــری ک
ــت  ــم و سياس ــه عل ــالق را ب ــد اخ ــه جدی ــود. جامع ــرف ش منح
ــه  ــوری کــه در گذشــته و در جامع ــی ام ــذار کــرده اســت، یعن واگ
 هــای قدیــم بــه عهــده دیــن و اخــالق بــود اکنــون بــه سياســت 

محــول شــده اســت.
ــت از  ــد سياس ــی  گوی ــه م ــی ک ــر ماکياول ــه تعبي ــاره ب ــا اش وی ب
اخــالق جداســت، گفــت: آیــا سياســت و علــم بــی  اخــالق و ضــد 
اخــالق انــد؟ پاســخ نمــی  توانــد مثبــت باشــد و مگــر روکــردن به 
علــم، امــر اخالقــی نيســت؟ علــم مایــه شــرف و فضيلــت اســت. 
ااّل اینکــه بــا غلبــه ســاحت علــم تکنولوژیــک ســاحت  هــای دیگر 

وجــود انســان از اثــر بيفتــد.
رئيـس فرهنگسـتان علـوم گفـت: در جامعـه جدیـد، علـم محـور 
زندگی اسـت و جهـان حول محـور علم مـی  چرخد، اخـالق جهان 
هـم اگـر تابع علم نباشـد بـا علـم و تکنولـوژی ميـزان می  شـود.

مردم در قرن 19 راستگوتر بودند
ــان  ــه یکس ــی هميش ــع در ادوار تاریخ ــه جوام ــان اینک ــا بي وی ب
نيســتند و یــک وجــه ندارنــد بــه شــرایط قــرن 1۹و ۲0 اشــاره کــرد 
و افــزود: قــرن 1۹ تنهــا قــرن صلــح اســت نــه اینکــه در ایــن قرن 
هيــچ بحرانــی وجــود نداشــته و بــا پایــان یافتــن آن صلــح و آزادی 
بــه پایــان رســيده باشــد. قــرن نــوزده قــرن پيشــرفت ســریع علم و 
برقــرار شــدن نظــم و ســامان و شــيوه معــاش جدیــد بــود و پيروی 
از ایــن نظــم و عقــل، رفتــار اخالقــی مردمــان را هــم صــورت مــی  
ــط و  ــم در رواب ــرن نوزده ــکای ق ــا و امری ــردم در اروپ ــيد. م بخش
ــد و مثــاًل  ــا یکدیگــر راســتگوتر و درســتکارتر بودن مناسباتشــان ب
مــی  دانيــم بعضــی از آنــان کــه رفتــار مــردم دیگــر مناطــق جهان 
ــا رفتــار خــود زشــت و ناپســند  را مــی دیدنــد، آنهــا را در قيــاس ب

مــی  دیدنــد و وصــف مــی  کردنــد.
داوری اردکانــی افــزود: ایــن اخــالق متأســفانه پایــدار نمانــد و نمی  
توانســت پایــدار بمانــد زیــرا در هميــن قــرن پيشــرفت، انگليســی  
ــون   ــا و ... ميلي ــی  ه ــا و امریکای ــدی  ه ــا، هلن ــا، فرانســوی  ه ه
هــا انســان را در شــمال افریقــا و در اندونــزی و امریــکای شــمالی و 
جنوبــی و سراســر روی زميــن کشــتند و بر آن ســرپوش نهادنــد. در 
قــرن ۲0 تکنولــوژی توســعه بيشــتر یافــت امــا مــردم اخالقــی  تــر 
نشــدند و در پایــان قــرن ۲0 ســازمان  هــای اداری و سياســی اروپــا 

هــم دچــار فســاد شــدند.

تاریخ جدید بر تمتع بشر در زندگی استوار است
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: اصــل تاریــخ جدید 
ــر تمتــع بشــر در زندگــی اســتوار اســت و ایــن بــه یــک اعتبــار  ب
حســن اســت امــا اگــر مطلــق شــود کار بــه حــرص بــی  پایــان و 

قهــر و غلبــه و ســتم مــی  انجامــد.

وی در ادامــه ســخنان خــود بــه تاریــخ علــم و فرهنــگ در جوامــع 
ــره   ــم به ــاً عل ــم صرف ــم قدی ــت: عل ــرد و گف ــاره ک ــالمی اش اس
منــدی نبــوده بلکــه مایــه شــرف بــوده و راهــی به ســوی ســعادت 
مــی  گشــوده اســت. قــرون دوم تــا ششــم دوران اوج علم اســالمی 
بــوده اســت امــا از قــرن هفتــم بــه بعــد ســير نزولــی نــه فقــط در 

علــم بلکــه در فرهنــگ و اخــالق نيــز مشــاهده مــی  شــود.
وی بــا بيــان اینکــه هيــچ جامعــه  ای بــی  اخــالق نمــی توانــد دوام 
ــم مصرفــی  ــاً عل ــم صرف ــی عل داشــته باشــد، گفــت: اگــر در جای
باشــد و مــردم غایتــی جــز مصــرف نداشــته باشــند آن جامعه شــأن 

اخالقــی نمــی  توانــد داشــته باشــد.
ــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــه مــی  شــود کــه یــک  او در ادامــه ب
ــی  شــود و اینکــه آدم چــه موجــودی  ــح م ــا صال ــه فاســد ی جامع
اســت و چــه تفاوتــی بــا حيوانــات دارد، گفــت: انســان تاریــخ، یعنی 
گذشــته و آینــده دارد امــا حيوانــات تاریــخ ندارنــد و همــواره بر یک 
نهــج زیســته  انــد و همچنــان زیســت مــی  کننــد. آدميــان عبــرت 
ــد. ســه ســاحت وجــودی انســان کــه ســاحت تمتــع،  و اميــد دارن

عقــل و ایمــان اســت انســان را از حيوانــات متمایــز مــی  کنــد.
داوری گفــت: در فرهنــگ دینــی مــا ســه ســاحت شــریعت، 
ــه جــای ســاحت  هــای شــهوت و غضــب  طریقــت و حقيقــت ب
و عقــل کــه فيلســوفان بــه آن مایــل بودنــد مطــرح بــوده اســت. 
ــان  ــر ایم ــر اث ــت و اگ ــان اس ــالق و ایم ــع، اخ ــل تمت ــان اه انس

ــد. ــی  آی ــد م ــر پدی ــاحت دیگ ــان دو س ــادل مي ــد، تع باش

تعادل بین دو ساحت تمتع و روحانیت
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران ادامــه داد: فســاد و صــالح آدمــی 
بــه بــی  تعادلــی و غلبــه یکــی از دو ســاحت تمتــع و روحانيــت بــر 
وجــود انســان در هنــگام ضعــف ایمــان بازمــی  گــردد. وقتــی بيــن 
ایــن دو ســاحت تعــادل برقــرار باشــد مــردم در هــوای اخــالق بــه 
ــا وعــظ و  ــد. امــا اگــر ایــن تعــادل برقــرار نشــود، ب ســر مــی  برن
نصيحــت و درس نمــی تــوان مــردم را اخالقــی کــرد زیــرا گــوش 

شــنيدن وعــظ وجــود نــدارد. 
ــه در  ــان اینک ــا بي ــود ب ــخنان خ ــه س ــی در ادام داوری اردکان
جهــان کنونــی اخــالق رو بــه ادبــار دارد و نشــانه  هــای فســاد 
ــه وضــع کشــور خودمــان اشــاره کــرد  در همــه جــا پيداســت ب
ــم،  ــی نداری ــی خوب ــع اخالق ــر وض ــال حاض ــا در ح ــت: م و گف
آســان دروغ می گویيــم، بــی -پــروا تهمــت مــی  زنيــم، 
ــادی شــده اســت و مهــم اینکــه  ــری ع ــا ام ــرای م فحاشــی ب
از زیبایــی  هــا بــه آســانی چشــم مــی  پوشــيم و زشــت  هــا را 
زشــت نمــی  بينيــم. توقــع نيســت کــه جامعــه یکســره صــالح 
باشــد و مفاســد همــه از ميــان برونــد بلکــه بایــد بيندیشــيم کــه 
ــود و  ــتباه ش ــم اش ــا ه ــر ب ــر و خي ــی و ش ــتی و زیبای ــادا زش مب
اشــرار و اراذل کارهــای زشــت خــود را خــوب و زیبــا و صاحبــان 

ــد. ــراه بخوانن ــرف و گم ــت را منح فضيل

ــت  ــد در اداره و سیاس ــه بای ــانی چنانک ــوم انس عل
ــت ــده اس ــل نش ــور دخی کش

ــان  ــران در پای ــوم جمهــوری اســالمی ای رئيــس فرهنگســتان عل
ــم و پژوهــش  ــای عل ــه ج ــم دانشــگاه ک ــت: ببيني ســخنانش گف
ــد  ــی  توان ــه م ــه ای دارد و چ ــه وظيف ــع چ ــن وض ــت در ای اس
بکنــد؟ دانشــگاه مدرســه قدیــم نيســت. بلکــه جایــی اســت کــه 
ــوم متحــد و همــگام و یــک جهــت مــی  شــوند.  در آن همــه عل
ــم  ــارت دیگــر دانشــگاه مظهــر جامعــه  ای اســت کــه عل ــه عب ب
ــئون  ــه ش ــردد. هم ــی  گ ــم م ــا عل ــرخ آن ب ــت و چ ــون آنس کان
جامعــه در دانشــگاه ظهــور دارد و همــه علــم  هــای دانشــگاه برای 
زندگــی اســت. جامعــه جدیــد بــا علــم و پژوهــش بــه خود ســامان  
ــد. دانشــگاه  ــی  کن ــع م ــدودی رف ــا ح ــص را ت ــد و نواق ــی  ده م
پيشــرو جامعــه اســت و جــدا از جامعــه نيســت. متأســفانه در کشــور 
مــا علــوم انســانی چنانکــه بایــد در اداره و سياســت کشــور دخيــل 
نشــده اســت. اگر علــوم پایه و مهندســی در کار ســازندگی شــرکت 
ــی و  ــازماندهی و هماهنگ ــانی در س ــوم انس ــکی و عل ــد، پزش دارن

ــد.  ــان مؤثرن ــی و درم آســيب  زدای

تکنیک غایت آدمی نیست
داوری گفــت: متأســفانه در حــال حاضــر مــا بــه علــوم انســانی و به 
ادب و هنــر چنــدان اهميــت نمــی  دهيــم زیــرا غایــت را تکنيــک 
مــی  دانيــم. همــه جهــان غایــت بشــر را دسترســی بــه تکنولــوژی 
و اســتفاده از آن مــی  داننــد. بــا تکنيــک نمــی  تــوان مخالفــت کرد 
امــا تکنيــک غایــت آدمــی نيســت و مخصوصــاً در کشــوری کــه 
مهنــدس تربيــت مــی  کنــد و بــه خــارج مــی  فرســتد و تکنولوژی  
هــای متوســط را از خــارج خریــداری مــی  کنــد، چگونــه تکنيــک 

مــی  توانــد غایــت زندگــی باشــد؟
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در دانشـگاه  هـای مـا سـه برابـر متوسـط 
جهـان، مهندس تربيـت می  شـوند و بعضـی از بااسـتعدادترین آنها 
که سـرمایه های بزرگ کشـورند بـه خارج مـی  رونـد و در آنجا می  
ماننـد، گفت: درسـت اسـت که مـا با ایـن کار به علم جهـان کمک 
مـی  کنيم اما کاش می  توانسـتيم انـدازه را رعایت کنيم و بـه اندازه 
احتياج کشـور خود دانشـمند و پزشـک و مهندس تربيت کنيـم و از 

آنهـا در جای شایسـته  شـان بهـره ببریم. 
ــر  ــا اگ ــت ام ــه نيس ــظ و موعظ ــگاه وع ــه دانش ــزود: وظيف وی اف
ــرایط  ــه ش ــد ک ــر بده ــردم تذک ــه و م ــه جامع ــد ب ــگاه بتوان دانش
کشــور چيســت و چــه  هــا مــی  تــوان کــرد و بایــد کــرد و علــم را 
بــرای چــه بایــد فراگرفــت و ... کار بزرگــی کــرده اســت. شــاید اگر 
دانشــگاه در مقــام مناســب خــود قــرار گيــرد و بتوانــد بــه وظيفــه 
اصلــی خــود عمــل کنــد ایــن مقصــود هــم حاصــل شــود. وظيفــه 
ــاج  ــورد احتي ــب و م ــش مناس ــوزش و پژوه ــگاه آم ــی دانش اصل

کشــور اســت.

90 درصد پژوهش  های ما صوری و تکراری است
ــرای  ــم و ب ــی  کني ــر فکــر م ــا متأســفانه کمت ــرد: م ــار ک وی اظه
عمــل کــردن، خــود را محتــاج فکــر کــردن نمــی بينيــم. دانشــگاه 
ــوان پژوهــش  هــای  ــا بت ــه تفکــر مجــال بدهــد ت ــد بيشــتر ب بای
ــای  ــال حاضــر ۹0 درصــد پژوهــش  ه ــام داد. در ح ــبتر انج مناس
مــا صــوری و تکــراری اســت و نمــی  دانيــم در کجــا بــه چــه کار 

ــد؟ مــی  آی
داوری اردکانـی تصریـح کرد: اخـالق به یک اعتبار امر فردی اسـت 
امـا کار اخالقی در فضـای جامعه صـورت می گيرد. وقتـی مردم در 
هـوای فسـاد نفـس می  کشـند، اخالقـی بودن دشـوار می  شـود و 
آنها که مسـتعد فسـادند زودتر فاسـد می  شـوند و مجال را از دست 
اهـل صـالح مـی  گيرنـد. کاش مـی  توانسـتيم بـه وضـع اخالق 
خـود و به گفتار و رفتـار خود بيندیشـيم. درس اول اخـالق، مراقبت 
اسـت. همه ما باید غمخوار خویش باشـيم و همواره از خود بپرسـيم 
در نسـبت بـا دیگـران چـه مـی  توانيـم بکنيـم و چـه کـرده -ایم؟ 
شـرط اخالقی  بـودن تواضع و شـناختن حد خود اسـت. با شـناختن 
حـد خود دیگـری و دیگـران هـم جایـگاه پيدا مـی  کنند. بـا قبول 

دیگـری، وفـا و اميـد، و باالخـره اخالق بـه وجود مـی  آید.

اخالق نمی  تواند صرفا آموزشی و آموختنی باشد
وی گفــت: تعليــم و تربيــت بــا اخــالق مرتبــط اســت و در آن نمــی  
ــا  ــد صرف ــا اخــالق نمــی  توان ــه اخــالق توجــه نکــرد. ام ــوان ب ت
ــا  ــن شــأن وجــودی م ــی  تری ــی باشــد. معمای آموزشــی و آموختن
ــم  ــه درســتی ندانســته  ای ــز ب ــا هرگ ــان اســت. م شــأن اخالقيم
ــه  ــرو آن فاصل ــه قلم ــم ک ــه بداني ــت و چگون ــالق چيس ــه اخ ک
ميــان آســمان و زميــن اســت و آدمــی در ایــن فاصلــه از »احســن 
تقویــم« تــا »اســفل ســافلين« ســير مــی  کنــد. مــا وظيفــه داریــم 
کــه مواظــب رفتــار خــود باشــيم و مســئوليت رفتــار و گفتــار خــود 
ــم امــا ایــن  ــه درس اخــالق داری ــاز ب ــم. مــا ني ــه عهــده گيری را ب
ــل  ــی اخــالق غاف ــس از وضــع کنون ــر اســت. پ درس، درس تذک
نباشــيم. اوليــن درس بایــد مــا را بــه نقــص  هایمــان متوجــه کنــد. 
اگــر همــه خــود را اهــل صــالح مــی  دانيــم، بــه اخــالق چــه نيــاز 
ــی   ــد، ب ــندیده باش ــی پس ــور کل ــه ط ــر ب ــازی اگ ــی  ني ــم؟ ب داری
نيــازی بــه اخــالق ناپســندیده و زشــت اســت. مــردم مــا هــم برای 
ــد بيندیشــند کــه چــرا از  ــد و بای معرفــت و اخــالق انقــالب کردن

ــد. ــده  ان ــد و دور مان ایــن مقصــد و مقصــود همچنــان دورن

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

 رهبر معظم انقالب امسال را با نام »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« نامگذاری کردند و انتظار می رفت این امر 
تا حدودی تحقق یافته و اقدامی عملی در این خصوص 
توسط دولت صورت گیرد. اما به نظر می رسد نه تنها در 
اقدام بلکه در تفسیر اقتصاد مقاومتی نیز میان دولتمردان 
ابهام وجود داشته و برخی آن را لیبرالی تفسیر می کنند 
و یا برنامه های معمول وزارتخانه ها را به اسم اقتصاد 
مقاومتی جا می زنند. برای بررسی این موضوع و همچنین 
دگردیسی و تفسیر به رای در برخی مفاهیم معطوف به 
اقتصاد مقاومتی به سراغ حجت اهلل عبدالملکی عضو هیئت 
علمی دانشگاه امام صادق)ع( رفتیم. متن زیر مشروح 

گفتگوی مهر با این استاد دانشگاه است.

نظــام  بخشــنده  عینیــت  مقاومتــی  اقتصــاد 
اســت اســالم  اقتصــادی 

ــه ریشــه  ــوال ک ــن س ــه ای حجــت اهلل عبدالملکــی در پاســخ ب
ــی  ــالمی ایران ــت اس ــد در هوی ــی را بای ــاد مقاومت ــای اقتص ه
ــا  ــی صرف ــاد مقاومت ــه اقتص ــا اینک ــم و ی ــتجو کني ــود جس خ
یــک ابــزار و یــک روش بــرای اداره کشــور اســت گفــت: 
اقتصــاد مقاومتــی یــک نظــام اقتصــادی اســت. رهبــر انقــالب 
ــد اقتصــاد مقاومتــی عينيــت بخشــنده نظــام اقتصــادی  فرمودن
ــب  ــک مکت ــده ی ــی ش ــام اقتصــادی عمليات اســالم اســت. نظ
اقتصــادی اســت. مکتــب اقتصــادی مجموعــه هنجارهــا 
و بایدهــا و نبایدهاســت. وقتــی ایــن دســتورالعمل هــای 
ــد  ــی آی ــک شــکلی در م ــه ی ــق شــود اقتصــاد ب ــاری محق رفت
ــال در  ــد. مث ــی گوین ــادی م ــام اقتص ــکل، نظ ــن ش ــه ای ــه ب ک
ــای  ــوزه ه ــک کالن آم ــه ی ــم ک ــب ليبراليس ــرای مکت ــر اج اث
ــد، نظــام  ارزشــی هســتند و از جنــس هنجــار و بایــد و نبایــد ان
اقتصــادی آن، شــکل خاصــی بــه خــود مــی گيــرد. مثــال نظــام 
بانکــی و بنــگاه هــای توليــدی و اصنــاف و... آن شــکل خاصــی 
ــب  ــک مکت ــه خروجــی ی ــن شــکل اقتصــاد ک ــد. ای ــی گيرن م

ــود. ــی ش ــده م ــادی نامي ــام اقتص ــت نظ ــادی اس اقتص
وی ادامــه داد: مــا  نظــام هــا را بــر اســاس مکتبــی کــه در پــس 
آن اســت نــام گــذاری مــی کنيــم. اگــر مــا همــه آمــوزه هــای 
اقتصــادی اســالم را کــه هنجــاری هســتند رعایــت کنيــم اعــم 
از حرمــت ربــا و اســراف و وجــوب عدالــت و تقویــت دانــش و... 

خروجــی خــاص خــود را دارد.
ــوژی اســت کــه  وی گفــت: آنچــه مکتــب را مــی ســازد ایدئول
ــد  ــی توان ــا م ــن باوره ــت. ای ــه اس ــای جامع ــده از باوره برآم
یــک اســم مشــخصی داشــته باشــد ماننــد ایدئولــوژی اســالم، 
ليبراليســم، سوسياليســم و... و یــا مــی توانــد ملغمــه ای باشــد و 

ــد. ــی و... باش بخشــی اســالمی و بخشــی غرب
ــذا اگــر مکتــب  ایــن اســتاد دانشــگاه امــام صــادق)ع( افــزود: ل
ــد  ــی آی ــد م ــی پدی ــی رســيد، نظام ــه اجرای ــه مرحل اســالمی ب
ــزار  کــه آن اقتصــاد مقاومتــی اســت. اقتصــاد مقاومتــی هــم اب
دارد چــون در چارچــوب نظــام ســازی کارهــای تکنيکــی 
ــزار بانــک و تکنيــک هــای مالياتــی  صــورت مــی گيــرد و از اب
و... اســتفاده مــی شــود. امــا الگویــی کــه بــرای بهــره بــرداری 
ــت.  ــب اس ــوب مکت ــی رود در چارچ ــه کار م ــا ب ــن ابزاره از ای
ــع  ــن جوام ــت و در بي ــه ای اس ــر اندیش ــک عنص ــب ی آن مکت

ــت. ــاوت اس ــف متف مختل
وی ادامــه داد: ممکــن اســت برخــی از ابزارهــای مــا در اقتصــاد 
ــد  ــابه باش ــی مش ــام غرب ــای نظ ــی از ابزاره ــا برخ ــی ب مقاومت

ــی مبنــای مکتــب هــا متفــاوت اســت. ول
عبدالملکــی گفــت: پيامبــر وقتــی نظــام ســازی کــرد، مکتبــی را 
مطــرح کــرد کــه خيلــی از ابزارهــای آن بــا مکتــب قبلــی کــه 

ــازار را تایيــد  ــود. مثــال پيامبــر عنصــر ب ــود، یکــی ب غيرالهــی ب
ــازل شــد کــه »احــل اهلل البيــع«. پيامبــر بعضــی  ــه ن کــرد و آی
ــت را  ــود داش ــت وج ــه در دوران جاهلي ــی ک ــواع قردادهای از ان

تایيــد کــرد.
وی افــزود: در نــگاه ليبــرال یکــی از ابزارهایــی کــه در تقویــت 
اقتصــاد وجــود دارد جنــگ اســت و هــر جــا منافــع آنهــا ایجــاب 
کنــد دســت بــه جنــگ مــی زننــد کــه در اســالم چنيــن نگاهــی 

وجــود نــدارد.
ــزود:   ــال اف ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــت اهلل عبدالملک حج
نامگــذاری امســال، نامگــذاری دقيقــی اســت و در بعــد گفتمــان 
ســازی و مفهــوم ســازی نيــز پيــش برنــده اســت. وقتــی شــما 
ــد آن  ــا بای ــد طبيعت ــی کني ــه ای را عمليات ــد برنام ــی خواهي م
ــک  ــم ی ــرعت فه ــش س ــرای افزای ــن راه ب ــد و بهتری را بفمي
موضــوع ایــن اســت کــه آن بــه مرحلــه اجــرا و عمليــات برســد.
ــک ســال اقتصــاد  ــه بناســت ظــرف ی ــی ک ــه داد: وقت وی ادام
ــرعت  ــز س ــم آن ني ــه فه ــد زمين ــود بای ــی ش ــی عمليات مقاومت
 Learning-by-doing جنــس  از  امــر  ایــن  گيــرد. 
ــن  ــوم را در حي ــت. مفه ــام کار اس ــا انج ــراه ب ــری هم یادگي

ــد. ــد، بفمي ــاد کني ــام را ایج ــد نظ ــی خواهي ــه م اینک
ــوزی  ــش آم ــه دان ــت ک ــن اس ــه ای ــبيه ب ــن ش ــت: ای وی گف
ــر را در  ــن ام ــا ای ــوزد و ی ــاری بيام ــر کالس، نج ــد س بخواه
کارگاه تجربــه کنــد. رهبــری ضمــن اینکــه از ســال 8۹ مفهــوم 
ــه  ــتور ب ــان دس ــد همزم ــی کنن ــن م ــی را تبيي ــاد مقاومت اقتص
اجــرا نيــز مــی دهنــد. امســال نيــز بــا نامگــذاری ســال 
ــم  ــاال رود و ه ــم ب ــرعت فه ــد س ــم بای ــل ه ــدام و عم ــه اق ب

ــود. ــاد ش ــای الزم ایج ــاخت ه زیرس

ــت  ــت درس ــا در دول ــی مخصوص ــاد مقاومت اقتص
ــت ــده اس ــم نش فه

ــفانه  ــا متاس ــت: ام ــادق)ع( گف ــام ص ــگاه ام ــتاد دانش ــن اس ای
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــکالتی ک ــی از مش یک
ــت و  ــده اس ــم نش ــت فه ــت درس ــا در دول ــی مخصوص مقاومت
ــو  ــود. ول ــی ش ــل نم ــز حاص ــج آن ني ــده نتای ــم نش ــون فه چ
اینکــه دولــت بــه اســم اقتصــاد مقاومتــی ۶۲5 پــروژه در یــک 

ــد. ــی کن ــف م ــر تعری ــع دیگ ــروژه در مقط ــع و ۲30 پ مقط
ــی درک نشــده و  ــای اقتصــاد مقاومت ــی مبن ــه داد: وقت وی ادام
در یــک چارچــوب ليبــرال تعریــف مــی شــود، نتيجــه ای در بــر 
نخواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد 

ــت  ــب اقتصــادی اســالم اســت، تقوی ــده از مکت ــی برآم مقاومت
ــی  ــاد یک ــد اقتص ــالمی در بع ــه اس ــگ و اندیش ــج فرهن و تروی
ــار  ــن ب ــت چندی ــازمان مدیری ــت. در س ــم آن اس ــر مه از عناص
ــود.  ــی ش ــته م ــده انگاش ــگ نادی ــد فرهن ــه بع ــده ک مطــرح ش
ــه  ــی ک ــگ موضوع ــن فرهن ــرض همي ــا ف ــه ب ــد ک ــه ان گفت
مــردم دارنــد بایــد اقتصــاد مقاومتــی را اجــرا کنيــم. ایــن خــود 
ــی  ــه یک ــی ک ــاد مقاومت ــداف اقتص ــه اه ــود ک ــی ش ــث م باع
ــک  ــون از ی ــد. چ ــاق نيفت ــی اســت اتف ــد مل ــت تولي از آن تقوی
ــی  ــته م ــه گذاش ــرال صح ــادی ليب ــگ اقتص ــر فرهن ــرف ب ط
ــام اقتصــادی  ــی نظ ــال خروج ــه دنب ــر ب ــرف دیگ ــود و از ط ش

ــت. ــالم اس اس

اســتقالل اقتصــادی یعنــی هضــم نشــدن در 
هاضمــه اقتصــاد جهانــی

ــه در  ــی ک ــورد تعاریف ــی در م ــاد مقاومت ــناس اقتص ــن کارش ای
ــی در  ــی مفهوم ــود و درگردیس ــی ش ــه م ــتقالل ارائ ــورد اس م
ــه و  ــه پای ــالم ک ــادی اس ــب اقتص ــت: مکت ــوص گف ــن خص ای
ــه  ــی دارد ک ــی اســت اصول زیرســاخت ارزشــی اقتصــاد مقاومت
ــرآن  ــه ق ــر اســاس آی ــی ســبيل اســت. ب ــده نف یکــی از آن قائ
نبایــد تعامــالت جامعــه اســالمی بــا دشــمن بــه نحــوی باشــد 
ــن زیرســاخت  ــه ســلطه آنهــا شــود. ای کــه در نهایــت منجــر ب
فکــری و اندیشــه ای اســالم بــرای اســتقالل اقتصــادی اســت. 
ــی  ــل م ــا تعام ــا دني ــما ب ــادی ش ــتقالل اقتص ــوب اس در چارچ
ــران  ــا دیگ ــه ب ــدارد ک ــث را ن ــن بح ــز ای ــالم هرگ ــد. اس کني
تعامــل نکنيــد. در ســيره پيامبــر و اميرالمومنيــن بــوده و هــم در 
مضمــون آیــات وجــود دارد کــه تعامــل بــا دیگــران الزم اســت 
و شــما از ایــن حيــث منتفــع مــی شــوید. حتــی در موضوعــات 
علمــی روایتــی داریــم کــه پيامبــر مــی گویــد »الحکمــۀ ضالــۀ 
ــن  ــده موم ــت گمش ــا« حکم ــث وجده ــا حي ــن یاخذه المؤم
اســت و هــر جــا آن را بيابــد دریافــت مــی کنــد، ولــو از فاســق 

ــر باشــد. ــا کاف ی
وی افــزود: پيامبــر در مدینــه کارشناســانی از کشــورهای دیگــر 
کــه خيلــی وقــت هــا غيرمســلمان بودنــد دعــوت مــی کردنــد 
کــه بــه مــردم حرفــه و فــن و... یــاد بدهنــد. ایــن یعنــی تعامــل 
بــا جهــان. امــا در عيــن حــال در ایــن تعامــالت نبایــد دشــمن 
بــر شــما غالــب شــود. ایــن مفهــوم اســتقالل اقتصــادی اســت. 
مقــام معظــم رهبــری هميــن مفهــوم مکتبــی اســالم را در ایــن 
ــی  ــادی یعن ــتقالل اقتص ــه اس ــد ک ــی کنن ــه م ــارت خالص عب

حجت اهلل عبدالملکی در گفتگو با مهر:

جهانی سازی نوعی استعمار نوین است/ تفسیر لیبرالی از اقتصاد مقاومتی
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ـــو گـفتــگـ

هضــم نشــدن در هاضمــه اقتصــاد جهانــی.
وی ادامــه داد: بازیگــران اقتصــاد جهانــی تعييــن مــی کننــد کــه 
ــر شــما هضــم در اقتصــاد  ــدر باشــد. اگ ــر کشــور چق ســهم ه
جهانــی شــدید قــدرت هــای بــزرگ چندیــن برابــر از منابع شــما 
ســود مــی برنــد. کســر کوچکــی از منافــع اقتصــادی کــه مــی 
ــی  ــد و اقتصــاد جهان ــی دهن ــه شــما م ــد داشــته باشــيد ب تواني
بقيــه را غــارت مــی کنــد و شــما را وابســته خــودش مــی کنــد. 
طــوری روابــط را تنظيــم مــی کنــد کــه شــما مجبــور شــوید بــه 

ایــن کســر کوچــک راضــی شــوید.

برخــی مــی گوینــد مــا بایــد در تقســیم کار جهانــی 
شــرکت کنیــم!

ــد  ــی گوین ــانی م ــل کس ــت: در داخ ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس ای
ــر و  ــه هکش ــبی ک ــای نس ــت ه ــه مزی ــاس نظری ــر اس ــه ب ک
ــد در  ــد، مــا بای ــی مطــرح مــی کنن اوهليــن دو اقتصــاددان غرب
تقســيم کار جهانــی شــرکت کنيــم و آن ایــن اســت کــه ایــران 
ــا  ــوالت ب ــزرگ محص ــای ب ــدرت ه ــد و ق ــام بفروش ــت خ نف

ــد. ــد کنن ــاال تولي ــوژی ب تکنول
وی ادامــه داد: گاهــی بــا ایــن مبنــا و بــا ایــن مغالطــه کــه ایــن 
تقســيم کار جهانــی بــه نفــع همــه اســت، اســتقالل اقتصــادی 

را نفــی مــی کننــد. الگــوی اقتصــادی اســالم ایــن اســت 
ــورت  ــدرت ص ــع ق ــان از موض ــا جه ــل ب ــه تعام ک

گيــرد و اگــر شــما مــی توانيــد بــا فــرآورده نفــت 
ــزوده برســيد، عقــل اقتضــا  ــه ارزش اف خــام ب

مــی کنــد کــه ایــن را بــه غربــی هــا واگــذار 
ــگاری مــی شــود  نکنيــد. گاهــی ســاده ان
ــرای  ــد. ب ــی ده ــی رخ م ــت طلب و راح
اینکــه بــه 1۲00 دالر ارزش افــزوده 
از هــر بشــکه نفــت دســت پيــدا کنيــم 
بایــد دانــش توليــد شــود و ایــن مســير 
ــت  ــی نف ــام فروش ــت، خ ــختی اس س
ــمن  ــت. دش ــی اس ــت طلب ــی راح نوع
ــما  ــد ش ــی خری ــما از او م ــه ش ــا آنچ ب

ــد. ــی کن ــه خــود م را وابســته ب
وی گفــت: اگــر وابســتگی بــه غــرب 

بــرای شــما در بخــش هــای مختلــف 
شــکنندگی و ســلطه آنهــا را بــه همــراه 

ــرد.  ــورت گي ــن کار ص ــد ای ــد، نبای ــته باش داش
بایــد کشــورهای طــرف تجــارت  ابتــدا  لــذا 

شناســایی شــود و بایــد بخشــی از زنجيــره هــای 
مزیــت دار شــناخته شــود و نــوع تجــارت را طــوری تنظيــم 

ــن  ــدرت اقتصــادی شــما شــود. ای ــت ق ــد کــه باعــث تقوی کني
اســتقالل اقتصــادی اســت.

جهانی سازی نوعی استعمار نوین است
ــازی و  ــی س ــوم جهان ــورد مفه ــی در م ــت اهلل عبدالملک حج
ــه  ــرای اینک ــرب ب ــت: غ ــورد گف ــن م ــا در ای ــی ه دروغ غرب
ــم  ــرد مفاهي ــود بب ــلطه خ ــر س ــر را زی ــورهای دیگ ــد کش بتوان
ــن  ــد ای ــی کن ــعی م ــی س ــا ابزارهای ــد و ب ــی کن ــد م ــا تولي زیب
مفاهيــم را بــه عنــوان ارزش در کشــورهای مــورد نظــر خــودش 
تبدیــل بــه فرهنــگ کنــد. یکــی از ایــن مفاهيــم جهانــی شــدن 
ــای  ــه کشــورها مرزه ــه هم ــن اســت ک ــا ای اســت. حــرف آنه
ــده  ــک دهک ــل ی ــان مث ــه جه ــد و هم ــود را بردارن ــی خ گمرک
بــا هــم تعامــل داشــته باشــند و بــرای اینکــه کشــورهای جهــان 
قبــول کننــد کــه ایــن اتفــاق بيفتــد غربــی هــا نظریــه جهانــی 
شــدن و اثــرات آن را بــرای کشــورها طــوری کــه خــودش مــی 

ــی دهــد. ــح م خواهــد توضي
وی ادامــه داد: مثــال مــی گویــد جهانــی شــدن باعــث افزایــش 
ــای  ــت ه ــيدن مزی ــت رس ــه فعلي ــاه، ب ــش رف ــت، افزای رقاب
کشــورها و... مــی شــود و افزایــش رفــاه و توليــد بــه نفــع همــه 
اســت. لــذا ایــن مفهــوم جهانــی شــدن بــه عنــوان یــک مفهــوم 

ــی شــود. کشــورهای  ــج م ــان تروی ــدس در کشــورهای جه مق
ــه  ــی شــدن ب ــان جهان ــه در جری ــد ک ــی کنن ــال م ــف خي ضعي

ــی شــوند. ــل م ــدرت هــای اقتصــادی تبدی ق
ــی بحــث  ــا چــه زمان ــی ه ــه غرب ــن ســوال ک ــا طــرح ای وی ب
جهانــی شــدن را مطــرح کردنــد؟ گفــت: عمدتــا مفاهيمــی کــه 
ــتای  ــه در راس ــت ک ــی اس ــازد مفاهيم ــی س ــرب م ــان غ جه
ــاج  ــه آن احتي ــت و ب ــرح اس ــودش مط ــعه خ ــرفت و توس پيش
دارد. زمانــی اینهــا بحــث جهانــی شــدن را مطــرح کردنــد کــه 
ــت و  ــاوری را در کشــور خودشــان تقوی ــد و فن ــای تولي ــه ه پای

ــد. ــم کردن محک

دو دوره انزوا در سیاست خارجی آمریکا
ــل  ــی مث ــل از 1۹50 مفهوم ــا قب ــرد: ت ــه ک عبدالملکــی اضاف
ــا  ــان ب ــت و آس ــل راح ــل تعام ــی مث ــدن و ارزش ــی ش جهان
ــی  ــکا کــه االن ســردمدار تجــارت جهان ــد. آمری جهــان نداری
ــه  ــود را ب ــاد خ ــی اقتص ــگ دوم جهان ــل از جن ــا قب ــت ت اس
ــی  ــت خارج ــزوا در سياس ــا دو دوره ان ــدد. م ــی بن ــدت م ش

ــگ  ــن جن ــی و بي ــگ جهان ــل از جن ــه قب ــم ک ــکا داری آمری
اول و دوم اســت و آمریــکا ارتبــاط و تعامــل خــود را بــا 
خيلــی از کشــورهای اروپایــی قطــع مــی کنــد. آمریــکا 
ــه از  ــی ک ــورهای غرب ــا کش ــت ب ــدون رقاب ــت ب ــی خواس م
ــا اســتفاده  فنــاوری بهــره منــد انــد خــود را تقویــت کنــد و ب
ــاد  ــم اقتص ــم ک ــدم واردات، ک ــودش و ع ــی خ ــازار داخل از ب
ــر  ــا و دیگــر کشــورها درگي ــد. اروپ ــدا مــی کن ــدی پي قدرتمن
ــی  ــود م ــا ناب ــت آنه ــوند و صنع ــی ش ــی دوم م ــگ جهان جن
ــی را  ــارت جهان ــث تج ــکا بح ــرایط آمری ــن ش ــود. در ای ش
ــل آزاد اقتصــادی  ــم تعام ــا ه ــه ب ــه هم ــد ک ــی کن مطــرح م
ــم.  ــی زن ــی م ــن مثال ــه ذه ــب ب ــرای تقری ــيم. ب ــته باش داش
ــای وزن  ــر نوپ ــتی گي ــن کش ــه م ــت ک ــن اس ــد ای ــن مانن ای
ــو  ــر وزن 1۲0 کيل ــل کشــتی گي ــو دارم و طــرف مقاب ۶0 کيل
ــت  ــی اس ــت، طبيع ــرده اس ــت ک ــال آن را تقوی دارد و 50 س
ــا منجــر مــی  ــه شکســت م ــن شــرایط ب مســابقات آزاد در ای

ــود. ش
وی ادامــه داد: بعضــی از کشــورهای اروپایــی و یــا شــرقی 
ماننــد ژاپــن پــس از اینکــه تبدیــل بــه قــدرت هــای اقتصــادی 

تبدیــل شــدند اینهــا بــا آمریــکا هــم پيمــان شــدند و WTO را 
ــی ســازی از آنجــا مطــرح شــد. ــد و بحــث جهان تشــکيل دادن

ــه  ــن اســت ک ــازی ای ــی س ــه جهان ــزود: خالص ــی اف عبدالملک
کشــورهای قدرتمنــد بــرای اینکــه بازارهــای کل جهــان را بــه 
ــدات  ــد، گمــرکات برداشــته مــی شــود و تولي تســخير در بياورن
کشــورهای ضعيــف بــا توليــدات کشــورهای قــوی قابــل 
ــر  ــود ب ــد خ ــود را از تولي ــت خ ــا حمای ــذا آنه ــت نيســت. ل رقاب
مــی دارنــد و اقتصــاد جهانــی در انحصــار قــدرت هــای بــزرگ 

ــد. ــی مان م
وی ادامــه داد: خالصــه و ریشــه جهانــی ســازی ایــن اســت کــه 
ــد. جهانــی  اقتصــاد جهــان در انحصــار چنــد قــدرت باقــی بمان
ــه  ــن ب ــت. ای ــت نيس ــت رقاب ــای تقوی ــه معن ــال ب ــازی اص س

ــت. ــن اس ــتعمار نوی ــی اس نوع
ــد را تســخير  ــی کــه انگليســی هــا هن عبدالملکــی گفــت: زمان
کردنــد بــرای تقویــت صنعــت نســاجی خــود، مــچ دســت نســاج 
ــد،  ــد کنن ــد تولي ــا نتوانن ــا آنه ــد ت ــع کردن ــدی را قط ــای هن ه
امــا االن بــا نظریــه جهانــی ســازی دیگــر نيــاز بــه لشگرکشــی 
ــه راحتــی صــورت مــی گيــرد. جهانــی  نيســت و هميــن امــر ب
ســازی کاری مــی کنــد کــه اصــال صنعــت کشــورهای ضعيــف 
ــف  ــان تضعي ــورهای جه ــه کش ــد را در هم ــد و تولي ــد نکن رش
کننــد. لــذا بــا ایــن نظریــه خــود کشــورها بــه طــور داوطلبانــه 

توليــد خــود را تضعيــف مــی کننــد.

الگوی جهانی سازی اسالمی
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه الگــوی 
ــت؟  ــالم چيس ــر اس ــد نظ ــازی م ــی س جهان
ــژه  ــی ســازی وی ــت: اســالم الگــوی جهان گف
خــود را دارد. قــرآن مــی فرمایــد »ومــا 
أرســلناک إال رحمــۀ للعالميــن« قــرار اســت 
رحمــت اســالم بــه کل جهــان برســد. 
ــرب  ــا غ ــالم ب ــازی اس ــی س ــاوت جهان تف
در مقــام نظریــه ایــن اســت کــه قــرار اســت 
همــه مشــمول رحمــت شــوند. ایــن رحمــت 
ــد  ــاه خواه ــی رف ــه معن ــوزه اقتصــادی ب در ح

ــوند. ــی ش ــاه م ــمول رف ــه مش ــه هم ــود ک ب
ســازی  جهانــی  الگــوی  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــی از مولف ــدارد. یک ــود ن ــتعمار وج ــالمی اس اس
هــای جهانــی ســازی کــه آمریکایــی هــا مطــرح مــی 
کننــد تقویــت ســلطه دالر اســت کــه حتــی اروپایــی هــا 
ــا  ــال 1۹۷1 ت ــکا از س ــد. آمری ــر مخالفن ــن ام ــا ای ــم از ب ه
ــی واردات آن  ــت، یعن ــی اس ــاری اش منف ــراز تج ــا ت االن دائم
بيشــتر از صــادرات اســت. در واقــع پــول بــدون پشــتوانه چــاپ 
مــی کنــد و واردات بيشــتر انجــام مــی دهــد و ایــن بــه معنــی 

ــردم اســت. ــج م ــردن دســت رن ــرقت ک س
ــال آن  ــه دنب ــی ســازی کــه اســالم ب ــزود: جهان عبدالملکــی اف
اســت افزایــش رفــاه همــه اســت. بــه لحــاظ تئوریــک افزایــش 
رفــاه همــه در یــک تعامــل جهانــی ممکــن اســت. مــا نظریــه 
ــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر دو  هــم افزایــی را داریــم و آن ب
نفــر بــا هــم تعــاون داشــته باشــند، توليــد افزایــش مــی یابــد و 

هــر دو منتفــع مــی شــوند.
ــی  ــی جهان ــه مبنای ــن نظری ــت: ای ــار داش ــان اظه وی در پای
ســازی اســت کــه در اندیشــه اســالمی مطــرح مــی شــود و همه 
ــی کــه  ــه، در فضای کشــورهای جهــان در یــک فضــای صادقان
ــح  ــری ترجي ــر دیگ ــس ب ــچ ک ــتند و هي ــدا هس ــده خ ــه بن هم
نــدارد مگــر بــه تقــوا و هيــچ کــس حــق دزدی و خيانــت نــدارد 
ــد و هــر کــس نتيجــه کار خــودش را  ــا هــم تعامــل مــی کنن ب
ــت  ــا محوری ــن اصــول کل جهــان ب ــا ای صاحــب مــی شــود. ب
ــوند و  ــی ش ــع م ــم جم ــدا دور ه ــی خ ــت ول ــد و محوری توحي
ــوی  ــک الگ ــع ی ــد. در واق ــی کنن ــرفت م ــد و پيش ــه رش هم
تعاونــی جهانــی در اقتصــادی کــه انقــالب اســالمی داعيــه دار 

ــد. ــی ده ــت، رخ م آن اس
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ـــو گـفتــگـ

فی  المیزان  طباطبایی،  عالمه  علمی  اثر  ترین  عظیم 
تفسیرالقرآن است که به تفسیر المیزان مشهور و معروف 
است. مشهور است که این تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن 
است یعنی عالمه در تفسیر قرآن به آیات قرآن مراجعه 
کرده و از آیات دیگر برای خود قرآن استفاده کرده است. 
در این صورت پس نقش اهل بیت)ع(  به عنوان مفسران 
قرآن چه می شود. اگر قرآن کریم در داللت خود تام و 
قرآن  تفسیر  در  بیت)ع(  اهل  نقش  پس  است،  کامل 
چیست؟ اینها مباحثی است که در گفتگو با حجت االسالم 
محمدحسن وکیلی، استاد حوزه به بررسی آن پرداختیم 

که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

ــل  ــام و کام ــود ت ــت خ ــم در دالل ــرآن کری ــر ق || اگ
اســت، پــس نقــش اهــل بیــت)ع( و روایــات ایشــان 
ــه  ــدگاه عالم ــت؟ دی ــم چیس ــرآن کری ــیر ق در تفس

ــت؟ ــؤال چیس ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس طباطبای
از نــگاه عالمــه طباطبایی، رســول خــدا)ص( و عتــرت آن حضرت، 
ــوده و  ــت ب ــر آن، حج ــرآن و غي ــير ق ــم از تفس ــور اع ــه ام در هم
در ایــن مســأل بيــن تفســير متشــابهات و تفســير غيرمتشــابهات 
ْکَر  تفاوتی نيســت. ایشــان در ذیــل آیــه شــریفه »َوأَنَْزلَْنــا إِلَْيــَک الذِّ
ُروَن«)نحــل/44( مــی  َل إِلَْيِهــْم َولََعلَُّهــْم َیَتَفکَّ لُِتَبيِّــَن لِلنَّــاِس َمــا نـُـزِّ
فرمایــد: ایــن آیــه داللــت دارد بــر حجيــت قــول رســول خــدا)ص( 
در بيــان آیــات قــرآن و تفســير آن، چــه آن آیاتــی کــه نســبت بــه 
ــد و  ــد و چــه آنهایــی کــه ظهــور دارن ــول خــود صراحــت دارن مدل
چــه آنهایــی کــه متشــابهند و چــه آنهایــی کــه مربــوط بــه اســرار 

الهــی هســتند.
اینکــه بگوئيــم: »بيــان و تفســير رســول خــدا)ص( تنهــا در تفســير 
متشــابهات و آن آیاتــی کــه مربــوط بــه اســرار الهــی انــد، حجيــت 
دارد و امــا آن آیاتــی کــه در مدلــول خــود صریــح و یــا ظاهرنــد و 
ــوارد  ــدا)ص( در آن م ــد، کالم رســول خ ــه تفســير ندارن ــاج ب احتي
ــا  ــه آن اعتن ــد ب حجــت نيســت« حــرف صحيحــی نيســت و نبای
ــات  ــت و در ملحق ــول اهلل)ص( اس ــان رس ــود بي ــن در خ ــود. ای ش
ــز  ــه هــدی)ع( اســت ني ــات ائم ــان بيان ــه هم ــاب ک ــان آن جن بي
مطلــب از ایــن قــرار اســت، زیــرا بــه حکــم حدیــث ثقليــن بيــان 
ــه  ــه آن اســت ب ــان رســول خــدا)ص( و ملحــق ب ایشــان هــم بي
خــالف ســایر افــراد، هــر چنــد صحابــه و یــا تابعيــن و یــا علمــای 
امــت باشــند کالمشــان حجــت نيســت. بــرای اینکــه آیــه شــریفه 
شــدن آن نمــی شــود، نصــی هــم کــه بتــوان بــه آن اعتمــاد نمــود 
ــد، در کار  ــی االطــالق کالم ایشــان کن ــت عل ــر حجي ــت ب و دالل

ــزان، ج 1۲، ص 380( ــه المي نيســت. )ترجم
ــان در  ــت ایش ــت)ع( و حجي ــل بي ــی اه ــت علم ــن مرجعي بنابرای
ــن  ــس از دانســتن ای ــود. پ ــد ب ــوظ خواه ــا محف ــه عرصــه ه هم
مقدمــه ببينيــم کــه جایــگاه حاکــی از ســنت و روایــات در تفســير 
قــرآن چگونــه اســت؟ آیــا روایــت از معصــوم کــه بــا وســائطی بــه 
دســت مــا رســيده همــان حکــم خــود کالم معصــوم را دارد یــا نه؟
بــرای فهــم ایــن مســأله پيشــاپيش بایــد بــه دو تعریــف از تفســير 
دقــت مــی کنيــم: تفســير در بحــث مــا بــه معنــای کشــف معنــا و 
مقصــود ظواهــر قــرآن )آنچه قــرآن در صــدد بيــان آن بوده اســت( 
اســت، ولــی گاهــی بــه معنــای بيــان مطالبــی زائــد کــه مکمــل 
ــی رود.  ــه کار م ــز ب ــت، ني ــات آن اس ــن آی ــا باط ــات ی ــی آی معان
مســلما مــا بــه اهــل بيــت)ع( بــرای تفســير بــه معنــای دوم )قابــل 
تفصيــل و جزئيــات مســائل کــه در قــرآن ذکــر نشــده( محتاجيم و 
اهــل بيــت)ع( در ایــن مســائل مطلقــا حجــت مــی باشــند. بحــث 

در اعتبــار روایــات در تفســير بــه معنــای اول اســت.

|| براســاس نظــر عالمــه طباطبایــی جایــگاه روایــات 

تفســیری در تفســیر قــرآن چیســت؟
اگــر روایــات تفســيری مــا را بــه نــکات و ظرایفــی از خــود آیــات 
رهنمــون شــدند کــه بــا توجــه بــه آن نــکات دقایــق آیــه آشــکار 
ــوده و از آن در تفســير اســتفاده  ــات مقبــول ب مــی شــد، ایــن روای
ــش  ــری نق ــه تعبي ــد و ب ــر نباش ــندش معتب ــه س ــود گرچ ــی ش م
روایــات در ایــن مــوارد صرفــا ارشــاد اســت و آنچــه حجــت اســت 
ــان داده  ــا نش ــه م ــکات آن را ب ــت ن ــه روای ــت ک ــه اس ــان آی هم

ــت. اس
ــه و  ــا ظاهــر آی ــات ب ــی آنجــا کــه روای ــن صــورت یعن ــر ای در غي
قرائــن درونــی آن تناســب نــدارد، روایــت بــه جهــت مخالفــت بــا 
قــرآن در تفســير بــی اعتبــار خواهــد بــود، گرچــه از ســند خوبــی 
نيــز برخــوردار باشــد و چنيــن روایتــی یــا حمــل بــر بيــان تأویــل و 

بطــن آیــه مــی گــردد و یــا طــرح خواهــد شــد.
ــی در بســياری از  ــه طباطبای ــه عالم ــن اســاس اســت ک ــر همي ب
ــتوار از درون  ــواهدی اس ــا ش ــيری را ب ــات تفس ــاد روای ــوارد مف م
آیــات بيــرون مــی کشــد و هنگامــی کــه بــه بحــث روائــی رســيده 
و روایــت تفســيری را نقــل مــی فرماینــد: مــی گویــد: »هــذا ممــا 
یؤیــد مــا قدمنــاه: ایــن مســئله، آنچــه را کــه پيــش از ایــن ارائــه 
ــی از  ــه یک ــد ک ــت بداني ــب اس ــد.« جال ــی کن ــد م ــم تایي کردی
بــزرگان وهابيــت پــس از کالمــی زشــت و آهانــت آميــز بــه عالمه 
ــی[  ــه طباطبائ ــن مضمــون دارد: او ]عالم ــی ســخنی بدی طباطبای
در تفســير آیــات چنــان بــا مهــارت مطلــب را بــه شــواهد قرآنــی 
مســتند مــی کنــد کــه انســان آن را مــی پذیــرد، ولــی وقتــی بــه 
بحــث روایــی او مــی رســيم، مــی بينيــم آنچــه او گفته اســت کالم 

جعفــر بــن محمــد مــی باشــد!
ــه  ــم ب ــرآن کری ــم ق ــا در فه ــاج م ــه احتي ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــد  ــه بای ــت ک ــا نيس ــن معن ــان بدی ــات ایش ــت)ع( و روای ــل بي اه
تــک تــک آیــات را در نــزد ایــن معلميــن الهــی بياموزیــم، بلکــه 
ــل ذوق تفســيری  ــن اصــل روش و ســپس تحصي ــس از آموخت پ
اهــل بيــت)ع( و بــاال بــردن ســطح فهــم از محسوســات بــه برکت 
ــن  ــه همي ــه ای ب ــورد هــر آی ــد در م ارشــادات ایشــان، مفســر بای
ــه  ــد و ب ــه را کشــف نمای ــاد آی ــع نمــوده و مف ــق و تتب روش تحقي
هميــن جهــت اهــل بيــت)ع( مــا را در مشــکالت و فتــن بــه قــرآن 

ــد. ــاع داده ان ارج
ــان  ــت)ع( در بي ــل بي ــی اه ــت علم ــی مرجعي ــب یعن ــن مطل ای
ــرآن  ــه ق ــبت ب ــان نس ــی ایش ــمت معلم ــن و س ــات قواني جزئي
منافــات نــدارد بــا اینکــه دیگــران نيــز بــا اعمــال ســليقه ای کــه 
از معلميــن حقيقــی یــاد گرفتــه انــد مــراد قــرآن مجيــد را از ظواهر 

ــد. ــش بفهمن آیات

|| تســلط عالمــه طباطبایــی بــر علــم حدیــث چگونه 
ــره  ــه از آن به ــود چگون ــیر خ ــت و در تفس ــوده اس ب

گرفتــه اســت؟
ــی در  ــه طباطبای ــوم عالم ــان، مرح ــات تفکيکي ــالف توهم برخ
ــام دوره  ــت در تم ــت درای ــی از جه ــالت حدیث ــات و تأم تحقيق
هــای اســالمی از نــوادر محســوب مــی شــوند و در بيــن معاصرین 
خــود نيــز در انــس بــا روایــات ممتــاز مــی باشــند. تســلط عالمــه 
طباطبایــی بــر احادیث بســيار عجيب اســت و اســتدالل ایشــان در 
رســائل خــود بــه احادیــث متنــوع کــه در کتــب مختلــف و ابــواب 

ــده اســت، شــاهد صــدق آن مــی باشــد. گوناگــون پراکن
ــی را  ــت فراوان ــود وق ــی خ ــای علم ــه فعاليته ــان در مجموع ایش
ــه  ــر اســت، از جمل ــم نظي ــه ک ــوده ک ــث نم ــا احادی صــرف کار ب
ــا برخــی  ــث همــراه ب ــه حدی ــت شــدت اهتمــام ب ــه عل ایشــان ب
دیگــر از اعاظــم ماننــد حضــرت آیــات ميالنــی، اردوبــادی، حجــت 
کــوه کمــری، ســيد صدرالدیــن جزایــری در طــول هشــت ســال 
یــک دور کامــل قســمتی از نســخه وســائل الشــيعه خــود را 
ــا نســخه اصــل شــيخ حــر و قســمتی دیگــر از آن را نســخه ای  ب
ــود،  ــا خــط مرحــوم شــيخ حــر تطبيــق شــده ب ــا واســطه ب کــه ب
تصحيــح نمودنــد و ایــن تــالش ارزشــمند ایشــان ســبب شــد کــه 
در طبــع اول وســائل الشــيعه کــه مشــتمل بــر بيســت جلــد بــود 
و مصححــان کتــاب بــه نســخه هــای معتبــر دسترســی نداشــتند، 
کتاب براســاس نســخه مرحــوم عالمــه طباطبایــی طبع شــود و در 
عمــل همــه بــزرگان و فضالیی کــه از طبع بيســت جلدی وســایل 
الشــيعه ســالها اســتفاده کــرده اند مدیــون زحمــات آن مرحــوم می 
باشــند. ایــن تــالش مرحــوم عالمــه نشــان از توجــه بســيار زیــاد 

ــث دارد. ــه احادی ایشــان ب
مرحــوم عالمــه طباطبایــی قبــل از ورود بــه تفســير الميــزان چــون 
اعتقــاد داشــتند کــه تفســير صحيــح مبتنــی بــر تســلط بــه روایات 
اســت ســه دور بحاراالنــوار را مطالعــه فرمــوده انــد و چــون گمــان 
ــوند،  ــرآن نش ــل ق ــير کام ــه تفس ــق ب ــاید موف ــد ش ــی فرمودن م
مشــغول نگاشــتن تفســير موضوعــی بــر اســاس روایــات گشــتند 
کــه محصــول آن رســاله هایــی چــون توحيــد و اســماء و وســائط و 
انســان قبــل الدنيــا و انســان فــی الدنيــا و انســان بعــد الدنيــا اســت 
ــق و  ــل دقائ ــات وارده و ح ــات و روای ــک در تفســير آی ــر ی ــه ه ک

ظرائــف آن حقــا اعجــاب برانگيــز اســت.
همچنيـن قبـل از ورود بـه تفسـير الميزان بـه جهت اهتمام بسـيار 
بـه روایـات، ابتدا بـه تفسـير روایـی پرداختند تـا آنجا که تفسـيری 
نگاشـتند روایـی بـه نـام »البيـان فـی المواقفـه بيـن الحدیـث و 
القرآن«)ایـن کتـاب که تفسـيری اسـت روایی بـر قرآن) تا اواسـط 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عالمه طباطبائی برای نوشتن المیزان سه دور بحاراالنوار را مطالعه کرد
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ـــو گـفتــگـ

سـوره یوسـف( در شـش جلد توسـط مرکز تهيه و نشـر آثـار عالمه 
طباطبایی منتشـر شـده اسـت.( که در آن همراهی و توافـق روایات 

اهل بيـت را بـه خوبـی اثبـات نمودند.
ــث  ــس احادی ــه تدری ــن، ایشــان حــدود 10 ســال ب ــر ای عــالوه ب
معرفتــی بحــار مشــغول بــوده انــد و چندیــن جلــد از بحــار را از بدو 
تــا ختــم و ازجملــه ابــواب توحيــد و معــاد را بــرای عــده ای از فضال 

تدریــس نمــوده انــد.
گذشــته از ایــن امــور بحثهــای روایــی عالمــه در تفســير در طــول 
ــوان بهتریــن  ــزان را مــی ت ــر اســت و المي ــی نظي ــخ شــيعه ب تاری
ــه در  ــان ک ــالف اخباری ــرا برخ ــد زی ــيعه نامي ــی ش ــير روای تفس
تفســير روایــی بــه ســند روایــات عنایتــی نــدارد و در مقــام تفســير 
و شــرح روایــات نيــز بــر نمــی آینــد. عالمــه در بحثهــای روایــی 
اوال بــه قــوت و ضعــف ســند عنایــت دارنــد و ثانيــا روایــات نبــوی 
ــی  ــه بررســی دالل ــا ب ــد و ثالث ــز نقــل مــی کنن اهــل تســنن را ني
آن مــی پردازنــد کــه تحقيقــات ایشــان در عرصــه تفســير احادیــث 
تفســيری و بررســی آن در تاریــخ شــيعه بــی نظيــر اســت و رابعــا 
ميــزان مطابقــت آن بــا قــرآن را مــی ســنجند. مجموعــه ایــن امور 
ســبب شــده اســت تفســير الميــزان مشــتمل بــر بهتریــن تفســير 

روایــی قــرآن کریــم نيــز باشــد.
عالمــه طباطبایــی بــا ســالها انــس بــا روایــات، روش تفســير قرآن 
ــان کســب  ــيری را از ایش ــه و ذوق تفس ــت)ع( آموخت ــل بي را از اه
کــرد و آنــگاه بــود کــه دســت بــه قلــم گرفــت و الميــزان را آغــاز 
ــه  ــت یگان ــط در درای ــه فق ــی ن ــه طباطبای ــن عالم ــود. بنابرای نم
ــبقت را از  ــوی س ــز گ ــت ني ــه در روای ــود، بلک ــش ب ــر خوی عص

ــه وی مــی رســد. ــه پای ــر کســی ب ــوده و کمت ــان رب همگن
جــان کالم عالمــه طباطبایــی در تبييــن نظریــه تفســير قــرآن بــه 
قــرآن ایــن اســت کــه قــرآن آنچــه را کــه مــی خواســته بگویــد 
ــی  ــرآن بيان ــی ق ــان کــرده اســت، یعن ــده بي کامــل و روشــن کنن
رمزگونــه نــدارد کــه چيــزی در ظاهــر بگویــد و مــراد واقعيــش چيز 
دیگــری باشــد کــه بایــد آن را در روایــات جســت. البتــه ایــن مدعــا 
در هــر متــن دیگــری کــه در داللــت تــام بــوده و از حکيمــی توانــا 
بــر ابــراز مــا فــی الضميــر خــود صادر شــده، صــادق مــی باشــد. هر 
نویســنده ای کــه ادعــا کنــد کــه کتابــی بــرای هدایــت و راهنمائــی 
نوشــته ولــی مطالبــی کــه از ظاهــر لفــظ آن فهميــده ميشــود مراد 
ــت و  ــال وی را از حکم ــت نيســت، عق ــوده و موجــب هدای وی  نب

ــد. ــارج می دانن ــت خ درای
عالمـه طباطبائـی می فرماید امـکان ندارد قـرآن که کتـاب هدایت 
اسـت در ظاهـر چيـزی بفرمایـد و روایتـی بيایـد و ادعـا کنـد کـه 
ظاهـرش مـراد نيسـت و منظـور از آن خـالف ظاهـر اسـت. چنين 

کتابـی دیگـر کتـاب هدایـت نيسـت و کتـاب اضالل اسـت.
پــس در یــک کلمــه جایــگاه روایــت، توضيــح و تبييــن مطالبــی 
اســت کــه در قــرآن آمــده اســت نــه حمــل آن بــر مطالــب خــالف 
ــر  ــالف ظاه ــه ای را برخ ــوان آی ــی می ت ــط در صورت ــر. فق ظاه

حمــل کــرد کــه قرینــه آن در درون خــود قــرآن ذکــر شــده باشــد 
کــه قــرآن از تماميــت در داللــت ســاقط نشــود و صفــت هــادی و 
راهنمــا بودنــش را از دســت ندهــد. از ایــن مطلــب مرحــوم عالمــه 
بــه تفســير قــرآن بــه قــرآن تعبيــر می فرمایــد و می گوینــد تفســير 
ــه  ــر ب ــالف ظاه ــر خ ــرآن ب ــل ق ــی حم ــات )یعن ــه روای ــرآن ب ق

وســيله روایــات( جائــز نيســت.
 لــذا از دیــد مرحــوم عالمــه مطالــب و معارفــی کــه قــرآن در صدد 
بيــان آن نبــوده و توضيحــی در آن بــاره نــداده، تخصصــا از بحــث 
ــح و  ــات در آن موضوعــات صحي ــه روای ــه ب خــارج اســت و مراجع
الزم اســت، چــه آنجــا کــه تمــام ســخن را بــه ابهــام وانهــاده و چه 

آنجــا کــه از بيــان تفصيــل مطلــب خــودداری نمــوده اســت.
ــام  ــه ابه ــی آن را ب ــال تمام ــد متع ــه خداون ــم اول ک ــراد از قس م
وانهــاده اســت الفاظــی اســت کــه دارای هيــچ ظهــوری نيســتند و 
براســاس قواعــد عمومــی فهــم متــن، فهميــده نمــی شــوند ماننــد 
ــده  ــی برآم ــام رمزگوی ــدا در مق ــرآن از ابت ــه ق ــه ک ــروف مقطع ح
ــه ای  ــوارد خدش ــه م ــن گون ــراد در ای ــتن م ــکار نگش ــت و آش اس
ــن در  ــرآن وارد نخواهــد کــرد. بنابرای ــودن ق ــت ب ــاب هدای ــر کت ب
قــرآن مجيــد، آیــه ای کــه هيــچ گونــه دسترســی بــه مــراد واقعــی 
اش نباشــد نداریــم و آیــات قرآنــی یــا بالواســطه محکمنــد ماننــد 
خــود محکمــات و یــا بــا واســطه محکمنــد ماننــد متشــبهات و اما 
حــروف مقطعــه فواتــح ســور اصــال مدلــول لفظــی لغــوی ندارند و 

بدیــن ســبب از مقســم محکــم و متشــابه بيروننــد.
مـراد از قسـم دوم مـواردی اسـت کـه دارای ظهـور هسـتند و بـه 
متکلـم می توان نسـبت داد که مراد از خویشـتن را بيان کرده اسـت 
امـا با وجـود این ظهـور، آیه بـه تمام جوانب مسـأله نپرداخته اسـت 
و خداونـد از مـا می خواهـد کـه بـرای دسـتيابی بـه تفاصيـل آن به 
شـارحين واقعـی قـرآن کـه همانا ائمـه هدی هسـتند رجـوع کنيم 
ماننـد قصـص، آیـات االحـکام، مسـأله معـاد و ... . در ایـن مـوارد 
روایـات مکمل قرآن اسـت نـه مخالف قرآن و مـا با روایت قـرآن را 
از ظاهـرش برنمی گردانيـم بلکه آنچـه را نفرموده از طریـق روایت 
به دسـت می آوریـم و به مقتضای نـور و هدایت بودن قـرآن کریم، 
آنچـه را که ایـن کتاب آسـمانی در مقـام بيـان آن بوده اسـت، حق 
و غيرقابـل انکار اسـت و نمـی توان بـه واسـطه روایـات از آنها رفع 

یـد کرد.

ــح  ــن و توضی ــز در تبیی ــت)ع( نی ــل بی ــیره اه || س
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــرآن چگون ق

ادعــای عالمــه طباطبایــی در غنــا و اســتقالل ناظــر بــه تــک تک 
آیــات قــرآن نمــی باشــد یعنــی نــه ایــن اســت کــه هــر آیــه ای 
هــر آنچــه را کــه مــی خواهــد بــه روشــنی گفتــه باشــد بلکــه چــه 
بســا فهــم مــراد آیــه ای مســتلزم تأمــل و تفحــص در ســایر آیــات 
قــرآن باشــد. قــرآن بــه عنــوان یــک مجموعــه نــور اســت و کتاب 
هدایــت و مبيــن و قهــرا در اســتناره و تبييــن، نيازمنــد غير نيســت. 

ــن اســت کــه  ــرآن ای ــان ق ــکات مهــم در فهــم زب آری یکــی از ن
قــرآن کریــم بــه عنــوان یــک کتــاب بــه هــم پيوســته نــازل شــده 
کــه برخــی از آیــات آن برخــی دیگــر را تفســير مــی کننــد و قرائــن 
ــه ای  ــن اســت در آی ــات ممک ــدی در بعضــی آی ــراد ج ــر م دال ب

دیگــر یافــت شــود.
ــه  ــرآن عالم ــه ق ــرآن ب ــير ق ــاس در روش تفس ــن اس ــر همي ب
طباطبایــی معتقدنــد آیــات متشــابه قــرآن نيــز بــا خــود محکمــات 
ــه  ــه ب ــدون احاط ــد ب ــت و معتقدن ــم اس ــل فه ــرآن قاب ــی ق درون
ــا مالحظــه یــک یــا چنــد آیــه نظــر نهایــی  قــرآن نمــی تــوان ب
ــاره مــی  قــرآن کریــم را بيــان نمــود. آیــت اهلل جــوادی در ایــن ب
فرمایــد: ایشــان مــی فرمــود: االن انســان بــه یــک یــا دو روایــت 
برخــورد مــی کنــد و مــی گویــد کــه حدیــث این چنيــن مــی گوید 
یــا اهــل بيــت چنيــن فرمــوده انــد. همچنيــن بــه یــک یــا دو آیــه 
ــد،  ــی گوی ــن م ــرآن چني ــه ق ــد ک ــی گوی ــد و م ــی کن برخــورد م
منطــق قــرآن ایــن اســت، در حالــی کــه ایــن روش اشــتباه اســت.

بایــد سراســر احادیثــی کــه در یــک زمينــه وارد شــده، جمــع بندی 
و آمارگيــری شــود، بعــد مطلــق بــا مقيدها تبييــن شــود، عامهایش 
بــا خــاص هایــش تخصيــص بخــورد«... تفســيری کــه در مســجد 
روزهــا مــی فرمــود از همــان اول ســوره شــروع مــی کــرد. وقتــی 
کــه احيانــا مــی خواســت آیــه ای را معنــا کنــد، از آیــات دیگــر هــم 
تــا حــدودی کمــک مــی گرفتنــد و آنهــا را تفســير مــی کردنــد، اما 
در آن جلســه ای کــه جمــع بنــدی نهایــی بــود مــی فرمــود: وقتــی 
مــا مــی توانيــم بگوئيــم قــرآن ایــن چنين مــی گویــد کــه حداقل، 
ــو یــک احاطــه ســطحی  ــا آخــر قــرآن را محيــط باشــيم ول اول ت

داشــته باشــيم.
ــه ای  ــر آی ــت، اگ ــم در دالل ــرآن کری ــتقالل ق ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــه را  ــح و قرین ــح باشــد آن توضي ــن و توضي ــاج تبيي ــرآن محت از ق
ــرای  ــر ب ــن مفس ــم، بنابرای ــرآن بجوئي ــود ق ــتی در درون خ بایس
کشــف قنــاع از قــرآن و تبييــن مــراد جــدی کالم وحــی، فقــط و 
فقــط مــی تواننــد از خــود قــرآن کمک بگيــرد نــه ضمائــم خارجی 
ــل  ــرآن، روشــی اســت در مقاب ــه ق ــرآن ب ــت تفســير ق و در حقيق
روش تفســير قــرآن بــه روایــات یــا قــرآن بــه عقــل و فلســفه یــا 

ــه. ــم و تجرب ــه عل ــرآن ب ق
روش تفســير قــرآن بــه قــران گرچــه ریشــه در ســنت معصوميــن 
دارد، بلکــه نخســتين معلمــان ایــن ســبک، ایشــان بــوده انــد ولــی 
بــا تأســف بســيار ایــن روش در طــول تاریــخ به فراموشــی ســپرده 
ــا تأثيرپذیــری از اســتاد خــود،  شــده اســت و عالمــه طباطبایــی ب
مرحــوم ســيدالعارفين و ســندالمتألهين آیــت اهلل الوحيــد حــاج ميرزا 
علــی آقــای قاضــی رضــوان اهلل عليــه در زمينه تفســير، بــدان روی 

آورده اســت و تفســير الميــزان را بــا آن ســبک نگاشــته اســت.
ــی در  ــن ســبک اســت، ول ــر ای ــد احياگ ــه هــر چن ــن عالم بنابرای
ــا کمبودهایــی  ــوآور اســت و هــر نــوآوری ای ب تفســير الميــزان، ن
ــع حــل همــه مشــکالت، در  ــن اســت کــه توق ــرو اســت و ای روب
بيــان حضــرت عالمــه و تفســير الميــزان نارواســت و اگــر عالمــه 
مطلبــی را در الميــزان براســاس ایــن ســبک حــل نکــرده اســت، 
ایــن بــدان معنــی نيســت کــه بــا ایــن ســبک قابــل حــل نباشــد.

ــر بلنــدی  ــا تعبي خــود ایشــان در آغــاز رســالۀ االنســان بعــد الدني
دربــاره ایــن ســبک دارنــد. آنجــا کــه مــی فرماینــد: انصافــا بایــد 
ــه کار  ــته، ب ــران گذش ــار و مفس ــارحان اخب ــه ش ــرد ک ــراف ک اعت
گرفتــن چنيــن روشــی را بــرای اســتنباط معانــی و مقاصــد آیــات 
و روایــات نادیــده گرفتنــد و در نتيجــه بــرای مــا در ایــن امــر آثاری 
ــه جــای نگذاشــتند. بنابرایــن کســی کــه  هــر چنــد ناچيــز نيــز ب
عــزم چنيــن اهــداف و غایاتــی کنــد، بــا وجــود اینکــه رســيدن بــه 
آنهــا دشــوار اســت و گام زدن در طریقشــان بــس دقيــق و ظریــف، 
ــگ  ــدان جن ــه مي ــالح ب ــدون س ــه ب ــد ک ــی مان ــون کس همچ

بشــتابد.
سـيره خـود اهل بيـت نيـز در تبييـن و توضيح قـرآن هميـن روش 
تفسـير قـرآن بـه قـرآن بـوده اسـت و هـر روش تفسـيری دیگری 
مخالف با روش و مسـلک اهل بيت اسـت و مخالفين ایـن روش در 
حقيقت مخالفين مسـلک اهل بيت عصمت و طهارت)ع( هسـتند و 

از این فيـض اسـتفاده از مکتب معصوميـن محرومند.
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ـــو گـفتــگـ

فرهنگ،  سیاست،  پیوند  با  مقاومتی  »اقتصاد  همایش 
اقتصاد« با همکاری مراکز مختلف مانند مرکز پژوهش 
های صدرا، دفتر تاریخ و تمدن، خانه مشروطیت و دفتر 
نشر آثار مقام معظم رهبری )موسسه پژوهشی فرهنگی 
این  شود.  می  برگزار  ماه  اسفند  در  اسالمی(  انقالب 
همایش در خرداد ماه امسال اعالم موجودیت نمود و اولین 
نشست خبری خود را برگزار کرد. عالوه بر وجه علمی 
و نظری همایش که مبتنی بر دریافت مقاله است، هدف 
اصلی آن تبیین و ترویج موضوع اقتصاد مقاومتی است.

برای صحبت در مورد چیستی این همایش و بررسی ابعاد 
اقتصاد مقاومتی در پیوند با سیاست و فرهنگ و اقتصاد به 
سراغ موسی نجفی، رئیس همایش رفتیم تا با وی گفتگو 

. کنیم
متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این استاد دانشگاه است؛

ــاد  ــش »اقتص ــتی همای ــورد چیس ــدا در م ||  در ابت
ــاد« و  ــگ، اقتص ــت، فرهن ــد سیاس ــا پیون ــی ب مقاومت

ــد. ــح دهی ــزاری آن توضی ــروت برگ ض
ــوع  ــخ و در موض ــی را در تاری ــاد مقاومت ــث اقتص ــابقه بح ــا س م
تحریــم داشــته ایــم. موضــوع اقتصــاد مقاومتــی یــک بعد ســلبی و 
یــک بعــد ایجابــی دارد. مــا فکــر کردیــم ایــن بحــث را بــه عنــوان 
یــک منظومــه فکــری تمــام عيــار نــگاه کنيــم. چــه در امســال یــا 
ســال هــای دیگــر قابــل اجــرا باشــد و چــه نباشــد. وقتــی طــرح 
ناقــص باشــد و ناقــص مطــرح شــود، ناقــص هــم فهميــده مــی 

شــود.
وقتــی کليــت طــرح را ولــو اینکــه همــه آن قابــل اجــرا نباشــد نگاه 
ــد  ــن طــرح بای ــذا ای ــم. ل ــا کجــا رســيده ای ــم ت ــم مــی فهمي کني
ــری  ــه فکــری رهب ــی دیگــر در منظوم ــب طــرح هــای کل در قال
مثــل بومــی ســازی و تحــول علــوم انســانی، جنبش نــرم افــزاری، 
الگــوی اســالمی ایرانــی پيشــرفت دیــده شــود. امــا اگــر بــه خــط 
ــن اســالمی اســت،  ــزرگ کــه همــان تمــدن نوی اســتراتژیک و ب
نــگاه کنيــم، اقتصــاد مقاومتــی جایگاهــی ویــژه و فراتــر از اقتصــاد 
پيــدا مــی کنــد. حتمــا یــک جــز مهــم آن اقتصــاد اســت. لــذا مــا 
ــد سياســت،  اســم همایــش را گذاشــتيم »اقتصــاد مقاومتــی، پيون
فرهنــگ، اقتصــاد« کــه نشــان دهيــم یکــی از محورهــای اصلــی 
مــا اقتصــاد اســت و آن هــم در یــک چشــم انــداز هویتــی و فکری 

خيلــی وســيع دیــده مــی شــود.
محورهــای دیگــری ماننــد محورهــای تمدنــی، اجتماعی، سياســی 
ــوزه  ــه ح ــد ب ــر بخواه ــم« اگ ــی تواني ــا م ــعار »م ــتيم. ش و... داش
اقتصــاد محــدود باشــد بــه »مــا نمــی توانيــم« تبدیــل خواهد شــد، 
چــون اگــر ایــن شــعار در حــوزه اقتصــادی صــد در صــد محقــق 
شــود ولــی در دیگــر حــوزه هــا ورود نداشــته باشــيم، کاری صورت 

نگرفتــه اســت.
ــزء  ــد ج ــتقالل را چن ــا اس ــر م ــد اســت اگ ــری معتق شــهيد مطه
کنيــم، مهمتریــن جــزء آن اســتقالل فرهنگــی و فکری اســت و تا 
اســتقالل فرهنگــی حاصــل نشــود اســتقالل سياســی و اقتصــادی 
حاصــل نخواهــد شــد. لــذا اقتصــاد مقاومتــی دایــره ای وســيع تر از 
خــود را شــامل مــی شــود کــه اگــر بــه آن دایــره هــا توجــه نکنيــم 

عمــال بــه جایــی نخواهــد رســيد.
شــاید گفتــه شــود بحــث اقتصــادی بــه مــا مربــوط نمــی شــود 
ــخ  ــی و تاری ــوم سياس ــای عل ــوزه ه ــا در ح ــص م ــون تخص چ
اســت امــا نــگاه مــا ایــن اســت کــه فقــدان نــگاه کلــی نســبت 
ــد آن را در اقتصــاد  ــی آســيب زاســت و نبای ــه اقتصــاد مقاومت ب
ــای  ــه ه ــدن زمين ــدون دی ــادی ب ــه اقتص ــم. وج ــه کني خالص
فکــری و فرهنگــی و اندیشــه ای، محــدود کــردن مفهــوم 

ــود. ــد ب ــی خواه اقتصــاد مقاومت

ــد اکنــون زمــان  پرســش دیگــر ایــن اســت کــه رهبــری فرمودن
ــی  ــوص کاف ــن خص ــرف زدن در ای ــت و ح ــل اس ــدام و عم اق
اســت. اول اینکــه اقــدام و عمــل ناظــر بــه دولــت اســت و در ثانــی 
مقولــه فرهنــگ ســازی هــم ذیــل اقــدام و عمــل قــرار مــی گيــرد 
ــاد هــم  ــه همــه ابع و فرهنــگ ســازی و بســتر ســازی و توجــه ب
اقــدام و عمــل بــه حســاب مــی آیــد. در چارچــوب ایــن همایــش 
تدویــن چنــد کتــاب هــم در دســتور کار قــرار گرفته اســت و ســعی 
شــده بــه دور از جنجــال هــا ابعــاد تاریخــی قضيــه کــه تقریبــا از 
1۲0 ســال پيــش شــروع شــده از طرفــی و آن آینــده مطلــوب کــه 
تمــدن نویــن اســالمی اســت از طــرف دیگــر مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــم و هم ــه ای ــرار گرفت ــا ق ــن وســط کج ــم در ای ــرد و بداني بگي
مباحــث مانند غربزدگــی، تجــدد، مدرنيتــه و مدرنيزاســيون، تهاجم 

ــئله  ــر مس ــرار دارد و کمت ــت و... در آن ق ــران هوی ــی، بح فرهنگ
ای وجــود دارد کــه بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی مســتقيم و غيــر 
مســتقيم مرتبــط نشــود. لــذا بــا ایــن نــگاه جامع گفتيــم بــه تبيين 

مســئله بپردازیــم. 

|| چــه کاســتی هایــی در فضــای حاضــر و در تحلیــل 
موضــوع اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد کــه شــما را به 
ضــرورت برگــزاری چنیــن همایشــی رهنمــون کــرد؟

ــمن  ــه دش ــود ک ــور ب ــن ط ــالب ای ــی انق ــيب شناس ــی آس زمان
مفاهيــم انقــالب را در فضــای مارکسيســتی تفســير مــی کــرد، بــه 
عنــوان مثــال بــه اســتکبار، امپریاليســم مــی گفــت ولــی امــام بــا 
بحــث شــيطان بــزرگ و اســتکبار ایــن را بــه یــک ادبيــات قرآنــی 
منتقــل کردنــد. مبــارزه در فضــای مارکسيســتی یــک معنــا مــی 

ــای دیگــری دارد. ــد و در فضــای اســالمی معن ده
ــدارد پــس  در فضــای امــروز مــا کــه مارکسيســم دیگــر رمقــی ن
ــا ليبراليســم شــده اســت،  ــی از بحــث هــای م ــه هــای خيل زمين
ــای  ــه ه ــس زمين ــا پ ــا ب ــی م ــی و انقالب ــم دین ــی مفاهي حت
ليبراليســم دارد معنــا پيــدا مــی کنــد و دولــت هــم در ایــن زمينــه 
ــوع نئوليبراليســم، مفاهيــم  ــد اســت و در پــس زمينــه یــک ن موی

ــد. ــدی کن ــته بن ــد بس ــی خواه ــالب را م انق
نقــد مــا بــه دولــت بــر مبنــای نهضــت بيــداری اســالمی و تمــدن 
نویــن اســالمی اســت. دیــدگاه مــا یــک دیــدگاه اعتــدال گــرا در 
ــداری  ــم آن بي ــه اس ــت ک ــالمی اس ــی و اس ــت دین ــه هوی زمين

ــه نيســت،  ــداری اســالمی منطق اســالمی اســت. منظــور مــن بي
بلکــه آن حرکــت عميقــی اســت کــه بــه وســيله مرجعيــت شــيعه 
قبــل از نهضــت تحریــم تنباکــو شــروع شــده و هنــوز هــم ادامــه 
دارد و آن ســر تکاملــی اش هــم تمــدن اســالمی و نهایــت آن هــم 
مهدویــت اســت. مــا اقتصــاد مقاومتــی را نــه در پــس زمينــه هــای 
ليبراليســم کــه در پــس زمينــه هــای بيــداری و تمــدن اســالمی 

نــگاه مــی کنيــم.
ــاری  ــم عي ــی کني ــگاه م ــع ن ــی و جام ــدل کل ــن م ــه ای ــی ب وقت
بــه دســت مــی آوریــم کــه در همــه زمينــه هــا از جملــه اقتصــاد، 
ــا را  ــذا کمبوده ــی دارد. ل ــتقالل و... کارآی ــت، اس ــگ، هوی فرهن
نيــز مــی تــوان بــه صــورت کلــی و جامــع نــگاه کنيــم و هــم بــه 

ــی. ــورت جزی ص

صــادق تــر از دوســتان دولتــی بــا یــک نقطــه اختــالف بچــه های 
مســلمان هایدگــری و فردیــدی هســتند. مــا بــه آنهــا مــی گویيــم 
کــه مــا بــا اندیشــه هــای شــما در نقــد غــرب قرابــت داریــم امــا 
یــک اختالفــی داریــم. مــا بایــد در دایــره شــما قــرار بگيریــم یــا 

بالعکــس؟
اگــر آنهــا در دســتگاه هاضمــه مــا قــرار بگيریــد و بــه مــا در نقــد 
ــير  ــا را تفس ــه آنه ــم ک ــت. مایي ــوب اس ــد خ ــک کنن ــرب کم غ
ــرار باشــد  ــر ق ــم. اگ ــم و جــای آنهــا را نشــان مــی دهي مــی کني
مــا در دایــره آنهــا قــرار بگيریــم و آنهــا مــا را هضــم کننــد اینجــا 
محــل اشــکال پيــدا مــی شــود. چــون انقــالب اســالمی بــه ادیــان 
ــن  ــل تری ــن کام ــرد و ای ــی گي ــاز م ــا ب ــت انبي ــی و نهض ابراهيم
دســتاورد الهــی و وحــی مقــدس اســت. ایــن نمــی توانــد بيایــد و 
صرفــا در یــک اندیشــه ضــد غربــی هضــم شــود. مائيــم کــه بــه 

بقيــه بایــد معنــا و مفهــوم بدهيــم.
ــم در  ــت ليبراليس ــر کلي ــت. اگ ــور اس ــن ط ــم همي ــم ه ليبراليس
بعــد تمدنــی نقــد نشــود، مــالک هــای خــود را در همــه ابعــاد مــا 
تحميــل می کنــد که کــرده اســت. وقتــی دولتمــردان و مســئولين 
و حــوزه هــای مــا دیــدگاه تمدنــی نداشــته باشــند، بســته را ندارنــد. 
ــق  ــه تعل ــو اینک ــی ول ــی غرب ــدگاه تمدن ــی دی ــک جای ــذا در ی ل
فرهنگــی مــا دینــی باشــد آن تعلــق تمدنــی کار خــود را مــی کند و 

اقتصــاد مقاومتــی هــم از ایــن مقولــه جــدا نيســت.
مــا بــه بچــه مســلمان هــای هایدگــری و فردیــدی مــی گویيــم 
کــه مــا بــا اندیشــه هــای شــما در نقــد غــرب قرابــت داریــم امــا 

موسی نجفی در گفتگو با مهر:

اقتصادمقاومتی، آغاز عملِی عبور از غربزدگی است
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ـــو گـفتــگـ

یــک اختالفــی داریــم، مــا بایــد در دایــره شــما قــرار بگيریــم یــا 
بالعکــس؟

|| بــه نظــر مــی رســد مــا از مفاهیــم غربــی بــه طــور 
ــاد  ــوع اقتص ــی موض ــم و حت ــرده ای ــور نک ــی عب کل

ــی توســط لیبرالیســم مصــادره مــی شــود؟ مقاومت
ــدی وارد  ــری و فردی ــتان هایدگ ــه دوس ــبت ب ــدی نس ــن نق م
ــا  ــی از آنه ــک جای ــد از ی ــد و بای ــاط دارن ــد التق ــا هرچن ــردم ام ک
ــی مجموعــا  ــم ول ــد مــی دان ــی حضــور آنهــا را مفي جــدا شــد ول
چــون جلــوی قســمتی از ســطحی بــودن نســبت بــه غــرب را مــی 
گيرنــد، زحماتــی کــه کشــيده انــد مثبــت بــوده اســت امــا از طرفی 

ــد. ــد مصــادره بکنن انقــالب را نبای
بــه غيــر از آن جملــه معــروف کــه »صــدر تاریــخ مــا ذیــل تاریــخ 
ــی  ــه م ــل اســت ک ــد نق ــر فردی ــه ای از دکت غــرب اســت«، جمل
گویــد هرچنــد مــن بــه لحــاظ نظــری از غــرب عبــور کــردم امــا 
ــی  ــی خوب ــن حــرف خيل ــم. ای ــا عمــاًل در غــرب گرفتاری همــه م
ــت.  ــر آن اس ــت تاثي ــا تح ــا و آداب م ــيدن م ــاس پوش ــت. لب اس
امــا یــک جایــی مــا بایــد از عمــاًل غــرب عبــور کنيــم و اقتصــاد 
ــوان از  ــی ت ــاًل م ــا آن عم ــه ب ــت ک ــائلی اس ــی از آن مس مقاومت

ــرد. ــور ک غــرب عب
ــه  ــما ب ــه ش ــود ک ــی ش ــروع م ــا ش ــی از اینج ــور عمل ــن عب ای
ــال یــک جــواب  ــه دنب ــد و ب ــگاه کني ــًا ن صــورت مســئله عميق
ــی  ــی خيل ــواب عمل ــن ج ــت ای ــک وق ــا ی ــيد. ام ــق باش عمي
ــود  ــف در خ ــی مضاع ــرب زدگ ــوع غ ــک ن ســطحی اســت و ی
ــت و دولــت گذشــته  دارد. مــن نقطــه مشــترکی بيــن ایــن دول
ــاوت  ــا متف ــی آنه ــالیق سياس ــه س ــم اینک ــم، عليرغ ــی بين م
اســت و آن اشــتراک ایــن اســت کــه هــر دو دولــت پاســخ هــای 

ــائل  ــی مس ــد. یعن ــق دارن ــائل عمي ــه مس ــطحی ب ــی و س عمل
ــعی  ــد و س ــی کنن ــی م ــری خال ــق فک ــد نظــری و عمي را از بع
ــا یــک جــواب عملــی بســيار ســطحی معضــالت  ــد ب مــی کنن
بــزرگ را حــل کننــد و وقتــی هــم کــه نمــی تواننــد حــل کننــد 

ــد. ــی کنن ــی م فرافکن
ــه  ــه ب ــت ک ــالب اس ــرای انق ــرر ب ــک ض ــن ی ــن ای ــر م ــه نظ ب
ــه ابعــاد مســئله مطــرح مــی  ــه نشــود و ن مســئله درســت پرداخت
شــود و نــه جــواب. ایــن خطرنــاک اســت. در ایــن قضيــه هــم بين 
ایــن دو دولــت تفاوتــی نيســت و هــر دو محصــول ســطحی نگری 

ــاح مختلــف اســت. در دو جن
ــه در  ــی ک ــم ابتذال ــپ عليرغ ــالری و ترام ــن هي ــره بي در مناظ
ــا از  ــه آنه ــم ک ــی گيری ــاد م ــم ی ــی ه ــود درس ــره ب ــن مناظ ای
ــی  ــی سکوالریســم و آزادی هــای مدن خــط قرمزهــای خــود یعن
کــه خودشــان بــه آن اعتقــاد دارنــد نمــی گذرنــد. قــرار نيســت هــر 

رئيــس جمهــور آمریــکا بخواهــد از دوره آبراهام لينکلن شــروع کند 
و همــه چيــز را زیــر ســوال ببــرد. در مــورد کشــور مــا هــم هميــن 
طــور اســت که مــا عيارهــا و خــط قرمزهــای خودمــان را داریــم. نه 
یــک رئيــس جمهــور و نــه یــک وزیــر و.. قــرار نيســت هيچکــدام 
تئوریســين باشــند ولــی قبــال تئوریســين هــا حــرف خــود را زده اند 

و آنهــا بایــد اجــرا کننــد.
اتفاقــا اینهــا مــی آینــد و در مقــام نظریــه پــرداز قــرار مــی گيرنــد و 
دوبــاره برخــی از ارزش هــای انقــالب را بازخوانــی و بازســازی مــی 
کننــد. خيلــی از مدیــران مــا نــه تنهــا اجرایــی نيســتند بلکــه دوباره 
در مقــام نظــر بــا کمــک روشــنفکران و فضــای نئوليبراليســم کــه 
در کشــور وجــود دارد دوبــاره ایــن مفاهيــم را بازســازی مــی کننــد.

ــاره شــبهه مــی کننــد.  ــر ســر عيارهــا و خــط قرمزهــا دوب آنهــا ب
اینکــه مــا دوبــاره در اقتصــاد مقاومتــی برمــی گردیــم و بــر اســاس 
ــم یــک ســنجش  ــی مــی کني معيارهــای خودمــان خــود را ارزیاب
ــر  ــال غي ــا در ح ــای م ــه ســنجش ه ــی ک ــودی اســت در زمان خ

ــودی شــدن اســت. خ
لــذا مــا دوبــاره نيــاز داریــم بــه تاریــخ رجــوع کنيــم و بــه آینــده 
نــگاه داشــته باشــيم البتــه بــا یــک نــگاه جدیــد و نــه شــعاری. 
ــی  ــد نم ــا االن تولي ــای م ــوزه ه ــا و ح ــگاه ه ــفانه دانش متاس
ــل  ــه مقاب ــه نقط ــا ب ــه م ــود ک ــی ش ــل نم ــن دلي ــا ای ــد ام کنن
ــالب در  ــم از انق ــی بخواهي ــال مرعوبيت ــک ح ــم و در ی بروی
ــدارد،  ــم ن ــی کني ــر م ــان فک ــه خودم ــدی ک ــای جدی آن فض

ــم. ــتی کني ــيرهای نادرس تفس
برخــی هــر اندیشــه ای غيــر از اندیشــه خــود را چمــاق و طرفداری 
از رژیــم و ارتجــاع مــی داننــد و بــا صد برچســب اجــازه نمــی دهند 
کســی حــرف بزنــد. آنهــا مــدام در حــال بازتوليــد کــردن هســتند. 

اگــر جاهایــی بحــث هــای عميــق تــری در حــوزه هــای تمــدن 
ــی  ــاد مقاومت ــانی و اقتص ــوم انس ــازی عل ــالمی س ــالمی، اس اس
مــی شــود تنهــا بــه مــا شــوک وارد مــی کنــد. مــا مجبوریــم ایــن 

شــوک هــا را نشــان دهيــم.

|| یکـی از مفاهیمـی کـه کـه غربـی هـا خیلـی بـر آن 
تاکید دارند موضوع جهانی شـدن اسـت. روشـنفکران 
داخلـی نیـز به ایـن مفهـوم دامن مـی زننـد و در حال 
تئوریـزه کـردن آن هسـتند ایـن در حالی اسـت که به 
نظر می رسـد جهانـی سـازی در مفهـوم حقیقی خود 

بـه نوعی اسـتعمار نوین اسـت؟
گاهــی مــا ليبراليســم را حداقلــی، گاهــی متوســط و گاهــی 
حداکثــری مــی بينيــم. ليبراليســم در بحــث جهانــی شــدن 
ــک  ــه ی ــم ب ــی ليبراليس ــفه سياس ــون فلس ــت، چ ــری اس حداکث

ــت. ــه از فوکویاماس ــردد ک ــی گ ــی بازم ــفه تاریخ ــه فلس نظری
یعنــی در بحــث جهانــی شــدن بــه طــور محتــوم اندیشــه ليبــرال 
دموکراســی آخریــن حلقــه تاریــخ اســت. کســانی کــه ایــن را تکرار 
مــی کننــد حتــی در غربزدگــی هــم مضاعــف انــد. در خــود غــرب 
ــه دیگــری وجــود دارد کــه  ــخ نظری ــان تاری ــه پای ــل نظری در مقاب
جنــگ تمــدن هــای هانتينگتــون اســت. البتــه ایــن هــم پيــروزی 
ليبراليســم را قبــول دارد. ایــن نظریــه الاقــل قائــل اســت کــه ســه 
تمــدن دیگــر غيــر از تمــدن غــرب وجــود دارد. لــذا جایــی بــرای 
تمــدن اســالمی قــرار مــی دهــد کــه در انتهــا معتقــد اســت جنگی 

صــورت مــی گيــرد.
کســانی کــه در داخــل صحبــت از جهانــی شــدن مــی کننــد حتــی 
ایــن مســئله را هــم نمــی بيننــد و فقــط ليبراليســم حداکثــری آن 
هــم در فلســفه سياســی در یــک پيونــد خيلــی نامبــارک بــا یــک 
فلســفه تاریــخ افراطــی پایــان تاریــخ فوکویامــا را مــی بيننــد که در 

اینجــا هيــچ حــق حياتــی بــرای مــا باقــی نمــی مانــد.
ــخ اســت.  ــان تاری ــر پای ــان ب ــک پای ــود ی ــالب اســالمی خ انق
ــخ. خــود طــرح  هــم در فلســفه سياســی و هــم در فلســفه تاری
ــن  ــدن نوی ــی شــکند. تم ــخ را م ــان تاری ــت، پای ــه مهدوی نظری
ــان  ــد طبيعــی پای ــه صــورت پروســه ای و یــک رون اســالمی ب
ــادی  ــته اعتق ــن بس ــه ای ــون ب ــا چ ــکند. اینه ــی ش ــخ را م تاری
ــو اینکــه تعلــق دینــی دارنــد و خائــن هــم نيســتند و  ندارنــد ول
ــه آن حــرف  ــی شــان ب ــق تمدن ــا چــون تعل ــی دلســوزند ام حت
هاســت و در ليبراليســم حداکثــری فکــری و فلســفی و تاریخــی 
ــواب  ــم ج ــان ه ــی ش ــات فرهنگ ــن تعلق ــد ای ــی کنن ــر م فک

ــد. نمــی ده
ــه  ــزی ک ــن چي ــه بزرگتری ــت ک ــن اس ــا ای ــرف م ــه ح مجموع
در شــاخص هــای هویتــی ایــن بحــث هــا وجــود دارد »مــا مــی 
توانيــم« اســت. ابعــاد نورانــی »مــا مــی توانيم« خيلــی زیاد اســت. 
ــه ورزش، اقتصــاد، توليــد،  مــا اگــر بخواهيــم ایــن بحــث هــا را ب
ــی  ــر م ــور را در ب ــام کش ــم تم ــل کني ــدارس و.. منتق ــت، م صنع
گيــرد. امــا بــه زودی نمــی تــوان ایــن کار را انجــام دهيــم. مــا بایــد 
طــرح دهيــم و نقطه هــای کوتاه مــدت، متوســط و دراز مــدت را در 
هــر کــدام از ایــن رشــته هــا پيــدا کنيــم و در آخــر مثــال ورزشــکار 
خــوب ما فکــر کنــد هویــت ســازی و »مــا مــی توانيــم« در ورزش 

بــه چــه معناســت.
ایــن بایــد از یــک جایــی شــروع شــود. مــا در ایــن همایــش مــی 
خواهيــم تلنگــری بزنيــم کــه زميــن لــرزه بزرگتــری در راه اســت و 

همــه بخــش هــا بایــد بــه ایــن نقــش بــزرگ فکــر کننــد.

ــی و  ــد تاریخ ــن را در بع ــای دی ــش علم ــما نق || ش
ــی  ــه ارزیاب ــی چگون بســتر تاریخــی اقتصــاد مقاومت

ــد؟ ــی کنی م
ــر کار  ــر س ــوی ب ــار و پهل ــی قاج ــام سياس ــه نظ ــی ک در زمان
ــم،  ــره ای ــی به ــد ب ــی نيرومن ــام سياس ــک نظ ــا از ی ــت و م اس
ــار هویتــی مــا را بکشــد. آن را در نهضــت  ــد ب یــک چيــزی بای
بيــداری اســالمی، علمــای مــا انجــام دادنــد. بيــداری اســالمی 
ــن در  ــت و ای ــوده اس ــی ب ــام سياس ــين نظ ــام و جانش ــم مق قائ
زمانــی بــوده کــه نظــام سياســی قاجــار و پهلــوی نظــام 

ــت. ــوده اس ــی نب ــی صالح سياس
بيــداری اســالمی از مصــر بــا حملــه ناپلئــون شــروع شــده 
اســت امــا عمــق یافتــن بيــداری اســالمی در جهــان تشــيع و بــا 
ــرزای  ــم مي ــوای تحری ــه فت ــی در قضي ــت اقتصــاد مقاومت محوری
ــل آن  ــداری اســالمی و نقطــه ثق ــی ورود بي ــيرازی اســت. یعن ش
کــه از بعــد نظامــی بــه فــاز سياســی و اقتصــادی عمــق پيــدا کرده 
جریــان ميــرزای شــيرازی اســت. از ميــرزای شــيرازی بــه بعــد این 

ــان قطــع نشــده اســت. جری
ــام و  ــرف نظ ــه ط ــی ب ــت تکامل ــک حرک ــالمی در ی ــداری اس بي
هویــت حرکــت مــی کنــد. اینکــه حرکــت بيــداری جهــان اســالم 
ــم شــده  ــا نهضــت تحری ــا ب ــه یــک عمقــی تبدیــل شــده اتفاق ب
ــداری  ــری بي ــی و حداکث ــدار تمدن ــران پرچم ــم ای ــت. االن ه اس

ــت. ــالمی اس اس
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ـــو گـفتــگـ

نسبت  درباره  مرادی  محمدعلی  دکتر  با  گفت وگو 
رجحان  به  که  داشت  اختصاص  نوشتن  و  اندیشیدن 
فرم های شفاهی و کتبی در تدریس دانشگاهی کشیده 
به  مکتوب  گفت وگوی  این  پایانی  و  دوم  بخش  شد. 
مقایسه پیروان دو سنت فلسفه ورزی شفاهی و کتبی در 
فلسفه معاصر ایران و نسبت آن با فلسفه یونان قدیم و 
فلسفه های جدید غربی می پردازد. گفت وگوی پیشین 
آغازی بود بر سلسله کارگاه های فرم و فن نوشتن دکتر 
مرادی در دانشکده معماری دانشگاه تهران، و کارگاه در 
پیش روی انجمن جامعه شناسی ایران، که عالقه مندان 
می توانند تفصیل این دو گفت وگو را در آن دنبال کنند.

مرادی، دانش آموخته فلسفه و علوم اجتماعی از دانشگاه 
آزاد برلین است و اگرچه در حال حاضر در دانشگاه 
تدریس رسمی ندارد، اما کارگاه های آزاد و مشاوره های 
علمی وی به پایان نامه های دانشجویی برای دانشجویان 

علوم انسانی و اجتماعی تأثیرگذار بوده اند.

کــه  کردیــد  اشــاره  قبــل  گفت وگــوی  در   ||
گفت وگــوی مکتــوب را ترجیــح می دهیــد، بــه 
ــت و  ــفاهی اس ــا ش ــب م ــنت غال ــه س ــر آنک خاط
ــن  ــی از همی ــر اساس ــال تغیی ــه دنب ــت ب می بایس
ــخ معاصــر  ــان اهــل فکــر در تاری جــا باشــیم. در می
ــارز  مــا، چهــره ای چــون ســیداحمد فردیــد نمونــه ب
ناتوانــی یــا نخواســتن در تبدیــل کالم به متن اســت، 
ــده.  ــا جــای کــه کمتــر متــن مکتوبــی از او به جامان ت

ــت؟  ــئله چیس ــن مس ــاره ای ــما درب ــر ش نظ
ــان  ــان را آن چن ــه ایش ــم ک ــد بگوی ــد بای ــای فردی ــاره آراء آق درب
نمی شناســم، چــون جــزو شــاگردان ایشــان نبــوده ام کــه  از 
ــار از  ــم. تنهــا یک ب درس گفتارهــای شــفاهی ایشــان اســتفاده  کن
نزدیــک ایشــان را در خيابــان انقــالب دیــده ام، کــه البتــه مــن آن 
ــان  ــه از ایش ــی ک ــا مطالب ــودم. ام ــاله ای ب ــوان بيست س ــع ج موق
بــه دســت آمــده یــا چــاپ شــده، بيشــتر شــبيه شــطح اســت کــه 
بایــد از جنبــه اســلوب دانشــگاهی روی آن کار کــرد و آن هــا را در 
دســتگاه مفهومــی کشــاند، کــه شــاید ایــن وظيفــه ی دوســتداران 

ایشــان اســت.
ــر  ــه دکت ــع ب ــه راج ــد، بلک ــاره فردی ــط درب ــه فق ــن ن ــن را م ای
ــيدجمال الدین  ــازرگان، س ــدس ب ــری، مهن ــان طب ــریعتی، احس ش
ــتر  ــان بيش ــم؛ این ــم می گوی ــران ه ــری و دیگ ــدآبادی، مطه اس
چــون نگاهــی بــه عمــل داشــته اند نتوانســتند متن هــای 
ــه قــول  ــد هــم کــه حتــی ب ــای فردی ــد. آق ــه دهن منســجمی ارائ
ــا  ــد، ام ــی بنویس ــت متن ــته اس ــاید نخواس ــا ش ــته ی ــما نتوانس ش
بــار ایــن متــن ننوشــتن را بایــد نســل بعــد از آن هــا بکشــد. ایــن 
وظيفــه را ســازمان توليــد دانــش کشــور کــه همــان آکادمی اســت 

ــد. ــد انجــام ده بای
بــه بيــان دیگــر، مــا ناچــار هســتيم تمامــی گذشــته را بــه دســتگاه 
ــا را  ــی آن ه ــام مفهوم ــن نظ ــق ای ــا از طری ــی بکشــانيم ت مفهوم
مدیریــت کنيــم و از تبدیــل آن هــا بــه ســاروجی بــرای نزاع هــای 
ــه ی  ــه اندوخت ــد ب اجتماعــی کاســته شــود و از ســوی دیگــر بتوان
ــت  ــه انباش ــت ب ــر در نهای ــن ام ــود. ای ــزوده ش ــان اف تاریخی م
فرهنگــی مــا کمــک خواهــد کــرد. کار علمــی و مفهومــی بــر روی 
هــر چيــزی بــه منزلــه  ایــن نيســت کــه آن هــا را قبــول داریــم یــا 
ــا اســلوب کوشــش کرده ایــم  قبــول نداریــم، ایــن یعنــی اینکــه ب
ــن، از  ــم و در ضم ــی کني ــه دانســته ی مفهوم ــل ب ــا تبدی ــا آن ه ت
اینکــه بــه مدارهــای ایدئولوژیــک بــرای ســتيز و پيــکار اجتماعی و 
سياســی تبدیــل شــود جلوگيــری کرده ایــم، چــرا کــه فــرم دانــش 

آکادميــک بــا پيــکار سياســی و ســتيز اجتماعــی متفــاوت اســت.
اگــر بخواهــم در ایــن مــورد مثالــی بزنــم، بایــد از شــریعتی و جالل 
آل احمــد نــام ببــرم کــه اکنــون بــا معيارهــای ایدئولوژیــک امروزی 
ــا  ــا آن ه ــا ب ــد و م ــور دارن ــا حض ــا این ه ــوند؛ گوی ــی می ش بررس
ــوژی  ــاب ایدئول ــن کار اصح ــا ای ــم. ام ــاب می کني ــویه حس تس

ــد. ــرد آمده ان ــریه ها گ ــی نش ــه در برخ ــت ک اس
ــور  ــول مح ــوژی ح ــاب ایدئول ــن اصح ــخص ای ــور مش ــه ط ب
ایدئولــوژی تجــدد ایرانــی بــا رنــگ و بــوی شــدید ناسيوناليســتی 
تجمــع یافته انــد کــه البتــه ایــن حــق دموکراتيــک آن ها اســت که 
به مثابــه اصحــاب ایدئولــوژی حــول محــور مــراد و مقتــدای خــود 
گــرد آینــد و بــه ایــن و آن فحاشــی کننــد تــا پيــکار سياســی خــود 
را جلــو ببرنــد. حــال ممکــن اســت در ایــن پيــکار سياســی یــک 
ــرای  ــم ب ــران را ه ــس و دیگ ــت، هاب ــگل، کان ــدار چاشــنی ه مق
ــدر  ــر و پ ــای پي ــن رو عکس ه ــد، و ازای ــه نماین ــور کالم اضاف زی
ــون  ــتيل های گوناگ ــاوت و اس ــای متف ــا فرم ه ــک را ب ایدئولوژی
مرتــب چــاپ کننــد امــا این هــا ربطــی بــه کار علمــی در برخــورد 
ــن  ــا ای ــا گوی ــدارد. ام ــا شــریعتی و آل احمــد و هرکــس دیگــر ن ب
مباحــث در فضــای فرهنگــی مــا چنــدان تفکيــک نشــده اســت.

ــون  ــئله را در مت ــن مس ــای ای ــوان ردپ ــا می ت || آی
ــنفکری  ــری و روش ــای نظ ــر چهره ه ــود دیگ موج
ــک معضــل  ــه ی ــر ب ــت و آن را تعبی معاصــر هــم یاف

ــرد؟                                                          ک
ــد،  ــت کني ــا دق ــنفکری م ــی دانشــگاه و روش ــر در وضــع کنون اگ
ــد کــه اآلن هــم بســياری از آدم هــای مطــرح حــوزه  ــد دی خواهي
فکــری مــا فاقــد متــن هســتند. مثــاًل آقــای ابــاذری چنــد کتــاب 
ــا ســارا و احســان شــریعتی - کــه البتــه مــن نمی خواهــم  دارد؟ ی
ــاق  ــه از اتف ــتند، بلک ــی هس ــای کم اهميت ــا آدم ه ــم این ه بگوی
ــی بافرهنگــی  ــه ســارا و احســان کــه آدم هــای خيل روزگار مــن ب
ــام  ــل را در نظ ــک معض ــن دارم ی ــا م ــه دارم - ام ــتند عالق هس
آکادميــک خودمــان طــرح می کنــم. چــرا اســتادانی کــه در 
هيئت هــای علمــی حضــور دارنــد، فاقــد متــون مکتــوب هســتند، 
یــا چــرا اساســاً بایــد اســاتيدی کــه در دانشــگاه تهــران هســتند از 
طریــق ترجمــه و مقالــه ارتقــا پيــدا کننــد؟ تــازه بســياری از ایــن 
ــوان  ــه عن ــران ب ــگاه ته ــارات دانش ــه انتش ــم ک ــی را ه کتاب های
ــد، از  ــار می ده ــور انتش ــگاهی کش ــاد دانش ــن نه ــر مهم تری ناش
ــات دانســت، بلکــه  ــوان جــزء مکتوب ــه اســلوب و روش نمی ت جنب

ــتند. ــفاهی هس ــاً ش ــا عمدت این ه
بــرای یافتــن ســنجه ای در ایــن مــورد بایــد بتوانيم بحــث تئوریک 
ــارات  ــب انتش ــب کت ــه اغل ــر اینک ــر س ــيم، ب ــته باش ــدی داش ج
دانشــگاه تهــران تنهــا جمــع آوری اســت. مگــر معــدود مــواردی؛ 
ــر  ــی از منظ ــی اردکان ــای محبوب ــی از آق ــاب خوب ــون کت همچ
ــات  ــخ موسس ــران )تاری ــی ای ــات تمدن ــخ مؤسس ــات تاری اطالع
ــچ  ــم هي ــاب ه ــن کت ــه در ای ــه البت ــران( ک ــد در ای ــی جدی تمدن
نظریــه ای دیــده نمی شــود. یــا نــگاه کنيــد بــه نهــاد مؤثــری کــه 
ــه ایشــان  ــد ب ــرد و بای ــيار ب ــج بس ــرای آن رن ــوردی ب ــای بجن آق
بــرای ایــن تــالش فرهنگــی آفریــن گفــت؛ اما پرســش این اســت 
کــه چــه نظریــه ای پشــتوانه کار دائره المعــارف اســالمی اســت؟ آیا 
می شــود هميــن جــور از الفبــا شــروع کــرد و پيــش رفــت یــا آنکــه 
ســنجه آن بایــد بــا اتــکا بــه درکــی تئوریــک روشــن شــده باشــد؟

ــارف  ــه دائره المع ــت ک ــخص نيس ــچ مش ــه هي ــم ک ــا می بيني ام
ــار  ــا معي ــاخص ی ــه و ش ــامان یافت ــاس س ــه اس ــر چ ــالمی ب اس
را چگونــه پيــدا کرده انــد. همچنــان کــه دیــدرو و داالمبــر 
ــه  ــی حافظ ــاص - یعن ــدی خ ــا طبقه بن ــوی را ب ــنامه فرانس دانش
)Memorie(، خــرد )Raison( و تخيــل )Imagition( کــه 
منشــأ معرفتــی داشــت - طبقهبنــدی می کردنــد. طبقه بنــدی کــه 

ــود از: ــارت  ب ــی عب ــی و معرفت ــوای ذهن ــای ق ــر مبن ب
ــرد و  ــخ را در برمی گي ــم تاری ــه عل ــه ک ــا حافظ ــی ی ــوای ذهن - ق
ایــن حافظــه بــه نوبــه خــود پایــه معرفتــی علــم تاریــخ می شــود. 
علــم تاریــخ خــود دربرگيرنــده تاریــخ قدســی، تاریــخ کليســا، تاریخ 

سياســی و تاریــخ طبيعــی اســت.
- خــرد؛ کــه فلســفه از آن اســتنتاج می شــود، و خــود شــامل علــوم 
انتزاعــی چــون متافيزیــک عمومــی، تئولــوژی، علــوم مربــوط بــه 
ــان  ــه انس ــوط ب ــوم مرب ــردد. عل ــی می گ ــوم طبيع ــان و عل انس
شــامل ســه شــاخه اخــالق، منطــق و علم النفــس اســت، کــه در 
ــای  ــاص ج ــالل خ ــی و اخ ــالق عموم ــالق، اخ ــه اخ زیرمجموع
ــی و  ــوق طبيع ــوق، حق ــم حق ــامل عل ــاص ش ــالق خ ــد. اخ دارن
اقتصــاد می شــود. علــوم طبيعــی هــم شــامل ســه بخــش اســت؛ 
ــدن، ریاضــی و فيزیــک خــاص. از علم النفــس هــم  متافيزیــک ب
هنــر درســت فکر کــردن، هنــر بيــان و هنــر کنتــرل خود اســتنتاج 

می شــود.
ــر چــه اساســی  ــا ب ــن اســت کــه دانشــنامه  م ــون پرســش ای اکن
ــازه کار و  ــد ت ــن ح ــا ای ــائل ت ــن مس ــا در ای ــه م ــه ک ــامان یافت س

ــتيم. ــه ای هس غيرحرف

محمدعلی مرادی در گفتگو با مهر:

برای اینکه بتوان ایستاد باید نوشت/ باید به سوی متن محوری حرکت کنیم
رضا نساجی
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ـــو گـفتــگـ

ــد  ــوم فردی ــئله مرح ــی مس || برخ
را نــه یــک ضعــف، بلکــه یــک 
فراینــد  در  بهنجــار  رویکــرد 
اندیشــه می داننــد، و تعبیــر بــه 
می کننــد.  شــفاهی«  »تفلســف 
ــوفان  ــر فیلس ــته دیگ ــال برجس مث
در علــوم اجتماعــی، جــرج هربــرت 
مید در ســنت فلســفه پراگماتیســم 
ــه اگرچــه جــز  ــی اســت ک آمریکای
تحصیــالت  فلســفه  لیســانس 
ــی  ــه نوع ــا ب ــت، ام ــری نداش دیگ
مبــدع نظریــه »کنــش متقابــل 
اجتماعــی  علــوم  در  نمادیــن« 
محســوب می شــود. میــد ســخنران 
برجســته ای در کالس درس بــود، 
ــی در  ــر مکتوب ــر اث ــا از وی کمت ام
دســت اســت. مهم تریــن اثــر 

ــس  ــم پ ــه« ه ــود، جامع ــن، خ ــوان »ذه ــا عن وی ب
از مرگــش توســط دانشــجویان وی بــر اســاس 
دست نوشــته های تهیــه شــده در کالس تدویــن 
ــه  ــته ک ــاره وی نوش ــم درب ــوزر ه ــس ک ــد. لیوئی ش
»بــرای بــه تحریــر درآوردن افــکار و نظریاتــش 
غیــر از مســئله دوری از شــهرت، بــا مشــکل مواجــه 
ــت و  ــزش می نشس ــت می ــاعت ها پش ــود، گاه س ب
ــی  ــراوان، ورق ــی اشــک ف ــا زحمــت و حت باألخــره ب
ــان  ــن جری ــما ای ــا ش ــی آورد!« آی ــر درم ــه تحری ب
ــوم  ــفه و عل ــن فلس ــنت در مت ــک س ــوان ی را به عن

می پذیریــد؟ اجتماعــی 
در بحــث پيشــين راجــع بــه فوکــو گفتــم کــه مــا بایــد در 
موقعيــت خودمــان حــرف بزنيــم. ایــن را دربــاره مایــکل بــراوی و 
جامعه شناســی مــردم دار هــم بيــان کــردم کــه مــا بيــش از انــدازه 
ــه  ــادل ب ــه تع ــرای اینک ــن ب ــم و بنابرای ــب داری ــخنران و خطي س
دســت آیــد بایــد کاری دیگــر کــرد. اینجــا همــه در حال ســخنرانی 
روی منبــر هســتند؛ در مســجد، دانشــگاه، و حتــی در موسســه های 

ــاران، و رخــداد. ــال پرســش، به آموزشــی آزاد مث
مثــال شــما از ميــد هــم در ایــن چارچــوب قابــل بررســی اســت. 
ميــد در موقعيــت دیگــری در فلســفه و جامعــه شناســی آمریکایــی 
ــفه و  ــدای راه فلس ــری در ابت ــت دیگ ــد در موقعي ــا بای ــود، و م ب
جامعه شناســی مان. لــذا می بایســت خودمــان تأمــل کنيــم؛ و 
ــن اســت  ــا ای ــن مســائل م ــه یکــی از مهم تری ــه اینک ــه ب از جمل
کــه مــِن ایرانــی کــه می خواهــد در ایــن جهــان پرآشــوب بایســتد، 
چگونــه و کجــا بایســتد. بــه قــول خســرو گلســرخی؛ ثقــل زميــن 

کجاســت، مــن در کجــای جهــان ایســتاده ام.
ــی  ــتن در تنهای ــت. نوش ــد نوش ــتاد، بای ــوان ایس ــه بت ــرای اینک ب
صــورت می گيــرد، نوشــتن فردیــت را تجلــی می دهــد، و حقيقــت 
ــرد، و از آنجــا اســت  در آغــاز در تنهایــی اســت کــه شــکل می گي
کــه در جمــع وارد می شــود. نمی خواهــم بگویــم کــه در خطابــه و 
خطبــه دروغ شــکل می گيــرد، امــا حقيقــت آن قابــل اتــکا نيســت.
ــه  ــود ک ــت می ش ــن روای ــد چني ــای فردی ــاره کالس آق ــاًل درب مث
از ســطح خطابــه عبــور کــرده و بــه جــدل پلميــک و گاه فحاشــی 
رســيده بــود. امــا مــن نمی گویــم بــی ارزش اســت، بلکــه بخشــی 
ــر ســر نســبت و  ــا موضــوع ب ــوم انســانی ماســت. ام ــخ عل از تاری
ــم در  ــا می خواهي ــره م ــه باألخ ــت، ک ــزی اس ــر چي ــب ه تناس
ــه؟ ــا ن ــویم ی ــور ش ــان متن مح ــفه اجتماعی م ــای فلس کالس ه

مــن فکــر می کنــم در شــرایط فرهنگــی مــا بــا توجــه بــه تحليلــی 
ــوی  ــه س ــد ب ــان دارم بای ــی خودم ــرایط فرهنگ ــن از ش ــه م ک
ــت  ــوری اس ــن مح ــق مت ــم. از طری ــت کني ــوری حرک متن مح
کــه مــا می توانيــم متن هــای قابــل فهــم و قابــل مانــدگار شــدن 
ــخنرانی  ــد س ــا چن ــم، ی ــازی کني ــه کتاب س ــه اینک ــيم، ن بنویس
داشــته باشــيم و بعــد آن هــا را مکتــوب کنيــم و اســم آن را کتــاب 
ــم و  ــان بگذاری ــری روی خودم ــوان دکت ــک عن ــا ی ــم. ی بگذاری
ــه  ــم و در ســر کالس آســمان را ب ــفته درس بدهي ــر آش ــد دیگ بع

ــم. ــش کني ــم و کتاب ریســمان ببافي
یــا در مدهــای اخيــر که یــک ترجمــه یــک مادرمــرده ای را بگيریم 
کــه ریشــه التيــن آن ایــن اســت، بعــد آمــده بــه انگليســی ایــن 
ــوی چــه  ــم در پهل شــده و بعــد در فرانســه آن شــده و حــاال ببيني
ــن شــيوه بحــث فلســفی نيســت. این هــا ســنتی  ــوده اســت. ای ب
ــرداری از  ــع گرته ب ــت و در واق ــا گذاش ــه ج ــد ب ــه فردی ــت ک اس
هایدگــر کــرد. می گویــم گرته بــرداری، چــرا کــه در تمامــی 
ــا چنــد مفهــوم خــاص ایــن  متــن »بــودن و زمــان« هایدگــر او ب
ــد روز  ــاال م ــدی ح ــنت فردی ــن س ــا ای ــت. ام ــرده اس کار را می ک
متفکــران قــوم شــده اســت. ایــن لغتبــازی ســنتی بــود کــه فردیــد 
بــه جــا گذاشــت، کــه البتــه اگــر یــک ســنت فلســفی جــدی بــود 
می توانســت در جــای خــود ارزشــمند باشــد. مثــاًل اگــر بــه ســنت 
فلســفی آلمــان نــگاه کنيــد، گاه تنهــا دربــاره یــک مفهــوم یــک 

ــاب نوشــته شــده اســت. کت
به طــور مثــال در زبــان آلمانــی ســه واژه نزدیــک بــه هــم 
تجربــه  دربــاره   Erlebins و   Empirsch،Erfahrung
داریــم کــه اولــی را آقــای ادیــب ســلطانی »آروینــی« و دومــی را 
ــه  ــد و ســومی را کســانی دیگــر »تجرب ــه« ترجمــه کرده ان »تجرب
ــه«  ــی را »تجرب ــب زاده اول ــای نقي ــد و آق ــی کرده ان ــته« معن زیس
و دومــی را »آزمونــی«. حــال بــا روحيــه فردیــدی کــه از قضــا دارد 
ــا  ــه ویکی پدی مــد روز می شــود، ممکــن اســت دوســتان مجهــز ب
شــروع کننــد کــه آقــا آروینــی یعنــی چــه و یــا آزمونــی چيســت؟ 
ــوده و  ــگاه ب ــی دانش ــب زاده هيئت علم ــای نقي ــون آق ــاًل چ مث
ــروز دهــم کــه چــرا او در  مــن احساســات جریحــه دار شــده ام را ب
ــا  ــرم! این ه ــام بگي ــذا انتق ــن نيســتم، و ل هيئت علمــی اســت و م
را می شــود جــای دیگــری تســویه حســاب کــرد، امــا آنچــه الزم 
می نمایــد ایــن اســت کــه جــدا از ایــن رفتارهــای عصبــی خــارج 
از محيــط علمــی، بــرای دانشــجویان و محققــان جــوان ســاعت ها 
ــون آن،  ــه در مضم ــرم واژه، بلک ــاره ف ــه درب ــا ن ــم ت ــت بگذاری وق
تشــریح کنيــم کــه ایــن ســه مفهــوم کــه مــا »تجربــه« ترجمــه 

ــد. ــی دارن ــه تفاوت های ــم، چ می کني
اگــر حقــی از مــن تحصيل کــرده بــرای حضــور در جایــگاه علمــی 
ــد ســراغ آن هــا کــه مســئوليت  ــع شــده اســت، بای دانشــگاه ضای
دارنــد و داشــتند برویــم، نــه اینکــه زبــان دانــش را ابــزاری 
ــای  ــن کلوپ ه ــم در ای ــم و بيایي ــا ســخيف کني ــن کاره ــرای ای ب
روشــنفکری کــه صــد نفــر می آینــد تــا احساســات بــدوی 

ــم. ــلوغی راه بيندازی ــد، ش ــه کنن ــان را تخلي ناسيوناليستی ش
ــن فضــای سياســت زده و  ــوان در ای ــق را نمی ت ــن مســائل عمي ای
ــه  ــال سياســی و ژورناليســت ک ــک مشــت فع ــن ی ــی در بي عصب
حــاال چهــره علمــی بــه خــود گرفته انــد تشــریح کــرد. بــرای ایــن 
چيزهــا کــه نمی شــود دعــوای حيدری-نعمتــی راه انداخــت! ایــن 
ســنتی بــود کــه فردیــد ایجــاد کــرد و حــاال ایــن رفتــار و منــش در 
بيــن شــاگردان مســتقيم و پيــروان غيرمســتقيم ایشــان به گونــه ای 
نهادینــه شــده و جــدال لغــوی بــاال گرفتــه اســت. امــا بــه جــای 
ــران را  ــدل اســتدالل متفک ــد م ــت، بای ــای لغ ــر معن ــر س ــوا ب دع

ــح داد. ــد توضي ــجو و عالقه من ــرای دانش ب

را  شـفاهی  فیلسـوفان  مبـدأ  برخـی   ||
سـقراط می داننـد، چـرا کـه از او نیز متن 
مکتوبـی نداریـم، مگـر آنچـه افالطـون 
به عنـوان شـاگرد وی در قالب محـاورات 
مـدون کـرده. شـیوه شـفاهی سـقراط با 
طرح سـؤال در پاسـخ به سـؤال کـه خود 
از آن بـا عنـوان مامایی و زایاندن فلسـفه 
یـاد کـرده، و هنـوز هـم زنـده اسـت، تـا 
جایـی کـه در برنامـه فلسـفه ورزی برای 
کـودک و نوجوان در سـنت پراگماتیسـم 
آمریکایـی هـم بسـط یافته. اما پرسـش 
مـن ایـن اسـت کـه شـما فلسـفه یونان 
را مبتنـی بـر سـنت مکتـوب می دانیـد یا 
شـفاهی؟ اساسـاً محـاورات افالطـون بر 
سـنت دیالوگ شـفاهی سـقراطی استوار 
اسـت یا سـنت نوشـتن پس از تأسـیس 
تمـدن  قـوت  نقطـه  اینکـه  و  آکادمـی؟ 
یونـان، کدام یـک از دسـته بندی های جـدل، برهـان، 

خطابه و شـعر اسـت؟
ــت  ــر از آن اس ــر و فنی ت ــث پيچيده ت ــی بح ــنت یونان ــورد س در م
کــه بتــوان در قالــب یــک پرســش مصاحبــه بــدان پاســخ داد. امــا 
می تــوان بــه بحــث متأخــر دریــدا در مــورد معنــا ارجــاع داد کــه از 
آن دیــد، صرفــاً موضــوع فــرم نيســت که بــه نســبت هایی بپــردازد 
کــه ميــان کلمــات اســتقرا یافتــه باشــد و درون کليتــی ســاختاری 
نهادینــه شــده باشــند، بلکــه معنــا چيــزی اســت کــه شــدن را کــه 
ــن شــدن اســت  ــرد و همي امــری غيرســاختاری اســت دربرمی گي
کــه از ســاختار می گریــزد. ازایــن رو معنــا کــه می خواهــد در نقــش 
ســاختار تعييــن تأکيــد کنــد، در همــان لحظــه کــه چنيــن اســتعاره 
ــد. ــرار می ده ــر روی شــدن پوششــی ق ــد ب ــاماندهی می کن را س

در مســير ایــن توجــه بــه معنــا اســت کــه موضــوع اســتعاره پيــش 
می آیــد. اینکــه حــاال مــا روی »واژه« یــا »مفهــوم« تمرکــز کنيــم 
یــا اینکــه بــر روی »اســتعاره«، جدالــی بــود کــه نيچــه آغــاز کــرد 
ــرون  ــوان از آن بي ــر« را می ت ــوم و »تصوی ــن مفه ــش بي ــه تن ک
کشــيد. دریــدا بيــان می کنــد کــه ســنت غربی متکــی بر خورشــيد 
ــور و  ــر اســتعاره ن ــاوری اســت، چــرا کــه زبانــی اســت مبتنــی ب ب
ــرای حقيقــت، و تاریکــی  ــور اســتعاره ای اســت ب ــرا ن تاریکــی؛ زی
اســتعاره ای بــرای ناحقيقــت. حــال چگونــه ایــن اســتعاره ســرکوب 
ــره  ــان روزم ــد و از زب ــاد کن ــفی را ایج ــان فلس ــا گفتم ــود ت می ش
ببــرد کــه فيلســوفان خواســتار آن بوده انــد تــا کــه از زبــان روزمــره 
ــور  ــی را تص ــا متافيزیک ــد؟ از آنج ــتعاره دوری کنن ــو از  اس و ممل
می کنــد کــه حقيقــت را به طــور اساســی بــا حضــور گوینــده زنــده 

ــد. ــط می دان مرتب
ــا مفهــوم نوشــتار  ــل ب ــار را در تقاب ــن رو همــواره مفهــوم گفت از ای
قــرار می دهــد. امــا دریــدا نوشــتار را بــه عنــوان شــرط امــکان معنا 
ــرد. شــرط امــکان دریــدا اگرچــه برگرفتــه از شــرایط  ــه کار می ب ب
ــه  ــکل ک ــن ش ــاوت دارد؛ بدی ــا او تف ــا ب ــت اســت، ام ــکان کان ام
ــه  ــری اســت ک ــه ای فرم پذی ــی گون ــر مفهوم ــکان تفک ــرط ام ش
ریشــه در بــازی اســتعاره ای دارد کــه آن جنبــه ذاتــی در توليــد معنا 
اســت. او در بررســی متافيزیــک غربــی بــه ایــن نظریــه می رســد 
ــن  ــا ذه ــان ب ــدا آن چن ــا ص ــد. در اینج ــور می دان ــه آن را مح ک
عجيــن می شــود کــه تفکــر خــود را بــه صــورت طبيعــی از طریــق 
گفتــار بيــان می کنــد. او بيــان می کنــد کــه هــگل به طــور بســيار 
ــش  ــه نمای ــد ایدئال ســازی ب ــری صــوت در فراین ــر برت ــح ب صری
ــا  ــد ت گذاشــته اســت، او ایــن نقــد را متوجــه هایدگــر هــم می کن
زمينــه بــرای نوشــتار فراهــم کنــد و بــه ایــن تــز برســد که نوشــتار 

ــد. ــار تلقــی نمای ــر گفت را پيش فــرض اساســی ب
ــی  ــث خيل ــم مباح ــان ده ــا نش ــث را آوردم ت ــه بح ــن خالص ای
ــار  ــه رفت ــاز ب ــم و ني ــر می کني ــا فک ــه م ــت ک ــن اس ــر از ای فنی ت
ــم  ــال، می بيني ــوان مث ــه عن ــه ب ــرا ک ــر دارد. چ ــی دیگ و کنش
ــای  ــرح دني ــای مط ــی از چهره ه ــوادار یک ــوان ه ــالن ج ــه ف ک
ــی را  ــد زبان ــدون آمــوزش درســت فلســفی، چن مطبوعــات کــه ب
ــتعداد  ــوان بااس ــا ج ــد از قض ــت – هرچن ــرده اس ــوزی ک خودآم
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ـــو گـفتــگـ

ــردارد  و نســبتاً دقيقــی اســت کــه اگــر دســت از ایــن هــواداری ب
ــای  ــه ج ــل منســجم ب ــود را صــرف تحصي ــوان خ و فرصــت و ت
ــن  ــفه ای ــرای فلس ــده ای ب ــد آین ــد، می توان ــا کن ــدرک و مدع م
کشــور شــود - در تفســيری بــر متــِن از دور خــارج شــده ی 
الکســاندر کــوژو - کــه دیگــر از جنبــه فلســفی ارزشــی نــدارد بلکه 
تنهــا از جنبــه تاریخــی می توانــد مــورد توجــه باشــد - بــه شــيوه 
ــدا برآیــد. حــال آنکــه  ــه دری سياسی نویســان خواســته در پاســخ ب
مســائل بــه ایــن ســادگی کــه مــا فکــر می کنيــم نيســت؛ بلکــه 

ــم. ــار و انســانی دیگــر داری ــش و رفت ــه من ــاز ب ني
ازایــن رو ســؤال شــما را هــم بــه ایــن ســهل و آســانی نمی توانــم 
ــوی  ــره معن ــن ذخي ــان، بزرگ تری ــه یون ــرا ک ــم، چ ــواب ده ج
بشــریت اســت کــه بشــر تــا بشــر اســت می توانــد ظرفيت هایــی 
ــد. از ســوی  ــر کن ــارور و بارورت ــا را ب ــن ظرفيت ه ــد و ای در آن ببين
ــوت  ــه ق ــم نقط ــان کن ــم بي ــن نمی توان ــی م ــِن ایران ــر، م دیگ
یونــان کــدام اســت، بلکــه بــه عنــوان یــک ایرانــی کــه از خــاک 
ــبانه روز  ــا ش ــوده ام و بعده ــالب ب ــده ام، در انق ــور برآم ــن کش ای
درس  خوانــده ام - البتــه نــه بــرای طــی مــدارج و گرفتــن مــدارک 
-  تحــت پرســش های خــودم و نســبت بــه مســائل و معضالتــی 
ــد  ــدازه بتوان ــا ان ــه ت ــم ک ــر می کن ــور فک ــن کش ــاره ای ــه درب ک
راه گشــا باشــد، می توانــم نســبتی بــا یونــان و هــر متن کالســيکی 
ــا  ــد پرســش داشــته باشــی ت ــرار کنــم. چــرا کــه نخســت بای برق
متــن بــه تــو چيــزی بگویــد. بــا ذهــن خالــی و بــا پرســش فــالن 
ــی ات  ــی زندگ ــه نمی توان ــزرگ - ک ــد ب ــی - هرچن ــر اروپای متفک
ــن  ــی. م ــه کن ــرزمينت اندیش ــورت و س ــه کش ــامان دهی و ب را س
تحــت یــک پرســش اساســی  کــه همانــا شــرایط حصــول علــم در 
ــان را عمــده می کنــم کــه آن  ــران اســت، وجهــی از تمــدن یون ای

ــت. ــتاری اس نوش

ــن پرســش را  ــم، می شــود ای ــان کــه بگذری || از یون
ــاب مقایســه تطبیقــی فلســفه اسکوالســتیک در  از ب
ــه شــیوه نوشــتن در  ــرد ک شــرق و غــرب مطــرح ک
ــی  ــایونانی و پسامدرس ــه های پس ــا اندیش ــبت ب نس
ــز  ــیوه متمای ــک ش ــوان ی ــا می ت ــوده؟ آی ــه ب چگون
ــاوت نگــرش فلســفی را از  ــا شــیوه متف در نســبت ب

ــه بعــد یافــت؟ دکارت ب
ــای  ــم در فض ــر بخواهي ــایونانی، اگ ــنت پس ــتن در س ــاره نوش درب
مســيحی و یهــودی بمانيــم، نوشــته های تئولوژیــک اســت. حــال 
ــد تاریخــی متن هایــی  ــه مســيحيت در یــک رون بایــد دیــد چگون
ــدن  ــن تم ــرای ای ــت ب ــای ذهني ــه پایه ه ــا ک ــد ت ــم تني را دره
فراهــم کنــد. ایــن ســنت عجيــب و در هــم تنيــده، آن چنــان کــه 
ــه  ــد ک ــت می کن ــن حکای ــت آمده، از ای ــون به دس ــخ تاکن در تاری
ــطو  ــق ارس ــال منط ــور مث ــان به ط ــای یون ــای دني ــی متن ه برخ
در ایــن ســنت تحــت آبــای کليســا از دســترس دور ماندنــد، یــا در 
همــان ســنت آبــای کليســا دو متــن مهــم ارســطو یعنــی ریتوریکا 
ــعر  ــن ش ــا( و ف ــه )ریطوریق ــن خطاب ــا آن را ف ــه م ــکا - ک و بوتي
ــتره آن را  ــوم و گس ــدان مفه ــه چن ــم ک ــه کرده ای ــا( ترجم )بوطيق
نمی رســاند - باعــث شــد کــه در دوران رنســانس آغازیــن بيــش از 
ــن چهره هــای رم  ــاب سيســرون کــه از مهم تری ــه کت ــز ب هــر چي
اســت رجــوع شــود، چــرا کــه سيســرون بــر روی ریتوریــکا خيلــی 

تأکيــد داشــته اســت.
اگــر متــن شــهر خــدا را هــم کســی تورقــی بزنــد درخواهــد یافــت 
کــه آگوســتين چــه جبهــه ای عليــه هنــر و اســطوره بــاز می کنــد. 
ــه کتاب هــای  ــا رجــوع ب ــان ب ــود کــه اروپایي در دوران رنســانس ب
ــان  ــه هم ــر ک ــاب دیگ ــطو دو کت ــه ارس ــد ک ــلمانان دریافتن مس
ریتوریــکا و بوتيــکا هســتند، داشــته اســت. ایــن را امبرتــو اکــو نيــز 
ــم آن  ــه فيل ــرده اســت ک ــام گل ســرخ« موضــوع ک ــان »ن در رم

هــم بــا بــازی شــون کانــری ســاخته شــده اســت.
ــن اســت  ــتن ای ــه نوش ــد، از جنب ــام می ده ــا آنچــه دکارت انج ام
کــه در »تأمــالت فلســفه اولــی« او شــش تأمــل می نویســد، چــرا 
ــد و  ــش روز می آفرین ــان را ش ــدا جه ــيحی خ ــنت مس ــه در س ک
ــه  ــت ک ــان روزی اس ــن هم ــد و ای ــتراحت می کن ــک روز اس ی

ــا دکارت در  ــد. ام ــرار داده ان ــل ق ــا روز تعطي مســيحيان و یهودی ه
واقــع بــا تأمــالت خــود می خواهــد کاری خدایــی کنــد و جهــان را 
خــود در نوشــتن خلــق کنــد. اینجــا اســت کــه گرانيــگاه از خــدا به 

ــود. ــل می ش ــنده منتق ــِن نویس م
ایــن را از قضــا هوشــنگ گلشــيری در رمــان »جــن نامــه« موضوع 
کــرده اســت بدیــن شــکل کــه در رمــان موضــوع نوشــتن حالــت 
مرکــزی بــه خــود می گيــرد کــه چگونــه مــن در دو پارگــی اش از 
ــاره جهــان را خلــق و کاری خدایــی می کنــد.  طریــق نوشــتن دوب
اگــر بــه رمــان گلشــيری توجــه کــرده باشــيد پنــج مجلــس و دو 
تکملــه دارد کــه یکــی از ایــن تکمه هــا چنــد صفحــه ســفيد اســت 

کــه یــک جملــه بــاالی نوشــته »تــو بنویــس«.
در اینجـا گلشـيری بـا قـرآن دیالـوگ کـرده اسـت، چـرا کـه قرآن 
خطـاب بـه پيامبر بيـان می کند بخـوان، حال بيـن »تـو بنویس« و 
»تـو بخـوان« می تواند بحث نظـری جالبی درگيـرد - همچنان که 
گلشـيری این اواخـر توجهش به قرآن جلب شـده بود و می کوشـيد 
دربـاره فرم روایـی قرآن تأمـل کنـد - و عالیق تئوریـک خاصی را 
تحریـک کند تا بتوانيـم آن مسـيری را که او تا لحظـه مرگش آمده 
بـود ادامـه دهيم و بـه انباشـت فرهنگی خودمان در سـنت ایـران و 

ایران دوره اسـالمی یاری رسـانيم.

|| نقطــه قــوت تمــدن مــا کدام یــک از این هــا 
ــن را  ــم؟ ای ــتر بپردازی ــد بیش ــدام بای ــه ک ــت؟ ب اس
ــت  ــه در یادداش ــم ک ــن می پرس ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــر کتــاب »تاروپــود  ــا عنــوان یادداشــتی ب دیگــری ب
ــد  ــا« در نق ــاری م ــن و معم ــت م ــوز ... سرگذش و هن
ــه  ــده ام ک ــی، خوان ــر صارم ــرات دکت ــاب خاط کت
ــای  ــن فرم ه ــاید مهم تری ــی و ش ــته اید: »یک نوش
ثبــت زیســت جهان و تجربــۀ زیســته، نوشــتن 
اتوبیوگرافــی اســت. ازایــن رو طــی چنــد دهــۀ اخیــر 
ــد  ــان پدی ــن ایرانی ــترده در بی ــش گس ــک گرای ی
ــتۀ  ــۀ زیس ــت تجرب ــرار در ثب ــه اص ــت ک ــده اس آم
خــود دارد. شــاید فرهنــگ مــا نیمــه گفتــاری – نیمــه 
ــر  ــا کمت ــگان م ــت و فرهیخت ــوده اس ــتاری ب نوش
ســودای نوشــتن دارنــد و همیــن، شــاید دلیــل 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــی اس ــوژۀ ایران ــکل گیری س ــدم ش ع
ــت  ــری اس ــای بش ــن کنش ه ــتن از مهم تری نوش
کــه یونانیــان آن را بــه بهتریــن شــکل تحقــق دادنــد 
و همیــن حرکــت از گفتــار بــه نوشــتار بــود کــه فرمی 
از خــرد را شــکل داد و بشــر توانســت در یــک رونــد 
تاریخــی، »مــِن« خــود را حفــظ کنــد و بــر بنیان هــای 
آن زندگــی را ســامان دهــد، چــرا کــه بــرای نوشــتن، 
ــز  ــن متمرک ــن م ــد و ای ــز می طلب ــِن متمرک ــک م ی

ــت  ــخص و فردی ــکان تش ــرایط ام ــه ش ــت ک اس
ــرایط  ــز از ش ــن متمرک ــن م ــی آورد. ای ــم م را فراه
ــد.« ــوام یاب ــانی ق ــۀ انس ــا جامع ــت ت ــروری اس ض

ــاری در  ــت درس گفت ــراً تح ــه اخي ــه ام را ک ــان کالم نظری ــن ج م
دوازده جلســه در دانشــگاه تهــران در بــاب شــرایط حصــول علم در 
ایــران بيــان کــرده ام کــه بــه صــورت مکتــوب ارائــه شــد، امــا باید 
ارجاعــات آن را هــم بيفزایــم کــه نيــاز دارد یــک فرصــت مطالعاتی 
چنــد ماهــه بــه آلمــان بــروم بــرای اســتفاده از کتابخانــه دانشــگاه 
برليــن کــه در حدود بيســت ســال خانــه اصلــی مــن بــوده. در آنجا 
ــدا  ــدم پي ــروژه می خوان ــن پ ــرای ای ــی را کــه ب ــم کتاب های می توان
ــی  ــم اگــر فرصت ــم. فکــر می کن و ارجاعــات علمــی را اعمــال کن
بــرای ادامــه حيــات یافتــم، دو یــا ســه ســال دیگــر ایــن نظریــه را 

بــه طــور کامــل ارائــه دهــم.
در ایــن متــن هــم کــه شــما بــه آن ارجــاع دادیــد، همــان مطلــب 
ــد  ــه متول ــی چگون ــوژه ایران ــه ام؛ س ــر گفت ــور مختص ــه ط را ب
ــه  ــر پای ــا ب ــود ت ــی می ش ــته مفهوم ــه دانس ــل ب ــود و تبدی می ش
آن شــرایط حصــول علــم تحقــق یابــد کــه از منظــر اینجــا بــه دنيا 
نــگاه کنــد و بيــان کنــد کــه مــا نيــز مردمــی هســتيم کــه در ایــن 
پهنــه جغرافيایــی زندگــی می کنيــم و می خواهيــم فــرم و ســبک 
زندگــی خودمــان داشــته باشــيم و ســاختارهای خــود ویــژه خــود را 
داشــته باشــيم تــا بفهميــم کجــا ایــران و کجــا غيــر ایــران اســت 
و نســبت آن هــا کــدام اســت، تــا کــه نــه در دشــمنی بــا دنيــا و نــه 
ــراه  ــا هم ــه م ــم. کاری ک ــی کني ــم زندگ در انحــالل در آن، بتواني
ــا دیگــری داشــته ایم، یعنــی  ــه دشــمنی و عشــق ب در یــک دوگان

بتوانيــم فاصلــه بگيریــم و خــود را طــرح کنيــم.
ایــن درس گفتــار قــرار اســت بــه زودی بــه شــکلی کامل تــر ارائــه 
شــود، کــه ســرفصل های جلســات آن بدیــن شــرح اســت؛ جلســه 
ــت  ــه دوم وضعي ــروز، جلس ــران ام ــوم در ای ــت عل ــت وضعي نخس
علــوم در گذشــته ایــران از فارابــی تــا ميرفندرســکی، جلســه ســوم 
ــوم  ــک عل ــکل گيری متافيزی ــد و ش ــد در دوران جدی ــوم جدی عل
ــنجش آن و  ــوژه و س ــخ س ــارم تاری ــه چه ــوژه، جلس ــه س ــر پای ب
ظهــور جاهســتی یــا Dasein، جلســه پنجــم بررســی وضعيــت 
ــوالت  ــلوب و تح ــق و اس ــم منط ــه شش ــران، جلس ــوژه در ای س
ــه  ــران، جلس ــلوب در ای ــم منطــق و اس ــه هفت ــرب، جلس آن در غ
ــرورت  ــش و ض ــد و چال ــی جدی ــان فارس ــکل گيری زب ــتم ش هش
ترجمــه، جلســه نهــم مســئله فــرم در نوشــتن، جلســه دهــم امــر 
ــم  ــی عل ــروه مدع ــه گ ــش روِی س ــع پي ــر واق ــی از ام فرارونده گ
ــون، دانشــگاهيان و روشــنفکران، جلســه  ــی روحاني ــران، یعن در ای
یازدهــم پرســش از شــرایط امــکان یــا امتنــاع علــم در ایــران، بــه 
ــران  ــرایط شــکل گيری فلســفه در ای ــه پرســش از ش ــای آنک معن
اســت کــه فلســفه چگونــه در ایــران احيــا و بازســازی می شــود، و 

ــدی. ــم جمع بن ــر ه ــه آخ در جلس
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ـــو گـفتــگـ

کتــاب »زایــش جنــون در اندیشــه فوکــو« نوشــته محمــد صادق 
معتمــدی، توســط نشــر علــم منتشــر و روانــه بازار شــده اســت.

معتمــدی در خصــوص ایــن کتــاب گفــت: کتــاب »زایــش جنون 
در اندیشــه فوکــو« بخشــی از پایــان نامه دوره کارشناســی ارشــد 
بنــده اســت کــه بــه دليــل اســتقبال اســاتيدم تشــویق شــدم تــا 
آن را بــا یکســری حــذف و اضافــات بــه صــورت کتــاب منتشــر 

کنــم.
ــاب اذعــان داشــت:  ــازار آشــفته نشــر کت ــاد از ب وی ضمــن انتق
متاســفانه امــروزه بــازار کتــاب انباشــته شــده از ترجمــه اســت و 
تعــداد کتب تاليفــی در حــوزه فلســفه بســيار ناچيزاســت؛ درحالی 
کــه یــک کشــور اگــر بخواهــد بــه توســعه یافتگــی دســت یابــد، 

بایــد بــه ســمت زایــش علمــی بــرود.
وی افـزود: در آثار فوکو دیوانگی دارای بيشـترین ظرفيت برای به 
چالش کشـيدن عقالنيت مـدرن و تمدن غربی اسـت. نکته مهم 
دربـاره فوکو این اسـت کـه برخـی از روی کـم اطالعـی فوکو را 
جامعـه شـناس می داننـد در حالی که وی را اساسـاً باید فيلسـوِف 
جامعـه دانسـت و نـه جامعه شـناس. منظـورم از فيلسـوف جامعه 
فـردی اسـت کـه از ابتـدا تـا انتهـای تحقيقـش بـا ابزار فلسـفی 
بـه مطالعـه جامعه مـی پـردازد و سـاختارها و سـازه هـای جامعه 

شناسـی را قبول نـدارد.
نویســنده »زایــش جنــون در اندیشــه فوکــو« برایــن بــاور اســت 
ــتاین و  ــواره ویتگنش ــد و ق ــوفی در ق ــو فيلس ــل فوک ــه ميش ک
هایدگــر اســت؛ بــا ایــن حــال عمــق فلســفی اش چنــدان کاویده 

نشــده اســت.
ایــن پژوهشــگر حــوزه فلســفه اضافــه کــرد: فوکــو »جنــون« را 
حــاوی یــک نــوع بــی خــردِی خردمندانــه در مقابــل خردگرایــی 
بــی خــرد مــی دانــد. منظــور از خردگرایــِی بــی خــرد یــا عقــِل 
نامعقــول، اصــول و عقایــد زندگــی روزمــره اســت کــه همــواره 
ــورده اســت.  ــره خ ــی  گ ــت طلب ــا مصلحــت اندیشــی و منفع ب

ــت:  ــاب گف ــخصات کت ــه مش ــاره ب ــا اش ــه ب ــدی در ادام معتم
ــار  ــه و در چه ــو« 1۶0 صفح ــه فوک ــون در اندیش ــش جن »زای
فصــل اســت؛ عنــوان فصــل اول »جایــگاه عقالنيت در فلســفه« 
اســت. در ایــن فصــل تــالش کــردم دربــاره جایــگاه عقالنيــت 
ــه  ــا امــروز ســخنی ب در تاریــخ فلســفه از ســقراط و افالطــون ت
ــون  ــل دوم  »جن ــوان فص ــردد. عن ــان گ ــار بي ــال و اختص اجم

ــن  ــت. در ای ــو« اس ــت فوک ــه روای ــخ ب در ادوار تاری
فصــل، بــا تاکيــد بــر کتــاب »تاریــخ جنــون« فوکو 
بــه نقــد و تحليــل افــکار و آرای دیگــر فيلســوفانی 
چــون دکارت، پاســکال ، نيچــه و برخــی متفکریــن 

ــه شــده اســت. ــون پرداخت ــاره جن معاصــر درب
وی افـزود: فصـل سـوم کتـاب »دانـش، نظـام و 
نـام  جدیـد(  )مظاهرتمـدن  اجتماعـی«  نهادهـای 
دارد. در ایـن فصـل تشـریح شـده کـه از نظـر فوکو 
دانـش ها، معـارف و نهادهای اجتماعـی دوران جدید 
همگـی برگرفتـه از نوع نـگاه قـدرت، در گـرو پروژه 
کنتـرل، نظـارت و مراقبـت فـردی پـی ر یزی شـده 
اسـت. »نسـبت ميان عقالنيـت و جنون نـزد فوکو« 
عنـوان آخرین فصـل کتاب اسـت. دربخشـی از این 
فصل بـه این سـوال فوکو پرداختـم که چـرا دکارت 
در پـروژه شـکاکيت خود هيـچ گاه به سـالمت عقل 
خودش شـک نکرد و چنانچـه این اتفـاق حادث می 

شـد عاقبـت فلسـفه وی به کجـا مـی انجاميد؟
ــح  ــان تصری ــفه در پای ــوزه فلس ــگر ح ــن پژوهش ای
ــاب  ــل کت ــن فص ــم تری ــارم، مه ــل چه ــرد: فص ک
ــت.  ــث اس ــری مباح ــه گي ــدی ونتيج ــع بن وِ جم
ــون نيچــه و  ــارم آرای فيلســوفانی چ در فصــل چه
هایدگــر کــه در اندیشــه فوکــو تاثيــر گذاربــوده انــد 
ــون  ــگاه جن ــط ن ــه بس ــن ب ــت. همچني ــده اس آم

ــندگان  ــری نویس ــار هن ــو در آث ــل فوک ــفی ميش ــی فلس شناس
ونقاشــانی چــون ســروانتس، شکســپير و ونگــوگ و دیگــر 

ــم. ــت پرداخت ــن دس ــدان ازی هنرمن
ــا  ــون در اندیشــه فوکــو« در 1۶0 صفحــه ب ــش جن ــاب »زای کت
قيمــت 14500 تومــن توســط نشــر علــم منتشــر و روانــه بــازار 

نشــر شــده اســت.

نویسنده »زایش جنون در اندیشه فوکو«:

فوکو فیلسوف جامعه است نه جامعه شناس/ جنون در ادوار تاریخ
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ـــو گـفتــگـ

انقالب اسالمی که به حق انفتاحی در تاریخ ظلمت غرب 
ایجاد کرد و راه را برای بازگشت تعبد خداوند به تاریخ 
باز کرد، به طور طبیعی در سیر پروژه تمدنی اش به تقویت 
جریانات اسالمگرا در جهان اسالم پرداخت. ولی سیر 
حوادث منطقه بعد از بیداری اسالمی و خصوصا شکل 
گیری بحران سوریه به سمتی رفته است که به نظر می 
رسد ما روز به روز از جریانات اسالمگرا دور می شویم. از 
سویی مشاهده شرایط عینی جهان اسالم، ایجاب می کند 
واقعیت هایی را در نظر بگیریم اما این سوال به جای خود 
باقی است که پروژه اسالم گرایی چگونه باید طی شود؟

برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر حسین کچویان، 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و استاد جامعه شناسی 
»انقالب  کتاب  با  کچویان  ایم.  رفته  تهران  دانشگاه 
اسالمی ایران و انفتاح تاریخ« به نظریه پردازی درباره 

پرداخته است. بیداری اسالمی 
اندیشمند  این  با  مهر  گفتگوی  مشروح  رو  پیش  متن 
درباره بیداری اسالمی، وضعیت ما در جهان اسالم و 

گراست؛ اسالم  جریانات  با  مواجهه 

ــی اش از  ــالت تمدن ــر رس ــالمی بناب ــالب اس || انق
ــت  ــه حمای ــالم گرایان منطق ــالب از اس ــدای انق ابت
ــال  ــد س ــی در چن ــرد. ول ــت ک ــان را تقوی ــرده و آن ک
اخیــر و خصوصــا بعــد از قضیــه ســوریه مــا و 
ــم و روز  ــرار گرفته ای ــم ق ــالم گرایان رودرروی ه اس
بــه روز از هــم دورتــر شــدیم و بــه جریانات ســکوالر 
نزدیــک شــدیم. بــه نظــر شــما چــرا چنیــن اتفاقــی 
ــران  ــن بح ــر ای ــد ب ــه بای ــا چگون ــت و م ــاده اس افت

ــم؟ ــق آیی فائ
مفروضــات ســوال شــما ظاهــر درســتی دارد ولــی باطــن غلطــی 
ــا آن  ــون ب ــود ســير تحــوالت و آنچــه کــه اکن ــه اگــر نب دارد. البت
ــا آن مواجــه خواهيــم شــد و همــه چيــز را  مواجــه ایــم و بعدهــا ب
ــی  ــی نگــه م ــار عرب ــداری اســالمی و به ــی بي در ســالهای ابتدای
داشــتيم، ایــن مفروضــات شــما درســت بــود. ولــی مفروضات شــما 
االن غلــط اســت، البتــه نــه تنهــا از جهت ســير تحــوالت، بلکــه از 

جهاتــی دیگــر هــم کــه بــه آنهــا اشــاره خواهــم کــرد.
بلــه ایــن درســت اســت کــه مــا تــا قبــل از بيــداری اســالمی _ یــا 
بهار عربی _ تکليف مان در برابر جریانات مختلف جهان اسالم روشن 
بــود. بــه لحــاظ کلــی و در چارچــوب هــا و اصــول در کنــار جریانات 
اســالمی بودیــم، هرچنــد کــه بــه لحــاظ عملــی در مــواردی ایــن 
طــور نبــود. مثــال در قضایــای فلســطين مــا بــا جریانــات مختلفــی 
کار مــی کردیــم. درســت اســت کــه ترجيــح مــان بــا مســلمان هــا 

بــود ولــی بــا احمــد جبرئيــل هــم کار مــی کردیــم.
ــم.  ــی کردی ــل م ــاوت عم ــا، متف ــه اقتض ــف ب ــای مختل در جاه
ــان  ــالمی، جری ــی اس ــان اخوان ــه جری ــا اینک ــودان ب ــال در س مث
ــا صــادق المهــدی هــم کار  ــود، ب ــی و عمرالبشــير ب حســن التراب
مــی کردیــم. هرچنــد حرکــت او هــم جنبــه اســالمی داشــت ولــی 
مثــل جریــان بــازرگان بــود. در مــورد الجزایــر، مغــرب و ... هــم بــه 

ــه اقتضــا عمــل مــی کردیــم. ــود. یعنــی ب هميــن شــکل ب
ــات  ــال در منازع ــی تضــاد هــم داشــتيم؛ مث ــوارد حت در بعضــی م
ــا را  ــی ه ــرف ارمن ــا ط ــک معن ــه ی ــتان ب ــان و ارمنس آذربایج
گرفتيــم. البتــه مــن نســبت بــه آن مســئله داشــتم. ایــن در حالــی 
ــا  ــات چارچــوب هــای سياســت اســالمی، م ــه اقتضائ ــود کــه ب ب

ــتادیم. ــی ایس ــان م ــار آذربایج ــت در کن ــی بایس م
ــا در کل،  ــود، ام ــن شــکل ب ــه همي ــه تاجيکســتان هــم ب در قضي
ــوده  ــالمی ب ــات اس ــت از جریان ــر حمای ــی ب ــا مبتن ــول کار م اص

ــه  ــم ک ــور بودی ــا مجب ــرایط و نيازه ــای ش ــه اقتض ــی ب ــت ول اس
ــم. ــام دهي ــا را انج ــی کاره بعض

مطلــب دیگــری هم وجــود داشــت کــه ایــن قاعــده را در مــواردی 
بــه هــم مــی زد و آن پيچيدگــی جریانــات اســالمی اســت. اینطــور 
نبــود کــه جریانــات اســالمی یکدســت بــوده باشــند. مثــال تعارض 
االزهــر بــا جریانــات اســالمی را چــه کار بایــد کــرد؟ االزهــر هــم 
ــی  ــی اســالمی اســت و شــاید از منظــری، اصــل اســت. ول جریان
ــوده  ــار حکومــت هــا ب االزهــر هميشــه لنــگ زده و بيشــتر در کن

اســت.
یــا مثــال در افغانســتان، در مقاطعــی بــا حکمتيــار کار کردیــم، ولــی 
ــا گرایشــات  ــه الزام ــم ک ــد مســعود بودی ــده احم ــا فرمان بيشــتر ب
ــر ملــی شــبيه هوشــی  خلــص دینــی نداشــت، بيشــتر یــک رهب
مينــه یــا مصــدق بــود و نســبت او بــا اســالم بــه واســطه فرهنــگ 
دینــی بــود نــه بــه اعتبــار چارچــوب هــای عقيدتــی و مکتبــی. بــا 
ــان  ــوده ایــم؛ مثــال بســياری از جری دیگــران هــم هميــن طــور ب
هــای غيراســالمی بودنــد کــه گرایــش هــای تنــدی داشــتند، امــا 

مــا بــا آنهــا کار مــی کردیــم.
ــک  ــی ی ــته اســت؛ یعن ــود داش ــا هميشــه وج ــی ه ــن پيچيدگ ای
چارچــوب و قالــب اصلــی وجــود داشــت و یــک شــرایط عملــی و 
نيــز پيچيدگــی ایــن جریانــات کــه مــا را مجبور مــی کــرد متفاوت 
عمــل کنيــم. مثــال آن طــور کــه قبــل از شکســت شــوروی و بعــد 
ــرق داشــت.  ــی ف ــم خيل از شکســت او در افغانســتان عمــل کردی
ــا  ــان در آنجــا حضــور دارد، عملکــرد م ــه طالب ــی االن هــم ک حت

متفــاوت اســت.
نقطــه نظــر شــما ایــن پيچيدگــی هــا و اقتضائــات عملــی را درنظر 
نمــی گيــرد. امــا اینطــوری در ذهــن همــه شــکل گرفتــه کــه بلــه 
مــا االن کنــار بشــار اســد ســکوالر هســتيم! یــا مثــال در کل جهان 

اســالم داریــم شــبيه ایــن مــی شــویم.
بعــد از بهــار عربــی یــا بيــداری اســالمی، بــر آن جهاتی کــه گفتم، 
جهتــی دیگــر اضافــه شــد کــه شــرایط متفاوتــی را ایجــاد کــرد. 
البتــه ایــن بــه مفهــوم ایــن نيســت کــه مــا در مســير رهــا کــردن 
جریانــات اســالمی هســتيم. بعــد از اتفاقاتــی کــه در مصــر و ليبــی 
و عــراق و... افتــاد، اصــال منطــق تعامــالت مــا عــوض شــد؛ چــون 

معــادالت جهــان اســالم عــوض شــد.
مــا نبودیــم کــه اخوانــی هــا را بــه ســوی مقابــل فرســتادیم، بلکــه 
مرســی بــود کــه بــا عــدم لحــاظ چارچــوب هــا، مــا را از خــود دور 

کــرد. اگــر بخواهيــم یــک برآینــد کلــی داشــته باشــيم از وضعيتــی 
ــن اســت کــه  ــم، ای ــرار گرفتي ــار اســد ق کــه در نهایــت مــا در کن
اصــال وضــع جریــان های اســالمی بعــد از بيــداری اســالمی کامال 

عــوض شــد و نيروهــا و معــادالت آن همگــی تغييــر کــرد.
بــرای مثــال مــا یــک جریــان اخوانــی داشــتيم کــه قبــل از ایــن 
فکــر مــی کردیــم تکليفــش بــا مــا روشــن اســت، ولــی آنهــا دچــار 
ــاس  ــی از حم ــرد، بخش ــا ک ــر خط ــی در مص ــدند. مرس ــا ش خط
ــا  ــع آنه ــا شــد. در واق ــار خط ــد مشــعل  _ در فلســطين دچ _ خال
بودنــد کــه خطــا کردنــد نــه مــا! اگــر موفــق مــی شــدند جریانــات 
اســالمی را بــه ســمت درســت هدایــت کننــد و کشــورهای خــود 
ــه ای کــه آن کشــورها اســالمی مــی  ــه گون ــد، ب را آزاد مــی کردن
شــدند، مــی گفتيــم مــا خطــا کردیــم. ولــی در عمــل اینطــور نبــود 

و نشــد.
بعــد از ظهــور بيــداری اســالمی و رخدادهــا و تحوالتــی کــه پــس 
ــن فضــا،  ــد. در ای ــری ش ــه دیگ ــه گون ــاد فضــا ب ــاق افت از آن اتف
نمــی تــوان مفروضاتــی را بــه کار گيریــم کــه از آنهــا ایــن گونــه 
نتيجــه شــود کــه مــا کنــار ســکوالرها ایســتاده ایــم. اوال اخوانــی 
هــا عــوض شــدند. بــه چــه معنــا؟ بــه یــک معنــا کــه بــه جریانات 
ــه حکومــت  ــای دیگــر اینکــه ب ــه معن ســلفی نزدیــک شــدند و ب

هایــی کــه هيــچ نســبتی بــا دیانــت نداشــتند نزدیــک شــدند.
مرســی مــی خواســت بــا بــرگ عربســتان بــازی کنــد. او بــه جــای 
ــن  ــد، در اولي ــا بيای ــش م ــالمگرایی پي ــن اس ــق موازی ــه طب اینک
ســفرش، بــه عربســتان رفــت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر قــرار 
اســت مــا نســبت بــه آنهــا تعهداتــی داشــته باشــيم طــرف مقابــل 
ــی کــه  ــا داشــته باشــند و زمان ــه م ــی نســبت ب ــد تعهدات هــم بای
طــرف مقابــل آن تعهــدات را رعایــت نمــی کنــد مفهومــش ایــن 
اســت کــه دیگــر در قالــب اســالمی نيســت و در یــک قالــب دیگر 
ــه هــم  ــی را ب ــا منطــق قبل ــی ه ــع اخوان ــد. درواق ــی کن ــازی م ب

ــد. زدن
ــه ایــن  ــا قطــر مــی نشــيند و مجموعــه اینهــا ب وقتــی مشــعل ب
ــه  ــد، ب ــر برون ــه قط ــوند و ب ــدا ش ــه ج ــند ک ــی رس ــم م تصمي
ــد.  ــده ان ــدا ش ــالمی ج ــوب اس ــه از چارچ ــت ک ــن اس ــوم ای مفه
اگــر از ســوریه جــدا مــی شــدند و بــه جریــان اســالمی تــری مــی 
ــم کــه از آنهــا دور شــده  ــا اشــتباه کردی ــم م پيوســتند، مــی گفتي
ایــم، امــا اوال مــا از آنهــا دور نشــدیم، ثانيــا آنها از مــا دور شــدند آن 

ــط. هــم در مســير غل

حسین کچویان در گفتگو با مهر:

ایستادن کنار سوریه دقیقا دفاع از اسالم است/ تغییر معادالت جهان اسالم
حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

ایــن از یــک جهــت. جهــت دیگــر نزدیکــی بــه تکفيــری هایــی 
بــود کــه بــا آن خشــونت هــا و جنایــت هایــی کــه در جهان اســالم 
انجــام دادنــد، نــه تنهــا بــرای مــا کــه بــرای کل جهــان اســالم بــه 
خطــر بزرگــی تبدیــل شــدند. آنهــا از همــان آغــاز در قالبــی عمــل 
کردنــد کــه تکليفــش روشــن نبــود. در واقــع از یــک طــرف اخوانی 
ــات  ــار تعصب ــه اعتب ــا ب ــا صرف ــلفی ه ــر س ــرف دیگ ــا و از ط ه
مذهبــی، در مســير تعامــل بــا قــدرت هــا و حکومــت هــای منطقه 
ای کــه نســبتی بــا اســالم ندارنــد عمــل کردنــد. آنهــا فکــر مــی 
کردنــد کــه ســنی هــا پيــروز مــی شــوند و جریــان سياســی اخوانی 
ــر  ــن، دیگ ــرد و بنابرای ــی گي ــت[ م ــه دس ــه را ]ب ــدرت[ منطق ]ق

نيــازی بــه ایــران نخواهنــد داشــت.
ـــ  ـــ چــه از بــاب قــدرت و چــه از بــاب عقيــدهـ  ایــن گــروه هــاـ 
ــه در  ــدند ک ــی ش ــای پنهان ــت ه ــا و خصوم ــه ه ــار آن کين گرفت
ــه  ــدرت ب ــاب ق ــت. از ب ــود داش ــيعه وج ــه ش ــان علي ــع ش جوام
ایــن دليــل بــود کــه ایــن حکومــت هــا و جریــان هــای ســلفیـ  
تکفيــری گرایــش هــای ســنی داشــتند و مــا را کــه شــيعه بودیــم 

ــد. تحمــل نمــی کردن
ــان در  ــا همچن ــه آنه ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــز ب ــده ني ــاب عقي از ب
قالــب اســالمیـ  دینــی عمــل نمــی کردنــد و اگــر فرصتــی پيــدا 
مــی کردنــد بــه ســراغ تقابــالت قبلــی مــی رفتنــد و شــيعه را بــه 
ــب تاریــخ گذشــته ای عمــل  ــد؛ یعنــی در قال حســاب نمــی آوردن
ــه  ــد ک ــت؛ هرچن ــنت اس ــا س ــت ب ــه در آن، اولوی ــد ک ــی کردن م

ــکا دستشــان در دســت هــم باشــد! ســنی هــا و امری
ــه آن نزدیــک شــدند  ــان هــا ب ــن جری ــی کــه ای ــن حکومت بهتری
ــه در چارچــوب  ــود ک ــوم ب ــان اول معل ــه از هم ــود. ترکي ــه ب ترکي
بــازی آمریــکا عمــل مــی کنــد. ایــن کشــور عضــو ناتــو اســت و 
هماهنــگ بــا آمریــکا کار مــی کنــد. آن زمــان بــه نظــر می رســيد 
کــه ترکيــه و آمریــکا بــه دليــل منافعشــان، بــه توافقــی دســت پيدا 
ــن  ــد و ای ــی هــا بدهن ــه دســت اخوان ــه را ب ــد کــه منطق کــرده ان
ــدون  ــد، ب ــی هضــم و جــذب کنن ــا را در سيســتم جهان ــه آنه گون
اینکــه بــرای آمریــکا و حتــی اســرائيل مشــکلی ایجــاد شــود. چــه 
کســی از مرســی توقــع داشــت کــه آن نامــه را بــرای شــيمون پــرز 

بنویســد؟!
بنابرایــن همــه مفروضــات شــما بــر بــاد اســت. مــا هيــچ خطایــی 
ــات اســالمی شــرایطی  ــم بلکــه تحــوالت منطقــه و جریان نکردی
ــر  ــت. اگ ــی نيس ــرایط قبل ــد ش ــر مانن ــه دیگ ــد ک ــاد کردن را ایج
مــا بخواهيــم در همــان قالــب قبلــی روی اینهــا ســرمایه گــذاری 
کنيــم، در قالبــی بــازی خواهيــم کرد کــه منافــع آمریکا و اســرائيل 

ــت. در آن اس
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــا جای ــدیم. تنه ــک نش ــکوالرها نزدی ــه س ــا ب م
ــه  ــک شــدیم، ســوریه اســت. البت ــای ســکوالر نزدی ــت ه حکوم
ــن  ــر ای ــرا در الجزای ــاد. چ ــاق افت ــن اتف ــم ای ــر ه ــال در الجزای قب
اتفــاق افتــاد؟ در آن زمــان، بــر اثــر اقدامــات تکفيــری هــا و دولــت 
الجزایــر در آن کشــور، کشــتار وســيعی رخ داد. در آن قضيــه، قدرت 
هــای غربــی بــه حمایــت از دولــت الجزایــر پرداختنــد و تکفيــری 

ــد. ــه کشــتار و تخریــب بســياری دســت زدن هــا هــم ب
ــد  ــا بای ــل، م ــن المل ــط بي ــه رواب ــی در صحن ــل سياس ــرای عم ب
کنــار چــه گروهــی قــرار مــی گرفتيــم؟ آیــا بایــد کنــار تکفيــری 
ــار بکشــيم  ــت مســتقر کن ــرای چــه از دول هــا مــی ایســتادیم؟! ب
و کنــار تکفيــری هــا بایســتيم؟! قاعدتــا دولــت هــا بــا دولــت هــا 
مرتبــط مــی شــوند مگــر اینکــه شــرایط اجتماعــی بــه گونــه ای 
ــت را  ــان اصيلــی انقــالب مــی کنــد و دول باشــد کــه بداننــد جری

تغييــر مــی دهــد.
مــا قبــل از ایــن تحــوالت، هرجــا اقتضــا مــی کــرد روابــط مــان 
ــرای  ــه ]در ماج ــرای نمون ــم؛ ب ــی کردی ــع م ــا قط ــت ه ــا دول را ب
اســتقالل خواهــی مــردم صحــرای غربــی در افریقــا[ مــا در کنــار 
ــم. در  ــرار گرفتي ــرا« ق ــارزان صح ــان »مب ــا هم ــاریو« ی »پوليس

ــاد. ــاق افت ــن اتف ــره هــم ای اریت
در قضيــه الجزایــر، نــه بــه لحــاظ عقيدتــی درســت بــود کــه مــا 
کنــار تکفيــری هــا قــرار بگيریــم و نــه بــه لحــاظ منافــع سياســی 
متوجــه جهــان اســالم. نادرســتی آن بــه لحــاظ عقيدتــی بــه ایــن 
دليــل بــود کــه ایــن گــروه در آنجــا بــه نــام اســالم جنایــت مــی 

ــی  ــا قدرت ــون آنه ــود؛ چ ــط ب ــم غل ــه لحــاظ سياســی ه ــرد. ب ک
ــا  ــان را ب ــط م ــی، رواب ــه لحــاظ سياس ــد ب ــا بای ــرا م ــتند. چ نداش
دولتــی قطــع کنيــم کــه مــی توانيــم بــرای پيشــبرد اهدافمــان در 

ــيم؟! ــته باش ــا آن داش ــالت را ب ــان اســالم، ســطحی از تعام جه
دربــاره ســوریه تکليــف خيلــی روشــن تــر بــود. بگذریــم از تضــاد 
اخوانــی هــا در ســوریه. اخوانــی هــای ســوریه بســيار تند هســتند و 
از همــان اول بينشــان تعــارض هایــی وجــود داشــته اســت. چندین 
بــار قبــل از ایــن اتفاقــات، مــا تــالش کــرده بودیم کــه مخالفــان و 
دولت سوریه را به هم نزدیک کنيم، اما با وجود انعطاف دولت سوریه، 
آنهــا قدمــی در ایــن مســير برنداشــتند. بعــد هــم کــه ایــن اتفاقــات 
افتــاد، دیگــر نه محمــل اســالمیـ  دینی یــا عقيدتی وجود داشــت و 
نه محمل سياســی. بلکــه هر دو بر ضــد آن بود. هــم اقتضای عقيده 
ــه  ــن دو مقول ــی ای ــرض جدای ــر ف ــت _ ب ــای سياس ــم اقتض و ه

ـــ در ایــن بــود کــه در کنــار اســد بایســتيم. جدانشــدنی از هــمـ 
ــالمی  ــت اس ــردن حرک ــش ب ــا پي ــد دقيق ــار اس ــتادن در کن ایس
ــا در آن،  ــت و اساس ــن اس ــات دی ــق اقتضائ ــردن مطاب ــل ک و عم
جنبــه ای از غلبــه منافــع سياســی بــر منافــع عقيدتــی دیــده نمــی 
شــود. در ایــن عملکــرد، منفعــت اســالمی غلبــه دارد، هرچنــد کــه 
ممکــن اســت منافــع سياســی هــم وجــود داشــته باشــد. مــا بــرای 
چــه کنــار اســد ایســتاده ایــم؟ آیــا در کنــار اســد ایســتادن بــرای ما 
نــان دارد؟! مــا کنــار حکومتــی ایســتاده ایــم کــه ظرفيــت تحــول 
ــد  ــه اســت: در کشــور مــا هــرکار مــی خواهي ــی دارد و گفت عقيدت
ــول  ــد و تح ــی کني ــای عقيدت ــد، کاره ــام دهي ــالم انج ــرای اس ب

عقيدتــی ایجــاد نمایيــد.

|| ولــی آقــای اســد اســالم سیاســی را قبــول نخواهد 
کــرد.

نــه. ولــی وقتــی تحــول ایجــاد شــد مجبــور اســت کــه قبــول کند؛ 
چــون چــه بخواهــد و چــه نخواهــد ایــن اتفــاق خواهــد افتاد.

ــالمگرایی  ــوریه اس ــد، در س ــار بگذاری ــد را کن ــر االن اس ــما اگ ش
خواهيــد داشــت؟ نــه. ولــی شــما مــی توانيــد روی هميــن حکومت 
کار کنيــد تــا در درازمــدت اســالم سياســی هــم در ســوریه داشــته 
باشــيد. االن نيــروی سياســی اســالمی که بتــوان روی آن ســرمایه 
ــوریه  ــت س ــط حکوم ــدارد؛ فق ــود ن ــوریه وج ــرد در س ــذاری ک گ
ــان  ــک جری ــار ی ــرب و در کن ــرائيل و غ ــر اس ــه در براب ــت ک اس

اصيــل اســالمی، یعنــی حــزب اهلل، ایســتاده اســت.

ــالمی  ــی و اس ــع مل ــه مناف ــه ب ــا توج ــا ب ــه م || اینک
ــی  ــا بعض ــال ب ــتیم و فع ــد بایس ــار اس ــد در کن بای

ــت... ــت اس ــم، درس ــه کنی ــالمگرایان مقابل اس
اول اینکــه مــا بــا توجــه بــه منافــع اســالمی مــان عمــل کردیــم 

نــه ملــی؛ دوم اینکــه مــا بــا آنهــا مقابلــه نکردیــم.
ــا در  ــد ت ــت کار کني ــن حکوم ــد روی همي ــی تواني ــما م ــی ش ول
ــط  ــدت اســالم سياســی هــم در ســوریه داشــته باشــيد، فق درازم
حکومــت ســوریه اســت کــه در برابــر اســرائيل و غــرب و در کنــار 
ــان اصيــل اســالمی، یعنــی حــزب اهلل، ایســتاده اســت یــک جری

|| فــرض کنیــم آنهــا مقابلــه کردنــد. باالخــره تقابــل 
ــته  ــی داش ــدت تمدن ــگاه بلندم ــر ن ــود دارد. اگ وج
ــم  ــی توانی ــکوالر نم ــای س ــت ه ــا حکوم ــیم ب باش
پــروژه تمــدن اســالمی را پیــش ببریــم، بلکــه بایــد 
ــد  ــی فرمایی ــم. م ــو ببری ــالمگرایان آن را جل ــا اس ب
ایــن اســالمگرایان فعلــی ظرفیــت ایــن کار را ندارند. 
ــت و... ــن اس ــالم همی ــان اس ــت جه ــره واقعی باالخ

یعنی چه؟

ــوان  ــک اخ ــال ی ــم مث ــی توانی ــه نم ــا ک ــی م || یعن
دیگــری تولیــد کنیــم. مجبوریــم بــا همیــن جریانات 

ــم. ــل کنی موجــود تعام
ایســتد  مــی  اســرائيل  کنــار  کــه  اســالمگرایی  جریــان 
ــی  ــرار نم ــوریه ق ــت س ــار دول ــا در کن ــر م ــت؟! اگ اسالمگراس
گرفتيــم بــا عملکــرد تکفيــری هــا چيــزی از اســالم باقــی نمــی 

مانــد. چــه اینهــا کــه ایــن جنایــات را انجــام دادنــد و چــه آنهایــی 
کــه در برابــر ایــن جنایــات ســاکت ماندنــد، مبنایــی بــرای دینداری 

ــد. ــته ان نگذاش
ــه شــدت از ایــن  ــم، ســوریه ب ــار ســوریه نمــی ماندی  اگــر مــا کن
وضعــی کــه هســت ســکوالرتر مــی شــد و سکوالریســم آن حــاد 

مــی شــد.

|| همــه اینهــا درســت اســت. مســئله ایــن اســت که 
پــروژه اســالم گرایــی را چطــور جلــو ببریم؟ 

ــن  ــت ای ــم. تح ــی کني ــاد م ــت را ایج ــرایط درس ــم ش ــا داری م
ــه آن  ــبت ب ــد نس ــش آم ــالمی پي ــان اس ــه در جری ــرایط هرچ ش

ــم. ــی کني ــل م ــت عم درس
در شــرایط فعلــی چــه کنيــم؟ در خانــه بنشــينيم کــه ســوریه و تنها 
جریــان مبارزاتــی در لبنــان را کــه جریانــی اســالمی اســت از بيــن 
ــان اســالمی  ــه در آن جری ــود ک ــرایط موج ــا تحــت ش ــد؟! م ببرن

درســتی وجــود نــدارد عمــل مــی کنيــم.
اگــر مــا در کنــار دولــت ســوریه قــرار نمــی گرفتيــم بــا عملکــرد 
ــار  ــد، اگــر مــا کن تکفيــری هــا چيــزی از اســالم باقــی نمــی مان
ــه  ــی ک ــن وضع ــدت از ای ــه ش ــوریه ب ــم س ــی ماندی ــوریه نم س
هســت ســکوالتر مــی شــددر هميــن شــرایط موجــود دولــت هایی 
ــدرت  ــل ق ــتند، در مقاب ــالمی نيس ــه اس ــه گرچ ــد ]ک ــود دارن وج
ــه قذافــی از یــک جایــی  ــرای نمون ــد[؛ ب ــی ایســتاده ان هــای غرب
بــه بعــد مانــع آمریــکا بــود. در آن شــرایط، اگــر شــما کنــار قذافــی 
ــی  ــا م ــی ه ــون غرب ــد. چ ــرده بودی ــی ک ــی ایســتادید کار خوب م
خواســتند ایــن مجموعــه هــای ریشــه داری را کــه پيــش از ایــن 
وجــود داشــت کنــار بزننــد تــا یــک خاورميانــه جدیــد ایجــاد کنند. 
براســاس ایــن طــرح، عناصــر خاورميانــه جدیــد، ظاهــرا مســلمان 
ــازی  ــرائيل ب ــکا و اس ــوب آمری ــا در چارچ ــا باطن ــود، ام ــد ب خواهن

ــرد. ــد ک خواهن
ــن  ــت ای ــه تح ــد اال اینک ــری نداری ــچ راه دیگ ــما هي ــن ش بنابرای
شــرایط جدیــد انتخــاب کنيــد. در ایــن شــرایط جدیــد، بــرای مــا 
اصــل، مبــارزه بــا آمریــکا و اســرائيل اســت و هرکــس ایــن گونــه 
ــرای  ــدی ب ــرای اینکــه مســير جدی ــا او هســتيم، ب ــد ب عمــل کن
تحــول منطقــه بــه ســمت اســالم ایجــاد کنيــم. مــا کنــار ســوریه 
نایســتاده ایــم تــا سکوالریســم او را قبــول کنيــم، بلکه بــرای دفاع 
ــه  ــم و ن ــت ایســتاده ای ــن دول ــار ای از اســالم و جهــان اســالم کن
تنهــا االن، بلکــه در آینــده نيــز در مســير اســالمی کــردن ســوریه 

عمــل خواهيــم کــرد.

|| اگــر بــه شــکل گیــری حکومــت اســالمی در 
کشــورهای مســلمان مــی اندیشــیم، در میــان 
ــات موجــود در کدامیــک ایــن ظرفیــت را مــی  جریان

ــد؟ ــال کن ــروژه را دنب ــن پ ــد ای ــه بتوان ــد ک بینی
االن هيــچ ظرفيتــی وجــود نــدارد. االن همــه جریانــات موجــود در 
منطقــه، بــه دليــل ضربــه ای که خــورده انــد، یــا گمــراه و منحرف 
شــده انــد یــا گيــج هســتند. االن هيــچ چيــز وجــود نــدارد. مــا مــی 
توانيــم اميــد داشــته باشــيم کــه در درازمــدت اینهــا بتواننــد روی 
ــق  ــا از طری ــه م ــی ک ــد و در فضــای مطلوب ــل کنن ــان تام خودش
مبــارزه بــا آمریــکا و اســرائيل، بــرای رشــد جریانــات درســت ایجاد 
ــه ســمتی کــه شــما گفتيــد  مــی کنيــم، خودشــان را بازیابنــد و ب
ــود  ــه خ ــم، بلک ــالب کني ــر انق ــم در مص ــی تواني ــا نم ــد. م برون

ــد ایــن کار را انجــام دهنــد. مصــری هــا بای
وقتــی در تونــس راشــد الغنوشــی را داریم بــا او چــه کار مــی توانيم 
ــه دليــل هميــن عملکــرد تکفيــری هــا واداده  بکنيــم؟ ایــن آدم ب
اســت و بــازی ای را شــروع کرده که اســالمی نيســت. شــاید شــما 
بگویيــد درســت عمــل کــرده چــون بــه ایــن فکــر مــی کنــد کــه 
در درازمــدت چــه کار کنــد. اگــر اینطــور باشــد تایيــدش مــی کنيم 

ولــی مــن فکــر نمــی کنــم کــه چنيــن ذهنيتــی داشــته باشــد.
ــد  ــه شــما نمــی تواني ــن اســت ک ــی ای ــه طــور کل ــن ب بحــث م
جریانــی توليــد کنيــد. شــما فقــط بایــد شــرایط درونــی و باالخص 
بيرونــی را طــوری ایجــاد کنيــد کــه ایــن نيروهــا روی خودشــان 

ــوند. ــت ش ــير درس ــد و وارد مس ــی کنن بازاندیش
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ـــو گـفتــگـ

 
|| براســاس بحــث شــما، برداشــت مــن ایــن اســت 
کــه مــا هیــچ دورنمایــی از آینــده نداریــم و فعــال مــی 

رویــم جلــو تــا ببینیــم چــه مــی شــود.
ــی  ــل م ــود عم ــرایط موج ــت ش ــا تح ــت. م ــور نيس ــن ط ــه ای ن
کنيــم. مــا چــه مــی دانيــم کــه ۲0 ســال آینــده چــه اتفاقــی مــی 
افتــد. هيــچ کس نمــی دانــد. ما بــا امکانــات و مقــدورات موجــود و 

بــا نــگاه بــه هــدف عمــل مــی کنيــم.

|| شــما فکــر مــی کنیــد در فضــای بــه شــدت فرقــه 
ای شــکل گرفتــه در جهــان اســالم، امیــدی هســت 
ــات  ــری از جریان ــک س ــا ی ــم ب ــاره بتوانی ــه دوب ک
ــا پــروژه تمــدن  اســالمی همگرایــی ایجــاد کنیــم ت

ــم؟ ــو ببری ــالمی را جل اس
ــد،  ــب واح ــل مکت ــی مث ــود زیربناهای ــا وج ــی ب ــال نيســت. ول فع
ــن  ــده چني ــه در آین ــال اینک ــد و... احتم ــرآن واح ــد، ق ــت واح ام

ــت. ــد هس ــی بيفت اتفاق

ــه  ــا هم ــه م ــن ک ــد همی ــی کنی ــر نم ــما فک || ش
ــت؟ ــی شکس ــدیم یعن ــان ش ــه خودم ــغول ب مش
ــکا  ــی چــه؟ پيــش از ورود امری ــان شــدیم یعن ــه خودم مشــغول ب
بــه عــراق، اصــال هرچقــدر هــم تــالش مــی کردیــد معلــوم نبــود 
ــد را داشــته  ــی کــه االن در عــراق داری ــد موقعيت ۲0، 30 ســال بع
باشــيد. شــما االن در عــراق پيروزیــد. یعنــی چــه کــه بــه خودمــان 

مشــغوليم؟!

|| ولی افکار عمومی منطقه علیه ما شده است...
کــدام افــکار عمومــی؟ رســانه هــای منطقــه کــه نماینــده افــکار 
ــده  ــه نماین ــدث و العربي ــره، الح ــتند. الجزی ــه نيس ــی منطق عموم

ــد؟! ــی ان ــکار عموم اف

|| کســانی کــه قبــل از بیــداری اســالمی طرفــدار مــا 
ــد...  بودن

ــن  ــالب ای ــدای انق ــن از ابت ــد. م ــا نبودن ــدار م ــدام طرف ــچ ک هي
ــرده ام. ــال ک ــث را دنب مباح

|| مثــال آقــای قرضــاوی در برنامــه ای کــه در الجزیره 
داشــت رســما از ایــران و شــیعه دفــاع مــی کــرد. در 

جنــگ 33 روزه هــم از حــزب اهلل دفــاع مــی کــرد.
شــما بازگشــت چنيــن آدمــی را نشــانه ضعــف مــا مــی دانيــد؟! این 
در حالــی اســت کــه کل جهــان اســالم و االزهــر او را طــرد کــرده 

انــد.

ــا ضعــف اســت،  ــرای م ــم اینهــا ب || مــن نمــی گوی
بلکــه مــی گویــم در موقعيتــی قــرار گرفتــه ایم کــه ناخواســته 

ــوده و... ب
ــداری  ــل از بي ــا قب ــت م ــه موقعي ــد نيســت. البت ــت، ب ــن موقعي ای
ــان  ــی جه ــود، ول ــر ب اســالمی براســاس مفروضــات پيشــين بهت
ــان  ــه جه ــم ک ــالش کردی ــا ت ــکل دارد. م ــودش مش ــالم خ اس
ــه دليــل عملکــرد  اســالم را در مســير درســت قــرار دهيــم، امــا ب
آمریــکا و بعضــی نيروهــای جهــان اســالم، چنيــن وضعيتــی برای 
ــر  ــلط ب ــال تس ــا در ح ــم م ــت ه ــن وضعي ــد. در ای ــد آم آن پدی

ــه هســتيم. منطق
آینــده منطقــه در ایــن محــور اســت: لبنــان، ســوریه، عــراق، یمــن، 
بحریــن و ایــران. ایــن مناطــق را کــه بگيریــد کار جهــان اســالم 
تمــام شــده اســت؛ یعنــی جهــان اســالم بــه عنــوان یــک واحــد 

یکپارچــه دینــی مــی توانــد در جهــان عــرض انــدام کنــد.

ــن محــور کامــال شــیعی  ــد کــه ای ــی مــی گوین || ول
اســت و قــدرت هــا بــه دنبــال ایجــاد دوقطبی شــیعه 

و ســنی انــد.

 خــوب شــيعی باشــد. ایــن دوقطبــی در داخــل مــردم نيســت. بــر 
ــا  ــم. ب ــد مــی جنگي ــه و یزی ــا معاوی ــا ب فــرض هــم کــه باشــد م

ــد کــرد. ــروز خواهن ــات صحيــح ظهــور و ب طــرد اینهــا جریان
*مــا االن مــی گویيــم کــه اینهــا معاویــه و یزیــد هســتند. مثــال 

ــر ... ــی الجزای ــان هــای اســالم گرای ــاره جری شــما االن درب
االن دیگر جریان های اسالم گرایی در الجزایر وجود ندارد.

ــه  ــت ک ــی اس ــان های ــان جری ــن هم ــور م || منظ
ــتند. ــالمگرایی هس ــه اس ــب ب منتس

ــده  ــم آین ــا ه ــدون م ــد؛ ب ــده ای ندارن ــچ آین ــا هي ــان ه آن جری
ــد. ندارن

|| بحــث مــن همیــن اســت. شــما در کتابتــان 
ــتند. در  ــری هس ــات تکفی ــن جریان ــه ای ــد ک نگفتی
ــت و  ــری هس ــای تکفی ــگاه ه ــم ن ــاذ ه ــۀ االنق جبه
هــم غیرتکفیــری؛ یعنــی در آنجــا تنــوع وجــود دارد، 
کمااینکــه در اخــوان هــم چنیــن تنوعــی وجــود دارد.
جهــان اســالم دیگر ظرفيــت اینکه نيروهایــی در آن کار اســالمی و 
دینــی کننــد را ندارنــد. اگــر نيروهایی چنين ظرفيتی داشــته باشــند 
هــم قــدرت عمــل ندارنــد. یعنــی ممکــن اســت نيروهــای ُخلَصی 
هنــوز وجــود داشــته باشــند، امــا خيلــی کــم هســتند. البتــه آنهایی 

کــه خلّــص هســتند بــا ما هســتند.
از خليــج مگــر چــه درمــی آیــد؟ شــما در خليــج هــزار ســال هــم 
ــان دینــی در  ــد، هيــچ موقــع جری ــدوی ان ــد، مــردم ب تــالش کني
آنجــا بــه وجــود نيامــده اســت و نخواهــد آمــد. اصــال هيــچ موقــع 
حرکتــی در آنجــا شــکل نمــی گيــرد. تنهــا مناطقــی کــه در آنهــا 
حرکــت هایــی شــکل گرفتــه اســت مناطقی بــوده انــد کــه در آنها 
ــت و  ــان، کوی ــر در عم ــات شــيعی وجــود داشــته اســت. اگ جریان
بحریــن حرکــت هایــی شــکل گرفتــه اســت بــه خاطــر جریانــات 

شــيعی بــوده اســت.
ــالمی  ــب اس ــک قط ــاد ی ــال ایج ــم؟ دنب ــه بودی ــال چ ــا دنب م
ــل  ــن المل ــطح بي ــالم را در س ــد اس ــه بتوان ــرای اینک ــان ب در جه
ــب  ــا قال ــه ب ــم. البت ــن را االن داری ــه ای ــد ک ــی مطــرح کن و تمدن
ــالمی  ــداری اس ــه بي ــوط ب ــوالت مرب ــل از تح ــا قب ــی. م متفاوت
اصــال چنيــن قالبــی کــه اکنــون در آن عمــل مــی کنيــم را نمــی 
ــم کــه  ــی داری ــم کــه یمن ــا اصــال فکــر نمــی کردی ــم م فهميدی

ــی دارد. ــن ظرفيت چني

|| راهبــردی کــه بعضــی هــا ارائــه مــی دهنــد 
ــان تصــوف اســت. نظــر  ســرمایه گــذاری روی جری

ــت؟ ــما چیس ش
ــادق  ــته، ص ــی داش ــل سياس ــکان عم ــه ام ــی ک ــان تصوف جری
ــان تصوفــی کــه امــکان عمــل سياســی  ــود. امــا جری المهــدی ب
نــدارد؛ ماننــد اهــل بيتــی هــا در مصــر، اساســا چــون امــکان عمل 
سياســی ندارنــد نمــی تــوان روی آنهــا ســرمایه گــذاری کرد. شــما 
ــد  ــا بای ــد م ــی گویي ــه م ــان ک ــرف خودت ــالف ح ــزی خ ــه چي ب

ــد؟؟!! ــه مــی کني ــال کنيــم توصي اســالم اجتماعــی را دنب
ــا  ــی در آنه ــت ایجــاد حرکــت هــای اجتماعــیـ  دین ــه ظرفي البت
ــی  ــه ميزان ــا آنهــا را ب ــت، م ــن ظرفي ــل همي ــه دلي وجــود دارد و ب
کــه بایــد کمــک کنيــم کمــک مــی کنيــم و بایــد ایــن کار را انجام 

ــم. دهي

ــه ای در  ــالمی، نظری ــداری اس ــات بی ــد از اتفاق || بع
ــه وجــود آمــد مبنــی  میــان بعضــی از کارشناســان ب
ــا اســالم سیاســی ســنی نمــی  ــر اینکــه اساســا ب ب
ــه  ــه ب ــم ک ــتباه کردی ــا کال اش ــرد و م ــود کار ک ش
ــالم  ــون اس ــم؛ چ ــا رفتی ــا اینه ــردن ب ــمت کار ک س
سیاســی ســنی الجــرم بــه وهابیــت و ســلفیت منجر 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــد. نظ ــد ش خواه
ایــن دیــدگاه هــا از ابتــدای انقــالب کمابيــش مطــرح بــود؛ بــرای 
ــلمان  ــازه مس ــک ت ــس، ی ــل در انگلي ــال قب ــت س ــه، بيس نمون

انگليســی کــه شــيعه بــود بــه مــن مــی گفــت شــما یــک زمانــی 
ــيعی  ــت ش ــد روی ماهي ــتباه کردی ــه اش ــوید ک ــی ش ــه م متوج
نهضــت خــود تاکيــد نکردیــد و معنــای مبهمــی را از اســالم مطرح 

ــد. کردی
ــه ســمت ســلفی  ــی ایــن حــرف کــه اســالم سياســی ســنی ب ول
ــی  ــلفيت معان ــه س ــت. البت ــی اس ــرف غلط ــی رود، ح ــری م گ

ــت. ــد نيس ــکال آن، ب ــی از اش ــی دارد و بعض متفاوت
بــه لحــاظ تاریخــی مگــر جریــان هــای فقهــیـ  مذهبــی جهــان 
اســالم همــه حنبلــی شــدند؟! همــان طــور کــه جریانــات فقهــی 
متکثــر هســتند و همگــی شــکل افراطــی پيــدا نکردنــد، در اینجــا 
هــم هميــن طــور اســت؛ یعنــی ممکــن اســت جریانــی سياســی 
مثــل جریــان شــافعی در فقــه، کــه کامــال همــراه ماســت، ایجــاد 

شــود.
پــس ایــن حــرف کــه اســالم سياســی ســنی بــه ســمت ســلفی 
گــری مــی رود، مبنــای واقعــی عينــی نــدارد و بــه لحــاظ تاریخــی 
هــم مبنــای خــالف دارد و بــه لحــاظ نظــری هــم ایــن فــرض که 
یــک جریــان عقيدتــی الزامــا در تحــوالت مختلــف، یــک شــکل 
پيــدا کنــد فــرض غلطــی اســت و بــا مفروضــات اجتماعــی کــه ما 

مــی بينيــم و مــی فهميــم ســازگاری نــدارد.

|| شــما در شــروع بیــداری اســالمی، کتــاب »انقــالب 
ــتید. آن  ــخ« را نوش ــاح تاری ــران و انفت ــالمی ای اس
ــا  ــتیم، ام ــالمی داش ــداری اس ــی از بی ــت توقعات وق
حــوادث بــه گونــه دیگــری پیــش رفــت و آن توقعات 
ــداری  ــه بی ــد ک ــد بودی ــما معتق ــد. ش ــرآورده نش ب
ــه  ــدم ب ــک ق ــا ی ــه م ــی شــود ک اســالمی باعــث م
ــم  ــم. االن ه ــر بروی ــالمی جلوت ــدن اس ــمت تم س
ــم؟ ــه ای ــو رفت ــه جل ــا یــک قــدم ب ــد کــه م معتقدی

ــی  ــت م ــی صحب ــاره غنوش ــه درب ــی ک ــاب آنجای ــای کت در انته
ــه مســير تحــوالت دارم؛  ــادی و منفــی نســبت ب ــگاه انتق ــم، ن کن
یعنــی بــه یــک معنــا پيــش بينی کــردم کــه اگــر ایــن مســير طی 
شــود باعــث شکســت آنهــا مــی شــود. یعنــی اینطــور نبــود کــه 

همــه چيــز را مثبــت و درخشــان ببينــم.
امــا آنچــه االن و بعــد از بيــداری اســالمی اتفــاق افتــاده 
چيســت؟ االن کل جهــان اســالم متحــول شــده، تجربــه بســيار 
ذی قيمتــی بــه دســت آورده و تطــورات درونــی خيلــی عميقــی 
ــی از  ــالم از بعض ــه اس ــت ک ــت اس ــت. درس ــرده اس ــدا ک پي
ـــ چــون بعضــی از جریــان  ــه خــورده اســتـ  جریــان هــا ضرب
ـــ ولــی از طــرف دیگــر بایــد  ــدـ  هــا ایجــاد دلزدگــی کــرده ان
بــه ایــن توجــه کنيــم کــه بعــد از بيــداری اســالمی در وضعيتــی 
قــرار گرفتــه ایــم- کــه گرچــه پيــش از ایــن هــم وجــود داشــته 
اســت، ولــی بيــداری اســالمی و تحــوالت بعــد از آن، تاکيــدی 

ــد. ــوده ان ــر آن ب ب
آن وضعيــت چنيــن اســت کــه در جهــان اســالم جریــان طبيعــی 
سياســی کــه محتــوای غيردینــی داشــته باشــد، دیگــر بــه عنــوان 
ــی  ــن جریان ــدارد. چني ــروز ن ــان اجتماعــی امــکان ظهــور و ب جری
مــی توانــد انقــالب مخملــی راه بينــدازد یــا بــه کودتــا دســت زنــد، 
ولــی االن دیگــر کامــال مشــخص اســت کــه تاریــخ این منطقــه را 
اســالم رقــم خواهــد زد و دیگــر، جریــان بدیلــی وجــود نــدارد. اگــر 
جریــان بدیلــی وجــود داشــت پيــش از ایــن از دســت رفــت؛ یعنــی 

بــا بيــداری اســالمی در تاریــخ جــا مانــد.
بــه عبارتــی، آن قــدر ظرفيــت هــا، امکانــات، روحيــات و مفاهيــم 
تغييــر کــرده و در قالــب اســالمی تطــور یافتــه و دگرگــون شــده 
اســت کــه جایی بــرای کســانی ماننــد هــادی عبدربــه باقــی نمانده 
ــش  ــه کمابي ــه ک ــادی عبدرب ــد ه ــرادی مانن ــه اف ــرا ک ــت. چ اس
ــد.  ــی ندارن ــی درون ــت اجتماع ــاد حرک ــدرت ایج ــد ق ــی گراین مل
ــه کامــال گرایشــات  ــح هــم ک ــداهلل صال ــی عب ــل عل کســانی مث
ــد  ــد بای ــته باش ــد حضــور داش ــر بخواهن ــد، اگ ناسيوناليســتی دارن
ذیــل جریانــات اســالمی عمــل کننــد. ]براســاس ایــن وضعيــت، 
کامــال مشــخص اســت کــه[ تاریــخ تمدنــی، سياســی و اجتماعــی 

ــد زد. ــم خواه ــان اســالم را اســالم رق جه
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ـــو گـفتــگـ

محمد عابدالجابری یکی از مهم ترین و سرشناس 
ترین روشنفکران جهان عرب است که تفکرات او نه 
تنها در جهان عرب که در کشور ما نیز طرفدارانی یافته 
است. این مساله ضرورت بازخوانی و نقد و بررسی 
آرای او را دوچندان می کند. سراغ قاسم ابراهیمی 
پور استاد دانشگاه باقرالعلوم قم رفتیم تا نظر ایشان را 

عابدالجابری جویا شویم. تفکرات  درباره 

ــه  ــری از نظری ــه تقری ــورت خالص ــه ص ــدا ب || ابت
ــد. ــری بفرمایی ــی عابدالجاب ــل عرب ــد عق نق

ــه  ــه در ده ــت ک ــی اس ــر مراکش ــر معاص ــری متفک عابدالجاب
30 ميــالدی متولــد شــده و در ســال ۲010 هــم از دنيــا رفــت. 
اندیشــمند بســيار پــرکار و دقيقــی اســت ولــی آن چيــزی کــه 
ســبب شــهرت او شــده نظریــه نقــد عقــل عربی اوســت کــه در 

چهــار کتــاب تدویــن شــده اســت.
ــه  ــخگویی ب ــال پاس ــه دنب ــی ب ــت شناس ــرد معرف ــا رویک او ب
ــب  ــل عق ــت. او عل ــالم اس ــان اس ــی جه ــب ماندگ ــت عق عل
ماندگــی را در مباحــث معرفتــی جســتجو مــی کنــد. بــه طــور 
ــر  ــی تحــت تاثي خالصــه نظــرش ایــن اســت کــه عقــل عرب
ــای  ــت ه ــته قابلي ــده و نتوانس ــه روز نش ــددی ب ــل متع عوام
ــراث  ــم مي ــت آورد و عليرغ ــه دس ــود را ب ــازی خ ــگ س فرهن
غنــی ای کــه در اختيــار دارد نتوانســته بــه توســعه و پيشــرفت 

ــد. ــدا کن دســت پي
ــل  ــر عوام ــت تاثي ــی تح ــل عرب ــت عق ــد اس ــری معتق الجاب
ــگ  ــای فرهن ــت ه ــته قابلي ــده و نتوانس ــه روز نش ــددی ب متع
ســازی خــود را بــه دســت آوردالجابــری طبقــه بنــدی جدیــدی 
از علــم ارائــه مــی دهــد و بــر اســاس آن طبقــه بنــدی مطالعــه 
تاریخــی بســيار دقيقــی در جهــان عــرب انجــام مــی دهــد و 
نهایتــا راه رهایــی را در فلســفه رجــوع بــه برهــان و ابــن رشــد 
ــه شــاطبی جســتجو  ــه ب ــدون و در فق ــن خل ــه اب ــخ ب و در تاری

مــی کنــد.

|| دقیقا چه نقدی به تراث وارد می کند؟
تــراث یــا ميــراث بــه دو معنــا بــه کار مــی رود. یکــی بــه معنای 
ســنت و آمــوزه هــای دینــی کــه در اینجــا جابــری بــا احتيــاط 
ــن را  ــأن دی ــه ش ــد ک ــی کن ــالش م ــد و ت ــی کن ــت م صحب
حفــظ کنــد. او عصمــت پيامبــر و عصمــت وحــی را مــی پذیرد. 

در اینجاهــا خيلــی مســتقيم وارد بحــث مــی شــود.
او بيشــتر بــر عقلــی کــه بــه ایــن ميــراث رجــوع مــی کنــد - 
ــی شــود – مــی  ــاد م ــوان روش اجتهــادی ی ــه عن ــه از آن ب ک
پــردازد. نقدهــای او بيشــتر معطــوف بــه عقــل عــرب اســت که 
ــای  ــه معن ــه ب ــد. البت ــراث اســتفاده کن مــی خواهــد از ایــن مي
دیگــر خــود ایــن عقــل هــم جزئــی از ایــن ميــراث – بــه معنای 

عامــش - محســوب مــی شــود.

|| پــس بیشــتر انتقــاد او بــه آرای متفکــران 
مســلمان اســت؟

نــه. اتفاقــا چيــزی کــه او را متمایــز مــی کنــد هميــن اســت که 
ــی خــود  ــد ول ــی ده ــرار م ــورد بررســی ق ــن را م آرای متفکری
ــن  ــه ای ــری ک ــد. آن تاثي ــی کن ــد نم ــی نق ــات را خيل آن نظری
ــر  ــادی و ب ــای اجته ــر روش ه ــرب و ب ــل ع ــر عق ــات ب نظری
فرهنــگ عــرب گذاشــته اســت را نقــد مــی کنــد. یعنــی رونــد 

فرهنگــی و تحــوالت فرهنگــی عــرب را در ایــن 1000 ســال 
ــل  ــن عق ــای ای ــا ریشــه ه ــد ت ــی ده ــرار م ــورد بررســی ق م

ــد. ــع پيشــرفت اســت را بياب کنونــی عــرب کــه مان
ــه شــده  ــل عــرب اینگون ــن اســت کــه چــرا عق پرســش او ای
ــن ســينا و ... را مــورد بررســی  ــی، اب اســت؟ اگــر جاحــظ، غزال
قــرار مــی دهــد بــرای نقــد مســتقيم آرای آنهــا نيســت، بلکــه 
بــرای بررســی تاثيــر آن هــا بــر عقــل و اندیشــه عــرب اســت.

ــر از روش  ــی را متاث ــی عقــل عرب || وضعیــت کنون
ــا اینکــه مســائل  ــد ی متفکــران اســالمی مــی دان

ــد؟ ــی دان ــل م ــی را در آن دخی سیاس
الجابــری به شــدت تحــت تاثيــر فوکوســت و موضوع سياســت 
ــا در  ــود دارد. ام ــار او وج ــگ در آث ــورت پررن ــه ص ــدرت ب و ق
ایــن موضــوع تــک عاملــی تحليــل نمــی کنــد. هــم سياســت 
و قــدرت را مــی بينــد و هــم رویکردهــای معرفتی اندیشــمندان 

را.

ــد  ــی بین ــد م ــن رش ــی ای در اب ــه ویژگ || او چ
کــه راه رهایــی را احیــای فلســفه ابــن رشــد مــی 

ــد؟ دان
جابــری یــک فيلســوف اســت و جــزو اوليــن افــرادی اســت که 
در مراکــش دکتــری فلســفه مــی گيــرد. او بــا رویکــرد معرفــت 
ــن  ــر همي ــه خاط ــود. ب ــی ش ــث م ــن مباح ــی وارد ای شناس
ــدن  مباحــث و قلمــش بســيار ســنگين و مفصــل اســت. خوان
ــث  ــا باع ــی ه ــن ویژگ ــت. ای ــر اس ــان ب ــای او زم ــاب ه کت
شــده کــه او در کشــور مــا کــه قشــر دانشــگاهی در رجــوع بــه 
روشــنفکران عــرب پيشــتاز هســتند، خيلــی زود جــا بــاز نکند و 

فهــم نشــود.
ــان و  ــه بره ــوع ب ــفه رج ــی را در فلس ــری راه رهای عابدالجاب
ابــن رشــد و در تاریــخ بــه ابــن خلــدون و در فقــه بــه شــاطبی 
جســتجو مــی کنــداو بــا رویکــرد معرفــت شناســی یــک طبقــه 
ــی مــی  ــال جالب ــه مــی دهــد. مث ــم ارائ ــدی از عل ــدی جدی بن
ــه  ــی ب ــت شناس ــا در زیس ــدی ه ــه بن ــد طبق ــی گوی ــد. م زن
ــی  ــود. وقت ــد نب ــی کارآم ــزی، خشــکی زی و دوزیســت خيل آب
طبقــه بنــدی جدیــدی تحــت عنــوان مهــره داران و بــی مهــره 

هــا مطــرح شــد یــک تحــول بزرگــی در زیســت شناســی اتفاق 
افتــاد. بنابرایــن مــی گویــد مــن یــک طبقــه بنــدی جدیــدی از 

ــه مــی دهــم. علــم ارائ
ــی  ــی، برهان ــی بيان ــوم را در ســه دســته نظــام معرفت همــه عل
و عرفانــی دســته بنــدی مــی کنــد. مــی گویــد نظــام معرفتــی 
بيانــی از ابتــکارات جهــان عــرب اســت. ریشــه ها و تحــوالت و 
شــکل گيــری آن را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و نهایتــا می 
خواهــد بــه ایــن نتيجــه برســد کــه بــا نظــام معرفتــی بيانــی، 
یعنــی فقــه، کالم، تفســير و ... کــه موضوعــش »متــن« اســت 
نمــی توانيــم در علــوم طبيعــی بــه کشــف و پيشــرفت دســت 

پيــدا کنيــم.
نظــام معرفتــی عرفانــی بــرای جهــان عــرب نيســت و وارداتــی 
اســت. از شــرق جهــان اســالم یعنــی از هنــد و بعــد ایــران وارد 
جهــان عــرب مــی شــود. یــک مکانيســمی در ایــن بــاره مطرح 
مــی کنــد کــه جــای نقــد بســيار دارد. عرفــان را بــه طــور کلــی 
وارداتــی مــی دانــد. البتــه در ایــن جــا فقــط عرفــان را مطــرح 
ــه را در  ــوف و ... هم ــادو، تص ــحر، ج ــت، س ــد؛ کهان ــی کن نم
ــد مــی  ــد. بع ــی بررســی مــی کن ــی عرفان ــب نظــام معرفت قال
گویــد نظــام معرفتــی عرفانــی هــم معطــوف بــه آخــرت اســت 
و انــزوا و کســالت و رکــود را بــه دنبــال دارد و نمــی توانــد مــا را 

بــه پيشــرفت برســاند.
ــک  ــد ی ــالم ش ــان اس ــان وارد جه ــی عرف ــد وقت ــی گوی م
درگيــری ميــان نظام معرفتــی عرفانــی و بيانــی رخ داد و وســط 
ایــن دعواهــا نظــام معرفتــی برهانــی از یونــان وارد شــد. نظــام 
معرفتــی برهانــی را بــه دو دســته عملــی و نظــری تقســيم مــی 
ــک و  ــل فيزی ــی مث ــوم طبيع ــان عل ــی هم ــته عمل ــد. دس کن
ــه  شــيمی اســت. مــی گویــد چــون نظــام معرفتــی برهانــی ب
دنبــال کشــف علــل و اســباب پدیــده هــای طبيعــی اســت مــی 
توانــد منجر بــه توســعه شــود. منتهــا دو اتفــاق در اینجــا رخ داد 
کــه ناميمــون بــود؛ یکــی اینکــه وقتــی نظــام معرفتــی برهانی 
وارد جهــان اســالم شــد دعوایــی بيــن بيــان و عرفــان در حــال 
وقــوع بــود و ایــن نظــام معرفتــی نيــز ناگزیــر وارد ایــن دعــوا 

شــد و در ایــن دعــوای تاریخــی مغلــوب شــد.
ــت  ــد اس ــد. معتق ــی کش ــط م ــت را وس ــای سياس ــا پ ــن ج ای
ــی از  ــی کوتاه ــای خيل ــه ه ــر در بره ــدرت مگ ــت و ق سياس

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

راه توسعه عقالنیت عربی از منظر عابدالجابری/ نقد و بررسی آرای متفکر مراکشی
حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

ــود  ــان ب ــا عرف ــی حمایــت نکــرد و نهایت نظــام معرفتــی برهان
کــه در ایــن دعــوا پيــروز شــد و انــزوا و رکــودی کــه ایــن نظــام 
ــروف  ــر مع ــی داشــت ســبب عقــب ماندگــی شــد. تعبي معرفت
جابــری ایــن اســت »زخمــی کــه قلــب جهــان عــرب از غزالــی 

ــازه اســت.« ــان ت برداشــته همچن
ــود کــه برهانــی کــه مــی  پــس یــک اتفــاق ناميمــون ایــن ب
ــا را نجــات بدهــد شکســت خــورد و اتفــاق دیگــر  توانســت م
ایــن بــود کــه برهانــی هــم کــه از یونــان آمــد توســط فارابــی و 
ابــن ســينا ایدئولوژیــک شــد و بــا کالم درآميختــه شــد. برهــان 
ــاب ارســطو  ــه جهــان اســالم نيامــد. برهــان ن ــاب ارســطو ب ن
بــا ابــن رشــد آمــد کــه ســبب پيشــرفت اروپــا هــم ابــن رشــد 
ــان اســالم  ــس و در غــرب جه ــه در اندل ــن رشــدی ک ــود. اب ب
مــورد بــی مهــری قــرار گرفــت و طــرد شــد، بالعکــس در اروپــا 
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و اتفاقــا هميــن باعــث پيشــرفت 

ــا شــد. اروپ
ــت؟  ــد رف ــن رش ــراغ اب ــد س ــد بای ــی گوی ــرا م ــن چ بنابرای
بــرای اینکــه ادعــا مــی کنــد فلســفه ابــن رشــد فلســفه نــاب 
ارســطویی اســت ولــی فلســفه فارابــی و ابــن ســينا و دیگــران 

ــت. ــده اس ــک ش ــفه ایدئولوژی فلس

|| او تالشــی مــی کنــد تــا بیــن آن نگاهــی کــه بــه 
دیــن دارد و عصمــت پیامبــر و وحــی را تاییــد مــی 
کنــد بــا ایــن نــگاه عقالنــی غیردینــی جمــع کند؟
ــه را  ــن دو عرص ــه ای ــی رود ک ــمندانی م ــراغ اندیش ــا س اتفاق
ــن کــه  ــه ای ــل اســت ب ــد. خــودش هــم قائ از هــم جــدا کردن
فلســفه و سياســت بایــد از دیــن جــدا باشــند. یــک روایتــی کــه 
ســند بســيار ضعيفــی دارد و در ميــان خــود اهــل ســنت هــم بــا 
نقدهــای جــدی مواجــه شــده اســت را مطــرح مــی کنــد و بــر 

ــه مــی دهــد. ــاره را ارائ اســاس آن نظــرات خــود در ایــن ب
آن روایــت ضعيــف از قــول پيامبــر )ص( مــی گوید »انتــم اعلم 
بامــور دنياکــم«. پيامبــر از کنــار نخلســتانی عبــور مــی کردنــد. 
ــد  ــد. بع ــی کنن ــارور م ــا را ب ــا دســت نخــل ه ــد ب ــد دارن دیدن
فرمودنــد چــرا ایــن کار را مــی کنيــد، صبــر کنيد بــاد ایــن کار را 
انجــام مــی دهــد. بــاد نيامــد و خرماهــا بــارور نشــد. آمدنــد بــه 
اعتــراض کــه شــما اینطــور گفتيــد و مــا عمــل کردیــم و نتيجه 
نــداد. پيامبــر گفــت انتــم اعلــم بامــور دنياکــم. ایــن روایــت هم 

بــه لحــاظ ســندی و هــم محتوایــی نقــد شــده اســت.
ایــن بحــث بحث ســخيفی اســت ولــی جابــری ایــن روایــت را 
بــه عنــوان مبنــا اخــذ مــی کنــد و نتيجــه مــی گيــرد دیــن در 
امــور دنيــا حرفــی نــدارد. پــس نبایــد در علــوم طبيعــی دخالــت 
کنــد و هرجــا دخالــت کــرده کار را خــراب کــرده اســت. اصــال 
چــرا ســراغ ابــن رشــد و ابــن حــزم و شــاطبی مــی رود؟ بــرای 
اینکــه احســاس مــی کنــد اینهــا ایــن دو عرصــه را جــدا کردند.

ــد  ــی کنن ــری وارد م ــه جاب ــه ب ــدی ک ــک نق || ی
ایــن اســت کــه نگاهــی قومیــت گرایانــه داشــته 
و توجهــش بیشــتر بــه مغــرب عربــی بــوده و بــه 
ــته.  ــی داش ــگاه منف ــالمی ن ــی و اس ــرق عرب مش

ــد؟ ــول داری ــد را قب ــن نق ــما ای ش
ایــن نقــد وارد اســت. واقعــا جابــری قــوم مدار هســت بــه خاطر 
اینکــه اندیشــمندان غــرب جهان اســالم بــه خصــوص مراکش 
ــرد و راه  ــی ب ــام م ــه ن ــد. او از هرکســی ک ــی کن را برجســته م
رهایــی را در او جســتجو مــی کنــد اهــل مراکــش اســت. ولــی 
بــه نظــرم در مباحــث معرفتــی ایــن نقدهــا اهميتــی نــدارد. مــا 
بایــد ببينيــم پــروژه و نظریــه جابــری چــه نقــاط ضعــف و قوتی 

دارد.
ــان اســالم را از  ــز علمــی جه ــل مراک ــد ثق ــی کن ــالش م او ت
ــه غــرب جهــان اســالم  شــرق جهــان اســالم یعنــی مصــر ب

ــوده اســت. ــا حــدی موفــق هــم ب ــد. شــاید ت منتقــل کن

|| نقاط قوت و ضعف اندیشه جابری چیست؟
یکــی از نقــاط قــوت جابــری کــه از ابتــکارات اوســت، توجــه به 
وجــوه و ابعــاد تاریخــی عقــل اســت. ایــن توجــه جدیدی اســت 
کــه قابــل ســتایش اســت. قبــال اینکــه کســی عقــل عربــی و 
اســالمی را در طــول تاریــخ مطالعــه کنــد وجــود نداشــت. البتــه 
او تحــت تاثيــر آنــدره الالند عقــل را بــه دو دســته »مکــوِّن« و 
»مکــوَّن« تقســيم مــی کنــد. عقــل مکــِون یا عقــل برســازنده 
چيــزی شــبيه قــوه نطقــی اســت کــه فالســفه مــی گوینــد و 

عقــل مکــَون عقلــی برســاختی و فرهنگــی اســت.
ــری اســت  ــکارات جاب ــه هرحــال مطالعــه ایــن مســئله از ابت ب
کــه مــی توانــد الگــو قــرار بگيــرد. مــا مــی توانيــم تحــوالت 

فرهنگــی خــود را اینطــور هــم مطالعــه کنيــم.
نقطــه قــوت دیگــر او ایــن اســت کــه تــالش مــی کنــد بيــن 
اندیشــمندان قدیــم جهــان اســالم و اندیشــمندان غربــی جمــع 
کنــد. مثال در کتــاب عقل سياســی مفاهيــم عصبيت و شــوکت 
را از ابــن خلــدون مــی گيــرد و مــی خواهــد آنهــا را بــه روز کند. 
بعــد مفاهيــم مارکــس را می گيــرد و مــی خواهــد آنهــا را بومی 
ــد. اصــل  ــن دو را تلفيــق کن ــد و در نهایــت مــی خواهــد ای کن
ــوت  ــه ق ــم نقط ــانی مفاهي ــی رس ــانی و بوم ــه روز رس ــن ب ای
جابــری اســت. البتــه در ایــن کــه او در ایــن تــالش خــود موفق 

بــوده یــا نــه مناقشــه اســت.
ــور  ــه ط ــراث را ب ــه مي ــت ک ــن اس ــر او ای ــوت دیگ ــه ق نقط
دقيــق و موشــکافانه مطالعــه مــی کنــد. وقتــی کتــاب هــای او 
را مــی خوانيــد احســاس مــی کنيــد ميــراث 1000 ســاله را یک 
ــتقيم  ــای مس ــول ه ــل ق ــد. نق ــر ورق زده ای ــا آخ دور از اول ت
او از اندیشــمندان جهــان اســالم نشــان از تســلط دقيــق او بــر 
ــردازی در  ــه پ ــه نظری ــن الزم ــان اســالم دارد و ای ــراث جه مي
ایــن عرصــه اســت. اینهــا جابــری را بــزرگ و پرنفــوذ مــی کند.

ــه  ــش ب ــه گرای ــت ک ــن اس ــده او ای ــف عم ــه ضع ــا نقط ام
رویکردهــای پســت مــدرن و ســاختارگرایانه فرانســوی و 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــن باع ــو دارد. ای ــل فوک ــمندانی مث اندیش
بخــش هایــی از ميــراث را نتوانــد بــه خوبــی بفهمــد. بــه خاطــر 
هميــن راه رهایــی کــه پيشــنهاد مــی کنــد مشــکالت جــدی 

دارد.
یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف او کــه مــن احســاس مــی کنــم 
ــوده کــه اندیشــمندان شــيعه  ــن ب ــوده ای ــه ب ــه و عامدان آگاهان
را از قلمــرو تحقيــق خــودش جــدا مــی کنــد و ایــن شــاید بــه 
ایــن خاطــر بــوده کــه توجــه بــه ایــن اندیشــمندان نظریــه او را 
بــه هــم مــی ریختــه. او صریحــا مــی گویــد »عقــل عــرب«. 
مــی پرســند چــرا عقــل عــرب؟ مــی گویــد چــون ایرانيــان از 
ــد و مــن  ــه فارســی نوشــته ان ــار خــود را ب ــد آث ــه بع ــرن 5 ب ق
بــر فارســی تســلط نــدارم. بــه نظــرم ایــن یــک بهانــه اســت. 
ــم  ــان را ه ــر ایراني ــی او اگ ــا و راه رهای ــه و نقده ــرو مطالع قلم
ــی کــه  ــا جای ــه ت ــه هــم مــی ریخــت. البت دربرمــی گرفــت ب
موافــق نظریاتــش بــوده تمامــا از ایرانيــان بحــث کــرده اســت. 

ــد. فارابــی، ابــن ســينا، غزالــی و ... همــه ایرانــی ان
ولـی معاصریـن شـيعه و خصوصـا حکمـت صدرایـی را از دایره 
بررسـی کنار گذاشـته اسـت. در حالی که مالصـدرا  آثـار خود را 
بـه عربی نوشـته اسـت. اندیشـمندان صدرایی بعـدی نيز همين 
طـور. او به دنبال عقالنيتی اسـت که بر فقه و کالم حاکم باشـد. 
ایـن عقالنيت اتفاقا در اندیشـه شـيعه وجود دارد. بـه نظر می آید 
شـواهدی می شـود ارائه کرد کـه او آگاهانه قلمـرو تحقيق خود 
را محـدود بـه جهـان عرب مـی کند و ایـن نقطه ضعـف بزرگی 
اسـت. شـاید قوم مـداری او اینجـا اثر گذاشـته اسـت. نقدی که 
بر نـگاه قوميت گرایانـه او وجود دارد، اگر این اثر را داشـته باشـد 

دارای اهميت می شـود.

ــناختی و  ــان ش ــناختی، انس ــت ش ــی معرف || مبان
هســتی شــناختی تفکــرات عابدالحابری چیســت؟

پــروژه جابــری یــک پــروژه معرفت شــناختی اســت. بــه همين 
خاطــر مبانــی معرفــت شــناختی او خيلــی برجســته تــر اســت 
ــاظ  ــه لح ــناختی او. ب ــتی ش ــناختی و هس ــان ش ــی انس از مبان
معرفــت شناســی اندیشــمندی پســت مــدرن اســت. دانــش را 
تحــت تاثيــر اجتمــاع و قــدرت مــی داند. خــودش مدعی اســت 
که خوشــه چيــن اندیشــمندان بزرگــی ماننــد کانــت و دکارت و 
فوکــو و مارکــس اســت ولــی بــه شــدت تحــت تاثيــر مارکــس 
و فوکوســت و دانــش را یــک محصــول اجتمــاع و تحــت تاثيــر 

قــدرت مــی دانــد.
بــه نظــرم در دســته ســکوالرها نيــز قــرار مــی گيــرد. 
ــت،  ــم، سياس ــن از عل ــی دی ــای جدای ــه معن ــم ب سکوالریس
اجتمــاع را مــی پذیــرد. هرچنــد آثــار آخــر او تفســير قرآن اســت 

ــت. ــکوالر اس ــی س ــاظ معرفت ــه لح ــا ب ام
بــه طــور کلــی توســعه و پيشــرفت غــرب را مــی پذیــرد و آن را 
هــدف قــرار مــی دهــد و معتقــد اســت کــه باید بــه آن برســيم. 
ــدزاده و  ــان و آخون ــه ملکــم خ ــی ک ــرف های ــان ح ــی هم یعن
ــا رویکــرد  ــد، او خيلــی پنهــان و خيلــی دقيــق ب تقــی زاده زدن
معرفــت شناســی تکــرار مــی کنــد. هرچنــد تــالش می کنــد از 
هویــت اســالمی و دیــن و وحــی هــم دفــاع کنــد امــا بــه نظرم 

تــه آن چيــزی باقــی نمــی مانــد.  

|| زمینــه هــای اجتماعــی و سیاســی هــم در 
تفکــرات او تاثیــر داشــته اســت؟

بــه لحاظ سياســی خيلــی فعــال اســت. چندیــن روزنامــه را اداره 
مــی کنــد. در چندیــن تجمــع و تظاهــرات عليــه قدرت شــرکت 
مــی کنــد. چنــد بــار بــه زنــدان مــی افتــد. خصوصــا در عرصــه 
آمــوزش و پــروش فعاليــت داشــته. چندیــن ســال معلــم بــوده 

و اوليــن آثــارش دربــاره مشــکالت آموزشــی مراکــش اســت.
او یــک فعــال اجتماعــی اســت امــا بــه طــور مشــخص نمــی 
ــالن  ــی اش ف ــه از زندگ ــالن مرحل ــه ف ــم ک ــاره کن ــم اش توان
تاثيــر را در اندیشــه اش داشــته اســت. او فــردی دغدغــه منــد 
ــی  ــن خيل ــد و ای ــک مســائل را حــس مــی کن اســت و از نزدی

مهــم اســت.

|| در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.
جهــان عــرب خصوصــا شــاخ آفریقــا در مواجهــه بــا مدرنيتــه 
بــه لحــاظ تاریخــی از مــا جلوتــر اســت. آنهــا مشــکالتی را 
ــا دودهــه  ــک ی ــا ی ــد کــه ممکــن اســت م لمــس مــی کنن
ــات  ــد نظری ــویم. بای ــه ش ــا آن مشــکالت مواج ــازه ب ــد ت بع
اندیشــمندان عــرب را اینطــور دیــد. آنهــا بــا پرســش هایــی 
ــوال  ــن س ــه ای ــد ک ــی دادن ــواب های ــدند و ج ــه ش مواج
ــا هــم مطــرح شــود. و  ــرای م ــب ب ممکــن اســت عــن قری
اگــر مــا بــا ایــن پاســخها آشــنا باشــيم مــی توانيــم مواجهــه 
بهتــری داشــته باشــيم. لحظــه مواجهــه دیگــر لحظــه تفکــر 
ــد از  ــه بای ــت داد بلک ــان را از دس ــوان زم ــی ت ــت و نم نيس
ــمندان  ــایی اندیش ــن شناس ــر همي ــود. بخاط ــاده ب ــل آم قب

ــی مهــم اســت. ــث خيل ــن حي عــرب از ای
نکتــه آخــر ایــن کــه روشــنفکران مــا در آشــنایی بــا 
ــن  ــد و ای اندیشــمندان جهــان عــرب از حــوزوی هــا جلوترن
خــوب نيســت. حــوزه بایــد هــم در آشــنایی بــا اندیشــمندان 
ــه  ــوزوی ب ــمندان ح ــی اندیش ــم معرف ــرب و ه ــان ع جه
ــاده  ــاق نيفت ــن اتف ــی ای ــد ول ــگام باش ــرب پيش ــان ع جه
اســت. مــا یــک نشــریه عربــی نداریــم کــه در ایــن عرصــه 
هــای نظریــه پــردازی کالن وارد شــده باشــد. یعنــی نــه مــا 
ــن  ــا را مــی شناســند. ای ــه آنهــا م آنهــا را مــی شناســيم و ن

ــت. ــی اس ــف بزرگ ــه ضع نقط
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ـــو گـفتــگـ

رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
۱۱ مهرماه در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های 
علمیه فرمودند: یکی از نیازهای مهم حوزه علمیه در 
شرایط کنونی، »تدوین طرح تحول« در حوزه و برنامه 
ریزی بلندمدت، دقیق و زمان بندی شده براساس 
این طرح تحول و اهداف مورد نظر است. رهبر انقالب 
با تأکید بر اینکه برنامه بلندمدت حوزه باید مبتنی 
بر یک »طرح تحول حوزه« باشد، افزودند: باید یک 
و  نخبگان  از  متشکل  راهبردی«  مطالعات  »مرکز 
فرزانگان هوشمند حوزوی تشکیل و برنامه تحول و 
دیگر برنامه های راهبردی حوزه، در این مرکز تدوین 

. ند شو
در گفتگو با حجت االسالم علیرضا پیروزمند، عضو 
هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم و نویسنده 
کتاب »تحول حوزه و روحانیت؛ در گذشته و حال« 
به بررسی تحول در حوزه با توجه به مدیریت جدید 
حوزه پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

|| در مــورد تحــول در حــوزه بحــث هــای فراوانــی 
انجــام شــده اســت. مقــام معظــم رهبــری چنــد 
ــوع  ــن موض ــاره ای ــف درب ــالهای مختل ــار در س ب
ــوزه  ــول در ح ــه تح ــتند ک ــد داش ــت و تأکی صحب
صــورت بگیــرد. اخیــرا هــم در دیــدار بــا اعضــای 
شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه هــم بــاز روی 
ایــن موضــوع تأکیــد فرمودنــد. در ابتــدا بفرماییــد 
منظــور و مقصــود مقــام معظــم رهبــری از تحــول 
ــای  ــان ارتق ــلما تأکیدش ــت؟ مس ــوزه چیس در ح
ــه  ــای جامع ــه نیازه ــخ ب ــوزه در پاس ــی ح توانای
مــا، جهــان اســالم و حتــی جامعــه جهانــی اســت. 
بــرای رســیدن بــه ایــن تحــوالت الزم اســت چــه 

ــود؟  ــام ش ــوزه انج ــی در ح تغییرات
الزم اســت نکتــه ای مقدماتــی راجــع بــه تحــول حــوزه عــرض 
ــا  ــود ب ــرح می ش ــوزه مط ــول در ح ــوع تح ــی موض ــم. وقت کن
ــوم  ــل تحــول در عل ــوارد مشــابه مث ــن موضــوع در م طــرح ای
انســانی، تحــول در تمــدن ســازی، تحــول در الگــوی پيشــرفت 
و امثــال اینهــا تفــاوت مهمــی دارد. در ســایر مــوارد غالبــا ایــن 
گونــه اســت کــه تحــول بــه معنــای انقــالب در آنچــه کــه بوده 
و بــه عبارتــی تغييــر مســير گذشــته و اصــالح جهــت گذشــته و 
ــه  ــد اســت امــا تحــول در حــوزه، ب اتخــاذ جهــت گيــری جدی
ایــن معنــا نيســت. تحــول حــوزه بــه معنــای تغييــر در مســير 
ــت  ــای تقوی ــه معن ــه ب ــت بلک ــوزه نيس ــته ح ــت گذش حرک
ــرای  بخشــی، اســتحکام بخشــی و شــتاب بخشــی حرکــت ب
پذیــرش مســئوليت های بيشــتر متناســب بــا نيازهــای روز ملی 

و فراملــی در زمــان حاضــر اســت.
ــوزه آن  ــه تحــول ح ــوط ب ــث مرب ــت در مباح ــن جه ــه همي ب
طــور کــه زعمــای حــوزه هــم بــر ایــن مســئله اهتمــام داشــتند 
ــن  ــرد و ای ــورت بپذی ــت ص ــن مراقب ــد ای ــد بای ــه دارن و دغدغ
ــم  ــه ه ــوزه، ب ــول ح ــور از تح ــدا منظ ــود. اب ــالم ش ــه اع توج
ــراث ســلف حــوزه و  ریختگــی حــوزه و فراموشــی ســپردن مي
ارزش هــای مقــدس و مبانــی مســتحکم و معــارف سرشــاری 
کــه در طــول صدهــا ســال توســط علمــای عظــام بــه عنــوان 
ــول  ــرداری در ط ــره ب ــل به ــدنی و قاب ــوش نش ــره فرام ذخي

تاریــخ شــيعه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، نيســت؛ بلکــه 
ــه معنــای تکامــل بخشــی ایــن مســئله اســت. ب

ــری بحــث  ــام معظــم رهب ــد مق ــه شــما گفتي همــان طــور ک
تحــول در حــوزه را طــی ســاليان متمــادی در مقاطــع مختلفــی 
ــاری کــه  ــن ب ــد. شــاید اولي ــان فرمودن ــف بي ــه شــکل مختل ب
بــه صــورت جــدی ایــن مســئله را مطــرح کردنــد مربــوط بــه 
ــده  ــم مشــرف ش ــدس ق ــهر مق ــه ش ــه ب ــود ک ــال 13۷4 ب س
بودنــد و طــی ســخنرانی طوالنــی و حســاب شــده ای در 
مدرســه فيضيــه کــه بــه منشــور روحانيــت هــم معــروف شــد، 
ایــن مطلــب را عنــوان فرمــوده بودنــد کــه حــوزه همزمــان بــه 
ــارت اســت  ــاز دارد و آن عب ــت ني ســه گام و مســئوليت و فعالي
از حفــظ ميــراث گذشــته، ترميــم دانــش هــا و فعاليــت هــای 
گذشــته و بالندگــی. آن موقــع بــه جــای تعبيــر »تحــول«، تعبير 
ــق آن  ــد و مصادی ــد و تعریــف کردن ــه کار بردن »بالندگــی« را ب
ــال  ــه خصــوص از س ــد ب ــالهای بع ــد. در س ــر کردن ــم ذک را ه
138۶ بــه بعــد تعبيــر تحــول حــوزه را در دفعــات مختلــف بــه 

ــد. کار بردن

ــی  ــرده م ــه کار ب ــی ب ــا بالندگ ــول ی ــرا تح ||چ
ــود؟ ش

 بــه خاطــر اینکــه وقتــی روش هــا و ابزارهــای گذشــته، 
ــای  ــه ه ــته، روی ــخگویی گذش ــطح پاس ــته، س ــی گذش مبان
گذشــته، ســازمان دهــی گذشــته، برنامــه ریــزی های گذشــته، 
ــه  ــا و برنام ــت ه ــم سياس ــل در تنظي ــانی دخي ــای انس نيروه
ریزی هــای گذشــته، حــدی از فاصلــه را پيــدا مــی کند؛ نســبت 
بــه توقعــات و انتظــارات و مســئوليت ها کــه بــا حرکــت عــادی 
ایــن فاصلــه قابــل تأميــن نيســت، ایــن موقــع مقطعــی اســت 
کــه صحيــح اســت از آن بــه تحــول یــاد کننــد، یعنــی تحــول 
ــی  ــت جهش ــه الزم اس ــد ک ــی کن ــدا م ــرورت پي ــی ض وقت
صــورت گيــرد و بــرای اینکــه ایــن جهــش صــورت پذیــرد باید 
حرکــت هــای غيرعــادی و خارق العــاده و متفــاوت اتفــاق بيفتد 
ــی  ــد و زیرســاخت های ــن جهــش را فراهــم بکن ــکان ای ــا ام ت

فراهــم شــود کــه فعاليــت هــای جدیــد و غيــر منتظــره ای در 
درون حــوزه شــکل گيــرد و بتوانــد گام هــای بلندتری را بــردارد.

ــول  ــه تح ــاز ب ــوزه نی ــی ح ــع فعل ــرا در مقط ||چ
ــی و  ــه جهان ــرایط جامع ــر ش ــه خاط ــا ب دارد؟ آی
ــان  ــا جه ــع خصوص ــزون جوام ــای روزاف نیازه

ــت؟ ــالم اس ــیع و اس تش
ــفی و  ــی و فلس ــارف عقل ــوزه مع ــم در ح ــه ه ــل اینک ــه دلي ب
کالمــی و هــم در حــوزه معــارف نقلــی، کــه بيشــتر فقــه عهده 
ــدی  ــای جدی ــدان ه ــاج دارد وارد مي ــوده و هســت احتي دار او ب
شــود کــه هــم از نظــر موضــوع و هــم از نظــر نــوع موضــوع و 
هــم تنــوع موضــوع متفــاوت و رو بــه تزایــد هســت و بــه همين 
ــی  ــی مضاعف ــه تحــول و پویای ــن اســت ک ــل مســتلزم ای دلي

اتفــاق بيفتــد تــا ایــن امــر شــکل گيــرد.
ــذاری و جهــت  ــم هــدف گ ــر بتواني ــی ت ــرای اینکــه مصداق ب
ــه در  ــای علمي ــوزه ه ــه ح ــی ک ــاز متفاوت ــول و ني ــری تح گي
مقابــل خودشــان دارنــد را عــرض کــرده باشــم مــی توانــم ایــن 
گونــه توضيــح دهم کــه انقــالب اســالمی مقيــاس جدیــدی از 
امــکان حضــور دیــن در عرصــه جامعــه ســازی و تمدن ســازی 
ــتر  ــرف و بس ــالمی ظ ــوری اس ــت. جمه ــرده اس ــم ک را فراه
مناســبی را فراهــم کــرده بــرای اینکــه ایــن اتفــاق رقــم بخورد 

طبيعتــا بــرای اینکــه جامعــه بــر مبنــای اســالم اداره شــود.
بــرای اینکــه قــوام تمــدن جمهــوری اســالمی براســاس معارف 
ــرای اینکــه تمــدن  ــرد و ب اســالمی بيــش از پيــش شــکل گي
ــی  ــالم و حت ــای اس ــل دني ــاس حداق ــالمی در مقي ــن اس نوی
فراتــر از آن، بــه تدریــج ظرفيــت بــروز پيــدا کنــد احتياج هســت 
دانــش هــا، مهــارت هــا و ســازمان دهی ها و تربيــت نيروهــای 

الزم صــورت پذیــرد تــا ایــن اتفــاق روی دهــد.
ــش  ــد دان ــه تولي ــه عرص ــالمی ب ــی و اس ــگ دین ورود فرهن
هــای پایيــن دســتی و عرصــه تمــدن ســازی نویــن اســالمی 
ــدی از  ــاس جدی ــالمی مقي ــازی اس ــی س ــه جهان ــه عرص ب
ــخ  ــن تاری ــخ اســالم و همچني ــه تاری ــن هســت ک حضــور دی
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــه مــی کن ــه تازگــی دارد آن را تجرب تشــيع ب
ســرعت تغييراتــی کــه در بيــرون از مرزهــای فرهنگــی مــا دارد 
ــد و رشــد دانــش و فناوری هــا و اینکــه جبهــه  اتفــاق مــی افت
کفــر و شــرک و نفــاق به صــورت زائــم افزایــی در صــدد تقویت 
خــودش هســت و در صــدد نــه تنهــا تقویت خــود بلکــه در صدد 
نفــوذ دائــم افــزای خــودش در ســایر مرزهــای فرهنگــی و بــه 
ــی الخصــوص  ــای اســالم و عل ــای فرهنگــی دني ــژه مرزه وی

دنيــای تشــيع هســت.
ــته  ــری را نداش ــده نگ ــن آین ــا ای ــر م ــت اگ ــن جه ــه همي ب
ــرو خواهيــم شــد و حداقــل  ــا چــه شــرایطی روب باشــيم کــه ب
ــا  ــا چــه امواجــی و ب ایــن هوشــمندی را نداشــته باشــيم کــه ب
چــه مســائلی مواجــه هســتيم و بــرای مواجهــه فعــال بــا چنين 
ــد چــه دانــش هــا، چــه روش هــا و چــه انســان  شــرایطی بای
هایــی را توليــد و تربيــت کنيــم تــا بتواننــد حضــور فعــال و مؤثر 
و تعييــن کننــده ای در عرصــه هــای مختلــف ملــی و فراملــی 
ــد و  ــال بيفت ــه انفع داشــته باشــند طبيعــی اســت کــه حــوزه ب

ــد. ــت خــود را از دســت ده مرجعي
وقتــی مــی گوئيــم مرجعيــت حــوزه از دســت مــی رود نگرانــی 
ــی  ــی صنف ــر نگران ــه خاط ــت ب ــن مرجعي ــن ای ــت رفت از دس
ــر  ــاف دیگ ــه اصن ــال ممکــن اســت نســبت ب ــه مث نيســت ک
اتفــاق بيفتــد، تفــاوت آنچــه کــه فعــال بــودن یــا غيــر فعــال 
ــد نمایندگــی اســت کــه حــوزه  ــودن حــوزه را مهــم مــی کن ب
هــای علميــه نســبت بــه معــارف دینــی و به عنــوان کارشــناس 
دینــی دارد. بــه دليــل ایــن اســت کــه انــزوای احتمالــی حــوزه 
و روحانيــت بــا انــزوای احتمالــی دیــن در جامعــه مقــارن اســت 
و ایــن طبيعتــا مســئله ای اســت کــه مــی توانــد نگــران کننــده 

باشــد.

|| االن مسـائلی مهمـی در داخـل کشـور هسـت؛ 
از مباحثـی ماننـد تمـدن نویـن اسـالمی، الگـوی 
اسـالمی ایرانـی پیشـرفت، اقتصـاد مقاومتـی و ...، 
اخیـرا برخـی از روحانیون اقتصـاددان حـوزه تأکید 
داشـتند تا مرحله اجـرای اقتصاد مقاومتـی به عهده 
حوزه هسـت. ایـن مسـائل این قـدر متنـوع و زیاد 
اسـت که شـاید به نیروهـای بسـیار بیشـتری نیاز 
داشـته باشـیم. عـالوه بـر این مسـائل مسـتحدثه 
جهـان اسـالم و جهانی هم هسـت. آیا حـوزه توان 

پاسـخگویی به ایـن همـه مسـائل را دارد؟
ــه  ــورد توج ــوزه را م ــی ح ــت فعل ــی ممکــن اســت وضعي زمان
قــرار مــی دهيــد، حوزه بــه برکــت انقــالب اســالمی طبعــا وارد 
ــن  ــل درصــدی از حــوزه ای ــد شــده و حداق ــدان هــای جدی مي
قبيــل موضوعاتــی را کــه گفتيــد بــه عنــوان دســتور کار فعاليت 
ــد.  ــرار دادن ــان ق ــی خودش ــی و اجتماع ــی و عين ــای علم ه
روحانيــت ایــن ویژگــی را در طــول تاریــخ خــودش داشــته کــه 
در زمينــه هایــی کــه احســاس مــی کــرده حضــورش مؤثــر و 
ــوط نمــی  ــه او مرب ــی کــه مســتقيما ب ــوده حتــی جاهای الزم ب
ــن  ــن داده و از ای ــه کار ت ــه و ب ــئوليت رفت ــار مس ــر ب ــده زی ش
جهــت پرونــده درخشــانی دارد. منتهــا بحثــی کــه االن مطــرح 
ــه  ــن اســت ک ــرح هســت ای ــه مط ــه ای ک ــم و دغدغ می کني
ســرعت تغييــرات و مطالبــات اجتماعــی و بين المللــی از 

ــرد. ــه دارد پيشــی مــی گي ظرفيــت رشــد حــوزه هــای علمي
بخشــی از ایــن وضعيــت بــه درون حــوزه هــای علميــه 
ــت  ــه و در تربي ــد اندیش ــد در تولي ــا بتوان ــود ت ــی ش ــوط م مرب
نيــروی انســانی و اصــالح ســاختارها بالنــده تــر حرکــت کنــد 
و یــک بخــش دیگــرش هــم البتــه صرفــا بــه حــوزه مرتبــط 
نيســت، یعنــی اینکــه حمایت هایــی کــه بایــد از حــوزه صــورت 
بگيــرد چــه از ناحيــه دولــت و حکومــت و چــه از ناحيــه مــردم 
و پشــتيبانی هایی کــه بایــد صــورت گيــرد شــرط تعييــن کننده 

ــت. ای اس
ــه دليــل اهميــت نشــر دیــن و فهــم  ــواده هــای متدیــن ب خان
دیــن بایــد فرزنــدان بــا اســتعداد خودشــان را تشــویق و حمایت 
ــد  ــا بتوانن ــه شــوند ت ــه اینکــه وارد حــوزه هــای علمي ــد ب کنن
مــوج قــوی تــری از نيروهــای مســتعد را در درون حــوزه شــاهد 
ــوزه  ــد و ح ــاق بيفت ــن اتف ــه ای ــرای اینک ــان ب ــيم و همزم باش
بتوانــد پذیــرای مــوج جدیــدی از نيروهــای مســتعد باشــد بایــد 
امکانــات الزم بــرای پــرورش ایــن نيروهــا هــم در درون حــوزه 

فراهــم باشــد.
ــی در  ــای آموزش ــایر نهاده ــا س ــه ب ــه در مقایس ــوزه علمي ح
کشــور مجموعــه بســيار کــم هزینــه ای اســت ولــی در عيــن 
حــال بــه دليــل محدودیــت هایــی کــه دارد و مالحظاتــی کــه 
ــرای  ــی ب ــوان کاف ــت دارد ت ــه دول ــدن ب ــته نش ــه در وابس البت
ــی از طــالب باشــد وجــود  ــرای جمــع الزم ــد پذی اینکــه بتوان
نــدارد عــالوه بــر ایــن فرهنــگ ســازی الزم هــم بایــد صــورت 
بپذیــرد. یــک زاویــه دیگــری از ایــن نکتــه در گفتــه شــما بــود 
و نقــل قــول کردیــد بایــد توجــه شــما را بــه ایــن نکتــه جلــب 
کنــم و آن اینکــه بایــد در طــرح ایــن موضوعــات و پرداختــن به 
مســئله تحــول حــوزه مراقبت کنيــم کــه دچــار افــراط و تفریط 
نشــویم بــه ایــن معنــا کــه نبایــد مطالبــات نســبت بــه حــوزه 
ــی  ــه عبارت ــم و ب ــن بزني ــی دام ــکل کاذب و غيرواقع ــه ش را ب

ــم. افزایــش دهي
ــی در  ــای آموزش ــایر نهاده ــا س ــه ب ــه در مقایس ــوزه علمي ح
کشــور مجموعــه بســيار کــم هزینــه ای اســت ولــی در عيــن 
حــال بــه دليــل محدودیــت هایــی کــه دارد و مالحظاتــی کــه 
ــرای  ــی ب ــوان کاف ــت دارد ت ــه دول ــدن ب ــته نش ــه در وابس البت
ــی از طــالب باشــد وجــود  ــرای جمــع الزم ــد پذی اینکــه بتوان
نداردشــما اشــاره کردیــد کــه یکــی از کارشناســان گفتــه بــود 
مثــال در مســئله اقتصــاد مقاومتــی تــا اجرائيــات آن، الزم اســت 
ــئوليت  ــند و مس ــته باش ــور داش ــت حض ــوزه و روحاني ــه ح ک
بپذیرنــد. شــاید ایــن نظــر قابــل نقــد باشــد وقتــی مــی گوئيــم 
ــوزه  ــئوليت ح ــد و مس ــترین نق ــد بيش ــده باش ــد بالن ــوزه بای ح
ــئوليت  ــا مس ــت ت ــی اس ــی، فرهنگ ــئوليت علم ــه مس علمي
اجرایــی، سياســی و مدیریتــی بــه هميــن خاطــر بایــد پيونــدی 
بيــن خروجــی حــوزه کــه تقویــت نيروهــای عالــم، فرهيختــه، 
ــا  ــت ب ــف هس ــای مختل ــه ه ــه در عرص ــب نظری ــا، صاح دان
ــران  ــا مدی ــن ب علمــای دانــش هــای پائيــن دســتی و همچني
راهبــردی کشــور برقــرار شــود کــه بتواننــد از ظرفيــت فکــری 
حــوزه هــای علميــه بــرای حــل و فصــل بهتــر مســائل کشــور 

ــد. اســتفاده کنن
ضرورتــی نــدارد کــه روحانــی از عميق تریــن مباحــث فلســفی و 
کالمــی و اعتقــادی و فقهــی تــا اجرایی تریــن مســئوليت هــای 
ــه نظــرم  ــرد، ب ــه عهــده بگي ــی را خــودش مســتقيما ب مدیریت
بایــد ایــن جنبــه را هــم مــورد توجــه قــرار داد البتــه همــه ایــن 
توضيحاتــی کــه عــرض شــد توجيــه گــر ایــن فاصلــه ایجــاد 
ــوزه  ــی ح ــت فعال ــه و ظرفي ــای جامع ــن نيازمندی ه ــده بي ش
علميــه نيســت و اینکــه بــه هــر حــال مدیریــت حــوزه علميه و 
آحــاد طــالب متدیــن در حــوزه هــای علميــه مســئوليت دارنــد 
ــرای اینکــه ســرعت حرکــت و شــتاب حرکــت حــوزه هــای  ب

علميــه و تبعــات اثرگــذاری آن را افزایــش دهنــد.

|| آیــا ضــرورت مــی بینیــد کــه فقاهــت تخصصــی 
تــر از وضعیــت فعلــی شــود؟

ــه نحــو موضوعــی در حــوزه هــای علميــه  بنابرایــن اجتهــاد ب
ســابقه داشــته اســت. منتهــی آن چيــزی کــه مســاله را اکنــون 
ضــروری تــر کــرده اســت ضــرورت ورود حــوزه هــای علميــه 
بــه عرصــه هــای اجتماعــی از یــک ســو و بکــر و بدیــع بــودن 
ورود بــه ایــن عرصــه اقتضــا مــی کنــد تــا تــوان فضــالی حوزه 

کــه در معــرض تقاضــای اجتهــاد هســتند، بــه نحــو مناســبی 
ــت شــوند  ــد و حمای ــدا کنن ــد فرصــت پي ــع شــود و بتوانن توزی
ــی،  ــی، اخالق ــی، اجتماع ــف سياس ــات مختل ــا در موضوع ت
فرهنگــی مســاله خانــواده و تربيــت و ســبک زندگــی و حــوزه 
هــای مختلــف علــوم انســانی ورود خــاص تــر و تخصصــی تــر 

و مصداقــی تــری پيــدا کننــد.
ــه  ــه چ ــی ب ــای تخصص ــش ه ــن گرای ــه ای ــخيص اینک تش
ــه  ــروج ب ــوه ورود و خ ــن نح ــد و همچني ــاق بيافت ــت اتف کيفي
ــگ  ــه هماهن ــم چگون ــا ه ــی ب ــای تخصص ــش ه ــن گرای ای
شــود. ایــن مســائلی اســت کــه در پــی ایــن امــر بایــد در مــورد 
آن اندیشــيده شــود. ولــی آنچــه کــه بــه نظــر مــی آیــد، خــود 
حــوزه هم عمــاًل پذیــرای ایــن موضوع بــوده اســت. در ســاليان 
اخيــر هــم بــه تدریــج مــا شــاهد تشــکيل کرســی هــای درس 

ــه هســتيم. تخصصــی و خــارج فق

||آیــا مــی تــوان گفــت تحــول در حــوزه بــه ایــن 
ــث  ــد و مباح ــوم جدی ــه عل ــت ک ــم هس ــا ه معن
مربــوط بــه آن و یــا زبــان هــای خارجــی در حــوزه 

ــود؟ ــس ش تدری
ــن  ــزار اســت کــه محققي ــاز و اب ــان هــای خارجــی یــک ني زب
بتواننــد هــم از ادبيــات و افــکار ســایر ملــل اســتفاده کننــد و هم 
حــرف خــود را بــه ســایر ملــل برســانند. زبان هــای خارجــی در 
ســاليان اخيــر جــزو دروس الزامــی حــوزه شــده گرچــه کــه قباًل 
ایــن دروس جــزو درس هــای اختيــاری طــالب بــود. در حــال 
حاضــر طالبــی کــه وارد حــوزه مــی شــوند، لزومــاً بایــد بــه غير 
از فارســی یــک زبــان خارجــی بداننــد. منتهــا غيــر از زبــان کــه 
هــم در عرصــه پژوهــش و هــم در عرصــه تبليــغ کاربــرد دارد، 
نســبت بــه اینکــه علــوم جدیــد را بایــد فرابگيرنــد یــا خيــر؟ باز 

هــم یــک افــراط و تفریطــی نبایــد صــورت پذیــرد.
یــاد گرفتــن علــوم جدیــد اگــر بــه ایــن معنــا باشــد کــه طالب 
ــرده و  ــات خ ــی از اطالع ــا انبوه ــت ب ــه الزم اس ــوزه علمي ح
ــوم انســانی منتشــر  ــف عل ــای مختل ــش ه ــه در دان ــزی ک ری
مــی شــود و روزانــه هــم بــه حجــم انبــوه آن اضافــه می شــود، 
بخواهنــد هــر روز بــه دنبــال ایــن باشــند کــه چــه مقالــه جدید 
و حــرف جدیــد در عرصــه علــم زده شــده اســت، بــه نظــر نمی 
ــد کــه یــک راه حــل مــورد قبــول و منطقــی و تاثيــر گــذار  آی
باشــد چــون حاصلــی جــز امتعــال و دنبالــه روی در ایــن مــوج 

شــدید توليــد علــم در دنيــای  غــرب نخواهــد داشــت.
ــدا  ــرای پي ــد ب ــد راهــی را اتخــاذ کنن ــه بای ــای علمي ــوزه ه ح
ــا  ــنایی ب ــوع آش ــن ن ــن. ای ــش آفری ــيرهای جه ــردن مس ک
ادبيــات دنيــای جدیــد جهــش آفریــن نيســت کــه هيــچ بلکــه 
مثــل یــک گــرداب حــوزه علميــه را بــه درون خــود فــرو مــی 
ــل  ــول و قاب ــل قب ــری قاب ــه شــکل دیگ ــب ب ــن مطل ــرد. ای ب
ــد  ــه بخواه ــل از اینک ــه قب ــوزه علمي ــود، ح ــد ب ــاع خواه دف
ــد  ــود بای ــد ش ــش جدی ــات دان ــات و نظری ــوع اصطالح وارد تن
موقعيــت اثباتــی و جایــگاه ایجابــی خــودش را در توليــد علــم 
پيــدا کنــد و بدانــد کــه چــه حــدی از توليــد علوم انســانی بــه او 
مربــوط اســت و آمادگــی الزم بــرای پاســخگویی بــه آن حــد از 
الیــه توليــد علــوم انســانی را داشــته باشــد. قــدرت سرپرســتی 
و مدیریــت پژوهــش را داشــته باشــد بــه معنــای اینکــه بتوانــد 

ــد. ــت کن ــدی خــودش را هدای ــش هــای تولي دان
ایــن حضــور نبایــد یــک حضــور سياســی باشــد بلکه بایــد یک 
حضــور علمــی و قاعــده منــد باشــد تــا صاحبــان علم و کســانی 
ــن  ــد ای ــانی دارن ــوم انس ــازی عل ــالمی س ــه اس ــاد ب ــه اعتق ک
حضــور را پذیــرا باشــند و بــه صــورت علمــی معقــول و نطقــی 
قلمــداد کننــد. بعــد از اینکــه ایــن توانمنــدی ایجــاد شــد بــرای 
توانمنــدی در مدیریــت پژوهــش، مواجهــه و تمــاس بــا ادبيــات 
دانــش هــای جدیــد، آن هــم بــه ویــژه الیــه هــای بنيــادی و 
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ـــو گـفتــگـ

نظریــه هــای پيشــرو در علــوم انســانی در اینجــا الزم می شــود. 
ایــن امــر طبيعتــاً کمــک مــی کنــد بــه اینکــه بتوانــد تعامــل 
ــا  و هدایــت و نفــوذ علمــی شــکل بگيــرد. ایــن کل آشــنایی ب
دانــش هــای جدیــد بــه نظــر بنــده شــکل معقــول تــری مــی 

توانــد باشــد.

ــی  ــوم تجرب ــدان دور عل ــه چن ــای ن ــده ه ||در س
ــون  ــا اکن ــد، آی ــی ش ــس م ــوزه تدری ــم در ح ه
ــوزه  ــوم در ح ــن عل ــس ای ــرای تدری ــی ب ضرورت

ــد؟ ــی بینی م
نــه بــه نظــر بنــده ایــن امــر ضرورتــی نــدارد. ولی بــا ایــن حال 
ــه خاطــر ســبقه ای کــه وجــود داشــته هنــوز  ممکــن اســت ب
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــند. اینک ــرورت آن باش ــه ض ــل ب ــی قائ برخ
ضــروری نيســت، علتــش ایــن اســت کــه گســتردگی علــم در 
ســده های گذشــته بــا آنچــه کــه اکنــون بــا آن مواجه هســتيم 
کامــاًل متفــاوت اســت. مــا وقتــی در حــل حاضــر صحبــت از 
ایــن مــی کنيــم کــه در خــود فقــه، کــه مســئوليت اصلــی حوزه 
بــوده و شــاید در بيــرون از حــوزه کمتــر مدعــی داشــته باشــد، 
صحبــت از فقــه تخصصــی مــی کنيــم، یــک نفــر نبایــد انتظار 
داشــته باشــد کــه در همــه ابــواب فقــه بــه شــکل کاملــی ورود 
و خــروج پيــدا بکنــد و وقتــی شــعاع موضــوع را بــه دانشــهای 
جدیــد مــی بریــم بــه طریــق اولــی ایــن مســاله اتفــاق بيفتــد.

بنابرایــن اینکــه بخواهيــم بــه ایــن مســئله تکيه داشــته باشــيم 
ــکی و  ــوم پزش ــا عل ــه ت ــوم گرفت ــات و نج ــد از ریاضي ــه بای ک
ــه  ــرم ن ــه نظ ــود، ب ــس ش ــوزه تدری ــی و ... در درون ح مهندس
ــرم  ــه نظ ــه ب ــده ای ک ــی ای ــت ول ــن اس ــه ممک ــوب و ن مطل
جایــش خالــی اســت و بایــد بيشــتر بــر روی آن پافشــاری کنيم 
ــر  ــی ب ــت علم ــی مدیری ــه چگونگ ــه نســبت ب ــن اســت ک ای
مبنــای آمــوزه هــای اســالمی اهتمــام بيشــتری داشــته باشــيم 
و ســازوکار الزم بــرای تحقــق ایــن خواســته را تعقيــب و دنبــال 

کنيــم.
بایــد تعامــل علمــی بيــن حــوزه و دانشــگاه یعنــی بــه عبــارت 
دیگــر علــوم وحيانــی بــا علــوم تجربــی و حســی و دانشــهای 
ــا  ــرار شــود ت ــه ای برق ــاط منطقــی و ســازمان یافت ــی ارتب عقل

هدایــت علمــی اتفــاق بيفتــد. بنابرایــن لزومــی نــدارد کــه همه 
ــا حــوزه  ــه تدریــس شــود ت ــا جزئيــات در حــوزه علمي ــوم ت عل
علميــه نقــش خــود را ایفــا کند بلکــه اگــر بتوانــد بنيانهــا، مبانی 
و غایــات علــم و روشــهای علمــی را بــه صــورت تأثيرگــذار در 
ایــن عرصــه باشــد و در یــک کلمــه بتوانــد مدیریــت پژوهــش 
و توليــد دانــش را بــر مبنــای دیــن بــه دســت بگيــرد و دانــش 
و مهــارت الزم را بــرای ایــن معنــا داشــته باشــد و ســازوکارهای 
الزم بــرای ایــن ارتبــاط هــم فراهــم شــود و ســایر اندیشــمندان 
ــه نظــرم آن چيــزی کــه  ــوع ارتبــاط تــن بدهنــد، ب ــه ایــن ن ب
ــدون اینکــه الزم باشــد همــه دانشــها در  ــد ب ــد اتفــاق بيفت بای

درون حــوزه جــا داشــته باشــد.

ــت  ــرا در مدیری ــه اخی ــی ک ــر و تحوالت ــا تغیی ||ب
ــده  ــداز آین ــم ان ــت، چش ــده اس ــام ش ــوزه انج ح

ــد؟ ــی بینی ــه م ــوزه را چگون ح
در عيــن حــال کــه از مدیــران ســابق حــوزه تقدیــر مــی کنــم 
ــات  ــد منوی ــالش کردن ــه ت ــر گذشــته حــوزه ک ــژه مدی ــه وی ب
مقــام معظــم رهبــری اتفــاق بيفتــد. تخصصــی شــدن رشــته 
ــت  ــتاوردهای مدیری ــن دس ــی از مهمتری ــوزوی، یک ــای ح ه
ــوده اســت. گســترش نســبی و کمــی حــوزه هــای  گذشــته ب
علميــه، شــکل گيــری حــوزه هــای علميــه شهرســتانها و ... که 

ــه شــده اســت. ــف ارائ در گزارشــهای مختل
بایــد تعامــل علمــی بيــن حــوزه و دانشــگاه یعنــی بــه عبــارت 
دیگــر علــوم وحيانــی بــا علــوم تجربــی و حســی و دانشــهای 
ــا  ــرار شــود ت ــه ای برق ــاط منطقــی و ســازمان یافت ــی ارتب عقل
هدایــت علمــی اتفــاق بيفتــد. بنابرایــن لزومــی نــدارد کــه همه 
ــا حــوزه  ــه تدریــس شــود ت ــا جزئيــات در حــوزه علمي ــوم ت عل
ــا  ــم ب ــی ه ــت اهلل اعراف ــد آی ــا کن ــود را ایف ــش خ ــه نق علمي
توجــه بــه ســابقه توانمنــدی شــان در جامعــۀ المصطفــی)ص( 
العالميــۀ و ایــده هــای پيــش رونــده و پيش برنــده و هم ُحســن 
ارتبــاط و احتــرام را بــا اعاظــم حــوزه دارنــد و ایــن طليعــه خوبی 
اســت بــرای اینکــه حمایــت مراجــع معظــم را هــم بــه همــراه 
ــه جلویــی را  ــرای اینکــه بتواننــد حرکــت رو ب داشــته باشــند ب
داشــته باشــند. تــالش شــان در قــدم اول ایــن بــوده اســت کــه 

ــد و ان  ــر کنن ــر و کوچک ت ــوزه را چابک ت ــت ح ــاختار مدیری س
شــاء اهلل منشــأ تأثيــرات خوبــی خواهــد شــد، البتــه از جزئيــات 
آنچــه کــه انجــام شــده خبــر نــدارم ولــی بــه نظــرم مــی آیــد 
حرکــت رو بــه جلویــی را آغــاز کردنــد و مهــم ایــن اســت کــه 
بتواننــد توصيــه مقــام معظم رهبــری را جــدی بگيرنــد و تجربه 
هــا و دانشــهایی کــه بالفعــل در درون حــوزه وجــود دارد و بــرای 
اینکــه راه آینــده را بهتــر ترســيم کننــد به خوبــی اســتفاده کنند 
و در قــدم بعــد ذهــن فضــالی جــوان حــوزه و مســتعد کــه بــه 
برکــت انقــالب اســالمی کــم نيســتند را بــا ایــن نيازمندی هــا و 
ســؤاالت درگيــر کننــد و در شــبکه علمــی فراگيــر بتواننــد آحاد 
طــالب، حداقــل فضــالی از طــالب را بــه عنــوان مشــاوران و 
متفکــران و خادمــان حــوزه هــای علميــه بــه کار گيرنــد بــدون 

اینکــه رســميت ســازمانی داشــته باشــند.
اگــر بتواننــد در چنيــن مســيری گام بردارنــد کــه همــه نســبت 
بــه آینــده حــوزه فکــر کننــد و نســبت بــه آن پيشــنهاد دهنــد 
و نســبت بــه آن تعقيــب داشــته باشــند و احســاس کننــد کــه 
حرفشــان شــنيده می شــود و پــی گيــری مــی شــود و اهتمــام 
الزم وجــود دارد و محافظــه کاریهــای مضــر، مانــع از تغييــرات 
الزم نشــود طبيعتــا شــاهد شــکوفایی روز افزونــی خواهيــم بود، 
البتــه بایــد تعــادل را رعایــت کــرد و افــراط و تفریــط نکــرد. بنــا 
نيســت کــه صرفــا بــا تغييــر مدیــر، تحــول خيلــی فراگيــر آن 

هــم در کوتــاه مــدت اتفــاق بيفتــد.
مهــم ایــن اســت کــه ایــده خــوب، طــرح خــوب و ســازماندهی 
خــوب اتفــاق بيفتــد و همراهــی مراجــع معظــم و اعاظــم حــوزه 
ــرد. طبيعــی اســت کــه  ــی شــکل گي ــه خوب ــن مســير ب ــا ای ب
ــه عنــوان تحــول انتظــار مــی رود باشــيم.  شــاهد آنچــه کــه ب
البتــه بــه ســهم خــودم در کتــاب »تحــول حــوزه و روحانيــت؛ 
ــرا در ســال 13۹۲  ــردا آن در گذشــته و حــال« کــه انتشــارات ف
ــری هــم الگــوی تحــول  ــه صــورت تفصيلی ت منتشــر کــرد ب
ــداز تحــول حــوزه و هــم ارزیابــی  حــوزه و همچنيــن چشــم ان
ــم، فکــر  ــخ معاصــر را بررســی کردی از عملکــرد حــوزه در تاری
ــه  ــاب را مالحظ ــن کت ــد ای ــه من ــالب عالق ــر ط ــم اگ می کن
کننــد بينــش جامع تــر و عميق تــری نســبت بــه مســئله 

تحــول حــوزه پيــدا خواهنــد کــرد.  
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ـــو گـفتــگـ

را  پاکستان  سنت  اهل  از  ما  ذهنیت 
رسانه ها ساخته اند. ولی رسانه ها چون 
بسیاری از موارد واقعیت ها را واژگونه 
می کنند. واقعیت این است که حدود 
پیرو  پاکستان  سنت  اهل  درصد   ۷۰
مکتب بریلویه هستند. مکتبی صوفیانه 
که حّب اهل بیت )ع( در آن موج می زند 
دارد.  تشیع  با  بسیاری  اشتراکات  و 
برای آشنایی اجمالی با این مکتب که 
هواداران میلیونی دارد با حجت االسالم 
مذاهب  کارشناس  خسروی  عباس 

پرداختیم؛ گفتگو  به  اسالمی 

|| بــه نظــر شــما چــرا مکتــب 
بریلویــه مهــم اســت و مــا بایــد بــه 

بپردازیــم؟ آن 
بریلویــه حــدود ۷0 درصــد اهــل ســنت 
ــن  ــه همي ــود و ب ــامل می ش ــتان را ش پاکس
ــروه  ــن گ ــد. ای ــادی دارن ــت زی ــر جمعي خاط
در مــوارد بســياری از مســائل اعتقــادی مثــل 
توســل، زیــارت قبــور، اکــرام امامــان معصــوم 

ــد ــيعه دارن ــا ش ــادی ب ــتراکات زی و ... اش
بریلویــه حــدود ۷0 درصــد اهــل ســنت 
ــن  ــه همي ــود و ب ــامل می ش ــتان را ش پاکس
ــروه  ــن گ ــد. ای ــادی دارن ــت زی ــر جمعي خاط
در مــوارد بســياری از مســائل اعتقــادی مثــل 
توســل، زیــارت قبــور، اکــرام امامــان معصــوم 
و ... اشــتراکات زیــادی بــا شــيعه دارنــد. البتــه 
در بعضــی از مســائل بــا آنــان افتراقاتــی هــم 
ــتر از  ــی بيش ــا خيل ــتراکات م ــی اش ــم ول داری

ــت. ــات اس اختالف
ــتان  ــذاری در پاکس ــت تأثيرگ ــه جمعي بریلوی
اســت. ایــن جریــان همچنيــن مخالــف جدی 
وهابيــت اســت. آن هــا یکــی از دشــمنان 
سرســخت وهابيــت محســوب می شــوند. بــه 
هميــن خاطر عربســتان تــالش بســياری دارد 
تــا بریلــوی هــا را از دور خــارج کنــد. حتــی در 
پاکســتان بعضــی از مــدارس این هــا را تخليــه 
کــرده اســت. پــول زیــادی بــه مخالفيــن ایــن 
ــد  ــه رش ــد بریلوی ــا نگذارن ــد ت ــروه می دهن گ

ــد. کن
ــان  ــی از مخالف ــر یک ــی ظهي ــان اله احس
بریلویــه اســت. او می گویــد بریلویــه را 
ــه  ــود آورد! درحالی ک ــه وج ــی ب ــام خمين ام
مــن در ایــران ندیــدم کســی را کــه نســبت 
بــه بریلویــه کار کــرده باشــد و اصــال بدانــد 
ــه!  ــام بریلوی ــه ن ــود دارد ب ــی وج ــه گروه ک
ــد  ــوع عقای ــا موض ــه ب ــک پایان نام ــط ی فق
ــتانی  ــه پاکس ــک طلب ــدم از ی ــه دی بریلوی

ــران. ــاکن ای س
ــر از  ــی دیگ ــدی یک ــی محم ــای مصطف آق
مخالفيــن بریلویــه اســت کــه می گویــد پــس 

از انقــالب امــام خمينــی در ایــران، رســانه های 
گروهــی ایــران از بریلــوی هــا به عنــوان اهــل 
ــن  ــه همي ــد و ب ــت یادکردن ــنت و جماع س
خاطــر بریلــوی هــا ســعی می کننــد ایــن نــام 

ــد! ــام خــود مصــادره کنن ــه ن را ب
را  بریلویــه  کســی  اصــال  ایــران  در 
ــئولين  ــی از مس ــل یک ــال قب ــد. س نمی شناس
ــا ســلفی اند!  ــوی ه ــه بریل ــت ک کشــوری گف
مــن رفتــم و بــه او گفتــم این هــا اتفاقــا 
ضدســلفيت هســتند و یــک صفحــه بــرای او 

ــتم ــروه نوش ــن گ ــد ای ــاره عقای درب
ــران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــا در حال ــن ادعاه ای
ــال  ــد. س ــه را نمی شناس ــی بریلوی ــال کس اص
قبــل یکــی از مســئولين کشــوری گفــت کــه 
ــه او  ــم و ب ــن رفت ــلفی اند! م ــا س ــوی ه بریل
گفتــم این هــا اتفاقــا ضدســلفيت هســتند 
ــن  ــد ای ــاره عقای ــرای او درب ــک صفحــه ب و ی
گــروه نوشــتم. می گفــت مــن تــا حــاال 
ایــن حرف هــا را نشــنيدم. این هــا نشــان 
ــمت  ــه س ــم ب ــد بروی ــا بای ــه م ــد ک می ده
ــناخت  ــن ش ــه. ای ــح بریلوی ــناخت صحي ش
باعــث می شــود کــه مــا دشــمن مشــترکمان 

ــيم. را بشناس
ــا  ــد احمدرض ــر می گوی ــی ظهي ــان اله احس
ــک  ــه( از ی ــس بریلوی ــوی )موس ــان بریل خ
ــود  ــر خ ــه در ظاه ــوده ک ــيعه ب ــواده ش خان
را اهــل ســنت معرفــی می کردنــد ولــی 
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــد! یک ــيعه بودن ــع ش درواق
ــودش و  ــم خ ــه اس ــت ک ــن اس ــی آورد ای م
پــدر و اجــدادش همگــی اســامی هســتند کــه 
ــل  ــد مث ــان می گذارن ــيعيان روی فرزندانش ش

ــم و ... ــا، کاظ ــی، رض ــی، عل نق
ــدی را در  ــان عقای ــد احمدرضای ــد می گوی بع
شــبه قاره ترویــج کــرده کــه قبــل از آن رایــج 
نبــوده. و تمــام ایــن عقایــد را از شــيعه گرفتــه! 
یکــی دیگــر از اســتدالالت او ایــن اســت کــه 
ــل  ــن اه ــيعه را بي ــث ش ــان احادی احمدرضای

ــت. ــرده اس ــج می ک ــنت تروی س
بریلــوی هــا در جــواب می گوینــد عقایــد 
ــر  ــی اســت و اگ ــد اهــل ســنت حنف ــا عقای م
شــما بخواهيــد مــا را شــيعه بدانيــد بایــد تمــام 

ــد. ــيعه بداني ــم ش ــلف را ه ــای س حنفی ه
بریلویــه یــک فرقــه جدیــد نيســت. بــه 
احمدرضــا خــان می گوینــد مجــدد اهــل 
ــد  ــی کــه عقای ــی کس ــدد یعن ــنت. مج س
ــد.  ــه روز می کن ــا و ب ــاره احي ــتگان را دوب گذش
احمدرضایــان بــا شــجاعتی کــه داشــت 
عقایــدی کــه توســط ســلفيت کمرنــگ شــده 

ــرد. ــگ ک ــاره پررن ــود را دوب ب

ــی و  ــاظ فقه ــه لح ــا ب ــوی ه || بریل
ــد؟ ــدی دارن ــه عقای ــی چ کالم

از نظــر فقهــی حنفــی مذهــب هســتند و 
احــکام خــود را طبــق نظــرات ابوحنيفــه 
انجــام می دهنــد. امــا بــه لحــاظ اعتقــادی بــه 

ــد. ــفاعت و ... معتقدن ــرک، ش ــل، تب توس

ماتریــدی  کالمــی  نظــر  از   ||
می شــوند؟ محســوب 

ولــی  هســتند.  ماتریــدی  حــدودی  تــا 
خــود احمدرضایــان می گویــد مــا اهــل 
ــی  ــه خيل ــتيم ک ــب هس ــی مذه ــنت حنف س

دنبــال خط کشــی های کالمــی نيســتيم. 
ــه  ــم ب ــران ه ــوی ای ــای بریل ــی از علم یک
ــه  ــل ب ــی قائ ــا خيل ــه م ــت ک ــن می گف م
تقســيم بندی های ماتریــدی، اشــعری و ... 

نيســتيم.

هویــت  اصلــی  وجــه  گویــا   ||
ــه  ــای صوفیان ــا رویکرده ــوی ه بریل
آن هاســت. لطفــا در ایــن بــاره 

بدهیــد. توضیــح 
صوفی هــای شــيعه قائــل بــه طریقــت 
هســتند. امــا صوفی هــای بریلــوی هــم قائــل 

ــریعت ــم ش ــتند و ه ــت هس ــه طریق ب
گرایش هــا صوفيانــه در اهــل ســنت بــا 
ــرق دارد. صوفی هــای شــيعه  ــی ف شــيعه خيل
قائــل بــه طریقــت هســتند. امــا صوفی هــای 
ــتند و  ــت هس ــه طریق ــل ب ــم قائ ــوی ه بریل
ــان هــم در رد  هــم شــریعت. خــود احمدرضای

ــت. ــته اس ــاب نوش ــان کت ــی از صوفي بعض

ــا  ــی ب ــه خیل ــا هــم ک ــدی ه || دیوبن
بریلــوی هــا ضــد هســتند، معتقدنــد 
ــریعت  ــا ش ــت را ب ــد طریق ــه بای ک
جمــع کــرد. تفــاوت ایــن دو در 

ــت؟ چیس
در ميــان دیوبندهــا هــم دو گــروه وجــود دارد. 
عــده ای حياتی انــد و عــده ای مماتــی. آنهایــی 
کــه رویکــرد مماتــی دارنــد گرایششــان 
ــا  ــت. ام ــده اس ــاد ش ــت زی ــمت وهابي ــه س ب
ــا  ــه م ــد و ب ــه دارن ــش صوفيان ــا گرای حياتی ه

نزدیک تــر هســتند.

در گفتگو با مهر بررسی شد؛

اهل سنت پاکستان چه نگاهی به شیعه دارند؟/ آشنایی با مکتب بریلویه
حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

|| فرمودیــد بریلویــه بــا شــیعه خیلی 
اشــتراک دارد. ایــن اشــتراکات در 

ــت؟ ــواردی اس ــه م چ
بریلــوی هــا به شــدت معتقــد و محــب 
ــه  ــته ک ــال گذش ــتند. س ــت )ع( هس اهل بي
ــه  ــال رفت ــه کرب ــن ب ــاده روی اربعي ــرای پي ب
بــودم تعــدادی از بریلــوی هــا را در آنجــا دیدم. 
ــل  ــم از اه ــرم ه ــان ح ــان مدافع ــی در مي حت

ــم. ــوی داری ــنت بریل س
ــادق )ع(  ــام ص ــرای ام ــا ب ــوی ه ــال بریل مث
مراســم خاصــی مــی گيرنــد کــه خيلــی هــم 
برایشــان مهــم اســت. در ایــن مراســم بــرای 
ــات  ــد و حاج ــذر می دهن ــادق )ع( ن ــام ص ام
شــان را بيــان می کننــد. در روز عاشــورا نــذری 
می دهنــد و مراســم ختــم قــرآن دارنــد. 
ــک  ــيعه نزدی ــه ش ــی ب ــائل خيل ــن مس در ای

ــتند. هس
در بعضــی مباحــث اعتقــادی ماننــد عصمــت 
ــا،  ــران و اولي ــب پيامب ــم غي ــا، عل ــی انبي تمام
حيــات برزخــی پيامبــر »ص«، ســماع موتی و 

... نيــز خيلــی بــه شــيعه نزدیــک هســتند.

ــادات  ــی از اعتق ــه در بعض || بریلوی
بــه مــا نزدیــک اســت. امــا روحیــات 
ــان  ــه در می ــه گرایان ــه فرق متعصبان
آن هــا وجــود دارد. لــذا دیوبنــدی هــا 
و حتــی شــیعه را تکفیــر کــرده انــد. 
ــود  ــه می ش ــر گفت ــن خاط ــه همی ب
ــا  کــه فعــال یــک اتحــاد تاکتیکــی ب
ــکل داده  ــت ش ــه وهابی ــیعه علی ش

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــد. نظ ان

ــرات  ــد تفک ــم. بای ــا دشــمن مشــترک داری م
غلــط را اصــالح کنيــم و روی اشــتراکات 
تاکيــد کنيــم. بعضــی از نــگاه هــای منفــی که 
نســبت بــه شــيعه دارنــد بــه خاطــر این اســت 
کــه از شــيعه شــناخت کافــی ندارنــد. همانطور 
ــح  ــناخت صحي ــدم ش ــل ع ــه دلي ــا ب ــه م ک
ــای  ــاوت ه ــات قض ــی اوق ــنت بعض ــل س اه
نادرســتی نســبت بــه آنــان انجــام مــی دهيــم.
بایــد رفــت و آمدهــا را بيشــتر کــرد و شــناخت 
هــا را واقعــی تــر کــرد. اگــر ایــن اتفــاق بيفتــد 
خيلــی از فرقــه گرایــی هــا تمــام خواهــد شــد.

ــد  ــا دارن ــوی ه ــه بریل ــکلی ک || مش
ایــن اســت کــه بــه خاطــر رویکــرد 
صوفیانــه شــان خیلــی اهــل کار 
علمــی در حــوزه دیــن نیســتند 
و صرفــا بــه مســائل صوفیانــه 
خــود مشــغول هســتند. مثــال در 
پاکســتان جمعیــت بریلویهــا بیشــتر 
ــدارس  ــی م ــت ول ــدی هاس از دیوبن
علمیــه دیوبنــدی هــا بیشــتر اســت. 
ایــن باعــث نمی شــود کــه در طــول 
ــه  ــوند، کمااینک ــف ش ــان تضعی زم
نســبت بــه 50 ســال گذشــته 

ــد؟ ــده ان ــف ش تضعی
ــد. البتــه  ــه خودشــان آمــده ان االن مقــداری ب
عربســتان هــم بيــکار نبــوده و از ابتــدا برنامــه 
ــد.  ــد کن ــروه رش ــن گ ــذارد ای ــا نگ ــته ت داش
حتــی مــن شــنيدم کــه در بعضــی از مــدارس 
ــه  ــه زور از مدرس ــا را ب ــه ه ــا طلب ــوی ه بریل

ــد. ــرون کردن بي

ــد و  ــف ان ــی ضعی ــاظ علم ــه لح || ب
نمــی تواننــد بــا رقبــا رقابــت کننــد. 
چــون اساســا علم برایشــان مســئله 
نیســت و بیشــتر بــه خودســازی 

ــد. ــل دارن ــردی تمای ف
چــون گرایش هــا صوفيانــه داشــتند خيلــی بــه 
ــد. طلبــه هــای  مســائل علمــی بهــا نمی دهن
شــان خيلــی اهــل مطالعــه نيســتند. در مقابــل 

وهابيــت خيلــی کار علمــی می کنــد.

ــا اینکــه بیشــترین  ــا ب ــوی ه || بریل
ــا  ــد ام ــتان دارن ــت را در پاکس جمعی
ــی  ــذاری سیاس ــاظ تاثیرگ ــه لح ب
خیلــی تأثیــر کمــی دارنــد. بــه نظــر 
ــت؟ ــئله چیس ــن مس ــل ای ــما دلی ش

ایــن مقــداری بــه خاطــر انــزوای خــود 
احمدرضایــان بــوده اســت. ایــن بــه کل 
ــرادی  ــه االن اف ــرد. البت ــرایت ک ــه س بریلوی
مثــل طاهرالقــادری وارد مســائل سياســی 
شــدند. آن هــا ســال 13۹3 عليــه دولــت 
ــروج  ــه خ ــه ب ــد. البت ــروج کردن ــتان خ پاکس
مســلحانه اعتقــاد ندارنــد. البتــه بقيــه بریلــوی 
ــان  ــه ش ــا صوفيان ــل گرایش ه ــه دلي ــا ب ه

ــتند. ــی نيس ــائل سياس ــال مس دنب
در قضيــه جنــگ یمــن کــه قــرار بــود دولــت 
ــی  ــگ همراه ــعودی در جن ــا س ــتان ب پاکس
و  کردنــد  اعتــراض  بریلــوی هــا  کنــد، 

ــد. ــاق بيفت ــن اتف ــتند ای نگذاش
 

ــدی  ــا حــزب جدی ــادری ب || طاهرالق
کــه راه انــدازی کــرده توانســته همه 

بریلــوی هــا را زیــر چتــر خــود جمــع 
کنــد؟

همــه را نتوانســته جمــع کنــد. چــون اختالفات 
ــود  ــن خ ــی بي ــت حت ــاد اس ــتان زی در پاکس
ــود  ــام ش ــات تم ــا. کاش اختالف ــوی ه بریل
ــه نظــر مــن محــال اســت کــه همــه  ولــی ب
بریلــوی هــا بــا هــم متحــد شــوند. متاســفانه 
کال فضــای پاکســتان اینطــور اســت. در بيــن 
شــيعيان هــم چندیــن گــروه متفــاوت وجــود 

ــد. ــا هــم تضــاد دارن دارد کــه ب
البتــه طاهرالقــادری توانســته جمعيــت زیــادی 

را جمــع کنــد و در دولــت هــم نفــوذ دارد.

ــت  ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ||در پای
بفرماییــد.

ــن  ــه بي ــادی ک ــتراکاتی زی ــه اش ــه ب ــا توج ب
شــيعه و بریلویــه وجــود دارد بایــد بــرای 
تعميــق وحــدت کارهــای بســياری انجــام داد

رهبــر معظــم انقــالب خيلــی روی تقریــب 
ــر  ــن خاط ــه همي ــد. ب ــد دارن ــب تاکي مذاه
بــا توجــه بــه اشــتراکاتی زیــادی کــه بيــن 
ــرای  ــد ب ــود دارد بای ــه وج ــيعه و بریلوی ش
ــق وحــدت کارهــای بســياری انجــام  تعمي

داد.
باید ارتباطــات صميمانه و گفتگوهــای برادرانه 
را افزایــش داد. مــا در مناطــق بریلــوی نشــين 
رفــت و آمــد داشــتيم و صحبــت مــی کردیــم 
و ایــن باعــث شــد کــه هــم نــگاه هــای منفی 
مــا بــه آنــان تصحيــح شــد و هــم نــگاه هــای 
آنــان بــه مــا تصحيــح شــد و ســوتفاهم هــا و 

ذهنيــت هــای منفــی برطــرف شــد.

طاهرالقادری یکی از علمای بزرگ بریلوی در حال مصافحه با یک روحانی شیعه
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شـــت ا د د یا

مقاله »فیض  از  نوشته حاضر بخشی   
و  فیلسوف  بلور،  دیوید  معرفتی« 
است  اسکاتلندی  علم  جامعه شناس 
که توسط شهرام شهریاری ترجمه شده 

؛ ست ا

امــروزه اســتفاده از برچســب »نســبی گرا« 
صفحــات  در  تحقيرآميــز،  معنایــی  بــا 
روزنامه هــای روشــنفکری بســيار رایــج اســت. 
دانشــمندان نيــز در مقــام متفکرانــی اجتماعی 
ــخت  ــان س ــادالت ضدنسبی گرایانه ش در مج
پرشــور و حرارت انــد. زیست شــناس آکســفرد، 
ــه تنهــا وقــف  ــز، خــودش را ن ریچــارد داوکين
حملــه بــه دیــن بلکــه رد نســبی گرایانی کــرده 
ــی  ــر غيرعلم ــاکاری و تفک ــه ری ــه ب اســت ک
متهم انــد. ایــن هشــدار نکتــه ای اســت 
ــا  ــبی گرا ت ــی واژه نس ــای منف ــرای داللت ه ب
بفهمانــد کــه ایــن واژه تاکنــون برچســبی بوده 
ــت  ــی کــه می کوشــند اهمي ــرای آنان اســت ب
کشــتار جمعــی مــردان، زنــان و کــودکان 
یهــودی در اتاق هــای گاز را در جنــگ دوم 

ــد. ــوه دهن ــان کوچــک جل جه
ــول  ــه قب ــبی گرایی ب ــد نس ــدان می گوین منتق
ــر  ــات منج ــه مزخرف ــاً هم ــا تقریب ــدارا ب م
می شــود؛ زیــرا موقعيــت نســبی گرا پيروانــش 
را از اجــرای معيارهــای مناســب بــرای قضاوت 
ــن  ــت چني ــال اهمي ــا در قب ــد ی ــوان می کن نات
ــل،  ــازد. در مقاب ــاوت می س ــی بی تف معيارهای
ــه از  ــد ک ــانی می دانن ــبی گرایان را کس ضدنس
ــد  ــد و می توانن ــی آزادن ــن محدودیت های چني
ــز  ــد تمای ــا خــوب و ب ــط ی ــن درســت و غل بي
بگذارنــد و ســتایش یــا نکوهــش بجــا 
ــت.  ــد اس ــه ها چرن ــن کليش ــد. ای ــان دهن نش
بــرای توضيحــش می خواهــم بــه یــک 
ــدازم.  ــگاه بين ــخص ن ــی مش ــل اخالق معض
کاربــرد  بــه  واکنش هــا  بــه  می خواهــم 
شــکنجه توجــه کنــم، گرچــه موضوعــی 
ــه  ــاً ناخوشــایند. ایــن موضــوع را ب اســت واقع

ــکنجه  ــل ش ــده در مقاب ــکوت فزاین ــر س خاط
ــت  ــز در سياســت دول ــه و ني در سياســت زمان

ــردم. ــاب ک ــا انتخ بریتاني
ــده  ــرد فزاین ــه کارب ــدی ب ــردی ج ــش ف واکن
شــکنجه و مــدارای رســمی در قبــال آن 
نخســت  می گيــرد؟  نشــئت  کجاهــا  از 
ضدنســبی گرا را در نظــر بگيریــم. فــردی کــه 
ــی  ــای اخالق ــه ارزش ه ــت ک ــع اس خاطرجم
مطلقــی هســتند و او آن هــا را بــه دســت 
ــردی از  ــن ف ــت چني ــا وضعي ــت. آی آورده اس
نســبی گرا بهتــر اســت؟ شــاید این گونــه 
بــه نظــر برســد؛ زیــرا بنابــر تصویــر معمــول، 
هيــچ  کــه  اســت  زبان بــازی  نســبی گرا 
ــر  ــخ ب ــک پاس ــح[ ی ــرای ]ترجي ــی ب مبنای
دیگــری نــدارد. امــا مطلق گــرا، بــاز هــم بنابــر 
ــرض  ــت. ف ــه نيس ــول، این گون ــر معم تصوی
کنيــم مطلق گــرا بــه ســراغ انبــار ارزش هــای 
مطلقــش مــی رود و )بگــذار بگویيــم( قاطعانــه 
افزایــش کاربــرد شــکنجه را محکــوم می کند. 
ــن  ــا همي ــت؛ ام ــوب اس ــی خ ــا خيل ــا اینج ت
مطلق گرایــی  بــا  زودی  بــه  مطلق گــرا 
دیگــر روبــه رو می شــود کــه بــه همــان 
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــس می کن ــق، ح ــِو مطل نح
ــان  ــاید مدافع ــت. ش ــت اس ــکجه درس از ش
شــکنجه در کاربــرد واژگان قــدری ایهــام 
ــان  ــت حمایتش ــا واقعي ــد، ام ــرج دهن ــه خ ب
بــه زودی کامــاًل روشــن می شــود. اینجــا 
موقعيتــی داریــم کــه مطلــق بــا مطلــق مواجه 
ــن مواجهــه دیگــری  می شــود. هــر طــرف ای
ــق  ــاً مطل ــِت فرض ــد. ماهي ــا می دان را برخط
ارزیابی هایشــان کمکــی بــه حــل بحــث 
ــرای  ــرای هيچ کــدام توجيهــی ب ــد و ب نمی کن

نرمــش و انعطــاف نمی دهــد.

اگــر ایــن دو مطلق گــرای مثــال مــن نماینــده 
ــابه  ــی مش ــا ذهنيت ــراد ب ــی از اف ــر عظيم قش
ــی اش  ــه ویژگ ــم ک ــه ای داری ــند، جامع باش
افــراد  اســت.  آشــتی ناپذیر  تفاوت هایــی 
ســازنده آن شــاید یقيــن اخالقــی داشــته 
ــک کل از  ــوان ی ــه عن ــه ب ــا جامع ــند، ام باش
ــی  ــت جمع ــی می ترکــد و فعالي ــارض درون تع
دچــار تذبــذب یــا رخوتــی فرســاینده می شــود. 
جامعــه بــه شــکل جمعــی پذیــرای تردیــدی 
می شــود کــه غالبــاً بــه فــرد نســبی گرا 
نســبت می دهنــد. مطلق گرایــی در ســطح 
اجتماعــی کامــاًل مســتعد ایجــاد همــان 
ــود در  ــور می ش ــه تص ــت ک ــی اس نقص های

ــت. ــان اس ــه درمانش ــادر ب ــردی ق ــطح ف س
ــم.  ــل کن ــه ها را تعدی ــم کليش ــال می خواه ح
مســلماً مطلق گرایــان لزومــاً در وضعيــت 
یقيــن ذهنــی ابــدی نيســتند. چــه بســا کســی 
ــت و  ــک درس ــود ی ــه وج ــاور ب ــوردی ب در م
غلــط مطلــق را ابــراز کنــد ولــی اذعــان کنــد 
کــه نمی دانــد ماجــرا چيســت. بهتــر اســت که 
مطلــق خيلی دور از دســت نباشــد وگرنــه مانند 
ــکار در یــک ماشــين خواهــد  ــده ای بي چرخ دن
بــود. در مقابــل، قــرار نيســت نســبی گرایان که 
حکــم اخالقــی نداشــته باشــند، هرچنــد بایــد 
بيفزاینــد کــه بــرای حکم هایشــان نمی تواننــد 
ــاس و  ــرارداد، احس ــرف، ق ــر از ع ــی غي مبنای
ــبی گرا  ــال نس ــرای مث ــد. ب ــی بيابن تيزهوش
شــاید متنفــر باشــد از مالحظــۀ سياســتمداری 
ــد،  ــویق می کن ــکنجه را تش ــه ش ــرور ک مغ
ــراد را  ــرد و اف ــده می گي ــون را ندی ــش قان نق
بــدون محاکمــه زندانــی می کنــد. چنيــن 
ــی  ــی قطع ــه توجيه ــد ک ــبی گرایی می دان نس
بــرای ایــن احساســش نــدارد، امــا از نداشــتن 

چنيــن تأیيدیــه رســمی چــه چيــزی از دســت 
ــت  ــرای مالم ــه ب ــی ک ــا واژگان ــی رود؟ آی م
ــاری  ــا اعتب ــر ی ــرد وجاهتــی کمت ــه کار می ب ب
ــن واژگان را  ــه همي ــی ک ــر از مطلق گرای کمت
بــه کار می بــرد دارنــد؟ بــدون ایضــاح صریــح 
ــن  ــن ای ــی ]بي ــه کس ــفی چ ــات فلس مفروض
دو[ تفاوتــی می بينــد؟ درســت اســت کــه 
احساســات یکــی ممکن اســت بــا احساســات 
دیگــری مواجــه شــود، امــا دقيقــاً بــه همــان 
ــه  ــری مواج ــا دیگ ــق ب ــک مطل ــه ی ــو ک نح
ــن  ــب نســبی گرا از ای ــن ترتي ــه ای می شــود. ب
ــر  ــا بدت ــر از مطلق گــرا نيســت؛ ام جهــت بهت

هــم نيســت.
شــکنجه،  اعمــال  از  نفــرت  احســاس 
نمی دهــد.  اخالقــی  ارزیابــی  فی نفســه، 
عينــی  اخــالق  و  نســبی اند  احساســات 
ــانه  ــم نش ــد ه ــاس می توان ــا احس ــت. ام اس
پاســخی اخالقــی باشــد و هــم ابــراز آن. اگــر 
بخواهيــم تصویــر مطلق هــای مفــروض 
را بــا تصویــر احساســات مقایســه کنيــم 
قابــل  بــه نحــو  می بينيــم کــه هــردو 
توجهــی شــبيه اند. هــردو از دســته بندی ها 
ــن  ــت عناوی ــه تح ــد ک ــی متأثرن و ارتباط های
ــز  ــيم و ني ــت« می شناس ــگ« و »مل »فرهن
از تقســيمات آشــنای اجتماعــی و سياســی 
مبتنــی بــر آن هــا. از خــالل تجربــه عضویــت 
ــد  ــه دســت می آی ــن روشــنی ب ــروه تبيي در گ
کــه مــردم مطلق هــای مطلوبشــان را از کجــا 
ــی  ــات اخالق ــبيه احساس ــن ش ــد. ای می آورن
ــۀ  ــون نتيج ــز چ ــات ني ــن احساس ــت. ای اس
اجتماعــی شــدن در یــک فرهنگ انــد مطابــق 
الگوهایــی شــکل می گيرنــد کــه احساســات را 
نســبی ولــی در همــان حــال چيــزی بيــش از 
ــات  ــا احساس ــد. این ه ــی می کن ــری ذهن ام
ــم در  ــردی را ه ــزی غيرف ــا چي ــد ام فردی ان
ــد،  ــزی عينی ان ــتلزم چي ــا مس ــد. این ه بردارن
زیــرا از شــرکت در زندگانــی و ســنت هایی 

برخاســته اند.  مشــترک 

ترجمه؛

سیاست  از دید نسبی گرا
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شـــت ا د د یا

متن پیش رو یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد، رئیس 
اندیشه اسالمی و رئیس شورای  پژوهشگاه فرهنگ و 
حوزه های علمیه استان تهران است که در ادامه از نظر 

گذرد؛ می 

ــر  ــرو هن ــه قلم ــته های فق ــث، بایس ــن مبح ــوری ای ــب مح مطل
ــی  ــزاری، یعن ــر، برخــی حيــث نرم اف اســت؛ بایســته های فقــه هن
ــخت افزاری،  ــه  س ــر جنب ــی دیگ ــری دارد، و برخ ــی و نظ معرفت
ــاب بایســته های  ــه در ب ــی. فهرســتی ک ــری و مدیریت ــی تدبي یعن
ــر  ــه ذک ــذا ب ــت، له ــتقرایی اس ــود اس ــه می ش ــر ارائ ــه هن فق
ــت  ــن فهرس ــوان ای ــت. می ت ــده اس ــنده ش ــم بس ــای مه نمونه ه

ــعه داد. ــود و توس ــل نم ــی تکمي ــدک تاّمل ــا ان را ب
1.اول قــدم، توجيــه حوزویــان نســبت بــه خطــورت و ضــرورت این 
حــوزه  معرفتــی و تحریــص آنــان بــه اقــدام در ایــن زمينــه اســت. 
»التفــات« بــه فعــل، »تصــور« فعــل و »محاســبه  ســود و زیــان« 
آن، نخســتين مراحــل زنجيــره  حلقــات مبادی فعــل ارادی اســت.تا 
ایــن مقدمــات صــورت نبنــدد، هيــچ فعــل ایجابــی و ســلبی علمی 
و ارادی ای واقــع نمی شــود؛ لهــذا اول اقدامــی کــه در قلمــرو فقــِه 
هنــر بایــد رخ دهــد، ایجاد التفــات و تفطن و آگاهی بخشــی نســبت 
بــه ســود و زیــان ایــن حــوزه  خطيــر و حســاس اســت. بی اعتنایــی 
حوزویــان بــه ایــن مســئله  حياتــی به شــدت مــورد ابتــالی امــت، 
ــت.  ــرورت آن اس ــورت و ض ــان از خط ــی آن ــدم آگاه ــت ع به جه
ــن  ــت ای ــه اهمي ــت نســبت ب ــاب حکم ــه و ارب ــر اصحــاب فق اگ
ــد  ــده ای خواه ــات فرخن ــوند، اتفاق ــص ش ــه و تحری ــه توجي مقول
افتــاد. خصلــت حوزویــان چنيــن اســت کــه اگــر متوجــه اهميــت 
ــس  ــد، پ ــئوليت می کنن ــری بشــوند، احســاس مس و خطــورت ام
از آن دیگــر نيــاز بــه هيــچ عنصــر و عامــل بيرونــی بــرای اقــدام 

ــد. ــل می کنن ــه عم ــت و خودانگيخت ــه نيس چاره جویان
۲. تأســيس و توســعه  فلســفه  هنــر اســالمی؛ از آنجایــی کــه فقــه 
ــر  ــی هن ــر فلســفه و مبان ــی ب ــر، مبتن ــی هن ــه  فقه ــر و مطالع هن
ــن بخــش، کار علمــی درخــوری انجــام نشــده و  ــا در ای اســت، ت
ادبيــات علمــی الزم توليــد نگــردد، پرداختــن بــه فقــه هنــر چندان 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــه ميس نتيجه بخــش، بلک
توضيــح اینکــه: یکــی از مشــکالت مزمن در قلمــرو فقه هنــر که از 
عوامــل اصلــی رونق نگرفتــن مباحــث ایــن حــوزه ی مهــم و احيانــًا 
ــت،  ــانه و غيرکارگشاس ــاوای غيرکارشناس ــدور آرا و فت ــب ص موج
ــت؛  ــوالت اس ــن مق ــت ای ــا ماهي ــوا ب ــاب فت ــودن ارب نامانوس ب
هرچنــد جهــت اصلــی ایــن مشــکل، مقــام قــدس و ورع حضــرات 
فقهــا و احتياطــات اهــل فقــه در امــور ممــاس بــا حــدود شــرعی 
ــت،  ــن اس ــود ُحس ــای خ ــه به ج ــه ک ــن خصيص ــی ای ــت؛ ول اس
ســبب شــده ایــن موضوعــات بــرای حوزویــان چنــدان کــه بایــد 
شــناخته نشــود. بســی روشــن اســت کــه موضوع شناســی نقــش 
ــده ای در حکم شناســی و اســتنباط فقهــی دارد؛ آن ســان  تعيين کنن
کــه بــدون آن ایــن امــر ميســر نمی گــردد. البتــه ایــن گام گرچــه 
مقدمــه ی بعيــده ی فقــه هنــر اســت، ولــی به هرحــال در ضــرورت 

ــدی نيســت. آن تردی
بــا توجــه بــه اینکــه امــروز مباحــث فلســفه  هنــر، عرصــه  ترکتازی 
ــر،  ــفه  هن ــعه  فلس ــيس و توس ــت، تأس ــرا اس ــای غرب گ جریان ه
در حوزه هــای علميــه، ضــرورت دوچنــدان یافتــه. حکمــت فاخــر 
و فخيــم، امــا عاج نشــين و عزلت گزیــن مــا بایــد بــه فلســفه های 
ــان  ــاز انس ــای ني ــه حوزه ه ــوف ب ــای معط ــردی و گره گش کارب
ــوف  ــتومندان معط ــق و هس ــل حقای ــود، و تحلي ــدل ش ــر ب معاص
ــن  ــردد، و ای ــده دار گ ــه را عه ــای جامع ــف نيازه ــف و ک ــه ص ب
ــا و  ــه متعلق ه ــف آن ب ــت و عط ــردن حکم ــه تخصصی ک ــز ب ج
موضوعــات خــاص، کــه صرفــاً بــا تأســيس فلســفه های مضــاف 
ــيس  ــل نمی گردد.تأس ــود، حاص ــن می ش ــور ممک ــوم و ام ــه عل ب

ــر اســاس حکمــت اســالمی، نخســتين  ــر ب و توســعه  فلســفه  هن
اقــدام علمــی در زمينــه  بســط معرفــت در حــوزه  مطالعــات هنــر )و 

ــر( اســت. ــه هن ــر و فق ــه هن ــه ی فلســفه ی فق ــه مقدم به مثاب
ــته اند؛  ــر داش ــث هن ــه مباح ــی ب ــام خاص ــان اهتم ــفه  یون فالس
ــرده  ــث ک ــر بح ــواع هن ــود از ان ــار خ ــای آث ــون در جای ج افالط
اســت. او در ســه بخــش »شــعر و داســتان«، »عشــق و زیبایــی« 
و »موســيقی و رامشــگری« بــه ارائــه ی نظــر پرداخته. درباره  شــعر 
ــوری،  ــون، جمه ــاس، ای ــه(، گرگي ــوژی )دفاعي ــتان در آپول و داس
ــاره  عشــق و زیبایــی در گرگيــاس، هيپيــاس بــزرگ،  قوانيــن؛ درب
ته ئه تتــوس،  فایــدروس،  جمهــوری،  فایــدون،  مهمانــی، 
ــاره ی موســيقی در  ــن؛ درب ــوس، قواني ــوس، تيمای سوفيســت، فيلب
مهمانــی، جمهــوری و قوانيــن ســخن گفتــه اســت. ارســطو نيــز 
در ایــن زمينه هــا بــه بحــث پرداختــه و اکثــر حکمــای پــس از او، 
ــه یکــی از صناعــات در  ــاب شــعر کــه وی به مثاب به خصــوص درب

ــده اند. ــث ش ــرده، وارد بح ــرح ک ــق ط منط
حکمــای ســلف اســالمی نيــز کمابيــش بــه مباحــث نظــری هنــر، 
ــان  ــه در مي ــد؛ ازجمل ــعر، و...، می پرداخته ان ــيقی، ش ــژه موس به وی
حکمــای مســلمان الکندی هشــت رســاله ی مســتقل در موســيقی 
دارد؛ فارابــی کتــاب الموســيقی الکبير را تأليــف کــرده؛ شــيخ الرئيس 
نيــز جوامــع علــم الموســيقی و نيــز اللواحــق را. او در کتــاب شــفا در 
ــه مباحــث حکمــی و نظــری موســيقی پرداختــه؛  شــش فصــل ب
ــد النجــاْهً و دانشــنامه ی  ابن ســينا در دیگــر کتاب هــای خــود مانن
عالیــی نيــز بــه بحــث در موضوعــات هنــری، خاصــه موســيقیـ  
ــه  ــدهـ  پرداخت ــی می ش ــات تلق ــار قســم ریاضي ــی از چه ــه یک ک
است.فيلســوفان پــس از ایــن ســه حکيــم نخســتين نيــز بــه بحث 
ــج،  ــا به تدری ــد، ام ــا پرداخته ان ــی هنره ــه ی برخ ــری در زمين نظ
ــروک و  ــالمی مت ــوم اس ــوالت در عل ــن مق ــرح ای ــفانه، ط متأس
منســوخ شــده اســت. از ميــان فالســفه  معاصــر مســلمان مرحــوم 
ــاب  ــت. وی کت ــه اس ــر پرداخت ــث هن ــه مباح ــری ب ــه جعف عالم

مســتقلی دربــاره ی موســيقی و کتابــی در هنــر نگاشــته اســت.
3.لــزوم آشــنایی کســانی از حوزویــان بــا انــواع هنــر مــورد 
ابتــال و علــوم هنــری، در حــد ضــرورت، و ایــن از مصادیــق 
ــاال  ــه توضيحــات ب ــا توجــه ب ــه ب ــر اســت ک موضوع شــناختی نف
بایســتگی ایــن مــورد نيــز آشــکار اســت. علمــای پيشــين جهــان 
اســالم در زمينــه  هنــر و مقــوالت گوناگــون آن، آثار علمــی مهمی 
را خلــق کــرده و در تاریــخ علــوم مســلمين بــه ثبــت رســانده اند؛ از 
ــارف وگسترده نگاشــته  بيســت جلدی ای  ــا دایرهًْ المع ــه م ــاب نمون ب

چــون کتــاب اأَلغانــی نوشــته  علــی بــن حســين بــن محمــد بــن 
احمــد بــن هيثــم، معــروف بــه ابوالفــرج اصفهانــی )م35۶ ق( را در 
اختيــار داریــم؛ ابوالفــرج اصفهانــی گرایــش شــيعی و زیدی داشــته 
و ایــن نکتــه از خــالل مطالــب األغانــی، و آشــکارتر از آن از کتــاب 
مقاتل الطالبيــن او برمی آیــد. درهرحــال: ســومين گامــی کــه بایــد 
صــورت بپذیــرد آشناشــدن فضــالی در مظــاّن فتــوا، البتــه در حــد 
ضــرورت، بــا مقــوالت هنــری اســت، و ایــن مهــم مســتلزم احيای 
تــراث تاریخــی و احيانــاً تأليــف آثــار جدیــدی در زمينــه ی »علــوم 

اســالمی هنــر« اســت.
ــتقل در  ــی مس ــه باب ــر به مثاب ــی هن ــث فقه ــاختاربندی مباح 4.س
ــترده  ــيار گس ــی بس ــوزه ی معرفت ــن ح ــرد ای ــه، و برون ب ــم فق عل
ــاً در  ــی و عمدت ــواب فقه ــی اب ــالل بعض ــه در خ ــتـ  ک و پراهمي
مکاســب محرمــه مطــرح می شــودـ  از حالــت تطفــل و اســتطراد، 
و نيــز توســعه دادن آن و هندسه بخشــيدن بــدان و تبدیــل آن 
ــاب فقهــی مســتقل و هویت بخشــيدن  به عنــوان یــک کتــاب و ب
ــه.  ــواب فق ــاب از اب ــک ب ــه ی ــی به مثاب ــوزه ی معرفت ــن ح ــه ای ب
مباحــث و فــروع ایــن حــوزه ی معرفتــی، کّمــاً وکيفــاً، و بــه لحــاظ 
ــاب  ــد ب ــی مانن ــواب مفصل ــر از اب ــاد، کمت ــالی عب ــت و ابت اهمي

ــوْهً و حــج نيســت. ــوْهً، صــوم، زک طهــارت، صل
5.تبييــن مبانــی فقــه هنــر؛ به عنــوان فلســفه ی فقــه هنــر اشــاره 
شــد، امــا چــون فلســفه عهــده دار تحليــل و تعليــل احــکام کلــی 
ــس  ــی، پ ــل احــکام کل ــل و تعلي ــش اســت و تحلي موضــوع خوی
ــر  ــود، اگ ــن می ش ــی دار و ممک ــق، معن ــق موضــوع و متعل از تحق
ــفه   ــون فلس ــی چ ــت از عنوان ــا داش ــتيم ج ــری داش ــه هن ــا فق م
فقــه هنــر ســخن بگویيــم، ولــی امــروز چيــزی به عنــوان 
ــت.  ــخن گف ــفه  آن س ــوان از فلس ــا بت ــدارد ت ــود ن ــر وج ــه هن فق
معرفت شــناختی  و  هستی شــناختی  مباحــث  فلســفه عهده دار 
ــد؛  ــه ی پســينی دارن ــن مباحــث جنب موضوعــات خــود اســت و ای
ــق  ــه متعل ــوف ب ــه معط ــفی ک ــش های فلس ــر پرس ــی دیگ حت
و موضــوع مــورد مطالعــه هســت غالبــاً پســينی اند؛ یعنــی 
آن گاه کــه »هســتی مند«ی محقــق اســت، می تــوان آن را 
ــق  ــرون محق ــت در بي ــق معرف ــر متعل ــی کرد و اگ هستی شناس
ــن صــورت  ــوان آن را شــناخت و معرفت شناســی در ای باشــد می ت
معنــا خواهــد یافــت. اکنــون می توانيــم از تأســيس مبانــی »فقــه 
هنــر« ســخن به ميــان آوریــم. ایــن مبانــی، جهت بخــش و 
هدایتگــر مباحــث فقهــی خواهــد شــد. بــا مالحظه  ایــن نــکات، از 
ایــن ضــرورت، بــه تأســيس »مبانــی فقــه هنــر« تعبيــر می کنيــم. 

یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد؛

ضرورت تأسیس و توسعه فلسفه هنر/ فهرست واره  بایسته های فقه هنر
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شـــت ا د د یا

مبانــی فقــه هنــر تلفيقــی اســت از مبــادی قریبــه و وســيطه  هنــر 
ــه  ــوف ب ــی معط ــارف فقه ــادی مع ــز مب ــری و ني ــوالت هن و مق

ــری. ــوالت هن مق
.۶تدویـن نظـام مسـائل فقـه هنـر. حـوزه  هنـر اقيانـوس عظيمـی 
اسـت، خاصـه در عصر حاضـر؛ اگر گفته شـود امروز هيـچ امری، به 
اندازه ی هنر، مورد ابتالی انسـان نيسـت، مبالغه نشـده اسـت؛ دمی 
نيسـت که بشـر امروز با هنر سـروکار نداشته باشـد. زندگی امروزی 
بشـر مسـتغرق در هنـر اسـت، ولی هماننـد هوا بـرای انسـان و آب 
بـرای ماهی، که به جهت شـدت شـمول و قـوت غلبـه  آن بر حيات 
و هسـتی هوازیـان و آبزیـان، آن را حس نمی کنند، مـا از حضور هنر 
و نقـش بسـيار پررنـگ آن در زندگـی خود غافليـم. اگر مجـال بود 
برمی شـمردم کـه انسـان معاصـر چگونـه و چه مایـه در هنر شـناور 
اسـت و در آتمسـفر آن تنفـس می کنـد و درعين حـال از آن غافـل 
اسـت.بنابراین، هم به جهت گسـتردگی نفس االمری و تنوع هسـتی 
هنـر، و هم به جهـت شـمول و فراگيرشـدگی حضور هنـر در حيات 
انسـان معاصر، نظام مسـائل آن بسـيار حجيم و وسيع اسـت، و قهراً 
تهيـه  آن بـس دشـوار و حوصله سـوز و زمان بـر. شـگفتا کـه به رغم 
اسـتيعاب و شـمول بی بدیـل هنر و ابتـالی گسـترده  انسـان بدان، 

فقـه و فقهـای مـا از آن غافل اند!
۷ . موضوع شناســی کليــت هنــر و هریــک از انــواع آن. البتــه ایــن 
مبحــث می توانــد بخشــی از مبانــی فقــه هنــر قلمــداد شــود، پــس 
ــت  ــا به جه ــت؛ ام ــکّل« اس ــَد ال ــزِء بع ــُر الج ــه، »ِذک ــن نکت ای
کارکــرد تعيين کننــده  آن در اجتهاد فقهــی، ارزش کار مســتقل دارد.

بــه هرحــال دســت کم در ســه افــق بایــد مــا بــه موضوع شناســی 
فقــه هنــر پرداخــت:

ــی« ذات  ــی »ماهيت شناس ــّن؛ یعن ــو الف ــا ه ــّن بم اول: معرفهًْ الف
هنــر و مقــوالت مختلــف آن. باید یک »ماهيت شناســی« فلســفی 
ــن کاری  ــه چني ــه البت ــرد ک ــی انجــام پذی ــز علمــی فن ــی و ني دّق
از عهــده ی عــرف عــام خــارج اســت و کار عــرف خــاص خواهــد 
ــر می گــردد. ــم هن ــر و عل ــه فلســفه ی هن ــود، و قهــراً محــول ب ب
دوم : شــناخت هنــر از آن حيــث کــه امــری عرفــی اســت 
ــه  ــن مطالع ــی(. ای ــل ماهيت شناس ــر در مقاب ــی هن )هویت شناس

ــت. ــام اس ــرف ع ــه ع ــول ب موک
ــالکات  ــه م ــل ب ــه منتح ــث ک ــر از آن حي ــناخت هن ــوم: ش س
ــات و  ــناخت موضوع ــود. ش ــت می ش ــت و حرم ــرعيه ی حلي ش
مــواردی کــه طــراً یــا شــطراً یا شــرطاً مختــرع شــرعی اســت، قهراً 

ــت. ــارع از آنهاس ــی ش ــه درک تلق ــوط ب من
ــوالت  ــی مق ــکام برخ ــا در اح ــتقرار فقه ــدم اس ــل ع ــه عل ازجمل
ــی  ــش فتوای ــات فاح ــيقی، و اختالف ــا و موس ــد غن ــری، مانن هن
ــوع  ــی و موض ــرار در مبان ــدم ق ــا، ع ــه آنه ــوط ب ــث مرب در مباح
آنهاســت. نظــرات فقهــای عظــام دربــاب غنــا و موســيقی، بســيار 

ــه: ــت، ازجمل ــت اس ــارض و متهاف متع
الــف( »حرمــت مطلــق غنــا« کــه نظــر مشــهور بيــن فقهاســت؛ 
بزرگانــی چــون شــيخ صــدوق، شــيخ مفيــد، ابن ادریــس، صاحــب 
جواهــر، شــيخ انصــاری و دیگــران در زمــره ی آناننــد؛ تــا آنجــا کــه 
صاحــب جواهــر حرمــت غنــا را از ضروریــات فقــه اماميــه می دانــد. 
ــاِس  ــَن النَّ ــل: َو ِم ــال اهلل عزوج ــا ق ــا مم ــون: »الغن ــاری چ اخب
ــٍم  ــِر ِعلْ ِ بَِغي ــبيِل اهللَّ ــْن َس ــِث لِيِضــلَّ َع ــَو الَْحدی ــَتری لَْه ــْن یْش َم
ــَک لَُهــْم َعــذاٌب ُمهيــٌن«، مستمســک ایــن  َو یتَِّخَذهــا ُهــُزواً أُولئِ
گــروه از فقهاســت. پيداســت کــه صــدور چنيــن حکمــی در گــرو 

تفســير توأمــان کلمــه  »غنــا« و کلمــه ی »لهوالحدیــث« اســت.
ــت  ــت به جه ــه حرم ــم ب ــا و حک ــی غن ــت ذات ــدم حرم ب( ع
ــون  ــی ای چ ــی معاص ــه ی آن؛ یعن ــات محرم ــات و مقارن مالبس
ــی، لهــو و لعــب، شــهوانيت و...، موجــب  اختــالط زن و مــرد اجنب
ــن  ــم یتغ ــن ل ــا م ــس من ــون: »لي ــی چ ــت. روایات ــت غناس حرم
ــر  ــی الفط ــح ف ــل یصل ــا: ه ــن الغن ــالته ع ــز »س ــرآن« و ني بالق
ــه«  ــص ب ــم یع ــا ل ــه م ــأس ب ــال )ع(: الب ــرح؟ ق واالضحــی والف

ــود. ــداد ش ــی قلم ــت ذات ــدم حرم ــک ع ــد مستمس می توان
ــذل،  ــيقی مبت ــا و موس ــد غن ــا، مانن ــواع غن ــن ان ــل بي ج( تفصي
تحریک کننــده  جنســی، مناســب مجالــس رقــص، عيش ونــوش، 
ــرام  ــه ح ــا کالم باطــل، موجــب فســاد، و...، ک ــوأم ب ــت آور، ت غفل

ــاح اســت.  اســت، و جــز اینهــا کــه مب
ــوم،  ــر س ــه در نظ ــد، ک ــر دوم باش ــان نظ ــوم هم ــر س ــا نظ بس
تفــاوت موضــوع و تفکيــک انــواع غنــا موجــب تفصيــل در حکــم 
ــکام آالت  ــا، اح ــم غن ــل حک ــاوت در اص ــی تف ــت. در پ ــده اس ش
ــد؛ بدیهــی  ــاوت می یاب ــز حکــم متف ــدان ني ــوط ب و ابزارهــای مرب
ــيقی  ــتفاده از آالت موس ــوع اس ــر ن ــت ه ــروه نخس ــه گ ــت ک اس
ــد، و  ــم کنن ــوزش را تحری ــداری، آم ــروش، نگه ــد و ف ــد خری مانن
ــرام و  ــوی را ح ــص له ــيقی مخت ــوم آالت موس ــه  دوم و س طایف
آالت مشــترکه را کــه اســتفاده ی حــالل و مشــروع نيــز دارد حــرام 

ــد. ندانن
ــينی،  ــرش پيش ــا نگ ــورد ب ــن م ــر؛ ای ــه هن ــی فق 8. روش شناس
عنــوان مســتقلی در عــرض فلســفه ی فقــه هنــر قلمــداد می شــود، 
امــا بــا نــگاه پســينی، »ذکــر الجــزء بعــد الــکل« اســت و مطالعه ی 
آن بــا ایــن رویکــرد برعهــده ی فلســفه ی فقــه هنــر خواهــد بــود.
ــيس  ــر و تأس ــه در هن ــينی روش تفق ــه ی پيش ــال: مطالع به هرح
منطــق مطالعــه ی فقــه هنــر می توانــد از مســائل اساســی و 
ضــروری پرداختــن بــه فقــه هنــر قلمــداد شــود. بــه تعبيــر مأنوس: 
ــوف  ــِه معط ــول فق ــن اص ــر، تدوی ــه هن ــن فق ــته های بي از بایس
ــا برشــی تطبيقــی از دانــش اصــول،  ــر اســت، کــه ب ــه فقــه هن ب
و ترميــم خالءهــای موجــود در اصــول فقــه موجــود، معطــوف بــه 

ــدد. ــد صــورت ببن ــر، می توان ــه هن ــی فق ــای مطالعات نيازه
۹. تدویــن قواعــد فقهيــه  هنــر. بــا تنظيــم قواعــد عامــه بــا رویکرد 
ــری، و  ــوالت هن ــه ی مق ــال در عرص ــورد ابت ــروع م ــرد در ف کارب
گزینــش قواعــد خــاص دارای کاربــرد در فــروع فقهــی مربــوط بــه 
مقــوالت هنــری، و نيز اصطيــاد و تأســيس قواعــد جدیــد، می توان 
مجموعــه ی حجيمــی را به عنــوان قواعــد فقــه هنــر فراهــم آورد و 

در دســترس اصحــاب فضــل و فقــه قــرار داد.
ــاره ای بایســته ها نيــز در  چنان کــه در صــدر ســخن اشــاره شــد: پ
قلمــرو فقــه هنــر وجــود دارد کــه جنبــه ی ســخت افزاری و اجرایــی 
)مــادی و مدیریتــی( دارنــد و برپایــی چنيــن همایش هــا و محافــل 
علمــی از ایــن دســت، ازجملــه ایــن مبحــث ســخت افزاری 
اســت. هرچنــد نبایــد بــه برگــزاری یــک همایــش بســنده کــرد؛ 
چراکــه در ميــان مــا ســنت چنيــن اســت کــه گاه یــک همایــش 
و هم اندیشــی در زمينــه ای برگــزار می کنيــم و دیگــر هيــچ! 
همایــش یــک آغــاز اســت نــه یــک پایــان، ایــن دســت فعاليت هــا 
نقــش فرهنگ ســازی دارد. از ایــن رو: اقدامــات ســخت افزاری 
ــداوم و  ــزاری ت ــای نرم اف ــله فعاليت ه ــک سلس ــا ی ــوأم ب ــد ت بای
ــه  ــخت افزاری ک ــای س ــه ی فعاليت ه ــد. ازجمل ــدا کن ــعه پي توس
ــه  ــی گرفت ــوزه و فضــالی حــوزوی پ ــت ح ــد از ســوی مدیری بای

ــارت اســت از شــود، عب
ــط  ــت بس ــر؛ در جه ــه هن ــارج فق ــی های خ ــردن کرس .10 دایرک
ــه،  ــروع مبتالب ــری و ف ــوالت هن ــه مق ــوط ب ــی مرب مباحــث فقه
ــوی  ــد از س ــی، بای ــوزه ی معرفت ــن ح ــی ای ــات علم ــد ادبي و تولي
ــر  ــه هن ــوط فق ــی و مضب ــت کرســی های فن اســتادان ذی صالحي
ــه  ــده )ک ــوف و اشباع ش ــای مکش ــود. گام زدن در قلمروه ــر ش دائ
ــد کتــاب در آنهــا نوشــته شــده و در دســترس اســت(  هــزاران جل
ــل  ــه دلي ــت و بلک ــانه ی علمي ــوار، نش ــای هم ــودن جاده ه و پيم
ــی در  ــن رویه های ــت. چني ــه نيس ــدرت تفق ــاد و ق ــوه ی اجته ق
دروس خــارج چيــزی شــبيه بــه دایرهًْ المعارف نــگاری بــا اســتفاده از 
حجــم معرفــت انباشــته در موضوعات علمــی موجود اســت و ارزش 
ــس  ــری تدری ــه ی جوه ــه خصيص ــهـ  ک ــی و نظریه پردازان تحقيق
ــدارد.  ــتـ  را ن ــطح اس ــا دروس س ــی آن ب ــاوت اصل ــارج و تف خ
ــِر  ــت، هن ــده اس ــای کشف ناش ــاد ورود در عرصه ه ــالت اجته رس
ــوح و ناهمــوار اســت  ــه حوزه هــای نامفت ــن ب ــه فحــل پرداخت فقي
و مقــوالت هنــری از مصادیــق بــارز قلمروهــای ناگشــوده اســت. 
اصــواًل اجتهاد و فقــِه پاســخگو و پيشــرو بــدون ورود در قلمروهای 
نــو تحقــق خارجــی نخواهــد یافــت و تدریجــاً از بســط و بالندگــی 

بازخواهــد ایســتاد و ایــن یعنــی مــرگ فقــه!
.11تأســيس مراکــز آمــوزش عالــی تخصصــی حــوزوی معطــوف 
ــالق  ــر«، »اخ ــه هن ــی فق ــر«، »روش شناس ــفه ی هن ــه »فلس ب
ــا.  ــواع هنره ــه ی ان ــاف« در زمين ــه مض ــته های فق ــر« و »رش هن

گفتـه می شـود چهـل رشـته ی تخصصـی در حوزه هـا دائـر شـده 
اسـت! که اصـل این امـر، اتفـاق مبارکی اسـت، اما به نظر می رسـد 
ایـن مقـدار، هيـچ تناسـبی بـا حجـم نيازهـای بی شـمار امـت و 
جامعـه ی نـدارد، و یـک از هـزار حاجـت امـت را کفایـت نمی کنـد؛ 
بلکـه فقـط حوزه هـای مربـوط بـه مقـوالت هنری بـه ایـن ميزان 
رشـته  و گرایش تخصصی نيـاز دارند. این ميزان رشـته ی تخصصی 
هرگـز گـره از کار فروبسـته ی معرفت دینـی و تربيـت متخصصان 
مـورد نيـاز در جامعه ی دینی معاصر نخواهد گشـود. اگـر توجه کنيم 
کـه در دانشـگاه های مـا سـخن از دائربـودن چندین هزار رشـته ی 
علمـی اسـت، متوجـه کسـری و کاسـتی های تحصيـالت عاليه ی 
تخصصـی در حوزه هـا خواهيـم شـد. هنـر کرده ایـم کـه بعـد از 
سپری شـدن چهـل سـال از پيـروزی انقـالب اسـالمی که مبـدأ و 
مبـدع آن حـوزه بـوده اسـت، در حوزه ها چهل رشـته ی تخصصی را 
دایـر کرده ایم؟ آن هـم نوعاً در مقطع سـطح دو و سـه! و درحالی که 
سـطح چهار رشـته های دائرشـده همـ  که بسـيار نادر نيز هستـ  ، 
تخصص قلمداد نمی شـوند؛ بلکه سـطح رشـته های دائر نوعـاً نازل 
اسـت و مطالب مـورد تعليم و تعلـم در آنهـا در حد همـان معلومات 
عـادی و عمومی اسـت که توقـع می رود هـر طلبـه ای، از آن جهت 

کـه طلبه اسـت، آن مقـدار را بلد باشـد.
تأســيس و توســعه ی رشــته های تخصصــی در  به هرحــال 
زمينــه ی حکمــت هنــر، اخــالق هنــر، و فقــه هنــر از ضرورت های 
روزگار ماســت و مبــادی امــور و متوليــان حــوزهـ  تــا دیــر نشــده، 

ــد. ــدان بپردازن ــد ب کــه شــده اســتـ  بای
ــر  ــه هن ــه  فق ــض در مطالع ــی ممح ــز تحقيقات ــيس مراک .1۲تأس
بلکــه  پژوهشــکده ها،  اســت  آن. الزم  مقدماتــی  معــارف  و 
ــه  ــرای مطالع ــی ب ــت کاف ــا ظرفي ــض و ب ــگاه هایی ممح پژوهش
در ایــن قلمروهــای گســترده تأســيس شــوند؛ ادبيــات علمــی ایــن 
وادی بســيار فقيــر اســت، آثــار علمــی بــه لحــاظ کمــی و کيفــی 
ــن  ــر در ای ــی صاحب نظ ــدارد، فضالی ــود ن ــی وج ــور اعتنای درخ
ــی از  ــدن گروه های ــا ممحض ش ــد؛ ب ــه نادرن ــمار، بلک ــوزه کم ش ح
ــوی  ــادی و معن ــا ســرمایه گذاری م ــح و ب فضــالی مســتعد و صال
و اجــرای تحقيقــات علمــیـ  تخصصــی بــه انگيــزه ی گســترش 
مرزهــای معرفــت و توليــد نظریــه، ایــن نواقــص و نقایــص مرتفــع 

می گــردد.
.13 برپایــی کرســی های نقــد و نظریه پــردازی در زمينــه ی 
ــر  ــر، از دیگ ــه هن ــر و فق ــالق هن ــر، اخ ــت هن ــث حکم مباح
ــای ســطح  ــت، و ارتق ــعه ی معرف ــد و توس ــرای تولي ــا ب ضرورت ه

مباحــث و گفتمان ســازی نظــری در ایــن بــاب اســت.
ــث  ــه ی مباح ــی در زمين ــی و تخصص ــالت علم ــار مج .14 انتش
ــای  ــر از فعاليت ه ــی دیگ ــز یک ــر، ني ــه هن ــر و فق ــت هن حکم
ــرای  ــه ب ــژه ی مجل ــت. کاروی ــه اس ــای علمي ــرور در حوزه ه ض
ــازده و ســهل التناول بودن  ــد، زودب ــه و روزآم طــرح مباحــث مبتالب
و کم هزینگــی آن اســت، از ایــن جهــت نشــریه مفيدتــر از کتــاب 

و کالس اســت. 

الگویی برای تأسیس مبانی فقه هنر
در بخــش پایانــی ایــن مبحــث قصــد دارم، بــا ارائــه  یــک الگــوی 
ــه ی  ــرای مطالع ــخصی را ب ــه ی مش ــاص، چارچوب ــی خ مطالعات
ــری  ــار هن ــا و آث ــی رفتاره ــکام فقه ــدور اح ــر و ص ــی هن مبان

ــم. ــنهاد کن پيش
ســؤال اصلــی ایــن ِفقــره ایــن اســت کــه: آیــا هنــر علی االطــالق 
و بالــذات ارزشــمند اســت؟ واال دســت کم، آیــا مطلوبيــت 
اعتباریــه ی عقالئيــه دارد؟ اگــر ارزش ذاتــی یــا مطلوبيــت عقالئيه 
دارد، بــه تعبيــر دیگــر اصــل اولــی در حکــم هنــر چيســت؟ پاســخ 
ایــن پرســش در گــرو دســت یابی بــه یــک چارچوبــه ی حکمــیـ  

نظــری اســت و بایــد توجــه داشــت کــه:
اواًل: بــدون شــناخت یــک موضــوع، صــدور هيــچ حکمــی بــرای 
ــن موضــوع الزم  ــول، تعي ــن محم ــرای تعي آن ممکــن نيســت؛ ب
اســت، و الجــرم نخســت بایــد موضــوع به درســتی شــناخته شــود؛ 
ــل  ــناخت عل ــرو ش ــری در گ ــر ام ــناخت ه ــو ش ــاً: از دیگرس ثاني
ــت موضــوع، مشــخص  ــت و هوی ــه ی آن اســت، آن گاه ماهي اربع
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شـــت ا د د یا

ــرا  ــيم؛ زی ــوع را بشناس ــه ی موض ــل اربع ــه عل ــد ک ــد ش خواه
رابطــه ی ميــان علــت و معلــول، وجــودی و واقعــی اســت، وجــود 

ــت؛  ــه ی آن اس ــل اربع ــه عل ــی ب ــر معلول ــوام ه و ق
ــد:  ــن پيشــنهاد می کنن ــاً: چنان کــه بعضــی اعاظــم از معاصری ثالث
ــد  ــای نق ــی ج ــد اندک ــه ای )هرچن ــر مقول ــه ه فلســفه ی مضاف ب

ــه اســت؛ دارد( عهــده دار بيــان و بررســی علــل اربعــه ی آن مقول
رابعــاً: پــس بــدون بهره منــدی از فلســفه ی هنــر، »فقــه هنــر«ـ  

ــوـ  ممکــن نمی شــود. ــا ه کم
خامســاً: در ایــن ميــان بــدون شــناخت فقــه متناظــر بــه اقتضائــات 
خصوصيــات ایــن حــوزه ی موضوعــی، تناســق و انســجام درخــور 

در مباحــث فقهــی مربــوط بــه آن به دســت نخواهــد آمــد؛
سادســاً: پــس بالمــآل نيازمنــد تأســيس حــوزه ی معرفتــی 
بينارشــته ای و ناظــر بــه خــط مــرز بيــن معرفــت هنــری و معرفت 

ــتيم. ــی هس فقه
ــاد و  ــام نه ــر« ن ــه هن ــی فق ــوان »مبان ــه ای را می ت ــن مطالع چني
ــق  ــعه و تعمي ــات و پيش شــرط های توس ــم مقدم ــر، از اه ــن ام ای
ــبت  ــر و نس ــت هن ــث »حقيق ــت.چنان که در بح ــر اس ــه هن فق
ــا ارزش« مطــرح  ــر ب ــن« و در »نســبت هن ــا دی ــبات آن ب و مناس
شــد: ذات و حــاّق هنــر عبــارت اســت از »آفرینــش ناشــی از نوعی 
ــا هــم  ــر، همگــی در ایــن جهــت جوهــری ب ــواع هن الهــام«؛ و ان
اشــتراک دارنــد. لکــن آن گاه کــه »آفرینش« بــه »الهــام رحمانی« 
اتفــاق می افتــد، هنــر قدســی، قربــی و شــهودی و هنــر ســماوی 
و متعالــی شــکل می گيــرد، و آن گاه کــه ایــن آفرینــش بــه الهــام 
شــيطانی صــورت می بنــدد، هنــر نفســی، قارونــی، شــهوی، و هنــر 
ــهوی بودن،  ــهودی و ش ــرد. ش ــکل می گي ــی ش ــی و متدان صناع
ــرو  ــر در گ ــانی بودن هن ــودن، نفســانی و قدس ســماوی و صناعی ب
نــوع علــل اربعــه ی آن اســت. علــت فاعلــی هنــر کيســت؟ علــت 
ــری  ــر هن ــت صــوری اث ــادی و عل ــت م ــدام اســت؟ عل ــی ک غای
ــب  ــه موج ــش هاـ  ک ــن پرس ــخ ای ــوع پاس ــت؟ ن ــان اس چه س
تعييــن ماهيــت و هویــت هنــر می گــردد، و از آنجــا کــه حکــم تابع 
ــد.  ــری را مشــخص می کن موضــوع اســتـ  احــکام مقــوالت هن
در ایــن ميــان علــت فاعلــی کــه به نظــر مــا علــت بمعنی الکلمــه 
ــد. از  ــا می کن ــول ایف ــّون معل ــته تری در تک ــش برجس ــت، نق اس
ایــن رو احــکام خمســه ی مقــوالت هنــری برآمــده ی احــوال علــل 

اربعــه ی آنهاســت.
مــن بــر ایــن گمانم کــه بــا مراجعــه بــه آیــات و روایــات و مــدارک 
فقهــی و آرای فقهــا، ایــن مدعــا و فرضيــه و اطروحــه بــر کرســی 

ــح را  ــای صال ــب فقه ــرات صائ ــوان نظ ــيند، و می ت ــان می نش اتق
بــر آن تطبيــق کــرد. البتــه »اال مــا خــرج بالدليــل« چــون مــؤّدای 
ــًا  ــد تخصص ــاص، می توان ــوارد خ ــه م ــوف ب ــاص معط ــه ی خ ادل
ــا تخصيصــاً از کليــت ایــن مدعــا خــارج باشــد.البته ایــن نکتــه  ی
را نيــز ناگفتــه نگــذارم کــه براســاس »نظریــه ی ابتنــاء«، عــالوه 
ــان  ــه هم ــم )ک ــق حک ــر ماهيت شناســی و هویت شناســی متعل ب
مختصــات قلمروشــناختی متعلــق پيــام اســت(، و بــا چارچوبــه ای 
ــادی  ــردد، مب ــل می گ ــر حاص ــورد هن ــد، در م ــرح ش ــه مط ک
ــی  ــم دین ــرعی و حک ــاب ش ــم خط ــق فه ــز در منط ــری ني دیگ
ــد  ــاد و در فراین ــام اجته ــد در مق ــز بای ــا ني ــه آنه ــد ک ــت دارن دخال

ــد از: ــادی عبارتن ــن مب اســتنباط، لحــاظ شــوند؛ ای
1. مختصات مصدر دین )مبدأ تعالی(؛

۲. وسائط و وسایل انتقال حکم و خطاب دینی؛
3. ماده و محتوای پيام دینی؛

4. مختصات مخاطب پيام الهی.
ــن  ــز تدوی ــر و ني ــه هن ــفه  فق ــامان آوردن فلس ــان، به س بدین س
ــاظ  ــرو لح ــع آن، در گ ــی و جام ــق کمال ــر، در اف ــه هن ــول فق اص
ــام  ــه ی پي ــراف پنج گان ــر و اط ــه ی عناص ــات هم ــد مختص براین
دیــن اســتـ  شــرح ایــن مبــادی در کتــاب نظریــه ی ابتنــاء آمــده 

ــت. اس
ایــن مختصــر کــه تــا اینجــا مطــرح شــد فشــرده ی چارچوبــه ای 
ــه الگویــی بــرای طراحــی فلســفه ی فقــه هنــر  اســت کــه به مثاب
و مبانــی مطالعــه ی فقهــی در ایــن قلمــرو می تــوان آن را اعمــال 
کــرد، و هرچنــد کــه ظاهــراً ایــن مدعــا مطلــب منقــح و دقيقــی 
اســت، امــا تثبيــت آن نيازمنــد بحــث و بررســی درخــور و فراخوری 
ــه ی  ــکام خمس ــت.مبانی اح ــال آن نيس ــون مج ــه اکن ــت ک اس
شــعرتطبيق الگــوی مذکــور بــر هــر یــک از مقــوالت هنــری، خود 
نيازمنــد بحثــی مبســوط اســت؛ امــا در اینجــا، به صــورت مختصــر، 
بــه مبانــی تفــاوت و تنــوع حکــم یکــی از هنرهــای رایــج و شــایع، 
یعنــی »شــعر« کــه کهن تریــن هنــر نيــز قلمــداد می شــود 

می پــردازم:
ــعر  ــه ش ــس ک ــتين ک ــد: نخس ــيده ش ــن )ع( پرس از اميرالمؤمني
ــر  ــن هن ــه ای ــع ب ــر. راج ــود: آدم ابوالبش ــود؟ فرم ــه ب ــرود ک س
کهــن و همچنــان رایــج، تعابيــر مختلفــی از حضــرات معصوميــن 
ــز  ــا ني ــای م ــبب فقه ــت؛ بدین س ــده اس ــالم( وارد ش )عليهم الس
فتــاوای مختلفــی صــادر کرده انــد. از رســول اهلل )ص( هــم 
ــۀ« او  ــعِر لَحکم ــن الّش ــه »إّن ِم ــت ک ــده اس ــه وارد ش این گون

ــی  ــه: »ألن یمتلِ ــده ک ــت ش ــه روای ــم این گون ــاً«؛ و ه »لِحکم
بطــُن أحِدکــم قيحــاً و دمــاً َحّتــی یــراُه َخيــٌر لَــُه مــن أْن یْمَتلــی 
شــعراً«. روشــن اســت کــه ایــن دو کالم ناظــر بــه دو نــوع متفاوت 
از شــعر اســت کــه موجــب تفــاوت حکــم  شــده اســت. ایــن تفاوت 
ــاده و  ــرد آن، م ــت و کارب ــعر، غای ــق ش ــه خال ــوط ب ــد مرب می توان
محتــوای شــعر و احيانــاً صــورت و ســاخت زبانــی آن باشــد؛ یعنــی 
تفــاوت حکــم بــه گونه هــای ممکــن در علــل اربعــه ی ایــن هنــر 

ــردد. ــاع گ ارج
هرچنــد تشــخيص دقيــق، نيازمنــد بحــث فنــی فقهــی اســت، امــا 
می تــوان بــه اجمــال و اســتعجال بــه ایــن مقــدار اذعــان کــرد کــه 
شــعر حرمــت ذاتــی و اطالقــی نــدارد، بلکــه ایــن دوگونگــی تعبير 

بــه دوگانگــی هویــت و نــوع شــعر رجــوع می کنــد:
وقتــی »فاعــل«، بــه الهــام رحمانــی ســخن گفــت، خالــق حقيقی 
شــعر حــق متعــال اســت و شــاعر نقــش ابــزاری خواهــد داشــت: 
ــنۀ الشــعراء«،  ــی ألس ــه ف ــه و مفاتيُح ــوزا تحــت عرش »أّن هلّل کن
ولــذا چنيــن شــاعری مؤیــد روح القــدس اســت.کما اینکــه »غایــت 
ــه پرســش از  ــل اســت: در پاســخ ب ــز در حکــم آن دخي ــل« ني فع

شــعر از حضــرت ختمــی مرتبــت )ص( رســيده کــه:
»إن المؤمــن مجاهــٌد بســيفِه ولســانِه، والـّـذی نفســی بيــده: لَکأنّما 
ــخن،  ــالح س ــه س ــد، ب ــخنوران متعه ــل«؛ س ــم بالنَّب ینِضُحونه

ــد. ــا را می زنن ــمنان م ــر، دش ــه تي ــی ب گوی
چنيــن شــعری چــرا بایــد مکــروه یــا حــرام باشــد؟ و هــرگاه »ماده 
و محتــوا«ی شــعر حکمــی و »إّن مــن الشــعر لحکمــۀ« بــود، و یــا 
مصــداق »َمــن قــاَل ِفينــا بَيــَت ِشــْعٍر« بــود، نتيجــه: »بََنــی اهلّل لــه 
بيتــاً فی الجّنــۀ« خواهــد شــد. پــس حکــم چنيــن شــعری روشــن 
اســت؛ ایــن چنيــن شــعری، نه تنها مبــاح کــه فعــل منــدوب و گاه، 
بســا واجــب خواهــد بود.امــا اگــر شــعر »الــکالم المشــتمل علــی 
التخييــالت المؤذیــۀ و التمویهــات المزخرفــۀ، الّتــی ال أصــل لهــا 
ــّده(:  ــول مــال محســن فيــض )ق ــه ق ــه ب ــۀ« باشــد، ک و ال حقيق
»و هــو المــراد مــن قــول قریــش حيــث نســبوا القــرآن إلی الشــعر، 
ــه شــاعر...«، و فعــل مکــروه، بلکــه حــرام  ــوا للنبــی )ص(: إنّ و قال
ــای فطــری  ــت صــوری« آن، زیبایی ه ــد شــد.چنان که »عل خواه
باشــد، دليلــی بــر حرمــت آن نداریــم و هرگــز »الــکالم المــوزون 
المقّفــی« نمی توانــد ذاتــاً حــرام باشــد. ادلــه ی حرمــت و کراهــت 
»منصــرف بــه مصادیــق جاهلــی« کــه شــعر شــهوت و خشــونت 
و تفاخــر بــوده اســت، یــا محمــول بــر شــعر باطــل،  فاقــد عناصــر 

متعالــی از حيــث علــل اربعــه اســت.
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شـــت ا د د یا

محمدجواد خلیلی، پژوهشگر موسسه مطالعاتی راهبردی 
اسالم معاصر در یادداشت پیش رو به بررسی اندیشه و 

دیدگاه حسن البنا درباره بحران هویت می پردازد.

ــت  ــذار جميع ــا بنيان گ ــان البن ــن عبدالرحم ــد ب ــن أحم ــن ب حس
اخــوان المســلمين، اکتبــر 1۹0۶ در ناحيــه بحيــره از شــهر کوچک 
محمودیــه بــه دنيــا آمــد. پــدر او عبدالرحمــن امــام جماعــت محل 
و مولــف آثــاری چنــد در علــوم حدیــث بــود. وی در یــک خانــواده 
مذهبــی پــرورش یافــت و بــا نظــارت پــدر، علــوم مقدماتــی را در 
دبســتان رشــاد آموخــت. در ایــن دســت مــدارس، دانــش آمــوزان 
ــث،  ــد حدی ــی مانن ــد، دانش های ــوم جدی ــوزش عل ــر آم ــالوه ب ع

ــد. ــرا می گرفتن ــز ف ــارف اســالمی را ني تفســير و مع
ــا  ــور شــد ت ــی شــهر منه حســن ســپس وارد دانشســرای مقدمات
بعــد از ســه ســال به عنــوان معلــم مشــغول خدمــت شــود. حســن 
ــی  ــرای عال ــی، وارد دانشس ــن دوره مقدمات ــام ای ــد از اتم ــا بع البن
شــد و در ژوئيــه 1۹۲۷ بــا رتبــه اول از آنجــا فــارغ التحصيــل شــد. 
یــک ســال بعــد، نخســتين هســته تشــکيالت اخــوان را در شــهر 
ــاگردانش،   ــران و ش ــی از هم فک ــی گروه ــا همراه ــماعيليه ب اس
ــکل  ــد، ش ــخنرانی های او بودن ــا و س ــر آموزش ه ــت تاثي ــه تح ک
ــواد  ــد، احمــد حصــری،  ف ــرادی هم چــون حافــظ عبدالحمي داد. اف
ابراهيــم و ذکــی مغربــی از یــاران همراه او در تاســيس اولين هســته 
اخــوان بودنــد. از ایــن بــه بعــد زندگی حســن البنــا با تاریــخ جنبش 
اخوان المســلمين گــره می خــورد. این تشــکيالت نوبنيــاد تــا 
ســال 1۹41 شــش کنگــره عمومــی برگــزار کــرد و بــه یــک نهــاد 
فعــال فرهنگــی، مذهبــی و  سياســی تبدیــل گردیــد. حســن البنــاء 
ــردازی در  ــی و نظریه پ ــن خط مش ــی و تبيي ــازمان ده ــرای س ب
ایــن خصــوص، ســخنرانی های بســياری در مصــر و دیگــر نقــاط 

جهــان اســالم انجــام داد.
ــد  ــزار ش ــره برگ ــم در قاه ــره شش ــالدی،  کنگ ــال 1۹41 مي در س
ــات  ــه شــرکت در انتخاب ــم ب ــوان المســلمين تصمي و طــی آن اخ
ــر شــدن مســئله  ــگ و حادت ــس از جن ــد. پ ــس مصــر گرفتن مجل
ــوان  ــرزمين،  اخ ــر آن س ــت ها ب ــی صهيونيس ــطين و چيرگ فلس
المســلمين از نظــر سياســی،  مالــی و نظامــی به یــاری فلســطينيان 
ــرکت  ــطين ش ــرد فلس ــای آن در نب ــياری از اعض ــتافتند و بس ش
کردنــد. حضــور اخــوان در ایــن ماجــرا از یــک ســو بــر محبوبيــت 
آن در جهــان اســالم افــزود و از ســوی دیگــر دربــار مصــر و دولــت 
ــه فرمــان ملــک  ــه شــدت نگــران کــرد. از ایــن رو،  ب ــا را ب بریتاني
فــاروق،  دولــت نقراشــی پاشــا فرمــان انحــالل ایــن جمعيــت را در 
دســامبر 1۹48 صــادر کرد. بســياری از اعضای آن بازداشــت شــدند 
و امــوال جمعيــت مصــادره شــد. اندکــی پــس از انحــالل،  نقراشــی 
نخســت وزیر به دســت یکــی از اعضــای اخوان المســلمين کشــته 
شــد و چنــدی بعــد نيــز،  حســن البنــا در 1۲ فوریــه 1۹4۹ در یکی از 

ــد.   ــرور ش ــره ت ــای قاه خيابان ه
 حســن البنــا یکــی از تاثيرگذارتریــن جریان هــای اســالم سياســی 
را بنيــان گذاشــت. وی فيلســوف سياســی یــا نظریــه پــرداز نبــود 
ــن  ــه همي ــت. ب ــی می دانس ــح اجتماع ــک مصل ــود را ی ــه خ بلک
ــًا   ــواری ها و بعض ــا دش ــری وی ب ــی نظ ــایی مبان ــت، شناس جه
کژتابی هایــی همــراه اســت. در ایــن نوشــتار بــر مبنــای شناســایی 
ــرش  ــت از منظ ــران هوی ــخصيت وی، بح ــر ش ــر ب ــل موث عوام

می شــود. واکاوی 

عوامل ذهنی شکل دهنده شخصیت حسن البنا
ــری  ــه فک ــکل گيری منظوم ــه ش ــه ب ــی ک ــل ذهن ــاره عوام درب
حســن البنــا مــدد رســاند،  می تــوان بــه تحصيــل مذهبــی و تربيت 
خانوادگــی اشــاره کــرد. وی در ایــن بــاره می گویــد: »اســالم پــدر 
مــن اســت و مــن جــز او پــدری نــدارم«.  بــر ایــن اســاس، شــعار 
جنبــش را نيــز چنيــن انتخــاب کــرد: »اهلل هــدف مــا،  رســول اهلل 

ــا و شــهادت  ــالش کار م ــا،  جهــاد و ت ــه م ــران برنام ــا،  ق ــر م رهب
آرزوی ماســت« از ســوی دیگــر او از شــاگردان شــيخ عبدالوهــاب 
ــده  در  ــر ش ــه متاث ــکار صوفي ــه و از اف ــایخ صوفي ــی از مش حصف

ــت. ــرکت می جس ــان ش ــر آن ــات ذک جلس
ــی از  ــد. یک ــال بودن ــی فع ــالح مذهب ــان اص ــان دو جری در آن زم
ــالج  ــد و ع ــهور بودن ــی مش ــلفی گری و راست کيش ــه س ــان ب آن
ــط  ــه توس ــد ک ــح می دیدن ــلف صال ــه س ــت ب ــت را در بازگش ام
ــان دوم  ــدند. جری ــی می ش ــا نمایندگ ــيد رض ــون رش ــرادی چ اف
جریــان ســيد جمــال الدیــن و محمــد عبــده بــود. اینــان بــه نوعــی 
ــاور داشــتند.  ــان مــدرن و ســنتی ب تلفيــق و ســازش بيــن دو جری
ــد.  ــلفی می باش ــان س ــر جری ــه شــدت تحــت تاثي ــا ب حســن البن
ــاگرد  ــوان ش ــا به عن ــن البن ــد: حس ــاره می گوی ــاوی در این ب قرض
رشــيد رضــا و کســی کــه از او تاثيــر پذیرفتــه بــود،  در حقيقــت از 

ــود.   ــص ب ــلف خال ــده س ــنت گرایی و دارای عقي ــران س آغازگ
ایــن ترکيــب ناهمگــون از عوامــل ذهنــی کــه بــر فرآینــد تکــون 
شــخصيت البنا اثر داشــت از او شــخصيتی متفــاوت ســاخت. او هم 
بــه نوعــی ارتودوکــس اســالمی بــاور دارد و بــر اســاس آموزه هــای 
ســلفی گری بــا برخــی ســلوک مذهبــی هم چــون زیــارت مشــاهد 
و قبــور مخالفــت می کنــد و از ســوی دیگــر در حلقــه ذکــر صوفيــه  
ــرد  ــه ف ــر ب ــه ای منحص ــوان تجرب ــرد و از آن به عن ــای می گي ج
ــم  ــع علی رغ ــی مقاط ــبب او در برخ ــن س ــه همي ــد. ب ــاد می کن ی
شــهرت بــه اصول گرایــی، کامــاًل  در دام عمل گرایــی گرفتــار 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا جای ــی ت ــام سياس ــا نظ ــکاری او ب ــد. هم می آی
ــت  ــز مخالف ــد و ني ــورت ش ــا وی مش ــوزرا ب ــس ال ــاب رئي انتخ
ــام  ــال در نظ ــارکت فع ــر و مش ــی مص ــون اساس ــا قان ــردن ب نک

ــد. ــی می باش ــن عمل گرای ــی از ای ــی  نمودهای سياس
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شــرایطی اجتماعــی کــه حســن البنــا در آن متولــد شــد، پيچيــده و 
منحصــر بــه فــرد بــود. یکــی از مهمتریــن اتفاقــات در ایــن دوران، 
ــی  ــام سياس ــن نظ ــن رفت ــی و از بي ــت عثمان ــی خالف فروپاش
ــی  ــن هژمون ــن رفت ــد. از بي ــان می باش ــنی در جه ــالمی س اس
ــن نظــام، موجــب دوره ای از آشــفتگی در کشــورهای اســالمی  ای
ــران  ــياری از اصالح گ ــن دوره بس ــد. در ای ــر گردی ــاً مص خصوص
ــام  ــک نظ ــا ی ــت و ی ــازی خالف ــی بازس ــر نوع ــه فک ــی ب مذهب
ــکل گيری  ــر ش ــری ب ــب فک ــای ملته ــد. فض ــن می افتن جایگزی
ــک ســوی  ــته اســت.  ی ــادی داش ــر زی ــا تاثي اندیشــه حســن البن

ــند.  ــين می باش ــه حس ــرزاق و ط ــی عبدال ــری، عل ــزاع فک ــن ن ای
 علــی عبدالــرزاق در کتــاب »االســالم و اصــول الحکــم« بــا تایيــد 
فروپاشــی عثمانــی هرگونــه رابطــه بيــن دیــن اســالم و دولــت را 
منکــر شــده ومدعــی گردیــد پيامبر اســالم صرفــا صاحــب دعوتی 
روحــی و معنــوی بــوده و قصــد تاســيس یــک حکومــت دینــی را 
نداشــته اســت. همچنين طــه حســين در کتــاب »مســتقبل الثقافۀ 
فــی مصــر« بــر اســاس بحثــی تاریخــی اســتفاده از مبنای زبــان و 
دیــن مشــترک بــرای یکپارچگــی ملــی را نادرســت دانســت و بــه 
ســمت دولــت ســکوالر متمایــل گردیــد. کتــاب علــی عبدالــرزاق 
ــر  ــراج او از االزه ــه اخ ــه ب ــت ک ــزرگ را برانگيخ ــزاع ب ــک ن ی

ــد. انجامي
ادعــای طــرف مقابــل ایــن بــود کــه اســالم بــه طــور جــدی هــر 
ــت را رد  ــن و دول ــا دی ــت و ی ــن و سياس ــن دی ــی  بي ــه جدای گون
ــی  ــد.  برخ ــر گردی ــياری منتش ــار بس ــروه آث ــن گ ــد. از ای می کن
ــد ماننــد کتــاب  ــان قبــل از فروپاشــی خالفــت منتشــر گردی از آن
ــاب  ــز کت ــا و ني ــيد رض ــی« از رش ــۀ  العظم ــۀ أو االمام »الخالف
ــه«  ــه واالم ــن والخالف ــن الدی ــی منکــری النعمــۀ  م ــر عل »النکي
تأليــف مصطفــی صبــری و برخــی دیگــر بــه عنــوان پاســخ هایــی 
بــه کتــاب عبدالــرزاق و بعــد از فروپاشــی خالفــت منتشــر شــدند 
ماننــد کتــاب »حقيقــۀ االســالم واصــول الحکــم« از محمــد خضر 
حســين وهــم چنين کتــاب »نقــد علمــی کتــاب االســالم و اصول 
ــر ایــن کتــاب  ــن عاشــور اضافــه ب ــر شــيخ محمــد ب الحکــم« اث
هــا دکتــر عبدالــرزاق الســنهوری بــا رویکــردی فقهــیـ  تاریخــی 
ــر در آورده  ــته تحری ــه رش ــا« را ب ــۀ  وتطوره ــه الخالف ــاب »فق کت
ایــن حجــم از آثــار چــاپ شــده پيرامــون رابطــه دیــن و دولــت و 
یــا نقــش دیــن در رابطــه بــا دولــت و قــدرت چــه در بعــد موافقــان 
ــاآرام  ــتنج و ن ــای مش ــت از فض ــان، حکای ــه مخالف ــه در جبه و چ
فکــری آن دوره دارد. امــا بــا توجــه بــه تربيــت دینــی ذکــر شــده 
بــرای حســن البنا بــه طــور طبيعــی او متمایــل بــه گرایــش از دین 
ــه در  ــان ک ــد. آن چن ــه ان ــود رابط ــدار وج ــه طرف ــد ک ورزان گردی
فرازهــای بعــدی شــاهد خواهيــم بــود او می کوشــد در ایــن جــدال 
فکــری راهــی را بپيمایــد کــه مفهــوم دینــی دولــت تئوریــزه گردد 

و الزامــات دنيــای مــدرن نيــز نادیــده گرفتــه نشــود.
ــتی و  ــکار مارکسيس ــدن اف ــده ش ــيه و پراکن ــر روس ــالب اکتب انق
خــدا نابــاوری یکــی دیگــر از عوامــل عينــی شــکل گيری اندیشــه 
حســن البنــا می باشــد. در واقــع شــکل گيری انجمن هــا و 
ســازمان های محلــی و شــهری بــرای دفــاع از دیــن، بــاز خــوردی 

یادداشتی از محمدجواد خلیلی؛
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شـــت ا د د یا

ــن دوره اســت. حســن  ــادی و الحــادی در ای ــکار م ــری اف از فراگي
البنــا در خصــوص ایــن فضــا و خطــر آن برای اســالم و مســلمانان 
بارهــا موضع گيــری می کنــد. او یکــی از اهــداف ســازمان را 
ــتيز  ــه س ــاد ب ــوج از الح ــن م ــا ای ــا ب ــد ت ــرار می ده ــوت« ق »دع
ــی در  ــا و طبقات ــود فض ــيحی و وج ــان مس ــور مبلغ ــزد. حض برخي
ــد.  ــر عوامل ان ــرد از دیگ ــی می ک ــه او در آن زندگ ــهرهایی ک ش
ــالمه  ــد س ــندگان مانن ــی نویس ــری برخ ــه رهب ــر ب ــان مص قبطي
موســی آداب و ســنن غربــی و غيــر اســالمی را تبليــغ می کردنــد. 
ــا  ــز توجــه حســن البن ــا در مرک ــز باره ــردم ني ــر م اشــرافيت و فق

قــرار می گيــرد.
در ایــن دوره دو جریــان پان عربيســم و ملی گــرا بــه دنبــال فضــای 
ایجــاد شــده از برچيــده شــدن خالفــت، بــه دنبــال تثبيــت جدایــی 
دیــن از سياســت بودنــد. طــه حســين و حــزب االمــۀ جریــان ملــی 
ــری  ــش ناص ــا گرای ــه بعده ــی ک ــد. احزاب ــی می کردن را نمایندگ
ــتند .  ــد داش ــی تاکي ــت عرب ــرب و قومي ــژاد ع ــر ن ــد ب ــدا کردن پي
ایــن دو جریــان بــا تاســيس فرهنگ ســراها،  مراکــز ادبــی و دیگــر 
فعاليت هــای تبليغــی، ســعی در بــه دســت آوردن فضــای عمومــی 
را داشــتند . ایــن فضــا موجــی از افــکار سکوالریســتی را پدیــد مــی 
ــا  آورد، کــه حســن البنــا طــی نوشــته های بی شــمار بــه چالــش ب
آن و نقــد علنــی آن پرداخــت. بنابرایــن مــوج فراگيــر جدایــی دیــن 

و سياســت از دیگــر عوامــل مهــم در ایــن دوره اســت.

هویت، بحران اصلی
البنــا بــر ایــن بــاور اســت  کــه جامعــه اســالمی دچــار یــک بحران 
هویــت اســت. او هویــت اصيل و ریشــه دار کشــورهای مســلمان را  
ــه  ــت  ک ــل اس ــن دلي ــه همي ــد. ب ــای آن می دان ــالم و آموزه ه اس
شــعار اصلــی ایــن جمعيــت تحــت عنــوان »االســالم هــو الحــل ؛ 
اســالم تنهــا راه حــل اســت« کمــاکان تکــرار می گــردد. او هویــت 
ــه در  ــالمی ک ــه اس ــای جامع ــا و ارزش ه ــه ای از باوره را مجموع
طــول قــرون فصــل مشــترک هــر جامعــه اســالمی بــوده اســت، 

ــا می باشــد. ــد و بازســازی آنه ــد و خواســتار تاکي ــف می کن تعری
ــم  ــت اســالمی، مفاهي ــوم هوی ــون مفه ــد پيرام وی ســعی می کن
دیگــری هــم چــون وحــدت اســالمی،  بــرادری و اخوت اســالمی و 
دولــت اســالمی را بازســازی کنــد. او در مجموع مقاالتــی که تحت 
عنــوان »االســالم سياســۀ وحکــم« منتشــر شــد، می کوشــد ذیــل 
پيــش کشــيدن بحثــی تحــت عنــوان »الفهــم الشــامل لالســالم«  
یــا فهــم فراگيــری اســالم  مفاهيــم پيــش گفتــه را بازســازی کنــد 
و از ایــن طریــق هویــت اســالمی بــرای جامعــه،  دولــت و جهــان 
ــران را دور  ــی بح ــه اصل ــع او ریش ــد. در واق ــی کن ــالم طراح اس
شــدن و نپرداختــن بــه ایــن مفهــوم ســازی کــه بــه بحــران هویت 
منجــر شــده، می دانــد. او بــرای نشــان دادن بهتــر بحــران هویــت 
در جامعــه اســالمی ناگریز اســت بــه دو رقيــت اصلی یعنــی جریان 
هــای ملی گــرا و پان عربيســم نيــز اشــاره کنــد. ایــن دو جریــان بــا 

پيــش فرض هــای خــاص خــود کــه ریشــه در آموزه هــای عصــر 
روشــنگری دارد، ســعی در هویــت دهی بــه جامعه مصری داشــتند. 
ــد، چــرا کــه  او ایــن جریانــات رقيــب را قســمتی از بحــران می دان
ــت  ــی و دول ــت مل ــد دول ــت مانن ــازی های نادرس ــوم س ــا مفه ب
ــن  ــم چني ــالمی و ه ــت اس ــای دول ــم( به ج ــان عربيس ــی )پ قوم
جامعــه ســکوالر به جــای جامعــه اســالمی بــه بحــران هویــت در 
جامعــه دامــن می زننــد. او بخــش عمــده ای از نظریه پــردازی خــود 
را در چالــش و پاســخ گویی بــه ایــن دو رقيــب شــکل داده اســت .

ــم( و  ــان عربيس ــت )پ ــت ،  قومي ــوم ملي ــه مفه  در آن دوره س
اســالميت بــرای تبييــن هویــت دولــت وجــود داشــت. جریــان 
ــن  ــد و آن را رک ــاری می کن ــت پافش ــوم ملي ــر مفه ــرا ب ملی گ
ــت  ــه صراح ــين ب ــه حس ــد. ط ــدرن می دان ــت م ــت دول هوی
ــیـ   ــای مل ــان مرزه ــت، هم ــور ملي ــه مح ــد ک ــالم می کن اع
ــر  ــوده اســت. ب ــه ســرزمين را محــدود نم ــی اســت ک جغرافيای
ایــن اســاس رابطــه یــک شــهروند و دولــت، صرفــاً  یــک رابطــه 
ــه  ــی ک ــع مل ــر مناف ــوی دیگ ــردد . از س ــف می گ ــوی تعری دني
عبــارت اســت از منافــع ایــن مــرز جغرافيایــی محــدود، مــالک 
ــه  ــن اندیش ــد. ای ــامان می ده ــت را س ــت آن دول ــل و هوی عم
ــی  ــا کم ــز ب ــيد ني ــی الس ــون لطف ــری چ ــراد دیگ ــوی اف از س
گرایش هــای باســتان گرایانه دنبــال می گــردد و از آن بــه 
»الفرعونيــه« یــاد می کردنــد. اگــر ســخن از وحــدت بــه ميــان 
ــازه  ــه اج ــود ک ــی ب ــدت مل ــان وح ــان هم ــد مقصودش می آم
مــی داد قبطيــان ومســلمانان مصــری در دیــگ مــذاب ســرزمين 
ــه وحــدت ملــی دســت یابنــد و مــالک عمــل وحــدت  مصــر ب

ــا مســلمانان نيســت. ــراب و ی ــه اع هم
ــگان  ــل نخب ــده طــی ســخنرانی در مقاب ــن ای ــه ای ــا ب حســن البن
حــزب ملی گــرای الوفــد، پاســخ می دهــد: هنگامــی کــه می گویــم 
وطــن، منظــورم مصــر بــه تنهایــی نيســت بلکــه مقصــودم تمــام 
کشــورهای عربــی و دولت هــای اســالمی اســت. وطــن مــا 
اخــوان المســلمين هــر وجــب از ســرزمينی اســت کــه در آن یــک 

ــه اال اهلل را افراشــته باشــد. مســلمان باشــد و شــعار ال ال
مفهــوم دومــی کــه بــرای هویــت ســازی مــورد اقبــال بخشــی از 
جامعــه مصــر بــود و از منظــر بنــا یکــی دیگــر از عوامــل بحــران 
ــود.  ــا پان عربيســم ب ــی ی ــت عرب ــت می باشــد،  مســئله قومي هوی
ایــن جریــان کــه در خصــوص تعریــف رابطــه فــرد و دولــت همان 
دیــدگاه مليــون را داشــتند بــه دولــت ســکوالر باورمنــد بودنــد. آنان 
ــت  ــه ســازی را از خواســتگاه قومي ــت ســازی و جامع ــد هوی فراین
عــرب یــا همــان یکپارچگــی نــژاد عــرب، دنبــال می کردنــد. آنــان 
ــد کــه دیــن عامــل تفرقــه در جهــان عــرب اســت و  معتقــد بودن
پيــروان ادیــان و مذاهــب مختلــف در جهــان عــرب را از هــم دور 
می کنــد. ایــن گــروه بــر تاریــخ مشــترک، نــژاد مشــترک و زبــان 
مشــترک تاکيــد داشــتند. سلســله جنبــان ایــن جریــان در مصــر، 

ســاطع الحصــری و اوج فعاليــت او بيــن دو جنــگ جهانــی بــود.

ــد چنيــن مبنایــی را  کــه براســاس قوميــت  ــا نمی توان حســن البن
ــد  ــرد و اندیشــه اســالمی را وانهــد. هــر چن ــه را بپذی شــکل گرفت
ــت ها ،  ــتيزانه پان عربيس ــتعمار س ــش اس ــه گرای ــه ب ــا توج او ب
ــی  ــگام رویاروی ــان ســاخت. او هن ــری را متوجــه آن ــادات کمت انتق
بــا ایــن تفکــر دو نــوع قوميــت گرایــی را از دل مفهــوم مطروحــه 
توســط پان عربيســت ها اســتخراج می کنــد و بــر آن خــرده 
ــدوان«  ــۀ الع ــه« و »قومي ــۀ الجاهلي ــوم »قومي ــرد. دو مفه می گي
ــت  ــوع از قومي ــن ن ــت ای ــد اس ــد. وی معتق ــرح می نمای را او ط
جاهالنــه، در پــی احيــای ســنن و عــادات گذشــته کــه فاقــد مبنای 
ــد  ــن وســيله می خواهن ــا ای ــی و شــرعی اســت، می باشــد و ب عقل
ــا ارزش هــای اســالمی جایگزیــن کننــد. در  ارزش هــای خــود را ب
خصــوص واژه قوميــه العــدوان  کــه آن را قوميــت دشــمنانه، ترجمه 
ــی  ــی در پ ــوع قوميت گرای ــن ن ــت ای ــد اس ــز او معتق ــم ني می کني
القــاء  حــس برتــری اعــراب نســبت بــه دیگــر نژادهــا اســت کــه 
اگــر ایــن آمــوزه مســتقر گردیــد، باعــث ســتيز و ســيطره گروهــی 
ــد  ــه تاکي ــا اســتناد ب ــر دیگــر نژادهــا خواهــد شــد. او ب از مــردم ب
اســالم بــر برابــری انســان ها و نيــز آیــات صریــح قــرآن، مبنــای 

مــردود می دانســت. را  پان عربيســت ها 
ــوان  ــه به عن ــا ک ــه بن ــم در اندیش ــم مه ــر از مفاهي ــی دیگ یک
ــه آن  ــز ب ــا ني ــر جریان ه ــط دیگ ــی توس ــترک لفظ ــک مش ی
ــان  ــت. ملی گرای ــدت« اس ــوم »وح ــت، مفه ــده اس ــه ش پرداخت
ــی  ــدت مل ــان وح ــان هم ــن واژه، مقصودش ــتفاده از ای ــگام اس هن
ــن و  ــرف روش ــر، دارای تع ــی معاص ــات سياس ــه در ادبي ــت ک اس
ــت ها  ــات پان عربيس ــدت در ادبي ــا واژه وح ــت. ام ــخص اس مش
دارای قداســت. آنــان بــا اعتقــاد بــه قوميــت عربــی و تاریــخ و زبان 
مشــترک، مایــل بــه ســاختن اتحــادی از کشــورهای عربــی بودند. 
ــا  ــی ب ــدت کوتاه ــه م ــر ب ــال عبدالناص ــوم در دوره جم ــن مفه ای
وحــدت سياســی مصــر و ســوریه تجلــی عينــی نيــز یافــت. آنــان 
در آرزوی دولــت واحــد عربــی بودنــد امــا بــا توجــه بــه کاســتی ها و 
محدودیت هــای بســيار عينــی و ذهنــی، نتوانســتند موفــق شــوند. 
امــا از نظــر بنــا ایــن وحــدت عربــی فقــط مقدمــه و گام نخســت 

ــرای وحــدت اســالمی اســت. ب
ــرادری  ــوم ب ــه مفه ــت ب ــل بحــث بحــران هوی ــرای تکمي  وی ب
ــن  ــی بي ــط ارتباط ــا خ ــردازد. او تنه ــالميه« می پ ــوة  االس »االخ
ــالمی  ــرادری اس ــاس ب ــر اس ــت را ب ــرد و دول ــه و ف ــرد و جامع ف
تعریــف می نمایــد. او برادری اســالمی را تنهــا چهارچــوب مقبول و 
هویت ســاز جامعــه اســالمی می دانــد و دیگــر ارتباطــات مفهومــی 
همچــون ادعــای ملی گرایــان ،  ليبرال هــا و پان عربيســت ها را 
عامــل شــکل گيری بحــران هویــت در جامعــه اســالمی می دانــد. 
بــرادری اســالمی در اندیشــه بنــا بــر دو رکــن بــرادری در دیــن و 
ــر  ــت. او ب ــتوار اس ــان، اس ــم زم ــور ه ــرزمين به ط ــرادری در س ب
ــد،  ــرادر می دانن ــان را ب ــی کــه همــه مومن اســاس آموزه هــای دین

ــد. ــردازش می کن ــوم را پ ــن مفه ای
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شـــت ا د د یا

ــم  ــوف عل ــدان و فيلس ــن )Toms Kuhn( فيزیک ــس کوه تام
ــيار  ــم بس ــفه عل ــه در فلس ــت ک ــی اس ــه متفکران ــهير از جمل ش
تاثيرگــذار بوده اســت و نوشــته هــا و مقــاالت مهمــی از وی برجای 
مانــده اســت. یکــی از مشــهور تریــن نوشــته هــای تامــس کوهــن 
ــرن بيســتم داشــت،  ــه دوم ق ــزی در نيم ــر شــگفت انگي ــه تاثي ک
 The Structure( کتاب مشــهور ســاختار انقالب هــای علمــی
of Scientific Revolution( است که در سال 1۹۶۲ منتشر 
شــد و در ســال 1۹۷0 با پيوســتی نو مجددا به چاپ رســيد و طوفانی 
در فلســفه علــم بــه پــا کــرد و نــگاه هــای بســياری را بــه ســمت 

خــود جلــب نمــود.
ایــن کتــاب در طــی 50 ســال اخيــر بــه بيــش از ۲0 زبــان ترجمــه 
شــده اســت و ميليــون هــا نســخه از آن بــه فــروش رفتــه اســت و 
از جملــه کتــاب هــای بســيار تاثيرگــذار در تاریــخ فلســفه علــم در 

جهــان مــی باشــد.
دغدغــه اصلــی کوهــن در کتــاب ســاختار انقــالب هــای علمــی، 
پيشــرفت علــم اســت. وی بــا کنــدوکاو ژرف در تاریــخ علــم، ایــن 
تلقــی را کــه ســير تحــول علــم ســيری صعــودی اســت کــه در هر 
گام نســبت بــه گام پيشــين بــه کشــف واقعيــت نزدیــک تــر مــی 

شــود، شــدیدا بــه چالــش مــی کشــد.
ــس از  ــش و پ ــای پي ــم ه ــه پارادای ــد ک ــی ده ــان م ــن نش کوه
انقــالب علمــی »قيــاس ناپذیــر« هســتند، بنابــر ایــن نمــی تــوان 
ــه واقعيــت نظریــه هــای  ــا تقــرب ب از انباشــت معرفــت علمــی ی
علمــی صحبــت کــرد. کوهــن معتقــد اســت نمــی تــوان عوامــل 
موثــری را کــه ســبب تحــوالت علمــی مــی شــود، صرفــا در قلمرو 
ــی و اســتدالل هــای منطقــی جســت و جــو کــرد،  شــواهد تجرب
بلکــه باید بــا بررســی روان شــناختی دانشــمند و مطالعــه ی جامعه 
شــناختی جامعــه او، ایــن عوامــل را یافت. بدیــن گونه، دانشــمندان 
ــر انســان  ــی« خویــش، اَبَ ــار هميشــه »عقالن ــه شــائبه رفت کــه ب
ــير  ــود را اس ــه، خ ــرو اندیش ــع در قلم ــدند، در واق ــی ش ــی م تلق

شــرایط و مقتضيــات جوامــع انســانی مــی بيننــد.
قيــاس ناپذیــری پارادایــم هــای علمــی بحثــی اســت کــه اوليــن 
بــار کوهــن مطــرح نمــود و در کشــور مــا نيــز کتابــی بــه هميــن 
نــام توســط دکتــر غالمحســين مقــدم حيــدری اســتاد فلســفه علم 
ــه  ــی ب ــه وســيله نشــر ن دانشــگاه اميــر کبيــر تهــران ترجمــه و ب

چــاپ رســيده اســت.
امــا در بررســی نظــرات کوهــن شــاید پرســش اصلــی ایــن باشــد 
کــه چــه چيــز باعــث شــد تــا کوهــن ایــن موضــوع را مطــرح کنــد 

و جرقــه اصلــی در ذهــن وی از چــه زمــان زده شــد؟
کوهــن در مطالعــات تاریخــی خــود، دو نــوع تاریــخ نــگاری دربــاره 
ــخ  ــه تاری ــگاری ای ک ــخ ن ــرد: اول تاری ــز ک ــم متمای ــم را از ه عل
علــم را گاهشــماری حــول قهرمانانــی هماننــد کوپرنيــک، گاليلــه 
ــر  ــد کــه محيــط زندگــی آنهــا تاثيــر چندانــی ب و نيوتــن مــی دان
محتــوای نظریــه آنهــا نــدارد؛ دوم تاریــخ نــگاری ای کــه علــم را 
ــی و  ــرایط فرهنگ ــه ش ــه ب ــا توج ــروری و ی ــان پ ــه دور از قهرم ب
ــا در نظــر گرفتــن حــاالت روانــی و  اجتماعــی زمــان خــودش و ی
عقایــد شــخصی دانشــمندان، بررســی مــی کنــد. ایــن نــوع آخــر 
تاریــخ نــگاری، اســاس فلســفه علــم کوهــن را تشــکيل مــی دهــد 

و مقصــود اصلــی از نــگارش ایــن مقالــه مــی باشــد.
کوهــن بــرای اوليــن بــار واژه پارادایــم را بــرای بيــان مقصــود خود 
در ســاحت علــم بــه معنــای تجربــی آن بــه کار بــرد و بيان داشــت 
ــی و  ــوان معرف ــی ت ــف م ــاحت مختل ــه س ــم را در س ــه پارادای ک

بررســی نمــود. در ســاحت متافيزیــک و علــم و اجتمــاع.
دو مــورد اخيــر از مــواردی مــی باشــند کــه دارای اهميت بيشــتری 
بــوده و بررســی آنهــا آمــوزه هــای فراوانــی را بــا خــود بــه همــراه 

دارد.
پارادایــم بــه معنــای کلــی نــزد کوهــن بــه ایــن ایــن معناســت که 

اصــول و چارچــوب و قواعــد کلــی موجــود کــه دانشــمندان بــه آن 
پایبنــد مــی باشــند و بــر آن اســاس بــه پيــش مــی رونــد را پارادایم 

مــی نامــد.
پارادایــم هــا در دو حالــت کلــی نيــز مــی تواننــد تغييــر نماینــد و 
ــود. اول  ــر ش ــم دیگ ــم وارد پارادای ــک پارادای ــی از ی ــای کل فض
ــد و  ــی باش ــود م ــای موج ــم ه ــه پارادای ــدن ب ــکيک وارد ش تش
ــی مــی باشــند  ــوارد خطای ــم هــا دارای نواقــص و م اینکــه پارادای
کــه توجيــه آنهــا دیگــر امــکان پذیــر نيســت و ایــن تشــکيک آرام 

ــود. ــی ش ــر م آرام فراگي
نمونــه تاریخــی مشــهور آن را در نجــوم بطلميوســی شــاهد بودیــم 
کــه ایــن تشــکيک در قــرن شــانزده ميــالدی وارد شــد کــه گویــا 
زميــن مرکــز عالــم نيســت و ســاکن نيــز نمــی باشــد و خورشــيد 
مرکــز مــی باشــد و اتفاقــا زميــن اســت کــه دور خورشــيد در حــال 
ــه  ــی را ب ــالب کوپرنيک ــا انق ــه بعده ــن نظری ــت. ای ــش اس چرخ
وجــود آورد و پارادایــم بطلميوســی کــه قــرن هــا بــود در عالــم علم 
نجــوم قدیــم برقــرار بــود کنــار گذاشــته شــد و پارادایــم کوپرنيکی 
ــه از  ــو و گاليل ــو بورون ــد جورن ــرادی همانن ــه اف ــت ک ــم گش حاک
مشــاهير آن دوره و آن نظریــات بودنــد. مثــال دوم هــم بــه پارادایــم 
ارســطویی در فيزیــک مربــوط مــی شــد کــه بــا نظریــات نيوتــن 
آن مفاهيــم دچــار تشــکيک جــدی شــد و پــس از ســالها پارادایــم 
نيوتنــی بــر فيزیــک حاکــم شــد و نمونــه اخيــر آن هــم پارادایــم 
اینشــتينی بــود کــه بــر فيزیــک در اوایــل قــرن بيســتم حاکم شــد 
و باعــث انقالبــی در فيزیــک شــد و فيزیــک نویــن از همــان زمــان 
متولــد شــد. در واقــع پارادایــم هــا در علــوم تجربــی دائمــا در حــال 
تغييــر و تحــول هســتند و بررســی چگونگــی تغييــر ایــن پارادایــم 

هــا از اهميــت فــوق العــاده ای برخــوردار اســت.
عامــل دیگــری هــم کــه در تغييــر پارادایــم هــا تاثيــر گــذار اســت 
مــرگ بــزرگان و چهــره هایــی اســت کــه بــه پارادایــم هــا قدیــم 
معتقــد بــوده انــد و ورود چهــره هــای جدیــد اســت کــه باعــث می 
شــوند پارادایــم جدیــدی حاکــم شــده و بــه پارادایــم جدیــد تبدیــل 

شــود.
ــد  ــن قواع ــادی همي ــا حــد زی ــز ت در انقــالب هــای اجتماعــی ني
حاکــم اســت. در واقــع هــر زمــان اصــول و اعتقــادات اجتماعــی در 
جامعه ای سســت شــده و مــورد تشــکيک قــرار بگيــرد و همچنين 
ــه  ــده و از صحن ــوت ش ــز ف ــن آن ني ــول و مروجي ــزرگان آن اص ب
کنــار رونــد و چهــره هــای جدیــدی متولــد شــده و بــه عرصــه وارد 

شــوند، انقــالب هــا و تحــوالت اجتماعــی نيــز رخ مــی دهــد.
ــرار و  ــادی برق ــا حــد زی ــن چارچــوب ت ــز همي ــم ني در عرصــه عل

موجــود اســت. امــا نکتــه جالــب توجهــی کــه کوهن بــه آن اشــاره 
مــی نمایــد و مقصــود اصلــی نــگارش ایــن مقالــه نيــز مــی باشــد 
چرایــی قيــاس ناپذیــری پارادایم هــا مختلــف و متفاوت می باشــد. 
چــرا نمــی تــوان پارادایــم موجــود در یــک علــم همانند فيزیــک را 

بــا پارادایــم پيــش از آن مقایســه کــرد؟
ــه بيــان ســاده تــر کوهــن، آنچــه در پارادایــم قبــل اردک دیــده  ب
ــه  مــی شــد در پارادایــم جدیــد خرگــوش دیــده مــی شــود کــه ب

کلــی بــا قبــل متفــاوت اســت.

نگرش گشتالتی
بــه ایــن مثــال توجــه نمائيــم. وقتــی یــک گلــدان را مــی بينيــم، 
صرفــا مجموعــه ای از نقــاط ســفيد را مشــاهده نمــی کنيــم، بلکــه 
کل یــک پارچــه ای ورای آن هــا، یعنــی گلــدان را، مــی بينيــم. یــا 
هنگامــی کــه دو نيــم رخ را می بينيــم، صرفــا مجموعــه ای از نقاط 
ســياه را مشــاهده نمــی کنيم بلکــه کل پارچــه ای ورای آنهــا، یعنی 
دو نيــم رخ، را مــی بينيــم. در عيــن حــال، مــا نمــی توانيــم در یــک 
لحظــه دو تصویــر را بــا هــم بصــری ناميــده مــی شــود مشــاهده 
کنيــم. در ایــن پدیده بــرای ایــن کــه بتوانيــم تصویــر دوم را ببينيم 
بایــد تصویــر اول را بــه کلــی طــرد کنيــم و بــه گونــه ای دیگــر بــه 
صفحــه تصویر بنگریــم تا بتوانيــم تصویــر دوم را تشــخيص دهيم. 
البتــه در هــر دو حالــت، مــا بــه یــک چيــز »نــگاه مــی کنيــم« ولی 
دو چيــز کامــال متفــاوت مــی بينيــد: گلــدان یــا نيــم رخ. در مثــال 
دیگــر مــی توانيــم نقاشــی از خرگــوش را مشــاهده کنيــم کــه در 
عيــن حــال کــه بــه شــکل خرگــوش دیــده مــی شــود مــی توانيم 
آن را اردک هــم ببينيــم. تصویــر هــم مــی توانــد خرگــوش باشــد و 
هــم اردک امــا در آن واحــد نمــی توانيــم هــر دو تصویــر را بــا هــم 
ببينيــم. زمانــی کــه خرگــوش را ميبينيــم خرگــوش اســت و زمــان 

دیگــری کــه آن را اردک تصویــر مــی کنيــم اردک اســت.
ــم  ــول عل ــه تح ــی در نظری ــيار مهم ــش بس ــتالتی نق ــر گش تغيي
ــران،  ــای بح ــان ه ــن، در زم ــه کوه ــق نظری ــن دارد. طب کوه
هنگامــی کــه دانشــمندان جامعــه ی علمــی بــه نارســایی و عــدم 
کارآیــی پارادایــم شــان کامــال واقــف مــی شــوند و ســعی در رفــع 
ــا کل یکپارچــه ای مواجــه  ــد، ب مشــکالت و اصــالح آن مــی کنن
مــی شــوند که مفاهيــم، قوانيــن و اصــول آن در شــبکه ای از باورها 
و تعهــدات متافيزیکــی، نظــری و ابــزاری چنــان بــه هــم ممــزوج 
شــده کــه همچــون تــار و پــود یــک بافتــه ی در هــم تافتــه شــده 
اســت و تصویــری از جهــان ارائــه مــی کنــد کــه تغييــر و اصــالح 
ــن  ــه کل ای ــر آنک ــت، مگ ــر نيس ــکان پذی ــش از آن ام ــچ بخ هي
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شـــت ا د د یا

ــالب  ــود و انق ــه ش ــان ارائ ــی از جه ــر نوین ــرد و تصوی ــر ط تصوی
علمــی در واقــع مرحلــه ای اســت کــه ایــن تغييــر رخ مــی دهــد.
بــه تعبيــر کوهــن، قيــاس ناپذیــری در چنــد بُعــد وجــود دارد کــه 
عبارتنــد از: 1- قيــاس ناپذیــری مفاهيــم ۲- قياس ناپذیــری روش 

شــناختی 3- قيانــس ناپذیــری مشــاهدات.
ــی  ــای علم ــم ه ــری پارادای ــاس ناپذی ــه از قي ــع زمانيک در واق
ــه  ــاال مــی توانيــم ب صحبــت مــی کنيــم در هــر کــدام از ابعــاد ب

ــم. ــی نمائي ــه و آن را بررس ــوع پرداخت موض

ــد  ــی توان ــه م ــری چ ــاس ناپذی ــای قی ــا پیامده ام
ــد؟ باش

از نظـر کوهـن، علـم فعاليتـی بشـری و نظریـه هـای علمـی، 
دسـتاوردهای بشـری انـد کـه نمـی توان گفـت آیا مـا با توسـل به 
آن هـا بـه واقعيـت نزدیک تر ميشـویم یـا نـه. از این رو، پيشـرفت 
علمـی »به معنای تقـرب به واقعيت نظریه های علمـی« در نگرش 
کوهـن، چندان معنـای نـدارد. کوهن واقف اسـت که چنـان نتيجه 
گيری ای سـبب پریشـان خاطـری بسـياری، از جمله دانشـمندان، 
خواهـد شـد. بنابـر ایـن، سـعی می کنـد از پيشـرفت علمـی تبيين 
دیگـری ارائـه دهـد: »اگـر بتوانيم یـاد بگيریـم که به جـای تکامل 
بـه طرف آن چـه مـی خواهيم بدانيـم، تکامـل از آن چه مـی دانيم 
را جایگزیـن سـازیم، در این فرآیند برخی مسـائل مشـکل آفرین از 

ميـان خواهنـد رفت.«
ــرفت  ــن، پيش ــل داروی ــه تکام ــون نظری ــن، همچ ــع کوه در واق
ــه آن چــه کــه هســتيم در نظــر مــی  علمــی را تکامــل نســبت ب
گيــرد. یعنــی در عرصــه ی پارادایــم هــای علمــی، پيشــرفت بــه 
معنــای تکامــل پارادایــم نویــن نســبت بــه آن چــه کــه پارادایــم 
قدیــم بــوده اســت، خواهــد بــود.  البتــه کوهــن بــر ایــن امــر کامال 
واقــف اســت کــه بــه علــت قيــاس ناپذیــری پارادایــم هــا، چنيــن 
تکاملــی نمــی توانــد در عرصه انباشــت علمــی همچون گســترش 
حــوزه مســائل مطــرح و مشــاهدات و یــا شــبکه مفهومــی باشــد، 
بلکــه فرآینــدی اســت در جهــت وســيع تــر و تخصصــی تر شــدن 

و فهــم تفصيلــی تــر و تلطيفــی تــر از طبيعــت.
چالــش هــا و افــت و خيزهــا حاکــی از آن انــد کــه نقد یک ســاختار 
نظــری امــکان پذیــر نيســت مگــر بــا تکيــه بــر ســاختار نظــری 
دیگــری. قایــق نویــرات مثــال خوبــی در ایــن بــاره اســت: معرفت 
مــا به ســان قایقــی اســت کــه روی یکــی از الوارهــای آن ایســتاده 
ــوار زیــر پــای مــا ســوراخ مــی شــود و آب  ایــم. پــس از مدتــی ال
بــه درون قایــق مــی آیــد، یعنــی نظریــه ای کــه بــدان معتقدیــم 
مــورد چالــش و نقــد قــرار مــی گيــرد. حــال مجبوریــم ایــن الــوار 
را بــا الــوار دیگــری جایگزیــن کنيــم. امــا بــرای ایــن کار چــه مــی 
کنيــم؟ مــا ناگزیریــم پاهــای خــود را از روی الــوار معيــوب برداریــم 
و بــر روی الــوار دیگــر، یعنــی ســاختار معرفتــی دیگــری بگذاریــم 
و بــه تعميــر یــا تعویــض الــوار معيــوب بپردازیــم. در واقع،  »شــبيه 
ملوانــی هســتيم کــه مجبورنــد کشــتی شــان را روی دریــای آزاد 
ــش را در  ــند اجزای ــادر باش ــه ق ــن ک ــدون ای ــد، ب ــازی کنن بازس
ــن  ــاره از بهتری ــد و آن را دوب ــاده کنن ــکی پي ــی در خش تعميرگاه
مصالــح بســازند.« ) نویــرات، 1۹3۲ بــه نقــل از تســاوارت شــاپيرو، 

1۹۹۷، ص 34(.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه پارادایــم هــای علمــی 
بــه دليــل شــرایط محيطــی اجتماعــی و همچنيــن اصــول پذیرفته 
شــده آن و دالیــل دیگــر قابــل قيــاس بــا یکدیگــر نمــی باشــند و 
در واقــع هيچــگاه نمــی توانيــم درک صحيحــی از پارادایــم هــای 
گذشــته بــه صــورت دقيــق داشــته باشــيم بــه دليــل آنکــه در آن 
شــرایط و محيــط هــا قــرار نگرفتــه ایم کــه بتوانيــم منطــق حاکم 
ــی درک نمائيــم و همچنيــن نمــی توانيــم  ــم را خوب ــر آن پارادای ب
پارادایــم هایــی کــه امــروزه در علــوم مختلــف حاکــم می باشــند را 
بــا پارادایــم هایــی کــه در اعصــار گذشــته حاکم بــوده اند مقایســه 

درســتی نمائيــم.
در مقـاالت آینـده سـعی مـی شـود نظـرات دیگـر تامـس کوهـن 
پيرامـون سـاختارهای انقـالب هـای علمی بـه صورت مبسـوط تر 
بيـان شـود و دیـدگاه هـای وی از زوایـای دیگر طـرح و نقـد گردد.

 حجت االسالم یحیی عبدالهی دانش پژوه فرهنگستان 
علوم اسالمی قم در یادداشت هایی به بررسی اندیشه 
در  نصر«  »سیدحسین  و  فردید«  »سیداحمد  های 
در  است.  پرداخته  اسالمی«  نوین  »تمدن  خصوص 
یادداشت اول که پیش روی مخاطبان محترم است، 
نوین  تمدن  درباره  فردید  احمد  های سید  اندیشه 

اسالمی مورد دقت قرار گرفته است.

مقدمه
انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران، نفخــه ای الهــی در کالبــد 
ــيد،  ــازه ای بخش ــان ت ــه آن، ج ــه ب ــود ک ــریت ب ــی روح بش ب
خفتــگان عالــم خاکــی را هوشــيار کــرد و مــردگان را بــه هراس 
انداخــت. انقــالب اســالمی نــه پایــان راه، بلکــه ابتــدای ســير 
ــود.  ــه در مقيــاس اجتماعــی ب ــات طيب ــه ســوی حي ــان ب مومن
ــادی  ــدن م ــيطره تم ــر س ــی« در عص ــه ایمان ــق »جامع تحق
غــرب، تنهــا بــا جریــان روح و معنــای انقــالب اســالمی در الیه 
ــود  هــای عميــق جوامــع پيچيــده امروزیــن ممکــن خواهــد ب

کــه نيازمنــد »عقالنيــت دینــی« مــی باشــد.
عقالنيتــی کــه بتوانــد اضــالع و ابعــاد ســاحت هــای مختلــف 
ــی  ــای اله ــارف و ارزش ه ــر محــور مع ــی را ب ــی اجتماع زندگ
تنظيــم و طراحــی نمــوده و نویــد بخــش »تمــدن نویــن 
اســالمی« گــردد. ضــرورت دســتيابی بــه ایــن عقالنيــت -کــه 
ــوی  ــه س ــته و رو ب ــه داش ــالمی تکي ــالب اس ــگاه انق ــر پای ب
تمدنــی نویــن دارد- اصلــی تریــن ســنجه و شــاخصه ارزیابــی 
جریــان هــای فکــری معاصــر مــی باشــد. در ایــن مقالــه ســعی 
ــا  ــبت ب ــد در نس ــر فردی ــای دکت ــه ه ــه اندیش ــت ک ــده اس ش

ــرد. ــرار گي ــت ق ــورد دق ــن اســالمی م تمــدن نوی

1. مروری بر حیات علمی فردید
مرحــوم دکتــر ســيد احمــد فردیــد )1۲8۹-13۷3( را مــی 
تــوان پــدر غــرب ســتيزی در ایــران بــه حســاب آورد کــه نــام 
ــا »غربزدگــی« قریــن شــده اســت. بــی تردیــد او یکــی از  او ب
اثرگذارتریــن متفکــران ایرانــی در صــد ســال اخيــر بوده اســت. 
ــران مباحــث ادوار تاریخــی و  ــن کســی اســت کــه در ای او اولي
ــرب  ــی، غ ــدد مأب ــدد و تج ــخ تج ــر، تاری ــودن فک ــی ب تاریخ
ــه را  ــز زمان ــش برانگي ــائل چال ــر از مس ــی دیگ ــی و بعض زدگ
ــد.  ــل آم ــن وادی نائ ــایی در ای ــق گش ــه اف ــرده و ب ــرح ک مط

اگــر امــروز مســائلی چــون ســنت و تجــدد، ســيطره مدرنيــه و 
ــن مســائل را در پنجــاه  ــج شــده اســت، او ای مدرنيزاســيون رای
ــا  ســال پيــش یعنــی در زمانــی مطــرح مــی کــرد کــه در اروپ

ــی 138۷( ــود. )داوری اردکان ــده ب ــرح ش ــازه مط ــم ت ه
بســياری از اندیشــمندان مشــهوری کــه در ســی چهــل ســال 
ــت،  ــه و هوی ــا مســاله غــرب، شــئون مدرنيت ــر در رابطــه ب اخي
حرفــی بــرای گفتــن داشــته انــد متاثــر از نــگاه عميــق و نافــذ 
او بــوده انــد. وی بــه دليــل ادبيــات و گفتــار خــاص خــود، بــه 
»فيلســوف شــفاهی« شــهرت یافــت، چــرا کــه وی در طــول 
حياتــش جــز چنــد مقالــه ای در دوران جوانــی، چيــزی ننوشــت. 
آنچــه ســبب توجــه بــه فردیــد و حــرف هــای او شــد، انتشــار 
ــود؛ آل  ــاب غــرب زدگــی جــالل آل احمــد درســال1340 ب کت
احمــد در ابتــدای کتــاب خــود بــه اخــذ ایــن عنــوان از فردیــد 
ــرب  ــوان غ ــد، عن ــاب آل احم ــد کت ــد. هرچن ــی کن ــاره م اش
زدگــی را زبــان زد کــرد امــا مطالــب ایــن کتــاب مــورد پســند 

ــری جســت. ــع نشــد و از آن تب ــد واق فردی
ــد در مجامــع علمــی  ــدای دهــه چهــل، آغــاز حضــور فردی ابت
ــی از  ــور برخ ــا حض ــاتی ب ــه جلس ــن ده ــه ای ــت. در ميان اس
ــاهرخ  ــرد؛ ش ــی گي ــکل م ــد ش ــاگردان فردی ــتان و ش دوس
مســکوب، محمــود صــدری، نجــف دریــا بنــدری، غالمحســين 
ــن  ــيد ابوالحس ــت، س ــد عنای ــی، حمي ــا کاویان ــاعدی، رض س
جليلــی، داریــوش شــایگان، رضــا داوری اردکانــی از افــراد حلقه 
ــزل  ــد کــه جلســات آن هــا در من ــه حســاب مــی آین ــد ب فردی
اميرحســين جهانبلگــو برگــزار مــی شــد و جــالل آل احمــد نيــز 

ــوده اســت. ــن جلســات ب ــت ای ــای ثاب پ
راميــن جهانبگلــو ]فرزنــد اميرحســين جهانبگلــو[ نيــز در جوانی 
ــو 1388، 155(  ــت. )جهانبگل ــده اس ــر ش ــات او حاض در جلس
ــس، همگــی  ــوده اســت کــه حاضــران مجل ــه نب ــه اینگون البت
ــالف نظــر نداشــته  ــا او اخت ــوده و ب ــد ب ــر فردی ــدان دکت از مری
باشــند، بلکــه غالبــاً اهــل بحــث و نظــر بودنــد بــا وجــود ایــن 
بيشــتر گــوش مــی دادنــد و کمتــر ســخن مــی گفتنــد. )داوری 
اردکانــی 138۶( پــس از انقــالب، کرســی هــای درســی فردیــد 
بــا جدیــت بيشــتری دنبــال مــی شــود؛ دکتــر محمــد رجبــی، 
دکتــر پازوکــی، دکتــر ریختــه گــران، دکتــر بنــی اردالن، دکتــر 
ــرح  ــاتيد مط ــی از اس ــه همگ ــوزی و... ک ــر ج ــزاده، دکت علي
ــد  ــد فردی ــزد احم ــران هســتند، ن فلســفه در دانشــگاههای ته

ــد.  ــه ان درس آموخت

یادداشتی از حجت االسالم یحیی عبدالهی؛

اندیشه های سیداحمد فردید
 و تمدن نوین اسالمی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 51 |  شماره 16 |   دی 95 

شـــت ا د د یا

شــاگردان فردیــد پــس از او دچــار تفرقــه و تشــتت بســيار شــدند 
کــه خــود نيازمنــد جریــان شناســی مســتقلی اســت؛ دکتــر محمــد 
مددپــور -کــه شــرکت در کالس های اســتاد فردیــد، او را از رشــته 
بازرگانــی به فلســفه کشــاند- دکتــرای فلســفه خــود را از دانشــگاه 
هایدلبــرگ آلمــان – همــان جایــی کــه اســتادش فلســفه خوانــده 
بــود دریافــت کــرد. از دکتــر مددپــور آثــار بســيار گــران بهایــی در 
فلســفه و حکمــت هنر، تاریــخ فرهنــگ و اندیشــه معاصر بــه جای 
مانــده اســت. کتــاب »دیــدار فرهــی و فتوحــات آخرالزمــان« کــه 
یکــی از آخریــن آثــار دکترمددپــور اســت را مــی تــوان تقریــر درس 
هــای مرحــوم فردید دانســت. مددپــور، ســال 1384 در 50 ســالگی 
بــر اثــر ســانحه رانندگــی درگذشــت. ســيد عبــاس معــارف؛ یکــی 
دیگــر از شــاگردان فردیــد اســت کــه ماننــد اســتادش همزمــان در 
ــه  ــک، موســيقی، شــعر و البت ــوق، فيزی ــد حق ــن رشــته مانن چندی
فلســفه و عرفــان متبحــر و در آن موضوعــات صاحــب اثــر اســت. 

اســتاد معــارف، ســال 1381 در ســن 48 ســالگی از دنيــا رفــت.
کتــاب »حکمــت انســی« اثــر مرحــوم معــارف را مــی تــوان یکــی 
از بهتریــن کتــاب هــا در بازخوانــی افــکار اســتاد فردیــد دانســت. 
ــا داوری  ــر رض ــد، دکت ــد فردی ــيد احم ــاگرد س ــن ش ــروف تری مع
اردکانــی اســت. داوری هرچنــد بــی تردیــد متاثــر از اندیشــه هــای 
اســتاد خویــش اســت ولــی در فلســفه اســتقالل دارد و کتــاب های 
او - نظيــر بحــران فلســفه، مــا و راه دشــوار تجــدد، دربــاره غــرب، 
ــاب  ــمندترین کت ــم و...- از ارزش ــاره عل ــرد آزادی، درب ــگ خ فرهن
ــث  ــه مباح ــع ب ــر راج ــال اخي ــن س ــده در چندی ــر ش ــای منتش ه

ســنت و تجــدد اســت.
او بيــش از 40 ســال اســت کــه اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران و 
هــم اکنــون رئيــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایران 
مــی باشــد. شــهيد ســيد مرتضــی آوینــی نيــز تحــت تاثير اندیشــه 
ــئون  ــد ش ــود در نق ــاالت خ ــوده و در مق ــد ب ــتاد فردی ــای اس ه
مختلــف مدرنيتــه از ســبک و نظــرگاه هــای ایشــان اســتفاده کرده 
ــعه و  ــر، توس ــی دیگ ــان، فردای ــتاخيز ج ــای رس ــاب ه ــت. کت اس
مبانــی تمــدن غــرب و حلــزون هــای خانــه بــدوش از دقيــق ترین 
ــد ایشــان  ــم اســت. هرچن ــای ســيد شــهيدان اهــل قل ــاب ه کت
هيچــگاه از نزدیــک بــا مرحــوم فردیــد حشرونشــر نداشــتند ولــی 
ــن  ــان را در ای ــد ایش ــی بای ــری و فرهنگ ــی فک ــان شناس در جری
دســته قــرار داد. البتــه برخــی ســيد مرتضــی آوینــی را در رهایــی 
از ظلمــت اندیشــه هــا و کشــف حقيقــت رســتگارتر از فردیــد مــی 
ــه شــهادت رســيد.  ــی در ســن 4۶ ســالگی در فکــه ب ــد. آوین دانن

ــور 138۶( ــن پ )یامي
در ایــن ميــان، مرحــوم معــارف بــا وجهــه نظــر انقالبــی، اقتصادی، 
ــن جرگــه شــد کــه فعاليــت  ــری وارد ای ــه نوعــی هن حقوقــی و ب
هــای او در ادامــه بيشــتر صبغــه عرفانــی- هنــری پيــدا کــرد. قبل 
ــی و  ــی، ادب ــر فلســفی، علم ــه نظ ــا وجه ــر داوری ب ــه، دکت از هم
سياســی وارد شــده بــود، او روح مبنــای فردیــد را اخــذ کــرد و آن را 
بــر ابعــاد مختلــف تمدنــی تطبيــق نمــود. شــهيد آوینــی بــا وجهــه 
علمــی، هنــری، ادبــی و انقالبــی بــه قضيــه نــگاه کرد. ميرشــکاک 
ــی 138۷(  ــد. )رجب ــه ش ــد مواج ــا فردی ــل ب ــرت کام ــم در حي ه
برخــی همچــون عبــاس معــارف و یوســفعلی ميرشــکاک در ایــن 
اواخــر، راه عزلــت گزیدنــد و بــه هنــر و موســيقی مشــغول شــدند. 
دســته ای دیگــر از دوســتان و شــاگردان فردید بشــدت بــه مخالفت 
ــرده و از  ــش ب ــور پي ــق و فج ــرز فس ــا م ــتند و او را ت ــا او برخاس ب
هيــچ توهيــن و افترایــی نســبت بــه فردیــد دریــغ نورزیدنــد. از این 
ميــان مــی تــوان از داریــوش آشــوری، داریوش شــایگان و احســان 
نراقــی نــام بــرد، بــه مخالفــت هــای فــوق مــی تــوان ناســزاگویی 
هــای عبدالکریــم ســروش را بــه فردیــد نيــز اضافــه کرد. آشــوری 
کــه خــود روزگاری تحــت تأثيــر غــرب زدگــی جــالل بــود، پــس 
ــرد،  ــا زندگــی ک ــرک و بيســت ســال در اروپ ــران را ت ــه ای از آن ک
ــی  ــی ب ــا ب ــه ب ــود، در مصاحب ــت خ ــت و بومي ــا فراموشــی اصال ب

ســی گفــت: 
» ایــن حــدود بيســت ســالی کــه در دنيــای غربــی زندگــی کــرده 
ام، بالطبــع، فهــم مــن از مســائل خيلــی فــرق کــرده اســت، بــرای 
مثــال ایــن مفهــوم غربزدگــی کــه در دوران پيــش از انقــالب رایــج 
بــود، یــک جــوری مــرا هــم تحــت تأثيــر قــرار داده بــود و ســاليانی 

ــاک  ــم خــود را از رســوب هــای آن پ ــن بتوان ــا م طــول کشــيد ت
کنــم.« )جعفریــان 13۹0، 831(

ــی در  ــده اســت ول ــر جــای نمان ــد ب ــی از فردی ــر مکتوب ــد اث هرچن
ــه شــده اســت کــه  ــی حــول اندیشــه او ارائ ــار خوب ایــن اواخــر آث

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ــوان ب مــی ت
1. نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی)سيد عباس معارف(

۲.مفردات فردیدی)سيد موسی دیباج(
3.دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان)محمد مددپور(

4. هویــت اندیشــان و ميــراث فکــری ســيد احمــد فردیــد )محمــد 
منصــور هاشــمی(

2. مروری بر اندیشه ها و افکار فردید
فردیــد بــا کاوش هــای اســم شناســانه، بهــره گيــری از آراء عرفای 
ــه نظریــات  ــع دینــی ب اســالمی، فلســفه هایدگــر و تأمــل در مناب
ــنتی  ــم س ــان و ه ــدد گرای ــم تج ــه ه ــيد ک ــو رس ــی ن و مفاهيم
ــدی  ــاخت. کلي ــه س ــدی مواج ــی ج ــش های ــا چال ــان را ب اندیش
تریــن مفهــوم و محــور منظومــه اندیشــه هــای او را »غربزدگــی« 
ــق و  ــگاری ح ــت ان ــود از: نيس ــارت ب ــه عب ــی داد ک ــکيل م تش
غفلــت از وجــود. طبــق ایــن رویکــرد، در ســر آغــاز تاریــخ، انســان 
ــات  ــر اســماء و صف ــت و متذک ــی حقيق ــه نحــو حضــوری مالق ب
ربانــی بــود امــا بــا ظهــور متافيزیــک در یونــان، برهــه ای جدیــد 
در تاریــخ آغــاز شــد کــه در آن، حقيقــت وجــود، مــورد غفلــت قــرار 
ــاط و مــالک تفکــر  ــه جــای »وجــود«، من گرفــت و »موجــود« ب

ــارف 1380، 413( ــد. )مع گردی
در نظــر او مابعــد الطبيــه در سراســر تاریخــش، مبتــال بــه غفلــت 
از وجــود و خلــط ميــان وجــود و موجــود بــوده اســت. همــه نظــام 
هــای فلســفی شــرق و غــرب بــه دليــل غفلــت از علــم حضــوری 
و محــدود مانــدن در تنگنــای علــم حصولی، از شــرق حقيقــت دور 
و گرفتــار غــرب زدگــی شــده انــد. )فنایــی اشــکوری 138۶( فردید 
تلقــی خاصــی از مفهــوم دوره های تاریخــی داشــت؛ او زمــان را در 
پنــج دوره تعریــف مــی کنــد )پریــروز، دیــروز، امــروز، فــردا و پــس 

فــردا( کــه اختــالف آنهــا ســرانجام در اختــالف در اســماء اســت.
از هــر اســمی بــر جهــان انســانی، نــوری مــی تابــد کــه مخصوص 
ــز  ــر در ماهيــت ایــن اســماء و تمای ــد کمت ــه فردی ــه اوســت. البت ب
آن هــا ســخن گفتــه اســت. )دیبــاج 1383، 14( طبــق ایــن دیدگاه 
تمام اشــياء، مظهر اســمی از اســماء حــق و تعينــی از تعينــات وجود 
ــد و ایــن امــر در مــورد صــورت نوعــی  ــه شــمار می رون مطلــق، ب
ــارت دیگــر  ــه عب ــد. ب ــز صــدق می کن ــخ ني هــر یــک از ادوار تاری
آنچــه هــر دورة تاریخــی را تعيــن می بخشــد، »حوالــت تاریخــی« 
یــا ُحکــم اســمی اســت کــه بــر آن دوره از تاریــخ حکومــت دارد و 
هــر دورة تاریخــی اقتضــای ماهيــات خاصــی دارد کــه بــه حکمت 
ــور  ــه ظه ــخ ب ــه در آن دوره از تاری ــت ک ــته اس ــدر گش ــی مق ربّان

رســد.
فردیــد، ســرآغاز تاریــخ کــه انســان متذکــر اســماء و صفــات ربانــی 
بــود را »پریــروز« مــی نامــد. امــا بــا ظهــور متافيزیــک در یونــان، 
دوری جدیــد در تاریــخ آغــاز شــد کــه در آن، حقيقــت وجــود، مــورد 
ــود،  ــای وج ــه ج ــه ب ــواره مابعدالطبيع ــت و هم ــرار گرف ــت ق غفل

اســاس بحــث قــرار گرفــت.
از یونــان بــه بعــد، یــک صــورت و اســم واحــد مظهــر تمــام جهان 
ــروز و  ــروز، ام ــه »دی ــت ک ــی« اس ــوت زدگ ــد و آن »طاغ گردی
ــخ،  ــی تاری ــر طالی ــود. عص ــی ش ــامل م ــریت را ش ــردا«ی بش ف
ــار  ــاب از رخس ــدداً حج ــه مج ــود ک ــی ش ــده م ــردا« نامي »پس ف
ــه ظهــور می رســد.  ــو ب ــار رفتــه و امــت واحــده  از ن ــه کن تاریــخ ب
تفکــر پــس فــردا تفکــر آمــاده گــر اســت و آن تفکــری اســت کــه 
بــا آن تمــام متافيزیــک مــی رود و زمــان دیگــر آیــد. ایــن زمــان را 
نامــش را بقيــه اهلل مــی گــذارد کــه همــان عصــر ظهــور حضــرت 

مهــدی )عــج( اســت.
ــج(  ــان )ع ــام زم ــاب ام ــخ غي ــی، تاری ــخ غربزدگ ــن روی تاری از ای
ــاج 1383، 1۲0( در ایــن دوره اســم اعظــم مســتأثر، از  اســت. )دیب
اســتئثار خــارج می شــود و بــه مرحلــه ی ظهــور و تجلــی می رســد. 
ــت  ــا ام ــت و ب ــده اس ــاز ش ــده آغ ــت واح ــا ام ــخ ب ــن تاری بنابرای

ــرد. ــان می پذی ــز پای ــده ني واح

محورهــای اندیشــه ســیداحمد فردیــد را مــی تــوان 
در ایــن مــوارد بیــان کــرد:

- اتیمولوژی و ترمینولوژی
یکــی از تخصــص هــای دکتــر فردیــد بهــره گيــری از اتيمولــوژی 
)ریشــه شناســی( و ترمينولــوژی )مفهــوم شناســی( در مباحــث خود 
بــود. او بــا تســلطی کــه بــر بســياری از زبــان هــا مخصوصــاً برخی 
زبــان هــای باســتانی داشــت همــواره در صــدد مقایســه و تطبيــق 
اصطالحــات و واژهــا در زبــان هــای مختلــف بــود، چــرا کــه معتقد 

بــود ریشــه همــه زبــان هــا واحــد اســت.
نظریــه توحيــد زبانــی فردیــد بــر تئــوری »امــت واحــد« بشــریت« 
در آغــاز تاریــخ مبتنــی اســت و بــه »توحيــد نــژادی« بازگشــت می 
ــر اســاس  ــادی حکمــت انســی، اصــل کالم ب ــد. براســاس مب کن
وضــع تعيينــی ربانــی اســت و زبــان در اوليــن مرحلــه امــت واحــده 
ســرآغاز تاریــخ، بــه وضــع زبانــی ایجــاد و بــه انســان الهــام گشــته 
ــه مرتبــت  اســت. پــس از ســير امــت واحــده از مرتبــت اجمــال ب
تفصيــل، زبــان واحــد الهامــی انســان نيــز بــه تدریــج دچار تشــعب 

گردیــد و بــه صــورت زبــان هــای متعــدد جلــوه گــر شــد.
ــات  ــدار شــدن جماع ــد و پدی ــت واح ــدن ام ــس از متالشــی ش پ
مبتنــی بــر طبقــات، نــه تنهــا بــه تشــعب زبــان هــا هرچه بيــش از 
پيــش افــزوده شــد، بلکــه معانــی اصلــی کلمــات نيــز در بســياری 
از مواقــع، مــورد مســخ قــرار گرفــت کــه در دوره جدیــد بــه نهایــت 
خــود رســيده اســت. از اینجاســت کــه اهميــت علــم اســم شناســی 
»اتيمولــوژی« پدیــدار مــی شــود. چــرا کــه بــرای دریافتــن معانــی 
ــان  ــی آن هــا در زب ــه معان حقيقــی کلمــات، راهــی جــز رجــوع ب
ــان امــت واحــده  ــی زب ــروزی - یعن ــان پری ــه زب ــک ب هــای نزدی
ــی  ــوخ در معان ــد رس ــاد فردی ــه اعتق ــدارد. ب ــود ن ــته- وج گذش
حقيقــی کلمــات یکــی از طــرق وصــول بــه حقيقــت و انکشــاف 
ــارف 1380، ۲3۷(  ــات اســت. )مع ــات و حــروف عالي کلمــات تام

- اندیشه های هایدگر
فردیــد در تفکــرات خــود بســيار تحــت تأثيــر آراء و افــکار هایدگــر 
بــود چنانکــه مــی تــوان او را بعــد از کربــن، پيشــتاز طــرح مباحــث 
هایدگــر در ایــران دانســت. او همچــون هایدگــر معتقــد بــود در هر 
دوره ای از ادوار تاریخــی، حوالــت چنــان اســت کــه حقيقتی تحقق 
پيــدا مــی کنــد و تحقــق ایــن حقيقــت مســتلزم خفــای حقایــق 
ــوار  ــد و ان ــی کن ــه م ــوری غلب ــف، ن ــن مواق ــت. در ای ــر اس دیگ
دیگــر مــورد غفلــت قــرار مــی گيــرد. متفکــر آلمانــی ایــن مواقــف 
ــه عبــارت دیگــر  ــد، ب را مواقــف وجــود و حقيقــت وجــود مــی دان
ــود،  ــازه وج ــه ت ــور وج ــا ظه ــوری دارد ام ــود ظه ــر دوره، وج در ه

مســتلزم خفــاء وجــوه دیگــری اســت )فردیــد 1350، 54(
تاریــخ ۲500 ســاله حاکميــت متافيزیــک یونــان بــر تاریــخ تفکــر 
ــه  ــه در منظوم ــت ک ــر اس ــای هایدگ ــه ه ــز از اندیش ــریت ني بش
ــم  ــود را ه ــد خ ــت. فردی ــده اس ــع ش ــول واق ــد مقب ــری فردی فک
ســخن بــا هایدگــر مــی دانســت و معنــای ایــن حــرف آن اســت 
ــه ای  ــارج و در زمين ــود خ ــه تاریخــی خ ــر را از زمين ــه او هایدگ ک
دیگــر تفســير مــی کنــد، در ایــن تفســير آنچــه از اندیشــه هایدگــر 
بــا دیانــت و اســالم مناســبتی نــدارد تأویــل و تعبيــر مجــدد مــی 
ــوژی جدیــد و مدرنيتــه  ــه کار نفــی غــرب و تکنول ــد و آنچــه ب یاب
مــی آیــد حفــظ مــی شــود. او هایدگــر و ابــن عربــی را بــه هــم در 
مــی آميــزد تا بــه مصــاف دنيــای مــدرن رود. )هاشــمی 1383، 8۷(

- عرفان نظری و علم االسمای ابن عربی
روش شــناخت در اندیشــه فردیــد، عرفانــی اســت یعنــی مبتنــی بر 
تقــدم علــم حضــوری بــر علــم حصولــی. علم بــه حقایــق اشــياء و 
بــه نحــو خــاص شــناخت حقيقــت وجود بــا علــم حضــوری ممکن 
ــه  ــوط ب ــث مرب ــد مباح ــمی 1383، ۷8( فردی ــود. )هاش ــد ب خواه
ــم  ــی در فصــوص الحک ــن عرب ــمای اب ــم االس ــماء« را از عل »اس
ــای  ــر دوره ه ــر، آن را ب ــی هایدگ ــر مبان ــی ب ــرده و مبتن ــذ ک اخ
تاریخــی تطبيــق نمــود. بــر ایــن اســاس هــر دوره تاریخــی، مظهر 
یــک اســم بــوده کــه بــر تاریــخ حوالــت مــی شــود و موجــب نهان 
شــدن دیگــر اســماء مــی گــردد. اســم جدیــد ناســخ اســم گذشــته 
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شـــت ا د د یا

اســت و آن را پنهــان مــی کنــد.
بــه بيــان فلســفی؛ اســم جدیــد در حکــم صــورت و اســم قدیــم در 
حکــم مــاده مــی شــود و هــر بــار کــه صــورت و اســم تــازه مــی 
آیــد صــورت گذشــته واپــس زده مــی شــود و حکــم مــاده بــرای 
صــورت جدیــد پيــدا مــی کنــد. بنابرایــن در هــر دوره ای صــورت، 
ــد،  همــان اســم غالــب اســت و اســماء گذشــته در حکــم مــاده ان
ــرود  ــن ب ــته از بي ــای گذش ــورت ه ــه ص ــت ک ــن نيس ــس چني پ
بلکــه دیگــر منشــاء اثــر نيســت و از فعليــت خــارج مــی شــود و بــه 
صــورت امــر بالقــوه در مــی آیــد و آن صورتــی کــه غالــب اســت 

منشــاء اثــر اســت. )فردیــد 1350(
در نتيجــه، فلســفه تاریــخ فردیــد -کــه از آن بــه حکمت تاریــخ یاد 
مــی کنــد- مخلوطــی اســت از تأویــل صوفيانــه اســطوره آفرینش 
آدم و آمــوزش »اســماء« بــه او نــزد محــی الدیــن عربــی و دیگــر، 
مفهــوم تاریــخ جهانــی کــه بــا هــگل گــزارش فلســفی مــی یابــد، 
و ســرانجام مفهــوم هایدگــری »حوالــت وجــود« و تاریــخ اندیشــه 
متافيزیکــی بــه عنــوان تاریخ »غــروب حقيقــت«. فردیــد همچنين 
دو مفهــوم »صــورت« و »مــاده« در طبيعيــات ارســطو را به فلســفه 
تاریــخ خــود مــی افزایــد و از آن در تبييــن دگرگونــی هــا در عالــم 

طبيعــت بهــره مــی گيــرد. )آشــوری 1388، 51(
ــی از  ــت تاریخ ــوم حوال ــذ مفه ــا اخ ــد ب ــر فردی ــارت دیگ ــه عب ب
مارتيــن هایدگــر و پيونــد دادن آن بــا تجلــی اســماء اهلل در عرفــان 
ابــن عربــی چيــره دســتانه وام گيــری خــود از اندیشــه هایدگــر را با 
اقتبــاس اش از قضــا و قــدر الهــی و ادوار عرفانــی پيونــد مــی زنــد. 
)هاشــمی 1383، ۹8( پــروژه فردیــد هرچنــد بــه صــورت ناقــص و 
مبهــم باقــی مانــد امــا دارای مبانــی عميــق و افــق گشــایی هــای 
بدیعــی اســت. همچنيــن تفکــرات فردیــد از لحــاظ تأثيرگــذاری در 
ميــان اندیشــمندان و جریــان هــای فکــری پــس از خــود نيــز حائز 

اهميــت مــی باشــد.

ــه  ــای اندیش ــر مبن ــالمی« ب ــن اس ــدن نوی 3. »تم
ــد ــد فردی ــای احم ه

هرچنــد »تمــدن اســالمی« مــورد توجــه و موضــوع بحــث فردیــد 
نبــوده و ایــن اصطــالح در کالم او چنــدان تکــرار نشــده اســت، امــا 
ــا عــدم امــکان  ــی و آرای او، از امــکان ی ــه مبان ــر پای ــوان ب مــی ت
تمــدن اســالمی ســخن گفــت و ماهيــت و هویــت آن را بازســازی 
کــرد. در ادامــه ابتــدا بــا رویکــردی انتقــادی بــه نســبت »رویکرد« 
و »مبانــی فلســفه تاریخــی« فردیــد بــا تمــدن نویــن اســالمی می 
ــالل  ــالمی« را در خ ــدن اس ــری از »تم ــپس تصوی ــم، س پردازی

اندیشــه هــای او ترســيم مــی کنيــم.

- رویکــرد ســلبی تفکــرات فردیــد و فقــدان اندیشــه 
هــای ایجابــی

ــه ای  ــه گون ــد، ســلبی اســت ب ــر تفکــرات فردی رویکــرد حاکــم ب
کــه موجــب طــرد و نفــی همــه مظاهــر تمدنــی از جملــه علــم و 
تکنولــوژی و ســاختارهای اجتماعــی مــی شــود چــرا کــه همگــی 
ذیــل »غربزدگــی« جــای مــی گيرنــد. همچنيــن تفکــرات او فاقــد 
یــک منظومــه مفاهيــم و تئــوری هــای منســجم اثباتــی اســت. بر 
تفکــرات فردیــد نمــی تــوان نــام »فلســفه« نهــاد چراکــه او اساســًا 
ــی  ــی م ــک یونان ــل در متافيزی ــی را داخ ــت حصول ــه معرف اینگون
ــود.  ــت از حقيقــت تلقــی کــرده ب دانســت کــه هایدگــر آن را غفل
ــام  ــه ن خــود هایدگــر نيــز صاحــب فلســفه نبــوده و مــا چيــزی ب
»فلســفه هایدگــر« نداریم زیــرا او تمــام تاریخ ۲500 ســاله فلســفه 
را تاریــخ غفلــت از وجــود مــی دانــد و در نــگاه بــه ســير تاریــخ همه 

را نقــد مــی کنــد. )داوری اردکانــی 138۷(
ــت  ــه عاری ــرب را ب ــد غ ــلبی او در نق ــه س ــر وج ــد از هایدگ فردی
ــی  ــن عرب ــان اب ــی و عرف ــت انس ــا حکم ــه آن را ب ــت و البت گرف
ــا  ــددی را از جــالل آل احمــد ت آميخــت. او شــخصيت هــای متع
شــيخ اشــراق و مالصــدرا و ســيد جمــال و... را همگــی غــرب زده 
ــی  ــق معرف ــينا را زندی ــن س ــاج 1383، ۲۷۷( و اب ــد. )دیب ــی دان م
مــی کنــد. )فردیــد 1381، 3۶۷( او حتــی خــودش را غربــزده مــی 
دانــد امــا از نــوع بســيط، چراکــه بــه غربزدگــی خــود آگاه اســت و 
در جهــت مخالفــت و ســلب غــرب پيــش مــی رود. )دیبــاج 1383، 

۲۹0( فردیــد علــم و صنعــت را نيــز برآمــده از متافيزیــک و اباطيــل 
ــت.  ــت اس ــر و برک ــد خي ــه فاق ــد ک ــی کن ــی م ــاره تلق ــس ام نف

ــد 1381، ۲۹5( )فردی
ــم و  ــاب اعظ ــرا، حج ــه س ــون خدع ــی همچ ــا القاب ــا ب و از آن ه
اکبــر، تکنيــک مکــر و فریــب یــاد مــی کنــد. )همــان، 435( ســير 
ــی و  ــد منف ــگاه فردی ــز از ن ــف فقهــی ني ــرات مذاهــب مختل تغيي

ــی مــی شــود. )همــان، 335( ــی ارزیاب ــل یونان ــر از عق متأث
بنابرایــن نــه تنهــا ميــراث فکــری برجــای مانــده از فردیــد فاقــد 
ظرفيتــی اســت کــه بتــوان از آن در عقبــه فکــری تمــدن اســالمی 
بهــره بــرد بلکــه در نــگاه او، دیگــر ميــراث برجــای مانــده از ســنت 
ــز  ــی ني ــارف و محصــوالت تمدن ــش هــا، مع تاریخــی شــامل دان
باطــل قلمــداد مــی شــود کــه در ایــن صــورت ســنخيتی بــا تمدن 

اســالمی پيــدا نخواهــد کــرد.
کاربســت آراء و اندیشــه هــای فردیــد در »خودآگاهــی« نســبت بــه 
غربزدگــی و ضــرورت پرهيــز و اعــراض از آن، موفــق مــی باشــد 
ولــی فاقــد تبييــن مســيری روشــن و ابــزاری بــرای حرکت اســت. 
برایــن اســاس کارکــرد دســتگاه فکــری او در »ســلب« خواهــد بود 
ــش  ــخ«. »پرس ــه »پاس ــت ن ــش« اس ــاب« و در »پرس ــه »ایج ن
ــوده و گام اول  ــع ب ــی رفي ــد مقام ــود هرچن ــع موج ــری« از وض گ
در حرکــت بــه ســوی تحــول و تکامــل بــه حســاب مــی آیــد امــا 
بــرای دســتيابی بــه »پاســخ« کافی نيســت. کســی که »پرســش« 
را نــه پــل عبــوری بــه ســوی »پاســخ« بلکــه هــدف و غایــت خود 
بدانــد و بــه آن اصالــت دهــد، نــه تنهــا هيچــگاه بــه جــواب نمــی 
رســد بلکــه در جایــگاه مستشــکل باقــی مانــده و همــواره در صــدد 

تخطئــه و تخریــب دیگــران برمــی آیــد. 

- عــدم تفکیــک جبهــه حــق و باطــل و ســیر نزولــی 
تاریــخ، دو مبنــا در نفــی تمــدن اســالمی

ــه  ــد، نظری ــای فردی ــه ه ــمند اندیش ــتاوردهای ارزش ــی از دس یک
فلســفه تاریــخ )حکمــت تاریــخ( او اســت. »فلســفه نظــری 
ــير  ــه مس ــخ ب ــت تاری ــير حرک ــه س ــی کالن ب ــا نگاه ــخ« ب تاری
حرکــت، عامــل حرکــت و مواقــف و مراحــل تاریــخ مــی پــردازد. 
ــخ از  ــل تاری ــر درصــدد تحلي ــيعی کمت ــفانه اندیشــمندان ش متأس
ــه نقــد فلســفه تاریــخ  ــد و یــا صرفــاً ب چنيــن منظــری برآمــده ان
مارکسيســم و حداکثــر بيــان برخــی ســنت هــای تاریخــی بســنده 

ــد. ــرده ان ک
ــا بهــره گيــری و  ــد ب ــن گذشــت، فردی همانطــور کــه پيــش از ای
تلفيــق آرای هایدگــر و ابــن عربــی، مراحــل تاریــخ را بــه دو دســته 
)دیــروز، امــروز، فــردا( و )پریــروز، پــس فــردا( تقســيم مــی کند که 
دســته اول، حاکميــت باطــل و دســته دوم حاکميــت حق می باشــد. 
از ایــن روی فلســفه تاریــخ فردیــد »دوری« اســت نــه »خطــی« و 
قافلــه بشــریت پــس از فاصلــه گرفتــن از معنویــت پریــروزی، دگر 
بــار در پــس فــردای تاریــخ )عصــر ظهــور( آن را مالقــات خواهــد 
ــو امــت  ــه و از ن ــار رفت ــه کن کــرد و حجــاب از رخســار حقيقــت ب

ــه ظهــور می رســد. ــد ب واحــده ی جدی
چنيــن نگــرش فلســفه تاریخــی بــا دو آســيب جــدی روبرو اســت: 
ــرض  ــل )در ع ــق و باط ــی ح ــه تاریخ ــان دو جبه ــه مي اول اینک
ــخ )جــز در  یکدیگــر( تفکيــک نمــی شــود. دوم اینکــه ســير تاری

ــی شــود. ــی- ترســيم م ــه تکامل ــی - و ن ــا( نزول ــدا و انته ابت
ــر  ــدگاه در ه ــن دی ــق ای ــه طب ــت از اینک ــارت اس ــيب اول عب آس
مقطــع تاریخــی تنهــا یــک »حالــت« )حــق یــا باطــل( در گســتره 
ــت  ــد- یــک اســم و حوال ــان فردی ــه بي هســتی حضــور دارد و - ب
تاریخــی حاکــم مــی گــردد و دیگــر اســامی منشــاء اثــر نخواهنــد 

ــود:  ب
» در هــر دوره، وجــود ظهــوری دارد امــا ظهــور وجــه تــازه وجــود، 
ــاء وجــوه دیگریســت، حــاال اگــر ادوار تاریخــی را در  مســتلزم خف
نظــر بگيریــم بایــد ببينيــم کــه هــر دوره مظهــر کــدام اســم بــوده 
یعنــی چــه اســم مســمی و محتومــی حوالــت شــده و کــدام اســماء 
را نهــان کــرده اســت. گفتيــم کــه اســم جدید ناســخ اســم گذشــته 
اســت و آن را پنهــان مــی کنــد و اگــر بخواهيــم به عبارت فلســفی 
ــم در حکــم  ــد در حکــم صــورت و اســم قدی ــم، اســم جدی بگوئي
ــازه مــی  ــازه و اســم ت ــار کــه صــورت ت ــاده مــی شــود و هــر ب م

آیــد صــورت گذشــته واپــس زده مــی شــود و حکــم مــاده بــرای 
صــورت جدیــد پيــدا مــی کنــد.

ــت  ــب اس ــم غال ــان اس ــورت، هم ــر دوره ای ص ــن در ه بنابرای
ــه  ــت ک ــن نيس ــس چني ــد، پ ــم ماده ان ــته در حک ــماء گذش و اس
ــر  ــاء اث ــر منش ــه دیگ ــرود بلک ــن ب ــته از بي ــای گذش ــورت ه ص
ــوه  ــر بالق ــه صــورت ام ــی شــود و ب ــارج م ــت خ نيســت و از فعلي
در مــی آیــد و آن صورتــی کــه غالــب اســت منشــاء اثــر اســت.« 

)فردیــد 1350(
درحاليکــه مبتنــی بــر معــارف دینــی - و شــواهد عينــی- همــواره 
دو جریــان حــق و باطــل در بســتر تاریــخ حضــور دارد کــه برآمــده 
از دو والیــت حــق و باطــل )نــور و ظلمــت( مــی باشــد: »اهللَُّ  َولـِـیُ  
ــَن  ــور«، »َو الَّذی ــی النُّ ــاِت إِلَ ُلم ــَن الظُّ ــْم ِم ــوا ُیْخِرُجُه ــنَ  آَمُن الَّذی
ُلمات «  اُغــوُت ُیْخِرُجونَُهــْم ِمــَن النُّــوِر إِلـَـی الظُّ َکَفــُروا أَْولِياُؤُهــُم الطَّ
ــه و  ــت فراعن ــت و والی ــا محوری ــل ب ــه باط ــره: ۲5۷(. جبه )بق
طواغيــت و جبهــه حــق بــا محوریــت انبيــاء و اوصيــاء)ع( همــواره 
در تقابــل و تنــازع بــا یکدیگــر رو بــه پيــش بــوده و ســيری تکاملی 
را پيمــوده انــد. امــا در بيــان فردیــد هرچــه هســت، غــرب اســت و 
شــرق، نــور و حقيقــت همگــی از صحنــه عالــم رخــت بربســته اند: 
» فعــال کــه از شــرق و غــرب صحبــت مــی کنيم مــی توانيــم فقط 
بــه عنــوان ســمبل، ایــن دو لفــظ را بپذیریــم زیــرا حوالــت تاریخی 
ــت تاریخــی غــرب اســت ، و شــرق  ــن حوال ــروز ، همي ــان ام جه
در خفاســت، یعنــی وقتــی یونانيــت مــی آیــد برخــالف آنچــه کــه 
مــی گوینــد نــور از شــرق مــی آیــد، شــرق در ظلمــت قــرار مــی 
گيــرد و دیگــر هرچــه هســت غــرب اســت .بــا ظهــور یونانيــت ، 
مــاه واقعيــت طلــوع مــی کنــد و خورشــيد حقيقــت غــروب، و از آن 
زمــان بر ســير تاریــخ ، همــواره بيشــتر ســير تاریــخ مغــرب زمين و 

والیــت تســلط پيــدا مــی کنــد.« )همــان( 
عبــارت مشــهور فردیــد کــه »صــدر تاریــخ مــا ذیــل تاریــخ غــرب 
ــک  ــام ممال ــه تم ــت ک ــده اس ــير ش ــه تفس ــز اینگون ــت« ني اس
ــد کــه نمــی  ــه ای از تاریــخ قــرار دارن اســالمی و شــرقی در مرحل
ــی  ــا در دوران ب ــند. م ــی باش ــع تاریخ ــر و ودای ــد مآث ــد واج توانن
ــع  ــا ودای ــا ب ــنت م ــی س ــه حت ــم ک ــده ای ــوس ش ــی محب تاریخ
ــی  ــنخيتی ندارد.)کمال ــچ س ــز هي ــی ني ــروزی قدس ــی پری تاریخ

 )1385
رکــن دیگــر نظریه فلســفه تاریخــی فردیــد، حرکــت نزولــی تاریخ 
اســت؛ در ایــن دیــدگاه هرچــه زمــان بــه جلــو آمــده اســت ملک و 
حکومــت شــيطان قــوی تــر شــده اســت. تاریــخ رو بــه سراشــيب 
ــا ظهــور مهــدی موعــود )عــج( غربزدگــی نفــی شــود.  اســت و ب
ــد  ــی رود بع ــر م ــه جلوت ــخ اســالم هرچ ــاج 1383، 3۲1( تاری )دیب
از اســم اهلل اســت و بازگشــت بــه اســماء شــرک. هرچــه جلــو مــی 

رویــم ظلــم و جــور بــه نهایــت مــی رســد. )همــان، ۷8(
ــی، بلکــه  ــه یــک حرکــت تکامل ــخ ن برایــن اســاس حرکــت تاری
ســقوطی بــه قعــر ظلمــات خواهــد بــود امــا بــا پایانــی خوشــایند و 
نورانــی! فردیــد گــذر از غربزدگــی و مقابلــه بــا ســيطرة عالـَـم غرب 
را ناممکــن دانســته و غربزدگــی را امری ضــروری و اجتنــاب ناپذیر 
مــی دانــد و بازگشــت بــه ســنت را بــه دليــل حوالــت تاریخــی مــا 
غيرممکــن مــی یابــد. درایــن صــورت حتــی »انقــالب اســالمی« 
هــم نمــی توانــد بــه درســتی تحليــل شــود. البتــه انقالب اســالمی 
در نــگاه فردیــد جایــگاه مثبــت و ارزشــمندی دارد کــه جهــت آن به 
ســوی پــس فــردا اســت و بــه تفکــر آمــاده گــر بــرای ظهــور امــام 
عصر)عــج( و زمينــه ســازی بــرای انقــالب تمــام جهــان بازگشــت 

مــی کنــد. )همــان، 10۲(
امــا چنيــن تحليلــی از انقــالب اســالمی در کالم فردیــد، تحليلــی 
پســينی اســت و طبــق مبانــی و ارکان اندیشــه هــای او نمــی تواند 
توجيهــی منطقــی داشــته باشــد. چنيــن حادثــه عظيمــی در برهــه 
خودبنيــادی انســان و غربزدگــی فراگيــر او در گســتره عالــم، علــی 
ــد. شــاهد ایــن  ــه حســاب آی ــا مــی بایســت یــک اســتثناء ب المبن
ــد  ــد در تأیي ــينی از فردی ــاری پيش ــا گفت ــل ی ــدان عم ــا، فق مدع

انقــالب اســالمی اســت.
فــارق از ابعــاد دیگــر ایــن تئــوری فلســفه تاریخــی ، آنچــه در اینجا 
ــا »تمــدن نویــن اســالمی«  محــّط نظــر مــی باشــد نســبت آن ب
اســت؛ مطلــق انــگاری ســيطره طاغوتــی غــرب در اندیشــه هــای 
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شـــت ا د د یا

ــذارد.  ــی گ ــی نم ــق باق ــان ح ــس جری ــرای تنف ــی ب ــد جای فردی
الزمــه باطــل چنيــن تصویــری از عالــم، تفــوق و برتــری دســتگاه 
والیــت ابليــس بــر والیــت نبــی اکــرم)ص( در برهــه ای طوالنــی 
از تاریــخ اســت! و اینکــه شــعله والیــت حقه الهــی رو به خاموشــی 
گرایــد. ایــن نتيجــه، بــر خــالف ســنت الهی اســت کــه: »ُیریــُدونَ  
ُ إاِلَّ أَْن ُیتـِـمَّ نـُـوَرُه َو لـَـْو َکِرَه  ِ بِأَْفواِهِهــْم َو َیأْبـَـی اهللَّ أَنْ  ُیْطِفــُؤا نـُـوَر اهللَّ

الْکاِفــُروَن« )توبــه:3۲(.
ــت  ــخ و »حرک ــه تاری ــی« ب ــک قطب ــرش ت ــاس، »نگ ــن اس برای
نزولــی« آن نمــی توانــد دســتيابی بــه »تمــدن نویــن اســالمی« را 
تحليــل نمایــد )مگــر در عصــر ظهــور( و اگــر هــم چنيــن عنــوان و 
معنونــی تحقــق پيــدا کند چيــزی نيســت جــز غربزدگــی مضاعف 

کــه صرفــاً توهــم اســالميت را بــه همــراه دارد.

- تمدن اسالمی از منظر فردید
فردیــد، تمــدن را یــک کل واحــد مــی دانــد کــه دارای مناســبات 
ــر دوره،  ــه در ه ــد ک ــی باش ــی م ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سياس
صــورت نوعــی آن دوره تاریخــی بــه شــمار مــی رود. بــه عبــارت 
دیگــر تمــام شــئون سياســی، اقتصــادی و فرهنگــی در هــر دوره، 
وجهــی از وجــود و شــأنی از شــئون آن صــورت نوعــی محســوب 

ــردد. مــی گ
ــر آن  ــز مظهــر اســمی اســت کــه ب ــاد شــده ني صــورت نوعــی ی
دوره از تاریــخ حاکــم اســت. )معــارف 1380، 414( تمــدن، همچون 
هــر مفهــوم و پدیــده دیگــری مــی بایســت ذیــل تاریــخ غربزدگی 
ــه  ــاب اســماء اهلل و غلب ــد غــرب زدگــی را غي تعریــف شــود؛ فردی
ــی از  ــن تلق ــرد و ای ــی ک ــره ارض تلق ــر ک ــيطان ب ــاب ش حج
غربزدگــی بــا آنچــه جــالل آل احمــد در کتــاب خــود آورده اســت 
تفــاوت شــایانی داشــت، چراکــه جــالل مشــکل را صرفــاً در غــرب 
مآبــی و زیســتن بــه شــيوه مــادی و فرهنگــی غربيــان مــی دیــد. 
غــرب زدگــی در عــرف فردیــد اســتتار وجــود بــود و حوالــت تاریــخ 
غفلــت از وجــود حــق و حقيقــت، امــا در عــرف جــالل آميختگــی 
زندگــی شــرقی بــا صورتــی غــرب مآبانــه. علــم االســماء تاریخــی 
ــا را  ــا و تمدنه ــگ ه ــر فرهن ــه جوه ــت ک ــی آموخ ــد م ــه فردی ب
اســماء اللهــی بدانــد و در مقــام صــورت و مــاده آن هــا را بــه هــم 

ــور 1388، ۲11(  ــد. )مددپ متصــل کن
بــه نظــر فردیــد تمــدن اســالمی در گذشــته نيــز یونــان زده اســت؛ 
ایــن تمــدن از اصــل اســالمی خــود دور افتــاده و اصالــت خــود را 
ــدر  ــن فرهنــگ و تمــدن آنچــه ارج و ق از دســت داده اســت. در ای
دارد ميــراث عرفانــی- شــعری مســلمانان و ایرانيــان اســت، وگرنه 
فلســفه و حتــی کالم چيــزی جــز ظهــورات غــرب زدگــی و یونــان 
ــاره ادوار تاریخــی، تمــدن  ــد درب زدگــی نيســت. طبــق نظــر فردی
ــد  ــی از اعــراب داشــته باشــد. هرچن ــدان محل ــد چن اســالمی نبای
اســالم، خــود نویــد بخــش حوالتــی دیگــر بــوده اســت، مســلمانان 
ــر  ــم ب ــالم را ه ــن اس ــد و دی ــده ان ــی ش ــگ یونان ــار فرهن گرفت
مبنــای فرهنــگ یونانی تفســير کــرده انــد. )هاشــمی 1383، 11۷(
ــته  ــه در گذش ــالمی« ن ــدن اس ــد، »تم ــرگاه فردی ــن از نظ بنابرای
هویتــی اصيــل داشــته اســت و نــه در حوالــت تاریخــی غربزدگــی، 
ــالمی،  ــدن اس ــا تم ــن مبن ــت. برای ــد داش ــق خواه ــکان تحق ام
تنهــا در پــس فــردای تاریــخ )عصــر ظهــور( امــکان جلــوه گــری 
پيــدا مــی کنــد. از نظــر او اگــر ســقراط، مظهــر تمــدن یونانــی و 
آوگوســتينوس، مظهــر تمــدن روم شــرقی و امپراطــوری مســيحی 
و دکارت مظهــر تمــدن غربــی اســت، جهــان آینــده و تمــدن نوین 
ــد،  ــد. )فردی ــی کن ــدا م ــی پي ــج( تجل ــان )ع ــام زم ــط ام آن توس

.)41۹ ،1381

4. سخن آخر
نــزاع ميــان »ســنت و تجــدد« و -یــا بــه تعبيــر دقيــق تــر- تقابــل 
ــی در مســير حرکــت »انقــالب  ــش اصل ــه«، چال ــن و مدرنيت »دی
اســالمی« تــا »تمــدن نویــن اســالمی« مــی باشــد. در ایــن ميدان 
منازعــه، برتــری و پيــروزی بــا تفکــر و اندیشــه ای خواهــد بــود که 
بتوانــد بســترها و ســاختارهای حيــات اجتماعــی بشــر را بــر پایــه 
مبانــی و ارزش هــای خــود طراحــی کــرده و تمــام زوایــای زندگــی 

بشــری را در مســير اهــداف خــود هماهنــگ نمایــد.

دســتيابی بــه تمدنــی نویــن بــا عنایــت بــه تعاليــم و آمــوزه هــای 
ــد و  ــه اواًل »متعب ــت ک ــی« اس ــد »عقالنيت ــاب، نيازمن ــالم ن اس
ــازی  ــدرت ساختارس ــاً »ق ــد ثاني ــی« باش ــع دین ــه مناب ــتند ب مس
ــه  ــد، چراک ــته باش ــی« را داش ــای اجرائ ــه الگوه ــی« و »ارائ عين
فقــدان هریــک از ایــن دو عامــل بــه انفعــال یــا انــزوای دیــن 
ــنت  ــه س ــوع ب ــد رج ــی تردی ــد. ب ــی انجام ــل تجــدد م در مقاب
ــدم  ــرون متق ــالم در ق ــی اس ــدن تاریخ ــراث تم ــته و مي گذش
نيــز الزم و ضــروری امــا ناکافــی اســت. ســنت، همچــون بســتر 
ــالمی  ــالب اس ــال انق ــت نه ــی بایس ــه م ــت ک ــزی اس حاصلخي
ــل  ــدام در مقاب ــرض ان ــدرت ع ــود ق ــازد و بخــودی خ ــارور س را ب
ــری  ــی بش ــن زندگ ــر و باط ــه در ظاه ــرب -ک ــادی غ ــدن م تم

ــدارد.  ــت- را ن ــرده اس ــه ک رخن
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کتاب چيسـتی انسان در اسـالم اثر حجت االسالم و المسلمين محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دین پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمی سامان 

یافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نيز رسـيده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث توليـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکيـد 
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی، طبيعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بيـش از پيـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسـالمی 

دسـت به انتشـار کتابـی در ایـن خصوص 
زده اسـت. بـا توجـه بـه خبـری کـه اخيرا 
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی 
اسـالمی در گـروه علـوم انسـانی منتشـر 
شـد، توجه به کتبی از این دسـت از سـوی 
صاحـب نظـران و منتقدین، ضـروری می 

ید. نما
بر هميـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از این 

کتاب تقدیـم خواننـدگان مـی گردد:

انسان، موجود فطری
در زمانـی کـه تاریـخ مـدرن به عقيـده ی 
بسـياری از اهل نظر سـپری گشـته است، 
و بشـر در زیسـت جهـان پسـت مـدرن در 
جسـت و جوی راه نجـات اسـت، بحث در 
مـورد چيسـتی انسـان، ابـدا غریـب نمـی 
نمایـد. از سـویی، بـا توجـه خاصـی که به 
بومـی سـازی علـوم تعلـق گرفتـه اسـت، 
بـازار مباحـث انسـان شناسـانه، در داخـل 

کشـور بـه نحـو فزاینـده گرم اسـت.
کتاب چيسـتی انسـان در اسـالم، با هدف 
طـرح مباحـث و دعـاوی، حـول تعریـف 
انسـان و بيان دیدگاه های اسـالمی تاليف 
گشـته اسـت، تا بتوانـد گام آغازینـی برای 
هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشد.

ایـن اثـر در 4۲8 صفحـه بـرای اوليـن بار 
در 13۹4 توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و 
اندیشـه اسـالمی زیـر نظـر گـروه حکمت 
و دیـن پژوهـی بـه چـاپ رسـيد و در چاپ 
اول، بـا قيمـت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

گشـت. عرضه 
مولـف اثر، محمد تقی سـهرابی فـر، متولد 
1341 عضـو هيئـت علمـی پژوهشـگاه 
فرهنـگ و اندیشـه ی اسـالمی اسـت. او 
تدریـس در حـوزه و دانشـگاه را با دروسـی 
ماننـد ادبيـات عرب، تفسـير، فقـه، اصول، 
کالم و تاریـخ فلسـفه آغـاز نمـود و اکنون 
سـال هاسـت به تدریـس در سـطوح عالی 
حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد 
»علـم پيشـين الهـی و اختيـار انسـان«، 

»حسـد از منظر امـام خمينـی«، »معرفت شناسـی باورهـای دینی«، 
»عقـل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، ظـن، عقيده« به 
چاپ رسـيده اسـت. با این که در زمينـه ی اصول، فقـه و ادبيات عرب 
متبحـر اسـت، اما عمـده ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی 

است. سـاخته 
مولـف از طـرح و نقد دیـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز 
مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هيچ دیدگاهـی را از 
قلم نيندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربيان 
و مسـلمين، قصـد آن می کند کـه ماموریت اصلی خویـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي کنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روایات مـی پـردازد و در انتهای 
ایـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پایان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پيـش از این 
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  

دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بيـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنيادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسـالم 
به انسـان، اهميت ویـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همين رو، 
بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بایـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ایـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـيده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 

کتـاب، در ميـان غربيـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقدیـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمين در مورد 
بحـث، بـه ایـن نتيجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ویژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نيـز در بر می 
گيـرد و در یـک کالم، شـامل همـه ی خصوصيات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرایش هـا، توانایی 
هـا و ویژگی هایی اسـت که هنـگام آفرینش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶۹(
از نـکات دیگـری که راجـع به ایـن اثر حائز اهميت اسـت، این اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نيز بيان می دارد، انسـان شناسـی اسـالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذیـل رجوع بـه متـون دینـی تعریف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رویکـرد مولـف، مسـلمات و حقایـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسـالمی است. 
بـه هميـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
دیگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنيـن، رویکرد خوش بينانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دینی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ایـن بحث بپـردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصيات انسـان از 
دیدگاه اسـالم اسـت. مولف، با تقسـيم بندی موضوعی آیـات، روایات 
و آراء مسـلمين در مورد انسـان، مجموعـه ی مفيدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبيـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذیل آیـات و روایـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفيـد، باعـث مـی 
شـود کار برای عالقـه مند این 
حـوزه از مطالعـه یـا پژوهـش 
از  ایـن،  و  شـود  آسـان  گـر، 

برتـری هـای ایـن اثر اسـت.
هم چنين، اسـتقراِی گسـترده 
دسـته  و  فطـرت  مصادیـق 
بنـدی نمـودِن آنهـا در چهـار 
گرایـش  هـا،  آگاهـی  گـروِه 
سـاختار،  و  هـا  توانـش  هـا، 
تبييـِن کارکردهـاِی مجموعـه 
ِی فطریـات و فطـرت دینـی،   
تبييـن تناسـب بيـن فطـرت 
دینـی و آراِی روان شناسـان،   
تبييـن تناسـب بيـن فطـرت 
دینـی و تجربهِ  دینـی و تبيين 
فطـرت  ميـان  تـالزم  عـدم 
جـزو  تـوان  مـی  را  ارزش  و 
دانسـت. اثـر  هـای  نـوآوری 

گرچـه جـای خالـی یـک جمع 
بندی، در پایان کتاب محسـوس 
اسـت، امـا شـاید بتـوان انسـان 
اسـالمی را از نـگاه ایـن کتـاب 

ایـن گونـه معرفـی کرد:
موجـودی فطری، که اسـتعداد 
را  درکات  و  درجـات  طـی 
تـا بـی نهایـت و از خـاک تـا 
معـراج یا از اسـفل السـافلين تا 
اعلـی علييـن داراسـت و برای 
خالفـت خداوند در آسـمان ها 
و زميـن آفریده شـده اسـت. نه 
ذاتـا گنـاه کار اسـت، نـه فرزند 
محبـوب خداونـد اسـت و نـه 
بـی حسـاب و بـی سرپرسـت، 
به حال خود رها گشـته اسـت.   

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه  کتـاب،  ایـن  اول  بخـش 
فطرت مـي  پـردازد. چيسـتي، 
اهميـت و ویژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبـات فطـرت مندي انسـان 
هـم از طریـق منابـع دینـي و هـم از طریـق آرا و اندیشـه هاي دیگـر 
اندیشـمندان دربـاره انسـان، در دو فصـل نخسـت ایـن بخـش، جاي 

گرفتـه اسـت.
ایـن که از چـه راه هایي، مي تـوان امور فطري را شناسـایي کـرد و این 
کـه مصادیـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطریـات در ایـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرایش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي این فصل، بحث 

تـالزم یـا عدم تـالزم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي  پـردازد. 
چيسـتي فطرت الهي، تفاسـير و ادله آن، نگاه دانشـمندان غير مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اینکـه بـراي فطـرت الهـي، غيـر از خداشناسـي 
مصادیـق دیگري نيز گفته شـده، ازجملـه مباحث این فصل اسـت. در 
ادامه، عوامل شـکوفایي فطرت مطرح شـده و مقایسـه اي اجمالي بين 
فطـرت الهـي و تجربـه دینـي صـورت گرفته اسـت. تفکيـک فطرت 

معــرفی کتـاب
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کتــاب »منظومــه فکــری امــام خمينــی)ره(« چهــل و دوميــن 
کتــاب گــروه کالم و دین پژوهــی پژوهشــکده حکمــت و دیــن 
پژوهــی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی، در صدد اســت 
ــات و منشــورات و بيانيه هــا و  ــه مجموعــه مکتوب ــا مطالع ــا ب ت
ــام  ــالمی، ام ــوری اس ــام جمه ــذار نظ ــخنرانی های بنيانگ س
خمينــی و مقــام معظــم رهبــری، هندســه و منظومــه معرفتــی 

ــگارش درآورد. ــه ن آنهــا را ب
ــزا  ــکل از اج ــد، متش ــه ای نظام من ــری مجموع ــه فک منظوم
ــت هســته مرکــزی،  ــا محوری ــد، ب ــط و هدفمن و عناصــر مرتب
ــام  ــت. نظ ــی اس ــی و کنش ــی، منش ــام بينش ــه نظ در عرص
ــه  ــددی از جمل ــای متع ــر نظام ه ــد دارای زی ــی می توان بينش
نظام هــای معرفت شــناختی، خداشــناختی، انسان شــناختی، 
جهان شــناختی،  اسالم شــناختی،  والیت شــناختی، 
ــر  ــاری بيانگ ــی و رفت ــام منش ــد. نظ ــناختی و... باش جامعه ش
بایدهــا و نبایدهــای ارزشــی، اعــم از اخالقــی، تربيتــی، معنــوی 
و ... اســت. نظــام کنشــی و اجتماعــی نيــز دربردارنــده ی هســت 
ــه  ــت. مجموع ــی اس ــای اجتماع ــد و نبایده ــت ها و بای و نيس
نظام هــای اقتصــادی، سياســی، مدیریتــی، قضایــی، دفاعــی- 
امنيتــی و غيــره از اجــزای نظــام کنشــی و اجتماعــی محســوب 

می شــوند.

»منظومــه فکــری امــام خمينــی)ره(«در چهــار بخــش اصلــی 
بــه شــرح زیــر ســامان یافتــه اســت.

بخــش اول: نظام هــای بينشــی و نگرشــی )جهان بينــی 
اســالمی(

بخش دوم: نظام های منشی و رفتاری اسالم
بخش سوم: نظام های اجتماعی اسالم
بخش چهارم: اهداف اجتماعی اسالم

خســروپناه در بخشــی از مقدمــه کتــاب خــود چنيــن نگاشــته 
ــت: اس

ــری  ــام و رهب ــه ام ــه منظوم ــد ک ــق نشــان می ده ــن تحقي ای
بيانگــر گفتمــان و جریــان فکــری –فرهنگــی ویــژه ای اســت 
ــته،  ــای گذش ــری علم ــان فک ــده ی گفتم ــم ادامه دهن ــه ه ک
ــر و  ــه نصي ــی و خواج ــيخ طوس ــد و ش ــيخ مفي ــون ش همچ
ــران اســت  ــيد عبدالحســين الری و دیگ ــر و س صاحــب جواه
ــردازد  ــه مســائل معاصــر می پ ــادی ب ــرد اجته ــا رویک ــم ب و ه
ــان  ــون: جری ــری همچ ــای معاص ــا و گفتمان ه و از جریان ه
ــان  ــر و جری ــان معاص ــای انس ــه دغدغه ه ــه ب ــنتی بی توج س
روشــنفکری غــرب زده و شــرق زده و جریــان روشــنفکری دینی 
التقاطــی و جریــان تجددســتيزی و ســنت گرایی و جریــان 

ــز اســت. ــی متمای ــن و ضــد عقالن ــاری نوی اخب
ــم حجــت  ــه قل ــام خمينی)ره(«ب ــه فکــری ام ــاب »منظوم کت
ــت 50،000  ــا قيم ــروپناه، ب ــين خس ــالم دکترعبدالحس االس
ــگ و  ــگاه فرهن ــارات پژوهش ــازمان انتش ــط س ــان توس توم
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــار مخاطب ــالمی در اختي ــه اس اندیش

عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات تکميلــی و تهيــه کتــاب 
می تواننــد بــه  وبــگاه ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و 

اندیشــه اســالمی مراجعــه نمایند.

به قلم عبدالحسین خسروپناه؛

»منظومه فکری امام خمینی)ره(« 

نوشته آیت اهلل شیخ حسین الراضی؛

کتاب »وحدت اسالمی در نگاه اهل بیت)ع(« 

کتاب معـرفی 

 کتــاب »وحــدت اســالمی در نــگاه اهــل بيــت)ع(« کــه بــه همت 
ــگران  ــفلو، پژوهش ــن قزلس ــنقری و ام البني ــت اهلل فس ــر حج دکت
ــکيل  ــل تش ــده، از ۹ فص ــه ش ــبزواری ترجم ــم س ــگاه حکي دانش
شــده اســت: برخــی عوامــل اختــالف امــت، وحــدت امــت مایــه 
اقتــدار، نقــش پيامبــر اکــرم)ص( در اتحــاد امــت اســالمی، نقــش 
ــالش  ــلمانان، ت ــان مس ــاد مي ــراری اتح ــی)ع( در برق ــام عل ام
امــام حســن)ع( بــرای اتحــاد مســلمانان، نقــش امــام حســين)ع( 
در وحــدت مســلمانان، نقــش علمــای شــيعه در اتحــاد اســالمی، 
تعامــل بــا دیگــران یکــی از لــوازم وحــدت و نقــش علمــای شــيعه 

ــه مســلمانان. ــرض ب در حرمــت تع
ــت  ــدت ام ــاد و وح ــم: اتح ــی خواني ــاب م ــن کت ــی از ای در بخش
ــه  ــر رخن ــر در براب ــدرت و دژی نفوذناپذی ــه ق ــه منزل ــالمی ب اس
دشــمنان اســت؛ دشــمن، شــبانه روز در تــالش اســت تــا از 
یک ســو بــر منابــع امــت اســالمی تســلط یابــد و از ســویی دیگــر 
ــن امــت اســالمی  ــع گســترش و انتشــار اســالم شــود؛ بنابرای مان
ــی  ــی و نظام ــری، فرهنگ ــای فک ــم  ه ــف تهاج ــواع مختل ــا ان ب
روبروســت؛ منظــور از تهاجــم فکــری همــان شــبيخون فرهنگــی 
اســت کــه همــه مذاهــب و فرقــه  هــای مختلــف اســالم، اعــم 
از شــيعه و ســنی و عــرب و عجــم را مــورد تهدیــد قــرار می-دهــد 
هــم  چنــان کــه جنــگ نظامــی در کشــورهای اســالمی نيــز بــه 
نفــع دشــمن اســت و بارزتریــن نمونــه آن، اتفاقاتــی اســت کــه در 
فلســطين، افغانســتان و عــراق در حــال وقــوع اســت؛ پس دشــمن، 
ــرد و  ــی  ب ــا م ــه یغم ــلمانان را ب ــع مس ــاد را رواج داده و مناب فس
پيوســته بــرای چپــاول کشــورهای اســالمی نقشــه مــی   کشــد.
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــا ای ــرف م ــد: ح ــی افزای ــه م نویســنده در ادام
زمــان آن فــرا نرســيده کــه امــت اســالمی متحــد و یک دل شــوند 
و در شــرایط حســاس امــروز کــه پيشــرفت هر امتــی در گــرو اتحاد 
ــی باشــند کــه یکدیگــر را  و هــم  صدایــی اســت، همچــون بنيان
تقویــت و حمایــت می-کننــد و دوشــادوش همدیگــر بــه پيش می  

رونــد؟ آیــا امــروز نبایــد شــيعه و ســنی بــا یکدیگــر دســت اتحــاد و 
بــرادری دهنــد و سياســتی کــه در گذشــته عامــل جدایی آنــان بوده 
اســت، امــروز آنــان را بــه یکدیگــر پيونــد دهــد؟! تفرقــه نــه تنهــا 
خدمتــی بــه اســالم نمــی  کنــد، بلکــه بنيــان اســالم را ویــران می  
ســازد و خــواری و بندگــی در برابــر غيــر خــدای جهانيــان را فراهــم 
مــی  ســازد و بســاط فســاد، بــی  دینــی و اســتعمار نيــز در جوامــع 

اســالمی برچيــده نخواهــد شــد.
ــت)ع(« در   ــگاه اهــل بي ــاب »وحــدت اســالمی از ن چــاپ اول کت

1۹۶ صفحــه، قطــع رقعــی و قيمــت 8000 تومــان از ســوی دفتــر 
نشــر معــارف منتشــر شــده اســت.

ــارز  ــناس و مب ــای سرش ــيخ حســين الراضــی، از علم ــت  اهلل ش آی
ــام جماعــت مســجد رســول  عربســتان اســت کــه سالهاســت ام
اعظــم)ص( در شــهر »العمــران« در منطقــه االحســاء را بــر عهــده 
ــخنرانی های  ــام س ــه اته ــا ب ــته باره ــی برجس ــن روحان دارد. ای
روشــنگرانه و انتقادی از ســوی دســتگاه امنيتی ســعودی بازداشــت 

شــده اســت.
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بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، 
اثــر »جنبــش گولــن: تحليلــی جامعه شــناختی از 
ــه رو دارد«  ــی کــه ریشــه در اســالم ميان جنبشــی مدن
بــا ترجمه فيــروزه درشــتی توســط انتشــارات دانشــگاه 

ــان و مذاهــب منتشــر شــد. ادی
اثــر حاضــر دربــاره فتــح اهلل گولــن عالــم و واعــظ ترک 
ــه  ــه او نخســت در ترکي ــی ای اســت ک ــش مدن و جنب
ــد.  ــش آن ش ــان الهام بخ ــر جه ــت در سراس و در نهای
فتــح اهلل گولــن در دهه هــای ۶0 تــا 80 بــرای جماعــت 
بســياری در مســاجد و مکان هــای عمومــی در سراســر 
ــه ســخنرانی کــرد، صدهــا ســتون یادداشــت در  ترکي
ــاره  ــی درب ــاالت و کتاب های ــت و مق ــا نوش روزنامه ه
ــيس  ــا تأس ــه های او ب ــرد. اندیش ــر ک ــدش منتش عقای
مــدارس، دانشــگاه ها در سراســر جهــان توســعه یافــت. 
ــه رو ریشــه دارد و  ــی در اســالم ميان ــن جنبــش مدت ای
ــان  ــن ادی ــی اســت کــه گفت وگــوی بي وامــدار جوانان

ــد. ــترش دادن ــا را گس و فرهنگ ه
ــل از  ــات حاص ــر اطالع ــه ب ــا تکي ــر ب ــاب حاض کت
مصاحبه هــا و بازدیــد از مؤسســات الهــام گرفتــه 
از گولــن در ترکيــه و ایــاالت متحده، بــه توصيــف 

ــر ســاختار  ــردازد و بدیــن منظــور ب ایــن جنبــش می پ
ــد  ــد می کن ــی تأکي جنبــش و ســازوکارهای تعهدآفرین
کــه هــم تعهــد بــه جنبــش را بــه اثبــات می رســانند و 
هــم بــه نحــو توأمــان باعث ایجــاد تعهــد در مشــارکت 

ــوند. ــش می ش ــدگان در جنب کنن
ــح اهلل  ــه«، »فت ــخ ترکي ــت در تاری ــالم و حکوم »اس
ــه آن الهــام  ــد و جنبشــی کــه ب ــن: زندگــی، عقای گول
می بخشــد«،  »ســازمان دهی اجتماعــی در جنبــش 
ــی در  ــی« و »الگوهای ــل محل ــبکه محاف ــن: ش گول
مؤسســه های الهــام گرفتــه از گولــن« از جملــه 

بخش هــای ایــن کتــاب اســت.
نویســنده در بخــش پيوســت اثــر نيــز بــه ارائــه 
انتقادهــای صــورت گرفتــه از جنبــش گولــن در داخــل 

ــت. ــه اس ــه پرداخت ــارج ترکي و خ
ــناختی  ــی جامعه ش ــن: تحليل ــش گول ــاب »جنب کت
ــه رو  ــه ریشــه در اســالم ميان ــی ک از جنبشــی مدن
دارد« بــا شــمارگان یــک هــزار نســخه و بــه 
قيمــت 13 هــزار تومــان از ســوی انتشــارات 
دانشــگاه ادیــان و مذاهــب در تابســتان 13۹5 

ــت. ــده اس ــر ش منتش

به همت دانشگاه ادیان و مذاهب؛

کتاب جنبش گولن وارد بازار نشر شد

کتاب معـرفی 

اثر حجت االسالم پارسانیا؛

»حدیث پیمانه؛ پژوهشی در انقالب اسالمی«؛ تجدید چاپ شد
کتــاب »حدیــث پيمانــه« کتابــی اســت کــه عالوه 
بــر توجــه بــه جریــان هــای صــدر اســالم، ویژگــی 
هــای نيروهــای اجتماعی و سياســی ایــران در دوره 
هــای مختلــف تاریــخ معاصــر، صفویــه، قاجاریــه، 
پهلــوی اول و دوم و نيــز پــس از پيــروزی انقــالب 

اســالمی را بــه تفصيــل بررســی کــرده اســت.
ــاد  ــه ایج ــه ب ــا توج ــران ب ــالمی ای ــالب اس انق
دگرگونــی بنيــادی در ابعــاد مختلــف جامعــه 
ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــازی ک ــی ممت ــز ویژگ و ني
انقــالب هــای بــزرگ دنيــا دارد، از جنبــه 
هــای مختلــف قابــل بررســی اســت کــه 
ــای  ــا و نيروه ــان ه ــا شــناخت جری یکــی از آنه
اجتماعــی و سياســی، اعــم از نيروهــای مذهبــی، 
روشــنفکران، ســازمان هــا، احــزاب و گــروه 
هــای مختلفــی اســت کــه در تحــوالت انقــالب 
اند.البتــه بایــد در بررســی  شــرکت داشــته 
جریــان هــا و نيروهــای سياســیـ  اجتماعــی بــا 
ــا را در  ــذاری آنه ــزان تأثيرگ ــق، مي ــی دقي نگاه
ــالب اســالمی در  ــد از انق ــل و بع ــای قب رخداده
نظــر گرفــت تــا تحریفــی در ایــن زمينــه اتفــاق 

ــد. نيفت
ــه  ــه ب ــر توج ــالوه ب ــه«  ع ــث پيمان ــاب »حدی کت
جریانهــای صــدر اســالم و نيــز اصــول اعتقــادی و 
حرکــت سياســی تشــيع، ویژگــی هــای نيروهــای 
اجتماعــی و سياســی ایــران در دوره هــای مختلــف 
ــوی اول و  ــه، پهل ــه، قاجاری ــر، صفوی ــخ معاص تاری
دوم و نيــز پــس از پيــروزی انقــالب اســالمی را بــه 
تفصيــل بررســی کــرده و بــه تبييــن هویت، ریشــه 
ــع قــدرت و عوامــل ظهــور و  هــای تاریخــی، مناب

افــول آن پرداختــه اســت.

ایــن کتــاب، ویراســت دوم کتــاب »حدیــث پيمانه؛ 
ــه  ــالب اســالمی« اســت ک ــاره انق پژوهشــی درب
مطالعــه آن بــه شــناختی دقيــق از جریانهــا، احزاب 
و گروههــای قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی 
منجــر مــی شــود. ایــن کتــاب قبــل از ســال 13۷۶ 
ــوی  ــز از س ــر ني ــال حاض ــه و در ح ــار یافت انتش
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه معــارف و دفتــر نشــر 

معــارف قــم منتشــر شــده اســت.
غربزدگــی،  و  غــرب  عصبيــت،  و  مذهــب 
ــنفکری  ــتعماری، روش ــتبداد اس ــری و اس منورالفک
در جابجایــی قــدرت، ســنت و تجددطلبــی دینــی، 
ــران از  نيروهــای اجتماعــی و انقــالب اســالمی ای

ــتند. ــاب هس ــن کت ــای ای فصله
حرکــت سياســی تشــيع، واقعيــت اجتماعــی تشــيع 
از صفویــه تــا قاجاریــه، جریــان شناســی ماســونی 
هــا، نيروهــای اجتماعــی ایــران در تاریــخ بيســت 
ســاله پهلــوی اول، نيروهــای اجتماعــی و مذهبــی 
ایــران از ســال 13۲0 تــا 133۲ و از 133۲ تــا 134۲ 
و همچنيــن 134۲ تــا 135۷، ویژگــی روشــنفکری 
در ایــران، تاریخچــه حرکــت هــای نوگرایانــه دینی 
ــران،  ــنفکری در ای ــای روش ــان ه ــران، جری درای
ــالب  ــی، انق ــتکبار جهان ــالمی و اس ــالب اس انق
اســبامی و نيــروی روشــنفکری و انقــالب اســالمی 
ــی  ــه موضوعات ــی و… از جمل ــای مذهب و نيروه
هســتند کــه نویســنده کتــاب بــه تحليــل و تبييــن 

ــه اســت. آنهــا پرداخت
ــالب  ــی در انق ــه؛ پژوهش ــث پيمان ــاب »حدی کت
اســالمی« نوشــته حميــد پارســانيا در 408 صفحــه 
در قطــع وزیــری و بــه قيمــت 10۲00 تومــان 

ــود. ــی ش ــه م ــارف عرض ــر مع ــط نش توس
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کتاب چيسـتی انسان در اسـالم اثر حجت االسالم و المسلمين محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دین پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمی سامان 

یافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نيز رسـيده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث توليـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکيـد 
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی، طبيعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بيـش از پيـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسـالمی 
دسـت به انتشـار کتابی در این خصوص زده اسـت. با توجـه به خبری 
که اخيرا راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسـی اسـالمی در گروه 
علـوم انسـانی منتشـر شـد، توجـه بـه کتبـی از ایـن دسـت از سـوی 

صاحـب نظـران و منتقدین، ضـروری مـی نماید.
بر همين اسـاس معرفـی کوتاهی از ایـن کتاب تقدیـم خوانندگان می 

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر

در زمانـی کـه 
مـدرن  تاریـخ 
عقيـده  بـه 
بسـياری  ی 
نظـر  اهـل  از 
سـپری گشـته 
است، و بشر در 
جهان  زیسـت 
مـدرن  پسـت 
جسـت  در 
راه  جـوی  و 
اسـت،  نجـات 
بحـث در مورد 
چيستی انسان، 
غریـب  ابـدا 
نمایـد.  نمـی 
بـا  سـویی،  از 
توجـه خاصـی 
کـه بـه بومـی 
علـوم  سـازی 
گرفتـه  تعلـق 
بـازار  اسـت، 
مباحث انسـان 
در  شناسـانه، 
کشـور  داخـل 
نحـو  بـه 

اسـت. گـرم  فزاینـده 
کتـاب چيسـتی انسـان در اسـالم، با هـدف طـرح مباحـث و دعاوی، 
حول تعریف انسـان و بيان دیدگاه های اسـالمی تاليف گشـته اسـت، 
تا بتواند گام آغازینی برای هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشـد.

ایـن اثـر در 4۲8 صفحـه بـرای اولين بار در 13۹4 توسـط پژوهشـگاه 
فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی زیـر نظر گـروه حکمـت و دیـن پژوهی 
بـه چـاپ رسـيد و در چـاپ اول، بـا قيمت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

عرضه گشـت.
مولـف اثـر، محمد تقی سـهرابی فر، متولـد 1341 عضـو هيئت علمی 
پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسالمی اسـت. او تدریس در حوزه و 
دانشـگاه را با دروسـی مانند ادبيات عرب، تفسـير، فقه، اصول، کالم و 
تاریخ فلسـفه آغـاز نمود و اکنون سـال هاسـت به تدریس در سـطوح 
عالـی حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد »علم پيشـين الهی و 
اختيـار انسـان«، »حسـد از منظـر امـام خمينـی«، »معرفت شناسـی 
باورهـای دینی«، »عقل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، 
ظـن، عقيده« به چاپ رسـيده اسـت. بـا این کـه در زمينـه ی اصول، 
فقـه و ادبيـات عـرب متبحر اسـت، اما عمـده ی همت خـود را متوجه 

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

مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هيچ دیدگاهـی را از 
قلم نيندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربيان 
و مسـلمين، قصـد آن می کند کـه ماموریت اصلی خویـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي کنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روایات مـی پـردازد و در انتهای 
ایـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پایان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پيـش از این 
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  
دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بيـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنيادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسـالم 
به انسـان، اهميت ویـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همين رو، 

بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بایـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ایـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـيده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 
کتـاب، در ميـان غربيـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقدیـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمين در مورد 
بحـث، بـه ایـن نتيجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ویژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نيـز در بر می 
گيـرد و در یـک کالم، شـامل همـه ی خصوصيات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرایش هـا، توانایی 
هـا و ویژگی هایی اسـت که هنـگام آفرینش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶۹(
از نـکات دیگـری که راجـع به ایـن اثر حائز اهميت اسـت، این اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نيز بيان می دارد، انسـان شناسـی اسـالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذیـل رجوع بـه متـون دینـی تعریف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رویکـرد مولـف، مسـلمات و حقایـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسـالمی است. 
بـه هميـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
دیگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنيـن، رویکرد خوش بينانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دینی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ایـن بحث بپـردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصيات انسـان از 
دیدگاه اسـالم اسـت. مولف، با تقسـيم بندی موضوعی آیـات، روایات 
و آراء مسـلمين در مورد انسـان، مجموعـه ی مفيدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبيـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذیل آیـات و روایـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفيـد، باعـث مـی شـود کار بـرای عالقـه مند ایـن حوزه 
از مطالعـه یـا پژوهـش گـر، آسـان شـود و ایـن، از برتـری هـای این 

اثر اسـت.
هم چنين، اسـتقراِی گسـترده مصادیق فطرت و دسـته بنـدی نمودِن 
آنهـا در چهـار گروِه آگاهی هـا، گرایش ها، توانش ها و سـاختار، تبييِن 
ِی  رکردهـا کا
ِی  مجموعـه 
و  فطریـات 
دینی،    فطـرت 
تبيين تناسـب 
فطـرت  بيـن 
آراِی  و  دینـی 
شناسان،    روان 
تبيين تناسـب 
فطـرت  بيـن 
دینـی و تجربه 
ِ دینـی و تبيين 
تـالزم  عـدم 
ميان فطرت و 
مـی  را  ارزش 
جـزو  تـوان 
نـوآوری هـای 
دانسـت. اثـر 

جـای  گرچـه 
یـک  خالـی 
بنـدی،  جمـع 
در پایـان کتاب 
س  محسـو
اسـت، اما شاید 
انسـان  بتـوان 
از  را  اسـالمی 
نگاه این کتاب 
گونـه  ایـن 
کـرد: معرفـی 

ی  د جـو مو
کـه  فطـری، 
اسـتعداد طـی درجـات و درکات را تـا بـی نهایـت و از خاک تـا معراج 
یا از اسـفل السـافلين تا اعلـی عليين داراسـت و برای خالفـت خداوند 
در آسـمان هـا و زمين آفریده شـده اسـت. نـه ذاتا گنـاه کار اسـت، نه 
فرزنـد محبـوب خداونـد اسـت و نـه بی حسـاب و بـی سرپرسـت، به 

حـال خـود رهـا گشـته اسـت.   

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش اول ایـن کتـاب، بـه فطـرت مـي  پـردازد. چيسـتي، اهميت و 
ویژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبات فطرت مندي انسـان هم از طریق 
منابـع دیني و هم از طریق آرا و اندیشـه هاي دیگر اندیشـمندان درباره 

انسـان، در دو فصـل نخسـت این بخـش، جاي گرفته اسـت.
ایـن که از چـه راه هایي، مي تـوان امور فطري را شناسـایي کـرد و این 
کـه مصادیـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطریـات در ایـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرایش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي این فصل، بحث 

تـالزم یـا عدم تـالزم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي  پـردازد. 
چيسـتي فطرت الهي، تفاسـير و ادله آن، نگاه دانشـمندان غير مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اینکـه بـراي فطـرت الهـي، غيـر از خداشناسـي 

میـــزگـــرد

رضا نساجی: 

http://mehrnews.com
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د گـــر میــز

دومین پیش نشست تخصصی همایش »اقتصاد مقاومتی 
با پیوند سیاست، فرهنگ، اقتصاد« با حضور موسی نجفی، 
و مطالعات  انسانی  پژوهشگاه علوم  عضو هیئت علمی 
فرهنگی، موسی حقانی، استاد دانشگاه و معاون پژوهشی 
موسسه مطالعات تاریخ ایران و عادل پیغامی عضو هیئت 
در  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمی 

خبرگزاری مهر، برگزار شد.

در ایــن نشســت ضمــن بحــث دربــاره چنــد بعــدی بــودن مســأله 
اقتصــاد مقاومتــی و پيونــد آن بــا سياســت و فرهنــگ، ضــرورت 
ــد  ــورد تأکي ــران م ــت ای ــای تاریخــی مل ــت ه ــتفاده از ظرفي اس

قــرار گرفــت.
مهــدی مســعودی، دبيــر اجرایــی ایــن همایــش در ابتــدا توضيــح 
ــاد  ــوع اقتص ــتی از موض ــم درس ــه فه ــه اینک ــه ب ــا توج داد: ب
ــف  ــای مختل ــت ه ــی دول ــگان و حت ــان نخب ــی در مي مقاومت
صــورت نگرفتــه اســت و حتــی دیــده مــی شــود مفاهيــم اقتصاد 
مقاومتــی بــه نوعــی مصــادره شــده و تعبيــری ليبرالــی از اقتصــاد 
مقاومتــی ارائــه مــی شــود، ضــروت برگــزاری چنين همایشــی در 
پيونــد بــا مســائلی ماننــد سياســت و فرهنــگ و اقتصــاد الزم بــه 

نظــر مــی رســد.
وی افــزود: ایــن همایــش در خــرداد مــاه امســال اعــالم 
موجودیــت نمــود و اوليــن نشســت خبــری خــود را برگــزار کــرد. 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــش ک ــری همای ــی و نظ ــه علم ــر وج ــالوه ب ع
دریافــت مقالــه اســت، هــدف اصلــی آن تبييــن و ترویــج موضوع 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــن  ــذاری ای ــت گ ــورای سياس ــس ش ــه داد: رئي ــعودی ادام مس
همایــش حجــت االســالم رضا غالمــی، رئيــس همایش موســی 
ــد  ــی و عضــو ارش ــش موســی حقان ــی همای ــر علم ــی، دبي نجف

ــی اســت. ــادل پيغام ــم ع ــی ه ــورای علم ش
وی گفــت: همایــش مجموعــه محورهــای مختلفــی دارد. ضمــن 
ــی از  ــه یک ــت ک ــن اس ــال تدوی ــاب در ح ــش 5 کت ــن همای ای
ــدی و  ــی در دوره فرآین ــاد مقاومت ــگاه اقتص ــای آن جای محوره
ــابقه ای  ــی س ــاد مقاومت ــت. اقتص ــيعه اس ــای ش ــی علم تاریخ
بيــش از 100 ســال در ميــان علمــای شــيعه دارد. اســنادی در این 
خصــوص وجــود دارد کــه در ضمــن همایــش رونمایــی خواهــد 
شــد. لــذا اقتصــاد مقاومتــی جایــگاه ویــژه ای در تفکر شــيعه دارد.

ــه  ــش، 15 مقال ــه همای ــيده ب ــاالت رس ــان مق ــت: از مي وی گف
برتــر بــه عنــوان کتــاب منتشــر خواهــد شــد. ایــن همایــش بــا 
همــکاری مراکــز مختلــف ماننــد مرکــز پژوهــش هــای صــدرا، 
دفتــر تاریــخ و تمــدن، خانــه مشــروطيت، دفتــر نشــر آثــار مقــام 
معظــم رهبری)موسســه پژوهشــی فرهنگــی انقــالب اســالمی( 

ــاه برگــزار مــی شــود. و... در اســفند م
مســعودی گفــت: مجموعــه جلســاتی بــا محــور بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی بــا گــروه هــای مختلــف بــه عنــوان مثــال تجــار برتــر، 
اســاتيد دانشــگاه و... برگــزار خواهــد شــد و مــا مــی خواهيــم در 
مســئله اقتصــاد مقاومتــی در مرحلــه اجرایــی جهــش و حرکتــی 

اتفــاق بيفتــد.

ــی،  ــاد مقاومت ــش »اقتص ــرورت همای ــتی و ض چیس
ــاد« ــگ، اقتص ــت، فرهن ــد سیاس پیون

ــتی  ــورد چيس ــی در م ــی نجف ــت موس ــن نشس ــدای ای در ابت
همایــش و توضيــح ضــرورت آن گفــت: مــا ســابقه بحــث اقتصاد 
مقاومتــی را در تاریــخ و در موضــوع تحریــم داشــته ایــم. موضــوع 
ــی دارد.  ــد ایجاب ــک بع ــلبی و ی ــد س ــک بع ــی ی اقتصــاد مقاومت
مــا فکــر کردیــم ایــن بحــث را بایــد بــه عنــوان یــک منظومــه 
ــی طــرح ناقــص باشــد و  ــم. وقت ــگاه کني ــار ن ــام عي فکــری تم

ــده مــی شــود. ناقــص مطــرح شــود، ناقــص هــم فهمي
ــو اینکــه همــه آن  ــت طــرح را ول ــی کلي ــا وقت ــه داد: م  وی ادام
قابــل اجــرا نباشــد نــگاه کنيــم مــی فهميــم تــا کجــا رســيده ایم. 
لــذا ایــن طــرح بایــد در قالب طــرح هــای کلــی دیگــر در منظومه 
ــوم انســانی،  ــی ســازی و تحــول عل ــل بوم ــری مث فکــری رهب
جنبــش نــرم افــزاری، الگــوی اســالمی ایرانــی پيشــرفت دیــده 
شــود. امــا اگــر بــه خــط اســتراتژیک و بــزرگ کــه همــان تمــدن 
نویــن اســالمی اســت، نــگاه کنيــم، اقتصــاد مقاومتــی جایگاهــی 

ویــژه و فراتــری از اقتصــاد پيــدا مــی کنــد.
ــن  ــدن نوی ــان تم ــه هم ــزرگ ک ــتراتژیک و ب ــه خــط اس ــر ب اگ
اســالمی اســت، نــگاه کنيــم، اقتصــاد مقاومتــی جایگاهــی ویژه و 

فراتــری از اقتصــاد پيــدا مــی کنــد.
ــاد  ــتيم »اقتص ــش را گذاش ــم همای ــا اس ــذا م ــزود: ل ــی اف نجف
مقاومتــی بــا پيوند سياســت، فرهنــگ، اقتصــاد« که نشــان دهيم 
یکــی از محورهــای اصلــی مــا اقتصــاد اســت کــه بایــد در یــک 

ــده شــود. ــی وســيع دی ــی و فکــری خيل ــداز هویت چشــم ان

اهمیت اقتصاد مقاومتی از منظر تاریخی
در ادامــه نشســت موســی حقانــی بــا اشــاره بــه اهميــت اقتصــاد 
ــاد  ــوع اقتص ــه موض ــت: اگرچ ــی گف ــر تاریخ ــی از منظ مقاومت
ــران مطــرح شــده اســت امــا  مقاومتــی چنــد ســالی اســت در ای
ــا  ــه ایــن بحــث صرف ــا ب ریشــه هــای تاریخــی عميقــی دارد. م
از منظــر اقتصــادی نــگاه نمــی کنيــم. اقتصــاد مقاومتــی جنبــه 
ــخ  ــان در تاری ــک جری ــر ی ــه بيانگ ــم دارد ک ــی ه ــای هویت ه

ــت. ماس
وی ادامــه داد: اگــر بخواهيــم از منظــر هویتــی بــه بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی نــگاه کنيــم در مکتوبــات و منشــورات علمــا و جریاناتی 
کــه قائــل بــه مقاومــت در برابــر تهاجــم اقتصــادی غرب هســتند 
صيانــت از ســرمایه ملــی را مــی بينيم کــه در خصوص پيشــرفت 

بــا الگوهــای ایرانــی و اســالمی طــرح و برنامــه دارند.
ــان دادن  ــی و نش ــم بررس ــر عل ــک منظ ــخ از ی ــزود: تاری وی اف
ــد  ــينه چن ــا پيش ــی دارد. م ــر ملت ــه ه ــت ک ــی اس ــت های ظرفي

ــتيم. ــرودی داش ــراز و ف ــم و در آن ف ــی داری ــاله تاریخ هزارس
اگــر مــا بتوانيــم عقبــه تاریخــی مقاومــت ملــت ایــران در برابــر 
ــت  ــه فعلي ــه ب ــم زمين ــم مــی تواني تهاجــم غــرب را نشــان دهي
درآمــدن آنچــه کــه آرزوی مــردم ایــران و مرجعيــت شــيعه بــوده 

ــم. ــه وجــود بياوری را ب
ــد انجــام  ــا بای ــی کــه م ــی اظهــار داشــت: یکــی از کارهای حقان

دهيــم نشــان دادن ایــن ظرفيــت هاســت. اگــر مــا بتوانيــم عقبــه 
تاریخــی مقاومــت ملــت ایــران در برابــر تهاجــم غــرب را نشــان 
دهيــم مــی توانيــم زمينــه بــه فعليــت درآمــدن آنچــه کــه آرزوی 

مــردم ایــران و مرجعيــت شــيعه بــوده را بــه وجــود بياوریــم.

هویت چندضلعی اقتصاد مقاومتی
عــادل پيغامــی نيــز در مــورد برگــزاری همایــش »اقتصــاد 
ــن  ــا طــرح ای ــگ، اقتصــاد« ب ــد سياســت، فرهن ــی، پيون مقاومت
ســوال کــه نقطــه اصابــت و اثــر ایــن همایــش کجاســت؟ گفــت: 
مــن نقطــه اصابــت ایــن همایــش را در ماهيــت شناســی اقتصــاد 
مقاومتــی مــی دانــم. همــان چيــزی کــه در مقــام اجــرا و عمــل 
دچــار ایــن مســئله مــی شــویم کــه بــه اســم اقتصــاد مقاومتــی 
ــت و  ــرد و آن هوی ــورت بگي ــا ص ــی کاره ــت خيل ــن اس ممک
اصالــت معنایــی و اصالــت غایــی و کارکــردی کــه کلمــه اقتصــاد 
مقاومتــی بــرای انقــالب اســالمی در نظــام ســازی در نيــل تمدن 

ســازی خــودش مــی خواســت ایفــا کنــد را تضعيــف کنــد.
وی ادامــه داد: آنچــه بــرای مــن دغدغــه اســت و در ایــن همایش 
بــه عنــوان نقطــه اصابــت تعریــف مــی شــود بــه نوعــی تاکيــد 
ــا اقتصــاد  ــر م ــت. اگ ــی اس ــی اقتصــاد مقاومت ــت چندضلع هوی
مقاومتــی را از آن زمينــه اصلــی خــود یعنــی سياســت، فرهنــگ، 
ــی  ــاً اقتصــاد مقاومت ــم اساس ــارج کني ــام خ ــازی و نظ ــدن س تم
تبدیــل بــه یــک پــروژه می شــود بــه جــای یــک پروســه. اقتصاد 
مقاومتــی کامــال بــه لحــاظ مفهومــی و هویتــی ایــن اســتعداد را 
دارد کــه بــا انــواع جریانــات و پــروژه هــای دیگــری کــه در دنيای 

امــروز ســاری و جــاری اســت مصــادره بــه مطلــوب شــود.

ــه عنــوان نقطــه اصابــت  آنچــه در ایــن همایــش ب
ــت  ــر هوی ــد ب ــی تاکی ــه نوع ــود ب ــی ش ــف م تعری

ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص چندضلع
عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( گفــت: آنچــه من 
از اقتصــاد مقاومتــی مــی فهمــم ایــن اســت کــه گویــا انقــالب 
اســالمی ایــران هــم در پروســه تکاملــی خــود بــه لحــاظ ایجابی 
و هــم در مواجهــه بــا جریــان اســتکبار در مبــارزه هــای مختلفــی 
کــه الیــه بــه الیــه در فرهنــگ و اندیشــه حتــی قبــل از انقــالب 
داشــته و در تاریــخ معاصــر مــا در غایــت خــودش رســيده اســت، 
بلــوغ و تکامــل انقــالب اقتضــا مــی کــرده کــه بــه یــک ضلــع 

جدیــدی از تقابــل در ســاخت اقتصــادی تاکيــد کنــد.
ــد،  ــن باش ــئله ای ــورت مس ــر ص ــا اگ ــت: طبيعت ــار داش وی اظه

طی نشستی در مهر عنوان شد؛

هویت چندضلعی اقتصاد مقاومتی/ ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی در تاریخ ایران
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د گـــر میــز

هــر گونــه غفلــت از زمينــه هــای فرهنگــی، سياســی، هویتــی و 
تاریخــی اقتصــاد، آن را بــه یــک تفالــه روبنایــی و تهــی تبدیــل 
ــواع معناهــای دیگــر فلســفی،  ــا ان ــی ب ــه راحت ــد کــه ب مــی کن

ــی شــود. ــر م ــی پ ــی غرب اندیشــه ای، تاریخــی و هویت

حــوزه اقتصــاد نبایــد بریــده از فرهنــگ، سیاســت، 
تاریــخ و اندیشــه باشــد

عــادل پيغامــی گفــت: نقطــه اصابــت ایــن همایــش بایــد تاکيــد 
بــر ایــن مســئله در فضــای نخبگانــی باشــد کــه حــوزه اقتصــاد 
ــایر  ــه و س ــخ، اندیش ــت، تاری ــگ، سياس ــده از فرهن ــد بری نبای
مســائل دیگــر باشــد کــه اگــر غفلــت شــود عمــال ایــن پروســه 

ــد. ــی افت ــود م ــدی خ از کارآم

ــای  ــه ه ــس زمین ــی در پ ــاد مقاومت ــه اقتص ــد ب بای
ــود ــگاه ش ــالمی ن ــدن اس تم

موســی نجفــی در ادامــه ایــن نشســت اظهــار داشــت: نقــد مــا 
بــه دولــت بــر مبنــای نهضــت بيــداری اســالمی و تمــدن نویــن 
اســالمی اســت. دیــدگاه مــا یــک دیــدگاه اعتــدال گــرا در زمينــه 
هویــت دینــی و اســالمی اســت کــه اســم آن بيــداری اســالمی 
اســت. منظــور مــن بيــداری اســالمی منطقــه نيســت. بيــداری 
ــه وســيله مرجعيــت شــيعه  اســالمی آن حرکــت عميقــی کــه ب
خودمــان قبــل از نهضــت تحریــم تنباکــو شــروع شــده و هنــوز 
ــدن اســالمی و  ــم تم ــی اش ه ــر تکامل ــه دارد و آن س ــم ادام ه

نهایــت آن هــم مهدویــت اســت.
ــای  ــه ه ــس زمين ــه در پ ــی را ن ــاد مقاومت ــا اقتص ــزود: م وی اف
ليبراليســم کــه در پــس زمينــه هــای بيــداری و تمــدن اســالمی 

ــگاه مــی کنيــم. ن
نجفــی گفــت: اگــر کليــت ليبراليســم در بعــد تمدنــی نقد نشــود، 
مــالک هــای خــود را در همــه ابعــاد مــا تحميــل مــی کنــد کــه 
کــرده اســت. وقتــی دولتمــردان و مســئولين و حــوزه هــای مــا 
دیــدگاه تمدنــی نداشــته باشــند، در یــک جایــی دیــدگاه تمدنــی 
ــق  ــی باشــد آن تعل ــا دین ــق فرهنگــی م ــو اینکــه تعل ــی ول غرب
ــن  ــی هــم از ای ــد و اقتصــاد مقاومت ــی کن ــی کار خــود را م تمدن

مقولــه جــدا نيســت.

ــه  ــه چ ــالب فرانس ــا انق ــران ب ــالمی ای ــالب اس انق
ــت؟ ــی داش تفاوت

عــادل پيغامــی بــا طــرح ایــن ســوال کــه انقــالب اســالمی ایران 
بــا انقــالب فرانســه چــه تفاوتی داشــت؟ گفــت: اگــر بخواهــم در 
یــک جملــه ایــن تفــاوت را بگویــم بایــد گفــت انقــالب اســالمی 
ایــران یــک امتــداد هویتی نســبت بــه گذشــته و آینــده خــود دارد. 
انقــالب فرانســه نســبت بــه دویســت یــا ســيصد ســال گذشــته 

خــودش هيــچ امتــدادی نداشــت.
وی ادامــه داد: انقــالب ایــران و امتداد هویتــی آن ماهيتی منحصر 
بــه فــرد دارد و نمــی تــوان آن را بــا هيچيــک از الگوهــای غربــی 
مقایســه کــرد. بــه هميــن دليــل هــر آنچــه کــه جــزو برنامــه هــا 
و ماموریــت هــای ایــن انقــالب اســت اصــال بــه لحــاظ هویتــی 
قابــل مقایســه بــا هيــچ جــا نيســت. لــذا اقتصــاد مقاومتی مــا هم 

یــک امتــداد هویتــی بــا گذشــته و آینــده دارد.
ــل  ــی را مث ــاد مقاومت ــم اقتص ــا بخواهي ــر م ــت: اگ ــی گف پيغام
ســایر کليــدواژه هایــی کــه در غــرب مطــرح مــی شــود -مثــل 
حکمرانــی خــوب کــه بعــد از پنجــاه ســال دیگــر وجــود نــدارد- 
ببينيــم، چيــزی نصيــب انقــالب نخواهــد شــد. امــا اگر بــا هویت 
خــودش ببينيــم قطعــا بــرای مــا یــک معنــا و ضلــع جدیــدی از 
ماموریــت هــا بــاز کــرده اســت. اینجاســت کــه مــا مــی گویيــم 
ــت،  ــگ، سياس ــوزه فرهن ــده از ح ــد بری ــی نبای ــاد مقاومت اقتص

ــده شــود. ــاب دی اندیشــه شــيعی و اســالمی ن

نقش استعمار و استکبار در تاریخ معاصر ایران
موســی حقانــی در ادامــه نشســت بــا اشــاره بــه نقــش اســتعمار 

و اســتکبار در تاریــخ معاصــر ایــران گفــت: مــا هــم بایــد نقــاط 
قــوت خــود را ببينيــم و هــم نقــاط ضعــف را و بعــد هــم بایــد بــه 
طــور جــدی آســيب شناســی شــود کــه چــرا در مقاطــع مختلــف 
ــه را لحــاظ  ــد نکت ــد چن ــن بررســی بای ــم. در ای ــوده ای ضعيــف ب
کنيــم. یکــی نقــش اســتعمار و اســتکبار در تاریــخ معاصــر ایــران 
ــا  ــد و ی ــی گيرن ــده م ــا نادی ــه متاســفانه برخــی آن را ی اســت ک

نادیــده مــی پندارنــد.
ــد.  ــی ده ــن رخ م ــن بي ــتباهاتی در ای ــه اش ــه داد: البت وی ادام
مثال هم روشــنفکران غير دینی ما اشــتباه می کنند –غير از کسانی 
ــره  ــد- و هــم برخــی اوقــات کســانی کــه در دای کــه تعمــد دارن
روشــنفکری دینــی قــرار مــی گيرنــد بــه خطــا مــی رونــد. مثــال 
تعبيــری کــه منتســب بــه ســيدجمال الدیــن اســد آبــادی اســت 
کــه مــی گویــد بــه غــرب رفتــم اســالم دیــدم و مســلمان ندیــدم 
و بــه کشــورهای اســالمی آمــدم مســلمان دیــدم و اســالم ندیدم. 
ایــن بيانگــر عــدم شــناخت دقيــق غــرب و عــدم شــناخت دقيــق 

خــود و ظرفيــت هــای خــودی اســت.
حقانــی گفــت: از همــان ابتــدا کــه مــا بــا غــرب مواجــه شــدیم، 
بعضــی هــا در بــاغ ســبز را بــه مــا نشــان دادنــد و بحــث ایــن بود 
کــه غربــی هــا مــی آینــد و ایــران را آباد مــی کننــد. حتــی فردی 
ماننــد ملکــم خــان پــا را از ایــن فراتــر مــی گــذارد و مــی گویــد 
اگــر ایــن را پذیرفتيــد کــه هيــچ وگرنــه چــون لياقــت اســتفاده از 
ــار  ــن را در اختي ــد و ای ــد بيای ــد غــرب بای ــان را نداری ــع خودت مناب
بگيــرد و نعمــات خــدا را بــه فعليــت برســاند. هــم تهاجــم غــرب 
و هــم ایــن تفکــری کــه آن را تئوریــزه مــی کنــد بســيار مهــم 

اســت.

ما باید عمالً از غرب عبور کنیم
ــا بيــان اینکــه مــا بایــد عمــاًل از غــرب عبــور  موســی نجفــی ب
ــد نقــل اســت کــه مــی  ــر فردی ــه ای از دکت ــم، گفــت: جمل کني
گویــد هرچنــد مــا بــه لحــاظ نظــری از غــرب عبــور کردیــم امــا 
همــه مــا عمــاًل در غــرب گرفتاریــم. ایــن حــرف خيلــی خوبــی 
ــر آن اســت.  ــا تحــت تاثي ــا و آداب م ــيدن م ــاس پوش اســت. لب
امــا یــک جایــی مــا بایــد عمــاًل از غــرب عبــور کنيــم و اقتصــاد 
ــوان از غــرب  ــی ت ــی از آن مســائلی اســت کــه عمــاًل م مقاومت

ــور کــرد. عب
ــه  ــی شــود ک ــی از اینجــا شــروع م ــور عمل ــن عب ــزود: ای وی اف
شــما بــه صــورت مســئله عميقــاً نــگاه کنيــد و بــه دنبــال یــک 
جــواب عميــق باشــيد. امــا یــک وقــت ایــن جــواب عملــی خيلی 
ســطحی اســت و یک نــوع غــرب زدگــی مضاعــف در خــود دارد. 
مــن نقطــه مشــترکی بيــن ایــن دولــت و دولت گذشــته مــی بينم 
عليرغــم اینکــه ســالیق ساســی آنهــا متفــاوت اســت و آن ایــن 
اســت کــه هــر دو دولــت پاســخ هــای عملی ســطحی به مســائل 
ــق فکــری  ــد نظــری و عمي ــی مســائل از بع ــد. یعن ــق دارن عمي
خالــی مــی کنند و ســعی مــی کننــد با یــک جــواب عملی بســيار 
ســطحی معضــالت بــزرگ را حــل کننــد و وقتــی هــم کــه نمــی 

تواننــد حــل کننــد فرافکنــی مــی کننــد.
نجفــی ادامــه داد: بــه نظــر مــن ایــن یــک ضــرر بــرای انقــالب 
اســت کــه بــه مســئله درســت پرداختــه نشــود و نــه ابعاد مســئله 

مطــرح مــی شــود و نــه جــواب. ایــن خطرنــاک اســت.

بایــد مواظــب باشــیم اقتصــاد مقاومتــی از آن هویت 
خــود جــدا نشــود

ــد  ــا بای ــت: م ــار داش ــت اظه ــه نشس ــی در ادام ــادل پيغام ع
ــدا  ــود ج ــت خ ــی از آن هوی ــاد مقاومت ــيم اقتص ــب باش مواظ
نشــود. اگــر از هویــت تهــی شــود صرفــا بحــث هــای 
ــی  ــچ ربط ــه هي ــود ک ــی ش ــفی م ــگاهی فلس ــک دانش تئوری
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــدارد. دغدغ ــی ن ــائل مملکت ــه مس ب
از طــرح اقتصــاد مقاومتــی مســئله هــای واقعــی مــردم اســت 
چراکــه اســالم نــاب مســئله هــای واقعــی عيــال اهلل و مــردم 

ــت. ــم اس ــش مه برای

ــان مــردم ســاالری دینــی در  اقتصــاد مردمــی جری
عرصــه اقتصــاد اســت

ــدواژه  ــی کلي ــاد مقاومت ــا در اقتص ــر م ــرف دیگ ــت: از ط وی گف
بســيار مهم بــه اســم اقتصــاد مردمــی داریــم. مــن ایــن را طوری 
ــاالری  ــردم س ــان م ــی جری ــاد مردم ــه اقتص ــردم ک ــف ک تعری
ــردم  ــق م ــد تحق ــا فرآین ــت. م ــاد اس ــه اقتص ــی در عرص دین
ســاالری دینــی را در عرصــه سياســت سالهاســت طــی کردیــم 
و بــه تکامــل و بلــوغ رســاندیم. امــروز مــا یــک الگوی عملــی در 
مــردم ســاالری دینــی در ســاحت سياســی داریــم. با مقوله بســيج 
و جهــاد ســازندگی و... در دفــاع مقــدس ســاحت مردمــی شــدن 
ــه  ــی را در عرص ــاالری دین ــردم س ــم و م ــی کردی ــئله را ط مس
نظامــی و انتظامــی را بــه الگــوی عملــی رســاندیم و بــه هميــن 

ــم. ــده ای ــم االن بازدارن ــل ه دلي
پيغامــی ادامــه داد: حــال ســوال اینجاســت مــردم ســاالری دینــی 
در عرصــه اقتصــاد چــه ورودی دارد؟ ایــن ســوال مبنایــی اقتصــاد 
مقاومتــی اســت. ایــن ســوال هــم مســئله هــای روزمــره زندگــی 
مــردم اعــم از بيــکاری، تــورم و... و هــم ماموریــت هــای هویتــی 

انقــالب اســالمی را مــد نظــر دارد.
وی افــزود: امــا آیــا مردمــی شــدن اقتصــاد در اقتصــاد مقاومتــی 
ــردم در  ــاه م ــردم و رف ــئله م ــه مس ــزاری ب ــگاه اب ــه و ن ــا توج ب

ــت؟ ــوردار اس ــت برخ ــک هوی ــرمایه داری از ی ــاد س اقتص

دگردیســی مفهــوم اســتقالل و جابجایــی دو مفهوم 
ــدن ــتعمار و جهانی ش اس

موســی حقانــی در مــورد دگردیســی مفهــوم اســتقالل و جابجایی 
دو مفهوم اســتعمار و جهانی شــدن توضيــح داد: در آن دگردیســی 
کــه در بحث اســتقالل صــورت می گيــرد، عمــال اینگونــه عنوان 
مــی شــود کــه در شــرایطی کــه همــه دنيــا بــه ســمت همگرایی 
مــی رود مــا چــرا بایــد اســتقالل داشــته باشــيم؟ اینجــا بحــث ما 
ــا جهانــی شــدن مخالفــت مــی کنيــم از  هویتــی اســت و اگــر ب

ایــن حيــث اســت.
وی افــزود: جهانــی شــدن یعنــی ادغــام در جامعــه جهانــی، لــذا 
ــت  ــک هوی ــرش ی ــت و پذی ــت دادن هوی ــث از دس ــا بح اینج
جدیــد اســت. ایــن هویــت جدیــد هيــچ ارتباطــی بــا مبانــی دینی 

ــدارد. مــا ن
حقانــی گفــت: در قالــب جهانــی شــدن تــز هــای مختلفــی هــم 
ارائــه مــی شــود. برخــی مــی گویــد جهانــی شــدن حتمــی اســت 
و مــا گریــزی از آن نداریــم یعنــی یــک حالــت انفعالــی توصيــه 
مــی کننــد کــه ایــن انفعــال عمــال پذیــرش ســلطه غرب اســت. 
ــد االن در  ــی زنن ــا را م ــوع حــرف ه ــن ن ــه ای عمــده کســانی ک

قالــب تکنوکــرات هــا در ایــران ســازماندهی شــده انــد.
وی ادامــه داد: بحــث ایــن اســت کــه اگر قــرار باشــد مــا در جامعه 
ــورت  ــران ص ــالب در ای ــرا انق ــر چ ــویم دیگ ــام ش ــی ادغ جهان
گرفــت؟ مبانــی دینــی مــا بــه مــا چــه توصيــه ای در ایــن زمينــه 

مــی کننــد؟
وی اظهــار داشــت: هــم بحــث اســتقالل و هــم اقتصــاد مقاومتی 
مــی توانــد بــرای پاســخ دادن بــه ایــن جریانــات کــه یــا منفعــل 
ــير  ــن مس ــد ای ــا بای ــد م ــال معتقدن ــا اص ــد و ی ــی کنن ــل م عم

ــد. ــم، کمــک کن ــی شــدن را طــی کني جهان
عــادل پيغامــی نيز بــا اشــاره بــه موضــوع جهانــی شــدن در پایان 
گفــت: مــا هــم جهانــی شــدن را محتــوم مــی دانيــم و حــرف مــا 
هــم بــه دنيــا هميــن اســت کــه بيایيــد بــا جهانــی شــدن هــم 
نــوا شــوید. منتهــی جهانــی شــدن چــه کســی؟ جهانــی شــدن 
ــوان انقــالب اســالمی  ــه عن ــا ب ــه م ــن مســيری ک مهــدوی. ای
شــروع کــرده ایــم در حــال دیــده شــدن اســت کــه در جاهــای 
ــا را  ــداری ه ــر بي ــد. اگ ــی آی ــداری در م ــکل بي ــه ش ــف ب مختل
ــه نحــو دیگــری در خواهــد آمــد. حــرف  ــد ب هــم ســرکوب کنن
هــا یکــی اســت منتهــی حــرف هــا خيلــی ســاده اســت، جهانــی 
ــل  ــق و باط ــث ح ــل؟ بح ــدن باط ــی ش ــا جهان ــق ی ــدن ح ش

اســت.
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