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قیمت: 10000 ریال همراه با پرونده ویژه »وحدت اسالمی«

محدثی: دین باید پاسخگو باشد

قائمی نیا: دین در مقام تعریف یا تحقق؟

بازخوانی تاریخ مقاومت مردم  ایران در برابر غرب
گفتگو با موسی حقانی

اقتصاد مردمی؛ جریان مردم ساالری دینی در عرصه اقتصاد 
 گفتگو با عادل پیغامی

تفکر شریعتی معطوف به عمل و تغییر است
گفتگو باپرویز امینی

طه عبدالرحمن به دنبال مدرنیته اسالمی
گفتگو  با هادی بیگی ملک آباد



علم ذاتاً نه سکوالر است نه ديني/ حمید پارسانیا  

سنت و مدرنیته در انديشه ژاپني/ استاد دانشگاه کیوتو 

فلسفه يک رشته کامال تخصصي است/ کريم مجتهدی 

/ عباس کاظمی مطالعات فرهنگي کمکي به طبقه محروم جامعه نکرده است 

جامعه مدرن يک جامعه مراقبتي است/ غالمحسین مقدم حیدری 

گزارش مراسم نکوداشت فیلسوف نظر و عمل 

مدل صدرايي درمواجهه با افراطي گري/ عبداهلل صلواتی 

تاريخ ايده بازگشت به خويشتن؛ روايتي از مواجهه ما با فلسفه غرب/ گزارش تحلیلي مهر 

نـگاه مـردم شناسـانه بـه امريـکا نداريم/ سـید جـواد میری

نهیلیسم در اين روزگار عمیق تراز گذشته شده است/ بیژن عبدالکريمی 

آموزه هاي مذهبي شیعه و سني بر وحدت تاکید دارد/ گفتگو با حجت االسالم غفوري نژاد 

برداشت شبستري از هرمنوتیک و زبان شناسي بسیار ضعیف است/ گفتگو با علیرضا قائمی نیا

وحدت تاکتیک نیست/ گفتگو با نجف لکزايی 

نبايد اهل بیت را منحصر در تشیع کنیم/ گفتگو با علی آقا نوری 

پژوهش هاي ما مساله محور نیستند/گفتگو با محمدعلی فتح اللهی 

وحدت اسالمي بايد در فرآيند تربیت ديني برجسته شود/ گفتگو با حجت االسالم غريب رضا  

کمیت گرايي در علم و پژوهش فساد زاست/ گفتگو با حمید تنکابنی 

تفکر شريعتي، معطوف به عمل و تغییر است/ گفتگو با حمید تنکابنی 

عقبه تاريخي مقاومت مردم ايران در برابر غرب را بازخوانی کنیم/ گفتگو با موسی حقانی 

 اقتصاد مردمي جريان مردم ساالري ديني در عرصه اقتصاد است/ گفتگو با عادل پیغامی 

منشور حقوق شهروندي دولت بي حاصل است/ يحیی يثربی 

سنیستیزي در پوشش مبارزه با وهابیت!/ حامد رضايی 

تاريخ افالطوني هنر/ سیدمهدی ناظمی قره باغ 

استفاده از هنر در مسائل تربیتي/ آيت اهلل علی اکبر رشاد 

تعارض واقعي میان ايمان و کفر است و نه ايمان و عقل/ داود مهدوی زادگان 

براي شناخت خداوند بايد عاشق او باشیم/ سیدحسین نصر 

کتاب »فیلسوف نظر و عمل« 

کتاب فیلسوف سیاست 

کتاب »گلشن حقیقت«  

مناظره ارزيابي کارنامه دين/ با حضور علیرضا قائمی نیا و حسن محدثی
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عالقمندان می توانند مقاالت و مطالب خـود را برای 
مجله انديشـه مهر ارسال کنند.
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ــزارش گــــ

ــا  ــالمی« ب ــی اس ــوم اجتماع ــی عل ــیب شناس ــت »آس نشس
ــوم  ــکده عل ــانیا در دانش ــالم پارس ــت االس ــخنرانی حج س

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانش اجتماع
حجــت االســالم پارســانیا در ابتــدای ايــن نشســت بــا دســته 
ــالمی  ــانی اس ــوم انس ــورد عل ــود در م ــای موج ــدی نقده بن
ــی و برخــی اجتماعــی اســت.  گفــت: برخــی از نقدهــا معرفت
ــه  ــد بلک ــا کاری ندارن ــود مدع ــه خ ــی ب ــای اجتماع نقده

ــد. ــی گیرن ــر م ــای آن را در نظ کارکرده
ــه  ــوط ب ــگاه مرب ــن نقدهــا جاي وی ادامــه داد: هــر کــدام از اي
خــود را دارد. اشــکاالت مــی توانــد از ســنخ اجتماعــی و عینــی 
و تاريخــی باشــد و مــی توانــد صرفــاً معرفتــی باشــد. ديــدگاه 
ــا  ــن نقده ــک از اي ــدام ي ــه ک ــورد اينک ــی در م ــای مختلف ه
مهمتــر اســت، وجــود دارد کــه بحــث ديگــری را طلــب مــی 
کنــد. بنــده معتقــدم هــر دو دســته نقــد جايــگاه خــود را دارد و 

ــد جــای ديگــری را بگیــرد. هیچکــدام نمــی توان
ــانی  ــوم انس ــورد عل ــکال در م ــن اش ــرح اولی ــا ط ــانیا ب پارس
اســالمی گفــت: يــک اشــکال ايــن اســت کــه مــی گويــد بــه 
ــوم  ــگاری عل ــوم انســانی، کاالان ــد در عل ــردن لفــظ تولی کار ب
انســانی ناشــی مــی شــود، حــال آنکــه علــوم انســانی از ســنخ 
ــادی  ــای م ــیاء و کااله ــد اش ــط تولی ــا خ ــت و ب ــت اس معرف
تفــاوت دارد. در نهايــت علــوم انســانی و بــه طــور کلــی علــم 

تولیــد شــدنی نیســت.
وی در پاســخ بــه ايــن اشــکال گفــت: اگــر ما بــرای علــم ذات 
قائــل نباشــیم ايــن نقــد وارد نیســت امــا اگــر بــرای علــم ذات 
قائــل شــويم علــم تولیــد کردنــی نیســت بلکــه يافتنی اســت.

ايــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: اگــر بــرای علــم ذاتــی قائــل 
ــک  ــه ي ــی ب ــم وقت ــک و... عال ــل رياضــی و فیزي ــیم مث باش
حقیقــت علمــی می رســد نمــی توانــد بگويــد مــن آن را تولید 
کــردم چــون آن قانــون همیشــه بــوده اســت. بلکــه مــی تواند 

ماننــد ارشــمیدس بگويــد »يافتــم«.
ــود را دارد در آن  ــه ذات خ ــی ک ــن حقیقت ــا اي ــزود: ام وی اف
ــان از جهــان خــودش وارد ذهــن پژوهشــگر مــی شــود و  زم
ــدا  ــم راه پی ــم و تعل ــه تعلی ــه وی آن را نوشــت و ب ــد از آنک بع
کــرد وارد فرهنــگ و جهــان ســوم مــی شــود. ورود معرفــت 
ــذا  ــت ل ــان اس ــالش انس ــل ت ــوم حاص ــان دوم و س ــه جه ب

ــد انســانی اســت. تولی
ــم احــکام هندســه را عــوض  پارســانیا گفــت: مــن نمــی توان
کنــم امــا مــی توانــم آن را بفهمــم و وارد جهــان خــودم کنــم 
و بــا او متحــد شــوم. اتحــاد مــن بــا او تولیــد مــن اســت و اگــر 
بخواهیــم آن را وارد زبــان و کتابــت کنیــم، تولیــد خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: ايــن نــگاه دوگانــه تولیــدی بــودن و يــا يافتنــی 
ــه ذات  ــی از دوگان ــه ناش ــد ک ــی کن ــل م ــم را ح ــودن عل ب

ــودن آن اســت. ــا برســاخته ب ــم و ي داشــتن عل
ايــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: همــه علــوم از آن جهــت کــه 
ــالش و  ــی شــوند حاصــل ت ــگ و ذهــن انســان م وارد فرهن
ــاخته  ــی، برس ــاظ ذات ــه لح ــا ب ــت ام ــان اس ــش انس کوش
ــرای  ــد کــه ب ــد را کســی آســیب مــی دان نیســتند. لفــظ تولی

ــد. ــل باش ــم ذات قائ عل
وی افــزود: روش رســیدن بــه ذات يــک معرفــت يــک بحــث 
ــری  ــث ديگ ــوم بح ــان س ــع آن در جه ــت و روش توزي اس

ــت. اس
ايــن اســتاد دانشــگاه در مــورد اشــکال ديگــری کــه مطــرح 
شــده گفــت: يــک اشــکال ديگــر وجــود دارد کــه مــی گويــد 

بــر خــالف تصــور شــايع، علــوم انســانی غربــی، علــم محض 
و دارای خصوصیــت عینیــت اســت. بــه بیــان ديگــر علــم بــر 
ــه ای عــام و جهــان شــمول اســت و  خــالف فرهنــگ، مقول
ــه اقســام  ــوان آن را ب ــدارد کــه بت ــه اقلیــم خاصــی ن ــق ب تعل
ــوم  ــرد. عل ــی و ســکوالر تقســیم ک ــا دين ــی ي ــرقی و غرب ش
ــفه و  ــن و فلس ــا دي ــت ب ــم اس ــه عل ــت ک ــانی از آن جه انس
ايدئولــوژی و فرهنــگ متفــاوت اســت. پــس مخالفت بــا علوم 
انســانی غربــی بلکــه حتــی غربــی خوانــدن آن صــواب و بــه 

جــا نیســت.
ــکال  ــن اش ــت: اي ــکال گف ــن اش ــه اي ــخ ب ــانیا در پاس پارس
ــر يــک مبنــای معرفت شناســی خــاص اســت.  هــم مبتنی ب
ــکال در  ــک اش ــم ي ــکال ه ــن اش ــم اي ــم بگوي می خواه
ــه ای  ــک عقب ــه ي ــت ک ــکالی اس ــک اش ــت، ي ــأ نیس خ
دارد و می تــوان از آن مبانــی پرســش کــرد و آن ايــن 
ــالمی  ــی، اس ــرقی، غرب ــذا ش ــم ذات دارد، ل ــه عل ــت ک اس
ــه اســالمی  ــد ب ــه معتق ــدارد. کســانی ک ــر اســالمی ن و غی
ــم ذات  ــه عل ــا ک ــن معن ــد در اي ــتند باي ــوم هس ــردن عل ک
ــا  ــاوری ب ــا پرسشــگر همــراه باشــند و اال نبــود ذات ب دارد ب

ــت. ــازگار نیس ــن داری س دي
وی ادامــه داد: ايــن بــا ديــن ســازگار نیســت کــه کســی معتقد 
باشــد آنچــه در کتــاب مقــدس او )قــرآن( اســت، ايــن معانــی 
بــرای خودشــان ذات نــدارد و مــا بــرای يــک ســری نیازهــای 
اجتماعــی و کارکردهايــی کــه داشــته اند ايــن معانــی را 

ســاخته ايم.
ايــن اســتاد دانشــگاه گفــت: ايــن اشــکال گاهــی وســیع تــر 
ــودن  ــی ب ــه دين ــا فلســفه ب ــل ي ــه عق ــود ک ــی ش مطــرح م
متصــف نمــی شــود. گاهــی نیــز گفتــه مــی شــود علــم بــه 
دينــی بــودن و غیــر دينــی بــودن متصــف نمــی شــود بلکــه 

ــر دينــی و ســکوالر باشــد. ــد غی ــم و عقــل باي عل
وی افــزود: علــم بــر حســب ذات خــودش بــه دينــی بــودن 
ــه  ــم ارائ ــود. ذات عل ــف نمی ش ــودن متص ــی ب ــا غیردين ي
ــت را  ــه می خواهــد حقیق ــوری اســت ک ــت اســت و ن حقیق
نشــان دهــد. يعنــی عقــل و علــم بــر حســب ذات خــودش 
ــوه ای اســت  ــل آن ق ــه ســکوالر. عق ــی اســت و ن ــه دين ن

ــم  ــد. عل ــته باش ــت را داش ــناخت حقیق ــد ش ــه می خواه ک
ــت  ــناخت حقیق ــال ش ــت. ح ــناخت حقیق ــان ش ــی هم يعن
نــه دينــی اســت و نــه غیردينــی، نــه آســیايی اســت و نــه 
ــم  ــت عل ــد حقیق ــه می گوين ــانی ک ــت. کس ــی اس اروپاي
ــت  ــه حقیق ــد ک ــا می کنن ــدر خط ــت همان ق ــکوالر اس س

ــد. ــی دانن ــی م ــل را دين ــم و حقیقــت عق عل
پارســانیا گفــت: امــا عالــم يعنــی کســی کــه به دنبال شــناخت 
اســت بــه لحــاظ واقــع در جهــان دوم و در عرصــه فرهنــگ، 
ــا  ــع م ــزی کــه درواق ــی چی ــار خطــا هــم می شــود. يعن گرفت
ــک  ــد. ي ــا باش ــت علم نم ــن اس ــم ممک ــم می نامی آن را عل
فرهنگــی ممکــن اســت دچــار خطــا شــود، و يــک معرفــت 

عمومــی باشــد امــا معرفتــی يقینــی نباشــد، گمانــی باشــد.
وی ادامــه داد: مــا در جهــان دوم و جهــان ســوم، يعنــی ذهــن 
افــراد و درون فرهنــگ بــا علــم نــاب مواجــه نیســتیم، دچــار 
ــا  ــار خط ــه دچ ــی ک ــن مثال ــويم. بهتري ــم می ش ــا ه خط
ــويم.  ــض می ش ــار تناق ــه دچ ــت ک ــی اس ــويم، زمان می ش
بعــد از تناقض هــا برمی گرديــم و مجــدد ببینیــم چــرا 
ــی ديگــر در جهــان  ــه بیان ــه حقیقــت برســیم. ب نتوانســتیم ب
واقــع آنچــه علــم گفتــه می شــود، الزامــاً علــم نیســت. ممکن 
ــی  ــه از جهان ــويم ک ــه می ش ــی مواج ــا عالمان ــا ب ــت م اس
کــه خبــر می دهنــد، يــک جهــان ماتريالیســتی اســت، 
ــی  ــه دنیاي ــف ب ــودش، متص ــوم خ ــل معل ــا به دلی ــم اينه عل
ــا  ــدارد ب ــی ن ــن منافات ــود. اي ــودن می ش ــکوالر ب ــودن و س ب
ــم در جهــان دوم  ــم ذات دارد. عل ــل باشــیم عل ــا قائ اينکــه م
ــدن  ــا ش ــار خط ــن گرفت ــود و اي ــا می ش ــار خط ــوم گرفت و س
صحنــه تناقضــات می شــود. عــده ای از يــک جهــان قدســی 
ــوی ســخن  ــان دنی ــک جه ــده ای از ي ــد و ع ســخن می گوين

می گوينــد.
ــر  ــه غی ــم ب ــرای اتصــاف عل وی گفــت: راه هــای ديگــری ب
دينــی يــا دينی بــودن مــی توانــد وجــود داشــته باشــد. ممکن 
اســت آئیــن مــن توصیــه بــه فراگیــری علــم خاصــی را کنــد 
ــا  ــی ي ــزی دين ــاظ تجوي ــه لح ــم ب ــورت عل ــن ص ــه در اي ک
ــی  ــز م ــه لحــاظ موضــوع نی ــم ب ــود. عل ــد ب ــی خواه غیردين

ــا غیــر دينــی متصــف شــود. ــه دينــی ي ــد ب توان

حجت االسالم پارسانیا عنوان کرد؛

علم ذاتاً نه سکوالر است نه دینی/ مخالفت با علوم انسانی غربی به جا نیست
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ــزارش گــــ

ــان و  ــن- آلم ــی ژاپ ــز فرهنگ ــس مرک ــی رئی ــه اهاش ريوزوک
ــه همــت انجمــن  ــه ب ــو در جلســه ای ک اســتاد دانشــگاه کیوت
ــود در  ــده ب ــب داده ش ــران ترتی ــی اي ــان فرهنگ ــفه می فلس
ــات و فلســفه دانشــگاه  ســالن شــهید مطهــری دانشــکده ادبی
ــنت  ــاره کشــاکش س ــته درب ــنبه گذش ــی سه ش عالمه طباطباي

ــت. ــخنرانی پرداخ ــه س ــی ب ــه ژاپن ــه در انديش و مدرنیت
ــد 1۹44 و ۷۲  ريوزوکــه اهاشــی، اســتاد برجســته فلســفه متول
ســاله اســت. اهاشــی به جهــت تبــار فلســفی از نــوادگان علمی 
نیشــیتانی و شــاگرد مکــس مولــر اســت. وی بــه لحاظ فلســفی 
متاثــر از ديــدگاه مکتــب کیوتــو اســت و مهم تريــن عضــو زنــده 
ايــن مکتــب به شــمار مــی رود. از زمــان نــگارش رســاله  دکتری 
ــان  ــفی می ــه فلس ــه مواج ــر ب ــلینگ و هیدگ ــاره ش ــود درب خ
ــد  ــرقی عالقه من ــر ش ــی و تفک ــه غرب ــان انديش ــی می فرهنگ
ــب  ــر در مکت ــی تفک ــئله اصل ــه مس ــت.موضوعی ک ــده اس ش
کیتــو نیــز هســت. ايشــان کتابــی را بــه زبــان آلمانــی در ســال 
ــال  ــه ح ــا ب ــد. وی ت ــر کرده ان ــورد منتش ــن م 1۹۹۲ در همی
در 1۷0 ســخنرانی در کشــورهای مختلــف جهــان از ســوئیس 
ــح  ــه توضی ــوان ب ــن و تاي ــا چی ــه ت ــکا گرفت ــان و آمري و آلم

ــت. ــه اس ــود  پرداخت ــای خ ايده ه
ــت: »  ــران گف ــود در اي ــن ســخنرانی خ ــاز آخري اهاشــی در آغ
ايــن آخريــن ســخنرانی مــن در ايران اســت. در ســه درســگفتار 
پیشــین  مســئله ای را مطــرح کــردم کــه بــا هــم در يــک پیونــد 
ــن  ــزا از اي ــی مج ــه صورت ــروز ب ــار ام ــد و گفت ــدام وار بودن ان

ــود.« ــراد می ش ــله اي سلس
پروفســور اهاشــی در ايــن درســگفتار با بررســی مــوارد متعددی 
ــه در انديشــه و جهــان  ــه بررســی کشــاکش ســنت و مدرنیت ب
ژاپنــی پرداخــت. وی در قســمت اول ايــن درســگفتار  بــا اشــاره 
بــه فاجعــه رخ داده در نیــروگاه اتمی فوکوشــیما و پرســش هايی 
ــاره ذهنیــت ژاپنــی ايجــاد کــرد گفــت: »يــک جنبــه  کــه درب
ــا  ــددی در اروپ ــانه های متع ــه رس ــه، آن چنان ک ــن تجرب از اي
گــزارش کردنــد، ايــن بــود کــه پــس از ايــن فاجعــه هیــچ جــا 
غــارت و خرابــکاری رخ نــداد. البتــه مــوارد معــدودی ســرقت و 
کالهبــرداری گــزارش شــد. امــا اصــل اين کــه چنیــن مــواردی 
خبــری شــدند شــاهدی بــود بــر ايــن کــه بخــش اعظــم مــردم 
ــا هــم  ــد و ب ــا چــه حــد منضبــط بودن در مناطــق فاجعــه زده ت
همــکاری کردنــد. در ايــن زمینــه آنچــه نظــر مــرا جلــب کــرد، 
پرسشــی بــود که از ســوی يــک خانــم خبرنــگار آلمانــی مطرح 
ــا ژاپنی هــا مردمــی فاقــد احســاس اند؟ چــرا  شــد. او پرســید آي
کــه مــردم به رغــم چنیــن ضربــه بزرگــی و نیــز از دســت دادن 
تمــام دارايــی خــود همچنــان ماننــد قبــل، دســت کم بــه ظاهــر 
بــه نحــو مســالمت آمیز و بــا پشــتکار بــا هــم کار می کردنــد.«
وی در ادامــه بــا بررســی چهــار مــورد روت بِنِديکت، واتســوجی 
تِتســورو، شــوزو کوکــی و ُتوراتارو شــیمیمورا به تشــريح ذهنیت 
ژاپنــی در نــزد مخاطبــان پرداخــت. چهــار مــوردی کــه در ادامه 

می توانیــد خالصــه ای از آن هــا را مطالعــه کنیــد.

نگرش اول: روت بندیکت:
اهاشــی گفــت: »روزگاری در اثنــای جنــگ جهانــی دوم بــه 
ــب  ــن از جان ــاره ژاپ ــی درب ــکا تحقیق ــت آمري ــفارش دول س
ــی  ــم محقق ــت. خان ــورت گرف ــی ص ــم آمريکاي ــک خان ي
ــام روت بنديکــت. وی عنــوان تحقیــق خــود را چنیــن  ــه ن ب
ــی.  ــگ ژاپن ــای فرهن ــیر: الگوه ــاد: گل داوودی و شمش نه
ــده  ــن خوانن ــی دوم در ژاپ ــگ جهان ــس از جن ــاب پ ــن کت اي
ــارض  ــش متع ــه در آن دو گراي ــرد؛ چراک ــدا ک ــی پی فراوان

ــر  ــه تصوي ــاد فرهنگــی ب ــا دو نم ــه ب ــی ماهران ــت ژاپن ذهنی
ــدان  ــوان نشــان خان ــه عن ــود. گل داوودی ب کشــیده شــده ب
ــک  ــی ي ــن داراي ــوان مهم تري ــه عن ــیر ب ــلطنتی و شمش س
شهســوار. علــی رغــم نقــدی کــه بــه جهــت رويــارو 
قــراردادن بســیار ســاده ســويه های متعــارض فرهنــگ 
ــی او  ــل هرمنوتیک ــا تحلی ــد ام ــت وارد ش ــه بنديک ــی ب ژاپن
ــات  ــر از تحقیق ــی فرات ــوان گام ــی را می ت ــت ژاپن از ذهنی

ــمار آورد.« ــه ش ــه ب ــن زمین ــین در اي پیش

نگرش دوم: واتسوجی تتسورو
ــخ  ــه تاري ــوط ب ــاهدات مرب ــل مش ــه داد: »در اص وی ادام
انديشــه ژاپنــی مدت هــا پیــش از بنديکــت از جانــب 
واتســوجی تتســورو، فیلســوف ژاپنــی در پیــش گرفتــه شــده 
بــود. واتســوجی متولــد همــان ســالی اســت کــه هیدگــر در 
ــه  ــن ب ــاز در ژاپ ــان آغ ــود. وی از هم ــده ب ــا آم ــه دنی آن ب
عنــوان نويســنده نابغــه آثار فلســفی شــناخته شــد. واتســجی 
ــک فرصــت  ــدن ي ــال گذارن ــن در ح در ســال 1۹۲۷ در برلی
مطالعاتــی بــود. همــان ســالی کــه مارتیــن هیدگــر هســتی و 
زمــان را منتشــر کــرد. واتســوجی کــه خــود را رقیــب هیدگــر 
ــر هســتی  ــزی طرحــی در براب ــی ري می دانســت ســعی در پ
ــش از  ــر در تحلیل ــود هیدگ ــد ب ــت. وی معتق ــان  داش و زم
دازايــن انســانی بیــش از حــد بــه مولقــه زمان منــدی 
ــی  ــه ای ناکاف ــه گون ــدی را ب ــکان من ــی م ــت داده، ول اهمی
ــاب  ــال 1۹35 کت ــت. او در س ــرار داده اس ــه ق ــورد مالحظ م
ــاد- ــودو ب ــی ف ــه تحت الفظ ــرد. ترجم ــر ک ــودو را منتش ف

ــی  ــر نگرش ــر س ــث ب ــاب، بح ــن کت ــت. در اي ــاک اس خ
ــر  ــت تاثی ــل، تح ــود و در اص ــان ب ــه انس ــانه ب اقلیم شناس
ــا انحــاء  ــرار داشــت. او کوشــید ت ــد هــردر ق يوهــان گوتفري
ــن  ــم در زمی ــوع اقلی ــه ن ــاس س ــر اس ــودن را ب ــان ب انس
تقســیم کنــد: صحــرا، چمــن زار و باران هــای موســمی. 
ــی  ــد. ويژگ ــمی می دان ــای موس ــرو باران ه ــن را قلم او ژاپ
بنیاديــن اهالــی ايــن اقلیــم ايــن اســت کــه در برابــر قــوای 
قهــری طبیعــی مطیــع و منفعل انــد. در ســرزمین ژاپــن 
اقلیــم بــه دلیــل وجــود کوه هــا و رودخانه هــای متعــدد 
ــتوايی  ــتان اس ــه در تابس ــت.ژاپن همیش ــوع اس ــیار متن بس

اســت؛ امــا در زمســتان بیشــتر اقلیمــی ســرد اســت. مــالزم 
بــودن دو خصوصیــت متعــارض ژاپنی هــا از نظــر واتســوجی 

ــرد.« ــأت می گی ــدگاه نش ــن دي از همی

نگرش سوم: شوزو کوکی
وی افــزود: » يــک فیلســوف فرهنــگ نابغــه ديگــری بــه نــام 
شــوزو کوکــی در دوران اربــاب و رعیتــی Edo  فرهنــگ 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــتخراج ک ــن را اس ــاص ژاپ ــناختی خ زيباش
ــد.  ــده خــود را می ياب ــان ظريــف و پیچی آن، ذهنیــت ژاپنــی بی
ــه  ــت.واژه iki ب ــرده اس ــذاری ک ــن ذوق را iki نامگ ــی اي کوک
آســانی قابــل ترجمــه نیســت. امــا عجالتــا مــن آن را بــه »غرور 
همــراه وقــار و خويشــتنداری همــراه بــا درک« ترجمه تفســیری 
 iki ــی از ــف کوک ــه در توصی ــد ک ــر ش ــد متذک ــم. باي می کن
خصوصیاتــی متضــاد بــا يکديگــر گــره می خورنــد؛ زيــرا انگیــزه 
ــت  ــا قاطعی ــه ب ــت زنان ــه، لطاف ــودداری زاهدان ــا خ ــک ب ارتی
شهســوارانه و خويشــتنداری منفعالنــه بــا شــجاعت غرورآمیــز 

ــته اند.« ــم پیوس ــه ه ب

نگرش چهارم: توراتارو شیمیمورا
اهاشــی تصريــح کــرد: »پرســش ايــن اســت کــه از ذهنیــت 
ژاپنــی کــه پیــش از ايــن بــه آن اشــاره کــردم، کــدام 
ــه  ــخ ب ــور پاس ــه منظ ــد؟ ب ــد می آي ــفی پدي ــه فلس انديش
ــارو شــیمومورا، يکــی از  ــه ای از تورات ــد مقال ايــن مســئله باي
ــو را  ــه کیوت ــیدا و فیلســوفی از مدرس ــارو نیش ــاگردان کیت ش
مــورد مطالعــه قــرار داد. عنــوان مقالــه ايــن اســت: ذهنیــت 
ــه  ــه ک ــن مقال ــی را از اي ــم جمالت ــا. مايل ــق ژاپنی ه و منط
ــیدا  ــط نیش ــه توس ــت ک ــی اس ــر اصطالحات ــر س ــش ب بحث
ــد:»  ــم. شــیمومورا می گوي اســتفاده و مشــهور شــد نقــل کن
آنچــه در فلســفه نیشــیدا، ايــن همانــی متناقض هــای 
ــذات مــکان  ــن بال ــق، تعی ــذات عــدم مطل ــن بال ــق، تعی مطل
ــک نظــام  ــی ي ــان شــد، مبان ــدی و بی ــر آن صورت بن و نظاي
ــز  ــتند ج ــزی نیس ــال، چی ــن ح ــد و در عی ــفی عظیم ان فلس
بیــان منطقــی نحــوه تفکــر  روزمــره مــا کــه نیازمنــد هیــچ 
متناقض هــای  اين همانــی  مفهــوم  نیســت.«  ســوژه ای 
ــد،  ــارو نیشــیدا کــه شــیمومورا آن را نقــل می کن مطلــق کیت
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ــا  ــت ژاپنی ه ــرای ذهنی ــژه ای ب ــفی وي ــان فلس بی
ــت.« اس

ژاپــن تــا پیــش از تجــدد نیــازی بــه درک 
مفهــوم شــرق و غــرب نداشــت

ــا  ــه واکاوای معن ــود ب ــخنرانی خ ــه س ــی در ادام اهاش
و جايــگاه واژه شــرق و جهت يابــی  نــزد ژاپنی هــا 
پرداخــت. وی گفــت:» کانــت در مقالــه ای تحــت 
ــا  ــه چــه معن ــی کــردن در انديشــه ب ــوان جهت ياب عن
ــن خورشــید را در آســمان  ــر م ــد:» اگ اســت؟ می گوي
ــروز  ــک نمی ــه اين ــه ای ک ــه گون ــم ب ــم، آن ه می بین
ــرب را  ــمال و غ ــرق، ش ــوب، ش ــم جن ــت، می توان اس
پیــدا کنــم امــا بــرای ايــن کار مــن کامــال به احســاس 
يــک تمايــز و فــرق نــزد ســوژه خــود نیازمنــدم، يعنــی 
بــه دســت راســت و چــپ.« مــن بــا ايــن نقــل قــول 
ــرای ژاپــن  از کانــت صرفــا می خواهــم بگويــم کــه ب
کــه ســرزمین طلــوع آفتــاب در شــرق اســت، مســئله 
ــئله  ــود. مس ــئله نب ــد مس ــای مدي ــی مدت ه جهت ياب
هنگامــی جــدی شــد کــه مشــخص شــد کشــورهای 
مغــرب زمیــن بــر تمــام زمیــن ســیطره دارنــد. تمــدن 
ــی ايســتاده  ــر نظام ــروی قاه ــس نی ــه در پ ــی ک غرب
ــرای  ــود ب ــید ب ــه خورش ــه منزل ــن ب ــرای ژاپ ــود، ب ب
جهت يابــی. مغــرب زمیــن بــه عنــوان منطقــه ای کــه 
خورشــید در آن غــروب می کنــد، بــرای ژاپــن منطقــه 

ــود.« ــوع خورشــید فرهنگــی ب طل

ــفه  ــه فلس ــه مثاب ــی ب ــر کنفسیوس تفک
شــرق

ــه  ــاره ب ــا اش ــو ب ــب کیوت ــته مکت ــره برجس ــن چه اي
تاريخچــه ترجمــه فلســفه در ژاپــن گفت: »انديشــیدن 
در شــکل فلســفه در معنايــی کــه نقــل شــده اســت، 
تنهــا در اروپــا پديــد آمــد. فلســفه بــه معنــای اخــص 
ــن  ــت. اي ــداده اس ــود ن ــن وج ــر در ژاپ ــه پیش ت کلم
بــدان معناســت کــه نخســتین گام بــرای طرح فلســفه 
ــاز  ــفه آغ ــوم فلس ــه مفه ــا ترجم ــن ب ــرب در ژاپ غ
ــن  ــی در ژاپ ــات غرب ــه ادبی ــگام ترجم ــد. پیش می ش
ــود.  ــه نیشــی ب ــام آمام ــه ن ــک ســامورايی جــوان ب ي
نیشــی دقیقــا در دوران گــذار ژاپــن از وضعیــت اربــاب 
رعیتــی بــه نظــام سیاســی مــدرن زندگــی می کــرد. او 
بــه عنــوان مثــال فلســفه غــرب را تفکــر کنفسیوســی 
در اروپــا نامیــد. ايــن داللــت بــر ايــن دارد کــه نیشــی 
تفکــر کنفسیوســی را فلســفه شــرق می دانســته 

ــت.« اس

ــه شــفاف  ــم نیم ــک جس ــد ی ــه مانن ترجم
ــت اس

ــز  ــا گري ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در پاي اهاش
ــتاورد  ــره دس ــه يکس ــت:» ترجم ــه گف ــر ترجم ناپذي
منفــی نــدارد. اگــر ماننــد هیدگــر زبــان را خانــه وجــود 
ــن  ــره اي ــق پنج ــه از طري ــت ترجم ــد گف ــم باي بدانی
ــه  ــی نیم ــب ماهیت ــره صاح ــد. پنج ــه رخ می ده خان
ــور می دهــد  ــا را عب شــفاف اســت کــه بعضــی چیزه
ــم  ــار ه ــه انب ــر خان ــه ه ــه. البت ــا را ن و بعضــی چیزه
دارد. در انبــار هیــچ پنجــره ای درکار نیســت. اگــر 
ــده در  ــی ش ــای مخف ــی را چیزه ــای عرفان گنجینه ه
ايــن انبــار در نظــر بگیريــم بايــد بگويــم آنــگاه ديگــر 
ــت. در  ــو نیس ــه و گفت وگ ــه ترجم ــاد مفاهم راه ايج

ــت.« ــا ســخن گف ــق دل ه ــد از طري ــا باي ــن ج اي

ــته  ــتاد بازنشس ــفه و اس ــدگار فلس ــره مان ــدی چه ــم مجته کري
ــه  ــت« ک ــجو اس ــوف دانش ــت »فیلس ــران در نشس ــگاه ته دانش
ــد،  ــزار ش ــی برگ ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــکده مطالع در پژوهش
ــرد و  ــاز ک ــی آغ ــعری از فردوس ــان ش ــا بی ــود را ب ــخنرانی خ س
ــا  ــه ژرف ــد ب ــه باش ــخن هرچ ــد »س ــی گوي ــی م ــت: فردوس گف
نگــر« در واقــع ايــن کار فیلســوف اســت. هــر کــه بــه بــاور خــود 

ــت. ــوف نیس ــت فیلس ــفه باف فلس
ــن  ــد اي ــفه باي ــی فلس ــرد: دانشــجويان اصل ــد ک ــدی تاکی مجته
نکتــه را آويــزه گــوش خــود کننــد و آن را از يــاد نبرنــد که فلســفه 
ــد  ــه اول باي ــال تخصصــی اســت و آن را در وهل ــک رشــته کام ي
آموخــت چــون در مکتــب فلســفه نمــی شــود مســتمع آزاد بــود. 
ــا شــخص آزاده نباشــد  ــی آزاد نیســت. ت فیلســوف آزاده اســت ول

نمــی توانــد بــه حیطــه فلســفه ورود کنــد.
وی افـزود: سـهل انگاری های متـداول و مصادره بـه مطلوب های 
متـداول بـه چـه معنی اسـت؟ شـايد بـه نظـر برسـد ايـن دو يکی 
اسـت امـا در واقع متفاوتند. سـهل انـگاری های متـداول داللت بر 
جهـل دارد يعنی زائیـده عدم دقت اسـت اما مصادره بـه مطلوب ها 
بديـن گونه نیسـت بلکه يـک اراده منفـی در آن وجـود دارد. به اين 
معنی مطلبی را شـخصی فهمیده اسـت و می خواهـد آن را تحريف 

کنـد. يعنی فريب کاری اسـت.
ــا از  ــه آي ــت ک ــن اس ــوال اي ــا س ــت: ام ــه گف ــدی در ادام مجته
ــی وجــود داشــته اســت؟  ــن چیزهاي ــدای شــروع فلســفه چنی ابت
بــرای پاســخ بــه آن بايــد بــه تاريــخ فلســفه رجــوع کنیم. چــرا که 
حیــات فلســفه در حرکــت تاريخــی آن اســت و هــر فــردی نیازمند 
اســت کــه تاريــخ فلســفه را بدانــد. در ابتــدا فیثاغــورث اذعــان می 
کنــد کــه مــن حکیــم نیســتم بلکــه مــن حــب فلســفه دارم و مــن 
دانشــجوی فلســفه هســتم يعنــی در واقــع مــی گويــد کــه مــن 

مــی خواهــم بدانــم.
ــن جمــالت  ــان اينکــه اي ــا بی ــران ب ــدگار فلســفه اي چهــره مان
ــا مــن حکمــت شــروع  ــا اســت کــه ب ــه ايــن معن فیثاغــورث ب
مــی شــود، گفــت: در دل ايــن اصطــالح يــک نــوع تــن بــه کار 
دادن نهفتــه اســت. وقتــی بــه ســقراط مــی رســیم بــه نوعــی 
از ايــن ســهل انــگاری هــا و مصــادره بــه مطلــوب هــای رايــج 
ــر  ــراف ب ــقراط اعت ــعار س ــن ش ــد. بزرگتري ــی کن ــری م جلوگی
»نمــی دانــم« اســت. »نمــی دانــم« ســقراط بــه معنــی »نمــی 
ــه »دانســتن« دارد.  ــه اراده ب ــم« نیســت بلک ــه بدان ــم ک خواه
امــا چــه چیــزی ايــن انگیــزه را در او ايجــاد مــی کنــد؟ در واقــع 
شــرايط زمــان و حکومــت پريکلــس اســت کــه او را بــه اينجــا 

مــی رســاند.
اسـتاد دانشـگاه تهران در ادامه بیان کـرد: در آن زمان گروهی معلم 
يا دانشـمند )سوفیسـت هـا( جوانـان آتنـی را ترغیب به سـخنوری 
مـی کردنـد که سـقراط مخالـف آن بود. سوفیسـت ها بسـیار مورد 
توجـه بودنـد چرا که هـر فردی بهتر سـخن می گفـت، بهتر قدرت 
را در دسـت می گرفـت. يعنی با سـخنوری رقبای خـود را از میدان 
بیـرون مـی کردنـد و سـخنوری مهمتريـن حربـه برای به دسـت 
آوردن قدرت سیاسـی بود. در شـرايط آتن آن روز سقراط وظیفه ای 
را احسـاس مـی کند که در مقابل سوفیسـت ها موضـع گیری کند.
ــقراط  ــويد س ــی ش ــه م ــما متوج ــاله ش ــن رس ــت: در مت وی گف
ــن اســت  ــا اســتادی و زيرکــی تمــام مترصــد اي نمــی ترســد و ب
کــه فرصتــی پیــدا کنــد و درس بدهــد. يعنــی در جلســه محاکمــه، 
ــد آداب  ــی خواه ــع م ــقراط درواق ــردازد. س ــه درس میپ ــقراط ب س

ــد. ــد و مــی خواهــد دانشــجو بپروران ــس کن دانشــجويی را تدري
مجتهــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاريــخ فلســفه در غــرب افــزود: 

در دوره شــارلمان يعنــی قــرن 8 و ۹ میــالدی، شــارلمان عــالوه بر 
کارهــای سیاســی در همــان زمــان مــی فهمــد کــه هیــچ نهضتی 
در دنیــا بــدون نهضــت فرهنگــی مقــدور نیســت. بــرای ايــن کار 
ــم  ــک معل ــع ي ــه در واق ــورک ک ــن ي ــام الکوئی ــه ن از شــخصی ب
انگلیســی اســت کمــک مــی گیــرد. يــورک مدارســی را در ســطح 
کشــور درســت مــی کنــد کــه کــم کــم آنهــا گســترش پیــدا مــی 
کنــد و در واقــع اسکوالســتیک شــروع مــی شــود و ايــن معلمــان 

هســتند کــه تاريــخ امــروز غــرب را ســاخته انــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه معنــی کلمــه School کــه بــه معنــی 
فراغــت اســت افــزود: ايــن کلمــه بــه معنــی ايــن اســت کــه مــن 
ايــن همــت را دارم کــه وقتــم را بــرای تحصیــل بگــذارم و در واقع 

فراغــت بــه معنــی همــت بــه کار اســت.
مجتهــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــکل گیــری دانشــگاه هــا در 
ــتن  ــرای بس ــع ب ــرن 13 در واق ــا در ق ــگاه ه ــت: دانش ــرب گف غ
ــام  ــه ن ــاپ ب ــر پ ــه تحــت نظ ــد ک ــی درســت ش ــدارس ابتداي م
صنــف معلمــان شــکل گرفــت و مطالبــی کــه در آنهــا گفتــه مــی 
شــد بــه رم فرســتاده مــی شــد و بعــد از تائیديــه از پــاپ اســتفاده 
مــی شــد. بايــد در اينجــا بگويــم کــه دانشــگاه را صرفــا بــا پــول 

نقــد نمــی تــوان درســت کــرد بلکــه بايــد اراده ای باشــد.
وی افـزود: بـه هـر حـال فلسـفه يـک مسـئله دانشـگاهی يا به 
تعبیـری مسـئله اصلی دانشـگاه ها اسـت کـه متاسـفانه ما هیچ 
وقـت آن را در ايـران نداشـته ايم. اگر در دانشـگاه تفکـر، قدرت 
تفکـر و میـل بـه تفکـر نباشـد، رشـته هـای ديگـر، موضوعات 

ديگـر عمـق پیـدا نمـی کنـد و به صـورت بـازی در مـی آيد.
مجتهــدی در ادامــه گفــت: فاجعــه در اينجــا اســت کــه معلمــان 
مــا دانشــجو نیســتند هرچنــد کــه بايــد موقعیت معلمــان را بســیار 
مــورد توجــه قــرار داد امــا ايــن بــه ايــن شــرط اســت کــه مــا معلم 
واقعــی داشــته باشــیم. در بســیاری از زمــان هــا خیلــی از معلمــان 
شــیفته يــک مــرام هســتند امــا خیلــی وقتهــا معلمــان مــا شــیفته 
خودشــان هســتند. تظاهــر بــه فرهنــگ، دشــمن فرهنگ اســت و 
آن را از بیــن مــی بــرد. هیــچ کــدام از مــا عمیقــاً قبــول نمــی کنیم 
کــه بــا فکــر مــی شــود مســائل را حــل کــرد. چــرا الزمــه حــل 
يــک مســئله ابتــدا درســت مطــرح کــردن آن اســت. دانشــجوی 
خــوب، دانشــجويی اســت کــه اســتاد را مجبــور کنــد که دانشــجو 

باشــد.
ــگل  ــه ای از ه ــه جمل ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاد فلســفه در پاي ــن اس اي
خاطرنشــان کــرد: هــگل مــی گويــد اگــر فلســفه در دانشــگاهتان 

ــد. نیســت، دانشــگاه هايتــان حــال خوبــی ندارن

کریم مجتهدی:

فلسفه یک رشته کامال تخصصی است/
 معلمان ما دانشجو نیستند
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ــزارش گــــ

 جلســه نقــد و بررســی کتــاب »مطالعــات فرهنگــی دانشــگاهی در 
ايــران« بــا حضور نعمــت اهلل فاضلی، محمــد رضايی و نويســندگان 

اثــر در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
عبــاس کاظمــی نويســنده اثــر نــام بــرده در ابتــدای جلســه گفــت: 
پرداختــن بــه موضــوع مطالعــات فرهنگــی در ايــران از زمانــی کــه 
ــده  رشــته آن تاســیس شــد، آغــاز شــد. از ســال 1384 و 1385 بن
ــه فکــر تاســیس رشــته  ــن ديگــر از اســاتید ب ــد ت ــه کمــک چن ب
ــا  ــم. در ســال 1385 کنفرانســی ب ــام افتادي ــن ن ــا اي دانشــگاهی ب
موضــوع مطالعــات فرهنگــی در اســتانبول برگــزار شــد کــه نطفــه 

پرداختــن بــه ايــن موضــوع از همــان زمــان آغــاز شــد.
ــا  ــی ب ــای متفاوت ــه ه ــان نام ــا پاي ــان ســال ه ــزود: در هم وی اف
ــد و  ــته ش ــی نوش ــات فرهنگ ــذاری و مطالع ــت گ ــوع سیاس موض
پــس از آن هــم پروپوزالــی با موضــوع مطالعــات فرهنگی نوشــتیم 
و بــه پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگــی وزارت علــوم تحويــل داديــم. 
در آن زمــان پژوهشــگاه تمايلــی بــرای همــکاری نشــان نــداد امــا 
پــس از چنــد ســال از مــا خواســتند کــه ايــن کار را انجــام دهیــم و 
مــا هــم مشــغول شــديم و کار را بــه اينجــا رســانديم. کتــاب حاضر 
ــدی  ــدوارم در ســال هــای بع ــه امی ــر پژوهشــی اســت ک ــک اث ي

تغییــر و شــکل جديــدی پیــدا کنــد.

ــون  ــران مدی ــی در ای ــات فرهنگ ــت مطالع محبوبی
ــت ــایگان اس ــوش ش ــل داری ــرادی مث اف

نعمــت اهلل فاضلــی، دانشــیار انســان شناســی و مطالعــات فرهنگی 
ــن  ــه اي ــی در ادام ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
مراســم گفــت: مــن ايــن کتــاب را دو بــار خوانــدم يــک بــار همــان 
ــه  ــار هــم قبــل از آمــدن ب ــود يــک ب زمانــی کــه منتشــر شــده ب
ايــن جلســه. بــه عقیــده مــن در حــال حاضــر در کشــور مــا دربــاره 
خیلــی از رشــته هــا هنــوز اينگونه کتابــی نوشــته نشــده و ضرورت 
دارد کــه دانشــجويان و مراکــز تحقیقاتــی انجــام اينگونــه کارهــا را 
در برنامــه کارهايشــان قــرار دهنــد. ايــن نیــاز جامعــه دانشــگاهی 
ماســت کــه تجربــه کســانی کــه در رشــته هــای دانشــگاهی کار 
مــی کننــد را به صــورت مســتند داشــته باشــند چــون اينهــا تجربه 

يــک نفــر نیســت بلکــه تجربــه يــک رويــداد و اتفــاق اســت.
وی افــزود: اينکــه بیايیــم تجربه زيســته رشــته مطالعــات فرهنگی 
را مســتند کنیــم ارزش زيــادی دارد بــه همیــن دلیــل هــم بــه نظــر 
مــن ايــن کتــاب بايــد بــه صــورت گســترده و توســط همــه رشــته 
هــای علــوم انســانی خوانــده شــود تــا افــراد متوجــه شــوند شــکل 
گیــری يک رشــته دانشــگاهی جــدا از فرآينــد يادگیری آن نیســت. 
بــه عبــارت ديگــر يادگیــری يــک امــر انتزاعــی نیســت بلکــه در 
يــک بافــت خــاص سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی صــورت مــی 
ــان دچــار  ــری م ــت را نشناســیم يادگی ــا آن باف ــر م ــه اگ ــرد ک گی

اختــالل مــی شــود.
فاضلــی ادامــه داد: از ديگــر نقطــه قــوت هــای ايــن اثــر نــو آورانــه 
بــودن آن اســت و بــه نظــر مــن بهتريــن بخــش کتــاب بخشــی 
اســت کــه دربــاره مناقشــات فرهنگــی صحبــت مــی کند کــه اين 
بخــش  در صفحــات 18 تــا 34 آمــده اســت. زبــان ســاده و روان از 
ديگــر امتیــازات ايــن اثــر اســت ضمــن اينکــه مــا در حــوزه شــکل 
گیــری رشــته مطالعــات فرهنگــی، مقــاالت و نوشــته هــای زيادی 

داريــم امــا در قالــب يــک کتــاب مســتقل اثــری موجــود نیســت.
ايــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه صحبــت هايــش، پیشــگامی و توجه 
ــوس  ــه دانشــجويان، حضــور ملم ــه ب ــدی، توج ــم کلی ــه مفاهی ب
ــه  ــر و گون ــنده در اث ــوان نويس ــه عن ــی ب ــی واقع ــاس کاظم عب
شناســی از انــواع کارهــای مطالعاتــی کــه دانشــجويان انجــام داده 

ــت. ــاب دانس ــای کت ــر مزاي ــد را از ديگ ان
وی در ادامــه صحبــت هايــش بــه اشــکاالت احتمالی اثــر پرداخت 
و گفــت: نويســندگان عزيــز در ايــن کتــاب بــرای فهــم مطالعــات 
فرهنگــی در ايــران بــه ســراغ پايــان نامــه هــا رفتنــد و حاال ســوال 

مــن ايــن اســت کــه آيــا ايــن پايــان نامــه هــا مــی توانــد مبنايــی 
بــرای فهــم مطالعــات فرهنگــی دانشــگاهی باشــد يــا خیر؟ پاســخ 
مــن بــه ايــن ســوال منفــی اســت. اينکــه يــک رشــته را بر اســاس 
ــی  ــی کاف ــت ول ــوب اس ــم خ ــی کنی ــش ارزياب ــه هاي ــان نام پاي
نیســت. ضمــن اينکــه مطالعــات فرهنگــی دانشــگاهی مــا جــدا از 
مطالعــات فرهنگــی بیــرون دانشــگاهی مــا نیســت. بنابرايــن خوب 
ــگاه  ــه در دانش ــاتیدی ک ــش اس ــه نق ــاب ب ــن کت ــه در اي ــود ک ب
ــه مــی  ــا دانشــگاهیان پرداخت ــه رابطــه آنهــا ب ــد و ب حضــور ندارن

شــد.
ايــن اســتاد جامعــه شــناس ادامــه داد: ســهم زيــادی از مطالعــات 
ــت.  ــری اس ــای فک ــان ه ــه جري ــوط ب ــران مرب ــی در اي فرهنگ
ــه  ــان نام ــاس پاي ــر اس ــته ب ــک رش ــردن ي ــف ک ــن تعري بنابراي
دانشــجويان مبنــای درســتی نیســت. نکتــه ديگــر اينکــه مطالعات 
فرهنگــی جريانــی را در تحــول معرفت شــناختی و روش شــناختی 

ــه آن هــم اشــاره مــی شــد. ــود ب ــه وجــود آورده کــه خــوب ب ب
فاضلــی گفــت: اگــر قــرار بــود مطالعــات فرهنگــی را مــن بنويســم 
ــل  ــگاه مث ــرون دانش ــاتید بی ــگاهیان و اس ــد دانش ــه پیون ــا ب حتم
ــاره  ــور اش ــراد فرهادپ ــدی و م ــک احم ــرادی، باب ــی م محمدعل
مــی کــردم چــرا کــه مــا بخشــی از مشــروعیت مــان را از افــرادی 
مثــل فرهادپــور، احمــدی و شــايگان مــی گیريــم. اينهــا اســاتیدی 
هســتند کــه فضــا را آمــاده مــی کنند تــا مــا دانشــگاهی هــا درباره 
ــر  ــی حاض ــوزه عموم ــم و در ح ــرف بزنی ــی ح ــات فرهنگ مطالع
شــويم. محبوبیــت مطالعــات فرهنگــی در ايــران مديــون افــرادی 

ــوش شــايگان اســت. ــل داري مث
 دانشــیار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصريــح 
ــودم در مــورد اينکــه  کــرد: همچنیــن اگــر مــن جــای کاظمــی ب
مــا بــا مجموعــه مطالعــات فرهنگــی ايرانــی بــا جهــان چــه بــده 
ــه همــکاران  ــی ک ــن هاي ــی نوشــتم. مت ــز م بســتانی داشــتیم نی
دانشــگاهی و دانشــجويان مــا بیــرون از ايــران نوشــتند بســیار مهم 
ــکاران و دانشــجويان  ــا هم ــا ب ــای م ــوگ ه ــه ديال ــرا ک اســت چ
ــوزه  ــدی در ح ــای جدي ــه ه ــد يافت ــی توان ــی م ــی و غیرايران ايران

مطالعــات فرهنگــی بــه مــا بدهــد.
فاضلــی در پايــان پرداختــه نشــدن بــه شــاخ و بــرگ هــای رشــته 
مطالعــات فرهنگــی را از ديگــر ايــرادات کتــاب دانســت و توضیــح 
داد: تاريــخ فرهنگــی از 8 ســال پیــش کــه بنــده شــروع کــردم تــا 
االن خیلــی رشــد کــرده و امــروزه به يــک دســتور کار تبديل شــده 
ولــی در کتــاب دربــاره اينهــا هیــچ بحثــی نشــده اســت بــه بیــان 
ديگــر بــه شــاخ و بــرگ هــای وســیع رشــته مطالعــات فرهنگــی 
پرداختــه نشــده و مجموعــه کاری کــه انجــام شــده تصويــر خاص 
و محــدودی را مطالعــه کــرده اســت. مطالعــات فرهنگــی بايــد بــا 

انديشــه میــان رشــته ای بــا هــم مطالعــه شــود. چــون ايــن رشــته  
مشــروعیت ايــن را داد کــه اســتادان رســمی دانشــگاه هــا بــه حوزه 

عمومــی، رســانه هــا و مطبوعــات بیاينــد و حرفشــان را بگوينــد.

اســتدالل کافــی بــرای ادعاهــای مطــرح شــده وجود 
نــدارد

ــگ از  ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــاون پژوهش ــی مع ــد رضاي محم
ــت: يکــی از ســختی  ــن جلســه گف ــدان حاضــر در اي ــر منتق ديگ
ــن اســت  ــات فرهنگــی وجــود دارد اي ــی کــه در حــوزه مطالع هاي
ــاب  ــا ايــن کت ــدا کــرد ام ــوان مــرز و ســرحد آن را پی کــه نمــی ت
نوعــی تــالش بــرای نشــان دادن حد و مــرز يــک رخــداد اجتماعی 
در ايــران اســت در حالــی کــه مــا مــرز واضحــی هــم نمــی بینیــم. 
ــه آن  ــا ب ــه م ــه ک ــی از آنچ ــرنخ هاي ــاب س ــن کت ــع در اي در واق
ــن  ــه همی ــود، ب ــی ش ــدا م ــم پی ــی گويی ــی م ــات فرهنگ مطالع
ــن رشــته آشــنا بشــوند  ــا اي ــد ب خاطــر کســانی کــه دوســت دارن
ــد. در  ــاب را بخوانن ــن کت ــد اي ــی مــی توانن ــا هــر رشــته تحصیل ب
واقــع بــا خوانــدن اثــر ايــن دو نويســنده عزيــز، مــا مــی توانیــم بــه 
تاريــخ مطالعــات فرهنگــی نزديــک شــويم. ضمــن اينکــه در ايــن 
وانفســای نخوانــدن کتابهــای ديگــران ايــن اثــر کــم نظیــر اســت 
و نشــان از فروتنــی نويســندگان آن دارد کــه نشســتند و کوشــش 

ــد. ــده ان ــکاران و دوستانشــان را خوان هــای هم
وی افــزود: حــرف هــای مــن نقــد کتــاب نیســت بلکــه بــه ايــن 
ــه  ــودم کتــاب را ب معناســت کــه اگــر مــن جــای ايــن دوســتان ب
ــر خــاص نمــی  ــک نف ــخ را ي ــی نوشــتم. تاري ــر م ــه ای ديگ گون
ــی  ــل م ــودش را نق ــده خ ــت و اي ــی رواي ــر کس ــه ه ــد بلک نويس
کنــد. مطالعــات فرهنگــی هــم همیــن طــور اســت. ايــن دوســتان 
مــا، روايــت مطالعــات فرهنگــی را ايــن گونــه نوشــتند امــا مــن اگر 
بــودم بــه گونــه ای ديگــر مــی نوشــتم. در کتــاب حاضــر يــک نوع 
ــی  ــات فرهنگ ــش مطالع ــن پرس ــرای اي ــناختی ب ــش تبارش کوش
چگونــه در ايــران ممکــن اســت شــده، وجــود دارد ولــی مــا هیــچ 
ــا  ــه نظــر مــن اتفاق ــم. ب ــن پرســش را نمــی بینی ــاب اي جــای کت
بــر خــالف نظــر دکتــر فاضلــی فصــل مناقشــات فرهنگــی خیلــی 
مشــوش اســت چــون وقتــی صحبــت از مطالعــات فرهنگــی مــی 
شــود خلط مفهومی میــان فرهنــگ، مطالعــات فرهنگــی و مطالعه 
فرهنــگ بــه چشــم مــی خــورد. بــه بیــان ديگــر ســاختار بحــث 
ــا يکديگــر  در ايــن بخــش مشــوش اســت و نســبت بحــث هــا ب

روشــن نیســت.
ايــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در ايــن بخــش 
ايــن ســئوال کــه چــرا مطالعــات فرهنگــی در بعضــی از کشــورها 
آنچنــان کــه بايد رشــد نکــرده و يــا بحث مطالعــات پسااســتعماری 

عباس کاظمی:

مطالعات فرهنگی کمکی به طبقه محروم جامعه نکرده است
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ــزارش گــــ

مطــرح مــی شــود ولــی مــا هیچــگاه پاســخ ايــن ســئوال و توضیح 
ــان ديگــر  ــه بی ــم. ب ــاره مطالعــات پسااســتعماری را نمــی بینی درب
پیگیــری مناســب دربــاره محورهــای بحــث انجــام نمــی شــود و 
نوعــی تهاجــم ناخواســته بــه متــن صــورت مــی گیــرد. بــه عقیــده 
مــن ايــن فصــل تــالش ناتمــام نويســندگان بــرای تبییــن ادعايی 

نادرســت اســت.
رضايــی اضافــه کــرد: نويســنده در بخشــی از کتــاب نقــش 
ــگ  ــی پررن ــگ خیل ــوزه فرهن ــون را در ح ــل ارغن ــه ای مث مجل
ــون آن طــور کــه ايشــان اشــاره کــرده  ــی کــه ارغن کــرده در حال
ــار آن  ــوده . در کن ــر نب ــزرگ و موث ــم ب ــدر ه ــد در آن دوره آن ق ان
ــه کیهــان فرهنگــی و نقــش فرديــدی هــا هــم  مــی شــد کــه ب
ــه  ــر کاری ک ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــه داش ــگ توج ــوزه فرهن در ح
ايــن مطالعــات فرهنگــِی، مطالعــات فرهنگــی مــی کنــد ويژگــی 
ــده  ــبب ش ــی س ــی توجه ــن ب ــدارد و اي ــک ن ــی متودولوژي روش
ــه ايــن دام بیفتــد کــه جــز نوشــته هايــی کــه حاصــل  کــه کار ب
ــز ديگــری  ــه ای اســت چی ــان نام ــه پاي ــه و يافت ــدادی مصاحب تع

ــد. ــه نمان ــرای مطالع ب
ايــن اســتاد مطالعــات فرهنگــی در ادامــه بــه تعــدادی از ادعاهــای 
ــر  ــح داد: در بخشــی از اث ــرد و توضی ــاره ک ــاب اش نادرســت در کت
ايــن فرضیــه و ادعــا مطرح شــده که تحقیقــات مطالعــات فرهنگی 
مــا کارکــردی محافظــه کارانــه دارنــد در حالــی کــه اين اســتدالل 
بــه انــدازه کافــی قــوی نیســت و ادعــای بزرگــی اســت کــه نمــی 
تــوان بــا نوشــتن چنــد فصــل از يــک کتــاب چنیــن نتیجــه بزرگی 
گرفــت ضمــن اينکــه بنــا اين اســت کــه مطالعــات فرهنگــی يک 

ــال  ــا مث ــه! ي ــه کاران ــه محافظ ــد ن ــته باش ــادی داش ــرد انتق رويک
مطــرح شــده کــه مطالعــات بازنمايــی بــرای گــروه هــای خــاص، 
کلیشــه ای را دوبــاره کلیشــه کــرده و موجــب بــه حاشــیه رانــدن 
گــروه هــای حاشــیه ای بــه شــکل مضاعــف شــده کــه ايــن هــم 
ادعــای بزرگــی اســت. بــه طــور خالصــه در ايــن کتــاب دعــاوی 
مهــم و بزرگــی مطــرح مــی شــود کــه اســتدالل کافــی بــرای آن 

وجــود نــدارد.
ــن  ــاب اي ــن کت ــای اي ــر ادعاه ــرد: از ديگ ــه ک ــان اضاف وی در پاي
ــه  ــش را از طبق ــا موضوعات ــی اساس ــات فرهنگ ــه مطالع اســت ک
متوســط شــهر تهــران مــی گیــرد کــه بنــده بــا ايــن ادعــا و فرضیه 
موافــق نیســتم چــون کــه ايــن ادعــا، گويــی مــی خواهــد بگويــد 
مطالعــات فرهنگــی مــا طبقــه متوســط محــور اســت. در حالــی که 
ــد  ــان باي ــی در پاي ــدارد ول ــود ن ــن حــرف وج ــرای اي اســتداللی ب
تاکیــد کنــم کــه جنــس کار جنــس خوبــی اســت و خوانــدن کتاب 
فرصتــی اســت کــه به نفــع مطالعــات فرهنگــی اســت و مــن آن را 

بــه همــه توصیــه مــی کنــم.

ــتم  ــاب نوش ــجو کت ــک دانش ــراه ی ــه هم ــه ب از اینک
ــحالم خوش

ــدادی  ــه تع ــخ ب ــی در پاس ــاس کاظم ــن جلســه عب ــای اي در انته
از نقدهــای مطــرح شــده گفــت: در ابتــدا الزم اســت بگويــم کــه 
بنــده از ايــن جهــت کــه کتابــی را بــا همراهــی و همــکاری يــک 
ــرس  ــن ت ــون همیشــه اي ــیار خوشــحالم چ ــتم بس دانشــجو نوش
هــم بــرای اســتادان و هــم بــرای دانشــجويان دربــاره نوشــتن اثــر 

مشــترک وجــود داشــته اســت و امیــدوارم کــه کار مــا راهــی را در 
ايــن حــوزه بــاز کنــد.

ــه  ــه محافظ ــح داد: در زمین ــی توضی ــد رضاي ــه نق ــخ ب وی در پاس
ــه  ــای جامع ــر مبن ــن نتیجــه را ب ــا اي ــه م ــم ک ــد بگوي ــه باي کاران
آمــاری کــه در پايــان نامــه هــا وجــود داشــت بــه دســت آورديــم. 
در خصــوص طبقــه متوســط هــم بايــد بگويــم کــه ايــن موضــوع 
فقــط مربــوط بــه ايــران نیســت و يــک مســئله اجتماعــی اســت.

وی در پايــان اضافــه کــرد: نقــد کتــر فاضلــی بــه محــدود شــدن 
کتــاب در فضــای دانشــگاهی را مــی پذيــرم ولــی الزم اســت ايــن 
توضیــح را هــم بدهــم کــه نوشــتن کتــاب در ايــران کار ســاده ای 
نیســت. بنــده خیلــی چیزهــای ديگــری در کتاب نوشــته بــودم که 
خــط خــورده شــد. مــا در جامعــه ای زندگــی مــی کنیــم کــه بــه 
لحــاظ فرهنگــی و ايدئولوژيــک هنــوز چــپ اســت و حــاال در ايــن 
اوضــاع ابهاماتــی دربــاره مطالعــات فرهنگــی وجــود دارد کــه نمــی 
توانیــم دربــاره آن بــه ســادگی و بــا شــفافیت حــرف بزنیــم. ايــن 
ســردرگمی ناشــی از آن اســت کــه مــا هنــوز نمــی دانیــم مطالعات 
ــن  ــه باشــد. اي ــد چگون ــا کجــای جهــان اســت و باي فرهنگــی م
رشــته دانشــگاهی قــرار بــوده کــه از يــک امــرlocal  بیايــد، ولــی 
مــا در ايــن کتــاب گفتــه ايم کــه مطالعــات فرهنگــی در ايــن 10- 
ــه طبقــه محــروم جامعــه نکــرده جــز اينکــه  15 ســال کمکــی ب
يــک حــرف را دائمــا تکــرار کــرده اســت. بــه همیــن خاطــر هــم 
گفتیــم کــه کارکــرد محافظــه کارانــه دارد. مثــل بازنمايــی تصويــر 
زنــان کــه در تمــام ايــن ســالها يــک جــور بــوده و تغییــری نکــرده 

اســت.

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــانی در پژوهش ــوم انس ــو و عل ــت فوک نشس
ــد. ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ مطالع

ــاره  ــت درب ــن نشس ــدای اي ــدری در ابت ــدم حی ــین مق غالمحس
ــرد. وی  ــخنرانی ک ــربین« س ــت و سراس ــدرت- معرف ــه ق »نظري
گفــت: فوکــو در کتــاب »تولــد زنــدان« مــی گويــد دوره مــدرن و 
جديــد دوره ای اســت کــه در آن همــه چیــز تحــت کنتــرل اســت 
امــا پیــش از اينکــه در ايــن ســخنرانی بــه نظريــات فوکــو بپــردازم 

ــح دهــم. ــاره معمــاری سراســربین توضی قصــد دارم کمــی درب
ــه  ــال 1۷80 ک ــام در س ــاموئل بنته ــزود: س ــدری اف ــدم حی مق
ــت  ــم گرف ــود تصمی ــی در روســیه تشــکیل شــده ب قطــب صنعت
کــه يــک کارخانــه کشــتی ســازی راه بیانــدازد. بــرای راه انــدازی 
ايــن کارخانــه الزم بــود کــه کارگــران ماهــر آمــوزش داده شــوند و 
بــرای اينکــه ايــن آمــوزش هــا خــوب انجــام شــود نیــاز بــه يــک 

ــود. او در ســال 180۷ در ســنپترزبورگ مدرســه هنرهــا  ــاط ب انضب
ــه  ــاری ب ــی و معم ــه طراح ــه در آن مدرس ــرد ک ــدازی ک را راه ان
ــرار  ــا ق ــان کالس ه ــی توانســت در جري ــه او م ــود ک ــه ای ب گون
ــود و  ــد ب ــره مانن ــت داي ــه ايــن شــکل کــه مدرســه حال ــرد. ب بگی
وســط آن اســتوانه ای شــبیه بــرج مراقبــت قــرار داشــت کــه ناظــر 
ــان آمــوزش  ــرار گرفتــن در آن مــکان در جري ــا ق مــی توانســت ب
کارگــران قــرار بگیــرد. البتــه متاســفانه ايــن مدرســه چون ســاخته 
شــده از چــوب بــود طــی يــک آتــش ســوزی از بیــن رفــت. بنتهام 
پــس از آن پــروژه هــای ديگــری مانند ســاخت دانشــکده افســری 
ــر اســاس ايــن معمــاری انجــام داد کــه هــدف  و اماکــن ديگــر ب
همــه ايــن طــرح هــا نظــارت بــر دانشــجويان کارآمــوز و معلمــان 

ــن کار اســت. در حی
ايــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: در ســال 18۷8 جرمــی بنتهــام کــه 

فیلســوف و بــرادر ســاموئل بنتهــام اســت در نظريــات خــود  درباره 
اصــل مراقبــت صحبــت کــرد. او در ايــن نظريــه گفــت: از زندانیان  
ــا  ــا آنه ــد ت ــل بیاي ــه عم ــت ب ــر مراقب ــد حداکث ــدان باي ــل زن داخ
بتواننــد دوبــاره تربیــت شــوند و بــه چرخــه کار اجتمــاع بازگردنــد. 
ــن آن آدم در  ــت و انداخت ــع اس ــک منب ــی ي ــر آدم ــده ه ــه عقی ب
ــع اســت چنانچــه  ــن يــک منب ــی دور انداخت ــه معن ــه ب ســیاه چال
ــع  ــک اداره مناب ــم ي ــا ه ــه ادارات و نهاده ــه هم ــد ک ــی بینی م
انســانی دارنــد پــس امــروز هــم ايــن ديــد کــه هــر انســان يــک 
ــام دو پارادوکــس وجــود  ــه بنته ــع اســت وجــود دارد. در نظري منب
دارد. اول اينکــه زندانیــان بايــد ديــده شــوند . دوم اينکــه زندانیــان 
بايــد حتمــا محافظــت شــوند و در هــر حصــر باشــند. او بــرای ايــن 
کار دو راهــکار ارائــه داد. اول اينکــه زندانهــا بايــد دايــره ای شــکل 
و حــول يــک مراقــب باشــند دوم اينکــه درهــای ســلول پنجــره 
داشــته باشــند تــا بتــوان هــم زندانیــان را مشــاهده کــرد و هــم بــه 
آنهــا نــور داد. مشــکلی کــه ايــن نظريــه داشــت ايــن بــود کــه اوال 
مراقــب نمــی توانــد همیشــه حضور داشــته باشــد و بــه افــراد خیره 
شــود دوم اينکــه در يــک لحظه نمــی تواند همــه زندانیــان را يکجا 
ــه داده  ــد. بنابرايــن در اينجــا پیشــنهاد جديــدی توســط او ارائ ببین
شــد بــه ايــن شــکل کــه تمــام اطــراف بــرج مراقبــت کــه ناظــر 
بــر آن وجــود دارد بــا پــرده پوشــیده و دورتــادور آن ســوراخ شــود تا 
بــه ايــن شــکل زندانیــان شــاهد فــرد ناظــر نباشــند ضمــن اينکــه 

همــواره مــی داننــد کــه نظــارت مــی شــوند.

کارکردهای زندان از منظر فوکو
مقــدم حیــدری اضافــه کــرد: کاری کــه فوکــو کــرد ايــن بــود کــه 
مطــرح کــرد رويــت پذيــری بــا دانســتن و معرفــت يعنــی چیــزی 
کــه از آن علــم و علــوم انســانی در مــی آيــد رابطــه تنگاتنــگ دارد. 
فوکــو بــرای زنــدان ســه کارکــرد حبــس کــردن، محرومیــت از نور 
و پنهــان کــردن را قائــل شــد. زندانهــای سراســربین فقــط کارکرد 
اول فوکــو يعنــی حبــس کــردن را دارنــد در حالی کــه قبــال در دوره 
کالســیک زندانیــان بــه ســیاه چــال انداختــه مــی شــدند و آن دو 

غالمحسین مقدم حیدری عنوان کرد؛

جامعه مدرن یک جامعه مراقبتی است/ فوکو و علوم انسانی
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ــزارش گــــ

کارکــرد ديگــر زنــدان هــم صــدق مــی کــرد.
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
ــه عملکــرد زندانهــای سراســربین  ــا اشــاره ب فرهنگــی در ادامــه ب
گفــت: فرديــت و رويــت پذيــری، ماشــین ســوژه و منقادســازی و 
معرفت ســازی ســه عملکــرد زندانهــای سراســربین اســت. توضیح 
رويــت پذيــری ايــن اســت کــه افــراد وقتــی ديــده مــی شــوند می 
تواننــد کنتــرل شــوند. توضیــح ماشــین ســوژه هــم ايــن اســت که 
فوکــو معتقــد اســت معمــاری سراســر بیــن ماشــینی اســت بــرای 
خلــق و حفــظ مناســبات قــدرت، مســتقل از آن کســی اســت کــه 
آن را اعمــال مــی کنــد بديــن گونــه قــدرت خــودکار و غیرفــردی 
مــی شــود. زندانهــای سراســربین همچــون ماشــینی عمــل مــی 
ــی  ــود يعن ــد کــه محصــول آن ســوژه منقادســازی انســانها ب کنن
اينکــه ديگــر الزم نیســت کســی مــدام مــا را ببینــد و کنتــرل کنــد 
بلکــه هــر کســی يــاد مــی گیــرد کــه بايــد خــودش را در موقعیتــی 
کــه هســت کنتــرل کنــد. در توضیــح معرفــت ســازی هــم بايــد 
بگويــم کــه بــر اســاس معرفــت ســازی رفتــار بهنجــار از نابهنجــار 
تمیــز و راهکارهــای جديــدی داده مــی شــود و علــوم انســانی هــم 
بــه معنــی روانشــناختی کــه فوکــو در کتــاب تاريــخ جنــون خــود 

مــی گويــد چیــزی جــز ايــن نیســت.
بحــث ديگــر ايــن پژوهشــگر علــوم انســانی اعمــال قــدرت بــود. 
وی در ايــن بــاره توضیــح داد: اِعمــال قــدرت مجموعــه ای از کنش 
هــا در کنــش هــای ممکــن اســت بــه بیــان ديگــر اِعمــال قــدرت 
ــت امــکان هــا. فوکــو  ــارت اســت از هدايــت رفتارهــا و مديري عب
ــد و از  ــدرت از اعمــال نیروهــا حــرف مــی زن ــه جــای اعمــال ق ب
همیــن جــا بــه جامعــه انضباطــی مــی رســد. بــه عقیــد فوکــو بــا 
شــیوه سراســربین، قــدرت امــکان پیــدا مــی کند کــه به شــیوه ای 
پیوســته در بنیــان هــای جامعــه حتــی خردتريــن آنهــا هــم اعمــال 

شــود.
ــه  ــده فوکــو جامع ــه عقی ــان اشــاره کــرد: ب ــدری در پاي ــدم حی مق
مــا جامعــه نمايــش نیســت بلکــه جامعــه مراقبــت اســت. مــا بــه 
ــا  ــتیم. م ــی هس ــم يونان ــی پنداري ــه م ــه ک ــر از آنچ ــب کمت مرات
ــه  ــه روی صحن ــم و ن ــته اي ــر نشس ــی تئات ــای آمف ــه ه ــه در پل ن
ايــم بلکــه در ماشــین سراســربین جــا گرفتــه ايــم و در محاصــره 
اثرهــای قدرتــی کــه خودمــان آنهــا را تــداوم مــی بخشــیم و بــه 
بیانــی چــرخ دنــده ای از آن ماشــین هســتیم. خالصــه اينکــه همه 
مــا امــروز در ايــن ماشــین قــدرت قــرار داريــم. نکتــه جالــب اينکه 
فوکــو وقتــی مقالــه مــی نويســد خــودش هــم درون ايــن ماشــین 

قــرار دارد امــا وقتــی کــه کتــاب مــی نويســد ســعی مــی کنــد در 
آن ماشــین قــرار نگیــرد بــه همیــن دلیــل هم مــا نمــی توانیــم او را 

يــک جامعــه شــناس يــا فیلســوف و يــا روانشــناس بنامیــم.
ســخنران ديگــر ايــن مراســم، علیرضــا منجمــی از ديگــر اعضــای 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــود کــه دربــاره 
موضــوع » ابتنــای علــوم انســانی بــر پزشــکی بالینــی« ســخنرانی 

کــرد.

سالمت جای رستگاری را گرفته است
وی گفــت: فوکــو در يکــی از نوشــته هايــش مــی گويــد: اهمیــت 
علــم پزشــکی در تاســیس علوم انســانی روانشــناختی نیســت بلکه 
بــه ايــن دلیــل اســت کــه هســتی انســان بــه منزلــه علــم پوزيتیــو 
ــد از  ــرن 1۷ وبع ــو هــم از ق ــم پوزيتی ــی مــی شود.ســودای عل تلق
ــان،  ــان يونانی ــی زم ــته يعن ــد.در گذش ــاز ش ــه آغ ــالب فرانس انق
بیمــاری در جســم بیمــار النــه نمــی کنــد بلکــه بیمــاری نتیجــه 
بــه هــم خــوردن اخــالط اســت. بــه عقیــده فوکــو در دوره مــدرن 
بیمــاری مــکان مند شــده اســت و اينکــه بیمــاری را چیــزی بدانیم 
کــه در بــدن انســان النــه کــرده اولیــن قــدم بــرای تبديــل شــدن 

انســان بــه ســوژه اســت.
ــخیص و  ــل تش ــکی مث ــم پزش ــو مفاهی ــر فوک ــزود: از نظ وی اف
ــم علمــی و انتزاعــی نیســتند کــه حاصــل طبقــه  بیمــاری مفاهی
بنــدی بیمــاری هــا باشــند بلکــه مفاهیمــی هنجــاری و تجويــزی 
انــد. بــه عقیــده او در دوره مــدرن رســتگاری جــای خــودش را بــه 
ســالمت داده بنابرايــن انســان هــا بــه جــای رســتگار شــدن دنبال 
ســالم بــودن هســتند و ايــن ايــده در تمــام آثــار فوکــو وجــود دارد.

کنترل های بیرونی و درونی گفتمان
حمیدرضــا نمــازی پزشــک، پژوهشــگر فلســفه و اخــالق و همــکار 
ــران  ــگاه ته ــات دانش ــکده الهی ــه ای در دانش ــالق حرف ــروه اخ گ
آخريــن ســخنران ايــن مراســم بــود کــه دربــاره موضــوع مهارهای 
ــه  ــا وظیف ــدا اخالق ــت: در ابت ــرد. وی گف ــخنرانی ک ــاری س گفت
خــودم مــی دانــم کــه بگويــم داشــته هايــم دربــاره ايــن موضــوع و 
ســخنرانی را مديــون اســتادم يوســف ابــاذری هســتم. فوکــو کتابی 
بــا نــام » نظــم گفتــار« نوشــته کــه در ايــران هــم باقرپرهــام آن را 
ترجمــه کــرده. ايــن کتــاب مجموعــه ســخنرانی هــای فوکــو و از 
ــرای  معــدود کتــاب هايــی اســت کــه از اصــول روش شــناختی ب

نقــد گفتمــان هــا ســخن گفتــه اســت.
ــه  ــتند ک ــا هس ــری چیزه ــو يکس ــده فوک ــه عقی ــزود: ب وی اف

ــود  ــه خ ــت ک ــد. ممنوعی ــی کنن ــرل م ــرون کنت ــان را از بی گفتم
شــامل ســه دســته تابــوی object، مناســک موقعیــت و موقعیت 
ــا و  ــن خط ــل بی ــرد و تقاب ــیم و ط ــود. تقس ــی ش ــاری م انحص
حقیقــت. ممنوعیــت مثــل اينکــه مثــال موضوعاتــی مثل  ســکس 
و يــا سیاســت خــود بــه خــود باعــث مــی شــوند کــه مــا گفتمــان 
را کنتــرل کنیــم. تقســیم و طــرد هــم يعنــی اينکــه تقســیم بنــدی 
کــردن در گفتمــان هــا راه را بــرای طــرد شــدن بــاز مــی کنــد. امــا 
دربــاره مــورد ســوم هــم اينکــه يــک موقعــی حقیقــت بــه کســی 
ــا  ــج و ب ــه تدري ــا ب ــد ام ــی ش ــاع داده م ــی زد ارج ــرف م ــه ح ک
گذشــت زمــان، منطــق، بــار حقیقــت را بــه دوش کشــید بــه بیــان 
ــه ايــن موضــوع  ــوط ب ــه حقیقــت کــه مرب ديگــر اراده معطــوف ب

ــرل گفتمــان اســت. دارد يکــی از شــیوه هــای کنت
نمــازی ادامــه داد: عــالوه برايــن، يکســری چیزهــا هــم گفتمــان 
را از درون کنتــرل مــی کننــد؛ مثــل تفســیر، اصــل وحــدت بخــش 
مولــف و نظــام يــک گفتمــان. حــاال فوکــو بــرای اينکــه گفتمــان 
هايمــان حقیقــی شــود يکســری پیشــنهاد مــی دهــد. اول اينکــه 
ــم.  ــد کنی ــی تردي ــت کم ــه حقیق ــوف ب ــاره اراده معط ــد درب باي
ــی  ــی از عناصــر و رخدادهاي دوم اينکــه عنصــر رخــداد يعنــی خیل
ــده را  ــده نش ــده و دي ــته ش ــرپوش گذاش ــدا روی آن هاس ــه عم ک
برگردانیــم و ســوم هــم اينکــه نظــام دال هــا برانداخته شــود. چون 
بــه عقیــده او يکــی از چیزهايــی کــه گفتمــان را کنتــرل مــی کنــد 

همیــن نظــام دال هاســت.
ايــن پژوهشــگر فلســفه و اخــالق در پايــان توضیــح داد: اصــول ر 
وش شــناختی گفتمــان کــه فوکــو بــه ما يــاد مــی دهد عبارتســت 
ــا  ــودن ي ــی، گسســت، خــود ويژگــی و اصــل خارجــی ب از؛ واژگون
بیرونیــت. واژگونــی بــه ايــن معنــا کــه در گفتمــان هرجــا مولــف، 
ــا اراده  ــن هــا مــی بینــی و ي ــال اي ــز ديگــری امث نظــام و ياهرچی
ــان  ــه جه ــی اينک ــت يعن ــتیز. گسس ــت بس ــه حقیق ــوف ب معط
ــای  ــت ه ــت از گسس ــان عبارتس ــه جه ــت، بلک ــته نیس پیوس
کختلــف کــه در طــول زمــان اتفــاق افتــاده اســت. خودويژگــی هم 
بــه ايــن معنــا کــه  گفتمــان هــا خشــونتی هســتند کــه بــه جهــان 
تحمیــل مــی شــوند پــس نبايــد بــه دنبــال ايــن باشــیم کــه درآنها 
معنــا پیــدا کنیــم، کار گفتمــان اکتشــاف حقیقت نیســت. منظــور از 
بیرونیــت هــم ايــن اســت کــه يــک ســری ســاختارهای بیرونــی، 
معنــا را بــه گفتمــان تحمیــل مــی کننــد پــس حواســمان باشــد در 
يــک گفتمــان فقــط بــه مبــدا توجــه کنیــم چــون ادامــه ش همان 
چیــزی اســت کــه ســاختارهای بیرونــی بــه آن تحمیلــش کردنــد.
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ــزارش گــــ

مراســم نکوداشــت حجــت االســالم و المســلمین احمــد احمــدی 
رئیــس ســازمان ســمت در ســالن شــهید مطهــری دانشــگاه تربیت 

مــدرس بــا حضــور اســاتید برجســته علــوم انســانی برگــزار شــد.
ــت:  ــش گف ــدزاده دبیرعلمــی هماي ــن مراســم ، احم ــدای اي در ابت
دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تربیــت مــدرس در دوره مديريت 
جديــدش تــالش دارد کــه از بــزرگان علوم انســانی تقدير و تشــکر 
کنــد. مراســم امــروز هــم در راســتای همیــن امــر اســت. زمانــی 
کــه تصمیــم بــه برگــزاری ايــن مراســم گرفتیــم متوجــه شــديم 
کــه ســازمان هــا و نهادهــای ديگــری مثــل موسســه پژوهشــی 
ــن  ــتند چنی ــد داش ــز قص ــی نی ــه مل ــفه و کتابخان ــت و فلس حکم
مراســمی را برگــزار کننــد لــذا بــا هماهنگــی هــای همــه برنامــه 

هــا در قالــب يــک همايــش برنامــه ريــزی شــد.
ــزد  ــدی ن ــر احم ــا دکت ــورت ب ــرای مش ــه ب ــی ک ــزود: زمان وی اف
ايشــان رفتیــم، بســیار مخالفــت کردنــد و پــس از بحــث و اصــرار 
هــای فــراوان ايشــان گفتنــد ايــن مراســم در صورتــی برگزار شــود 
کــه بــا هــدف انتقــال تجربیــات از نســل گذشــته بــه نســل جديــد 
باشــد.البته دو شــرط هــم گذاشــتند؛ اول اينکــه در تربیــت نســل 
ــه ای  ــر د اشــته باشــد. دومیــن شــرط هــم اينکــه هزين ــد اث جدي
از بیــت المــال بــرای برگــزاری ايــن مراســم نشــود و يــک مراســم 

پرهزينــه و تجمالتــی نباشــد.
ــوادی  ــت اهلل ج ــری، آي ــام تصوي ــدزاده، پی ــخنان احم ــس از س پ

ــش منتشــر شــد. ــن هماي ــه اي ــی ب آمل

دکتــر احمــدی نمونه بــارز وحــدت حــوزه و دانشــگاه 
اســت

ــت اهلل  ــاب آي ــت: جن ــام گف ــن پی ــی در اي ــوادی آمل ــت اهلل ج آي
ــات  ــه خدم ــتند ک ــی هس ــای جامع ــخصیت ه ــزو ش ــدی ج احم
ــخصیت  ــگاه داشتند.ش ــم در دانش ــوزه و ه ــم در ح ــده ای ه ارزن
ــوزه و دانشــگاه اســت. در اســالم  ــارز وحــدت ح ــه ب ايشــان نمون
آمــده اســت: اگــر کســی موحــد شــد و بــه قلعــه توحیــد رفــت هیچ 
گاه از او يــک شــر مطلــق ســر نمــی زنــد. موحدهــا يــا خیرشــان 

ــد. ــی شــر محــض ندارن ــد و محــدود ول ــا مقی محــض اســت ي
ــر کار  ــت اگ ــدار اس ــت م ــد و والي ــه موح ــی ک ــزود: کس وی اف
خیــری انجــام دهــد هــم ُحســن فاعلــی دارد هــم ُحســن فعلــی 
و اگــر گنــاه هــم بکنــد گنــاه او شــر مطلــق نیســت. دکتــر احمدی 
هــم جــزو موحدينــی هســتند کــه مــردم را از شــر محــدود بازمــی 
دارنــد و بــه خیــر مطلــق وارد مــی کنند.ايشــان بــه ســمت حــق، 
خیــر و عــدل حرکــت کردنــد و ايــن ســه هــم به ســمت خودشــان 

برگشــتند.
در ادامــه اين مراســم محســن محمــدزاده، معــاون دانشــگاه تربیت 
مــدرس در مراســم نکوداشــت حجــت االســالم والمســلمین احمد 
ــم خــدوم،  ــن عال ــای علمــی اي ــر از مجاهدت ه ــا تقدي احمــدی ب
گفــت: اســتاد احمــدی عقل گــراِی ديــن مــدار و از مصاديــق بــارز 
ــه در راه  ــوزه و دانشــگاه اســت.. کســی ک ــکاری ح ــدت و هم وح
ــه  ــل ب ــار، در عرصــه عم ــدان گفت ــور از می ــا عب ــش ب ــن و دان دي

خوبــی درخشــید.

ــعه  ــی در توس ــش مهم ــدی نق ــتاد احم ــه اس ــان اينک ــا بی وی ب
دانــش علــوم انســانی داشــت، اظهــار داشــت: يکــی از فعالیت های 
ــب  ــن کت ــه و تدوي ــل ايشــان در ســازمان مطالع ــدگار و بی بدي مان
علــوم انســانی دانشــگاه ها »ســمت« انتشــار بیــش از ۲000 

ــود. ــوم انســانی ب ــاب در حــوزه عل ــوان کت عن
معــاون دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران در پايــان بــا بیــان اينکــه 
اســتاد احمــدی نقــش ويــژه ای در توســعه علمــی دانشــکده علــوم 
ــاتید و  ــه اس ــرد: ب ــح ک ــت، تصري ــدرس داش ــت م ــانی تربی انس
دانشــجويان يــادآور می شــويم کــه بداننــد ايــن دانشــگاه تنومنــد 
ــدی  ــتاد احم ــون اس ــی چ ــای بزرگان ــارور حاصــل مجاهدت ه و ب

می باشــد.
ــت  ــی حکم ــه پژوهش ــس موسس ــروپناه، رئی ــین خس عبدالحس

ــود. ــم ب ــن مراس ــخنرانان اي ــر س ــفه از ديگ وفلس

احمدی یک عالم عامل منتفع است
وی ســخنانش را بــا ايــن حديــث آغــاز کــرد کــه کســی کــه بــه 
دانســته هايــش عمــل کنــد خداونــد آنچــه را کــه او نمــی دانــد بــه 
او يــاد مــی دهــد و در ادامــه گفــت: يکبــار بنــده ايشــان را آيــت اهلل 
نامیــدم ولــی از ســر تواضــع و اخــالص آنچنان نــگاه تشــرگونه ای 
بــه مــن کردنــد کــه بنــده از گفتــن آن صــرف نظــر کــردم. ولــی 
امــروز هــم آيــت اهلل جــوادی آملــی و هــم وزيــر محتــرم فرهنگ و 

ارشــاد اســالمی ايشــان را آيــت اهلل نامیدنــد. از نظــر بنــده آيــت اهلل 
احمــدی يــک عالــم عامــل منتفــع اســت کــه فقــط ســودش بــه 
خــودش نمــی رســد بلکــه توفیــق داشــتند کــه شــاگردان فراوانــی 
نیــز تربیــت کننــد عــالوه براينکــه شــاگرد اســاتیدی چــون عالمه 

طباطبائــی و امــام )ره( نیــز بودنــد.
ــادی  ــات زي ــه خدم ــالوه براينک ــدی ع ــتاد احم ــزود: اس وی اف
ــل  ــه عرصــه عم ــم را ب ــن عل ــد، اي ــوزه فلســفه انجــام دادن در ح
ــان ديگــر ايشــان يــک فیلســوف فکــر و عمــل  ــه بی کشــاندند ب
ــیس  ــود تاس ــه خ ــه در کارنام ــت ک ــن جه ــل از اي ــت. عم اس
ســازمات ســمت و دانشــگاه تربیــت مــدرس را دارنــد. ضمنــا آثــار 
ــه ســازی،  منتشــر شــده در ســازمان ســمت در ســه بخــش بهین
ــت. ــته اس ــی داش ــر مثبت ــازی تاثی ــالمی س ــازی و اس ــی س بوم

ــانی  ــوم انس ــس دانشــکده عل غالمحســین غالمحســین زاده رئی
ــم  ــن مراس ــری از اي ــش ديگ ــدرس در بخ ــت م ــگاه تربی دانش
گفــت: قصــد مــا از تجلیــل مقــام علمــی اســتاد احمــدی تجلیــل 
ــت  ــگاه تربی ــت. دانش ــالق اس ــالص و اخ ــم، اخ ــت عل بزرگداش
مــدرس نهالــی بــود کــه او کاشــت، مراقبــت کــرد و بــه ثمر رســاند 
ــت  ــدس تربی ــکان مق ــن م ــزاری در اي ــد گل و دانشــجويان را مانن
ــاد اســت. کــرد. مراســم امــروز مراســم بزرگداشــت عمــل و اعتق

غالمحســین زاده در پايــان بــا بیــان اينکه دانشــگاه تربیــت  مدرس 
امــروز بــه لحــاظ فیزيکــی و معنــوی بــه بــار نشســته اســت، گفت: 

با حضور اساتید برجسته علوم انسانی؛

مراسم نکوداشت فیلسوف نظر و عمل برگزار شد/ 
نمونه بارز وحدت حوزه و دانشگاه
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ــزارش گــــ

مــکان فعلــی دانشــگاه قبــل از حضــور اســتاد احمــدی جايــی بــود 
کــه فقــط کتابخانــه مرکــزی در آن وجــود داشــت. ولــی در حــال 
ــن  ــل شــده اســت.روزی اي ــا تبدي ــه يــک گلگشــت زيب حاضــر ب
دانشــگاه تنهــا 5 گــروه داشــت، امــا امــروز چنديــن دانشــکده دارد 

کــه ثمــره زحمــات اســتاد احمــدی اســت.

وجود الگو و اسوه الزمه جامعه امروز است
در ادامــه ايــن مراســم، آيــت اهلل مصطفــی محقــق داماد ســخنرانی 
کــرد. وی گفــت: بنــده بیــش از نیــم قرن اســت کــه افتخــار ارادت 
نــزد ايشــان را دارم و مــی توانــم بــا صراحــت بگويــم کــه در طــول 
ايــن نیــم قــرن هیچــگاه تــرک اواليــی از ايشــان نديــدم. اســتاد 
احمــدی نــه تنهــا يــک روحانــی بلکــه يــک متخصــص الهیــات و 
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا کولــه بــاری از تجربــه و فرهنگ اســت.
وی افــزود: بــرای طلبــه ای کــه در حــوزه هــای ســنتی اســت دو 
عامــل مــی توانــد موجبــات موفقیتــش را فراهــم کنــد؛ تصــادف و 
ــک  ــل ي ــل در دوران تحصی ــن دو عام ــر. اي ــی و تدبی ــق اله توفی
طلبــه بســیار مهــم اســت. خیلــی از طلبــه هــا در دوران تحصیــل 
ــون  ــی چ ــد ول ــی خوانن ــم م ــی ه ــد خیل ــی خوانن ــود درس م خ
منظــم و روشــمند نمــی خواننــد آخــرش هیچی نمــی شــوند. دکتر 
ــه موفقیــت امــروز رســیدند.  احمــدی هــردو عامــل را داشــتند و ب
ايشــان هــم توفیق داشــتند کــه از محضــر اســاتیدی چــون عالمه 
طباطبائــی اســتفاده کننــد و هــم تدبیــر داشــتند کــه منظــم و بــا 
روش درس خواندنــد. در آن زمــان مــا شــاگردان عالمــه طباطبائی، 
ــر احمــدی مــی شــناختیم و هــرکاری داشــتیم  ــا دکت عالمــه را ب

ايشــان مــا را بــه دکتــر احمــدی ارجــاع مــی دادنــد.
عضــو فرهنگســتان علــوم ادامــه داد: امــروز بــرای توســعه و تحقق 
اخــالق آثــار زيــادی نوشــته شــده و کارهــای زيــادی انجــام شــده 
ــه هســتیم؟  ــی در جامع ــی اخالق ــه ب ــن هم ــاهد اي ــرا ش ــی چ ول
چــون الزمــه تحقــق اخــالق وجــود يــک الگــو اســوه در جامعــه 
اســت. بــرای تحقــق امــر اخالقــی بايــد چنــد نمونــه اخالقــی در 
ــد.  ــالق بگیرن ــردم درس اخ ــا م ــند ت ــته باش ــور داش ــه حض جامع
الگــوی اخــالق در میــان مــا دکتــر احمــدی اســت.تواضع، فروتنی، 
راســتگويی و امانــت از جملــه ويژگــی هــای ايشــان اســت. بنــده 

ايشــان را عالــم الهیــات مــی نامــم.

احمدی محصول علم فلسفه است
رضــا داوری اردکانــی، رئیــس فرهنگســتان علــوم از ديگــر 
ســخنرانان ايــن مراســم گفــت: هــر آنچــه آقــای محقــق دامــاد 
دربــاره دکتــر احمــدی گفتنــد بنــده حــس و تجربــه کــردم. بنــده 
همیشــه از ايشــان آموختــم و محصــل ايشــان بودم.آخريــن چیزی 
هــم کــه آموختــم تفســیر آيــه »لقــد خلقنــا االنســان فــی احســن 
تقويــم. ثــّم رددنــاه اســفل ســافلین« بــود. بــرای بنــده فهم اســفل 
الســافلین مشــکل بــود امــا در يک جلســه ای کــه در فرهنگســتان 

در خدمــت ايشــان بوديــم متوجــه آن شــدم.

ــه  ــد ک ــی کردن ــف م ــری تعري ــه جعف ــوم عالم ــزود: مرح وی اف
يکبــار يــک ســفری بــا ايشــان همــراه بودنــد، درخصــوص تواضــع  
فروتنــی دکتــر احمــدی همیــن بــس کــه وقتــی وارد هتــل شــدند 
ــه  ــا عمام ــد شســتند ت ــری را برداشــتند بردن ــه جعف ــه عالم عمام
عالمــه بــرای حضــور در کنفرانــس  يــا مراســم آن ســفر تمیــز و 

آراســته باشــد.
رئیــس فرهنگســتان علــوم ادامــه داد: اســتادان دوگونــه انــد: برخی 
علــم را مســتقیما مــی آموزنــد برخــی ديگــران را برمــی انگیزاننــد 
بــرای آموختــن. مــا اهــل فلســفه کارمــان آموختــن علــم اســت. 
ــان  ــد و در ج ــم بیاموزي ــک عل ــورت ي ــه ص ــط ب ــفه را اگرفق فلس
ــدارد. همــه جهــان يــک ظاهــر دارد يــک  اثــری نکنــد ســودی ن
باطــن. مــا عــادت کرديــم همــه علــوم را در يــک ســطح ببینیــم در 
حالــی کــه علــوم هــم باطــن دارنــد و ايــن باطــن علــوم اســت کــه 

آنهــا را ســودمند مــی کنــد.
چهــره مانــدگار فلســفه اضافــه کــرد: مــا عــادت کرديــم فلســفه را 
چــون مســتقیما بــه کارمــان نمــی آيــد و در زندگــی مان بــه کارش 
نمــی گیريــم فقــط بــه هــم تعــارف کنیــم چــون لفــظ پرهیبتــی 
اســت. در واقــع مــا بــا فلســفه يــک نســبت دوگانــه داريــم؛ يــک 
نســبت بــی اعتنايــی و تحقیــر و يــک نســبت احتــرام ظاهــری و 
تعــارف. فلســفه ره آمــوز علــم و دکتــر احمــدی محصــول فلســفه 
اســت. البتــه بنده نمــی خواهــم اطالعات ايشــان در ســاير علــوم را 
هــم ناديــده بگیــرم ولــی چــون در دانشــگاه تهــران بــا هــم همکار 
ــه ســمت فلســفه  بوديــم متوجــه ايــن مســائل هســتم. ايشــان ب

نرفتــه کــه حرفهــای قلمبــه  ســلمبه يــاد بگیــرد.
داوری اردکانـی گفت: من وايشـان با هم، همسـن هسـتیم و جالب 
اسـت بدانید که ايشـان تا به حـال که 83 سـال عمر کـرده اند هیچ 
وقـت پیش نمـاز نبوده انـد. همه اين هـا نتیجه يک پـرورش خوب 
ا سـت. برگـزاری مراسـم تجلیـل اگر بـه صـورت عـادت و روزمره 
درنیايـد خـوب و امـری الزم و ضـروری اسـت. مـا وظیفـه داريم از 
بـزرگان علـم تجلیـل کنیـم. در واقـع بـا اين کارمـان بـه حکمت، 

فلسـفه و دانايـی ادای احترام مـی کنیم.
نجفقلــی حبیبــی، پژوهشــگر فلســفه اســالمی هــم دربــاره دکتــر 
ــارز  ــرای مــن مصــداق ب ــر احمــدی ب احمــد احمــدی گفــت: دکت
ــه  ــد و علمــش ب ــی کن ــه علمــش عمــل م ــه ب عالمــی اســت ک
جامعــه نفــع مــی ر ساند.ايشــان وقتــی دانشــگاه تربیــت مــدرس 
ــه  ــی توانســتند رياســت دانشــگاه را ب ــا اينکــه م تاســیس شــد ب
عهــده بگیرنــد بــا فروتنــی قبــول کردنــد رئیــس دانشــکده علــوم 
ــکده  ــن دانش ــاتید اي ــت اس ــان در تربی ــوند.نقش ايش ــانی ش انس

ــود. ــم ب ــدی و مه بســیار کلی
وی دقــت نظــر و ســختگیری را جــزو بارزتريــن ويژگــی احمــدی 
دانســت و ادامــه داد: دکتــر احمــدی در تربیــت قســمت اعظمــی از 
اســاتید علــوم انســانی کشــور نقش داشــتند و همیشــه با دلســوزی 
و دقــت نظــر فــراوان بــه همــه کمــک مــی کردنــد بــدون اينکــه 

توقــع و چشمداشــتی داشــته باشــند.

ترجمــه 10 جــزء قــرآن بــه زبــان انگلیســی توســط 
دکتــر احمــدی

ــر  ــرورش از ديگ ــوزش و پ ــابق آم ــر س ــی، وزي ــر فان ــی اصغ عل
ــابقه  ــت: س ــود. وی گف ــت ب ــم نکوداش ــن مراس ــخنرانان اي س
ــه ســال 13۶5 برمــی گــردد. بنــده در  ــا ايشــان ب آشــنايی بنــده ب
ــئولیت  ــی از مس ــودم. در يک ــکار ب ــان هم ــا ايش ــک دوره ای ب ي
ــا 135  ــرای م ــتند ب ــا داش ــال ه ــان س ــه ايشــان در هم ــی ک هاي
ــن  ــزاری اي ــم در برگ ــی ه ــتند و خیل ــاعته گذاش ــج س ــه پن جلس
ــم در  ــا ه ــال ه ــده س ــد. بن ــر بودن ــخت گی ــق و س ــات دقی جلس
ــام  ــم مق ــدرس و هــم در ســازمان ســمت قائ ــت م دانشــگاه تربی
ايشــان بــودم مســئولیت پذيــری و جديــت در کار از ويژگــی هــای 

ــت. ــان اس ــارز ايش ب
ــی، اردو،  ــی، عرب ــان هــای آلمان ــه زب ــر احمــدی ب وی افــزود: دکت
ــب  ــايد جال ــه ش ــه ای ک ــد. نکت ــلط دارن ــی تس ــی و انگلیس فارس
ــه  ــرآن را ب ــد اينکــه ايشــان قبــل انقــالب 10 جــزء ق باشــد بدانی
زبــان انگلیســی ترجمــه کردنــد کــه خــب بعــد انقــالب بــه دلیــل 
مســائلی کــه پیــش آمــد کارشــان نیمــه کاره مانــد. در ســال هــای 
اخیــر هــم از نیويــورک ايشــان را دعــوت کردنــد کــه بــرای ترجمه 

قــرآن بــه آنجــا بــرود.
ــال  ــت الم ــظ بی ــرد: حف ــه ک ــم اضاف ــن مراس ــه اي ــی درادام فان
و ســختگیری در هزينــه هــای دولتــی، توضــع و خلــوص، 
صراحتلهجــه، ســعه صــدر، وقــت شناســی، نظــم و ضابطــه گرايی، 
ــان  ــارز ايش ــای ب ــی ه ــه ويژگ ــی از جمل ــی و رياض ــن منطق ذه

ــت. اس
وزيــر ســابق آمــوزش و پــرورش در انتهــای ســخنانش خطــاب بــه 
دکتــر احمــدی گفــت: اســتاد شــما بايــد هفتــه ای دو ســه روز برای 
اينــکار وقــت بگذاريــد کــه دانســته هايتــان را روی کاغــذ بیاوريــد 
ــط شــود. شــان  ــت و ضب ــات و دانســته هــای شــما ثب ــا اطالع ت
ــه امضــاء کــردن  شــما راهنمايــی و هدايــت دانشــجويان اســت ن

ســند و مــدرک در ســازمان ســمت.
ــس  ــدی رئی ــد احم ــش، احم ــن هماي ــخنران اي ــن س ــا آخري ام
ســازمان ســمت، کســی کــه ايــن مراســم بــه پاسداشــت مقــام او 

ــود. ــد، ب ــزار ش برگ
وی در ابتــدای ســخنانش ايــن شــعر ســعدی را خوانــد کــه 
»طــاووس را بــه نقــش و نــگاری کــه هســت خلــق/ تحســین کند 
ــه  ــده همیش ــت: بن ــش«. وی گف ــت خوي ــای زش ــل از پ و او خج
دعــا مــی کنــم خــدا آنچــه در درون زشــت مــا وجــود دارد را برمــال 
ــان  ــا بیرونم ــان ب ــه درونم ــم ک ــا کنی ــد دع ــا باي ــه م ــد. هم نکن

ــد. يکســان باش
احمدی افزود: همه شـما اسـاتید و حضار کـه به اين مراسـم آمديد، 
دلیـل آمدنتـان اين اسـت کـه علم را دوسـت داشـتید. همـه حرف 
هايـی کـه دوسـتام دربـاره مـن گفتنـد هنر مـن نبـود بلکـه تقدير 
خواسـته بـود کـه انقـالب شـود و مـا در حـوزه و دانشـگاه درس 
بخوانیـم و بعـد هـم ايـن درس هـا را پس بدهیـم. دانشـگاه تربیت 
مدرس اکروز حدود ۲0 هزار اسـتاد در سراسـر کشـور دارد. سـازمان 
سـمت تـا االن حـدود 40 میلیـون نسـخه کتاب منتشـر کـرده که 
امـروز حداقـل در هرخانه ای يک يا دو نسـخه از کتاب های سـمت 
وجـود دارد. خالصـه ک ه لطـف خـدا و دعـای امام کمـک کرد که 

همه ايـن کارهـا انجام شـود.
رئیــس ســازمان ســمت در پايــان خطــاب بــه حاضريــن در جلســه 
گفــت: خواهــران و بــرادران امــروز ايــن میــراث در اختیار شماســت. 
بــا قــدرت، اخــالص و دلســوزی فــراوان آن را روی ســرتان 
بگذاريــد و تــا نفــس داريــد تــالش کنیــد کــه تحولــی کــه شــايد 

وبايــد بــه وجــود بیايــد.
ــر احمــدی  ــد دکت ــد احمــدی، فرزن ــن مراســم، وحی در انتهــای اي
ــن  ــت حضــور در اي ــوم از حضــار باب ــر عل ــاون پژوهشــی وزي و مع
مراســم قدردانــی کــرد و هدايايــی بــه  رســم يــاد بــود بــه دکتــر 

ــد. ــم ش ــدا و تقدي ــدی اه احم
ــگ و  ــر فرهن ــور وزي ــا حض ــم ب ــن مراس ــیه اي ــن در حاش همچنی
ارشــاد اســالمی از کتــاب »فیلســوف نظــر وعمــل« کــه ارج نامــه 

ــی شــد. ــرای اســتاد احمــد احمــدی اســت ررونماي ای ب
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عبــداهلل صلواتــی، اســتاد دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجايــی در 
ــه در  ــری« ک ــا افراطی گ ــه ب ــی درمواجه ــدل صدراي ــت »م نشس
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات برگــزار شــد ســخنان خــود 
ــا ايــن ســوال کــه تلقــی مــا از افراطــی گــری چیســت آغــاز  را ب
ــزان  ــه روی بســیار لغ ــا میان کــرد و گفــت: مــرز افراطــی گــری ب
ــا هنجارهــای دينــی- اجتماعــی در نوســان  ــد ب اســت و مــی توان

باشــد.
وی افــزود: افراطــی گــری فکــری غالبــاً در ســطح کالن، در 
سیســتمی تولیــد و در ســطوح میانــی و خــرد بازتولیــد و تکثیــر می 
ــگان  ــطح فرهیخت ــری در س ــی گ ــدرا افراط ــر مالص ــود. از نظ ش
تولیــد و در ســطوح تــوده مــردم بــاز تولیــد می شــود. »اين هســت 
و جــز ايــن نیســت« و بــه تعبیــری نــگاه متواطــی و صفــر و يکــی 
در بســیاری از مــوارد خشــونت زا و حرکــت در مســیر افراطــی گری 
ــتن  ــکیکی دانس ــی آن، تش ــودی و در پ ــرش وج ــا نگ ــت. ام اس
ــای  ــون ه ــور و بط ــأله ای ظه ــر مس ــا در ه ــائل و پديده ه مس
متنوعــی را مطــرح مــی کنــد و از وجــوه مســأله بــه جــای وجــه آن 

ــر افراطــی گــری. ــد و ســدی اســت در براب ســخن مــی ران
ــی  ــه مــدل صدرايــی گفــت: امــا مــدل طول ــا اشــاره ب صلواتــی ب
ــاز  ــاز؛ ب و عرضــی وجــودِی مالصــدرا هــم بســته اســت و هــم ب
اســت، يعنــی مــی تــوان معانــی متکثــری را در نظــر گرفت؛ بســته 
ــرش  ــل پذي ــار قاب ــاخص و معی ــا ش ــی ب ــن معان ــی اي اســت، يعن
ــش، در ورطــه نســبی  ــد بودن ــل ضابطه من ــه دلی ــا ب اســت و دقیق
گرايــی نمــی غلطــد. بــر پايــه نگــرش يــاد شــده، حقیقــت ملــک 
ــری  ــق نگ ــری و مطل ــی فک ــوده و انحصارگراي ــی نب ــق کس طل
اعتقــادی رنــگ مــی بــازد و ايــن گام نخســت در مديريــت و مهــار 

افراطــی گــری اســت.
وی در ادامــه يــادآور شــد: اســتفاده ابــزاری از افراطــی گــری خــود 
از مصاديــق افراطــی گــری اســت و مخــرب. بنابرايــن، بايــد تلقــی 
خــود از افراطــی گــری و ويژگــی هــای آن را مشــخص کنیــم؛ می  
تــوان از نظــر مالصــدرا افراطــی گــری را بــه نقــض اســتاندارهای 

فطــری، شــهودی، دينــی و عقلــی تعريــف کــرد.
صلواتــی گفــت: البتــه ايــن نقــض غالبــاً با ايــن مولفــه  ها و نشــانه 
هــا همــراه اســت: »ظاهرگرايــی و قشــری گــری در تفســیر دين«، 
»بــی توجهــی بــه عقــل و نقــش آن«، »بــی  توجهــی بــه قلــب 
ــی و در  ــی و انحصارگراي ــق گراي ــونت«، مطل ــش آن«، »خش و نق
پــی آن »تکفیــر و تخطئــه ديــدگاه هــای رقیــب به عنــوان ديــدگاه 
ــف،  ــن تحمــل مخال ــتانه پايی ــدارا و آس ــدان م ــای باطــل«، فق ه
ــوان  ــه عن ــری ديگــری ب ــش حداکث ــف، روي ســرکوب آرای مخال
مخالــف و ريــزش حداکثــری خــودی )مواجــه  ای کــه بــه تنــگ 

تــر شــدن خــودی مــی  انجامــد(.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه افراطــی گــری طیــف وســیعی دارد، ادامــه 
داد: ســوء اســتفاده از القابــی چــون افراطیــون، قشــرگرا، غــرب زده، 
ــی  ــی و سیاس ــأله فرهنگ ــالن مس ــب ف ــرال، کاس ــکوالر، لیب س
ــری  ــی گ ــق افراط ــه و...( از مصادي ــب فتن ــام، کاس ــب برج )کاس
ــا خشــونت و کشــتار سیســتمی و دســته جمعــی انســان  اســت ت

ــاه. ــی  گن هــای ب
ــطوح  ــدن س ــی ش ــزود: ته ــی اف ــهید رجاي ــگاه ش ــتاد دانش اس
نخبگانــی از رســالت شــان در ارتبــاط بــا مــردم و پــر شــدن آنهــا 
بــا ويژگیهــای متضــاد خــود مــی  توانــد مقدمــات افراطــی گــری 
ــی در  ــر ظلم ــیوس؛ ه ــر کنفوس ــه تعبی ــد. ب ــم کن ــه را فراه جامع
ــل واژه  ــر کلمــات آغــاز مــی شــود )ابهــام، تقلی ــم ب جهــان از ظل
چنــد بعــدی بــه يــک بعــد؛ تقلیــل کارکــرد و رســالت...( ظلــم بــه 

ــت. ــر اس ــازی بش ــن ب ــاک تري ــا خطرن واژه  ه
ــه ايــن برخــی واژه هــا کــه مــی تواننــد  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــت: عارف ــند، گف ــری باش ــات افراطــی گ مقدم
ــه  ــا را ب ــوی اهلل، آنه ــه س ــردم ب ــت م ــتگیری و هداي ــالت دس رس
ــه  ــه ب ــی ک ــی دارد و ... فقیه ــس پايکوب ــد و مجل ــی خوان ــود م خ

جــای معرفــت اهلل )در معنــای عــام و اولیــه فقاهــت( و بــه جــای 
ــه  ــای خــاص فقاهــت( ب ــن و تشــريح احــکام الهــی )در معن تبیی
حــکام جــور نزديــک مــی  شــود و محرمــات را مرتکــب می  شــود 
ــن  طــور  ــد. همی ــی کن ــه م ــا ل ــر پ ــن شــرع را زي و اســاس قوانی
ــردم در  ــنگری م ــای روش ــه ج ــه ب ــتادی ک ــر، اس ــر حاض در عص
حــد چنــد وظیفــه دانشــگاهی باقــی مــی  مانــد و جامعــه شناســی 
کــه بــه جــای کنشــگری ترجیــح مــی  دهــد از کتابخانــه و کتــاب 
بیــرون نیايــد... همــه اينهــا مــی  توانــد مقدمــات افراطــی گــری را 

ــد. ــه فراهــم کن در جامع
صلواتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه نــگاه مالصــدرا گفــت: مالصــدرا 
بــا نــگارش دو اثــر بــا نــام هــای »کســر اصنــام جاهلیــه و »رســاله 
ســه اصــل« در صــدد اصــالح انديشــه نخبــگان برآمــده اســت. بــا 
اســتفاده از امکانــات درونــی فلســفه مالصــدرا مــی توان فهرســتی 
از برخــی عوامــل فکــری افراطــی گــری ارائــه کــرد ايــن فهرســت  
عبارتنــد از: توقــف در عالــم خیــال عمــل جوارحــی اهمیــت نــدارد، 
آنچــه مهــم اســت قلــب انســان و معرفــت او بــه خداســت، اهمیت 
ــام حقیقــت در قلــب  ــع از ظهــور ت ــه عمــل، مان ــدازه ب بیــش از ان

اســت، تقلیــد مانــع از دسترســی بــه حقايــق اســت.
وی در ادامــه بــا تقســیم بنــدی افــراط گرايــی بــه نظــری و عملــی 
گفــت: افراطــی گــری يــا از جنــس عمــل اســت يــا از فلز انديشــه. 
افراطــی گــری در حــوزه انديشــه ســرآغاز افراطــی گــری در قلمــرو 
عمــل و علــت آن اســت. بــه يــک معنــا افراطــی گــری در میــدان 
ــوه   ــد جل ــرم افــزار افراطــی گــری اســت کــه مــی  توان انديشــه ن
ــی داشــته باشــد. از نظــر مالصــدرا،  ــردی، گروهــی و مل هــای ف
ــطوح  ــد س ــر همانن ــطوح باالت ــی از س ــری اجتماع ــی گ افراط
ــی   ــد م ــاع بازتولی ــر اجتم ــن  ت ــد و در ســطوح پايی ــی تولی نخبگان
شــود. بــه عبارتــی ديگــر؛ نقشــه مفهومــی ذهــن افــراد بــر اســاس 
ــدت در  ــگان در درازم ــطح نخب ــرد و س ــی  گی ــکل م ــارب ش تج
ــد. انديشــه، محتوايــی دارد  شــکل گیــری نقشــه يــاد شــده مؤثرن
و صورتــی کــه در هــر دو محــور مــی  تــوان شــاهد بــروز افراطــی 
گــری بــود. امــا آنچــه در ايــن جلســه مــورد نظــر اســت افراطــی 

ــگاه صدرايــی اســت. گــری در حــوزه صــورت انديشــه در ن
وی در ادامــه صــورت انديشــه را بــه ســه دســته؛ بســته، باز و بســته 
و بــاز دســته بنــدی کــرد و گفــت: انديشــه از نظــر مالصــدرا در اين 
ســه دســته قابــل ارزيابــی اســت. در صــورت انديشــه  ای بســته، 
شــخص يــا گــروه در دنیــای محــدود ذهــن شــان ســیر مــی  کنند 
و بیــرون از ايــن دنیــا را طــرد و نفــی مــی  کنند و نســبت بــه بیرون 
از خــود خشــونت مــی  ورزنــد. در صــورت انديشــه  ای باز، شــخص 
يــا گــروه دنیاهــای ذهنــی ديگــر را معتبــر و محتــرم مــی  شــمرند 
و حالتــی گشــوده در قبــال ديگــر انديشــه  هــا دارنــد و بــه جــای 
راهبــرد نفــی و طــرد، راهبــرد تســامح و پذيــرش حداکثــری را در 

دســتور کار خــود قــرار مــی  دهنــد.
ــاز،  ــته و ب ــه  ای بس ــورت انديش ــرد: در ص ــح ک ــی تصري صلوات
شــخص يــا گــروه، محــدود بــه دنیــای ذهنــی شــان نیســت، بلکه 
ــا در  ــا دارد، ام ــر انديشــه  ه ــه ديگ آغوشــی گشــوده در نســبت ب
ــرای پذيــرش وجــود دارد  ايــن صــورِت انديشــه  ای فیلترهايــی ب
ــورد  ــد م ــور کنن ــر عب ــن فیلت ــد از اي ــه نتوانن ــی ک و انديشــه  هاي
ــل در  ــد از عق ــا عبارتن ــن فیلتره ــد؛ اي ــی  گیرن ــرار نم ــرش ق پذي
ــان  ــرآن، و انس ــی؛ ق ــی و توصیف ــی و تحلیل ــای انتقال ــاحت ه س
ــه حســب پذيــرش  کامــل. بنابرايــن، ايــن صــورت انديشــه  ای ب
انديشــه  هــای ديگــر، بــاز و بــه حســب فیلترهايــی کــه دارد بســته 
اســت. همچنیــن، »ايــن هســت و جــز ايــن نیســت« جــزو مقولــه 
ــونت  ــوارد خش ــیاری از م ــه در بس ــت ک ــته اس ــدل بس ــین م پیش

ــری اســت. ــت در مســیر افراطــی گ زاســت و حرک
ــورت  ــدل ص ــه م ــه ب ــی دو مؤلف ــفه صدراي ــزود: در فلس وی اف
انديشــه  ای بســته و بــاز کمــک مــی  کنــد. آن دو مؤلفــه عبارتنــد 
از: نگــرش وجــودی و در پــی آن، تشــکیک. ايــن دو مؤلفــه کمــک 

مــی  کنــد تــا مســائل و پديــده  هــا را تشــکیکی ببینیــم و در هــر 
مســأله ای از ظهــور و بطــون هــای متنــوع و از وجــوه مســأله بــه 
جــای وجــه آن ســخن  بگويیــم. ايــن نــگاه ســبب مــی  شــود تــا 
انديشــه درســت را محصــور در انديشــه و تفســیر و برداشــت خاص 

نکنیــم.
اســتاد دانشــگاه شــهید رجايــی تاکیــد کــرد: در مقابــل، قشــرگرايی 
)بريــدن از باطــن(؛ دوری از عقــل و تايیــد بــر نقــل؛ غیبــت 
مرجعیــت انســان کامــل )در قالــب نبــی، امــام و ولــی( هــم نشــانه  
هــای افراطــی گــری و هــم عوامــل بــروز و هــم عوامــل تشــديد 
افراطــی گــری هســتند. برخــالف خشــونت کــه نشــانه و معلــول 
افراطــی گــری اســت. مالصــدرا معتقــد اســت انســان کامــل خــدا 
ــن  ــی  شناســد، بنابراي ــق را کماهــی م ــث هــو  و حقاي ــن حی را م
ــرای  ــد الگــوی مناســبی ب امــام در قالــب انســان کامــل مــی توان
ــری و  ــر ( فک ــو المان-های)عناص ــن الگ ــد؛ در اي ــه روی باش میان
اخالقــی مهمــی وجــود دارد کــه مــی توانــد مانــع تحقــق افراطــی 

گــری شــود.
ــل  ــل اه ــان کام ــد از: انس ــا عبارتن ــی از آنه ــه داد: برخ وی ادام
گفتگــو و ديالــوگ اســت، آنچــه در کانــون توجــه اوســت تحقــق 
ــن و  ــا مؤم ــات او ب ــت، مواجه ــردم اس ــرای م ــری ب ــر حداکث خی
کافــر، دوســت و دشــمن عدالــت محــور اســت، دشــمنی او هماننــد 
دوســتی  اش اخــالق محــور اســت، آبــروی مــردم بــرای او محترم 
اســت، هنجارهــای اخالقــی نــزد آنها بــه حســب موقعیــت و منافع 
شــخصی و گروهــی متغیــر نیســت، قــدرت در آنهــا آينــه قــدرت 
الهــی اســت، يعنــی قــوت همــراه بــا متانــت اســت نــه خشــونت؛ 
»ان اهلل هــو الــرزاق ذو قــوة المتیــن«، اهــل مــدارا اســت و از هــر 
کســی بــه انــدازه توانــش انتظــار دارد؛ بــه عقــل بهــا مــی  دهــد 
و بــا مردمــان بــه میــزان عقلشــان ســخن مــی  گويــد، مظهــر »و 
الکاظمیــن الغیــظ و العافیــن عــن النــاس و اهلل يحب المحســنین« 
تعاملــش بــا ديگــران زيــر چتــر مهربانــی اســت و هدايــت بنیــان 
ــد و توصیــه مــی   ــواده خــود مــی  دان اســت. مردمــان را جــزو خان
کنــد کــه ديگــران هــم ايــن چنیــن فکــر کننــد؛ )احتــرام بــه نــوع 
ــان و  ــه ايم ــن او و البشــرط نســبت ب ــن و آئی ــارغ از دي انســان ف
کفــر توصیــه بــزرگان ديــن اســت؛ چنــان کــه در روايــات آمــده: از 
حضــرت صــادق)ع( نقــل شــده کــه خــدای متعــال فرمــود: بندگان 
ــزد مــن کســانی  عیــال مــن هســتند، پــس محبوبتريــن مــردم ن
هســتند کــه نســبت بــه آنهــا مهربــان تــر باشــند و در رفــع حوائــج 

آنهــا بیشــتر کوشــش کننــد. 
وی در پايــان گفــت: رســول خــدا)ص( فرمــود: مــردم عیــال خــدا 
ــه  ــت ک ــی اس ــدا کس ــزد خ ــردم ن ــن م ــس محبوبتري ــتند، پ هس
نفعــش بــه عیــال خــدا برســد و دل خانــواده  ای را شــاد کنــد. مؤلفه  
هــای يــاد شــده فــارغ از اينکــه ســیره چــه کســی اســت و فــارغ 
ــرای  ــد و ب ــوری جهــان شــمول ان ــش ام ــی بودن از خاســتگاه دين

همــگان قابــل اســتفاده.

عبداهلل صلواتی:
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وقتــی زين العابديــن مراغــه ای، »ســیاحت نامــه ابراهیــم 
ــای  ــی ه ــز نگران ــئوال را در مرک ــن س ــت اي ــک« را نوش بی
خــود مــی ديــد: چــه بايــد کــرد؟ ايــن همــان ســئوالی بــود کــه 
ــد تکــرار  ــه دســت میخواندن وقتــی مــردم کتابــش را دســت ب
ــود از  ــارت ب ــه عب ــه ای ک ــواب مراغ ــا ج ــد و از قض ــی کردن م
»بازگشــت و بازانديشــی در خويشــتن« همــه از معمــم و مــکال 

ــتند. ــق داش ــر ســرش تواف ب
طنیــن ايــن پاســخ در تمــام بريــز و بپــاش هــا، درگیــری هــا، 
ــاری شــنیده  ــی سیاســتهای درب ــا و ســخنرانی و حت ــاله ه رس
ــوع مشــروطه را  ــده از طل مــی شــود. اگــر تــالش هــای پراکن
حــول همیــن پرســش و پاســخ درک کنیــم وجــه وحــدت عمل 
ــه  ــن گمان ــر اي ــرد. اگ ــم ک ــته را درک خواهی ــال گذش صــد س
ــفه  ــه فلس ــه و مطالع ــت مواجه ــوان گف ــی ت ــد م ــت باش درس
ــی  ــان ب ــن از هم ــرون رفت ــر بی ــواره به ــران هم ــرب در اي غ

ــا را مــی فشــرد. ــان م ــود کــه گريب ســامانی ب
ــای  ــم برخورده ــی توانی ــم نم ــم را نپذيري ــن حک ــه اي چنانچ
پراکنــده خــود بــا فلســفه غــرب را وحــدت دهیــم. تنهــا زمانــی 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــه ماج ــد ک ــی آي ــه چشــم م ــن وحــدت ب اي
فلســفه هــای غربــی را در بســتر ديگــر فعالیــت هــای فکــری 
و فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی ببینیــم و بــا چنیــن ديــدی 
ــرب در  ــفه غ ــه فلس ــه مطالع ــیم ک ــی رس ــه م ــن نتیج ــه اي ب
ايــران کاری انتزاعــی نبــود و همــواره ارتباطــی وثیــق بــا حیات 
فکــری مــا )بــه معنــای اعــم کــه جزئــی از آن فلســفه غــرب 

اســت( داشــت.
ــاپ  ــادی چ ــار زي ــرب آث ــد غ ــای جدي ــفه ه ــاره ورود فلس درب
ــا  ــان ب ــنايی ايرانی ــاب »آش ــا کت ــان آنه ــت. در می ــده اس نش
ــدی و  ــم مجته ــر کري ــر دکت ــرب« اث ــد غ ــای جدي فلســفه ه
مقالــه ای از کتــاب »مــا و تاريــخ فلســفه اســالمی« بــا عنــوان 
ــه قلــم  »وضــع فلســفه در ايــران و مقــام فلســفه اســالمی« ب
دکتــر رضــا داوری اردکانــی بســیار برجســته هســتند. در اولــی 
نظــم تحقیــق دانشــگاهی و عمــق فلســفی و در دومــی بصیرت 
هــای آموزنــده ای وجــود دارد کــه مطالعــه آنهــا را از هــر نظــر 
مفیــد و ضــروری مــی کنــد. هــر دو اثــر در حاشــیه بــه وضــع 
»چــه بايــد کــرد« مــا اشــاره کــرده انــد. منتهــا در اينجــا قصــد 
داريــم بــه صورتــی خالصــه تاريــخ فکــر جديــد را بــا محوريت 

پاســخ و پرسشــی کــه يــاد کــرده ايــم مــرور کنیــم؛
ــون  ــا را همچ ــرب آنه ــا غ ــود ب ــای خ ــن برخورده ــا در اولی م
مســیحیان درک مــی کرديــم امــا حضــور ايشــان در ايــران بــه 
ــه  ــرای مقابل ــد ب ــان فکــر کردن ــردد کــه صفوي ــی برمی گ زمان
ــم  ــای حاک ــول ه ــا مغ ــران ب ــد در اي ــی توانن ــی م ــا عثمان ب
ــتد  ــار داد و س ــا در کن ــن حضــور بعده ــد. اي ــد و بســت کنن بن
هــای اقتصــادی و تکنیکــی بــه صــورت مــوازی بــرای تبلیــغ 
مســیحیت همــراه شــد، يعنــی همــان زمــان کــه مستشــاران 
اروپايــی بــه »عبــاس میــرزا«، ولیعهــد فتــح علــی شــاه بــرای 
ــوای  ــان در ل ــد، مبلغ ــی دادن ــاوره م ــیه مش ــا روس ــگ ب جن

ــیدند. ــی کوش ــیحیت م ــج مس ــد در تروي ــوزش جدي آم
بــه هــر حــال اولیــن برخــورد مــا بــا فلســفه غــرب بــه تشــويق 
ــرد  ــی ک ــر م ــه فک ــود. او ک ــوی ب ــوی فرانس ــت دو گوبین کن
ــار جالبــی خواهــد داشــت ترتیبــی  ــران آث فلســفه دکارت در اي
داد تــا شــخصی بــه نــام »مــال الزار« ترجمــه ای از »گفتــار در 
روش« دکارت ارائــه دهــد کــه بــا عنــوان »حکمــه ناصريــه« به 
چــاپ رســید. ايــن کتــاب بــا اجــازه »ناصرالديــن شــاه« بــه هم 

رســید و بــه وی تقديــم شــد کــه ظاهــرا مطالعــه نشــده اســت.
ــری  ــران و منورالفک ــن دوران منورالفک ــال در همی ــر ح ــه ه ب
ــی  ــر ايرانیان ــان« از ديگ ــم خ ــرزا ملک ــرد. »می ــی گی ــج م نض
اســت کــه بــا فکــر و فرهنــگ غربــی آشــنايی داشــت و حتــی 
چنــان شــعرهای فرانســوی را خــوب دکلمــه مــی کــرد کــه در 
مهمانــی هــای فرانســوی تشــويق مــی شــد. ســپس »میــرزا 
فتحعلــی آخونــدزاده« اســت کــه حتــی از »اســتوارت میــل« و 

ــز مــی نوشــت. ــاد مــی کــرد و نمايشــنامه نی ــر« ي »ولت
در ايــن اوضــاع »افضــل الملــک کرمانــی« از نزديــکان »ســید 
ــان  ــار در روش را از زب ــادی« کتــاب گفت جمــال الديــن اســد آب
ــام آن را »نطــق«  ــرد و ن ــه ک ــان فارســی ترجم ــه زب ــی ب ترک
گذاشــت. ايــن کتــاب هرگــز چــاپ نشــد. درهمــه ايــن مــوارد 
فعــاالن منورالفکــری چــه هنگامــی که کارسیاســی مــی کردند 
چــه وقتــی نمايشــنامه مــی نوشــتند و چــه زمانــی کــه مثــال 
ــیر  ــاب نطــق، تفس ــی از کت ــرح )فصل ــی« دکارت را ش »کرمان
ــد  ــی ســوال »چــه باي ــی تاب ــار در روش اســت( مــی داد، ب گفت

ــده مــی شــد. کــرد« دي
امــا در ســويی ديگــر کســانی کــه بــه فلســفه ســنتی اشــتغال 
ــد.  ــه جــد نگرفتن ــدان ب داشــتند، مطالعــه فلســفه غــرب را چن
گويــا آنهــا مســیر ديگــری مــی پیمودنــد. وقتــی »بديــع الملک 
عمادالدولــه« کــه شــاهزاده ای مطلــع از فلســفه اســالمی و تــا 
حــدی فلســفه و علــم غربــی بــود، از دو اســتاد خــود ســواالتی 
از فلســفه غربــی پرســید بــا جوابهــای گــرم و تفصیلــی مواجــه 
نشــد. نــه »میــرزا علــی اکبــر مــدرس يــزدی حکمــی« و نــه 
ــی« )علــی حکیــم( ، حــرف هــای  ــا علــی مــدرس طهران »آق
دکارت و کانــت را متفــاوت ندانســتند. هــر چنــد »میــرزا مدرس 
حکمــی« در کتابخانــه خــود کتــاب هايــی از علــم جديــد را نگه 
مــی داشــت و آنهــا را مطالعــه مــی کــرد؛ امــا از پاســخ هــای 
هــر دو اســتاد کــه در کتــاب »بدايــع الحکــم« موجــود اســت بر 
مــی آيد کــه بحث هــای فلســفه غــرب را شــبیه مباحــث کالم 
ســنتی اســالمی مــی دانســتند. چــه بســا آن را در قامــت علــم 

کالم حتــی سســت و بــی مايــه تلقــی مــی کردنــد.
بــه هــر رو بــه زودی طوفــان مشــروطه برخاســت. در ايــن ايــام 
بحــث از »چــه بايــد کــرد« بــاال گرفــت. گــروه هــای چــپ گرا 
رفتــه رفتــه خــود را شــناختند )تــا بــه رهبــری ســلیمان میــرزا 

رســما حزبــی تاســیس کردنــد( در میــان روحانیــان يکــی چون 
آيــت اهلل حائــری حــوزه علمیــه قــم را تاســیس کــرد، ديگــری 
ماننــد آخونــد خراســانی مشــروطه را تايید کــرد. ماننــد فضل اهلل 
همــان ترديــد را داشــت و عالمــه نائینــی در راه و رســم جديــد 
حکومــت و زندگــی رســاله »التنبیــه« را نوشــت. ســرانجام تعداد 
ــتبداد  ــی اس ــودای نوع ــران در س ــی از منورالفک ــل توجه قاب
منورالفکــری بــه دنبــال رضــا خــان رفتنــد تــا وی را بــرای چاره 

جويــی علَــم کننــد.
در میــان آنهــا شــايد کســی موثرتــر از »محمــد علــی فروغــی« 
ــا«  نبــود. او فلســفه غــرب را در کتــاب »ســیر حکمــت در اروپ
بــه رشــته تحريــر در آورد. آشــنايی وی بــا ســنت ادبــی و زبــان 
ــه دهــد. خاصــه  فارســی باعــث شــد کاری در خــور توجــه ارائ
ــل اســتفاده و  ــی قاب ــه صورت ــار ب ــن ب ــاله دکارت اي اينکــه رس
در متــن يــک تاريــخ فکــری ديــده مــی شــد. فارســی پاکیــزه 
وی و همچنیــن قــراردادن رســاله دکارت در متنــی تاريخــی که 
فلســفه هــای پــس و پیــش را در خــود جــای داده بــود اهمیــت 
فــوق العــاده ای دارد. ايــن دو ويژگــی باعــث شــد مــا بــا زبانــی 
آشــنا بــه حرفــی توجــه کنیــم کــه ايــن بــار نــه بــا گفتــه هايی 
بريــده بريــده بلکــه در قالــب ســنتی تاريخــی پديــدار می شــد.

اهمیــت و تاثیــری کــه ايــن کتــاب مــی توانــد بــرای ما داشــته 
ــی  ــا شــخصیت سیاســی و حت ــد ب ــه نباي ــچ وج ــه هی ــد ب باش
فرهنگــی فروغــی خلــط شــود، بلکــه بايد خــود کتــاب فــارغ از 
کیســتی نويســنده در نظر باشــد. بــاور بــه اســتبداد منورالفکری 
)کــه عقیــده ای مربــوط بــه اروپــا در عصــر روشــنگری بــود( و 
همچنیــن قول بــه نوعــی ناسیونالیســم پیشااســالمی از ســوی 
بســیاری از متجدديــن دنبــال مــی شــد. بحــث در ايــن نیســت 
ــا  ــر خط ــزان ب ــه می ــا چ ــن ت ــاير متجددي ــی و س ــه فروغ ک
بودنــد. موضــوع ايــن اســت کــه بــا »ســیر حکمــت«، بــه فهــم 
حقیقــت غــرب نزديــک مــی شــديم؛ غربــی کــه آشــکارا قدرت 
خــود را در جهــان بســط مــی داد و در اينجــا بــر تمــام شــئون 

زندگــی مــا اثــر گذاشــته بــود.
ــد کــرد مــی  ــا در جــواب چــه باي ــی کــه م بیشــتر پاســخ هاي
ــه  ــور و مداخل ــی ظه ــر يعن ــن ام ــه همی ــه ب ــا توج ــم، ب دادي
ــان درس و  ــه روحانی ــان ک ــنت گراي ــود. س ــا ب ــرب در اينج غ
مشــق خوانــده ای در نجــف و ســامرا بودنــد مــردم را بــه اســالم 

گزارش تحلیلی مهر؛
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دعــوت مــی کردنــد و اگــر اســالم در خطــر نیفتــاده بــود ايــن 
دعــوت چــه وجهــی داشــت؟ آنهــا کار انتزاعــی و بیهــوده نمــی 
کردنــد. تاريــخ تــازه ای آغــاز شــده بــود. ايــن تاريــخ بــا بســط 
ــوده  ــران رخ نم ــئونی از آن در اي ــتقرار ش ــرق و اس ــرب در ش غ
بــود. روحانیــان مــی ديدنــد کــه بــی ايمانــی تــازه ای ديــده می 
شــود و از ايــن رو پیشــنهادهای اســالمی جديــدی ارائــه کردند. 
در میــان ايشــان امــام خمینــی)ره( کــه مشــکل مــا را فراتــر از 
نفــوذ کمونیســت ها مــی ديــد، در کتاب»کشــف االســرار« نــه 
تنهــا مباحثــی فلســفی طــرح کــرد کــه در فصلــی جداگانــه بــه 
معنــای قانــون پرداخــت و طرحــی کامــل از زندگــی اســالمی را 

پــی ريخــت.
ســیر فکــری آيــات عظــام: نائینــی، کاشــانی، طالقانــی، 
طباطبايــی و شــهید مطهــری در همیــن زمینــه قابــل مطالعــه 
اســت. کتــاب نائینــی، دخالــت کاشــانی در ملــی شــدن صنعــت 
ــحابی« و  ــداهلل س ــا »ي ــی ب ــالف طالقان ــپس ائت ــت و س نف
ــی در »روش  ــه طباطباي ــتند. عالم ــد هس ــازرگان« داللتمن »ب
ــب داد  ــفی ترتی ــه ای فلس ــی مواجه ــم غرب ــا عل ــم« ب رئالیس
ــی  ــی اجتماع ــون مصلح ــری همچ ــهید مطه ــای ش و کاره
ــه  ــا رخن ــه م ــه در جامع ــود ک ــی ب ــالق غرب ــه اخ ــخی ب پاس
ــه  ــی اختــالف آيــت اهلل بروجــردی )کــه بیشــتر ب داشــت. حت
ســازمان بخشــیدن بــه روحانیــان توجــه داشــت( بــا روحانیــان 

ــد. ــتن، فهمی ــه خويش ــت ب ــتر بازگش ــد در بس ــی را باي سیاس
تجديــد نظــر روشــنفکران مذهبــی همچــون ســحابی و 
ــد،  ــاز کنن ــن را همس ــم و دي ــتند عل ــی خواس ــه م ــازرگان ک ب
چــاره جويــی قابــل مالحظــه ای اســت. دکتــر شــريعتی 
همچــون روشــنفکری مذهبــی ظهــور کــرد. او مــا را بــا 
ــود.  ــازه ای گش ــرد و فصــل ت ــنا ک ــارتر« آش انديشــه های »س
آل احمــد، در لبــاس نويســنده و مقالــه نويــس چنديــن دهــه بــا 
گفتمــان غــرب زدگــی راه خاصــی را بــاز کــرد کــه بــا توجــه به 

ــود. ــذار ب ــر گ ــیعی اث ــرهای وس ــر قش ــی وی ب ــان ادب ش
ــا  ــه چپ ه ــی ک ــا در حال ــال ه ــن س درهمی
ــاله های  ــری« رس ــی »طب ــا نمايندگ ــتر ب بیش
»مارکــس« و نوشــته های مارکسیســتی را 
ــی در احــزاب  ــد، انشــقاق هاي منتشــر می کردن
ــر  ــا ديگ ــود. آنه ــی ش ــده م ــتی دي مارکسیس
بــه ايــده انترناسیونالیســتی مارکسیســت هــای 
ــی نگريســتند.  ــد م ــده تردي ــه دي ارتودکــس ب
اقبــال آنهــا بــه مــدل »مائــو« در چیــن و مــدل 
ــی نشــان می دهــد کــه  ــکای جنوب هــای امري
ــی  ــرايط بوم ــه ش ــبت ب ــزان نس ــه می ــا چ ت
هوشــیار بودنــد. هــر چنــد کــه ايدئولــوژی چپ 
گــرا باعــث مــی شــد از فضــای مذهبــی ايــران 

ــه داشــته باشــند. فاصل
ــم  ــا ناسیونالیس ــه ب ــری ک ــنفکران ديگ روش
ملــی گــرا پیــش مــی رفتنــد در دام اســتبدادی 
افتادنــد کــه خــود بــه اســتقبالش رفتــه بودنــد. 
همچنیــن امثــال فروغــی توجــه نداشــتند کــه 
ــر  ــدر غی ــود چق ــم در ذات خ ــده ناسیونالیس اي
ملــی اســت، زيــرا ناسیونالیســم بالــذات مربــوط 
ــتقالل  ــان اس ــه در جري ــود ک ــی ب ــه اروپاي ب
ــود.  ــر آورده ب ــر ب ــف، س ــای مختل ــت ه مل
انگلیســی هــا و فرانســوی هــا و آلمانــی هــا و... 
فکــر مــی کردنــد بايــد بــر مفهــوم دولت-ملت 
پافشــاری کننــد. همچنیــن در میــان آلمانــی ها 
و فرانســويها ايــده اســتبداد منورالفکــری )حتی 
ــر آن  ــت، ب ــنگری چیس ــه روش ــت در مقال کان

ــرد( رواج داشــت. ــی ک پافشــاری م
ــود  ناسیونالیســم در حقیقــت ايــده ای غربــی ب

و در ايــران حضــوری تناقــض آمیــز داشــت. اول بــه ايــن دلیــل 
ــران را  ــالمی در اي ــگ اس ــخ فرهن ــی از تاري ــش مهم ــه بخ ک
ناديــده مــی گرفــت و دوم آنکــه درک نمــی کــرد ناسیونالیســم 
ــا  ــت. آنه ــی اس ــر مل ــه غی ــی و در نتیج ــدازه غرب ــه ان ــا چ ت
گذشــته از بــه اســتبداد کشــیدن حکومــت در ايــران بــا جدايی از 
تــوده مــردم تمرکــز فکــری بــرای بازگشــتی اصیل بــر فرهنگ 
ــد  ــد. يعنــی هــر چن ــه خطــر مــی انداختن ايرانی-اســالمی را ب
توجــه داشــتند کــه راه حــل در بازگشــت به خويشــتن اســت، باز 

بــه اشــتباه افتــاده بودنــد.
در اينجــا نمــی تــوان از تاثیــر دکتــر »ســید حســین نصــر« کــه 
انجمــن حکمــت را تاســیس کــرد، چشــم پوشــید. او يــک نــوع 
ســنت گرايــی کالســیک را ســازمان داد کــه آبشــخور فکــری 
ــد  ــی مانن ــا نمايندگان ــود و ب ــی ب ــی جهان ــنت گراي اش در س

ــی شــد. ــون« شــناخته م »شــوآن« و »گن
ــن شــادمان« )کــه  ــال »فخرالدي ــا ظهــور امث ــه هــر حــال ب ب
بــرای اولیــن بــار عبــارت غــرب زدگــی را بــاب کــرد( و ســپس 
»شــايگان« بــا »آســیا در برابــر غــرب« و »نراقــی« بــا »آنچــه 
ــروز  ــری از ناسیونالیســم ب خــود داشــت« صــورت پیشــرفته ت
کــرد. بــا توجــه بــه هســته مرکــزی ايــن گــروه خواهیــم ديــد 
ــه  ــه ب ــا ک ــا آنج ــل ت ــا را )الاق ــم آنه ــی توانی ــر نم ــه ديگ ک
شــخصیت محــوری حلقــه خــود وفــادار بودنــد( ناسیونالیســت 
بدانیــم و ايــن چرخــش و پختگــی بــا حضــور )و البتــه چرخــش 
و پختگــی همــان شــخص( کســی محقق شــد که سرگذشــت 
منحصــر بــه فــرد يافــت. او »ســید احمــد فرديــد« بــود. فرديــد 
کــه علــوم اســالمی و فلســفه اســالمی را آموختــه بود، ســرگرم 
مطالعــه در فلســفه غــرب و خــود غــرب شــد. وی پــس از ســال 
هــا تامل بــه ايــن نتیجــه رســید کــه راه چــاره، نوعی بازگشــت 
بــه خويشــتن اســت. ايــن بازگشــت بــه خويشــتن نــزد فرديــد 
نوعــی بازگشــت تنزيهــی بــود؛ يعنــی فکــر می کــرد مــا زمانی 
ــی و  ــت ايران ــت هوي ــیر بازجس ــع در مس ــه واق ــم ب ــی توانی م

اســالمی قــرار گیريــم کــه از حــال و هــوای غربــی بــه در آيیم.
او »هــگل« خوانــده بــود امــا نظريــه تاريخــی خــود را )پــس از 
توجــه بــه هــگل( بــا التفــات بــه ســنت نگــرش اســالمی بــه 
تاريــخ صــورت بنــدی کــرد. نــزد وی بصیــرت »ابــن عربــی« 
بــه تاريــخ روشــنی بخــش مــی نمــود. همچنیــن پــس از توجه 
بــه »هايدگــر« و شــأن بــه اصطــالح آمــاده گــری فلســفه وی، 
بــه ايــده ظهــور حضــرت حجت)عــج( رســید. نگرش اســالمی 
بــه تاريــخ و ايــده شــیعی انتظــار فــرج، پايــه هــای اساســی فکر 
فرديــد را مــی ســاخت. در حالــی کــه شــايگان و نراقــی در منزه 
شــدن از فکــر غربــی پیگیــر نبودنــد )و مــی دانیــم کــه بعدهــا 
تجديــد نظــر کردنــد(، فرديــد همچنــان الهــام بخــش نوعــی 
فکــر بازگشــت بــه خويشــتن از راه منــزه شــدن از غــرب باقــی 

مانــد.
در طــول ســال هــای پــس از ظهــور فرديــد تــا امــروز ايــن ايده 
همچنــان نقشــی اساســی بــازی کــرده اســت. پــس از انقــالب 
ــد  ــر چن ــد. ه ــه آمدن ــه صحن ــدی ب ــران چن ــالمی متفک اس
همچنــان جريــان هــای گوناگــون به حیــات خــود ادامــه دادند، 
امــا محــوری تريــن ســخن فرديــد هنــوز الهــام بخــش اســت. 
مــی تــوان پــروژه وی را )بازگشــت بــه خويشــتن بــه عــالوه و 
منهــای تنــزه از غــرب( از زمــان حلقــه مشــهور بــه »فرديديــه« 
در کار و فعــال باقــی مانــده اســت. گويــا پــس از انقــالب عمیق 
ــود دارد  ــون وج ــای گوناگ ــان ه ــزد جري ــه ن ــن ســخنی ک تري

همیــن »بازگشــت تنزيهــی« اســت.
ــور،  ــوم مددپ ــی، مرح ــد داوری اردکان ــخاصی مانن ــارغ از اش ف
ــد،  ــک ترن ــد نزدي ــه فردي ــه انديش ــه ب ــارف و ... ک ــوم مع مرح
ــم  ــت رئالیس ــان عقالنی ــد جري ــا مانن ــان ه ــی از جري بعض
اســالمی کــه خــود را منتســب بــه عالمــه طباطبايــی و شــهید 
ــد.  مطهــری مــی داننــد، همیــن دل نگرانــی را پــی مــی گیرن
ــت  ــا رياس ــالمی ب ــه اس ــگ و انديش ــگاه فرهن ــروز پژوهش ام
آيــت اهلل رشــاد و موسســه حکمــت و فلســفه ايــران بــا آيت اهلل 
خســروپناه در مســیر بازگشــت تنزيهی هســتند. 
ــا  ــود را ب ــه کار خ ــم ک ــوم ق ــتان عل فرهنگس
آيــت اهلل »ســید منیــر الهاشــمی« آغــاز کــرد و 
امــروز بــا آيــت اهلل »میرباقــری« ادامه مــی دهد با 
وجــود برنامه مســتقلی کــه دارنــد، پیشــنهاد های 
خــود را بــر اســاس بازگشــت تنزيهــی بــا تمرکــز 

ــر مواريــث شــیعی، نظــم مــی دهنــد. ب
در میــان جامعــه شناســان دکتــر »حســین 
ــانیا« در  ــالم »پارس ــت االس ــان« و حج کچوي
همــان راه مــی رونــد. در حــوزه معرفت شناســی 
و علــم شناســی نیــز دکتــر »ســعید زيبــا کالم« 
راه بازگشــت تنزيهــی را )البتــه بــا حفــظ 
اســتقالل( مــی پیمايــد؛ او در کنارترجمــه کتاب 
ــالب  ــاختار انق ــام »س ــه ن ــن« ب ــم »کوه مه
ــه  ــد ک ــال می کن ــزی را دنب هــای علمــی« چی

آن را معرفــت قلبــی می نامــد.
البتــه هنــوز متجدديــن، چپ هــا، ناسیونالیســت 
هــا و حتــی در جناحــی ديگــر روحانیــان ســنت 
گــرا و ســنت گرايــان کالســیک )بــا محوريــت 
ســید حســین نصــر ( حضــور فعالــی دارنــد امــا 
نظــم بخشــیدن بــه ايــن گــروه هــا و اشــخاص 
ــه  ــت ب ــده بازگش ــذاردن اي ــز گ ــدون در مرک ب
ــود. الزم نیســت  ــد ب خويشــتن ممکــن نخواه
ــا و  ــاوت ه ــه تف ــی يکپارچ ــوای نظم ــه ه ب
حتــی تفــاوت هــای بنیاديــن را ناديــده گرفــت 
امــا ايــده بازگشــت همــان پاســخی اســت کــه 
مــی تــوان بــر فــراز آن ايســتاد و راه گــروه های 

متفــاوت را رصــد کــرد.
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ــزارش گــــ

نشســت »عصــر ترامــپ و پیامدهــای متعاقب 
ــوم  ــگاه عل ــران« در پژوهش ــان و اي آن در جه
انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا حضــور 
ســیدجواد میــری، عضــو هیــات علمــی 
ــتاد  ــاندر آزادگان، اس ــگاه و الکس ــن پژوهش اي

ــد. ــزار ش ــا برگ ــگاه کالیفرنی دانش
ــت: در  ــت گف ــن نشس ــدای اي آزادگان در ابت
حــال حاضــر نمــی تــوان وارد مســئله پیــش 
بینــی دربــاره اينکــه چــه اتفاقــی قــرار اســت 
در آمريــکا بیفتــد بشــويم چــون همــه چیــز 
ــر اســاس انتخــاب  ــا ب ــوم اســت و تنه نامعل
ــوان متوجــه  وزرا و مشــاوران ترامــپ مــی ت
سیاســتی کــه او مــی خواهــد در پیــش 
ــکا  ــخ آمري ــرد، شــد. ضمــن اينکــه تاري بگی
نشــان داده کــه خیلــی از رئیــس جمهورهــا 
وقتــی بــه قــدرت مــی رســند، آدم ديگــری 

ــی شــوند. م
انتخــاب  وزرای  میــان  در  افــزود:  وی 
ــر  ــاب وزي ــال انتخ ــه ح ــا ب ــپ ت ــده ترام ش
امورخارجــه از همــه خطرنــاک تــر و از همــه 
ــدی  ــم هن ــک خان ــاب ي ــر انتخ ــادل ت متع
ــل  ــازمان مل ــده س ــوان نماين ــه عن ــار ب تب
اســت. نکتــه عجیبــی کــه در رفتــار ترامــپ 
وجــود دارد اينکــه تناقــض در حــرف هــای 
ترامــپ بســیار زيــاد اســت. او دربــاره روســیه 
بســیار صلــح جويانــه و مصلحت انديشــانه و 
ــه  ــران بســیار خصمان ــورد اي ــل در م در مقاب
صحبــت کــرده اســت. نکتــه مهمــی کــه در 
مــورد سیاســت خارجــه آمريــکا وجــود دارد، 
ــکا  ــه آمري ــت خارج ــه سیاس ــت ک ــن اس اي
ــر  ــای فک ــاق ه ــا و ات ــکده ه ــت انديش دس
ــه وزارت امــور  اســت و اينهــا هســتند کــه ب
ــد بنابرايــن در حــال  خارجــه خــط مــی دهن
ــه  ــت ک ــن اس ــئله اي ــن مس ــر مهمتري حاض
ببینیــم چــه انديشــکده هايــی در پشــت 
صحنــه وزرای انتخابــی ترامــپ و خــود 
ــی  ــا از کجــا خــط م ــپ هســتند و اينه ترام

ــد. گیرن
آزادگان در ادامــه ســخنانش در خصــوص 
سیاســت داخلــی آمريــکا توضیــح داد: از 
لحــاظ شــناختن حــزب ترامــپ دقیقــا نمــی 
ــواه  ــوری خ ــک جمه ــه او ي ــت ک ــوان گف ت
اســت يــا محافظــه کار اســت يــا يــک فــرد 
ــون  ــپ در ســال ۲008 از کلینت ــنتی. ترام س
طرفــداری کــرد امــا االن در مقابــل او قــرار 
دارد. بنابرايــن اينکــه او کیســت هنــوز يــک 
ــا  ــد ت ــا منتظرن ــی ه ــه خیل ــا اســت البت معم
عملکــرد او را در 100 روز اول کاريــش ببینند 
ضمــن اينکــه مشــاوران و وزرای انتخابــی او 
هــم بســیار تعییــن کننــده هســتند. بــه هــر 
حــال بــا توجــه بــه حــرف هــای خطرناکــی 
کــه او درباره اســالم ســتیزی، مهاجرســتیزی 
و نژادپرســتی زده، ممکــن اســت آمريــکا در 
ــود  ــتی ش ــگ نژادپرس ــک جن ــده وارد ي آين

و شــاهد اغتشاشــاتی هــم در آن باشــیم 
ــش  ــت از رفتارهاي ــپ دس ــه ترام ــر اينک مگ

ــردارد. ــه اش ب خصمان
اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا در پايــان گفــت: بــه 
ــا  ــورهای دنی ــد کش ــن در ۹5 درص ــده م عقی
ــدارد و  ــای واقعــی وجــود ن ــه معن ــات ب انتخاب
بیشــتر انتصــاب اتفــاق مــی افتــد تــا انتخــاب. 
انتخــاب ترامــپ در آمريــکا بــرای ايــن اســت 
کــه ســفید پوســت هــای آمريکايــی توهــم  و 
رويــای ايــن را داشــته باشــند کــه دموکراســی 
در کشورشــان حاکــم اســت. از طرفــی نظــام 
آمريــکا تشــخیص داد کــه ترامــپ بايــد بیايــد 

ســرکار و ايــن اتفــاق افتــاد.
ــت  ــن نشس ــه اي ــری در ادام ــیدجواد می س
ــه  ــش ک ــن پرس ــا اي ــود را ب ــخنرانی خ س
»برآمــدن ترامــپ در آمريــکا امــری عجیــب 
بــود يــا  امــری باورنکردنــی؟ «آغــاز کــرد و 
گفــت: بــه نظــر مــن روی کار آمــدن ترامــپ 
ــت  ــی نیس ــر باورنکردن ــک ام ــکا ي در آمري
ــت.  ــب اس ــر عجی ــک ام ــتر ي ــه بیش بلک
جــورج زيمــل در يکــی از آثــار خــود دربــاره 
امــر عجیــب گفتــه اســت کــه امــر عجیــب، 
امــر غايــب نیســت بلکــه امــری اســت کــه 
بنــا بــه داليلــی بــه حاشــیه رفتــه اســت. در 
ــی  ــی اتفاقات ــش نافرمان ــد از جنب ــکا بع آمري
ــد  ــئله چن ــه مس ــی رخ داد ک ــاد و اجماع افت
فرهنگــی بــه رســمیت شــناخته شــود از 
ــکا  ــای آمري ــت ه ــع سفیدپوس ــان موق هم
بــا خــود فکــر کردنــد کــه بــه حاشــیه رانــده 
ــن دارد  شــدند. انتخــاب ترامــپ نشــان از اي
کــه امــر عجیــب بــه عرصــه عمومــی 

ــت. ــته اس برگش

ــد  ــش بیاي ــوال پی ــن س ــر اي ــزود: اگ وی اف
کــه چــه عواملــی باعــث برگشــت امــر 
عجیــب بــه جامعــه شــده اســت مــی تــوان 
پاســخ داد کــه در ســال 1۹۶۲ مالکــوم 
ــد تحــت  ــی کن ــی را مطــرح م ايکــس بحث
ايــن عنــوان کــه نژادپرســتی مســئله ای در 
ــبیه  ــه ش ــت بلک ــر نیس ــائل ديگ ــار مس کن
ــاحات  ــه س ــه هم ــت ک ــرطان اس ــک س ي

ــرد. ــی گی ــرا م ــه را ف جامع
عضو هیــات علمــی پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی در ادامــه ســخنانش 
ســوال ديگــری را مطــرح و اشــاره کــرد: يکــی 
از ســواالت مهمــی کــه وجــود دارد ايــن اســت 
کــه چــرا مــا در ايــران نمــی توانیــم آمريــکا را 
بــا عنــوان يــک امــر اجتماعــی مطالعــه کنیم؟ 
ــرد  ــه رويک ــوال س ــن س ــه اي ــخ ب ــرای پاس ب
ــرد ذات  ــرد اول رويک ــود دارد رويک ــده وج عم
ــه ايــن معنــی کــه در ايــران  ــه اســت ب گرايان
اغلــب مــا اعتقــاد داريــم کــه ذات آمريــکا شــر 
ــی(  ــل ذات مِن)ايران ــت و در مقاب ــد اس و پلی
خــوب و خیــر اســت. بنابرايــن ديالوگــی نمــی 
ــد.  ــاق بیفت ــر اتف ــر و ش ــن خی ــن اي ــد بی توان
رويکــرد دوم، رويکــرد سیاســی اســت بــه ايــن 
معنــا کــه وقتــی دربــاره آمريــکا صحبــت مــی 
ــه رئیــس جمهــور  ــکا را ب ــه آمري ــم جامع کنی
ــی کــه جامعــه  آن تقلیــل مــی دهیــم. در حال
آمريــکا خیلــی پیچیــده تــر از ايــن حــرف هــا 

اســت.
میــری اضافــه کــرد: رويکــرد ســوم هــم ايــن 
ــه جامعــه  ــگاه مــردم شناســانه ب اســت کــه ن
ــه  ــر ب ــان ديگ ــه بی ــدارد ب ــود ن ــکا وج آمري
دلیــل اينکــه رويکــرد اول و دوم بیشــتر در 

جامعــه فکــری مــا غالــب شــده، مــا شــناخت 
ــردم  ــه م ــاليق و ذائق ــی از س ــت و کامل درس
ــه همیــن دلیــل هــم نمــی  آمريــکا نداريــم ب
ــه عنــوان يــک امــر  ــاره آمريــکا ب توانیــم درب
اجتماعــی فکــر کنیــم. ممکــن اســت برخــی 
فکــر کننــد کــه روی کار آمــدن ترامــپ يــک 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک ــت، در حال ــه اس فاجع
اينطــور نیســت. بــه خاطــر اينکــه ترامــپ بــا 
صحبــت هــا و وعــده وعیدهايــی کــه داده اگر 
ــکا  ــی آمري ــای داخل ــد درگیری ه ــل کن عم
ــکان اينکــه سیاســت  ــی شــود و ام بیشــتر م
ــرود،  ــه ب ــه ســمت انزواگرايان ــکا ب هــای آمري

ــاد اســت. زي
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم 
ــان در  ــی در پاي ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
خصــوص رويکــرد ايــران در مقابــل روی کار 
ــی از تحلیلگــران  آمــدن ترامــپ گفــت: خیل
ــا روی  ــه ب ــد ک ــدت مطــرح کردن ــن م در اي
ــت  ــران اس ــع اي ــه نف ــپ ب ــدن ترام کار آم
کــه بــه اروپــا نزديــک شــود کــه بتوانــد بــا 
آمريــکا مقابلــه کنــد. بنــده بــا ايــن شــیوه از 
تحلیــل مخالفــم و فکــر مــی کنــم بهتريــن 
کار ايــن اســت کــه ايــران سیاســت ســکوت 
را پیشــه کنــد و هیــچ گونــه اعــالم موضعــی 
انجــام ندهــد. بــه بیــان ديگــر خــوب 
ــا را ســرلوحه  ــی ه ــه رويکــرد چین اســت ک
ــار و  ــتیم کن ــم و بايس ــرار دهی ــان ق خودم
نــگاه کنیــم. در آينــده امــکان دعــوای اروپــا 
و آمريــکا و اروپــا و روســیه و در مقابــل 
ــود دارد.  ــکا وج ــا آمري ــیه ب ــی روس نزديک
ــه  ــه چ ــم ک ــد بنشــینیم و ببینی ــن باي بنابراي

ــد. ــت بیفت ــرار اس ــی ق اتفاق

در نشست »عصر ترامپ« عنوان شد؛
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ــزارش گــــ

بیــژن عبدالکريمــی اســتاد فلســفه دانشــگاه آزاد در نشســت روز 
جهانــی فلســفه بــا عنــوان »بیــم هــا و امیدهــا« کــه بــه همــت 
ــه  ــکده عالم ــی دانش ــای خارج ــان ه ــات و زب ــکده ادبی دانش
برگــزار شــد، گفــت:در يــک چشــم انــداز جهانــی و يــک نــگاه 
کلــی معتقــدم بشــر دو تجربــه بنیاديــن را پشــت ســر گذاشــته 
اســت؛ تجربــه بنیاديــن اول را مــی توانیــم عالــم ســنت بگوئیــم 
ــرد.  ــور ک ــرای بشــر ظه ــه روشــنايی هــای عظیمــی ب ــود ک ب
روشــنايی هايــی کــه بــه ايــن جهــان معنــا و عظمــت بخشــید. 
ــن  ــا اي ــد. ام ــی را بیافرين ــدن هاي ــا تم ــا انه و بشــر توانســت ب
روشناســی بــه تئولوژيســم و پاپیســم در قــرون وســطی منجــر 
شــد کــه نتیجــه آن رنســانس و ظهــور مدرنیتــه و بشــر غربــی 
بــه اومانیســم و ..روشــنايی های بســیار دســت پیــدا کــرد. لیکن 
روشــنايی اصیــل و راســتینی ناديــده گرفتــه شــد و همیــن امــر 
ــه تاريکــی  ســبب شــد کــه همــه روشــنای هــای آن عصــر ب
بگرايــد و  نهیلیســم و بــی معنايــی متیجــه ايــن دومیــن تجربــه  

ــود. ب
وی افــزود: تجربــه بنیاديــن ديگــر عصــر روشــنگری و اتفاقــات 
ــان  ــه دوم آن در جه ــی تجرب ــت گراي ــه نیس ــود ک ــد از آن ب بع
ــک  ــگاه هــای متافیزي ــی همــه پاي ــود. در عصــر کنون غــرب ب
ــرای  ــی ب ــل اتکاي ــه قاب ــه اســت و تکی ــن رفت ــک از بی تئولوژي
بشــر غــرب و تبــع او همــه جهانیــان باقــی نمانــده اســت. بــه 
ايــن چشــم انــداز شــايد برخــی از دل نگرانــی خــودم را چنیــن 

ــم. ــم خالصــه کن بتوان
ــی  ــن در دو قســمت م ــای م ــم ه ــا بی ــزود: ام عبدالکريمــی اف
تــوان از آنهــا يــاد کــرد. بــی متافیزيکــی شــدن جهــان وفقــدان 
ــی،  ــای ارزش ــام ه ــه نظ ــا هم ــک؛ در دوران م ــت انتولوژي امنی
ــن  ــگی اش از بی ــام انديش ــتر نظ ــد و بس ــده ان ــک ش تئولوژي
رفتــه اســت. در توضیــح دومیــن بیــم هــم اينکــه بشــر کنونــی 
بــی مــأوا و بــی خانمــان شــده اســت. در مــوج ســوم نهیلیســم 
بــا پیشــرفت تکنولــوژی بــا ايــن مــوج مواجــه هســتیم کــه در 
هیــچ دوره ای شــاهد آن نبوديــم و ريشــه ای تــر و بنیــادی تــر 
از قبــل اســت. انســان روزگار مــا آنچنــان اســیر زندگــی روزمــره 
شــده اســت کــه حتــی فقــدان آزادی را احســاس نمــی کنــد بــه 
ايــن ترتیــب همــه جهانیــان بــه قلمــرو نوعــی بــی تفاوتــی پــا 
گذاشــته انــد و نهیلیســم خــود را بــه صــورت بــی تفاوتــی بــا هر 

چیــزی کــه اصیــل اســت نمايــان مــی کننــد.
وی همچنیــن ادامــه داد: در عصــر مــا خــود فرهنــگ بــه خطــر 
ــا خــرده فرهنــگ هــا مواجــه نیســتیم. در  افتــاده اســت و مــا ب
همــه جهــان، جــان فرهنــگ بــه جســم فرهنــگ تبديــل شــده 
ــد از  ــه بع ــم ک ــال موافق ــار کام ــا بودري ــا ب ــن در اينج اســت. م
مدرنیســم بــا مــوج ســوم نهیلیســم مواجهــه ايــم. نهیلیســم در 
ايــن روزگار عمیــق تــر از گذشــته شــده اســت. امــروز مــا حتــی 
فرصــت نداريــم تــا بــه وجــود معنــا يــا عــدم معنــا بیانديشــیم. 
حقیقــت ايــن اســت کــه امــروزه ديگــر مســئله نهیلیســم هــم 
ــا هــزاران رشــته ظريــف و  مطــرح نیســت. انســان روزگار مــا ب
نامرئــی آنچنــان اســیر شــرايط زندگــی روزمــره شــده کــه حتی 
فقــدان آزادی را درک نمــی کنــد. حتــی بدتــر از آن ايــن وضعیت 
بــه نحــوی اســت کــه گويــی خشنوداســت و احســاس مــی کند 

ــا آزادی مواجــه نشــده اســت. کــه بشــر در هیــچ دوره ای ب
فرهنــگ به معنــای تــالش بــرای گذشــتن از خويــش در روزگار 
مــا ديــده نمــی شــود و بــه صــورت يــک چیــز لوکــس تبديــل 
ــدن  ــم تم ــه جس ــگ ب ــان فرهن ــا ج ــت. درروزگار م ــده اس ش
ــر  ــه تفک ــه ای ب ــه عالق ــا ن ــت. درروزگار م ــده اس ــل ش تبدي
ــرداری از  ــره ب ــت. به ــرای آن هس ــی ب ــه مجال ــود دارد و ن وج
مصــرف و تکنولــوژی جايگزيــن فرهنــگ شــده اســت. در واقــع 

امــروز مــا بــا خطــر مــرگ انســان روبــرو هســتیم. مــا امــروز بــا 
خطــر مــرگ انســان روبرويــم. در عصــر امــروز مــا بــا خطــری 
مواجــه ايــم کــه نیچــه از ان بــه آخريــن انســان يــاد کــرد. مــا 
بــا انســانی مواجــه ايــم کــه حاضــر نیســت خــودش را بــه خطــر 
ــر  ــه تعبی ــدارد.و ب ــاور ن ــه چیــزی ب ــدازد. چــرا کــه اساســا ب بیان

نیچــه اخــالق رمــه گان غلبــه پیــدا کــرده اســت.
ــان  ــوان روزگار پاي ــی ت ــا را م ــت: روزگار م ــی گف عبدالکريم
ــن  ــد. منظــورم اي ــان نامی رســیدن يــک آغــاز و آغــاز يــک پاي
اســت کــه روح ســنت تاريخــی مــا در چنــد دهــه اخیــر بــه پايان 
رســیده اســت. يعنــی مــاوا کــردن در امــر تعییــن ناپذيــر، امــا در 
طــول تاريــخ مــا بــه تدريــج امــر تعیــن ناپذيــر در قالــب نظــام 
هــای تئولوژيــک بــه امــوری تعیــن پذيــر تبديــل شــده اســت. 
و نظــام هــای تئولوژيــک تاريخــی بــا صورتــی مقــدس مابانــه 
لیــک خــود بــه معنــای ديگــری از نیهلیســم هســتند کــه جهان 
مــا را تحــت ســیطره درآورده انــد. نســل هــای جديــد در واکنش 
ــی  ــران راه ــود را آغازگ ــور و شــق خ ــا ش ــت ب ــن وضعی ــه اي ب

جديــد مــی انگارنــد.
ــم کــه  ــی زندگــی مــی کنی ــا در وضعیت وی در ادامــه گفــت: م
ــان ديگــر  ــار ديگــران بت ــه مــن در کن ــت هــای قبیل تمامــی ب
جوامــع شکســته انــد و امــروز قبیلــه مــن همــه توتــم هايــش را 
ــچ توتمــی  ــی هی ــه ب ــک قبیل از دســت داده اســت. وزندگــی ي
بــه ويــژه بــرای تــوده هــای تربیــت ناشــده مــی توانــد بســیار 
خطرنــاک و نگــران کننــده باشــد. امــا دقیقــا همــان چیــزی که 
بــرای بســیار مــی توانــد نگــران کننــده باشــد مــی توانــد نقطــه 
ــان و دانشــجويان  ــرای امیــد باشــد. مــن همــه جوان راســتین ب
ديــارم را دعــوت مــی کنــم کــه درکنــار فروپاشــی همــه بتــان 
و توتــم هــای قبیلــه ای بــه جشــن و ســرور بپردازنــد. فروپاشــی 
ــد بخــش ظهــور  ــد نوي ــه ای مــی توان ــم هــای قبیل همــه توت
امــر نامتعیــن باشــد. ايــن امــر نامتعیــن بــه نظــرم يگانــه امیــد 
راســتینی اســت که در فراســوی تمام نظــام هــای ايدئولوژيک و 
تئولوژيــک مــی توانــد ماوايی بــرای انســان باشــد . مــا در جهان 
بــی معنــا زندگــی مــی کنیــم امــا بــه يــاد داشــته باشــیم کــه 

ــای جهــان موجــودی از موجــودات جهــان نیســت. معن
ــه ای از  ــی حادث ــای زندگ ــزود: معن ــان اف ــی در پاي عبالکريم
خــود زندگــی نیســت. در ذات تفکــر حقیقــی نامتعیــن خــود را 
مــی توانــد نشــان بدهــد. ايــن حقیقــت نــا متعیــن يگانــه امیــد 
راســتین بشــر مــی توانــد قــرار بگیــرد. مــن امیــدوارم صاعقــه 

ای از امــر نامتعیــن نســل جــوان را در ديــار مــن مــوردد اصابــت 
ــا  ــی را در جــان ه ــد جنون ــی توان ــه م ــن صاعق ــرار بدهــد. اي ق
ــه ايــن صاعقــه امیــدوارم. صاعقــه امــر  بربیانگیــزد کــه مــن ب
ــای  ــه ه ــم انديش ــورد فه ــه م ــه ن ــت ک ــری اس ــن ام نامتعی
تئولوژيــک و ايدئولوژيــک قــرار مــی گیرد و نــه با متولوژيســم و 
... دوران جديــد مــی تــوان بــه فهــم آن نائــل آمد. جنــون حاصل 
ــد پشــتوانه  ــه امــری اســت کــه مــی توان از امــر نامتعیــن يگان
ظهــور عقالنیتــی قــرار بگیــرد کــه افقــی را بــرای رهايــی مــا 

ــد. ــاز بکن ــم هــا و ناامیدهــای اجتماعــی ب از بی
ــه  ــیه رفت ــه حاش ــالم ب ــان اس ــران و جه ــی در اي ــازی دين نوس

ــت اس
احســان شــريعتی نیــز در بخــش ديگــری از مراســم در نشســت 
ــفه در  ــی فلس ــبت روز جهان ــه مناس ــه ب ــا ک ــا و امیده ــم ه بی
ــه  ــگاه عالم ــی  دانش ــای خارج ــان ه ــات و زب ــکده ادبی دانش
ــان اينکــه در راســتای ســخنان  ــا بی ــی برگــزار شــد، ب طباطباي
ــت: اهــل فلســفه  ــد، گف ــاز می کن ــح، مباحــث خــود را آغ مصل
بايــد بــا هــم دوســت باشــند و بــه قــول هايدگــر نــزاع عاشــقانه 
داشــته باشــند و روی وجــوه مشــترک حــرف بزننــد. همانطــور 
کــه کانــت می گويــد روشــنگری بــا خودانديشــی آغــاز 
ــه نیچــه  ــه جمل ــه ب ــم بیانديشــیم ک ــی می توانی می شــود. وقت
ــا  ــم اکتف ــه نهیلیس ــا ب ــد، تنه ــر می روي ــد کوي ــه می گوي ک
نکنیــم. در واقــع بــه ريشــه شــرقی نهیلیســیم بپردازيــم. مــا بايد 
کويــر انديشــی و نهیلیســیم شــرقی را بــه عنــوان موضــوع کار 
بــرای انديشــیدن داشــته باشــیم و از همینجاســت کــه فلســفه 
ــان را  ــه خودم ــم ک ــد بدانی ــر باي ــوی ديگ ــود. از س ــاز می ش آغ
ــرون  ــه در ق ــتیم ک ــتی هس ــان زيس ــون در جه ــم چ ــد کنی نق
ــذار  ــن دوران گ ــديم. اي ــدد نش ــت و وارد دوران تج ــطی اس وس
ــروژه توســعه از  ــط در ســده گذشــته در کل پ ــزی غل ــا پايه ري ب

ــه اينجــا رســانده اســت. ــا را ب ــه بعــد م مشــروطه ب
وی بــا طــرح ايــن ســوال کــه وضعیــت ســوال فلســفی در زمانه 
مــا چگونــه اســت افــزود: غربی هــا معتقدنــد پرســش فلســفی از 
آنهاســت پــس ايــن ســوال پیــش می آيــد کــه فلســفه در شــرق 
و اســالم چگونــه بــوده و اکنــون چــه وضعیتــی دارد؟ فلســفه در 

دوران مــدرن و ايــران کنونــی چــه وضعــی دارد؟
ــود  ــرت شــروع می ش ــا حی ــه فلســفه ب ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: بــه قــول هايدگــر آنچــه کــه تاســف برانگیــز اســت ايــن 
اســت کــه چــرا پرســش نیســت و نمی پرســیم؟ در اينجــا دکتــر 

گزارش نشست بیم ها و امیدها

نهیلیسم در این روزگار عمیق تراز گذشته شده است
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ــزارش گــــ

علــی  شــريعتی می گويــد تــرس، طمــع و جهــل مافیايــی دارنــد 
ــود  ــن وج ــا اي ــود. ب ــرح ش ــش ها مط ــن پرس ــد اي و نمی گذارن
همیــن کــه امــروز مــا اهالــی فلســفه می توانیــم ســوال کنیــم 
خــود موهبتــی اســت. نیــروی آگاه در جامعــه مــا مســئولیت دارد 
ــتدار  ــوان دوس ــه عن ــوف ب ــام فیلس ــه مق ــم ک ــد بدانی ــا باي و م

آگاهــی چیســت؟
ــه  ــه س ــم ب ــر بتوانی ــت: اگ ــه گف ــفه در ادام ــدرس فلس ــن م اي
ــفی  ــورت فلس ــه ص ــالی و دورغ ب ــمن، خشکس ــوع دش موض
ــر  ــوی ديگ ــم. از س ــرده اي ــت ک ــو حرک ــه جل ــیم رو ب بیانديش
وضعیــت محلــی مــا بايــد بــا وضعیت جهانــی تطابــق داده شــود 
بــه طــور مثــال در کشــور مــا انقــالب شــده و بــه عنــوان يــک 
ــن  ــتیم. بنابراي ــه هس ــل توج ــالم مح ــان اس ــرای جه ــدل ب م
ــم  ــیار مه ــد بس ــران می توان ــفه در اي ــه و فلس ــت انديش وضعی
باشــد. مــا اکنــون متفکــر نداريــم و بايــد روی ايــن موضــوع کار 

ــم. کنی
ــه مســايل  شــريعتی افــزود: مــا بیــم ايــن را داريــم کــه چــرا ب
ــور  ــه ط ــد خشکســالی نمی انديشــیم. ب ــان مانن اساســی خودم
ــه ای دارد و  ــه انديش ــاره چ ــن ب ــن در اي ــم دي ــد ببینی ــال باي مث
ــی در  ــازی دين ــون نوس ــم، چ ــد کنی ــزوم آن را نق ــورت ل در ص
جهــان اســالم و ايــران بــه حاشــیه رفتــه و بايــد بــه آن توجــه 
ــر  ــر روز خالی ت ــی ه ــوای دين ــون از محت ــفانه اکن ــرد.  متاس ک
ــر  ــگ و تفک ــاله فرهن ــه مس ــوی ب ــرد صف ــويم و رويک می ش
ــد از نظــر فلســفی  ــه داشــته اســت و باي ــون ادام ــادی تاکن انتق

ــود. ــع ش ــورد پرســش واق م
وی در پايــان يــادآور شــد: فلســفه و حتــی فضیلــت ايرانــی بــه 
ــر  ــت را بلندت ــه  راســت بگــو و تیغ ــن اســت ک ــول نیچــه اي ق
برافــراش، امــا مــا در ايــران کمتــر راســت می گويیــم و از 
فضیلــت ايرانــی خودمــان خالــی شــده ايــم. کمتــر بــه مســايل 
ــن  ــی از اي ــیم، گوي ــت گويانه می انديش ــان راس ــتی خودم زيس
فضیلــت ايرانــی تهــی شــديم يــا حتــی پارادوکســی در آن وجود 
داشــته اســت کــه چنیــن شــده اســت. شــايد اخالقــی کــردن 
ــداری موجــب شــده کــه نوعــی از اخــالق  ــور و اهريمــن پن ام
ــن  ــود آورد. اي ــه وج ــا ب ــرای م ــی را ب ــه موانع ــد ک ــد آي پدي
ــد اينکــه  ــه پرســش کــردن شــجاعت می خواهــد هــر چن گون
انديشــیدن چیســت نیــز خــود ســوال ديگــری اســت. امیــدوارم 
ــه شــکل درســت  ــم ايــن پرســش هــار ا ب ــده بتوانی کــه در آين

ــم. مطــرح کنی

ــا  ــم م ــیده اند/عال ــه از دروغ ترس ــان همیش ایرانی
ــت ــی ارزش هاس ــم واژگون عال

علی اصغــر مصلح اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبايی در 
نشســت روز جهانــی فلســفه بــا عنــوان »بیم هــا و امیدهــا« که 
بــه همــت دانشــکده ادبیــات و زبــان فارســی دانشــکده عالمــه 
ــا عنــوان بیــم هــا و امیدهــای  برگــزار شــد، ســخنان خــود را ب
ــان آغــاز کــرد و گفــت: کنــش و فرهنــگ هــر  تاريخــی ايرانی
قومــی از بیــم هــا و امیدهايــی تشــکیل شــده اســت. نکتــه ای 

کــه امــروز بــا آن روبــرو هســتیم کــه منشــا چالــش و خشــونت 
هــای زيــادی شــده اســت بیــم هــا و امیدهــای اقــوام مختلــف 
اســت. بیــم هــا و امیدهــای يــک قــوم انتزاعــی و ذهنی نیســتند 
ــدو صــورت  ــوم شــکل گرفتن ــک ق بلکــه در ضمــن زندگــی ي
جمعــی پیــدا کردنــدو پايــدار شــدند و کنــش آن قــوم راجهــت 
مــی دهنــد. بــرای نزديــک شــدن بــه بیــم هــا و امیدهــای يک 
قــوم بايــد بــه آثــاری کــه آن بیــم هــا و امیدهــا را جلــوه گــر می 

ســازد پرداخــت و آنهــا را شــناخت.
وی بــا اشــاره بــه بیــم هــا و امیدهايــی کــه در فرهنــگ ايرانــی 
موجود اســت گفــت: کتیبــه ای کــه در تخــت جمشــید منصوب 
بــه داريــوش اســت گويــای عمیــق تريــن بیــم هــا و امیدهــای 
ايرانیــان در طــول تاريــخ اســت. در اين کتیبــه چنین آمده اســت 
کــه: اهورا مــزدا مــا را از ســپاه دشــمن، خشکســالی و دروغ بپايد. 
ــه نظــر مــی رســد کــه مــا ايرانیــان در طــول تاريــخ متعلــق  ب
ــوده اســت. همیشــه از دشــمنان،  ــن ســه ب ــان، اي ــم و امیدم بی
خشکســالی و دروغ ترســیده ايــم. شــايد بتوان تاريــخ ايــران را از 

ايــن ســه منشــا و خاســتگاه بیــم و امیــد بررســی کــرد.
ــر  ــران ب ــم اي ــه اقلی ــه نحــوی دو منشــا اول ب ــزود: ب ــح اف مصل
مــی گــردد. ايــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن در ايــن منطقــه ويژه 
ــم  ــئله دوم، اقلی ــت. مس ــوده اس ــمن ب ــد دش ــه در تهدي همیش
ــری و خشــک اســت و  ــران اســت کــه در يــک منطقــه کوي اي
همیشــه مهمتريــن معضــل ايرانیــان، آب بــوده اســت. مهمترين 

بیــم ايرانیــان، بیــم خشکســالی بــوده اســت.
وی افــزود: مســئله ســوم دروغ اســت. ايرانیــان شــايد بــه دلیــل 
اينکــه آئیــن شــان آئیــن راســتی و درســتی بــوده و میخواســته 
انــد اهــل نیکــی و راســتی باشــند، همیشــه از دروغ ترســیده اند. 
ــاره ديــن وقتــی ســیر پیدايــش  هــگل در درســگفتارهايش درب
اديــان را مــی گويــد چیــزی بــه ايرانیــان نســبت مــی دهــد. می 
ــژه توجــه  ــه وي ــارض و دوگانگــی و ب ــه تع ــه توجــه ب ــد ک گوي
بــه ديــن زرتشــت و تاريکــی و روشــنايی کشــف ايرانیــان اســت 
ايرانیــان در ســیر تطــور آگاهــی در نقطــه ای هســتند کــه خیر و 
شــر کشــف مــی شــود.  ديــن ايرانیــان ديــن خیر و شــر اســت و 
ايرانیــان همیشــه مــی خواســته انــد اهــل راســتی باشــند. شــايد 
يکــی از ويژگــی هــای فرهنگی ايرانیــان در مقايســه بــا ديگران 

همیــن تقابــل انديشــی اســت.
وی در ادامــه گفــت: نیچــه مــی گويــد علــت اينکــه نام زرتشــت 
را برآنچــه کــه خــود گفتــه ام نهــاده ام ايــن بــوده کــه زرتشــت 
کاشــف شــر بــوده اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه مــا ايرانیــان 
شــر را وارد فرهنــگ غــرب و رومیــان کرديــم. در تاريــخ تفکــر 
ــم کار  ــر روی آن ک ــه ب ــت ک ــان اس ــا ايرانی ــل کار م ــن تقاب اي
ــه نظــر  ــه کار پژوهشــی بیشــتری دارد. ب ــاز ب شــده اســت و نی
مــی رســد کــه فهــم مــا از دشــمن و راســتی ... يــک ويژگــی 
بــه ايرانیــان داده اســت کــه مــا ايرانیــان تقابــل انديــش باشــیم.

وی افــزود: بــه نظــر مــی رســد کــه مــی تــوان بســیاری از پــاره 
ــه ايــن ســه خاســتگاه  ــا توجــه ب ــان را ب هــای فرهنگــی ايرانی
ــن ســه خاســتگاه  ــا اي ــرار داد. ام ــل ق ــورد تحلی ــد م ــم و امی بی

امــروزه در چــه وضعیتــی هســتند. بــه نظــر مــی رســد کــه مــا 
ــم و  ــم و تالئ ــرت و تالط ــی از فت ــد از دوره طوالن ــان بع ايرانی
ــر  ــم. اگ ــده اي ــیانی ش ــار پرش ــدرن دچ ــگ م ــا فرهن ــی ب تالق
ايــن ســه خاســتگاه در طــول تاريــخ باعــث يــک نــوع انســجام 
و يکپارچگــی و وحــدت فرهنگــی مــا شــده دهــه هايــی اســت 
کــه مــا در ايــن بخــش دچــار تغییــر و دگرگونــی شــده ايــم و 
ايــن وضــع دچــار يــک نــوع پريشــانی شــده اســت.  تصــور مــا 
از دشــمن، خشکســالی و آب دچــار تغییــر شــده اســت. ملمــوس 
تــر بگويــم؛ همــه مــی گوينــد کــه شــما در ســرزمینی زندگــی 
مــی کنیــد کــه در 10 ســال آينــده خشــک اســت. هیچ کــدام از 
مــا ماننــد نیاکانمــان بیــم نداريــم، امــا نمــی دانــم بــه چــه امیــد 
داريــم کــه بــه نظــر مــن تنهــا پاســخش ايــن اســت کــه مــا 

پريشــان هســتیم.
مصلــح تصريــح کــرد: امــا در مرحلــه ســوم اگــر مــا بخواهیــم 
همچنــان بــه تقابــل خیــر و شــر بیانديشــیم و خودمــان را خیــر 
ــم  ــد. عال ــو نباش ــن جوابگ ــايد اي ــم ش ــر بدانی ــران را ش و ديگ
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــذا ب ــت. ل ــی ارزش هاس ــم واژگون ــا عال م
مــا ايرانیــان بــه لحــاظ خــرد جمعــی آن خاســتگاههای بیــم و 
امیدمــان کــه منشــا انديشــه و کنــش و رفتــار شــده اســت دچار 
خــال و آشــفتگی هســتیم. امیــد آنکــه بــا پیدايــش خــرد جمعــی 
کــه معطــوف بــه مســائل بســیار وســیع جهانــی و ويژگــی های 
ــن مســائل  ــردن اي ــان هســت در راه برطــرف ک ــی خودم جمع

کامیــاب باشــیم.

تنهــا راه نجــات اخــالق، دیــن اســت/بی اخالقــی؛ 
مســئله جهــان امــروز

ــی  ــه پژوهش ــی موسس ــت علم ــو هیئ ــی عض ــهین اعوان ش
ــا  ــفه ب ــی فلس ــت روز جهان ــران در نشس ــفه اي ــت و فلس حکم
عنــوان »بیــم هــا و امیدهــا« کــه بــه همــت دانشــکده ادبیــات 
و زبــان هــای خارجــی دانشــگاه عالمــه برگــزار شــد، بــا طــرح 
ايــن ســئوال کــه از چــه چیــزی مــی ترســم و بــه چــه چیــز امید 
ــی اســت  ــن مطلب ــت: اي ــرد و گف ــاز ک دارم، ســخن خــود را آغ
کــه کانــت مطــرح مــی کنــد. طــرح ســوال هــای اساســی آن 
ــه چــه  ــم و ب ــد بکن ــم، چــه باي ــم بدان ــی توان ــب چــه م در غال
چیــز مــی توانــم امیــدوار باشــم. مــن بــا توجــه بــه بُعــد اخالقی 
ــا وضــع روزگار خودمــان پیونــد مــی دهــم. کانــت، مســئله را ب

از چیزی که می هراسم 
وی افــزود: مــا در دوره ای زندگــی مــی کنیــم کــه عدالــت بیش 
از هــر چیــز اهمیــت دارد و از فقدان آن رنــج می بريــم. در روزگار 
مــا بــرای فــرد اهمیتــی نــدارد کــه در جايــی از جهــان هــزاران 
ــن  ــوند، اي ــته ش ــا کش ــوند ي ــکنجه ش ــوند، ش ــی ش ــر زندان نف
احــوال روزگار مــا اســت. آيــا بــا ايــن همــه کشــته شــدگان کــه 
هــر روزه شــاهد آن هســتیم چــرا بازخــورد مــا در ســطح جهــان 
يکســان نیســت. انســان در اينجــا ســاکت مــی مانــد شــايد آرزو 
مــی کــرد کــه اينگونــه خبرهــا کاش بــه گوشــش نمــی خــورد. 
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ــزارش گــــ

ــه ای  ــاد و لحظ ــی افت ــاق نم ــان اتف ــد کاش در جه ــی گوي نم
ــب  ــرد. مســلمان در قال ــل نمــی ک ــی اش را مخت آرامــش ذهن
داعــش و اســالم افراطــی، ديگــر مســلمانان را کــه به مســلمانی 
ــه  ــی ب ــت محــوری حت ــی و نی ــب دين ــا تصل ــدارد و ب ــول ن قب
قصــد قربــت الــی اهلل مســلمانان ديگــر را ســر مــی برنــد. ايــن 
ــا در  ــه دائم ــل شــده ان ک ــی تبدي ــه خبرهاي ــا ب ــرای م ــرو ب ام
رســانه هــای جمعــی مــی شــنويم. از دســت رفتــن جان انســان 
هــا بــه عددهايــی تبديــل شــده اســت کــه شمارشــان همانهايی 
اســت کــه دائــم کــم و زيــاد مــی شــود بــی آنکــه بخواهیــم بــه 

اصــل موضــوع بیانديشــیم.
وی گفــت: شــما آزاد هســتید در روزهــای جمعــه محــل گــردش 
خــود را انتخــاب کنیــد. شــايد بــرای اکثــر انســانها کــه در عصــر 
ــون هــای انســان رد جاهــای  ــد اگــر میل ــا زندگــی مــی کنن م
ديگــر دنیــا از گرســنگیر رنــج باشــند يــا جــان دهنــد يــا در آتش 
ــی نداشــته باشــد بلکــه مهــم  ــدان اهمیت جنــگ بســوزند.  چن
ــه زندگــی  ايــن اســت کــه مــا در امنیــت هســتیم. همــه مــا ب

روزمــره عــادت کــرده ايــم.
ــت در  ــه کان ــم ک ــی آوري ــاد م ــه ي ــرد: ب ــح ک ــی تصري اعوان
پاســخ بــه پرســش روشــنگری چیســت، مــی گويــد روشــنگری 
ــان را بشناســیم و  ــه روشــنگری و اســتقالل خودم آن اســت ک
تصديــق کنیــم شــناختی کــه بهع داشــتن شــجاعت انديشــیدن 
ــتلزم  ــا مس ــزی تنه ــن چی ــوط اســت و چنی ــش من ــرای خوي ب
عملــی ارادی اســت. يعنــی ايــن خــود آئینــی و خــود اســتقاللی 
مــالک کانــت شــد امــا موفــق نشــد کــه بــه اخــالق کشــیده 
ــن  ــم اي ــی کنی ــگاه م ــم ن ــا االن داري ــه م ــه طوريک ــود. ب بش
خودآئینــی نســخه خوبــی بــرای زمانــه مــا نیســت. بــی اخالقی 
ــت  ــه عقالنی ــگاه انتزاعــی ب ــر ن ــی تحــت تاثی ــع کنون در جوام
ــت  ــی و دور از واقعی ــای انتزاع ــه ه ــه داعی ــزش ب ــی، لغ عمل
اســت و همیــن خصیصــه ســبب مــی شــود نقدهــا و دغدغــه 
هــای فیلســوفان مختلفــی مثــل هايدگــر، ســارتر... کــه معتقــد 
بودنــد کــه بــه رغــم نقــاط قــوت اخالقــی برآمــده از ايده آلیســم 
ــده  ــن اخــالق از پدي ــد اي ــت مطــرح ش ــه در کان ــتعاليی ک اس
هــای انضمامــی و اجتماعــی غافــل مانــده و از لحــاظ محتــوی 
کــم مايــه و از لحــاظ ايدئولــوژی ســاده انــگاره و خــام انديشــانه 

ــت. اس
وی گفــت: مــا در جهــان کنونــی بســیاری چیزهــا را از بشــر 
ــزی  ــدون آنکــه چی ــم ب ــد مــی کنی ــم و آنهــا را نق ــه اي گرفت
جايگزيــن آن کنیــم امــا ســئوال ايــن اســت کــه چــه چیــزی 
مــی توانیــم جايگزيــن آن کنیــم. چــه چیــزی را مــی توانیــم 
بــرای همچنیــن خاليــی جايگزيــن کنیــم کــه مــورد توافــق 
ــول از  ــی معق ــرای رهاي ــرب ب ــد؟ در غ ــی باش ــع جهان جوام
ايــن نقیصــه قانــون طــوری اجــرا مــی شــود کــه مشــخص 
نیســت درجوامــع غربــی اخــالق  بیرونــی يــا درونــی اســت. 
ــت  ــن حاکمی ــا اي ــت. آي ــور اس ــون مح ــا قان ــه آنج ــرا ک چ
قانــون اســت کــه ســبب اجــرای فعــل اخالقــی مــی شــود؟ 
يــا اراده خــود شــهروندان؟ امــا در جوامعــی ماننــد جوامــع مــا 
کــه قوانیــن هــم بــه خوبــی اجــرای نمــی شــوند تنهــا نجــات 
ــورت  ــن ص ــود. در اي ــی ش ــی م ــن تلق ــالق، دي ــده اخ دهن
ــب بشــود  ــن و سیاســت، سیاســت غال ــل دي ــر در دو تعام اگ
درآنجاســت کــه سیاســت برمبنــای ســلطه و تفرقــه انــدازی و 
ســیاس بــازی اســت و صداقــت اخالقــی و اعتقــادات دينــی 
ــی شــود و  ــی اخــالق دين ــد. يعن ــی ده ــای نم ــود ج را در خ

ــا سیاســت عجیــن بشــود  اخــالق را مــی بازيــم. ديــن ب
ــه  ــی اش ک ــرد عمل ــن در کارب ــه دي ــرای اينک ــه داد: ب وی ادام
ــت.  ــی اس ــت اخالق ــش ص اق ــور هاي ــروز و ظه ــی از ب يک
ــا  ــت ب ــرار نیس ــت ق ــه سیاس ــرا ک ــود. چ ــی ش ــه دار م خدش
صداقــت همــراه باشــد. اخــالق در قربانــگاه سیاســت ذبــح مــی 
شــود. در فقــدان اخــالق اســت که کرامــت ذاتــی انســان تهديد 
ــع  ــت. جوام ــا اس ــان م ــی جه ــت کنون ــن وضعی ــود اي ــی ش م

پیشــرفته صنعتــی تمــام هــم خــود را در تجهیــزات تســهیالت 
مــی کننــد و عامــل کشــتار شــدند. و نســبت بــه علــت کشــتار 
و عملیــات انتحــاری، دروغ، ريــا کــه مســائل اخالقــی هســتند 
ايــن جوامــع بــی تفاوتنــد. گويــی در روزگار مــا تعريــف جامــع و 
مانعــی از انســان نیســت. مشــکل نــگاه برسرانســان هاســت. در 
ايــن صــورت تعريــف جامعــی از انســان کــه کرامــت ذاتــی او را 
دربربگیــرد وجــود نــدارد. مشــکل ايــن اســت کــه انســان طبقــه 

ــدی شــده اســت. بن

به چه چیزی می توانیم امیدوار باشیم
ــه  ــه چ ــی  ب ــن وضعیت ــد: در چنی ــادآور ش ــان ي ــی در پاي اعوان
چیــزی مــی توانیــم امیــدوار باشــیم. گويــی حتی خــدا هم مــا را 
نجــات نخواهــد داد. انســانیت طبقــه بنــدی شــده و نه انســانیت 
بــه مــا هــو حقــو در ايــن صــورت بیشــترين بیمــی اســت کــه 
ــه  ــاده، ب ــک م ــا ي ــه م ــالق ب ــت. اخ ــرو اس ــا آن روب ــان ب جه
مــا يــک غايــت خــرد نــاب مــی دهــد، تــا آنجــا کــه بــه انســان 
مربــوط مــی شــود ايــن بــه معنــای بــه عهــده گرفتــن تکلیــف 
اخالقــی و ادايوظیفــه انســانی اســت. بــه پرسشــی چــه غاياتــی 
ــود  ــال خ ــه کم ــی ک ــم: تکالیف ــی دهی ــد؟ پاســخ م ــف ان تکلی
ــه  ــا ب ــگاه م شــخص و ســعادت ديگــران در آن باشــد. يعنــی ن
انســان و انســانیت يکســان باشــد درک معنــای وجــودی ســوال 
مــن کــه بــه چــه چیــز مــی توانــم امیــدوار باشــم بــرای کســی 
ــی  ــا در زندگ ــت. م ــان نیس ــدان آس ــد چن ــی پرس ــه آن را م ک
ــه  ــزی ک ــی هرچی ــه طورکل ــه ب ــم ک ــادت داري ــان ع ــه م روزان
بــه انســانیت و انســان اصیــل مربــوط باشــد ناديــده بیانگاريــم 
و يــا بــه ان توجــه نکنیــم. امــا مشــخصه انســان اخالقــی عادل 
ــه  ــدا ب ــه عم ــد و ن ــب بده ــه فري ــه ن ــت ک ــن اس ــواره اي هم
ديگــری آزار برســاند. ايــن بــه ايــن معنــی نیســت کــه بگوئیــم 
انســان عــادت فريــب هــم نمــی خــورد. او اهــل توجــه و مراقبه 
اســت. و ايــن او را نســبت بــه ظلــم حســاس مــی کنــد. آنچــه 
مــی تــوان بــه آن امیــدوار بــود خودآگاهــی  انســان نســبت بــه 

ــوع خــود در عصــر خــودش اســت. خــود و انســان هــم ن

سرآغاز فلسفه حیرت است
محمدرضــا بهشــتی اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران در نشســت 
ــه  ــه ب ــا و امیدهــا« ک ــم ه ــوان »بی ــا عن ــی فلســفه ب روز جهان
همــت دانشــکده ادبیــات و زبــان هــای خارجــی دانشــگاه عالمه 
ــوان  ــه عن ــفه ب ــورد فلس ــود را در م ــخنرانی خ ــد، س ــزار ش برگ
تالشــی در میانــه بیــم و امیــد آغــاز کــرد و گفــت: ســخن مــن 

بــر ســر خــود فلســفه اســت، فلســفه نــه بــه عنــوان يک رشــته 
کــه جماعتــی بــه آن اشــتغال دارنــد، فلســفه ای کــه نســبت آن 
ــوم  ــم نامعل ــی بري ــه در آن بســر م ــه ای ک ــا ســرزمین و زمان ب
ــده از  ــه برآم ــد ن ــته باش ــی داش ــئله و پرسش ــر مس ــت و اگ اس
زندگــی اســت و نــه بــه زندگــی بــاز مــی گــردد و بــه آن گــره 
ــن آن  ــه از مت ــی خــورد. بلکــه مقصــود فلســفه ای اســت ک م
ــه شــنیدم  ــی شــود و ســرآغاز آن همانطــور ک ــاز م ــی آغ زندگ
از  افالطــون و ارســطو از حیــرت کــردن اســت. هــر دو گفتنــد 
کــه حیــرت کــردن ســرآغاز فلســفه اســت.آن هــم نــه هــر نــوع 
حیرتــی بلکــه حیرتــی کــه ناشــی از خــارج شــدن چیزهــا اســت 
از بداهــت پیشــنی کــه داشــته انــد .  بــه خــروج آن از بداهــت ما 
را دچــار حیــرت و تکاپــو مــی کنــد و مــا را بــه ســمت پرســش 

ــی دارد. وا م
وی افــزود: مــی تــوان پرســید کــه چــرا مواجهــه بــا آنچــه کــه 
ــرد آن هــم  ــی ب ــه ســمت پرســش م ــا را ب ناشــناخته اســت م
ــان  ــا می ــد ت ــی خواه ــر ی م ــت ديگ ــفی. فرص ــش فلس پرس
پرســش فلســفی و پرســش هــای ديگــر بتوانیــم تفاوتــی قائــل 
ــزد.  ــی انگی ــی برم ــی و چگونگ ــب چراي ــا طل ــا را ب ــويم. م ش
ــارج  ــه االن دارد خ ــی ک ــی و قرابت ــن بیگانگ ــم آن را از اي بتوانی
کنیــم و تاپاســخ بلکــه پاســخ های نــو بــه نــو بتوانیــم آن را از آن 

ــم. ــم و خــودی کنی خــود کنی
ــرای از آن  ــالش ب ــن ت ــوِد اي ــه فلســفه خ ــت: البت بهشــتی گف
خــود ســاختن اســت. و مادامــی کــه ايــن تــالش اســت فلســفه 
اســت. واژه آرخــه در اصــل بــه معنــای مبــدا و مبنــا اســت. امــا 
عــالوه بــرآن بــه معنــای اصــل حاکــم برچیز هــم هســت. و آن 
چیــزی کــه باعــث مــی شــود کــه هرچیــزی آنــی باشــد کــه 
ــرت اســت و آنچــه  ــن اگــر ســرآغاز فلســفه حی هســت. بنابراي
کــه باعــث مــی شــود کــه فلســفه همچنــان  زنــده بمانــد و نوبه 
نــو بتوانــد وجــود خــودش را آشــکار بکنــد، همیــن حیرت اســت 
فلســفه ای کــه مجــال نمــی دهــد کــه مــا پاســخی کــه يافتــه 
ايــم را پاســخ نهايــی تلقــی کنیــم. ماننــد يــک دارايــی ايــن در 

دســت داشــته باشــیم و در اختیــار ديگــران قــرار بدهیــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اينکــه در آغــاز شــکل گیری فلســفه 
ــل ســوفس بلکــه سوفیســتس مطــرح  واژه فیلوســفس در مقاب
ــه  ــه مبالغ ــتس صیغ ــا و سوفیس ــای دان ــه معن ــوفس ب ــد س ش
اســت يعنــی بســیار دانــا. و ســقراط افالطونــی بــا لحــن طعنــه 
آمیــزی سوفیســت هــا را نقــد مــی کــرد و واژه فیلوســوفیا يعنــی 
دوســتداری دانــش را مطــرح کــرد. نقــد او بــر ســه زمینــه بــود 
ابتــدا اينکــه گمــان مــی کننــد کــه دانايــی را دارنــد. دوم اينکــه 
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ــد و  ــرار بدهن ــار ديگــران ق ــی را در اختی ــن داراي ــد اي ــی توانن م
ــت  ــه درياف ــی وج ــن داراي ــد در ازای اي ــی توانن ــه م ــوم اينک س
کننــد. نقــد ســقراط بــه سوفســتائیان ايــن بــود کــه ايــن ســه 
مدعــا گــزاف اســت. چــرا کــه اوال  دانايــی، دارايــی نیســت و بــه 
ملــک کســی در نمــی آيــد. دوم اينکــه آنچــه کــه بــه ملکیــت 
ــه  ــرار داد و ب ــار ديگــران ق ــوان در اختی ــد را نمــی ت در نمــی آي
طريــق اولــی وقتــی چیــزی بــه دارايــی در نمــی آيــد و در اختیار 
ديگــران هــم قــرار نمــی گیــرد بــه ازای آن هــم دريافــت وجــه 
ــا اســت. مــن گاهــی وقــت هــا فکــر مــی کنــم کــه  ــی معن ب
مصــداق اتــم خالصــه سوفیســتی کــه ســقراط نقــد مــی کنــد 
همیــن مــا معلمــان فلســفه هســتیم. چــون فکــر می کنیــم که 
ــرار  ــران ق ــار ديگ ــم در اختی ــی توانی ــم و ان را م ــی را داري دانی

بدهیــم و در آخــر مــاه منتظــر فیــش حقوقــی هســتیم.
وی در ادامــه گفــت: در مقابــل، ســقراط فلســفه را يــک تــالش 
ــی. تالشــی  ــرای از آن خــود کــردن داناي ــد، تالشــی ب مــی دان
کــه از يــک طــرف مــی دانــد کــه هرگــز نمــی توانــد مطمئــن 
باشــد کــه آنچــه را کــه هســت همانگونــه کــه حقیقتــا هســت 
دريافتــه ايــم. بیــم ايــن را داريــم کــه پیــش داوری هــا و پیــش 
فــرض هــای مــا کــه بــه ناگزيــر مــددکار مــا در ايــن مســیر هم 
هســتند و چــاره ای جــز داشــتن آنهــا نداريــم بــه حقیقــت ظلــم 

گفتــه باشــند.
بهشــتی همچنیــن افــزود: بیــم ايــن را داريــم کــه پیــش فــرض 
هايــی کــه داريــم بــه حقیقــت زور گفتــه باشــند يــا حقیقــت را 
مســخ کــرده باشــند. و بــه جــای پــرده برداشــتن از حقايــق بــه 
ــه در  ــه اينک ــد ب ــیم. امی ــاده باش ــاب درافت ــدر حج ــاب ان حج
کوشــش صادقانــه ای خودمــان را بتوانیــم بــه حقايــق نزديــک 
کــرده باشــیم. فلســفه بــه عنــوان تالشــی میــان بیــم و امیــد، 
فلســفه در واقــع خــود ايــن کوشــش جســتجوگرايانه حقیقــت 
ــن  ــت همی ــری اس ــه بش ــه انديش ــه انديش ــادام ک ــت. و م اس
خواهــد بــود. کســانی کــه از موضــع فلســفه ســخن مــی گوينــد 
اينهــا جســتجوگرانه و محتاطانــه مــی گوينــد و هــر ســخن کــه 
مــی گوينــد لــوازم آن را در نظــر دارنــد و پیامدهايــش را هــم در 
نظــر دارنــد تــا انجايــی کــه افــق ديــد مجــال مــی دهــد. چــرا 
کــه مــی داننــد کــه همــه چیــز را نمــی داننــد. از روی تحکــم 

نبايــد ســخن بگوينــد.
ــم  ــه از روی تحک ــانی ک ــه داد: کس ــگاه ادام ــتاد دانش ــن اس اي
ســخن مــی گوينــد دودســته انــد يا کســانی هســتند کــه واصلند 
يعنــی بــه جايــی متصــل هســتند ومدعــی وصــل انــد. ومدعــی 
انــد کــه حقايــق را همانجــور کــه هســت در اختیــار دارنــد. امــا 
در مقابــل برخــی از افــرادی کــه مــی بینیــم کــه محکم ســخن 
مــی گوينــد در واقــع لــوازم و پیامدهای سخنشــان را نمــی دانند. 
محکــم ســخن گفتــن جاذبــه دارد به ويــژه افــرادی کــه در تحیر 
و در پرســش هســتند. امــا واقعیــت ايــن اســت که علــت محکم 
ســخن گفتــن برخــی افــراد ايــن اســت کــه لــوازم سخنشــان را 
نمــی داننــد. حــاال مــا بعضــی از کســانی کــه ســالها در فلســفه 

اشــتغال دارنــد کــه مــی بینیــم کــه گمــان مــی کننــد کــه در 
قلعــه مســتحکم فلســفه بــا بــرج و بارو نشســته انــد و گمانشــان 
بــر ايــن اســت کــه نگهبانــان حريــم ايــن قلعــه هســتند. هــر 

چــه هســتند اينهــا ديگــر فیلســوف نیســتند.
ــش  ــک آرام ــا ي ــه ب ــفه ای ک ــت: فلس ــان گف ــتی در پاي بهش
ــه کــه هســتند  ــق آنگون ــار داشــتن حقاي کاذب داشــتن در اختی
ــی  ــودش را م ــی خ ــن حال ــت و در چنی ــی هس ــن وضع در چنی
بینــد و بــر ايــن گمــان اســت کــه خــودش را از ايــن بیــم هــا و 
امیدهــا رهــا ســاخته اســت. ايــن فلســفه هر چه هســت فلســفه 
نیســت. ايــن تــالش و کوشــش و ايــن کشــش و دشــواری کــه 
در مســیر فلســفه  بــرای نزديــک شــدن بــه حقیقــت طــی مــی 
کنیــم خــوِد ايــن تــالش، فلســفه اســت. و در زمانــه مــا کــه بــا 
ــه  ــتیم آنچــه ک ــه هس ــی مواج ــدد و فراوان ــای متع پرســش ه
بیــش از هرچیــزی ارزشــمند اســت بــه گمانــم خــوِد ايــن تالش 
اســت. بنابرايــن مــی خواهــم بگويــم کــه اگــر همــه از بیــم هــا 
ــم و فلســفه  ــا آن مواجــه اي ــرون فلســفه ب ــه بی ــی ک و امیدهاي
مــی خواهــد متوجــه آنهــا باشــد ممکــن اســت ســخن بگوئیــم 
فرامــوش نکنیــم خــود دغدغــه هــا و بیــم هــا و امیدهايــی را که 

در خــود فلســفه اســت.

بیم و امید در طول تاریخ با بشر بوده است
رضــا ســلیمان حشــمت اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمــه 
طباطبايــی در نشســت روز جهانــی فلســفه با عنــوان »بیــم ها و 
امیدهــا« کــه به همــت دانشــکده ادبیــات و زبــان هــای خارجی 
دانشــگاه عالمــه برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اينکــه بحــث مــن 
تاريخــی اســت و اينکــه فلســفه چــه کمکــی مــی توانــد بــه مــا 
بکنــد ســخنرانی خــود را آغــاز کــرد و گفــت: همیشــه بیــم هــا 
و امیدهــا در طــول تاريــخ بشــر بــوده و خواهــد بــود و در قــرن 
بیســتم يعنــی تقريبــا 100 ســال پیــش وقتــی که جنــگ جهانی 
اول بــه وقــوع پیوســت بــا توجــه بــه اينکــه کشــته هــای زيادی 

در اروپــا بــر زمیــن مانــده بــود.
ايــن اســتاد فلســفه ادامــه داد: هــر کســی کــه بــه ايــن مســائل 
ــرن 18 و  ــه درق ــی ک ــد از اتفاقات ــی بع ــرد يعن ــی ک ــگاه م ن
امیــدواری هايــی کــه در آن زمانهــا ايجاد شــده بــود بــه ناامیدی 
و يــأس منجــر مــی شــد و همیــن امــر در زبــان و قلــم برخــی 
از متفکرانشــان بــه نــگارش درآمــد. آن هــا را اگــر بــا کندورســه 
مقايســه کنیــد مــی بینیــد کــه نوشــته هــای او سراســر امیــد به 
آينــده اســت در صورتــی کــه نوشــته هــای افــرادی ماننــد نیچه 

و متفکــران قــرن بیســتم ايــن ويژگــی را نــدارد.
ــقراط و  ــه س ــی ک ــم نهضت ــتان ه ــان باس ــزود: در يون وی اف
افالطــون ايجــاد کردنــد بــه نوعــی بــرای نجــات از وضعــی بود 
کــه در يونــان پیــش آمــده بــود کــه در ورطــه زوال معمولــی و 
نابــودی بــود. در واقــع مــی خواهــم بگويــم کــه ايــن بیــم هــا و 
امیدهــا بــه لحــاظ تاريخــی همــواره وجــود داشــته اســت. وقتی 
کــه يــک فرهنــگ بــه ســمت افــول مــی رود بحــث بیــم و امید 

و خــوف و رجــاء در آن شــدت مــی گیــرد.
حشــمت گفــت: بــه طــور کلــی بــرای هــر فــرد يــا جمعــی ايــن 
مســئله مهمــی اســت چــرا کــه توجــه را بــه آينــده جلــب مــی 
کنــد. عرفــا گفتــه انــد کــه وضــع مومــن همیشــه بیــن خــوف 
و رجــا اســت. نــه خــوف و نــه رجــا بــه تنهايــی مناســب حــال 
ــن خــوف و رجــا وضعــی اســت کــه  مومــن نیســت. وضــع بی
بــه ويــژه مــا بــا آن مواجــه هســتیم. مــا امــروز نمــی دانیــم کــه 
چگونــه بايــد بــه آينــده بیانديشــیم. گاهــی ناامیــد مــی شــويم، 
گاهــی دچــار بیــم و هــراس مــی شــويم. ايــن وضــع فعلــی مــا 
اســت کــه بشــر امــروز درگیــر آن اســت و بــه جغرافیــای خاصی 

هــم اختصــاص نــدارد.
ــم و  ــا بی ــروز م ــراس ام ــم و ه ــن بی ــت: اي ــه گف وی در ادام
هــراس تاريخــی و وجودشــناختی اســت کــه بــه آن بــه پســت 

ــود. ــی ش ــر م ــدرن تعبی م
ســلیمان حشــمت همچنیــن با اشــاره بــه ديــدگاه عرفــا در مورد 
خــوف و رجــا گفــت: عرفــا گفتــه انــد کــه خــوف و رجــا بــرای 
مبتديــان اســت. امــا آيــا ايــن خــوف و رجــا خــوب اســت يــا بــد 
آيــا تناقــض گويــی اســت؟ گفتــه انــد بــرای برخــی خوب اســت 

و بــرای برخــی خــوب نیســت.
وی در پايــان گفــت: مــا در روزگاری زندگــی مــی کنیــم 
ــه لحــاظ  ــم ب ــا ه ــا اســت. م ــر م ــا گريبانگی ــوف و رج ــه خ ک
روانشناســی درگیــر هســتیم، امــوری کــه در منطقــه مــی گــذرد 
نگرانمــان مــی کنــد و هــم اينکــه مرحلــه تاريخــی اســت کــه 
در آن قــرار داريــم و مرحلــه ای اســت کــه بــا دوره هــای قبــل 
ــیطره  ــن دوره س ــه در اي ــگاری ک ــت ان ــت و نیس ــاوت اس متف
ــه  ــت. البت ــاوت اس ــر متف ــای ديگ ــان ه ــا زم ــت ب ــه اس انداخت
ــرای امیدهــای  ــه ای ب ــد طلیع ــی توان ــگاری م خــود نیســت ان

ــد. ــازه باش ت

بیــم  زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه بحــران داشــته 
باشــیم

محمــد جــواد صافیــان اســتاد فلســفه دانشــگاه اصفهــان کــه در 
نشســت روز جهانــی فلســفه بــا عنــوان »بیم هــا و امیدهــا« که 
بــه همــت دانشــکده ادبیــات و زبــان هــای خارجــی دانشــکده 
ــه  ــه ک ــه ای از نیچ ــه جمل ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــه برگ عالم
برهــوت ســر بــرآورده اســت وای بــه حــال آنــان کــه برهــوت را 
انــکار کننــد، گفــت: نیچــه در ايــن جملــه عمق نیســت انــگاری 
ــق آن را  ــروزه عم ــا ام ــه م ــد ک ــی ده ــان م ــم را نش و نهیلیس
بیشــتر حــس مــی کنیــم. اساســا زندگــی بــا امیــد شــروع مــی 
شــود و همــه جوامــع انســانی بــا امیــد زندگــی مــی کننــد و بــه 

پايــان مــی رســانند.
وی افــزود: لزومــا امیــد بــا عنــوان موضــوع و مســئله بــرای آنان 
مطــرح نمــی شــود و زمانــی مســئله مــی شــود کــه در آن تزلزل 
ايجــاد شــود. منظــور ايــن اســت کــه وقتــی بحــران دامنگیــر 
مــی شــود بحــث امیــد هم مطــرح مــی شــود. امــروزه شــاهديم 
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ــه  ــر گرفت ــا را در ب ــان م ــه بحــران در وجــه گســترده آن جه ک
اســت. بحــران در دو وجــه مــادی و معنــوی امــروزه گريبانگیــر 

بشــر اســت.
صافیــان گفــت: وجه مــادی بحــران در عناصــر چهارگانــه يعنی 
آب، آتــش، خــاک و بــاد مشــهود اســت و بیــم از آن کــم و بیــش 
ــا  جهانــی شــده اســت. امــا بحــران معنــوی کــه هــم عنــان ب
ــد بحــران در اخــالق و ارزش  ــادی اســت مانن بحــران هــای م
هــای اخالقــی، بحــران در سیاســت و بحــران در انديشــه 
ــا از جهــان  ــی م ــن وضــع کنون ــی اســت. بنابراي و انديشــه دين
مختلــف وضعــی بحرانی اســت و ايــن بحرانــی بــودن در همین 
ســطح باقــی نمــی مانــد و بــه نظــر مــی رســد که ريشــه بســیار 
ــی  ــوت م ــه آن را بره ــه نیچ ــور ک ــری دارد. همانط ــی ت اساس
نامــد بحــران در ســطح مختلــف خــود را آشــکار مــی کنــد. امــا 
ســئوال ايــن اســت کــه مــا چــه نســبتی بــه ايــن بحــران هــا 

پیــدا مــی کنیــم و در چــه ســطحی آنهــا را در مــی يابیــم.
ــران را  ــی بح ــأس روانشناس ــا ي ــزود: ب ــه اف ــان در ادام صافی
نمــی تــوان چــاره کــرد امــا درک عمیــق بحــران و اعتــراف 
بــه آن مــی توانــد مــا را کمــک کنــد. امــروز وضعیــت مــا بــه 
نحــوی اســت کــه بــه جــای اينکــه بحــران هــا را شناســايی 
و بــه آنهــا اعتــراف کنیــم آنهــا را انــکار مــی کنیــم. همانطــور 
ــک  ــه برهــوت ي ــر در تفســیر ســخنان  نیچــه ک ــه هايدگ ک
نــوع فنــا و نابــود کــردن و ويــران ســازی اســت امــا او بیــن 
ــل اســت.  ــز قائ ــران کــردن و نابودســازی تماي ــای وي دو معن

بــه نظــر هايدگــر، برهــوت فقــط نابــود نمــی کنــد.
وی افــزود: بــه نظــر مــی رســد کاری کــه برهــوت انجــام مــی 
ــرد  ــی ب ــن م ــود اســت از بی ــه موج ــا آنچــه را ک ــه تنه ــد ن ده
بلکــه اســتعدادهايی کــه مــی توانــد ايجــاد بکنــد را هــم از بیــن 
ــا  ــه تنه ــوت ن ــه بره ــت ک ــن اس ــر اي ــر هايدگ ــرد. نظ ــی ب م
خالقیــت را از بیــن مــی بــرد بلکــه  باعــث مــی شــود کــه يــاد 
و خاطــره هــم از انســانها گرفتــه شــود و در آنهــا خاطــره زدايــی 
کنــد. ممکــن اســت کــه ايــن بــه نظــر مــا مســئله خیلــی کــم 
اهمیتــی بیايــد. کــه خاطــره هــای مــا از بیــن برونــد شــايد بــا 
خاطــره هــای ديگــری جبــران و جايگزيــن بشــوند. امــا منظــور 
او ايــن اســت کــه آنچــه کــه مــا را بــا ريشــه هــا و ســنت هــا 
مرتبــط مــی کنــد يــاد و خاطــره و ذکــر و يــادآوری سرچشــمه 

هايــی اســت کــه مــا بــه آنجــا تعلــق داريــم.
ــمه  ــا سرچش ــا ب ــاط م ــر ارتب ــرد: اگ ــح ک ــه تصري وی در ادام
گسســته شــود وضعیــت امــروزی يعنــی گســیختگی پیــدا مــی 
ــی  ــی ب ــک حــال فان ــا در ي ــت گســیختگی م ــم. در وضعی کنی
ــارت  ــه عب ــم. ب ــی کنی ــی م ــته زندگ ــده و گذش ــا آين نســبت ب
ــره  ــانهايی روزم ــا و انس ــق در فض ــانهايی معل ــه انس ــر ب ديگ
تبديــل مــی شــويم کــه خــود را تکــرار مــی کنیــم و در نهايــت 
ــی و بحــران  ــی هويت ــت ب ــم داشــت و در وضعی ــده نخواهی آين

ــت. ــم گرف ــرار خواهی ق
ايــن اســتاد دانشــگاه در پايــان يــادآور شــد: اما اگــر اينهــا تهديد 
اســت بــه نظــر مــی رســد، بــه نظــر مــی رســد کــه  امیــد بــه 
آن اســت کــه بــه عمــق بحــران و بیــم هــا آگاهــی پیــدا کنیــم 
ــد  ــد بروي ــم هــا آنچــه کــه مــی توان ــن از دل همــه بی و بنابراي
ــوان  ــر بت ــاری ديگ ــه ب ــه اينک ــت ب ــدی اس ــوس وار امی ققن
ــد  ــاد و خاطــره تجدي ــا ي ــه ب ــی ک ــه آن ريشــه هاي برگشــت ب
پذيــر اســت. و آنــان کــه نگاهبانــان يــاد و خاطــره در میــان هــر 
مردمــی هســتند  شــاعران بــه معنــی حقیقــی کلمــه هســتند.

ــتان  ــان باس ــق در یون ــات و منط ــتن مغالط نوش
ــود ــت ب ــم از شکس ــه بی نتیج

ضیــا موحــد چهــره مانــدگار فلســفه و منطــق و اســتاد موسســه 
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ايران در نشســت بیــم هــا و امیدها 
ــات و  ــکده ادبی ــفه در دانش ــی فلس ــبت روز جهان ــه مناس ــه ب ک
زبــان هــای خارجــی  دانشــگاه عالمــه طباطبايــی برگــزار شــد 

در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اينکــه هــر کجــا امیــد 
هســت بیــم هــم همــراه آن هســت، گفــت: وجــود بیم مســتلزم 
آن اســت کــه آن امیــد بــرآورده شــود يــا نــه يــا برعکــس. امــا 
اينکــه در منطــق ايــن قضیــه چگونــه مطــرح مــی شــود و مــا 
کجــا ايســتاده ايــم و بیــم هــا و امیدهايمــان در ايــن رشــته کــه 
اســاس کامپیوتــر  و محاســبات اســت بــه کجــا رســیده، مســئله 

ای اســت کــه شــايد اطــالع کمتــری از آن داشــته باشــیم.
ــان برمــی گــردد.  ــه دوران يون وی افــزود: ســابقه بحــث مــن ب
در يونــان باســتان بــازار جــدل و مباحثــات خیلــی گــرم بــود و در 
نتیجــه آن دادگاههايــی تشــکیل مــی شــد و افــراد يعنــی وکیل 
و مــوکل مــی ترســیدند کــه برنــده يــا بازنــده دادگاه شــوند بــه 
همیــن دلیــل هــم بــازار مغالطــات هــم گــرم بــوده  در نتیجه به 

ايــن قضیــه رســیدند کــه منطــق و مغالطــات را بنويســند.
موحــد در ادامــه گفــت: اصــوال مقــداری از خطابــه هــا از لحــاظ 
منطقــی هیــچ پايــه و اساســی ندارنــد و ايــن ايجــاد هــراس می 
کنــد و ذهــن دانشــجويان را درســت و منســجم بــار نمــی آورد. 
در کتــب قديــم مغالطــات را بــه 13 طبقــه تقســیم کــرده بودنــد 
ــه ۲00 دســته رســیده اســت. چــرا کــه  ــی کــه االن ب در صورت
ــدا  ــده شــدن اســتنتاج هــا، مغالطــات هــم وســعت پی ــا پیچی ب
ــت  ــده اس ــدی پیچی ــه ح ــتدالالت ب ــی از اس ــد. بعض ــی کن م
کــه فهمیدنــش هنــر اســت. اگــر اينهــا را در برابــر غیاســات يــا 
مغالطــات ارســطويی بگذاريــد مغالطــات ارســطويی بیشــتر بــه 

ــازی شــباهت دارد. ب
ايــن اســتاد فلســفه افــزود: کســی کــه خــوب بــه ايــن مســائل 
توجــه دارد ســهروردی اســت. او اســتاد مســلم و مســلط منطــق 
قديــم اســت ولــی وقتــی بــه حکمــت االشــراق مــی رســد. مــی 
گويــد کــه مــی خواهــم منطــق را ســاده بکنــم و واقعــا هــم تــا 
حــدودی آن را ســاده کــرده اســت. امــا حرفــی کــه در حکمــت 
االشــراق زده اســت کــه بنــای آن پرداختــن بــه منطــق نیســت، 
ــه مغالطــات مــی رســد مفصــل در مــورد  ــی کــه ب ــا در زمان ام
آنهــا صحبــت مــی کنــد، و مــی گويــد: »مــا در ايــن کتــاب از 
جهــت اعتمــاد خــود برکتبــی کــه در ايــن علــم منطــق تســلیم 
ــدازه بســنده کــرده ايــم و در مغالطــات بــه  ــد بديــن ان کــرده ان
کثــرت پرداختــه ايــم تــا اهــل بحــث بــدان مهــارت يابنــد زيــرا 
ــردم  ــی از م ــی و جماعت ــای گروه ــت ه ــث در حج ــل بح اه
بیشــتر غلــط مــی يابنــد تــا صحیــح و نفــع در آگاهــی از مواضع 
غلــط کمتــر از نفــع در مــوارد صحیــح نیســت«. چــرا کــه مــی 

گويــد ايــن مبتالبــه مــا اســت.
موحــد بــا اشــاره بــه منطــق قديــم گفــت: از خــود ارســطو اگــر 
بگیريــم کــه در يکــی از اســتنتاج هايش ازچیــزی اســتفاده کرده 

اســت کــه تناقــض نیســت يعنــی p آنــگاه نقیــض p اســتفاده 
کــرده اســت مثــال اگــر بگويــم امــروز ســه شــنبه باشــد امــروز 
ــه  ــه ب ــئله ک ــن مس ــت. اي ــض نیس ــت تناق ــنبه نیس ــه ش س
ــه  ــی ب ــس وقت ــت. پ ــض نیس ــا تناق ــت ام ــض اس ــر تناق ظاه
ايــن مطالــب مــی رســیم ايــن بیــم هــا وجــود دارد کــه انســان 
ــی  ــا نم ــت. م ــن اس ــری غیرممک ــاظ نظ ــام از لح ــی ت منطق
توانیــم منطقــی و تــام باشــیم پــس در اســتداللهايمان همیشــه 
مغالطاتــی وجــود دارد. يکــی از تحقیقاتــی کــه شــده مــی گويند 
کــه هــر نفــری هفتــاد تــا بــاور دارد، اگــر بخواهیــم کــه ببینیــم 
کــه از ايــن هفتادهــا يــک گــزاره نتیجــه مــی شــود يــا نــه بايــد 
ــن  ــطر و تندتري ــوه ۷0 س ــه ق ــا ۲ ب ــم ب ــل بدهی ــی تکی جدول
کامپیوترهــا اگــر ثانیــه ای يــک میلیــون ســطر را چــک بکنــد 
ســیصد هــزار قــرن طــول مــی کشــد. بنابرايــن کــدام مغــزی 
اســت کــه بتوانــد اينچنیــن محاســباتی را بکنــد؟ بنابرايــن مــا 
ــه در  ــیم ک ــه باش ــد متوج ــیم. و باي ــی باش ــم منطق ــی توانی نم
ــی  ــال در زمان ــد. مث ــی آي ــش م ــتباهاتی پی ــتدالالتمان اش اس
يکــی از مهمتريــن مســائل بــرای بشــر مســئله چهاررنــگ بــود 
کــه ســالها طــول کشــید تــا باالخــره رياضــی دانــان در 1۹۷۶ با 

ــر آن را حــل کــرد. کمــک از کامپیوت
ــگ گفــت: مســئله  ــح مســئله چهــار رن ــا توضی ــه ب وی در ادام
چهــار رنــگ بــه ايــن معنــی اســت کــه اگــر شــما يــک نقشــه 
جغرافیايــی داشــته باشــید چنــد رنــگ مــی خواهیــد کــه ايــن 
ــوی  ــه پهل ــوری ک ــچ دوکش ــا هی ــد ام ــگ بکنی ــق را رن مناط
همنــد رنگشــان يکــی نباشــد. ســال هــا طــول کشــید کــه در 
ســال 1۹۷۶ بــه کامپیوتــر داده شــد و زمــان هــای زيــادی طول 
کشــید تــا کامپیوتــر جــواب آن راداد کــه بــا دســت انســان غیــر 

ــل محاســبه اســت. قاب
ــوژی در عصــر کنونــی  ــه رشــد تکنول ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
گفــت: بــا وجــود رشــد تکنولــوژی هايــی ماننــد کامپیوتــر که به 
کمــک فکــر بشــر آمــده اســت و محاســباتی کــه بــا بشــر غیــر 
قابــل انجــام بــود را انجــام مــی دهــد امــا ايــن ســوال مطــرح 
ــه  ــه ب ــا چگون ــد م ــراب ش ــی خ ــزار در جاي ــر اب ــه اگ ــت ک اس
جــواب آن اعتمــاد کنیــم و راه ايــن اســت کــه ابــزاری جديدتــر 
يــا کامپیوتــری جديدتــر بیايــد. و ارگ جوابــی کــه داد بــا قبلــی 
ــه  ــم ک ــم بگويی ــی توانی ــد م ــود درص ــدود ن ــد ح ــی باش يک
درســت اســت. امــا اگــر جــواب فــرق بکنــد مســئله بــه اســتقرا 
علمــی تبديــل مــی شــود و نــه بــه اســتقرا رياضــی. درصورتیکه 
ــا االن در  ــتیم. ام ــودن را داش ــینی ب ــع پیش ــق توق ــا از منط م
پیچیدگــی هــا بــه جايــی رســیديم کــه تقريبــا مــی شــود گفت 

کــه مجبوريــم متوســل بــه اســتقرا بشــويم.

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی مسائل معطوف به 
تقریب است لذا در این مجال با حجت االسالم محمد 
غفوری نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به 

گفتگو نشستم که متن آن را در ادامه می خوانید.

حجــت االســالم محمــد غفــوری نــژاد اظهــار کــرد: بايد دلســوزان 
ــدت و  ــتای وح ــی در راس ــای مذهب ــوزه  ه ــال آم ــه دنب ــب ب تقري
تقريــب باشــند و بــر روی آن کار تبلیغاتــی و فرهنگــی و بصیــرت 

بخشــی انجــام شــود. 
ــه ضــرورت تقريــب مذاهــب اســالمی  ــا اشــاره ب ــژاد ب غفــوری ن
ــی  ــن الملل ــرايط بی ــه ش ــوط ب ــه مرب ــی ک ــوای جهات ــت: س گف
جهــان اســالم و مواجهــه جهــان اســالم بــا اســتکبار جهانــی مــی 
شــود، وحــدت اســالمی بــه معنــای مــورد نظــر، ريشــه در آمــوزه 
هــا و تعالیــم ائمــه اهــل بیــت )ع( دارد و در ســیره قولــی و فعلــی 
ــی  ــّرات مشــاهده م ــه ک ــم الســالم ب ــن علیه حضــرات معصومی
کنیــم کــه آن بزرگــواران توصیــه مــی کننــد بــه اينکــه با بــرادران 
ــام  ــال ام ــیم. مث ــته باش ــاًل اســالمی داش ــار کام ــنت رفت ــل س اه
حســن عســکری)ع( در حديثــی بــه شــیعیان توصیــه مــی کننــد 
کــه پیروانشــان در جماعــات اهــل ســنت حضــور يابنــد و در تشــیع 
جنــازه آنهــا شــرکت کننــد و از مريــض هــای آنهــا عیــادت نمايند. 
روايــت داريــم کــه نمــاز خوانــدن پشــت ســر بــرادران اهــل ســنت 
ــدن پشــت ســر پیامبــر اکــرم)ص( در صــف اول  مثــل نمــاز خوان
اســت. در ســیره قولــی و فعلــی ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم 
ــر  ــود دارد و اگ ــوص وج ــن خص ــیاری در اي ــای بس ــه ه توصی
بخواهیــم شــیعه واقعــی اهــل بیــت علیهــم الســالم باشــیم بايــد 

ايــن آمــوزه هــا را فــرا بگیريــم و عمــل کنیــم.
وی در بخــش ديگــری از ســخنان خــود بــه علــل ناکامــی پــروژه 
وحــدت اســالمی و تقريــب مذاهــب اســالمی اشــاره کــرد و گفت:  
علــل ايــن ناکامــی هــا را در دو ســطح خــواص و نخبــگان و گــروه 

هــای مرجــع، و ســطح عــوام مــی توانیــم پیگیــری کنیــم. 
غفــوری نــژاد توضیــح داد: متأســفانه در هــر دو ســطح مــا مقــداری 
بــا قصــور فهــم و کوتاهــی افــق ديــد مواجــه هســتیم؛ عــوام اگــر 
افــق ديدشــان کوتــاه باشــد حــق دارنــد. متأســفانه احســاس مــی 
شــود بعضــی از خــواص هــم در طــرف شــیعه و هــم اهــل ســنت 

در ايــن جهــت ضعــف دارنــد. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اديــان و مذاهــب بــا بیــان اينکــه 
ــد گســترده  ــل مســائل افــق دي ــه و تحلی ــد در تجزي انســان باي
ای داشــته باشــد و گســتره زمانــی و مکانــی وســیعی را در 
ــاری را اتخــاذ  ــی و رفت ــش عقیدت ــک من ــد ي ــرد و بع نظــر بگی
ــا در  ــه م ــرد: متأســفانه يکــی از مشــکالتی ک ــه ک ــد اضاف نماي
بیــن عــوام و خــواص در خصــوص تقريــب و وحــدت اســالمی 
داريــم، ابعــاد عقیدتــی و مذهبــی مســاله اســت. عقیــده و 
مذهــب بــا روح و جــان انســان ســروکار دارد و تأثیــرات عمیقــی 
ــه از  ــاری، ک ــا رفت ــده ي ــر عقی ــذارد. اگ ــود انســان می گ ــر وج ب
ــات و  ــا احساس ــل و نادرســت اســت ب ــر اصی ــی غی ــر مذهب نظ
ــود.  ــی ش ــوار م ــیار دش ــورد، کار بس ــره خ ــانی گ ــف انس عواط
ــاز  ــب و مج ــر مذاه ــروان ديگ ــمردن پی ــرم نش ــروزه محت ام
دانســتن هتــک علنــی مقدســات آنــان در میــان برخــی خــواص 
و عــوام فريقیــن چنیــن ابعــادی پیــدا کــرده و ايــن بــر دشــواری 

ــت. ــزوده اس ــاله اف ــی مس و پیچیدگ
وی افــزود: از همیــن رو در مــواردی در مواجهــه بــا عــوام و خــواص 
هــر قــدر تــالش شــود کــه مســئله ضــرورت وحــدت اســالمی و 
تقريــب و همزيســتی مســالمت آمیــز در آنــان نهادينــه شــود، قرين 
توفیــق نخواهــد بــود. زيــرا بعضــی از آنهــا فکــر مــی کننــد اگــر در 
ايــن مقولــه از مواضــع خــود کوتــاه بیاينــد الزمــه آن نوعــی عقــب 
نشــینی از مواضــع مذهبــی و باختــن قافیــه بــه حريــف اســت. در 
حقیقــت ايــن مســاله بــا عصبیــت هــای دينــی و مذهبــی پیونــد 

يافتــه و کار را قــدری مشــکل کــرده اســت.
وی گفــت: از همیــن جهــت بــه نظــر مــن بــرای نهادينــه ســاختن 
ــن و مذهــب  ــد از پتانســیل دي ــن مذاهــب باي ــب بی انديشــه تقري
بهــره بــرد. غیــر از آمــوزه هــای اصیــل دينــی هیــچ عامــل ديگری 
نمــی توانــد در ايــن گونــه مســائل اثربخــش باشــد. خوشــبختانه 
ــی  ــت م ــب ياف ــر دو مذه ــن ه ــت در بی ــن دس ــی از اي آموزه هاي
شــود و صــد البتــه در تعالیــم اهــل بیــت )ع( بــه وفــور ديــده مــی 

شــود کــه بــه مــواردی از آن اشــاره شــد. 
ــن حاضــر نباشــند  ــروان فريقی ــه داد: اينکــه پی ــژاد ادام ــوری ن غف
بــا يکديگــر بــه نحــو مســالمت آمیــز رفتــار نماينــد و بــا تحريــک 
ــر  ــعله ورت ــه را ش ــش مخاصم ــر آت ــی يکديگ ــات مذهب احساس
نماينــد بــه يقیــن مــورد رضايــت نبــی مکــرم اســالم)ص( و اهــل 

ــت آن حضــرت )ع( نیســت.  بی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اديــان و مذاهــب خاطرنشــان کــرد: 
هــر کــس آمــوزه هــای پیامبــر )ص( و اهــل بیــت)ع( را آموختــه 
ــم  ــت علیه ــل بی ــه اه ــود ک ــی ش ــه م ــنی متوج ــه روش ــد، ب باش
الســالم هیچــگاه بنــای تعــرض و هتــک حرمــت  بــه مّقدســات 
ــود  ــدرو خ ــی از اصحــاب تن ــا برخ ــی ب ــتند و حت ــران را نداش ديگ
برخــورد مــی کردنــد و آنهــا را منــع مــی کردنــد. شــیعه واقعــی بايد 
در تمــام شــئون پیــرو اهــل بیــت)ع( باشــد و حــق نــدارد بــه بهانــه 
والی اهــل بیــت )ع( رفتارهــای خــالف رضــای اهــل بیــت )ع( از 

خــود بــروز دهــد.
وی اذعــان کــرد: مذهــب شــیعه غیــر از اصــل تقیــه کــه اصلــی 
ــام کتمــان ســر دارد.  ــه ن بســیار مترقــی اســت، اصــل ديگــری ب
ــات صــادره از اهــل بیــت علیهــم الســالم  بررســی مجمــوع رواي
ــه اســت،  ــر از تقی ــان ســر غی ــه کتم ــه مقول ــی دهــد ک نشــان م
تقیــه در مواجهــه بــا مخالــف مذهبــی بــرای حفــظ جــان و مــال 
و نیــز مــدارای بــا آنــان ســفارش شــده، ولــی دايــره کتمــان ســر 
از تقیــه گســترده تر اســت و يــک شــیعه ملــزم اســت کــه برخــی 
امــور را حتــی از برخــی هم مذهبــان خــود نیــز پنهــان دارد. اينکــه 
ــب  ــه در قل ــی دانســت ک ــوذر م ــر اب ــده اســت: »اگ ــث آم در حدي
ــوزه  ــر آم ــی ب ــت«، مبتن ــی کش ــذرد او را م ــی گ ــه م ــلمان چ س

کتمــان ســر اســت،  نــه تقیــه.
غفــوری نــژاد ادامــه داد:  وقتــی ائمــه معصومیــن)ع( بــه ظرفیــت 
ــوزه  ــاس آم ــر اس ــه ب ــد ک ــی دهن ــت م ــدر اهمی ــب آن ق مخاط
ــان  ــود کتم ــب خ ــد از هم مذه ــور را باي ــی ام ــان برخ ــای آن ه
ــا مخالفــان مذهبــی تکلیــف روشــن خواهــد  نمــود، در مواجهــه ب

بــود. موضــوع کتمــان ســر آن قــدر اهمیــت دارد کــه ائمــه)ع( در 
برخــی روايــات در تعبیــری کــم نظیــر، افشــا کننــدگان اســرار آنان 

ــد. ــرده ان ــی ک ــود معرف ــالن خ ــه قات را هم رتب
وی افــزود: مــن معتقــد هســتم کــه مــا شــیعیان رســالتی بــر دوش 
داريــم و آن ايــن اســت کــه اهــل بیــت)ع( را بــه ديگــران معرفــی 
ــم  ــت علیه ــل بی ــیعه اه ــه ش ــیم ک ــاکر باش ــد ش ــا باي ــم. م کنی
الســالم هســتیم و شــکر ايــن نعمــت تــالش در جهــت رســاندن 
پیــام اهــل بیــت علیهــم الســالم بــه ديگــران اســت. از همیــن رو 
بايــد تــالش کنیــم بــا همــه مذاهــب گفتمــان داشــته باشــیم تــا 
بتوانیــم آن رســالت را انجــام دهیــم. اگــر مــا ارادت واقعــی بــه اهل 
ــد در جهــت گســترش فرهنــگ  بیــت علیهــم الســالم داريــم باي
اهــل بیــت علیهــم الســالم تــالش کنیــم و ايــن جــز بــا برقــراری 
ــراری  ــت و برق ــر نیس ــکان پذي ــران ام ــا ديگ ــی ب ــه گفتمان رابط
رابطــه گفتمانــی هــم جــز بــا احتــرام بــه عقیــده طــرف گفتمــان 
ــر  ــه ب ــالتی ک ــرای ادای رس ــا ب ــن رو م ــود. از اي ــی ش ــق نم محق
دوش داريــم بايــد بــه ديگــران احتــرام بگذاريــم. البتــه مقصــود از 
رســاندن پیــام اهــل بیــت )ع( بــه ديگــران، دعــوت آنــان به تشــیع 

نیســت.
وی اظهــار کــرد: امــام شــافعی و ابوحنیفــه تصريــح کــرده انــد کــه 
تکفیــر هیــچ يــک از فرقــه هايی کــه از نظــر آنــان بدعــت گذارند، 
ــه شــیعیان را تجويــز مــی کننــد و  ــان اقتــدای ب جايــز نیســت. آن
علمــای معاصــر مــا هــم فتــوا بــه اســتحباب شــرکت در جماعــت 

اهــل ســنت داده انــد. 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه اديــان و مذاهــب گفت: خوشــبختانه 
گام هــای مؤثــری از طــرف شــیعه برداشــته شــد و مقــام معظــم 
ــل  ــات اه ــه مقّدس ــّرض ب ــی تع ــوای تاريخ ــک فت ــری در ي رهب
ســنت بــه ويــژه تعــرض بــه مقــام ازواج مکــرم حضــرت رســول 
ــز  ــتانی نی ــت اهلل سیس ــد و آي ــالم کردن ــرام اع ــرم)ص( را ح اک
فرمودنــد کــه بــرادران اهــل ســنت بــرادر مــا نیســتند، بلکــه خــوِد 

مــا هســتند.  
ــنت  ــل س ــراز اول اه ــگان ط ــرد نخب ــدواری ک ــار امی وی اظه
هــم در ايــن زمینــه گام هايــی بــه جلــو بردارنــد و ايــن 
ــه  ــد يــک غــده ســرطانی ب ــه مانن ــری را کــه ب ــات تکفی جريان
جــان جهــان اســالم بلکــه جهــان بشــريت افتــاده و از پتانســیل 
اعتقــادی و مذهبــی جوانــان مســلمان علیــه اســالم و مســلمین 
ــود  ــیعه خ ــرادران ش ــک ب ــه کم ــد، ب ــی کن ــتفاده م ــوء اس س

ــد. ــن نماين ــه ک ريش

حجت االسالم غفوری نژاد در گفتگو با مهر:

آموزه های مذهبی شیعه و سنی بر وحدت تاکید دارد/ فرق کتمان و تقیه
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ـــو گـفتــگـ

وحدت  ساالنه  اجالس  برگزاری  و  وحدت  هفته 
اسالمی بهانه ای است که به بازخوانی موضوع وحدت 
بپردازیم.  اسالمی  وحدت  ایجاد  موانع  بررسی  و 
در این مجال با حجت االسالم محسن الویری عضو 
هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم به گفتگو نشستیم. 
متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این استاد دانشگاه 

. ست ا

ــالمی  ــع اس ــا در جوام ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــدت  ــاد وح ــم ایج ــی داری ــای مختلف ــت ه هوی
چگونــه امــکان مــی یابــد؟ یــک تعــارض اولیــه 
در مــورد بحث هــای معطــوف بــه وحــدت وجــود 
دارد کــه تعــارض بیــن هویــت و وحــدت اســت. 
یعنــی وقتــی مــا بــه یــک مبنــای هویتــی دامــن 
ــجام  ــد انس ــت می خواه ــون هوی ــم، چ می زنی
ــری  ــک دیگ ــال ی ــن ح ــی در عی ــد ول ــاد کن ایج
ــن  ــت در عی ــن هوی ــد. ای ــف می کن ــز تعری را نی
ــه طــور  ــا ب ــال انســجام اســت ام حــال کــه دنب
ــد.  ــاد می کن ــم ایج ــکاف ه ــک ش ــاوب ی متن
چطــور می شــود مــا هــم هویتمــان را بــه عنــوان 
ــی  ــم ول ــظ کنی ــت حف ــل بی ــب اه ــیعه و مح ش
ــه  ــر ب ــی منج ــن هویت گرای ــال ای ــن ح در عی

ــود؟ ــالمی نش ــت اس ــکاف در ام ش
ــات  ــه موضوع ــن ب ــر پرداخت ــه خاط ــما ب ــکر از ش ــا تش ب
ــه  ــی ک ــه خاطــر فرصت ــا و ب ــروزی م ــه ام ــاز جامع ــورد نی م
در اختیــار بنــده قــرار داديــد در پاســخ بــه ايــن پرســش شــما 
ــه  ــده کلم ــه بن ــه البت ــدت ک ــم اصــوال وح ــرض کن ــد ع باي
»همگرايــی« را دقیــق تــر از آن مــی  دانــم و بــه همیــن دلیل 
در ايــن مصاحبــه از کلمــه »همگرايــی« اســتفاده مــی  کنــم 
در جايــی ممکــن و قابــل تصــور اســت کــه کــه هويــت های 

متکثــر وجــود داشــته باشــد.
 اگــر دو چیــز بــا هــم متفــاوت نباشــند و هويت های مســتقل 
و جــدا از هــم نداشــته باشــند همگرايــی آنهــا و بــه قول شــما 
ــه قابــل تصــور اســت؟ مــن اجــازه مــی   وحــدت آنهــا چگون
ــه قســمت پايانــی پرســش شــما  خواهــم پیــش از آن کــه ب
ــت   ــن هوي ــع بی ــاره چگونگــی جم ــردازم و مشــخصا در ب بپ
ــم  ــی امــت اســالمی ســخن بگوي ــی شــیعی و همگراي گراي
ــاره  ــه  ای را در ب ــأله نکت ــورت مس ــدن ص ــن ش ــرای روش ب

هويــت توضیــح دهــم.
ــد، مثــال يــک فــرد را  انســانها هويــت هــای گوناگونــی دارن
در نظــر بگیريــد کــه مثــال از نظــر نــژادی بــه يکــی از اقــوام 
ايرانــی وابســته اســت و بنابرايــن حــس تعلــق هويتــی بــه آن 
دارد، از نظــر محــل ســکونت مثــال در قــم زندگــی مــی  کنــد 
ــر  ــهر دارد، از نظ ــن ش ــه اي ــی نســبت ب ــک حــس هويت و ي
ــش  ــم براي ــی ه ــت معلم ــت و هوي ــم اس ــال معل ــغلی مث ش
ــالن  ــی ف ــش سیاس ــر گراي ــت، از نظ ــمند اس ــیار ارزش بس
گرايــش دارد و ايــن گرايــش بــرای او هويــت  بخــش اســت، 
ــه  ــالن باشــگاه عالق ــالن ورزش و ف ــه ف از نظــر ورزشــی ب
شــديد دارد و بخشــی از هويــت خــود را در ايــن طرفــداری از 

ــد. باشــگاه محبــوب خــودش مــی  ياب
ــای  ــت ه ــوع هوي ــن ن ــرای اي ــری ب ــاد ديگ ــوان ابع ــی ت م
ــت هــای عرضــی هســتند  ــرد. اينهــا هوي ــه ذکــر ک چندگان

ــان  ــرد همزم ــک ف ــد و ي ــرار دارن ــم ق ــرض ه ــی در ع يعن
همــه آنهــا را دارد. نــوع ديگــری از هويــت هــا را می  تــوان در 
نظــر گرفــت کــه طولی هســتند. مثــال يــک فــرد در خانــواده 
خــودش بــه هر حــال بــا ديگــر اعضــای خانــواده تفــاوت دارد 
ولــی ايــن چنــد عضــو متفــاوت در کنــار هــم يــک خانــواده را 
تشــکیل مــی  دهنــد. ايــن خانــواده تشــکیل شــده از اعضــای 
مختلــف در مقايســه بــا همســايه  ها يــک خانــواده بــا هويت 
ــواده   مســتقل و متمايــز از آنهــا بــه حســاب مــی   آيــد و خان
ــن  ــا اي ــه ب ــت را در مقايس ــن وضعی ــم همی ــر ه ــای ديگ ه

ــد. ــواده دارن خان
ولــی ايــن خانــواده  هــای گوناگــون و متفــاوت از هــم در کنار 
هــم مثــال يــک مجتمــع مســکونی يــا يــک کوچــه يــا يــک 
محلــه را تشــکیل مــی  دهنــد کــه ايــن محله تشــکیل شــده 
از خانــواده  هــای مختلــف در مقايســه بــا محلــه  هــای ديگــر 
يــک هويــت مســتقل دارد و بــه همیــن ترتیــب يــک شــهر از 
محلــه  هــای مختلــف تشــکیل شــده در حالــی کــه خــود آن 
شــهر يــک هويــت مســتقل دارد و بــه همیــن ترتیــب يــک 
کشــور کــه هويــت مســتقل دارد و در بســیاری از مــوارد بــرای 
مردمانــش يــک عنصــر بســیار مهــم هويــت  بخش اســت در 
درون خــودش از اســتان هــای مختلــف شــهرهای مختلــف و 
روســتاهای مختلــف و محلــه  هــای مختلــف و خانــواده  های 
ــت.  ــده اس ــف تشــکیل ش ــراد مختل ــرانجام اف ــف و س مختل
ــا و  ــاره  ه ــه ق ــب را ب ــله مرات ــن سلس ــوان اي ــی  ت ــا م طبع

ســرانجام بــه بشــريت و کل کــره زمیــن گســترش داد.
اينهــا هويــت هــای طولــی اســت يعنــی در طــول هــم قــرار 
ــای  ــت ه ــن هوي ــک از اي ــر ي ــه ه ــرد ب ــق ف ــد و تعل دارن
طولــی هیــچ منافاتــی بــا تعلــق بــا يکديگــر نــدارد و اصــوال 
همانطــور کــه ذکــر شــد تــا ايــن تکثــر و تعــدد و تنــوع هويت 
هــا وجــود نداشــته باشــد هیــچ همگرايــی معنــی پیــدا نمــی  
ــد  ــرای همیشــه تنهــا زندگــی کن ــد. اگــر يــک انســان ب کن

ــی  معنــی اســت. ــا ديگــران از اســاس ب همگرايــی او ب
حــال در بــاره پیــروان مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســالم و 
بــرادران و خواهــران عزيــز اهــل ســنت هــم بايــد گفــت کــه 

شــیعه بــودن و همزمــان ســنی بــودن قابــل جمع نیســت زيرا 
دو هويــت مســتقل از هــم هســتند ولــی اگــر مــا يــک چتــر 
ــت اســالمی را در  ــام ام ــه ن ــر ديگــری ب ــام و گســترده  ت ع
ــر  ــرادر و خواه ــم ب ــن شــیعه و ه ــه هــم م ــم ک نظــر بگیري
ســنی مــن هــر دو عضــو آن هســتیم، آن وقــت مشــاهده می  

کنیــم کــه ايــن دو هیــچ تعارضــی بــا هــم ندارنــد.
ــرو دو  ــا پی ــم م ــگاه کنی ــه ن ــی ک ــاس مذهب ــون در مقی چ
ــم  ــاوت داري ــت متف ــذا دو هوي ــاوت هســتیم و ل مذهــب متف
ــول  ــا در مســیر و در ط ــه م ــای دو گان ــت ه ــن هوي ــی اي ول
يــک هويــت گســترده  تــر ديگــر بــه نــام هويــت دينــی قــرار 
ــتیم،  ــان هس ــم يکس ــا ه ــر دو ب ــا ه ــا در آنج ــه اتفاق دارد ک
ــق  ــه متعل ــف ک ــا دو شــهر مختل ــژاد ي ــر از دو ن ــد دو نف مانن
بــه يــک کشــور هســتند کــه هیــچ منافاتــی بــا هــم نــدارد و 
همــان گونــه کــه ذکــر شــد تــا تعــدد شــهرها وجــود نداشــته 
باشــد همگرايــی بیــن آنهــا و ضــرورت همگرايــی آنهــا ذيــل 

ــدارد. ــوان عــام يــک کشــور معنــی ن عن
بنــا بــر ايــن حفــظ هويــت مــا بــه عنــوان شــیعه يــا ســنی 
هیــچ منافاتــی بــا هويــت عــام  تــر و گســترد ه  تــر مــا يعنــی 
تعلــق بــه امــت اســالمی نــدارد و مــا بــا وجــود تعــدد و تفاوت 
مذهبمــان بايــد توجــه داشــته باشــیم کــه متعلــق بــه يــک 
ــت  ــالمی و ام ــت اس ــام هوي ــه ن ــری ب ــترده  ت ــت گس هوي
اســالمی هســتیم و بــا توجــه بــه وظیفــه شــرعی و دينــی که 
بــرای حفــظ و تقويــت امــت اســالمی داريــم از هــر رفتــاری 

کــه بــه ايــن هويــت لطمــه بزنــد بايــد پرهیــز کنیــم.
بــه عبــارت ديگــر بــه قــول فقهــای مــا تعلــق مــا بــه هويــت 
اســالمی مــان بــر هويــت شــیعی و ســنی مــا حاکــم اســت 
ــخص  ــق آن را مش ــعت و ضی ــت دارد و وس ــر آن حکوم و ب
مــی ســازد. از طوالنــی شــدن ســخن عذرخواهــی مــی کنــم 
ولــی دريغــم مــی  آيــد بــه ايــن جملــه امــام خمینــی کــه بــه 

زيبايــی بــه ايــن نکتــه پرداختــه  انــد، اشــاره نکنــم:
ــالف،  ــا جــدا نیســتیم. اخت ــا هــم يکــی هســتیم و م ــا ب »م
اختــالف دو تــا مذهــب اســت؛ ايــن اختــالف نبايــد اســباب 
ايــن معنــا بشــود کــه مــا در اســاس اســالم ]اختــالف کنیــم [. 

محسن الویری در گفتگو با مهر:

قاطعانه با تفرقه انگیزی برخورد کنیم/ »وحدت« یا »همگرایی«؟
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ـــو گـفتــگـ

ــطه  ــه واس ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــن معان ــر از اي ــالم باالت اس
ــه  ــا ک ــم. م ــه بکنی ــاًل چ ــالم مث ــلکی از اس ــالف مس اخت
می بینیــم اآلن اســالم در معــرض خطــر اســت، بــر همــه مــا 
الزم اســت کــه دســت بــه هــم بدهیــم و از آن اشــتباهاتی که 
ــل  ــی را کــه مث ــم، دســت هاي ــوده دســت برداري در ســابق ب
ســابق ]مــی  خواهنــد[ مــا را از هــم جــدا کننــد قطــع کنیــم.« 

ــور، ج ۶، ص ۹5( ــة ن )صحیف

ــه  ــود ب ــالمی خ ــت اس ــر هوی ــد ب ــا تأکی || آی
ــن  ــت ســازی دام ــی و غیری ــت گرای نوعــی هوی

ــد؟ ــی زن نم
هويــت اســالمی همــان طــور کــه در پرســش اول شــما هــم 
بــود نســبت بــه اجــزای درونــی خــود نقــش هويــت  بخشــی 
و انســجام  آفرينــی و ايجــاد همگرايــی دارد و ماننــد يــک نــخ 
تســبیح دانــه  هــای متفــرق و واگــرا را کنــار هــم قــرار مــی  
دهــد و بــه آنهــا نظــم مــی  بخشــد لــذا نســبت بــه اجــزای 

خــود بــه هیــچ وجــه غیريــت  ســازی نــدارد ولــی در مقايســه 
بــا ديگــر اديــان يــا تمدن هــا بلــه نقــش غیريــت  ســاز دارد و 
ايــن کامــال طبیعــی و قابــل فهــم و حتــی قابــل دفــاع اســت.

باالخــره امت اســالمی در مقايســه با امــت های غیراســالمی 
تفــاوت هايــی دارد کــه آن را از بقیــه متمايــز مــی  کنــد. مثــل 
همــان نــخ تســبیح کــه ســبب تفــاوت و تمايــز ايــن تســبیح 
ــازی  ــت  س ــن غیري ــود. اي ــی  ش ــا م ــبیح  ه ــر تس ــا ديگ ب
ــر  ــک ام ــت و ي ــده نیس ــری نکوهی ــران ام ــه ديگ ــبت ب نس
کامــال طبیعــی بــه حســاب مــی  آيــد. همیــن متمايزســازی 
نســبت بــه اغیــار اســت کــه بــه انســجام و همگرايــی درونــی 

کمــک مــی  کنــد.

ــنی  ــیعه و س ــث ش ــد بح ــی رس ــر م ــه نظ || ب
خیلــی اوقــات دســتمایه سیاســت اســت. یعنــی 
بیشــتر مســائل سیاســی اســت کــه االن دارد بــه 
اختالفــات دامــن مــی زنــد تــا مســائل عقیدتی و 

برخــی از اختالفــات مذهبــی صرفــا بهانــه اســت 
ــدرت  ــه ق ــه در عرص ــی ک ــه اتفاقات ــرای توجی ب
ــع  ــت. در واق ــال رخ دادن اس ــت در ح و سیاس
ــی  ــتفاده م ــی سواس ــائل عقیدت ــت از مس سیاس

ــاره چیســت؟ ــد. نظــر شــما در ایــن ب کن
بــه صــورت نســبی بــا ايــن حــرف شــما موافــق هســتم. امام 
خمینــی در همــان ســخنرانی کــه در پاســخ پرســش اول بــه 
آن اشــاره کــردم اصــوال پیدايــش اختالفــات واگرايانه شــیعی 
ســنی را بــه عوامــل سیاســی نســبت مــی  دهنــد. بــه نظــرم 

ذکــر عیــن جملــه ايشــان خیلــی ســودمند اســت:
ــب،  ــه و دو مذه ــروان دو طايف ــن پی ــالف بی ــئله اخت »مس
ريشــه  اش از صــدر اســالم اســت. در آن وقــت خلفــای اموی، 
ــاد  ــالف ايج ــه اخت ــد ک ــدد بودن ــی، درص ــاً عباس و خصوص
کننــد. مجالــس درســت مــی  کردنــد و ]بــه اختــالف [ دامــن  
ــد. ايــن اختــالف کــم کــم اســباب ايــن شــد کــه در  می زنن
بیــن عــواِم از اهــل ســنت و عــواِم از اهــل شــیعه ايــن تنافس  

پیــدا شــد؛ و گــر نــه نــه عــوام اهــل ســنت بــه ســنت رســول 
اهللَّ عمــل کــرده و مــی  کننــد و نــه عــوام اهــل شــیعه پیروی 

از ائمــه اطهــار کــرده  انــد.
ــل در آن  ــا را داخ ــا اينه ــد ت ــا کوشــش کردن ــار م ــه اطه ائم
ــازه  ــه تشــییع جن ــد، ب ــا آنهــا نمــاز بخوانن ــد، ب جمعیــت کنن
ــه ايــن طــرف، و  ــد. زمــاْن کــم کــم آمــد ب  هــای آنهــا برون
ــرای اينکــه ايــن دو طايفــه  ــد ب ــدان ايــن کار را کردن قدرتمن
بــا هــم ســرگرم باشــند، و خودشــان هــر کاری مــی  خواهنــد 
بکننــد. قريــب ســیصد ســال پیــش از ايــن، سیاســت خارجی 
در ايــران و در شــرق ]اجــرا[ شــد. آنهــا بیشــتر درصــدد ايــن 

ــور، ج ۶، ص ۹4( ــه ن ــد.« )صحیف مســائل برآمدن
ــل  ــش عوام ــه نق ــالب ب ــم انق ــر معظ ــام و رهب ــاد ام اعتق
سیاســی بیرونــی در دوران معاصــر در دامــن زدن بــه 
اختالفــات مذهبــی هــم کــه بســیار واضــح اســت و نیــازی 
بــه ذکــر ســند نــدارد. بنــا بــر ايــن در ســوء اســتفاده عوامــل 
سیاســی خارجــی از مســائل اعتقــادی و مذهبــی بــرای بهــره  

ــت. ــکی نیس ــچ ش ــی هی ــای سیاس ــرداری ه ب
امــا پرســش شــما يــک بعــد داخلــی هــم دارد، يعنــی در درون 
امــت اســالمی هــم عــده  ای از اهــل سیاســت هســتند کــه 
ــا  ــا ب ــد ت ــی پنهــان شــده  ان ــاب مباحــث مذهب در پشــت نق
ــد.  ــی ببرن ــای سیاس ــره  ه ــات، به ــور اختالف ــدن در تن دمی
ــن اســت کــه  ــول اســت. و شــاهد آن اي ــل قب ــن هــم قاب اي
بــا وجــود اختالفــات مذهبــی شــیعی و ســنی در طــول تاريــخ 
همــواره حســن تعامــل بیــن علمــای درجــه يــک شــیعه بــا 
ــار علمــی  اهــل ســنت وجــود داشــته اســت و بســیاری از آث
ــده  ــی  ش ــس م ــیعی تدري ــای ش ــوزه  ه ــنت در ح ــل س اه
اســت و اختالفــات مذهبــی هیچــگاه مانــع روابــط صمیمانــه 
بیــن آنهــا نبــوده اســت ولــی بــا بــاز شــدن پــای سیاســت بــه 
ويــژه در ســالهای اخیــر شــاهد هســتیم کــه چگونــه در ايــن 
ــرد و عالمــان دينــی  ــع  تراشــی صــورت مــی  گی مســیر مان
جیــره  خــوار کارگــزاران سیاســت چگونــه بــه ابــزاری بــرای 

تحقــق اهــداف سیاســی تبديــل شــده  انــد.

|| چــه راه حــل هایــی را بــرای چالــش تفرقــه در 
جهــان اســالم پیشــنهاد مــی دهیــد؟

در بیــن راه حــل هــای گوناگونــی کــه مــی  تــوان پیشــنهاد 
ــت  ــرم اهمی ــه نظ ــه ب ــکار ک ــه دو راه ــا ب ــا تنه داد، در اينج
ــوان  ــه عن ــل از آن ب ــم و قب ــی  کن ــاره م ــتری دارد اش بیش
ــی  ــی شــدن و عملیات ــه اجراي ــم ک ــد عــرض کن ــه باي مقدم
ــه  ــد ب ــذا باي ــا نیســت ل ــار م ــا در اختی ــه راهکاره شــدن هم
ســراغ راهکارهايــی برويــم کــه اجــرای آن در دســت خودمان 
ــدی  ــروی اراده ج ــا در گ ــدن آن تنه ــی ش ــت و عملیات اس

ــت: ــن اس ــا چنی ــن راهکاره ــه از اي ــت. دو نمون ماس
ــی از  ــه ســوی همگراي ــت ب ــتیزی و حرک ــه  س ــروع تفرق ش
ــت  ــار حرک ــران انتظ ــه از ديگ ــن ک ــل از اي ــا قب ــان. م خودم
ــن حــد  ــان در باالتري ــد خودم ــه داشــته باشــیم باي همگرايان

ــیم. ــته باش ــاری داش ــن رفت ممکــن چنی
ــای  ــر رفتاره ــع در براب ــح و قاط ــريع و صري ــش س واکن
تنــش  آفريــن و خــام  انديشــانه و تفرقــه  انگیــز و برخــورد 
جــدی بــا عوامــل آن از يــک ســو و اقدامــات روشــنگرانه و 
تبییــن دقیــق مبانــی همگرايــی مذهبــی و دينــی از ســوی 
ــه تحقــق ايــن راهــکار کمــک کنــد.  ــد ب ديگــر مــی  توان
ــه  ــوذی ک ــروه پرنف ــه از گ ــم ک ــراف کن ــد اعت ــه باي البت
ــام و  ــام و نظ ــه ام ــد ب ــیعیان معتق ــا ش ــی ب ــوان همگراي ت
ــه  ــد ب ــام را ندارن ــه نظ ــت ب ــابقه خدم ــری و دارای س رهب
هیــچ روی نمــی  تــوان انتظــار همگرايــی بــا غیرشــیعیان 
را داشــت ولــی ايــن وظیفــه از دوش ديگــر عالمــان دينــی 

ــود. ــی  ش ــته نم ــی برداش ــگران سیاس و کنش
گشــودن و بــاز نــگاه داشــتن فضــای گفتگو. جــز در مــواردی 
کــه بــه حکــم شــرع و عقــل بايــد از گفتگــو روی برگردانــد، 
ــات گفتگــوی  ــرای حــل بســیاری از اختالف ــن روش ب بهتري
صادقانــه و همــراه بــا اخــالق اســت. دقــت کنیــد کــه از کلمه 
مناظــره اســتفاده نمــی  کنــم. در مناظــره هــدف هــر يــک از 
طرفیــن پیــروز شــدن بــر طــرف ديگــر اســت ولــی در گفتگو 
کوشــش بــرای فهمیــدن طــرف مقابــل و فهمانــدن خــود بــه 

او حــرف اول را مــی  زنــد.
گفتگــو بیــن عالمــان دينــی و کنشــگران فرهنگــی و فعــاالن 
ــجام   ــد در انس ــی  توانن ــه م ــاری ک ــر اقش ــی و ديگ سیاس
بخشــی به امت اســالمی نقــش  آفريــن باشــند دســتاوردها و 
پیامدهايــی بســیار بابرکت و مانــدگار و فراتــر از انتظــار خواهد 
داشــت. از يــاد نبريــم کــه در میــان اهــل ســنت هــم دلهايــی 
کــه شــوق همگرايــی اجــزاء و اعضــای امــت واحده اســالمی 

را دارنــد بســیار اســت.
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ـــو گـفتــگـ

و  دانند  می  خداوند  کالم  را  وحی  اسالمی،  متفکران 
پیامبر)ص( نیز فقط واسطه دریافت وحی و ابالغ آن به 
مردم است. برخی از روشنفکران مسلمان برخالف این 
نظریه رایج معتقدند که وحی همان سخن پیامبر)ص( 
است. از جمله این افراد باید از »محمد مجتهد شبستری« 
نام برد که سلسله مقاالتی را در پانزده قسمت با عنوان 
قرائت نبوی از جهان نگاشته و ادعا کرده که وحی سخن 

پیامبر)ص( است، نه کالم خداوند.
وی در این مجموعه مقاالت تالش بسیار کرده تا وحیانی 
بودن قرآن را کنار زده و آن را یک کتاب بشری بداند که 
شخصی به نام محمد بن عبداهلل با افکار محدود خود و 
تأثیرپذیری از محیط و فرهنگ زمانه به نگارش درآورده 
است، البته این اثر عاری از عقاید خطا و احکام نامعقول و 
خشن نیز نیست که فقط متناسب با زمان نزول آن بوده و 
امروزه دیگر هیچ گونه کارآیی ندارد. فقط آنچه از این 
کتاب برای انسان امروزی مفید است، برخی از دستورات 
اخالقی و عبادی آن می باشد که انسان را در مسیر سلوک 

توحیدی قرار می دهد.
در گفتگو با حجت االسالم علیرضا قائمی نیا، سردبیر 
مجله ذهن به نقد و بررسی این نظر پرداختیم که اکنون 

متن آن پیش روی شماست؛

||  آقـای مجتهد شبسـتری و همین طور دکتر سـروش 
چنـدی اسـت کـه در مـورد قـرآن و وحیانی یا بشـری 
بـودن آن نظرات خاصـی ارائه مـی کنند. به نظر شـما 

چـه نقدهای کلی بـه ایـن نظرها وارد اسـت؟
بنــده بــه کلیــت روش آقــای شبســتری در بررســی مقــوالت دينی 
نقدهايــی دارم بخشــی از ايــن هــا را در نشســتی که يکســال پیش 
در دانشــکده الهیــات و معــارف اســالمی دانشــگاه تهــران داشــتم، 
بحــث کــردم و گفتــم برداشــتی کــه ايشــان از هرمنوتیــک و زبــان 
شناســی دارنــد بســیار ضعیــف اســت. ايــن ســخنان و نظرهــا بــه 
ــم  ــن مفاهی ــه ايشــان درک صحیحــی از اي ــردد ک ــی گ ــن برم اي
ــا ايشــان  ــه وحــی مناظــره ای ب ــد. پیشــنهاد کــردم راجــع ب ندارن
ــره نشــدند و  ــه انجــام مناظ ــه ايشــان حاضــر ب ــردد ک ــزار گ برگ
ــا ايشــان  ــد ام ــری ش ــم پیگی ــز ه ــی مراک ــه از طــرف برخ اگرچ

حاضــر بــه مناظــره نشــد.
بنـده حاضـرم در هـر محیـط علمـی و در حضـور انديشـمندان و 
دانشـجويان با ايشـان بحث کنم و ثابت کنم که برداشـت ايشـان از 
هرمنوتیک و زبان شناسـی و نشـانه شناسـی ضعیف و ناقص است. 
اخیـرا هـم مطرح کـردم دربـاره نظريات ايشـان در هر جمعـی و هر 
جايی کـه ايشـان بفرماينـد و در هر موردی که خودشـان پیشـنهاد 

کننـد حاضر بـه مناظره با ايشـان هسـتم.
اســتنباط مــن ايــن اســت کــه اســتفاده از زبانشناســی و هرمنوتیک 
بــه خصــوص در مطالبــی کــه در قرائــت نبــوی اســت ضعیف ترين 

اســتنباط ها صــورت گرفتــه اســت.

|| الهی یا بشـری بـودن کالم قرآن بحث با سـابقه ای 
اسـت، گرچه به نظـرم این موضـوع به قـدری بدیهی 
اسـت که نیازی بـه اقامه دلیل نـدارد. ابتـدا خالصه ای 
از نظر آقـای شبسـتری ارائه دهید تـا در ادامـه به نقد 

نظرات ایشـان بپردازیم؟
اينکــه قــرآن را چــه نــوع کالمــی بدانیــم و چگونــه آن را تحلیــل 
کنیــم مطلبــی اســت کــه از قديــم در میــان متفکــران مســلمان و 
فــرق مختلــف وجــود داشــته و بحــث مــی شــده اســت، مثــال اين 
بحــث کــه آيــا قــرآن کالم خداســت؟ بحثــی اســت کــه از قديــم 

وجــود داشــته اســت
اينکــه قــرآن را چــه نــوع کالمــی بدانیــم و چگونــه آن را تحلیــل 

کنیــم مطلبــی اســت کــه از قديــم در میــان متفکــران مســلمان و 
فــرق مختلــف وجــود داشــته و بحــث مــی شــده اســت، مثــال اين 
بحــث کــه آيــا قــرآن کالم خداســت؟ بحثــی اســت کــه از قديــم 
وجــود داشــته اســت يــا اينکــه ايــن بحــث را مطــرح مــی کننــد آيا 
لفــظ و معنــا از پیامبــر)ص( بــوده اســت يــا خیــر؟! بــه هــر حــال 
بحث هايــی در طــول تاريــخ در ايــن زمینــه شــکل گرفتــه اســت.
مــن اگــر بخواهــم کل مقالــه طوالنــی آقــای شبســتری را خالصه 
کنــم بايــد بگويــم در واقــع مقالــه ايشــان بخــش مقدمــه ای دارد 
ــت و از  ــر)ص( اس ــرآن کالم پیغمب ــد ق ــی کن ــا م ــه در آن ادع ک
ســوی خداونــد نــازل نشــده اســت و معنــا نــدارد کــه ايــن الفــاظ و 
معانــی از ســوی خــدا باشــد. ايشــان بــرای ادعــای خــود شــواهدی 
را ذکــر مــی کنــد کــه اگــر فرصتــی باشــد يکايــک آنهــا را ذکــر 

مــی کنــم.
ــی  ــور اصل ــوان مح ــه عن ــد ب ــی کنن ــرح م ــی را مط ــد ادعاي بع
حرفشــان و آن ايــن اســت کــه قــرآن بازنمايــی تجربــه پیامبر)ص( 
از ايــن جهــان اســت و پیامبــر)ص( تفســیری کــه از جهــان داشــته 
انــد را در قــرآن آورده انــد يعنــی اگــر قــرآن را بخوانیــد نــوع نــگاه 
و نحــوه جهــان بینــی پیامبــر از جهــان را متوجــه مــی شــويد نــه 

اينکــه کالم خداونــد را انتقــال دهــد.
در تمــام ايــن مقالــه نويســنده ســعی کــرده تــا قــرآن را بــه نوعــی 
بــه پیامبــر)ص( ربــط بدهنــد و الهــی بــودن قــرآن را زيــر ســؤال 
ــاری  ــل گفت ــرآن فع ــه ق ــد ک ــی کن ــا م ــرده اســت. ايشــان ادع ب
پیامبــر)ص( اســت کــه خبــری مــی آورد و شــنوندگان ايــن را مــی 
ــواالت و  ــه اح ــه هم ــت ک ــن اس ــر اي ــه خب ــت اينک ــنوند نهاي ش
پديــده هــا، افعــال خداونــد اســت. تفســیری هــم از کلمــه »آيات« 
ــن  ــاط ضعــف اي ــن هــم از نق ــه نظــرم اي ــه مــی دهــد کــه ب ارائ
ــه ايــن موضــوع هــم مــی  ــه اســت کــه اگــر زمــان باشــد ب مقال

ــردازم. پ
ــد  ــرو می ش ــان روب ــا مخالف ــی ب ــم وقت ــر)ص( ه ــن پیامب بنابراي
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ن ــرو می ش ــد روب ــخنگوی خداون ــوان س ــه عن ب
کســی کــه ادعــای شــخصی دارد يعنــی پیامبــر)ص(  بــه عنــوان 
مخاطــب آنهــا گرچــه مخالفــان منکــر ايــن بودند کــه پیامبــر)ص(  
ســخن خداونــد را مــی گويــد، ولــی ايشــان مدعــی بودنــد کــه اين 
ســخنان از ســوی خداونــد اســت لــذا ايــن هیــچ منافاتــی بــا قابــل 

فهــم بــودن نــدارد.

|| نکتــه دیگــری کــه آقــای شبســتری در ایــن مقالــه 
ــچ  ــر)ص( هی ــه پیامب ــت ک ــن اس ــد ای ــا می کنن ادع

کجــا ادعــا نکــرده کــه الفــاظ و معنــا از ســوی خداوند 
آمــده اســت، شــما چــه پاســخی بــه ایــن ادعــا مــی 

ــد؟ دهی
مــن از ايــن ادعــا بســیار تعجــب مــی کنــم، ايــن ادعايــی اســت 
ــا  ــوده و اشــاعره ب ــه و اشــاعره مطــرح ب ــان معتزل کــه قرن هــا می
ــد  ــی از ســوی خداون ــد الفــاظ و معان ــی مــی گفتن ــه آيات اســتناد ب
ــا لََعلَُّکــْم تَْعِقُلوَن«)يوســف/۲( ايــن  اســت. »إِنَّــا أَنَْزلَْنــاُه ُقْرآنًــا َعَربِیًّ
آيــه صراحــت دارد کــه عربــی بــودن آيــات قــرآن از ســوی خداوند 
اســت و ايشــان کالمشــان را در قالــب ايــن زبــان بیــان کــرده اند و 

بــه پیامبــر)ص( وحــی کــرده انــد.
اشــاعره مخالــف ايــن موضــوع بودنــد و مــی گفتنــد پیامبــر)ص( 
فقــط معانــی را گرفتــه اســت و الفــاظ را فرشــته وحــی آورده و يــا از 
خــود پیامبــر)ص( اســت . کســانی ماننــد امــام فخــر رازی از آنجــا 
کــه  اشــعری مســلک بــوده، ماننــد آنــان قائل بــه »کالم نفســی« 
اســت در تفســیر ايــن آيــه ادعــا کــرده اســت کــه ايــن آيــه تعبیــر 
مجــازی دارد و قــرآن مجــازاً کالم خــدا اســت. ولــی معتزلــه ايــن 
ــود  ــت از خ ــن عربی ــه اي ــد دارد ک ــد و تأکی ــت را رد می کنن مجازي
قــرآن اســت. آيــات قــرآن مملــو از تعابیــری اســت کــه نشــان می 
ــن  ــر از ســوی خــدا اســت و ايشــان هــم چنی دهــد ادعــای پیامب
ادعايــی دارنــد. مثــاًل در آياتــی کــه اول آنهــا »ُقــل« آمــده؛ ماننــِد 
َ َو  ُســوِل َفاتَُّقــوا اهللَّ ِ َو الرَّ »َيْســَئُلونََک َعــِن اْلَنْفــاِل ُقــِل اْلَنْفــاُل هلِلَّ
ــن«  ــْم ُمْؤِمنی ــولَُه إِْن ُکْنُت َ َو َرُس ــوا اهللَّ ــْم َو أَطیُع ــوا ذاَت بَْینُِک أَْصلُِح
)انفــال/1(، بــه طــور صريــح از گفــت و گويــی میــان پیامبــر)ص( 
و خداونــد حکايــت می کنــد و پیامبــر)ص( همــان معانــی و الفــاظ 
را بــرای ديگــران نقــل می کنــد. ايــن قبیــل مــوارد بــه قــدری در 
ــد  ــر)ص( در آن ناپدي ــراوان اســت کــه اصــال خــود پیامب ــرآن ف ق
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــی مواجه ــود کالم اله ــا خ ــان ب ــود و انس می ش
در آيــه ديگــری کــه عالمــه طباطبايــی نقــل می کنــد: »َوَمــا َکاَن 
ُ إاِلَّ َوْحًیــا أَْو ِمــْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِســَل َرُســواًل  لَِبَشــٍر أَْن ُيَکلَِّمــُه اهللَّ
َفُیوِحــَی بِإِْذنِِه«)شــوری/51( در ايــن آيــه هــم خــود مــاده تکلــم که 
در ايــن آيــه بــه کار رفتــه اســت اشــاره می کنــد کــه آيــه اقســام 
تکلــم الهــی را بحــث می کنــد کــه اقســام تکلــم الهــی ســه گونــه 
اســت، يکــی از آنهــا بــدون واســطه اســت و پیامبــر)ص( به عنــوان 
ــن  ــادت نشســته اســت و از آســمان و زمی ــرای عب ــی ب ــال جاي مث
ــد حضــرت موســی)ع(  ــی مانن ــنود. گاه ــد را می ش صــدای خداون
ــنود و  ــد را می ش ــد درخــت، صــدای خداون ــی مانن از پشــت حجاب
ــه  وســیله فرشــته ای کالم الهــی، وحــی می شــود.  ــم ب گاهــی ه
آياتــی داريــم کــه از ظاهرشــان بــر می آيــد کــه قــرآن کالم الهــی 

قائمی نیا در نقد شبستری مطرح کرد-۱؛
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ـــو گـفتــگـ

اســت و نمی تــوان آنهــا را نفــی کــرد. اکثريــت آياتــی کــه راجــع 
وحــی بــه پیامبــر)ص( اســت تمامــا وحــی را از جانــب پــروردگار به 

ــد. ــر)ص( اتصــال می ده ســوی پیامب
شــاهد ســومی کــه ايشــان مــی آورد ايــن اســت کــه اگــر از طــرف 
ــه   ــت تصديقی ــد در کالم ايشــان دالل ــرد ديگــری ســخن بگوي ف
وجــود نخواهــد داشــت. اصولییــن بحــث کــرده انــد کــه گاهــی در 
يــک کالم داللــت تصديقیــه وجــود دارد کــه گوينــده ايــن ســخن 
ــات  ــن کلم ــت. اي ــه اس ــی را گرفت ــای خاص ــرده و معن را اراده ک
مقدمــه ای هســتند تــا نشــان دهنــد مــراد جــدی گوينده چیســت؟ 
ايــن ادعــا از ضعیف تريــن ادعاهــای مقالــه اســت. خــود اصولییــن 
ــث  ــی بح ــه کالم اله ــای تصديقی ــرض در داللت ه ــن ف ــا همی ب
ــر کســی ســخن  ــه اگ ــن ک ــای اصولیی ــن ادع ــان اي ــد. می کرده ان
ــی  ــچ منافات ــد هی ــته باش ــود داش ــه وج ــت تصديقی ــد و دالل بگوي
ــت هــم صــادق اســت و ربطــی  ــا نیاب ــم ب ــدارد و در تکل ــود ن وج
ــی  ــن داللت ــی چنی ــر تکلم ــدارد. در ه ــودن ن ــطه ب ــی واس ــه ب ب
می توانــد وجــود داشــته باشــد و آن محورهــای پنج گانــه ای 
ــچ  ــد هی ــل می کنن ــی نق ــاط کالم ــرای ارتب ــان ب ــه نشانه شناس ک
منافاتــی بــا ايــن قضیــه نــدارد و بلکــه در تکلــم بــا نیابــت؛ آنجــا 
ــا  ــد اتفاق ــخن می گوي ــری س ــس ديگ ــت ک ــی از نیاب ــه کس ک
مخاطبــان بیشــتر در جهــت درک داللــت تصديقیــه بــر می آينــد 
و می خواهنــد ببیننــد کــه آن گوينــده اصلــی چــه چیــزی را داللــت 

ــه اينکــه داللــت تصديقیــه نداشــته باشــد. کــرده اســت ن
فراينــدی کــه در نفــس نبــی رخ داده، از آنجــا کــه پديــده ای نــادر 
اســت، قابــل درک بــرای همــگان نیســت و بايــد هــم همینطــور 
باشــد. مهــم ايــن اســت کــه ديگــران دريابنــد چــه کالمــی را نبــی 

نقــل می کنــد. محــور وحــی هــم فهمانــدن آن فراينــد نیســت
نکتــه ديگــر ادعاهــای ايشــان ايــن اســت اگــر واقعــا کالم الهــی 
ــه  ــد ک ــران نمی فهمن ــود ديگ ــل می ش ــر)ص( نق ــط پیامب توس
ــه نظــرم ايــن يــک  در درون ايشــان چــه اتفاقــی افتــاده اســت. ب
ــن  ــه چنی ــوده ک ــن نب ــرآن اي ــالم و ق ــدف اس ــت و ه ــه اس قضی
اتفاقــی را بــه عنــوان نــزول معانــی و نــزول وحــی از پیامبــر)ص( 
بپرســد و نشــان دهــد کــه در درون پیامبــر)ص( چــه اتفاقــی افتاده 
اســت؟ ايــن فرآينــده مهــم نیســت بلکــه نتیجــه آن مهــم اســت و 
نتیجــه اش ايــن اســت کــه پیامبــر)ص( کالم الهــی را بــه اطــالع 
ــه  ــه وحــی ب ــد و وقتــی کلمــه اســتماع راجــع ب مــردم رســانده ان
کار مــی رود داللــت دارد کــه پیامبــر)ص( نوعــی کالمــی را گــوش 
ــان  ــرآن کالم خودش ــه ق ــه اينک ــت؛ ن ــال داده اس داده و آن را انتق
باشــد و لــذا نبايــد اتفاقــی کــه در درون ايشــان افتــاده هــم مهــم 
باشــد بلکــه نتیجــه مهــم اســت کــه در مواجهــه بــا دعوت هــای 
ــه  ــرد. ب ــه ک ــه آن توج ــتی ب ــد و بايس ــی ياب ــت م ــاء محوري انبی
عبــارت ديگــر، فراينــدی کــه در نفــس نبــی رخ داده، از آنجــا کــه 
ــرای همــگان نیســت و بايــد  ــادر اســت، قابــل درک ب پديــده ای ن
هــم همینطــور باشــد. مهــم ايــن اســت کــه ديگــران دريابنــد چــه 
ــدن آن  ــم فهمان ــد. محــور وحــی ه ــل می کن ــی نق ــی را نب کالم

فراينــد نیســت.
ــی  ــت نب ــود داش ــکان وج ــن ام ــا اي ــه آي ــد ک ــان می گوي ايش
اســالم)ص( از مــردم مــی خواســت آن چــه را کــه نمــی تواننــد بــه 
عنــوان کالم کســی بفهمنــد تعبــدا بفهمنــد؟ ايــن خــود يــک امــر 
ــان ها را  ــه انس ــم ک ــی بینی ــادی م ــات زي ــت، در آي ــی اس نامعقول
بــه تدبــر و تعقــل دعــوت مــی کنــد هیــچ منافاتــی در ايــن وجــود 
ــد  ــش می کش ــوارد پی ــن م ــتری در اي ــی شبس ــدارد. مالزمه هاي ن

ــدارد ــود ن ــه ای وج ــچ مالزم ــع هی ــی در واق ول
ممکن اســت شــما کالم شــخص ديگــری را نقــل کــرده و بگويید 
در ايــن کالم تدبــر کــن. در ايــن مــورد هــم از ايــن قبیــل اســت. 
ــان و  ــت، بره ــفا، هداي ــد ش ــی مانن ــود ويژگی هاي ــرای خ ــرآن ب ق
ــا ايــن نــدارد کــه ايــن کالم را  غیــره دارد و ايــن هیــچ منافاتــی ب
پیامبــر)ص( از خــدا نقــل کنــد و ماننــد ايــن اســت که مــا جمالتی 
ــات تعقــل  ــن بیان ــه اي ــم راجــع ب را از کســی نقــل کــرده و بگوئی
کنیــد و مــی بینیــم ايــن ويژگی هــا هیــچ منافاتــی بــا الهــی بــودن 
ــدارد کــه کالم  ــی وجــود ن ــدارد. يعنــی هیــچ منافات ــرآن ن کالم ق
کســی را بــرای ديگــری نقــل کنیــد و بگويیــد در آن تأمــل کنیــد. 
بلکــه، ايــن تعمــق پذيــری و هدايــت وقتــی معنــا مــی يابــد کــه از 

جانــب خــدا باشــد و اينهــا همــه نشــان می دهــد کــه کالم، کالم 
الهــی اســت. نقدهايــی کــه شبســتری نقــل می کنــد اصــال نقــد 

نیســتند.

ــواهد  ــوان ش ــه عن ــان ب ــه ایش ــری ک ــه دیگ || نکت
ادعــای خــود نقــل مــی کنــد ایــن اســت کــه چطــور 
ــده و  ــال دهن ــم انتق ــر)ص( ه ــه پیامب ــود ک می ش
هــم هدایــت کننــده و تعلیــم دهنــده کتــاب حکمــت 
ــد  ــام و قســط را همــوار کنن ــع راه قی باشــند و در واق
و چطــور می شــود کــه یــک انتقــال دهنــده اصــوات 

ــد؟  ــته باش ــی داش ــن ویژگی های چنی
ايــن ادعاهــا اشــتباه اســت و پیامبــر)ص( برای خــود شــئوناتی دارد. 
شــأن اولــی پیامبــر ايــن اســت کــه کالم الهــی را انتقــال می دهــد 
ــده و کســی  ــال پیامــش برنگزي ــرای انتق ــد هــر کســی را ب خداون
ــال  ــه انتق ــی را ک ــی بیانات ــد معان ــی توان ــه م ــرده ک را انتخــاب ک
ــت  ــی اس ــای خاص ــا دارای ويژگی ه ــد و حتم ــد را می فهم می ده
و حکمــت آن را بازگويــی مــی کنــد و در مقــام عمــل آن مفاهیــم 
تــالش مثبــت دارد و هیــچ کــس نگفتــه کــه پیامبــر)ص( صرفــا 

انتقــال دهنــده اســت.
ــرده  ــط ک ــا هــم خل ــر را ب ــه نظــرم شبســتری در اينجــا دو تعبی ب
ــب  ــی از جان ــاظ و هــم معان ــم هــم الف اســت: )1(گاهــی می گويی
خداســت و پیامبــر صرفــاً يــک انتقــال دهنــده اســت. يعنــی چیزی 
بــه الفــاظ و معانــی اضافــه نمی کنــد و خــودش دخــل و تصرفــی 
در آنهــا نمی کنــد. )۲(گاهــی هــم می گويیــم صرفــاً انتقــال 
می دهــد و هیــچ کار ديگــری بــر روی پیــام الهــی؛ از قبیــل تبییــن 
ــرق  ــا هــم ف ــا ب ــن دو معن ــره، انجــام نمی دهــد. اي و تفســیر و غی
ــر  ــد. پیامب ــرده و نمی کن ــا نک ــی را ادع ــی دوم ــچ کس ــد. هی دارن
)ص( الفــاظ و معانــی را نقــل کــرده ســپس بــرای ديگــران تبییــن 
ــن  ــد. اي ــی می کن ــا را بازگوي ــت آنه ــد و حکم ــیر می کن و تفس
منافاتــی بــا ايــن نــدارد کــه صرفــا الفــاظ را نقــل می کنــد )معنــای 
نخســت(. بــه عبــارت ديگــر، در بخــش نقــل فقــط الفــاظ و معانی 
الهــی را نقــل می کنــد. امــا بعــد نکاتــی را در توضیــح می افزايــد.
شبســتری میــان ايــن دو معنــا خلــط کــرده اســت. انتقــال دهنــده 
صــرف بــا ايــن منافــات نــدارد کــه پیامبــر)ص( خــودش منتقــل و 
تبییــن می کــرده و الفــاظ و معانــی از جانــب خداونــد بــوده اســت 
و ايــن دو معنــی را نبايــد بــا هــم خلــط کــرد. همچنیــن مفاهیــم 
ديگــری کــه در قــرآن راجــع بــه خــود خداونــد و پیامبــر)ص( آمــده 
اســت کــه ايشــان مبعــوث و برانگیخته شــده، تــالش گســترده ای 
را انجــام داده و همــه اينهــا بــا ايــن ســازگار اســت کــه پیامبــر)ص( 

برانگیختــه شــده انــد.

ــد  ــی کن ــا م ــان ادع ــه ایش ــری ک ــاهد دیگ || ش
مخالفــان پیامبــر)ص( می گفتنــد کــه پیامبــر ســاحر 
و شــاعر اســت و پیامبــر)ص(  هــم بــا خوانــدن کالم 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــدت مخالف ــه ش ــود ب خ
ــال  ــای انتق ــه معن ــرآن ب ــدن ق ــر خوان ــی داد. اگ م
ــر)ص(   ــه پیامب ــت ک ــی اس ــا آن چیزهای دادن صرف
گرفتــه اســت چطــور معنــا دارد کــه آنهــا بیاینــد بــه 
پیامبــر)ص(  بگوینــد که تو شــاعر و ســاحر هســتی؟ 
ــه  ــد اینک ــوان فهمی ــورد می ت ــن م ــه از ای ــه ک آنچ
قــرآن بیانــات خــود پیامبــر)ص(  بــوده اســت و اگــر 
ایــن طــور نبــود مــردم آن زمــان هم نمــی توانســتند 
بــه ایشــان چنیــن ادعاهایــی را نســبت دهند! پاســخ 

ــای شبســتری چیســت؟ ــن ادعــای آق ــه ای شــما ب
در اينجــا قــرآن تعامــل پیامبــران بــا مخالفــان را مــورد اشــاره قــرار 
ــه کالم  ــود ک ــن ب ــای ايشــان اي ــان ادع ــی مخالف داده اســت، يعن
ــردن اســت و  ــال ســحر ک ــوده اســت و در ح ــر)ص( ب ــود پیامب خ
در مقابــل پیامبــر)ص( می فرمودنــد کــه ايــن کالم الهــی اســت و 
بشــر نمــی توانــد چنیــن اظهاراتــی را بیــان کنــد لــذا ايــن شــواهد 
تاريخــی هــم برعکــس ادعــای آقــای شبســتری را ادعــا مــی کند 
ــر)ص(  ــود پیغمب ــرآن کالم خ ــه ق ــد ک ــی ده ــز نشــان نم و هرگ

باشــد.

ــط  ــز خل ــان دو چی ــده می ــه ش ــه اقام ــواهدی ک ــیاری از ش در بس
شــده:  ادعــای پیامبــر ص و ادعــای مخالفــان. پیامبــر ادعــا می کند 
کالم خداســت نــه مــن، و مخالفــان می گوينــد کالم توســت و تــو 
ســاحری و غیــره. يعنــی مخالفــان از ســويی بــه ايــن نکتــه توجــه 
داشــتند کــه ايــن کالم بشــر عــادی نیســت و بايــد بــه نحــوی غیر 
ــد. از ســوی  ــره، آن را فهمی ــت و ســحر و غی عــادی؛ شــعر و کهان

ــرآن کالم خداســت.    ــه ق ــد ک ديگــر، نمی پذيرفتن
ــرآن  ــه ق ــه هم ــد ک ــی کن ــاره م ــری اش ــات ديگ ــه آي ــم ک گفتی
ــن  ــاره و انگیخت ــای اش ــه معن ــی ب ــت. وح ــد اس ــات خداون بیان
نیســت؛ خــود قــرآن وحــی را معنــا مــی کند. مشــکل معناشــناختی 
و روانشناســی ای کــه در کالم آقــای شبســتری وجــود دارد اينکــه 
ــی رود و  ــه کار م ــان ب ــاره انس ــه درب ــا ک ــرآن، آنج ــی در ق وح
ــی  ــی رود را يک ــه کار م ــور ب ــرای زنب ــال ب ــه مث ــه ب ــی ک ــا جاي ب
ــی  ــای زبان ــه معن ــی ب ــل، وح ــور عس ــه زنب ــی ب ــرد. وح می گی
بشــری نیســت. ايــن را مــی پذيريــم ولــی معنــا ســیاق مند اســت. 
آن طــوری کــه زبان شناســان گفتــه انــد معانــی واژه هــا ســیاق مند 
ــا  ــود آنج ــی ش ــه انســان نســبت داده م ــی ب ــی وقت ــتند، وح هس

ــد. ــدا مــی کن ــی پی ــای متفاوت معن
ــا وحــی  ــزال ي ــای ان ــای زبان شــناختی معن ــر اســاس کــدام مبن ب
ــه  ــن نکت ــر اي ــی ب ــا مبتن ــن ادع ــات يکــی اســت؟ اي ــه آي در هم
اســت کــه در همــه مــوارد ايــن واژه هــا يــک معنــا داشــته باشــند. 
ــا توجــه بــه ســیاق آيــات معنــای ايــن واژه هــا  در صورتــی کــه ب

ــد. ــر می کن تغیی

ــه  ــتی را ب ــبت نادرس ــک نس ــن ی ــان همچنی || ایش
ــد  ــه ان ــد و گفت ــبت داده ان ــی نس ــه طباطبای عالم
ــت  ــه در دس ــی ک ــی و قرآن ــد وح ــم قائلن ــه ه عالم
ماســت یــک کالم انســانی اســت و پیامبــر)ص( آن را 

ــت؟ ــت اس ــا درس ــن ادع ــا ای ــت. آی آورده اس
ــت.  ــوز اس ــعور مرم ــی ش ــی، نوع ــه وح ــی گفت ــه طباطباي  عالم
ســخن عالمــه هیــچ گاه ايــن حــرف نتیجــه نمی شــود کــه وحــی 
کالم خــود پیامبــر)ص( اســت، بلکــه منظورشــان ايــن بــوده کــه 
ــت  ــای کالم را درياف ــه معن ــر)ص( ک ــژه پیامب ــت وي ــی معرف نوع
مــی کنــد و بــا آن شــعور، خــودش وحــی را دريافــت مــی کنــد و 

ــدارد. ايــن شــعور را هــر کســی ن
 عالمــه طباطبايــی گفتــه وحــی، نوعــی شــعور مرمــوز اســت. در 
يــک کتابچــه بســیار کوچکــی کــه شــايد در حــد يــک مقالــه بوده 
کــه بــه چــاپ رســیده اســت ايــن نکتــه را مطــرح مــی کنــد کــه 
وحــی بــه شــعور مرمــوز پیامبــر)ص( برمــی گــردد. از ايــن ســخن 
ــه وحــی کالم  ــن حــرف نتیجــه نمی شــود ک ــچ گاه اي ــه هی عالم
خــود پیامبــر)ص( اســت، بلکــه منظورشــان ايــن بــوده کــه نوعــی 
معرفــت ويــژه پیامبــر)ص( کــه معنــای کالم را دريافت مــی کند و 
بــا آن شــعور، خــودش وحــی را دريافــت مــی کنــد و ايــن شــعور را 
هــر کســی نــدارد. بــه نظــر مــن عالمــه طباطبايی مــوارد گســترده 
ــرآن  ــه ق ــرده ک ــتفاده ک ــران اس ــات ق ــرده و از آي ــرح ک ای مط
ــه ای کــه نقــل کرديــم منظــور  کالم الهــی اســت و در ايــن جمل
عالمــه طباطبايــی ايــن بــوده کــه پیامبــر)ص( چگونــه وحــی را بــا 

شعورشــان دريافــت مــی کردنــد.  
تعابیــری هــم کــه در قــرآن هســت ماننــد »انــزال وحــی« و »انزال 
کتــاب« بــه نظــر ناســازگار اســت بــا اينکــه بگويیــم قــرآن کالم 
پیامبــر)ص( اســت. انــزال بــه معنــای از بــاال آمــدن اســت. آيــات 
ديگــری هــم هســت و در بــاال هــم مطــرح کرديــم قــرآن هــم در 

لفــط و هــم معنــا از عالــم بــاال آمــده اســت.
ــن  ــر اي ــده از ظاه ــی ش ــری آورده و مدع ــه تعابی ــان در مقال ايش
ــر مــی آيــد کــه کالم خــدا نیســت. مــا چنیــن چیــزی  کلمــات ب
را نمــی پذيريــم هــر جايــی هــم کــه چنیــن چیــزی را هــم ببینیــم 
ظاهــرش ايــن اســت کــه کالم، کالم خــدا نیســت. بايــد بــه ايــن 
ــع  ــتری در واق ــای شبس ــت و تحلیل ه ــه کالم خداس ــد ک برگردان
ــان را  ــای ايش ــتند و ادع ــی هس ــت و ناقص ــای نادرس ــل ه تحلی
اثبــات نمــی کنــد بلکــه مالزمــه هايــی هــم کــه در میــان ايــن 
ــر)ص(  ــوی پیامب ــرآن از س ــن کالم ق ــه اي ــد ک ــه ان ــواهد گفت ش

ــد. ــات نمی کن ــا را اثب ــن ادع ــال اي ــت اص اس
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ـــو گـفتــگـ

گاهــی تصــور مــی شــود موضــوع وحــدت يــک امــر تاکتیکــی در 
ــوان يکــی  ــه عن ــوان از آن را ب انقــالب اســالمی اســت و نمــی ت
ــی اســت کــه در احاديــث  ــن در حال ــاد کــرد. اي ــی دينــی ي از مبان
مختلــف و يــا آيــات قــران قرينــه هــای فراوانــی مبنــی بــر ضروت 
ــری  ــود دارد. رهب ــده وج ــت واح ــه موضــوع ام ــه ب وحــدت و توج
ــدت و  ــد: »وح ــت فرمودن ــه صراح ــوع ب ــالب در موض ــم انق معظ
ــرادری بیــن مســلمانان جــزء مبانــی دينــی مــا اســت و در ايــن  ب

ــا کســی تعــارف نــدارد.« زمینــه جمهــوری اســالمی ب
ــث در  ــن بح ــوع و همچنی ــن موض ــتر اي ــی بیش ــرای بررس ــذا ب ل
ــگ  ــالمی و فرهن ــت اس ــدت در ام ــاد وح ــع ايج ــوص موان خص
ســازی میــان اليــه هــای مختلــف مــردم در کشــورهای اســالمی 
ــت  ــو هیئ ــی عض ــک زاي ــف ل ــالم نج ــت االس ــراغ حج ــه س ب
علمــی و اســتاد گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه باقــر العلــوم رفتیم. 
متــن زيــر مشــروح گفتگــوی مهــر بــا ايــن اســتاد دانشــگاه اســت.

لزوم فرهنگ سازی در میان ملت های مسلمان
حجــت االســالم نجــف لــک زايــی در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه 
بــه نظــر مــی رســد موضــوع وحــدت در جهــان اســالم صرفــا در 
ــردم  ــی شــود و در ســطوح ديگــر م ــری م ــگان پیگی ســطح نخب
جايگاهــی نــدارد و چگونــه مــی تــوان در ايــن خصــوص فرهنــگ 
ســازی کــرد؟ گفــت: بــه نظــر مــی رســد بحــث وحــدت ســطوح 
مختلفــی دارد. آنچــه در ســطح نخبــگان مطــرح مــی شــود از ايــن 
جهــت ضــروت دارد کــه نحبــگان مرجــع فکــری و الگــوی مــردم 
هســتند و تــوده مــردم و جوانــان بــه نخبــگان نظــر دارنــد. لــذا بايد 
نخبــگان را مــورد اهتمــام قــرار داد کــه ايــن امــر بــه بدنــه جامعــه 

منتقــل شــود.
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــد م ــا ســطح عمــوم هــم نباي ــه داد: ام وی ادام
بگیــرد و بــه لحــاظ فرهنگ ســازی بايــد توجه جــدی تری داشــته 
ــرد  ــه رويک ــوب اســت ک ــويم خ ــق ش ــه موف ــرای اينک ــیم. ب باش
خــود را در ســطح اجتماعــی اصــالح کنیــم و تغییــر دهیــم. بــه نظر 
مــی رســد اگــر مــا بــرای ســطح فرهنــگ ســازی خــود از منظــر 
همزيســتی مســالمت آمیــز وارد شــويم هــم قابــل فهــم تــر و هــم 
کاربــردی تــر اســت و مــورد اســتقبال بیشــتری مواجــه مــی شــود. 
ــزار رســانه و اطــالع رســانی و آگاهــی  ــا اســتفاده از اب يعنــی مــا ب
بخشــی ايــن نکتــه را متذکــر شــويم کــه انســان هــا دارای مذهب 
ــنی  ــیعه و س ــث ش ــا بح ــتند. تنه ــف هس ــد مختل ــن و عقاي ، دي

نیســت و اديــان مختلــف را نیــز بايــد رد نظــر گرفــت.
وی افــزود: مــا بايــد ايــن فرهنــگ را تقويــت کنیــم که بــا افــراد از 
مذاهــب و نحلــه هــا و اديــان مختلــف کــه در قانــون اساســی مــا 
بــه رســمیت شــناخته شــده مواجهــه درســتی داشــته باشــیم تــا به 
همزيســتی مســالمت آمیز ما خدشــه وارد نشــود چــون در غیــر اين 
صــورت، امنیــت مــا مــورد مخاطــره قــرار می گیــرد. بخــش عمده 
چیــزی کــه در پیرامــون ايــران در ســطح منطقــه اتفــاق مــی افتد، 
همیــن اســت کــه گــروه هــای افراطــی کــه غیــر از خــود هیــچ 
ــه تکفیــر و قتــل  کــس ديگــر را مســلمان نمــی داننــد و حکــم ب

ديگــران مــی دهنــد.
لــک زايــی ادامــه داد: مــن پیشــنهاد مــی کنــم در حــوزه فرهنــگ 
عمومــی بــا محوريــت هــم زيســتی مســالمت آمیــز بحــث وحدت 
پیگیــری شــود و در رســانه هــا هــم تبلیغ شــود کــه در ايــن صورت 
مــی تــوان انتظــار داشــت که آثار بیشــتری داشــته باشــد. در کشــور 
مــا بــه جهــت اهتمامــی کــه همــواره وجــود داشــته از ايــن حیــث 
ــی  ــه هاي ــه توطئ ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد ام ــود ن مشــکل خاصــی وج
کــه ســازمان هــای جاسوســی مــی کننــد بايــد موضــوع وحــدت 

همیشــه بــه عنــوان اولويــت مــورد نظــر باشــد.

مسائل سیاسی به اختالفات عقیدتی دامن می زند
ــی  ــات مذهب ــد اختالف ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــورد اينک وی در م

ــتر  ــت و بیش ــی اس ــات سیاس ــتمايه اختالف ــات دس ــی اوق گاه
مســائل سیاســی اکنــون بــه اختالفــات دامــن مــی زنــد تا مســائل 
ــه ای  ــا بهان ــی صرف ــات مذهب ــی از اختالف ــت: برخ ــی، گف عقیدت
ــد اتفاقاتــی کــه در عرصــه قــدرت و سیاســت رخ  اســت کــه بتوان
مــی دهــد را توجیــه کنــد و در واقــع بــه نظــر مــی رســد سیاســت 
ــر  ــئله ام ــن مس ــد. اي ــی کن ــتفاده م ــو اس ــی س ــائل عقیدت از مس
ــوده اســت. در  ــن طــور ب ــام همی ــم االي ــدی نیســت و از قدي جدي
مــورد بحــث هــای داخلــی هــم همیــن امــر صــادق اســت. مثــال 
ممکن اســت کســی بــرای اســنکه بــه کرســی نمايندگــی مجلس 
برســد، بــه اختالفــات و تفــاوت هــای مذهبــی يــا زبانــی را بهانــه 

ــد. ــه شــکاف هــای اجتماعــی دامــن بزن ــرار دهــد و ب ق
اســتاد دانشــگاه باقرالعلــوم ادامــه داد: ايــن مســئله از قديــم بــوده 
و االن هــم هســت و در آينــده هــم خواهــد بــود امــا بــرای اينکــه 
ــتر  ــا بیش ــیب ه ــن آس ــا اي ــويم و ي ــا نش ــیب ه ــن آس ــار اي گرفت
نشــود، بايــد بحــث آگاهــی بخشــی را در حــوزه فرهنــگ عمومــی 
افزايــش دهیــم و ايــن امــر را بتوانیــم روشــن کنیــم که اختــالف و 
تفــاوت در ديــدگاه هــای مذهبــی و دينــی نبايــد باعــث خصومــت 
ــای دشــمنی تلقــی  ــه معن ــد ب ــدگاه نباي ــن اختــالف دي شــود و اي
ــه ای  ــف لطم ــد مختل ــز عقاي ــالمت آمی ــی مس ــه زندگ ــود و ب ش
وارد نشــود. مــا بايــد توضیــح دهیــم کــه اگــر بردبــاری و مــدارا و 
عــدم تبديــل اختــالف بــه خصومــت رخ ندهــد چــه اتفاقــی ممکن 
ــورهای  ــود در کش ــون خ ــه در پیرام ــائلی ک ــد و مس ــت بیفت اس
منطقــه شــاهد هســتیم توضیــح داده شــود. مــن معتقــدم عمــوم 
مــردم بــه مســئله وحــدت توجــه دارنــد ولــی اهــداف سیاســی و... 
کــه بخشــی از افــراد يــا گــروه هــا دارنــد نقــش زيــادی در تبديــل 

ــه خصومــت هــا دارد. ــات ب اختالف

مهمترین موانع ایجاد وحدت در امت اسالمی
وی بــا اشــاره بــه موانــع ايجــاد وحــدت در جهــان اســالم گفــت: ما 
در ســه ســطح بــرای ايجــاد وحــدت مشــکل داريــم. اولــی ســطح 
داخلــی و اتفاقاتــی اســت کــه عمدتــا نیروهــای افراطــی و تکفیری 
بــه آن دامــن مــی زننــد. از ســوی ديگــر از روی ناآگاهــی اقاداماتی 
صــورت مــی گیــرد کــه باعــث تشــديد اختالفــات مــی شــود. ايــن 
ــی  ــدام م ــدت اق ــه وح ــر علی ــالم ب ــان اس ــته در دورن جه دو دس
کننــد. ســطح دوم معطوف به مســائل منطقــه ای اســت. در منطقه 
يــک رژيــم غاصــب صهیونیســتی وجــود دارد که حیــات خــود را در 
ــد از آن غافــل  ــد کــه نباي تضعیــف کشــورهای اســالمی مــی دان
ــات  ــه اختالف ــم دامــن زدن ب ــن رژي شــد. يکــی از راهبردهــای اي
بیــن امــت اســالمی اســت. هــر قــدر کشــورهای اســالمی بیشــتر 
بــا هــم اختــالف داشــته باشــند رژيــم صهیونیســتی بیشــتر مــی 
توانــد در ايــن فضــا تنفــس کنــد و بــه بقــای خــود امیدوارتر شــود.

ــت.  ــی اس ــطح جهان ــز س ــوم نی ــطح س ــه داد: س ــی ادام ــک زاي ل
ــی  ــس م ــکا و انگلی ــل آمري ــی مث ــدرت هاي ــی ق ــطح جهان در س
خواهنــد نفــت منطقــه را چپــاول کننــد و در ايــن منطقــه حضــور 
ــه  ــود را در منطق ــتراتژيک خ ــای اس ــگاه ه ــند و پاي ــته باش داش
حفــظ کننــد، آنهــا احســاس مــی کننــد اگــر امــت اســالمی اتحــاد 
داشــته باشــند، بــه حضــور آنهــا در منطقــه خاتمــه خواهنــد داد. لذا 
اينهــا هــم بــه طــرق مختلــف ســعی مــی کننــد بــذر نفــرت بیــن 
کشــورها و مــردم منطقــه بکارنــد کــه هــم تســلیحات خــود را بــه 
ايــن طريــق مــی تواننــد بفروشــند و هــم نفــت را بــه تــاراج ببرنــد.

لــک زايــی گفــت: لــذا بــرای تحلیــل جامــع بايــد ايــن ســه ســطح 
ــتی  ــه درس ــدام ب ــر ک ــهم ه ــود و س ــرار داده ش ــم ق ــار ه در کن
ــارزه شــود و  ــد مب ــا ايــن ســه ســطح باي تشــخیص داده شــود و ب

ــرد. ــن خصــوص صــورت بگی آگاهــی بخشــی در اي

وحدت تاکتیک است یا ریشه در مبانی دینی دارد؟
وی در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه آيــا موضــوع وحــدت صرفــاً يک 
تاکتیــک اســت و يــا امــری اســت کــه ريشــه در مبانــی دينــی مــا 
دارد؟ گفــت: وحــدت يــک ضــرورت اســت و مبانــی دينــی پشــت 
ســر خــود دارد. قــرآن مــی فرمايــد »و اعتصمــوا بحبــل اهلّل جمیعــا 
و ال تفّرقــوا« در احاديــث مــا هــم آمــده اســت کــه ائمــه تاکیــد می 
کردنــد ارتبــاط بــا اهــل ســنت و شــرکت در نمــاز جماعــت آنهــا و 
بــه عیــادت مريــض هــای آنهــا رفتــن و بــه تشــییع جنــازه آنهــا 
رفتــن و... و ســیره ائمــه همیــن بــوده اســت و روايــات زيــادی در 

ايــن بــاب داريــم.
ــز  ــی نی ــاظ عقل ــر از لح ــه داد: اگ ــوم ادام ــگاه باقرالعل ــتاد دانش اس
ــا در  ــدرت م ــه ق ــت ک ــخص اس ــم مش ــی کنی ــوع را بررس موض
ــن  ــت. اي ــترک ماس ــمنان مش ــر دش ــی در براب ــدت و همگراي وح
عقــاًل مشــهود اســت کــه شکســت مــا در تفرقــه ماســت و مســئله 
ای روشــن اســت. لــذا وحــدت تاکتیکــی نیســت بلکــه يــک امــر 
ــا  ــی م ــه ريشــه در مبان ــی و ضــروری اســت ک ــردی و حقیق راهب

ــز دارد. نی
ــاره ايــن موضــوع کــه بعــد از انقــالب اســالمی موضــوع  وی درب
وحــدت بســط پیــدا مــی کنــد، گفــت: انقــالب مــا يــک انقــالب 
ــالب  ــن انق ــون اي ــیعی. چ ــالب ش ــک انق ــه ي ــت ن ــالمی اس اس
اســالمی اســت و مبتنــی بــر نظريــه امــت و امامــت اســت، لــذا بــه 
فکــر امــت اســالمی اســت. بــه تعبیــر امــام راحــل نــه تنهــا امــت 
اســالمی بلکــه مســتضعفان جهــان مــد نظــر انقــالب اســالمی 
هســتند. لــذا انقــالب اســالمی مبــارزه بــا نظــام ســلطه را هــدف 
خــود قــرار داده اســت و اگــر بخواهیــم نظــام ســلطه را در ســطح 
جهانــی از بیــن ببريــم الزم اســت بیــن مســتضعفان جهــان و بــه 

ــم. ــژه امــت اســالمی همگرايــی و اتحــاد بوجــود بیاوري وي

نجف لک زایی در گفتگو با مهر:

تفاوت دیدگاه های مذهبی نباید باعث خصومت شود/ وحدت تاکتیک نیست
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ـــو گـفتــگـ

ضرورت وحدت در شرایط کنونی جهان اسالم بر کسی 
پوشیده نیست. با بررسی سیره ائمه معصومین در این 
باب مشخص می شود اهل بیت عصمت و طهارت موضوع 
وحدت را به عنوان یک مبنا و اصل اساسی دانسته و نگاهی 
امت محور به جامعه مسلمانان داشته اند. در این خصوص 
مصاحبه ای با علی آقانوری استاد دانشگاه ادیان و مذاهب 

انجام دادیم که تفصیل آن را در ادامه می خوانید.

زمینه های آغار فرقه گرایی در جهان اسالم
ــالف در  ــی و اخت ــه گراي ــاز فرق ــای آغ ــه ه ــورد زمین وی در م
ــه نظــر مــی رســد اصــل و آغــاز  جهــان اســالم گفــت: گرچــه ب
نــزاع هــا و اختــالف هايــی کــه در صــدر اســالم بیــن مســلمانان 
پیــش آمــد و منجــر بــه تفرقــه و فرقــه گرايــی شــد بــا بهانــه های 
مذهبــی يــا نــوع برداشــت هــای مختلــف مذهبــی بــود امــا اگــر 
ريشــه اصلــی آن را بخواهیــم بررســی کنیــم -بويــژه در قــرن اول 
ــور  ــی اينط ــت. يعن ــی داش ــتر سیاس ــک بس ــا ي ــالمی- عمدت اس
نبــود که مثال عــده ای مســلمان يا يــک عالــم اســالمی روی قرآن 
و ســنت و… فکــر کننــد و بگوينــد ما چنیــن برداشــتی کــرده ايم. 
بــه عنــوان مثــال بســتر اصلــی شــکل گیــری فرقــه هــا و نمونــه 
هايــی که در صــدر اســالم وجــود دارد مانند خــوارج، قدريــه، معتزله 
و… سیاســی بــود. يعنــی ذيــل مســائل سیاســی و اجتماعــی قابل 
بررســی اســت. چراکــه تحــوالت اجتماعــی نیــز در صــدر اســالم 
بــه تحــوالت سیاســی گــره خــورده بــود کــه منشــا آن بحــث نزاع 

بــر ســر خالفــت بــود.
وی ادامه داد: مثال اولین فرقه ای که به شــکل رســمی و به اسم فرقه 
ايجاد شــد، همین فرقه خوارج بود که بعدها بصــورت کالمی در آمد. 
مالحظــه مــی کنیــد که اصل و اســاس شــکل گیــری خوارج بســتر 
تحوالت اجتماعی بوده اســت. يعنی در صدر اســالم اين طور نبود که 
يــک عده ای به اســم کفر يــا ايمان و… ظهــور کنند و فرقــه ای را 
ــد. بعدهــا ايــن مســايل رخ داد و فرقــه هــا شــمايل  بوجــود بیاورن
ــف  ــای مختل ــروه ه ــکیل گ ــذا تش ــت. ل ــود گرف ــه خ ــی ب کالم
عمدتــا بــر اســاس اختالفــات سیاســی بــوده اســت و بعدهــا ســعی 
مــی کردنــد زمینــه و دلیــل حرکــت خــود را در ســنت و قــرآن پیــدا 
ــن مــی  ــد. بنابراي ــه نماين ــن منظــر توجی ــه را از اي ــد و آن فرق کنن
ــات  ــی اختالف ــتر اصل ــه و بس ــاس اولی ــل و اس ــت اص ــوان گف ت
فکــری کــه منجــر بــه ايجــاد فرقــه هــای اســالمی شــد همــان 
بحــث هــای تحــوالت اجتماعــی و تحــوالت سیاســی بــوده کــه 

بعــدا شــکل کالمــی بــه خــود گرفــت.
ــرن  ــای دوم ق ــه ه ــت از نیم ــوان گف ــزود: شــايد بت ــوری اف ــا ن آق
دوم يعنــی حــدود 150 ســال اولیــه، فرقــه هــای نخســتین شــکل 
گرفتنــد کــه جدايــی آنهــا بــه لحــاظ کالمــی نبــود. لــذا فرقــه هــا 
حداقــل از نیمــه هــای قــرن دوم شــکل کالمــی بــه خــود گرفتند. 
چراکــه هــر کــدام از فرقــه هــا مــی خواســتند بــرای خــود منشــا و 
خاســتگاه فکــری و مذهبــی و دينــی و روايــی دســت و پــا کننــد و 

يــک هويــت و تمايــزی بــه خــود بدهنــد.

کسی در ضرورت وحدت شک ندارد
ــروت  ــت و ض ــورد اهمی ــب در م ــان و مذاه ــگاه ادي ــتاد دانش اس
ــدت  ــرورت وح ــی در ض ــی کس ــرايط کنون ــت: در ش ــدت گف وح
ــی وضعیــت  ــد گفــت مســلمانان در شــرايط فعل ــدارد. باي شــک ن
شــکننده ای دارنــد. علــت اصلــی عقــب ماندگــی و عدم پیشــرفت 
و علــت اصلــی ايــن مشــکالتی کــه بــرای مســلمانان حاصــل می 
شــود همیــن تشــتت هــا و تنازعــات مــی باشــد کــه ايــن عقــب 
ــر بعضــی از تمــدن  ماندگــی ســبب مــی شــود مســلمانان در براب
ــد و  ــد رش ــی بخواه ــک امت ــر ي ــد. اگ ــارت کنن ــا احســاس حق ه
تعالــی پیــدا کنــد و بخواهــد خــودش را در برابــر ديگــران مطــرح 

کنــد و حرفــی بــرای گفتــن و راهــی برای پیشــرفت داشــته باشــد، 
ــن امــر   ــد دســتگی و تفــرق و دعــوا اي ــا چن طبیعــی اســت کــه ب
میســر نخواهــد بــود. مســلمانان بــا وجــود فرقــه هــای مختلفــی 
که دارند باالخره يکســری منافع مشــترک و دشمن مشــترک دارند. 
ما مســلمانان منافع مشــترک سیاســی و مذهبی و… زيادی داريم. 
در روايــات داريــم کــه امــام باقــر بــه خلیفــه امــوی –کــه دشــمن 
ــکه  ــه س ــد ک ــی دادن ــنهاد م ــد- پیش ــت بودن ــل بی ــخت اه سرس
اســالمی درســت کنــد. چراکــه دولــت روم در مقابل دولت اســالمی 
کیــان دولــت اســالمی را در موضــوع ســکه در خطــر انداختــه بــود.

ــی و اتحــاد خواهــی را  امامــان معصــوم وحــدت طلب
وظیفــه و دســتور دینــی مــی دانســتند

وی ادامــه داد: اهــل بیــت هــر زمــان کیــان امــت را در خطــر مــی 
ــه او  ــی ب ــود، ول ــد اگرچــه خلیفــه دشــمن سرســخت آنهــا ب ديدن
کمــک يــا مشــاوره مــی دادنــد. البتــه بايــد ايــن نکتــه را نیــز ذکــر 
نمــود کــه مبنــا و تئــوری اهــل بیــت وحــدت بــوده اســت. نــگاه 
اهــل بیــت بــه امــت اســالمی بــا همــه اختالفــات، نــگاه پدرانــه و 
امــت محورانــه بــوده و همــه را مســلمان مــی دانســتند. نــگاه اهل 
بیــت خیلــی فراتــر از ايــن بــوده کــه گفته شــود اتحــاد آنهــا از روی 
مصلحــت انديشــی و بــرای دفع دشــمن مشــترک بــوده اســت. لذا 
در عیــن حالــی کــه امــت اســالمی ممکــن اســت خطاهايــی نیــز 
داشــته باشــد بايــد نــگاه هدايــت گونــه و پدرانه بــه آن کــرد. امامان 
معصــوم وحــدت طلبــی و اتحــاد خواهــی را وظیفــه و دســتور دينی 

مــی دانســتند.
ــر  ــوان ذک ــی ت ــه م ــم ک ــر ه ــال متاخ ــک مث ــزود: ي ــوری اف آقان
نمــود ايــن اســت کــه در جنــگ هــای روس و انگلیــس در عــراق، 
بــا اينکــه دولــت عثمانــی بــر ســر کار بــود کــه بعنــوان دشــمن و 
شــايد بتــوان گفــت رقیــب شــیعه در آن زمــان مطــرح مــی باشــد 
ــوا  ــی فت ــت عثمان ــه دشــمن دول ــی علمــای شــیعه عــراق علی ول

ــد. ــرکت کردن ــگ ش ــد و در جن دادن

نباید اهل بیت را منحصر در تشیع کنیم
وی گفــت: در بحــث ترويــج شــعائر مذهبــی بايــد کاری کــرد کــه 
کســانی کــه اگرچه مکتــب اهــل بیــت را قبــول ندارند ولــی محب 
آنهــا هســتند را بــا خــود همــراه بکنیــم. بــه شــرط اينکــه مــا هــم 
يک ســری مالحظــات داشــته باشــم. نبايــد اهــل بیــت را منحصر 
در تشــیع کنیــم و امامــان را مختــص خودمــان بدانیــم. بايــد آنها را 
امامــان امــت و مســلمانان در نظــر بگیريــم. از طــرف ديگــر بايد از 
افــراط پرهیــز شــود کــه موجــب وهــن مذهــب نشــود. بعضــی از 

رقبــای مــا مثــل وهابیــت کــه دشــمن مــا هــم هســتند از برخــی 
حــرکات مــا ســو اســتفاده مــی کننــد.

اهــل بیــت در زمــان خودشــان ناصبــی هــا را از بدنــه 
اهــل ســنت جــدا کــرده بودنــد

وی افــزود: نکتــه بعــدی ايــن اســت کــه بايــد مخالــف را از معانــد 
جــدا نمــود. اهــل بیــت در زمــان خودشــان ناصبــی هــا را از بدنــه 
اهــل ســنت جــدا کــرده بودنــد. دشــمنان اهــل بیــت عمدتــا درپی 
تســويه حســاب بــا خانــدان پیامبــر بودنــد. لــذا صــف دشــمنان را 
بايــد از اهــل ســنت جــدا نمــود. بدنــه اهــل ســنت اگرچــه اهــل 
بیــت را واجــب االطاعــه نمــی داننــد ولــی در عیــن حــال محــب 
اهــل بیــت هســتند. لــذا مــا يکســری دشــمنان سیاســی و معانــد 
و ناصبــی داريــم و يکســری مخالفــان فکــری. بدنــه کلــی اهــل 
ســنت در زمــان اهــل بیــت جــز ســری دوم محســوب مــی شــود و 

معانــد بــا اهــل بیــت نبودنــد.
اســتاد دانشــگاه اديــان و مذاهــب ادامــه داد: از طــرف ديگــر بايــد 
مکتــب اهــل بیــت را خــوب معرفــی کرنــد. غالــی گــری نکرنــد. 
طــوری نباشــد کــه بــه بهانــه ترويــج و احیــای مکتــب اهــل بیــت 
ــت  ــل بی ــب اه ــن مکت ــب وه ــه موج ــود ک ــام ش ــی انج کارهاي
ــه  ــرت را در دل ديگــران ب ــه ديگــران نف شــود. فحــش و ســب ب
وجــود مــی آورد. معرفــی صحیــح مکتــب اهــل بیــت بــا رفتارهای 
ســنجیده و مناســب خــود عامــل وحــدت خواهــد بــود. مــا بايــد در 
مــورد مخالفیــن نیــز اخــالق مخالفــت را رعايــت کنیــم بــه گونــه 
ای کــه در روايــات مــا آمــده اســت بــا ديگــران طــوری رفتــار کــن 

کــه دوســت داری آنهــا آنگونــه بــا تــو رفتــار کننــد.

موانع وحدت هم درونی اند و هم بیرونی
ــم  ــع وحــدت گفــت: اگــر بخواهی ــورد موان ــوری در م ــا ن ــی آق عل
يــک تقســیم بنــدی کلــی از ايــن موانــع بکنیــم بــه نظر می رســد 
کــه مــا يکســری موانــع بیرونــی داريــم کــه همیشــه وجود داشــته 
اســت و يکســری موانــع درونــی. بــه هــر حال مســلمانان دشــمنان 
و رقبــای خارجــی داشــته انــد کــه تعالــی و رشــد مســلمانان را نمی 
خواســتند و ســعی کردنــد امــت اســالمی را متشــتت کنند. امــروزه 
ــی و  ــتوانه سیاس ــده و پش ــديدتر ش ــی ش ــمنان خارج ــزه دش انگی
اقتصــادی نیــز بــه خــود گرفتــه اســت. در راس آنهــا صهیونیســت 

هــا هســتند کــه حســاب انهــا مشــخص اســت.
وی ادامـه داد: امـا يکسـری از ايـن موانع معطوف به مسـائل داخلی 
مسـلمانان می شـود. ما مـی توانیـم اقداماتـی انجام دهیـم که اين 
موانـع داخلـی کـم شـود. از جمله بايـد نـگاه بدبینانه و تعصـب آلود 

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب در گفتگو با مهر:

نباید اهل بیت را منحصر در تشیع کنیم/ موانع درونی و بیرونی وحدت
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ـــو گـفتــگـ

و سـوتفاهم هايی کـه در ادوار تاريخـی بوده اسـت و همچنین نگاه 
بدبینانه مسـلمانان نسـبت به هم را رفـع گردد. بايد دشـمنان اصلی 
را از دوسـتان تفکیـک کنیـم و اخـالق مدار باشـیم. مـدارا و اخالق 
مـداری اهـل بیـت و در نظر داشـتن عواطـف ديگـران را بايـد الگو 
قـرار داد. مشـی علمـای بـزرگ شـیعه و سـنی هـم بر همیـن بوده 
اسـت که مباحـث علمـی و نظـری در کمال اخـالق در جـای خود 
وجود داشـته اسـت ولی اينگونه نبـوده که يکديگـر را تکفیر کنند و 
بـه اختالفـات دامن بزننـد. درک متقابـل و کنار گذاشـتن بدبینی ها 
عامـل وحـدت بخش خواهـد بود. البتـه در صـورت بغی و تجـاوز و 
عـدم رعايـت حريم هـا بايد بـا انهـا مقابلـه شـود. امیرالمومنین)ع( 
خـوارج را کافـر نخواند ولـی کار آنهـا را بغـی نامیـد و در مقابل آنها 
شمشـیر کشـید و بـا آنهـا مقابلـه کـرد، چراکه فکـر آنها بـه منصه 

ظهور رسـید و موجـب اقـدام علیه حکومت شـد.
وی تصريــح کــرد: يــک بخــش از موانــع سیاســی وحــدت، خــوِد 
دولتمــرادن اســالمی هــم هســتند کــه متاســفانه بعضــی اوقــات 
بخاطــر بعضــی مالحظــات يــا مطامــع سیاســی، مذهــب را وجــه 

المطالبــه قــرار مــی دهنــد.

دوران ســب و لعــن و فحــش نســبت بــه مقدســات 
دیگــران گذشــته اســت

آقانــوری گفــت: بــه بعضــی از عقايــد و ديــدگاه هايــی کــه قــوام 
ــر روی  ــاد ب ــد زي ــرد. تاکی ــد ک ــد تاکی ــت نباي ــر نیس ــش تفک بخ
ــود  ــه س ــد ب ــی آنی ــه حســاب نم ــی ب ــه مســائل اصل ــائلی ک مس

جهــان اســالم نخواهــد بــود. هیــچ کــس نمــی توانــد بــه شــیعه 
بگويــد کــه اطاعــت از اهــل بیــت را واجــب ندانیــد و بــه جايــگاه 
اهــل بیــت ايمــان نداشــته باشــد. مــا بــه همــه اينهــا اعتقــاد داريم 
امــا تاکیــد فــراوان بــر بعضــی مســائل ماننــد بعضــی شــعارها و يــا 
جشــن هــا کــه جــزِء نمادهــا و ظواهــری مــی شــود کــه ممکــن 
ــه  ــد ب ــته باش ــم داش ــاوت ه ــم تف ــا ه ــرون ب ــول ق ــت در ط اس
نظــر الزم و ضــروری نیســت. بــه نظــر مــن ديگــر دوران ســب و 
لعــن و فحــش نســبت بــه مقدســات ديگــران گذشــته اســت. چــرا 
حــوادث صــدر اســالم بــه وضعیــت امــروز مســلمانان گــره زده می 
شــود؟ متاســفانه بعضــی شــبکه هــای ماهــواره ای هــم لجبــازی 
ــرای  ــزرگان فقهــا ب ــه وحــدت کــه ب ــل هفت ــد و در مقاب مــی کنن
رفــع تنــش و نزديــک شــدن ديــدگاه هــا بــر آن تاکیــد داشــته اند، 
هفتــه برائــت درســت کــرده انــد. ايــن لجبــازی هــای فرقــه ای از 

موانــع وحــدت خواهــد بــود.
ــدت  ــیعه و وح ــان ش ــاب »امام ــتان در کت ــن داس ــزود: اي وی اف
ــای بخــارا صــد ســال  ــه يکــی از علم ــده اســت ک اســالمی« آم
ــی  ــد و م ــی نويس ــه م ــی نام ــريعه اصفهان ــیخ الش ــه ش ــش ب پی
ــا  ــد و ب ــی برن ــزی م ــه کنی ــا را ب ــران م ــی دخت ــا حت ــد اينج گوي
مــا برخوردهــای خشــن مــی کننــد و علــت اصلــی ايــن رفتارهــا، 
همــان لعــن هــا و حرکاتــی اســت کــه شــما در نجــف انجــام مــی 
دهیــد. لــذا مــا نبايــد بهانــه ای بــرای برخــورد بــا شــیعیان در ديگر 
کشــورها درســت کنیم و باعث شــويم شــیعیان در فشــار و ســختی 
بیفتنــد کــه اگــر چنیــن کنیــم گنــاه آن بــه گــردن مــا خواهــد بود.

ــر  ــه خاط ــی ب ــه کس ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت نم
ــردارد ــود ب ــد خ ــت از عقای ــدت دس وح

آقــا نــوری در پايــان در مــورد راه حــل هايــی بــرای چالــش تفرقــه 
در جهــان اســالم گفــت: مــن روی ايــن مســئله خیلــی تاکیــد مــی 
کنــم کــه نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه بخاطــر بحــث وحــدت 
ــری در  ــهید مطه ــوم ش ــم. مرح ــی برداي ــد کالم ــت از عقاي دس
جايــی مــی گويــد کــه مــا از کوچکتريــن مســتحبمان هــم دســت 
برنمــی داريــم. نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه کســی بــه خاطــر 
وحــدت دســت از عقايــد خــود بــردارد ولــی مــی تــوان اخــالق را 
ــی  ــت م ــز اخــالق را رعاي ــا مشــرکین نی ــر ب ــرد. پیامب ــت ک رعاي
نمــود. بايــد بــر ايــن نکتــه تاکیــد کنیــم کــه همــه امــت واحــده 
ــرای خــودت  ــد آنچــه ب هســتیم و طبــق روايتــی کــه مــی فرماي
ــرای ديگــران هــم مپســند، عمــل نمايیــم. اگــر  نمــی پســندی ب
ــنديم  ــی پس ــان نم ــه خودم ــبت ب ــونت و… را نس ــن و خش توهی
نســبت بــه ديگــران هــم نپســنديم. ببینیــم دوســت داريــم ديگران 
بــا مــا چگونــه رفتــار کننــد و مــا هــم همــان گونــه رفتــار کنیــم. 
بايــد در فرهنــگ کشــورهای مســلمان ايــن امــر جــا بیفتــد کــه 
در بحــث فقهــی و کالمــی همــه مــا مســلمان هســتیم. دههــا 
ــی  ــه مســلمانان حقوق ــود دارد ک ــرآن وج ــر و ق ــت از پیامب رواي
نســبت بــه يکديگــر دارنــد کــه بايــد آن را رعايــت کننــد. يکــی 
از حقــوق ايــن اســت در بحــث در مــواردی کــه جــز اصولمــان 
نیســت مالحظاتــی داشــته باشــیم و موجــب رنــج بــرادر مســلمان 

نشــويم.

هفته پژوهش بهانه ای شد تا دوباره به این موضوع 
کارکردی  چه  ایران  در  پژوهش  که  بیاندیشیم 
می تواند داشته باشد و با چه چالش هایی مواجه است. 
اللهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه  محمدعلی فتح 
مساله  مهمترین  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
جامعه ما را مساله مند نبودن دانسته و معتقد است این 
موضوع به پژوهش های ما هم تسری یافته و پژوهش ها 
در ایران مساله محور نیستند. مشروح این گفت وگو را 

می خوانید: ادامه  در 

|| نقــش پژوهــش در سیاســت گذاری جامعــه 
و نیــز تاثیــر بــر بدنــه جامعــه را چگونــه ارزیابــی 
راهبردهــای  در  پژوهــش  می کنیــد؟ رســالت 

ــت؟ ــه اس ــی چگون ــی و اجتماع سیاس
رابطــه پژوهــش و مســايل اجتماعــی از جهــات مختلــف قابــل 
ــم و آن  ــی کن ــاره م ــه ای اش ــه نکت ــن ب ــا م بررســی اســت ام
ــه اســت؛  ــراری آن در جامع ــت و برق ــا عدال نســبت پژوهــش ب
يعنــی انســان هــا در ســاختار اجتماعــی کــه زندگــی مــی کننــد 
ــن فرصــت  ــا تامی ــت  ب ــد و عدال ــری دارن فرصــت هــای نابراب
هــای جديــد میســر مــی شــود و تامیــن فرصــت هــای جديــد 
ــا پژوهــش، خالقیــت صــورت  نیــز راهــی نــدارد جــز اينکــه ب
ــد و  ــای جدي ــود و فضاه ــاد ش ــی ايج ــای نوين ــرد، راه ه بگی

ــاورد. ــه وجــود بی ــراد ب ــرای اف ــازه ب فرصــت هــای ت
ــد  ــی باي ــت اجتماع ــراری عدال ــرای برق ــذاران ب ــت گ سیاس
پژوهــش را در عرصــه هــای مختلــف زندگــی گســترش 
دهنــد سیاســت گذارانــی کــه مــی خواهنــد عدالــت اجتماعــی 
ــف  ــای مختل ــد پژوهــش را در عرصــه ه ــد، باي ــرار کنن را  برق
زندگــی از جملــه فناورانــه علــوم اجتماعی و سیاســی گســترش 

دهنــد، چــون خلــق فرصــت مــی کننــد و راه هــای جديــد را به 
وجــود مــی آورنــد و ايــن راه هــای جديــد فرصــت جديــدی را 
خلــق می کنــد و کســانی کــه امــکان شــکوفايی نداشــتند بــه 
واســطه فرصتــی کــه پژوهــش هــا بــه وجــود مــی آورنــد فعال 
مــی شــوند و ســهم خــود را از جامعــه و امکانتــش دريافــت می 

کننــد.
يکــی از ارکان گســترش عدالــت اجتماعــی در جامعــه، پژوهش 
ــاط و نســبت رشــد پژوهــش در  ــن روی ارتب ــد م اســت و تاکی

جامعــه بــا برقــراری عدالــت و تقويــت آن در جامعــه اســت.

|| امــروز یکــی از بحث هــای مهــم جامعــه، فســاد 
ــیده  ــم رس ــک ه ــوزه آکادمی ــه ح ــه ب ــت ک اس
اســت. فســاد آکادمیــک در مراکــز علمــی و 

ــی دارد؟ ــه پیامدهای ــا چ ــکده ه پژوهش
هــر مکانیزمــی در مســايل اجتماعــی ممکــن اســت بــه نوعــی 
تبديــل بــه ضــد هدفــش شــود. شــما ببینیــد دموکراســی برای 
ــن  ــی و تامی ــای سیاســی و اجتماع آزادی و گســترش آزادی ه
منافــع مردمــی اســت امــا امــروز دموکراســی وســیله نمايــش و 
ســوء اســتفاده قدرت های پشــت پــرده سیاســی و نظامی شــده 

محمدعلی فتح اللهی در گفتگو با مهر:

پژوهش های ما مساله محور نیستند/ عدالت اجتماعی مستلزم پژوهش است
 خداداد خادم
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ـــو گـفتــگـ

اســت کــه قبــاًل علنــی اعمــال قــدرت مــی کردنــد. امــا ايــن 
باعــث نمــی شــود مــا بــا اصــل دموکراســی و مــردم ســاالری 
مخالفــت کنیــم. هــر کاری امــکان ســو اســتفاده دارد، پژوهــش 
هــم همیــن اســت ممکــن اســت مــا بــا نمايــش پژوهــش رو 
بــه رو باشــیم و عــده ای بخواهنــد نمايشــی از آن ارايــه دهنــد 
ــی  ــش هدف ــا پژوه ــد ام ــب و کار کنن ــارت و کس ــا آن تج و ب

مقــدس اســت و بايــد جلــوی ايــن ســوء اســتفاده را بگیريــم.
ــه پژوهــش  ــر ب ــی اگ ــی از ارکان گســترش علم پژوهــش يک
ــوء  ــن س ــوی اي ــم جل ــدی بگیري ــم و آن را ج ــت بدهی اهمی
اســتفاده هــا گرفتــه مــی شــود ولــی اگــر آن را نقــش آن را در 
مســايل اجتماعــی نديــده بگیريــم پژوهــش بــه امــر تفننــی و 
نمايشــی تبديــل مــی شــود و بیشــتر موجــب مــی شــود عــده 
ــا آن نمايــش دهنــد و کســب  ای از آن ســو اســتفاده کننــد و ب
و کار کننــد پــس راهــش ايــن اســت کــه پژوهــش و اهمیــت 
آن را در بنیادهــای اجتماعــی خــوب بفهمیــم و پژوهــش هــای 
ــايل  ــه مس ــی ک ــش هاي ــم، پژوه ــر بگیري ــدی ت ــی را ج اصل
اجتماعــی را مــد نظــر قــرار مــی دهــد. تقويــت پژوهــش هــای 
خــوب مانــع ورود پژوهــش هــای نمايشــی و کاذب مــی شــود.

ــش  ــش پژوه ــه نق ــعه یافت ــورهای توس ||در کش
ــای  ــش ه ــل پژوه ــن دلی ــه همی ــت ب ــم اس مه
ــم  ــا نمی توانی ــا م ــت ام ــتناد اس ــل اس ــا قاب آنه
بــه پژوهش هایمــان اســتناد کنیــم.  آســیب هــای 
ــم  ــه نمی توانی ــت ک ــا چیس ــور م ــش در کش پژوه

ــم؟ ــام دهی ــی را انج ــن پژوهش های چنی
زمــان زيــادی طــول نمــی کشــد کــه تحقیقات کشــور مــا قابل 
عرضــه شــود و مــورد توجــه ديگــران باشــدما پــس از انقــالب 
ــا هســتیم و کار پژوهــش در  اســالمی در عرصــه پژوهــش نوپ
کشــورهايی کــه 300 ســال کار پژوهــش اجتماعــی کــرده انــد 
جلوتــر اســت تــا مــا کــه در جامعــه بــا مســايل مختلفــی چــون 
جنــگ رو بــه رو بوديــم. پــس انتظــار اينکــه پژوهش در کشــور 
مــا جلــو باشــد منطقــی نیســت امــا حرکــت جــدی در جامعــه 
ــل کــرده و دانشــگاهی وجــود دارد  ــه تحصی ــا از ســوی طبق م
و پژوهــش هــای خوبــی در کشــور انجــام مــی شــود و مکتــب 

هــا و روش هــای بومــی در حــال شــکل گرفتــن اســت.
ــه  ــا ب ــم ام ــی داري ــای خوب ــا پژوهــش ه ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــد و  ــا را راضــی کن ــد و م ــه باش ــوام يافت ــه ق ــی برســد ک حالت
ــه داريــم، هــر  مــورد اســتناد ديگــر جوامــع قــرار بگیــرد فاصل
ــه  ــی ب ــده نیســت و نگاه ــد کنن ــا ناامی ــت م ــد االن وضعی چن
ــه نشــان مــی دهــد کار جــدی  پژوهــش هــای صــورت گرفت
و بیــش از انتظــار اســت مــا ارتبــاط پژوهــش بــا بدنــه جامــع و 
سیاســت زمــان مــی بــرد و اگــر توانســت خــودش را در جامعــه 

نهادينــه کنــد طبیعــی اســت کــه مــا مــی توانیــم انتظار داشــته 
ــرار  ــتناد ق ــورد اس ــر منعکــس و م ــع ديگ ــه در جوام باشــیم ک

ــرد. بگی
وی ادامــه داد: زمــان زيــادی طــول نمــی کشــد کــه تحقیقــات 
کشــور مــا قابــل عرضــه شــود و مــورد توجــه ديگــران باشــد 
ــرژی را  ــع و ان ــا ايــن وســط کارهــای مــوازی و اتــالف مناب ام
داريــم و بــا روش مختلفــی پژوهــش هــا انجــام مــی شــود کــه 
جــواب نمــی دهــد. اينکــه روش متناســب بــا کشــور مــا شــکل 
بگیــرد طــول مــی کشــد پــس حرکــت ما بــه آن ســمت اســت 
و انتظــار نداريــم خیلــی ســريع بــه ايــن نقطــه برســیم چــون ما 

بــا کشــورهای بــا ســابقه در ايــن زمینــه فاصلــه داريــم.

|| ایــراد اصلــی مــا در انجــام نــدادن پژوهش هــای 
خــوب چیســت؟ مشــکل منابــع انســانی اســت یــا 

ــه دیگــری دخیل اســت؟ نکت
ــده و  ــام ش ــادی انج ــای زي ــگ کاره ــد جن ــواردی مانن در م
ادبیــات تولیــد شــده کــم نیســت امــا مســاله اصلــی مــا ايــن 
اســت کــه مــا ارتبــاط پژوهــش را بــا زندگــی برقــرار نکرديــم. 

ــخصیت  ــد ش ــما بتوانی ــه ش ــت ک ــی اس ــد اجتماع ــن فراين اي
ــر  ــن ام ــد اي ــق کنی ــی منطب ــخصیت ذهن ــا ش ــودت را ب خ
ــه تدريــج شــکل مــی گیــرد مــا از سیســتم  قطعــی اســت و ب
هــای مختلــف اجتماعــی از هــم فاصلــه دارد و متناســب بــا هم 
نیســتند يــک جــا پژوهــش انجــام مــی شــود در بخــش ديگــر 
همــان کار مــی شــود. يعنــی مــوازی کاری زيــاد اســت حتــی 
دربــاره نوشــته هــای مستشــرقین بايــد بگويیــم يــک موضــوع 
بــرای آن هــا مســاله شــده و آن را در جوامــع شــرقی پیگیــری 
کردنــد و برايــش نوشــتند امــا مــا برايمان مســاله نشــده اســت.

بنابرايــن انبــوه اطالعــات بــه درد مــا نمــی خــورد. مــن حتــی 
قبــول نــدارم کــه اطالعــات و منابــع ما ضعیفتــر از مستشــرقین 
ــا  ــی غربی ه ــا نیســت ول ــن اطالعــات مســاله م ــا اي باشــد ام
اطالعــات را بــه مســاله مــی چســبانند و بــه همیــن دلیــل ايــن 
ــه داده هــا در  اطالعــات برايشــان جــواب مــی دهــد اســتناد ب
کارهــای مستشــرقین نمــی توانــد مــا را راضــی کنــد و کارهای 
محققــان مــا دقیقتــر اســت اما مــا اطالعــات را ســوژه و مســاله 
نداشــتیم و بنابرايــن روح پیــدا نمــی کنــد، پــس طبیعــی اســت 
ــر  ــا االن در ام ــم خــارج مــی شــود م کــه عمــال از چرخــه عل
ــرد و  ــرار گی ــد مــورد توجــه مــا ق پژوهــش آن چیــزی کــه باي
سیاســت گــذاری هــای مــا ســوق پیــدا کنــد توجــه بــه مفهــوم 
مســاله اســت. مســاله پژوهــش يعنــی مســاله اجتمــاع، هويــت 
و زندگــی اســت ايــن مســاله کــه همــه از روســتايی تــا شــهری 
بــا آن درگیــر هســتند مــی توانــد موجــب مســاله پژوهش شــود 

و داده هــای تاريخــی روح پیــدا مــی کننــد.
پژوهــش جــدی مــورد اســتقبال همــه جوامــع جهانــی اســت 
ــر  ــع ديگ ــتقبال جوام ــورد اس ــی جــدی باشــد م پژوهــش وقت
قــرار مــی گیــرد مــا بحــران مســاله داريــم و ايــن مســاله بــرای 
ــر  ــک مدي ــی ي ــود دارد گاه ــم وج ــا ه ــه ب ــگر و جامع پژوهش
ــه فکــر امضــا  ــدارد و فقــط ب دولتــی وجــود دارد کــه مســاله ن
ــال  ــه دنب ــد ب ــئول باي ــک مس ــه ي ــی ک ــت در حال ــردن اس ک
مســاله و حــل آن باشــد و مســاله بايــد بــه فعالیــت هــای فــرد 
ــد  ــارت، تولی ــش، تج ــم پژوه ــی خواهی ــا م ــد م ــت بده جه
ــز  ــاله ج ــا مس ــیم و ت ــته باش ــاله داش ــدون مس ــت و ... ب صنع
ــن گمشــده  ــد و اي ــی زن ــا آســیب م ــه م ــا نباشــد ب زندگــی م
ــر  ــم و اگ ــی کنی ــرم م ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــه ب ــت ک ماس
اخــت شــدن بــا مســاله و زندگــی کــردن بــا آن را يــاد بگیريــم، 
جهشــی در زندگــی مــا راه بیافتــد، جهشــی در پژوهــش هــا رخ 
مــی دهــد و نتايــج پژوهــش هــای مــورد توجــه جامعــه مــا و در 
نتیجــه جوامــع ديگــر قــرار مــی گیــرد. در نظــر داشــته باشــید 
وقتــی پژوهش هايمــان مــورد توجــه جامعــه مــا نباشــد مــورد 

ــرد. ــی گی ــرار نم ــم ق ــر ه ــای ديگ ــه جامعه ه توج
ــه  ــا از جمل ــی م ــای زندگ ــه عرصــه ه ــاله در هم بحــران مس
پژوهــش حضــور دارد؛ امــروز بحــران مســاله در همــه عرصــه 
هاســت وجــود دارد، آمــوزش و پــرروش مــا هــم مســاله جــدی 
ــدی  ــاله ج ــم مس ــا ه ــی م ــای زندگ ــش ه ــه بخ ــدارد. بقی ن
نــدارد، وقتــی مســاله جــز هويــت و زندگــی مــا مــی شــود، مــی 
خواهیــم بــا آن زندگــی کنیــم و راه حــل هــم پیــدا مــی شــود.

||پس در واقع ما مساله محور نیستیم؟
زندگــی مــا مســاله محــور نیســت و ايــن مســاله اجتماعــی و 

ــر اســت. همــه گی

ــا  ــه م ــاله جامع ــن مس ــد مهمتری ــما معتقدی ||ش
بحــران مســاله در پژوهــش اســت. اگــر در هــرم 
سیاســی بودیــد بــه چــه مســاله ای اولویــت مــی 

ــد؟ دادی
ــه  ــا از جمل ــی م ــای زندگ ــه عرصــه ه ــاله در هم بحــران مس
پژوهــش حضــور داردبســتگی بــه حــوزه هــای مختلــف زندگی 
دارد؛ گاهــی در امــور مديريــت شــهری مســاله يــک موضــوع 
اســت در سیاســت خارجــه، صنعــت، تجــارت و .... مســايل فرق 
ــد شــدن زندگــی  ــی کــه دارم مســاله من ــا در کل عبارت دارد ام
اســت کــه در همــه عرصــه هــا قابــل طــرح اســت و هــر جــه 
مســاله منــد شــويم زندگــی مــا هــم پیشــرفته تــر مــی شــود. با 
مســاله زندگــی کــردن و بــا مســاله بــودن مــا رو بــه جلــو مــی 
بــرد منظــور هــم ايــن نیســت کــه مســاله را ســريعا حــل کنیم 
و دنیــای بــدون مســاله برايمــان ايــده آل باشــد بلکــه دنیــای با 
ــرای مــا ايــده آل اســت وقتــی يکــی مســاله را حــل  مســاله ب
کرديــم مســايل ديگــری برايمــان مطرح می شــود و پیشــرفت 
انســان بــه ايــن اســت کــه ظرفیــت وجــودی اشــان تــوان حــل 
مســايل بســیار را داشــته باشــد پــس مســاله منــد شــدن اصــل 
ــم و  ــال بزنی ــم مث ــر بخواهی ــروز اگ ــای ام قصــه اســت. در دنی
حــرف عملــی تــر بزنیــم ايــن اســت کــه در سیاســت خارجــی 
ــده يــک مســاله اســت و برخــی  ــل ســاختار نظــام آين بین المل
کشــورها ايــن را مســاله خودشــان تلقــی نمــی کننــد اما کشــور 
مــا اگــر آينــده بشــر را مســاله خــودش قــرار بدهــد هــر چقــدر 

ايــن مســاله جامعــه شــود پیشــرفت مــی کنیــم.
ــود  ــاله ش ــان مس ــوع برايم ــن موض ــه اي ــی ک ــه میزان ــا ب م
پیشــرفته تــر مــی شــويم مثــال آينــده پژوهشــی و آينــده جهان 
و .... مــی توانــد عرصــه ای باشــد کــه مــا ســعی کنیــم مســاله مــا 
شــود و شــب و روز مــا بــا آن درگیــر شــويم. ايــن مــی توانــد بــه 
هويــت مــا جهــت دهــد و  جايــگاه مــا را در دنیــا مطرح کنــد چون 

بیــان مــی شــود کــه  آينــده مســاله مــا در جهــان اســت.
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ـــو گـفتــگـ

هفته وحدت بهانه ای است که موضوعات معطوف به این 
مسئله راهبردی جهان اسالم مورد بازخوانی قرار گیرد. 
در این مجال به سراغ حجت االسالم حمیدرضا غریب 
رضا رفتیم تا نظر وی در این خصوص جویا شویم. متن زیر 

مشروح گفتگوی مهر با این فعال جهان اسالم است.

|| بــا توجــه بــه اینکــه مــا در جوامــع اســالمی هویت 
هــای مختلفــی داریــم ایجــاد وحــدت چگونــه امکان 
مــی یابــد؟ یــک تعــارض اولیــه در مــورد بحث هــای 
ــه وحــدت وجــود دارد کــه تعــارض بیــن  معطــوف ب
ــه یــک  هویــت و وحــدت اســت. یعنــی وقتــی مــا ب
مبنــای هویتــی دامــن می زنیــم، چــون هویــت 
می خواهــد انســجام ایجــاد کنــد ولــی در عیــن حــال 
ــد. ایــن هویــت  ــز تعریــف می کن یــک دیگــری را نی
ــه  ــا ب ــت ام ــجام اس ــال انس ــه دنب ــال ک ــن ح در عی
ــد.  ــاد می کن ــم ایج ــکاف ه ــک ش ــاوب ی ــور متن ط
ــوان  ــه عن ــان را ب ــم هویتم ــا ه ــود م ــور می ش چط
شــیعه و محــب اهــل بیــت حفــظ کنیــم ولــی در عین 
حــال ایــن هویت گرایــی منجــر بــه شــکاف در امــت 

ــود؟ ــالمی نش اس
ــا  ــت م ــد هوي ــد. ببینی ــرح کردي ــی را مط ــی خوب ــش خیل پرس
يــک عنصــر بســیط نیســت بلکــه مــا معتقــد بــه هويــت مرکــب 
ــم نســبت و  ــر بتوانی ــن اگ ــاد م ــه اعتق ــد عنصــر هســتیم. ب از چن
ــف  ــای مختل ــه ه ــه در الي ــانی ک ــا کس ــت را ب ــل مثب روش تعام
بــا آنهــا اشــتراک هويتــی داريــم، تعییــن کنیــم، تاکیــد بــر هويــت 
خــودی موجــب تیــره شــدن روابــط بــا ديگــران نخواهــد شــد. اگر 
بخواهیــم نســبت ايــن عناصــر را بــا هــم بســنجیم مــی توانیــم به 

ــر متداخــل هويتــی ترســیم شــان کنیــم. شــکل دوائ
هويــت مــا ترکیبــی از ســه عنصــر انســانیت، اســالمیت و تشــیع 
اســت. البتــه عناصــر هويتــی ديگــری هــم يقینــا در شــکل گیری 
هويــت جامــع مــا دخیــل اســت ماننــد قومیــت و فرهنگ ملــی ما، 
ولــی بنــده هويــت قومــی و ملــی را عنصــر درجــه دوی هويتــی يــا 
بــه تعبیــر بهتــر ظــرف و قالــب تاريخــی هويــت اصلــی به حســاب 
مــی آورم. بخواهــم بیشــتر توضیــح دهــم بايــد بگويــم کــه هويت 
انســانی اســالمی شــیعی ممکن اســت تجلــی، نمادهــا، ســاختارها 
و رفتــاری ايرانــی، عراقــی، بحرينــی، آذربايجانــی و ... داشــته باشــد 
کــه برخــی از نمودهــا بــا هــم مشــترک و برخــی هــم مخصــوص 

ظــرف فرهنگــی آن مناطــق اســت.
برگرديــم بــه موضــوع بحــث خودمــان. انســانیت و ديــن و مذهــب 
ــم. در بعــد  ــده هويتــی مــی دان ــی تعییــن کنن را ســه عنصــر اصل
انســانی، مــا بــا ســاير انســانها مشــترکات انســانی داريــم بــه تعبیر 
حضــرت علــی علیــه الســالم انســان هــا همســانان مــا در آفرينش 
هســتند. در تعامــل بــا آنهــا حقــوق و واجباتــی داريــم. کســانی کــه 
از اديــان آســمانی ديگــر هســتند. انســانهايی کــه اعتقــادی بــه خدا 
ندارنــد و پیــرو مکاتــب بشــری معاصــر هســتند و ... هــر چنــد نظام 
حقوقــی تعامــل بــا آنــان را بــر اســاس عناصــر هويتــی ديگرمــان 
تعییــن کــرده ايــم ولــی نســبت بــه مشــترکات خودمــان بــا آنــان 
ــازوکاری  ــه س ــوق بشــر اســالمی ک ــرف هســتیم. نظــام حق معت
ــده  ــن کنن ــت تعیی ــالم اس ــن اس ــون دي ــر مت ــی ب ــی مبتن عقالن

مرزهــای تعاملــی و حقوقــی مــا بــا ســاير انسانهاســت.
متاســفانه بــه شــیعه نســبت داده اند کــه ســاير مســلمانان را تکفیر 

مــی کنــد. ايــن تهمــت واقعیت نــدارد. 
در دايــره ديــن هــر کــس کــه اهــل قبلــه اســت يعنــی قائــل بــه 
شــهادتین اســت: گواهــی بــه توحیــد و نبــوت پیامبــر اســالم مــی 
دهــد، اشــهد ان ال الــه اال اهلل و اشــهد ان محمــدا رســول اهلل و هیچ 
ــت  ــلمان اس ــود مس ــی ش ــر نم ــالمی را منک ــروری اس ــم ض حک
ــن  ــده اســت. اي ــناخته ش ــرم ش ــوس او محت ــان و نام ــال و ج و م

مســاله در بیــن مســلمانان اجماعــی و غیــراز وهابیــت هیــچ کــدام 
از مذاهــب اســالمی منکــر ايــن مســاله نیســتند. در عنصــر هويتی 

ديــن يعنــی اســالم مــا بــا ســاير مســلمانان مشــترک هســتیم.
ــیعه  ــه ش ــترکیم. البت ــم مش ــا ه ــن ب ــادی دي ــول اعتق ــا در اص م
عــالوه بــر ســه اصــل توحیــد و نبــوت و معــاد بــه دو اصــل مذهب 
هــم يعنــی عــدل و امامــت هــم قائــل اســت ولــی فقهــا و عالمــان 
ــه شــکل  ــد. ب ــر نمــی دانن ــد شــیعه ســاير مســلمانان را کاف عقاي
طبیعــی بــا بقیــه مســلمانان در مســايلی تفــاوت نظــر و اختــالف 
ــا ماســت  ــن مســايل حــق ب ــم کــه در اي ــم و معتقدي علمــی داري
ولــی تفــاوت علمــی و اعتقــادی در ايــن مســايل منجــر بــه خــارج 

کــردن بقیــه مســلمانان از دايــره ديــن و اســالم نشــده اســت.
ــاوی  ــه ای را ح ــه اهلل کتابچ ــری حفظ ــم رهب ــام معظ ــه مق بعث
فتــاوای بیــش از بیســت نفــر از مراجــع و فقهــای شــیعه در تحريم 
ــلمانان  ــات مس ــه مقدس ــت ب ــت اهان ــه و حرم ــل قبل ــر اه تکفی
ــت  ــی آن را در اينترن ــت. وقت ــی اس ــی خواندن ــرد. کتاب ــر ک منتش
ــاوا  ــه فت ــد. البت ــادی از آن ش ــی زي ــتقبال خیل ــم اس ــر کردي منتش
بســیار بیــش از ايــن تعــداد اســت. متاســفانه به شــیعه نســبت داده 
انــد کــه ســاير مســلمانان را تکفیــر می کنــد. ايــن تهمــت واقعیت 
ــر در  ــر مص ــای االزه ــی از علم ــه يک ــد کريم ــای احم ــدارد. آق ن
جلســه تقريــب مذاهــب کــه در مصــر برقــرار کــرده بــود با اســتناد 
بــه ايــن کتــاب نســبت بــه ايــن واقعیــت روشــنگری کــرد و ايــن 

مســاله بــرای خیلــی هــا عجیــب بــود.
در دايــره نهايــی يــا دايــره مذهــب هــم اختــالف نظرهــا ودايــره 
ــف  ــادات و گرايشــهای مختل ــود دارد. اجته ــری وج ــای کوچکت ه
ــن  ــدام از اي ــر ک ــه ه ــم ک ــی و سیاســی درون تشــیع داري فرهنگ
جريانهــا هــم پیــروان خــاص خــود را دارنــد و ممکــن اســت تفاوت 
هــا و اختــالف هــا حــاد هــم شــود ولــی اينهــا باعــث نمــی شــود 
ــر  ــه دوائ ــا در هم ــم. م ــرون بدانی ــره مذهــب بی ــر را از داي همديگ

ــی و وحــدت مــی کنیــم. ــه همدل ــا ديگــران دعــوت ب هويتــی ب

ــی  ــه نوع ــود ب ــالمی خ ــت اس ــر هوی ــد ب ــا تأکی || آی
هویــت گرایــی و غیریــت ســازی دامــن نمــی زنــد؟
شــکل گیــری ايــن هويــت هــا و غیريــت هــای ناشــی از آن يــک 
ــاد  ــا ايج ــرد م ــت. کارک ــا نیس ــاخته م ــت س ــی اس ــت عین واقعی
عقالنیــت دينــی و ترســیم راه و روش همزيســتی و تعامــل مثبــت 
بــه ايــن هويــت هاســت کــه هــم مشــترکات دارنــد و هــم فــوارق

شــکل گیــری ايــن هويــت هــا و غیريــت هــای ناشــی از آن يــک 

ــاد  ــا ايج ــرد م ــت. کارک ــا نیس ــاخته م ــت س ــی اس ــت عین واقعی
عقالنیــت دينــی و ترســیم راه و روش همزيســتی و تعامــل مثبــت 
بــه ايــن هويــت هاســت کــه هــم مشــترکات دارنــد و هــم فــوارق.
هويــت گوهــر شــخصیت فــرد و اجتمــاع اســت. تاکیــد بــر هويــت 
يــک حــق اولیــه اســت اينکــه  تحديــد مرزهــای شــخصیتی خــود 
را انجــام بدهیــم ذاتــا بــد نیســت بلکــه مشــخص کــردن مرزهای 
هويتــی البــد منــه اســت. فــرد يــا جامعــه بــدون هويــت حیــات 

ــدارد. ن
تعییــن مرزهــای هويتــی بــه خــودی خــود نــزاع آفريــن نیســت. 
چگونگــی تعامــل بــا ديگــر هويــت هــا تعییــن کننــده نــوع رابطــه 
مــا بــا ديگــران اســت. ايــن مــا و ســاير مســلمانان هســتند کــه بــر 
اســاس اجتهــاد خــود تصمیــم مــی گیرنــد رابطــه بیــن مســلمانان 
را تکفیــر قــرار بدهنــد يــا تقريــب. تنــازع يــا تعايــش و همزيســتی. 
ــر خــود تاکیــد کننــد در  مــی شــود هويتهــای مذهبــی و دينــی ب
عیــن حال بــا غیرخــود جنــگ نداشــته باشــند. اساســا دفــاع و نبرد 
مــا بــا متجــاوزان اســت. چــه مســلمان باشــد يــا کافــر چــه شــیعه 

باشــند يــا ســنی يــا تابــع هــر آيیــن ديگــر.

|| بــه نظــر مــی رســد بحــث شــیعه و ســنی خیلــی 
ــتر  ــی بیش ــت. یعن ــت اس ــتمایه سیاس ــات دس اوق
مســائل سیاســی اســت کــه االن دارد بــه اختالفــات 
ــی از  ــی و برخ ــائل عقیدت ــا مس ــد ت ــی زن ــن م دام
اختالفــات مذهبــی صرفــا بهانــه اســت بــرای توجیه 
اتفاقاتــی کــه در عرصــه قــدرت و سیاســت در 
ــائل  ــت از مس ــع سیاس ــت. در واق ــال رخ دادن اس ح
عقیدتــی سواســتفاده مــی کنــد. نظــر شــما در ایــن 

ــت؟ ــاره چیس ب
ــران  ــن بح ــا اي ــخ ب ــول تاري ــت در ط ــد نیس ــاله جدي ــن مس اي
درگیــر بــوده ايــم. البتــه تعبیــر شــما را مقیــد کنیــم دقیقتــر اســت. 
ســخن گفتــن مطلــق از تاثیــر منفــی سیاســت بــر ارتبــاط مذاهب 
اســالمی کوبیــدن بــر طبــل سیاســت گريــزی اســت. بايــد بگويیم 
»سیاســت هــای نادرســت« و »سیاســتمداران ناصالــح« بــوده انــد 
کــه از اختــالف مذهبــی بــرای يارگیــری و بــه میــدان آوردن تــوده 
ــات  ــف و احساس ــک عواط ــد. تحري ــرده ان ــتفاده ک ــوء اس ــا س ه
دينــی در عرصــه اختالفــات مذهبــی بســیار راحــت و آســان انجــام 
مــی شــود و سیاســتمداران فاســد شــیاطین ايــن میــدان هســتند.

ــه  ــر پاي ــود را ب ــی خ ــدرت جهان ــران ق ــالمی اي ــوری اس جمه

حجت االسالم غریب رضا در گفتگو با مهر:

وحدت اسالمی باید در فرآیند تربیت دینی برجسته شود
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ـــو گـفتــگـ

ــان  ــتضعفان جه ــی مس ــه تمام ــالمی بلک ــت اس ــی ام همگراي
ــر خــالف برخــی کشــورهای ديگــر کــه  ــا ب طراحــی کــرد. دقیق
ــی  ــزرگ جهان ــر ب ــه ظاه ــای ب ــه قدرته ــدن ب ــک ش ــرای نزدي ب

ــد. ــش گرفتن ــی را پی ــی و مذهب ــه قومیت ــت تفرق سیاس

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

محــدود مانــدن گفتمــان تقريبــی در بین قشــر عالمان دينــی دلیل 
عمــده مشــکالت امــروز جهــان اســالم در ايجــاد وحدت اســت در 
حالــی کــه بايــد ايــن گفتمــان و بــاور در همــه اقشــار جامعــه نفــوذ 
ــاور شــود در میــدان عمــل بخشــی از  ــر اينکــه ب کنــد و عــالوه ب

ســبک زندگــی اســالمی گــردد
محــدود مانــدن گفتمــان تقريبــی در بیــن قشــر عالمــان دينــی در 
حالــی کــه بايــد ايــن گفتمــان و بــاور در همــه اقشــار جامعــه نفــوذ 
ــاور شــود در میــدان عمــل بخشــی از  ــر اينکــه ب کنــد و عــالوه ب

ســبک زندگــی اســالمی گــردد.
ــر  ــی عنص ــت دين ــد تربی ــد در فرآين ــالمی باي ــدت اس ــه وح مقول
ــه  ــی شــیرين مادران ــی و الالي ــت خانوادگ برجســته شــود. از تربی
ــت در  ــا تربی ــی ت ــل دين ــاجد و محاف ــه در مس ــظ و خطاب ــا وع ت
نهادهــای آموزشــی همگــی بايــد رنــگ و بــوی وحــدت اســالمی 
بــه خــود بگیــرد. چــه مقــدار بــرای وحــدت گرايــی در تربیــت فکر 

ــم؟ ــزی کــرده اي ــه ري و برنام
ــتند و  ــه هس ــی توج ــالمی ب ــدت اس ــه وح ــبت ب ــا نس ــانه ه رس
ــا در  ــانه ه ــه بیشــتر رس ــد بلک ــی دهن ــود را انجــام نم ــه خ وظیف

ــد. ــی کوبن ــه م ــل تفرق ــر طب ــان اســالم ب جه
نهادهــای آموزشــی و کتابهــای درســی در جهــان اســالم نســبت 

بــه ترويــج ايــن بــاور و ســبک زندگــی اقــدام جــدی نکــرده اســت.
کشــورهای مخالــف بــا وحــدت اســالمی تالش مــی کننــد نمادها 
ــی  ــگ روان ــا جن ــرا را ب ــدت گ ــی و وح ــای تقريب ــخصیت ه و ش
تخريــب کــرده يــا بــا وعــده و و عیــد موضــع آنهــا را عــوض کنند. 
ــن  ــی در بی ــن چنین ــزش هــای اي ــر ري متاســفانه در ســالهای اخی

شــخصیت هــای تقريبــی مشــاهده شــده اســت.
ــور،  ــان پرش ــور جوان ــد حض ــدت نیازمن ــه ش ــب ب ــه تقري عرص
انقالبــی و عالــم و زبــان دان حــوزه و دانشــگاه اســت. متاســفانه بــه 
انــدازه کافــی بــه جوانــان در ايــن عرصه میــدان تکاپــو داده نشــده 

اســت.
نــگاه دولتــی و رســمی بــه مقولــه تقريــب کارآمــدی ايــن گفتمــان 
ــارج  ــل و خ ــاد داخ ــردم نه ــازمانهای م ــرد. س ــی ب ــن م را از بی
بهتريــن بازوهــای وحــدت اســالمی هســتند کــه متاســفانه بیــن 
ايــن بازوهــا و بدنــه ای کــه بايــد از آنهــا بهــره بــرداری کنــد رابطه 

ارگانیکــی وجــود نــدارد يــا ايــن رابطــه بســیار ضعیــف اســت.

ــا گــروه هــای ســلفی چطــور  || وحــدت در نســبت ب
ــا  ــدت ب ــی وح ــور کل ــه ط ــت ب ــی اس ــل ارزیاب قاب
کــدام گــروه هــای ســلفی امــکان پذیــر اســت و آیــا 
بــا ســلفی هــای تنــدرو امــکان گفتگــو یــا همگرایــی 

ــود دارد؟ وج
اگــر منظورتــان از ســلفیت اســتخدام ايــن واژه بــه معنــای خــاص 
ــت  ــه جه ــت، ب ــاب اس ــن عبدالوه ــد ب ــروان محم ــی پی آن يعن
ــه  ــم در حافظ ــبهات متراک ــاالی ش ــم ب ــی و حج ــاختار ذهن س
ــه ســطح  ــا ب ــا آنه ــم ب ــروه، نمــی توانی ــن گ ــی اي تاريخــی مذهب
همگرايــی و مواضــع مشــترک سیاســی در جهــان اســالم برســیم 

ــم  ــا و توه ــت ه ــان دادن واقعی ــدف نش ــا ه ــای ب ــی گفتگوه ول
ــا  ــر آنه ــای موث ــان ه ــا جري ــا ي ــخصیت ه ــی ش ــا برخ ــی ب زداي
ــل توجــه و بلکــه  ــر نبــوده و قاب ــی تاثی انجــام شــده اســت کــه ب

ــت. ــتفاده اس ــم و اس تعمی
بــه طــور مثــال آقــای شــیخ حســن الصفــار در عربســتان بــا برخی 
علمــای ســلفی ديدارهــا و گفتگوهــای موثری داشــته اســت. آقای 
ــی  ــه خوب ــه تجرب ــل حــوزه هــای علمی ــن المل ــاون بی ــی مع زمان
ــوان  ــا عن ــی ب ــاد کتاب ــام العم ــای عص ــا دارد. آق ــن گفتگوه از اي
ــا وهابیــت« نگاشــته کــه در  ــح در گفتگــو ب ــو و صحی »روشــی ن

عرصــه روش شناســی گفتگــوی مذاهــب کــم نظیــر اســت.
ــا عالمــان و خطبــای ســلفی  ــه شــخصی بنــده در گفتگــو ب تجرب
ــن  ــت. در اي ــوده اس ــیعیان ب ــر ش ــباب تکفی ــد اس ــر نق ــز ب تمرک
ــه  ــد ک ــی ش ــات م ــل اثب ــرف مقاب ــرای ط ــا ب ــا عمدت گفتگوه
ــر شــیعه در  ــا و اســباب تکفی ــت ه ــوان عل ــه عن ــه ب فهرســتی ک
ــا رعايــت اخــالق  ــد اغلــب توهــم اســت. بحــث هــا ب ذهــن دارن
اســالمی و احتــرام انجــام مــی شــد. تــالش ايــن بــود کــه عمــق 
ــه شــکل  ــه ب ــت شــود. از شــیوه طــرح ادل علمــی و فکــری رعاي

ــد. ــی ش ــتفاده م ــه ای اس ــارن و مقايس مق
ــا ايــن روش  بارهــا مشــاهده کــردم کــه بعــد از انتهــای گفتگــو ب
طــرف مقابــل اعتــراف مــی کردنــد کــه مــا اشــتباه مــی کرديــم. 
شــما مثــل مــا مســلمان هســتید ولــی در برخــی باورهــا بــا هــم 
اختــالف نظــر داريــم. يکــی از ايــن عالمــان مــی گفــت: اگــر ايــن 
نــگاه در شــبکه هــای ماهــواره ای مطــرح شــود دعــوای شــیعه و 
ســنی تمــام خواهــد شــد! ديگــری بــه خــود مــن گفــت با شــنیدن 
ايــن ســخنان مــی خواهــم کینــه ای را کــه از شــیعیان در دلــم وارد 

کــرده انــد از دل بیــرون کنــم.

هفته پژوهش امسال از روز ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه برگزار 
می شود و برای هر روز عناوینی از سوی وزارت علوم 
اعالم شده است. شاید این هفته فرصتی برای آن باشد 
که دوباره به معنای واقعی پژوهش و رهیافت های آن 
بیاندیشیم. آنچه که می تواند به پویاتر شدن پژوهش در 
کشور بیانجامد نقش مراکز علمی و پژوهشگاه در کشور 

. ست ا
از  یکی  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
در  انسانی  علوم  پژوهشی در حوزه  مراکز  اصلی ترین 
آمده اند  آن گرد  در  ممتازی  اساتید  که  است  کشور 
تا بتوانند در تعالی و ارتقا علوم انسانی از طریق پژوهش 
بکوشند. حمید تنکابنی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در مصاحبه ای که به مناسبت همین 
هفته داشته از معنای پژوهش و جایگاه آن در کشور 
ادامه  در  را  این گفت وگو  است. مشروح  گفته  سخن 

: نید ا می خو

|| نــام پژوهشــگاه بــا کلمــه پژوهــش آمیختــه شــده 
ــم  ــی خواه ــی م ــوال کل ــن س ــا ای ــدا ب ــت. ابت اس
وارد بحــث شــوید کــه اساســاً بــه چــه کار و بحثــی 

ــود؟ ــی ش ــه م ــش گفت پژوه
ــن از  ــه را م ــن جمل ــواز، اي ــام خــدای خــرد بخــش بخــرد ن ــه ن ب
ــی  ــه نوع ــش ب ــرد و پژوه ــه خ ــرای اينک ــم. ب ــی وام گرفت نظام
مفاهیمــی گــره خــورده بــا هــم هســتند. تصــورم ايــن اســت کــه 
مفهــوم پژوهــش يــا research روشــن اســت، مطالعه و بررســی 
ــر اســاس نیازهــای يــک حــوزه  عمیــق در حوزه هــای مختلــف ب
ــا در  ــن م ــان م ــه گم ــوع ب ــی اســت. در مجم ــا اجتماع ــی ي علم

ايــن زمینــه بــه جــز يــک دوره ای از تاريــخ کــه همــان دوره تمــدن 
اســالمی ماســت کــه کارهــای پژوهشــی خیلــی خــوب، مانــدگار و 

تاثیرگــذاری در جامعــه علمــی جهانــی داشــتیم.
ــای رازی و... ــی، زکري ــینا، فاراب ــن س ــا اب ــه م ــی ک ــان زمان هم
ــن  ــه اي ــی ک ــرن طالي ــه ق ــز آن دو س ــه ج ــر ب ــته ايم، ديگ داش
دانشــمندان را داشــتیم و هنــوز هــم آثــار زکريــای رازی و ابن ســینا 
ــای علمــی فلســفه و پزشــکی  ــوان بنیان ه ــه عن در دانشــگاه ها ب

ــم. ــی کرده اي ــدی تاريخ ــول ج ــک اف ــا ي ــت م ــرح اس مط
مـن جايـگاه و نقـش پژوهـش در شـرايط کنونـی و در سـاز و کار 
توسـعه ای و فرايندهـای توسـعه ای کشـور را متمايـل بـه صفـر 
می بینـم. شـايد يکی از داليل بسـیار مهم نبود توسـعه پايـدار ايران 
کمبـود بـه کارگیـری پژوهش هـا و نتايـج آنهـا در برنامه ريزی های 
مـا بوده اسـت. البتـه اين نتايـج تحقیقات ماسـت که من بـه برخی 
از مسـئوالن هـم گفتـه ام تـا زمانی کـه شـما در مصوبـات  دولت و 

مجلـس و سیاسـت گذاری هـای کالن متکی بـر پژوهـش و نتايج 
آن نباشـید، طبیعتـا در اجـرا دچـار مشـکل می شـويد و بـه تعبیری 

برنامه هـای توسـعه زمیـن گیـر می شـود.
اينکــه مــا در هفتــه پژوهــش ايــن مســئله را گرامــی بداريم ســنت 
خوبــی اســت. امــا اينکــه مــا در هفتــه پژوهــش مفاهیــم اساســی 
ــه دور از شــعار داشــته باشــیم و اينکــه پژوهــش در  ــدی و ب و کلی
چــه وضعیتــی قــرار دارد پرســش بهتــری اســت. پــس بايــد در اين 

ــوع پرســش ها پاســخ بدهیــم. ــه ايــن ن هفتــه ب
بنابرايــن بــه نظــرم بايــد يــک آســیب شناســی تاريخــی در ارتبــاط 
بــا اينکــه چــرا مــا اصــوال بــه پژوهــش احتــرام و بهــا نمی دهیــم، 
ــا هــم نمی شــود در شــعار و حــرف باشــد  ــن به ــم. اي انجــام دهی
ــن اســت کــه خــود  ــده ام اي ــز تاريخــی ای کــه بارهــا دي مــن طن
ــی  ــام پژوهش ــش و نظ ــت پژوه ــه وضعی ــد ب ــه منتق ــانی ک کس
ــوت  ــند در خل ــب می رس ــه منص ــه ب ــی ک ــتند وقت ــور هس کش

ــد. ــر می کنن ــب آن کار ديگ منص
يعنـی اينکـه خـود منتقـد آن نحیـف بـودن و عزيـز نبـودن عنصر 
پژوهـش در سـازوکار برنامه هـا و سیاسـت گذاری هسـتند، امـا بـه 
محـض اينکـه در جايـی قـرار می گیرنـد بـه جـای اينکـه منشـاء 
اثـر باشـند، خودشـان مجـذوب و مسـحور سـیطره کژتابی هايـی 
کـه در عرصـه پژوهش هسـت می شـوند و خودشـان مجريـان آن 
بی اعتنايی هـا بـه دسـتاوردهای پژوهش می شـوند. درنتیجـه اينکه 
شـأن پژوهـش را حفـظ  نکننـد شـأن پژوهشـگر حفظ نمی شـود و 
در نتیجـه النه هـا و موريانه هايـی در نظام و سـاختار کلـی پژوهش 
بـه چشـم مـی خـورد و عمیـق مـی شـود و بـه همیـن دلیـل هم 
پژوهـش يک جنبـه کاالی زينتـی پیدا می کنـد و حتی بسـیاری از 
پژوهشـگران قديمـی ما بیشـتر بـه درد مجالس می خورنـد و زينت 

مجالـس و گرامیداشـت ها می شـوند.

|| متاسـفانه می بینیـم کـه خـود پژوهش گاهـی دچار 
فسـاد می شـود. چـرا فسـاد آکادمیـک و علمـی در 

حمید تنکابنی در گفت وگو با مهر:

پژوهش و توسعه همزاد هستند/ کمیت گرایی در علم و پژوهش فساد زاست
خداداد خادم
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ـــو گـفتــگـ

مکان هـای علمـی مـا رسـوخ کـرده اسـت؟ بـه قول 
معـروف هرچه بگنـدد نمکـش می زنند وای کـه بگندد 

نمـک. ارزیابـی تـان از این شـرایط چیسـت؟
مــن وارد بحــث اصلــی کــه منتهــی بــه همیــن نکتــه بســیار مهم 
کــه گفتیــد می شــوم. گمانــم ايــن اســت کــه اگــر جامعــه ای بــه 
ــرای  ــی ب ــاور عموم ــک ب ــوان ي ــه عن ــگ، ب ــک فرهن ــوان ي عن
ــه هــر داليــل تاريخــی، سیاســی، مديريتــی...و حتــی  پژوهــش ب
ــی  ــا و خالء هاي ــا النه ه ــد. طبیعت ــل نباش ــت قائ ــی اهمی حکومت
را در ســاختارش کامــال بايــد پیــش ببــرد. فــرض کنیــد در ســاختار 
اداری کشــور اگــر نظارت هــای جــدی و حتــی آن نظارت هــا 
ــا حتــی در دل  ــر پژوهــش  نباشــد. ي و سیســتم نظارتــی مبتنــی ب
مطالعــات کشــورهای ديگــر باشــد کــه مــا چگونــه کنتــرل بکنیم؟ 
چــرا کــه اين هــا دســتاوردهای بشــری اســت و ربطــی بــه شــرق و 
غــرب و...نــدارد و کامــال بروفــق فرهنــگ دينــی و اولیــا ما هســتند 

و بــه ايــن صــورت نیســت کــه بــا هــم در تضــاد باشــند.
وقتــی شــما در حــوزه علــم کمیــت را اصــل قــرار مــی دهیــد و از 
ــا  ــد و تناســب بیــن کمیــت و کیفیــت ي ــه می گیري کیفیــت فاصل
شــکل و محتــوی را رعايــت نمی کنیــد و بیشــتر می خواهیــد 
ــه  ــا ناآگاهان ــه ي تولیــد عــددی بکنیــد و آمــار بدهیــد شــما آگاهان
در ناخــودآگاه جمعــی پژوهشــگران حــوزه پژوهــش و علــم و حتــی 
آمــوزش داريــد اينهــا را تشــويق می کنیــد کــه بــه هــر وســیله ای 
متوســل بشــوند تا بتوانند مثــال n  تعــداد مقاله علمی منتشــر کنند. 
بــدون اينکــه محتــوی داشــته باشــد، بــدون اينکــه شــما در میــان 

هــزاران مقالــه علمــی پژوهشــی يــک ايــده نــو داشــته باشــید.
ــم و پژوهــش  ــوزه عل ــاد در ح ــای فس ــی از زمینه ه در نتیجــه يک
درواقــع ايــن اســت کــه معیــار را بــر کمیــت می گذاريــم. بنابرايــن 
هــر عضــو هیــات علمــی جوانــی فکــر می کنــد کــه بايــد در کوتاه 
ــن  ــد. بنابراي ــتادی برس ــیاری واس ــب دانش ــک منص ــه ي ــدت ب م
وقتــی شــما بــدون مطالعــه جــدی و همــه جانبــه در حــوزه علــم 
ــاند. ــیب ها را می رس ــن آس ــويد اي ــرا می ش ــش کمیت گ و پژوه
نکتــه ديگــر ايــن اســت کــه اگــر شــما بخواهیــد روحیــه علمــی و 
ــد  ــد هــم می توانی ــی را گســترش بدهی ــه تحقیقات ــژه روحی ــه وي ب
راه هــای بنیــادی  را گســترش بدهیــد و هــم می توانیــد راهکارهای 
ــد.  ــعه بدهی ــوری را توس ــای ف ــم راهکاره ــی و ه ــعه ای میان توس
متاســفانه در همــه ايــن زمینه هــا اصــوال پرسشــی مطــرح نشــده و 
برايمــان مهــم نیســت. بــه عبــارت ديگــر اراده و اجمــاع جمعــی در 
میــان مــا بــرای آن کار وجــود نــدارد. شــايد هنجارهايــی در جامعــه 
جابجــا شــده اســت که حتــی بــرای پژوهــش و پژوهشــگر و اســتاد 

آن شــأن ســابق را قائــل نیســتند.
بنابرايـن دانشـجو هـم کـه وارد می شـود می خواهد بـه نوعی تقلب 
يـا  يک نوع فسـاد که متاسـفانه امـروز در بسـیاری از زمینه ها وجود 
دارد انجـام بدهـد. مـن تعجب می کنـم که شـايد در کمتريـن دوره 
يـا کشـوری ما رسـما گزارش های رسـمی داشـته باشـیم و بارها در 
شـورای انقـالب فرهنگـی هـم می شـنويم که مطرح شـده اسـت 
کـه مقاله، پايـان نامه و... می فروشـند. فکـر می کنم ايـن از کژتابی  
گذشـته اسـت، بلکـه ايـن يـک فسـاد گسـترده  و نهادينه شـده ای 
اسـت که حسـن و قبـح آن در حـوزه علم که همیشـه مقـدس بوده 

شکسـته شـده است.
ــتادی  ــا اس ــجو ي ــه دانش ــد ک ــور نمی ش ــته تص ــا در گذش اساس
ــک  ــه ي ــه ب ــت ک ــن اس ــم اي ــرد. گمان ــی بخ ــه اش را از جاي مقال
برنامه ريــزی جــدی احتیــاج داريــم کــه روحیــه پژوهــش و 
پرسشــگری و تفکــر نقــد را گســترش بدهیــم. بــه نظــرم يکــی از 
داليلــی کــه فســاد در همــه جــا مــی توانــد وجــود داشــته باشــد 
ايــن اســت کــه شــما شــاخه ها، رويکردهــا و نگرش هــای نقــد را 
در جامعــه بــه هــر بهانــه ای ببنديــد. وقتــی شــما تفکــر انتقــادی را 
گســترش بدهیــد، تــا ايــن انــدازه فســاد گســترش پیــدا نمی کنــد 

ــح آن شکســته شــود. کــه حســن و قب
موضـوع ديگـر کـه بـاز يـک نـوع کژتابـی اسـت و در دانشـگاه ها 
عـادت شـده، اين اسـت کـه حاصـل پژوهش هـای دانشـجويان را 
اسـتادان در ارتبـاط بـا تبـادل نمـره يا نظـام رعبـی که ايجاد شـده 
اسـت، بـه نـام خـود منتشـر می کننـد. ايـن خطرناکتريـن موضوع 
اسـت چرا که همان دانشـجويان بعدا اسـتاد می شـوند و می خواهند 

با همـان روش دانشـجويان و اسـتادان ديگـر را پـرورش بدهند. به 
عبـارت ديگـر آن قداسـت مفهـوم آمـوزش و پرورش وقتـی ريخته 
شـده اسـت زمینه هـای فسـاد فراهـم می شـود. می خواهـم بگويم 
کـه اينهـا مجموعـه اسـت که متاسـفانه رهـا شـده و مـا نیازمنديم 
که از طريق مطالعات پژوهشـی جـدی و تیم های پژوهشـی بتوانند 
اينها را آسـیب شناسـی بکنند البته در اين زمینه حوزه علوم انسـانی 

اوضـاع بهـم ريخته تـری دارد.

و  انســانی  علــوم  حــوزه  زمینه هــا  ایــن  در   ||
بکنــد؟ می توانــد  کمکــی  چــه  پژوهشــگاه 

ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــالت و پژوهش هاي ــه رس ــت ک ــی اس طبیع
ماموريــت بــرای حــوزه علــوم انســانی قائــل شــده ايــن اســت کــه 
تمــام اين هــا را آســیب شناســی بکنــد؛ يعنــی اينکــه زمینه هــای 
ــد.  ــی بکن ــیب شناس ــاد را آس ــی، اجتماعی...فس ــی، سیاس فرهنگ
متاســفانه ايــن قصــه ماننــد ويــروس اســت يعنــی شــناور اســت. 
ــی  ــد از مدت ــرد بع ــج می گی ــوزه ای نض ــاد در ح ــی فس ــی وقت يعن
ــم  ــرورش ه ــوزش و پ ــوزه آم ــه ح ــه ب ــروف مرتبط ــد ظ مانن
ــار  ــوزه اش دچ ــن ح ــه اي ــه و کشــوری ک ــر جامع ــد. وای ب می رس
ــوزه  ــن ح ــل اي ــارغ التحصی ــه ف ــه هم ــرا ک ــود. چ ــکل بش مش
ــگری  ــد و پرسش ــه نق ــد روحی ــما باي ــال ش ــر ح ــه ه ــتند.  ب هس
ــاد  ــاره فس ــرم درب ــه نظ ــا ب ــد. ام ــه  گســترش بدهی .... را در جامع
ــه داشــت  ــرد و برنام ــیار ســخت گیری ک ــد بس ــوزه باي ــن ح در اي
ــا  ــن ت ــه داد. م ــه آن را فیصل ــک گالي ــا ي ــط ب ــود فق و نمی ش
کنــون نديــده ام کــه گفتــه شــود برنامــه جــدی ای در زدودن ايــن 

ــود دارد. ــش وج ــم و پژوه ــوزه عل ــا در ح ناهنجاری ه
ــا و  ــج پژوهــش و برنامه ريزی ه ــن نتاي ــادی بی ــیار زي ــکاف بس ش
اجــرا وجــود دارد کــه همیشــه مانــع توســعه می شــود. بــه عبــارت 
ــت و  ديگــر پژوهــش و توســعه همــزاد هــم هســتند و رابطــه عل

معلولــی دارنــد.
نکته ديگر اين اسـت که شـکاف بسـیار زيـادی بین نتايـج پژوهش 
و برنامه ريزی هـا و اجـرا وجـود دارد کـه همیشـه مانـع توسـعه 
می شـود. بـه عبـارت ديگـر پژوهش و توسـعه همـزاد هم هسـتند 
و رابطـه علـت و معلولـی دارنـد. به محـض اينکه پژوهـش نحیف 
می شـود و فـارغ از کیفیـت می شـود توسـعه پايـدار و ماندگارتان به 
يک رويـا تبديـل می شـود و امکان پذير نیسـت. برای همین اسـت 

کـه مـدام در يک چرخـه شـیطانی دور مـی زنیم.
بــه گمانــم هفتــه پژوهــش بیشــتر بايــد بــه ايــن مقــوالت بــدون 
تعــارف و بــا صراحــت البته بــا رعايــت آداب نقد بپــردازد. متاســفانه 
معمــوال مــا آداب نقــد را نمی دانیــم چــرا کــه ديالــوگ و گفتگــوی 
ــه همیــن ســبب همــه  ــم.  ب ــاور نداري ــم و ب علمــی را يادنگرفته اي
ــس، در  ــا برعک ــم و ي ــی بینی ــره م ــیاه و تی ــی س ــا خیل ــز را ي چی
صورتیکــه ايــن قصه هــا در همــه جوامــع بــوده و هســت و خیلــی 
مهــم اســت کــه يــک اراده جمعــی در جامعــه باشــد کــه بــا درايت 

ــق بشــوند. ــد و موف ــار بزنن ــن آســیب ها را کن و خــردورزی اي

|| در کشــورهای توســعه یافتــه ســالم بــودن 
دانشــگاه ها و پژوهش هــا بســیار مهــم اســت، 
همانطــور کــه فرمودیــد بــه نوعــی یــک امــر مقــدس 
اســت امــا در کشــور مــا بــه ایــن گونــه نیســت چرا؟
ــی  ــتر کار فرهنگ ــته بیش ــه در گذش ــت ک ــن اس ــم اي ــن گمان م
و زمینــه ســازی کرده انــد و بــا هوشــمندی پذيرفته انــد کــه 
ــت  ــود دول ــی در خ ــز درون ــش و مغ ــا پژوه ــی دولت ه ــز بیرون مغ
ــود  ــه خ ــت ک ــت اس ــه درس ــت ک ــن اس ــم اي ــن گمان ــت. م اس
ــتگذاران  ــد و سیاس ــران ارش ــا مدي ــت، ام ــم اس ــه مه ــه جامع بدن
ــی  ــل قديم ــرب المث ــک ض ــا ي ــد. چینی ه ــیار مهم ان ــم بس ه
دارنــد کــه می گويــد کــه درنورديــدن درياهــا بســته بــه ســکان دار 
ــد  ــه  را اداره می کنن ــه جامع ــتند ک ــد هس ــران ارش ــت. مدي اس
ــا  ــی وقت ه ــه خیل ــره ک ــغله روزم ــن مش ــان را از اي ــد خودش باي
ــاور  ــد و ب ــا کنن ــد ره ــاد می کنن ــان ايج ــی برايم ــای غرب دولت ه

ــت. ــی اس ــای پژوهش ــا گروه ه ــی آنه ــن بیرون ــه مت ــد ک بکنن
بــرای همیــن اســت کــه حــدود ۶500 گــروه فکــر وجــود دارد کــه 
ــا اســت.  ــکا و 4 درصــد آن در افريق ــا و آمري ۶5 درصــد آن در اروپ

اگــر دقــت بکنیــد کارکردايــن گروه هــای فکــر در جهــان معاصــر 
ــدارد در  ــود ن ــاد وج ــر فس ــا ديگ ــاط دارد. در آنج ــعه ارتب ــا توس ب
دولت هــا ممکــن اســت کــه فســاد وجــود داشــته باشــد. داليلــش 
هــم ايــن اســت کــه بســیار بافســاد برخــورد می کننــد دوم اينکــه 

اگــر هــم وجــود داشــته باشــد قبــح آن ريختــه نشــده اســت.
 شــايد يکــی از راه هــای مبــارزه بــا آن ايــن اســت کــه مســئولین 
ــه  ــد ب ــاور برســند کــه ايــن گروه هــای فکــری اوال باي ــن ب ــه اي ب
ــرای  ــد و ب ــود بیاي ــه بوج ــد در جامع ــه و نظام من ــورت نهادين ص
همــه مســائل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کار بکننــد و در آنجا 
بــه هیــچ عنــوان غیــر از  نــاب مطــرح نباشــد. بــه نظــرم در آنجــا 
عشــق بــه گســترش علــم اســت کــه بايــد وجــود داشــته باشــد.

مـا نخبگان بسـیار مناسـب و دغدغه منـد داريم کـه بايـد قاعدتا در 
گروه هـای کار و فکری سـامان پیـدا بکنند و احسـاس امنیت بکنند 
و حداقل معیشـت رابرايشـان سـامان داده شود و احسـاس نشود که 
همه چیـز درگرو تبارگمـاری و پارتی بـازی و ارتباطات قبیلـه ای و... 
حتـی در حـوزه علـم اسـت. چـرا کـه ايـن مسـئله وقتی رسـانه ای 
می شـود و بازتـاب اجتماعی پیـدا می کند باليی سـهمگین  بر سـر 

باورهـای اجتماعـی وارد می کند.
ــی  ــرمايه اجتماع ــه س ــت ک ــن اس ــارتش اي ــیب و خس ــن آس اولی
ــته  ــی را نداش ــرمايه اجتماع ــر س ــرد. اگ ــن می ب ــاد را از بی و اعتم
ــه  ــودی در هم ــور عم ــه ط ــم ب ــی و ه ــور افق ــه ط ــم ب ــید ه باش
ابعــاد ســرمايه اجتماعــی در پائیــن تريــن نقطــه اســت کــه همــه 
اينهــا موضــوع پژوهــش اســت و بايــد روی آنهــا کار بشــود. چــرا 
ــود دارد.... ــردگی وج ــرا افس ــت؟ چ ــن اس ــی پائی ــرمايه اجتماع س
ــود. ــش بش ــد پژوه ــه می توان ــت ک ــواالتی اس ــا س ــه اين ه هم

نمــی خواهــم بگويــم کــه در قعــر جــدول هســتیم امــا وضعیــت 
خوبــی بــا آن ادعاهايــی کــه می کنیــم نداريــم. مــا چــه ســنخیتی 
ــم؟ اگــر  ــی و تاريخیمــان  و ادعاهايمــان داري ــا گنجینه هــای ادب ب
ــدول  ــه ج ــد در میان ــل باي ــیم، حداق ــو باش ــه الگ ــت ک ــرار نیس ق
ــاران  ــه معم ــد همیش ــا باي ــران م ــن رهب ــر م ــه نظ ــیم. ب باش

ــد. ــب بگیرن فســادناپذير تاريخــی لق
ــانه ای  ــه رس ــکلی در جامع ــی مش ــر از چندگاه ــفانه ه ــا متاس ام
ــذارد و  ــد گ ــه خواه ــر جامع ــدی ب ــی ب ــار خیل ــه آث ــود ک می ش
وقتــی اعتمــاد در جامعــه صدمــه می بینــد ديگــر اعتمــاد بــه علــم، 
ــرار  ــعاع ق ــت ش ــع تح ــای مرج ــگر و گروه ه ــش، پژوهش پژوه
ــتند.  ــاع نیس ــل ارج ــر مح ــع ديگ ــای مرج ــد و گروه ه می گیرن
ــد و مــا  می خواهــم بگويــم اگــر وضعیــت می خواهــد ســامان بیاب
بــه طــور واقعــی در مســیر توســعه قــرار بگیريــم چــاره ای نداريــم 
کــه همــه اينهــا را جــدی ببینیــم و بــرای همــه آنهــا برنامه ريــزی 
داشــته باشــیم.  بــرای اينکــه بــرای همــه اينهــا يــک بــاور و اجماع 
ــق و  ــای تحقی ــه گروه ه ــت ک ــن اس ــه اش اي ــود الزم ــاد بش ايج

ــم. ــه طــور جــدی ســاختارمند بکنی پژوهشــگری خودمــان را ب

ــه  ــش و ب ــه پژوه ــاره هفت ــی درب ــه خاص ــر نکت || اگ
ویــژه نقــش پژوهشــگاه در جامعــه داریــد بفرمائیــد.

ــن  ــالتش اي ــم رس ــگاه ه ــود پژوهش ــه خ ــت ک ــن اس ــورم اي تص
اســت کــه در ايــن مجموعــه نکاتــی کــه عــرض کــردم پیشــتاز 
و پیــش قــدم بشــود. يکــی از رســالت های پژوهشــگاه ايــن 
اســت کــه کارهــای بنیــادی بکنــد و بســیاری از ايــن موضوعــات 
پژوهشــی می توانــد نطفــه اش در همیــن پژوهشــگاه درحوزه هــای 
مختلــف بســته شــود. درنتیجــه حتــی اگــر بــه طــور آزمايشــی هم 
شــده می تــوان ايــن ايــده را پخته تــر کــرد و پــرورش داد و در يــک 
فراينــد تضــارب آرا و عقايــد ايــن را بــه يــک نظــام فکــری تبديــل 
ــکده ها  ــن پژوهش ــون اي ــی چ ــور تجرب ــه ط ــه ب ــرد و همیش ک
ــل وارد  ــا در عم ــی دولت ه ــن بیرون ــوان مت ــه عن ــد ب ــود دارن وج
ــع  ــش جام ــم و نق ــزی شش ــه ري ــد برنام ــی مانن برنامه ريزری هاي
ــه هــر حــال ايــن موسســات و  ــود. ب کشــور و... بیشــتر اثرگــذار ب
ــازی  ــش را ب ــن نق ــه اي ــتند ک ــان هس ــر جه ــا در سراس آکادمی ه
می کننــد امــا بايــد خواســتگار هــم باشــد يعنــی بــاور بــه پژوهــش 
و نتايــج پژوهــش و توســعه و آســیب هايی کــه وجــود دارد باشــد. 
ــرف  ــد از ط ــت و باي ــی اس ــی بحران ــت در ايران ــم وضعی ــه گمان ب

رئیــس جمهــور بــرای آن کمیتــه بحــران تشــکیل شــود.
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ـــو گـفتــگـ

جریان  ایرانی  جامعه  که  است  سده  یک  از  بیش 
روشنفکری را تجربه می کند. در این میان شاید به یقین 
بتوان گفت یکی از چهره های بسیار تاثیر گذار و مقبول 
از  این جریان مرحوم دکتر علی شریعتی است. یکی 
مواردی که به نوعی میان شریعتی با دیگران در جریان 
روشنفکری تمایز ایجاد کرده است و در شکل دادن به 
جایگاه اجتماعی او موثر بوده است، چهره اعتراضی است 
که به وضع موجود حتی به پایگاه روشنفکری ای که خود 

از بستر آن سر برآورده اند.
از این رو بر آن شدیم تا با پرویز امینی جامعه شناس 
سیاسی، پیرامون اندیشه های مرحوم دکتر علی شریعتی 

بپردازیم. گفتگو  به 

ــه  ــریعتی از چ ــر ش ــا دکت ــه ب ــما مواجه ــرای ش || ب
ــتری دارد؟  ــت بیش ــی موضوعی وجه

ــای  ــیاری و از منظره ــای بس ــرف ه ــريعتی ح ــر ش ــاره دکت درب
مختلــف زده اســت. دکتــر شــريعتی از نظــر اجتماعــی پديــده بــی 
تکــراری در »حــوزه عمومــی« در زمانــه ماســت. نــه پیــش از او و 
نــه بعــد از او از بیــن خیــل روشــنفکران و ديگرانــی کــه بــه نوعــی 
در حــوزه عمومــی ظهــور و بــروز داشــته انــد، نتوانســته در مقیــاس 
و ابعــاد دکتــر شــريعتی »اجتماعــی« بشــوند. البتــه اعجــاز کلمــات 
ــت  ــا و صمیمی ــی و صف ــی ادب ــی و تواناي ــدرت خطاب ــر و ق دکت
شــريعتی بــا مخاطــب جــوان و مســايلی از ايــن دســت در ظهــور 
پرقــدرت شــريعتی در حــوزه اجتماعــی موثــر بــوده اســت امــا اينها 
ــن  ــه م ــورد عالق ــن پرســش م ــی نیســت. بنابراي ــه نظــرم کاف ب
کــه در چارچــوب جامعــه شناســی انديشــه مــی تــوان آن را طــرح 
کــرد ايــن اســت دکتــر شــريعتی چــه تفکــری را خصوصــا در دهــه 
چهــل و پنجــاه نمايندگــی مــی کــرد و چــرا چنیــن بازخــوردی از 

نظــر اجتماعــی داشــت؟

|| لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.
ــر  ــش تفک ــوام بخ ــانه ذات ق ــه پديدارشناس ــرم در مواجه ــه نظ ب
شــريعتی »انديشــه معطــوف بــه عمــل و تغییــر« اســت. در واقــع 
ــوع  ــال موض ــت« ب ــو معرف ــا ه ــه م ــت ب ــريعتی »معرف ــرای ش ب
اســت بلکــه انديشــه ای مــورد توجــه اوســت کــه در عمــل موجــد 
تغییــر وضعیــت موجــود شــود. ايــن ســاختار فکــری بــه طــور ذاتی 
بــا اعتــراض بــه وضــع موجــود و بــا هــر چیــزی کــه توجیــه گــر 
وضــع موجــود و هرکســی حافــظ وضــع موجــود باشــد، هــم بســته 

اســت.
ــر  ــه ناگزي ــريعتی ب ــر در ش ــل و تغیی ــه عم ــوف ب ــه معط انديش
ــه  ــبت ب ــا نس ــه ي ــد ک ــرار می ده ــزی ق ــر چی ــر ه وی را در براب
ــوس  ــای محس ــا و غم ه ــان ها و درده ــی انس ــای زندگ واقعیت ه
آنهــا بی تفــاوت اســت يــا خــود را از مســئولیت تغییــر ايــن 
وضعیت هــا معــاف کــرده اســت. فلســفه و فیلســوفان بــه معنــای 
رايــج اش کــه تنهــا دغدغه فهــم حقايــق عالــم را دارد، يکــی از آن 
ــد شــريعتی اســت. ــراض و نق ــورد اعت ــه م ــی اســت ک بخش هاي
شــريعتی در ســیمای محمــد)ص( در مقايســه بیــن قیصــر و 
حکیــم بــا نبــی و پیامبــر بــه ســراغ اعاظــم فالســفه يعنی ســقراط 
ــل  ــوع تعق ــوان رب الن ــه عن ــد از وی ب ــس از تمجی ــی رود و پ م
ــد؟  ــه می خوان ــه چ ــا وی ب ــوازد: ام ــن او را می ن ــری، اينچنی بش
ــی ارزد؟  ــه م ــه چ ــت. ب ــخ گف ــد پاس ــوفان می توانن ــا فیلس تنه
ــن  ــردم آت ــا م ــنجید؛ ام ــد س ــق می توانن ــیفتگان منط ــا ش تنه
ــر  ــد. اگ ــی نمی دانن ــچ زمان ــی، هی ــچ زمین ــردم هی ــد، م نمی دانن
ســقراط و شــاگردانش را از تاريــخ برداريــم، چــه خواهــد شــد؟ تنهــا 

کتابخانه هــا و مدرســه ها بــه فريــاد خواهنــد آمــد؛ امــا مــردم آگاه 
ــری و آزادی همیــن مواجهــه را  ــا در عرفــان براب نخواهنــد شــد. ي
ــا از نظــر معنــوی و  ــا ايــن کــه موالن ــوی دارد. شــريعتی ب ــا مول ب
ــون مــی  ــی را در صــدر همــه موجــودات انســانی کــه تاکن اخالق
شناســد، مــی نشــاند، امــا ايــن ادعــارا دارد کــه کنــد وجــود و عــدم 
ــان خويــش  ــة اســالمی زم ــا جامع ــه ي ــا قونی ــخ ي ــة بل او در جامع
ــاوت  ــی تف ــش ب ــه پیرامون ــرا او نســبت ب ــدارد، زي ــی ن ــچ فرق هی

ــت.  اس
  

|| عبـارت ثقیل و سـنگین شـریعتی درباره فلیسـوفان 
در چنیـن فضایی اسـت کـه بیان می شـود؟

بلــه چون اســاس بودن عمــل و تغییــر در انديشــه شــريعتی موجب 
می شــود کــه وی حتــی  بــه برتــری اســپارتاکوس بی ســواد رهبــر 
بــردگان معتــرض روم نســبت بــه ســقراط و افالطــون و ارســطو در 
غــرب و نیــز بــه برتــری ابــوذر عــرب و بــدوی بــه ابوعلــی ســینا و 
ابــن رشــد و مالصــدرا در شــرق حکــم کنــد. بنابرايــن  شــريعتی در 
ــج و  ــه وضعیــت رن ــی فالســفه نســبت ب ــی تفاوت ــه ب ــراض ب اعت
درد مــردم زمانــه خــود، عبــارت تندتــری دارد کــه آنهــا را پفیــوزان 

ــد. ــخ می دان تاري

|| گفتیــد شــریعتی همیــن موضــع را نیــز نســبت بــه 
ــم دارد؟ عل

بلــه شــريعتی با علــم به معنــای رايــج و متعارفــش )پوزيتیويســتی( 
کــه مدعــای بــی طرفــی داشــت، همانگونــه روبــرو می شــود کــه 
ــم را  ــی عل ــی طرف ــای ب ــرده اســت و ادع ــه ک ــا فلســفه مواجه ب
ــرن  ــا ق ــد. اساس ــی می کن ــتم تلق ــرن بیس ــه ق ــن فاجع بزرگتري
ــرن انحطــاط مــی دانســت. چــرا  بیســتم را برعکــس بســیاری ق
ــد  ــم باي ــم و عل ــم »عال ــا طــرح و تحکی ــم  ب ــدان عال کــه قدرتمن
بــی طــرف باشــد«. نوابــغ علمــی را بــه خدمــت خــود درآورده انــد.
شــريعتی علــم بــی طرفــی را کــه تنهــا رســالت خــود را بیــان »چه 
ــرده  ــزار و ب ــزدور و اب ــد، م ــی« می دان ــت خارج ــت« و »واقعی هس
ــت  ــن وضعی ــم در اي ــريعتی، عل ــی آورد. ش ــاب م ــه حس زر و زور ب
ــا  ــم ب ــد و از ازدواج عل ــل می کن ــرمايه داری تحلی ــت س را در خدم
ــول و  ــه، پ ــن ازدواج، صاحبخان ــه در اي ــد ک ــخن می گوي ــول س پ

ــت. ــم اس ــور، عل نفقه خ
در نــگاه شــريعتی اگــر جامعه شناســی بــه مــا نگويــد کــه چگونــه 
بايــد جامعــه را تغییــر داد، هیــچ ارزشــی نــدارد. شــريعتی همانگونه 
کــه فیلســوفانی را کــه تنهــا بــه شــناخت واقعیــت خارجــی اکتفــا 

می کردنــد، بــا تندتريــن عبارت هــا )فیلســوفان پفیــوزان تاريخنــد( 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه شناســی ک ــت جامع ــر وضعی ــا ذک ــود، ب ــه ب نواخت
ابرازعقیــده شــخصی خــود، از تدريــس محــروم شــده بــود، مجــددا 
ــاره بی طرفــی علمــی بــکار می گیــرد و  همــان ادبیــات تنــد را درب
ــرای جامعه شــناس  ــوم می شــود کــه ب ــس معل ــد کــه پ مــی گوي
بــودن، اول آدم بايــد تمريــن پفیــوزی بکنــد و بعــد بشــود 

جامعه شــناس!

ــم و  ــام دانایی)عل ــن دو نظ ــی ای ــریعتی در نف || ش
ــی دارد؟ ــنهاد ایجاب ــه پیش ــفه( چ فلس

شــريعتی بــه جــای بینــش فلســفی و بینــش علمــی، از ايدئولــوژی 
ــنفکر  ــم از روش ــوف و عال ــای فیلس ــه ج ــک و ب ــگاه ايدئولوژي و ن
بــه عنــوان کســی کــه دارنــده بینــش ايدئولوژيکــی اســت، دفــاع 

می کنــد.
شــريعتی در تعريــف ايدئولــوژی، آن را يــک آگاهــی خــاص 
ــع  ــِد« وض ــد باش ــه باي ــه چگون ــه ب ــان آگاهان ــه »ايم ــد ک می دان
موجــود اســت. يکــی از تفاوت هــای ايدئولــوژی بــا علــم و فلســفه 
در شــريعتی ايــن اســت کــه ايدئولــوژی حرکــت آفريــن و تاريــخ 

ــاز اســت. س
ــه  ــانی ک ــه کس ــود، از هم ــارت ب ــر عب ــخ بش ــنفکر در تاري روش
ــه و  ــت جامع ــه حرک ــل ب ــوژی( تبدي ــان )ايدئول ــی خاصش آگاه
هدايــت توده هــای زمــان خودشــان شــده اســت. ايــن اســت کــه 
ــرده  ــاد نک ــی ايج ــا حرکت ــت، ام ــوف اس ــطو فیلس ــم ارس می بینی
ــم  ــداده اســت....؛ بطلمیــوس عال ــه قومــش ن اســت....؛ هدايتــی ب
اســت.... امــا کوچکتريــن تاثیــری روی سرنوشــت جامعــه خــودش 
نداشــته؛ بــه طــوری کــه اگــر مــردم آتــن هزارتــا مثــل ارســطو و 
افالطــون و بطلمیــوس داشــتند، وضــع زندگــی مــردم بدتــر بــود 
ــد و  ــد هــی می دادن ــد، باي ــده بودن ــط مصرف کنن ــا فق ــون آن ه چ

اين هــا می خوردنــد و حــرف مفــت می زدنــد.

|| مواجهــه دکتــر شــریعتی بــا اســالم از همیــن منظر 
بــود؟

بلــه شــريعتی حتــی بــه اســالم نیــز از همیــن منظــر نــگاه می کند 
ــه  ــالم ب ــی و اس ــالم علم ــک را از اس ــالم ايدئولوژي ــاب اس و حس
مثابــه فرهنــگ جــدا می کنــد. چــرا کــه اســالم بــه مثابــه فرهنگ 
ــا  ــرور اســت ام ــم، مجتهــد پ ــه عل ــه مثاب ــرور و اســالم ب ــم پ عال
اســالم بــه مثابــه ايدئولــوژی، مجاهــد پــرور اســت و ابوذرغفــاری 
اســت کــه نمــاد ايــن اســالم ايدئولوژيــک اســت و شــريعتی پــس 

پرویز امینی در گفتگو با مهر:

تفکر شریعتی، معطوف به عمل و تغییر است/ ایدئولوژی از منظر شریعتی
نوید    یکتاپرست
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ـــو گـفتــگـ

از ترجمــه »ســلمان پــاک لويــی ماســینیون«، يکســره 
معطــوف بــه ابوذر اســت کــه نمــاد انديشــه معطــوف به 

عمــل و تغییــر و بنابرايــن نمــاد »اعتراض«اســت.
پــدر شــريعتی در وصــف پیوســتگی شــريعتی بــا ابــوذر، 
بیــان روشــنگری دارد: يکــی از صفــات خــوب پســر من، 
اســتقامت او در راه عقیــده اش بــود. بــه عنــوان شــاهد در 
کالس پنجــم دانشســرا بــود کــه کتــاب ابــوذر را ترجمه 
کــرد.... از آن زمــان تــا ســاعتی کــه از دنیــا رفــت، راه او 

راه ابــوذر بــود.
 

|| بنابرایـن نـوع نگاه ظاهـرا پارادوکسـیکال 
شـریعتی به مقوالتـی مثل مذهـب، روحانیت، 
همیـن  در  تـوان  مـی  را  و...  روشـنفکری 

چارچـوب فهمیـد؟
ــوالت نگــه  ــن مق ــوم اي ــه عم ــه شــريعتی نســبت ب بل
و قضــاوت دوگانــه دارد. از يــک ســو ســتايش و از 
ديگــر ســو نقــد و اعتــراض دارد. باالتريــن تمجیدهــا و 
ــال هــم   ــت دارد. مث ــه روحانی ــان ب ــا را توام ــراض ه اعت
ــا  ــت و ســرمايه مارکــس دارد ب ــی از ديــن و دول برگردان
عنــوان تیــغ و طــال و تســبیح کــه تســبیح نمــاد مذهــب 
و روحانیــت اســت امــا کــدام مذهــب و روحانیــت؟ 
ــری هــا و  ــه نابراب ــزار توجی ــه اب ــی ک مذهــب و روحانیت

ــت. ــا و ...اس ــم ه ظل
در طـرف مقابل باالترين تمجیدها از روحانیـت را دارد که 
مثال عمـر روشـنفکری طلبه هـا تا پايـان عمر اسـت در 
مقابـل دانشـگاهی ها که بعـد از يـک دوره تحصیل مثال 
چهارسـاله تمـام مـی شـود. يا پـای هیچ سـند و قـرارداد 
اسـتعماری امضـای يـک روحانی نیسـت. دوگانه تشـیع 
علـوی و صفـوی در همیـن چارچـوب قابـل فهم اسـت. 
تشـیعی کـه سـاکت و محافظـه کار و توجیـه گر اسـت، 
تشیع سـیاه و صفوی اسـت اما تشـیعی که بر محرومیت 
هـا و ظلـم ها می خروشـد تشـیع سـرخ و علوی اسـت.

ــه طــرح  ــاره  بخــش دوم پرسشــی ک || درب
ــع  ــرف و موض ــرا ح ــه چ ــن ک ــد، ای کردی
اندیشــه ای شــریعتی در ایــن مقیــاس 
توانســت اجتماعــی بشــود نیــز اجمــاال 

ــد؟  ــح بدهی توضی
مفــروض مــن ايــن اســت کــه  بیــن انديشــه و شــرايط 
ــن  ــرار اســت. بنابراي اجتماعــی نســبت ديالکتیکــی برق
انديشــه هــا در شــرايط گوناگــون اجتماعــی بازخوردهای 
ــد.   ــدا مــی کنن متفاوتــی از نظــر  مصــرف اجتماعــی پی
ــاه  ــل و پنج ــه چه ــريعتی در ده ــه ش ــری ک ــن تفک اي
ــب ذهنیــت اجتماعــی  نمايندگــی مــی کــرد، وجــه غال
ــو در ناخــودآگاه جمعــی جامعــه ايــران  ــود. در واقــع ول ب
خصــوص نســل جــوان دهــه چهــل و پنجــاه يــک نــوع 
ــود  ــريعتی وج ــری ش ــع فک ــن موض ــه اي ــودگی ب گش

ــت. داش
ــد ، گارد  ــرح ش ــر ط ــکل از تفک ــن ش ــا اي ــن ت بنابراي
ــرايط  ــع ش ــد. در واق ــوده ش ــه روی آن گش ــه ب جامع
اجتماعــی و ذهنیــت اجتماعــی ايــن مقطــع در 
ــی  ــده ب ــک پدي ــوان ي ــه عن ــريعتی ب ــیدن ش برکش
ــت.  ــی داش ــش اساس ــی نق ــوزه عموم ــرار در ح تک
آنچنانــی کــه مــی بینیــم در دهــه پنجــاه ايــن 
ــن  ــی از همی ــده پرقدرت ــا نماين ــی ب ــت اجتماع ذهنی
ــور  ــه ط ــه ب ــری ک ــی(، تفک ــام خمین ــس تفکر)ام جن
ــت، در  ــود اس ــت موج ــر وضعی ــی تغیی ــادی در پ بنی
ــی  ــد م ــود و پیون ــی ش ــته م ــطح همبس ــن س باالتري
خــورد و انقــالب اســالمی بــه عنــوان يــک اعتــراض 
ــا جهــت ايجــاد  تغییــر  ــه وضــع موجــود و ب ــزرگ ب ب
ــود. ــی ش ــق م ــاه محق ــه پنج ــر ده ــن در اواخ بنیادي

فرهنگ،  سیاست،  پیوند  با  مقاومتی  »اقتصاد  همایش 
اقتصاد« با همکاری مراکز مختلف مانند مرکز پژوهش 
های صدرا، دفتر تاریخ و تمدن، خانه مشروطیت، دفتر نشر 
آثار مقام معظم رهبری)موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی( و... در اسفند ماه برگزار می شود. این 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 
با  تا  رفتیم  همایش  علمی  دبیر  حقانی،  موسی  به سراغ 
با این  وی گفتگو کنیم. متن زیر مشروح گفتگوی مهر 

است؛ تاریخ  پژوهشگر 

|| اهمیــت موضــوع اقتصــاد مقاومتــی از بعــد تاریخــی 
و بازخوانــی آن از چــه حیثــی اســت و ضــرورت چنیــن 

بازخوانــی چیســت؟
اگرچـه موضـوع اقتصـاد مقاومتـی چند سـالی اسـت در ايـران مطرح 
شـده اسـت اما ريشـه های تاريخی عمیقـی دارد. ما به بحـث صرفا از 
منظـر اقتصادی نـگاه نمی کنیم. اقتصـاد مقاومتی جنبـه های هويتی 

هـم دارد کـه بیانگر يک جريـان در تاريخ ماسـت.
يــک نــگاه ايــن اســت کــه اساســا مقاومــت در برابــر غــرب را بــی 
فايــده مــی دانــد و معتقد اســت بايــد درهــا را بــاز کــرد و بــرای آمدن 
آنهــا بايــد بــه آنهــا انگیــزه دهیــم و معمــوال در غالــب امتیــازات و... 
مطــرح مــی شــود کــه پیشــینه ای تقريبــا ۲00 ســاله در تاريــخ مــا 
دارد و يــک جريــان معتقــد اســت مــا بايــد از ظرفیــت هــای داخلــی 
خــود بــرای رفــع نیازمنــدی هــای کشــور اســتفاده کنیــم و اگــر الزم 
شــد از تجربیــات ديگــران هــم بهــره مــی بريــم ولــی مبنــا اتــکا بــه 

درون و ظرفیــت هــای درونــی اســت.
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــه بح ــی ب ــر هويت ــم از منظ ــر بخواهی اگ
ــل  ــه قائ ــی ک ــا و جريانات ــوب و منشــورات علم ــم در مکت ــگاه کنی ن
ــر تهاجــم اقتصــادی غــرب هســتند صیانــت از  ــه مقاومــت در براب ب
ســرمايه ملــی را مــی بینیــم کــه در خصــوص پیشــرفت بــا الگوهای 

ــد. ــه دارن ــرح و برنام ــالمی ط ــی و اس ايران

ــی  ــت هاي ــم بررســی و نشــان دادن ظرفی ــک منظــر عل ــخ از ي تاري
ــی  ــاله تاريخ ــد هزارس ــینه چن ــا پیش ــی دارد. م ــر ملت ــه ه ــت ک اس

ــتیم. ــرودی داش ــراز و ف ــم و در آن ف داري
ــه  ــد ب ــرض ش ــه ع ــی ک ــل دو جريان ــت در عرصــه تقاب ــن ظرفی اي
دســت آمــده و مــی توانیــم تقابلــی کــه مرجعیــت شــیعه بــا جريــان 
تهاجــم و نفــوذ اقتصــادی داشــته را مــورد واکاوی قــرار دهیــم. طرف 
ــا  ــت و م ــا انداخ ــور ج ــود را در کش ــرف خ ــی ح ــا توجیه ــل ب مقاب

همچنــان هــم بــا مســئله درگیــر هســتیم.
ــن  ــان دادن اي ــم نش ــام دهی ــد انج ــا باي ــه م ــی ک ــی از کارهاي يک
ــه تاريخــی مقاومــت ملــت  ظرفیــت هاســت. اگــر مــا بتوانیــم عقب
ايــران در برابــر تهاجــم غــرب را نشــان دهیــم مــی توانیــم زمینــه به 
فعلیــت درآمــدن آنچــه کــه آرزوی مــردم ايــران و مرجعیــت شــیعه 

ــم. ــه وجــود بیاوري ــوده را ب ب
بــا ظرفیتــی کــه امــروز داريــم مــی توانیــم ايــن بازنگــری را داشــته 
ــم داشــت و  باشــیم کــه هــم در خــالل نشســت هايــی کــه خواهی

ــه آن پرداختــه خواهــد شــد. هــم در مقــاالت ب

ــداران  ــل طرف ــی تقاب ــد بازخوان ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــا  ــخ ب ــول تاری ــرا در ط ــه غربگ ــی و جبه ــت مل هوی
حلقــه مفقــوده ای مواجــه اســت و آن موضوع اســتعمار 
ــن  ــتعمارگران در ای ــات اس ــی اقدام ــت. بازخوان اس

ــی دارد؟ ــه جایگاه ــه چ حیط
مـا هـم بايد نقاط قـوت خـود را ببینیم و هم نقـاط ضعـف را و بعد هم 
بايـد بـه طور جدی آسـیب شناسـی شـود که چـرا در مقاطـع مختلف 
ضعیـف بـوده ايم. در اين بررسـی بايد چنـد نکته را لحـاظ کنیم. يکی 
نقـش اسـتعمار و اسـتکبار در تاريـخ معاصر ايران اسـت که متاسـفانه 
برخـی آن را يـا ناديده مـی گیرند و يا ناديـده می پندارنـد. برخی مايل 
انـد همـه مسـايل را به مشـکالت داخلـی احاله دهنـد و مـی خواهند 
ايـن نتیجـه را بگیرنـد کـه انديشـه دينـی و اساسـا انديشـه مفاومت 
ناکارامـد اسـت و طـرح و برنامه نـدارد و صرفـا اين مقاومت از سـر بی 

خردی و نوسـتیزی اسـت.
لــذا وقتــی بحــث نوگرايــی يــا مدرنیزاســیون مطــرح مــی شــود هــر 
ــد  ــی کن ــاد م ــود و انتق ــی ش ــر م ــرا درگی ــن ماج ــا اي ــه ب کســی ک
ــن االن هــم  ــه ارتجــاع و عقــب ماندگــی متهــم مــی شــود. همی ب
ــه دوره شــتر  اگــر نقــد وارد شــود مــی گوينــد مــی خواهیــد مــا را ب

موسی حقانی در گفتگو با مهر:

عقبه تاریخی مقاومت مردم ایران
 در برابر غرب را بازخوانی کنیم
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ـــو گـفتــگـ

ســواری بازگردانیــد! در حالــی کــه غــرب و اســتکبار و اســتعمار در 
ايــن تهاجــم نقــش اصلــی را دارنــد و بــرای اينکــه موفــق شــوند 

ــد. ــی کنن ــف م ســازوکارهای گســترده ای را تعري
مثـال در حوزه فرهنگـی کار جدی ای برای شـبیه سـازی انجام می 
شـود. شـبیه سـازی بـه اين معنـی که مـا غـرب را راحـت بپذيريم. 
البتـه اشـتباهاتی در ايـن بیـن رخ مـی دهد. مثـال هم روشـنفکران 
غیـر دينی ما اشـتباه مـی کنند -غیـر از کسـانی که تعمـد دارند- و 
هم برخـی اوقات کسـانی کـه در دايره روشـنفکری دينی قـرار می 
گیرنـد به خطـا می رونـد. مثـال تعبیری که منتسـب به سـیدجمال 
الدين اسـد آبادی اسـت کـه می گويـد به غـرب رفتم اسـالم ديدم 
و مسـلمان نديـدم و به کشـورهای اسـالمی آمدم مسـلمان ديدم و 
اسـالم نديـدم. اين بیانگر عدم شـناخت دقیق غرب و عدم شـناخت 

دقیـق خـود و ظرفیت هـای خودی اسـت.
برخــی آشــنايی ابتدايــی بــا غــرب پیــدا مــی کننــد و نظــم و نــوع 
ــا را  ــن حــرف ه ــه اي ــد بالفاصل ــی بینن ــه را در آنجــا م اداره جامع

تکــرار مــی کننــد.
ســید جمــال الديــن در مقاطعــی خیلــی برجســته بــر ضــد انگلیس 
ــدرت  ــه دوران پرق ــت ب ــد و بازگش ــی کن ــت م ــتعمار صحب و اس
جوامــع اســالمی را مطــرح مــی کنــد هــر چنــد بــه نظــر مــن در 
آســیب شناســی او مشــکل وجــود دارد و خــوب نمــی توانــد آســیب 
ــد  ــی کن ــرح م ــئله را مط ــن مس ــره اي ــی باالخ ــد ول ــی کن شناس
ــع  ــرون رفــت جوام ــز ب ــن اســت کــه مــی خواهــد ت و مدعــی اي
ــه  ــی ک ــی و سیاس ــای علم ــت در تکاپوه ــالمی را از آن وضعی اس

ــد. ــه کن داشــته ارائ
ولـی عمال مـی بینیـم که ايـن اتفـاق نمی افتـد و نوعی شـیفتگی 
نسـبت بـه غـرب و نوعـی پذيـرش نسـبت بـه غـرب در ايـن نگاه 
وجـود دارد کـه مـا را بـه بیراهه مـی برد. لذا يک مسـئله اسـتعمار و 
عملکـرد آن اسـت که عزم جـدی آن بر عقب نگه داشـتن و نابودی 
ايـران بـود و برخـی اين را يـا نفهمیدنـد و يـا تعمـدا آن را کم رنگ 
کردنـد و به اين سـمت رفتنـد که گفتند مـا بايد به غربی هـا انگیزه 
دهیـم و انواع و اقسـام امتیـازات به آنها داده شـد اما هیـچ اتفاقی در 

ايـران رخ نداد.
ــی شــود و از  ــران صنعت ــد اي ــم مــی گیرن ــا دهــه 40 کــه تصمی ت
همــان ابتــدا کــه مــا بــا غــرب مواجــه شــديم، بعضــی هــا در بــاغ 
ســبز را بــه مــا نشــان دادنــد و بحــث ايــن بــود کــه غربــی هــا می 
آينــد و ايــران را آبــاد مــی کننــد. حتــی فــردی ماننــد ملکــم خــان 
پــا را از ايــن فراتــر مــی گــذارد و مــی گويــد اگــر ايــن را پذيرفتیــد 
کــه هیــچ وگرنــه چــون لیاقــت اســتفاده از منابــع خودتــان را نداريد 
غــرب بايــد بیايــد و ايــن را در اختیــار بگیــرد و نعمــات خــدا را بــه 

فعلیــت برســاند.
بحــث او ايــن اســت کــه خداونــد نعمــت هــای خــود را بــه همــه 
مــی دهــد امــا بعضــی هــا لیاقــت اســتفاده از آن را ندارنــد لــذا ايــن 
نعمــات نبايــد معطــل بمانــد و بايــد بــه کســی داده شــود کــه ايــن 
ــم  ــت. ه ــی اس ــدن غرب ــرب و تم ــور او غ ــت را دارد و منظ لیاق
تهاجــم غــرب و هــم ايــن تفکــری کــه آن را تئوريــزه مــی کنــد 

بســیار مهــم اســت.

|| بـه نظر می رسـد در طـول تاریخ نوعـی اجنبی گری 
در حـوزه اقتصـاد را شـاهد هسـتیم. ایـن دیـدگاه به 
نوعـی در شـرایط کنونـی نیز پیگیـری می شـود، لطفا 

ابعاد تاریخـی این مسـئله را تحلیـل کنید.
ــزوم اينکــه مــی بايســت از غــرب تبعیــت کنیــم و از فــرق ســر  ل
تــا ناخــن پــا غربــی شــويم در چارچــوب نفــی خــودی و توانمنــدی 
ــیعه  ــت ش ــل مرجعی ــود. در مقاب ــی ش ــل م ــودی تحلی ــای خ ه
اگرچــه همــه زوايــای غــرب و تهاجــم آن را در آن مقطع شناســايی 
نکــرده باشــد امــا غــرب را بــه عنــوان يــک نیــروی مهاجــم کــه 
ــرف  ــد آن تص ــود و قص ــی ش ــالمی م ــای اس ــرزمین ه وارد س
ــالمی  ــی و اس ــگ دين ــودی فرهن ــالمی و ناب ــای اس ــرزمین ه س
ــت  ــرای مقاوم ــه ب ــی ک ــر امکان ــود و ه ــی ش ــه م اســت را متوج
بــه دســت مــی آورد از آن اســتفاده مــی کنــد و در ايــن خصــوص 

هوشــمندانه عمــل کــرد.
مشــکل ايــن اســت کــه جريــان نفــوذ در دوره قاجــار به نحــوی در 

دســت انــدرکاران کشــور نفــوذ کــرده بــود کــه عمــاًل ايــن فرصت 
را بــه جريــان مقاومــت نمــی دادنــد کــه نظريــات خــود را اجرايی و 
عملیاتــی کنــد و اگــر هــم يــک جايــی مــی شــد آنقــدر کارشــکنی 

صــورت مــی گرفــت کــه عمــال کار از دســت خــارج مــی شــد.
من يـک مثال مطـرح می کنم کـه خیلی هم بـه اقتصـاد مقاومتی 
بـه طور مسـتقیم ارتبـاط نـدارد. جنگ هـای تحمیلی روسـیه علیه 
ايـران دو دوره بـود کـه يـک دوره آن ده سـال طول کشـید. اين ده 
سـال برای مـا شکسـت نظامی بـه همـراه نداشـت. روس بـا همه 
امکاناتی که داشـت می توانسـت مـا را در عرصه نظامی با شکسـت 
مواجـه کنـد. در همین جـا درسـت وقتی بحـث مقاومـت و فتاوای 
مراجـع شـیعه مطرح مـی شـود و صحنـه نبـرد را عوض مـی کند، 
جريانـی وارد مـی شـود و مـی گويـد راه حل نظامـی وجود نـدارد و 
مقاومـت بی فايـده اسـت و وقتی می تـوان با گفتگو مسـئله را حل 
کـرد چـرا بايد بجنگیـم و هزينه بدهیـم؟ لذا ظرفیت هـای مقاومت 

را از آن مـی گیرد.
وقتــی قــراداد رويتــر بــا واســطه گــری امثــال میــرزا حســین خــان 
سپهســاالر و ملکــم خــان و... بــه کشــور مــا تحمیــل مــی شــود، 
مرحــوم آيــت اهلل حــاج مالعلــی کنــی مقاومــت مــی کنــد و شــاه 
ــک  ــن ي ــد. اي ــی زن ــم م ــه ه ــرارداد را ب ــد و ق ــی کن ــد م را تهدي
ظرفیــت اســت کــه احســاس خطــر مــی کنــد و در حــوزه هــای 

مختلــف سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی مقاومــت مــی کنــد.
ــی  ــای کن ــاز آق ــدازد و ب ــی ان ــونری را راه م ــان فراماس ــم خ ملک
مقاومــت مــی کنــد و بــه شــاه مــی گويــد اگــر ايــن تشــکیالت در 
ايــران راه بیفتــد نــه ســلطنت تــو مــی مانــد و نــه از اســالم چیــزی 
باقــی مــی مانــد. لــذا مــی خواهــم بگويــم تشــخیص خــوب بــوده 

اســت و مقاومــت صــورت گرفتــه اســت امــا بعــد از آن چــه؟
بعــد از ايــن امــکان اينکــه حــاج مالعلــی کنــی بخواهــد نظــر خود 
را مطــرح بکنــد وجــود نــدارد، اتفاقــا ايــن فرصتــی اســت کــه در 
جمهــوری اســالمی بــرای بــه فعلیــت درآمــدن ايــن تفکــر فراهــم 

شــده و مــا بايــد نهايــت اســتفاده را از ايــن فرصــت ببريــم.
البتــه همــه حرکــت هــای مــا در تاريــخ ســلبی نیســت و در بعضی 
جاهــا ايجابــی عمــل مــی کنیــم و همــه ظرفیــت هــای مرجعیــت 
دينــی پشــت ايــن حرکــت ايجابــی قــرار مــی گیــرد. ناصرالديــن 
شــاه نامــه ای بــه ملکــم خــان دارد کــه ايــن نامــه خیلــی مطــرح 
نمــی شــود و به نظــر مــن تعمــدی وجــود دارد کــه همــه تقصیرها 
را بــه گــردن اســتبداد قاجــار بیاندازنــد. بلــه قاجاريــه مســتبد بــود و 
تــوان اداره کشــور را نداشــت امــا آن کســی کــه قاجاريــه را بــه اين 

مســیر کشــاند افــرادی ماننــد ملکــم خــان اســت.
در آن دوره مشـکالتی مانند جنگ خشکسـالی، قحطی، امراض و... 
وجـود داشـت که تـوان ما را گرفتـه بود و ايـن توان خیلی سـريع رو 
بـه تحلیل رفتـه بود. ابتـدای دوره ناصـری يک تومان ايـران با يک 
پوند انگلیـس برابری می کـرد اما اواسـط آن پنجاه تومـان  ايران با 
يـک پونـد انگلیس برابـری می کـرد. اين نشـان می دهد کـه نفوذ 

اقتصادی چه باليی سـر کشـور آورده اسـت.
لــذا ناصرالديــن شــاه اينجــا متوجــه مــی شــود و خطــاب بــه ملکم 
خــان مــی نويســد از فــرد روشــنفکری چــون تــو توقــع داشــتیم راه 
حلــی بــرای ايــن مشــکالت پیــدا کنــی امــا مــا را از چالــه درآوردی 

و بــه چــاه انداختــی.
ــد  ــی خواه ــود و م ــی ش ــه م ــاه متوج ــن ش ــا ناصرالدي ــازه اينج ت
جبــران کنــد و شــايد برخــی از اقدامــات او حاکــی از همیــن جبران 
ــز  باشــد کــه موفــق نمــی شــود. روحانیــت شــیعه و طرفــداران ت
هويــت ملــی و اتــکا بــه ســرمايه هــای داخلــی شــرکت اســالمیه 
را ايجــاد مــی کننــد کــه کل مرجعیــت شــیعه پشــت آن قــرار مــی 
ــه  ــد ب ــی کــه علمــا صــادر کردن ــه هاي ــد. مشــورها و اعالمی گیرن
انــدازه يــک کتــاب مــی شــود کــه فرهنــگ ســازی مــی شــود و 

عامــه و نخبــگان جامعــه را مخاطــب قــرار مــی دهــد.
مثــال چنــد تــن از مراجــع بیانیــه ای صــادر مــی کننــد- کــه ســند 
آن در خانــه بیــداری اســالمی موجــود اســت و چنــدی پیــش از آن 
رونمايــی شــد- و مــی گوينــد از ايــن بــه بعــد مــا بــر مــرده ای که 
کفــن او از پارچــه ايرانــی نباشــد، نمــاز نمــی خوانیــم. مثال مــا چند 
نفــر کاغذی کــه ايرانــی نباشــد و بــر روی آن معامله ای ثبت شــده 
باشــد آن را تايیــد نمــی کنیــم. مراجــع و علمــا بــه ايــن طريــق از 

ظرفیــت هــای خــود اســتفاده مــی کننــد ولــی قــوه اجرايی کشــور 
عمــال متاســفانه راه ديگــری را مــی رود.

||  بــه نظــر مــی رســد یــک نــوع دگردیســی مفهــوم 
اســتقالل و جابجایــی دو مفهــوم اســتعمار و جهانــی 
شــدن در میــان برخــی روشــنفکران صــورت گرفتــه 
اســت و آنهــا بــه دنبــال عــوض کــردن ایــن مفاهیــم 

هســتند. نظــر شــما چیســت؟
ــوم  ــم در مفه ــتقالل و ه ــوم اس ــم در مفه ــی ه ــن دگرديس اي
ــه اســت. اينکــه اســتقالل را در چارچــوب  اســتعمار صــورت گرفت
ــی کســی دم از  ــد و وقت ــط سیاســی و اقتصــادی صــرف ببرن رواب
ــد  ــی خواهن ــا م ــه اينه ــوان بشــود ک ــور عن ــد اينط ــتقالل بزن اس
ــا ارتبــاط نداشــته باشــند و مــی خواهنــد عقــب گــردی در  ــا دنی ب
اســتفاده از تکنولــوژی بکننــد. در حالــی کــه بحــث اســتقالل هــم 
ــی  ــک بحــث هويت ــا ي ــرای م ــی ب ــد بحــث اقتصــاد مقاومت مانن
ــه بحــث  ــگاه مــی کنیــم. ن ــه اســتقالل ن اســت. از ايــن منظــر ب

ــه بحــث بســتن درهاســت. ــا دنیاســت و ن ــل ب ــدم تعام ع
ــرد،  ــی گی ــورت م ــتقالل ص ــث اس ــه در بح ــی ک در آن دگرديس
ــه  ــه هم ــرايطی ک ــه در ش ــود ک ــی ش ــوان م ــه عن ــال اينگون عم
دنیــا بــه ســمت همگرايــی مــی رود مــا چــرا بايد اســتقالل داشــته 
باشــیم؟ اينجــا بحــث مــا هويتــی اســت و اگــر بــا جهانــی شــدن 

مخالفــت مــی کنیــم از ايــن حیــث اســت.
جهانــی شــدن يعنــی ادغــام در جامعــه جهانــی، لــذا اينجــا بحــث 
از دســت دادن هويــت و پذيــرش يــک هويــت جديــد اســت. ايــن 

هويــت جديــد هیــچ ارتباطــی بــا مبانــی دينــی مــا نــدارد.
در قالــب جهانــی شــدن تــز هــای مختلفــی هــم ارائــه مــی شــود. 
برخــی مــی گويــد جهانــی شــدن حتمــی اســت و مــا گريــزی از 
آن نداريــم يعنــی يــک حالــت انفعالــی توصیــه مــی کننــد کــه اين 
انفعــال عمــال پذيــرش ســلطه غــرب اســت. عمــده کســانی کــه 
ايــن نــوع حــرف هــا را مــی زننــد االن در قالــب تکنوکــرات هــا در 

ايــران ســازماندهی شــده انــد.
ــی  ــه جهان ــا در جامع ــد م ــرار باش ــر ق ــه اگ ــت ک ــن اس ــث اي بح
ــت؟  ــورت گرف ــران ص ــالب در اي ــرا انق ــر چ ــويم ديگ ــام ش ادغ
مبانــی دينــی مــا بــه مــا چــه توصیــه ای در اين زمینــه مــی کنند؟

هـم بحث اسـتقالل و هـم اقتصـاد مقاومتی مـی تواند برای پاسـخ 
دادن بـه ايـن جريانـات کـه يـا منفعـل عمـل می کننـد و يـا اصال 
معتقدنـد ما بايد اين مسـیر جهانی شـدن را طی کنیـم، کمک کند.
ــن دگرديســی  ــه اي ــوان کامــال ب ــی مــی ت ــگاه هويت ــا همــان ن ب
پاســخ داد بــه ايــن معنــا کــه نمــی شــود ســلطه غــرب را پذيرفــت 
ــه دنبــال ســلطه  ــه اينکــه در جزيــی تريــن مســائل ب ــا توجــه ب ب
هســتند. پــس از برجــام رويکــرد غربــی هــا بــه مــا رويکــرد فروش 
ــرح  ــوژی مط ــال تکنول ــث انتق ــال بح ــت و اص ــان اس اجناسش
نیســت. حتــی در ســرمايه گــذاری هــم علیرغــم اينکــه حــرف زياد 
زنــده مــی شــود، بهانــه تراشــی مــی کننــد کــه شــما بايــد در نگاه 
هــای خــود مثــال حمايــت از محــور مقاومــت تجديــد نظــر کنیــد.

متاســفانه برخــی از نخبــگان مــا اشــتباه کردنــد و برخی هــم زمینه 
ســاز بودنــد. آنهايــی کــه اشــتباه کردنــد گمــان مــی کردنــد غــرب 
بــرای مــا در منطقــه جايــگاه و شــانی قائــل اســت. بگذريــم از اين 
اقتــداری کــه فعــال نظــام دارد وگرنــه آنهــا هیــچ جايگاهــی بــرای 
مــا قائــل نیســتند. آنهــا معتقــد انــد پنــج ايــران کوچــک بهتــر از 
يــک ايــران بــزرگ اســت. از ابتــدا بحــث آنهــا ايــن بــود کــه نبايــد 
اجــازه قــدرت گرفتــن بــه ايــران را داد همــه ايــن تجزيــه طلبــی 
هــا و جنــگ هــا بــه ايــن خاطــر بــود کــه آنهــا يــک ايــران قدرتند 
در منطقــه را نمــی پذيرنــد. واقعــا خــوش خیالــی اســت که مــا فکر 
کنیــم االن اتفــاق خاصــی افتــاده و آنهــا در ايــران ســرمايه گــذاری 
مــی کننــد يــا بــه ايــران تکنولــوژی منتقــل مــی کننــد بلکــه بنای 
آنهــا فــروش و نفــوذ و همچنــان عقــب نگــه داشــتن ايــران اســت.
اگــر بنــا بــود بــا جهانــی شــدن همــراه شــويم اساســا بايــد تمــام 
ــی اســت  ــن در حال ــم. اي ــوض بکنی ــود را ع ــت خ ــف و هوي تعاري
کــه خودمــان در قالــب انديشــه مهــدوی و احیــای تمدن اســالمی 
طــرح داريــم. بايــد از همــه ظرفیــت هــای خــود بــرای تبییــن اين 

طــرح و حرکــت بــه ســمت آن اســتفاده کنیــم.
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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، دفتر 
نشر آثار مقام معظم رهبری)موسسه پژوهشی فرهنگی 
انقالب اسالمی( و... در اسفند ماه برگزار می شود. این 
همایش در خرداد ماه امسال 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 

است. مقاومتی  اقتصاد  موضوع  ترویج 
برای صحبت در مورد چیستی این همایش و بررسی ابعاد 
اقتصاد مقاومتی در پیوند با سیاست و فرهنگ و اقتصاد 
به سراغ عادل پیغامی، عضو ارشد شورای علمی همایش 
رفتیم تا با وی گفتگو کنیم. متن زیر مشروح گفتگوی مهر 

با این استاد دانشگاه است؛

ــد  ــا پیون ــی ب ــاد مقاومت ــش »اقتص ــدف همای || ه
سیاســت، فرهنــگ، اقتصــاد« چیســت و چــه 

ــد؟ ــی کن ــال م ــه ای دنب نتیج
ــداد  ــری برون ــز يکس ــش نی ــن هماي ــی اي ــر همايش ــد ه مانن
ــا،  ــت ه ــه نشس ــت. مجموع ــد داش ــی خواه ــی هاي و خروج
ــب  ــد در قال ــی افت ــاق م ــه اتف ــی ک ــارب آراي ــا و تض گفتگوه
کتــاب و مقالــه و... منتشــر خواهــد شــد. امــا چــه بســا همايــش 
ــند.  ــته باش ــا را داش ــن برونداده ــابه اي ــم مش ــر ه ــای ديگ ه
ــن  ــر اي ــت و اث ــه اصاب ــه نقط ــت ک ــن اس ــی اي ــوال اصل س

ــت؟ ــش کجاس هماي
مــن نقطه اصابــت ايــن همايــش را در ماهیــت شناســی اقتصاد 
مقاومتــی مــی دانــم. همــان چیــزی کــه در مقــام اجــرا و عمــل 
دچــار ايــن مســئله مــی شــويم کــه بــه اســم اقتصــاد مقاومتــی 

ممکــن اســت خیلــی کارهــا صــورت بگیرد.
ــردی  ــی و کارک ــت غاي ــی و اصال ــت معناي ــت و اصال آن هوي
کــه کلمــه اقتصــاد مقاومتــی بــرای انقــالب اســالمی در نظــام 
ســازی در نیــل تمــدن ســازی خــودش مــی خواســت ايفــا کند 

را تضعیــف کنــد.
پــس دغدغــه مــا در بحــث اقتصــاد مقاومتــی ماهیــت شناســی 
اســت. طبیعتــا ايــن شــناخت از ماهیــت نبايــد بريــده از هويــت 
هــای اصیلــی باشــد کــه انقــالب اســالمی بــرای خــود تعريــف 
کــرده و طبیعتــا ايــن هويــت انقــالب اســالمی هــم بــه هويــت 
ــالب  ــه انق ــا عرص ــالم و ت ــل از اس ــق قب ــات ح ــه جريان هم

اســالمی بايــد معنــا پیــدا کنــد.
ــه  ــش ب ــن هماي ــت و در اي ــه اس ــن دغدغ ــرای م ــه ب آنچ
عنــوان نقطــه اصابــت تعريــف مــی شــود بــه نوعــی تاکیــد 
هويــت چندضلعــی اقتصــاد مقاومتــی اســت. اگــر مــا اقتصــاد 
مقاومتــی را از آن زمینــه اصلــی خــود يعنــی سیاســت، 
فرهنــگ، تمــدن ســازی و نظــام خــارج کنیــم اساســًا اقتصاد 
مقاومتــی تبديــل بــه يــک پــروژه مــی شــود بــه جــای يــک 
ــی  ــی و هويت ــاظ مفهوم ــه لح ــال ب ــی کام ــه و در ثان پروس
ايــن اســتعداد را دارد کــه بــا انــواع جريانــات و پــروژه هــای 
ــت  ــاری اس ــاری و ج ــروز س ــای امی ــه در دنی ــری ک ديگ

ــود. ــوب ش ــه مطل مصــادره ب
کمااينکــه امــروز هم در آســیب شناســی اقتصاد مقاومتــی اين را 
مــی بینیم کــه کســانی امــروز هــم الگوهــای توســعه اقتصادی 
نئوکینــزی را مطــح کردنــد و گفتنــد اقتصــاد مقاومتــی همــان 
اســت. کســان عینــاً دارنــد بســته هــای سیاســتی ابالغــی را به 
نحــوی تفســیر مــی کننــد و راهکارهايــی پیشــنهاد مــی دهنــد 

کــه حتــی اگــر ايــن راهکارهــا و بســته هــا ابــالغ نمــی شــد 
هــم قبــال ايــن تفاســیر وجــود داشــت.

ــم  ــام معظ ــت و مق ــی داش ــی معناي ــاد مقاومت ــی اقتص ول
ــن از  ــود. آنچــه م ــی ب ــال هدف ــه دنب ــری از طــرح آن ب رهب
اقتصــاد مقاومتــی مــی فهمــم ايــن اســت کــه گويــا انقــالب 
ــاظ  ــه لح ــود ب ــی خ ــه تکامل ــم در پروس ــران ه ــالمی اي اس
ــارزه  ــتکبار در مب ــان اس ــا جري ــه ب ــم در مواجه ــی و ه ايجاب
ــه در فرهنــگ و انديشــه  ــه الي ــه ب هــای مختلفــی کــه الي
ــا در  ــر م ــخ معاص ــته و در تاري ــالب داش ــل از انق ــی قب حت
ــالب  ــل انق ــوغ و تکام ــت، بل ــیده اس ــودش رس ــت خ غاي
اقتضــا مــی کــرده کــه بــه يــک ضلــع جديــدی از تقابــل در 

ــد. ــد کن ــادی تاکی ــاخت اقتص س
ــارزه در ســاحت  ــی در دوره ای مشــغول مب ــه طــور طبیع ــا ب م
نظامــی و انتظامــی بوديــم مانند جنــگ شــهری و يــا دوره دفاع 
مقــدس. در تمــام ادوار مــا مشــغول جنــگ هــای ديگــر ماننــد 
ــم  ــادی و تحري ــگ اقتص ــک و جن ــی و ديپلماتی ــگ سیاس جن
هــم و جنــگ هــای فکــری و انديشــه ای و فلســفی هم داشــته 
ايــم. منتهــی وجهــه اصلــی همــت مــا دفــاع مقــدس بــود و در 
ايــن زمینــه تاکیــد وجــود داشــت و انقــالب بــه بلــوغ و تکامــل 
خــود هــم رســید. در دهــه ۷0 رهبــر انقــالب بــا طــرح مســئله 
ــر  ــگ ت ــل را پررن ــدی از تقاب ــع جدي ــی ضل ــبیخون فرهنگ ش
کردنــد کــه البتــه تهديدهــای ديگــر اقتصــادی و نظامــی نیــز 

کمــاکان وجــود داشــت.
ــام  ــالب مق ــارم انق ــه چه ــاز ده ــوم و آغ ــه س ــر ده در اواخ
معظــم رهبــری بــر جنــگ اقتصــادی تاکیــد کردنــد و از ســال 
80 فرمودنــد اولويــت مســئله های امــروز مــا اقتصادی اســت و 
بــا انــواع شــعارهای اقتصــادی کــه ايشــان در ده ســال گذشــته 
مطــرح کردنــد بــه نوعــی ســعی کردنــد هــم بــه لحــاظ ســلبی 
ــه لحــاظ  ــم ب ــد و ه ــد کنن ــگ اقتصــادی تاکی ــه جن ــه مقول ب
ايجابــی ســعی کردنــد معمــاری نوينــی از اقتصــاد ايــران و بــه 
ــر ادق  ــه تعبی ــالب اســالمی و ب ــر اقتصــاد انق ــق ت ــر دقی تعبی

ســاحت اقتصــادی تمــدن اســالمی مطلــوب را کلیــد بزننــد.
ــه غفلــت از  طبیعتــا اگــر صــورت مســئله ايــن باشــد هــر گون
زمینــه های فرهنگــی، سیاســی، هويتــی و تاريخی اقتصــاد، آن 
را بــه يــک تفالــه روبنايــی و تهــی تبديــل مــی کنــد کــه بــه 

راحتــی بــا انــواع معناهــای ديگــر فلســفی، انديشــه ای، تاريخی 
و هويتــی غربــی پــر مــی شــود. ولــی الزم بــه ذکــر اســت کــه 

ممکــن اســت مــا در الفــاظ مشــترکاتی داشــته باشــیم.
ــاد  ــای اقتص ــدواژه ه ــه در کلی ــد ک ــی کنی ــاهده م ــروز مش ام
مقاومتــی صحبــت از کارآفرينــی و درون زايــی و بــرون گرايــی 
ــی در  ــه راحت ــد و بهــره وری و... اســت کــه ب و مصــرف و تولی
ســاير الگوهــای توســعه ای کشــورهای ديگــر هــم ديــده مــی 
شــود امــا آنچــه روح و جــان آنهــا را مــی بخشــد گــره خــوردن 
ايــن کلمــات بــا هويــت هــای تاريخــی ماســت کــه بــه نظــر 
مــی رســد نقطــه اصابــت ايــن همايــش تاکیــد بــر اين مســئله 
ــده  ــد بري ــوزه اقتصــاد نباي ــه ح ــی باشــد ک در فضــای نخبگان
ــخ، انديشــه و ســاير مســائل ديگــر  از فرهنــگ، سیاســت، تاري
باشــد کــه اگــر غفلــت شــود عمــال ايــن پروســه از کارآمــدی 

ــد. خــود مــی افت

|| بــه نظــر مــی رســد برخــی بــه دنبــال مصــادره 
مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی انــد و گاهــی آن را 
ــاز  ــن نی ــن بی ــد. در ای ــی کنن ــییر م ــی تفس لیبرال
ــاز دیگــر ریشــه هــای اقتصــاد مقاومتــی  اســت ب
ــرد، نظــر شــما در ایــن  ــرار گی ــی ق مــورد بازخوان

ــت؟ ــوص چیس خص
ــالب  ــه انق ــم ک ــی کن ــرح م ــوال را مط ــن س ــن اول اي م
ــی داشــت؟  ــه تفاوت ــالب فرانســه چ ــا انق ــران ب اســالمی اي
ــد  ــم باي ــاوت را بگوي ــن تف ــه اي ــک جمل ــم در ي ــر بخواه اگ
گفــت انقــالب اســالمی ايــران يــک امتــداد هويتــی نســبت 
بــه گذشــته و آينــده خــود دارد. انقــالب فرانســه نســبت بــه 
دويســت يــا ســیصد ســال گذشــته خــودش هیــچ امتــدادی 

ــت. نداش
انقــالب ايــران و امتــداد هويتــی آن ماهیتــی منحصــر بــه فــرد 
دارد و نمــی تــوان آن را بــا هیچیــک از الگوهای غربی مقايســه 
کــرد. بــه همیــن دلیــل هــر آنچــه کــه جــز انتســابات و برنامــه 
ــه لحــاظ  ــن انقــالب اســت اصــال ب ــت هــای اي هــا و ماموري
ــاد  ــذا اقتص ــت. ل ــا نیس ــچ ج ــا هی ــه ب ــل مقايس ــی قاب هويت
مقاومتــی مــا هــم يک امتــداد هويتــی بــا گذشــته و آينــده دارد.
اگــر مــا بخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی را مثــل ســاير کلیــدواژه 

عادل پیغامی در گفتگو با مهر:

اقتصاد مردمی جریان مردم ساالری دینی در عرصه اقتصاد است
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ـــو گـفتــگـ

ــی  ــل حکمران ــود -مث ــی ش ــرح م ــرب مط ــه در غ ــی ک هاي
خــوب کــه بعــد از پنجــاه ســال ديگــر وجــود نــدارد- ببینیــم، 
ــت  ــا هوي ــر ب ــا اگ ــد. ام ــد ش ــالب نخواه ــب انق ــزی نصی چی
خــودش ببینیــم قطعــا بــرای مــا يــک معنــا و ضلــع جديــدی از 
ماموريــت هــا بــاز کــرده اســت. اينجاســت کــه مــا مــی گويیــم 
ــگ، سیاســت،  ــوزه فرهن ــده از ح ــد بري ــی نباي اقتصــاد مقاومت

ــده شــود. ــاب دي انديشــه شــیعی و اســالمی ن
ــم ريشــه آن  ــی کنی ــی م ــت از اقتصــاد مقاومت ــی صحب وقت
ــردد.  ــی گ ــاز نم ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه کلم ــا ب تنه
ــیره  ــی در س ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــا عن ــه ای ب ــان نام پاي
نبــوی« اخیــرا کار شــد و واقعیــت ايــن اســت کــه ايمــان و 
امتــداد هويتــی مــا باعــث مــی شــود کــه چنیــن پايــان نامــه 
ای نوشــته شــود. بنــده در مــورد اقتصــاد مقاومتــی در قــرآن 
ــئله  ــع مس ــن ضل ــی اي ــا وقت ــتم و واقع ــی داش ــی هاي بررس
ــا و  ــت ه ــرآن ماموري ــه ق ــم ک ــی بینی ــم م ــی کنی ــاز م را ب
نســخه هايــی را مــی پیچــد کــه هويــت جديــد خــود را بــر 

ــم. ــدا کنی ــم پی ــی توانی ــای آن م مبن
ــه  ــا اســالم دانســتیم، اســالم ن ــود را تمام ــت خ ــا هوي ــر م اگ
يــک مکتــب فلســفی نظــری اســت و نــه يــک مکتــب عملگرا 
ــا آمــده باشــد ظواهــری از زندگــی مــرا حــل  اســت کــه صرف
کنــد. هــر آنچــه مــا بــه عنــوان برنامــه هــای عملــی اســالم 
نــاب می شناســیم بیــن زمیــن و آســمان و بیــن نیازهــای کوتاه 
مــدت و بلنــد مــدت جمــع کــرده اســت. کوچکتريــن زوايــای 
نیازهــای بشــری اعــم از نیازهــای مــادی بشــر را بــدون توجــه 
قــرار نمــی دهــد و بــرای آن راه حــل دارد و بــرای آن ابــزار دارد 
و عمیــق تريــن مســائل انديشــه ای و غايتــی بشــر هــم توجــه 

دارد.
مــا بايــد مواظــب باشــیم اقتصــاد مقاومتــی از آن هويــت خــود 
ــای  ــا بحــث ه ــود صرف ــی ش ــت ته ــر از هوي ــدا نشــود. اگ ج
تئوريــک دانشــگاهی فلســفی مــی شــود کــه هیــچ ربطــی بــه 
مســائل مملکتــی نــدارد. دغدغــه مقــام معظــم رهبــری از طرح 
اقتصــاد مقاومتــی مســئله هــای واقعــی مــردم اســت چراکــه 
اســالم نــاب مســئله هــای واقعــی عیــال اهلل و مــردم برايــش 

مهــم اســت.
از طــرف ديگــر مــا در اقتصــاد مقاومتــی کلیــدواژه بســیار مهــم 
بــه اســم اقتصــاد مردمــی داريــم. مــن ايــن را طــوری تعريــف 
کــردم کــه اقتصــاد مردمــی جريــان مــردم ســاالری دينــی در 
ــاالری  ــردم س ــق م ــد تحق ــا فرآين ــت. م ــاد اس ــه اقتص عرص
ــه  ــم و ب ــی کردي ــت ط ــت سالهاس ــه سیاس ــی را در عرص دين
ــی در  ــک الگــوی عمل ــا ي ــروز م ــوغ رســانديم. ام تکامــل و بل
ــه  ــا مقول ــم. ب ــی در ســاحت سیاســی داري مــردم ســاالری دين
بســیج و جهــاد ســازندگی و... در دفــاع مقــدس ســاحت مردمی 
ــی را در  ــاالری دين ــردم س ــم و م ــی کردي ــئله را ط ــدن مس ش
عرصــه نظامــی و انتظامــی را بــه الگــوی عملــی رســانديم و به 

ــم. ــده اي ــل هــم االن بازدارن ــن دلی همی
ــه  ــی در عرص ــاالری دين ــردم س ــت م ــوال اينجاس ــال س ح
اقتصــاد چــه ورودی دارد؟ ايــن ســوال مبنايــی اقتصــاد مقاومتی 
اســت. ايــن ســوال هــم مســئله هــای روزمــره زندگــی مــردم 
ــی  ــای هويت ــت ه ــم ماموري ــورم و... و ه ــکاری، ت ــم از بی اع

ــر دارد. ــد نظ ــالمی را م ــالب اس انق
حــال شــما ايــن اقتصــاد مردمــی را بــا نــگاه هــای دموکراتیک 
در علــم اقتصــاد و يــا برخــی از برنامــه هايــی کــه دولت-رفــاه 
هــا در دهــه 30 بعــد از بحــران در اروپــا اجــرا کردنــد. ظاهــر آن 
هــم ممکــن اســت بگويیــم يکســری فرصــت هــای رفاهــی 
ــرای  ــتی را ب ــای معیش ــت ه ــی و فرص ــای اجتماع ــه ه و بیم
مــردم فراهــم کــرده باشــند. امــا آيــا مردمــی شــدن اقتصــاد در 
اقتصــاد مقاومتــی بــا توجــه و نــگاه ابــزاری بــه مســئله مــردم و 
رفــاه مــردم در اقتصــاد ســرمايه داری از يــک هويــت برخــوردار 

اســت؟
ــا  ــران ب واقعیــت مســئله ايــن اســت کــه انقــالب اســالمی اي
ــا  ــی آي ــدارد ول ــوع ســنخیتی ن ــچ ن ــی غــرب هی ــان تمدن جري
ايــن هیــچ نــوع ســنخیت بــه ايــن معنــی اســت کــه آنهــا اگــر 
ــی  ــت م ــی را رعاي ــی و بديه ــات عقالن ــری مالحظ ــک س ي
ــد  ــا ريســک پذيرن ــه اســتدالل توجــه مــی کنیــم و ي کننــد، ب

مــا نیســتیم؟
مقــام معظــم رهبــری بارهــا فرمودنــد کــه مــا از تجربــه هــای 
منفــی غــرب عبــرت مــی گیريــم و تجربــه هــای مثبــت را می 
ــم  ــا از غــرب مطــرح مــی کنی ــن مفهومــی کــه م ــم. اي آموزي
بــه ايــن معنــی نیســت کــه بخواهیــم بــه دوره هــای گذشــته 
برگرديــم و چــرخ را از نــو اختــراع کنیــم، اصــال اينطــور نیســت. 
امــا زاويــه ديــد مــا نســبت بــه صنعتــی شــدن و دانــش بنیــان 
شــدن و زاويــه نــگاه مــا نســبت بــه مســائلی ماننــد عدالــت، بــا 
آنهــا تمايــزات بنیــادی و محــوری دارد ضمــن اينکــه ممکــن 

اســت مشــترکاتی در ظواهــر بــا آنهــا داشــته باشــیم.

ــی  ــاد مقاومت ــما اقتص ــای ش ــرف ه ــق ح || طب
ــت، در  ــالمی اس ــاد اس ــان اقتص ــا روح هم اساس
ایــن بیــن آیــا مشــکلی کــه مــا در تبییــن اقتصــاد 
مقاومتــی داریــم همــان مشــکلی نیســت که مــا در 

ــم؟ ــا آن مواجــه ای ــن اقتصــاد اســالمی ب تبیی
بــه لحــاظ هويتــی اقتصــاد مقاومتــی ريشــه در اســالم نــاب 
دارد. امــا آيــا مفهــوم اش ايــن اســت کــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــه لحــاظ  ــا ب ــه يــک معن همــان اقتصــاد اســالمی اســت؟ ب
هويتــی، ماهیتــی و معنــا شــناختی و غايــی بلــه. امــا از ايــن 
ــی  ــه گاه ــده ک ــم ش ــوئی ه ــتفاده س ــفانه اس ــه متاس جمل
برخــی از ادبیــات اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده مــی کننــد ولــی 
ــی  ــد، برخ ــی دهن ــرار م ــزی ق ــاد نئوکین در دورن آن اقتص
ــب اقتصــاد اســالمی دهــه هــای گذشــته  هــم همــان مطال
را عینــًا تکــرار مــی کننــد و مثــال صحبــت از عــدم اســراف 
ــی  ــاد مقاومت ــوان اقتص ــد از عن ــا روی جل ــد ام ــی کنن و... م
ــن  ــه نوعــی تخريــب کــردن اي ــن ب ــد. اي اســتفاده مــی کنن
جريــان فکــری اســت. مشــکل اينجاســت کــه مــا بــا مقولــه 

ــی هويتــی مواجــه هســتیم. ب
اقتصاددانــان غــرب و نخبــگان سیاســی و اجرايــی آنهــا و مردم 
ــد در  ــاالن تمــدن غــرب هــر چــه کار کردن ــدام از فع و هــر ک
دويســت ســال گذشــته کــه اســم آن را مدرنیتــه مــی گذاريــم، 
ــر  ــه ب ــد بلک ــرض نکردن ــدرن تع ــای ســخت م ــه هســته ه ب
حســب زمــان و مــکان برنامــه هــای عملــی مختلفــی را ارائــه 

ــی. ــات و مبان ــی شــدن همــان غاي ــرای اجراي ــد ب کردن
چــرا روشــنفکری مريــض مــا وقتــی بــه يــک کلیــدواژه مــی 
ــی  ــداد هويت ــا امت ــدواژه را ب ــن کلی ــه اي ــای اينک ــه ج ــد ب رس
ــه رای و  ــا تفســیر ب خــودش تعريــف کنــد، ايــن کلیــدواژه را ي
ــا يافتــه هــا و خوانــش  ــا حتمــا بايــد ب منقــوس مــی کنــد و ي

ــد. هــای قبلــی خــود تفســیر مــی کن
ــی  ــای نخبگان ــال در فض ــر مث ــت اگ ــن اس ــن اي ــوال م س
چیــزی بــه اســم حکمرانــی خــوب مطــرح مــی شــود، تمامــی 
ــی  ــدواژه را م ــن کلی ــی اي ــتمداران غرب ــان و سیاس اقتصاددان
گیرنــد و بــرای آن برنامــه عملــی مــی دهنــد، اگــر هــم بــا ايــن 
ــه مــی کننــد و خــود  ــد تئــوری رقیــب را ارئ کلمــه مخالــف ان
ايــن کلمــه را تفســیر بــه رای نمــی کننــد و آن را از معنــی خــود 
ــی ايجــاد  ــی شــما اغتشــاش مفهوم ــد. وقت ــاقط نمــی کنن س

ــد. ــی اندازي ــن کلمــه را از کارکــرد خــود م ــد اي کردي
ــد  ــای جدي ــدواژه ه ــه کلی ــای اينک ــه ج ــا ب ــنفکر م ــرا روش چ
خــودش را ايجــاد کنــد و يــا کلیــدواژه هــای غربــی را بــه داخل 
بیــاورد، کلیــدواژه هــای مــا را تخريــب مــی کنــد. االن مــا در 
مــورد اقتصادمقاومتــی ده هــا تعريــف داريــم. چــرا؟ ايــن اقتصاد 

مقاومتــی سیاســت هايــی دارد و کلیــدواژه هايــی کــه در آن بــه 
کار رفتــه در عقبــه فکــری و فرهنگــی مــا تعريــف دارد يعنــی 
مثــال مــردم ســاالری دينــی، عدالــت، تحريــم شــکنی، نفــی 
ــف دارد.  ــا تعري ــی م ــگ فقه ــا و در فرهن ــرای م ــبیل و... ب س
چــرا يــک عــده ای ايــن را تغییــر مــی دهنــد؟ ايــن متاســفانه 

روشــنفکری مريــض اســت.
يــک کلیــدواژه ای کــه مــی توانســت وارد بســته هــای عملــی 
خــود بشــود دچــار نوعــی اغتشــاش مفهومــی شــده و بازخوانی 
هــای متعــدد بــا زوايه نــگاه هــای غیربومــی از آن شــده اســت.

مــا اســتقبال مــی کنیــم کــه گــروه هــای مختلــف بیاينــد برای 
ــف  ــای مختل ــه ه ــی برنام ــای ابالغ ــت ه ــته سیاس ــن بس اي
بدهنــد. هــر گــروه برنامــه عملــی خــود را ارائــه دهــد. برعکس 
ــای  ــه ه ــم دادن برنام ــی بینی ــات نم ــا در انتخاب ــه م ــه ک آنچ

ــی اســت. عمل
لــذا ايــن تفســیرهای مختلــف از اقتصــاد مقاومتــی مــی تــوان 

ايــن مســئله را از کارکــرد خــودش ســاقط کنــد.

ــه  ــنفکران ب ــی روش ــد برخ ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــتقالل  ــد اس ــی مانن ــی در مفاهیم ــال دگردیس دنب
هســتند و از ســوی دیگــر موضوعــی ماننــد جهانی 
شــدن را بــه گونــه تفســیر مــی کننــد کــه انــگار 
مدینــه فاضلــه ای کــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم، 
همــان اســت. نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟

مــا هــم جهانــی شــدن را محتــوم مــی دانیــم و حــرف مــا هــم 
بــه دنیــا همیــن اســت کــه بیايیــد بــا جهانــی شــدن هــم نــوا 
ــدن  ــی ش ــی؟ جهان ــه کس ــدن چ ــی ش ــی جهان ــويد. منته ش
مهــدوی. ايــن مســیری کــه مــا بــه عنــوان انقــالب اســالمی 
شــروع کــرده ايــم در حــال ديــده شــدن اســت کــه در جاهــای 
مختلــف بــه شــکل بیــداری در مــی آيد. اگــر بیــداری هــا را هم 
ســرکوب کننــد بــه نحــو ديگــری در خواهــد آمــد. حــرف هــا 
يکــی اســت منتهــی حــرف هــا خیلــی ســاده اســت، جهانــی 
ــی شــدن باطــل؟ بحــث حــق و باطــل  ــا جهان شــدن حــق ي

اســت.
ــرب  ــه غ ــبت ب ــی نس ــوش خیال ــرا خ ــت چ ــه اينجاس نکت
وجــود دارد؟ در هــم انديشــی و نشســت معاونیــن پژوهشــی 
ــی  ــاون پژوهش ــته، مع ــال گذش ــر س ــا در اواخ ــگاه ه دانش
وزارت علــوم و ســايرين حضــور داشــتند. زمــان قابــل 
ــه در  ــد ک ــث پرداختن ــن بح ــه اي ــش را ب ــی از هماي توجه
ــارد دالر ســرمايه در پســابرجام در  پســابرجام هزارهــزار میلی
حــال آمــدن بــه ايــران اســت حــاال بیايیــم فکــر کنیــم ايــن 
ــه  ــی ب ــوع خــوش خیال ــه خــرج کنیــم! ايــن يــک ن را چگون

ــت. ــل اس ــن المل ــای بی ــود در فض ــط موج رواب
اگــر مقصــود مــا از اســتقالل، انــزوا بــود ايــن دقیقــا خواســت 
دشــمن اســت و دشــمن مــی خواســت بــا تحريــم مــا را منزوی 

کنــد. پــس چــرا بايــد دشــمن از ايــن مســئله ناراحــت باشــد؟
اگــر اقتصــاد مقاومتــی اقتصــاد رياضتــی و انزواگرايانــه  اســت و 
اگــر دون زايــی اش دورنگرايــی اســت و اينهــا هــم بــد اســت 
و غــرب هــم همیــن هــا را مــی خواهــد علیــه مــا اجــرا کنــد، 

پــس چــرا غــرب ناراحــت اســت؟
ــک  ــتقالل ي ــر مســئله اس ــه پشــت س ــن اســت ک مســئله اي
مفهــوم انقباضــی وجــود نــدارد و اتفاقــا انبســاطی، توســعه ای 
و ايجابــی اســت. آنهــا بــه ايــن دلیــل بــا مــا مخالــف انــد کــه 
ــارض  ــان در تع ــع خودش ــتقالل و مناف ــا اس ــا را ب ــتقالل م اس
مــی بیننــد. اگــر آنهــا گفتنــد جهانــی شــدن و مــا گفتیــم نمــی 
پیونديــم آنهــا بــا مــا مشــکلی ندارنــد، مشــکل غرب آنجاســت 
ــت.  ــای آنهاس ــدواژه ه ــل کلی ــا مقاب ــای م ــدواژه ه ــه کلی ک
ــه  ــا ب ــرار دارد. م ــم ق ــل ه ــا در مقاب ــا و آنه ــدن م ــی ش جهان

ــم. ــاور داري ــت خــود ب ــا قرائ ــی شــدن ب جهان
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ـــو گـفتــگـ

عرب  جهان  معاصر  برجسته  متفکر   ۵ بخواهیم  اگر 
را لیست کنیم، قطعا یکی از آنها طه عبدالرحمن است. 
متفکری که دغدغه هایی شبیه دغدغه های ما دارد. طه 
عبدالرحمن نه تنها نمی خواهد جهان اسالم در تمدن 
غرب ذوب شود بلکه به دنبال تاسیس یک مدرنیته اسالمی 
است و به بومی سازی نظریات غربی می اندشید. او در 
اندیشه سیاسی اش هم به نظریه والیت فقیه می رسد.
با این همه طه عبدالرحمن برای ما ایرانی ها کمتر شناخته 
شده  است. برای آشنایی با تفکرات این فیلسوف برجسته 
عرب با هادی بیگی ملک آباد، پژوهشگر اندیشه معاصر 
نگارش  ضمن  بیگی  پرداختیم.  گفتگو  به  مسلمین  
چندین مقاله در باره طه عبدالرحمن دو کتاب در باره 
وی نیز در دست چاپ دارد. ترجمه و نقد کتاب » طه 
عبدالرحمن؛ قرائه فی مشروعه الفکری« نوشته ابراهیم 
مشروح که توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( منتشر می شود و ترجمه و تحلیل کتاب 
توسط  بزودی  که  العقل«  التجدید  و  الدینی   »العمل 

انتشارات ترجمان علوم انسانی منتشر خواهد شد.
متن پیش رو این مصاحبه است؛

ــروژه فکــری طــه عبدالرحمــن  ــاره پ ــدا درب || در ابت
ــخ  ــن پاس ــال یافت ــه دنب ــه او ب ــی ک ــائل اصل و مس

ــد. ــح بفرمایی ــت توضی آنهاس
طــه عبدالرحمــن جــزو نســل متاخــر روشــنفکران دينــی اســت. او 
در ســال 1۹44 در کشــور مغــرب و در يــک خانــواده مذهبــی متولد 
شــده. ايشــان در زندگینامــه اش مــی گويــد پــدر مــن فقیهــی بود 
ــری  ــرآن و يادگی ــوزش ق ــه محــل آم ــل ب ــا را تبدي ــه م ــه خان ک
ــی را  ــای خانوادگ ــن فض ــود. اي ــرده ب ــر »ص« ک ــات پیامب رواي
ــان در آن  ــه ايش ــعری ک ــر اش ــای تفک ــه فض ــم ب ــه کنی ضمیم
ــراه  ــم هم ــی ه ــوی ظاهرگراي ــا نح ــه ب ــرده ک ــی ک ــت م زيس
اســت. اينهــا نشــان دهنــده میــزان تقیــدات دينــی و حتــی حفــظ 

ــی در ايشــان اســت. ظواهــر دين
طــه عبدالرحمــن تحصیــالت فلســفه در حــد لیســانس را در همان 
کشــور مغــرب پــی مــی گیــرد. ولــی علــوم اســالمی را در همــه 
شــاخه هايــش – فقــه ، اصــول، تفســیر، کالم و... – در حــد قابــل 
قبولــی از پــدر يــا اســاتید ديگــر خــود در مــدارس ســنتی فراگرفته 

اســت.

|| تحصیالت دینی اش به صورت رسمی بوده؟
نــه غیررســمی بــوده. ايشــان بعــد از ايــن بــه فرانســه مــی رونــد 
ــد. دو مــدرک دکتــری مــی  ــن  کشــور مــی مانن و ده ســال در اي
گیرنــد و بیشــتر دغدغــه فکــری ايشــان در فرانســه حــول فلســفه 
ــوده اســت. يکــی از  ــان و فلســفه تحلیلــی ب منطــق و فلســفه زب
ــتی  ــی هس ــای زبان ــاخت ه ــی س ــان بررس ــای ايش ــری ه دکت
شناســی اســت. آن يکــی دکتــری هــم دربــاره بررســی اســتدالل 
ــراث اســالمی اســت. ــری آن در می ــی و پیگی مناظــره ای و جدل

ــروژه فکــری طــه عبدالرحمــن خــود را  ــدا در پ ــن مقدمــات بع اي
ــردد و در دانشــگاه  ــی گ ــرب برم ــه مغ ــد ب ــد. بع ــی ده نشــان م
ــدر  ــوی پ ــه نح ــان ب ــود. ايش ــی ش ــس م ــغول تدري ــاط مش رب
منطــق جديــد در مغــرب اســت. کتــاب هــای دانشــگاهی دربــاره 
منطــق و فلســفه زبان را ايشــان نوشــته اســت. کتــاب »اللســان و 

ــی شــود. ــس م ــاط تدري ــزان« ايشــان در دانشــگاه رب المی
ــوان  ــه عن ــه ب ــان انديشــمندان آن منطق ــن در می طــه عبدالرحم
ــد  يــک »منطــق دان« شــناخته مــی شــود کــه فلســفه مــی دان
و دغدغــه هــای دينــی دارد و مــورد احتــرام انديشــمندان اســت و 

ايشــان  را دارای يــک پــروژه فکــری و يــک سیســتم مفهومــی و 
فکــری مــی داننــد کــه خــاص خــود وی اســت.

در مجمــوع ايشــان در پــروژه فکــری اش دنبــال ايــن اســت کــه 
ــت  ــرح اس ــر مط ــان معاص ــرای انس ــه  ب ــی ک ــش هاي ــه پرس ب

ــد. ــای اســالمی بده پاســخ ه
ــان  ــی در جه ــداری دين ــک بی ــد اســت ي طــه عبدالرحمــن معتق
اســالم پديــدار شــده اســت و ايــن بیــداری نیــاز بــه يــک ســند و 
پشــتوانه فکــری دارد و اگــر ايــن ســند را انديشــمندان بــرای ايــن 

حرکــت تولیــد نکننــد، ايــن حرکــت بــه قهقــرا خواهــد رفــت
از جهــت ديگــر ايشــان مــی گويــد کــه در ســه چهــار دهــه پايانی 
قــرن بیســتم، يــک بیــداری دينــی در جهــان اســالم پديدار شــده 
اســت و ايــن بیــداری نیــاز بــه يــک ســند و پشــتوانه فکــری دارد 
و اگــر ايــن ســند را انديشــمندان بــرای ايــن حرکــت تولیــد نکنند، 
ايــن حرکــت بــه قهقــرا خواهــد رفــت و حتــی بــه نتیجــه عکــس 
خواهــد انجامیــد. لــذا ايشــان رونــد 40 -50 ســاله بیــداری دينی را 
آســیب شناســی مــی کنــد و نبــود يــک ســند دينــی کــه يکپارچه، 
ــد را  ــه آن باش ــمندان ب ــل دانش ــا عم ــوام ب ــیده از درون و ت جوش
عاملــی مــی دانــد کــه باعــث شــده ايــن حرکــت فــراز و فرودهای 
فراوانــی داشــته باشــد و بعضــی وقــت هــا در آســتانه ســقوط قــرار 

بگیــرد.
ــائل  ــه مس ــخ ب ــی پاس ــای کل ــک نم ــان در ي ــروژه ايش ــس پ پ
ــت  ــن دس ــالمی و جديدتري ــارف اس ــه مع ــه ب ــا مراجع ــر ب معاص
ــار آن  ــت. در کن ــد اس ــای جدي ــی دنی ــی و روش ــای معرفت آورده
بــه تولیــد و عرضــه ســندی فکــری بــرای بیــداری اســالمی مــی 
انديشــند. از طرفــی ديگــر ايشــان بــه يــک مدرنیتــه اســالمی هم 
مــی انديشــند. اگــر از زاويــه ديگــری بــه پــروژه طــه عبدالرحمــن 
ــه اســالمی اســت.  ــروژه ايشــان تاســیس مدرنیت ــم، پ ــگاه کنی ن
مدرنیتــه اســالمی يــک ســری مبانــی، ســازوکارها و داللــت هايی 
ــه  ــال نظــم بخشــیدن ب ــه دنب ــن ب ــه طــه عبدالرحم الزم دارد ک

آنهاســت.
ــمندانی  ــمار انديش ــن از ش ــه عبدالرحم ــی ط ــرآورد کل ــک ب در ي
اســت کــه بــه ســنت بومــی بســیار بــاور دارد. البتــه بــا آن نــگاه 
کالم اشــعری کــه بــا فقــه امــام مالــک آمیختــه اش کردنــد. وی 
بــاور دارد کــه ايــن ســنت بايد دوبــاره شــکوفا بشــود کمااينکــه در 

گذشــته دورانــی طاليــی داشــته اســت.
او غــرب را خیلــی خــوب مــی شناســد و زبــان فرانســه، آلمانــی و 

انگلیســی را بــه خوبــی مــی دانــد. زبــان عربــی را دارای ظرفیــت 
بســیار بااليــی در مفاهمــه و تولیــد فکــر مــی دانــد.

او بــه يــک تعامــل بــا دنیــای جديــد هــم مــی انديشــد. تعاملــی 
کــه داشــته هــا و زيســت بــوم اســالمی مــورد صدمــه قــرار نگیرد. 
بايــد از ايــن میــراث در برابــر داده هــای خارجــی محافظــت کــرد. 
ــا  ــای راهگش ــه ه ــر و نظري ــد فک ــال تولی ــن دنب ــه عبدالرحم ط

بــرای وضعیــت فعلــی جهــان اســالم اســت.

|| لطفــا دربــاره مفهــوم مدرنیتــه از نظــر طــه 
عبدالرحمــن توضیــح بدهیــد. آیــا مدرنیتــه اســالمی 

ــت؟ ــدد اس ــالم و تج ــب اس ــای ترکی ــه معن ب
برداشــت طــه عبدالرحمــن از مدرنیتــه بــا برداشــت ســاير 
انديشــمندان کامــال متفــاوت اســت. اگــر مدرنیتــه را ايــن چیــزی 
ــده  ــن پدي ــا اي ــل ب ــاده، تعام ــاق افت ــرب اتف ــه در غ ــم ک بدانی
تاريخــی بســیار پیچیــده خواهــد بــود و لــذا بعضــی هــا قائــل بــه 
ــی مــی  ــه تعامــالت حداقل ــاط مــی شــوند و بعضــی ب قطــع ارتب

ــند. رس
ولــی طــه عبدالرحمــن معتقــد اســت مدرنیتــه يــک روحــی دارد 
و يــک واقــع تاريخــی. روح مدرنیتــه شــامل ســه عنصــر بســیار 
اساســی اســت: بلــوغ يــا رشــد، نقــد و شــمول. ايــن هــا مثــل يک 

قانــون و ايــده آل تايــپ هســتند کــه نیــاز بــه اجــرا دارنــد.
در اصــل رشــد مــی گويــد انســان هــر روز بايــد بکوشــد کــه روی 
پــای خــود بايســتد. يعنــی شــبیه آن چیــزی کــه کانــت در تعريف 
روشــنگری مــی گفــت. ولــی برداشــت طــه عبدالرحمــن از روی 
ــا برداشــت کانــت کــه مــی شــود  پــای خــود ايســتادن انســان ب
عقــل خودبنیــاد انســان، تفــاوت دارد. يــک انســان بالــغ خــودش 

فکــر مــی کنــد و تصمیــم مــی گیــرد و کار مــی کنــد.
اصــل دوم اصــل نقــد اســت. مــی گويــد مــا بايــد همــه چیــز را 
در معــرض نقــد قــرار دهیــم. ولــی نقــدی کــه در غــرب بــوده بــا 
نقــدی کــه طــه عبدالرحمــن مــی گويــد فــرق دارد. نقــد غــرب 
بســیار بــی رحمانــه و همــه جانبــه اســت کــه در آن گــزاره هــای 
خبــری و گــزاره هــای دينــی بــا يــک منطــق نقــد مــی شــود. امــا 
طــه عبدالرحمــن معتقــد اســت نقــد بعضــی از گــزاره ها منــوط به 
ايــن اســت کــه بــه آن عمــل شــود. مثــال اگــر يــک خبــر دينــی 
مشــعر بــه انجــام يــک عمــل اســت، نقــد آن بــه ايــن اســت کــه 
آن عمــل دينــی را انجــام دهیــد و اگــر ديديــد نتیجــه نــداد آن را 

گفتگو با یک پژوهشگر اندیشه معاصر مسلمین؛

طه عبدالرحمن به دنبال تاسیس مدرنیته اسالمی/ مروری بر آراء اندیشمند مغربی
حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

محــل پرســش قــرار دهیــد. شــما نمــی توانیــد يــک گــزاره دينی 
را از ابتــدا رد کنیــد.

ــوزه  ــه ح ــم در هم ــا ه ــه ه ــت. مدرنیت ــمول اس ــوم ش ــل س اص
هــا – سیاســت، اجتمــاع، علــم، فرهنــگ و ... -نفــوذ مــی کننــد و 
هــم عرصــه هــای جغرافیايــی را درمــی نوردنــد و بــه اقصــا نقــاط 

جهــان منتقــل مــی شــوند.
ايــن يــک کلــی و ايــده آل تايــپ اســت کــه نیــاز بــه اجــرا دارد. 
ايــن روح مدرنیتــه منســوب بــه هیــچ امــت و ملتــی نیســت. همه 
ملــت هــا در ايــن زمینــه مســاوی انــد و هیــچ يــک ادعــای تملک 
بــر مدرنیتــه را نــدارد. ملــت هــا مــی تواننــد بــر اســاس مقتضیات 
تاريخــی خــود بــه ايــن روح جامــه عمــل بپوشــانند. مــا در تاريــخ 
ــم.  ــه را داري ــن روح مدرنیت ــه اي ــیدن ب ــق بخش ــی از تحق انواع
ــه  ــک مدرنیت ــالمی ي ــخ اس ــا در تاري ــد م ــی کن ــا م ــان ادع ايش
داشــتیم کــه البــد همــان دوران طاليــی تمــدن اســالمی اســت.

يکــی از انــواع ممکــن و تاريخــی روح مدرنیتــه، مدرنیته ای اســت 
کــه در غــرب اتفــاق افتــاده اســت. مــا تحقــق تاريخــی مدرنیتــه 
ــه  ــرار دهیــم و مدرنیت ــم مــورد نقــد و بررســی ق هــا را مــی توانی
غــرب هــم مســتثنا نیســت. وقتــی بــه ايــن مدرنیتــه نــگاه مــی 
کنیــم، هــم در ســاحت نظريــه پــردازی و فکــری ناقــص اســت و 

هــم در ســاحت عمــل ظالــم عمــل کــرده اســت.
ايــن عقالنیــت ناقــص غربــی را بــه »العقــل االداتــی« يــا »العقل 
ــی و  ــل دين ــاب عم ــان در کت ــد. ايش ــی کن ــر م ــرد« تعبی المج
تجديــد عقــل، نواقــص عقالنیــت مجــرد را خــوب توضیــح داده 
اســت. معتقــد اســت ايــن عقالنیــت بــه يــک آنارشیســم معرفتی 

منجــر شــده اســت.
مدرنیتــه غربــی در بعــد عمــل هــم انســان را تنهــا کــرده اســت و 
انســان را از ابعــاد روحــی اش کنــده و آن را تجزيــه کــرده اســت. 
مدرنیتــه غربــی انســان را از يکپارچگــی اش خــارج کــرده. انســان 
نیازهــا و خواســته هــای مختلــف دارد و اگــر آن را بــه يــک بعــد 
آن تقلیــل دهیــم ظلــم بــه او کــرده ايــم. خــود غــرب هــم متوجه 

ايــن ضعــف هــای خــود شــده اســت.

|| اینکــه عقــل غربــی را ناقــص مــی دانــد بــه ایــن 
ــل  ــی از عق ــوم فراتاریخ ــک مفه ــه ی ــت ک معناس
مدنظــر دارد یــا اینکــه نگاهــی پاردایمــی بــه عقــل 

دارد؟
بــه نظــر مــن عبدالرحمــن نمــی خواهــد پارادايمــی بحــث کنــد. 
ــان  ــی از انس ــه غرب ــه مدرنیت ــی ک ــه تعريف ــد ب ــی کن ــگاه م او ن
ــی  ــزاره هــای اصل ــه يکــی از گ ــد ک ــی دانی و هســتی داشــته. م
ــل«.  ــی العق ــب ف ــت »ال غی ــه گف ــود ک ــن ب ــی اي ــه غرب مدرنیت
ــه  ــوزی ک ــا مج ــد، ب ــی کن ــب زداي ــم غی ــت از عال ــرب خواس غ
روش تجربــی برايــش صــادر کــرده بــود. االن خــود بانیــان روش 
تجربــی بــه ايــن نتیجــه رســیدند کــه ايــن مجــوز درســتی نبــوده 
ــه  ــی اينجــور ورودهــا و مداخل ــوان روش تجرب اســت. اصــال در ت

ــا نیســت. گــری ه
ــن  ــد اي ــد. مــی گوي ــگاه نمــی کن طــه عبدالرحمــن پارادايمــی ن
ــناختی و  ــتی ش ــول هس ــری اص ــک س ــر ي ــی ب ــت مبتن عقالنی
انســان شــناختی اســت کــه آن را تولیــد کــرده اســت. اگــر شــما 
تمــام نیازهــا و تمــام ســاحت هــای نظــر و عمــل را نديديــد، اگــر 
ــد، ســاحت  ــان را در انســان نديدي ــزل و عرف ــعور و تغ ســاحت ش
ــارش هســتی را از معنــای  ــد، و در کن آزادخواهــی انســان را نديدي
قدســی و غیــب خالــی کرديــد و بــه يک معنــا آســمان را از انســان 
گرفتیــد، الجــرم عقالنیتــی تولیــد خواهــد شــد کــه ناقــص خواهد 

ــود. ب

|| بــرای تاســیس مدرنیتــه اســالمی چــه راهبردهایی 
ــز  ــا تجوی ــه ه ــایر عرص ــی و س ــطح معرفت را در س

مــی کنــد؟
ــر  ــت در براب ــد. اول مقاوم ــی کن ــی م ــه گام را معرف ــان س ايش
ــه  ــم ک ــرار داري ــت تاريخــی ای ق ــا در وضعی ــی. م ــه غرب مدرنیت
ــد. کل  ــی کن ــد م ــا را تهدي ــی از هــر جهــت دارد م ــه غرب مدرنیت

ــه  ــای مدرنیت ــا در تنگن ــان م ــی و زيســت جه ــای بوم ــته ه داش
غربــی اســت. ايــن مقاومــت نیــاز بــه آگاهــی درونــی و خودآگاهی 
ــی  ــه غرب ــت مدرنیت ــن از ماهی ــی يافت ــی، آگاه دارد. آن خودآگاه

ــت. اس
ــه نقــد مدرنیتــه غربــی بپردازيــم.  در کنــار ايــن مقاومــت بايــد ب
ايــن مدرنیتــه خیلــی خــود را نیرومنــد جلــوه داده اســت. در همــه 
زمینــه هــا دخالــت می کنــد و بــر ســلطه نظامــی و اقتصــادی اش 
ســوار شــده و در بعــد معرفتــی خــود را قــوی جلــوه مــی دهــد. در 
اذهــان اکثــر افــراد ايــن مدرنیتــه شــبیه يــک الــه قــادری عمــل 
مــی کند کــه هرجــا بخواهــد تصــرف مــی کنــد. طــه عبدالرحمن 
مــی گويــد مــا از مدرنیتــه ترســیده ايــم و اين تــرس بايد بشــکند. 
مدرنیتــه غــرب االن ســوار بــر هژمونــی نظامــی و اقتصــادی اش 
شــده و دارد در بعــد معرفتــی خــود را دارای رجحــان نشــان مــی 

دهــد.
نقطــه عزيمــت طــه عبدالرحمــن در نقــد مدرنیتــه غربی يــک نقد 
ــد  ــی هــم مــی شــود. مــی گوي اخالقــی اســت کــه گاهــا عرفان
مدرنیتــه خــودش از عهــده برطــرف کــردن مشــکالتش برنمــی 
ــرون  ــزی از بی ــد چی ــی اســت. باي ــک اصــل منطق ــن ي ــد و اي آي
ــم  ــی ه ــت کنون ــد. در وضعی ــص را برطــرف کن ــن نق ــد و اي بیاي
ــد  ــا را برطــرف کن ــن نقــص ه ــد اي ــی توان ــه م ــزی ک ــا چی تنه
ــروی  ــد، نی ــه ببخش ــه آن روح مدرنیت ــی ب ــق کامل ــک تحق و ي

ــی اســالم اســت. اخالق
طــه عبدالرحمــن نظريــه ای دارد بــه نــام »زمــان هــای اخالقی«. 
مــی گويــد کــه هــر دوره ای زمانــه اخالقــی يکــی از اديــان بــوده 
و ايــن را بــه لحــاظ تجربــی و تاريخــی اثبــات مــی کنــد. زمانــه 
اخالقــی يهوديــت مادامــی بــود کــه مســیح ظهــور نکــرده بــود. 
از ظهــور مســیح تــا ظهــور اســالم زمانــه اخالق مســیحی اســت. 
از زمــان ظهــور اســالم و زمان حاضــر و آينــده – مبتنی بر بــاور طه 

عبدالرحمــن بــه خاتمیــت – زمانه اخالقی اســالم اســت.
ــی را  ــی قبل ــه اخالق ــروی زمان ــد نی ــی جدي ــای اخالق ــه ه زمان
دارنــد بــه عــالوه يــک اضافــه ای. توانمندتريــن نیــروی اخالقی و 
قدســی را در وضعیــت فعلــی اســالم دارد. وی بــرای ايــن ادعايش 
دلیــل دارد. ايشــان میگويــد بعضــی از اديــان خداونــد را به اســمش 
ــالم  ــی در اس ــش، ول ــه فعل ــم ب ــا ه ــی ه ــد، برخ ــی کردن معرف
عــالوه بــر اينکــه خداونــد متعــال بــه اســم و فعــل او معرفی شــده 
، خداونــد را بــه ذات آن نیــز تعريــف کــرده انــد. لــذا نیروی قدســی 

اســالم برتريــن نیــروی اخالقــی در میــان اديــان اســت.
لــذا مســلمانان هــم در وضعیــت کنونــی مســئولیت رفــع نواقــص 
مدرنیتــه غربــی را دارنــد. بــه نظــر طــه مســلمانان معاقبــه خواهند 
شــد کــه چــرا يــک پديــده ای در زمانــه اخالقــی شــما اتفــاق افتاد 

و شــما در قبــال آن احســاس مســئولیت نکرديــد؟
ــی  ــه غرب ــه مدرنیت ــت ک ــد اس ــن معتق ــه عبدالرحم ــن ط بنابراي
خــودش نمــی توانــد ايــرادات خــود را برطــرف کنــد. چــون شــی 
نمــی توانــد نواقــص خــود را برطــرف کنــد. مثــل توقــف الشــی 
ــش از منطــق  ــد. او در اســتدالل هاي ــی آي ــش م ــی نفســه پی عل
ــاران او در  ــم قط ــه ه ــور ک ــد. همانط ــی کن ــتفاده م ــی اس خیل
ــی  ــادی م ــتفاده زي ــق اس ــی از منط ــی منطق ــرد ظاهرگراي رويک

ــد. کنن

|| بعــد از ایــن دو مرحلــه بــرای مرحلــه تاســیس چه 
دارد؟ پیشنهاداتی 

ــر  ــه را ب ــد روح مدرنیت ــت. باي ــیس اس ــا تاس ــه ي ــدی اقام گام بع
اســاس مســلمات اســالمی در زيســت جهــان اســالم جامــه عمل 
پوشــاند. طــه عبدالرحمــن در ايــن مســیر حرکــت کــرده اســت. 
بــه اعتقــاد او تاســیس ايــن مدرنیتــه لــوازم، ســازوکارها و داللــت 
ــوازم تاســیس مدرنیتــه اســالمی تاســیس  هايــی دارد. از جملــه ل
يــک فلســفه کاربــردی اســت. همچنیــن مــا بايــد در علومــی کــه 
ــد آن را  در حــوزه اســالمی وجــود داشــته تجديدنظــر کنیــم و باي
چابــک تــر کنیــم. بخشــی از ايــن پــروژه بــا تجديــد علــم کالم 

صــورت مــی گیــرد.
ايشــان کتابــی دارد بــه نــام »روح الحداثــه ؛ مدخــل الــی تاســیس 

الحداثــة االســالمیة«. در ايــن کتــاب در چنــد زمینــه مثــل 
ــازی،  ــی س ــت و عقالن ــی، عقالنی ــتگی اجتماع ــواده، همبس خان
نظريــه اســالمی ارائــه مــی دهــد. طــه عبدالرحمــن جــزو اولیــن 
کســانی اســت کــه در ايــن زمینــه هــا بــه ارائــه نظريــه اســالمی 

ــرده اســت. ــادرت ک مب
بخشــی از تاســیس مدرنیتــه اســالمی در ســاحت تئــوری خواهــد 
ــوژی و نهادســازی و ســازمان ســازی  ــه تکنول ــود کــه بعدهــا ب ب
ــای  ــوری وروده ــه تئ ــن در مرحل ــه عبدالرحم ــد کشــید. ط خواه
خوبــی داشــته اســت. او همچنیــن نظريــه ای در بــاب عقالنیــت 
ــرای تاســیس مدرنیتــه  ــاره کنــش انســانی ب و نیــز نظرياتــی درب

ــه مــی دهــد. اســالمی ارائ
ــک رســالتی را متوجــه  ــا طــه عبدالرحمــن ي ــار همــه اينه در کن
ــام  ــد تم ــی گوي ــد. م ــی دان ــالم م ــان اس ــمندان جه کل انديش
انديشــمندان اســالمی در دوره معاصــر بايــد ضمــن احســاس علقه 
ای کــه بــه زيســت بــوم خــود و آشــنايی بــا غــرب ، الزم اســت در 

حــوزه تاســیس نیــز وارد شــوند.

ــا همــان فلســفه  ــی ی ــاره فلســفه تداول || لطفــا درب
ــد  ــی کن ــرح م ــن مط ــه عبدالرحم ــه ط ــردی ک کارب

ــد. ــح بدهی توضی
گفتیــم طــه عبدالرحمــن از يــک طــرف خاســتگاهش بــر فلســفه 
تحلیلــی بــوده، تــا حــدی کــه در بخشــی از حیــات فکــری طــه 
ــد. در  ــرده ان ــی ک ــه پوزيتويســم منطق ــم ب ــن او را مته عبدالرحم
حالــی کــه خــودش بســیار مخالــف اســت. از طــرف ديگــر يــک 
خاســتگاه بومــی هــم بــرای فلســفه تداولــی دارد و آن ظاهرگرايی 
منطقــی اســت کــه در بخشــی از شــمال آفريقــا وجــود دارد. مــا به 
لحــاظ تاريخــی وقتــی بــه میــراث مراجعــه مــی کنیــم کســانی 
ــی و  ــر منطق ــه را در تفک ــن تیمی ــی و اب ــزم اندلس ــن ح ــل اب مث

نحــوه مواجهــه بــا تفکــر فلســفی مشــاهده مــی کنیــم.
ابــن تیمیــه جــدا از شــخصیت فقهــی و جنجالــی اش، در ســاحت 
منطــق ورود کــرده و بخــش منطــق میــراث يونــان را مــی پذيــرد 
و بومــی اش مــی کند اما بخــش متافیزيــک و فلســفی اش را نفی 
مــی کنــد. ابــن حــزم کــه شــاگرد اوســت نیــز همینطــور. چــون 
اينهــا ظاهرگــرا بودنــد، بــرای پیــدا کــردن داللــت هــای حديث و 
متــن و تفريــع فــروع بــر اصــول و اجتهــاد نیــاز بــه يــک منطقــی 

داشــتند کــه معناشناســی را بــرای اينهــا تســهیل کنــد.
ــم بیــن  از ايــن جهــت بعضــی وقــت هــا مــن مقايســه مــی کن
کارهايــی کــه ويتگنشــتاين در زمینــه کاربردشناســی معنــا انجــام 
داده و کارهايــی کــه ابــن حــزم و امثــال وی در زمینــه علــم الدالله 
کــرده انــد، مــی بینــم کــه ابــن حــزم پیشــتاز اســت. و بعیــد هــم 
نیســت کــه امثــال ويتگنشــتاين دسترســی هايــی بــه آثــار فکری 
ــان  ــا هم ــد معن ــی گوي ــتاين دوم م ــد. ويتگنش ــته ان ــا داش اينه
کاربــرد اســت. يعنــی بــه جانــب کاربــردی معنــا بســیار توجــه دارد 
ــه  ــم. ب ــی بینی ــزم م ــن ح ــه و اب ــن تیمی ــن بحــث را در اب و همی
عــالوه در مجموعــه ای کــه مــن بــه آنهــا ظاهرگرايــان منطقــی 
جهــان اســالم مــی گويــم، يعنــی کســانی کــه ظاهرگراينــد ولــی 
بــا نیــروی منطــق کار مــی کننــد ، حجــم قابــل توجهــی از ايــن 

دســت کارهــا تولیــد شــده اســت.
حــاال ايــن فلســفه کاربــردی طــه عبدالرحمــن از ايــن خاســتگاه 
ــفه  ــدرن و از فلس ــی از آن م ــی بخش ــت. يعن ــیده اس ــا جوش ه
تحلیلــی گرفتــه شــده و بخشــی از آن ظاهرگرايــی منطقــی جهان 

اســالم اســت.
ــان  ــا هم ــه معن ــه اينک ــت ب ــا عناي ــد ب ــن میگوي ــه عبدالرحم ط
ــی  ــوزه تداول ــا در ح ــرد معن ــه کارب ــد ب ــا باي ــت و م ــرد اس کارب
)کاربــردی( توجــه داشــته باشــیم، بايــد متوجــه ايــن هــم باشــیم 
کــه نیازهــای ايــن حــوزه اســتعمال چه چیــزی اســت. اصــال معنا 
ناظــر بــه مقتضیــات آن زمینــه تــداول بــه گــردش درمــی آيــد و 
کار مــی کنــد. لــذا بايــد نظــری به مقــام اســتعمال داشــته باشــیم.

طــه عبدالرحمــن مبتنــی بــر اينهــا و بــا يــک نوســازی کــه از علم 
کالم دارد و بــه يــک نحــوی پروژه تکلیم الفلســفه اســت، فلســفه 
تداولــی خــود  را مطــرح مــی کنــد. مثــال ايشــان مــی گويــد ايــن 
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فلســفه تداولــی بايــد ناظــر بــه معضــالت جوامــع اســالمی باشــد. 
ــی  ــه فلســفه دارد. م ــه و پراگماتیســتی ب ــگاه عملگرايان ــی ن نوع

گويــد فلســفه بايــد در مقــام کاربــرد خــود را نشــان دهــد.
در همیــن زمینــه بحــث مقاومــت اســالمی را مطــرح مــی کنــد. 
مــی دانیــد کــه معضلــه رژيــم جعلــی اســرائیل يکــی از دغدغــه 
هــای بــزرگ طیــف وســیعی از انديشــمندان معاصر جهان اســالم 
اســت. يعنــی عــام النکســه کــه در ســال 1۹۶۷ اتفــاق افتــاد، يک 
نقطــه عطــف در تاريــخ تفکــر جهــان اســالم و مخصوصــا جهــان 
عــرب اســت. بســیاری از انديشــمندان جهــان عــرب در ايــن نقطه 
تاريخــی تفکرشــان را تغییــر دادنــد از جملــه طــه عبدالرحمــن. او 
ــودم و  ــعر ب ــای ش ــال در دنی ــل از 1۹۶۷ اص ــن قب ــد م ــی گوي م
ــرائیل در  ــراب از اس ــی شکســت اع ــودم ول ــق ب ــم موف ــی ه خیل
ايــن ســال ايــن ســوال را در برابــر مــن نهــاد کــه چــه مــی شــود 
يــک امتــی بــا ايــن همــه ِعــده و ُعــده و ســابقه تاريخــی و زمینــه 
ــازه تاســیس غاصــب  ــم ت ــک رژي هــای گســترده فرهنگــی از ي
شکســت مــی خــورد؟ ايــن بــود کــه از دنیــای شــعر بــه دنیــای 

انديشــه آمــدم.
ايشــان در کتــاب »الحــق العربــی فــی االختــالف الفلســفی« در 
حــدود 30 – 40 صفحــه نحــوه ورود فلســفه تداولــی را بــه موضوع 
ــرد  ــر رويک ــی ب ــتر مبتن ــه بیش ــت ک ــرده اس ــرح ک ــت ط مقاوم
معناشــناختی منطقــی بــه پديــده هاســت. مــی گويــد مــا وقتــی 
درون فرهنــگ اســالمی را نــگاه مــی کنیــم، همــه انســان هــا را 
بــه يــک نــام نخوانــده انــد. بعضــی وقت هــا اطــالق »انســانیت« 
شــده، بعضــی اوقــات اطــالق »رجولیــت«، بعضــی اوقــات 
»مــروت« و بعضــی اوقــات »فتــوت«. بســته بــه آن حقیقتــی کــه 
در مشــارالیه وجــود داشــته اطــالق ايــن الفــاظ اتفــاق مــی افتــاده 

ــوده و ديگــری رجولیــت و ... ــه انســانیت ب اســت. يکــی در مرحل
ــه  ــن مرتب ــن تري ــانیت پايی ــالم انس ــگ اس ــد در فرهن ــی گوي م
اســت کــه ويژگــی هايــی دارد کــه مــن ورود نمــی کنــم چــون به 
درازا مــی کشــد. مرحلــه باالتــر رجولیــت اســت يعنــی انســانی که 
ــز  ــه مــروت نی ــی کــرده اســت. مرحل ورود در عمــل کــرده و ترق
ــی تريــن مرحلــه فتــوت اســت کــه هرکــدام  همیــن طــور و عال

ــد. شــاخص هــای خــود را دارن
طــه عبدالرحمــن همیــن را در موضــوع مقاومــت وارد مــی کنــد. 
ــه شــده و  ــرايیل وارد معامل ــم اس ــا رژي ــه ب ــد کســی ک ــی گوي م
ــی  ــت. کس ــانیت اس ــه انس ــناخته در مرحل ــمیت ش ــه رس آن را ب
کــه هیــچ رابطــه ای نــدارد در مرحلــه رجولیــت اســت. کســی کــه  
قطــع رابطــه کــرده و اعــالم قطــع رابطــه کــرده اســت در مرحلــه 
مــروت اســت. کســی کــه قطــع رابطــه کــرده و وارد مبــارزه عملی 
هــم شــده اســت در مقــام فتــوت اســت. مــی گويــد در وضعیــت 
کنونــی مقاومــت اســالمی کــه در لبــاس حــزب اهلل لبنــان خــود را 
ــن از  ــان انســانیت دارد. اي ــی را در نردب ــن ترق نشــان داده، باالتري

کاربردهــای فلســفه کاربــردی اســت.
طــه عبدالرحمــن کتابــی بــه نــام »الحداثــة و المقاومــة« ]مدرنیته 
ــردازی  ــاره حــزب اهلل نوشــته و نوعــی فلســفه پ ــت[ درب و مقاوم
انجــام داده اســت دربــاره حرکــت حــزب اهلل. کســی کــه در حــزب 
اهلل اســت »فتــی« اســت. فتــی يعنــی کســی کــه در نظــر و عمل 

کامــل عمــل مــی کنــد.
گفتیــم مدرنیتــه روحــی دارد کــه شــامل ســه عنصــر بلــوغ، نقــد 
ــی انســان  ــداع اســت. يعن ــوغ اب ــود. يکــی از ارکان بل و شــمول ب
مــدرن بــه معنايی کــه طــه عبدالرحمــن مدنظر دارد کســی اســت 
ــزب اهلل  ــد ح ــی گوي ــت. او م ــوآوری اس ــال ن ــر روز در ح ــه ه ک
ــه  ــدی در مجموع ــاب و حرکــت جدي ــح ب ــه فت ــن جهــت ک از اي
ــت  ــالم در حرک ــان اس ــقراوالن جه ــود، از پیش ــالم ب ــان اس جه
بــه ســمت مدرنیتــه اســت. چــون نحــوه جديــدی از مواجهــه بــا 

ــرائیل را شــکل داده اســت. اس

ــت. او  ــم هس ــی ه ــک صوف ــن ی ــه عبدالرحم || ط
ظاهرگرایــی را چطــور بــا آن روحیــات صوفیانــه اش 

ــد؟ جمــع مــی کن
او در کنــار تعلقــی کــه بــه ظاهرگرايــی منطقــی دارد، بــه لحــاظ 
ــه خاصــی  ــه هــای تاريخــی کــه در آن حضــور داشــته علق زمین
ــن  ــه عبدالرحم ــی ط ــاط تالق ــن نق ــوف دارد. م ــه تص ــم ب ه
ظاهرگــرای منطقــی را بــا تصــوف در »عمــل« مــی دانــم. خــود 
ظاهرگرايــان منطقــی بــه عمــل بســیار توجــه دارنــد. اصال کســی 
کــه ظاهرگراســت بــرای چــه جمــود بــر ظاهــر متــن دارد؟ بــرای 
اينکــه مــی خواهــد بــه آن چیــزی کــه مــراد واضــع متــن بــوده 
ــس  ــل ارتودوک ــا مث ــان م ــت ظاهرگراي ــن جه ــد. از اي ــل کن عم

ــد. هــای جهــان مســیحیت مــی مانن
ــیر و  ــر س ــد دارد. ب ــی تاکی ــل دين ــر عم ــیار ب ــم بس ــوف ه تص
ســلوک و طــی طريــق تاکیــد دارد. بــه نظــر مــن طــه عبدالرحمن 
بــا ايــن تلفیــق از يــک جهــت نقــص هــای ظاهرگرايــی منطقــی 
ــاره عمــل برطــرف کــرده اســت و از جهــت ديگــر بعضــی  را درب
از نقصــان هــای متصوفــه را در ايــن بــاب برطــرف کــرده اســت. 
لــذا بــه يــک تلفیــق کارآمدتــری رســیده اســت. هــم ظاهرگرايــی 
ــه  ــر و ضابط ــوف را قانونمندت ــم تص ــرده و ه ــر ک ــق ت را عمی
ــوآوری هــای طــه  ــن از ن ــن اي ــه نظــر م ــرده اســت. ب ــر ک مندت
ــه  ــک نقط ــرب را در ي ــته دو مش ــه توانس ــت ک ــن اس عبدالرحم

ــد. ــروی هــردو اســتفاده کن ــد و از نی تالقــی تلفیــق کن
ايشــان در طــرح نظريــه عقالنیــت خــود هــم از يــک خاســتگاه 
تصوفــی اســتفاده مــی کنــد و هــم از يــک خاســتگاه ظاهرگرايــی 
منطقــی. در واقــع تصــوف را بــه نیــروی منطــق مجهــز مــی کند.

|| دربــاره نظریــه عقالنیــت طــه عبدالرحمــن و طبقه 

بنــدی کــه از آن دارد هــم توضیــح بفرماییــد.
در راســتای تاســیس مدرنیتــه اســالمی يکــی از کارهــای او ارائــه 
ــد از  ــک بع ــط در ي ــرب فق ــت. غ ــت اس ــاب عقالنی ــه در ب نظري
ــزاری اســت پیشــرفت کــرده اســت.  عقالنیــت کــه عقالنیــت اب
و ايــن چیــزی اســت کــه خــود غربــی هــا متوجــه آن شــده انــد.
ــزاری باعــث تقلیــل انســان مــی شــود. و  تکیــه بــر عقالنیــت اب
ــده  ــاله ش ــن مس ــه اي ــوب متوج ــی خ ــورت خیل ــب فرانکف مکت
اســت. آهنــگ ورود از مدرنیتــه بــه پســت مدرنیتــه را هــم اينهــا 
شــروع کردنــد. هابرمــاس امیــدوار اســت کــه بتوانــد ايــن مدرنیته 
ــه آرمــان آن پايبنــد اســت. مــی گويــد  را نجــات دهــد و هنــوز ب
ــی و  ــق عمل ــی، عالي ــق فن ــه دارد: عالي ــه علق ــه گون انســان س
ــه  ــق منجــر ب ــن عالي ــدام از اي ــر ک ــی بخــش. ه ــق رهاي عالي
تولیــد يــک عقالنیــت خاصــی مــی شــود. عاليــق فنــی بــا هدف 
ــی  ــزاری م ــت اب ــد عقالنی ــه تولی ــر ب ــت منج ــر طبیع ــرل ب کنت
ــا هــدف تعامــل بــا ســنت و تاريــخ و ...  شــوند. عاليــق عملــی ب
منجــر بــه تولیــد عقالنیــت ارتباطــی مــی شــوند و عاليــق رهايی 
بخــش ناظــر بــه نجــات انســان باعــث تولیــد عقالنیــت انتقــادی 
مــی شــود. هابرمــاس معتقــد اســت اگــر ايــن ســه ســاحت را بــا 
هــم درنظــر بگیريــم توانســته ايــم بــه يــک عقالنیــت کامــل و 
شــامل برســیم کــه مــی توانــد نقــص هــای عقالنیــت ابــزاری و 

مدرنیتــه متقــدم را جبــران کنــد.
طــه عبدالرحمــن ناظــر بــه نیازهــای مختلــف انســان کــه غــرب 
نســبت بــه آن غافــل اســت و ناظــر بــه عاليــق فنــی تاکیــد دارد 
در ايــن راســتا نوعــی عقالنیــت مــی توانیــم داشــته باشــیم کــه 
عقالنیــت مجــرد اســت. ايــن عقالنیــت مجــرد همــان عقالنیــت 
ــزاری.  ــت اب ــی شــود عقالنی ــه بخشــی از آن م نظــری اســت ک
عقالنیــت مجــرد يعنــی مجــرد از عمــل. فلســفه، منطــق، علــوم 
طبیعــی و... در همیــن ســاحت هســتند کــه صرفــا تئوری پــردازی 

مــی کننــد و وارد مقــام عمــل نمــی شــوند.
مــی گوينــد ايــن عقالنیــت مجــرد از هرجهــت آســیب دارد. هــم 
بــه لحــاظ تاريخــی آســیب دارد، هــم بــه لحــاظ معرفتــی و هــم 
بــه لحــاظ منطقــی دچــار چالــش اســت. اشــکاالتی کــه گــودل 
بــه نظامــات منطقــی وارد کــرد دقیقــا متوجــه عقالنیــت مجــرد 
ــزاره  ــی ســری گ ــر نظــام منطق ــد در ه ــی گوي ــودل م اســت. گ
ــد  ــا برنمــی آي ــه آنه ــی وجــود دارد کــه خــود از عهــده توجی هاي

ــذا ناقــص هســتند. و ل
طــه عبدالرحمــن مبتنــی بــر ايــن و مبتنــی بــر آســیب شناســی 
ای کــه از عقالنیــت مجــرد دارد، مــی گويــد مــا نیــاز بــه ســاحت 
ــه ســنت و  ــه ب ــم. و مراجع هــای ديگــری از عقالنیــت هــم داري
فرهنــگ اســالمی و بومــی مــا هــم ايــن ارشــاد را بــه مــا دارد کــه 
ســاحت هــای ديگــری از عقالنیــت هــم وجــود دارد. پــروژه طــه 
عبدالرحمــن ايــن بــود کــه بــا بهــره گیــری از همیــن ســنت بومی 

بــه حــل معضــالت انســان معاصــر بپــردازد.
يکــی از آن ســاحت هــا ايــن اســت کــه انســان از ســاحت نظــر 
خــارج شــود و بــه ســاحت عمــل برســد. ايــن عقالنیت »مســّدد« 
اســت. عقالنیــت مســدد اگــر بخواهــد غیردينــی باشــد بــه نظــر 
طــه عبدالرحمــن هیــچ گاه موفــق نخواهــد شــد و فوقــش مــی 
شــود نظــام هــای اخــالق علمــی کــه امثــال کانــت ارائــه دادنــد 
کــه درواقــع گرتــه بــرداری از اخــالق دينــی هســتند. اگــر گرتــه 
بــرداری از اخــالق دينــی هــم نباشــند، بــه جهــت ابتنايــی کــه بــر 
عقــل انســانی دارنــد نمــی تواننــد مقاصــد مطلــوب را برای انســان 

در عمــل اخالقــی اش بــه دســت بیاورنــد.
ــه  ــد ب ــل باي ــن عم ــد، اي ــی دهی ــل را انجــام م ــما عم ــی ش وقت
ســمت مقصــدی پیــش بــرود. نظــر عبدالرحمــن ايــن اســت کــه 
جــز ديــن و در کامــل تريــن نوعــش ديــن اســالم کســی تــوان 
معرفــی آن مقاصــد را نــدارد. از ايــن جهــت بــه فقــه مقاصــدی ها 

هــم نزديــک مــی شــود.
عبدالرحمـن مـی گويد انسـان به محـض اينکه وارد سـاحت عمل 
می شـود، وارد سـطح ديگـری از عقالنیـت يعنی عقالنیت مسـدد 
می شـود. انسـانی که وارد اين سـاحت شـده انسـان ديگری است. 
انسـانی کـه در مرتبـه عقالنیـت مجـرد بـود در زبـان عبدالرحمن 
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»مقـارب« اسـت. مقارب کسـی اسـت کـه بر اسـاس نـگاه ُملکی 
عمـل می کند. يعنی هسـتی شناسـی اش ايـن جهانی اسـت. و بر 
اسـاس نظـر کار می کنـد. يعنی صرفا متکـی به نظرورزی اسـت و 

نظـرورزی را کافی مـی داند.
ــلط  ــت مس ــر طبیع ــد ب ــی توان ــان م ــرد انس ــل مج ــام عق در مق
شــود و حوايــج ضــروری خــود را برطــرف کنــد. امــا اگــر انســان 
مقــارب بــه همیــن نیازهــای ضــروری بســنده کنــد و احســاس به 
ــد و ســقوط او  ــه مــی مان ــن مرتب ــد، در همی نیازهــای ديگــر نکن
بــه مرحلــه حیوانیــت بســیار محتمــل اســت. امــا همیــن کــه وارد 

عمــل شــد هســتی شناســی اش هــم عــوض مــی شــود.
عبدالرحمــن کامــل تريــن نــوع عمــل را عمــل دينــی مــی دانــد. 
هســتی شناســی چنیــن فــردی کــه وارد مقــام عمل شــده موســع 
ــم  ــود. عوال ــی ش ــی م ــی اش ملکوت ــتی شناس ــود و هس ــی ش م
ديگــری در ذهــن و زبــان انســان وارد در مقــام تســديد ايجــاد می 
شــود و عوالــم ديگــر را مــی بینــد. عالــم علــم الــه، عالــم غیــب 
االرحــام، عالــم دنیــا، عالــم عقبــی و ... را مــی بینــد. انســان در اين 
وضعیــت ديمومــت و کینونــت پیــدا مــی کنــد، همیشــه هســت 
ــه  ــق ب ــی« کــه متعل ــام »قربان ــوده. او وارد مق و محــور گفتگــو ب
عقــل مســدد اســت مــی شــود. معنــا در زندگــی او وارد مــی شــود. 
چــون معنــا بــا دوام ايجــاد مــی شــود. ســّر غیــب شــدن معنــا از 
زندگــی انســان مــدرن، عــدم دوام آن اســت. چــون انســان نــگاه 
ــدارد و محــل  ــد کــه دوره هايــی هســت کــه او وجــود ن مــی کن
گفتگــو نیســت، از ايــن جهــت معنــا غیــب مــی شــود. انســان در 
هســتی شناســی دينــی همیشــه وجــود دارد و همیشــه دوام دارد.

انســان قربانــی دارای عقــل مســدد اســت و عقــل مســدد 
ــن تامیــن کــرده اســت. ديــن کیفیــت عمــل  مقاصــدش را از دي
ــل  ــان عق ــا هم ــدد تقريب ــل مس ــت. عق ــرده اس ــخص ک را مش
فقهــی اســت کــه  ناظــر بــه عمــل کار مــی کنــد. اگــر بــا نظريــه 
ــت  ــبیه عقالنی ــدد ش ــت مس ــم عقالنی ــه کنی ــاس مقايس هابرم

ــت. ــی اس ارتباط
ــت.  ــی اس ــه مراتب ــن سلس ــه عبدالرحم ــه ط ــت در نظري عقالنی
ــز  ــرد را نی ــل مج ــت، عق ــدد اس ــل مس ــام عق ــه در مق کســی ک
ــد عاليــق  داراســت. کســی کــه عقالنیــت مســدد دارد مــی توان
فنــی هــم داشــته باشــد، ولــی نــوع ورود »قربانــی« - کســی کــه 
در ســاحت عقــل مســدد اســت - بــا نــوع ورود »مقــارب« بــا هــم 
فــرق دارد. مقــارب اگــر صرفــا تمــام هســتی را در همیــن ُملــک 
ببینــد، تمــام عملــش هــم ناظــر بــه معانــی ای اســت کــه در عالم 
ُملــک اســت. امــا انســان قربانــی چون هســتی را موســع کــرده در 
ضمــن اينکــه بــه بیــان طــه عبدالرحمــن »عمــل تعاونــی« دارد، 
يعنــی عملــی کــه بــرای تامیــن حوايــج ضــروری و مادی اوســت، 
عمــل الهــی شــده نیــز دارد. نــوع عمــل او بــا مقــارب فــرق دارد. 

يعنــی عمــل او بــر اســاس معانــی الهــی انجــام مــی شــود.
عقالنیــت مســدد آســیب هايــی دارد. بــه صــرف اينکــه شــما وارد 
عمــل شــديد، خــود عمــل آســیب زاســت. عمــل بــا تکلــف همراه 
ــیب  ــت و آس ــراه اس ــاع هم ــا و انقط ــازی و ري ــا ظاهرس ــت، ب اس
ــذا  ــن دســت. عمــل از هــر جهــت در خطــر اســت. ل ــی از اي هاي
نیــاز بــه يــک حالــت ثباتــی ايجــاد مــی شــود کــه آن در ســاحت 
»عقــل مويــد« ايجــاد مــی شــود. طــه عبدالرحمــن بــه انســانی 
کــه در ســاحت عقــل مويــد اســت مــی گويــد »مقــرِّب«. او مقرب 

بــه معانــی اصیــل و اهــداف الهــی شــده اســت.
انســان در ايــن سیســتم عقالنیــت يــک انســان در حــال صیرورت 
اســت و از حالــت دور بــودن بــه حالــت نزديــک شــدن ســیر مــی 
کنــد. انســانی کــه هــر روز پديــده هــا و معانــی را از دور نــگاه مــی 
کنــد، روز بــه روز بــا تمرکــز و توغــل بــر عمــل دينــی بــه هــدف 

بنیاديــن هســتی نزديــک مــی شــود.
ويژگــی عقــل مويــد ايــن اســت کــه بــا زيــادی عمــل اتفــاق می 
افتــد. اگر شــما توانســتید عمــل را از آســیب هايــش خالــی کنید و 
آن را طــوری در قلبــت رســوخ بدهیــد کــه ملکــه قلب و بخشــی از 
وجــود شــما بشــود، شــما واجــد عقــل مويــد شــده ايــد. خــود عقل 
مويــد هــم يــک کلــی مشــکک اســت. يکــی در مرحلــه پايیــن تر 

اســت و ديگــری در مرحلــه باالتر.
پــس عقــل مويــد ضمــن اينکــه عاليــق فنــی و عاليــق ارتباطی 
را در خــود دارد، عاليقــی دارد کــه هابرمــاس بــا عقالنیــت انتقادی 
ــا »آزادی ربانــی« در پــی  ــی طــه عبدالرحمــن ب ــود ول دنبالــش ب
آن اســت. صاحــب عقــل مويــد مقــام »افتقــار« پیــدا مــی کنــد. 
صاحــب ايــن مقــام از جانــب خداونــد صاحــب غنــا و اقتــدار هــم 
مــی شــود. چیــزی اســت شــبیه وحــدت در عیــن کثــرت و کثرت 
در عیــن وحــدت. ضمــن اينکــه حالــت افتقــار دارد حالــت غنــا هم 
دارد. در روايــت قدســی داريــم کــه » عبــدی أطعنی حتــی أجعلک 

مثلــی ، إذا قلــت للشــئ کــن فیکــون.«
ــاند.  ــی رس ــام آزادی م ــه مق ــان را ب ــه انس ــت ک ــام غناس آن مق
چطــور ايــن اتفــاق مــی افتــد؟ طــه عبدالرحمن مــی گويد انســان 
بايــد نســبت بــه اشــیا و امکنــه دلبســتگی نداشــته باشــد کــه اين 
مقــام »تخلُّــص« اســت. اگــر شــما اســیر اشــیا و امکنــه بشــويد 
بردگــی اســت. اگــر رهــا شــديد وارد مقــام تخلــص مــی شــويد.

امـا اگر شـما از عمل خودت هم رهـا شـدی و آن را خالصا لوجه اهلل 
انجـام دادی به مقـام »اخالص« می رسـید. يعنی هیچ دلبسـتگی 
و احسـاس علقه ای نسـبت به عمل نداشـته باشـید. مقام اخالص 
در عقـل مسـدد اسـت. اما يـک »ِخالص« هـم داريم کـه در عقل 
مويـد اتفاق می افتد. يعنی شـما نبايـد در خودت احسـاس اخالص 
بکنیـد کـه بـرده اخالصت مـی شـويد. يعنی بايـد از اخـالص هم 
رها شـده باشـید. صاحـب عقـل مويـد و دارای مقام »ِخـالص« از 

همـه چیـز رهـا شـده و از رهايـی از ايـن رهايی هـا هم رها شـده 
اسـت! او نه اسـیر نظر اسـت و نه اسـیر عمل، نه اسـیر زمان است، 
نـه مکان و نه اشـیا و اعمال خـود. او اسـیر رهايی از ايـن رهايی ها 
هم نیسـت. نکته مهم اينجاسـت. اين مقـام اخـالص را بگذاريد در 
کنـار مقـام غنا تـوام بـا افتقـار، طـه عبدالرحمن بـه اين مـی گويد 
»حريـت ربانی«. در ايـن صورت فرد بـه آزادی ربانی ای می رسـد 
و صاحـب بصیرتـی می شـود که اشـیا و پديـده هـا را همانطور که 

هسـتند می بیند.
ــل  ــام عق ــد مق ــت. واج ــی اس ــی بخش ــوع رهاي ــن ن ــن بهتري اي
ــه در آن  ــی ک ــت بغرنج ــران را از وضعی ــد ديگ ــی توان ــد م موي
ــادی در  ــی انســان ع ــاند ول ــی برس ــت مطلوب ــه وضعی هســتند ب
معــرض خطــا و اســتثمار ديگــران اســت. ايــن اســتثمار ممکــن 
ــزرگ  اســت در لبــاس خیرخواهــی انجــام شــود. سیاســتمداران ب
همیشــه بــه اســم خیرخواهــی بــه مــردم ظلــم کــرده انــد. کســی 
کــه در ايــن مقــام اســت مــی توانــد دســتگیری از ديگــران بکنــد 
و کســی کــه نیســت اال و البــد خــودش اســیر اســت و ديگــران را 

ــرد. ــه اســارت مــی ب هــم ب
از ايــن جهــت سیســتم عقالنیتــی کــه طــه عبدالرحمــن ارائــه می 
کنــد بســیار کارآمدتــر و واقعــی تــر از سیســتمی اســت کــه امثــال 
هابرمــاس مــی چیننــد. آن رهايــی بخشــی کــه هابرمــاس مــی 
گويــد توســط چــه کســی بايــد اتفــاق بیفتــد؟ توســط روشــنفکر يا 
مصلــح؟ خــود روشــنفکر بــه آن مشــکالت مبتالســت و خــودش 
اســیر اســت و اســیر هیــچ وقــت نمــی توانــد ديگــران را از اســارت 
ــه  ــل ب ــن حداق ــه عبدالرحم ــتم ط ــن سیس ــا اي ــد. ام نجــات ده
لحــاظ تئوريــک ايــن نتیجــه بــر آن مترتــب مــی شــود که انســان 

آزاد مــی توانــد ديگــران را آزاد کنــد.

|| اینکــه گفتــه مــی شــود طــه عبدالرحمــن و 
عابدالجابــری ســر دو طیــف کامــال متضــاد هســتند 
ــه  ــن دو در چ ــات ای ــه؟ اختالف ــا ن ــت ی ــت اس درس

ــت؟ ــائلی اس مس
بعضــی هــا مــی گوينــد کــه طــه عبدالرحمــن منفعــل عمــل مــی 
کنــد و تمــام پــروژه اش را ناظــر بــه کارهــای جابــری پیــش مــی 
ــک  ــن ي ــه عبدالرحم ــدارم. ط ــول ن ــال قب ــن را اص ــن اي ــرد. م ب
ــود را  ــاص خ ــری خ ــتگاه فک ــه دس ــت ک ــتقل اس ــر مس متفک
ــد و  ــد مــی کنن ــی کــه ديگــران تولی ــه نظريات ــی ناظــر ب دارد ول
در زيســت بــوم او حضــور دارنــد هــم اظهارنظــر مــی کنــد. ايــن 

ــال نیســت. انفع
ــک  ــت. در ي ــی اس ــه ای و اساس ــیار ريش ــن دو بس ــالف اي اخت
تقســیم بنــدی کــه نســبت بــه طــه عبدالرحمــن و الجابــری دارند 
مــی گوينــد کــه جابــری نماينده ابــن رشــد در شــمال آفريقاســت 
و طــه عبدالرحمــن نماينــده امثــال غزالــی و شــخصیت هايــی که 
رويکــرد اشــراقی داشــتند. البتــه بــه نظــر مــن ايــن تقســیم بندی 

باعــث تقلیــل قضايــا مــی شــود.
نــه جابــری نماينــده ابــن رشــد اســت و نــه طــه عبدالرحمــن در 
امثــال غزالــی خالصــه مــی شــود. طــه عبدالرحمن اساســا پــروژه 
فکــری اش بــر عمــل و عمــل ورزی، آن هــم عمــل ورزی دينــی 
مبتنــی اســت، در حالــی کــه بــرای جابــری نظــرورزی در اولويــت 
قــرار دارد. طــه عبدالرحمــن بــه يــک سیســتم کامــل از عقالنیــت 
مــی انديشــد کــه کاربــردی و ناظــر بــه مســائل معاصــر باشــد در 
حالــی کــه جابــری خــودش را در يــک ســاحت عقــل نظــری و به 
بیــان طــه عبدالرحمــن عقــل مجــرد مشــغول کــرده. جابــری بــه 
ــه و تحلیــل  ــاد اســت. نقــادی کــه وارد تجزي نظــر مــن يــک نق
میــراث شــده اســت. در کنــار ايــن نقــد بعضــی وقــت هــا نســخه 
ــک  ــا طــه عبدالرحمــن ي ــه مــی دهــد. ام ــرون رفــت هــم ارائ ب
متفکــر روشــنفکری اســت کــه ناظــر بــه مســائل روز هــم بســیار 
دغدغــه دارد. اگــر نحــوه ورود ايــن دو بــه مقولــه عقالنیــت را نگاه 

کنیــد متوجــه ايــن تفــاوت هــا مــی شــويد.
ــش  ــد و بخ ــی کن ــه م ــراث را تجزي ــری می ــن، جاب ــار اي در کن
اشــراقی میــراث را فاکتــور مــی گیــرد در حالــی کــه ايــن بخــش 
از میــراث بخــش نیرومنــدی اســت. اگــر شــما فقــط يــک صــدا را 

ـــو گـفتــگـ
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ــد  ــه کــرده اي در میــراث شــنیديد، ضمــن اينکــه میــراث را تجزي
ــه  ــر ط ــری از نظ ــت جاب ــن جه ــد. از اي ــم داده اي ــل ه آن را تقلی
ــرد  ــل مج ــاحت عق ــه در س ــت ک ــمندی اس ــن انديش عبدالرحم

ــده اســت. ــر نیام ــده و باالت مان
طــه عبدالرحمــن متکثــر عمــل مــی کنــد. چندصدايــی و 
چندبعــدی بــودن در سیســتم فکــری طــه عبدالرحمــن ديــده می 
شــود. نــگاه بــه انســان در طــه عبدالرحمــن متکامــل تــر اســت. 
انســان در کلیتــش ديــده مــی شــود. ضمــن آن کــه میــراث هــم 

ــی شــود. ــده م ــش دي در کلیت

|| طــه عبدالرحمــن کــه اندیشــمندی ســنی مذهــب 
ــت  ــه والی ــی اش نظری ــه سیاس ــت، در اندیش اس
ــت  ــور او از والی ــت. منظ ــرده اس ــرح ک ــه را مط فقی

ــت؟ ــه چیس فقی
طــه عبدالرحمــن در تکامــل انســان بــرای عمــل دينــی جايــگاه 
ــاد و حــدود و ثغــوری دارد  ــی ابع ــل اســت. عمــل دين ــی قائ باالي
ــی  ــل دين ــن عم ــاز دارد. اي ــتیبانی نی ــک ممارســت و پش ــه ي و ب
بايــد ذيــل نظــر يــک کســی انجــام بشــود کــه نســبت بــه متربی 
ــود  ــع خ ــی را در وس ــد آن معان ــی باي ــی مرب ــد. يعن ــر باش جلوت
چشــیده باشــد و درونــی کــرده باشــد و طــی طريــق کــرده باشــد 

تــا بتوانــد الگــوی متربــی خــود باشــد.
ــه و  ــاحت جامع ــه س ــر ب ــی ناظ ــن مبان ــا اي ــن ب ــه عبدالرحم ط
سیســتم سیاســی نظريــه »واليــت فقیــه تجربــی« را  ارائــه مــی 
ــی  ــه صناع ــت فقی ــر والي ــی در براب ــه تجرب ــت فقی ــد. والي ده
ــه و  ــون و فق ــر قان ــی ب ــت فقیهــی کــه مبتن اســت. ايشــان والي
... باشــد را واليــت فقیــه صناعــی مــی دانــد و رويکــرد حضــرت 
امــام )ره( را ذيــل همیــن واليــت فقیــه صناعــی قــرار میدهــد، اما 
ــق  ــر ذوق و طــی طري ــی ب ــت فقیهــی کــه مبتن بزعــم وی والي
فقیــه و رســوخ عمــل شــرعی در درون فقیــه باشــد واليــت فقیــه 
تجربــی اســت. ولــی فقیــه تجربــی کســی اســت کــه بــه ســبب 
ــرای  ــودن ب ــو ب ــته الگ ــی شايس ــی دين ــیدن معان ــه و چش تجرب
ديگــران اســت. او کســی اســت کــه ديگــران مــی توانــد اعمــال 

ــد. ــور ببینن ــی را در او متجســم و متبل دين
پـس وقتی بـه مبانـی او و نگاهـی که به عمـل در سـاحت تکامل 
بخشـی بـه انسـان دارد نـگاه می کنیـم، متوجـه ضـرورت واليت 
فقیـه تجربی مـی شـويم. از جهت ديگر چـون طـه عبدالرحمن در 
رويکرد فلسـفه تحلیلی رشـد کرده و با ظاهرگرايـی منطقی جهان 
اسـالم آن را تقويـت کرده، يک نگاهـی به »کلـی« دارد. می گويد 
کلی بايد متجسـم در فرد بشـود تا بشـود آن را شـناخت. اين معانی 
و ارزش هـا و رفتارهـای دينـی کـه از مکلف خواسـته شـده بايد در 
ضمـن يک فرد خود را نشـان بدهـد تا بتوانیم آن کلی را بشناسـیم. 
نحـوه ورود فیلسـوفان تحلیلـی بـه شـناخت کلـی در ضمـن فـرد 

ست. ا
ولــی فقیــه تجربــی ولــی فقیهــی اســت کــه يــک ايــده آل تايــپ 
متحقــق و مجســم اســت و ديگــران مــی تواننــد آن را ببیننــد و بــه 
آن اقتــدا کننــد و بــاال بیايند. واليــت فقیه طــه عبدالرحمن بیشــتر 

يک واليــت فقیه تصوفــی – عرفانی اســت تا فقهی – فلســفی.
اشـکالی که ايشـان بـه واليت فقیـه صناعی مـی گیرد اين اسـت 
کـه ايـن واليت فقیـه ضمن اينکـه نقـاط قـوت فراوانـی دارد و در 
نوبـه خـودش يـک ابداعـی در جهـان اسـالم بـود و ضمـن اينکه 
يـک گام بـه جلـودر عرصـه انديشـه سیاسـی اسـالم اسـت ، اما از 
بـاب اينکـه سـیر و سـلوک و ذوق و چشـیدن اين معانی و تجسـم 
بخشـیدن به اين معانـی را در خـود نظريه تئـوری پـردازی نکرده، 

ناقـص تـر از واليت فقیـه تجربی اسـت.
ــی  ــده. حت ــا را دي ــه م ــت فقی ــه والي ــوط ب ــای مرب ايشــان کاره
مباحــث جزئــی تــر مثــل نامــه حضــرت امــام)ره( بــه مقــام معظم 
رهبــری کــه در آن زمــان ريیــس جمهــور بودنــد را هــم ديــده و به 
آن ارجــاع مــی دهــد. طــه عبدالرحمــن مــی گويــد ضمــن اينکــه 
امــام خمینــی )ره( بســیار بــه ســیر و ســلوک و اخالقــی بــودن و 
ــث را  ــن مباح ــا اي ــد، ام ــت داده  ان ــه اهمی ــی فقی ــت گراي معنوي
تئوريــزه نکــرده اســت. يعنــی در يک سیســتم نظــری نمــی آورد و 

فقــط از بــاب توصیــه اخالقــی اســت.
در بیانــات حضــرت امــام )ره( داريــم کــه اگــر ولــی فقیــه مرتکــب 
گنــاه صغیــره هــم بشــود خــود بــه خــود از واليــت ســاقط مــی 
ــت و دوری  ــه عدال ــی فقی ــن در انتخــاب ول ــر اي شــود و عــالوه ب
از هــوای نفــس از شــاخص هــای اساســی اســت و ايــن شــاخص 
ــه حضــرت  ــت فقی ــه والي ــن نظري ــه در حاشــیه کــه در مت هــا ن
امــام )ره( قــرار دارنــد و از ايــن جهــت اشــکال طــه عبدالرحمــن را 
وارد نمیدانــم. بــه نظــر مــن نظريــه واليت فقیــه طــه عبدالرحمن 
بــا نظريــه امــام )ره(خیلــی فاصله ندارنــد. فقــط در مفاهیــم و نحوه 
ــد. امــا همیــن  چینــش و نحــوه تئــوری پــردازی اختالفاتــی دارن
ــب  ــنی مذه ــمندی س ــوان انديش ــه عن ــن ب ــه عبدالرحم ــه ط ک
ــه  ــه نظري ــر پاي ــد و ب ــه ده ــه ارائ ــت فقی ــاب والي ــه در ب نظري
ــتدالالت  ــرد و از اس ــش بب ــام )ره( کارش را پی ــه ام ــت فقی والي
ــه زعــم خــودش تقويــت کنــد،  امــام اســتفاده کنــد و آن هــا را ب
يــک گام بســیار ارزشــمند بــوده و جــای غــرور دارد و به نحــوی از 
رويشــهای انقــالب اســالمی اســت . ايــن نشــان دهنــده تاثیــرات 
ــان  ــگان جه ــی از نخب ــش هاي ــان بخ ــالمی در می ــالب اس انق
اســالم اســت. البته شــبیه طــه عبدالرحمــن در مجموعــه نخبگان 

جهــان عــرب خیلــی کــم اســت.
يک اختــالف در نظريــه واليت فقیــه امــام )ره( و طــه عبدالرحمن 
اين است که عبدالرحمن می گويد ما برای اينکه يک سیستم سیاسی 
حاکــم کنیــم بايد از پايین شــروع کنیــم. بايد ابتــدا مــردم را اخالقی 
کنیم و بعد سیســتم سیاســی اخالق مندی را حاکــم کنیم. می گويد 
برادران ما در مشرق اسالمی – که منظورش ايران است – نظرشان 
غیــر از ايــن اســت و معتقدنــد اگر شــما ســاختار سیاســی را اصالح 
کرديــد خود به خود مــردم هم اصالح می شــوند، اما من عبدالرحمن  

معتقــد به شــروع از پايیــن و حرکــت مرحلــه به مرحله هســتم.
البتــه بــه نظــر من ايــن هــم بــا نظــر امــام )ره( قابــل جمع اســت. 
همیــن سیســتم را حضــرت امــام توســط افــرادی توانســت ايجــاد 
کنــد کــه بســیار اخــالق منــد شــده بودنــد و بــه يــک خودآگاهــی 
مذهبــی و تاريخــی رســیده بودنــد. يعنــی يــک مراحلــی را طــی 
کــرده بودنــد و ايــن طــور نبــود کــه در يــک زمینــه ای کــه افــراد 
آن در مراتــب اخالقــی رشــد نکــرده باشــند، جمهــوری اســالمی 

بنــا شــده باشــد.
ــاحت  ــن در س ــه عبدالرحم ــام )ره( و ط ــه ام ــاوت نظري ــس تف پ
ــا  ــان آنه ــی می ــل تفاوت ــاحت عم ــردازی اســت و در س ــه پ نظري
ــالب  ــدای انق ــای ابت ــن فض ــه عبدالرحم ــر ط ــايد اگ ــت. ش نیس
اســالمی ايــران را از نزديــک مــی ديــد نظريــه اش را طــور 

ــرد. ــی ک ــرح م ــری مط ديگ

|| طــه عبدالرحمــن دربــاره موضوع اســالمی ســازی 
علوم انســانی چــه نگاهــی دارد؟

ــت  ــرای وضعی ــن اســت کــه ب ــی طــه عبدالرحمــن اي ــروژه کل پ
کنونــی جهــان اســالم و در گام باالتــر بــرای مدرنیتــه غــرب يک 
ــه دهــد. ايــن نســخه بديــل در چنــد  نســخه بديــل راهگشــا ارائ
ســاحت خــود را نشــان مــی دهــد. يکــی در لبــاس فلســفه تداولی 
ــاس  ــه اســالمی و ديگــری در لب ــاس مدرنیت اســت و يکــی در لب

عقالنیــت ســه بعــدی ای  اســت کــه ارائــه مــی دهــد.
ناظــر بــه هرکــدام از اينهــا اولیــن چیــزی کــه بــرای او مهم اســت 
ــز و مجــزای فرهنــگ اســالمی از فرهنــگ  حفــظ شــاکله متماي
ــه  ــل ب ــی قائ ــات واردات ــا نظري ــه ب ــت. او در مواجه ــی اس غرب
»تقريــب تداولــی« اســت. او نمــی پذيــرد کــه معرفــت غیربومــی 
بــا همــان  وضعیتــی  کــه دارد وارد فضــای جهــان اســالم شــود. 
حتمــا بايــد در آن دخــل و تصــرف و جــرح و تعديــل اتفــاق بیفتــد.
هــر گــزاره ای کــه از بیــرون جهــان اســالم وارد مــی شــود بايــد 
بــا معــارف ايــن زيســت بــوم خــودش را وفــق دهــد و ايــن همــان 
ــات و  ــه بیان ــال وی ب ــت. مث ــانی اس ــوم انس ــازی عل ــی س بوم
اســتدالالت مختلــف اثبــات مــی کند  کــه گــزاره معــروف دکارت 
يعنــی »مــن فکــر مــی کنــم پــس هســتم« بــا معــارف اســالمی 
ســازگاری نــدارد. مــی گويــد اگــر ايــن گــزاره بخواهــد وارد فضای 
اســالمی بشــود بايــد تبديــل بشــود بــه انظــر تجــد : »نــگاه کــن 

مــی يابــی«.
ــن  ــه عبدالرحم ــد ط ــی گوين ــه م ــت اســت ک ــن جه ــايد از اي ش
غــرب ســتیز اســت. نــه وی غــرب ســتیز نیســت، بلکــه قائــل بــه 
تعامــل آگاهانــه بــا غــرب اســت. بــه نظــر وی يــک گــزاره معنايی 
ــا ســاختار عقايــدی و  ــد ب کــه در فرهنــگ ديگــری جوشــیده باي
حتــی ســاختارهای زبــان عربــی تــن دردهــد. او واقعــا زبــان دان 
ــا ســاختار موجــود  خوبــی اســت و مــی گويــد آن گــزاره دکارت ب
زبــان عربــی نمــی خوانــد. امــا ايــن کــه امثــال علــی حــرب مــی 
ــی انديشــد.  ــه نابودســازی فلســفه م ــد طــه عبدالرحمــن ب گوين
ــان  ــه در آلم ــفه ای ک ــفه؟ آن فلس ــدام فلس ــت. ک ــور نیس اينط
ــکا و  ــز ديگــری اســت، در آمري ــز اســت، در فرانســه چی يــک چی
... چیــز ديگــری اســت؟ در خــود آلمــان مکاتــب مختلــف وجــود 
ــی اش  ــف زندگ ــای مختل ــوف در دوره ه ــک فیلس ــی ي دارد. حت
انديشــه هــای مختلفــی داشــته اســت. طــه عبدالرحمــن دنبــال 
تکلیــم الفلســفه هســت ولــی دنبــال نابودســازی فلســفه نیســت.
ــچ گاه  ــا هی ــاد دارد ام ــازی اعتق ــی س ــه بوم ــرف ب ــک ط او از ي
ــداده  ــرار ن ــوم ق ــازی عل ــالمی س ــاب اس ــمار اصح ــود را در ش خ
اســت. او وقتــی بــه تاســیس مدرنیتــه اســالمی مــی انديشــد بــه 
داللــت هايــش هــم پايبنــد اســت. باالخــره ايــن مدرنیتــه علومی 
مــی خواهــد. وی بــه اينهــا آگاه اســت و بــه خــود تاســیس علــوم 
ــه  ــن زمین ــم در اي ــی را ه ــت و کارهاي ــد اس ــم معتق ــالمی ه اس
ــم. ــه آن هــا اشــاره کن انجــام داده اســت کــه فرصــت نیســت ب

ــه  ــما ط ــر ش ــه نظ ــر، ب ــوال آخ ــوان س ــه عن || ب
عبدالرحمــن بــرای فضــای فکــری جامعــه مــا چــه 
ــم  حــرف جدیــدی دارد و مــا چــه کمکــی مــی توانی

ــم؟ از او بگیری
 طه عبدالرحمـن به لحاظ نـوع ورودی که در مباحـث معرفتی دارد 
هیچ نسـبتی با سکوالريسـم نـدارد. ايشـان حفظ اصالت اسـالمی 
را در اولويـت اول خـود می بینـد. از اين جهت در میان روشـنفکران 
جهان عـرب يک نمونه اسـت. لذا او بـرای ما قابل اسـتفاده و حتی 
قابل تاسـی برای بخشـی از روشـنفکران ماسـت. طـه عبدالرحمن 
آشـنايی اش بـا غـرب اگـر بیشـتر از روشـنفکران مـا نباشـد کمتر 

نیسـت، اما در غـرب ذوب نمی شـود.
ــالمی  ــارف اس ــا مع ــه ب ــوردی ک ــاظ برخ ــه لح ــن ب عبدالرحم
ــرای شــعائر و اعمــال دينــی  ــی نظیــری را ب ــگاه ب دارد يــک جاي
لحــاظ مــی کنــد و آنهــا را در ضمــن يــک نظريــه هايــی تئــوری 
پــردازی مــی کند. عمــل دينــی توســط انديشــمندان ديگــر امری 
تاريخــی قلمــداد مــی شــود و معمــوال بــا نامهربانــی بــا آن برخورد 
ــی در رويکــرد عبدالرحمــن  ــا شــعائر و اعمــال دين مــی شــود، ام
حضــور نیرومنــدی دارد. کــم انديشــمند مســلمانی پیــدا مــی کنید 

کــه ايــن همــه بــر عمــل دينــی تاکیــد کنــد.
طــه عبدالرحمــن نمــاز و روزه و ... را مــی بــرد در نظريــه عقالنیت 
خــود و مــی گويــد ايــن فرائــض ســبب مــی شــود کــه عقل شــما 
توســعه پیــدا کنــد. هــر روز ابعــاد انســانی تــان متکامــل تــر شــود 
و بــه نیازهــای درونــی تــان بیشــتر پاســخ داده شــود و بــه مقــام 

تقــرب الهــی نزديــک تــر شــويد.
ــای  ــط ه ــن در محی ــه عبدالرحم ــکار ط ــرح اف ــن ط ــه نظــر م ب
ــه طــه  ــادی ک علمــی کشــور ضــروری اســت. توجــه بســیار زي
عبدالرحمــن در دســتگاه فکــری اش بــه عمــل دينــی مــی کنــد 
يــک طعــن اســت بــر بخشــی از روشــنفکران مــا کــه عمــل دينی 
را صــرف اينکــه عملــی تاريخــی اســت نســبت بــه آن نامهربــان 
ــام  ــی در نظ ــد جايگاه ــی کنن ــل م ــه آن عم ــر ب ــی اگ ــد. حت ان

ــل نیســتند. ــرای آن قائ ــی شــان ب معرفت
در کنــار ايــن طــه عبدالرحمــن در پــروژه هايــی کــه دنبــال مــی 
ــد  ــد. او قص ــی کن ــت م ــا حرک ــای م ــه ه ــق دغدغ ــد مطاب کن
تاســیس مدرنیتــه اســالمی و بومــی ســازی تفکــرات وارداتــی و 

دارد.  ...
در مجمــوع فعالیــت هــای طــه عبدالرحمــن مطابق دغدغــه های 
مــا و در راســتای تاســیس تمــدن اســالمی اســت، هرچنــد شــايد 

فعالیــت هايــش را بــه ايــن نــام معرفــی نکنــد.

ـــو گـفتــگـ
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مصر را مهمترین کشور عرب و حتی جهان اسالم دانسته 
اند. کشوری به شدت تاثیرگذار که تاثیر اتفاقات آن در 
سایر کشورهای اسالمی نیز قابل رویت است. اهمیت 
فضای فکری مصر لزوم شناخت کامل جریانات مختلف 
این کشور را ضروری می کند. این بود که سراغ حجت 
االسالم محمد حسن زمانی رفتیم تا از اطالعات میدانی 
ایشان از فضای فکری مصر استفاده کنیم. حجت االسالم 
زمانی سه سال ریاست دفتر حافظ منافع ایران در مصر را 
به عهده داشته و هم اکنون معاون بین الملل حوزه علمیه 

است. قم 
بخش اول این مصاحبه پیش از این در مجله اندیشه مهر 

منتشر شده بود. بخش دوم پیش روی شماست؛

ــات  ــر و جریان ــاره االزه ــا درب ــی لطف ــای زمان || آق
ــد. ــح دهی ــل آن توضی داخ

ــگاه و  ــن دانش ــوی تري ــر ق ــت. االزه ــر اس ــدی االزه ــان بع جري
تقريبــا از کهــن تريــن دانشــگاه هــای جهــان اســالم اســت کــه 
حــدود 1000 ســال قدمــت دارد. فاطمیــون کــه اســماعیلی مذهب 
بودنــد، االزهــر را تاســیس کردنــد. بعــد صــالح الديــن ايوبــی آمــد 
و صــد ســال االزهــر را تعطیــل کــرد تــا اينکــه تشــیع را از مصــر 
ــه تغییــر مذهــب  ــا مجبــور ب بیــرون کــرد. بســیاری از شــیعیان ي
شــدند يــا اينکــه از مصــر فــرار کردنــد. بخشــی از اينهــا در جنــوب 

مصــر باقــی ماندنــد.
ــن دانشــگاه  ــا از کهــن تري ــن دانشــگاه و تقريب االزهــر قــوی تري
هــای جهــان اســالم اســت کــه حــدود 1000 ســال قدمــت دارد

مــردم مصــر ســنی شــدند ولــی مهــر اهــل بیــت)ع( در وجودشــان 
ــن مهــر اســت. مشــايخ االزهــر  ــد و االزهــر نمــاد اي ــه مان نهادين
ــری  ــی از االزه ــداد اندک ــرا. تع ــرب گ ــه غ ــدند و ن ــلفی ش ــه س ن
ــر از وهابیــت شــدند و االزهــر آنهــا را اخــراج کــرد. ايــن  هــا متاث
اخراجــی هــا بعــدا جمــع شــدند و اتحاديــه ای را تشــکیل دادنــد به 
نــام »جمعیــت اســتادان االزهــر«. البته عربســتان تالش بســیاری 

کــرد تــا االزهــر را فتــح کنــد ولــی نتوانســت.
االزهــر از فشــارهای سیاســی حکومــت و جريــان های ضدشــیعی 
داخــل و فشــار دولــت هــای خارجــی عربــی و غربــی متاثــر اســت. 
ــن  ــم اي ــل آن ه ــت. دلی ــر اس ــف االزه ــاط ضع ــی از نق ــن يک اي
اســت کــه نصــب و عــزل شــیخ االزهــر توســط ريیــس جمهــور 
ــت پرداخــت مــی  انجــام مــی شــود و حقــوق او هــم توســط دول

شــود.

ــا بعــد از انقــالب نحــوه نصــب و عــزل شــیخ  ||گوی
ــر کــرد. االزهــر تغیی

ــی  ــتند. در دوران مرس ــوز نتوانس ــی هن ــد ول ــر دهن ــد تغیی ــا ش بن
ــوز  ــی هن ــد ول ــه االزهــر اســتقالل دهن ــد ب مقــداری ســعی کردن

ــه اســت. ــت نیافت ــن اســتقالل عینی اي
*اگــر اجــازه بدهیــد وارد جريــان تصــوف بشــويم کــه از جريانــات 

مهــم مصــر اســت. لطفــا دربــاره ايــن جريــان توضیــح دهیــد.
طريقــت هــای تصــوف در مصــر ســازمان يافتــه شــده هســتند و 
ــد. مجموعــه طريقــت هــای  خــود را از گسســتگی نجــات داده ان
صوفــی ثبــت شــده انــد و 54 طريقــت ثبــت شــده رســمی در مصر 
داريــم. روســای ايــن طريقــت هــا بــا هــم يــک شــورای مشــترک 
دارنــد. از بیــن خودشــان 10 نفــر را کــه دارای مريــد و نفــوذ بیشــتر 
هســتند بــه عنــوان مجلــس اعــال انتخــاب مــی کننــد. ايــن ده نفر 
ــده وزارت  ــی نماين ــر از مســئولین کشــور يعن ــج نف ــالوه پن ــه ع ب
اوقــاف، نماينــده االزهــر، نماينــده وزارت کشــور و دو نفــر ديگــر، 

مجلــس اعــالی تصــوف را تشــکیل مــی دهنــد. زمانــی کــه مــن 
در مصــر بــودم شــیخ حســن شــّناوی شــیخ المشــايخ ايــن طريقت 

هــا بــود کــه از میــان آن 15 نفــر انتخــاب شــده بــود.
ــر بعــدی يکــی از مســن  ــرای انتخــاب نف ــوت ايشــان ب ــد از ف بع
تريــن آنــان شــیخ ابوالعزائــم رهبــر طريقــت العزمیــه بــود کــه بــا 
ــان  ــد. ايش ــايخ انتخــاب ش ــیخ المش ــوان ش ــه عن ــت ب رای اکثري
ــادی و  ــه جه ــت)ع( و دارای روحی ــل بی ــه اه ــد ب ــیار عالقمن بس
ــت  ــت و ضدي ــا وهابی ــديد ب ــت ش ــت. ضدي ــتیزی اس استعمارس
شــديد بــا اســتعمار و نیــز عالقمنــدی بســیار بــه اهــل بیــت)ع( و 
طرفــداری از وحــدت شــیعه و ســنی از ويژگــی هــای بــارز ايشــان 

ــت. اس
ولــی انتشــار خبــر انتخــاب ايشــان دولــت حســنی مبــارک، آمريکا 
و جريانــات ضدوحتــی را بــه وحشــت انداخــت. لــذا ســريعا جلســه 
ديگــری را برپــا کردنــد و ســازمان امنیــت مصــر کودتايــی علیــه 
ــرد و بعضــی را  ــع ک ــدادی از مشــايخ را جم ايشــان انجــام داد. تع
تهديــد يــا تطمیــع کــرد و انتخابــات ديگــری انجــام دادنــد و فــرد 
ديگــری را بــه نــام »القصبــی« انتخــاب کردند. دو شــیخ المشــايخ 
بوجــود آمــد و بیــن ايــن دو رقابــت اتفــاق افتــاد و هنــوز ادامــه دارد.

ــای  ــتار آق ــا و کش ــم از کودت ــای ابوالعزائ ــه آق || البت
ــرد. ــت ک ــال حمای ــی کام سیس

بلــه. علیرغم اينکــه استعمارســتیزی جــزو انديشــه هــای ابوالعزائم 
اســت انتقــاد شــما هــم وارد اســت. ايشــان در شــیوه مبــارزه خــود 
دارای تاکتیــک خاصــی اســت کــه شــايد مــورد قبــول خیلــی هــا 
نباشــد و آن ســازش بــا جريانــات حاکــم اســت بــرای پیــدا کــردن 
ــا  ــه تنهــا ب ــد. او ن ــه معتقدن ــه نوعــی نرمــش قهرمانان فرصــت. ب
سیســی رابطــه خوبــی دارد بلکــه بــه آمريــکا هــم ســفر مــی کند و 

علیــه دولــت آمريــکا در آنجــا حــرف نمــی زنــد.
آقــای ابوالعزائــم در چنديــن کنفرانــس وحــدت اســالمی در تهــران 
شــرکت کــرده و عضــو شــورای عالــی دارالتقريــب قاهــره اســت. 
طريقــت عزمیــه معتقدنــد خالفــت از امامــت جداســت. معتقدنــد 
خلفــای اربعــه زمامــداران سیاســی بعــد از پیامبــر اکــرم بودنــد کــه 
توســط جامعــه انتخــاب شــدند امــا آنهــا امامــت نداشــتند و فقــط 
ــی  ــی منصــب پیشــوايی دين ــت سیاســی داشــتند ول حــق مديري
نداشــتند. پیشــوايی دينــی شــرايطی دارد کــه بــا انتخــاب مــردم به 
ــن داشــته  ــه دي ــم جامــع ب ــد عل ــرد باي ــن ف ــد. اي دســت نمــی آي

باشــد و از خطــا مصــون باشــد. ايــن ويژگــی هــا اکتســابی نیســت 
ــن  ــدا تعیی ــذا خ ــد. ل ــخص برس ــه ش ــد ب ــق خداون ــد از طري و باي
ــن  ــد اولی ــذا معتقدن ــد. ل ــام باش ــه شــخصی ام ــه چ ــد ک ــی کن م
ــر اکــرم)ص( اســت و بعــد از ايشــان منصــب امامــت  امــام پیغمب
بــه علــی بــن ابیطالــب داده شــد و بعــد بــه امــام حســن تــا امــام 
مهــدی »عــج«. معتقدنــد ديــن را بايــد از ايــن پیشــوايان 1۲ گانــه 

ــت. گرف
البتــه ايــن نــگاه اختصاصــی بــه طريقــت عزمیــه نــدارد و برخــی از 
طريقــت هــای ديگــر هــم چنیــن نگاهــی دارنــد. حتــی جمعــی از 
اهــل ســنت غیرصوفــی مصر هــم نــگاه بااليــی بــه اهل بیــت)ع( 
دارنــد و ايشــان را برتــر از ائمــه اربعــه خــود و صحابــه مــی داننــد.  

ــه غــرب  ــک اســت ک ــان الئی ــان فکــری ديگــر مصــر جري جري
زده انــد و تعبــد بــه شــريعت ندارنــد. ايــن جريــان در مصــر هنــوز 
قــوی اســت. دولــت حســنی مبــارک نماينــده اين انديشــه بــود. در 
دانشــگاه هــا و نويســندگان هــم ايــن جريــان نفــوذ دارد. در دولــت 
ــوت دوران  ــه ق ــه ب ــا ن ــود دارد ام ــان وج ــن جري ــم اي ــی ه سیس

ــارک. در دوران مرســی ايــن انديشــه  کمرنــگ شــد. مب
ايــن انديشــه بــه شــکل پررنــگ خــود بــه الابالــی گــری و نفــی 
عبــادت هــای دينــی مــی انجامــد امــا بــه شــکل رقیــق تــر خــود 
ــه درون برخــی عالمــان دينــی نیــز کشــیده مــی شــود و نکتــه  ب
ــاز و  ــه نم ــی ب ــد اجمال ــا تعب ــده از علم ــن ع ــت. اي ــم اينجاس مه
ــا عقــل محــدود خــود  ــد امــا چــون ب ــن را دارن ــادات دي ســاير عب
ــل  ــالم را تحلی ــی اس ــای سیاس ــزاره ه ــت گ ــد صح ــی توانن نم
کننــد، معتقــد بــه جدايــی ديــن از سیاســت مــی شــوند و حکومــت 

ــد. اســالمی را نفــی مــی کنن

||این دسته از علما در االزهر هم نفوذ دارند؟
ــدا  ــش پی ــن انديشــه گراي ــه اي ــر ب ــای االزه ــی از علم ــه. طیف بل

ــد. کردن

ــه  ــر ادام ــرزاق در االزه ــی عبدال ــان عل ــی جری ||یعن
ــرده؟ ــدا ک پی

ــفانه  ــی متاس ــود. ول ــکارتر ب ــرزاق آش ــی عبدال ــم عل سکوالريس
علمايــی کــه جــزو علمــای انقالبــی االزهــر محســوب مــی شــوند 
ــد. در ابتــدای بیــداری اســالمی  ــه ايــن انديشــه شــده ان معتقــد ب
ــده  ــوت ش ــران دع ــه اي ــر ب ــی االزه ــای انقالب ــی از علم بعض

گفتگو با معاون بین الملل حوزه

بررسی االزهر و جریانات داخل آن/ طریقت های تصوف در مصر
حامد رضایی

ـــو گـفتــگـ
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بودنــد و آنهــا را خدمــت آيــت اهلل مــکارم برديــم. ايشــان در پايــان 
جلســه دعــا کردنــد کــه خداونــد بــه شــما توفیــق دهــد کــه بتوانید 
يــک حکومــت اســالمی در مصــر ايجــاد کنیــد. يکــی از علمــای 
االزهــری گفــت ال! آيــت اهلل مــکارم خیلــی تعجــب کــرد. توضیــح 
کــه خواســتند گفــت مــا نمــی خواهیــم حکومــت اســالمی داشــته 
ــد؟ گفــت  باشــیم. آيــت اهلل مــکارم گفــت پــس چــه مــی خواهی

يــک حاکمیــت مدنــی مــی خواهیــم.
بعــد مــن بــه ايــن فــرد گفتــم شــما کــه عالــم دينــی هســتید چــرا 
حکومــت اســالمی را دوســت نداريــد؟! گفــت حکومــت اســالمی 
خــوب اســت ولــی شــدنی نیســت. گفتــم چــرا؟ گفــت در کشــور 
مــا دو مانــع بــرای ايــن کار وجــود دارد. اول اينکــه اگــر حکومــت 
ــز اجــرا شــود، در  ــد همــه احــکام آن نی اســالمی ايجــاد شــود باي
ــرا  ــل اج ــر قاب ــر حاض ــکام آن در عص ــی از اح ــه بعض ــی ک حال

نیســت!
دوم اينکــه جامعــه مــا 1۲ درصــد قبطــی مســیحی دارد. پــس بايــد 
ــد.  ــا آن همراهــی کنن ــا هــم ب ــه آنه ــی داشــته باشــیم ک حکومت
درصــد ايــن عالمــان دينــی کــم نیســت. اگــر بگويــم 50 درصــد 
علمــای االزهــر چنیــن تفکــری دارنــد شــايد خیلــی دور از ذهــن 

نباشــد. و ايــن خیلــی ســخن تلخــی اســت.
جريــان بعــدی جريــان پــان عربیســم اســت. متاســفانه ايــن تفکــر 
حتــی در جريــان هــای متديــن و انقالبــی هــم وجــود دارد. غلظت 
ملــی گرايــی در عــرب هــا بیشــتر از ايرانــی هاســت. يکــی از علــل 
ــان  ــت. پ ــتی اس ــان عربیس ــر پ ــران تفک ــا اي ــه ب ــی از رابط نگران
ــد  ــی بررســی نکردن ــران و عــراق خیل عربیســت هــا در جنــگ اي
کــه حــق بــا کیســت، نفــس اينکــه صــدام عــرب بــود کافــی بــود 

تــا هــوادار او باشــند.

|| در حکومت هم نفوذ دارند؟
 بلــه همــه جــا نفــوذ دارنــد. مســئولین مــا در تعامــل با کشــورهای 
عربــی بايــد متوجــه ايــن نکتــه باشــند و بــه گونــه ای رفتــار کننــد 

کــه حساســیت عربــی آنهــا را تحريــک نکنند.

||اینهــا غیــر از آن جریــان قومــی عربــی هســتند کــه 
ــران  ــه ای ــا ب ــه خاطــر مواضــع ضدصهیونیســتی م ب

نزدیــک هســتند؟
ــران  ــه اي ــان را ب ــاً آن ــک نیســتند. آنچــه احیان ــا نزدي ــه م ــا ب اينه
ــه  ــت، بلک ــان نیس ــودن ش ــت ب ــان عربیس ــد پ ــی کن ــک م نزدي
ــان  ــه جــد در عمــوم مصري ــه ب تفکــر ضدصهیونیســتی اســت ک
وجــود دارد. ايــن نکتــه مهمــی اســت. تقريبــاً 100 درصــد مــردم 
مصــر از تمــام طیف هــا ضدصهیونیســم هســتند. در زمان حســنی 
ــود مگــر شــما  ــه ب ــه او گفت ــی ب ــارک يکــی از مســئولین ايران مب
نمــی دانیــد کــه صهیونیســت هــا ضداســالم و ضدعرب هســتند؟ 
جــواب داده بــود بلــه. گفــت پــس چــرا بــا آن ســازش مــی کنیــد؟ 
حســنی مبــارک گفــت چــه کار کنیــم بــا اين ســگ هــای درنــده؟! 
چــاره ای جــز ســازش نداريــم. يعنــی نمــاد اســتعمار صهیونیســت 

هــا را ســگ مــی دانــد، چــه رســد بــه ديگــران.
جريــان بعــدی قبطی هــا هســتند. 1۲ درصــد مصری ها مســیحی 
قبطــی انــد. اينهــا در مصــر ريشــه دارنــد و از مصــری هــای اصیل 
هســتند. دارای پیشــینه تمدنــی و فرهنگــی هســتند. چنــد ويژگــی 
مثبــت دارنــد؛ اوال مســیحیان مصــر بــه ايــن جمــع بندی رســیدند 
کــه بايد بــا مســلمانان حســن تعامــل صمیمانــه داشــته باشــند. در 
تاريــخ هــم غالبــاً حســن تعامــل را شــاهد بوديــم. مثــال در مراســم 
ــوت  ــا دع ــیش ه ــر کش ــد فط ــاز عی ــل نم ــلمانان مث ــی مس دين
مــی شــوند و آنهــا هــم شــرکت مــی کننــد. در مقابــل از علمــای 
اســالمی و احیانــا شــیخ االزهــر در مراســمات کلیســا دعــوت مــی 
شــود و آن هــا هــم شــرکت مــی کننــد. متاســفانه چنین چیــزی در 
ايــران نداريــم کــه مثــال کشیشــان يــا خاخــام هــا يــا موبــدان را به 
حــوزه علمیــه قــم دعــوت کنیم يــا اينکــه آنهــا مــا را در مراســمات 

شــان دعــوت کننــد.
دوم اينکــه در میــان قبطــی هــا نويســندگانی ظهــور کردنــد کــه 
ــا  ــل  لوق ــر نبی ــا دکت ــد. يکــی از اينه ــم زدن ــاع از اســالم قل در دف

ــی از  ــه يک ــب اينک ــری دارد و جال ــان 4 دکت ــت. ايش ــاوی اس البب
دکتراهــای او فقه و شــريعت اســالمی اســت، يعنــی او اجتهــاد دارد! 
ايشــان 10 کتــاب در دفــاع از اســالم نوشــته اســت. يــک کتــاب 
ــت کــرده کــه  ــر اســالم نوشــته و ثاب ــاره تعــدد زوجــات پیامب درب
ايــن مســئله بــه خاطــر مســائل جنســی نبــوده بلکــه انگیــزه های 
ــاب ديگــر  ــی و سیاســی داشــته اســت. يــک کت ــی و حمايت تربیت
دربــاره جنــگ هــای صلیبــی نوشــته و اثبــات کــرده کــه مقصــر 

مســیحی هــا بودنــد نــه مســلمانان.

ــم  ــا ه ــی ه ــان قبط ــم در می ــان عربیس ــان پ ||جری
نفــوذ دارد؟ چــون بنیانگــذاران پــان عربیســم 

ــد. ــرب بودن ــای ع ــیحی ه مس
ــم.  ــم داوری کن ــاره نمــی توان ــن ب ــدارم و در اي ــی اطالعــی ن خیل
ــان وارد  ــا آن ــه ب ــن زاوي ــی از اي ــا گفتگــو داشــتم ول ــا قبطــی ه ب

بحــث نشــدم.

|| نمــی شــود گفــت کــه اینهــا در مســائل سیاســی 
غــرب گــرا هســتند؟

مقــداری اينطــوری اســت. ســوال خوبــی پرســیديد کــه در جــواب 
بايــد بــه ويژگــی مثبــت ســوم آنهــا اشــاره کنــم و آن صهیونیســم 
ــا  ــارزه ب ــای مب ــا يکــی از نماده ســتیزی شــان اســت. قبطــی ه
اســرائیل در مصــر هســتند. در ســالی کــه مــن در مصــر بــودم رهبر 
قبطــی هــا اعــالم کــرده بــود کــه ورود بــه بیــت المقــدس بــه اين 
ــن  ــه اي ــر آن حاکــم اســت حــرام اســت، ب ــل کــه اســرائیل ب دلی

دلیــل کــه تقويــت حکومــت اســرائیل مــی شــود.
جريــان ديگــر ســلفیت اســت. بايــد بیــن واژه ســلفیت و وهابیــت 
تفکیــک کــرد. ســلفیت بــه معنــای احتــرام فــوق العــاده بــه ســلف 
صالــح اســت کــه منظــور ســه نســل اول اســالم اســت. در يــک 
درجــه بنــدی کــه مــن از جريانــات ســلفی جهــان اســالم انجــام 
ــن  ــرم تري ــان ســلفی را از هــم جــدا کــردم، از ن ــوع جري دادم ده ن
تعريــف ســلفی گــری کــه مــورد قبــول ماســت تــا تندتريــن آنهــا 

کــه بــه وهابیــت و تکفیــر منجــر مــی شــود.
متاســفانه هــم ســلفیت وهابــی و هــم ســلفیت تنــدی کــه وهابــی 
نیســت ولــی نــگاه هــای افراطــی دارد، در مصــر حضــور دارد. البتــه 

ســلفیت معتــدل هــم وجــود دارد.
ســلفیت وهابــی در مصــر ضعیــف بــود. ســه مانــع وجــود داشــت 
ــر و  ــح االزه ــرای فت ــالش صدســاله عربســتان ب ــم ت ــه علیرغ ک
مصــر، اجــازه میــدان داری بــه ايــن تفکــر نمــی داد. اولیــن مانــع 
ــا کنــون ضــد وهابیــت  االزهــر اســت کــه مشــايخ آن از قديــم ت
ــر  ــی در براب ــان اســالم دژ دفاع ــر در جه ــتند. االزه ــر هس و تکفی
ــع ســوم حکومــت  ــع دوم تصــوف اســت. مان ــت اســت. مان وهابی

ــر در مصــر  ــن تفک ــی داد اي ــازه نم ــه اج ــود ک ــارک ب حســنی مب
ــد. رشــد کن

ايــن ســه مانــع تــا دوران مبــارک وجــود داشــت. بــا ســقوط مبارک 
و آمــدن اخــوان المســلمین، مقــداری راه بــرای عربســتان بــاز شــد. 
دولــت عربســتان از تزلــزل و عــدم ثبــات حکومــت جديــد اخــوان 
سواســتفاده کــرد و بــا تطمیــع مرســی در جهــت کمــک اقتصــادی 
بــه حکومــت نوپــای اخــوان قــول گرفــت کــه بعضــی از وزارتخانه 
ــت  ــود. دول ــه ش ــرار گرفت ــعودی ق ــداران س ــار طرف ــا را در اختی ه
مرســی حاضــر شــد فقــط يــک وزارتخانــه را بــه ســلفی هــا بدهــد 
و آن وزارت اوقــاف و شــئون دينــی بــود. يعنــی کل شــئون ديانــت 
کشــور مصــر در اختیــار اينهــا قــرار گرفــت. همیــن مســئله خیلــی 

در گســترش ســلفیت در آن دوره در مصــر اثــر گذاشــت.
در انتخابــات اولــی کــه در مصــر انجام شــد ســلفی هــا 3 – 4 درصد 
بیشــتر رای نداشــتند امــا در انتخابــات دوم ايــن رقــم بــه حــدود ۲۷ 
درصــد رســید. اگــر دولــت مرســی ادامــه پیــدا مــی کــرد احتمــال 
داشــت ايــن درصــد باالتر هــم برود. سیســی جلــوی رشــد جريانات 

سلفی را گرفت.

||ســرکوب سیســی باعــث نمــی شــود کــه اینهــا بــه 
صــورت زیرزمینــی رشــد بیشــتری داشــته باشــند؟

ــه  ــت ک ــن اس ــر از اي ــی بهت ــد ول ــی افت ــاق م ــن اتف ــا اي طبیعت
ــند. ــته باش ــه داش ــترش آزادان گس

ــه  ــور ک ــزب الن ــل ح ــی مث ــزاب سیاس ــی اح ||ول
ــد. ــراه بودن ــی هم ــای سیس ــا کودت ــود ب ــلفی ب س

ــازی  ــک ب ــور وارد ي ــزب الن ــود. ح ــی ب ــازی سیاس ــک ب ــن ي اي
سیاســی شــد و علیرغــم رويکردهــای اعتقــادی خــود ســعی کــرد 
بــا حکومــت جديــد وارد تعامــل شــود. و حکومــت هــم مــی دانــد 
ــا آن  ــد ب ــذا ســعی مــی کن ــف آن اســت. ل ــن حــزب مخال کــه اي
نجنگــد و مديريتــش کنــد. لــذا االن جريــان ســلفی در مصــر نیمه 
فعــال اســت. تعــدادی از مراکــز آنهــا بســته شــده و تعــدادی هنــوز 
ــای  ــاب ه ــلفی کت ــات س ــن موسس ــت. اي ــت اس ــال فعالی در ح

زيــادی علیــه شــیعه بــه چــاپ مــی رســانند.
عربســتان بــه ايــن نتیجــه رســیده کــه کتــاب هــای ســلفی کــه 
در ايــن کشــور تولیــد مــی شــود، اگــر بخواهــد در جامعــه اهــل 
ســنت بیشــتر مــورد اقبــال قــرار گیــرد، بهتــر ايــن اســت کــه در 
مصــر چــاپ شــود نــه خــود عربســتان. بــه همیــن دلیــل تولیــد 
انديشــه تکفیــر در عربســتان انجــام مــی شــود امــا کتابهايــش 
ــر  ــار ســال اخی ــن ســه چه ــی شــود. در اي ــره منتشــر م در قاه
ــاپ  ــه چ ــیعه در مصــر ب ــه ش ــاب علی ــوان کت ــش از 100 عن بی

رســیده اســت.

ـــو گـفتــگـ
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در پــی رونمايــی از منشــور حقــوق شــهروندی توســط رئیــس 
ــید  ــی، س ــرم تبلیغات ــوان اه ــه عن ــتفاده از آن ب ــور و اس جمه
ــه  ــگاه عالم ــته دانش ــفه بازنشس ــتاد فلس ــی، اس ــی يثرب يحی
طباطبائــی طــی يادداشــتی در وبــگاه شــخصی خــود بــه نقــد 
ــت در  ــن يادداش ــن اي ــت. مت ــه اس ــت پرداخت ــدام دول ــن اق اي

ــت؛ ــده اس ــه آم ادام
منشــور حقــوق شــهروندی از جهــات مختلــف بــی حاصــل بــه 
نظــر مــی رســد؛ يکــی آنکــه، همــه اينهــا و بیــش از اينهــا را 
ــم کــه شــخص ريیــس جمهــور هــم  ــون اساســی داري در قان
ــند  ــک س ــز ي ــی نی ــون اساس ــت. قان ــرای آن اس ــئول اج مس
اســالمی و ملــی مــورد اتفــاق اســت، امــا ايــن منشــور از چنــان 

ــاری برخــوردار نیســت. اعتب
ديگــر اينکــه، رونمايــی از منشــور حقــوق شــهروندی در ايــن 
تاريــخ، بازتــاب نامناســبی دارد کــه برازنــده شــخصیت ريیــس 
جمهــور نیســت و آن اينکــه بســیاری آن را حرکتــی انتخاباتــی 
ــه  ــب کاران ــران، آن را فري ــل گ ــی تحلی ــی برخ ــته و حت دانس

ــد. دانســته ان
ــده  ــا، معمــواًل اجــرا را نادي اشــکال ســوم اينکــه، مســئوالن م
مــی گیرنــد و فقــط بــه شــعار و يــادآوری يــک مطلــب کفايــت 
ــد. غافــل از ايــن کــه در زندگــی سیاســی اجتماعــی  مــی کنن
بســیار پیچیــده امــروز، اصــل کار، اجــرای يــک قانــون يــا اصل 

اســت، نــه گفتــن آن!
اينــک ايــن مشــکل ســوم را بــا نگاهــی فلســفی مــورد بحــث 

قــرار مــی دهیــم:
ــی  ــروه اساس ــه دو گ ــا را ب ــان ه ــر انس ــطو تفک ــاز ارس از ديرب

ــیکوس. ــوس و فوس ــت؛ لوگیک ــرده اس ــیم ک تقس

او در انتقــاد از افالطونیــان کــه در معرفــت بــه مثــل 
ــه  ــر تجرب ــد اگ ــی گوي ــه، م ــه تجرب ــه ب ــتند، ن ــه داش توج
نداشــته باشــیم، نمــی توانیــم در مــورد واقعیــت  هــا 
ديدگاهــی فراگیــر داشــته باشــیم. آشــنايی بهتــر بــا 
طبیعــت، مــا را در وضــع اصــول فراگیــر توانــا مــی  
ســازد. امــا بحــث  هــای انتزاعــی، بصیــرت مــا را دربــاره  
ــی  ــش انتزاع ــان پژوه ــد. می ــی  کن ــف م ــت ضعی واقعی
ــیکوس(تفاوت  ــر )فوس ــع نگ ــش واق ــوس( و پژوه )لوگیک

ــت.]1[ ــی هس بزرگ
ــش  ــر در پی ــه خاط ــان را ب ــر فیثاغوري ــی ديگ ــطو در جاي ارس
ــر  ــز ب ــرا و متمرک ــن گ ــی ذه ــوس، يعن ــن روش لوگیک گرفت
انتزاعیــات مــورد انتقــاد قــرار داده و مــی  گويــد آن ها براســاس 
ــردازی نمــی   ــه  پ تبییــن واقعیــت هــای مشــاهده شــده نظري
ــا نظريــه   ــاد ب ــا کوشــش زي کننــد، بلکــه مشــاهدات خــود را ب

ــد.]۲[ ــی  دهن ــق م ــود تطبی ــا و آراء خ ه
ــه  ــت ک ــن اس ــا در اي ــه   م ــئوالن جامع ــی مس ــکل اصل مش
طبــق ســنت رايــج مــان انتزاعــی فکــر مــی کننــد و ذهــن گــرا 
هســتند، نــه عیــن گــرا. لــذا بــه آســانی بــه دو کار دســت مــی 
زننــد؛ يکــی تهیــه و تصويــر آيیــن نامــه هــا و قوانیــن، ديگری 
ــا  ــون، ام ــای گوناگ ــه ه ــا و کمیت ــمینارها و نهاده تشــکیل س

ــد. ســرانجام کاری از پیــش نمــی  برن
مــن بــا کمــال احتــرام، از رياســت محتــرم جمهــور 
تقاضــا دارم، در جهــت برگــزاری ســمینار و تبلیغــات 
شــعاری چیــزی هزينــه نکننــد، ولــی خودشــان ايــن 
ــن  ــان تري ــرای آن را از آس ــه و اج ــدی گرفت ــور را ج منش

ــد. ــاز کنن ــورد آن آغ م

مثــاًل، اعمــال عدالــت و رفــع تبعیــض را در اقتصــاد يــا اشــتغال 
يــا میــزان حقــوق هــا و ... فعــاًل کنــار بگذارنــد کــه کاريســت 
دشــوار! امــا، کــودکان در تمــام دنیــا مــورد عنايــت و دلســوزی 
ــد، بیــش از  ــاًل در جنــگ هايــی کــه رخ مــی دهن هســتند، مث
هــر چیــز مــرگ کــودکان اســت کــه دل مــردم را بــه درد آورده، 

آنــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.
ــد همــت کــرده، در  ــای ريیــس جمهــور باي ــه نظــر مــن، آق ب
مــدت باقیمانــده خدمــت خويــش، تبعیــض در مهدکــودک هــا 
و پیــش دبســتانی هــا و آمــوزش ابتدايــی را از میــان بردارنــد تــا 
کودکــی در محلــی لوکــس و کودکــی ديگــر در مکانــی شــبه 

ويرانــه بــه ســر نبرنــد.
ــار  ــه در اختی ــت ک ــری اس ــن ام ــور! اي ــس جمه ــای ريی آق
ــه و  ــز بودج ــل آن و نی ــر و عوام ــه و وزي ــت! وزارتخان شماس
ــگ  ــرده، نن ــار شــما هســتند! همــت ک ــا در اختی ــات آنه امکان
ــاره کــودکان را از جامعــه مــا  ايــن تبعیــض و بــی عدالتــی درب
دور ســازيد و همــه کــودکان را کــه در ســن آمــوزش هســتند، 

ــتید. ــه بفرس ــه مدرس ب
ــاده  ــه س ــد ک ــرا کنی ــه را اج ــک نکت ــن ي ــتید همی ــر توانس اگ
ــگاه  ــت، آن ــن موردهاس ــن و در اختیارتري ــان تري ــن و آس تري
معلــوم مــی شــود کــه شــما در کارتــان جــدی هســتید. وگرنــه، 
ــای  ــد و ادع ــک ناتوانن ــام کار کوچ ــه از انج ــان ک ــف آن تکلی
بــزرگ مــی کننــد، در ســنت ما مشــخص اســت کــه برداشــتن 

ــزدن اســت! ــت ن ــزرگ، عالم ســنگ ب

]1[ -ارسطو، درباره کون و فساد،1،۲،31۶آ.
]۲[ -ارسطو درباره آسمان،۲،13،۲۹3آ.

یادداشت یحیی یثربی؛

منشور حقوق شهروندی دولت بی حاصل است/
 اجرای قانون اصل است، نه گفتن آن
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ــته   ــیعه و ســنی مشــکل داش ــا وحــدت ش ــده  ای ب ــواره ع هم
انــد. همــان زمانــی کــه آيــت  اهلل بروجــردی گام هايــی در ايــن 
زمینــه برداشــت، برخــی از افــراد تمــام تــالش خــود را بــه کار 
گرفتنــد تــا پــروژه نزديکــی شــیعه و ســنی به ســرانجام نرســد.

بــا شــکل گیــری انقــالب اســالمی و بیانــات صريــح و قاطــع 
ــای  ــان ه ــی از آرم ــه يک ــالمی ب ــدت اس ــام، وح ــرت ام حض
اصلــی انقــالب بــدل شــد. جمهــوری اســالمی شــعار وحــدت 
مــی داد و از تحريــک احساســات اهــل ســنت خــودداری مــی 
کــرد. طبیعــی بــود کــه در چنیــن فضايــی امــکان فعالیــت های 

علنــی ضدوحدتــی خیلــی فراهــم نباشــد.
ــه  ــای رو ب ــتند فض ــی توانس ــی نم ــدت از طرف ــن وح مخالفی
گســترش وحــدت شــیعه و ســنی را تحمــل کننــد و از طرفــی 
ــوری  ــا جمه ــکار ب ــی آش ــا رودرروي ــتند ب ــی خواس ــر نم ديگ
ــر  ــری، مانعــی ب ــام معظــم رهب ــام و مق اســالمی، حضــرت ام

ــد. ــاد کنن ــود ايج ــی خ ــای ضدوحدت ــت ه ــر راه فعالی س
ــد فعالیــت هــای ســّنی  ســتیزانه و  ــود کــه ســعی کردن ايــن ب
ــه  ــه ن ــد ک ــه کنن ــد ارائ ــود را در پوششــی جدي ــی خ ضدوحدت
ــا  ــه اتفاق ــد، ک ــه نکن ــت را برانگیخت ــیت حکوم ــا حساس تنه
ــن  ــال داشــته باشــد. اي ــه دنب ــز ب ــت آن را نی همراهــی و حماي

ــود. ــت« ب ــا وهابی ــارزه ب ــد »مب ــش جدي پوش
ــا اهــل ســنت هیــچ مشــکلی نداريــم و  آن هــا گفتنــد مــا ب
مشــکل مــا بــا وهابیــت اســت. امــا در عمــل بــه اســم نقــد 
ــنت  ــل س ــات اه ــد و مقدس ــه عقاي ــه ب ــه حمل ــت، ب وهابی
ــن  ــه ام المومنی ــان ب ــن آن ــه توهی ــی ب ــال وقت ــد. مث پرداختن
عايشــه، اعتــراض مــی شــد مــی گفتنــد مــا در حــال مبــارزه 
ــه خلفــای  ــه اســم نقــد وهابیــت ب ــا مثــال ب ــا وهابیتیــم! ي ب
ــر و  ــه و زبی ــه طلح ــدند، علی ــی ش ــه ور م ــه حمل ــه گان س
ــی  ــنت م ــل س ــات اه ــک احساس ــه تحري ــه ب ــاير صحاب س
ــان ســعی  ــع آن ــن دســت. در واق ــی از اي ــد و کارهاي پرداختن
کردنــد بــا ايجــاد پوشــش مبــارزه بــا وهابیــت بــرای فعالیــت 
هــای ضدوحدتــی خــود، دهــان منتقديــن کــه بــرای وحــدت 

ــد. ــوزاندند را ببندن ــی س ــالمی دل م اس
ــی و  ــث تاريخ ــرح مباح ــف ط ــه مخال ــچ وج ــه هی ــده ب نگارن
ــه و در  ــه و مودبان ــه شــیوه ای کامــال عالمان اعتقــادی تشــیع ب
مجامــع علمــی نیســت. و معتقــد اســت کــه بحــث پیرامــون 
ــع  ــی و در مجام ــال علم ــیوه ای کام ــه ش ــی ب ــائل اختالف مس
تخصصــی و بــا رعايــت اخــالق، نــه تنهــا مانعــی بــرای وحدت 
نیســت کــه اتفاقــا يکــی از عوامــل ايجــاد وحــدت اســت. امــا 
ســخن در ايــن اســت کــه چــرا بــه اســم نقــد وهابیــت، بــه نقد 

ــم؟! اهــل ســنت مــی پردازي
ــد اهــل ســنت را  ــه اســم نقــد وهابیــت، عقاي نتیجــه اينکــه ب
نقــد کنیــم ايــن مــی شــود کــه يــک فــرد ســّنی پیــش خــود 
مــی گويــد اگــر وهابیــت ايــن اســت پــس مــن هــم وهابــی ام!

يعنــی مــا بــه جــای اينکــه بــا تمرکــز بــر اختالفــات وهابیــت 
ــه دام  ــادن ب ــم اهــل ســنت را از افت و اهــل ســنت، ســعی کنی
وهابیــت بیمــه کنیــم، بــا تکیــه بــر مشــترکات آنهــا بــه پیوند و 
همدلــی اهــل ســنت و وهابیــت و گســترش وهابیــت در میــان 
اهــل ســنت کمــک مــی کنیــم! و چــه هديــه ای بــاارزش ترين 

از ايــن کــه بــه وهابیــت تقديــم کنیــم؟!
ــر  ــد ب ــتیم باي ــت هس ــزوای وهابی ــال ان ــع دنب ــه واق ــر ب اگ
ــا  ــم ت ــه کنی ــنت تکی ــل س ــت و اه ــالف وهابی ــاط اخت نق
ــد.  ــه اهــل ســنت نیروگیــری کن ــد در بدن ــان نتوان ايــن جري
درواقــع اصــل مبــارزه بــا وهابیــت تــالش بــرای جداکــردن 

ــان  ــت در می ــه وهابی ــنت اســت. چراک ــل س ــان اه آن از می
ــان  ــرد از می ــرو مــی گی ــدارد و هرچــه نی ــوذی ن شــیعیان نف

ــنت اســت. ــل س اه
روی صحبــت بــا آن عــده ای کــه نقــد وهابیــت را پوششــی 
ــرای ســنی ســتیزی و ايجــاد تفرقــه میــان شــیعه و ســنی  ب
قــرار مــی دهنــد نیســت، بلکــه بــا افــرادی اســت کــه فريــب 
ــه وحــدت  ــاد ب ــن اعتق ــن وحــدت را خــورده و در عی مخالفی
ــن  ــای دروغی ــتیزی ه ــت س ــنی، در دام وهابی ــیعه و س ش
افتــاده و بــه صــورت ناآگاهانــه بــه شــکاف شــیعه و ســنی و 
گســترش وهابیــت در میــان اهــل ســنت کمــک مــی کننــد.

متاســفانه بخشــی از قشــر حــزب اللهــی و انقالبی ما نتوانســتند 
ــی  ــه خوب اختالفــات و اشــتراکات اهــل ســنت و وهابیــت  را ب
فهــم کننــد و بــه همیــن دلیــل در پــازل وحــدت ســتیزان بازی 
کــرده و بــا ايــن دلخوشــی کــه مــا در حــال مبــارزه بــا وهابیــت 
هســتیم، در واقــع در حــال ايجــاد جدايــی میان شــیعه و ســنی و 

نزديکــی میــان اهــل ســنت و وهابیت هســتند.
ــت در  ــل ســنت و وهابی ــد اه ــه هرچن ــن اســت ک ــت اي حقیق
ــا  ــن ب ــای بنیادي ــاوت ه ــوف تف ــه، کالم و تص ــوزه فق ــه ح س
هــم دارنــد، امــا اشــتراکاتی نیــز دارنــد. کمااينکــه مــا هــم بــا 
وهابیــت علیرغــم اختالفــات بســیار دارای اشــتراکاتی هســتیم. 
حتــی مــا در برخی مســائل بــا وهابیــت دارای اشــتراک هســتیم 
در حالــی کــه همــان مســئله، مســئله ای اختالفــی میــان اهــل 
ســنت و وهابیــت اســت. مثــال اعتقــاد بــه لــزوم اجتهاد يکــی از 
ايــن مســائل اســت کــه هــم مــا و هــم وهابیــت بــدان معتقديم 
ولــی غالــب اهــل ســنت قائــل بــه آن نیســتند و بــر لــزوم تقلید 

از مذاهــب چهارگانــه تاکیــد مــی کننــد.
پــس وقتــی شــیعه هــم بــا وهابیــت دارای اشــتراکاتی اســت، 
ــت  ــنت و وهابی ــل س ــان اه ــتراکات می ــی اش ــود بعض وج
مســئله غريبــی نیســت. فــی المثــل اهــل ســنت و وهابیــت 
ــا  ــی م ــم مشــترکند. وقت ــا ه ــه ب ــا و صحاب ــس خلف در تقدي
بــا ايــن بهانــه کــه بــه نقــد وهابیــت مــی پردازيــم، بــه نقــد 
ــاد  ــه ايج ــودآگاه ب ــم، ناخ ــی زنی ــت م ــه دس ــا و صحاب خلف

همدلــی و وفــاق میــان اهــل ســنت و وهابیــت کمــک مــی 
ــا وهابیــت اســت،  ــارزه ب کنیــم. در واقــع ظاهــر ايــن کار مب
امــا باطنــا از ايــن جهــت کــه بــه گســترش فکــر وهابــی در 
میــان اهــل ســنت کمــک مــی کنــد، خدمــت بــه وهابیــت 

ــت! اس
دوبــاره تاکیــد مــی شــود کــه نگارنــده هرگــز مخالــف طــرح 
مباحــث عقیدتــی در مجامــع علمــی و توســط علمــا – و نــه 
ــبهات  ــه ش ــخ ب ــوام - و پاس ــط ع ــازار و توس ــه و ب در کوچ
ــا دل  ــن اســت کــه اگــر واقع وهابیــت نیســت. ســخن در اي
در گــرو آرمــان هــای انقــالب اســالمی داريــم و قلــب مــان 
ــم  ــد، بدانی ــی تپ ــی و وحــدت شــیعه و ســنی م ــرای همدل ب
کــه بســیاری از فعالیــت هايــی کــه بــه اســم نقــد وهابیــت 
در کشــور مــا انجــام مــی شــود، در واقــع حملــه بــه عقايــد 
اهــل ســنت بــوده و هیــچ نتیجــه ای جــز ايجــاد کینــه میــان 
ــل  ــت و اه ــان وهابی ــی می ــاد همدل ــنی و ايج ــیعه و س ش

ــدارد. ســنت ن
در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه مباحــث اختالفــی میــان شــیعه و 
ســنی چگونــه بايــد طرح شــود تــا آســیبی بــه وحدت اســالمی 
نرســاند، بايــد ايــن فرمايــش رهبــر معظــم انقــالب را ســرلوحه 

کار قــرار داد:
ــرو مکتــب اهــل بیــت هســتیم،  ــا افتخــار می کنیــم کــه پی م
شــیعه هســتیم، پیــرو امامــت امیرالمؤمنیــن و خالفــت بالفصل 
او هســتیم؛ بــه ايــن افتخــار می کنیــم، امــا جــای اثبــات ايــن 
ــه  ــات اين گون ــای اثب ــت؛ ج ــان نیس ــه و خیاب ــب کوچ مطل
مطالــب در میــان اهــل فــن، در میــان متخصصیــن و در میــان 
ــد بحــث  ــوارد باي ــه م ــازه بحــث در اين گون ــگان اســت. ت نخب
کالمــی و بحــث منطقــی باشــد؛ بدگويــی و عیبجويــی و 
ــردن  ــک ک ــیدن، کم ــم کش ــر روی ه ــیر ب ــی و شمش فحاش
ــم  ــیعه و ه ــمن ش ــم دش ــه ه ــت ک ــالم اس ــمنان اس ــه دش ب
دشــمن ســنی هســتند. مــا ايــن را بــه عنــوان پرچــم وحــدت 
اســالمی در انقــالب اســالمی بلنــد کرديــم. ملــت ايــران اين را 

می خواهــد، ايــن را می گويــد. )8۷/1/1(

سنی ستیزی در پوشش مبارزه با وهابیت!
حامد رضایی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 |  شماره 17 |   بهمن 95 

شـــت ا د د یا

ــدگاه  ــون در دي ــه افالط ــد ک ــن دارن ــر اي ــان ب ــیاری گم بس
ــداق  ــه مص ــه مثاب ــاعران )ب ــه ش ــبت ب ــه نس ــورانه ای ک جس
ــب ايشــان  ــه »اغل ــول ک ــن ق ــدان( داشــت و اي ــی هنرمن اصل
ــی  ــداری پ ــه پاس ــرای طبق ــتی را ب ــت درس ــه تربی ــا ک از آنج
نمــی گیرنــد بايــد از شــهر بیــرون رانــده شــوند«، صرفــاً درگیــر 
ســوءتفاهمی بــوده اســت و بــا کمــی حــک و اصــالح مــی توان 
ديــدگاه او را ترمیــم کــرد. البتــه هــر ديــدگاه فلســفی قابــل اين 
هســت کــه بــه مــرور و بســته بــه نظــر محّشــیان و مفســران، 
ترمیــم شــود، ولــی آيــا نظــری کــه افالطــون نســبت بــه وضع 
و مقــام شــعر داشــت، يــک نظــر حاشــیه ای و فرعــی در تفکــر 

او و اصــاًل در تفکــر فلســفی اســت؟
آيــا کســانی کــه قصــد تعديــل افالطــون را دارنــد و نیز کســانی 
کــه از نظــر او برآشــفته انــد و بــا شــعارهايی ماننــد لــزوم آزادی 
ــا  ــت ب ــان مخالف ــهروند، گم ــد و ش ــر و هنرمن ــت هن و خالقی
افالطــون دارنــد، متوجــه اهمیــت تاريــخ ســازانه و اساســی نظر 
افالطــون شــده انــد و آيــا کســی از بــزرگان فلســفه تــا کنــون 

توانســته اســت از ايــن اســاس گــذر کنــد؟
افالطــون در تعرضــی کــه نســبت بــه شــاعران دارد، مواجــه بــا 
وجهــی فرعــی از فرهنــگ يونانیــان نیســت. فرهنــگ يونانــی، 
شــايد بتــوان گفــت ماننــد اغلــب فرهنگهــای اســطوره ای آن 
زمــان، اساســی شــاعرانه دارد و حتی حکیمــان و نیز فیلســوفان 
آغازيــن يونــان، کمابیــش »شــاعرانه« بــه طــرح ديــدگاه مــی 
ــه آن چیــزی اســت کــه مــا  ــه ب پرداختنــد. توجــه افالطــون ن
امــروز شــعر مــی پنداريــم، يعنــی مثــاًل خالقیتهــای عــده ای از 
اهــل ذوق بــرای تفنــن يــا حداکثــر تذکــر بــه زندگــی زيباتــر و 
بهتــر، بلکه بــه مقامــی اســت کــه شــعر در »تربیــت« دارد. اين 
مقــام، شــعر را مبــدل بــه منبعی کــرده اســت که بــا آن، انســان 
يونانــی خــود را و مبــداء و مقصــد خــود را در زندگــی تفســیر می 
ــر و  ــاس تفک ــوان اس ــه عن ــعر را ب ــون، ش ــی افالط ــد. وقت کن
فرهنــگ يونانــی رد و آن را صرفــاً در حــد عاملــی تبعــی نســبت 
بــه فلســفه معرفــی مــی کنــد، در واقــع در حــال بیــان طرحــی 
جديــد در تفکــر اســت کــه احتمــااًل در تاريــخ ســابقه نداشــته 

اســت.

چارچــوب کالن و حداقلــی طــرح افالطــون، چارچوبــی نیســت 
کــه توســط انديشــمندان زيــادی دچــار چالــش يــا بحران شــده 
ــون  ــس از افالط ــخ پ ــام تاري ــس در تم ــر عک ــه ب ــد، بلک باش
کمابیــش کل کــره زمیــن از همیــن طــرح متأثــر شــده اســت. 
در طــرح افالطــون، شــعر ديگــر يــک الهام يــا تأسیســی از يک 
حقیقــت نیســت. شــعر از نظــر افالطــون، نظــری کــه دســت بر 
ــی  ــک اســت، خالقیت ــم نزدي ــروز ه ــردم ام ــه نظــر م قضــا ب
اســت بشــری بــرای بیــان حقیقتــی از قبــل موجــود. در مقابــل، 
ــا  ــرب ي ــل تق ــا حداق ــت ي ــان حقیق ــود هم ــان خ ــفه بی فلس

جســتجوی همــان حقیقــت اســت.
پــس بــه عبــارت ديگــر، نظــر افالطــون دربــاره شــعر، وابســته 
بــه نظــر او دربــاره حقیقــت اســت. از نظــر افالطــون، اســتعاره 
ــت  ــر ذوق در حقیق ــی از س ــه انحراف ــت، بلک ــه حقیق ــه خان ن
ــوان آن را  ــی ت ــد م ــه باش ــال مدين ــد ح ــر مفی ــه اگ ــت ک اس
ــد آن را دور ريخــت. در واقــع حقیقــت  ــه، باي پذيرفــت و اگــر ن
و نا-حقیقــت، در ريشــه خــود، فاقــد زبــان اســتعاری يــا اشــارت 
هســتند. حقیقــت، امــری روشــن اســت و بنابرايــن زبــاِن آن نیز 
زبــان عبــارت اســت و نــه زبــان اشــارتی کــه ذاتــاً رو بــه ســوی 

ــن دارد. سايه-روش
ــر روشــن در  ــه ام ــه مثاب ــت، ب ــی افالطــون از حقیق ــر کل تعبی
برابــر امــر ناروشــن، کــه نافــی نــگاه اســتعاری و سايه-روشــن 
ــی  ــدم رتب ــاً تق ــن و تبع ــت، همچنی ــت اس ــه حقیق ــبت ب نس
فلســفه بــه عنــوان متولــی ايــن حقیقــت نســبت بــه شــعر، بــه 
عنــوان نوعــی بافــت ذوقــی موفــق يــا ناموفــق از ايــن حقیقت، 
ــدا در ارســطو و ســپس در کل  ــزی اســت کــه از همــان ابت چی
ــخ  ــپس در تاري ــیحی و س ــالمی و مس ــه اس ــخ دوره میان تاري
مــدرن و از آن طريــق در کل جغرافیــای فرهنگــی انســان امروز 

بســط پیــدا کــرد.
ــت  ــگ مدعــی عقالنی ــی فرهن ــروز، يعن ــگ انســان ام فرهن
چــه از نــوع فلســفی و چــه از نــوع علمــی )کــه خــود طفیلــی 
همــان عقالنیــت فلســفی اســت( چیــزی جــز يکــی از 
ــد و  ــوع نق ــر ن ــت. ه ــی نیس ــرح افالطون ــن ط ــورات اي ظه
ــا  ــدرن ي ــی م ــم از بررســی علم ــاعر، اع ــعر و ش بررســی ش

فلســفی مــدرن يــا حتــی تــا حــدی، بررســی ادبــی در ســنت 
پیشــینیان، ناشــی از ايــن نــوع تقدم فلســفی-عقالنی اســت. 
ــر از  ــی باالت ــت در مقام ــاس آن، حقیق ــر اس ــه ب ــی ک تقدم
ــی  ــاهده م ــا مش ــت ي ــاعرانه، ياف ــات ش ــعر و الهام ــام ش مق
ــت  ــل ذوق، باف ــط اه ــر، توس ــازل ت ــی ن ــود و در مقام ش
شــعری خــود را مــی يابــد و بنابرايــن اســت کــه مــی توانــد 
ــاره شــعر و شــاعر و... ســخن از نقــد و ارزيابــی صــورت  درب

ــت. ــوا و... داش و محت
ــط کشــی  ــا خ ــه ب ــی ک ــروز، دنیاي ــای ام ــری دنی وضــع ظاه
ــن و  ــر روش ــای تصوي ــا ادع ــان و ب ــی پاي ــق و ب ــای دقی ه
ــد،  ــی کن ــی م ــا معرف ــه م ــود را ب ــا خ ــز چیزه واضــح و متماي
بــی ارتبــاط بــه همیــن تقــدم عقالنیت بــر شــاعرانگی نیســت. 
دنیــای امــروز انســان، دنیــای متافیزيــک و علــم و ايدئولــوژی و 
جهــان بینــی و جهانگیــری، دنیــای تقــدم بالفعــل و حاضــر بــر 
ــر امــر متواصــل،  ــز ب بالقــوه و غايــب اســت: تقــدم امــر متماي
تقــدم روشــنی بــر کنايــی بــودن، تقــدم حقیقــت نــاب و ســره 
بــر حقیقــت اســتعاری، تقــدم انســان »عاقــل« و چیــره دســت 
بــر انســان »شــاعر« و همدســت، تقــدم رويارويــی بــا چیزهــا 

ــا چیزهــا... . ــر همــراه شــدن ب ب
ــا  ــد و ب ــی ش ــر م ــروز ظاه ــر افالطــون ام ــا اگ ــه بس ــس چ پ
خــود مــدرن خويــش بــا مــا ســخن مــی گفــت، مخالفتــی بــا 
ــرد.  ــی ک ــدان نم ــاعران و هنرمن ــتر ش ــت بیش آزادی و خالقی
چــرا بايــد مخالفــت کنــد وقتــی ايــن خــود او بــود کــه شــاعر را 
بــه مثابــه خالقــی بشــری بــه مــا معرفــی کــرد؟ بــا کمــی غلــو 
مــی تــوان گفــت افالطــون حتــی بــا نیچــه نیــز مخالفــت نمی 
ــه(  ــرا نیچــه هــم نوعــی افالطــون، )افالطــوِن وارون کــرد، زي
اســت کــه شــعر را خالقیــت بشــری مــی دانــد. يکــی خالقیتی 
مــی دانــد بــرای ظهــور قــدرت و ديگــری خالقیتــی مــی دانــد 
بــرای ظهــور حقیقــت. در هــر دو حالــت، حقیقــت )يــا بــه قولی 
ــی  ــن و مشــخص در فلســفه ای، افالطون ــل معی ــود( از قب وج
ــه اســت و  ــت و مســتقر يافت ــری ثاب ــا نیچــه ای، تعبی باشــد ي
شــاعر ايــن تعبیــر را از مرتبــه نظــم ذاتــی و عقالنــی بــه مرتبــه 

نظــم حســی درمــی آورد.

سیدمهدی ناظمی قره باغ؛

تاریخ افالطونی هنر/ چرا افالطون شاعران را از شهر می راند؟
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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 با موضوع »قرآن و روایت 

هنری« است که در ادامه از نظر می گذرد؛

هیــچ فکــر و فرهنگــی مانــدگار نمی شــود، اال اينکــه بــر محمــل 
ــه  ــم ب ــر، قائ ــود. هن ــه ش ــری ارائ ــی هن ــیند و در قالب ــر بنش هن
ــره ی  ــر در زم ــه هن ــزد، بلک ــرت برمی خی ــت، از فط ــرت اس فط
ــار از چهــره ی  ــوان غب ــر می ت ــا هن ــز ب ــوالت فطری ســت و نی مق

ــرت زدود. فط
ــت.  ــر اس ــاج هن ــر محت ــن رو بش ــم از اي ــت، ه ــری اس ــر، فط هن
زيســتن بــدون هنــر، زيســتنی نه تنهــا نامطبــوع کــه ناتمام اســت؛ 
ــدن، زيســتن اســت؛ االنســاُن  ــد، هنرورزي ــر می زي ــه هن انســان ب
ــه  ــت(، چنان ک ــد اس ــت ور هنرمن ــان، زيس ــاٌن )انس ــواٌن فّن حی
حیــوان ناطــق اســت؛ همان گونــه کــه بی نطــق و منطــق 
نمی تــوان زيســت، بی هنــر و هنرورزيــدن، زيســتن نتــوان. انســان 
ــا  ــرد، ب ــکل می گی ــادر ش ــم م ــودش در رح ــه وج ــه ای ک از لحظ
ــه  ــد ب ــد. از لحظــه ی تول ــر می زي ــه هن ــد می خــورد و ب ــر پیون هن
هنــر تنفــس می کنــد. بــا رشــد و نمــو خــود، و هرانــدازه کــه ريه ی 
ــی  ــود. حت ــر می ش ــر افزون ت ــش از هن ــاده تر، ادراک ــش گش فطرت
در روزهــای آغازيــن تولــد کــه هنــوز بســیاری از مفاهیــم را ادراک 
ــدن  ــت کامل نش ــیا را به جه ــق و اش ــیاری از حقاي ــد و بس نمی کن
ــی  ــه ی الالي ــد. زمزم ــر را می فهم ــد، هن ــس نمی کن ــواس، ح ح
ــوزون و  ــگ م ــد، آهن ــل از تول ــی قب ــادر آرام بخــش اوســت. حت م
ــت. ــد اوس ــه ی رش ــد و ماي ــادر را درک می کن ــب م ــین قل دلنش
ــر  ــه جلوه هــای گوناگــون هن ــد و ب ــر را فهــم کن کیســت کــه هن
در قالــب آواهــا و آهنگ هــا، نقش هــا و نگاره هــا، حجم هــا و 
نماهــا، حــرکات و ســکنات، توجــه نداشــته باشــد و از آنهــا بــه میل 

ــرد؟ ــذت نب ــز ل درون خی

روایت هنری، همزاد بشر
روايـت هنری نیز، همانند شـعر و موسـیقی، همزاد انسـان و ازجمله 
اعضـای ديرپـا و کهنسـال خانـواده ی هنرانـد. آن چنان کـه تا بشـر 
بـوده هنـر قصه گويـی هـم بـوده اسـت. همـه ی اقـوام و ملـل، نه 
آگاهانـه يا براسـاس برنامـه ای تدبیرشـده، بلکه به طـرز درون جوش 
و ناخـودآگاه بـه آن پرداخته انـد. قصه هـای کهنـی کـه بین اقـوام و 
ملـل گوناگون بر سـر زبان هاسـت و اسـاطیر مشـترک و مشـابهی 
که میـان مـردم بومی نقـاط مختلف يـا عرصـه ی جهانـی جاودانه 
بوده انـد، گـواه صدق اين مدعاينـد. بعضی از قصه هـا در بین همه ی 
اقـوام مشـترک اسـت و فقـط نـام قهرمانـان تغییـر می کنـد. علت 
ايـن تغییـر نام هـا نیـز جـای تحقیـق دارد. آيا ملـل مختلـف نام ها 
را برحسـب فرهنگ هـای خودشـان برگزيده انـد؟ آيـا ايـن نام هـا 
در ريشـه يکـی بـوده و تفاوت هـا براسـاس تحـوالت زبـان و لغات 
به وجـود آمده انـد؟در هـر صـورت بايـد ايـن حقیقـت را پذيرفت که 
مقوله هـای گوناگون هنـر در بین همه ی اقـوام و ملل وجود داشـته 

و دارد.

متون مقدس و استخدام قصه
ديــن به عنــوان عنصــر ديرپــای حیــات انســان کــه همــزاد ديگــر 
ــان همزيســت  اوســت، بســیاری از مفاهیــم خــود را در قالــب و زب
ــی  ــون دين ــد. مت ــه می ده ــه او ارائ ــر ب ــی هن ــر، يعن ــر بش ديگ
ــوب  ــن را در چارچ ــا و مضامی ــم، پیام ه ــده ی مفاهی ــش عم بخ
قصــه بیــان کرده انــد. وقتــی بــه قــرآن، تــورات، انجیــل و 
ــم،  ــی می نگري ــان آســیايی و آفريقاي ــی ديگــر ادي کتاب هــای دين
ــی دارد. در  ــگاه خاص ــش جاي ــر نماي ــا عنص ــه در آنه ــم ک می بینی
قــرآن کريــم 5۲ قصــه طــرح شــده؛ قهرمان هــای بعضــی از ايــن 
ــار قصــه ی حضــرت  ــار ب ــا چه ــاًل ســه ي ــا مشــترکند؛ مث قصه ه

ــل قصــه ی  ــا مث ــر شــده اســت. بعضــی از قصه ه موســی )ع( ذک
ــد چنــد قصــه تلقــی  يوســف، دارای چنــد بخــش اســت و می توان

ــت حضــرت يوســف )ع(. ــا محوري ــی ب شــود، ول
ــه از  ــی دارد ک ــی، ويژگی هاي ــوه نمايش ــری دارای وج ــت هن رواي
ــتفاده ی  ــّر اس ــد. س ــمار می آي ــری به ش ــه ی هن ــازات اين گون امتی
ــن  ــز در همی ــه نی ــر قص ــمانی از هن ــب آس ــر کت ــرآن و ديگ ق
ــن  ــان نمادي ــدی از زب ــکان بهره من ــت. ام ــه اس ــا نهفت ويژگی ه
ــر  ــی فک ــود، نوع ــْش خ ــر نماي ــت. هن ــن ويژگی هاس ــی از اي يک
و عمــل نمادگرايانــه ی بشــری اســت. اصــواًل نمايــش، نمايانــدن 
ــق به صــورت  ــا و حقاي ــن، ديدگاه ه ــم، مضامی ــک دســته مفاهی ي
ــان  ــه مخاطب ــا ب ــتقیم آنه ــای غیرمس ــن و الق ــا نمودي ــن ي نمادي
ــش و  ــق نماي ــام از طري ــتقیم پی ــای غیرمس ــت. الق ــدف اس ه
نمايانــدن آنـ  به جــای بیــان صريــحـ  باعــث می شــود مخاطــب 
ناخــودآگاه، خــود را مخاطــب حــس نکنــد. مخاطــب در آثــار دارای 
ــاًل هنرهــای نمايشــی، تماشــاچی و  ــر، مث وجــوه نمايشــی قوی ت
مخاطــب نیســت، بازيگــر و عضــو اســت و همیــن نکتــه شــانس 
ــری را افزايــش می دهــد. گذشــته  ــه ی هن ــن مقول تأثیرگــذاری اي
از ايــن، نمادورزانه بــودن و کاربــرد زبــان رمــز در انــواع هنــر ســبب 
شــده اســت مضامینــی کــه درصــدد القاشــدن بــه مخاطب اســت، 
ــودن روايــت  ــد. نمادگرايانه ب به صــورت محســوس و مشــهود درآي
هنــری ســبب می شــود قــوه ی مخیلــه ی مخاطــب بــه اســتخدام 
درآيــد و برانگیختــه شــود. دريچــه ی نفــوذ در دل تخیــل اســت نــه 

ــود. ــاودان می ش ــد ج ــری ش ــه هن ــل، و هرچ تعق
ــف  ــاس االقتباس و در توصی ــی در اس ــن طوس ــه نصیرالدي خواج
ــکام  ــی و اح ــد علم ــر عقاي ــد: »تقري ــه« می گوي ــت خطاب »صناع
ــت  ــن نیس ــدل ممک ــان و ج ــا بره ــوام ب ــوس ع ــی در نف عمل
و صناعــت خطابــه متکفــل آن اســت«. يکــی از فالســفه ی 
ــه دارد  ــق و واقع بینان ــری بســیار دقی ــا تعبی برجســته ی معاصــر م
ــه  ــه ب ــد ن ــالت زنده ان ــه مشــهورات و تخی ــردم ب و آن اينکــه: »م
ــا  ــان خیــال ســخن گفتن باعــث می شــود کــه ب ــا زب تعقــالت«. ب
قشــر بیشــتری ارتبــاط برقــرار کنیــد. البتــه نمی گويیــم کــه مــردم 
ــل  ــم تخی ــه وران ه ــان انديش ــی در می ــی حت ــتند، ول ــل نیس عاق
قــوت شــگفتی دارد. گاهــی احساســات بــر همــه ی اقشــار، حتــی 

ــه دارد. ــه غلب ــر جامع ــر و مدب ــم و دانشــمند و مدي ِ عال
اسـتخدام تخیـل باعـث می شـود اواًل، اثـر مخاطب های بیشـتری 
داشـته باشـد؛ ثانیـاً مفاهیـم و مضامیـن را به سـهولت و آسـانی در 
دل مخاطـب بنشـاند. مسـلماً هـرگاه مضمونـی دل را تسـخیر کند 
و چیـزی را بـه آن بقبوالنـد، جسـم و عقـل هـم آن را می پذيرنـد و 
تسـلیم می شـوند. گاه دو حکیـم مباحثـه می کنند، يکی ديگـری را 
قانـع و يـا متقاعـد می کنـد. او شـايد در حـوزه ی اسـتدالل پذيرفته 

باشـد که برهـان رقیب، قـوی اسـت، ولی قلبـاً هنوز راضی نیسـت 
و از بـاور خويـش دسـت برنمی دارد؛ ولی اگر قلب او تسـخیر شـد، با 

رضايـت حـرف رقیـب را می پذيرد.
ــا  ــیاری از آنه ــه بس ــی ک ــطوره های ايران ــه اس ــاطیر، ازجمل در اس
ــان  ــا زب ــائل ب ــده ای از مس ــده اســت، بخــش عم ــاهنامه آم در ش
نمايــش بــه مخاطــب منتقــل می شــود؛ مثــاًل فردوســی در 
ــت  ــه ظرفی ــوه نمايشــی ک ــت دارای وج ــاهنامه از قصــه و رواي ش
فوق العــاده ای دارنــد، کمــک گرفتــه و بســیاری از مباحــث و 
موضوع هــا را در عباراتــی کوتــاه بــه مخاطــب منتقــل کرده اســت. 
اگــر قــرار بــود داســتان ضحــاک مــاردوش کــه به صــورت نماديــن 
بیانگــر مســائلی چــون ظلــم و بیــداد و مبــارزه علیــه بیدادگــری و... 
اســت، بــا زبــان غیرهنــری بیــان شــود، چه بســا حجــم عظیمــی را 

ــت. ــم نداش ــی ه ــايی چندان ــده و رس ــت و فاي دربرمی گرف
او فرمانروايی سـالم اسـت، از جای بوسـه ی شـیطان بر شانه هايش 

دو مـار رويیـده و خوراک ايـن مارها مغز جوانان اسـت.
چقـدر مضامیـن و رمـز و راز در همیـن قصـه اسـت! فردوسـی 
می خواهـد خیلـی صريـح بیـان کنـد کـه ظالـم و سـتمگر چـه 
می کنـد. ظلـم بد اسـت. يـک عنصر سـتمکار، نسـل نـو را نشـانه 
مـی رود و بـرای نابـودی او توطئـه می کند، آن هـم نه برای جسـم، 
کـه علیـه مغـز و انديشـه اش، و...؛ اگـر بنا بـود اين همـه مطلب به 
زبان نثر تشـريح و تفسـیر شـود، بـه اين سـادگی ها ممکـن نبود يا 
نمی توانسـت تا اين انـدازه دلنشـین و ماندگار گردد. از سـتم کاری ها 
و رفتارهـای ناهنجار و ضدبشـری فرمانروايان مطالـب فراوانی ثبت 
شـده اسـت، اما آنچه در قالـب يک داسـتان بلند يا قصه بیان شـود 

اسـت. ماندگارتر 

پنجاه و دو قصه ی قرآنی
ــم و  ــی مفاهی ــرای بازگوي ــوارد ب ــز در بســیاری م ــم نی ــرآن کري ق
ــد. در  ــه اســتفاده می کن ــی هنرمندان ــان رواي ــق، از عنصــر بی حقاي
ــرح  ــه ط ــکل قص ــه ش ــی ب ــم و مضامین ــرآن، مفاهی ــای ق 5۲ ج
شــده اســت: از اوايــل ســوره ی بقــره کــه داســتان خلقــت انســان 
ــا اواخــر قــرآن کــه آخريــن قصــه، يعنــی  ــد ت را مطــرح می فرماي
قصــه ی اصحــاب فیــل بیــان می شــود، قصــه، بــا اســلوب 
ــن قصه هــا  ــی اســت. اي ــن وحیان ــی اش، در اســتخدام مضامی قرآن
ــاه و  ــرده ی کوت ــه پ ــه، دو س ــه آي ــی در دو س ــاه، گاه ــی کوت گاه

ــوند. ــل می ش ــد، نق ــی بلن گاه
ســوره ی يوســف از آغــاز تــا پايــان يــک قصــه اســت کــه در قالــب 
ــان ســوره ی  ــه در پاي ــه آي ــدی شــده اســت. نُ ــه صورت بن 111 آي
يوســف جمع بنــدی و نتیجه گیــری از قصــه را برعهــده دارد، 
قصــه ی يوســف از حــدود بیســت پــرده تشــکیل شــده اســت. در 

یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد؛

استفاده از هنر در مسائل تربیتی/هنر، قائم به فطرت است
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شـــت ا د د یا

ايــن قصه يوســف به عنــوان قهرمــان اول و ســاير قهرمان هــا 
به عنــوان قهرمانــان دوم، ســوم و... مطــرح شــده اند و مجموعــه ی 
مطالــب گوناگــون منــدرج در 111 آيــه، در نهايــت ايجــاز و ايهام، و 

رســايی و زيبايــی مطــرح شــده اســت.

تنوع و کثرت معارف، از وجوه اعجاز قرآن
ازجملــه وجــوه اعجــاز قــرآن ايــن اســت کــه از هــر زاويه ای بــه آن 
بنگريــد، در ذهــن شــما ايــن تصــور به وجــود می آيــد کــه حــرف 
اصلــی قــرآن در همــان زمینــه اســت؛ مثــاًل اگــر بخواهیــد مبحث 
توحیــد را دنبــال کنیــد، آن قــدر آيــه می يابیــد کــه تصــور می کنیــد 
ــده،  ــان ش ــه در آن بی ــی ک ــن مضمون ــن و مفصل تري مطلوب تري
بحــث توحیــد اســت؛ امــا اگــر ديگربــار بــه جســتجوی مســئله ی 
انســان و قــرآن بپردازيــد، نتیجــه خواهیــد گرفــت کــه مســئله ی 

ــرآن، انسان شناســی اســت. ــی در ق اصل
ــت،  ــکام اس ــرآن، آيات االح ــه از ق ــد آي ــه پانص ــت ک ــروف اس مع
امــا ايــن حــرف صحیــح و دقیقــی نیســت. بنابــر تحقیــق تــازه ای 
ــام  ــم انج ــه ی ق ــی حوزه ی علمی ــات علم ــی از مؤسس ــه در يک ک
شــده اســت، ۲۶00 آيــه از حــدود ۶000 آيــه ی قرآن کريــم مباحث 
فقهــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت؛ ظاهــراً معنايــش اين اســت 
کــه مهم تريــن مســئله ای کــه قــرآن مطــرح می کنــد، مســئله ی 
فقهــی اســت. اگــر بــا نــگاه تاريخــی و مطالعــه ی قصــص و... بــه 
قــرآن مراجعــه کنیــد، بــاز ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه قــرآن 

عمدتــاً بــه ايــن مســائل پرداختــه اســت.
قـرآن کريـم در هنر نیز به مقوالتـی پرداخته که برخـی از آنها کمتر 
مـورد توجـه و بحـث واقـع شـده اند؛ مثـاًل در بـاب دکـور و صحنه، 
قـرآن کريـم نـکات فراوانـی دارد، و با داشـته ی مختصـری از علوم 
مقدماتـی برای فهم قـرآن، می تـوان از اين منبع ارزشـمند بهره مند 
شـد. هنـر اسـالمی را بايـد از متن اسـالم و قـرآن اسـتخراج کرد و 

آفريـد؛ نه براسـاس سـلیقه ها و برداشـت های شـخصی.
ــه  ــوط ب ــول مرب ــث و اص ــن مباح ــی، عالی تري ــه ی قرآن در قص
ــی و  ــار ادب ــا در آث ــاًل روي ــورد. مث ــم می خ ــری، به چش ــت هن رواي
نمايشــی مکاتــب مختلــف، کارکــرد و جايگاه و شــیوه ی اســتخدام 
مشــخصی دارد؛ مضمونــی را در بیــن روايــت، در قالــب يــک رويــا 
ــت  ــت و حکم ــر دق ــی ب ــه مبتن ــه هم ــا ...، ک ــد ي ــرح می کنن ط
اســت. در ايــن بــاب می تــوان نــکات ارزشــمندی را از روايت هــای 

ــگ آورد. ــرآن فراچن ــری ق هن

احسن القصص و چهار رویا
ــرآن  ــت. ق ــف نگريس ــتان يوس ــه داس ــوان ب ــر می ت ــن منظ از اي
فرمــوده: »نَْحــُن نَُقــصُّ َعلَیــَک أَْحَســَن الَْقَصــِص«: مــا زيباتريــن 
می کنیــم.  بازگــو  )ص(  پیامبــر  ای  تــو  بــرای  را  قصه هــا 
ــیاری  ــتی و بس ــن نمی دانس ــش از اي ــو پی ــه ت ــی را ک قصه هاي
ديگــر آنهــا را نمی داننــد و قصــه ی يوســف، زيباتريــن قصه هــای 
ــف  ــای مختل ــی و کاربرده ــه معان ــه ب ــن اينک ــت. ضم ــرآن اس ق
ــز  ــرآن و ج ــه در ق ــرد کلم ــاوت کارب ــه تف ــه دارمـ  و ب قصــه توج
ــه ی الهــی اســت  ــرآن وحی نام ــم: ق ــت دارمـ  می گوي ــرآن عناي ق
و البــد بیــان هنــری، داســتانی يــا نمايشــی ارزش خاصــی داشــته 
ــی  ــای وحیان ــان آموزه ه ــتخدام بی ــه اس ــدا آن را ب ــه خ ــت ک اس
ــا  ــا أَْوَحین ــِص بِم ــَن الَْقَص ــَک أَْحَس ــصُّ َعلَی ــُن نَُق درآورده: »نَْح

ــَن«. ــَن الْغاِفلی ــِه لَِم ــْن َقْبلِ ــَت ِم ــْرآَن َو إِْن ُکْن ــَذا الُْق ــَک ه إِلَی
قصه ی يوسف اين گونه شروع می شود:

ــاً َو  ــَد َعَشــَر َکْوَکب ــُت أََح ــِت إِنِّــی َرأَي ــا أَبَ ــِه ي إِْذ قــاَل يوُســُف ِلَبی
ــی  ســاِجديَن. ــْم ل ــَر َرأَيُتُه ــْمَس َو الَْقَم الشَّ

از آغــاز ضربــه ی نهايــی را زده و آخريــن حــرف را گفتــه اســت، امــا 
بــه زبانــی نماديــن: »مــن يــازده ســتاره را ديــدم کــه به همــراه مــاه 
ــئله  ــد مس ــدر فهمی ــد«. پ ــجده می کنن ــم س ــید در مقابل و خورش
ــای  ــد، روي ــه ش ــا، وارد قص ــر روي ــان اول عنص ــت. از هم چیس

ــد: ــخ می ده ــدر پاس ــه. پ صادق
ــُدوا لَــَک  ــَک َفیکی ــاَک َعلــی  إِْخَوتِ ــی ال تَْقُصــْص ُرْؤي ــا بَُن قــاَل ي

ــٌن. ــُدوٌّ ُمبی ــاِن َع ــیطاَن لِْلِنْس ــداً إِنَّ الشَّ َکی
مبــادا قصــه ات را بــرای برادرانــت نقــل کنــی! چراکــه آنها دسیســه 

ــد. می کنن

چــرا؟ چــون شــیطانند و شــیطان دشــمن آشــکار انســان اســت. 
ــک...«. ــد؛ »و کذل ــیر می کن ــف را تفس ــواب يوس ــپس خ س

ايــن صحنــه را بــا ايــن توضیــح تمــام می کنــد و تمهیــد صحنه ی 
ــاٌت  ــِه آي ــَف َو إِْخَوتِ ــی  يوُس ــْد کاَن ف ــود: »لََق ــاز می ش ــد آغ بع

ــائِلیَن«. لِلسَّ
نشــانه هايی از رابطــه ی يوســف و برادرانــش در مســائلی کــه بیــن 

آنهــا می گذشــت وجــود داشــت:
»إِْذ قالـُـوا لَیوُســُف َو أَُخــوُه أََحــبُّ إِلــی  أَبینــا ِمنَّــا َو نَْحــُن ُعْصَبــٌة إِنَّ 
أَبانــا لَفــی  َضــالٍل ُمبیــٍن«؛ يوســف و بــرادر تنــی او نــزد پــدر خیلی 
ــد و مــا از ايــن جهــت بســیار ناراحتیــم؛ گويــی پــدر مــا در  عزيزن

ــد، او از گمراهــان اســت. ــه خطــا می کن ــن قضی اي
ــت های  ــم برداش ــتی دارد، ه ــه ای برداش ــر زاوي ــوره از ه ــن س اي
هنــری دارد، هــم تربیتــی و هــم مســائل تاريخی. ســوره ی يوســف 
مجموعــه ای اســت کــه بادقــت، نکاتــی را دربــاب اوضــاع تاريخــی 
ــدرت  ــررات ق ــط و مق ــط، رواب ــر، ضواب ــادی و... آن عص و اقتص
ــز  ــردم و نی ــت های م ــا، باورداش ــت ها، دريافت ه ــه، برداش حاکم
بعضــی از حــوادث واقعــی را کــه در آن روزگار اتفــاق افتــاده، بازگــو 

ــد: ــاً می گوين ــد. نهايت می کن
ــْم َو  ــُه أَبیُک ــْم َوْج ــُل لَُک ــاً يْخ ــوُه أَْرض ــَف أَِو اْطَرُح ــوا يوُس »اْقُتُل
تَُکونـُـوا ِمــْن بَْعــِدِه َقْومــاً صالِحیــَن«؛ او را بکشــید يا در جــای دوری 
بیاندازيــد کــه او ديگــر نباشــد و خــأ او را شــما پــر کنیــد، پــدر بــه 

ــد و... ــت می کن ــما محب ش
ــد،  ــرده ای از نمايــش مســئله ای را مطــرح می کن ــد در پ گاه هنرمن
پــس از دو ســه پــرده دوبــاره بــه آن پــرده برمی گــردد، باز قســمتی 
از آن مطلــب را بازگــو می کنــد. در اينجــا نیــز بدين ترتیــب، 

ترکیــب رفــت و برگشــت در قصــه رعايــت شــده اســت.
در اين سوره ی قرآن، چهار رويا مطرح می شود:

رويـای اول يوسـف کـه من يـازده سـتاره و مـاه و خورشـید را ديدم 
کـه در مقابلـم کرنـش می کنند و تفسـیر آن رويـا. دو رويـای ديگر، 
داسـتان دو هم زنجیر يوسـف اسـت، يکـی از آن دو می گويد: خواب 
ديدم نان روی سـرم گذاشـته ام و کالغ ها می آينـد و از آن می خورند. 
ديگـری می گويـد: مـن خـواب ديـدم کـه جـام می چرخانـم، و بعد 

تعبیـر آن دو خـواب را از يوسـف می خواهند.
ــت گاو  ــه هف ــد ک ــل می کن ــک را نق ــای مل ــتان روي ــپس داس س
ــمبل های زرد  ــبز، ُس ــمبل های سرس ــر )ُس ــت گاو الغ ــه و هف فرب
ــود. بعــد از هفــت ســال کــه آن  ــده ب و خشــکیده( را در خــواب دي
دو زندانــی آزاد شــدند، يکــی بنــا بــه تعبیــر حضــرت يوســف اعدام 
شــد و کالغ هــا مغــزش را خوردنــد و ديگــری ســاقی محفــل ملک 
شــد. ســاقی محفــل وقتــی ماجــرای خــواب ملــک را می شــنود، 
می گويــد: در زنــدان کســی بــه نــام يوســف هم زنجیــر مــن بــود، 
ــف  ــد. يوس ــد: او را بیاوري ــک می گوي ــرد. مل ــا می ک ــر روي او تعبی

ــد. ــاق می افت ــان اتف ــد و هم ــر می کن ــه را تعبی قص
در ايــن قســمت شــرايط اقتصــادی و احتــکار در کشــور و مســائل 
فراوانــی از نظــر جامعه شــناختی و تاريخــی مطــرح شــده اســت و 
ــد  ــدا می کن ــه يوســف پی ــی را ک ــتاِن جايگاه ــز داس ــد از آن نی بع
ــم  ــت، ه ــه داری اس ــر خزان ــم وزي ــف ه ــد. يوس ــرح می ده ش
وزيــر کشــاورزی و آن هفــت ســال تنگنــا را بــا طرح هــا و 
ــدن  ــت آم ــد؛ در نهاي ــی می کنن ــادی ط ــای اقتص برنامه ريزی ه
برادرهــا و پــدر و مــادر )حضــرت يعقــوب و همســرش( بــه ديــدار 
يوســف و خاتمــه ی خــوش قصــه. در ايــن بین طــرح مســئله ی زن 
عزيــز، همســر ملــک کــه عالقه منــد بــه يوســف شــده، داســتان 
بســیار دقیــق و دلنشــینی اســت کــه عبــرت آور و درس آموز اســت. 
ــدی و  ــن قصــه را جمع بن ــه، اي ــه آي ــرآن در آخــر داســتان و در نُ ق
ــم  ــاوی ه ــش، ح ــر بخ ــه ه ــن اينک ــد. ضم ــری می کن نتیجه گی

ــت. ــری اس ــم نتیجه گی ــد و ه تمهی
ــه  ــک قص ــان ي ــوب بی ــه ای و در چارچ ــوره ی 111 آي ــن س در اي
کــه از آغــاز تــا پايــان قهرمــان واحــدی دارد و در البــه الی 
صحنه هــای مختلــف، قهرمان هــای جديــد وارد می شــوند، 
ــای  ــدا روي ــورد. ابت ــم می خ ــا به چش ــان روياه ــی در بی تفاوت هاي
ــای دو  ــود؛ روي ــوط می ش ــتان مرب ــود داس ــه خ ــه ب ــف ک يوس
ــای  ــردد؛ روي ــا برمی گ ــود آنه ــه خ ــه ب ــران او ک ــره ی هم زنجی نف
ــه  ــا ک ــار روي ــر چه ــر ه ــردد. تعبی ــه برمی گ ــه جامع ــه ب ــک ک مل

ــان  ــه زب ــه ديگر ب ــوب و س ــرت يعق ــان حض ــه زب ــن آن ب اولی
يوســف اســت، به صــورت نســوجی در سراســر ايــن قصــه ســريان 
ــط  ــم رب ــه ه ــتان را ب ــف داس ــمت های مختل ــور دارد و قس و حض
می دهــد؛ نهايتــاً نیــز يــک هماهنگــی و همخوانــی بســیار عمیــق 

ــی آورد. ــد م ــه پدي و هنرمندان
در طــی قصــه و همچنیــن در پايــان آن نتیجه گیــری دقیقــی وجود 
ــد  ــت و می گوي ــده اس ــه آم ــروح قص ــیرها و ش ــه در تفس دارد ک
ــت خــود را  ــات و موقعی ــت و گذشــته ی خــود را اثب يوســف صداق
احــراز می کنــد و محبوبیتــی وســیع در مصــر به دســت مــی آورد؛ آن 
هفــت ســال را بــا وضــع خاصــی می گذرانــد؛ دوران برنامه ريــزی، 
رشــد اقتصــادی، رشــد کشــاورزی، ذخايــر فــراوان و نگهــداری آن، 
ــرض  ــردم ق ــه م ــت ســال دوم آنچــه داشــته ب و ســرانجام در هف
می دهــد. در پايــان هفــت ســال به عنــوان وزيــر و اختیــاردار 
مــردم، اجتمــاع عظیمــی تشــکیل می دهــد، نطقــی می کنــد کــه 
ــد؛  ــان می کن ــر و برنامه هــای خــود را بی نحــوه ی عملکــرد و تدابی
ــل از آن  ــی قب ــد. ول ــدی می کن ــری توحی ــز نتیجه گی ــان نی در پاي
يــک ضربــه عاطفــی و انســانی می زنــد و از آنجــا کــه »االنســان 
عبیــد االحســان« اســت، می گويــد همــه ی آنچــه را کــه در ايــن 
ــه شــما  ــراردادم، ب ــان ق ــرض در اختیارت ــوان ق ــت ســال به عن هف
ــرمی دهند و در  ــف« س ــاد يوس ــاد »زنده ب ــردم فري ــیدم. م بخش

ــه خداپرســت شــوند. ــد ک ــردم می خواه ــت از م نهاي
پیـام اصلی قصـه برخـورد نفس اّمـاره با نفس لّوامه اسـت. يوسـف 
تجلـی و سـمبل نفس لّوامـه و برخـی قهرمان های داسـتان ازجمله 
زن عزيـر تجسـم و تجلـی نفـس اّماره اسـت. جنـگ نفس اّمـاره و 

لّوامـه در ايـن قصـه به خوبی متجلی اسـت.
ســخن آخــر اينکــه: هنــر و بیــان هنــری از آنجــا کــه بــا فطــرت 
ــورت  ــی به ص ــائل تربیت ــد در مس ــت می توان ــط اس ــانی مرتب انس
يــک ابــزار خــوب بــه اســتخدام درآيــد. در ايــن هنــر اگــر انتخــاب 
ــت  ــن درس ــر نمادي ــه عناص ــف، ازجمل ــر مختل ــون و عناص مضم
ــا،  ــه ی گروه ه ــی هم ــت و تعال ــم و تربی ــال مفاهی ــد، در انتق باش
ــودکان  ــت. ک ــد داش ــی خواه ــر خاص ــاالن تأثی ــی بزرگ س حت
بیشــتر تأثیــر می پذيرنــد، امــا بزرگ ترهــا و ســالمندان هــم حّتــی 
ــد. گزينــش نمــاد در  ــی عالقه مندن ــه نقال ــاًل ب ــاال، مث در ســنین ب

ــری، نقــش بســیار مهمــی دارد. ــت هن رواي
به رغــم تأثیرگــذاری شــگرف قصــه و نمايــش در کــودکان، 
در بســیاری از برنامه هــای تلويزيونــی و هنــری مربــوط بــه 
مناســبت های دينــی کــودکان بســیار ضعیــف و بســیار کج ســلیقه 
ــتر  ــم. بیش ــل می کنی ــودکان عم ــرت ک ــت و فط ــالف خواس و خ
برنامه هــای مذهبــی کــه بــرای کــودکان ســاخته شــده نمی توانــد 
بــا کــودکان و نوجوانــان ارتبــاط برقــرار کنــد؛ درحالی کــه از 
ــی  ــه ی مذهب ــک برنام ــوان ي ــان« به عن ــه »ای کیوس ــاب نمون ب
غیراســالمی و غیرابراهیمــی، به خوبــی بــر روی نوجوانــان مــا اثــر 
می گــذارد، چــون مطابــق اقتضــا و عالقــه و نیــاز فطــری کــودکان 
طراحــی شــده اســت. ايــن قصــه نوعــاً ارزش هــای مشــترک دينی 
را تبلیــغ می کنــد؛ امــا در برنامــه ی مذهبــی و شــیعی، حتمــاً نخلی 
هســت، يــک نفــر عــرب کــه پیرمــرد زمختــی اســت بــا لهجــه ی 
بســیار غلیــظ و بیانــی کتابی، بــا واژه هــای کهنــه و متروک، ســعی 
ــاط  ــز ارتب ــد. هرگ ــرف بزن ــا ح ــوان م ــوان و ج ــا نوج ــد ب می کن
برقــرار نمی شــود و اگــر برقــرار شــود، پیــش از هــر چیــز بــا زبــان 
بی زبانــی القــا می کنــد کــه ديــن يعنــی همیــن عربیــت، زمختــی، 

ــا. ــا و کمبوده ــری محدوديت ه ــل و يک س ــی، نخ کهنگ
انتخاب سـمبل ها، نمادهـا و زبان، در تأثیرگـذاری بر مخاطب، نقش 
اول را دارد و مـا در ايـن راه در اّولیـات مانده ايـم. کمتر اتفـاق تازه ای 
رخ می دهـد. هرچنـد در فعالیت هـا و فرآورده هـای خودجـوش و 
غیررسـمی تبلیغی کشـور، گاهی افـراد، گروه ها، جوان هـا و معلمان 

در مـدارس کارهايـی می کننـد؛ امـا مطلقاً کفايـت نمی کند.
ــرآن  ــر و ق ــب هن ــا مکت ــب م ــر، مکت ــن هن ــا، دي ــن م ــون دي چ
مــا کتــاب هنــری اســت؛ پايه گــذار ايــن انقــالب، يــک هنرمنــد 
بــود؛ اهــل ادب، شــعر، هنــر، عاطفــه و اهــل قريحــه. امــروز نیــز 
رهبــر ايــن نظــام يــک هنرمنــد و هنرشــناس اســت، و ايــن يعنــی 
ــل  ــری معط ــای هن ــه ه ــوز در عرص ــیاری هن ــای بس ظرفیت ه

ــده اســت و فعلیــت نیافتــه. مان

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 17 |  بهمن 95  MEHR NEWSAGENCY

شـــت ا د د یا

 متن زیر یادداشتی از داود مهدوی زادگان درباره دوگانه 
ایمان و عقل است که از نظر می گذرد.

آيیــن مســیحیت از همــان آغــاز، گرفتــار دوگانــه پــر تعارضی شــد 
ــان و  ــه »ايم ــی دوگان ــد؛ يعن ــه مســبب آن بودن ــروان اولی ــه پی ک
عقــل«. پولــس )متوفــی ۶8/۶۲( نوشــت: »باخبر باشــید که کســی 
شــما را نربايــد بــه فلســفه و مکــر باطــل.« ترتولیــان از مســیحیان 
ــلیم  ــا اورش ــن را ب ــد: »آت ــی پرس ــدر اول )160 – 220( م ص
چــه کار؟« کنايــه از ايــن کــه: »هیــچ! ايمــان و فلســفه هیــچ وجــه 
ــد، آن دو کامــاًل ضــد يکديگرنــد.« )رک : مايــکل  مســترکی ندارن
ــه آرش  ــی، ترجم ــاد دين ــل و اعتق ــران،13۷۷، عق پترســون و ديگ
نراقــی و ابراهیــم ســلطانی، طــرح نــو، چ دوم: ص ۷0(. البتــه برخی 
خواســته انــد ايــن تعــارض را دقیــق تــر بیــان کننــد. زيــرا بــه نظر 
آنــان حقیقتــاً بهــره جويــی از عقــل در قلمــرو ديــن محتــاج بحــث 
نیســت بلکــه پرســش مناقشــه انگیــز، ايــن اســت کــه »عقــل در 
تعییــن اعتبــار )يــا عــدم اعتبــار!( نظــام هــای اعتقــادات دينــی چه 

نقشــی ايفــا مــی کنــد.« )همــان: ۷۲(. 
ــه  ــا ب ــد ت ــی مان ــان باق ــازگار کلیســايی همچن ــه ناس ــن دو گان اي
دســت فیلســوفان عصــر روشــنگری چــون کانــت رســید. آنــان بــا 
مســلم فــرض گرفتــن دو گانــه ايمــان و عقــل؛ نــه فقــط آن را بــر 
ســاير اديــان تعمیــم داده بلکــه بــر اطــالق آن نیــز تاکیــد ورزيــده 
بطــور مطلــق، جمــع ايمــان و عقــل را ناممکــن دانســتند. بديــن 
ترتیــب، راهــی بــه رهايــی همیشــگی عقــل از ايمــان و بــاور بــه 

هــر چیــزی را پیــدا کردنــد. 
ــم  ــد عال ــلمانان همانن ــا مس ــه آي ــت ک ــم آن اس ــاله مه ــا مس ام
مســیحی، مبتــال بــه دوگانــه ايمــان و عقــل شــده انــد يــا خیــر؟ 
قطعــاً تمــاس مســلمانان بــا عالــم کلیســايی موجــب انتقــال ايــن 
ــرب  ــه از ســوی غ ــدرن ک ــژه در دوران م ــوده اســت. بوي بحــث ب
بــاوران تــالش گســترده ای بــرای جــای دادن ايــن عقیــده 
)تعــارض ايمــان و عقــل( در فکــر اســالمی، بــه راه افتــاده اســت. 

ــم  ــته در عال ــه نتوانس ــن تجرب ــه اي ــد ک ــی آي ــر م ــه نظ ــن ب لیک
اســالمی پــا گیــر شــود. زيــرا عالمــان راســتین اســالم و شــاگردان 
ايشــان در صــدر اســالم مانــع شــکل گیــری دوگانــه کلیســايی در 

ــدند. ــالمی ش ــه اس انديش
آنــان دو گانــه ايمــان و عقــل را تجزيــه کــرده هــر کــدام را برابــر 
ــر  ــر جهــل و ديگــری را براب ــرار دادند.يکــی را براب ــی ق ضــد واقع
کفــر قــرار دادنــد. بديــن ترتیــب، دو گانــه هــای »عقــل و جهل« و 
»ايمــان و کفــر« در انديشــه اســالمی پــا گیــر شــد. تعــارض واقعی 
عقــل نــه بــا ايمــان کــه بــا جهــل اســت. ايمــان عقــل دينــی را 
ــگاه عقــل را فقــط در قلمــرو  ــد بلکــه ايمــان، جاي نفــی نمــی کن
ــا  ــدارد کــه عقــل ب ــی ن ــن رو، دلیل ــد. از اي ــی مــی دان ــاد دين اعتق
ايمــان تعــارض پیــدا کنــد و نیــز تعــارض واقعــی ايمــان بــا کفــر 
اســت و نــه بــا عقــل. ايــن کفــر اســت کــه حاضــر بــه کنــار آمدن 
ــع  ــون را در جوام ــارک و میم ــاق مب ــن اتف ــت. اي ــان نیس ــا ايم ب

روايــی اولیــه مــی تــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد.
اولیــن کتــاب از مجموعــه روايــی االصــول مــن الکافــی  تالیــف 
ــی  ــی )متوف ــن يعقــوب کلین ــر محمــد ب ــی جعف ــة االســالم اب ثق
ــیار  ــات بس ــت. رواي ــل اس ــل و الجه ــاب العق 3۲8/ 3۲۹ ق(، کت
ارزشــمندی در ايــن کتــاب وجــود دارد کــه مقــام عقــل را در عالــی 
تريــن  مرتبــه فــرض گرفتــه اســت. کلینــی ره از امــام صــادق)ع( 
ــی،  ــن« )کلین ــل المؤم ــل دلی ــرده اســت: »العق ــت ک ــن رواي چنی
ــد:  ــت کن ــادق)ع( رواي ــام ص ــاز از ام 1405 ه: ج 1 / ۲5 /ح ۲4 (. ب
ــل  ــن دخ ــه دي ــن کان ل ــن، و م ــه دي ــاًل کان ل ــن کان عاق »م

ــان: ج 1 / 11 / ح ۶(. ــة« )هم الجن
کلینــی )ره( روايــت مفصلــی از امــام موســی بــن جعفــر الکاظم)ع( 
نقــل کــرده اســت کــه حضرتــش خطــاب بــه هشــام بــن الحکــم 
دربــاره مراتــب رفیعــه اهــل عقــل و فهــم در قــرآن کريــم، مطالبی 
ــی )ره( از  ــاز کلین ــان: ج 1 / 1۲ / ح 11( ب ــد. )هم ــی کن ــان م را بی
ســماعة بــن مهــران نقــل مــی کنــد کــه خدمــت امــام صــادق)ع( 
بــودم و در مجلــس ايشــان گروهــی از پیــروان آن حضــرت بودنــد 

و ذکــر عقــل و جهــل بــه میــان آمــد – نــه ذکــر عقــل و ايمــان 
–  امــام)ع( فرمودنــد: »اعرفــوا العقــل و جنــده و الجهــل و جنــده 
ــی  ــار گمراه ــويد و گرفت ــت ش ــد هداي ــی خواهی ــر م ــدوا« اگ تهت
جهــل نشــويد؛ بايــد عقــل را بــا لشــکرش و جهــل را بــا لشــکرش 
بشناســید. آنــگاه از مرتبــه عقــل نــزد خداونــد و اعطــای هفتــاد و 
ــد. )همــان :ج1  ــی فرماي ــاد م ــل و جهــل ي ــه عق ــج ســپاهی ب پن

/ ۲0 / ح 14(
مرحــوم امــام خمینــی کــه رحمــت خــدا بــر او بــاد، ايــن حديــث 
را در يــک مجلــد  بــا عنــوان »جنــود عقــل و جهــل« بــه تفصیــل 
شــرح کــرده اســت. از مجمــوع ايــن احاديــث شــريف معلــوم مــی 
ــل در  ــرای عق ــی ب ــد جاي ــته ان ــزرگان نخواس ــن ب ــه اي ــردد ک گ
اســالم منظــور کننــد بلکــه در صدد ترســیم نقــش عقل در شــکل 
گیــری اعتقــاد دينــی بودنــد تــا آنجــا کــه مؤمــن بواســطه عقــل 
اســت کــه در بهشــت داخــل مــی شــود. و امــا کلینــی )ره( دو گانــه 
ايمــان و کفــر را در مجلــد دوم کتــاب االصــول مــن  الکافــی آورده 
اســت. کتــاب االيمــان و الکفــر، اولیــن کتــاب از مجلــد دوم الکافی  
ــا  ــاب، صده ــن کت ــم شــده اســت. در اي ــاب تنظی اســت و در ده ب
روايــت در وصــف انســان مؤمــن و کافــر آمــده اســت. هــر انســان 
ــا خوانــدن ايــن روايــات پــی خواهــد بــرد کــه چگونــه  فهیمــی ب
تعــارض واقعــی میــان ايمــان و کفــر اســت و نــه ايمــان و عقــل.

نتیجه گیری 
ــه در  ــی ک ــه تحريفات ــم ب ــا عل ــالم ب ــدر اس ــن در ص ــزرگان دي ب
ــع تکــرار آن در اســالم  ــه مان ــود؛ مدبران ــده ب ــد آم مســیحیت پدي
ــه  ــان را ک ــل و ايم ــه عق ــن )ع( دو گان ــرات معصومی ــدند. حض ش
تاکنــون عالــم مســیحی را گرفتــار خود کــرده اســت؛ تجزيــه کرده 
ــن  ــد. بدي ــرار دادن ــر را ق ــر ديگــری کف ــر يکــی، جهــل و براب براب
ــر« را  ــان و کف ــل« و »ايم ــل و جه ــای »عق ــه ه ــب، دو گان ترتی
در انديشــه اســالمی تثبیــت کردنــد. راز پــا نگرفتــن دو گانــه کاذب 
ــن)ع(  ــر معصومی ــن تدبی ــر همی ــل در اســالم، بخاط ــان و عق ايم

ــوده اســت.   ب

یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

تعارض واقعی میان ایمان و کفر است و نه ایمان و عقل
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شـــت ا د د یا

کتـاب عشـق الهـی، سـیر بـه سـوی خـدا در متـون اسـالمی 
نوشـته ويلیـام چیتیـک بـا مقدمـه دکتـر سیدحسـین نصر توسـط 
سیدامیرحسـین اصغـری ترجمه و توسـط شـرکت انتشـارات علمی 
و فرهنگـی بـه بهـای ۲5000 تومان منتشـر شـده اسـت. در  ادامه 

مقدمـه سـید حسـین نصـر بـر ايـن اثـر را بـا هـم مـی خوانیم؛

مطرب عشق عجب ساز و نوايی دارد
نقش هر نغمه که زد راه به جايی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی
که خوش آهنگ و فرح بخش هوايی دارد
حافظ

آنـی را کـه از عشـق بهره نباشـد، آيـا توان از عشـق هسـت؟ با اين 
سـؤال مـی توان پاسـخ داد: »آيا کسـی هسـت کـه عاشـقی نکرده 
باشـد؟« بی بهـره از عشـق را تـوان خلـق اثر عاشـقانه نیسـت، اما 
برای نگارشـی کـه قوت تبیین حقیقت عشـق در آن باشـد، کسـی 
را بايـد يافت که از منزل نخسـتین عشـق، يعنی عشـق به خـود، پا 

فراتر نهاده باشـد.
آدمیـان تـا خـود را فـارغ از غیـر بشناسـند، عاشـق خود می شـوند، 
حتـی مـردان و زنانـی کـه از خـود متنفرنـد، به هـر دلیلی، بسـته و 
عاشـق آن صفـت خودند کـه »متنفر از خود« اسـت؛ هـر چند برای 
انسـان روحانـی ايـن خودناپسـندی يـا بـه بیـان دقیـق تـر، نفـس 
گريزی گام نخسـت در مسـیر عشـق فراتر از خود و در نهايت عشق 
خداسـت که از ازل سـاکن قلـب مخلوقات خود اسـت، چـه بدانند و 
چـه نداننـد، فرآيند تحقـق و تبديـل در معنويت اسـالمی بسـته به 
خودآگاهـی از دايـره هـر چـه فراتـر رونـده عشـق آدمـی اسـت که 
شـعاعش تـا آنجـا می گسـترد کـه به سـاحل الوهیـت می رسـد و 
آدمـی عشـق الهـی را در مـی يابـد و بـر وی محقـق می شـود که 
فقـط اين عشـق حقیقی اسـت و همه عشـق هـای ديگـر مجازی 
و سـايه ای از آننـد که به تعبیـر دانتـه در کمدی الهی، »خورشـید و 

سـتارگان را به گـردش در مـی آورد«.
الزامـا همـه آنـان که عشقشـان به سـاحل وجـود رسـیده و محبت 
خداونـد را احسـاس کرده انـد، دربـاره آن تجربـه ها اثـری نیافريده 
انـد، امـا ديگرانـی کـه چنیـن کـرده انـد، بهانـه شـان عشـق بـه 
مخلوقاتـی بـوده کـه خداوند هم عاشـق آنان اسـت. نوشـتن از اين 
عشـق برتر بـرای اين مؤلفان نـه برای نیـل به هـدف دنیايی، بلکه 
وظیفه ای اسـت برای هدايـت ديگران به سـرمنزل محبوب و چون 
اصـوال، چنان که در مسـتوای آدمی عشـق و جمـال در هم آمیخته 
اند، شـر عشـق ايشـان نیز چه در شـعر و چـه در نثر بـا زيبايی فوق 

العـاده ای توأمان اسـت.
در قرآن و روايات می بینیم که معنويت اسـالمی انباشـته از عشـقی 
اسـت کـه بـا معرفـت اصیـل عجیـن شـده اسـت. عشـق بـاوران 
مسـلمان بارهـا تأکیـد کـرده اند کـه عشـق و معرفت در مسـتوای 
معنوی در کنار کمال بخشـیدن به يکديگرند. عاشـق خدا شـدن به 
معنای شـناخت اوسـت. آدمی چگونه مـی تواند بی معرفت عاشـق 
شـود؟ خـدا هـم حقیقتی غايی اسـت کـه از اسـمای حسـنايش بی 
معرفت عاشـق شـود؟ خـدا هـم حقیقتی غايی اسـت که از اسـمای 
حسـنايش »الـودود« يا عشـق اسـت و کس نمـی تواند بی عشـق، 

شناسـای او باشد.
او عشـق و سرچشـمه عشـق اسـت. عارفان میان عشـق حقیقی و 
مجـازی تفـاوت نهاده انـد، اما حتی عشـق مجازی هم جـز نردبانی 
نیسـت کـه مشـتاقان حـق را بـه عشـق فراتر، کـه فقـط متعلق به 
اوسـت، رهنمـون کنـد. فرمـان عالـی مسـیح بـر عشـق خداونـد و 
همسـايه مشـیر به دو عشـق نیسـت، بلکه عشـقی يگانه اسـت که 
همـه حقیقـت را در بـر می گیـرد، چنان کـه در حديث قدسـی آمده 
اسـت: خداونـد گنـج پنهانـی بـود کـه عاشـق شـناخته شـدن بود.
)احببـت ان اعـرف( پـس خلـق خـدا را آفريد تا شـناخته شـود. اين 

حديـث که اغلـب در متـون عرفانی بـدان ارجـاع داده می شـود، نه 
تنهـا به همراهـی بنیانی عشـق و معرفت، بلکه بـر درآمیختگی آنها 

بـه منزله علـت آفرينش هسـتی تأکیـد دارد.
افـزون بـر آن، چـون خداونـد علـت غايی همه چیزهاسـت، عشـق 
او بـه مـا غلبـه داشـته و جواز عشـق مـا بـه اوسـت. احمـد غزالی، 
از بزرگتريـن شـارحان معنـای عشـق در اسـالم، در کتـاب سـوانح 
خـود يکـی از برتريـن امتیـازات آدمـی را، بـر حسـب آيـه »ُيِحبُُّهْم 
َوُيِحبُّونَـُه«، در آن مـی دانـد که خداوند به او عشـق مـی ورزد، پیش 
از آنکـه آدمـی عاشـق او باشـد. واو، کـه در عربـی بـه معنـای »و« 

اسـت، در ايـن آيه آشـکارا معنـای بنابرايـن دارد.
معنـای ايـن آيـه آن نیسـت که چـون آنهـا عاشـق خداوندنـد، خدا 
هم عاشـق آنان اسـت، بلکـه آن بدين معناسـت که عشـق با طرف 
آسـمانی و الوهـی آغـاز می شـود، البتـه از منظر انسـانی، بايـد اراده 
عشـق بـه خداونـد را داشـته باشـیم، امـا از نظـر مابعدالطبیعی نمی 
توان بدون عشـق اولیه خداوند به انسـان عاشـق او شـد. کسـی که 
خداوند به سـبب عناد و سـرپیچی اش به او عشـق نمی ورزد، عشق 
الهـی را در قلـب خـود نخواهـد يافت، هر چند اين عشـق به سـبب 
آدم بـودن در قلـب خود نخواهد يافت؛ هر چند اين عشـق به سـبب 
آدم بـودن در قلب همه انسـانها هسـت و حتـی اگر به علتی بسـیار 

پنهـان و راکـد بماند، باز مغفول انسـان سـنگدل اسـت.
جای تعجب اسـت که در بسـیاری از نوشـته های غربـی و امروزين 
دربـاره اسـالم، گذشـته از نقـش عشـق در هـر عبـادت اسـالمی، 
اهمیـت محـوری آن در تقـوا و معنويـت اسـالمی مغفـول مانـده و 
تمرکـز بـر رابطه اسـالم و غنـای بی ماننـد متـون اسـالمی درباره 
عشـق ناديده انگاشـته شـده اسـت. دلیل اين ناديده انـگاری، جدال 
چند قرنه بر سـر معرفـی مسـیحیت، در حکم دين مبتنی بر عشـق 
اسـت، در حالـی کـه بـه زعـم آنـان اسـالم در مقابـل، فقـط حاوی 
مفهـوم جزا و پاداش از خداسـت. چنان سـخن می گوينـد که گويی 
در مسـیحیت مفهـوم جهنـم يـا بـرزخ و در اسـالم معنـای عفـو و 

رحمـت و عشـق وجود نـدارد.
ــاره ايــن پريــش  در ايــن مقدمــه کوتــاه امــکان بحــث کافــی درب
مهــم نیســت. بــا ايــن حــال بايــد گفــت کــه آئیــن کاملــی چــون 
اســالم در کنــار عشــق و معرفــت در حیــات دينــی بــر تقــوای الهی 
ــک مســلمان، بلکــه  ــه از ي ــه ن ــن جمل ــد. اي ــی کن ــد م ــز تأکی نی
برگرفتــه از کتــاب مقــدس مســیحیان اســت: »تقــوا، آغــاز حکمت 
اســت«؛ جملــه ای کــه تقريبــا کلمــه بــه کلمــه در حديــث نبــوی 
تکــرار شــده اســت. بــرای شــناخت خداونــد بايــد عاشــق او باشــیم 
و بــرای عشــق او بايــد تقــوا پیشــه کنیــم. معنــای تقــوای الهــی را 
نبايــد بــا تــرس معمولــی خلط کــرد کــه حالــت منفــی روانــی دارد؛ 

چنــان کــه ابوحامــد محمــد غزالــی مــی گويــد: تــرس از موجودی 
ــدن  ــد ســبب خرامی ــرس از خداون ــا ت ــرار از آن اســت، ام عامــل ف
ــه ســوی اوســت.« در نفــس آدمــی چیــزی اســت کــه وی را از  ب
رســیدن بــه کمــال معنــوی بــاز مــی دارد. آن چیــز بايــد در ســايه 
تقــول و عدالــت الهــی از میــان بــرود تــا مجــال صفــات عالــی تــر 
نفــس بــرای عشــق الهــی مهیــا شــود. از منظــر انســانی، مقاماتــی 
بــر تقــوا، عشــق و معرفــت مترتــب اســت کــه ســالک کمــال بايــد 

آنهــا را بــا موفقیــت طــی کنــد.
کتاب حاضـر از دقیق ترين و مؤثرترين آثاری اسـت کـه در موضوع 
عشـق در اسـالم به انگلیسـی نوشـته شـده اسـت. شـايد برخـی از 
اينکـه در اين اثر منابع پس از قرن ششـم بررسـی نشـده انـد، انتقاد 
کننـد. ايـن نقد، بـه دلیـل ناآگاهـی از ماهیت تاريخی بسـط سـنت 
معنـوی اسـالم، موجـه نیسـت. آری! بسـیاری از مسـلمانان پس از 
قرن ششـم، کتابهای مهمی درباره عشـق به نثر و شـعر نوشـته اند، 
امـا ايـن قرن چـون سرچشـمه ای بود کـه پـس از آن دنبال شـد و 
محدود کـردن خود بـه قرون اولیـه به معنـای ناديده گرفتـن آموزه 

هـای کانونی اسـالم در عشـق و معنويت نیسـت.
افـزون بـر آن، اثـر حاضـر فقط بـا منابـع منثور فارسـی عربی سـر 
و کار دارد. شـايد خواننـده آگاه بـه شـعرهای عاشـقانه کـه اغلـب 
شـاهکار هـم هسـتند، از بـه کار نگرفتـن شـعر در اين اثر پرسـش 
کنـد. پاسـخ آنکه تاکنون اشـعار سـنتی مـورد مطالعه قـرار گرفته و 
ترجمـه های متعـددی از آن شـده اسـت؛ از جمله اثر معـروف دکتر 
چیتیـک بـا عنـوان راه عاشـقانه صوفـی که بـا گفتار شـعری يکی 
از بزرگتريـن مشـايخ عرفان، يعنی جـالل الديـن رومی)مولوی( که 
هماره از عشـق می سـرود، سـر و کار دارد. در مقابل سـنت قوی آثار 
منثـور عرفانی در غرب چندان شـناخته شـده نیسـت. ترجمه دقیق 
مؤلف از آثار شـخصیتهايی چون میبدی و سـمعانی دروازه شـناخت 
نويسـندگان بـزرگ و مهجـور عرفانی را بـه روی خواننـدگان غربی 
بـاز می کنـد. مؤلف را بايـد برای انتخاب درسـت آثـار، ترجمه دقیق 

و تحلیـل عمیق آنها سـتود.
عارفانی که ذکرشـان در اين اثر رفته اسـت، عشـق را نـه از مجرای 
ديگـران کـه براسـاس آنچه خـود از عشـق الهـی دريافته اند شـرح 
کـرده انـد. بـا مطالعـه روش مؤلف، نـه تنهـا در آمیختگـی بهترين 
تحقیقـات با عشـق، بلکه دلبسـتگی وی به موضوعات مطرح شـده 
در متـون هم آشـکار می شـود. ايـن اثر نتیجـه تحقیقـی عظیم در 
سـاحت عرفـان و نیـز رسـاله ای بـاارزش در کل معنويت اسـالمی 
اسـت که عطـر و نور برکـت حقیقـت عرفـان از درون آن به مشـام 
جـان می رسـد؛ حقیقتی که هماره مشـحون از عشـق بـه وحدت و 

کثـرت در نـور وحدت اسـت.

مقدمه سید حسین نصر بر کتاب عشق الهی؛

برای شناخت خداوند باید عاشق او باشیم/تقوا، آغاز حکمت است
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کتاب چیسـتی انسان در اسـالم اثر حجت االسالم و المسلمین محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دين پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دين پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه اسـالمی سامان 

يافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکیـد 
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی، طبیعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه ی اسـالمی 

دسـت به انتشـار کتابـی در ايـن خصوص 
زده اسـت. بـا توجـه بـه خبـری کـه اخیرا 
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی 
اسـالمی در گـروه علـوم انسـانی منتشـر 
شـد، توجه به کتبی از اين دسـت از سـوی 
صاحـب نظـران و منتقدين، ضـروری می 

يد. نما
بر همیـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از اين 

کتاب تقديـم خواننـدگان مـی گردد:

انسان، موجود فطری
در زمانـی کـه تاريـخ مـدرن به عقیـده ی 
بسـیاری از اهل نظر سـپری گشـته است، 
و بشـر در زيسـت جهـان پسـت مـدرن در 
جسـت و جوی راه نجـات اسـت، بحث در 
مـورد چیسـتی انسـان، ابـدا غريـب نمـی 
نمايـد. از سـويی، بـا توجـه خاصـی که به 
بومـی سـازی علـوم تعلـق گرفتـه اسـت، 
بـازار مباحـث انسـان شناسـانه، در داخـل 

کشـور بـه نحـو فزاينـده گرم اسـت.
کتاب چیسـتی انسـان در اسـالم، با هدف 
طـرح مباحـث و دعـاوی، حـول تعريـف 
انسـان و بیان ديدگاه های اسـالمی تالیف 
گشـته اسـت، تا بتوانـد گام آغازينـی برای 
هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشد.

ايـن اثـر در 4۲8 صفحـه بـرای اولیـن بار 
در 13۹4 توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و 
انديشـه اسـالمی زيـر نظـر گـروه حکمت 
و ديـن پژوهـی بـه چـاپ رسـید و در چاپ 
اول، بـا قیمـت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

گشـت. عرضه 
مولـف اثر، محمد تقی سـهرابی فـر، متولد 
1341 عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه 
فرهنـگ و انديشـه ی اسـالمی اسـت. او 
تدريـس در حـوزه و دانشـگاه را با دروسـی 
ماننـد ادبیـات عرب، تفسـیر، فقـه، اصول، 
کالم و تاريـخ فلسـفه آغـاز نمـود و اکنون 
سـال هاسـت به تدريـس در سـطوح عالی 
حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد 
»علـم پیشـین الهـی و اختیـار انسـان«، 

»حسـد از منظر امـام خمینـی«، »معرفت شناسـی باورهـای دينی«، 
»عقـل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، ظـن، عقیده« به 
چاپ رسـیده اسـت. با اين که در زمینـه ی اصول، فقـه و ادبیات عرب 
متبحـر اسـت، اما عمـده ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی 

است. سـاخته 
مولـف از طـرح و نقد ديـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز 
مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ ديدگاهـی را از 
قلم نیندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان 
و مسـلمین، قصـد آن می کند کـه ماموريت اصلی خويـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي کنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روايات مـی پـردازد و در انتهای 
ايـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پايان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از اين 
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  

دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بیـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنیادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسـالم 
به انسـان، اهمیت ويـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همین رو، 
بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بايـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ايـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـیده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 

کتـاب، در میـان غربیـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقديـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمین در مورد 
بحـث، بـه ايـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ويژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نیـز در بر می 
گیـرد و در يـک کالم، شـامل همـه ی خصوصیات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرايش هـا، توانايی 
هـا و ويژگی هايی اسـت که هنـگام آفرينش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶۹(
از نـکات ديگـری که راجـع به ايـن اثر حائز اهمیت اسـت، اين اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نیز بیان می دارد، انسـان شناسـی اسـالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذيـل رجوع بـه متـون دينـی تعريف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رويکـرد مولـف، مسـلمات و حقايـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسـالمی است. 
بـه همیـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
ديگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنیـن، رويکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دينی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ايـن بحث بپـردازد.
امـا ويژگـی ديگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از 
ديدگاه اسـالم اسـت. مولف، با تقسـیم بندی موضوعی آيـات، روايات 
و آراء مسـلمین در مورد انسـان، مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذيل آيـات و روايـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفیـد، باعـث مـی 
شـود کار برای عالقـه مند اين 
حـوزه از مطالعـه يـا پژوهـش 
از  ايـن،  و  شـود  آسـان  گـر، 

برتـری هـای ايـن اثر اسـت.
هم چنین، اسـتقراِی گسـترده 
دسـته  و  فطـرت  مصاديـق 
بنـدی نمـودِن آنهـا در چهـار 
گرايـش  هـا،  آگاهـی  گـروِه 
سـاختار،  و  هـا  توانـش  هـا، 
تبییـِن کارکردهـاِی مجموعـه 
ِی فطريـات و فطـرت دينـی،   
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت 
دينـی و آراِی روان شناسـان،   
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت 
دينـی و تجربهِ  دينـی و تبیین 
فطـرت  میـان  تـالزم  عـدم 
جـزو  تـوان  مـی  را  ارزش  و 
دانسـت. اثـر  هـای  نـوآوری 

گرچـه جـای خالـی يـک جمع 
بندی، در پايان کتاب محسـوس 
اسـت، امـا شـايد بتـوان انسـان 
اسـالمی را از نـگاه ايـن کتـاب 

ايـن گونـه معرفـی کرد:
موجـودی فطری، که اسـتعداد 
را  درکات  و  درجـات  طـی 
تـا بـی نهايـت و از خـاک تـا 
معـراج يا از اسـفل السـافلین تا 
اعلـی علییـن داراسـت و برای 
خالفـت خداوند در آسـمان ها 
و زمیـن آفريده 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،  ايـن  اول  بخـش 
فطرت مـي  پـردازد. چیسـتي، 
اهمیـت و ويژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبـات فطـرت مندي انسـان 
هـم از طريـق منابـع دينـي و هـم از طريـق آرا و انديشـه هاي ديگـر 
انديشـمندان دربـاره انسـان، در دو فصـل نخسـت ايـن بخـش، جاي 

گرفتـه اسـت.
ايـن که از چـه راه هايي، مي تـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين 
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطريـات در ايـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرايش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي اين فصل، بحث 

تـالزم يـا عدم تـالزم میان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي  پـردازد. 
چیسـتي فطرت الهي، تفاسـیر و ادله آن، نگاه دانشـمندان غیر مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي، غیـر از خداشناسـي 
مصاديـق ديگري نیز گفته شـده، ازجملـه مباحث اين فصل اسـت. در 
ادامه، عوامل شـکوفايي فطرت مطرح شـده و مقايسـه اي اجمالي بین 
فطـرت الهـي و تجربـه دينـي صـورت گرفته اسـت. تفکیـک فطرت 

معــرفی کتـاب
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ــه همــت موسســه پژوهشــی  ــدی ب ــد احم ــر احم ــه دکت ــاب »فیلســوف نظــر و عمــل«، ارج نام کت
حکمــت وفلســفه و دانشــگاه تربیــت مــدرس منتشــر شــد.داين کتــاب جلــد ششــم از مجموعــه آثــار 

ــران اســت. مفاخــر حکمــت وفلســفه اي
ايــن کتــاب کــه مقدمــه آن بــه قلــم عبدالحســین 
ــفه  ــت وفلس ــه حکم ــس موسس ــروپناه رئی خس
نوشــته شــده، شــامل پنــج بخــش اســت. عناويــن 
ايــن بخــش هــا عبارتنــد از: دربــاره فیلســوف نظر 
وعمــل، افــکار اســتاد احمــدی، مقــاالت تقديمــی 
بــه اســتاد، گفــت وگــو بــا اســتاد و کارنامــه 

ــتاد. ــی اس پژوهش
ــن جهانگیری، سیدمصطفی  داوری اردکانی، محس
ــی و  ــی اوجب ــی، عل ــهین اعوان ــاد، ش ــق دام محق
حســینعلی قبــادی از جملــه افــرادی هســتند کــه 
ــه  ــی ک ــات مختلف ــا موضوع ــان ب ــه هايش مقال
ــرده  ــاب نامب ــت در کت ــدی اس ــا احم ــط ب مرتب

ــت. ــده اس ــر ش منتش
کتــاب »فیلســوف نظــر و عمــل« در 51۶ صفحــه 
ــارات  ــط انتش ــان توس ــزار توم ــت 30 ه ــا قیم ب
موسســه حکمــت و فلســفه منتشــر شــده اســت.

ارج نامه ای برای دکتر احمد احمدی؛

کتاب »فیلسوف نظر و عمل« منتشر شد

کتاب معـرفی 

جشن نامه سیدجواد طباطبائی

کتاب فیلسوف سیاست منتشر شد

ــاب »فلســفه و  ــراه کت ــه هم ــی ب ــواد طباطباي ــید ج ــه  س ــاب »فیلســوف سیاســت«، جشــن نام کت
سیاســت« کــه شــامل مجموعــه مقــاالت ايــن انديشــمند اســت بــه سرويراســتاری حامــد زارع روزنامه 

نــگار حــوزه انديشــه منتشــر شــده اســت.
زارع در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در ايــن زمینــه گفــت: از ســه ســال پیــش کار تدويــن جشــن نامــه 
و همچنیــن مجموعــه مقــاالت دکتــر طباطبايــی را آغــاز کرديــم تــا در تولــد هفتــاد ســالگی ايشــان 
منتشــر کنیــم. منتهــا بــه خاطــر وســواس و دقتــی کــه الزم بــود در امــر جمــع آوری مقــاالت قديمــی 
طباطبايــی رعايــت شــود و همچنیــن بــه ســبب اينکــه بتوانیــم در فرصتــی فــراخ تر اســاتید بیشــتری 

در جشــن نامــه مقالــه داشــته باشــیم، انتشــار ايــن دو کتــاب بــا يــک ســال تاخیــر ممکــن شــد.
سرويراســتار »فیلســوف سیاســت« افــزود: در حــال حاضــر هــر دو کتاب منتشــر شــده اســت و کارهای 
نهايــی مربــوط بــه انتشــار مجموعــه مصاحبه هايــم بــا دکتــر طباطبايی تحــت عنــوان »آفاق انديشــه 
در ســپهر سیاســت« را آغــاز کــرده ام و ان شــاهلل توســط انتشــارات ققنــوس در نمايشــگاه کتــاب پیش 

رو منتشــر می شــود.
مديرمســئول مجلــه سیاســت نامــه در پايــان گفــت: قــرار اســت بــا همــکاری نشــر فــالت، نشــريه 
سیاســت نامــه و همچنیــن انجمــن علــوم سیاســی ايــران آئینــی جهــت رونمايــی از ايــن مجلــد دو 
دفتــری برگــزار شــود تــا بــه ايــن بهانــه چنــد تــن از اســاتید فلســفه و سیاســت دربــاره وجــوه مختلــف 

فکــری دکتــر طباطبايــی بــه ايــراد ســخنرانی بپردازنــد.

 

کتــاب »گلشــن حقیقــت« بــه قلــم سیدحســین نصــر و بــا ترجمــة انشــاءاهلل رحمتی منتشــر شــد.
کتــاب »گلشــن حقیقــت« حاصــل بیــش از پنجــاه ســال تحقیــق آکادمیــک و مشــارکت وجــودی 
و عملــی ســید حســین نصــر در تصــوف اســت. مؤلــف دســتاوردهای تجربــی و عملــی  اش را در 
حــوزة تصــوف، آشــنايی بــا طريقــت  هــای گوناگــون، ديــدار بــا شــیوخ و اســاتید مختلــف در ايــن 

کتــاب نگاشــته اســت.
ايــن اثــر از چهــار بخــش، شــش فصــل و دو پیوســت تشــکیل شــده اســت. پیــش از شــروع فصل  
هــا کتــاب مشــتمل بــر پیشــگفتار مفصلــی از مترجــم اســت.  انشــاءاهلل رحمتــی در ايــن مقدمــه به 
موضوعاتــی چــون معرفــی امروزيــن عرفــان اســالمی، ترديدهايــی دربــارة هويــت عرفــان، زدودن 
پــاره ای از کژفهمــی  هــا، علــم ادريســی، حديــث و جبرئیــل، تشــبیه و تنزيــه و بهشــت وصــال 

پرداختــه اســت.
بخــش نخســت ايــن اثــر »معنــای انســانیت« نــام دارد. نصــر در ايــن فصــل دربــارة موضوعاتــی 
همچــون پرســش ناگزيــر، زندگــی ســفر اســت، عبوديــت، تفســیر ســورة فاتحــه، انســان کامــل، 
کســی بشــويم؛ هیــچ کــس بشــويم نگاشــته اســت.  بخــش دوم مشــتمل بــر چهــار فصــل اســت.

ــه بررســی معنــای حقیقــت مــی  »حقیقــت« عنــوان فصــل دوم اســت. مؤلــف در ايــن فصــل ب
ــا الحــق،  ــام آور قــرن دهــم/ چهــارم، منصــور حــالج گفــت ان ــد: »عــارف ن ــردازد. او مــی گوي پ
يعنــی مــن حقیقــت ام، مــن حــق ام و جانــش را بــر ســر ايــن گفتــه نهــاد، زيــرا بســیاری معنــای 
حقیقــی ايــن کلمــات را غلــط تفســیر کردنــد. در عیــن حــال ايــن کلمــات بســان ترجیــع  بنــدی 
ــوده اســت. چیســت ايــن  ــداز ب مکــرر در طــی هــزار ســال گذشــته در تاريــخ تصــوف طنیــن  ان
حقیقــت کــه حــالج از آن ســخن گفــت و جــان خويــش بــر ســر آن نهــاد و همــه صوفیــه ســعی 
کــرده  انــد کــه بــه آن دســت يابنــد و دســت يابــی بــه آن را برتريــن غايــت زندگــی بشــر دانســته  

ــد؟ ص 1۲۹«. ان
مولــف در فصــل ســوم بــه موضوعاتــی نظــری حقیقــت الهــی، وحــدت وجــود، خلقــت و نظــام 
تجلــی، مشــاهدة خلقــت، عالــم صغیــر بشــری، واقعیــت شــر و لــزوم هدايــت عالــم مــی پــردازد. 
فصــل ســوم بــا عنــوان »عشــق و زيبايــی« بــه نقــش عشــق و زيبايــی در حیــات معنــوی، ماهیت 

عشــق، عشــق الهــی، جمــال الهــی، انســانی، کیهانــی، صلــح و ســالم مــی  پــردازد.
ــا نفــس،  »خیــر و شــر« عنــوان فصــل چهــارم اســت. نصــر در ايــن فصــل بــه نســبت عمــل ب
ــف در فصــل  ــردازد. مول ــم مــی  پ ــی عل ــر روحان ــد، اهمیــت معنــوی ادب، تأثی اعمــال نیــک و ب
پنجــم کــه آن را »چگونــه بــه گلشــن حقیقــت برســیم« نامیــده اســت بحــث صــراط مســتقیم، 
طريقــت، مرشــد، مريــد، ســماع، آداب طريقــت، دانــش درمــان نفــس، احــوال و مقامــات و فضايــل 

را طــرح مــی  کنــد.
بخــش ســوم »دســت يابــی بــه مرکــز تصــوف، ديــروز و امــروز« نــام دارد. نصــر ذيــل عنــوان اوِل 
ايــن فصــل يعنــی »اينجــا و اکنــون« چنیــن نوشــته اســت: »مــادام کــه در مرتبــة بشــری قــرار 
داريــم، صــرف نظــر از ايــن کــه در کجــا باشــیم و در چــه زمانــی زندگــی کنیــم، همچنــان از اينجا 
ــا آگاهــی بشــری  ــدی ناگســتنی ب ــه واســطة پیون ــم. اينجــا و اکنــون ب و اکنــون جدايــی ناپذيري

پیونــد يافتــه  انــد. ص ۲۹۷«
او در ايــن بخــش بــه ادبیــات، موســیقی، اخــالق معنــوی، شــیوه  هــای تحقیــق معنــوی، آمــوزه  
هــای مابعدالطبیعــی و جهــان  شناســانه، واليــت، مقبــره  هــای صوفیانه، تصــوف در جهان اســالم 

معاصــر نیــز مــی  پــردازد.
بخـش چهارم مشـتمل بر دو پیوسـت اسـت. پیوسـت نخسـت با عنـوان »سـنت صوفیـه و طريقه  
هـای صوفیه؛ تأمالتـی در تجلی تصوف در زمان و مکان« و پیوسـت دوم »سـنت تصـوف و عرفان 
نظـری« نـام دارد. سـید حسـین نصـر در ايـن دو پیوسـت به معنـای تاريخ تصـوف، منشـأ تصوف، 
نخسـتین صوفیـه، مکتـب بغـداد، مشـرق و مغرب جهـان اسـالم، تاريخچة سـنت عرفـان نظری، 

جهـان عـرب، کشـورهايی چون ترکیـه، هنـد، چین و ايـران می  پـردازد.
کتــاب »گلشــن حقیقــت« به قلــم سیدحســین نصــر و بــا ترجمــة انشــاءاهلل رحمتــی، با شــمارگان 
ــرار  ــدان ق ــار عالقمن ــوفیا« در اختی ــان از ســوی »نشــر س ــا قیمــت 34000 توم 1100 نســخه ب

گرفتــه اســت.

به قلم سید حسین نصر؛

کتاب »گلشن حقیقت« منتشر شد
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کتاب چیسـتی انسان در اسـالم اثر حجت االسالم و المسلمین محمد 
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دين پژوهی پژوهشـکده 
حکمت و دين پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه اسـالمی سامان 

يافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم، و تاکیـد 
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی، طبیعی اسـت که انسـان 
شناسـی، بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع 
شـود. بنـا بـر آن چه آمـد، پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه ی اسـالمی 
دسـت به انتشـار کتابی در اين خصوص زده اسـت. با توجـه به خبری 
که اخیرا راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسـی اسـالمی در گروه 
علـوم انسـانی منتشـر شـد، توجـه بـه کتبـی از ايـن دسـت از سـوی 

صاحـب نظـران و منتقدين، ضـروری مـی نمايد.
بر همین اسـاس معرفـی کوتاهی از ايـن کتاب تقديـم خوانندگان می 

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر

در زمانـی کـه 
مـدرن  تاريـخ 
عقیـده  بـه 
بسـیاری  ی 
نظـر  اهـل  از 
سـپری گشـته 
است، و بشر در 
جهان  زيسـت 
مـدرن  پسـت 
جسـت  در 
راه  جـوی  و 
اسـت،  نجـات 
بحـث در مورد 
چیستی انسان، 
غريـب  ابـدا 
نمايـد.  نمـی 
بـا  سـويی،  از 
توجـه خاصـی 
کـه بـه بومـی 
علـوم  سـازی 
گرفتـه  تعلـق 
بـازار  اسـت، 
مباحث انسـان 
در  شناسـانه، 
کشـور  داخـل 
نحـو  بـه 

اسـت. گـرم  فزاينـده 
کتـاب چیسـتی انسـان در اسـالم، با هـدف طـرح مباحـث و دعاوی، 
حول تعريف انسـان و بیان ديدگاه های اسـالمی تالیف گشـته اسـت، 
تا بتواند گام آغازينی برای هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشـد.

ايـن اثـر در 4۲8 صفحـه بـرای اولین بار در 13۹4 توسـط پژوهشـگاه 
فرهنـگ و انديشـه اسـالمی زيـر نظر گـروه حکمـت و ديـن پژوهی 
بـه چـاپ رسـید و در چـاپ اول، بـا قیمت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

عرضه گشـت.
مولـف اثـر، محمد تقی سـهرابی فر، متولـد 1341 عضـو هیئت علمی 
پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه ی اسالمی اسـت. او تدريس در حوزه و 
دانشـگاه را با دروسـی مانند ادبیات عرب، تفسـیر، فقه، اصول، کالم و 
تاريخ فلسـفه آغـاز نمود و اکنون سـال هاسـت به تدريس در سـطوح 
عالـی حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد »علم پیشـین الهی و 
اختیـار انسـان«، »حسـد از منظـر امـام خمینـی«، »معرفت شناسـی 
باورهـای دينی«، »عقل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، 
ظـن، عقیده« به چاپ رسـیده اسـت. بـا اين کـه در زمینـه ی اصول، 
فقـه و ادبیـات عـرب متبحر اسـت، اما عمـده ی همت خـود را متوجه 

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

مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ ديدگاهـی را از 
قلم نیندازد. سـپس، با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان 
و مسـلمین، قصـد آن می کند کـه ماموريت اصلی خويـش را به انجام 
رسـاند. در بخـش دوم، به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و 
بـه نحو جزئـی و مفصل، به انسـان شناسـي ورود مي کنـد. در بخش 
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روايات مـی پـردازد و در انتهای 
ايـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل، کار خـود را پايان مـی دهد.

سـهرابی فـر، تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از اين 
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده، در پژوهشـی بودن آن می  
دانـد، و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده، آثـار حاضر را 
بیـش تـر، از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد. ضمـن آن کـه معتقد 
اسـت در مورد بحـث بنیادی فطـرت، که به زعـم وی در نگاه اسـالم 
به انسـان، اهمیت ويـژه ای دارد، کار کافـی انجام نشـده. از همین رو، 

بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده 
اسـت. بايـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ايـن کتـاب، ذو ابعاد و 
جـذاب ارائه شـده اسـت، و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد 
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـیده. قابل توجه اسـت که بـه گواهی 
کتـاب، در میـان غربیـان )حتـی روان شناسـان( فطـرت، معتقديـن و 
طـرف داران جـدی دارد. مولف پـس از طرح نظرات مسـلمین در مورد 
بحـث، بـه ايـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت، نه تنهـا شـامل ويژگی 
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت، کـه حتـا جسـم او را نیـز در بر می 
گیـرد و در يـک کالم، شـامل همـه ی خصوصیات مشـترک انسـان 
مـی شـود: )فطـرت، مجموعـه ای از معرفت هـا، گرايش هـا، توانايی 
هـا و ويژگی هايی اسـت که هنـگام آفرينش انسـان در او نهاده شـده 

اسـت. ص ۶۹(
از نـکات ديگـری که راجـع به ايـن اثر حائز اهمیت اسـت، اين اسـت 
کـه چنان که خـود مولف نیز بیان می دارد، انسـان شناسـی اسـالمی، 
تـا بـه حـال اغلـب ذيـل رجوع بـه متـون دينـی تعريف شـده اسـت. 
در حالـی کـه بـا رويکـرد مولـف، مسـلمات و حقايـق علمـی در مورد 
انسـان، از هر رشـته که باشـد، مصداق انسـان شناسی اسـالمی است. 
بـه همیـن خاطـر، مولف جـا بـه جـای اثـر، از التفـات به رشـته های 
ديگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت. 

همچنیـن، رويکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که 
به خصـوص در مـورد تجربه ی دينی، بـه طرح و نقد نظـرات صاحب 

نظران ايـن بحث بپـردازد.
امـا ويژگـی ديگر کتـاب، در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از 
ديدگاه اسـالم اسـت. مولف، با تقسـیم بندی موضوعی آيـات، روايات 
و آراء مسـلمین در مورد انسـان، مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می 
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود. 
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان، ذيل آيـات و روايـات، به طور منسـجم 
و بـا حجـم مفیـد، باعـث مـی شـود کار بـرای عالقـه مند ايـن حوزه 
از مطالعـه يـا پژوهـش گـر، آسـان شـود و ايـن، از برتـری هـای اين 

اثر اسـت.
هم چنین، اسـتقراِی گسـترده مصاديق فطرت و دسـته بنـدی نمودِن 
آنهـا در چهـار گروِه آگاهی هـا، گرايش ها، توانش ها و سـاختار، تبییِن 
ِی  رکردهـا کا
ِی  مجموعـه 
و  فطريـات 
دينی،    فطـرت 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
آراِی  و  دينـی 
شناسان،    روان 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
دينـی و تجربه 
ِ دينـی و تبیین 
تـالزم  عـدم 
میان فطرت و 
مـی  را  ارزش 
جـزو  تـوان 
نـوآوری هـای 
دانسـت. اثـر 

جـای  گرچـه 
يـک  خالـی 
بنـدی،  جمـع 
در پايـان کتاب 
س  محسـو
اسـت، اما شايد 
انسـان  بتـوان 
از  را  اسـالمی 
نگاه اين کتاب 
گونـه  ايـن 
کـرد: معرفـی 

ی  د جـو مو
کـه  فطـری، 
اسـتعداد طـی درجـات و درکات را تـا بـی نهايـت و از خاک تـا معراج 
يا از اسـفل السـافلین تا اعلـی علیین داراسـت و برای خالفـت خداوند 
در آسـمان هـا و زمین آفريده شـده اسـت. نـه ذاتا گنـاه کار اسـت، نه 
فرزنـد محبـوب خداونـد اسـت و نـه بی حسـاب و بـی سرپرسـت، به 

حـال خـود رهـا گشـته اسـت.   

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش اول ايـن کتـاب، بـه فطـرت مـي  پـردازد. چیسـتي، اهمیت و 
ويژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبات فطرت مندي انسـان هم از طريق 
منابـع ديني و هم از طريق آرا و انديشـه هاي ديگر انديشـمندان درباره 

انسـان، در دو فصـل نخسـت اين بخـش، جاي گرفته اسـت.
ايـن که از چـه راه هايي، مي تـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين 
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطريـات در ايـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرايش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي اين فصل، بحث 

تـالزم يـا عدم تـالزم میان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم، به طـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي  پـردازد. 
چیسـتي فطرت الهي، تفاسـیر و ادله آن، نگاه دانشـمندان غیر مسلمان 
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي، غیـر از خداشناسـي 

میـــزگـــرد

رضا نساجی: 
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ــش  ــف نق ــات و عواط ــا، احساس ــری باوره ــکل گی ــن در ش دي
ــن را  ــش دي ــی نق ــع تاريخ ــیاری از وقاي ــذاری دارد و در بس تاثیرگ
مــی تــوان بــه عنــوان يــک نقــش غیــر قابــل ترديــد بــه حســاب 
آورد. از جنبــش تنباکــو تــا انقــالب اســالمی هرچــه به پیــش رفته 
ايــم نقــش سیاســی و اجتماعــی ديــن در جامعــه مــا پررنــگ تــر و 
جــدی تــر شــده اســت. امــا هرچــه حضــور سیاســی و اجتماعــی 
ديــن پررنــگ تــر مــی شــود، آســیب هايــی نیــز بــه تبــع بــه دنبال 
ــه  ــه کارنام ــی نقادان ــی و ارزياب ــن رو بررس ــت. از اي ــد داش خواه
سیاســی و اجتماعــی ديــن مــی توانــد نقــاط ضعــف و قــوت حضور 

ديــن در عرصــه سیاســت و جامعــه را واکاوی نمايــد.
امــا بررســی عملکــرد ديــن خــود نیــاز بــه مقدماتــی دارد. چنــدی 
پیــش طــی همايشــی در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران کــه بــه 
بزرگداشــت دکتــر علــی شــريعتی اختصــاص داشــت، مناظــره ای 
بــا عنــوان »کارنامــه اجتماعــی، سیاســی ديــن« برگــزار شــد که در 
آن علیرضــا قائمــی نیــا، عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه فرهنگ 
ــن و  ــناس دي ــه ش ــی، جامع ــن محدث ــالمی و حس ــه اس و انديش
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی بــه ارائــه نظــرات خود 
پرداختنــد. امــا بــه دلیــل کمبــود وقــت ايــن مناظــره ناتمــام مانــد 
و مــا بــرآن شــديم کــه ايــن مناظــره را بــا حضــور دو طــرف مــورد 
بحــث ادامــه دهیــم. ضــرورت بررســی کارنامــه ديــن و اينکــه از 
چــه جايگاهــی و بــا کــدام عقالنیــت مــی تــوان ناظــر بــه عملکرد 
ديــن، آن را مــورد نقــادی قــرار داد، موضوعــی اســت کــه طــی اين 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــر م ــزاری مه مناظــره در خبرگ

بخــش اول ايــن مناظــره را در ادامــه مــی خوانیــد؛

ــنجش  ــورد س ــن را م ــه دی ــوان کارنام ــا می ت || آی
ــن  ــت چنی ــخ آری اس ــر پاس ــرارداد؟ اگ ــی ق و ارزیاب
سنجشــی بایــد درون دینــی باشــد یــا بــرون دینــی؟
محدثی:اتفاقــی کــه در جهــان مــدرن بــرای ديــن افتــاده وضعیــت 
ديــن را در دنیــا عــوض کــرده اســت. ديــن بــه موضــوع بدل شــده 
ــن  ــوده. دي ــو ب ــن ســخن گ ــه دي ــود ک ــادی ب ــرون متم اســت. ق
ــان های  ــوده. انس ــان ها ب ــور انس ــؤال های جورواج ــخگوی س پاس
ــن می پرســیدند. منظــور  ــف پرســش های خودشــان را از دي مختل
ــک  ــه ي ــه ک ــن فی نفس ــه دي ــت، چراک ــی اس ــای دين از نیروه
موجــود دارای شــخصیت نیســت بلکــه منظــور نیروهايــی اســت 
کــه از موضــع ديــن ســخن می گوينــد و پاســخ مردمــان گوناگــون 

ــد. را داده ان
ــا  ــخنگو را ايف ــک س ــش ي ــخ نق ــواًل در تاري ــن معم ــن، دي بنابراي
ــه  ــرای هم ــد و ب ــکار بده ــه راه ــت ک ــته اس ــرده و توانس می ک
ــه در  ــی ک ــا اتفاق ــد. ام ــن بکن ــار تعیی ــری معی ــای بش فعالیت ه
ــخنگوی  ــت س ــن از حال ــه دي ــود ک ــن ب ــاد اي ــد افت ــرون جدي ق
صــرف خــارج شــد و بــه موضــوع بررســی بــدل شــد. درواقــع دين 
يــک ويژگــی و تاريــخ تــازه ای را تجربــه کــرد کــه بــه آن موضــوع  
شــدگی ديــن می گويیــم. ديــن از ابعــاد مختلــف در دنیــای جديــد 
ــوع  ــز را موض ــه همه چی ــی ک ــد. دين ــوع ش ــک موض ــه ي ــدل ب ب
ــد  ــان جدي ــت در جه ــخن می گف ــاره  آن س ــرد و درب ــود می ک خ
ــن  ــت کم م ــه دس ــت ک ــرار گرف ــون ق ــش های گوناگ ــورد پرس م
ــم. ــن ســخن بگوي ــدگی دي ــوع موضــوع ش ــار ن ــم از چه می توان

ــی  ــدگی عقالن ــوع ش ــدگی ها، موض ــوع ش ــن موض ــی از اي يک
ــه  ــه ارائ ــا آنچ ــه آي ــت ک ــرار گرف ــش ق ــورد پرس ــن م ــت. دي اس
می کنــد عقالنــی اســت؟ آيــا باورهــای دينــی عقالنــی هســتند؟ 
همچنیــن از نظــر سیاســی ديــن بــه موضــوع بــدل شــد کــه آيــا 
اساســاً اگــر ديــن بخواهــد وارد عرصــه سیاســت بشــود و جامعــه را 
هدايــت بکنــد،  ســازنده اســت يــا مخــرب؟ انبــوه مشــکالت مانند 
جنگ هــای مذهبــی در دنیــا را کــه ديــن بــه وجــود آورد، بســیاری 

ــه  ــر نیســت ک ــا بهت ــه آي ــه پرســش واداشــت ک ــران را ب از متفک
ــن از عرصــه عمومــی و سیاســی خــارج بشــود؟ دي

ــاره  ديــن پرســیده  ايــن پرسشــی بــود کــه از منظــر سیاســی درب
ــدل شــد. ديــن همچنیــن از  ــه موضــوع سیاســی ب شــد و ديــن ب
نظــر متونــی کــه ارائــه می کنــد بــه موضــوع بــدل شــد. آيــا متــون 
ــا آنچــه از قــول پیامبــران ارائه شــده  ــد؟ آي ــل نقدن مقــدس غیرقاب
اســت بايــد بــدون نقــد بپذيريــم؟ يــا بايــد مــورد بررســی عقالنــی 
ــون  ــن مت ــوان از اي ــیرهايی می ت ــه تفس ــاً چ ــد و اساس ــرار  گیرن ق
داد؟ درواقــع ديــن در قــرون هیجــده و نــوزده از نظــر هرمنوتیــک 
و فهــم متــن بــه موضــوع بــدل شــد. ايــن رونــد موضــوع شــدگی 
بــه مرحله ای رســید کــه جامعــه  شناســان و روان-شناســان، دين را 
ازنظــر علمــی مــورد بررســی قراردادند کــه آيا مجموعــاً آثــار روانی 
و اجتماعــی کــه ديــن ايجــاد می کنــد، بــه زندگــی بهتــر کمــک 
می کنــد؟ يــا بــه لحــاظ روانــی و اجتماعــی آثــار زيانبــار بیشــتری 

دارد؟
ــد.  ــدل ش ــوع ب ــه موض ــم ب ــی ه ــاظ علم ــن از لح ــن، دي  بنابراي
ــاال  ــه ح ــد ک ــود ش ــخ خ ــازه ای از تاري ــه  ت ــن وارد مرحل ــذا دي ل
می بايســت پاســخگو باشــد. ايــن پاســخگويی ديــن کــه در واقــع 
امــر تــازه ای اســت و در دوران جديــد رخ داده اســت، معمــواًل وقتــی 
ــه پرســش کشــیده  ــن بیشــتر ب ــه شــد و دي بیشــتر جــدی گرفت
شــده اســت کــه در واقــع ديــن نقــش اجتماعــی- تاريخــی ايجــاد 
کــرده و در عرصه هــای مختلفــی من جملــه در عرصــه  سیاســی و 

مديريــت جامعــه وارد شــده اســت.
لــذا پرســش از اينکــه ديــن امــر مفیــدی اســت؟ آيــا ديــن بــه نفــع 
بشــر اســت؟ اگــر ديــن را کنــار بگذاريــم چــه مشــکلی بــه  وجــود 
ــر اســاس ديــن زندگــی نمی کننــد چــه  می آيــد؟ مردمانــی کــه ب
ــر از جوامعــی اســت  ــاً اوضاعشــان بدت ــا لزوم ــد؟ آي وضعیتــی دارن
ــژه  ــخ و به وي ــی از تاري ــن، در مراحل ــتند؟ بنابراي ــن دار هس ــه دي ک
در دوران جديــد، هــر وقــت کــه ديــن حضــور اجتماعــی و سیاســی 
ــده  ــتر ش ــش ها بیش ــن پرس ــت اي ــرده اس ــا ک ــری ايف پررنگ ت
ــخ کــه ديــن تخريــب بیشــتری داشــته  ــع از تاري اســت. هــر موق
اســت بیشــتر مــورد تشــکیک قرارگرفتــه کــه ايــن کامــاًل يــک 

امــر طبیعــی اســت.
در دوره ای کــه مــا زندگــی می کنیــم بعــد از يــازده ســپتامبر تحــت 
عنــوان تروريســم اســالمی و بنیادگرايــی اتفاقــات ويــژه ای رخ داد 
کــه نگاه هــا بــه نحــو جــدی متوجــه ديــن شــد و ايــن پرســش ها 
کــه آيــا اساســاً ديــن امــر مفیــدی اســت؟ کارنامــه ديــن چگونــه 

بــوده اســت؟ و ... يک بــار ديگــر مطــرح شــد و متفکــران مختلفــی 
ــد. ــه ايــن موضــوع پرداخته ان در دنیــا ب

ــه  ــت ک ــر وق ــد، ه ــژه در دوران جدي ــخ و به وي ــی از تاري در مراحل
ديــن حضــور اجتماعــی و سیاســی پررنگ تــری ايفــا کــرده اســت 
ــرح  ــش مط ــن پرس ــذا اي ــت ل ــده اس ــتر ش ــش ها بیش ــن پرس اي
می شــود کــه چگونــه ديــن می توانــد نقــش مخربــی را ايفــا کنــد؟ 
چگونــه می شــود کــه بــه نــام خــدا و بــه نــام باورهــای دينــی خود 
ــدا  ــام خ ــه ن ــه ب ــه می شــود ک ــرد؟ چگون و گروهــی را منفجــر ک
ــا  ــردن آن ه ــن گ ــوی دوربی ــت و جل ــاه را کش ــان های بی گن انس

را قطــع کــرد؟
بنابرايــن، متفکــران گوناگونــی وارد بحــث شــدند و آثــار گوناگونــی 
ــدان  ــه ملح ــه ب ــرادی ک ــژه اف ــد. به وي ــر ش ــن منتش ــاره  دي درب
تبشــیری معــروف شــدند، افــرادی کــه الحــاد را در دنیــا تبلیــغ  و 
ــه  ــن جبه ــره از دي ــن چه ــه اي ــدت علی ــد، به ش ــیر می کنن تبش
ــزء  ــا ۲00۷ ج ــال ۲004 ت ــه از س ــتند ک ــاری نوش ــد و آث گرفتن

ــت. ــوده اس ــا ب ــی زبان در دنی ــار انگلیس ــن آث پرفروش تري
ــم  ــات مه ــی از موضوع ــه يک ــروزه ب ــات ام ــن موضوع ــه اي اينک
دين پژوهــی در دنیــا بــدل شــده اســت، ناشــی از گســترش 
ــن از  ــت دي ــر وق ــت. ه ــن اس ــی دي ــی و سیاس ــور اجتماع حض
ــرون می گــذارد و وارد قلمــرو عمومــی  ــا را بی قلمــرو خصوصــی پ
می شــود و وارد قلمــرو سیاســی و حکومــت می شــود، ايــن 

می شــود. جدی تــر  و  بیشــتر  پرســش ها 
شــريعتی خواهــان ايــن بــود کــه ديــن حضــور اجتماعــی سیاســی 
جــدی داشــته باشــد و نقــش بزرگــی در تاريــخ معاصــر ايفــا کــرد. 
ــر  ــه دکت ــی ک ــه  راه ــم در ادام ــور می کن ــروز تص ــن ام ــا م ام
شــريعتی و ديگــر متفکــران دينــی مــا دنبــال کردنــد، پرســش از 
ــه  ــروز ک ــان کارهاســت. ام ــه  هم ــن در ادام ــد دي ــدی و نق کارآم
ــد و  ــا می کن ــری ايف ــیار جدی ت ــش بس ــا نق ــه  م ــن در جامع دي
حضــور همه جانبه تــری دارد و سرنوشــت مــا را رقــم می زنــد، 

ــت. ــری اس ــش جدی ت ــن پرس ــدی دي ــش از کارآم پرس
شــايد دور از تصــور دکتــر شــريعتی بــود کــه ديــن بــه اين ســرعت 
وارد قلمــرو سیاســی و عرصــه  حکومــت داری شــود. شــايد بتوانیــم 
ــا ايــن ســرعت ايــن  بگويیــم کــه در تصــور او نمی گنجیــد کــه ب
رويدادهــا رخ بدهنــد و تاريــخ معاصــر مــا اين گونــه رقــم بخــورد.

نکتــه  ديگــر ايــن اســت کــه ايــده  جديــدی کــه در جهــان جديــد 
مطرح شــده مســأله  کنتــرل کیفیــت اســت. در جهــان جديــد مــا 
ــا تفکــر  ــه يــک ســازمان و ي ــه نحــو دربســت ب هرگــز خــود را ب

مناظره ارزیابی کارنامه دین؛

محدثی: دین باید پاسخگو باشد/ قائمی نیا: دین در مقام تعریف یا تحقق؟
خداداد خادم
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د گـــر میــز

ــار  ــت و آث ــدی و کیفی ــه کارآم ــم، بلک ــذار نمی کنی ــه واگ و انديش
ــان  ــک انس ــه ي ــدارد ک ــی ن ــم. معن ــی کنی ــت بررس او را می بايس
يــک  عمــر هســتی خــود را بــر اســاس يــک دســتگاه فکــری بنــا 
کنــد و هرگــز از آن نپرســد کــه آيــا ايــن دســتگاه فکــری درســت 
اســت يا نــه؟ کارآمــد اســت يــا ناکارآمــد اســت؟...ما يک بار بیشــتر 
زندگــی نمی کنیــم و لــذا چــون زندگــی بســیار مهــم اســت و مــا 
می خواهیــم کــه زندگی مــان را بــر اســاس ديــن بنــا بکنیــم بايــد 
ديــن را بســیار جــدی بگیريــم و آن را مــورد پرســش قــرار بدهیــم.

ــث  ــی بح ــر محدث ــا دکت ــی نی ــر قائم ــای دکت || آق
موضــوع شــدگی دیــن را مطــرح کردنــد اگــر در مورد 

ــد. ــد بفرمایی ســخنان ایشــان هــم صحبتــی داری
قائمــی  نیــا: ايــن بحــث، بحــث بســیاری مهمــی اســت. عصــر و 
دوره ای کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم تفــاوت بســیار زيــادی بــا 
ــرد. پرســش های  ــر شــريعتی زندگــی می ک ــه دکت ــی دارد ک دوران
نیســتند.  زمــان دکتــر شــريعتی  پرســش های  مــا  زمــان 
ــر بهشــتی،  ــر شــريعتی، دکت ــال دکت ــم کــه امث نمی خواهــم بگوي
ــا  ــه م ــد. زمان ــا نقشــی ندارن ــروز م ــازرگان و... در ام ــری و ب مطه
ــه  ــز ب ــرح اســت نی ــروز مط ــه ام ــرده و پرســش هايی ک ــر ک تغیی

ــر کــرده. ــع تغیی تب
ــش ها  ــن پرس ــن و اي ــای دي ــن، کارکرده ــه دي ــئله کارنام مس
پرســش هايی اســت کــه در زمــان ايــن بــزرگان چنــدان 
مطــرح نبــوده و فضــای ديگــری بــوده اســت و قطعــاً تمــام ايــن 
شــخصیت ها نیــاز بــه بازخوانــی دارنــد. بازخوانــی ای کــه متناســب 
بــا امــروز ماســت. اگــر متفکــری تنهــا درگذشــته بمانــد در همــان 
ــدام  ــه م ــد ک ــده می مان ــری زن ــد. متفک ــد ش ــن خواه ــخ دف تاري
ــرای عصــری کــه انســان های بعــدی زندگــی  ــارش ب بشــود از آث

می کننــد پرســش هايی يافــت.
مســائلی کــه امــروزه ماننــد ســبک زندگــی مطــرح اســت و ديدگاه 
ــه آن  ــد ب ــه باي ــک مســئله اســت ک ــود ي ــاره آن خ ــريعتی درب ش
توجــه شــود. يــا اينکــه در حکومت دينــی منظــور از ســبک زندگی 
دينــی چیســت؟ شــايد امــروز مــا مســئله ای مهم تــر ايــن نداشــته 
ــش  ــن پرس ــرای اي ــد ب ــت؟ باي ــخ چیس ــاً پاس ــه اساس ــیم ک باش

پاســخی متناســب بــا عصــر خودمــان پیــدا کنیــم.
 religion ابتــدا بايــد بگويــم کــه واژه ديــن را معــادل همــان واژه
می گیــرم کــه محــور بحثــم را مشــخص کــرده باشــم. همان طــور 
ــای  ــه معن ــتر ب ــرن بیش ــه ق ــن واژه دو س ــود اي ــد خ ــه می دانی ک
امــروزی عمــر نــدارد. آن گســتردگی کــه در معنــای ديــن از اديــان 
ــام  ــه ن ــه را ب ــا بودائیســم و تائويیســم و...هم ــه ت ــی گرفت ابراهیم

ــدارد. ــی ن ــی چنیــن معناي ــم. در کارکردهــای برهان ديــن می دانی
مشــکالتی کــه امــروزه مــا بــا آن هــا مواجهیــم بیشــتر به مواجهــه 
مــا بــا دنیــای مــدرن برمی گــردد. ايــن تفاوتــی اســت کــه مــا بــا 
گذشــتگان خودمــان داريــم. مواجهــه ای کــه مــا امــروز بــا دنیــای 
ــته  ــود نداش ــالب وج ــل از انق ــاً در قب ــم، قطع ــدرن پیداکرده اي م
ــا  ــرای م ــؤاالت را ب ــه س ــه اين هم ــت ک ــم چیس ــت. مدرنیس اس
پديــد آورده اســت؟ ويژگــی عقــل مــدرن چیســت؟ اتفاقــی کــه در 
طــول چنــد قــرن گذشــته در دنیــای غــرب رخ داد ايــن بــود کــه 
يــک عقــل و عقالنیــت خاصــی حاکــم شــد کــه معمــواًل آن را بــه 
عقــل خودبنیــاد توصیــف می کننــد. يعنــی عقلــی کــه خــودش را 
محــور قــرارداد و بــا محــور قــرار دادن و بنیــاد قــرار دادن خــودش 
ــای  ــه معن ــدرن ب ــل م ــور عق ــرد. ظه ــؤال ب ــر س ــز را زي همه چی
ــه پیدايــش سکوالريســم و مکاتبــی  ــود و منجــر ب غیــاب  خــدا ب

ــد. ــم ش ــروز می بینی ــه ام ک
ــخ  ــول تاري ــد و در ط ــد نباش ــائل جدي ــن مس ــی از اي ــايد برخ ش
ــی  ــر دين ــی و تکث ــای دين ــئله جنگ ه ــاًل مس ــت. مث ــوده اس ب
يــک مســئله جديــدی نیســت. امــا اينکــه دائمــاً در لبــاس ديــن 
ــا  ــد اين ه ــور می کنن ــت ظه ــش و وهابی ــد داع ــی مانن جريانات
پديــده ای اســت کــه اگــر از منظــر قــرآن هــم بــه آن نــگاه کنیــم 
ــردم  ــد: م ــرآن می گوي ــت. ق ــن اس ــم همی ــريت ه ــخ بش تاري
يکپارچــه بودنــد و اختالفــات طبیعــی داشــتند، خــدا انبیا را فرســتاد 
تــا ايــن اختالفــات طبیعــی- اجتماعــی حــل بشــود. در ادامــه میان 
خــود ديــن داران اختــالف ظهــور کــرد و افــرادی آمدنــد و در لبــاس 

ــد. ــن ظهــور کردن دي
اگــر مــا از نــگاه الهــی بــه مســئله نــگاه کنیــم، خــود قــرآن تقابــل 
خــدا و شــیطان را در تاريــخ بشــر مطــرح می کنــد و آن اتفاقــی کــه 
ــان  ــه در می ــی اســت ک ــد جابجايی هاي ــخ بشــر رخ می ده در تاري
خــدا و شــیطان رخ می دهــد. شــیطان هم تغییــر موضــع می دهــد 
ــی  ــع متفاوت ــن داری  مواض ــاس دي ــن، در لب ــت دي ــاس قرائ در لب
ــخ بشــر نیســت،  ــدی در تاري ــدگاه جدي ــن دي ــد. اي عرضــه می کن
ــت و  ــوده اس ــی ب ــای دين ــر نزاع ه ــخ بش ــه در تاري ــه همیش بلک

ــرد. ــوان حــذف ک ــخ بشــر نمی ت ــا را از تاري آن ه
قــرآن تقابــل خــدا و شــیطان را در تاريــخ بشــر مطــرح می کنــد و 
آن اتفاقــی کــه در تاريــخ بشــر رخ می دهــد جابجايی هايــی اســت 
کــه در میــان خــدا و شــیطان رخ می دهدبرخــی متوجــه شــدند کــه 
ايــن سرنوشــت تاريــخ بشــر اســت و می تــوان آن را ارزيابــی کــرد. 
ــذف  ــان ح ــی انس ــاحت زندگ ــن را از س ــوان دي ــه نمی ت ــا اينک ام
کــرد و ديــن بُعــدی از زندگــی بشــری اســت، بلکــه بايــد تحلیــل و 
ارتبــاط مناســبی از ايــن پديــده ارائــه داد و تحلیــل مناســب اقتضــا 

می کنــد کــه نــگاه مــا بــه مســئله عــوض بشــود.
شــايد در اوايــل قــرن هجدهــم خیلــی از افــرادی ماننــد دورکیــم و 
ــال  ــن و امث ــای جامعه شناســی دي ــد و بحث ه ــه آمدن ــت و...ک کن
اين هــا را مطــرح کردنــد نگاهشــان يــک نــگاه حذفــی بــه ديــن 
بــود و می خواســتند کــه آن را بــه يــک پديــده ديگــر تغییــر بدهنــد 
و ماهیــت ديــن را تغییــر بدهنــد و سرشــت ديــن را تفســیر کننــد. 
ــات ديگــری ماننــد پديدارشناســی در مباحــث  امــا در ادامــه جريان
اجتماعــی و جامعه شناســی ديــن ظهــور کردنــد کــه می گفتنــد که 
خــود ديــن را بايــد در نظــر گرفــت و اساســاً ديــن چــه چیــزی دارد 
ــه ديــن تغییــر بدهیــم.  ــدارد؟ بايــد نگاهمــان را ب و چــه چیــزی ن
ــه ديــن بنگريــم شــايد خیلــی از قضاوت هــا و  ــگاه ب ــا آن ن اگــر ب

داوری هــای مــا بــه ديــن تغییــر بکنــد.
عقــل خــود بنیــاد پیــدا شــد و در دنیــای غــرب ديــن بــه محــاق 
ــه از  ــیری ک ــان تفس ــد. هم ــاب ش ــوع غی ــک ن ــار ي ــت و دچ رف
حــرف نیچــه يعنــی مــرگ خــدا شــد يعنــی او می خواهــد سرشــت 
دنیــای مــدرن را تفســیر کنــد. شــما می بینیــد کــه در قــرن بیســتم 
ــد  ــور می کن ــالمی ظه ــالب اس ــم انق ــا اوج مدرنیس ــان ب همزم
ــه  ــی ک ــر نقش ــد و ب ــره می آين ــريعتی و غی ــد ش ــرادی مانن و اف
ــن  ــوان اي ــد. نمی ت ــد می کنن ــری دارد، تأکی ــه بش ــن در جامع دي
ــن را  ــده دي ــن و آين ــته دي ــد گذش ــا باي ــرد ام ــذف ک ــش را ح نق
بحــث کنیــم. علی ای حــال نقــش ديــن را نمی تــوان حــذف کــرد 
ــردی  ــات ف ــات اجتماعــی و هــم در حی ــن هــم در حی و نقــش دي
بشــر اجتناب ناپذيــر اســت. اتفاقــی کــه در غــرب افتــاد و بــه مــرگ 
ــن از ســاحت های اجتماعــی،  ــه دي ــود ک ــن ب خــدا منجــر شــد اي

ــی ...حــذف شــد. ــی، سیاســی، معرفت حقوق
اتفاقــی کــه در دنیــای اســالم و در ايــران افتــاد حضــور حداکثــری 
خــدا بــود. يعنــی جريــان انقــالب را شــما بايــد بــه ايــن صــورت 
بازخوانــی کنیــد کــه جريانــی بــود کــه ايــن متفکــران  پايه گــذاری 
ــن  ــری اي ــام در رهب ــه حضــرت ام ــی ک ــع جامعیت ــد و درواق کردن
ــی  ــده بازخوان ــان زن ــک جري ــورت ي ــت و آن را به ص ــرا داش ماج
ــه در  ــود دارد ک ــن داران وج ــان دي ــی در می ــه حرکت ــود. چراک نم
ــت  ــک حکوم ــه ي ــه ب ــد ک ــالش کردن ــواره ت ــخ هم ــول تاري ط
دينــی مناســب برســند. ايــن بــه عصــر مــا اختصــاص نــدارد بلکــه 
فقــط تقابلــی کــه بــا دوران مــدرن پیــدا شــد ايــن نکتــه را اقتضــا 
کــرد کــه يــک حکومــت دينــی بــر اســاس تفکراتــی کــه در ديــن 
ــه موجــب شــده  ــی کــه صــورت گرفت شــیعی رخ داده و تالش هاي
اســت کــه ايــن رخ بدهــد. ايــن حرکــت متفاوتــی در دنیــا بــود کــه 
جامعــه شناســان و روانشناســان شــروع بــه بازخوانــی ايــن پديــده 

ــران رخ می دهــد. ــی در اي ــد کــه چــه اتفاق ــد کــه ببینن کردن
ــالم  ــم اس ــت. در عال ــاب خداس ــای غی ــرب دنی ــای غ اآلن دنی
ــان  ــالف می ــا اخت ــه ت ــورت گرفت ــی ص ــم تالش هاي ــران( ه )اي
ــن دو آشــتی  ــان اي ــد و می ــای اســالم را حــل کن مدرنیســم و دنی
ــه خــود  ــد ب ــات باي ــه اختالف دهــد. خــود غــرب متوجــه شــده ک
ــای از  ــاس قرائت ه ــر اس ــد و ب ــدا کن ــال پی ــالم انتق ــای اس دنی
اســالم اســتوار شــود کــه ايــن قرائت هــا خشــن و انحصارطلب انــد 
ــه نظــرم ايــن را خــود غــرب  ــد. ب و فرقه هــای ديگــر را نمی پذيرن

ــخ رخ داده  ــی اســت کــه در طــول تاري متوجــه شــده و از ماجراهاي
گرته بــرداری می کنــد. البتــه مــن تالشــم ايــن اســت کــه تحلیــل 
ــر نوعــی سیاســت زدگی نشــوم کــه  ــم و درگی معرفت شناســی کن
ــج  ــا از آن رن ــه ســه دهــه دانشــگاه م ــی اســت ک ــه نظــرم  آفت ب
ــم  ــناختی داري ــی و جامعه ش ــل معرفت ــه تحلی ــاز ب ــا نی ــرد. م می ب

ــی کنیــم. کــه حضــور ديــن را ارزياب
ــام  ــی انج ــن کارهاي ــام دي ــه ن ــه ب ــم اينک ــد می کن ــاره تأکی دوب
ــن  ــه اي ــا ب ــدارد. در عصــر م ــا اختصــاص ن ــه عصــر م می شــود ب
جهــت برجســته شــده کــه طبیعــی اســت آنجايــی کــه حکومــت 
ــن  ــوند و اي ــديد می ش ــات تش ــود اختالف ــکیل می ش ــی تش دين
بــه ايــن معنــا نیســت کــه حکومــت دينــی نبايــد تشــکیل بشــود. 
ــه  ــم ک ــا می دانی ــد و م ــت تشــکیل دادن ــر)ص( خــود حکوم پیامب
وجــود منافقیــن  در عصــر پیامبــر و بســیاری از اتفاقاتــی کــه در آن 
ــود  ــر ب ــی بی نظی ــه دوره هــای قبل دوره صــورت گرفــت نســبت ب
ــر  ــد و پیامب ــل بکن ــت را تعطی ــن و حکوم ــد دي ــم نیام ــدا ه و خ
ــه  ــی را ادام ــت دين ــه حکوم ــودش می دانســت ک ــه خ ــم وظیف ه
بدهــد. ادعــای اول ايــن اســت کــه ايــن اختالفــات در تاريــخ بشــر 

اجتناب ناپذيــر اســت.
ــاص  ــی خ ــک آگاه ــه ي ــد ب ــا باي ــه م ــن اســت ک ــای دوم اي ادع
ــه ايــن اختالفــات برســیم و ريشــه يابی معرفت شناســی  نســبت ب
ــوع تحلیــل  معتقــدم و نمی توانیــم  ــه ايــن ن از آن بکنیــم. بنــده ب
ــا  ــد ت ــا بتوان ــه آن ه ــا شــايد آگاهــی ب ــم. ام ــا را حــذف کنی اين ه
حــدودی رنــگ ايــن اختالفــات را تغییــر بدهــد  و بايد آگاهــی الزم  
ــد. ــه وجــود بیاي ــای مــدرن ب ــان فرقه هــای مختلــف در دنی در می
ــدا  ــق ج ــام تحق ــن در مق ــف را از دي ــام تعري ــن در مق ــن دي م
می کنــم. ديــن در مقــام تعريــف آن چیــزی اســت کــه  در کتــاب و 
ســنت و... جــود دارد. در کتــاب و ســنت تعريفــی از ديــن ارائه شــده 
البتــه مــن بحــث خــودم را منحصــر بــه اســالم می کنــم. چراکــه 
مســئله مــا مســئله اســالم اســت و مســئله دنیــای امــروزی هــم 

اســالم اســت.
ديــن در مقــام تعريــف آن عناصــری اســت کــه در کتــاب و ســنت 
دربــاره تعريــف ديــن آمــده و آن اهدافــی اســت کــه کتاب و ســنت 
از ديــن تعريــف کــرده اســت و مــا در قــرآن و روايــات داريــم. يعنی 
ــخ  ــون در تاري ــه تاکن ــزی اســت ک ــف آن چی ــام تعري ــن در مق دي
ــزی  ــق آن چی ــام تحق ــالم در مق ــت. اس ــه اس ــری تحقق يافت بش
اســت کــه در تاريــخ تحقــق پیداکــرده. عــالوه بــر ايــن مــن میــان 
ديــن داران و خــود ديــن تفــاوت قائلــم. ديــن داران را نمی تــوان بــا 
خــود ديــن يکــی گرفــت. همچنیــن تفاوتی کــه میــان ديــن دارای 
تحزبــی و ديــن داری منصــوب بــه خــود جريــان اصلــی دين اســت 
ــن داری  ــن دي ــه در درون دي ــت ک ــن اس ــذارم. ممک ــرق می گ ف

تحزبــی )يــا دينــداری حزبــی( پیــدا شــود.
اگــر بــه ديــن در مقــام تحقــق نــگاه کنیــم، ايــن بخــش از ديــن 
مربــوط بــه دوره تأســیس اســت. درصــدر اســالم بــه دســت خــود 
ــن تأسیســی  ــن بخــش دي ــر و ائمــه تأسیس شــده اســت. اي پیامب
ــن  ــی دي ــام بازخوان ــی و مق ــی شــما در بخــش بازخوان اســت. يعن
ــف و آن  ــام تعري ــن در مق ــی دي ــه ديالکتیک ــه رابط ــد ک مجبوري
اتفاقــی کــه در دوره پیامبــر و امیرالمؤمنیــن)ع( اتفــاق افتــاده را در 
يــک رفــت  و برگشــت بازخوانــی کنیــد. نــگاه تاريخــی بــه ديــن 
را بــه آن بخشــی از مقــام تحقــق ديــن اختصــاص می دهــم کــه 
ــود نســبت  ــا را می ش ــده اســت. اين ه ــدی پیداش ــای بع در دوره ه
بــه دوری و نزديکــی ای کــه بــه عصــر تأســیس دارد بررســی کــرد. 
چــه مقــدار از آن عناصــر در دوره هــای بعــدی شــکل گرفتنــد و چه 

مقــدار شــکل نگرفتنــد.
ــم مشــخص اســت  ــن ســخن می گويی ــی از دي ــا وقت ــی: م محدث
کــه خــود ديــن تشــخص فی نفســه نــدارد. درواقــع ديــن حامــالن، 
مولــدان، و مصرف کنندگانــی دارد. تمــام نظام هــای فرهنگــی هــم 
اين گونــه  انــد. بــه همیــن ترتیــب حتــی زمانــی کــه از مارکسیســم 
ــه ديــن  ــا غیــره صحبــت می کنیــم، منظــور همیــن اســت. البت ي
ــخن  ــن س ــی از دي ــن وقت ــم دارد. م ــوزه ای ه ــام آم ــک نظ ي
ــام  ــت. نظ ــام اس ــی ت ــام فرهنگ ــک نظ ــورم ي ــم منظ می گوي
ــی  ــی به طورکل ــه آدم ــت ک ــن معناس ــه اي ــم ب ــام ه ــی ت فرهنگ
ــاحت  ــرازی و س ــاحت اِب ــناختی، س ــاحت ش ــاحت دارد: س ــه س س
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ــن. هنجاري
ــر  ــت. مظه ــان اس ــن انس ــز و ذه ــناختی مغ ــاحت ش ــر س مظه
ســاحت ابــرازی قلــب انســان اســت و مظهــر ســاحت هنجاريــن 
ــا آن هــا  ــا ب ــی کــه م ــی اعضاي ــر مســلمانان جــوارح يعن ــه تعبی ب
ــن ســه ســاحت خــود  ــن در اي ــم اســت. دي عمــل انجــام می دهی
را نشــان می دهــد. از ايــن منظــر ديــن ماننــد ايدئولــوژی، اســطوره، 
و عرفــان اســت. ديــن در واقــع، بــرای توضیــح و تبییــن جهــان و 
بــرای بايدونبايدهايــی کــه ارائــه می کنــد بــه امــر قدســی متصــل 
می شــود و در واقــع تفســیری اســتعاليی از جهــان ارائــه می کنــد.

ــر اســاس آن  ــم کــه ب ــا ناچاري ــن را م ــا به هرحــال عملکــرد دي ام
چیــزی کــه از ديــن در تاريــخ بــروز می کنــد بررســی کنیــم. هــر 
وقــت کــه میــان ديــن، تاريــخ ديــن و جنبــه  مافــوق تاريخــی دين 
بخواهیــم ســخن بگويیــم چــاره ای نداريــم کــه ديــن را در همــان 
بســتر تاريخــی اش مــورد بررســی قــرار بدهیــم و ااِّل آن چیــزی که 
در نــزد مــا نیســت کــه اصــاًل قابلیــت بررســی نــدارد. آن چیــزی 
کــه در نــزد خداســت ربطــی بــه مــا نــدارد. مــا به هرحــال ديــن را 

در ظهــورات تاريخــی اش بايــد محــک بزنیــم.
ــه ايــن اشــاره خواهــم کــرد کــه مــا در تاريــخ  در ادامــه  بحــث ب
ــن داران بســیاری از  ــول و فعــل دي ــم کــه ق ــه کرده اي بارهــا تجرب
اوقــات در تجربه هــای گوناگــون تاريخــی بــا هــم متفــاوت اســت. 
ــد و در  ــغ، انديشــه هايی را مطــرح می کنن ــام تبلی ــن داران در مق دي
مقــام عمــل چــه  بســا آن چیــزی را کــه تبلیــغ و ترويــج کرده انــد 
ــا  ــا م ــم؟ آي ــی کنی ــد ارزياب ــه باي ــن را چگون محقــق نمی شــود. اي
حق داريــم در واقــع، از خــود ديــن بپرســیم و آن را مــورد تشــکیک 
قــرار بدهیــم؟ يــا اينکــه فقــط بايســتی ديــن داران را مــورد ســؤال 
ــه اينکــه ايــن ديــن داران و نیروهايــی کــه  ــرار بدهیــم؟ مگــر ن ق
ــتگاه  ــد، در آن دس ــق بکنن ــن را محق ــن دي ــه اي ــته اند ک خواس
ــان  ــا می ــد. آي تربیت شــده اند و محصــول همــان دســتگاه فکری ان
ــود  ــبتی وج ــچ نس ــن هی ــود دي ــرورد و خ ــن می پ ــه دي کادری ک
ــن مســأله  ای بســیاری جــدی  ــه اي ــه نظــر می رســد ک ــدارد؟ ب ن
ــر  ــه دکت ــی ک ــاخص ها و معیارهاي ــی از ش ــه يک ــت. از جمل اس
ــاره  ديــن مطــرح می کنــد، ايــن اســت کــه ببینیــم  شــريعتی درب

ــرورده اســت. آن ديــن چــه کســانی را پ
ــد  ــورد تأکی ــن را م ــا اي ــن باره ــه م ــواع و اقســام دارد ک اســالم ان
ــی  ــر ثابت ــن ام ــت. دي ــه اس ــبیه رودخان ــن ش ــه دي ــرار داده ام ک ق
نیستاســالم انــواع و اقســام دارد کــه مــن بارهــا ايــن را مــورد تأکید 
ــی  ــر ثابت ــن ام ــت. دي ــه اس ــبیه رودخان ــن ش ــه دي ــرار داده ام ک ق
نیســت. ديــن در طــول تاريــخ متحــول می شــود. حتــی ديــن داری 
خــود مــا هــم در همیــن عمــر کوتــاه متحــول می شــود. بــه ايــن 
صورت نیســت کــه ديــن دارِی اکنوِن مــن ماننــد دين دارِی بیســت 
ســاِل پیــش  ام باشــد. مــا هــم متحــول می شــويم لــذا اســالم هــم 
ــران می شــود اســالم  ــد. اســالم وقتــی وارد اي ــدا می کن تحــول پی

ــی  ــالم آفريقاي ــود اس ــا می ش ــی وارد افريق ــازد. وقت ــی می س ايران
ــی  ــالم اروپاي ــود اس ــا می ش ــه وارد اروپ ــی ک ــازد و زمان ــی  س م
می ســازد... و حتــی بعضــاً همیــن اســالم ايرانــی هــم خــود انــواع 

ــامی دارد. و اقس
دکتــر قائمــی نیــا فرمودنــد کــه مســأله  نزاع هــای مذهبــی مســأله 
ــن ســخن ســخن  ــازه ای نیســت. اي ــر ت ــن ام و سوءاســتفاده از دي
درســتی اســت امــا نکتــه در اينجاســت که بشــر امــروز بــه خودش 
ايــن اجــازه را می دهــد کــه دربــاره  ديــن بپرســد. بپرســد کــه ايــن 
ــا  ــد گاهــی چنیــن مخــرب باشــد آي نظــام فرهنگــی کــه می توان

اساســاً مفیــد اســت؟ چــرا اصــاًل بايــد بــه آن تکیــه بکنیــم؟
ــری  ــن ام ــه دي ــتم ک ــد نیس ــن معتق ــان م ــر ايش ــالف نظ برخ
اجتناب ناپذيــر اســت. امــروزه مــا بــه هــر کتــاب دين شناســی کــه 
ــگاه می کنیــم، صفحــات اول آن را می بینیــم کــه نوشــته اســت  ن
ــاً اعــالم  ــا آشــکارا و صراحت کــه امــروزه 800 میلیــون نفــر در دنی
ــچ  ــر اســاس هی ــم و ب ــی نداري ــاور دين ــچ ب ــا هی ــه م ــد ک می کنن
ــری از  ــد کثی ــر می رس ــه نظ ــم. ب ــت نمی کنی ــی زيس ــر دين تفک
ــد. ــر اســاس بی دينــی و الحــاد زيســت می کنن مردمــان جهــان ب

ــه  ــه نظــر می رســد کــه در جهــان جديــد ديــن به مثاب بنابرايــن، ب
ــه  ــت. ب ــرح اس ــرورت، مط ــک ض ــه ي ــه به مثاب ــکان و ن ــک ام ي
ــد  ــت و بع ــن هم زيس ــدون دي ــود ب ــه می ش ــد ک ــر می رس نظ
ــر  ــی ب ــه مبتن ــی ک ــا آن هاي ــه آي ــد ک ــؤال می کن ــروز س ــر ام بش
ديــن زندگــی نمی کننــد وضعشــان از مــا بدتــر اســت؟ يعنــی ايــن 
محاســبه عقالنــی در جهــان جديــد يــک امــر بســیار بســیار جدی 

ــت. اس
البتــه مــن خــودم تــا اطــالع ثانــوی ديــن دار هســتم و مبلــغ الحــاد 
ــورد  ــن را م ــوان دي ــر می ت ــم از دو منظ ــر می کن ــا فک ــتم. ام نیس
ــوان  ــن به عن ــی، م ــرون دين ــر ب ــی از منظ ــرارداد؛ يک ــی ق ارزياب
ــاه را  ــر کوت ــه يک عم ــم ک ــود می پرس ــل از خ ــان عاق ــک انس ي
می خواهــم بــر ديــن بنــا بکنــم و بســیاری از کارهــا را بــه خاطــر 
اينکــه ديــن دار هســتم، نبايــد دنبــال بکنــم. گاهــی چــون ديــن دار 
ــم  ــی می خواه ــم. گاه ــی بکش ــای بزرگ ــتی زجره ــتم بايس هس
ــر  ــه غی ــی را ک ــیاری از گزينه هاي ــم و بس ــی بکن ــی زندگ اخالق

ــم. ــی کن ــد، بايدچشم پوش ــار دارن ــن داران در اختی دي
طبیعــی اســت کــه مــن از خــودم بپرســم وقتــی يــک زندگــی را 
کــه يک بــار بیشــتر فرصــت نــدارم بــر اســاس ديــن بنــا می کنــم 
و اين همــه بــرای آن هزينــه می کنــم، نکنــد کاًل ســرکار باشــیم؟ 
نکنــد هیــچ خبــری نباشــد؟ نکنــد اساســاً مــن خطــا مــی روم و اين 
ــن  ــذارم؟ اي ــاد نامناســبی می گ ــر اســاس بنی ــه را ب ــر گران ماي عم
ــان  ــت و انس ــه ای اس ــه ای و خردمندان ــش عاقالن ــش، پرس پرس
خردمنــد می پرســد و مطــرح می کنــد و ســعی می کنــد کــه 

پاســخی عقالنــی بــه آن بدهــد.
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد اي ــه وج ــری ک ــه  ديگ ــا نکت منته

می توانیــم به طــور درون دينــی هــم ايــن کارآمــدی ديــن را 
ــاً يکــی از عناصــر  ــم. اتفاق ــرار بدهی بپرســیم و آن را مــورد نقــد ق
مثبــت انديشــه  شــريعتی نقــد ديــن و نقــد اســالم اســت. يکــی 
از بزرگ تريــن و درخشــان ترين مايه هــای فکــری شــريعتی 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــد می کن ــن را نق ــه دي ــت ک ــاری اس آن آث
ــد  ــری بهره من ــراث فک ــن می ــی از اي ــدازه  کاف ــوز به ان ــا هن م
ــه آن  ــاد ب ــیار زي ــن بس ــه م ــری ک ــخصیت ديگ ــده ايم. ش نش

ــت. ــدر اس ــی ص ــام موس ــدم ام عالقه من
ــن  ــتفاده از دي ــه سوءاس ــد ک ــا فرمودن ــی  نی ــر قائم ــای دکت  آق
همیشــگی اســت. نکتــه در اينجاســت که مــا به عنــوان ديــن داران 
نبايــد بپرســیم کــه چــکار بايــد بکنیــم کــه ديــن مخــرب نشــود 
ــد  ــن داران نباي ــوان دي ــا به عن ــار م ــه در اختی ــادی ک ــن نه و از اي
بپرســیم کــه چــکار بايــد بکنیــم کــه ديــن مخــرب نشــود؟داريم 
ــم  ــه محافظــت بکنی ــم کــه ســازنده اســت، چگون و فکــر می کنی
کــه بــه مســیر انحــراف نیفتــد؟ يکــی از نــکات درخشــان انديشــه  
ــن را داشــته اســت کــه اگــر  شــريعتی همیــن اســت. دغدغــه  اي
ديــن بــه میــدان بیايــد و بعــد ايــن نهضتــی کــه قــرار اســت تحول 

ايجــاد کنــد، خــودش ضــد تحــول نشــود.
او کوشــیده اســت به انــدازه  تــوان خــودش بــه ايــن ســؤال پاســخ 
بدهــد کــه البتــه بايــد آن هــا را بررســی نقادانــه کــرد. فقــط اشــاره 
بکنــم کــه انســان واالمقــام ديگــری کــه مــن متأســفم کــه بــا آو 
ديرآشــنا شــدم، امــام موســی صــدر اســت. او يکــی از بزرگ تريــن 
مســلمانان و متفکرانــی اســت کــه مــن به عنــوان يــک مســلمان 
ــن  ــان ضم ــم. ايش ــار می کن ــودش افتخ ــه وج ــود ب ــر خ در عص
ــا  ــکالت م ــی از مش ــد: يک ــد می گوي ــد می کن ــن را نق ــه دي اينک
ايــن اســت کــه چگونــه ديــن در تاريــخ مخــرب می شــود؟ مــا کــه 
می خواهیــم ديــن را بــه میــدان بیاوريــم نکنــد کــه همیــن ديــن 

بــالی جــان مــا بشــود و گرفتارمــان بکنــد.
ــه  ــد: »بســا جرائمــی ک ــرای انســان می گوي ــان ب ــاب ادي او در کت
ــه بســیار ســتم های آشــکاری  ــاده و چ ــاق افت ــن اتف ــه اســم دي ب
ــود را  ــکام خ ــی ح ــده اند. بعض ــذاری ش ــن پايه گ ــام دي ــه ن ــه ب ک
ــه  ــود ک ــن ب ــش اي ــه معناي ــد ک ــن می نامیدن ــر زمی ــدا ب ــايه خ س
ــی فريضــه و اطاعتشــان واجــب  بندگــی آن هــا  به اصطــالح قرآن
ــا خداســت. تفســیر مــا از  ــا آن هــا مخالفــت ب اســت و مخالفــت ب
پديــده پنهــان شــدن طاغوت هــا زيــر لبــاس ديــن و تــالش آن هــا 
بــرای جلــب حمايــت روحانیــان دينــی منحــرف ايــن اســت کــه 
ــا آن هــا  ــز ب ــن نی ــد و دي ــن جنگیده ان ــا دي ــی کــه ب ــان زمین خداي
ــت  ــه در حال ــد ک ــاس کردن ــه احس ــت وقتی ک ــرده اس ــارزه ک مب
فروپاشــی اند دريافتنــد کــه تأمیــن حاکمیــت و ســتمگری و متمــع 
ــوض  ــان را ع ــه لباسش ــت ک ــر اس ــی امکان پذي ــان در صورت ايش

کننــد و لبــاس ديــن بپوشــند.«
ايشــان به عنــوان يــک شــخصیت بــزرگ دينــی دغدغــه  
ايــن را دارد کــه چگونــه ديــن دوبــاره می توانــد بــه لباســی 
ــه  ــت ک ــن اس ــتعداد دي ــن اس ــود. اي ــدل بش ــا ب ــرای گرگ ه ب
ــی از  ــازد. اين يک ــا بس ــرای گرگ ه ــی ب ــاس موجه ــد لب می توان
ــم؟  ــد از آن بپرس ــن نباي ــرا م ــت. چ ــن اس ــدی دي ــیب های ج آس
ايشــان می فرمايــد کــه نیــاز بــه ضمانــت داريــم. تأکیــد می کنــم 
ــا  ــم ت ــت داري ــه ضمان ــاز ب ــد: »نی ــدر می گوي ــی ص ــام موس ام
ــن  ــاره از دي ــود و دوب ــرار نش ــا تک ــا و مصیبت ه ــن گرفتاری ه اي
سوءاســتفاده نشــود. يــا بــه تعبیــری برخــی از کســانی کــه نگرانــی 
دارنــد کــه مــن نیــز از آنــان هســتم نیازمنــد ضامنــی هســتیم کــه 
فئودالیســم دينــی جانشــین فئودالیســم سیاســی نشــود. مــا نیــاز به 
يــک ضمانــت داريــم و بايــد ايــن ضمانــت يــک ضمانــت دينــی 
باشــد.« يعنــی از منظــر درون دينــی مســأله را مــورد بحــث قــرار 

می دهــد.
ــر و  ــام نظ ــه مق ــن را دارم ک ــوف اي ــب خ ــن مرت ــا: م ــی  نی قائم
ــن  ــه يــک دي ــط شــود. اينکــه می شــود راجــع ب عمــل باهــم خل
در مقــام تعريــف داوری کــرد و اعتبــار آن را ســنجید چیــزی اســت 
ــع  ــود راج ــه می ش ــا اينک ــت. ام ــوده اس ــخ ب ــول تاري ــه در ط ک
ــن اتفاقــی اســت کــه در  ــن داران قضــاوت کــرد اي ــه اعمــال دي ب
طــول تاريــخ افتــاده اســت. اينکــه مذهــب علیــه مذهــب در طــول 
تاريــخ بــوده اســت، هــم چیــز جديــدی نیســت. مــا می دانیــم کــه 

د گـــر میــز
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ــی کســانی  ــد. يعن ــن شــهید کردن ــام دي ــه ن ــام حســین)ع( را ب ام
ــتند و  ــالمی داش ــای اس ــتادند ادع ــین ايس ــام حس ــل ام ــه مقاب ک
می گفتنــد کــه ايــن فــرد علیــه حکومــت دينــی شــورش کــرده، 
ــد. نمــازی کــه  ــدارد و حتــی نمــاز نمی خوان ــادات اســالمی ن اعتق
ــت  ــر اس ــن خاط ــه اي ــد ب ــورا می خوان ــین در روز عاش ــام حس ام
کــه مــا بــر ايــن اصــل اساســی ديــن تأکیــد داريــم و منکــر ايــن 

نیســتیم.
ــت  ــا آن را قرائ ــران م ــاد و متفک ــورا افت ــه در روز عاش ــی ک اتفاق
ــم  ــريعتی ه ــر ش ــی دکت ــای اصل ــی از کاره ــه يک ــد ک می کنن
ــر  ــی کــه دکت ــه مذهب ــه اســت. همــان مذهــب علی ــن زمین در اي
ــب  ــت؟ مذه ــروز ماس ــش ام ــش پرس ــا آن پرس ــريعتی دارد آي ش
علیــه مذهبــی کــه امــروز مــا داريــم بــا آن زمــان متفــاوت اســت؟ 
ــه  در طــول تاريــخ ماجــرای امــام حســین)ع( فقــط مخالفــان را ب
حرکــت درنیــاورد بلکــه خودآگاهــی شــیعیان را بــاال بــرد و چهارده 
قــرن اســت کــه شــیعه دارد آن را بازخوانــی می کنــد. چــه اتفاقــی 
افتــاد کــه امــام معصــوم بــه اســم ديــن کشــته شــد؟ ايــن مســئله 
ــوان  ــه می ت ــئله ک ــن مس ــذا اي ــت. ل ــیعه اس ــرای ش ــی ب اصل
خــود ديــن را بــا معیارهــای خاصــی ســنجید جــای ترديــد نــدارد. 

ــرارداد. ــی ق ــورد ارزياب ــود م ــن داری را می ش دي
ــدا پرسشــی کــه امــروزه  ــه اســت؛ ابت ــر دو نکت ــد مــن ب ــا تأکی ام
ــل  ــر از مدرنیســم اســت و در مدرنیســم عق مطــرح می شــود متأث
ــل از  ــران  قب ــه در متفک ــی ک ــود. عقل ــم  می ش ــاد حاک ــود بنی خ
انقــالب اســت عقــل خــود بنیاد نیســت. اين هــا متأثــر از مدرنیســم 
نیســتند. در فضــای تفکــر شــیعی و اتفاقاتــی کــه در طــول تاريــخ 
شــیعه رخ داده اســت دارنــد بازخوانــی می کننــد، نــه از منظــر ظهــور 
عقــل مــدرن. تفاوتــی کــه برخــی از انديشــمندان بعــد از انقــالب 
بــا قبــل از انقــالب دارنــد در ايــن اســت کــه آن هايــی کــه تــالش 
می کننــد کــه بــه اســم روشــنفکری دينــی بعــد از انقــالب قرائتــی 
از ديــن ارائــه بدهنــد، اين هــا متأثــر از عقــل مــدرن هســتند. عقــل 
ــاز  ــدرن يکه ت ــل م ــه در عق ــارض دارد، چراک ــن تع ــا دي ــدرن ب م
خــود عقــل اســت و معنــای خاصــی از عقــل اســت و نــه تمامیــت 

عقــل.
در آن، عقــل ابــزاری مبنــا قــرار می گیــرد و وقتی کــه عقــل 
ابــزاری مبنــا قــرار گرفــت شــما می توانیــد بپرســید کــه آيــا مــن 
ــم  ــای قدي ــن ســؤال در دنی ــرم؟ اي ــا نمی پذي ــرم ي ــن را می پذي دي

ــن دار  ــن دي ــا م ــه آي ــید ک ــی می پرس ــود هرکس ــرح ب ــم مط ه
می شــوم يــا نــه؟ امــا اآلن نحــوه پرســش تفــاوت پیداکــرده اســت. 
در دوره ای کــه دوره غیــاب خدايــان اســت دوره ارتباطــات، اينترنت 
ــؤال  ــن س ــی دارد؟ اي ــه نقش ــن داری چ ــت دي ــدن اس و جهانی ش

عقــل مــدرن اســت.
ــگاه  ــن در جاي ــذارد و م ــر بگ ــد تأثی ــا می توان ــا کج ــن داری ت دي
ــرار بدهــم ايــن  ــم ديــن را مــورد پرســش ق عقــل مــدرن می توان
ــا و نوانديشــی  ــای م ــه اين طــرف در دنی ــال ب ــی کــه از اقب ماجراي
ــی  ــر دين ــای فک ــب احی ــم در کت ــال ه ــود اقب ــد. خ ــدا ش ــا پی م
ــان  ــه ادي ــد ک ــان می گوي ــت. ايش ــه اس ــئله پرداخت ــن مس ــه اي ب
ــی  ــنجید. يک ــود س ــالک می ش ــا دو م ــن ب ــر م ــه نظ ــزرگ را ب ب
ــد مخالــف  ــا مــالک اخــالق اســت چــون هیــچ دينــی نمی توان ب
اخــالق باشــد. هــر دينــی توصیــه گــر اخالقیــات اســت. يکــی هم 
به واســطه آن تمدنــی کــه بــه وجــود مــی آورد و ثمــره ای کــه بــه 

ــت. ــد اس ــار می ده ب
ــورد  ــام تحقــق را م ــن در مق مــن حــق دارم بپرســم کــه شــما دي
ــا  ــازه ديــن در مقــام تحقــق ب ــا در مقــام تعريــف. ت ــد ي نظــر داري
ــه  ــک فرق ــان و ي ــک جري ــه ي ــی ب ــن داران يکــی نیســت وقت دي
ــد  ــی بکنی ــی تاريخ ــد ارزياب ــما می توانی ــد ش ــل ش ــی تبدي تاريخ
ايــن فرقــه در طــول تاريــخ چــه کار کــرده و چه نســبتی بــا آن دوره 
تأســیس برقــرار بکنــد. بنابرايــن مســئله اصلــی ايــن نیســت کــه 
آيــا می شــود ديــن را مــورد ارزيابــی قــرارداد. بلکــه مســئله اصلــی 
ــورد پرســش  ــن را م ــوان دي ــدرن می ت ــن اســت کــه باعقــل م اي

ــه؟ ــا ن قــرارداد ي
بــاز تأکیــد می کنــم کــه عقــل مــدرن ســؤال نمی کنــد. مــا بايــد 
ــر اســاس چــه  ــم. ب پیش فرض هــای عقــل مــدرن را تعقیــب کنی
ــما  ــرض ش ــر پیش ف ــد؟ اگ ــر می کن ــی دارد تغیی پیش فرض هاي
ايــن اســت کــه دين بايــد بیايــد و زندگــی اجتماعــی مــن را ازلحاظ 
ماديــات تغییــر بدهــد، نبايــد ايــن انتظــار را از ديــن داشــته باشــیم 
و طبیعــی اســت. ايــن کارکردگرايــی اســت کــه بــر عقــل مــدرن 
ــدرن دو  ــل م ــه در عق ــت ک ــن گف ــم اســت. فرانســیس بیک حاک
ــود را در  ــدف خ ــده و ه ــی ش ــل زمین ــی عق ــد؛ يک ــاق می افت اتف
ــد و  ــن می بین ــز را در زمی ــد و همه چی ــتجو نمی کن ــمان ها جس آس
راه نجــات را علمــی می دانــد و علــم آن ابــزاری اســت کــه بهشــت 
ــده و از  ــی ش ــل خاک ــد و عق ــر می کن ــان میس ــی را برايم زمین

قداســت افتــاده اســت. آيــا اين عقــل انتظــار دارد کــه ديــن زندگی 
ــق دارد  ــی تعل ــه جهان ــن ب ــر بدهــد؟ درصورتی کــه دي مــن را تغیی
ــان ســنتی اســت و هــدف و آرمان هــای انســان را در آن  ــه جه ک

ــد. ــا می بین دنی
چــه مجــوزی وجــود دارد کــه مــن بــر اســاس عقــل مــدرن بیايــم 
ــل  ــای عق ــم و پیش فرض ه ــرار بده ــادی ق ــورد نق ــن را م و دي
ــر  ــن و ه ــر دي ــه ه ــد کارنام ــما می توانی ــرم واال ش ــدرن را بپذي م
ديــن داری و هــر حکومتــی را بررســی کنیــد کــه در ايــن بررســی 
هــم قطعــاً چشــم اندازها تأثیــر دارد. بايــد صحبــت بشــود کــه آيــا 
ــا  ــاورد؟ آي ــاه اقتصــادی بی منظــور شــما ايــن اســت کــه ديــن رف

خــود ديــن ادعــا کــرده اســت؟
اگــر مــا پرســش را اين گونــه طــرح کنیــم کــه ديــن بايــد بهتريــن 
ــل  ــم از چشــم انداز عق ــا داري ــاورد، م ــاه اقتصــادی را فراهــم بی رف
مــدرن نــگاه می کنیــم. بايــد ببینیــم کــه خــود ديــن چــه هدفــی 
ــد  ــاًل می گوي ــد. مث ــه می ده ــادی ارائ ــول اقتص ــر و تح را در تغیی
ــه  ــذا توجــه ب ــد اقتصــادی ربايــی باشــد. ل کــه اقتصــاد شــما نباي
نــوع ســؤال مهــم اســت. منظــور مــن هــم ايــن نیســت کــه الحاد 
ــود داشــته اســت  ــخ بشــر وج ــدارد، الحــاد در طــول تاري ــود ن وج
ــر اســت دارم از  وقتــی مــن می گويــم کــه ديــن داری اجتناب ناپذي
همــان چشــم اندازی کــه آقــای دکتــر محدثــی نــگاه می کنــد بــه 

ــم. ــگاه می کن ــئله ن مس
در اجتمــاع بشــری شــما نمی توانیــد حیــات ديــن را جمــع کنیــد، 
چــه بخواهیــد يــا نخواهیــد نقــش سیاســی هــم خواهــد داشــت. 
ــه ايــن متوجــه شــده اند کــه تفــاوت  ــا امــروز ب امــا متفکــران دنی
ــد در  ــش بودن ــرن پی ــه دو ق ــانی ک ــان و روانشناس ــه شناس جامع
ــده در  ــک پدي ــن ي ــروزه متوجــه شــدند کــه دي ــن اســت. ام همی
حیــات بشــری اســت و قابل حــذف نیســت. علیرغــم اينکــه الحــاد 
هــم وجــود دارد. باالخــره به عنــوان يــک نیــرو و قــدرت در جامعــه 
ــه  ــود دارد ب ــه بشــری وج ــه در جامع ــی را ک ــود دارد و معادالت وج

ــم. ــذف کنی ــم آن را ح ــد و نمی توانی ــم می زن ه
ــم  ــاد ه ــد الح ــما می توانی ــه ش ــت ک ــن نیس ــر اي ــر س ــث ب بح
داشــته باشــید. امــا دقــت کنیــد کــه اآلن اکثريــت نزاع هايــی کــه 
در دنیــا رخ می دهــد بــه ديــن داران تعلــق دارد. تــازه تعــداد بســیار 
کمــی هســتند کــه ملحدنــد و مــن معتقدم کــه ملحــد واقعــی پیدا 
نمی شــود ممکــن اســت کــه فــردی بــه يــک ديــن خــاص بــاور 
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نداشــته باشــد.
ــروز  ــت و ام ــدرن اس ــای م ــدنی در دنی ــذف ناش ــدرت ح ــن ق دي
معــادالت قــدرت بــر اســاس توزيــع ديــن داران اســت. بــر اســاس 
توزيــع اديــان مختلــف بحــث می شــود. لــذا بــه نظــر مــن ازلحــاظ 

ــم. ــث کنی ــم بح ــم نمی توانی ــی ه ــم انداز اجتماع چش
بحــث درون دينــی و بــرون دينــی بــه يــک معنــا درســت و به يک 
معنــا نادرســت اســت. اگــر مــا فکــر می کنیــم کــه می توانیــم تمام 
ــم و  ــار بگذاري ــن در درون خــود دارد را کن ــی کــه يــک دي ادعاهاي
فقــط مثــاًل از منظــر جامعه شناســی يــا معرفت شناســی ...ببینیــم؛ 
ــد امــا  بايــد گفــت کــه هرچنــد برخی هــا ايــن کار را انجــام داده ان
خــود ماهیــت و سرشــت ديــن به گونــه ای اســت کــه شــما 
ــن  ــر اي ــه ب ــردازی ک ــد. آن نظريه پ ــن کار را بکنی ــد اي نمی توانی
اســاس عمــل می کنــد، دچــار مشــکل خواهــد شــد. نــگاه حذفــی 
بــه ديــن نمی شــود داشــت، بلکــه بايــد باورهــای دينــی را فهمیــد. 
ــرون  ــگاه ب ــر اســاس آن ن ــد. ب ــی را فهمی ــال و مناســک دين اعم

دينــی داشــته باشــید.
ــود دارد.  ــه وج ــاهده و نظري ــن مش ــه ای بی ــر رابط به عبارت ديگ
ــا  ــد ي ــود می آي ــه وج ــه ب ــد نظري ــت و بع ــاهده هس ــا اول مش آي
اول نظريــه و بعــد مشــاهده اســت؟ ايــن بحــث مهمــی اســت کــه 
اآلن هــم بــه ايــن نتیجــه رســیده اند کــه اصــاًل بــه ايــن صــورت 
نیســت کــه ايــن را تفکیــک کنیــد. در مقــام عمــل تمايــزی کــه 
ــع  ــز قاط ــک تماي ــويم ي ــل می ش ــاهده قائ ــه و مش ــن نظري بی
ــان  ــه می ــزی ک ــده اســت. تماي ــا بســیار لغزن ــرز آن ه نیســت و م

ــن صــورت اســت. ــه اي ــی هســت هــم ب ــی و درون ــگاه بیرون ن
ــا ايــن شــرط کــه  شــما می توانیــد نــگاه بیرونــی داشــته باشــید ب
پیش فرض هــای ايــن نــگاه خــود ماهیــت و سرشــت ديــن 
ــی  ــی داشــته باشــید طبیع ــگاه درون ــد ن ــد. می توانی ــن نبرن را از بی
اســت کــه صــرف نــگاه درونــی نیســت بلکــه شــما يــک ســری 
و  داريــد  و...  جامعه شــناختی  متافیزيکــی،  پیش فرض هــای 
آن هــم بــرای خــودش يــک ســری لــوازم دارد. از هــر جــا شــروع 
ــه يــک  ــد ب ــی می توانی ــگاه بیرون ــی چــه ن ــگاه درون ــد چــه ن کنی
پیش فرض هايــی برســید و درجايــی همخوانــی و تعــارض را 
ــم چشــم اندازی داشــته باشــیم  ــا می توانی ــد. اينکــه م کشــف کنی
کــه متأثــر از هیــچ جــا نباشــد و بگويــم کــه مــن عــاری و فاقــد 
هرگونــه پیــش داوری هســتم و دارم پديــده ديــن را داوری می کنــم 

ــه نظــرم جــای بحــث دارد. ب
شــايد مــا در قــرن هجدهــم بــر اســاس فلســفه علــم در آن زمــان 
ــروزی  ــم ام ــا فلســفه عل ــم ام ــی بکنی ــن ادعاي می توانســتیم چنی
ــه مــا نمی دهنــد. واقعــاً هیــچ دانشــمندی عــاری  ايــن اجــازه را ب
از پیــش داوری نیســت. بايــد ايــن پیش داوری هــا مناســب انتخــاب 
ــد از  ــن می توانی ــت دي ــن و ماهی ــای دي ــا فض ــب ب ــوند. مناس ش
ــه ديــن نــگاه کنیــد و هــم از زاويــه درون  چشــم اندازی بیرونــی ب
ــن اســت کــه  ــد. مســئله اي ــگاه کنی ــن ن ــه دي ــد ب ــی می توانی دين
ــن  ــال م ــرض مث ــه ف ــد. ب آن چشــم انداز را مناســب انتخــاب کنی
می گويــم کــه فقــط بــر اســاس تقســیم کار اجتماعــی کــه دورکیم 
ــن  ــم، اي ــه بکن ــالمی ارائ ــالب اس ــی از انق ــم قرائت ــد بیاي می گوي
غلــط اســت. پیدايــش انقــالب اســالمی صرفــاً معلــول تقســیم کار 
اجتماعــی نیســت، عناصــر فرهنگــی را بايــد ديــد. اگــر مــا در مقام 
يــک محقــق واقعــی هســتیم بايــد نظرياتمــان تــا حــدی بــه خود 

محتــوای ديــن هــم توجــه داشــته باشــد.
محدثی:آقــای دکتــر قائمــی نیــا بحــث خــرد خــود بنیــاد را مطــرح 
ــی  ــش های نوين ــش ها پرس ــن پرس ــع اي ــه در واق ــد و اينک کردن
ــه موضــوع شــدگی  ــم ک ــاز بحــث م گفت ــن هــم در آغ اســت. م
ــرکات  ــن را يکــی از ب ــده اي ــی اســت و از قضــا بن ــر نوين ــن ام دي
ــازه را  ــن اج ــودش اي ــه خ ــان ب ــه انس ــم ک ــدرن می دان ــای م دنی
ــه  ــد، من جمل ــرار بده ــد ق ــورد نق ــز را م ــه  چی ــه هم ــد ک می ده

ــرار بدهــد. ــورد پرســش ق خــود خــرد و حــدود خــرد را م
ــت  ــا می گف ــه م ــه ب ــی ک ــدگاه کهن ــه دي ــن اســت ک تصــورم اي
ــداً در جهــان باقــی  ــد و بع ــد بپذيري ــن می کن ــی را کــه دي ادعاهاي
از ثمــرات آن اســتفاده خواهیــد کــرد، ادعــای معقــول و پذيرفتــه ای 
ــا را وعــده نســیه می دهــد و انســان  ــن م ــا دي ــن معن نیســت. بدي
عاقــل بــه قــول خیــام کــه می گفــت در آنجــا بــه مــا می خواهیــد 

ــه  ــم، چ ــا داري ــا را در اينج ــا اين ه ــه م ــد، وقتی ک ــت بدهی بهش
ــوض  ــیه ع ــا نس ــد را ب ــل نق ــان عاق ــر انس ــت. مگ ــازی اس نی
می کنــد؟ ايــن ســخن را کــه شــما ديــن را بپذيريــد کــه باالخــره 
فوايــدی خواهــد داشــت و شــما اآلن نمی فهمیــد، امــا بعــداً 
ثمــرات آن را دريافــت خواهیــد کــرد، ســخن خردپســندی نیســت 
و انســان خردمنــد نمی توانــد بــر اســاس ايــن ســخن زندگــی اش 
را بنــا کنــد. او خواهــان ايــن اســت کــه اگــر ديــن آثــار متعالــی آن 
ــن جهــان هــم داشــته  ــی در همی ــی دارد، الاقــل ويژگی هاي جهان
ــر  ــن فک ــذا م ــم. ل ــی بکنی ــر زندگ ــان ها بهت ــا انس ــه م ــد، ک باش
می کنــم يکــی از دســت آوردهــای خــرد خودبنیــاد همیــن اســت.
اتفاقــاً مــن فکــر می کنــم کــه در ســنت اديــان ابراهیمــی چــه در 
ــالم  ــه در اس ــیحیت و چ ــه در مس ــرائیل و چ ــای بنی اس ــام انبی پی
ــا  ــخن انبی ــا در س ــرد. م ــرار می گی ــد ق ــورد نق ــدت م ــن به ش دي
مرتــب می بینیــم کــه ديــن زمانه شــان را مــورد نقــد قــرار داده انــد. 
بدتريــن توهین هــا و ســخنان پرخاشــگرانه علیــه عالمــان ديــن در 
انجیــل و قــرآن آمــده اســت. عالمــان ديــن را بــه چارپايانــی کــه 
ــه کالم  ــرده اســت. کســانی ک ــد تشــبیه ک ــاب حمــل می کنن کت

ــد. ــف می کنن ــدا را تحري خ
ــراد  ــه او اي ــودی ب ــون يه ــه روحانی ــی ک ــی زمان ــرت عیس حض
ــا آدم هــای منحــرف )فاحشــه(،  ــو مــدام ب ــد کــه چــرا ت می گرفتن
ــی، در  ــت می کن ــینی و صحب ــز می نش ــر و بی چی ــت، فقی بدبخ
ــن فاحشــه ها  ــه اي ــن اســت ک ــه ممک ــد ک ــا می گوي ــخ آن ه پاس
بــه ملکــوت خــدا راه پیــدا  کننــد، امــا شــما روحانیــان ديــن يهــود 
بــه ملکــوت خــدا راه پیــدا نمی کنیــد. به عبارت ديگــر، مــا در 
ــه  ــه ب ــم ک ــدی ای می بینی ــای ج ــی نقده ــان ابراهیم ــنت ادي س
ديــن وارد می شــود. آن نــگاه نقادانــه مــا از اديــان را می بینیــم کــه 
در واقــع بــه نیروهــای دينــی بزرگ تريــن نقدهــا را وارد می کنــد و 
ــد  ــی کــه ديــن می توان آن آفــت  هــا، آن آســیب ها و نقــش مخرب
وارد بکنــد، در خــود اســالم می توانــد تحقــق پیــدا کنــد و از قضــا 

پیداکــرده اســت.
نــگاه نقادانــه ای کــه در بــاب شــعبه شــعبه شــدن ديــن در قــرآن 
ــده  ــعبه ش ــعبه ش ــن ش ــالم دي ــود اس ــه در خ ــم ک ــده می بینی آم
ــواره دارد در  ــنن هم ــیع و تس ــن تش ــه ای بی ــای فرق ــد نزاع ه و بع
ــیاره   ــد س ــر می خواه ــه بش ــرد. درحالی ک ــی می گی ــان قربان جه

ــد. ــته باش ــز داش ای صلح آمی
ــد  ــا کمــک می کن ــه م مــن معتقــدم کــه عقــل مــدرن از قضــا ب
کــه جنبه هــای مخــرب ديــن را  بشناســیم و بــه آن فکــر کنیــم، 
تفکــر مــدرن کمــک کــرد برخــی از امکانــات درون ديــن کــه در 
اعصــار کهــن قابــل تحقــق نبــود تحقــق پیــدا کندبنابرايــن، مــن 
ــه  ــد ک ــا کمــک می کن ــه م ــدرن از قضــا ب ــل م ــدم کــه عق معتق
جنبه هــای مخــرب ديــن را بشناســیم و بــه آن فکــر کنیــم. عقــل 
ــا را بشــنويم و  ــط وعده ه ــه فق ــرد ک ــا نمی پذي ــر از م ــدرن ديگ م
آن هــا را بررســی نکنیــم. در صورتی کــه اکنــون مــا ارزيابــی پــس 
از تحقــق هــم خواهیــم کــرد. مــا می خواهیــم بســنجیم کــه آيــا 
قــول و فعــل بــا هــم تطبیــق دارد يــا نــه. بــه نظــر مــن ايــن امــر 
ــم  ــه مدرنیس ــن را ب ــد اي ــما می خواهی ــت. ش ــه ای اس خردمندان
منتســب بکنیــد. مــن از ايــن حیــث کــه مــدرن زيســت بکنــم و 
مــدرن فکــر بکنــم هیــچ مشــکلی نــدارم و از قضــا فکــر می کنــم 
ــات  ــرای اينکــه برخــی از امکان کــه تفکــر مــدرن کمــک کــرد ب
درون ديــن کــه در اعصــار کهــن قابــل تحقــق نبــود، تحقــق پیــدا 

بکنــد و بســتری بــرای حضــور و بــروز پیــدا کنــد.
مــن تصــور می کنــم کــه لزومــاً عقــل مــدرن ضــّد دينــی نیســت. 
ــفه  ــاب فلس ــیرر در کت ــه کاس ــددی از جمل ــران متع ــن را متفک اي
روشــنگری مــورد بحــث قــرار داده اســت. بســیاری از مدرنیســت ها 
ــزرگ  ــوفان ب ــیاری از فیلس ــتند. بس ــن داری هس ــان های دي انس

ــن داری اســت. ــاده دي ــت انســان فوق الع ــدرن همینطــور، کان م
ــود  ــی وج ــن داری ضديت ــم و دي ــن مدرنیس ــاً بی ــن، لزوم بنابراي
ــر  ــا فک ــی  نی ــر قائم ــای دکت ــس آق ــن برعک ــا م ــدارد و از قض ن
ــدرن  ــد، م ــنتی باش ــه س ــش از اينک ــريعتی بی ــه ش ــم ک می کن
ــو  ــه  نح ــالب راه او را ب ــس از انق ــی پ ــنفکران دين ــت و روش اس
ديگــری ادامــه مــی دهنــد. اگــر چــه در بیــن روشــنفکران دينــی 
ــم و  ــت بکنی ــت صحب ــپ و راس ــاح چ ــم از دو جن ــا می توانی م

شــريعتی در واقــع يــک روشــنفکر دينــی انتقــادی اســت. امــا ايــن 
کــه نســبت او بــا تفکــر مــدرن چیســت، مــن فکــر می کنــم کــه 
ــانی و  ــی، انس ــیری عقالن ــد تفس ــد و می کوش ــدرن می انديش او م
ــد و از قضــا او شــخصیتی اســت  ــه بکن ــن ارائ رهايی بخــش از دي

ــد. ــان می کن ــن بی ــرای دي ــی ب ــرون دين ــاری ب ــه معی ک
برخــالف آيــت اهلل مطهــری کــه بــه تأکیــد می گويــد کــه انقــالب 
اســالمی يعنــی اينکــه مــا بايســتی انقــالب را با اســالم بســنجیم، 
شــريعتی کامــاًل برعکــس می گويــد و می گويــد اســالم انقالبــی؛ 
ــن  ــار دي ــا معی ــد. اينج ــاد بکن ــول ايج ــد تح ــه بتوان ــالمی ک اس
نیســت، معیــار امــر بیرونــی اســت. اگــر ديــن و اســالم، انقالبــی 
بــود مــورد قبــول اســت و اگــر توجیه گــر بــود مــورد قبــول نیســت. 
ــام موســی  ــا ام ــد. ي ــه می کن ــی ارائ ــرون دين ــاری ب ــی او معی يعن
ــان. ــرای ادي ــه انســان ب ــرای انســان و ن ــان ب ــد ادي صــدر می گوي

يعنــی مــا بــا معیارهــای بیرونــی دربــاره  ديــن قضــاوت می کنیــم 
ــانی و  ــن انس ــا دي ــه آي ــم ک ــرار می دهی ــی ق ــورد ارزياب و آن را م
ــد  ــه باي ــت ک ــن اس ــث همی ــت. بح ــا نیس ــت ي ــی هس اخالق
ــن  ــه دي ــان را ب ــت خودم ــور دربس ــم و به ط ــی بکنی آسیب شناس
واگــذار نکنیــم، مــا ديــن داران بیــش از هــر کــس ديگری بايســتی 
مواظــب ديــن باشــیم کــه ديــن فاســد نشــود، چراکــه ديــن هــم 

مســتعد فســاد اســت.
ــف  ــق از تعري ــام تحق ــه مق ــم ک ــم بگويی ــی می خواهی ــا ک ــا ت م
جداســت. باالخــره ايــن پرســش مطــرح می شــود کــه آيــا نســبتی 
ــا آن چیــزی کــه تعريف شــده  بیــن آن چیــزی کــه تحقق يافتــه ب
وجــود دارد يــا نــدارد؟ اگــر بگويــم نــه، اســالم در ذات خــود نــدارد 
ــی  ــا ک ــت، ت ــلمانی ماس ــت از مس ــه هس ــب ک ــر عی ــی / ه عیب
ــه از  ــت ک ــن اس ــث اي ــم؟ بح ــخن را بگويی ــن س ــم اي می خواهی
ذاتــی صحبــت می کنیــد کــه ناموجــود اســت. ايــن ديــن کارنامــه  
دينــی دارد و زمانــی کــه تحقــق پیــدا می کنــد، گاه نتايــج منفــی 

دارد.
ــورد  ــد و آرام آرام م ــذاب باش ــن داران ج ــرای دي ــد ب ــن نمی توان اي
ــه اينجــا می رســد کــه  ــرد و آرام آرام بشــر ب تشــکیک قــرار می گی
ــوت  ــا در خل ــه م ــا اينک ــیم. ي ــش ببخش ــه لقاي ــش را ب ــا عطاي م
خصوصــی خــود ديــن دار باشــیم. اگــر می خواهیــم کــه ديــن بپايــد 
و مؤثــر باشــد و همچنــان بــازار گــرم خود را داشــته باشــد، بايســتی 
آن را آسیب شناســی بکنیــم. بايســتی وجوهــی کــه می توانــد 
ــه  ــیم ک ــب باش ــم و مواظ ــی بکنی ــد را آسیب شناس ــرب باش مخ
ــات  ــن آف ــار چنی ــم، دچ ــه می کنی ــه عرض ــی ای ک کاالی فرهنگ
خطرناکــی نشــود. نمی توانیــم بگويیــم کــه همیشــه ماننــد داعش 
بــوده اســت و داعــش هــم کــه اســالمی نیســت. نــه آقــا داعــش 
هــم بخشــی از تاريــخ اســالم اســت. قرائتــی از اســالم اســت کــه 
ــه گروهــی  ــن امــکان را خــود اســالم ب چنیــن مخــرب اســت، اي

ــد. ــا کن ــن مخــرب نقــش ايف می دهــد کــه چنی
ــی  ــر محدث ــای دکت ــخنان آق ــه را از س ــد نکت ــن چن ــا: م قائمی نی
ــه نظــرم  ــم. مــن وارد محتــوی نشــدم و ب از هــم تفکیــک می کن
ــردم صــورت  ــه عــرض ک ــی ک ــوع سوءبرداشــت از مطالب ــک ن ي
گرفــت. در تقابــل عقــل مــدرن باعقــل دينی مــن اســالم را مطرح 
ــن را  ــت می خواســت دي ــه کان ــرا ک ــه مســیحیت را؛ چ ــردم و ن ک
تغییــر بدهــد، مســیحت را تغییــر داد و مذهــب پروتســتان پیدا شــد. 
پروتســتان بــه يــک معنــا معلــول پیدايــش دنیــای مــدرن اســت.

پروتســتان الگــوی ديــن مــدرن اســت، غیــاب خــدا بــه  تمام معنــا 
در آن نشــان داده شــده اســت. پروتســتان دينــی اســت کــه غیــاب 
ــور  ــا حض ــالمی م ــر اس ــت. در تفک ــدا در آن هس ــری خ حداکث
ــود  ــر روی خ ــد ب ــا باي ــث م ــذا بح ــم. ل ــدا راداري ــری خ حداکث
اســالم متمرکــز بشــود. مســیحیت يــک ماجــرای متفاوتــی دارد. 
پیدايــش پروتســتان و امثالهــم و حرف هايــی کــه کانــت و هــگل 
و... می گوينــد، يک فــاز ديگــری می خواهــد کــه مــن وارد آن 

نمی شــوم.
بحــث مــن متمرکــز بــر ايــن نکتــه اســت کــه ايدئولــوژی، تفکــر 
ــا  ــت. آي ــدا اس ــری خ ــور حداکث ــه حض ــل ب ــه قائ ــه ک ــر چ و ه
ــاًل  ــن اص ــث م ــد؟ بح ــدا می کن ــا ج ــرت را از دنی ــن آخ ــن دي اي
ــن را  ــیس بیک ــای فرانس ــه حرف ه ــن وقتی ک ــت. م ــن نیس اي
توضیــح می دهــم منظــورم ايــن نیســت کــه ديــن بــه دنیــا نظــر 
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ــالب  ــل از انق ــی در قب ــژه متفکران ــدارد. اصــاًل در اســالم و به وي ن
قرائت هايــی داشــتند کــه معتقــد بودنــد کــه ديــن ناظــر بــه آخرت 

ــد. ــی کردن ــی دنیاي ــد و ارزياب ــا آمدن ــت. برخی ه اس
ــالم   ــگاه اس ــد از ن ــاًل نمی توان ــم دارد و اص ــی ه ــد دنیاي ــن بُع دي
ــتی  ــی به درس ــر محدث ــای دکت ــد و آق ــا نباش ــه دنی ــر ب ــط ناظ فق
ــر  ــد يکديگ ــان ناق ــود ادي ــخ خ ــول تاري ــه در ط ــد ک ــاره کردن اش
بودنــد. ايــن نکتــه هــم کــه مدرنیســم بــرای مــا خــوب اســت بــه 
ــای مدرنیســم  ــه مــا آگاهــی می دهــد و از مزاي ايــن معنــی کــه ب

ــرم. ــن می پذي ــم م ــت را ه اس
مدرنیســم يــک تیــغ دو لبــه اســت، از يک جهــت عقــل همــه کاره 
شــده، ايــن عقــل، عقــل ســنتی نیســت و بــه خــودش حــق حــق 
ــن  ــداف بشــر را تعیی ــه اه ــد. حــق اينکــه هم ــز را می ده همه چی
ــه  ــی ب ــن ازجهت ــا دي ــرد. ام ــرار می گی ــن ق ــر دي ــذا در براب ــد، ل کن
ــه  ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــن هدف ــق دارد. دي ــنتی تعل ــای س دنی
دنیــا را هــم در پرتــو آن هــدف می بینــد، هــدف ديــن ايــن 
ــا  ــد. م ــرمايه داری کن ــاد س ــاًل اقتص ــاد را مث ــه اقتص ــت ک نیس
ــن  ــی و همچنی ــم. کارکردگراي ــگاه کنی ــه ن ــد کارکردگرايان نباي
ــک  ــتند. پراگماتی ــدرن هس ــل م ــی عق ــی اصل ــی ويژگ عمل گراي
بــودن عقــل مــدرن کــه می خواهــد همه چیــز را خیلــی عجوالنــه 

ــه نظــرم مشــکل اســت. ــد ب ــی کن ــی ارزياب ــدت کوتاه و در م
آن حــرف هــگل کــه ديالکتیــک را در تاريــخ می بینــد از 
يک جهــت حــرف خوبــی اســت. خــود ديــن و ديــن داری در 
طــول تاريــخ اديــان همديگــر را نقــد کردنــد و هــر دينــی می آمــد 
می خواســت مشــکالتی کــه در ديــن قبلــی پیداشــده را حــل کنــد. 
ــم. ــا می بینی ــان هــم م ــخ ادي ــوع ديالکتیــک را در تاري ــن ن ــذا اي ل

امــا مشــکلی کــه مــن دارم ايــن اســت کــه آقــای دکتــر محدثــی 
ــن  ــن اي ــؤال م ــت. س ــالم دانس ــای اس ــزء قابلیت ه ــش را ج داع
اســت کــه منظــور شــما از اســالم چیســت؟ شــما آن چیــزی کــه 
ــده را  ــالم تأسیس ش ــوان اس ــر به عن ــخ بش ــارج و تاري ــم خ در عال
می بینیــد؟ آيــا منظورتــان از اســالم ايــن رفــت و برگشــتی اســت 
ــیس دارد؟  ــق در دوره تأس ــف و تحق ــام تعري ــالم در مق ــه از اس ک

بايــد مقــام نظــر و عمــل را جــدا دانســت.
بــه فــرض مثــال مــا اآلن بیايیــم بگويیــم کــه مارکسیســم چــون 
ــود شکســت خــورد.  ايده هــای سیاســی – اجتماعــی اش اشــتباه ب
خــب مقــام عمــل را بايــد از مقــام نظــر جــدا کنیــم. مارکسیســم 
ــاس  ــر اس ــم، ب ــی کنی ــر بررس ــام نظ ــم از مق ــر می خواهی را اگ
ــام  ــر در مق ــم و اگ ــی کنی ــد بررس ــف باي ــام تعري ــای مق مالک ه
ــر اســاس مالک هــای  ــد ب ــد، باي ــد بررســی کنی عمــل می خواهی
ــط کــرد.  ــد باهــم خل ــد و اين هــا را نباي ــام عمــل بررســی کنی مق
هرکــدام يــک فضــای جداگانــه اســت و خلــط ايــن دو فضــا باعث 
ــرار  ــروزی تک ــای ام ــه در دنی ــی ک ــان مغالطات ــه هم ــود ک می ش
می شــود را تکــرار کــرد  و حتــی طالبــان وداعــش را هــم اســالم 
بدانیــم. جــای اعتبــار معرفتــی را بايــد پیــدا کــرد. مشــکل اختالف 

ــت. ــن اس ــا اي قرائت ه
ــرق  ــن دو ف ــان اي ــرم و می ــا را می پذي ــالف  فرهنگ ه ــن اخت م
قائلــم. اختــالف قرائت هــا همــان مشــکل قرائت هــا را دارد 
و اعتبــار معرفتــی را کنــار می گــذارد و اصــاًل بحــث اعتبــار 
معرفتــی نمی کنــد. بحــث از ظهــورات اجتماعــی می کنــد. 
ــت  ــاز اس ــما ب ــت ش ــا دس ــالف فرهنگ ه ــم اخت ــی می گويی وقت
و می توانیــد اعتبــار معرفتــی آن را بســنجید. کجــای ايــن اســالمی 
اســت کــه پیامبــر گفــت؟ پیامبری کــه پیامبــر رحمــت بود آيــا اين 
ــالم  ــود اس ــه خ ــد ک ــن را می گويی ــما اي ــار ش ــت؟ يک ب را می گف
ايــن قابلیت هــا را دارد کــه داعــش ظهــور کنــد وقتی کــه آن رفــت 
و برگشــتی کــه میــان مقــام نظــر، ديــن در مقــام تعريــف بــا دوره 
ــده  ــا تشکیل ش ــرای م ــع ب ــک دوره مرج ــد ي ــگاه کنی ــیس ن تأس
اســت. همــه  چیــزی کــه در تاريــخ پیــدا می شــود، بايــد بــر اســاس 

ــود. ــدا می ش ــی پی ــارات معرفت ــم. اعتب ــازی کنی آن دوره بازس
ــگاه  ــم، آن ن ــم برگردي ــدا گفت ــه در ابت ــه ک ــان نکت ــه هم ــر ب اگ
ــرای خــود  ــی ب ــا حــدی پذيرفته شــده اســت کــه مجال ــی ت بیرون
موضــوع ديــن باقــی بمانــد. اگــر شــما ديــن را مــورد پرســش قــرار 
می دهیــد بايــد پرســش تــان سرشــت ديــن را نابــود نکنــد. ديــن 
بــرای خــودش ادعايــی دارد. لــذا شــما هــر مرحلــه ديــن داری يــا 

خــود ديــن را می ســنجید بايــد آن ادعاهــا را هــم لحــاظ کنیــد. مــا 
حق داريــم امــروزه ايــن جريانــات متفــاوت اســالمی کــه پیداشــده 
و ادعــای اســالمی شــدن را می کننــد، مــورد ارزيابــی قــرار بدهیــم. 
ــن کار را می کــرد. تشــیع  ــر شــريعتی هــم اي همان طــور کــه دکت

علــوی را مقابــل تشــیع صفــوی قــرار مــی داد.
 شــريعتی بــه عقــل مــدرن تعلــق نــدارد. اگــر عقــل مــدرن باشــد 
ــه اصــاًل  ــد ک ــی داري ــه حق ــر شــريعتی می پرســد شــما چ از دکت
ــت؟  ــالب چیس ــاًل انق ــید؟ اص ــن بکش ــوزه دي ــه ح ــالب را ب انق
شــريعتی بــرای ديــن و ديــن داری ارزش تعريــف می کنــد. انقالبــی 
ــم؟  ــالب کنی ــد انق ــرا باي ــا چ ــد. م ــداد می کن ــودن را ارزش قلم ب
مــن چــه نیــازی بــه انقــالب دارم؟ مــن بايــد دنیــا را بســازم. چــه 
نیــازی دارم تحلیــل سیاســی بدهــم. چــه نیــازی دارم کــه اصــاًل به 
ــم. يعنــی حذف شــده اســت کــه مشــکل ايجــاد  ــن رجــوع کن دي

می کنــد.
ــه  ــت ک ــت اس ــده و از اين جه ــب ش ــن غاي ــدرن دي ــل م در عق
ــق دارد و  ــنتی تعل ــای س ــه دنی ــريعتی ب ــه ش ــم ک ــد می کن تأکی
ــما  ــی ش ــدرن را دارد. زمان ــر م ــی از مظاه ــنتی برخ ــای س در دنی
می گويیــد عقــل مــدرن را در دنیــای ســنتی دارد بازخوانــی 
ــی  ــدرن را بازخوان ــل م ــر عق ــد مظاه ــار می گوي ــد يک ب می کن
ــل از  ــمندان قب ــه انديش ــن اســت ک ــر اي ــن ب ــاد م ــد. اعتق می کن
انقــالب هنــوز باعقــل مــدرن مواجــه نشــده بودنــد. شــايد مــا هــم 
ــا مظاهــر آن بیشــتر  ــا ب ــه آن صــورت مواجــه نشــديم ام ــوز ب هن

ــردم. ــاره ک ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه شــديم ک مواج
ــود مســئله اصلــی  ــده ب ــه نظــر مــن اگــر شــريعتی اآلن زن ــذا ب ل
ــت و از  ــناس اس ــود. او جامعه ش ــدن ب ــن جهانی ش ــرای او همی ب
ــل  ــالم را ح ــن اس ــائل دي ــد مس ــی می خواه ــر جامعه شناس منظ
کنــد. داعــش برايــش مســئله بــود. پیدايــش داعــش را در دنیــای 
ــه داعــش  ــاد ک ــی افت ــه اتفاق ــم؟ چ ــب کنی ــه تعقی اســالم چگون
پديــدار شــد؟ مســئله اصلــی عقــل ســنتی ايــن مســائل نبــود. آن 
بــا برخــی از مظاهــر دنیــای مــدرن ماننــد انقــالب و ...ارزش هــای 
ــال  ــنتی دنب ــر س ــان تفک ــه آن را در هم ــود ک ــه ب ــی مواج خاص
می کــرد و اختالفاتــی کــه میــان انديشــمندان دوره قبــل از 

ــن منظــر اســت. ــوده از اي ــالب  ب انق
محدثــی: مــن فکــر می کنیــم نیــاز اســت کــه اندکــی بــه مبانــی 
معرفتــی بحــث بیشــتر توجــه کنیــم. تصــور مــن ايــن اســت کــه 
اگــر بگويیــم کــه يــک ذاتــی از ديــن در جايــی وجــود دارد کــه در 
ــر مارکــس  ــر بخواهــم از تعبی ــام تحقــق ظاهــر نمی شــود، اگ مق
اســتفاده بکنــم، ايــن بــه گمــان يــک آگاهــی کاذب اســت. بحــث 
ــروز و  ــم و ب ــا هیچ وقــت ظهــورات آن را نمی بینی ــزی کــه م از چی
ظهــور تاريخــی نــدارد، بــه نظــر مــن اين يــک نــوع آگاهــی کاذب 
ــه  ــه هیچ گون ــه ب ــد ک ــزی می کن ــه چی ــوش ب ــا را دل خ اســت. م

بــه آن دسترســی نداريــم.
لــذا مــن بــا ايــن انديشــه چنــدان موافــق نیســتم کــه در واقــع می 
ــام تحقــق و تعريــف ديــن وجــود  ــان مق ــد هیــچ نســبتی می  گوي
ــاری  ــن و آث ــای دي ــن آموزه ه ــه بی ــم ک ــم بگويی ــدارد. نمی توانی ن
کــه ايــن آموزه هــا ايجــاد می کننــد هیــچ نســبتی برقــرار نیســت. 
نمی توانیــم بگويیــم کــه اعتقــاد بــه خــدا هیــچ آثــاری نــدارد. ايــن 
اعتقــاد آثــاری از جملــه روانــی و اجتماعــی دارد. آثــار آمــوزه ای هم 

دارد.
ــه  ــت ک ــوان گف ــاری دارد. نمی ت ــروف و نهــی از منکــر آث امربه مع
ايــن آمــوزه هیــچ اثــری نــدارد. نســبتی بیــن آثــار آموزه هــا و خــود 
ــا و  ــار آموزه ه ــم از آث ــن می توان ــذا م ــت. ل ــرار اس ــا برق آموزه ه
آثــار باورهــای ديــن  برقــرار کنــم و خــود آن آموزه هــا را هــم نقــد 
ــان  ــان در زندگی م ــه باورهايم ــم ک ــا بگويی ــود م ــم. نمی ش بکن
ــرات از آن  ــن تأثی ــه اي ــر دارد ک ــر تأثی ــدارد. اگ ــری ن ــچ تأثی هی
ــار  ــی آث ــد و ارزياب ــع نق ــم به تب ــن می توان ــس م ــت. پ باورهاس

باورهــا، خودباورهــا را هــم نقــد کنــم.
ــی  ــار معرفت ــا اعتب ــه م ــت ک ــن نیس ــا اي ــث م ــالوه، بح ــه  ع ب
آموزه هــا را ناديــده بگیريــم. حتمــاً بايــد آموزه هــای دينــی را هــم 
از لحــاظ معرفتــی مــورد بررســی قــرار بدهیــم. امــا اين معیــار برای 
ارزيابــی و ســنجش ديــن کافــی نیســت. اگــر مــا فقــط بــه ايــن 
ــی  ــی بررس ــاظ معرفت ــط از لح ــا را فق ــه آموزه ه ــم ک ــنده کنی بس

ــی  ــار بیرون ــتی آث ــت. بايس ــی نیس ــن کاف ــم اي ــه گمان ــم ب کنی
ــن  ــه اي ــه ب ــانی ک ــم کس ــم. ببینی ــی بکنی ــم بررس ــا را ه آموزه ه
باورهــا باورمنــد هســتند زندگی شــان بــه چــه ســمتی پیــش رفتــه 
اســت و چگونــه زيســته اند و ايــن آمــوزه چــه آفريده هايــی داشــته 
اســت؟ آيــا ايــن زندگــی در مجمــوع مثبــت بــوده اســت يــا نــه؟
بــه يــک معنــای کلــی تصــور می کنــم می شــود تصــور فلســفی 
شــريعتی را بــه دودســته کالن تقســیم کــرد؛ تفکــری کــه 
ــه  ــرد ک ــتجو ک ــا جس ــد در گزاره ه ــط باي ــق را فق ــد حقاي می گوي
بــه آن کالم محــوری، ســخن محــوری يــا معرفــت محوريگفتــه 
ــا لوگــوس  ــا ســخن ي ــط در کالم ي ــت را فق ــن حقیق می شــود. م
ــی   ــر قائم ــای دکت ــه مدع ــم ک ــور می کن ــم. تص ــتجو می کن جس
ــم در  ــن را بیايی ــا دي ــه م ــرد ک ــای می گی ــته ج ــن دس ــا در اي نی
ــا  ــس. ام ــم و ب ــی بررســی بکنی ــه لحــاظ معرفت ــا ب ــام آموزه ه مق
بــه گمــان م دســتگاه فکــری شــريعتی در واقــع، ضــّد ايــن ديدگاه 
اســت. ايشــان کانترلوگوسنتريســت اســت؛ يعنــی معتقــد اســت که 

ــد. ــان می دهن ــود را نش ــق خ ــل و تحّق ــام عم ــا در مق آموزه ه
نــه اينکــه مــن بــه ايــن بســنده بکنــم کــه آموزه هــا را بــه  لحــاظ 
ــن  ــه شــريعتی از دي ــم. اصــاًل برداشــتی ک ــی بررســی بکن معرفت
دارد، آن طــور کــه مــن بــه از آن برداشــت کــردم، ايــن اســت کــه 
معتقــد اســت در ديــن داری، معرفــت دينــی تقــّدم دارد؛ يعنــی مــا 
نخســت اعتقــاد دينــی و ايمــان دينــی پیــدا می کنیــم، امــا عمــل 
ــن ايمــان و  ــی اي ــّوق دارد. يعن ــر ايشــان پراکســیس تف ــه تعبی و ب
اعتقــاد کجــا خــود را نشــان می دهــد؟ در عمــل، در تغییــر زندگــی 
انســان ها، در رهايــی  بخشــی، در بهبــود وضــع زندگــی انســان ها. 
ايــن اســت کــه می گويــد کــه دينــی کــه بــه درد دنیــا نخــورد بــه 

ــورد. ــم نمی خ ــرت ه درد آخ
ــه  آخرتــی ديــن را  ــا نیســت کــه می خواهــد جنب ايــن بديــن معن
ناديــده بگیــرد و حــذف کنــد، بلکــه می گويــد کــه مــا بايــد ببینیــم 
کــه ديــن در ايــن دنیــا چــه آثــاری دارد. حتــی در نیايــش خــود هم 
می گويــد: خدايــا مــرا از همــه  فضايلــی کــه بــه کار مــردم نیايــد 
محــروم ســاز. ايــن دســتگاه فکــری پادلوگــوس محور اســت؛ يعنی 
ــد.  ــان می ده ــل نش ــود را در عم ــان خ ــاد، و ايم ــد اعتق می گوي
به جــای ارتودکســی، شــريعتی قائــل ارتوپراکســی قــرار مــی  دهد. 
به جــای اعتقــاد درســت از عمــل صالــح ســخن می گويــد. معیــار 

ــح اســت. ايمــان و ديــن داری انســان ها عمــل صال
ــرآن  ــه ق ــد ک ــد می کن ــد تأکی ــه او از عمــل می کن در برداشــتی ک
ــد کــه  ــد می کن ــوا الصالحــات. تأکی ــو و عمل ــن آمن ــد: الذي می گوي
ــت  ــده اس ــم آم ــار ه ــات در کن ــوا الصالح ــو و عمل ــه آمن ــن ک اي
و ايمــان در عمــل محــک می خــورد. لــذا بايــد ببینیــم کــه 
ــد و اگــر  ــروز می ياب ــه ب ــق چگون ــام تحّق ــی در مق آموزه هــای دين
ــق  ــام تحّق ــی در مق ــده گ ــا و زن ــن آموزه ه ــن اي ــی بی ــا انفصال م
قائــل بشــويم داريــم از يــک امــر خیالــی و از يــک آگاهــی کاذب  
ــی و  ــار منف ــد و آث ــن درآم ــه از اي ــر چ ــم و ه ــت می کنی صحب
ــه  ــی ب ــچ ربط ــم هی ــد، می گويی ــه می کن ــری  ای ک ــب  گ تخري
ــط  ــا رب ــه آموزه ه ــن ب ــر اي ــه خی ــه ن ــدارد. درصورتی ک ــا ن آموزه ه

دارد.
ــه  ــی ب ــر را به طورکل ــای معاص ــی در دنی ــای دين ــن گرايش ه م
ــی  ــی دين ــم؛ گرايــش محافظــت  گراي ســه دســته تقســیم می کن
کــه ماننــد داعــش و طالبــان معتقــد اســت کــه مــا بايــد میــراث را 
همان طــور کــه هســت حفــظ کنیــم و بــه دوران کهــن برگرديــم. 
ــد  ــا معتقدن ــت. آنه ــی اس ــی دين ــت  گراي ــش محافظ ــن گراي اي
کــه آن چیــزی کــه در زمــان پیامبــر اجراشــده اســت هنــوز هــم 
ــت دزد  ــان دس ــر در آن زم ــود. اگ ــرا ش ــاً اج ــان عین ــتی هم بايس
قطــع می شــد، امــروز هــم مــا بايــد ايــن کار را بکنیــم و خواهــان 
هیچ گونــه تغییــری در فعــل و احــکام اســالمی و آموزه هــای 

اســالمی نیســتند.
ديــدگاه دوم ديــدگاه رفرمیســم اســالمی اســت کــه مــن را ترمیــم  
گرايــی دينــی می گويــم. ايــن ديــدگاه معتقــد اســت يــک ســری 
ــد  ــود؛ شــخصیت هايی مانن ــن انجــام ش ــی در دي ــرات روبناي تغیی
ــن  ــه در اي ــخصیت هايی ک ــر ش ــتی و ديگ ــری، بهش ــای مطه آق
ــا  ــتند. ام ــی هس ــرات روبناي ــان تغیی ــد، خواه ــدگاه می گنجن دي
بــه گمــان مــن شــريعتی و ديگــر روشــنفکران دينــی در رويکــرد 
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بازســازی  گرايــی دينــی قــرار دارنــد و معتقداَنــد کــه مــا بايســتی 
ديــن را متناســب بــا شــرايط مــدرن از نــوع بازســازی کنیــم. تقريبًا 
همــه معتقدنــد کــه بايســتی اجتهــاد در مبانــی بکنیــم تــا گرفتــار 
طالبانیســم و داعــش نشــويم. طالبانیســم و داعشــی گــری و ايــن 
ــه اســت. ــدگاه محافظت- گرايان ــوع تفکــر همــه ناشــی از آن دي ن

||جنــاب دکتــر قائمــی نیــا لطفــاً بحث هایــی 
کنیــد. جمع بنــدی  را  انجام شــده 

قائمــی  نیــا: برخــی از نکاتــی کــه آقــای دکتــر محدثی گفتنــد نظر 
ــیدند.  ــج رس ــن نتاي ــه اي ــم ايشــان از کجــا ب ــود و نمی دان ــن نب م
حــرف مــن ايــن نیســت کــه مقــام تعريــف در مقــام تحقــق ظاهر 
نمی شــود. بلکــه حرفــم ايــن اســت کــه هــر چیــزی کــه در مقــام 
ــف  ــام تعري ــه در مق ــزی ک ــا آن چی ــبتی ب ــده نس ــق ظاهرش تحق
ــای  ــر اســاس مالک ه ــف را ب ــام تعري ــد مق ــدارد. اواًل باي اســت ن
ــاس  ــر اس ــم ب ــق را ه ــام تحق ــنجیم و مق ــودش بس ــاص خ خ
مالک هــای خــاص خــودش ســنجید. عــالوه بــر ايــن نمی گويــم 
ــه  ــد ب ــه باي ــم. بلک ــادی بکنی ــی اعتق ــاً ارزياب ــن را صرف ــه دي ک
کارکــرد آن هــم نــگاه کنیــم. اصــاًل حرفــی کــه از مرحــوم اقبــال 
نقــل کــردم بــه نظــرم نقطــه شــروع خوبــی بــرای بحــث اســت.
بايــد اخــالق را در نظــر بگیريــم، اخــالق نقــش کلیــدی در ديــن 
دارد. همچنیــن، ثمــرات اجتماعــی ديــن را بايــد لحــاظ کنیــم. امــر 
ــوازم  بــه  معــروف ثمــره اجتماعــی ديــن اســت. شــما می توانیــد ل
اجتماعــی ديــن و ايــن اعتقــاد يــا حکــم را بررســی کنیــد، لــذا بــر 
ايــن باور هســتم کــه باورهــا در زندگــی تأثیــر دارنــد. شــايد در اين 
نظــر بــا همديگــر اتفاق نظــر داريــم. تنهــا اختــالف در ايــن اســت 
ــر  ــا ب ــدرن را م ــل م ــه عق ــم ک ــاب می کن ــن اجتن ــن از اي ــه م ک

ديــن حاکــم قــرار دهیــم.
ديــن مبتنــی بــر عقالنیــت خاصــی اســت وقتی شــما عقــل مدرن 
ــی رود.  ــن م ــن از بی ــوع دي ــود موض ــد، خ ــرار می دهی ــم ق را حاک
ــد مشــخص شــود  ــد باي ــی می کن ــن را ارزياب ــی کــه دي ــن عقل اي
ــی  ــی اجتماع ــد ارزياب ــال باي ــت. در عین ح ــل اس ــدام عق ــه ک ک

بشــود. کارنامــه اجتماعــی و روانشناســی ديــن را بايــد ببینیــد.
ــن آن را  ــه م ــد ک ــريعتی فرمودن ــر ش ــاره دکت ــر درب ــه ای دکت نکت
ــه شــريعتی  ــن رويکــردی ک ــم. م ــان می کن ــه ای ديگــر بی به گون
ــرب  ــم. در غ ــر از اگزيستانسیالیســم می دان ــه اســالم دارد را متأث ب
دو تــا تفکــر در مقابــل هم شــکل گرفــت؛ يکــی تفکــر متافیزيکــی 
در طــول تاريــخ اســت، اگزيستانسیالیســم يــک نــوع شــورش علیه 
متافیزيــک بــود. يعنــی اگزيستانسیالیســت ها آمدند و گفتنــد که در 
طــول تاريــخ فالســفه بحــث کردنــد کــه آيــا عالــم خــارج وجــود 
ــا وجــود اصــل  ــم؟ آي ــا نداري ــم ي ــا اراده داري ــا م ــدارد. آي ــا ن دارد ي
ــک اســت.  ــای متافیزي ــا بحث ه ــه اين ه ــت؟ هم ــا ماهی اســت ي
ــتم  ــی هس ــن ک ــه م ــد ک ــل گفتن ــت ها در مقاب اگزيستانسیالیس
ــه  ــما ب ــا ش ــدارم؟ ... در اينج ــا آزادی دارم ن ــتاده ام؟ آي ــا ايس و کج
خودتــان منتقــل می شــويد بــه پرســش هايی کــه دکتــر شــريعتی 

مطــرح کــرده اســت.
شــايد نزاعــی کــه مرحــوم مطهــری بــا دکتــر شــريعتی 
داشــت بی تأثیــر از اين هــا نبــوده اســت. چــون شــريعتی 
ــگاه  ــاً ن ــد، صرف ــگ می دي ــن را کم رن ــی دي ــای متافیزيک ايده ه
اگزيستانسیالیســتی داشــت و شــايد اصــاًل نمی ديــد. مرحــوم 
ــای  ــدون ايده ه ــد ب ــما نمی توانی ــت اســالم را ش ــری می گف مطه
ــام  ــايد تم ــه دارد. ش ــت دوجانب ــن هوي ــد. دي ــی ببینی متافیزيک
ــن  ــه دي ــردد ک ــن برمی گ ــه اي ــر هــم ب ــای دکت ــا آق ــا ب بحــث م
ــا مســائل  ــه متافیزيکــی و اگزيستانسیالیســتی دارد؛ هــم ب دو جنب
وجــودی انســان ســروکار دارد و هــم اينکــه باورهــای متافیزيکــی 
دارد. اعتقــاد بــه خــدا و جهــان آخــرت و...ايــن دو جنبــه را بايــد بــا 
ــی آن مســائل وجــودی انســان  ــد. يعن يکديگــر در ديالکتیــک دي
ــک  ــد و متافیزي ــل می کن ــائل متافیزيکــی ح ــا مس ــاط ب را در ارتب
خــاص خــودش را کــه قطعــاً بــا آن متافیزيک هايــی کــه در طــول 
ــای  ــک و باوره ــت. متافیزي ــاوت اس ــت متف ــده اس ــخ پیداش تاري
ــد. ــاص می بین ــی خ ــاط بازندگ ــودش را در ارتب ــه خ مابعدالطبیع

شــما نــگاه کنیــد نکتــه ای کــه دکتــر نصــر در نقــد دکتر شــريعتی 
ــین)ع( و  ــام حس ــرای ام ــه ماج ــع ب ــری دارد راج ــهید مطه و ش

ــا چگــوارا اســت، حــرف دکتــر نصــر ايــن بــود کــه  مقايســه آن ب
امــام حســین)ع( بــه دنیــای ســنتی تعلــق دارد، چگــوارا اين جــوری 
نیســت بلکــه آن متکــی بــر يــک متافیزيک خــاص اســت. تقدس 
دارد و شــما نمی توانیــد آن را بــه يــک چهــره خــاص دنیــای مدرن 
ــذا  ــود. ل ــگ می ش ــک کم رن ــون متافیزي ــرا؟ چ ــد. چ ــل بدهی تقلی
ــد و  ــد بکنی ــک نق ــه متافیزي ــم از زاوي ــن را ه ــد دي ــما می توانی ش
هــم از زاويــه مســائل وجــودی آن نقــد بکنیــد. بــه نظــرم بايــد اين 
دو نــگاه در اســالم در بررســی ديــن بايــد جمــع بشــود و هــم بحث 

متافیزيکــی بکنیــد.
بــه نظــرم ايــن حــرف درســتی اســت کــه ســنت گرايان می گوينــد 
جرياناتــی کــه در دنیــای مــدرن در عالــم اســالم پیداشــده اســت 
ــالم را  ــک اس ــش متافیزي ــی نق ــات نوگراي ــی از جريان ــد خیل مانن
ناديــده گرفتنــد، ديــن متافیزيــک خاصــی دارد کــه زندگــی روزمره 

ــد. ــت می کن ــمارا هداي ش
ــته بندی  ــرم دس ــه نظ ــد ب ــر کردن ــای دکت ــه آق ــته بندی ای ک دس
ديگــری مقــدم بــر آن وجــود دارد. در دنیــای مــدرن چنــد حرکــت 
پیداشــده کــه بعضــی از اين هــا هــم بعــد از دکتــر شــريعتی و حتــی 
بعــد از انقــالب پیداشــده اســت. ســنت گرايی هــم کــه تقــدم دارد. 
نوگرايــان هــم کــه هســتند. نوگرايــان عقــل مــدرن را اســاس قرار 
ــن  ــود اي ــد بش ــه باي ــی ک ــی از کارهاي ــرم يک ــه نظ ــد. ب می دهن
اســت کــه دکتــر شــريعتی را از جريــان نوگرايــی نجــات بدهیــد. 

چــون تفاســیر نادرســتی از شــريعتی پیداشــده اســت.
ــا  ــوده اســت، ام ــی ب ــدأ حرکــت نوگراي شــريعتی از يک جهــت مب
تفاســیری کــه در ادامــه پیــدا شــدند شــريعتی را مصــادره می کنند. 
ــان خــاص منحصــر بشــود.  ــد کــه شــريعتی در يــک جري نگذاري
اين هــا فراجريــان و فراجناحی انــد و در يــک جنــاح خــاص 
منحصــر نشــوند.  اين هــا مســائلی فراجناحی انــد. نوگرايــی و 
ــان  ــم. جري ــم ببینی ــادی را می توانی ــان انتق ــنت گرايی و جري س
هايدگــری را می توانیــم ببینیــم. جريانــی کــه شــهید مطهــری دارد 
بنــا بــه داليلــی يــک جريــان انتقــادی اســت. بنــا بــر ايــن، چنــد 
ــنت گرايی و  ــورد: س ــم می خ ــه چش ــالم ب ــان اس ــان در جه جري

ــره. ــری و غی ــادی و هايدگ ــی و انتق نوگراي
ــگ و  ــالم فرهن ــی اس ــالم يعن ــن دو اس ــريعتی بی ــی: ش محدث
اســالم ايدئولــوژی تمايــز قائــل بــود. معتقــدم کــه بايســتی بیــن 
ــه  ــل بشــويم. اســالمی ک ــز قائ ــی تماي ــگ اســالمی و قرآن فرهن
ــود، ارســطو زده و اســالم مدرســی  ــه می ش ــه ارائ ــوزه  علمی در ح
اســت. مــن قائــل بــه ايــن هســتم کــه امثــال مطهــری در قالــب 
دســتگاه فکــری يونانــی می انديشــند و متافیزيــک امثــال ايشــان 
متافیزيــک يونانــی اســت. آن چیــزی کــه شــريعتی ارائــه می کنــد 
می گويــد کــه بايــد از ايــن فرهنگــی کــه آمیختــه بــا انديشــه های 
يونانــی و غیــره اســت گــذر کنیــم و بــه فرهنــگ قرآنــی برســیم. 
بــه نظــرم يکــی از بصیرت هــای جــدی شــريعتی همیــن 

ــک  ــد متافیزي ــرآن می بین ــريعتی در ق ــه ش ــی ک ــت. متافیزيک اس
 )visionary( انديشــانه مــآل   متافیزيــک  اســت،  وعــده 
ــخن  ــی س ــرآن از جهان ــه ق ــد ک ــر، می گوي ــت. به عبارتی ديگ اس
می گويــد کــه قــرار اســت در عالــم محقــق شــود. خــدا، رســتاخیز و 
تمــام عناصــری کــه ديــن از آن هــا صحبــت می کنــد قــرار اســت 

ــه نحــو ديگــری محقــق بشــود. ــم ب در ايــن عال
جهــان و تاريــخ را وعــده  الهــی قــرار اســت بــه نحــو جديــدی رقم 
ــد تســلیم  ــک متافیزيکــی اســت کــه می گوي ــن متافیزي ــد. اي بزن
ــه  ــد ک ــا می گوي ــه م ــی ب ــده  اله ــرا وع ــو، زي ــت نش ــه هس آنچ
خلــق جديــد در راه اســت. لــذا متافیزيکــی کــه شــريعتی صحبــت 
می کنــد متافیزيــک تحولّ آفريــن اســت و در واقــع، او زمانــی کــه 
از توحیــد صحبــت می کنــد نمی گويــد کــه خــدا چنــد تــا نیســت 
و يکــی اســت، بلکــه او می گويــد کــه اصــاًل ايــن حــرف هــا بــه 

ــورد؟ ــه درد می خ چ
ــه  ــد دو وج ــی دارد. توحی ــه  ازای اجتماع ــد ماب ــد توحی او می گوي
دارد: وجــه ســلبی بــه ايــن معنــی کــه مــن بــه هیــچ قدرتــی جــز 
ــا  ــا ب ــن تنه ــی م ــی، يعن ــه ايجاب ــم و وج ــه نمی کن ــد تکی خداون
تکیــه  بــر خداونــد جهــان را تغییــر می دهــم و در آن تحــول ايجــاد 
می کنــم. وقتــی از توحیــد به عنــوان اصــل اساســی اســالم ســخن 
ــد و  ــدی را رقــم بزن ــخ جدي ــرار اســت تاري ــاور ق ــن ب ــد، اي می گوي
مــن به عنــوان يــک موحــد وقتــی وارد تاريــخ می شــوم بــه آنچــه 
هســت تســلیم نمی شــوم. بــر اســاس همیــن تفکــر هــم هســت 
کــه می گويــد اگــر تنهاتريــن تنهاهــا شــوم بازهــم خــدا هســت.

ــور تفکــر شــیعی اســت. از همیــن  ــا: حــوزه اآلن مینیات قائمــی  نی
ــرون  ــری بی ــام معظــم رهب ــام)ره( و مق ــال حضــرت ام حــوزه امث
ــم کــه اين هــا همیشــه  ــد. نمی خواهــم بگوي ــده کــه متفاوت ان آم
در اصــل بودنــد، خــود حــوزه هم تغییــر و تحــول داشــته اســت. من 
ــای  ــه پاورقی ه ــری ای ک ــی مطه ــم؛ يک ــری می شناس دو مطه
ــه  ــود و ب ــوان ب ــه ج ــت ک ــم نوش ــفه و روش رئالیس ــول فلس اص
تهــران آمــد و مطهــری کــه اســالم مقتضیــات زمــان داشــت. اواًل 
ــم  ــه بگويی ــت ک ــتباه اس ــت و اش ــه نیس ــری اين گون ــر مطه تفک

ــی زده اســت. يونان
مــن اشــاره کــردم کــه متافیزيــک کــه در ديــن هســت ايــن افــراد 
ــه  ــد ب ــد و مقی ــف کنن ــک را کش ــه آن متافیزي ــد ک ــالش کردن ت
يونــان باســتان و انديشــه های ارســطويی نیســتند. تفکــر مطهــری 
ــی شــهید مطهــری  ــی اســت. مســئله اصل ــک تفکــر چندضلع ي
مواجهــه بــا مظاهــر خاصــی اســت کــه گويــا يــک نــوع عقالنیــت 
ــوع  ــک ن ــه ي ــت ک ــده اس ــر می دي ــن مظاه ــت اي ــی پش خاص

ــه بدهــد. تفســیر نادرســتی از ديــن ارائ
ثانیــاً تفکــر مطهــری را متافیزيــک يونانــی محــور نمی دانــم، بلکه 
متافیزيــک خاصــی می دانــم و تالشــم بــر ايــن بــوده کــه نشــان 
دهــم خــود هويــت ديــن، هويتــی متافیزيکی اســت. درواقــع حرف 

د گـــر میــز
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آقــای دکتــر محدثــی را قبــول دارم کــه مــا نمی توانیــم توحیــد را 
از مقــام عمــل جــدا کنیــم و فکــر نمی کنــم کــه شــهید مطهــری 
ــی و  ــن نســبت اســالم مدرس ــد. اي ــه باش ــزی گفت ــن چی هم چنی
اصــاًل فرهنــگ اســالم را از فرهنــگ قــرآن جــدا کــردن بــه نظــرم 
مبتنــی بــر يــک نــوع آنتــی رئالیســم اســت. يعنــی يــک نــوع ضد 
ــگ  ــرآن در فرهن ــد ق ــر کاری بکنی ــما ه ــت ش ــی اس واقع گراي

اســالمی حضــور دارد، امــا نحــوه حضــور آن متفــاوت اســت.        

ــن  ــه ای ــته ب ــث گذش ــی بح ــر محدث ــای دکت || آق
نقطــه رســید کــه دیــن در مقــام تعریــف و دیــن در 
مقــام تحقــق متفــاوت اســت، اگــر ممکــن اســت از 

ــد. ــه بدهی ــث را ادام ــا بح اینج
محدثــی: اساســاً مــن مــی  خواهــم روی همیــن بحث تمرکــز کنم 
کــه مــا چگونــه مــی  توانیــم ديــن را ارزيابــی کنیــم؟ مــراد مــا از 
ــن در  ــه دي ــردازم ک ــن بپ ــه اي ــدا می خواهــم ب ــن چیســت؟ ابت دي
مقــام تعريــف چیســت؟ بــه گمــان مــن ديــن در مقــام تعريــف بــه 
نظــرگاه صاحــب نظــری برمــی  گــردد کــه ويژگــی هــای ديــن را 
برمــی  شــمارد. بــه نظــر مــن خیلــی نمــی  توانیــم دربــاره کارنامــه 
ديــن در ايــن موقعیــت صحبــت کنیــم، چرا کــه کامــال به ديــدگاه 
ذهنــی يــک متفکــر برمی گــردد کــه آقــای دکتــر قائمــی  نیــا بايــد 
توضیــح بدهنــد کــه منظورشــان همیــن اســت يــا چیــزی بیــش از 

ايــن اســت؟
بنابرايــن، فکــر می کنــم کــه مــا می توانیــم بــرای بحــث دقیق تــر 

در ايــن بــاره، ديــن در متــن را از ديــن در جامعــه جــدا کنیــم. يعنــی 
بگويیــم کــه آموزه هــا و انديشــه های دينــی يــک بــروز و ظهــوری 
دارد کــه در متــون دينــی هســتند؛ چــه کتــاب مقــدس ماننــد قرآن 
و چــه متــون ديگــر، چــه متونــی کــه در صــدر اســالم پديــد آمدند، 
و چــه متونــی کــه در قــرون بعــدی پديــد آمدنــد. بــه همــه اينهــا 
مــا ديــن در متــن می گويیــم. ايــن تمايــزی اســت بیــن آن چیــزی 
کــه در متــون صــورت بنــدی می شــود و آن چیــزی کــه در جهــان 

واقعــی و جوامــع اســالمی محقــق می شــود.
ــه  طــور جــدی بیــن اســالم در  ــه نظــرم می توانیــم ب بنابرايــن، ب
ــاً اســالم در  ــل بشــويم. قطع ــز قائ ــه تماي ــن و اســالم در جامع مت
جامعــه اَشــکال گوناگونــی دارد؛ از جامعــه  ای بــه جامعه  ديگــر و از 
دوره ای بــه دوره  ديگــر متفــاوت اســت. اســالم در متــن هم بســیار 
متنــوع اســت و مواريــث بســیار متنوعــی باقــی مانــده و هــر کــدام 
شــامل مــواد معرفتــی مختلفــی اســت کــه متناســب با فهمــی که 
هــر مولــد متــن ارائــه کــرده اســت گــه گاه حتــی تضــاد هــم دارند.
گاهــی از درون متنــی ماننــد قــرآن فهم هــا و تفســیرهای 
ــم  ــون داري ــی از مت ــا تنوع ــن، م ــد. بنابراي ــد می آي ــادی پدي متض
کــه نمی توانیــم آن را يکپارچــه تلقــی کنیــم و بگوئیــم کــه متــون 

اســالمی متونــی يکپارچــه هســتند؛ چنــان کــه در خــود احاديــث 
ــه  ــم ک ــه گاه گزاره هــای بســیار متنوعــی می بینی ــا گ اســالمی م
بــا هــم متناقضنــد يــا در بــادی امــر متناقــض بــه نظــر می رســند.
ــر  ــه متأث ــد، اگرچ ــدا می کن ــق پی ــه تحق ــی ک ــال دين ــر ح ــه ه ب
ــدا  ــودش را پی ــاص خ ــای خ ــا ويژگی ه ــت ام ــون  اش اس از مت
می کنــد. دينــی کــه مســلمانان دارنــد، متناســب بــا تغییــر عناصــر 
ــد و  ــی می کنن ــا زندگ ــه در آنج ــی ک ــه و مردم ــی جامع فرهنگ
تربیتــی کــه مســلمانان دارنــد، در واقــع چیــزی متفــاوت از ديــن در 
ــی و ويژگی هــای  ــم از ارزياب ــا می توانی ــم م ــه گمان ــن اســت. ب مت
ايــن دو صحبــت بکنیــم. يعنــی می توانیــم هــم از از ارزيابــی ديــن 

ــق صحبــت کنیــم. در متــن و هــم از ارزيابــی ديــن محقَّ
ــکلی  ــه آن ش ــوان ب ــم می ت ــن را ه ــه دي ــم ک ــر می کن ــن فک م
کــه در متــن تحقــق پیــدا کــرده و هــم آن شــکلی کــه در جهــان 
ــدا  ــور پی ــالمی  ظه ــف اس ــای مختل ــع و دوره ه ــی در جوام بیرون
کــرده اســت، نقــد کــرد. بــه گمانــم از هــر دو منظــر می شــود ديــن 
را مــورد نقــد و بررســی قــرار داد. در واقــع مــا متونــی دينــی داريــم 
کــه واجــد عناصــر مخربــی هســتند يــا برداشــت ها و تفســیرهايی 
از متــون دينــی داريــم کــه می تواننــد مخــرب باشــند و برعکــس، 
عناصــر متنــی هــم داريــم کــه می تواننــد بســیار ســازنده باشــند.

ــق پیــدا می کنــد  در مــورد ديــن و آن چیــزی کــه در جامعــه تحّق
نیــز می توانیــم ايــن منظــر را دنبــال کنیــم. تقريرهــا يــا اشــکالی 
از اســالم کــه در طــول تاريــخ در جوامــع اســالمی ظاهــر شــدند، 
ــم  ــدند را ه ــر ش ــف ظاه ــه های مختل ــا و انديش ــا در جريان ه ي

می تــوان نقــد و بررســی کــرد و ديــد کــه آنهــا موفــق يــا کامیــاب 
ــد  ــل کرده ان ــد عم ــه داده ان ــی ک ــه وعده هاي ــا ب ــا آنه ــد؟ آي بوده ان

يــا نــه.
ــر  ــه ه ــی کارنام ــرای ارزياب ــای مناســب ب ــی از معیاره ــون يک چ
ديــن يــا هــر جريــان دينــی ايــن اســت کــه ببینیــم ســردمداران 
و رهبــران آن جريــان دينــی چــه وعده هايــی داده انــد و چــه 
ــه وارد عمــل شــدند و در  ــی ک ــد در زمان ــه ای داشــته اند و بع برنام
ــه  ــد. وقتــی کــه آنهــا ب ــدان چــه کردن مقــام تحقــق بخشــیدن ب
ــاب  ــا کامی ــق آن وعده ه ــدازه در تحق ــه ان ــا چ ــیدند ت ــدرت رس ق

بوده انــد.
ــی  ــران و دوره کنون ــه اي ــع ب ــم راج ــر بخواهی ــاره اگ ــن  ب در اي
صحبــت کنیــم ايــن را می توانیــم بــه صــورت خیلــی جــدی مــورد 
ــی کــه  ــی وعده هاي ــا مســلمانان ايران ــم کــه آي ــرار بدهی توجــه ق
ــالم  ــر اس ــه اگ ــد ک ــه بودن ــد و گفت ــالب داده  بودن ــل از انق در قب
تحقــق پیــدا بکنــد چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد و چــه جامعــه و چه 
انســان هايی خواهیــم ســاخت، آيــا امــروز مــا بــه آنهــا رســیده ايم 
ــه؟ از  ــا ن ــیده ايم ي ــا رس ــی از آنه ــه بخش هاي ــا ب ــیديم؟ ي ــا نرس ي
ــر  ــرار داد و فک ــث ق ــورد بح ــوان آن را م ــم می ت ــر ه ــن منظ اي

ــن و  ــی کارنامــه دي ــرای ارزياب ــی ب ــار خوب ــن معی ــم کــه اي می کن
يــا يــک جريــان دينــی اســت.

ــق  ــد محقَّ ــه کرده ان ــی ک ــا و ادعاهاي ــه وعده ه ــم ک ــه ببینی اينک
ــد  ــی باي ــران دين ــه ســراغ خــود رهب ــد ب ــه و بع ــا ن شــده اســت ي
ــا و ادعاهــای  ــده  ه ــق وع ــدر در تحّق ــه چق ــم ک ــا ببینی ــم ت بروي
خــود موفــق شــده اند. آيــا وعده هايــی کــه داده ايــم اکنــون 
ــا اگــر ايــن زمــان کافــی نیســت  ــه؟ ي ــا ن محقــق شــده اســت ي
چــه مقــدار زمــان نیــاز اســت تــا محقــق بشــود؟ چــرا کــه زمــان را 
نمی توانیــم بــاز بگذاريــم و بگويیــم چنــد قــرن بايــد بگــذرد تــا آن 
محقــق شــود. در واقــع، اينجــور چیــزی ابطــال ناپذيــر اســت. بعــد 
ببینیــم کــه چــه دوره زمانــی نیــاز اســت کــه يــک ســری از وعــده 
ــم کــه اگــر از اينجــا بحــث  هــا محقــق شــود. مــن فکــر می کن

ــم. ــی را روشــن کنی ــاط مبهــم بحــث قبل ــم نق ــم می توانی کنی

ــان  ــاره منظورت ــا درب ــا لطف ــای قائمی نی ــاب آق ||جن
ــد  ــح دهی ــتر توضی ــف« بیش ــام تعری ــن در مق از »دی
ــا ایــن تمایــز گــذاری دکتــر محدثــی  و بفرماییــد آی
ــول  ــه را قب ــالم در جامع ــن و اس ــالم در مت ــان اس می
ــا را  ــود آنه ــه می ش ــه چگون ــه و اینک ــا ن ــد ی داری

ــرد؟ ــی ک ارزیاب
 قائمی نیــا: مــن قبــال اشــاره کــردم کــه ديــن در مقــام تعريــف آن 
ــق  ــا مطل ــن ب ــد. م ــاب و ســنت برمی آي ــه از کت ــزی اســت ک چی
ديــن ســروکار نــدارم. ديــن بــه معنــای religion که هــر دينی را 
ــرن  ــای ق ــاخت ها و پرداخته ه ــه از س ــن کلم ــود، اي ــامل می ش ش
ــی برمارکسیســم  ــی چیزهــا، حت ــر خیل هیجدهــم اســت و آن را ب
ــه کار  ــا ب ــن معن ــه اي ــن را ب ــن دي ــد. م ــالق کرده ان ــم، اط ه
ــاره  ــرم. بحثــم منحصــراً در مــورد اســالم اســت گرچــه درب نمی ب

ــرد. ــرح ک ــوان مط ــابه ای  می ت ــای مش ــم بحث ه ــا ه آنه
ــه معنــای religion کــه هــر دينــی را شــامل می شــود،  ديــن ب
ــر  ــت و آن را ب ــم اس ــرن هیجده ــای ق ــاخت ها و پرداخته ه از س

ــد ــی برمارکسیســم هــم، اطــالق کرده ان ــی چیزهــا، حت خیل
ــی  ــابه خانوادگ ــتاين تش ــر ويتگنش ــه تعبی ــن ب ــه دي ــود کلم خ
ــان  ــه ادي ــان هم ــی، عرضــی می ــد ذات ــی شــما نمی توانی دارد. يعن
ــگاه  ــا آن ن ــان تطبیــق کنیــد. شــايد ب ــه همــه ادي ــدا کنیــد و ب پی
ــتری  ــب بیش ــن تناس ــد اي ــر دارن ــای دکت ــه آق ــی ک جامعه شناس
داشــته باشــد. بحــث مــن بیشــتر متمرکــز بــر خــود اســالم اســت 
ــاده  ــوان پی ــه می ت ــق را چگون ــف و تحق ــام تعري ــن در مق ــه دي ک

ــرد. ک
ــد  ــنت برمی آي ــاب و س ــه از کت ــه ک ــی آنگون ــن را گاه ــا دي م
می بینیــم. گاهــی آنگونــه کــه در تاريــخ، جامعــه و فرهنــگ حضور 
ــه اختصــاص نمی دهــم  ــه جامع ــن ب ــم و م ــد می بینی ــدا می کن پی
و شــايد منظــور آقــای دکتــر محدثــی هــم اين باشــد گرچــه کلمه 
جامعــه  را بــه کار بردنــد. آنگونــه کــه در تاريــخ و در مقــام روابــط 
بشــری، در صحنــه اجتمــاع و در فرهنــگ ظهــور کــرده، آن ديــن 
در مقــام تحقــق اســت. ديــن در مقــام تعريــف آنــی اســت کــه از 

ــد. ــنت برمی آي ــاب و س کت
ــن  ــا در حــوزه فلســفه دي ــف را م ــام تعري ــن در مق ــک دي ــه ي البت
ــت  ــه ای اس ــتر نکت ــف بیش ــام تعري ــن در مق ــا اي ــم. منته می بینی
کــه آقــای دکتــر گفتنــد و در آنجــا صــدق می کنــد. تعاريفــی کــه 
ــری و  ــف نظ ــری تعاري ــک س ــع ي ــود در واق ــرح می ش ــا مط آنج
ــه  ــه ای هســتند ک ــه نظري ــی وابســته ب ــکال هســتند. يعن تئوريتی
خــود محقــق دارد. فــرض کنیــد کــه ويلیــام جیمــز می گويــد ديــن 
آن رابطــه ای اســت کــه انســان در خلــوت بــا واقعیــت متعالــی دارد. 
ايــن مبتنــی بــر يــک نــگاه نظــری خــاص اســت. ديــن در مقــام 
تعريــف در اينجــا بــا ديــن در مقــام تعريــف در آنجــا تفــاوت دارد. 
اينجــا ديــن در مقــام تعريــف يعنــی آنگونــه کــه کتــاب و ســنت 

ــد. ــی می کن ــالم را معرف اس
ــت،  ــده آل اس ــف اي ــام تعري ــن در مق ــه دي ــت ک ــه داش ــد توج باي
کمــال مطلــوب اســت درصورتیکــه ديــن در مقــام تحقــق کمــال 
مطلــوب نیســتچه نگاهــی از اســالم دارد و مــا وقتــی بــه اســالم و 
ســنت نــگاه می کنیــم چــه مولفه هايــی بــرای اســالم بــه دســت 
می آوريــم بايــد توجــه داشــت کــه ديــن در مقــام تعريــف ايــده آل 
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اســت، کمــال مطلــوب اســت درصورتیکــه ديــن در مقــام تحقــق 
کمــال مطلــوب نیســت، امــا ممکــن اســت کــه تــالش کنــد کــه 
بــه کمــال مطلــوب و حالــت ايــده آل و آن چیزهايــی کــه اســالم 

معرفــی کــرده اســت برســد، امــا بــا آن فاصلــه دارد.
جريان هايــی کــه در طــول تاريــخ رشــد کردنــد و مذاهبــی کــه در 
طــول تاريــخ پیــدا شــده همــه اينهــا تــالش می کننــد که ديــن در 
مقــام ايــده آل باشــند. امــا اينهــا بــا هــم تفــاوت دارنــد يعنــی ديــن 
آنگونــه کــه نــازل شــده و آنگونــه کــه بشــر تــالش می کنــد کــه 
آن را در تاريــخ و اجتمــاع پیــاده کنــد بــا هــم فــرق دارنــد. ديــن در 
ــه صــورت  ــی از  جاهــا ب ــام تحقــق مســلم اســت کــه در خیل مق
يــک نــوع آزمــون و خطــا بــه پیــش مــی رود و اينجــوری نیســت 
کــه همــه چیزهــا و عناصــر ايده آلــی کــه درديــن در مقــام تعريــف 

آمــده در مقــام تحقــق هــم بــه ســادگی پیــاده بشــود.
شــايد اينجــا بهتــر باشــد کــه مــن تفکیکــی بکنــم کــه البتــه در 
ــی  ــه گاه ــود دارد ک ــی وج ــوم اجتماع ــای عل ــی از کتاب ه خیل
ــی آن را مطــرح  ــی و جزئ ــوان مهندســی اجتماعــی کل تحــت عن
ــوع مهندســی  ــد. بنابرايــن، ديــن در مقــام تعريــف يــک ن می کنن
اجتماعــی کلــی، ايــده آل و مطلــوب اســت. ديــن در مقــام تعريــف 
يــک نــوع مهندســی اجتماعــی کلــی، ايــده آل و مطلــوب اســتدين 
ــی اســت.  ــی جزئ ــی اجتماع ــوع مهندس ــک ن ــق ي ــام تحق در مق
ــل  ــری در مقاب ــود دارد. ) بش ــری وج ــر بش ــا عنص ــون در اينج چ
معصــوم نــه بــه معنــای عــام آن، چــرا کــه ديــن در مقــام تعريــف 
کامــال در دســت معصــوم اســت.( امــا در آنجــا يــک طــرح کلــی 
ــفی  ــای فلس ــوری ه ــما در تئ ــه ش ــهری ک ــک آرمانش ــبیه ي ش

داده می شــود. می بینیــد 
ــه کتــاب و  ــا رجــوع ب ــه ايــن آرمانشــهر را ب امــا ايــن بشــر چگون
ســنت می ســازد؟ اينجــا يــک نــوع مهندســی اجتماعــی صــورت 
می گیــرد و طبیعــی اســت کــه در اينجــا بــا مالک هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی و تاريخــی و... قابــل ارزيابــی اســت و بايــد ديــد کــه تــا 
کجــا بــه آن کمــال مطلــوب نزديــک می شــود و کجــا نمی شــود. 
ــام  ــه تم ــدارد ک ــی را ن ــرح کل ــق آن ط ــام تحق ــن در مق ــا دي ام
ــام  ــن در مق ــات مشــخص بشــود بعضــی از عناصــر را از دي جزئی
تعريــف می گیــرد و بعضــی هــم بــا خالقیــت بشــری و با آزمــون و 
خطــا کــه بشــر چگونــه ايــن مولفه هــا را بــا هــم آشــتی می دهــد 

ــد. ــق می کن ــا را محق و آنه
ــدی  ــا ح ــايد ت ــف ش ــام تعري ــن در مق ــه دي ــت ک ــی اس طبیع
ابهــام داشــته باشــد کــه بگويیــم همانــی اســت کــه در کتاب هــا 
ــر منظــور  ــد مشــخص بشــود، اگ ــن کتاب هــا باي ــده اســت. اي آم
ــرآن و ســنت اســت درســت  ــد ق ــن مانن ــای مؤســس دي کتاب ه
امــا شــروح و تحلیل هايــی کــه آمــده اســت نیســت. چــرا کــه ايــن 
شــروح و... دوبــاره بــه ســمت ديــن در مقــام تحقــق مــی رود. چون 
ــه موقعیت هــای اجتماعــی، تاريخــی وفرهنگــی  ــا توجــه ب آنهــا ب

ــد. ــل می کنن ــف را تحلی ــام تعري ــن در مق ــان دي خودش
ــال مرحــوم شــريعتی  ــاوت اســت. مث ــن دو متف ــا اي ــا ب ــدگاه م دي
ــن در  ــن دي ــذارد. اي ــرق می گ ــوی ف ــوی و صف ــیع عل ــان تش می
مقــام تحقــق اســت يــا در مقــام تعريــف؟ مســلم اســت کــه او دين 
ــخ اســت  ــن در تاري ــه دي ــه دوگان ــد ک ــق را می گوي ــام تحق در مق
و نمــی خواهــد آن چیــزی کــه در کتــاب و ســنت آمــده اســت را 
تحلیــل کنــد. بلکــه آن چیــزی را می خواهــد تحلیــل کنــد کــه در 

تاريــخ آمــده اســت.
البتــه االن مــن نمی خواهــم کــه الگــوی شــريعتی را بپذيريــم چــرا 
ــری اســت. شــريعتی  ــوع مــدل وب ــن يــک ن ــری اي ــه تعبی کــه ب
ــد  ــه می ده ــق ارائ ــام تحق ــن در مق ــرای دي ــدل را ب ــوع م ــک ن ي
ــر  ــم عناص ــودش ه ــد و درون خ ــدا کن ــم ج ــا را از ه ــه اين ه ک
ــروزه  ــم. ام ــل کنی ــم تحلی ــا می توانی ــه م ــه چگون ــی دارد ک ارزش
می بینیــد کــه خــود حضــرت امــام اســالم نــاب و اســالم آمريکايی 
را مطــرح کــرد کــه ايــن هــم يــک نــوع مــدل بــرای ارزيابــی دين 
در مقــام تحقــق اســت. کمــا اينکه امــروزه از اســالم داعشــی و غیر 
ــی  ــه مدل هاي ــا هم ــع اينه ــم. درواق ــت می کنی ــی صحب داعش
ــرای  ــا ب ــادی دارد و م ــر زي ــان عناص ــه در درون خودش ــت ک اس
ارزيابــی ديــن در مقــام تحقــق آنگونــه کــه در جغرافیــای بشــری 

ــم. ــرار می دهی ــر ق ــد نظ ــود آن را م ــر می ش ظاه

ــی و  ــالم آمريکاي ــاب و اس ــالم ن ــوی، اس ــوی و صف ــیع عل تش
امــروزه اســالم داعشــی و غیــر داعشــی مــدل هايــی اســت کــه 
ــه  ــه ک ــق و آنگون ــام تحق ــن در مق ــی دي ــرای ارزياب ــا را ب ــا آنه م
ــم ــرار می دهی ــای بشــری ظاهــر می شــود، مــد نظــر ق در جغرافی

بنابرايــن خالصــه مطلــب اين اســت کــه ديــن در مقام تعريــف آن 
چیــزی اســت کــه در متــون موســس آمــده اســت. آن مولفه هــای 
ــول  ــت. در ط ــر اس ــد نظ ــا م ــد آنه ــرح می کن ــه مط ــی ک ايده آل
ــران  ــی از متفک ــده و خیل ــرح ش ــادی مط ــای زي ــخ مالک ه تاري
ــی  ــرای ارزياب ــی ب ــه مالک هاي ــد ک ــن بودن ــال اي ــه دنب ــد ب جدي

ديــن در مقــام تحقــق ارائــه کننــد.
ــاب  ــال در کت ــه مرحــوم اقب ــل از هم ــال شــايد قب ــوان مث ــه عن ب
ــوم  ــه در فصــل دوم و س ــد ک ــالش می کن ــی ت ــر دين ــای فک احی
ــد  ــر تاکی ــاً روی دو عنص ــه عمدت ــد ک ــه بده ــی را ارائ مالک هاي
می کنــد، گرچــه يــک عنصــر ســومی هم بــه طــور ضمنــی مطرح 
می کنــد. می گويــد اديــان الهــی را بايــد از دو جــا شــناخت؛ يکــی 
ــی  ــر تمدن ــری براث ــد و ديگ ــالق می کنن ــه اخ ــوت ب ــه دع اينک
ــان  ــی ادي ــالک ارزياب ــر را م ــن دو عنص ــازند. وی اي ــه می س ک
ــد  ــی نمی توان ــچ دين ــه هی ــد ک ــد و می گوي ــرار می ده ــزرگ ق ب
ضــد اخالقــی باشــد همانطــور کــه پیامبــر اکــرم)ص( در ابتــدای 
َم َمــکاِرَم اْلَْخــالِق« حرف  دعوتشــان فرمودنــد: »إِنَّمــا بُِعْثــُت ِلُتَمِّ
اقبــال ايــن اســت کــه اســالم ماهیــت اخالقــی دارد و شــايد ايــن 
تفاوتــی کــه شــما بیــن اخــالق و فقــه و ...می بینید درســت نباشــد 

و همــه اينهــا بايــد در پرتــو اخــالق ديــده شــوند.
اخــالق مــالک اولــی بــرای معیــار ارزيابــی ديــن در مقــام تحقق و 
مــالک دومــی آن تمدنــی اســت کــه ديــن پديــد مــی آورد. اديــان 
بــزرگ تمدن هــای بزرگــی ايجــاد کرده انــد. مــن در اينجــا 
ــه  ــم بلک ــی کن ــال را ارزياب ــای اقب ــه صحبت ه ــم ک نمی خواه
صرفــا يــک گــزارش می کنــم کــه اينهــا بــه کجــا ربــط دارد. ايــن 
درســت اســت کــه ديــن در مقــام تعريــف بــا ديــن در مقــام تحقق 
تفاوت هايــی دارد و مالک هــای ارزيابی شــان هــم متفــاوت 
اســت. ارزيابــی هــر دو مقــام هــم ممکــن اســت درونــی يــا بیرونی 
باشــد. يعنــی شــما براســاس مــالک درونــی بیايــد و ارزيابــی کنید. 
ــاره ديــن درمقــام تحقــق بگويــد کــه آيــا عدالتــی کــه  مثــال درب
ــا  ــان ظهــور کــرده اســت ي ــن جري ــد در اي اســالم مطــرح می کن
ــد  ــه اســالم مطــرح می کن ــتی ای ک ــت و بشردوس ــن عدال ــه. اي ن
ــر.  ــا خی ــود دارد ي ــی ...وج ــا بنیادگراي ــش ي ــان داع ــا در جري آي
ــوان  ــی هــم می ت ــد بیرون ــی اســت. نق ــوع نقــد درون ــن يــک ن اي
براســاس مالک هــای خاصــی کــه شــايد آقــای دکتــر تاکیــدش 
برمحــور جامعه شــناختی بــود کــه بــا مالک هــای جامعه شــناختی 
ــث  ــن را بح ــی اي ــوان حت ــرد. می ت ــی ک ــن را ارزياب ــوان دي می ت
ــز اســت چــرا  ــا کجــا جائ ــا محــور جامعه شــناختی ت کــرد کــه آي

کــه خــود ايــن هــم مــورد بحــث اســت.
مــن میــان نــگاه جامعه شــناختی و تحلیــل اجتماعــی فــرق 
ــت.  ــی اس ــال بیرون ــگاه کام ــک ن ــناختی ي ــگاه جامعه ش ــم. ن قائل
ــی باشــد.  ــا بیرون ــی ي ــل اجتماعــی ممکــن اســت درون ــا تحلی ام
ــخ و  ــاره تاري ــريعتی درب ــوم ش ــه مرح ــی ک ــی از تحلیل هاي خیل
جريان هــای اجتماعــی مطــرح می کنــد بیشــتر تحلیــل اجتماعــی 
اســت. يعنــی درچارچــوب آن مفروضــات اولیــه وپیش فرض هــای 
ــاب و  ــه کت ــزی ک ــان چی ــی هم ــد. يعن ــی می مان ــالمی باق اس
ــل  ــا را تحلی ــه اينه ــد ک ــالش می کن ــا ت ــد ام ــه می کن ســنت ارائ
اجتماعــی کنــد کــه اينهــا در مقــام تحقــق چــه وضعیتــی دارنــد. 
ــای  ــا درکتاب ه ــه م ــت ک ــزی اس ــناختی آن چی ــگاه جامعه ش ن
ــی  ــگاه بیرون ــال ن ــان کام ــم و جامعه شناس ــی می بینی جامعه شناس
ــه  ــری ک ــا از منظ ــد. آنه ــه نمی بینن ــه و طرفداران ــد و دلداران دارن

ــد. ــل می کنن ــد تحلی ــم باش ــن ه ــف دي ــايد مخال ــی ش گاه
ــه  ــران چ ــره رهب ــه باالخ ــد ک ــر فرمودن ــای دکت ــه آق ــی ک نکات
ــه را  ــرد، هم ــی ک ــوان ارزياب ــد را می ت ــرح کردن ــی را مط مطالب
ــم.  ــی می بین ــی اجتماع ــث مهندس ــان بح ــوب هم ــن در چارچ م
ــد در  ــور می کن ــی ظه ــا جريان ــه ي ــک فرق ــه ي ــی ک ــايد زمان ش
ــد.  ــان می ده ــف نش ــام تعري ــن در مق ــد دي ــودش را مانن ــدا خ ابت
اگــر شــما از لحــاظ نظــری به مســئله توجــه کنیــد همــه جريان ها 
ــه  ــودش را ب ــورش خ ــگام ظه ــه هن ــی ب ــد. هرجريان اينگونه ان

شــکل ديــن در مقــام تعريــف نشــان می دهــد. امــا چــون ديــن در 
ــه ناچــار در درون خــودش يــک مهندســی  مقــام تحقــق اســت ب
ــو  ــه جل ــا ب ــون و خط ــا آزم ــه گام ب ــی دارد و گام ب ــی جزئ اجتماع
مــی رود تــا آن اهدافــی را کــه دارد  محقــق کنــد. در آنجــا می تــوان 
ــق  ــرا محق ــده. چ ــا داده ش ــن وعده ه ــرا اي ــه چ ــرد ک ــی ک ارزياب

ــوده اســت. نشــده و چــه مشــکالتی ب
ــد  ــا مقــام عمــل نباي تاکیــد مــن برايــن اســت کــه مقــام نظــر ب
ــن  ــن دو از هــم جداســت و همچنی ــط بشــود و مالک هــای اي خل

توانايــی نــگاه درونــی و بیرونــی بايــد ســنجیده شــود.
ــا  ــر قائمی نی ــای دکت ــا آق ــی ب ــی از مبان ــن در برخ ــی: م محدث
اختــالف دارم. اينکــه ايشــان فرمودنــد کــه ديــن در مقــام تعريــف 
کمــال مطلــوب اســت، نگاهــی کالمــی اســت. مــن فکــر می کنم 
کــه دينــداران، ديــن در مقــام تعريــف را کمــال مطلــوب می داننــد. 
امــا نــزد کســانی کــه از منظرهــای ديگــر ديــن را تعريــف می کنند، 
الزامــا اينگونــه نیســت. امــا ايــن نــگاه در میــان دينــداران و عالمان 
ــال  ــف کم ــام تعري ــن را در مق ــه دي ــج اســت ک ــی بســیار راي دين

ــد. ــوب می دانن مطل
ــا مشــترک  ــی عموم ــان دين ــدگاه عالم ــه در دي ــه ديگــری ک نکت
اســت ايــن اســت کــه يــک تصــور نــاب و ايــده آل از ديــن ارائــه 
ــر روی  ــد ب ــزد خداون ــع مســتقیماً از ن ــی در واق ــد کــه گوي می کنن
ــت و  ــری اس ــای بش ــه درده ــده و آن دوای هم ــازل ش ــن ن زمی
ــه همــه پرســش ها و نیازهــای بشــری پاســخ  ــد ب ــا اب ــد ت می توان
ــان  ــه در می ــری ک ــترک ديگ ــدگاه مش ــا دي ــد. ام ــی بده مطلوب
ــده می شــود ايــن اســت کــه يــک  ــداران و عالمــان دينــی دي دين
فاصلــه پرناشــدنی در بیــن آن چیزی کــه نــاب و ايــده آل و االهی و 
آســمانی اســت بــا آن چیــزی کــه در عمــل تحقــق پیــدا می کنــد 
وجــود دارد. لــذا آنــان هــر نقــدی را کــه بــه ديــن در مقــام تحقــق 
ــه  ــدم ک ــن معتق ــد. م ــن می دانن ــا دي ــط ب ــی  رب ــود ب وارد می ش
ايــن گونــه گــزاره  هــا مســأله دارنــد و در واقع اينهــا آگاهــی کاذب  
ــن کــه هرگــز محقــق  ــا همــان تلقــی آرمان شــهری از دي ــد. ي ان

ــد! ــد ش ــه خواه ــر بشــود چ ــا اگ نمی شــود ام
در نتیجــه آن چیــزی کــه دينــداران در طــول تاريــخ انجــام 
ــن  ــدارد. م ــه ن ــده آل اولی ــن اي ــا آن دي ــبتی ب ــچ نس ــد هی می دهن
ابتــدا بــر ايــن نکتــه تاکیــد می کنم کــه ايــن آگاهــی کاذب بســیار 
ــد جماعتــی از مــردم  ــار می توان ــاک و فريبنــده اســت و هرب خطرن
را فريــب بدهــد کــه بیايیــم و آن الگــوی نــاب دينــی را در داخــل 
خودمــان بیاوريــم و آن را محقــق بکنیــم و بــر روی زمیــن بهشــت 
ــیار  ــرد بس ــن کارک ــر م ــه نظ ــدگاه ب ــه و دي ــن انديش ــازيم. اي بس
خطرناکــی دارد و می توانــد بســیار فريبــا و جــذاب باشــد. امــا عمــاًل 
ــده آل از  ــی تصــور اي ــه اشــکالی از ناکامــی منجــر می شــود. يعن ب
ــد کــه توقعــات  ــه می کن ــی ارائ ــگاه دين ــده آل کــه آن ن ــه اي جامع
ــا در عمــل آنچــه رخ می دهــد  ــرد ام ــاال می ب و آرزوهــا را بســیار ب
ــه  ــم ک ــر می کن ــت. فک ــا و رنج هاس ــکالت، درده ــی از مش انبوه
ــه  ــزی ب ــی اســت و اساســاً چی ــاب بیشــتر تخیل ــده آل و ن ــن اي دي
ــام ديــن نــاب يــا اســالم نــاب نداريــم. البتــه بايــد اشــاره کنــم  ن
بزرگانــی کــه از اســالم نــاب ســخن می گوينــد آنهــا انســان های 
ــد کــه زندگــی انســان ها  ــد و هســتند و عالقه مندن دلســوزی بودن

را بهتــر بکننــد و الگوهــای ايــده آل زندگــی را پیــاده بکننــد.
در ادعاهايشــان آدم هــای صادقــی بودنــد يــا هســتند امــا مــن بــه 

ــدارد. ــاب وجــود ن ايــن معنــا می گويــم کــه ديــن ن
ــرروی  ــه هــر صــورت نظــام فکــری، فرهنگــی کــه بخواهــد ب ب
زمیــن پیــاده شــود آلــوده بــه اقتضائــات و امکانــات زندگی بشــری 
ــی  ــی و فرهنگ ــان اجتماع ــری از جه ــه عناص ــود و در نتیج می ش
ــا  ــن معن ــه اي ــد. ب ــق می ده ــا آن تطبی ــود را ب ــرد و خ را می گی
معتقــدم کــه اساســاً چیــزی بــه نــام ديــن نــاب کــه يک بســته ای 
باشــد کــه بــرای همیشــه و بــرای همــه دوران هــا بــا همان شــکل 
بتوانــد بــه همــه نیازهــا و پرســش های بشــر پاســخ بدهــد وجــود 
نــدارد. بــه ايــن دلیــل کــه چــون ديــن بــر روی زمیــن می خواهــد 
محقــق بشــود، ناچــار اســت کــه عناصــر فرهنگــی و اجتماعــی و 
امکانــات جامعــه را لحــاظ بکنــد و خــود را بــا آن هماهنــگ بکند و 
عناصــری از آن را بگیــرد. مثــاًل بخــش مهمــی از احــکام اســالمی 
احــکام امضايــی بودنــد، يعنــی آن حقوقــی کــه در اجتمــاع قبیله ای 
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وجــود داشــته بخش اعظــم و قابــل توجهــی از آنهــا را پیامبــر تائید 
ــاس آن  ــلمانان براس ــد مس ــت. بع ــده اس ــالم ش ــرده و وارد اس ک

ــه ای بســازند. ــد کــه جامع ســعی کرده ان
ــا  ــب ب ــوق، متناس ــه حق ــم ک ــروزه می دانی ــم و ام ــا آموخته اي م
شــرايط اجتماعــی و نــوع جامعــه تغییــر می کنــد. بــه عنــوان مثال، 
از دورکیــم آموخته ايــم کــه در جوامعــی کــه همبســتگی مکانیکــی 
ــتگی  ــه همبس ــی ک ــت و در جوامع ــی اس ــوق تنبیه ــت، حق اس

ارگانیکــی اســت، حقــوق ترمیمــی اســت.
ــه ای  ــنتی و قبیل ــع س ــوق جوام ــا حق ــدرن ب ــوق م ــال حق کام
ــد  ــر بکن ــوق تغیی ــه حق ــن ضــروری اســت ک ــاوت اســت. اي متف
ــا  ــاوت ب ــد و متف ــدی باش ــد اب ــوق نمی توان ــن حق ــن اي و بنابراي
شــرايط اجتماعــی بايــد تغییــر و تحــول بیابنــد. برخــی از عالمــان 
مســلمان هــم ايــن تحــوالت را در فقــه اســالمی پذيرفته انــد. بــه 
ايــن معناســت کــه معتقــدم نمی توانیــم از يــک نظــام دينــی نــاب 
ــرای همیشــه  ــاب ســخن بگوئیــم کــه گويــی ب و از يــک ديــن ن

ــد. ــخ بده ــش ها را پاس ــه پرس ــد هم می توان
امــا معتقــدم کــه ديــن بايــد در رونــد تاريخــی خــودش بازســازی 
ــگ بشــود.  ــه هماهن ــات زمان ــا مقتضی ــد و ب ــر بکن بشــود و تغییی
گاهــی اوقــات ايــن تغییــرات بســیار جــدی اســت. عــالوه بــر ايــن 
ايــن تصــور ايــده آل و کمــال مطلــوب از ديــن بــه گمانــم خیلــی 
خــام و تخیلــی اســت. مــا حتــی می توانیــم بگوئیــم کــه آن معنای 
خاصــی هــم کــه شــما می فرمائیــد کــه ديــن در مقــام تعريــف از 
کتــاب و ســنت درمی آيــد بايــد اشــاره کــرد کــه خــود مســلمانان 
قــرون آغازيــن هــم  از کتــاب و ســنت تعبیرهــای بســیار متفاوتــی 
داشــتند. اواًل اســالم بــه دو شــعبه بــزرگ )ماننــد همه اديــان ديگر( 
تقســیم شــد. قــرآن هــم اشــاره می کنــد کــه ديــن چگونــه شــعبه 
شــعبه مــی شــود. ايــن را نقــد می کنــد و آن را يــک نــوع انحــراف 
تلقــی می کنــد و اســالم هــم بــه دو شــعبه بــزرگ تســنن و تشــیع 
ــعبه های  ــه ش ــم ب ــعبه ها ه ــن ش ــدام از اي ــد و هرک ــل ش تبدي

متعــددی تقســیم شــدند.
ــا  ــل 18 ت ــط حداق ــن فق ــرون آغازي ــردم در ق ــه می ک ــن مطالع م
فرقــه شــیعی داشــتیم و در تســنن هــم همینجــوری بــوده اســت. 
همیــن االن هــم چهــار تــا گرايش مکتــب فقهــی در تســنن داريم. 
بنابرايــن از کتــاب و ســنت هــم يــک تقريــر واحــدی وجود نــدارد و 
از آغــاز هــم ايــن تقريرهــا متفــاوت بــوده و دو گرايــش سیاســی به 
نــام امــام علــی)ع( و عثمــان در همــان آغــاز بعــد از مــرگ پیامبــر 
بــه وجــود آمــده اســت و ايــن واگرايی هــا در جهــان اســالم آغــاز 
ــد و  ــدا می کن ــدت پی ــم ش ــو می آئی ــه جل ــه ب ــود و هرچ می ش
ــر واحــدی  ــم تقري ــاب و ســنت ه ــه از کت ــم ک ــم بگويی نمی توانی

ــود دارد. وج
ــات ايــن تقريرهــا آن قــدر متفــاوت اســت کــه مــا در  گاهــی اوق
زمــان علــی ابــن ابیطالب خلیفــه چهــارم در تاريخ اســالمی شــاهد 
ســه تــا جنــگ داخلــی بــزرگ هســتیم کــه در زمــان خلفــای قبلی 
ــرون از  ــر و بی ــا غی ــه ب ــت ک ــی اس ــا، جنگ هاي ــاً جنگ ه عموم
امــت اســالمی انجــام می شــده. امــا در زمــان امــام علــی )ع( مــا 
ــار  ــالمی را از درون دچ ــت اس ــه ام ــم ک ــزرگ داري ــگ ب ــه جن س
اختــالف می کنــد. بنابرايــن نمی تــوان گفــت کــه تقريــر واحــدی 
ــم  ــر ه ــی ديگ ــنت های دين ــود دارد و در س ــده آل وج ــن اي از دي
ايــن وجــود دارد. مثــال در بوديســم و مســیحیت و ... هــم اختــالف 
ــداران  ــان دين ــه در می ــم ک ــم بگويی ــا نمی توانی ــد و م رخ می ده
ــر  ــم ه ــی در آنجــا ه ــد اســت. يعن ــوب واح ــال مطل ــف کم تعري
گروهــی از دينــداران خواســته اند کــه تعريــف خودشــان را از ديــن 

ارائــه بکننــد.
ــا هیــچ نســبتی بیــن ديــن در مقــام  ــاره ايــن بحــث کــه گوي درب
تحقــق و ديــن در مقــام تعريــف وجــود نــدارد باز مــن مســأله دارم. 
باالخــره نســبتی بیــن آن چیــزی کــه تحقــق پیــدا می کنــد و آن 
چیــزی کــه در مقــام تعريــف اســت و يــا بــه تعبیــر بنــده در متــون 
ــه متــون دينــی  ــه  عنــوان مثــال داعــش ب هســت، وجــود دارد. ب
ارجــاع می دهــد و واقعــاً پیــروان آن هــم بــه آن باورهــا و اعتقــادات 
اعتقــاد دارنــد. بــه بخشــی از آن میــراث اســالمی ارجــاع می دهــد و 
ايــن نشــان می دهــد کــه عناصــری در متــون اســالمی وجــود دارد 

کــه می توانــد مــورد نقــد و ارزيابــی قــرار بگیــرد.

داعــش يــا طالبــان از چــه و از کــدام تفکــر تغذيــه می کنــد؟ ايــن 
آدم هايــی کــه بــه خودشــان اجــازه می دهنــد کــه بــه نــام اهلل افــراد 
بســیار متنــوع بــا خاســتگاه های مختلفــی را بــه  راحتــی بکشــند، 
ــن  ــاًل االن همی ــد. مث ــالمی دارن ــی و اس ــر دين ــم تفک ــان ه آن
ــه  ــه ای ک ــای محرمان ــپتامبر و گزارش ه ــزارش 11 س ــرای گ ماج
ــا   ــد و ي ــلمان بودن ــا مس ــه اينه ــد ک ــان می ده ــود دارد، نش وج
اينکــه از کشــور اســالمی )عربســتان( رفتنــد و...آن کارهــا را کردند 
و حــدود 3000 نفــر  آدم را کــه هیــچ ربطــی بــه اصــل ماجراهــای 
سیاســی نداشــتند کشــتند. ايــن تفکــر دينــی اســت و اتفاقــاً مــن 
ــا  ــد. در اينج ــدی بودن ــای معتق ــیار آدم ه ــا بس ــه اينه ــدم ک معتق
ايمــان نقــش خیلــی پررنگــی دارد. ايــن کــدام آموزه هاســت کــه 

ــد؟ ــه عمــل کنن ــه اينگون ــد ک موجــه می کن
ــا ايــن  ــد کــه ب مــا حتــی می شــنويم کــه ايــن افــراد اعتقــاد دارن
خودکشــی دينــی بــه بهشــت می رونــد و بــه ديــدار پیامبــر 
ــراد  ــن اف ــد. اي ــت می کنن ــاداش را درياف ــن پ ــد و بزرگتري می رون
ــک زندگــی  ــه ي ــن ب ــه م ــگاه ک ــن ن ــا اي ــد و ب ــاً ايمــان دارن واقع
اخــروی متعالــی دســت پیــدا می کنــم اقــدام بــه عمــل انتحــاری 
مــی  کننــد. ايــن اقــدام بــا آن آموزه هــا نســبتی دارد و مــا 
ــن  ــاب و دي ــن در کت ــق را از دي ــام تحق ــن در مق ــم دي نمی توانی
ــد نقــد و ارزيابــی خودمــان را  ــز کنیــم. باي در مقــام تعريــف متماي
معطــوف بــه آن محتواهــا کنیــم. يعنــی عــالوه بــر اينکــه عمــل، 
تاريــخ ديــن و تاريــخ مســلمانان را بايــد نقــد و ارزيابــی بکنیــم بايد 
معیارهايــی بــرای نقــد خــود متــون ديــن داشــته باشــیم يــا اينکــه 
ــی  ــون دين ــه از مت ــرای تفســیرهايی ک ــی ب ــم معیارهاي دســت ک

ــیم. ــته باش ــود داش می ش
ــس اول در  ــان مجل ــه در زم ــت ک ــب اس ــی جال ــن خیل ــرای م ب
عصــر مشــروطه وقتــی نماينــده ای )نماينــده اســدآباد( گفــت بــه 
ــدرس  ــت اهلل م ــم، آي ــد حــق رای و انتخــاب بدهی ــم باي ــان ه زن
مخالفــت کــرد و مخالفــت او هــم براســاس آيــه الرجــال قوامــون 
علــی النســاء بــود. آيــت اهلل مــدرس بــا ارجــاع بــه ايــن کالم قرآن 
گفــت کــه اساســاً زنــان نبايــد چنیــن جايگاهــی داشــته باشــند و 
چــون از قــرآن ايــن جملــه را خوانــد، همــه ســاکت شــدند و کســی 

ــد. ــت کن ــرآن مخالف ــا ق نمی توانســت ب
ــن  ــک دي ــاب و از ي ــی ن ــام دين ــک نظ ــم از ي ــدم نمی توانی معتق
نــاب ســخن بگوئیــم کــه گويــی بــرای همیشــه می توانــد همــه 
ــم در  ــروزه می بینی ــه ام ــی ک ــددر صورت ــخ بده ــش ها را پاس پرس
ــد و هــم حــق انتخــاب  ــان هــم حــق رای دارن همیــن جامعــه زن
شــدن دارنــد و هیــچ تقابلــی هــم بــا قــرآن و اســالم نــدارد. پــس 
ببینیــد کــه ارجاعــی بــه قــرآن وجود داشــته اســت که ســبب شــده 
کــه زنــان ايــن دردهــا و رنجهــا و.. را تحمــل بکننــد. يــا اينکــه اين 
نــگاه دينــی شــرايطی را بــه زنــان مســلمان تحمیــل کــرده اســت. 
در اثــر تحــوالت مــدرن خیلــی از ايــن موانع برداشــته شــده اســت. 
قرائــت دينــی بــوده کــه ايــن وضعیــت را بــرای زنــان مســلمان در 
تاريــخ جوامــع اســالمی ايجــاد کــرده اســت. بــه نحــوی که کســی 
ماننــد ابــن رشــد می گويــد کــه مــا از زنــان موجوداتــی ســاخته ايم 
کــه انــگل مــردان هســتند. تمــام اســتعدادهای انسانی شــان از بین 
رفتــه اســت و ماننــد نبــات هســتند و تکلیفشــان فقــط ايــن اســت 
کــه فرزنــدآوری بکننــد. بايــد توجــه داشــت کــه ابــن رشــد هــم 
ــا  ــدرن زده باشــد و ي ــای م ــه حرف ه ــوده اســت ک ــی نب آدم مدرن

ــد. ــتی زده باش ــای فمنیس حرف ه
ــی  ــای دين ــی، گزاره ه ــون دين ــم از مت ــن فه ــن اي ــن، بی بنابراي
ــم آن  ــا نمی توانی ــود دارد و م ــبتی وج ــون، نس ــن و مت ــود دي و خ
ــی در  ــچ دخل ــن هی ــن مت ــه اي ــم ک ــم و بگويی ــرا کنی ــون را مب مت
تاريــخ ديــن نــدارد. اينهــا نکاتــی اســت کــه بســیار محــل بحــث 
ــرد و متوجــه  اســت و در نتیجــه نقــد را از تاريــخ ديــن فراتــر می ب
ــث را  ــن بح ــه اي ــم ک ــا ناچاري ــد و م ــم می کن ــی ه ــون دين مت
مطــرح کنیــم و بــه خاطــر اينکــه عناصــر مخربشــان زدوده بشــود 
و نیروهايــی ماننــد داعــش و طالبــان را تقويــت نکنــد، ناچاريــم که 
متــون دينــی و اســالمی را مــورد بررســی انتقــادی قــرار بدهیــم و 

ــم. آنهــا را پااليــش بکنی
بــه عنــوان مثــال، انبوهــی از متــون دينــی و بیــن فهــم از متــون 
ــود  ــون، نســبتی وج ــن و مت ــود دي ــی و خ ــای دين ــی، گزاره ه دين

دارد و مــا نمی توانیــم آن متــون را مبــرا کنیــم و بگويیــم کــه ايــن 
ــود دارد  ــا وج ــث م ــن ندارداحادي ــخ دي ــی در تاري ــچ دخل ــن هی مت
ــا  ــه گزاره ه ــم ک ــن می دان ــت. م ــادی اس ــد ش ــاً ض ــه صراحت ک
ــا شــما  ــد. ام ــد می کن ــی هــم هســت کــه شــادی را تائی و احاديث
نمی توانیــد بگوئیــد کــه همــه اينهــا درســت، بلکــه بايــد مواجــه 
انتقــادی بــا ايــن متــون داشــت و آنهــا را مــورد نقــد و ارزيابــی قرار 
ــود و در  ــم زدوده بش ــی ه ــون دين ــرب مت ــای مخ ــا جنبه ه داد ت
واقــع پتانســیل تخريــب از آنهــا گرفتــه شــود. بــه نظــر مــن ايــن 

يکــی از وظايــف دينــداران و عالمــان دينــی اســت.

||جنــاب قائمــی نیــا! آیــا بیــن دیــن در مقــام تعریف 
ــر  ــای دکت ــه آق ــام تحقــق همانطــور ک ــن در مق و دی

محدثــی هــم اشــاره کردنــد نســبتی وجــود دارد؟ 
ــا  ــم ب ــده گفت ــه بن ــی ک ــم مطالب ــی کن ــر م ــن فک ــا: م قائمی نی
برداشــتی کــه آقــای دکتــر محدثــی داشــت متفــاوت بــود. 
ــه  ــزی ک ــی آن چی ــف يعن ــام تعري ــن در مق ــم دي ــن نمی گوي م
ايده آل هــای مــا را می گويــد. بحثــم ايــن اســت کــه ديــن در مقــام 
تعريــف ايده آل هايــی را تعريــف می کنــد. حــاال اينکــه دينــداران آن 
را ايــده آل می بیننــد يــا خیــر، ايــن بحــث ديگــری اســت کــه آقای 
دکتــر وارد آن شــدند کــه ايــن تصــور نادرســت اســت کــه مــا فکــر 
می کنیــم کــه هرچیــزی کــه در ديــن آمــده  کامــل اســت يــا خیر؟ 
بحــث مــن ايــن بــود کــه ديــن در مقــام تعريــف ايده آل هايــی را 

ــد. ــرح می کن مط
محدثــی: شــما فرموديــد: ديــن در مقــام تعريــف کمــال مطلــوب 

ــده آل اســت. اســت، اي
قائمــی  نیــا: کمــال مطلــوِب خــودش را مطــرح می کنــد. منظــورم 
ــم.  ــر می کن ــا تقري ــردم اينج ــر نک ــا تقري ــر در آنج ــود، اگ ــن ب اي
ــری  ــک س ــنت ي ــاب و س ــن در کت ــک دي ــوان ي ــه عن ــالم ب اس
مولفه هــا، ماننــد؛ روابــط انســانی چگونــه باشــد؟ را مطــرح می کند. 
ــه خــدا  ــه باشــند؟ نســبت ب ــه يکديگــر چگون انســان ها نســبت ب
ــه بايــد باشــند. اينهــا کمــال مطلــوب اســالم اســت. ديــن  چگون
در مقــام تعريــف بايــد براســاس آن مالک هــا ســنجیده شــود و در 
آنجــا هــم می توانــد نــگاه درونــی و بیرونــی داشــت. البتــه بايــد از 

مغالطــه پرهیــز بشــود.
ــار  ــک ب ــم؛ ي ــر می کن ــا تعبی ــه دو معن ــن ب ــاب را م ــالم ن اس
ــرح  ــالم مط ــود اس ــت کــه خ ــی اس ــان آن ايده آل هاي منظورت
ــد.  ــر می گیري ــف درنظ ــام تعري ــما آن را در مق ــی ش ــد. يعن می کن
ــن  ــد. اي ــر می گیري ــق درنظ ــام تحق ــم آن را در مق ــار ه ــک ب ي
مســئله را بگذاريــد بــا يــک ســوال مطرح کنــم. حضــرت امــام)ره( 
ــد  ــد داوری کنی ــا االن شــما می توانی ــاب، آي ــود اســالم ن ــه فرم ک
ــای  ــه آن ايده آل ه ــر؟ ب ــا خی ــت ي ــاب اس ــالم ن ــش اس ــه داع ک

ــه. ــا ن ــر اســت ي ــوب اســالم نزديکت مطل
طبیعــی اســت کــه اســالم در مقــام تحقــق بــا يــک ســری عناصر 
ــوان  ــا را نمی ت ــورده و اينه ــره خ ــان گ ــات زم ــی و مقتضی فرهنگ
انــکار کــرد. چــون وقتــی ديــن از مقــام تعريــف بــه مقــام تحقــق 
نــازل می شــود، رنــگ جامعــه بشــری را می گیــرد و در آن آزمــون و 
خطــا صــورت می گیــرد. مــن ايــن را قبــول دارم. امــا صحبــت اين 
ــا مــا نمی توانیــم داوری کنیــم بگويیــم کــه اســالم  اســت کــه آي
ــر داعشــی؟  ــا اســالم غی ــر اســت ي ــه اســالم نزديک ت ــش ب داع
ــا ايــن  اگــر شــما می گوئیــد کــه نمی توانیــم داوری کنیــم. مــن ب
ــا  ــازوکارهايی دارد و م ــالم س ــود اس ــه خ ــم ک ــم و می گوي مخالف
ــالم  ــه اس ــن ب ــه اي ــم ک ــم می گوئی ــی می کنی ــه ارزياب االن ک
نزديک تــر اســت. اســالم نــاب آن اســالم غیــر داعشــی اســت. يــا 

ــم اســالم داعــش اصــال اســالم نیســت. ــم بگويی می توانی
پــس بحــث ايــن نیســت کــه آن اســالم بــه آن شــکل کــه نــازل 
ــم  ــالم ه ــود اس ــال خ ــد. اص ــدا بکن ــق پی ــه تحق ــده در جامع ش
می گويــد کــه ايــن بــه ايــن صــورت تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد. 
مگــر در عصــر ظهــور کــه بنــا بــه دخالــت يــک نیــروی آســمانی، 
بــا نیــروی بشــری  قابــل تحقــق نیســت. چــرا کــه نیروی بشــری 
ــای  ــری مولفه ه ــک س ــی رود و ي ــا م ــون و خط ــا آزم ــه ب همیش
ــود  ــع نمی ش ــن مان ــا اي ــد. ام ــی در آن دخیل ان ــی و تاريخ اجتماع
کــه داوری کنیــم و بگويیــم بعضــی از جريانــات بــا اســالم پیونــد 

د گـــر میــز
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ــد. نزديکتــری دارن
ــت.  ــناختی اس ــئله معرفت ش ــک مس ــما ي ــا ش ــن ب ــئله م مس
شــما مــی گوئیــد کــه همــه جرياناتــی کــه در طــول تاريــخ پیــدا 
ــج  ــد و هی ــف بیگانه ان ــام تعري ــالم در مق ــه اس ــبت ب ــده اند نس ش
ربــط و نســبتی ندارنــد. امــا مــن می گويــم کــه نــه اينهــا ربــط و 
نســبت دارنــد. شــما می توانیــد از کتــاب و ســنت تفاســیر مختلفــی 
ارائــه بدهیــد. امــا بــه ايــن صــورت نیســت کــه هــر تفســیری کــه 
داديــد درســت اســت. االن می بینیــم کــه تفســیر حضــرت امــام از 
دخالــت زنــان در مســائل سیاســی از تفســیر  آقــای مــدرس بهتــر 
اســت و بــه اســالم نزديک تــر اســت. ايــن قابلیــت را دارد کــه شــما 
ــا  ــی از اينه ــه برخ ــد ک ــر بگوئی ــا اگ ــد. ام ــی کنی ــد ارزياب می توانی
درســت اســت و برخــی درســت نیســت و می تــوان نسبت ســنجی 

کــرد. مــن بــا ايــن موافقــم.
ــق و  ــام تحق ــالم در مق ــبت اس ــن نس ــی بی ــئله معرفت شناس مس
اســالم در مقــام تعريــف درواقــع بیــن يــک افــراط و تفريــط وجــود 
ــنجی  ــوان نسبت س ــرم و می ت ــا را می پذي ــبت اينه ــن نس دارد و م
کــرد. در بعضــی جاهــا ايرادهايــی کــه در اســالم در مقــام تحقــق 
پیــدا شــده دامــن آن تعريفــی که مــا در مقــام تعريــف داريــم را هم 
ــا يــک  می گیــرد. امــا تمــام بحثــم ايــن اســت کــه درواقــع مــا ب
ــد  ــا بگوئیــم کــه همــه اينهــا از ديــن بیگانه ان طیــف مواجه ايــم ي
و اصــال قابــل تحقــق در جامعــه نیســت؛ يعنــی يــک نــوع نــگاه 
آنتی رئالیســتی داشــته باشــیم. يــا بگوئیــم کــه همــه آنهــا در يــک 
ــوع رئالیســم  جريــان تحقــق پیــدا کــرده اســت کــه ايــن يــک ن
خــام اســت. امــا قائلــم کــه يــک نسبت ســنجی صحیــح می شــود 
ــد  ــا می توانی ــی از معیاره ــاس بعض ــما براس ــرد. ش ــورت بگی ص
ــر  ــی ديگ ــالم از جريان ــه اس ــان ب ــن جري ــه اي ــد ک ــن کنی تعیی
ــی  ــودن برخ ــه ب ــد بیگان ــال می توانی ــن ح ــت. در عی نزديک تراس

ــا اســالم هــم نشــان دهیــد. از جريانــات را ب
ــه  ــد ک ــور نکنی ــوری تص ــد را اينج ــداران دارن ــه دين ــوری ک تص
ــه دســت بشــر غیــر  ــر ب آنهــا قائلنــد کــه ديــن کامــال تحقق پذي
ــی رود. از  ــف م ــای مختل ــا روش ه ــه ب معصــوم اســت. بشــری ک
ــد  ــتفاده می کن ــت و ... اس ــاد و سیاس ــد اقتص ــف مانن ــوم مختل عل
ــا  ــد. آنه ــوری نبینی ــن را اينج ــد. اي ــق کن ــر را محق ــا آن عناص ت
دغدغــه ديندارانــه دارنــد. نــگاه همدالنــه بــا نــگاه غیــر همدالنــه 
فــرق می کنــد. آنهايــی کــه نــگاه همدالنــه دارنــد می گوينــد کــه 
ديــن يــک کمــال مطلــوب ارائــه داده کــه اگــر ايــن درجامعــه پیدا 
شــود بــه فرض مثــال اينکــه نســبت بــه همســايه چگونه باشــید و 
... اگــر در جامعــه محقــق شــود بســیار خــوب اســت. طبیعی اســت 
کــه بقیــه آن را بــا مديريت و سیاســت بشــری و روش های بشــری 
ــه نظــرم هیــچ کســی هــم ايــن ادعــا را  ــرد و ب ــه پیــش ب بايــد ب
نمی کنــد کــه ديــن آمــده کــه تمــام مســائل بشــری را حــل کنــد. 
ــته،  ــای را نداش ــن ادع ــم چنی ــام)ره( ه ــرت ام ــود حض ــی خ حت

ــف سکوالريســم اســت. گرچــه مخال
ــگاه  ــی دارد. ن ــی ســکوالر تفاوت هاي ــگاه آنت ــا ن ــگاه ســکوالر ب ن
ــل  ــا عق ــری را ب ــائل بش ــه مس ــه هم ــت ک ــد اس ــکوالر معتق س
ــه بخشــی  ــه ن ــد ک ــن می گوي ــرد دي ــل ک ــوان ح ــاد می ت خودبنی
را بايــد ديــن مداخلــه کنــد حتــی آنهايــی کــه نــگاه فقهــی ماننــد 
ــد و  ــراغ را مطــرح می کن ــه الف ــد منطق مرحــوم شــهید صــدر دارن
ــد  ــد. آنهــا معتقدن ــز را حــل می کن ــه همــه چی ــد کــه فق نمی گوي
ــه اصــول اســالمی  ــا رجــوع ب کــه يکســری از مســائل را عقــل ب
ــه  ــه هم ــت ک ــن نیس ــئله اي ــن مس ــد. بنابراي ــل کن ــد ح می توان
ــبت  ــن نس ــم. اي ــل کنی ــن ح ــا دي ــم ب ــا می توانی ــائل را م مس
مغالطــه ای بیــش نیســت. بلکــه اصــول و علــوم ديگــر و همچنین 

ــم الزم اســت. ــر ه ــد ديگ ــت قواع رعاي
امــا اينکــه مــا چگونــه نقــد کنیــم درواقــع بايــد بگويــم کــه نقــد 
هــم معیارهــا و مالک هــای خــاص خــودش را دارد. طبیعــی 
ــد  ــه می پردازي ــک قضی ــه ي ــه ب ــما همدالن ــی ش ــه وقت ــت ک اس
بــا اينکــه غیــر همدالنــه می پردازيــد متفــاوت اســت. اينجــا يــک 
ــن  ــد کــه دي ــا شــما قائلی بحــث معرفت شناســی می شــود کــه آي
يــک صبغــه الهــی دارد؟ آنجــا هــم بــه گونــه ای کــه بعضــی ادعــا 
می کننــد کــه وارد حــوزه بشــر شــده اســت و رنــگ فرهنــگ و... را 
گرفتــه. دربــاره  هرکــدام از اينهــا را می تــوان جداگانــه بحــث کــرد 
ــوان در اينجــا جمــع کــرد. از اســالم  و شــايد همــه بحث هــا را نت
ايــده آل منظــورم آن چیــزی اســت کــه در کتــاب و ســنت آمــده و 
ــم  ــود اســالم ه ــی خ ــچ کســی حت ــه هی ــم ک ــد می کن ــاز تاکی ب

ادعــا نــدارد کــه تمــام آن را بتــوان در عمــل پیــاده کــرد.
ــات  ــم و نظري ــی داري ــا جامعه شناســی های مختلف ــال م ــرای مث ب
ــد و  ــم آم ــان دورکی ــک زم ــال ي ــرض مث ــه ف ــم؛ ب ــی داري مختلف
ــر پديــدار شــد. اينهــا از کجــا  يــک نظريــه داد و زمانــی ديگــر وب
ــای  ــوع نظريه ه ــدازه تن ــن ان ــا اي ــا ت ــرا م ــت؟ چ ــده اس ــدا ش پی
افــراد  ايــن  کــه  اســت  طبیعــی  داريــم؟  جامعه شــناختی 
ــا  ــه اينه ــد بلک ــه نمی ديدن ــف ک ــام تعري ــی را در مق جامعه شناس
بــا انســان های معاصــر خودشــان ســروکار داشــتند. مثــال دورکیــم 
بــا انســان هايی کــه در جامعــه صنعتــی زندگــی می کننــد مواجــه 
بــود. لــذا تئــوری اجتماعــی اش را بــرای آن انســان طراحــی کــرد. 
ــرد  ــی می ک ــرمايه داری زندگ ــه س ــه در جامع ــانی ک ــا انس ــر ب وب
مواجــه بــود، امــروزه مــا در عصــر اطالعــات هســتیم، نظريه هــای 
جامعه شناســی انســان اطالعاتــی را می آيــد و مفهوم ســازی و 

می کنــد. نظريه پــردازی 
ــا  ــه ب ــد ک ــدا ش ــع از اينجــا پی ــف درواق جامعه شناســی های مختل
ــه شــد. شــما  ــق مواج ــام تحق ــی در مق ــف يعن انســان های مختل
ــد  ــد و می گوي ــف می کنی ــفه تعري ــد فالس ــان را مانن ــی انس زمان
انســان حیــوان ناطــق اســت کــه بــه درد جامعــه شناســی 
نمی خــورد. انســان يــا انســان ســرمايه دار اســت يــا انســان 

ــان در  ــر انس ــا تغیی ــه ب ــت ک ــی اس ــت و... طبیع ــی اس اطالعات
ــود.  ــدا می ش ــی پی ــی مختلف ــات جامعه شناس ــق نظري ــام تحق مق
جامعه شناســی هــم بــا آزمــون و خطــا پیــش مــی رود و بــا 
اقتضائــات زمــان پیــش مــی رود و زمانــی کــه چیــزی بــا آزمــون 
و خطــا  وارد عرصــه بشــری شــد طبیعــی اســت کــه بــا تغییــرات 

ــد. ــگام می کن ــودش را هم ــی خ اجتماع
ــا  ــالم ب ــه اس ــد ک ــا می گفتن ــش برخی ه ــال پی ــد س ــايد ص ش
ــه اســالم  ــوری ســازگار اســت امــا حضــرت امــام گفــت ن ديکتات
بــا جمهوريــت ســازگار اســت. يعنــی يک ســیر تطــور کمالــی دارد 
ــدار  ــه پدي ــف ک ــای مختل ــم تئوری ه ــو می روي ــه جل ــه ب و هرچ
ــد  ــن ظهــور می کنن ــرروی زمی ــف ب می شــود و انســان های مختل
ــم اينهــا را  ــد و مــا می توانی ــه ديــن متحــول می کنن ــگاه مــار ا ب ن
بســنجیم و تمــام حــرف مــن ايــن اســت کــه ببینیــم دســت خالی 
نیســتیم و می توانیــم بــا معیارهايــی کــه در کتــاب و ســنت آمــده 

اســت آن را بســنجیم.
ــای  ــه چیزه ــد ک ــه فرمودي ــزی ک ــه آن چی ــع ب ــر راج ــه ديگ نکت
ــم  ــاب و ســنت می بینی ــا در عرصــه کت ــرده و م ــور ک ــادی ظه زي
ــرم  ــه نظ ــود دارد. ب ــره وج ــیعه و غی ــرق ش ــنت، ف ــل س ــه اه ک
ــف اســت. چــون در  ــق و تعري ــام تحق ــان مق ــط می ــن هــم خل اي
مقــام تحقــق اســت کــه تعابیــر متفاوتــی از کتــاب و ســنت مطــرح 
ــا  ــه آي ــود ک ــرح می ش ــئله مط ــن مس ــا اي ــاز در اينج ــد. ب می کنن
می تــوان آنهــا را ســنجید؟ همــه اينهــا از لحــاظ اجتماعــی 
مشــروعیت اجتماعــی دارنــد و براســاس مســائلی پديــدار شــده اند 
امــا از لحــاظ معرفت شناســی آيــا اينهــا مشــروعیت دارنــد؟ طبیعی 
ــده اند  ــدار ش ــالم پدي ــای اس ــه در دنی ــی ک ــه فرق ــه هم ــت ک اس
ــت و  ــص اس ــدن ن ــرب تم ــنفکران ع ــی از روش ــول برخ ــه ق ب
ــنت  ــاب و س ــه کت ــان را ب ــه خودش ــد ک ــالش می کنن ــه ت هم
ــاظ  ــا از لح ــه اينه ــرای هم ــد ب ــا می توان ــا آي ــد. ام ــبت بدهن نس

ــرد؟ ــادر ک ــواز ص ــی ج معرفت شناس
ــه  ــا اينک ــت؟ ي ــح اس ــالم صحی ــا اس ــا ب ــه اينه ــبت هم ــا نس آي
ــه  ــود دارد ک ــای معرفت شناســی و تفســیری وج درآنجــا مالک ه
ــد  ــم می گوي ــرآن ه ــود ق ــرد. خ ــدا ک ــم ج ــوان از ه ــا را می ت اينه
کــه مــا دو دســته آيــات محکمــات و متشــابهات داريــم. که بیشــتر 
اينهــا در پرتــو آيــات متشــابهات پیــدا شــده اســت. اينکــه چگونــه 
مــا ايــن متشــابهات را بــه محکمــات رجــوع بدهیــم. آنجــا بــاز مــا 
تنــوع را می پذيريــم امــا ايــن تنــوع بــه معنــای اجتماعــی، تنــوع 
بــه معنــای معرفت شناســی نیســت و در اينجــا مــن بــا پلورالیســم 
دينــی مخالفــم. چــرا کــه پلورالیســم دينــی تــالش می کنــد کــه 
ــات  ــه تنوع ــه هم ــرد و ب ــی بب ــوزه معرفت شناس ــه ح ــوع را ب تن
اجتماعــی اعتبــار معرفتــی ببخشــد. درصورتیکــه مــن قائلــم کــه 
تنــوع معرفت شناســی را نمی تــوان پذيرفــت. يعنــی از لحــاظ 
معرفت شــناختی و مالک هــا و معیارهــا معرفت شــناختی آنهــا 

قابــل نقــد هســتند.
ــر اســت. شــما چــه  ــم کــه اجتناب ناپذي ــده ای مواجه اي ــا پدي ــا ب م
بخواهیــد و چــه نخواهیــدِ فــَرق ظهــور می کننــد و اســالم درمقــام 
تحقــق بــه اشــکال گوناگونــی ظهــور خواهــد کــرد. اگــر در اوايــل 
قــرن مــا خیلــی از نظريه پــردازان فکــر می کردنــد کــه دوره 
مــدرن رســید و پرونــده ديــن بســته شــد، امــروزه مــا بــه خوبــی 
ــه بعــد عصــر، عصــر ديــن اســت. عصــر  می بینیــم کــه از ايــن ب
ــرد و  ــکار ک ــوان آن را ان ــه نمی ت ــت ک ــان و فرقه هاس ــوع ادي تن
مســیر تاريــخ از ايــن بــه بعــد بــه اينگونــه اســت. پــس مــا بــا يک 
ضــرورت مواجهه ايــم و تنهــا کاری کــه می توانیــم انجــام بدهیــم 
ــم  ــام بدهی ــنجی را انج ــم آن نسبت س ــه می توانی ــت ک ــن اس اي
ــرار  ــی ق ــان را قاض ــای خودم ــناختی معیاره ــاظ معرفت ش و از لح
بدهیــم و ببینیــم کــه کــدام يــک نســبتش بــه اســالم نزديک تــر 

اســت؟
طبیعــی اســت اســالمی کــه قتــل بــه اين حــد يعنــی کشــتن زن و 
بچــه و ... را تجويــز می کنــد ايــن نمی توانــد اســالم باشــد و بــرای 
ايــن می تــوان آيــات زيــادی پیــدا کــرد و آن کســی کــه بــه ايــن 
آيــات اســتناد می کنــد بــه آنهــا جــواب داد. ايــن از لحــاظ منطقــی 

امــکان پذيــر اســت و از صــدر اســالم هــم بــوده اســت. 
ــک  ــا از ي ــت ام ــص اس ــدن ن ــه تم ــالم گرچ ــدن اس ــد تم ببینی
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نظــر تمــدن امتــالک نــص اســت. اينکــه چــه کســی حــق دارد 
ــه نظــر  ــا معیارهــای معرفت شــناختی خــودش نشــان بدهــد ک ب
ــق دارد  ــی ح ــه کس ــی چ ــت. يعن ــر اس ــص نزديکت ــه ن ــن ب م
ــای  ــن مبن ــر اســت. اي ــص نزديکت ــه ن ــد کــه حــرف مــن ب بگوي
ــبیت گرايانه  ــای نس ــی از ديدگاه ه ــا برخ ــناختی دارد. ب معرفت ش
ــه  ــد ک ــید می گوئی ــبیت گرا باش ــما نس ــر ش ــت اگ ــازگار نیس س
ــاختی گرا  ــما س ــر ش ــد. اگ ــص دارن ــالک ن ــق امت ــا ح ــه اينه هم
constructivist باشــید بــه تعبیــر معرفت شناســان می گويیــد 
ــر  ــرم ه ــه نظ ــه ب ــت ک ــر اس ــاخته بش ــا س ــه معرفت ه ــه هم ک
دوی اينهــا قابــل پذيــرش نیســت. باالخــره معیارهــا و ضوابطی در 

ــا داده. ــه م ــم ب ــی را در فه ــت و اصول ــنت هس ــاب و س کت
بايــد توجــه کــرد کــه کتــاب و ســنت تنهــا يــک ســری داده بــه 
مــا نــداده بلکــه روش فهــم ايــن داده هــا را هــم بــه مــا داده اســت. 
ــما  ــه ش ــی ب ــر روايت ــه ه ــم ک ــات داري ــا در رواي ــه م ــال اينک مث
می رســد همیــن طــوری قبــول نکنیــد بلکــه آن را برقــرآن عرضــه 
ــرآن  ــات ق ــد آي ــد و باي ــالک می ده ــک م ــا ي ــه م ــد، دارد ب کنی
ــودش  ــیاق خ ــه را از س ــک آي ــر ي ــد اگ ــر ببینی ــو يکديگ را در پرت
دربیاوريــد ممکــن اســت کــه خیلــی نگاه هــای خطرنــاک هــم از 

ــد. آن اســتخراج کنی
ــه در  ــی ک ــای  کالم ــی و فرقه ه ــای کالم ــیاری از جريان ه بس
ــیاق مند  ــرآن را س ــا ق ــده اينه ــرون آم ــالم بی ــخ از اس ــول تاري ط
ــا  ــری مالک ه ــک س ــنت ي ــود س ــال، خ ــر ح ــه ه ــد. ب نديده ان
می دهــد  کــه اصــال شــما قــرآن را چگونــه بخوانیــد. کتــب دينــی 
ايــن ويژگــی را دارد گرچــه خــودش در ابتــدا شــروع کننــده يــک 
ــخ  ــا در ادامــه طبیعــی اســت کــه در طــول تاري وحــدت اســت ام
ديــن ايــن اتفــاق در همــه اديــان افتــاده اســت کــه ممکــن اســت 
کــه تکثرهــا و نزاع هــای فرقــه ای زيــادی هــم پديــد بیــاورد کــه 

ــه اســت و اجتنــاب ناپذيــر اســت.  ماهیــت مســئله اينگون
ــود  ــی  ش ــه م ــاور دارم ک ــن را ب ــاً اي ــم قطع ــن ه ــی: م محدث
ــا  ــاص را ب ــن خ ــک دي ــی از ي ــای گوناگون ــا تقريره ــا ي قرائت ه
يــک فهــم معینــی از دين مــورد ســنجش قــرار داد. منتهــا اختالف 
جــدی ای کــه داريــم ايــن اســت کــه بــا اين نــگاه کــه يــک قرائت 
حقیقــی از اســالم هســت و مــا بــه آن دسترســی داريــم، مشــکل 
دارم. تصــور می کنــم کــه هــر گروهــی قرائــت يــا تقريــری ارائــه 

ــت. ــر اس ــن حقیقی ت ــر م ــه تقري ــد ک ــد و می گوي می کن
قطعــا آقــای قائمــی نیــا تقريــری از اســالم دارد، مــن هــم 
ــر  ــه تقري ــم ک ــا می گوئی ــدام از م ــالم دارم و هرک ــری از اس تقري
مــا درســت  تــر اســت. بنابرايــن اينکــه بگوئیــم کــه يــک معیــار يا 
تقريــر نهايــی هســت کــه آن بــاالی ســر همــه تقريرها هســت نه 
اينگونــه نیســت کــه مــورد اجمــاع باشــد. يعنی اينکــه بیــن عالمان 
ــی  ــر نهاي ــک تقري ــه ي ــد ک ــته باش ــود داش ــاع وج ــالمی اجم اس
ــم  ــا مــی  توانی ــد م ــزان از اســالم وجــود دارد و بع ــوان می ــه  عن ب
همــه تقريرهــای خودمــان را بــا آن مقايســه کنیــم. چنیــن چیــزی 

موجــود نیســت.
شــما ممکــن اســت کــه ادعــا کنیــد کــه تقريــر پیامبــر از اســالم 
ــر  ــزان اســت. امــا مشــکل در اينجاســت کــه فهــم مــا از تقري می
پیامبــر متنــوع می شــود. لــذا ايــن مســأله مســأله  ای جدی اســت. 
شــما بــه گونــه ای ســخن می گوئید کــه گويــی ايــن میــزان نهايی 
وجــود دارد و مــا بــه آن دسترســی و بــر آن اجمــاع داريــم. مشــکل 
ــًا  ــزان اساس ــر می ــن تقري ــر اي ــر س ــاع ب ــه اجم ــت ک ــن اس همی
ناموجــود اســت؛ و اال اينکــه مــا می توانیــم تقريرهــای موجــود در 
ــا ببینیــم کــه  ــا يــک تقريــر معیــن مقايســه بکنیــم ت اســالم را ب
ــا  ــول اســت. ام ــل قب ــن قاب ــر هســتند، اي ــه آن نزديکت ــن ب کدامی
ــزان را چــه کســی تعییــن  ــر می مشــکل ايــن اســت کــه آن تقري
می کنــد؟ االزهــر تعییــن می کنــد؟ قــم تعییــن می کنــد؟ طالبــان 
ارائــه می کنــد؟ چــه کســی ارائــه می کنــد؟ ايــن تقريــر میــزان، در 
دســت چــه کســی اســت؟ اصــال چنیــن چیــزی نیســت. ممکــن 
ــن  ــه هســت. مشــکل اي ــرآن ک ــه ق ــد ک ــه شــما بگوئی اســت ک
اســت کــه تقريرهــا و برداشــت هايی کــه از قــرآن می شــود ، 180 

درجــه بــا هــم متفــاوت  انــد.
شــما بــه گونــه ای از کتــاب و ســنت ســخن می گوئیــد کــه گويــی 
در واقــع قــول فصــل موجــود اســت. بلــه زمانی کــه پیامبــر حضور 

ــر  ــه پیامب ــت ک ــزی اس ــل آن چی ــول فص ــم ق ــتند می گفتی داش
می گويــد يــا انجــام می دهــد. منتهــا بعــد از پیامبــر چنیــن قولــی 
اصــاًل نیســت. درســت اســت کــه آيــات قــرآن هســت امــا همیــن 
آيــات قــرآن محــل بحــث و اختــالف و دعواهــای خیلــی جــدی و 
مبنايــی اســت. لــذا بــر اســاس ايــن نــگاه نــه تنهــا اســالم بلکــه 
در همــه اديــان و مکاتــب اينگونــه اســت کــه بايســتی ببینیــم کــه 
ــورد  ــد آن را م ــوژی و بع ــا ايدئول ــب ي ــن، مکت ــر از دي ــدام تقري ک

ارزيابــی قــرار بدهیــم.
مثــاًل فــرض کنیــد کــه تقريــر طالبانــی، تقريــر امــوی هــا، تقريــر 
عباســی ها، صفويــان ...کــدام تقريــر از اســالم؟ تقريــر جمهــوری 
ــلمانان  ــه مس ــری ک ــی، تقري ــنفکران دين ــر روش ــالمی، تقري اس
ــن  ــح اهلل گول ــه فت ــری ک ــد. تقري ــه می کنن ــن ارائ ــی از دي اروپاي
ارائــه می کنــد کــه بــه اســالم آنتالیايــی معــروف اســت. بنابرايــن، 
ــاره آزمــون آن هــا  مــا انــواع تقريــر از اســالم را داريــم و بايــد درب

صحبــت بکنیــم.
ــازی  ــاده  س ــرای س ــا ب ــايد م ــه ش ــدم ک ــل معتق ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــم اي ــد بگوئی ــار باي ــر ب ــه ه ــالم، در صورتیک ــم اس می گوئی
تقريــر از اســالم؛ چــون آن چیــزی کــه از اســالم وجــود دارد يــک 
چیــز واحــد از اســالم نیســت بلکــه انــواع اســالم اســت. پــس هــر 
موقــع کــه مــا از اســالم ســخن می گويــم بايــد بگوئیــم کــه مــا 
بــرای راحتــی کار می گوئیــم اســالم، امــا در واقــع مــا بايــد بگوئیــم 
انــواع اســالم ها و زمانــی کــه می گوئیــم اســالم، منظورمــان هــم 
ايــن انــواع  اســت. مــن بــه جــد بــه ايــن قائــل هســتم و هــر بــار 
هــم کــه از اســالم صحبــت می کنیــم بايــد بگوئیــم کــه مرادمــان 
ــن اســالم چیســت؟ در  ــای اي ــد مدعاه ــدام اســالم اســت و بع ک

ــذرد. ــه می گ ــق آن چ ــد و در تحق ــه می گوي ــون  اش چ مت
ــبت  ــنت نس ــاب و س ــا کت ــن را ب ــد همی ــا می توانی ــا:  آي قائمی نی
ــاس  ــش را براس ــد اســالم داع ــرض کنی ــال ف ــرد؟  مث ــنجی ک س
کتــاب و ســنت نســبتت ســنجی بکنیــم؟ يــا نــه اينجــا هــم قائــل 

ــتید؟ نیس
محدثــی: عــرض کــردم در آنجــا هــم مــا تقريرهايــی از کتــاب و 
ســنت داريــم بعــد مــی  توانیــم آن را بــا تقريــری از کتــاب و ســنت 

مقايســه کنیــم.
قائمی نیــا: يعنــی خــود کتــاب و ســنت بی طرفنــد و هــر برداشــتی 

مــی تــوان از آن داشــت؟
محدثــی: اصــاًل کتــاب و ســنت بــا تقريــر مــا بــه میــان می آيــد. 
بــدون تقريــر مــا کــه اصــاًل بــه میــان نمی آيــد. يعنــی شــما ايــن 
ــاًل  ــر آن را کام ــردی ديگ ــه ف ــد ک ــه ای می فهمی ــه گون ــه را ب آي
مخالــف شــما می فهمــد. همانطــور کــه گفتــم يــک تقريــر میــزان 
ــک  ــر ي ــن تقري ــه م ــد ک ــر اينکــه شــما بگوئی ــدارد. مگ ــود ن وج
ــه ام.  ــب)ع( را پذيرفت ــن ابیطال ــی اب ــد عل شــخصیت خاصــی مانن
بــا ايــن حــال، ايــن تقريــر میــزان نیســت چــرا کــه عــده کثیــری 

هســتند کــه ايــن تقريــر را قبــول ندارنــد.
ــن  ــالم اي ــه اس ــم ک ــیعه معتقدي ــوان ش ــه عن ــا ب ــاًل االن م مث
اســت کــه مــا می گوئیــم، در صورتــی کــه از يــک میلیــارد و 500 
میلیــون مســلمان تنهــا ۲00 میلیــون آنها شــیعه هســتند و اکثريت 
ســنی هســتند و آنهــا تقريرهــای ديگــری دارنــد. اگــر يــک تقريــر 
ســنی هــم مــالک قــرار بدهیــم در میــان خــود اهــل تســنن آنقدر 
تقريرهــای متنوعــی وجــود دارد کــه بــاز هــم می بینیــم که بســیار 
تفــاوت دارنــد. دربــاره احاديــث و آيــات قــرآن آن قــدر تفســیرهای 
گوناگــون وجــود دارد کــه عمــاًل مانــع از شــکل گیری يــک تقريــر 
ــد  ــزان می شــود؛ مگــر اينکــه ســازمانی در جهــان اســالم پدي می
ــن  ــزی کــه اي ــن چی ــد کــه اي ــد کــه همــه مســلمانان بگوين بیاي

ــه عنــوان تقريــر میــزان قبــول داريــم. ســازمان می گويــد مــا ب
يعنــی بــه شــکل قــراردادی می تواننــد بــه ايــن برســند کــه ايــن 
هــم عمــاًل بــه  لحــاظ جامعه شــناختی و اجتماعــی بــا وجــود ايــن 
تنــوع امــکان پذيــر نیســت. االن در اهــل تســنن اخیــراً برخــی از 
ــا بشــود.  ــع م ــد و تاب ــد کــه االزهــر بیاي علمــای ســعودی گفته ان
قرضــاوی هــم در جــواب گفتــه بــود کــه شــما اصــاًل منحرفیــد. 
ــات  ــان خــود اهــل تســنن هــم اختالف ــم در می می خواهــم بگوي
ــر را  ــعودی االزه ــای س ــال علم ــه مث ــود دارد ک ــتناکی وج وحش

قبــول ندارنــد، االزهــر هــم آنهــا را قبــول نــدارد.

ــر  ــه ايــن تأکیــد دارم کــه تقري ــه جــد ب بنابرايــن، در واقــع مــن ب
ــد کــه مــن آنهــا  ــدارد کــه شــما بگوئی ــزان از اســالم وجــود ن می
ــم  ــودم را دارم و می گوي ــالم خ ــن اس ــذا م ــنجم. ل ــا او می س را ب
کــه ايــن تقريــر درســت اســت. حــاال از هرجــا کــه گرفتــه باشــم، 
از روحانیــت يــا روشــنفکران دينــی يــا خــودم جســتجو کردم. شــما 
هــم تقريــری داريــد و می گويیــد کــه ايــن تقريــر درســت اســت. 
خیلــی وقت هــا هــم ايــن تقريرهــا بــه کمــک قــدرت سیاســی و 
ــد  ــدا می کنن ــد نفــوذ پی ــه کرســی مــی  نشــینند و بع اجتماعــی ب
ــدرت سیاســی  ــدون ق ــه ب ــد؛ وگرن ــدا می کنن ــرو پی ــدار و پی و طرف
ــر ديگــر می شــود کــه وجــود  ــر از هــزاران تقري ــد يــک تقري مانن

ــد. دارن
بنابرايــن، مــن در اينجــا بــا شــما اختــالف جــدی دارم کــه شــما به  
گونــه ای از کتــاب و ســنت صحبــت می کنیــد کــه گويــی چیــزی 
ــار  ــا يــک معی يک پارچــه و واحــد از کتــاب و ســنت وجــود دارد. ي
ــاره  ــم اش ــم می خواه ــه  لحــاظ تاريخــی ه ــود دارد. ب ــزان وج می
ــم  ــی داري ــا گزاره هاي ــم م ــان اســالم صــدر ه ــه در هم ــم ک بکن
ــر هــم از  ــه پیامب کــه نشــان می دهــد همــان مســلمانان و صحاب
اســالم فهــم واحــدی ندارنــد. شــما حتمــاً آن حديثــی کــه از پیامبر 
نقــل شــده اســت کــه می گويــد »اگــر ابــوذر مــی  دانســت در قلــب 
ــر  ــد. اگ ــنیده  اي ــی کشــت« را ش ــذرد او را م ــی  گ ــه م ــلمان چ س
ايــن حديــث معتبــر و درســت باشــد، نشــان می دهــد کــه در میــان 
خــود صحابــه هــم فهــم واحــدی از قــرآن و اســالم وجــود نــدارد.
ــام  ــه ن ــع تاريخــی شــخصیتی را ب ــب ايــن اســت کــه در مناب جال
انــس ابــن مالــک از صحابــه پیامبــر داريــم کــه از او دربــاره اســالم 
ــرد. از او  ــر ک ــالم کاًل تغیی ــه اس ــد ک ــند، می گوي ــن می پرس آغازي
ــه  ــد بل ــرد، می گوي ــر ک ــز تغیی ــالن چی ــاًل ف ــه مث ــند ک می پرس
ــه  ــد ک ــند می گوي ــم از او می پرس ــاز ه ــاره نم ــرد. درب ــر ک تغیی
ــن او  ــه آغازي ــد ده ــان چن ــی در هم ــرد. يعن ــر ک ــم تغیی ــاز ه نم
ــر  ــی نمــاز هــم تغیی ــر کــرده و حت ــد اســالم اينقــدر  تغیی می گوي
ــا آن  کــرده اســت. يعنــی ايــن نمــازی کــه االن مــا می خوانیــم ب
ــا در  ــن، م ــت. بنابراي ــاوت اس ــد متف ــا می خواندن ــه آنه ــزی ک چی
ــه  ــه گاه کار ب ــم ک ــدی را می بینی ــر و تحــول ج ــن تغیی ــخ اي تاري
اينجــا رســیده کــه شــاعری تعبیــری جالــب و تــکان دهنده بــه کار 
بــرده حاکــی از ايــن کــه تــا ايــن انــدازه بــر ايــن ديــن بــار و بــرگ 
هــای مختلفــی بســته اند کــه اصــل اش اصــاًل معلــوم نیســت کــه 

ــوده و هســت. چــه ب
»دين تو را در پی آرايش اند  /    در پی آرايش و ويرايش اند

بــس کــه ببســتند بــر او بــرگ و ســاز /  گــر تــو ببینــی نشناســیش 
بــاز«

تــا ايــن انــدازه ايــن ديــن تحــول پیــدا کــرده و آنقــدر بــه آن زينت 
ــدا  ــاًل ناپی ــل آن اص ــه اص ــد ک ــه کرده ان ــد اضاف ــای جدي و چیزه
ــتی  ــا بايس ــه م ــم ک ــد می کن ــن تأکی ــن، م ــت. بنابراي ــم اس و گ
ــت  ــر خــاص صحب ــون آن تقري ــر خاصــی از اســالم و آزم از تقري

بکنیــم.
ــا  ــدام از آن تقريره ــه هرک ــم ک ــر بپذيري ــه اگ ــر اينک ــه ديگ نکت
ــر  ــان آن تقري ــد، در نتیجــه بايســتی صاحب ــی پــس می دهن آزمون
پاســخگو باشــند. از ايــن، بــه  طــور کلــی اســتنباط می کنــم کــه 
ــدام از آن  ــه هرک ــم ک ــر بپذيري ــد اگ ــر نباي ــداران ديگ ــن و دين دي
ــان  ــتی صاحب ــه بايس ــد، در نتیج ــس می دهن ــی پ ــا آزمون تقريره
آن تقريــر پاســخگو باشــندصرفاً در مقــام ســخن گويی قــرار 
ــا در  ــه آنه ــم ک ــد بپذيري ــن باي ــی دي ــی تاريخ ــا بررس ــد. ب بگیرن
مقــام پاســخگويی هــم بايدحاضــر شــوند. يعنــی بگوينــد کــه مــا 
ايــن ادعــا را کرديــم و ايــن طــرح را داديــم و ايــن تفســیر از ديــن 
را ارائــه کرديــم کــه بــه اينجــا منتهــی شــد. حــاال بايــد پاســخگو 
باشــند و اينگونــه نیســت کــه بگوينــد کــه مــا در ايــن وســط بــی 
-تقصیريــم، بلکــه بايــد بگوئیــم کــه مــا مســؤول تقريــر خودمــان 

ــر باشــند. ــد مســؤولیت  پذي هســتیم و باي
ــر  ــن تقري ــه ديگــر اينکــه مــن هــم موافقــم کــه کارنامــه اي نکت
خــاص از ديــن را هــم می تــوان درون دينــی و هــم بــرون 
دينــی و درونــی و بیرونــی ارزيابــی کــرد. در ارزيابــی درون دينــی 
ــر  ــدان آن تقري ــان و مول ــن اســت کــه مدعی ــدم اي ــژه تأکی ــه وي ب
ــد. االن مــا رســاله ای داريــم کــه می خواهــد  چــه ادعاهايــی کردن
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ــه  ــدم ب ــد. تاکی ــی کن ــون را ارزياب ــه روحانی کارنام
دانشــجو ايــن اســت کــه ابتــدا ببینیــد کــه ادعــای 
ايــن روحانیــون و عالمــان دينــی چــه بــوده اســت 
و از بیــرون بــه آن نــگاه نکنــد بلکــه ابتــدا ادعايــی 
کــه کردنــد را ببیــن چــه بــوده اســت. بعــد در مقام 
ــا را  ــته اند آن ادع ــدازه توانس ــه ان ــا چ ــق ت تحق

پیــاده کننــد.
در ايــن جــا، بخشــی از ســخن رانــی آقــای 
ــی   ــبت دارد م ــی مناس ــه خیل ــوری را ک ــق ن ناط
خوانــم. ايشــان اخیــراً ســخنانی گفــت کــه بــرای 
مــن خیلــی جالــب بــود. بــا ايــن تعبیــر کــه مــن 
شــرمنده ام زيــرا بیــن ادعاهايــی کــه مــا کرديــم 
ــه اســت:  ــی فاصل ــود دارد خیل ــا آنچــه االن وج ب
»گفتــه ام کــه در ســی و هفــت ســال گذشــته در 
بســیاری از مســائل ســیر قهقرايــی داشــته ايم و بــا 
ايــن وضعیــت نمی توانیــم ادعــا کنیــم کــه بــرای 
ديگــران الگــو هســتیم. امــروز شــاهديم کــه مدام 
ايــن گــروه علیــه ايــن گــروه حــرف می زنــد و آن 
گــروه علیــه آن گــروه. بــا چنیــن شــرايطی مــردم 

می گوينــد کــه همــه اينهــا خرابنــد«. ايــن يکــی از عالمــان دينــی 
اســت کــه قبــل از انقــالب مدعیاتــی داشــته و جــز افــرادی بــوده 
کــه می گفتــه اگــر اســالم و مــا بیايیــم، چنیــن و چنــان می کنیــم. 
امــا امــروز در يــک روز دينــی و در يــک مــکان دينــی ســخنرانی 
ــا عنــوان فــردی هــم کــه خــود مســؤولیت سیاســی  می کنــد و ب
ــد کــه مــا در ســی و هفــت ســال گذشــته  داشــته اســت، می گوي

ــته ايم. ــی داش ــیر قهقراي س
اينهــا را می تــوان بــه  لحــاظ درونــی معیــار قــرار داد کــه ادعــای 
ــاظ  ــه لح ــا ب ــد ام ــه کرده ان ــل چ ــوده و در عم ــه ب ــا چ ــود آنه خ
ــای  ــق معیاره ــوان از طري ــه می ت ــدم ک ــم معتق ــی ه ــرون دين ب
مختلفــی عملکــرد آن تقريــر دينــی و پیــروان و مبلغــان آن را مورد 
ــه -ويــژه مــا در هــر حــوزه ای می توانیــم وارد  ارزيابــی قــرار داد. ب
بشــويم و ادعــای مــا ايــن نیســت کــه در واقــع بگوئیــم کــه ديــن 
بیايــد و تمــام دنیــای مــا را آبــاد بکنــد. نــه، بلکــه آن ادعايــی کــه 
کــرده را ارزيابــی بکنیــم. مثــال اگــر گفتــه اســت کــه نابرابــری را از 
بیــن می بــرم بــا همــان ادعــای آن را ارزيابــی کنیــم و اگــر گفتــه 
ــری می ســازم، در همــان حــد  اســت کــه مــن انســان های پاک ت
ــار اضافه تــری کــه جــزء ادعايــش نبــوده  آن را ارزيابــی کنیــم و ب

را بــر او بــار نکنیــم.
قائمی نیــا: بحــث مــا بــه ســمت اختــالف قرائت هــا رفــت. 
ــی  ــری مبان ــک س ــاس ي ــی براس ــر محدث ــای دکت ــرم آق ــه نظ ب
ــد  ــت. مانن ــد اس ــل نق ــه قاب ــد ک ــو می رون ــی جل معرفت شناس
همیــن کــه هــر چیــزی تفســیر می شــود. مــن قائــل نیســتم کــه 
هــر چیــزی کــه مــا مواجه ايــم تفســیر اســت. اگــر مــا بــا کتــاب 
و ســنت مواجه ايــم و هرچیــزی بــه تفســیر مــا برمی گــردد يعنــی 
ــم و  ــرار کنی ــاط برق ــم ارتب ــن نمی توانی ــنت م ــاب و س ــا کت ــا ب م
اصــاًل آمدنــش لغــو بــود. ايــن را براســاس مبنــای کالمــی بیــان 
ــناختی  ــناختی و معناش ــای زبان ش ــاس مبن ــه براس ــم بلک نمی کن
ــر  ــنت و بش ــاب و س ــن کت ــی بی ــره ارتباط ــم. باالخ ــان می کن بی
برقــرار شــده، متنــی اســت و ارتبــاط زبانــی برقــرار شــده و 
اينجــوری نیســت کــه فقــط بــه تفســیر مــا برگــردد و ديــن حرفی 

ــم. ــری از آن بفهمی ــز ديگ ــا چی ــد و م بگوي
مبنــای مــن يــک مبنــای رئالیســتی حداقلــی اســت. تقريــر نهايی 
را بــه ايــن معنــا می گیــرم کــه مــا هرچیــزی کــه ديــن می گويــد 
ــم  ــل داري ــاده و شــفاف و کام ــک نســخه آم ــا ي ــه زمینه ه در هم

اينجــوری نیســت و نبايــد ديــن را اينجــوری ديــد. 
ديــن چارچــوب می دهــد بــه ايــن معنــا کــه در هــر مســئله ای کــه 
ــازی  ــد ب ــد  قواع ــا می توانی ــا و معیاره ــا مالک ه ــويد ب وارد می ش
ــی،  ــف هرمنوتیک ــای مختل ــا مالک ه ــد. ب ــن کنی ــی تعیی منطق
ــا ايــن نظريــه ای کــه مطــرح  معناشــناختی  تعییــن کنیــد کــه آي
شــده اســت بــا اســالم نســبت دارد يــا نــه. شــما مثال هــای زيادی 
از تاريــخ اســالم زديــد مــن می توانــم صدهــا برابــر آن مثــال بزنــم 
و اصــاًل تاريــخ ديــن همیــن اســت. تاريــخ ديــن بــازی خیلی هــا با 

کتــاب و ســنت اســت. شــما می توانیــد ابــن ســینا، شــیخ االشــراق 
را مثــال بزنیــد مگــر همــه برداشــت های اينهــا از کتــاب و ســنت 
درســت بــوده اســت؟ همانطــور در جريان هــای سیاســی می تــوان 
مثــال زد و تمــام ديــن همیــن اســت. يعنــی يــک چارچوبــی آمــاده 
شــده اســت کــه دينــداران در ايــن چارچــوب تــالش می کننــد کــه 
ــد. ممکــن اســت کــه قواعــد  يــک ســری چیزهــا را مطــرح کنن
بــازی را مطــرح کننــد يــا نکنند. مــن قائلم کــه قواعــد بــازی دارد و 
قابــل ارزيابــی اســت و هــر جريانــی را نمی تــوان بــه کتاب و ســنت 
نســبت داد و ايــن درســت نیســت کــه اســالم قابلیــت اين همــه را 
ــه مــا خــود اســالم را خــوب نمی شناســیم و اگــر براســاس  دارد. ن
قواعــد منطقــی حرکــت کنیــم می توانیــم تکلیــف خیلــی از اينهــا 

را مشــخص کنیــم.
ببینیــد ديــن دو منطقــه دارد در يــک منطقــه بــه قــول 
ــم  ــد تصمی ــما می توانی ــت و ش ــر اس ــان تصمیم پذي معرفت شناس
ــی از  ــد. در برخ ــا نمی آي ــد ي ــور درمی آي ــا ج ــن آي ــه اي ــد ک بگیري
ــون و خطــا  ــا آزم ــد ب ــر اســت و در آنجــا باي مناطــق تصمیم ناپذي
جلــو رفــت. يعنــی اطالعــات مــا اجــازه نمی دهــد کــه ايــن ايــده 
ــا ندهیــم؟ نشــانه هايی  ــه اســالم نســبت بدهیــم ي را می توانیــم ب
ــی را ايجــاد  ــک فضاي ــع ي ــد در واق ــاب و ســنت آمده ان ــه در کت ک

می کننــد.
شــما ممکــن اســت کــه صريحــاً آيــه ای پیــدا نکنیــد کــه بگويــد  
ــرای  ــانه ها ب ــن نش ــا اي ــه. ام ــا ن ــت ي ــت جداس ــن از سیاس دي
خودشــان اقتضائاتــی دارد. شــما وقتــی کــه وارد فضــای نشــانه ای 
ــدا  ــدارد. در ابت ــد ن ــازه رش ــه ای اج ــويد هرانديش ــی می ش خاص
ــه از آن  ــد ک ــه بگوئی ــد ک ــدا کنی ــه را پی ــک آي ــت ي ــن اس ممک
ــی  ــاً وقت ــا واقع ــید. ام ــار را بکش ــه کف ــه هم ــود ک ــتفاده می ش اس
ــد  ــت می کنی ــانه های آن حرک ــنت و نش ــاب و س ــه درون کت ک
ــن بســت می رســد. ايــن  ــه ب ــه جايــی می رســید کــه ب تدريجــاً ب
ــیر  ــزی را تفس ــر چی ــذا ه ــت. ل ــن اس ــناختی م ــگاه معرفت ش ن
نمی دانــم اينکــه شــما هــر چیــزی را تفســیر و قرائــت بدانیــد، يک 
نــوع نســبیت گرايی اســت کــه بــا مبانــی معناشــناختی هــم جــور 

درنمی آيــد.
ــود  ــالم وج ــدی از اس ــر واح ــه تقري ــرم ک ــن می پذي ــن را م اي
ــه  ــد ک ــی داري ــه جغرافیاي ــک نقش ــال ي ــرض مث ــه ف ــدارد. ب ن
بــر روی آن مکان هــا و شــهرها مشــخص شــده اند و روی 
هرکــدام از ايــن نقــاط کــه دســت می گذاريــم بــا هــم اختــالف 
نظــر داريــم. مثــال مــن می گويــم کــه اينجــا کــرج اســت امــا 
ــود  ــترکی وج ــه مش ــچ نقط ــت و هی ــم اس ــد ق ــما می گوئی ش
ــا در  ــه م ــت ک ــورت اس ــن ص ــه اي ــم ب ــار ه ــک ب ــدارد. ي ن
پــاره ای از مــوارد بــا هــم اختــالف نظــر داريــم. امــا بعضــی از 

بخش هــا را اشــتراک داريــم.
ببینیــد اختالف هايــی کــه در طــول تاريــخ اســالم پیــش آمــده را 
شــما از ايــن منظــر کــه اختالفــات جزئــی اســت در نظــر بگیريــد. 
در صــدر اســالم صحابــه دو دســته بودنــد و فکــر نکنیــد کــه نــزاع 

ــروزی  ــی ام ــم نزاع ــم و آنتی سکوالريس سکوالريس
اســت. عــده ای از صحابــه تصمیمــات پیامبــر را 
مقــدس نمی دانســتند و آنهــا را بشــری می دانســتند. 
ــد. دســته ديگــر قائــل بودنــد  ــذا اعتــراض می کردن ل
کــه تصمیمــات پیامبــر تصمیمــات آســمانی اســت و 
نبايــد نــگاه بشــری بــه آنهــا داشــته باشــید. بنابرايــن 
خیلــی از ايــن نزاع هــا در صــدر اســالم بــوده و اينهــا 

هــم بــا وجــود کتــاب و ســنت قابــل حــل اســت.  
ــه را از هــم  ــه و کل نگران ــگاه ذره گرايان ــد دو ن ــا باي م
جــدا بکنیــم و خیلــی از اختالف هــای قرائــت در 
ــن را  ــی مت ــده اســت. يعن ــدا ش ــی پی ــن ذره گراي دام
ــدا  ــوده ج ــیاق ب ــه در آن س ــی ک ــی از چیزهاي از خیل
کرده انــد. امــا وقتــی شــما نــگاه holistic می کنیــد 
و وارد کتــاب و ســنت می شــويد خیلــی از ايــن 
نزاع هــا بــا قواعــد بــازی منطقــی قابــل حــل اســت.

بنابرايــن اينکــه »تقريــر میــزان وجــود نــدارد« را بايد 
يــک مقــدار معنــا کنیــم. تقريــر میــزان اگــر منظــور 
ــه ای کــه  ــک نســخه شســته ُرفت ــن اســت کــه ي اي
ــول  ــنجید قب ــا آن بس ــز را ب ــه چی ــده هم ــاده ش آم
اســت کــه اينگونــه چیــزی نیســت. امــا تقريــر میــزان به ايــن معنا 
کــه يــک چارچوبــی وجــود دارد، بــا قواعــدی کــه در هــر عصــری 
ــا آن بســنجید.  ــزی را ب ــر چی ــد و ه ــه آن رجــوع کنی ــد ب می توانی
ــازی را  ــه ب ــک زمین ــه ي ــت ک ــنجش اس ــت س ــن قابلی ــم اي مه
ــد  ــازی می توانی ــن ب ــن زمی ــما در اي ــه ش ــت ک ــم آورده اس فراه
ــا و  ــت و معیاره ــن اس ــه در دي ــی ک ــه قابلیت هاي ــه ب ــا توج ب
ــه  ــدام ب ــه ک ــد ک ــنجید ببینی ــی بس ــی و بیرون ــای درون مالک ه
اســالم نزديکتــر اســت؟ مــن بــا ايــن بخــش کــه بگوئیــم همــه 
ــه اســالم های  ــه اســالم اســت، مخالفــم. بل ــل اســتناد ب ــز قاب چی
متفاوتــی ماننــد االزهــر، عربســتان و...هســت. همــه اينهــا درســت 
اســت. صحبــت بــر ســر ايــن اســت کــه مــا يــک تکثــر نازدودنــی 
داريــم و ايــن تکثرهــا تــا حــدودی قابــل حــل اســت در آن منطقــه 
ــا  ــل حــل اســت ب ــا قاب ــه نظــرم در آن نزاع ه ــه ب ــر ک تصمیم پذي
ــم  ــه تصمی ــنت ک ــاب و س ــای کت ــا آن معیاره ــتناد ب ــه و اس توج

ــه اســالم نزديکتــر اســت؟ بگیريــد کــه کــدام ب
حديثــی هــم کــه در مــورد ســلمان و ابــوذر گفتیــد بــه نظــر مــن 
ــا  ــه برخی ه ــت ک ــداری اس ــب دين ــالف مرات ــاره اخت ــن درب اي
ــالف  ــأله اخت ــه مس ــی ب ــد و ربط ــق ترن ــی عمی ــری و برخ قش

نــدارد. قرائت هــا 
ــه  ــد ب ــان مطــرح کردي ــه ای هــم کــه درمــورد بعضــی از آقاي نکت
نظــرم در فضــای همــان آزمــون و خطــا اســت. خیلــی از آرمان هــا 
را خیلــی از بــزرگان مــا در صــدر انقــالب در نظــر گرفتنــد کــه االن 
ــد  ــری باي ــزی ديگ ــد چی ــر باش ــايد تحقق ناپذي ــه ش ــد ک می بینن
ــا درس  ــن خطاه ــدار از اي ــه مق ــه چ ــن اســت ک ــم اي ــد. مه ببینن
گرفتــه شــود. بــرای اصــالح جامعــه واقعــاً مــا بــه يــک اصالح گــر 
ــم. اصالح گــر  ــاز داري ــه يــک اصالح گــر فکــری نی اجتماعــی و ن
ــرا  ــد چ ــاز کن ــه مســیری را ب ــرای جامع ــد و ب ــه بیاي ــی ک اجتماع
کــه جامعــه مــا از لحــاظ اجتماعــی در خیلــی از زمینه هــا بــه بــن 
ــی از ايــن خطاهــا مشــکل  ــم کــه خیل بســت رســیده اســت. قائل
ــی  ــائل اجتماع ــا مس ــورد ب ــراد در برخ ــت. اف ــرده اس ــتر ک را بیش
ــی  ــوغ اجتماع ــه نب ــرادی ک ــاً اف ــد و قطع ــاوت دارن ســطوحی متف
دارنــد می تواننــد از ايــن خطاهــا درس بگیرنــد و جامعــه را اصــالح 

بکننــد.
محدثــی: مــن قائــل بــه نســبی گرايی نیســتم چــرا کــه 
نســبی گرايی معتقــد بــه هــم  ارزی همــه تقريرهاســت. مــا وقتــی 
نســبی گرا هســتیم کــه بگوئیــم همــه تقريرهــا و تفســیرها از ديــن 
هم ارزنــد يــا هــم پايگان انــد. اتفاقــاً مــن معتقــدم کــه قرائتــی کــه 
مــن بــه آن اعتقــاد دارم معتبرتــر و حقیقــی  تــر اســت. مشــکلی که 
ــر  ــر خاصــی را برت ــا تقري ــه م ــن اســت ک در اينجــا وجــود دارد اي
می دانیــم امــا ديگــران تقريــر مــا را برتــر نمــی  داننــد و متاســفانه 
مــا ناتوانیــم از اينکــه بخش وســیعی از ايــن ديگــران را قانــع کنیم 
و آنهــا را طرفــدار تقريــر خودمــان کنیــم و آنهــا هرگــز تقريــر مــا را 

میــزان تلقــی نمــی  کننــد.  

د گـــر میــز
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