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قیمت: 10000 ریال

فلسفه و ادبیات ؛ تعامل ها و تقابل ها
گفتگو با محمد منصور هاشمی

چرا به ایدئولوژی حمله می شود
گفتگو با شهریار زرشناس

علی حرب مدرنیته را نافی سنت نمی داند
 گفتگو با هادی بیگی ملک آباد

طبیعیات ابن سینا مغفول مانده است
گفتگو با آیت اهلل مصطفوی

نظر ابن تیمیه خالف اجماع اهل سنت است
گفتگو  با امجد آخوند نظری



علوم	اجتماعي	ایران	بر	پایه	ارزش	هاي	غربي	است/	فرید	العطاس	

رویکرد	تاسیسي	در	علم	معقول	نیست/	حمید	پارسانیا	

»تجربه	تجدد«،	تجربه	زیسته	من	است/	نعمت	اهلل	فاضلی	

باید	در	حوزه	علوم	اجتماعي	مفهوم	سازي	کنیم/	سیدجواد	میری		

افالطون	تحت	تاثیر	حکمت	اشراقي	ایران	است/	غالمحسین	ابراهیمی	دینانی	

روانشناسي	مدرن	حقیقت	بشر	را	فراموش	کرده	است/	شهریار	زرشناس	

نیاز	به	فهم	جهان	کنوني	داریم/	بیژن	عبدالکریمی	

در	آستانه	فهم	غرب	قرار	داریم/	مزدک	رجبی		

گذري	بر	کارنامة	فکري	علي	شریعتمداري/	گزارش	مهر	

شعر	و	فلسفه	باهم	خویشاوندند/	داوری	اردکانی	

نظر	ابن	تیمیه	خالف	اجماع	اهل	سنت	است/	گفتگو	با	امجد	آخوند	نظری	

طبیعیات	ابن	سینا	مغفول	مانده	است/	گفتگو	با	آیت	اهلل	سید	حسن	مصطفوي	

اهل	تسنن	ایران	به	کشور	تعصب	دارند/	گفتگو	با	نورعلی	دیلم	

مدعاي	شبستري	حتي	با	ظاهر	آیات	پذیرفته	نیست/	گفتگو	با	علیرضا	قائمی	نیا	

محتواي	علوم	قرآني	کمک	زیادي	به	اشباع	دانش	بشري	مي	کند/	گفتگو	با	الله	افتخاری	

»علي	حرب«	مدرنیته	را	نافي	سنت	نمي	داند/	گفتگو	با	هادی	بیگی	ملک	آباد	

سه	گانه	»حرب«	براي	نجات	از	عقب	ماندگي	

تفسیر	راهنما،	راهنمایي	براي	محققان	و	مفسران	است/	گفتگو	با	عادل	نادرعلی	

چرا	به	ایدئولوژي	حمله	مي	شود؟/	گفتگوی	تفصیلی	با	شهریار	زرشناس	

فلسفه	و	ادبیات؛	تعامل	و	تقابلها/	گفتگو	با	محمدمنصور	هاشمی	

وضعیت	آموزش	فلسفه	در	ایران	فیلسوف	پرور	نیست/	عبدالحسین	خسروپناه	

قواعد	و	زبان	خصوصي،	قرائت	کریپکي	از	ویتگنشتاین/	سیدمحمدمهدی	دزفولی	

آیا	شبستري	اهل	گفت	وگو	با	دگراندیشان	خود	است؟/	داود	مهدوی	زادگان	

مرگ	در	فلسفه	هیدگر/	سیدمهدی	ناظمی	قره	باغ	

آیا	قرآن	با	فلسفه	مخالف	است؟/	مسعود	فقیهی	

ماکیاولي	و	تاسیس	رئالیسم	سیاسي/	محمدرضا	مرادی	طادی	

کتاب		ایده	دانشگاه	منتشر	شد	

کتاب	»فلسفیدن	با	مالنصرالدین«	منتشر	شد	

کتاب	»ارض	ملکوت«	منتشر	شد	

تاریخ	مختصر	فلسفه	جدید	منتشر	شد	
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عالقمندان	می	توانند	مقاالت	و	مطالب	خـود	را	برای	
مجله	اندیشـه	مهر	ارسال	کنند.
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ــزارش گــــ

پـس	از	انتشـار	نامـه	ای	از	محمـد	مجتهـد	شبسـتری	مبنـی	بـر	
درخواسـت	وی	بـرای	مناظـره	بـا	مراجـع	تقلیـد،	شـخصیت	هـای	
مختلف	حوزوری	و	دانشـگاهی	بـرای	مناظره	اعـالم	آمادگی	کردند.
چنــدی	پیــش	محمــد	مجتهــد	شبســتری	طــی	نامــه	ای	از	اعــالم	
آمادگــی	خــود	بــرای	مناظــره	بــا	مراجــع	تقلیــد	خبــر	داد.	مجتهــد	
ــن	 ــود:	»م ــرده	ب ــار	ک ــه	اظه ــن	نام ــی	از	ای ــتری	در	بخش شبس
آمادگــی	کامــل	خــود	را	بــرای	یــک	مناظــره	علمــی	و	دور	از	غوغــا	
ــالم	 ــی	اع ــی	دین ــیار	اساس ــوع	بس ــد	موض ــاره	چن ــاالری	درب س
ــر	 ــه	منتش ــد	مقال ــن	چن ــته	م ــال	گذش ــی	دو	س ــم.	در	ط می	کن
کــرده	ام	کــه	در	آنهــا	اعتبــار	علــم	فقــه	و	اجتهــاد	فقهــی	در	عصــر	
ــاالت	 ــرده	ام.	آن	مق ــئوال	ب ــر	س ــدی	زی ــورت	ج ــه	ص ــر	را	ب حاض
اینهــا	هســتند:	1-	»چگونــه	مبانــی	کالمــی	و	فقهــی	فــرو	ریختــه	
اســت«	۲-	»تحریــر	محــل	نــزاع	بــا	فقیهــان«،	3-	»اگــر	داعــش	
ــک	داعــش«،	5-	»چــرا	 ــی	تئوری از	فقیهــان	بپرســد؟«،	4-	»مبان

ــده	اســت؟« ــپری	ش ــی	س ــاد	فقه ــم	اصــول	و	اجته دوران	عل
ــان	صاحــب	 ــن	از	آقای ــود:	»م ــرده	ب ــح	ک ــه	تصری ــن	نام وی	در	ای
ــچ	 ــد	و	هی ــته	ان ــم	نشس ــه	ق ــوزه	علمی ــه	در	ح ــوا	ک ــند	فت مس
گونــه	پاســخی	بــه	آن	مقــاالت	نــداده	انــد،	صمیمانــه	درخواســت	
می	کنــم	بــرای	انجــام	یــک	مناظــره	علمــی	بــا	صاحــب	ایــن	قلــم،	
در	دانشــگاه	تهــران	یــا	ســیمای	جمهــوری	اســالمی	حضــور	پیــدا	
کننــد	تــا	دربــاره	مدعاهــای		آن	مقــاالت	پنجگانــه	کــه	بــا	اصــل	
و	اســاس	مشــغله	بســیار	مهــم	آقایــان	مراجــع	در	ارتبــاط	اســت	بــا	
یکدیگــر	مناظــره	علمــی	کنیــم.	مطمئــن	هســتم	چنیــن	گفتگوئی	
بــرای	توســعه	فرهنــگ	اســالمی	مــا	و	حوزه	هــای	علمیــه	بســیار	

مفیــد	خواهــد	بــود.«
در	پــی	انتشــار	ایــن	یادداشــت	حجــت	االســالم	خســروپناه	آمادگی	
خــود	را	بــرای	مناظــره	بــا	مجتهــد	شبســتری	اعــالم	کــرد.	وی	در	
ــاه	13۹5	 ــی	آذر	م ــاری	یعن ــاه	ج ــت:	»در	م ــار	داش ــه	ای	اظه نام
ــا	مراجــع	 آقــای	محمــد	مجتهــد	شبســتری	درخواســت	مناظــره	ب
ــا	وجــود	 ــوا	را	کــرده	اســت	و	از	اینکــه	چــرا	ب ــد	و	مناصــب	فت تقلی
ــه	در	نقــد	اجتهــاد	رایــج،	پاســخی	از	ســوی	 نــگارش	چندیــن	مقال
ــه	 ــده	ب ــت.	بن ــوده	اس ــه	نم ــده،	گالی ــه	نش ــان	ارای ــه	ایش ــا	ب آنه
عنــوان	یکــی	از	مدرســان	ســطوح	عالــی	حــوزه	علمیــه	قــم	آمادگی	
خــود	را	بــرای	مناظــره	بــا	ایشــان	در	دانشــگاه	تهــران	یــا	مدرســه	
علمیــه	فیضیــه	یــا	صــدا	و	ســیمای	جمهــوری	اســالمی	ایــران	و	یا	
هــر	مــکان	علمــی	دیگــر	اعــالم	مــی	دارم	هــر	چنــد	پانــزده	ســال	
پیــش	نیــز	در	دانشــکده	الهیــات	دانشــگاه	تهــران	قــرار	بــر	مناظــره	
بنــده	بــا	ایشــان	در	زمینــه	قرائــت	هــای	مختلــف	از	دیــن	گذاشــته	

شــد	لکــن	وی	در	جلســه	حضــور	نیافــت.«
وی	در	ادامـه	ایـن	یادداشـت	خاطـر	نشـان	می	شـود:	»شـایان	ذکر	
اسـت	مباحث	جناب	شبسـتری	و	نیز	اندیشـه	های	نصر	حامد	ابوزید	
و	دیگـر	به	اصطـالح	نومعتزلیان،	توسـط	بنده	و	بسـیاری	از	محققان	
حوزه	علمیه	و	دانشـگاه	در	مقـاالت	و	کتاب	های	متعددی	نقد	شـده	

اسـت.	ایشـان	علی	القاعده	باید	اطالع	داشـته	باشـند.«
ــات	علمــی	گــروه	 ــا	عضــو	هی حجــت	االســالم	علیرضــا	قائمی	نی
ــرای	مناظــره	 معرفت	شناســی	پژوهشــگاه	هــم	آمادگــی	خــود	را	ب
ــده	 ــا	آم ــی	نی ــا	قائم ــه	علیرض ــن	نام ــرد.	در	مت ــالم	ک ــا	وی		اع ب
ــگاه	 ــوزه	و	دانش ــدرس	ح ــا	م ــا	قائمی	نی ــب	علیرض ــود:	»اینجان ب
اعــالم	مــی	دارم،	بــا	توجــه	بــه	مطالــب	ضعیفــی	کــه	جنــاب	آقــای	
مجتهــد	شبســتری	مطــرح	کرده	انــد،	آمادگــی	مناظــره	علمــی	بــا	
ــم	 ــر	ه ــب	پیش	ت ــی	دارم.	اینجان ــل	و	جمع ــر	محف ایشــان	را	در	ه
در	موضوعــات	مختلــف	آمادگــی	خــود	را	بــرای	مناظــره	بــا	ایشــان	
اعــالم	کــرده	بــودم	و	امیــدوارم	ایشــان	هــم	بــر	اســاس	ایــن	رویــه	

علمــی	حســنه،	عمــل	کننــد	و	بــه	نقدهــا	بــی	توجــه	نباشــند.«
ــای	 ــث	ه ــه	بح ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب وی	در	گفتگ
مجتهدشبســتری	گفــت:	»بنــده	بــه	کلیــت	روش	آقــای	شبســتری	
ــا	را	 ــن	ه ــی	دارم	بخشــی	از	ای ــی	نقدهای ــوالت	دین در	بررســی	مق
ــارف	 ــات	و	مع ــکده	الهی ــش	در	دانش ــال	پی ــه	یکس ــتی	ک در	نشس
اســالمی	دانشــگاه	تهــران	داشــتم،	بحــث	کــردم	و	گفتم	برداشــتی	
کــه	ایشــان	از	هرمنوتیــک	و	زبــان	شناســی	دارنــد	بســیار	ضعیــف	
اســت.	ایــن	ســخنان	و	نظرهــا	بــه	ایــن	برمــی	گــردد	کــه	ایشــان	
درک	صحیحــی	از	ایــن	مفاهیــم	ندارنــد.	پیشــنهاد	کــردم	راجــع	بــه	

ــه	ایشــان	حاضــر	 ــردد	ک ــزار	گ ــا	ایشــان	برگ وحــی	مناظــره	ای	ب
بــه	انجــام	مناظــره	نشــدند	و	اگرچــه	از	طــرف	برخــی	مراکــز	هــم	

پیگیــری	شــد	امــا	ایشــان	حاضــر	بــه	مناظــره	نشــد.«
وی	ادامــه	داد:	»بنــده	حاضــرم	در	هــر	محیــط	علمــی	و	در	حضــور	
اندیشــمندان	و	دانشــجویان	بــا	ایشــان	بحــث	کنــم	و	ثابــت	کنــم	
ــانه	 ــی	و	نش ــان	شناس ــک	و	زب ــان	از	هرمنوتی ــت	ایش ــه	برداش ک
شناســی	ضعیــف	و	ناقــص	اســت.	اخیــرا	هــم	مطــرح	کــردم	درباره	
نظریــات	ایشــان	در	هــر	جمعــی	و	هــر	جایــی	کــه	ایشــان	بفرمایند	
و	در	هــر	مــوردی	کــه	خودشــان	پیشــنهاد	کننــد	حاضــر	بــه	مناظره	
ــتفاده	از	 ــه	اس ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــتنباط	م ــتم.	اس ــان	هس ــا	ایش ب
زبانشناســی	و	هرمنوتیــک	بــه	خصــوص	در	مطالبــی	کــه	در	قرائت	
ــت.« ــه	اس ــتنباط	ها	صــورت	گرفت ــن	اس ــت	ضعیف	تری ــوی	اس نب
علمـی	 هیئـت	 عضـو	 سـبحانی	 محمدتقـی	 االسـالم	 حجـت	 	
پژوهشـکدۀ	فلسـفه	و	کالم	پژوهشـگاه	علوم	و	فرهنگ	اسالمی	نیز	
از	آمادگـی	خود	بـرای	انجام	مناظـره	خبر	داد	و	طی	نامـه	ای	تصریح	
کرد:	»جنـاب	دکتر	مجتهد	شبسـتری	در	ایـن	نوشـتار،	مراجع	تقلید	
را	دعـوت	کـرده	انـد	کـه	در	صـدا	و	سـیما	و	یـا	دانشـگاه	تهـران	بـا	
ایشـان	درباره	مقاالتی	که	اخیـرا	در	باب	»فروریختـن	مبانی	کالمی	
و	فقهـی«	و	»سـپری	شـدن	دوران	علـم	اصـول	و	اجتهـاد	فقهـی«	
نوشـته	انـد،	مناظـره	کنند.	بنـده	به	عنـوان	کسـی	که	ایـن	مقاالت	
را	خوانـده	ام	و	ادلـه	آن	را	سسـت	و	نـا	اسـتوار	دیـده	ام	و	البته	مرجع	
تقلیـد	هم	نیسـتم،	حاضرم	بـا	ایشـان	در	هرجایی	که	مورد	نظرشـان	
اسـت	و	بـا	حضور	هـر	کس	که	صـالح	می	داننـد،	به	بحـث	و	گفت	
و	بنشـینم.	البته	از	سـوء	تقدیـر،	بنده	هم	مثل	ایشـان،	نه	سـلطه	ای	
بـر	صـدا	و	سـیما	دارم	و	نـه	راهی	به	دانشـگاه	تهـران.	پیشـنهاد	این	
اسـت	که	همه	ی	محتوای	نشسـت	تصویربـرداری	شـود	و	بی	کم	و	

کاسـت	انتشـار	یابد.«
همچنیــن	آیــت	اهلل	جعفــر	ســبحانی	چنــدی	پیــش	محمــد	
محمدرضایــی	مدیــر	گــروه	فلســفه	دیــن	دانشــگاه	تهــران	را	جهت	
ــرد. ــی	ک ــن	معرف ــوزه	دی ــه	ح ــوط	ب ــات	مرب ــره	در	موضوع مناظ

در	متــن	ارســالی	آیــت	اهلل	ســبحانی	بــرای	رســانه	هــا	آمــده	بــود:	
»اخیــراً،	برخــی	از	نویســندگاِن	حــوزه	دیــن،	تقاضــای	مناظــره	بــا	
مراجــع	تقلیــد	را	نمــوده	انــد.	ایــن	جانــب	ضمــن	اســتقبال	از	بحــث	
و	گفتگوهــای	علمــی،	بدیــن	وســیله،	جنــاب	آقــای	دکتــر	محمــد	
ــروه	 ــر	گ ــب	و	مدی ــد	اینجان ــورد	تأیی ــاتید	م ــی،	از	اس محمدرضای
ــات	 ــره	در	موضوع ــت	مناظ ــران	را	جه ــن	دانشــگاه	ته فلســفه	دی
ــه	 ــدوارم	ک ــم.	امی ــی	نمای ــی	م ــن،	معرف ــوزه	دی ــه	ح ــوط	ب مرب

خداونــد	مّنــان،	توفیــق	فهــم	صحیــح	معــارف	عمیــق	اســالمی	را	
ــد.« ــه	همــه	مــا	عنایــت	بفرمای ب

ــی	 ــت	علم ــو	هیئ ــاجدی،	عض ــل	س ــالم	ابوالفض ــت	االس حج
ــن	 ــر	قطــب	علمــی	فلســفه	دی ــی)ره(	و	مدی ــام	خمین موسســه	ام
پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	اندیشــه	نیــز	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	

ــر	داد. ــره	خب ــن	مناظ ــرای	ای ــود	ب ــی	خ ــالم	آمادگ از	اع
وی	در	ایــن	خصــوص	بــه	خبرنــگار	مهــر	گفــت:	»نــگاه	ناســوتی	
کــه	آقــای	شبســتری	به	وحــی	دارنــد	مبتنــی	بــر	برخی	پیشــفرض	
ــی،	 ــوزه	معناشناس ــه	ح ــا	ب ــفرض	ه ــن	پیش ــه	ای ــت	ک ــی	اس های
معرفــت	شناســی	و	هســتی	شناســی	مربــوط	اســت	و	در	ایــن	ســه	

ــان	و	نقــد	اســت.« ــل	بی عرصــه	قاب
تحلیــل	ایشــان	از	وحــی	و	تعمیــم	دادن	آنچــه	برخــی	از	غربــی	هــا	
نســبت	بــه	وحــی	اســالمی	گفتــه	انــد	بــه	دلیــل	فهــم	غیــر	دقیق	و	

نادرســت	ایشــان	از	وحــی	اســالمی	اســت
ــی	را	 ــوزه	های ــی	آم ــمندان	غرب ــان	از	اندیش ــه	داد:	»ایش وی	ادام
پذیرفتــه	انــد	و	بــه	اســالم	هــم	تعمیــم	داده	انــد.	تحلیــل	ایشــان	از	
وحــی	و	تعمیــم	دادن	آنچــه	برخــی	از	غربــی	هــا	نســبت	بــه	وحــی	
اســالمی	گفتــه	انــد	بــه	دلیل	فهــم	غیــر	دقیــق	و	نادرســت	ایشــان	
از	وحــی	اســالمی	اســت	کــه	بایــد	مــورد	بررســی	قــرار	بگیــرد.«

حجــت	االســالم	ســاجدی	گفــت:	»بــه	نظــر	مــی	رســد	مجتهــد	
شبســتری	در	رویکــردی	کــه	بــه	اســالم	دارد	رویکــرد	عقــل	گرایانه	
افراطــی	را	در	پیــش	گرفتــه	اســت.	لــذا	خردگرایــی	خــود	بنیــاد	می	

توانــد	بــه	چنیــن	نتایجــی	منتهــی	شــود.«
وی	افــزود:	»همانطــور	کــه	ایشــان	فقهــا	را	متهــم	مــی	کنــد	کــه	
ــرار	 ــد	ق ــورد	نق ــد	م ــه	بای ــد	ک ــه	ان ــی	را	پذیرفت ــرض	های ــش	ف پی
بگیــرد	مــا	هــم	مــی	گوییــم	ایشــان	هــم	پیــش	فــرض	هایــی	را	
از	غــرب	پذیرفتــه	انــد	کــه	بایــد	مــورد	بحــث	قــرار	بگیــرد.	لــذا	مــا	
هم	نســبت	بــه	پیــش	فــرض	هــای	او	ســواالتی	داریــم	کمــا	اینکه	
در	میــان	خــود	اندیشــمندان	غربــی	نقدهایــی	نســبت	به	ایــن	پیش	
فــرض	هــا	مطــرح	شــده	و	اینهــا	از	آمــوزه	هــای	مســلم	میــان	خود	
اندیشــمندان	غربــی	هــم	نیســت.	لــذا	بنــده	آمادگــی	خــود	را	بــرای	

مناظــره	بــا	محمــد	مجتهــد	شبســتری	اعــالم	مــی	کنــم.«
لــذا	بایــد	منتظــر	بــود	بــا	توجــه	بــه	ایــن	اعــالم	آمادگــی	هــا	بــرای	
ــام	 ــه	انج ــر	ب ــتری	حاض ــد	شبس ــد	مجته ــره	محم ــام	مناظ انج
مناظــره	در	مــورد	دیــدگاه	هــای	خــود	خواهــد	شــد	و	یــا	اینکــه	نامه	
نــگاری	وی	بــرای	مناظــره	صرفــا	بــرای	ایجــاد	پروپاگاندای	رســانه	

ای	و	هوچــی	گــری	در	عرصــه	اندیشــه	بــوده	اســت.

اعالم آمادگی چهره های حوزوی و دانشگاهی 
برای مناظره با مجتهدشبستری
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ــزارش گــــ

ــالق	 ــن	و	اخ ــله	نشســت	های	دی ــاوزن	در	سلس ــد	لگنه محم
کــه	از	ســوی	دانشــگاه	قــرآن	و	علــوم	حدیــث	و	بــا	همــکاری	
ــدرا	و	 ــوان	»مالص ــا	عن ــود	ب ــی	ش ــزار	م ــم	برگ ــگاه	ق دانش
ــت. ــخنرانی	پرداخ ــراد	س ــه	ای ــالق«	ب ــاخت	گرایی	در	اخ برس
ــدای	 ــاوزن	در	ابت ــد	لگنه ــر،	محم ــگار	مه ــزارش	خبرن ــه	گ ب
ایــن	نشســت	بــه	توضیــح	برســاخت	گرایــی	اخالقــی	پرداخت	
و	گفــت:	ادعــای	مــن	در	پایــان	ایــن	جلســه	ایــن	اســت	کــه	
ــازگار	 ــی	س ــاخت	گرای ــا	برس ــدرا	ب ــخنان	مالص ــی	از	س خیل
ــر	 ــی	هســت	بهت ــی	کــه	در	برســاخت	گرای ــا	مباحث اســت	و	ب
ــم. ــت	و	اخــالق	در	مالصــدرا	را	درک	کنی ــم	معنوی ــی	توانی م
لگنهــاوزن	بــا	بیــان	اینکــه	برســاخت	گرایــی	اخالقــی	هــم	در	
ــرا	اخــالق	و	هــم	در	اخــالق	هنجــاری	مطــرح	مــی	شــود،	 ف
ــد	 ــی	گوین ــان	در	اخــالق	هنجــاری	م ــت:	برســاخت	گرای گف
مالکــی	داریــم	بــرای	حکــم	اخالقــی	کــه	بــا	مــالک	وظیفــه	
ــث	 ــر	بح ــا	اکث ــت.	ام ــاوت	اس ــی	متف ــه	گرای ــی	و	نتیج گرای
هــای	برســاخت	گرایــی	کــه	امــروزه	در	جریــان	اســت	در	حوزه	

ی	فرااخــالق	اســت.
عضــو	هیــأت	علمــی	موسســه	امــام	خمینــی)ره(	افــزود:	مــی	
تــوان	برســاخت	گرایــی	اخالقــی	را	چنیــن	تعریــف	کــرد	کــه	
ــر	 ــی	ب ــق	آن	هنجارهــای	اخالق ــه	اســت	کــه	طب یــک	نظری
اســاس	دیــدگاه	یــا	موضــع	گیــری	اخالقــی	پیــدا	مــی	شــوند	
بــه	عبــارت	دیگــر	وقتــی	درســت	متوجــه	شــویم	کــه	فاعــل	
ــف	 ــی	وظای ــه	چارچوب ــت	و	در	چ ــی	اس ــه	کس ــی	چ اخالق
ــان	 ــی	نماین ــد	هنجــار	اخالق ــی	ده ــی	اش	را	انجــام	م اخالق

ــی	شــود. م
ــالح	 ــت:	اصط ــار	داش ــی	اظه ــاخت	گرای ــح	برس وی	در	توضی
ــه	 ــم	ب ــرد	و	او	ه ــرح	ک ــز	مط ــان	رال ــی	را	ج ــاخت	گرای برس
ــی	نگرشــی	اســت	 ــت	نســبت	داده	اســت.	برســاخت	گرای کان

کــه	میــان	بحــث	هــای	دو	نگــرش	واقــع	گرایــی	اخالقــی	و	
ابــراز	گرایــی	اخالقــی	مطــرح	مــی	شــود	و	برســاخت	گرایــان	
مــی	گوینــد	مــا	مثــل	ابــراز	گــرا	هــا	معتقدیــم	در	اخــالق	الزم	
نیســت	فــرض	کنیــم	واقعیــت	اخالقــی	مســتقل	از	مــا	وجــود	
ــی	 ــی	م ــای	اخالق ــاور	ه ــه	ب ــت	ک ــن	جه ــته	دارد	و	از	ای داش
ــان	اخالقــی	 ــع	گرای ــد	واق ــد	صــادق	و	کاذب	باشــند	مانن توانن
ــع	 ــر	واق ــا	غی ــی	ی ــع	گرای ــورد	واق ــود	را	در	م ــا	خ ــتند.	ام هس

ــد. ــی	طــرف	مــی	دانن ــی	ب گرای
عضــو	هیــأت	علمــی	دانشــگاه	قــم	افــزود:	برســاخت	گرایی	
ــوان	 ــی	ت ــختی	م ــه	س ــه	ب ــت	ک ــترده	اس ــه	ای	گس نظری
ــا	مــن	اشــتراکی	 ــان	کــرد،	ام ــواع	آن	اشــتراکی	بی ــان	ان می
ــن	اســت	 ــردم	ای ــدا	ک ــان	پی ــه	برســاخت	گرای ــان	هم را	می
ــر	اســاس	فعالیــت	اخالقــی	 کــه	اصــول	پایــه	ای	اخــالق	ب
ــی	 ــی	کیســت	م ــل	اخالق ــویم	فاع ــه	ش ــر	متوج ــت.	اگ اس
تــوان	از	او	اصــول	اخالقــی	را	در	آورد.	البتــه	ایــن	بــه	نســبی	
ــه	 ــد	ب ــد	بای ــی	گوین ــون	م ــود	چ ــی	ش ــر	نم ــی	منج گرای
چارچــوب	تصمیــم	اخالقــی	توجــه	کنیــم	و	از	ایــن	اصــول	
اخالقــی	را	اســتنباط	کنیــم.	برســاخت	گرایــی	را	مــی	تــوان	
بــر	اســاس	ســه	شــاخه	تعریــف	کــرد؛	متافیزیکــی،	معرفــت	
شناســی	و	...	تقســیم	کــرد.	بــه	نظــر	مــن	مهــم	تریــن	بُعــد	
کار	برســاخت	گراهــا	معرفــت	شناســی	اســت	کــه	چــه	طــور	
توجیــه	کنیــم	چــه	کاری	خــوب	یــا	بــد	اســت	و	چــه	کاری	را	

بایــد	یــا	نبایــد	انجــام	دهیــم.
ــالمی	 ــفه	اس ــای	فلس ــنت	ه ــه	س ــر	ب ــه	داد:	اگ وی	ادام
ــه	 ــا	چ ــلمانان	ب ــر	مس ــی	از	نظ ــت	اخالق ــم	معرف ــگاه	کنی ن
ــری	 ــم	فک ــان	مه ــه	جری ــت؟	از	س ــازگار	اس ــه	ای	س نظری
اخالقــی	در	میــان	مســلمانان	مــی	تــوان	نــام	بــرد؛	معتزلــه،	
ــح	 ــن	و	قب ــوفان	حس ــدف	فیلس ــوفان.	ه ــاعره	و	فیلس اش

ــن	 ــه	بی ــی	ک ــود.	موضوع ــت	ب ــب	فضیل ــه	کس ــود	بلک نب
ــه	 ــد	اســت	ک ــترک	اســت	زه ــری	مش ــان	فک ــه	جری هرس
معتقدنــد	اگــر	کســی	واقعــًا	مــی	خواهــد	اخالقــی	شــود	باید	
ســختی	و	ریاضــت	تحمــل	کنــد،	چــون	هــدف	ایــن	اســت	
ــت	 ــد	کســب	معرف ــی	در	زه ــد	ول ــت	کن ــه	کســب	فضیل ک
ــان	 ــرای	هرســه	جری ــدگاه	ب ــن	دی ــی	هــم	هســت	ای اخالق
ــد	 ــی	گوی ــا	مالصــدرا	م ــود	دارد،	ام ــلمانان	وج ــری	مس فک
ــی	 ــت.	آدم ــس	اس ــعادت	درک	نف ــه	س ــیدن	ب ــد	رس کلی
ــد	و	 ــوب	درک	کن ــودش	را	خ ــا	خ ــد	ت ــت	بکش ــد	ریاض بای
ــدا	 ــد،	صــراط	مســتقیم	را	پی ــل	درســت	درک	کن ــی	عق وقت
مــی	کنــد.	البتــه	ایــن	خــود	نفــس	کــه	پــاک	شــده،	صــراط	
مســتقیم	اســت.	ایــن	صــراط	یــک	واقعیــت	اخالقــی	دینــی	
مســتقل	از	نفــس	نیســت	بلکــه	خــود	نفــس	صــراط	اســت.
ایــن	اســتاد	فلســفه	تصریــح	کــرد:	ایــن	جــا	دو	عنصــر	مهــم	
ــت	 ــی	در	حکم ــود:	وقت ــی	ش ــان	م ــی	نمای ــاخت	گرای برس
عملــی	تعقــل	مــی	کنیــم	بــه	معرفــت	اخالقــی	دســت	پیــدا	
مــی	کنیــم،	و	مبنــای	حقایــق	اخالقــی	حکمــت	عملی	اســت.	
یکــی	از	منابــع	مهــم	صــدرا	در	اخالق	رســاله	ســه	اصل	اســت	
کــه	در	مــورد	ســه	ریشــه	بــدی	هــا	بحــث	مــی	کنــد:	جهــل	
نســبت	بــه	خــود،	دنیــا	پرســتی،	خــود	فریبــی.	رذیلــت	هایــی	
کــه	مالصــدرا	معرفــی	مــی	کنــد	رذیلــت	هــای	عقلی	هســتند	
ــت	 ــکالت	معرف ــه	مش ــی	نتیج ــای	اخالق ــت	ه ــن	رذیل و	ای
ــت	 ــوان	گف ــی	ت ــه	م ــی	ک ــی	از	دالیل ــت.	یک ــناختی	اس ش
مالصــدرا	برســاخت	گــرا	هســت	ایــن	اســت	کــه	در	بحثــی	که	
ایشــان	در	مــورد	ســه	رذیلــت	دارد	مــی	خواهــد	نشــان	دهــد	
ــد	فاعــل	کامــل	شــود	وقتــی	یکــی	از	ایــن	 کســی	نمــی	توان
ــع	مــی	شــود	کــه	 ــع	مان ــن	کــه	موان ــت	را	دارد.	و	ای ســه	رذیل

ــد	تصمیــم	گیــری	اخالقــی	داشــته	باشــد فــرد	بتوان
وی	در	ادامــه	گفــت:	کاری	کــه	بنــده	در	نوشــته	هایــم	کــردم	
ــود	کــه	اول	بررســی	کــردم	بحــث	مالصــدرا	در	مــورد	 ایــن	ب
ــردم	 ــعی	ک ــس،	و	س ــه	نف ــل	نســبت	ب ــس	و	جه ــت	نف معرف
نشــان	دهــم	کــه	چــه	طــور	مالصــدرا	اشــاره	مــی	کند	کــه	آن	
هــا	کــه	ایــن	رذیلــت	هــا	را	دارنــد	در	تصمیــم	اخالقــی	دچــار	
اشــکال	مــی	شــوند	یعنــی	در	فاعــل	بــودن	آن	هــا	تأثیــر	مــی	
گــذارد	و	نمــی	تواننــد	فاعــل	واقعــی	شــود.	مالصــدرا	در	تمــام	
بحــث	هــای	اخالقــی	اش	نمــی	گویــد	ایــن	فعــل	خوب	اســت	
بلکــه	مــی	گویــد	بــه	انســان	نــگاه	کنیــد	و	ببینیــد	چــه	چیــزی	
ــم	شــود	کــه	درســت	کار	 ــوی	تنظی ــا	مــزاج	معن الزم	اســت	ت

کنــد.
وی	در	پایــان	اظهــار	داشــت:	مالصــدرا	هــم	مثــل	ارســطو	
قلمــرو	اراده	مــا	را	قلمــرو	عقــل	عملــی	تعریــف	مــی	کنــد،	
ــری	نیســت	 ــم	گی ــرای	تصمی ــزار	ب ــًا	اب ــی	صرف ــل	عمل عق
ــه	 ــه	چ ــت	ک ــی	اس ــی	اخالق ــرای	زندگ ــی	ب ــه	راهنمای بلک
ــور	 ــه	ط ــویم	و	چ ــا	آزاد	ش ــت	ه ــم	از	رذیل ــی	توانی ــور	م ط
ــه	 ــی	ک ــیم،	جهت ــت	برس ــت	و	معرف ــه	فضیل ــم	ب ــی	توانی م
ــی	مهــم	 ــم	از	فعــل	هــای	جزئ ــه	زندگــی	مــان	مــی	دهی ب
تــر	اســت	و	بــا	ایــن	جهــت	هــا	بــه	ســیرو	ســلوک	و	ســفر	
معنــوی	مــی	رســیم	و	آن	مرحلــه	از	دنیــا	باالتــر	اســت	کــه	
فقــط	انفعالــی	اســت.	و	ایــن	تأکیــد	مالصــدرا	در	مــورد	ابعاد	
ــو	 ــوی	و	جل ــت	معن ــردن	جه ــدا	ک ــرای	پی ــس	ب ــی	نف فاعل
رفتــن	در	ســفرهای	بــه	طــرف	خــدا	کلیدهایــی	هســتند	کــه	
ــی	 ــاخت	گرای ــک	برس ــت	ی ــوان	گف ــی	ت ــن	م ــر	م ــه	نظ ب

ــت. ــی	اس ــی	صدرای ــی	متعال اخالق

لگنهاوزن در سومین نشست دین و اخالق:

سخنان مالصدرا با برساخت گرایی سازگار است
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ــا	 	نشســت	»گفتمــان	هــای	جایگزیــن	در	علــوم	اجتماعــی«	ب
ســخنرانی	فریــد	العطــاس	اســتاد	جامعه	شناســی	دانشــگاه	ملــی	
ســنگاپور	بــه	همــت	انجمــن	علمــی	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	

دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد.
ــا	در	 ــت:	بحــث	م ــه	گف ــن	جلس ــدای	ای ــاس	در	ابت ــد	العط فری
مــورد	رابطــه	بیــن	علــوم	اســالمی	و	علــوم	اجتماعــی	اســت	و	
ایــن	ســوال	مطــرح	اســت	کــه	آیــا	چنیــن	رابطــه	ای	وجــود	دارد	

یــا	نــه؟
وی	ادامــه	داد:	بحــث	تحقیقــات	مــن	در	مــورد	اروپایــی	نگــری	
در	مباحــث	علــوم	اجتماعــی	اســت.	در	قســمت	هــای	بســیاری	
در	آســیا	و	آفریقــا	و	آمریــکای	التیــن	از	دهــه	40	بــه	ایــن	طرف	
عکــس	العمــل	هایــی	بــه	علــوم	اجتماعــی	اروپــا	محــور	ایجــاد	
ــرح	 ــدی	ط ــی	جدی ــوم	اجتماع ــد	عل ــعی	کردن ــا	س ــده	و	آنه ش

کننــد.
وی	گفــت:	یکــی	از	ایــن	عکــس	العمــل	هــا	بحــث	اســالمی	
کــردن	علــوم	اجتماعــی	اســت.	افــراد	معتبــر	زیــادی	در	زمینــه	
هــای	جامعــه	شناســی	اســالمی	و	اقتصــاد	اســالمی	و...	تــالش	

ــد. کردن
ــی	 ــوم	اجتماع ــه	عل ــت	ک ــال	اس ــن	۲0	س ــت:	م ــاس	گف عط
اروپــا	محــور	را	نقــد	کــردم	و	در	عیــن	حــال	بــه	علــوم	اجتماعــی	
ــوم	 ــن	عل ــر	م ــه	نظ ــدارم.	ب ــادی	ن ــان	اعتق ــالمی	آنچن اس
ــی	 ــوم	اجتماع ــرای	عل ــتی	ب ــواب	درس ــالمی	ج ــی	اس اجتماع

ــت. ــور	نیس ــا	مح اروپ
ــناس،	 ــه	ش ــما	جامع ــه	ش ــر	از	اینک ــرف	نظ ــه	داد:	ص وی	ادام
ــی	 ــای	علم ــرای	کاره ــید	ب ــخ	دان	و...	باش ــناس،	تاری روانش
الیــه	هــای	مختلفــی	در	نظــر	گرفتــه	مــی	شــود.	اولیــن	الیــه	
ــه	دوم	 ــم.	الی ــی	پردازی ــه	آن	م ــه	ب ــت	ک ــئله«	ای	اس »مس
انتخــاب	مفاهیمــی	اســت	کــه	مــی	خواهیــد	در	تحقیقــات	از	آن	

ــد. ــتفاده	کنی اس
ــا	 ــتدالل	ی ــه	از	اس ــت	ک ــوم	روش	اس ــه	س ــزود:	الی وی	اف
ــن	 ــگاهی	در	ذه ــا	از	آزمایش ــم	ی ــی	کنی ــتفاده	م ــاس	اس قی
ــع	آوری	داده	و	 ــارم	جم ــه	چه ــم.	الی ــی	بری ــره	م ــود	به خ
ــات	 ــوری	شــما	و	چگونگــی	اثب ــا	تئ ــاط	داده	ب چگونگــی	ارتب

ــت. ــوری	شماس ــا	رد	تئ ی
وی	گفــت:	الیــه	چهــام	و	پنجــم	و	ششــم	عبــارت	اســت	از	داده،	
رابطــه	بیــن	داده	و	تئــوری	و	نتیجــه	گیــری	ای	کــه	از	داده	هــا	

بــرای	رد	یــا	اثبــات	آن	تئــوری	مــی	کنیــد.
ــه	 ــی	ک ــتفاده	از	داده	های ــا	اس ــر	ب ــه	داد:	در	آخ ــاس	ادام عط
ــه	 ــویم	و	توصی ــی	ش ــذاری	م ــت	گ ــتیم	وارد	بحــث	سیاس داش
مــی	کنیــم	کــه	چگونــه	از	آن	داده	هــا	بــرای	تحقیقات	اســتفاده	
ــد،	 ــی	کنی ــگاه	م ــه	ن ــه	ک ــش	مرحل ــن	ش ــه	ای ــما	ب ــود.	ش ش
ــرف	 ــود	و	ح ــی	ش ــات	وارد	م ــن	حلق ــک	از	ای ــالم	در	کدامی اس

ــن	دارد؟ ــرای	گفت ب
ــق	 ــه	شــخص	محق ــه	اول	واضــح	اســت	ک ــزود:	در	الی وی	اف
به	دالیــل	زیــادی	ماننــد	مســائل	اخالقی،	شــخصی،	احساســی	
ــذا	اســالم	در	 ــد.	ل ــود	را	انتخــاب	کن ــئله	خ ــد	مس ــی	توان و...	م
اینجــا	مــی	توانــد	موثــر	باشــد	و	فــرد	مــی	توانــد	بخاطر	مســائل	

دینــی،	مســئله	خــود	را	انتخــاب	کنــد.
ــدگاه	 ــذا	بعضــی	وقــت	هــا	انتخــاب	مســئله	از	دی وی	گفــت:	ل
علمــی	صــورت	نمــی	گیــرد	و	فاکتورهــای	زیــادی	در	انتخــاب	
مســئله	ماننــد	مــرد	یــا	زن	بــودن	یــا	اقلیــت	یــا	اکثریــت	بــودن	
و	یــا	مذهــب	و...	مــی	توانــد	موثــر	باشــد.	بــه	همیــن	دلیــل	اگــر	
اســالم	بــه	روی	انتخــاب	یــک	مســئله	تاثیــر	بگــذارد،	تحقیقات	

مــا	را	اســالمی	نخواهــد	کــرد.
ــث	 ــارج	از	بح ــه	خ ــت	ک ــزی	اس ــوم	چی ــه	داد:	مفه وی	ادام
جنســیت	و	مذهــب	و	نــژاد	و...	اســت	و	فراگیرتــر	از	همــه	
آنهاســت	لــذا	متدهــای	مــورد	اســتفاده	مــا	در	علــوم	اجتماعــی	
نمــی	توانــد	اســالمی	باشــد.	چــون	متــد	هــا	بایــد	فراگیرتــر	از	

ــد. ــیت	و...	باش ــب	و	جنس ــن	و	مذه دی
ــالمی	 ــک	روش	اس ــم	ی ــد	و	روش	ه ــورد	مت ــت:	در	م وی	گف
وجــود	نــدراد.	اســتدالل	اســتدالل	اســت.	جــدل	جــدل	اســت	و	

ــاً	روش	اســت. ــدارد	و	صرف ــر	اســالمی	ن اســالمی	و	غی
ــالم	 ــد	اس ــث	ش ــه	بح ــوردی	ک ــش	م ــزود:	در	ش ــاس	اف عط
نمــی	توانــد	وارد	شــود.	اســالم	و	مباحثــی	کــه	در	تحقیقــات	مــا	
تاثیرگــذار	اســت	زمانــی	کــه	مــی	خواهیــم	در	جامعــه	تغییــری	
ــد.	آن	 ــن	موضــوع	کمــک	کن ــه	ای ــد	ب ــی	توان ــم	م ایجــاد	کنی
ــا	مــی	 ــه	کمــک	م ــی	ب ــه	عــالوه	ارزش	هــای	دین ــرات	ب تغیی

ــد	توجــه	شــود. ــی	بای ــه	ارزش	هــای	دین ــذا	ب ــد،	ل آین
وی	ادامــه	داد:	از	مســئله	و	تئــوری	تــا	آخــر	تحقیقــات	همــه	چیز	
بایــد	عینــی	باشــد	و	نگذاریــم	مســائل	اخــالق	وارد	وارد	تحلیــل	
مــا	شــود	و	ایــن	یــک	ضعــف	بــرای	اســالم	یــا	علــوم	اجتماعــی	
ــی	 ــی	نم ــوم	اجتماع ــه	عل ــی	نیســت	ک ــن	معن ــه	ای نیســت.	ب
توانــد	اســالمی	بشــود	و	اصــاًل	بحــث	توانســتن	یــا	نتوانســتن	
ــر	 ــر	از	نظ ــن	ام ــه	ای ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــث	ب ــه	بح ــت	بلک نیس

منطقــی	غیــر	ممکــن	اســت.
ــدارد،	 ــود	ن ــالمی	وج ــی	اس ــوم	اجتماع ــر	عل ــه	داد:	اگ وی	ادام
فــرق	درس	خوانــدن	علــوم	اجتماعــی	در	ایــران	و	امریــکا	
چیســت؟	حتمــاً	متفــاوت	هســتند	ولــی	بــه	ایــن	معنــی	نیســت	
کــه	علــوم	اجتماعــی	آمریــکا	خدانابــاور	اســت	و	علــوم	اجتمــاع	

ــت. ــاور	اس ــران	خداب یای
ــران	و	 ــی	را	در	ای ــوم	اجتماع ــا	عل ــی	م ــت:	وقت ــاس	گف عط
ــر	 ــی	هســتند	و	ب ــا	غرب ــم،	آنه ــی	کنی ــه	م ــزی	و...	مطالع اندون

ــد. ــده	ان ــذاری	ش ــه	گ ــی	پای ــای	غرب ــاس	ارزش	ه اس
ــس	و	 ــای	مارک ــاب	ه ــا	کت ــه	م ــدارد	ک ــکال	ن ــزود:	اش وی	اف
دوکیــم	را	بخوانیــم	امــا	مشــکل	اینجاســت	کــه	مــا	تاریخچــه	
خــود	را	فرامــوش	مــی	کنیــم.	بــا	ابوریحــان	بیرونــی	بــه	عنــوان	
ــنا	 ــرده	آش ــق	ک ــان	تحقی ــن	ادی ــائل	بی ــه	در	مس ــردی	ک ف
نیســتیم	و	یــا	ابــن	خلــدون	را	نمــی	شناســیم.	مــا	تمدن	خــود	را	

ــم. ــرده	ای ــوش	ک فرام

ــن	 ــک	روش	جایگزی ــورد	ی ــن	در	م ــث	م ــت:	بح ــاس	گف عط
بــرای	علــوم	اجتماعــی	ایــن	اســت	کــه	بــه	جامعــه	خودمــان	بــا	

یــک	عینــک	فراگیــر	و	جهانــی	نــگاه	کنیــم.
وی	ادامــه	داد:	بهتریــن	راه	بــرای	عبــور	از	تعریــف	اروپامحــور	
ــوم	اجتماعــی	 ــه	شــرق	ایــن	اســت	کــه	بهتریــن	هــای	عل ب
ــان	 ــه	خودم ــای	تاریخچ ــن	ه ــا	بهتری ــم	و	ب ــرب	را	بگیری غ

ــم. ــوط	کنی مخل
ــه	دارم	و	 ــی	عالق ــدون	خیل ــن	خل ــه	اب ــزود:	مثــال	مــن	ب وی	اف
اکنــون	در	حــال	بررســی	کاربــرد	تئــوری	ابــن	خلــدون	در	صعود	
و	ســقوط	دولــت	هــا	را	در	مــورد	عصــر	صفــوی	هســتم.	امــا	ابن	
خلــدون	تنهــا	کافــی	نیســت	و	حتــی	مارکــس	و	وبــر	مــی	توانند	
کمــک	کننــد.	مبحــث	روش	تولیــد	که	در	کتــاب	مارکــس	به	آن	
توجــه	شــده	مــی	توانــد	در	تحلیــل	امپراطــوری	صفــوی	کمــک	

کنــد.
عطــاس	گفــت:	تئــوری	ابــن	خلــدون	در	مــورد	اقتصــاد	بحــث	
خاصــی	نــدارد	و	مــا	نیازمنــد	شــیوه	تولیــد	مارکــس	هســتیم	که	

اقتصــاد	سیاســی	صفویــه	را	بررســی	کنیــم.
ــی	داشــته	 ــوم	اجتماعــی	خوب ــم	عل ــه	داد:	اگــر	بخواهی وی	ادام
ــوم	 ــه	عل ــر	ب ــد	فراگی ــک	دی ــا	ی ــد	ب ــه	اول	بای ــیم	در	مرحل باش
ــگاه	کنــم	و	بایــد	بهتریــن	هــای	علــوم	اجتماعــی	 اجتماعــی	ن
ــا	ســابقه	هــای	تمــدن	 ــه	ســوم	ب ــم	و	در	مرحل ــی	را	بگیری غرب

ــم. ــوط	کنی ــان	مخل خودم
عطــاس	گفــت:	مــا	بایــد	علــوم	اجتماعــی	را	انجــام	بدهیــم	نــه	
ــد	وارد	 ــی	بای ــم.	یعن ــت	کنی ــورد	آن	صحب ــاً	در	م ــه	صرف اینک
مرحلــه	عمــل	شــویم.	خیلــی	از	جامعــه	شــناس	هــای	اســالمی	
کار	تحقیقاتــی	جــدی	در	مــورد	ابــن	خلــدون	انجــام	نمــی	دهند.
وی	در	پایــان	گفــت:	وظیفــه	دیگــر	علــوم	اجتماعــی	
ــود	را	از	 ــه	خ ــم	ک ــوزش	دهی ــراد	را	آم ــا	آن	اف ــت	ب ــن	اس ای
اســتحمار	نجــات	دهیــم.	مــا	بایــد	از	علــوم	اجتماعــی	طــوری	
ــی	 ــه	واقعیــت	هــای	درون اســتفاده	کنیــم	کــه	بتوانیــم	نقادان

ــم. ــگاه	کنی ــود	را	ن خ
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ــیب	 ــت	»آس ــله	نشس ــه	از	سلس ــن	جلس دومی
بــا	 اســالمی«	 اجتماعــی	 علــوم	 شناســی	
ســخنرانی	حجت	االســالم	پارســانیا	روز	گذشــته	
ــی	 ــوم	اجتماع ــی	عل ــن	علم ــت	انجم ــه	هم ب
اســالمی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد.	حجــت	
االســالم	پارســانیا	در	ابتــدای	جلســه	بــه	اعتبارات	
ــی	 ــر	دین ــا	غی ــودن	ی ــی	ب ــرای	دین ــف	ب مختل
ــدی	 ــت	قی ــم	پرداخــت	و	گفــت:	حیثی ــودن	عل ب
ــی	 ــر	دین ــا	غی ــی	ی ــه	دین ــم	ب ــا	عل الزم	اســت	ت

ــود. ــف	ش متص
ــه	 ــا	ب ــت	ه ــن	حیثی ــزود:	یکــی	از	ای ــانیا	اف پارس
ــم	اســت	کــه	اگــر	موضــوع	 لحــاظ	موضــوع	عل
ــود،	گفتــه	مــی	شــود	ایــن	 دانــش	شــما	دیــن	ب
ــن	 ــر	دی ــر	موضــوع	غی ــت	و	اگ ــی	اس ــم	دین عل
ــن	 ــود.	ای ــی	ش ــی	م ــر	دین ــم	غی ــن	عل ــود،	ای ب

ــت. ــته	اس ــابقه	داش ــخ	س ــک	در	تاری تفکی
وی	ادامـه	داد:	بشـر	آن	موقـع	کـه	عالـم	را	محل	
حضـور	خداونـدگاران	مـی	دانسـت	و	اسـاطیری	
بـه	عالم	نـگاه	می	کـرد،	تفسـیری	دینـی	از	عالم	
داشـت	ولی	وقتی	بشـر	به	عالم	طبیعـت	نگاه	می	

کنـد	ایـن	دیگر	علـم	دینی	نیسـت.
پارســانیا	گفــت:	حیثیــت	دیگــر	کــه	مــی	تــوان	با	
آن	تفکیــک	ایجــاد	کــرد	بــه	لحــاظ	متافیزیــک	
ــت	اســالمی	 ــوزه	حکم ــم	اســت.	در	ح ــک	عل ی
ــی	محــدود	نمــی	شــود.	 ــش	طبیع ــه	دان ــم	ب عل
مــدرن	هــا	و	پســت	مــدرن	هــا	هــر	دو	دعــوای	
ــر	دو	 ــه	ه ــت	ک ــن	اس ــد	و	آن	ای ــترکی	دارن مش
ــم	 ــت	عل ــه	کن ــد	ک ــم	دارن ــی	از	عل ــف	کنت تعری
ــفه	 ــر	آن	را	فلس ــت	و	غی ــی	دانس ــوم	تجرب را	عل

ــد. نامی
ــث	در	 ــالمی	بح ــت	اس ــه	داد:	در	حکم وی	ادام
مــورد	علــوم	واقعــی	عبــارت	از	علــم	اســت	چــه	
ــان	 ــی.	در	جه ــر	تجرب ــه	غی ــد	و	چ ــی	باش تجرب
اســالم	فلســفه	همــان	علــم	اســت.	علــم	تجربی	
و	علــم	حســی	بــی	نیــاز	از	معرفــت	هــای	علمــی	

غیــر	حســی	نیســت.
وی	گفــت:	فیزیــک	همــواره	بــه	معرفــت	هــای	
متافیزیکــی	متکــی	اســت	کــه	آن	معرفــت	هــا	
ممکــن	اســت	غلــط	یــا	درســت	باشــند	کــه	اگــر	
غلــط	بــود	فیزیــک	نیــز	بــا	غلــط	سیســتماتیک	
ــی	 ــی	ب ــش	تجرب ــچ	دان ــود.	هی ــی	ش ــه	م مواج
نیــاز	از	ســایر	علــوم	نیســت،	خصوصــا	از	معرفــت	
ــش	 ــچ	دان ــت.	هی ــاز	نیس ــی	نی ــی	ب متافیزیک
جزیــی،	بــی	نیــاز	از	پاســخ	هــای	پیشــینی	

ــت. نیس
پاســانیا	افــزود:	اگــر	متافیزیــک	شــما	توحیــدی	
باشــد	علــوم	جزئــی	شــما	الهــی	مــی	شــود.	لــذا	
ــون	آن	 ــه	در	کان ــت	ک ــی	اس ــی	علم ــم	دین عل
یــک	متافیزیــک	الهــی	وجــود	داشــته	باشــد.	بــه	
ایــن	ترتیــب	علــم	دینــی	یــا	غیــر	دینــی	بــودن	
ــن	 ــه	ای ــود	ک ــی	ش ــک	م ــه	متافیزی ــف	ب متص

ــم	اســت. ــز	خــود	عل ــک	نی متافیزی
ــم	را	در	 ــرد،	عل ــن	رویک ــون	ای ــه	داد:	چ وی	ادام
معنــای	تجربــی	خــود	محــدود	نکــرده	بــه	آفــت	
پســت	مــدرن	هــا	گرفتــار	نمــی	شــود	کــه	وقتــی	
ــه	نســبیت	 ــد	ب ــک	متکــی	ش ــه	متافیزی ــم	ب عل

کشــیده	شــود.

پارسـانیا	گفـت:	یک	حیـث	دیگر	به	لحـاظ	روش	
اسـت.	علـم	بـه	حسـب	روش	به	دینـی	بـودن	یا	
غیـر	دینـی	بـودن	مـی	توانـد	متصـف	شـود.	لـذا	

سـوال	ایـن	اسـت	کـه	روش	چگونه	اسـت؟
وی	ادامــه	داد:	روش	مســیری	اســت	کــه	از	مبانی	
طــی	مــی	شــود.	اگــر	قائــل	باشــید	تنها	شــناخت	
ــل،	 ــا	عق ــه،	ی ــس	و	تجرب ــق	ح ــم	از	طری از	عال
ــک	روش	 ــدام	ی ــر	ک ــت	ه ــل	و...	اس ــی،	نق وح

ــاوت	اســت. متف
وی	گفــت:	صــورت	دیگــر	بــه	لحــاظ	تجویــزی	
اســت.	دیــن	مــی	گویــد	ایــن	علــم	را	فــرا	بگیرید	
ــا	ارزش	 ــه	لحــاظ	ارزشــی	آی ــد.	ب ــرا	نگیری ــا	ف ی
ــد	و	 ــز	مــی	کنن ــم	را	تجوی هــای	دینــی	ایــن	عل
یــا	نهــی	مــی	کننــد؟	و	یــا	دیــن	از	بعــد	تجویزی	
ایــن	علــم	را	تجویــز	کــرده	و	یــا	نکــرده	اســت.

ــا	 پارســانیا	گفــت:	حیثیــت	هــای	قبــل	برخــی	ب
هــم	تــالزم	دارنــد.	علــم	ممکــن	اســت	بــه	لحاظ	
موضــوع	دینــی	نباشــد	ولــی	بــه	لحــاظ	تجویزی	
دینــی	باشــد.	ســوال	ایــن	اســت	کــه	هــر	علمــی	
ــد	شــده	 ــک	درســتی	تولی ــک	متافیزی ــا	ی ــو	ب ول
ــه	 ــم	توصی ــزی	ه ــاظ	تجوی ــه	لح ــا	ب ــد	آی باش
ــم	»وال	 ــرآن	داری ــه	ق ــال	در	آی ــت؟	مث ــده	اس ش
ــه	لحــاظ	 ــر	تجســس	ب ــن	ام ــذا	ای تجسســوا«	ل
تجویــزی	نهــی	شــده	اســت.	علمــی	کــه	نافــع	
ــرر	 ــه	ض ــی	ک ــا	علم ــرورت	دارد.	ام ــد	ض باش
ــع	 ــت؟	انف ــد	آن	را	آموخ ــل	بای ــه	دلی ــه	چ دارد	ب

ــت. ــس	اس ــت	نف ــد	و	معرف ــارف	توحی المع
وی	ادامـه	داد:	علـم	بـه	لحـاظ	عالم	نیز	مـی	تواند	
بـه	دینـی	و	غیـر	دینـی	متصـف	شـود.	اگـر	عالم	
متدیـن	باشـد،	علم	دینی	اسـت	و	اگر	عالـم	ملتزم	

بـه	دیـن	نبـود،	علم	نیـز	غیـر	دینی	می	شـود.
وی	ادامــه	داد:	بیــن	عالــم	و	علــم	دینــی	تناســب	
ــر.	علــم	 ــگاه	دقیــق	ت ــا	یــک	ن وجــود	دارد	امــا	ب
بایــد	بــا	معرفتــی	از	یــک	متافیزیکــی	برخــوردار	
ــد.	 ــازگار	باش ــم	س ــاد	عال ــا	اعتق ــه	ب ــد	ک باش
ــی	 ــی	باشــد	نم ــم	دین ــار	عال ــه	رفت صــرف	اینک
تــوان	نتیجــه	گرفــت	جامعــه	دینی	شــد.	داشــتن	
ــر	 ــن	ام ــا	ای ــت	ام ــد	نیس ــی	ب ــای	دین هنجاره

ــم. ــده	بدانی ــام	ش ــد	کار	را	تم نبای
پارســانیا	گفــت:	وجــه	دیگــر	حیثیــت	تاریخــی،	
ــی	و	فرهنگــی	اســت	کــه	ممکــن	نیســت	 تمدن

ــده	فرهنــگ	ســکوالر	 ــاژ	کنن نظــام	علمــی	پمپ
باشــد	ولــی	خــود	فرهنــگ	دینــی	داشــته	باشــد.	
اگــر	فرهنــگ	یــک	کشــور	دینــی	باشــد	علمــی	
کــه	ســازگار	بــا	آن	فرهنــگ	اســت	بــه	اســالمی	
بــودن	متصــف	مــی	شــود	و	علمی	کــه	ناســازگار	

بــا	آن	فرهنــگ	اســت	غیــر	دینــی	اســت.
ــت	 ــده	مبدئی ــه	ای ــکال	ک ــن	اش ــان	ای ــا	بی وی	ب
مبانــی	فلســفی	در	تولیــد	علــوم	انســانی	بــا	ایــن	
اشــکال	روبروســت	کــه	آنچــه	فلســفه	اســالمی	
ــده	مــی	شــود،	فلســفه	مســلمانان	اســت	و	 خوان
نــه	فلســفه	اســالمی.	بنابرایــن،	از	خــاک	مبــادی	
فلســفی،	شــاید	علــوم	انســانی	برویــد	امــا	علــوم	
ــت:	در	 ــد،	گف ــد	رویی ــالمی	نخواه ــانی	اس انس
ــای	 ــم	مبن ــه	عل ــه	ک ــرد	پذیرفت ــن	اشــکال،	ف ای
متافیزیکــی	و	فلســفی	دارد	و	اگــر	نپذیــرد	جایــی	

ــدارد. ــن	اشــکال	وجــود	ن ــرای	ای ب
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	ادامــه	داد:	ایــن	اشــکال	در	
ــه	 ــم	ب ــاف	عل ــه	راه	اتص ــت	ک ــی	وارد	اس صورت
ــط	 ــدن	فق ــالمی	ش ــدن	و	غیراس ــالمی	ش اس
متافیزیــک	باشــد.	در	حالی	کــه	راه	هــای	دیگری	
بــرای	اتصــاف	معرفــت	علمــی	بــه	دینی	بــودن	و	

ــود	دارد. ــودن	وج ــی	ب ــر	دین غی
وی	افــزود:	فلســفه	هــم	مثــل	علــم	بــه	حســب	
ذات	خــود	اســالمی	و	غیــر	اســالمی	نــدارد.	
اتصــاف	آن	بــه	دینــی	و	غیر	دینــی	بــودن	قیودی	
مــی	خواهد	کــه	همــان	قیــود	پنجگانه	ای	اســت	

ــردم. ــاره	ک ــه	آن	اش ــه	ب ک
ــم	 ــی	از	عل ــود	بخش ــفه	خ ــه	داد:	فلس وی	ادام
اســت	و	بــر	اســاس	تعریــف	پوزیتیویســتی،	
ــالمی	 ــفه،	اس ــر	فلس ــت.	اگ ــم	نیس ــفه	عل فلس
ــرد	 ــی	گی ــرار	م ــل	آن	ق ــه	ذی ــی	ک ــد	علم باش

ــود. ــد	ب ــالمی	خواه اس
پارســانیا	گفــت:	تنهــا	فلســفه	جز	اســالم	نیســت	
بلکــه	نقــل	هــم	هســت.	دیــن	چیــزی	اســت	که	
بــا	نقــل	و	عقــل	و	وحــی	و...	آن	را	مــی	شناســیم.	
ــک	و	 ــری	مناس ــدا	و	یکس ــه	خ ــاد	ب ــن،	اعتق دی
رفتارهــا	و	عبــادت	هاســت.	وجــه	مشــترک	همــه	
اینهــا	ایــن	اســت	کــه	دیــن	حــوزه	عمــل	و	رفتار	
ــه	جوانحــی	 ــی	و	چ ــه	جوارح ــانی	اســت،	چ انس

باشــد.
ــا	اراده	 ــزود:	دیــن	آن	چیــزی	اســت	کــه	ب وی	اف

ــد.	هســتی	هایــی	 ــدا	مــی	کن انســان	تحقــق	پی
کــه	بــا	اختیار	انســان	ایجــاد	مــی	شــوند	در	قلمرو	
دیــن	قــرار	مــی	گیرنــد.	اســالم	روشــی	از	زندگی	
ــندد.	 ــی	پس ــان	م ــرای	انس ــدا	ب ــه	خ ــت	ک اس
ــد	 ــزی	را	جعــل	نمــی	کن ــه	عبــث	چی ــد	ب خداون
و	حکمــت	دارد	و	ســعادت	انســان	را	مــی	خواهــد.	
ــار	اســت،	اقتضــای	 منتهــی	چــون	انســان	مخت

ــود. ــار	انســان	دیــن	خواهــد	ب اختی
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت:	دیــن	عقــل	و	وحــی	
و	معرفــت	و	شــناخت	نیســت	بلکــه	دیــن	رفتــن	
و	شــناخت	را	فراگرفتــن	اســت.	اعتقــاد	پیــدا	
کــردن	یــا	اعــراض	کــردن	اســت.	دیــن	تــالش	
بــرای	علــم	آمــوزی	اســت.	اعتقــاد	بــه	حقیقــت	
ــه	حقیقــت	 ــق	شــدن	و	عمــل	ب داشــتن	و	متخل

ــن	اســت. دی
وی	ادامــه	داد:	حــرف	ایــن	اســت	کــه	بــر	فــرض	
ــه	 ــد،	آن	هم ــالمی	باش ــا	اس ــفه	م ــه	فلس اینک
اســالم	نیســت.	اعتقــاد	بــه	یــک	فلســفه	ای	کــه	
حقیقــت	الهــی	را	نشــان	مــی	دهــد	جزئــی	از	دین	
اســت.	وحــی	و	عقــل	و	نقــل،	دیــن	نیســت	بلکه	
ــتفاده	 ــل	اس ــا	از	نق ــن	و	ی ــه	کار	گرفت ــل	را	ب عق
کــردن	دیــن	اســت.	لــذا	فلســفه،	اســالم	نیســت	
بلکــه	بــا	آن	مــی	تــوان	اســالم	را	ســنجید.	پــس	
تنهــا	یکــی	از	اعتبــارات	علــم	دینــی	ایــن	اســت	

کــه	متافیزیــک	آن	الهــی	باشــد.
ــده	 ــر	ای ــری	ب ــکال	دیگ ــورد	اش ــانیا	در	م پارس
ــر	 ــت:	اشــکال	دیگ ــوم	انســانی	اســالمی	گف عل
ــوان	 ــی	ت ــود	م ــی	ش ــه	م ــه	گفت ــت	ک ــن	اس ای
ــوم	 ــل	عل ــب	و	تکمی ــادی	و	تهذی ــق	نق از	طری
ــید	و	 ــش	رس ــود	خوی ــه	مقص ــی،	ب ــانی	غرب انس
ــال،	 ــن	ح ــرد.	در	ای ــالمی	ک ــوم	را	اس ــن	عل ای
انتحــاب	رویکــرد	تاسیســی	چــه	ضرورتــی	
ــی	و	 ــه	تباه ــی	یکپارچ ــوم	انســانی	غرب دارد؟	عل
ضاللــت	و	الحــاد	و	مادیــت	نیســت	کــه	الزم	آیــد	
در	اســاس	آن،	تجدیــد	نظــر	صــورت	گرفتــه	و	به	

ــم. ــیس	بپردازی تاس
وی	در	توضیــح	ایــن	اشــکال	گفــت:	مــا	نیــاز	بــه	
اینکــه	اســاس	علــم	را	تغییــر	دهیــم	نداریــم.	لــذا	
ایــن	اشــکال	ســهمی	از	حقیقــت	دارد.	اگــر	علمی	
ــه	نظــر	شــما	دینــی	نیســت	 ــا	روشــی	کــه	ب را	ب
تئوریــزه	کردیــد،	آیــا	درون	ایــن	دانــش	ظرفیــت	

هــای	مثبــت	فراوانــی	وجــود	نــدارد؟
وی	گفــت:	روش	تهذیبــی	بــه	ایــن	معنــی	اســت	
ــادی	 ــورت	انتق ــه	ص ــدم	ب ــه	ق ــدم	ب ذره	ذره	و	ق
برخــورد	کــردن	یعنــی	محققانــه	بــا	علــم	برخــود	

کــن	نــه	مقلدانــه.
ــم	 ــا	عل ــوان	ب ــی	ت ــر	م ــه	داد:	اگ ــانیا	ادام پارس
موجــود	عمــل	کــرد؛	انتخــاب	رویکــرد	تاسیســی	
ممکــن	اســت	حــرام	باشــد.	لــذا	در	علــوم	
ــا	آن	 ــرده	و	ب ــل	ک ــی	و	عم ــد	زندگ ــف	بای مختل
ــود. ــرف	نم ــوان	در	آن	تص ــا	بت ــرد	ت ــورد	ک برخ
ــت	 ــد	در	جه ــب	بای ــت:	تهذی ــان	گف وی	در	پای
ــش	 ــک	پی ــول	و	متافیزی ــی	و	اص ــب	مبان تهذی
بــرود.	اینکــه	مــا	علــم	کنونــی	را	کنــار	بگذاریــم	
ــم	 ــدار	عل ــدنی.	اقت ــه	ش ــه	اســت	و	ن ــه	عاقالن ن
مــدرن	آنقــدر	ســنگین	اســت	کــه	امــکان	

ــد. ــی	ده ــادگی	نم ــه	س ــز	ب ــب	را	نی تهذی

حجت االسالم پارسانیا:

رویکرد تاسیسی در علم معقول نیست/ باید با علم، تهذیبی برخورد کرد
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ــزارش گــــ

ــی	 ــوان	تخصص ــت	کتابخ ــتین	نشس ــی	در	نخس ــت	اهلل	فاضل نعم
ــوم	 ــگاه	عل ــت	پژوهش ــه	هم ــروز	ب ــه	دی ــی	ک ــات	اجتماع مطالع
ــد،	 ــزار	ش ــه	برگ ــالن	اندیش ــی	در	س ــات	فرهنگ ــانی	و	مطالع انس
ــه	 ــه	تجــدد:	رویکــرد	انسان	شــناختی	ب ــاب	»تجرب ــه	معرفــی	کت ب
ــران«	پرداخــت	و	گفــت:	ایــن	کتــاب	 امــروزی	شــدن	فرهنــگ	ای
یکــی	از	برنامــه	هــای	پژوهشــی	مــن	اســت	کــه	15	ســال	گذشــته	
آن	را	انجــام	دادم،	پیــش	از	ایــن	نیــز	کتابــی	در	ســال	138۷	دربــاره	
ــم	داشــتم	ویراســت	 ــه	تصمی ــردم	ک ــه	تجــدد«	منتشــر	ک »تجرب
ــاب	 ــتاری	آن	کت ــد	از	ویراس ــا	بع ــم	ام ــه	بده ــدی	از	آن	ارائ جدی
ــه	 ــد	و	ب ــه	ش ــاب	اضاف ــه	کت ــه	ب ــه	400	صفح ــدم	ک ــه	ش متوج
همیــن	دلیــل	بــا	توجــه	بــه	اضافــه	شــدن	۹	فصــل	جدیــد	اســم	آن	
را	بــه	»تجربــه	تجــدد:	رویکــرد	انسان	شــناختی	بــه	امــروزی	شــدن	

ــر	دادم. ــران«	تغیی ــگ	ای فرهن
فاضلــی	بــا	تشــریح	ایــده	اصلــی	خــود	در	کتــاب	مــورد	نظــر	گفت:	
مــن	پیــش	از	ایــن	نیــز	کتــاب	»تاریــخ	فرهنگــی	ایــران	مــدرن«	را	
نوشــتم	که	توســط	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگی	
منتشــر	شــد.	درواقــع	ایــن	ســه	کتــاب	بخشــی	از	برنامــه	پژوهشــی	
ــت.	 ــوده	اس ــران	ب ــر	ای ــگ	معاص ــایی	فرهن ــرای	شناس ــن	ب م
ــن	 ــر	روی	تدوی ــه		ب ــت	ک ــال	اس ــه	دو	س ــک	ب ــن	نزدی همچنی
»دانشــنامه	فرهنــگ	معاصــر	ایــران«	بــه	ســفارش	ســازمان	اســناد	
ــد	 ــت	بدانی ــب	اس ــه	جال ــم	ک ــران	کار	می	کن ــی	ای ــه	مل و	کتابخان

ــد. ــکاری	می	کنن ــق	در	آن	هم ــدود	300	محق ح
وی	افــزود:	مــن	تــالش	دارم	تــا	فهمــی	از	فرهنــگ	معاصــر	جامعــه	
ایــران	داشــته	باشــم	و	از	ســال	های	1۲85	تــا	امــروز	بیــش	از	صــد	
ــی	در	 ــه	تغییرات ــم	چ ــد	ببینی ــه	بای ــذرد	ک ــان	می	گ ــال	از	آن	زم س
جامعــه	ایــران	رخ	داده	اســت.	ایــن	کتــاب	بخشــی	از	پــروژه	زندگــی	

ــفر	 ــتا،	س ــالگی	در	روس ــا	۲0	س ــی	ام	ت ــد	زندگ ــت	و	رون ــن	اس م
ــن	دوران	 ــی	م ــه	عبارت ــران	اســت.	ب ــه	ای ــدن	و	برگشــت	ب ــه	لن ب
ــز	 ــد	در	تبری ــردم	و	بع ــه	ک ــتا	تجرب ــران	را	در	روس ــامدرن	ای پیش
ــدم	 ــدن	ش ــه	وارد	لن ــس	از	اینک ــتم.	پ ــتانی	را	داش ــی	شهرس زندگ
ــن	 ــرای	م ــن	ب ــی	داشــتم.	بنابرای ــدرن	و	متفاوت ــه	زیســت	م تجرب
صحبــت	کــردن	دربــاره	ایــران	معاصــر	درواقــع	صحبــت	از	تجربــه	

زیســته	ام	نیــز	هســت.
ــات	 ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــی	پژوهش ــات	علم ــو	هی عض
فرهنگــی	تشــریح	کــرد:	مــن	در	ایــن	کتــاب	می	خواســتم	بــه	ایــن	
ســوال	کــه	چــه	تغییراتــی	در	جامعــه	رخ	داده	اســت	پاســخ	بدهــم.	
پیــش	از	ایــن	نیــز	کتــاب	»مردم	نــگاری	ســفر«	را	نوشــتم	کــه	در	

ــوده	ام. ــره	ب ــی	روزم ــنایی	زدایی	از	زندگ ــال	آش ــه	دنب آن		ب
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بســیاری	از	بحــث	هایــی	کــه	در	
ایــران	مــی	شــود	فلســفی	اســت	گفــت:	بســیاری	از	بحث	هایــی	که	
دربــاره	ایــران	می	شــود	فلســفی	اســت.	بــه	طــور	مثــال	بحث	هــای	
ــه	 ــنفکران	ده ــی	روش ــل	از	او	و	حت ــنفکران	قب ــا	روش ــد	ی آل	احم
ــد	و	مســتند	 ــه	تحــوالت	فرهنگــی	پرداخته	ان ــم	ب ــر	بســیار	ک اخی
ــاره	وجــود	نــدارد.	بنابرایــن	مــن	بــه	عنــوان	 دانشــگاهی	در	ایــن	ب

ــردم. ــتند	می	ک ــوالت	را	مس ــن	تح ــد	ای ــناس	بای ــک	مردم	ش ی
ــال	 ــه	دنب ــاب	ب ــن	کت ــش	اول	ای ــه	بخ ــان	اینک ــا	بی ــی	ب فاضل
مســتند	کــردن	فرهنــگ	امــروز	ایــران	اســت	افــزود:	آغــاز	کتــاب	
ــنتی	 ــای	س ــه	بنیان	ه ــه	چگون ــردازد	ک ــوع	می	پ ــن	موض ــه	ای ب
مــا	مــدرن	شــدند.	بــرای	تبییــن	ایــن	موضــوع	بــرای	شــروع	کار	از	
خانــه	پــدری	اســتفاده	کــردم.	چــون	خانــه	پــدری	بــرای	مــا	معنــا	
ــد	و	کار	 ــا	می	آمدن ــه	دنی ــدری	ب ــه	پ ــراد	در	خان ــب	اف داشــت	و	اغل
می	کردنــد.	امــا	بــرای	نســل	جــوان	امــروز	هیــچ	احساســی	نســبت	

بــه	خانــه	پــدری	وجــود	نــدارد.	بعــد	ایــن	موضــوع	را	توضیــح	دادم	
کــه	چگونــه	روســتاهای	ایرانــی	شــهری	شــدند.	بررســی	همســایه،	
ــت.	 ــاب	اس ــن	کت ــر	ای ــث	دیگ ــز	از	مباح ــه	و	...	نی ــجد،	مدرس مس
ــن	 ــر	ای ــات	دیگ ــدا	از	موضوع ــوروز	و	یل ــری،	ن ــن	فالگی همچنی
بخــش	ازکتــاب	اســت.	در	بخــش	دوم	مــن	بــه	ســنت	های	مــدرن	
پرداختــه	ام.	مقاومــت	دربــاره	ماهــواره،	فوتبــال،	ســبک	زندگــی	از	
ــورد	بررســی	 ــاب	م ــه	در	بخــش	دوم	کت ــی	اســت	ک ــه	مباحث جمل

ــرار	داده	ام. ق
فاضلــی	در	پایــان	یــادآور	شــد:	بــرای	کســانی	کــه	دوســت	دارنــد	
ــاب	را	 ــن	کت ــه	ای ــد	مطالع ــران	بدانن ــر	ای ــگ	معاص ــاره	فرهن درب
توصیــه	می	کنــم.	چــون	نثــر	مــن	متفــاوت	از	نثــر	علــوم	اجتماعــی	
ایــران	اســت	و	ســعی	می	کنــم	از	انبــوه	مفاهیــم	رشــته	های	علــوم	
ــوم	 ــم	عل ــت	مفاهی ــن	کاربس ــرم.	در	ضم ــک	بگی ــی	کم اجتماع
ــاب	 ــن	کت ــوان	در	ای ــر	را	می	ت ــه	معاص ــم	جامع ــی	در	فه اجتماع

ــرد. مشــاهده	ک

نعمت اهلل فاضلی:

کتاب »تجربه تجدد«، تجربه زیسته من است

متن پیش رو مشروح سخنرانی حجت االسالم والمسلمین رضا 
غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا با 
موضوع »زن و خانواده در آیینه عقالنیت اسالمی« است که  در 

واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، ایراد گرده است؛

عنــوان	بحــث	اینجانــب،	زن	و	خانــواده	در	آیینــه	عقالنیت	اســالمی	
اســت	هرچنــد	تاییــد	مــی	کنیــد	کــه	ارائــه	چنیــن	بحثــی	در	یــک	
جلســه،	فقــط	در	حــد	مقدمــه	چینــی	اســت	لکــن	تــالش	مــی	کنم	
در	فرصتــی	کــه	در	اختیــار	دارم،	الاقــل	تیتــر	وار	بــه	بعضــی	از	مهم	

تریــن	مســائل	مرتبــط	بــا	ایــن	بحــث	بپــردازم.

زن و مــرد از نظــر منزلــت انســانی، هیــچ تفاوتــی بــا 
هــم ندارنــد

اولیــن	مطلــب	اینکــه	در	عقالنیــت	اســالمی،	زن	و	مــرد	از	جهــت	
ــا	 ــت	انســانی،	هیــچ	تفاوتــی	ب ــه	تبــع	آن،	از	نظــر	منزل روحــی	و	ب
هــم	ندارنــد؛	بــه	عبــارت	دیگــر،	زن	و	مــرد	علی	الســویه	از	اســتعداد	
ــی،	و	رســیدن	 ــن	ســطح	رشــد	و	تعال ــع	تری ــه	رفی ــی	ب دســت	یاب
ــاوت	 ــوان	تف ــه	عن ــد	و	آنچــه	ب ــة	الهــی	برخوردارن ــام	خلیف ــه	مق ب
ــی	و	 ــم	طبیع ــه	عال ــت	ب ــرح	اس ــرد	مط ــان	زن	و	م ــیتی	می جنس
ــم	در	 ــدی	را	ه ــا	قواع ــط	دارد	و	طبع ــات	آن	رب ــی	و	اقتضائ فیزیک
زمینــه	زیســت	فــردی	و	اجتماعــی	زن	و	مــرد	بــه	وجــود	مــی	آورد.

ــه  ــتم علی ــم و س ــدف ظل ــا ه ــیتی ب ــاوی جنس تس
ــود ــی ش ــرح م ــان ط زن

ایــن	مطلب	بــه	عنــوان	اصــل	األصــول	در	مبحث	مــا،	حقیقتــا	جزو	

برجســتگی	های	تعالیم	قدســی	اســالم	اســت	و	جــا	دارد	بــا	رویکرد	
ــا	الزم	 ــود.	در	اینج ــر	روی	آن	کار	ش ــذاب	ت ــر	و	ج ــد	ت ــای	جدی ه
ــم،	 ــن	عال ــم	کــه	در	ای ــا	عــرض	کن ــب	را	صراحت ــن	مطل اســت	ای
وضــع	قوانیــن	جنســیتی	بــرای	زن	و	مــرد	اجتنــاب	ناپذیــر	اســت،	
صحبــت	کــردن	از	تســاوی	جنســیتی،	بیــش	از	ایــن	کــه	بــا	انگیزه	
خدمــت	بــه	زنــان	مطــرح	شــود،	بــا	هــدف	نهادینــه	کــردن	ظلــم	و	
ــان	مطــرح	مــی	شــود؛	در	واقــع،	حامیــان	تســاوی	 ســتم	علیــه	زن
جنســیتی	بــه	دنبــال	تحمیــل	امــور،	و	تحمیــل	ســبک	زندگــی	ای	
بــه	زن	هســتند	کــه	بــا	طبیعــت	او	کــه	مبتنــی	بــر	نظــام	احســن	
ــد	 ــی	کن ــج	م ــار	رن ــط	دچ ــه	فق ــدارد	و	زن	را	ن اســت،	ســازگاری	ن

بلکــه	آن	را	از	بخــش	مهمــی	از	اســتعدادهایش	دور	مــی	ســازد.

اسالم مروج و مدافع عدالت جنسیتی است
در	نقطــه	مقابــل،	اســالم	مــروج	و	مدافــع	عدالــت	جنســیتی	اســت.	
ــع	آن،	 ــه	تب ــتعدادها	و	ب ــه	اس ــرام	ب ــی	احت ــیتی	یعن ــت	جنس عدال
ــالش	 ــون	و	ت ــوق	اختصاصــی	زن	در	عرصــه	هــای	گوناگ ــه	حق ب
بــرای	احقــاق	ایــن	حقــوق.	از	نظــر	مــا،	عدالــت	جنســیتی،	بهتریــن	
ــم	مختلفــی	 ــه	مظال ــان	دادن	ب ــرای	پای ــن	نســخه	ب و	کارآمــد	تری
اســت	کــه	زنــان	در	جهــان	بــا	آن	روبــرو	بــوده	و	همچنــان	بیــش	از	

ــا	آن	مواجــه	هســتند. گذشــته	ب
ــبک	 ــگ	و	س ــد،	فرهن ــت	کنی ــم	دق ــروز	عال ــرایط	ام ــه	ش ــر	ب اگ
زندگــی	غربــی،	ضمــن	گرفتــن	آزادی	انتخــاب	از	زنــان،	بــه	دنبــال	
ــا	 ــان	در	دنی ــازی	زن ــت	س ــی	و	یکدس ــر	واقع ــوع	و	تکث ــذف	تن ح
ــا	اهــداف	نظــام	ســرمایه	داری	اســت.	یعنــی	قالبــی	را	 متناســب	ب
بــرای	زنــان	طراحــی	کــرده	انــد	و	مــی	خواهنــد	بــا	فریــب	یــا	اجبار	

همــه	را	وارد	ایــن	قالــب	کننــد.	اینکــه	امــروز	مــی	گوییــم	ســبک	
زندگــی	غربــی	بــه	دنبــال	مســخ	انســان	و	قطــع	ارتبــاط	آدمــی	بــا	
ــک	 ــد،	ی ــی	باش ــودی	اش	م ــال	وج ــودی	و	مســیر	کم ــر	وج گوه
ــده	 ــز	چرخدن ــزی	ج ــی،	چی ــم	غرب ــت	اســت.	انســان	در	عال حقیق
ای	بــرای	دســتگاه	ســرمایه	داری	و	رفــع	عطــش	ثروتمنــدان	
ــزو	 ــن،	ج ــهوت	نیســت	و	ای ــدرت	و	ش ــه	ق ــم	ب و	مســتکبرین	عال

ــی	اســت. ــزرگ	جهــان	کنون ــب	ب مصائ
ــی	 ــت	طلب ــازی	و	منفع ــول	س ــزار	پ ــت	اســالمی،	زن	اب در	عقالنی
نیســت	و	کســی	حــق	نــدارد	بــا	برهنــه	ســازی	زن	بــه	اســم	آزادی،	
او	را	بــه	بــرده	شــرکت	هــای	اقتصــادی	تبدیــل	کنــد.	جــای	تاســف	
اســت	کــه	امــروز	در	کشــور	مــا	جریــان	غربــزده	مجــددا	اســتفاده	
ــرار	داده	و	بعضــی	از	 ــود	ق ــزاری	از	جســم	زن	را	در	دســتور	کار	خ اب
بنگاههــای	هنــری	و	رســانه	ای	هــم	در	خدمــت	ایــن	هــدف	کثیف	

قــرار	گرفتــه	انــد.

رعایــت حجــاب و عفــاف، مشــارکت اجتماعــی زنــان 
را کاهــش نمــی دهــد

ــت	حجــاب	و	 ــه	رعای ــده	ک ــه	ش ــور	تجرب ــه	وف ــت	ب ــن	حقیق ای
ــی	 ــان	را	کاهــش	نم ــی	زن ــا	مشــارکت	اجتماع ــه	تنه ــاف،	ن عف
ــه	 ــزاری،	زمین ــره	کشــی	اب ــه	به ــان	دادن	ب ــا	پای ــه	ب ــد،	بلک ده
بــروز	ظرفیــت	هــای	حقیقــی	زنــان	در	میــدان	اجتمــاع	را	
ــان	 ــی	خودت ــت	پیرامون ــه	واقعی ــما	ب ــرد.	ش ــد	ک ــم	خواه فراه
دقــت	کنیــد،	امــروز	زنــان	محبــه	و	عفیفــه،	بــه	مراتــب	از	زنــان	
ــتعدادهای	 ــاندن	اس ــت	رس ــه	فعلی ــاء	در	ب ــم	حی ــاب	و	ک بدحج

ــد. ــق	ترن ــود	موف خ

حجت االسالم رضا غالمی:
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قوانین ما همچنان با عدالت جنسیتی فاصله دارد
ــت	 ــا	عدال ــان	ب ــی	زن ــد	مشــارکت	اجتماع ــم	بای ــا	معتقدی ــه	م البت
جنســیتی	و	شــأن	و	منزلــت	زنــان	همســو	شــود.	نمــی	تــوان	انــکار	
ــت	 ــا	عدال ــد	هــای	نوشــته	و	نانوشــته	ب ــن	و	فراین ــه	قوانی ــرد	ک ک
جنســیتی	فاصلــه	دارنــد	و	ایــن	اشــکال	بــزرگ	بایــد	بــا	مجاهــدت	

ــه	کشــور	برطــرف	شــود. ــه	و	نخب ــوان	فرهیخت خــود	بان
از	طــرف	دیگــر،	در	جامعــه	ای	کــه	عدالــت	جنســیتی	مالک	اســت	
ــاب	و	 ــت	حج ــه	رعای ــد	ب ــرع،	مقی ــل	و	ش ــم	عق ــه	حک ــان	ب و	زن
مرزبنــدی	هــای	معقــول	اجتماعــی	هســتند،	دولــت	هــا	در	قبــال	
امــور	زنــان	از	مســئولیت	هــای	ویــژه	برخوردارنــد.	دولــت	هــا	نمــی	
تواننــد	در	فراهــم	ســازی	امکانــات	رفاهــی	و	تفریحــی	و	یــا	تأمیــن	
هــای	اجتماعــی	بــه	تســاوی	زن	و	مــرد	قائــل	باشــند	و	نظــاره	گــر	

رنــج	هایــی	باشــند	کــه	جامعــه	زنــان	بــا	آن	روبــرو	اســت.
حتــی	در	امــور	قضایــی	نیــز	بــه	فلســفه	احــکام	اختصاصــی	زنــان	
ــا	 ــت	ت ــده	اس ــن	آم ــن	قوانی ــرد.	ای ــی	گی ــورت	نم ــه	الزم	ص توج
ــه	 ــرد	ن ــاال	بب ــرام	و	حرمــت	آنهــا	را	ب ــان	و	احت شــرایط	زندگــی	زن
اینکــه	بــا	رواج	برداشــت	هــای	غلــط	یــا	رســیدگی	هــای	نامطلوب	
ــان،	عکــس	منظــور	نظــر	شــرع	مقــدس	 ــه	مســائل	قضایــی	زن ب
ــد.	 ــدا	کن ــه	یــک	احســاس	اجتماعــی،	عینیــت	پی ــه	مثاب اســالم	ب
لــذا	یکــی	از	نیازهــای	امــروز	زمینــه	ســازی	بــرای	ظهــور	مکانیــزم	
قضایــی	کارآمــد	و	متناســب	بــا	شــان	و	منزلت	زن	مســلمان	اســت.

انفعــال و کــم کاری در تبییــن و تحقــق نظــرات 
ــان  ــوزه زن ــاب در ح ــالم ن ــی اس مترق

ــا	عــرض	کنــم	کــه	مــا	در	تبییــن	و	تحقــق	نظــرات	 ــد	صراحت بای
ــم	کاری	 ــال	و	ک ــا	انفع ــان	ب ــوزه	زن ــاب	در	ح ــالم	ن ــی	اس مترق
ــاهده	 ــه	مش ــن	زمین ــروز	در	ای ــه	ام ــتیم	و	آنچ ــرو	هس ــدی	روب ج
مــی	شــود،	بــا	شــرایط	مطلــوب	فاصلــه	معتنابهــی	دارد.	البتــه	خــود	
بانــوان	مســلمان	و	انقالبــی	در	زمینــه	کاهــش	ایــن	فاصلــه	نقــش	
ــد.	مــن	معتقــدم،	ســکون	و	کــم	تحرکــی	 ــه	فــردی	دارن منحصرب
خواهــران	فرهیختــه	و	انقالبــی	در	ایــن	زمینــه	و	دادن	میــدان	بــه	
ــه	تحقــق	 ــزده	هــا	و	فمینیســت	هــا	لطمــات	جــدی	ب دســت	غرب
گفتمــان	انقــالب	اســالمی	در	عرصــه	زنــان	شــده	اســت.	در	حــال	
حاضــر	بــه	برکــت	انقــالب	صدهــا	موضــوع	پژوهشــی	تــازه		متولد	
شــده	کــه	ورود	بــه	آنهــا	فرصــت	بــه	نمایــش	گذاشــتن	ظرفیت	بی	
نظیــر	اندیشــه	اســالمی	در	پاســخگویی	بــه	نیازهــای	کشــور	را	در	

اختیــار	مــا	قــرار	مــی	دهــد.	
در	بحــث	خانــواده،	مایلــم	بــه	اختصــار	بــه	چنــد	نکتــه	مهــم	اشــاره	
کنــم	:اوال،	خانــواده،	ســلول	بنیــادی	جامعــه	اســالمی	اســت.	اگــر	
خانــواده	در	جامعــه	بــه	هر	دلیــل	دچــار	بیماری	یــا	از	هم	پاشــیدگی	
شــود،	تردیــد	نبایــد	کــرد	کــه	جامعه	نیــز	بــه	تبــع	آن،	دچــار	بیماری	
و	از	هــم	پاشــیدگی	خواهــد	شــد.	امــروز	فرهنــگ	و	ســبک	زندگــی	
غربــی	و	در	رأس	همــه،	فردگرایــی،	خانــواده	را	در	غــرب	متالشــی	
کــرده	و	مــا	نبایــد	اجــازه	بدهیــم	ایــن	اتفــاق	تلــخ	و	لطمه	زننــده	در	

جامعــه	مــا	نیــز		تکــرار	شــود.
متاســفانه	کــم	التفاتــی	هــا	و	کــم	کاری	هــا	نهاد	خانــواده	در	کشــور	
ــه	طوریکــه	بســیاری	از	صاحــب	نظــران	 ــرده	و	ب ــال	ک ــا	را	بدح م
سالهاســت	کــه	زنــگ	خطــر	را	در	ارتبــاط	بــا	خانــواده	بــه	صــدا	در	
آورده	انــد.	ایــن	را	هــم	عــرض	کنــم	کــه	در	خــود	غــرب	نگرانــی	
دربــاره	وضــع	خانــواده	روز	بــه	روز	تشــدید	مــی	شــود	بــه	طوریکــه	
تاکنــون	صدهــا	کتــاب	منتشــر	و	دههــا	کنفرانــس	عظیــم	در	ایــن	
ــرا	 ــه	چ ــت	ک ــای	تعجــب	اس ــه	ج ــت؛	البت ــده	اس ــا	ش ــه	برپ زمین
ــه	 ــه	خودشــان	را	در	هم ــه	قبل ــی	ک ــی	و	آنهای ــای	ایران ــزده	ه غرب
زمینــه	هــا	غــرب	قــرارداده	انــد،	حتــی	از	بــه	کاربــردن	نــام	خانــواده	
هــراس	دارنــد	و	ایــن	همــه	بــه	شــرایط	بــد	نهــاد	خانــواده	در	ایــران	

بــی	توجــه	انــد.		
در	حــال	حاضــر،	فضــای	فرهنگــی	و	رســانه	ای	کشــور	خواســته	
ــل	شــده	و	هــر	روز	 ــواده	تبدی ــه	دشــمن	نهــاد	خان ــا	ناخواســته	ب ی
زخــم	جدیــد	و	عمیقــی	بــر	پیکــر	خانــواده	ایجاد	مــی	کنــد.	صراحتا	
عــرض	کنــم	کــه	نشــر	آلــوده،	مطبوعــات	آلــوده،	ســینمای	آلــوده،	
ــه	 ــالم،	ک ــر،	فضــای	مجــازی	ناس ــم	ت ــه	مه ــوده	و	از	هم ــر	آل تئات
حتــی	کارهــای	خــوب	فرهنگی-هنــری	را	هــم	خنثــی	مــی	کنــد،	

خانــواده	ایرانــی	را	در	معــرض	ســقوط	قــرار	داده	اســت	و	بایــد	دیــد	
بــی	تفاوتــی	در	قبــال	فضاهــای	فرهنگــی	کشــور	بــه	نــام	آزادی	و	
در	جهــت	اهــداف	سیاســی-	جناحــی،	چــه	هزینــه	هــای	جبــران	
ناپذیــری	را	بــه	نهــاد	خانــواده	وارد	کــرده	اســت	و	چقــدر	تــداوم	این	

هزینــه	هــا	قابــل	تحمــل	اســت؟

دولــت هیــچ برنامــه تحــول آفرینــی در زمینــه ازدواج 
پایــدار نــدارد

ــاد	 ــده	نه ــکوفا	کنن ــه	ش ــدار	ک ــال	ازدواج	پای ــر،	نه ــرف	دیگ از	ط
خانــواده	اســت	سالهاســت	بــه	شــدت	رنجــور	شــده	و	در	شــرایطی	
ــدارد	و	 کــه	دولــت	هیــچ	برنامــه	تحــول	آفرینــی	در	ایــن	زمینــه	ن
ــه	ایــن	میــدان	 تشــکل	هــای	مردمــی	نیــز	از	ورود	همــه	جانبــه	ب
پرهیــز	دارنــد،	امیــدی	بــه	تقویــت	ایــن	نهــال	وجــود	نــدارد.	هــر	
ــی	دارد	 ــه	محسوس ــث	ازدواج	غلب ــی	در	بح ــائل	فرهنگ ــد	مس چن
لکــن	چیــزی	کــه	در	ســالهای	اخیــر	مشــکل	ازدواج	را	پیچیــده	تــر	
کــرده	اقتصــاد	راکــد	و	معضــل	رو	بــه	رشــد	بیــکاری	است.مســلما،	
در	عقالنیــت	اســالمی	نقــش	زن	در	نهــاد	خانــواده	بــه	حــد	مهــم	و	
منحصربفــرد	اســت	کــه	قــوام	و	حیــات	خانــواده،	در	گــرو	حضــور	و	

نقــش	آفرینــی	اوســت.
ــن	 ــد	ای ــه	ندارن ــه	آن	توج ــوان	ب ــان	ج ــی	از	زن ــه	بعض ــزی	ک چی
ــه	شــرط	رعایــت	حجــاب	و	عفــاف	 واقعیــت	اســت	کــه	اســالم	ب
و	بــه	شــرط	در	نظــر	گرفتــن	عدالــت	جنســیتی،	هیــخ	مخالفتــی	بــا	
مشــارکت	اجتماعــی	زنــان	نــدارد	امــا	ارزش	ایفــای	نقــش	مــادری	
و	همســری	زن	در	خانــواده	از	جهــت	فایــده	و	ثمــر،	بــا	هیــچ	نــوع	

خدمــت	اجتماعــی	ای	قابــل	مقایســه	نیســت.
ــه	دار	از	جهــت	برخــورداری	 ــان	خان ــروز	بســیاری	از	زن ــه	ام البت
ــفانه،	 ــتند.	متاس ــت	هس ــار	مظلومی ــی	دچ ــخصیت	اجتماع از	ش
ــه	دار	را	 ــان	خان ــی،	زن ــی	غرب ــبک	زندگ ــگ	و	س ــل	فرهن تحمی
ــه	 ــرده	اســت	و	بخشــی	از	جامع ــی	ک ــم	بین ــود	ک ــه	خ ــال	ب مبت
هــم	بــه	ایــن	خودکــم	بینــی	دامــن	مــی	زنــد.	بایــد	روزی	برســد	
ــایر	 ــب	از	س ــه	مرات ــه	دار	ب ــی	زن	خان ــخصیت	اجتماع ــه	ش ک
بانــوان	بیشــتر	باشــد	و	زن	بــه	خانــه	دار	بــودن	خــود	و	بــه	ســهم	
ــی	 ــرمایه	مل ــد	س ــه	و	تولی ــازندگی	جامع ــه	در	س ــی	ک ــی	بدیل ب

ــد. ــار	کن ــال	افتخ دارد	کام

زن به هیچ وجه خدمتکار خانه نیست
ــه	 ــچ	وج ــه	هی ــواده	ب ــه	زن	در	خان ــم	ک ــرض	کنی ــن	را	ع ــه	ای البت
خدمتــکار	همســر	و	فرزنــدان	نیســت	و	چنیــن	تلقــی	ای	از	نقــش	
زن	در	خانــواده،	حتمــا	بــا	احــکام	و	ارزش	هــای	اســالمی	مغایــرت	
دارد.	اینکــه	روی	نقــش	محــوری	زن	در	خانــواده	تاکیــد	مــی	شــود،	
بــه	مفهــوم	آن	نیســت	که	نســبت	بــه	نادیــده	گرفتــن	حقــوق	زنان	
ــی	 ــردان	ب ــر،	م ــردان	جــوازی	صــادر	شــده	اســت؛	خی از	ســوی	م

اخــالق	و	تمامیــت	خــواه	ســرجمع	هــم	وزن	ســایر	عوامــل	مخرب،	
در	فروپاشــی	نهــاد	خانــواده	مســئولند.	لــذا	اصــالح	و	ارتقــاء	نقــش	

مــردان	در	صیانــت	از	خانــواده	بایــد	جــدی	گرفتــه	شــود.
یکــی	از	عالــی	تریــن	وجــوه	امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	در	
ــواده	اتفــاق	مــی	افتــد،	آنجایــی	کــه	قــرآن	کریــم	مــی	 نهــاد	خان
فرمایــد	:	َیــا	أَیَُّهــا	الَِّذیــَن	آَمُنــوا	ُقــوا	أَنُْفَســُکْم	َوأَْهلِیُکــْم	نـَـاًرا	َوُقوُدَها	
ــر	 ــواده	ب ــر	در	خان ــه	۶	(.	اگ ــم	آی ــاَرُۀ.	)	ســوره	تحری ــاُس	َوالِْحَج النَّ
اســاس	والیتــی	کــه	اعضــاء	آن	بــر	حســب	مراتــب	بــر	هــم	دارنــد،	
ــواده	از	 ــا	خان ــه	تنه ــد،	ن ــر	نباش ــی	از	منک ــروف	و	نه ــه	مع ــر	ب ام
آســیبها	در	امــان	نخواهــد	بــود،	بلکــه	از	حرکــت	کــردن	در	مســیر	

رشــد	و	کمــال	نیــز	محــروم	خواهــد	شــد.
در	عیــن	حــال	آن	عنصــر	اعجازگــری	کــه	قــوام	خانــواده	بــه	آن	
بســتگی	دارد،	عنصــر	محبــت،	گذشــت	و	احتــرام	متقابــل	اســت	
کــه	بایــد	بــه	عنــوان	یــک	عامــل	کلیــدی	در	پاســداری	از	نهــاد	
خانــواده	دائمــا	مــورد	تاکیــد	باشــد.	اتفاقــا	دنیاپرســتی	و	اصالــت	
ــر	 ــن	عنصــر	اعجازگ ــه	همی ــع	و	ســود،	بیشــترین	لطمــه	را	ب نف
زده	و	اعضــاء	خانــواده	را	در	حــد	یــک	وســیله	یــا	کاالی	

ــت. ــزل	داده	اس ــادی	تن اقتص
ــی	 ــا	متاســفانه	توســط	برخــی	حت ــن	روزه ــه	ای ــی	ک ــک	واقعیت ی
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــت،	ای ــازی	اس ــه	س ــال	وارون ــا	در	ح ــانه	ه در	رس
تدیــن،	اهتمــام	بــه	شــریعت	اســالمی	و	اخــالق	الهــی،	مولــد	همــه	
ــواده	جســتجو	 ــا	آن	را	در	نهــاد	خان ــی	اســت	کــه	م ــی	های آن	خوب
مــی	کنیــم	و	ایــن	ظلــم	بزرگــی	اســت	کــه	شــرایط	از	هــم	پاشــیده	
خانــواده	هــای	نامتشــرع	را	بــه	خانــواده	هــای	متدیــن	نســبت	مــی	
ــه	 ــواده	و	ب ــه	خان ــی	علی ــیاه	نمای ــرای	س ــچ	کاری	ب ــد	و	از	هی دهن

ــد. ــغ	ندارن طــور	خــاص	زن	مســلمان	دری

ــداری و  ــت بی ــک نهض ــری ی ــکل گی ــد ش نیازمن
خودبــاوری در بیــن بانــوان ایرانــی هســتیم

خواهــران	گرامــی،	در	پایــان،	ایــن	مطلــب	را	عــرض	مــی	کنــم	
ــک	نهضــت	 ــری	ی ــه	شــکل	گی ــی،	ب ــرایط	کنون ــا	در	ش ــه	م ک
بیــداری	و	خودبــاوری	در	بیــن	دختــران	و	بانــوان	ایرانــی	
ــژه	 ــه	وی ــان	و	ب ــخ	انس ــان	مس ــر	جری ــد	در	براب ــم.	بای نیازمندی
مســخ	زن،	و	دور	کــردن	او	از	حقیقــت	و	گوهــر	وجــودی	اش	بــه	
وســیله	روشــنگری	مبــارزه	کــرد.	توجــه	داشــته	باشــید،	تحجــر	و	
روشــنفکری	اباحــه	گــر،	دو	روی	یــک	ســکه	هســتند	و	هــر	دوی	
ایــن	هــا	بــه	یــک	انــدازه	در	عقالنیــت	اســالمی	مذمــوم	شــمرده	
ــد	همــان	قــدر	 ــان،	بای ــذا	در	پیگیــری	مســائل	زن مــی	شــوند.	ل
کــه	نســبت	بــه	روشــنفکری	غربــزده	و	اباحــه	گــر	حســاس	بــود،	
ــاب	 ــود	و	ب ــاس	ب ــز	حس ــی	نی ــم	اندیش ــر	و	دگ ــه	تحج ــد	ب بای
تفکــرات	مترقــی	و	راهگشــای	اســالم	بــه	روی	جامعــه	اســالمی	

ــرد. ــدود	نک را	مس
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ــوم	 ــگاه	عل ــی	پژوهش ــات	علم ــو	هی ــری،	عض ــواد	می ــید	ج س
ــوان	 ــت	کتابخ ــتین	نشس ــی	در	نخس ــات	فرهنگ ــانی	و	مطالع انس
تخصصــی	مطالعــات	اجتماعــی	کــه	بــه	همــت	پژوهشــگاه	علــوم	
انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	در	ســالن	اندیشــه	برگــزار	شــد،	در	
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اندیشــمندان	در	جهــان	ســوم	یــا	بایــد	 ابتــدا	ب
ــا	 ــان	مــادری	خــود	بنویســند	تــا	مخاطــب	داشــته	باشــند	ی ــه	زب ب
در	دنیــا	گــم	شــوند	یــا	اینکــه	بــه	آن	طــرف	بپردازنــد	و	مخاطــب	را	
از	دســت	بدهنــد،	گفــت:	تجربــه	زیســته	هــر	فــردی	در	نــگارش	او	
تاثیــر	دارد	و	مــن	نیــز	از	تاثیــر	بیوگرافــی	مســتثنی	نبــوده	و	نیســتم.	
مــن	هشــت	ســال	اســت	بــه	ایــران	آمــدم،	در	ابتــدا	برایــم	فارســی	
ــر	 ــج	ســال	اخی ــن	پن ــا	اساســاً	در	ای ــود،	ام نوشــتن	هــم	ســخت	ب
موازنــه	ای	ایجــاد	کــردم	تــا	مخاطــب	داخلــی	و	خارجــی	را	بــا	هــم	
در	نظــر	داشــته	باشــم.	امســال	هــم	چهــار	کتــاب	منتشــر	کــردم	

ــاره	مالکــوم	ایکــس	اســت. کــه	یکــی	از	آنهــا	درب
ــه	معرفــی	کتــاب	»مالکــوم	ایکــس«	پرداخــت	و	افــزود:	 میــری	ب
ــان	انگلیــس	اســت	کــه	در	13	فصــل	منتشــر	 ــه	زب ــاب	ب ایــن	کت
ــوده	کــه	در	 شــده	اســت.	مالکــوم	ایکــس	مبــارزی	سیاهپوســت	ب
آمریــکا	علیــه	نژادپرســتی	مبــارزه	می	کــرده	که	عــالوه	بــر	فعالیت	
سیاســی	یــک	نظریه	پــرداز	نیــز	بــوده	اســت.	اهمیــت	پرداختــن	بــه	
مالکــوم	بــه	زبــان	انگلیســی	ایــن	اســت	کــه	بایــد	ســوژه	ایرانــی	
را	در	نظــر	بگیریــم	تــا	بتوانیــم	بعــد	از	آن	خالقیــت	ایجــاد	کنیــم.	
ایــن	کتــاب	ســه	مــاه	پیــش	بــه	چــاپ	رســید	کــه	مشــتمل	بــر	13	
فصــل	اســت.	در	ایــن	کتــاب	محققــان	هشــت	کشــور	مشــارکت	
ــی	 ــی	یک ــرداز	دین ــوان	نظریه	پ ــه	عن ــوم	ایکــس	ب ــد.	مالک کرده	ان
ــج	 ــه	ح ــی	ب ــس	وقت ــوم	ایک ــت.	مالک ــاب	اس ــای	کت از	فصل	ه
ــه	 ــن	در	مقال ــه	م ــد	ک ــگاری	می	کن ــرش	نامه	ن ــا	همس ــد	ب می	آی
خــود	ایــن	نامه	هــا	را	تحلیــل	محتــوا	کــردم.	ســید	فریــد	العطــاس	
نیــز	در	فصــل	دیگــری	از	کتــاب	مقایســه	ای	بیــن	نظــرات	پــدرش	

و	مالکــوم	ایکــس	دارد.

وی	در	ادامــه	بــا	بیــان	اینکــه	مــن	ســه	کتــاب	دیگــر		بــه	فارســی	
منتشــر	کــردم،	گفــت:	کتــاب	»وهابیــت	و	خشــونت	گرایی	
ــن	 ــار	م ــر	از	آث ــی	دیگ ــی«	یک ــر	جامعه	شناس ــالمی	از	منظ اس
اســت.		مســاله	دیــن	امــروز	تنهــا	موضوعــی	در	جهــان	نیســت	کــه	
متخصصــان	علــوم	سیاســی	بــه	آن	بپردازنــد،	امــا	در	ایران	بررســی	
ــه	صــورت	انحصــاری	 ــا	گروه	هــای	تکفیــری	ب موضــوع	دیــن	و	ی
در	دســت	متخصصــان	علــوم	سیاســی	و	روابــط	بین	الملــل	اســت	
و	جامعه	شناســان	کمتــر	بــه	آن	پرداختنــد	و	ایــن	ســوال	را	بررســی	
ــری		 ــه	تاثی ــت	چ ــد	وهابی ــد	می	توانن ــی	مانن ــه	فرقه	های ــد	ک کردن

ــگاه	جامعه	شــناختی	داشــته	باشــند. ــا	ن ــا	و	ی ــه	م روی	منطق
میــری	افــزود:	متخصصانــی	کــه	در	علــوم	سیاســی	فعــال	هســتند،	
ــاس	آن	 ــد	و	براس ــت	دارن ــی	وهابی ــرای	بررس ــی	ب ــای	ذهن مدل	ه
ــد	 ــت	مانن ــی	وهابی ــرای	بررس ــه	ب ــی	ک ــد	در	حال ســخن	می	گوین
ســایر	مقــوالت	اجتماعــی	بایــد	از	پشــت	میــز	بلنــد	بشــویم	و	بــه	

ــم. ــی	آن	بپردازی ــناختی	و	میدان ــی	جامعه	ش بررس
ــات	 ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــی	پژوهش ــات	علم ــو	هی عض
فرهنگــی	در	ادامــه		بــا	بیــان	اینکــه	می	تــوان	بــه	چنــد	رویکــرد	در	
بررســی	وهابیــت	اشــاره	کــرد،	گفــت:	رویکــرد	نخســت	ایــن	اســت	
کــه	بــه	وهابیــت	بــه	عنــوان	شــر	کامــل	نــگاه	کنیــم		کــه	بــر	ایــن	
اســاس	نمی	توانیــم	بــا	آن	مفاهمــه		کنیــم.	رویکــرد	دوم	وهابیــت	را	
ــل	می	دهــد	کــه	فقــط	در	دســتان	 ــه	سیاســی	تقلی ــه	یــک	مقول ب
ــه	سیاســی	نیســت	 حاکمیــت	اســت.	در	حالــی	کــه	وهابیــت	مقول
کــه	بــا	آمــدن	و	رفتــن	پادشــاهان	عربســتان	تغییــر	کنــد.	رویکــرد	
ــوم	 ــه	از	عل ــت	ک ــت	اس ــه	وهابی ــناختی	ب ــگاه	جامعه	ش ــوم	ن س
انســانی	نشــأت	می	گیــرد	و	بــه	ایــن	موضــوع		کــه	در	جوامعــی	کــه	
وهابیــت	غالــب	اســت	چــه	ذائقــه،	فرهنــگ	و	هنجارهایــی	وجــود	

ــردازد. ــی	پ دارد	م
ــران	فرهنگــی:	 ــوان	»ای ــا	عن ــاب	دیگــر	خــود	ب ــاره	کت میــری	درب
فرصت	هــا	و	چالش	هــا	در	تاتارســتان«	نیــز	توضیحاتــی	داد	و	

ــه	در	۶00	 ــت	ک ــی	اس ــی	از	مناطق ــتان	یک ــون	تاتارس ــت:	اکن گف
ــاره	 ــن	ب ــا	در	ای ــات	م ــت	و	اطالع ــع	اس ــکو	واق ــری	مس کیلومت
کــم	اســت.	بنابرایــن	در	ایــن	کتــاب	ســعی	کــرده	ام	آداب	و	رســوم	

ــم. ــرح	ده ــتان	را	ش تاتارس
ــن	 ــر	م ــن	اث ــر«	آخری ــریعتی	و	هایدگ ــاب	»ش ــا	کت ــزود:	ام وی	اف
اســت	کــه	در	ســال	جــاری	منتشــر	شــده	اســت.	مــن	در	ایــن	کتاب	
بــه	ایــن	موضــوع	کــه	آیــا	شــریعتی	جامعه	شــناس	بــوده	اســت	یــا	
خیــر	و	آیــا	اساســاً	فهمــی	از	هایدگر	داشــته	اســت؟	پرداختــه	ام.	که	
مــن	ایــن	را	در	خیلــی	از	جاهــا	مطــرح	کــرده	ام	و	گفتــه	ام	کــه	مــا	
بایــد	در	دانشــگاه	رشــته	ای	بــا	عنــوان	»شــریعتی	چــه	چیزهایــی	
ــده	ای	 ــران	ع ــه	در	ای ــرا	ک ــم.	چ ــیس	کنی ــت«	تاس ــی	دانس را	نم
متخصــص	ایــن	شــده	انــد	کــه	تــا	صحبــت	از	شــریعتی	مــی	کنید	

مــی	گوینــد	کــه	اصــال	شــریعتی	ایــن	هــا	را	نمــی	دانســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ســخنرانی	ســمینار	کنــکاش	هــای	مفهومــی	که	
بــه	همــت	انجمــن	جامعــه	شناســی	ایــران	برگــزار	شــد	اشــاره	کرد	
و	گفــت:	بــه	عنــوان	نمونــه	در	ایــن	ســمینار	مــن	دربــاره	کنــکاش	
ــا	 ــه	آی ــردم	ک ــت	ک ــر	صحب ــه	هایدگ ــبت	ب ــریعتی	نس ــای	ش ه
شــریعتی	برداشــتی	نســبت	بــه	هادیگــر	داشــت	یــا	نــه	آیــا	مــا	می	
توانیــم	ایــن	امــکان	را	مطــرح	کنیــم	بعــد	از	مــن	دکتــر		منوچهــر	
آشــتیانی	گفــت	کــه	اصــال	شــریعتی	فهــم	هایدگــر	را	نداشــته	و...	
ایــن	موجــب	شــد	کــه	پاســخ	ایــن	کار	را	مــن	بــا	ایــن	کتــاب	بدهم	

و	ایــن	کتــاب	را	نوشــتم.
ــی	ایجــاد	 ــی	نوین ــک	نظــم	و	نظــم	اجتماع ــم	ی ــر	بخواهی ــا	اگ م
کنیــم	بــدون	اینکــه	بــه	اندیشــه	اجتماعــی	کــه	ماحصــل	تجربیات	
ســوژه	ایرانــی		در	ایــن	صــد	ســاله	در	مواجهــه	بــا	مدرنیتــه	و	تجربه	
ــد	اســتفاده	کنــد	و	 هــای	جدیــد	جهانــی	کســب	کــرده	ایــم		نتوان
یــک	مفهــوم	ســازی	از	موضــع	و	مقــام	ایرانــی	ارائــه	نکنــد،	نمــی	
توانیــم	صحبــت	از	علــوم	اجتماعــی،	صحبــت	از	خالقیــت	بکنیم	و	

اینکــه	دیگــران	مــا	را	جــدی	بگیرنــد	بکنیــم.

سید جواد میری:

باید در حوزه علوم اجتماعی مفهوم سازی کنیم
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ــزارش گــــ

ــی	 ــی	و	اجتماع ــاد	فرهنگ ــی	ابع ــت	بررس نشس
اربعیــن	در	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	ارتباطات	

برگــزار	شــد.
اولیــن	ســخنران	ایــن	نشســت	مســعود	معینــی	
پــور	دبیــر	علمــی	همایــش	ملــی	اربعیــن	و	
ــی	 ــت:	ُعرف ــوم	گف ــگاه	باقرالعل ــتادیار	دانش اس
شــدن	اربعیــن	و	خطــر	ایــن	ُعرفــی	شــدن	
ــن	 ــده	م ــه	عقی ــت.	ب ــن	اس ــث	م ــوع	بح موض
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــی	دانس ــوان	آئین ــی	ت ــن	را	م اربعی
ســمت	منســک	مــی	رود.	منظــور	از	منســک	هم	
مجموعــه	رفتارهــای	مذهبــی	اســت	کــه	در	بــازه	
هــای	مختلفــی	شــکل	مــی	گیــرد	و	بــه	عرصــه	
عمــل	مــی	ر	ســد.	منســک	عمومــا	توســط	مردم	
ــتر	 ــک	بس ــد	و	در	ی ــی	آی ــود	م ــه	وج ــادی	ب ع
ــد	 ــه	بای ــرد.	البت ــی	گی ــکل	م ــی	ش ــال	عرف کام
ــرف	 ــوع	از	ُع ــن	دو	ن ــیم	بی ــته	باش ــه	داش توج
تمیــز	قائــل	شــویم؛	ُعــرف	بــه	معنــای	عمومــی	
ــه	 ــه	ب ــی	شــدنی	ک ــردم	و	ُعرف شــدن	توســط	م

ــود. ــی	ش ــی	م ــکوالریزم	منته س
وی	افــزود:	یکــی	از	ویژگــی	هــای	مهــم	اربعیــن	
مقولــه	عمومــی	و	مردمــی	بــودن	آن	اســت	
ــا	ســازمانی	در	 ــا	کــه	هیــچ	نهــاد	ی ــه	ایــن	معن ب
شــکل	گیــری	ایــن	پدیــده	دخالــت	نــدارد.	البتــه	
در	ایــن	بیــن	بایــد	بــه	اربعیــن	عراقــی	و	ایرانــی	
ــد	 هــم	حواســمان	باشــد	چــون	بســترهای	جدی
ــناخت	درســت	 ــا	ش ــه	م ــران	نشــان	داده	ک در	ای
و	خوبــی	از	اربعیــن	نداریــم	و	عراقــی	هــا	در	ایــن	
ــتگذاران	 ــفانه	سیاس ــد.	متاس ــا	جلوترن ــاره	از	م ب
کشــور	مــا	چنیــن	درکــی	از	ایــن	تفــاوت	ندارنــد.
معینــی	پــور	در	ادامــه	بــه	مناظــر	مختلفــی	کــه	از	
طریــق	آنهــا	مــی	تــوان	راجــع	بــه	اربعیــن	بحــث	
ــن	 ــاب	اربعی ــح	داد:	در	ب ــت	وتوضی ــرد	پرداخ ک
ــی،	تشــریعی	و	 ــوان	از	ســه	منظــر	تکوین ــی	ت م
ــی	 ــر	تکوین ــرد.	منظ ــی	بحــث	ک ــوم	اجتماع عل
یعنــی	اینکــه	بــا	یــک	وجــه	الهــی	و	قدســی	آن	
را	بیینیــم	و	تبییــن	کنیــم.	وجــه	تشــریعی	بــه	این	
ــا	کــه	اربعیــن	جــزو	تشــریعیاتی	اســت	کــه	 معن
یکســری	آداب	و	القــاب	خــاص	بــرای	آن	تعریــف	
ــه	 ــی	اینک ــم	یعن ــر	ه ــرد	آخ ــت.	رویک ــده	اس ش
چــون	اربعیــن	یــک	پدیــده	خودجــوش	و	مردمی	
اســت	پــس	از	منظــر	جامعــه	شناســی	هــم	قابــل	
تحلیــل	اســت.	عــالوه	برایــن،	اربعیــن	عقالنیتی	
دارد	کــه	یــک	نــوع	شــجاعت	و	امنیــت	را	تامیــن	
مــی	کنــد	چــون	طبیعتــا	در	شــرایط	فعلی	کســی	
ــن	حجــم	از	 ــن	ای ــرود	و	رفت ــال	ب ــه	کرب ــد	ب نبای
جمعیــت	بــا	هیچگونــه	عقالنیــت	ابــزاری	جــور	
در	نمــی	آیــد	عقالنیــت	حاکــم	بــر	اربعیــن	نوعی	
ــت	اســت. عقالنیــت	و	حرکــت	خــروج	از	جهال

دبیرعلمــی	همایــش	ملــی	اربعیــن	اضافــه	کــرد:	
منظــور	مــن	از	عرفــی	شــدن	و	ســکوالری	
شــدن،	معنازدایــی	و	روزمــره	شــدن		پدیــده	
ــن	 ــرای	اربعی ــم	ب ــر	نتوانی ــا	اگ ــن	اســت.	م اربعی
ــاری	 ــی	و	رفت ــی،	قلب ــه	ازای	معرفت ــا	ب ــی	م نوع
ــی	 ــره	و	ُعرف ــمت	روزم ــه	س ــم	ب ــف	کنی تعری
شــدن	آن	مــی	رویــم.	اگــر	بــه	اربعیــن	بــه	عنوان	
ــم	و	 ــگاه	کنی ــده	حماســی	و	عاطفــی	ن یــک	پدی
ــر	 ــا	اگ ــته	باشــیم	و	ی ــه	داش ــل	گرایان ــگاه	تقلی ن

امــر	سیاســی	بــر	امــر	فرهنگــی	و	فــرم	بــر	محتوا	
ــدن	و	 ــی	ش ــوی	ُعرف ــه	س ــی	ب ــد	یعن ــه	کن غلب

ــم. ــه	ای ــن	رفت ــدن	اربعی ــره	ش روزم

مختصــات شــیعه امــروزی تغییــر پیدا 
کــرده اســت

جبــار	رحمانــی،	عضــو	هئیــت	علمی	پژوهشــکده	
مطالعــات	فرهنگــی	واجتماعــی	پژوهشــگاه	
ــر	 ــوان	دیگ ــه	عن ــات	ب ــر	و	ارتباط ــگ،	هن فرهن
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــن	نشس ــخنران	ای س
ــاده	روی	اربعیــن	و	تحــوالت	اخیــر	 ــا	پی تشــیع	ب
ــیع	 ــن	تش ــت:	م ــده	گف ــه	عطــف	ش ــار	نقط دچ
امــروزی	کــه	در	پدیــده	اربعیــن	حضــور	دارنــد	را	
تشــیع	پــس	از	صــدام	نامگــذاری	می	کنــم.	چون	
ــیار	 ــال	بس ــه	کرب ــی	ب ــدام	دسترس ــان	ص در	زم
ــی	 ــال	نوع ــراغ	و	دوری	از	کرب ــوده	و	ف محــدود	ب
عظمــت	و	هیبــت	ایجــاد	کــرده	بــود	کــه	حضــور	
درآنجــا	بــرای	خیلــی	هــا	غیرممکــن	بــود.	پــس	
از	صــدام	ایــن	نــوع	از	فــراغ	و	حســرت	رفــع	شــد	
ــه	 ــرد	ب ــر	ک و	در	نتیجــه	مختصــات	تشــیع	تغیی
ــه	 ــنتی	ب ــیع	س ــروزه	دوران	تش ــن	ام ــده	م عقی

ــت. ــک	اس ــودش	نزدی ــان	خ پای
وی	در	ادامــه	بــه	نظریــه	»اجتماعــات	تصویری«	
بندیکــت	اندرســون	پرداخــت	و	توضیــح	داد:	
ــر	 ــر	دوره	معاص ــی	ب ــری	مبتن ــات	تصوی اجتماع
ــی	 ــم	نوع ــن	ه ــده	اربعی ــت.	در	پدی ــن	اس ونوی
ــرد.	در	 ــی	گی ــکل	م ــری	ش ــام	تصوی ــن	نظ از	ای
واقــع	مــا	در	ایــن	اجتمــاع	یــک	جمعیــت	بــزرگ	
و	فراگیــر	را	مــی	بینیــم	کــه	در	آن	دســت	الهــی	و	
فطرت	خــدا	دخالــت	و	حضــور	دارد.	ایــن	جمعیت	
ــه	مــی	 ــا	یــک	منطــق	اعتقــادی	توجی ــم	ب عظی
ــری	 ــک	نظــام	تصوی ــا	ی ــت	ب ــن	روای شــود	و	ای
عجیبــی	شــروع	بــه	تکثیــر	و	انتشــار	مــی	کنــد.	
ــی	 ــر	رخ	م ــش	تصاوی ــن	نمای ــه	در	ای ــی	ک اتفاق
دهــد	اینکــه	عمدتــا	تصاویر	یکدســت	و	یکســان	
دیــده	مــی	شــود	و	معمــوال	از	هزینــه	هــا،	تلفــات	
و	نظــرات	افــراد	مختلــف	حرفــی	زده	نمــی	
شــود.	در	واقــع	برایــن	اســاس	اربعیــن	بــه	یــک		
ــچ	 ــه	هی ــود	ک ــی	ش ــل	م ــی	تبدی ــد	فرامل فراین
ــدا	نمــی	 ــد	آن	را	هــم	پی ــی	جــرات	نق کــس	حت
ــد.	یکــی	دیگــر	از	ویژگــی	هــای	اجتماعــات	 کن
ــق	و	 ــدون	منط ــزاف	و	ب ــای	گ ــری	ادعاه تصوی

ــت. ــری	اس ــاخته	بش ــدرک	و	برس م
رحمانــی	ادامــه	داد:	شــاخ	و	شــانه	کشــیدن	
اعــدادی	وکمــی	و	اینکــه	دائمــا	روی	ایــن	
نقطــه	تمرکــز	شــود	کــه	مــا	بزرگتریــن	جمعیــت	
ــام	را	 ــار	و	ارق ــدام	آم ــتیم	و	م ــا	هس ــی	دنی مذهب
بــه	رخ	ســایر	ادیــان	بکشــیم	و	خودمــان	را	قــوم	
ــده	 ــن	پدی ــرای	ای ــی	ب ــم	همگ ــده	ببینی برگزی
ــده	 ــت	در	آین ــن	اس ــه	ممک ــی	دارد	ک پیامدهای
شــاهد	آن	باشــیم.	نکتــه	جالــب	اینکــه	برگزیــده	
بــودن	و	برتــر	بــودن،	منطــق	ادیانــی	اســت	کــه	
ــا	 ــد	و	تقریب ــده	ان ــرکوب	ش ــک	دوره	ای	س در	ی
ــان	هــم	از	ایــن	دوره	هــا	داشــتند.	امــا	 همــه	ادی
مشــکل	اجتمــاع	تصویــری	ایــن	اســت	کــه	مــا	
فکــر	مــی	کنیــم	همــه	از	آن	پدیــده	یــک	تفســیر	
ــه،	 ــم	بچ ــی	کنی ــر	م ــی	فک ــد	یعن ــد	دارن واح
بــزرگ	و	قومیــت	هــای	مختلــف	همگــی	یــک	
تفســیر	از	ماجــرا	دارنــد	و	بــه	صــورت	تعمــدی	به	
ســایر	تفاســیر	نمــی	پردازیــم.	بنابرایــن	احتمــال	
ــدن	 ــی	ش ــاهد	سیاس ــده	ش ــه	در	آین ــی	رود	ک م
ــون	 ــواردی	چ ــیم	و	م ــده	باش ــن	پدی ــده	ای فزاین
تشــیع	انگلیســی	و	اینهــا	از	پیامدهــای	ایــن	

ــت. ــات	اس اتفاق
ایــن	پژوهشــگر	در	ادامــه	افــزود:	الزم	اســت	کــه	
حاکمــان	حکومتــی	دســت	از	تصاحــب،	تقلیــل	و	
دســتکاری	ایــن	پدیــده	بردارنــد	و	در	عــوض	وجه	
ــر	شــیعی	 همزیســتی،	انســجام	و	وحــدت	فراگی
تقویــت	شــود	چــون	پدیــده	اربعیــن	در	صورتــی	
اســتمرار	پیــدا	مــی	کنــد	کــه	غیرسیاســی	شــود.	
بــا	دســتکاری	هایــی	کــه	مــا	در	ایــن	پدیــده	می	
کنیــم	بــه	ســمت	اینکــه	مــا	شــیعه	برتر	هســتیم	
مــی	رویــم	و	ایــن	نــوع	ذهنیــت	انحصارگرایانــه	
ــه	 ــد	درون	شــیعی	ب ممکــن	اســت	دعــوای	جدی

وجــود	بیــاورد.
ــن	 ــده	م ــه	عقی ــرد:	ب ــه	ک ــان	اضاف وی	در	پای
وضعیتــی	کــه	در	حــال	حاضر	شــاهد	آن	هســتیم	
ــد	 ــت.	بای ــور	اس ــیع	نوظه ــور	تش ــت	ظه وضعی
ــر	امــر	قدســی	و	 توجــه	داشــته	باشــیم	کــه	تکث
روزمــره	شــدن	آن	باعــث	مــی	شــود	امــر	قدســی	

ــل	شــود. ــت	شــیعه	مخت و	در	نتیجــه	ذهنی

ویژگی های اربعین ایرانی
محســن	حســام	مظاهــری،	ازپژوهشــگران	

حــوزه	جامعــه	شناســی	از	دیگــر	ســخنرانان	
ایــن	مراســم	بــود	کــه	دربــاره	موضــوع	»اربعیــن	
ایرانــی:	الهیــات	سیاســی	و	پایــان	تاریــخ	شــیعه«	
ســخنرانی	کــرد.	وی	در	ابتــدای	ســخنانش	
ــرد	 ــرح	ک ــی	را	مط ــن	ایران ــای	اربعی ــی	ه ویژگ
و	گفــت:	بنــده	بــرای	اربعیــن	ایرانــی	چنــد	
ویژگــی	قائلــم؛	برجســته	ســازی	و	اهمیــت	دادن	
بــه	اربعیــن	فراتــر	از	یــک	آئیــن.	آن	اتفــاق	هــم	
ــم	 ــد	و	ه ــی	افت ــا	م ــری	ه ــاظ	و	منب توســط	وع
ــگان	 ــری	نخب ــام	و	یکس ــئولین	نظ ــط	مس توس
دولتــی	و	حکومتــی.	برجســته	ســازی	ابعــاد	
ــدام	روی	 ــاس	م ــن	اس ــی	برای ــی	و	جمعیت جمع
ــا	و	 ــی	دنی ــت	مذهب ــن	جماع ــرای	بزرگتری ماج
ایــن	امــار	و	ارقــام	تاکیــد	مــی	شــود.	نکتــه	دیگر	
ــت. ــده	اس ــن	پدی ــه	ای ــی	دادن	ب ــت	سیاس ماهی
وی	در	ادامــه	ویژگــی	هــای	اربعیــن	ایرانــی	
افــزود:	مطــرح	کــردن	»دیگــری«	در	ایــن	پدیده	
کــه	منظــور	از	دیگــری	در	اینجــا	غــرب	اســت	از	
دیگــر	ویژگــی	هــای	اربعیــن	ایرانــی	اســت.	بــه	
ایــن	معنــا	کــه	مــدام	اربعیــن	را	در	مقابــل	جهــان	
غــرب	تعریــف	مــی	کنیــم	و	مــی	گوئیــم	ر	ســانه	
ــد	 ــی	توجهن ــوع	ب ــن	موض ــه	ای ــی	ب ــای	غرب ه
ــزه	 ــی	و	معج ــوع	غیرطبیع ــا.	وق ــال	اینه و	امث
ــده	 ــن	پدی ــای	ای ــی	ه ــر	ویژگ ــتن	از	دیگ دانس
ــی	 ــه	آن	را	غیرطبیع ــن	ک ــت.	همی ــی	اس ایران
ــم	 ــده	ببینی ــن	پدی ــم	و	دســت	خــدا	را	در		ای بدانی
همگــی	مبنــی	برایــن	ماجراســت.	ماهیــت	بیــن	
المللــی	شــدن	اربعیــن	و	تاکیــد	بــر	روی	حضــور	
ــود	 ــورها	خ ــر	کش ــرادی	از	دیگ ــیحیان	و	اف مس
برایــن	اســاس	اســت.	جالــب	اینکــه	مــا	بــرروی	
حضــور	مســیحیان	خیلــی	تاکیــد	مــی	کنیــم	در	
ــی	 ــده	عجیب ــال	پدی ــور	اص ــن	حض ــه	ای حالیک
نیســت	و	در	خیلــی	از	کشــورها	اتفــاق	مــی	افتــد	
کــه	افــرادی	از	ادیــان	مختلف	در	مناســک	ســایر	
ادیــان	شــرکت	کننــد.	نکتــه	قابــل	بحــث	اینکــه	
مــا	انقــدر	کــه	روی	حضــور	مســیحیان	و	خارجی	
هــا	تاکیــد	مــی	کنیــم	بــر	روی	حضــور	ســنی	ها	

تاکیــد	نمــی	کنیــم.
ایــن	پژوهشــگر	و	جامعــه	شــناس	ادامــه	داد:	امــا	
رویکــرد	و	ویژگــی	آخرالزمانــی	بــه	پدیــده	اربعین	
آخریــن	ویژگــی	اربعیــن	ایرانــی	کــه	بــرای	مــن	
ــاس	 ــت.	براس ــث	اس ــل	بح ــم	و	قاب ــیار	مه بس
تاریــخ	مقــدس	شــیعه،	عاشــورا	ســرآغاز	غربــت	و	
ظهــور	امــام	زمــان	ســرآغاز	قــدرت	اســت.	یکــی	
از	مســائل	و	دغدغــه	هــای	امــروز	شــیعه	تطبیــق	
ــت.	 ــور	اس ــائل	ظه ــا	مس ــی	ب ــائل	فعل دادن	مس
پدیــده	اربعیــن	یکبــار	دیگــر	پــای	ایــن	تطبیق	ها	
را	بــاز	کــرد.	بــه	ایــن	معنــا	کــه	خیلــی	هــا	ایــن	
اتفــاق	و	حضــور	عجیــب	و	غریــب	در	اربعیــن	را	
در	راســتای	ظهــور	مــی	داننــد	و	بــرروی	آن	
ــای	 ــخنرانی	ه ــا	در	س ــد.	بعض ــی	دهن ــور	م مان
ایــن	دوران	شــنیده	و	دیــده	مــی	شــود	کــه	ایــن	
ــرای	 ــن	ب ــی	و	تمری ــی	آمادگ ــاده	روی	را	نوع پی
ظهــور	مطــرح	کــرده	انــد.	بــه	ایــن	معنــا	کــه	مــا	
بایــد	اربعیــن	را	شــلوغ	کنیــم	و	در	پیــاده	روی	آن	
حاضــر	شــویم	چــون	قــرار	اســت	ســپاه	ظهــور	را	

آمــاده	کنیــم.

در نشست بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی اربعین مطرح شد؛

پدیده اربعین با عقالنیت ابزاری سازگار نیست/ ویژگی اربعین ایرانی
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مراســم	اختتامیــه	ششــمین	دوره	جشــنواره	کتــاب	دیــن	و	پژوهــش	
هــای	برتــر	در	تــاالر	ســوره	حــوزه	هنــری	تهــران	برگــزار	شــد.

نقد علمی در جامعه ما پذیرفته می شود
پروفســور	فرامــرز	رفیــع	پــور،	چهــره	مانــدگار	جامعــه	شناســی	و	از	
ــر	 ــای	برت ــن	و	پژوهــش	ه ــن	دوره	از	جشــنواره	دی ــدگان	ای برگزی
ــن	را	 ــاه	م ــان	ش ــار	زم ــک	ب ــت:	ی ــم	گف ــن	مراس در	بخشــی	از	ای
ــن	 ــد	و	م ــوت	کردن ــر	دع ــی	در	رامس ــس	آموزش ــک	کنفران ــه	ی ب
در	همــان	جــا	متوجــه	شــدم	کــه	انتقــاد	کــردن	در	آن	دوره	چقــدر	
ســخت	اســت	ولــی	امــروز	در	جامعــه	مــا	اگــر	نقــدی	بــه	صــورت	
علمــی	و	خیرخواهانــه	صــورت	بگیــرد،	پذیرفتــه	مــی	شــود.	در	اکثر	
کشــورهای	پیشــرفته	هــم	همیــن	گونه	اســت	کــه	افــراد	نقــد	خود	

ــه	هــم	توهیــن	نمــی	کننــد. ــه	یکدیگــر	مــی	کننــد	ولــی	ب را	ب

اهمیت نظرات روحانیت در سازماندهی جامعه
وی	افــزود:	یکــی	از	پیشــنهادات	مــن	بــه	ســازمان	تبلیغــات	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــی	ای ــازمان	فرهنگ ــک	س ــوان	ی ــه	عن ــالمی	ب اس
حوزویــان	بیــرون	رفتــه	را	مثــل	آقــای	خسروشــاهی	جمــع	کنیــد	و	
از	نظــرات	آنهــا	اســتفاده	کنیــد.	مهــم	نیســت	کــه	موضــع	سیاســی	
آنهــا	چــه	باشــد.	مهــم	ایــن	اســت	کــه	نظــر	روحانیــت	و	طــالب	در	

ســازماندهی	جامعــه	بســیار	مهــم	اســت.
ــار	 ــالدی	دچ ــال	1800	می ــا	از	س ــه	م ــان	اینک ــا	بی ــه	ب وی	در	ادام
گرفتــاری	اســتعمار	شــدیم،	گفــت:	اســتعمارگران	در	همــان	ســال	
ــت	 ــه	اهمی ــدر	در	جامع ــت	چق ــن	و	روحانی ــه	دی ــدند	ک ــه	ش متوج
ــود	 ــم	اســتعمار		ب ــدرت	عظی ــرن	نوزدهــم		دوره	ق ــد.	اواخــر	ق دارن
ــوص	 ــیرازی	در	خص ــت	اهلل	ش ــوای	آی ــا	فت ــتعمارگران	ب ــی	اس ول
تحریــم	تنباکــو		متوجه	شــدند	کــه	روحانیــت	چه	قدرتــی	دارنــد.	در	
همــان	ســال	هــا	انگلســتان	بــا	چیــن	بــرای	صــادرات	تریــاک	مــی	
ــه	 ــی	را	ب ــود	کــه	تولیدکننــدگان	ایران جنگیــد	و	تالشــش	برایــن	ب

ســمت	کاشــت	تریــاک	بکشــاند.	از	طریــق	مســائلی	از	ایــن	قبیــل	
بیــن	دیــن	و	حکومــت	فاصلــه	افتــاد	و	دیــن	مــا	کــه	بــرای	روشــن	

کــردن	اذهــان	آمــده	بــود	بــه	ســمت	خاموشــی	رفــت.

ــتعمار  ــدرت اس ــره ق ــا را از دای ــالمی م ــالب اس انق
ــرد ــارج ک خ

وی	بــا	بیــان	اینکــه	انقــالب	اســالمی	بــه	معنــای	خــروج	از	دایــره	
قــدرت	اســتعمار	و	خطــر	وحشــتناکی	برای	غــرب	و	مســیحیت	بود،	
گفــت:	اســالم	دوبــار	بــه	اروپــا	و	مســیحیت	صدمــه	زده	بــود؛	یکبار	
ــام	 ــی.	ام ــار	هــم	از	طــرف	عثمان ــس،	یکب ــوب	و	اندل از	طــرف	جن
خمینــی)ره(	و	امثــال	ایشــان	تاریــخ	ســاز	بودنــد.	امــام	اعــالم	کردند	
کــه	احتیاجــی	بــه	اســتعمارگران	و	مســتکبران	نیســت	و	خودشــان	
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــد.	ب ــی	گیرن ــده	م ــه	عه ــداری	راب ــام	حکومت زم
ــد	 ــران	بســیج	شــدند	و	گفتن ــر	ضــد	ای ــاری	ب همــه	نیروهــای	درب

بایــد	نظــام	مذهبــی	در	مقابــل	حکومــت	قــرار	بگیــرد.	در	حالــی	که	
مــا	نبایــد	اجــازه	دهیــم	کــه	نظــام	مذهبــی	مقابــل	حکومــت	قــرار	

بگیــرد	چــون	ایــن	خواســته	اســتکبار	اســت.	

حکومت اسالمی باید از فضال و طالب حمایت کند
وی	افــزود:	حکومــت	اســالمی	بایــد	بــه	فضــال	و	طــالب	کمــک	
کنــد	و	آنهــا	را	محتــاج	نکنــد.	چــرا	یــک	طلبــه	در	قــم	بایــد	بــرای	
ــازمان	 ــف	س ــی	از	وظای ــد؟	یک ــتش	بمان ــه	و	معیش ــه	خان کرای
تبلیغــات	اســالمی	ایــن	اســت	کــه	شــخصیت	طــالب	و	روحانــی	را	
نجــات	دهــد	و	بگــذارد	آنهــا	بــه	بلــوغ	فکــری	برســند.	مــا	بایــد	بــه	
کمــک	طــالب	و	فضــال	بــه	یــک	نظــام	منســجم	دینــی	برســیم	و	
نظــام	مذهبــی	ســازگار	بــا	حکومــت	تاســیس	کنیــم.	الزمــه	ایــن	
ســازگاری	هــم	مرکزیــت	و	اهمیــت	دادن	بــه	والیــت	فقیــه	اســت.
چهــره	مانــدگار	جامعــه	شناســی	گفــت:	در	زمــان	آیــت	اهلل	
بروجــردی	حــوزه	علمیــه	قــم	بســیار	منســجم	بــود.	بایــد	تــالش	
کنیــم	آن	انســجام	مجــدد	ایجــاد	شــود.	امــروزه	سیســتم	آموزشــی	
ــن	 ــوان	اســت،	بنابرای ــرای	حــل	مســائل	و	مشــکالت	بســیار	نات ب
بایــد	بــه	کمــک	طــالب	و	فضــال	بــه	فکــر	ســازگاری	مذهبــی	بــا	

ــیم. ــی	باش ــت	و	انســجام	دین حکوم
ایــن	پژوهشــگر	در	پایــان	گفــت:	یکــی	دیگــر	از	کارهــای	ســازمان	
ــت	 ــق	و	اهمی ــث	تحقی ــه	بح ــت	ک ــن	اس ــالمی	ای ــات	اس تبلیغ
ــرار	دهــد	و	 ــه	را	در	لیســت	کارهــای	خــود	ق ــت	فقی ــه	والی دادن	ب
از	طــالب	و	حوزویــان	هــم	کمــک	بخواهــد	کــه	در	آن	مشــارکت	
ــز	 ــا	و	مراک ــازمان	ه ــای	س ــه	ه ــم	بودج ــالش	کنی ــد	ت ــد.	بای کنن
فرهنگــی	و	آموزشــی	بــه	جــای	هزینــه	در	تجمــالت	و	تشــریفات	
صــرف	بررســی	علمــی	حــول	موضــوع	والیــت	فقیــه	شــود.	چــون	
ــده	در	ســال	گذشــته	 ــت.	بن ــه	یعنــی	ســتون	و	مرکزی ــت	فقی والی
ــم	 ــان	تقدی ــالب	و	حوزوی ــه	ط ــز	ب ــد	ناچی ــود	را	هرچن ــزه	خ جای

ــم. ــن	کار	را	مــی	کن کــردم،	امســال	هــم	همی
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ــت	 ــی	»حکم ــت	علم ــی	در	نشس ــی	دینان ــین	ابراهیم غالمحس
درادبیــات	فارســی	ایــران«	در	موسســه	حکمــت	و	فلســفه	حضــور	
ــری	در	 ــان	فک ــاره	دو	جری ــواالتی	درب ــه	س ــخ	ب ــت	و	در	پاس یاف
فلســفه	اســالمی	یعنــی	دســته	مشــائی	و	اشــراقی	و	نســبت	
فیلســوفان	شــرق	جهــان	اســالم	و	فیلســوفانی	کــه	در	غــرب	جهان	

ــرد. ــراد	ک ــد	ســخنانی	ای ــته	ان اســالم	زیس
ــراقی	و	 ــت	اش ــام	حکم ــه	ن ــری	ب ــان	فک ــت:	دو	جری ــی	گف دینان
حکمــت	مشــائی	در	۲500	ســال	پیــش	در	یونــان	و	ایــران	جریــان	
داشــته	اســت.	جریــان	اشــراقی	را	بــه	افالطــون	و	جریان	مشــائی	را	
بــه	ارســطو	نســبت	مــی	دهنــد.	هــر	چنــد	ارســطو	شــاگرد	افالطون	

بــوده	امــا	ســبک	او	بــا	اســتادش	متفــاوت	اســت.
وی	در	ادامــه	افــزود:	افــرادی	کــه	بــا	تاریــخ	فلســفه	آشــنایی	ندارند،	
مبــدأ	پیدایــش	فلســفه	را	بــه	یونــان	نســبت	مــی	دهنــد.	اما	تأســفم	
ایــن	اســت	کــه	در	اینجــا	ظلمــی	فرهنگــی	بــه	کشــورمان	یعنــی	
ایــران	شــده	اســت.	همیــن	االن	یــک	فیلســوف	زنــده	روســی	بــه	
طــور	مســتند	نشــان	مــی	دهــد	کــه	شــوهر	دوم	مــادر	افالطــون	
ســفیر	یونــان	در	ایــران	بــوده	اســت	و	بعــد	از	ایــن	شــوهر	مــادرش	
ــت.	 ــوده	اس ــفیر	ب ــران	س ــا	در	ای ــال	ه ــون	س ــرد،	افالط ــی	می م
بنابرایــن	اشــراقی	بــودن	افالطــون	تحــت	تاثیــر	حکمــت	اشــراقی	

ایــران	اســت	کــه	عــدم	ذکــر	آن	یــک	ظلــم	فرهنگــی	اســت.
دینانــی	دربــاره	شــیخ	اشــراق	کــه	در	ســن	جوانــی	بــه	شــهادت	می	
رســد،	گفــت:	ســهروردی	بــا	صراحــت	مــی	گویــد	که	مــن	آمــده	ام	

کــه	حکمــت	اشــراقی	یعنــی	حکمــت	ایــران	باســتان	را	احیــا	کنــم.	
بــه	هــر	حــال	ایــن	دو	جریــان	فکــری	در	تاریــخ	فلســفه	وجــود	دارد	
و	اشــراقی	بــه	معنــی	جلــوه	الهــی	اســت	در	دل	انســان.	مشــائی	را	
هــم	بــه	ایــن	دلیــل	بــه	کار	مــی	برنــد	کــه	ارســطو	در	باغــی	قــدم	
مــی	زده	و	در	عیــن	حــال	بــه	شــاگردانش	پاســخ	مــی	گفتــه	اســت.	

یعنــی	اینکــه	در	زمــان	راه	رفتــن	پاســخ	مــی	داده	اســت.
وی	افــزود:	افالطــون	معتقــد	بــود	کــه	هــر	نوعــی	کــه	در	جهــان	
وجــود	دارد	یــک	صــورت	عقالنــی	در	عالــم	عقــل	دارد.	مثــال	یــک	
انســان	عقالنــی	در	عالــم	عقــل	وجــود	دارد	کــه	تجلــی	مــی	کنــد	
و	مــا	ســایه	هــای	آن	انســان	کلــی		هســتیم	و	مثالــی	کــه	در	ایــن	

زمینــه	مــی	گویــد	معــروف	بــه	مثــال	غــار	افالطــون	اســت.
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	به	عقــل	گفت:	مــا	متأســفانه	نمــی	توانیم	از	
زمــان	و	مــکان	بــه	بیــرون	بپریــم.	همچنیــن	عقــل،	زمــان	و	مکان	
نــدارد	و	نمــی	تــوان	بــرای	آن	انــدازه	و	ســن	تعیــن	کــرد.	تــازه	ایــن	
ــدار	ســرو	کار	دارد	و	یــک	عقــل	 ــا	مق عقــل	ریاضــی	اســت	کــه	ب
دیگــر	وجــود	دارد	کــه	فــوق	مقــدار	اســت.	یعنــی	عقــل	در	زمــان	
نیســت	و	در	مــکان	هــم	نیســت	بلکــه	بــر	زمــان	و	مــکان	ســیطره	
دارد	و	درنهایــت	اینکــه	عقــل	سنجشــگر	اســت	یعنــی	میزان	اســت	
و	مــی	ســنجد.		امــا	زمــان	و	مــکان	را	بــا	چــه	چیــزی	مــی	فهمیم؟	
آیــا	عقــل	و	حــس	زمــان	و	مــکان	را	مــی	فهمــد	یــا	زمــان	و	مــکان	
عقــل	و	حــس	را	مــی	فهمــد؟	آنــی	کــه	مــی	فهمــد	برتــر	اســت.	ما	
عقــل	کل	نیســتیم	امــا	عقــل	کلــی	وجــود	دارد	کــه	از	همــه	باالتــر	

اســت	و	مــا	عقلمــان	کامــل	نیســت	بلکــه	هرکســی	بهــره	ای	از	آن	
کل	بــرده	اســت.	بنابرایــن	عقــل	سنجشــگر	و	میــزان	اســت.

ــه	 ــت	ک ــن«	واژه	ای	اس ــه	»م ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب وی	در	ادام
ــد	 مختــص	انســان	اســت،	گفــت:	تنهــا	موجــودی	کــه	مــی	گوی
ــی	 ــان	نم ــر	از	انس ــه	غی ــودی	ب ــچ	موج ــت.	هی ــن«	آدم	اس »م
توانــد	بگویــد	»مــن«،	امــا	انســان	مــی	گویــد	»مــن«.	موجــودی	
ــدارد	 ــن«	ن ــه	»م ــودی	ک ــا	موج ــن«	دارد.	ام ــل	دارد	»م ــه	عق ک
شــخصیت	دارد	یــا	نــه؟	هیــچ	موجــودی	نمــی	توانــد	بگویــد	»من«	
چــون	ایــن	واژه	را	نــدارد	و	در	نتیجتــا	شــخصیت	نــدارد.	امــا	همــه	
فیلســوفان	دیگــر	جهــان	اســالم	ماننــد	ابــن	رشــد	و	...متاثــر	از	ابــن	

ــد. ــوده	ان ــران	ب ســینا	و	فالســفه	ای
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	دو	ســفری	کــه	بــه	شــرقی	ترین	کشــور	
اســالمی	یعنــی	اندونــزی	و	غربــی	تریــن	کشــور	اســالمی	یعنــی	
مراکــش	داشــته	اســت	گفــت:	در	ایــن	دو	ســفری	کــه	بــه	ایــن	دو	
ــا	افــرادی	از	ایــن	دو	نقطــه	از	جهــان	 کشــور	داشــتم	در	مواجهــه	ب
اســالم،	مشــاهده	کــردم	کــه	بــا	دیــدن	مــا	بــه	یــاد	امــام	محمــد	

غزالــی	مــی	افتادنــد	و	درواقــع	بــه	غزالــی	ارادات	دارنــد.

ابراهیمی دینانی:

افالطون تحت تاثیر حکمت اشراقی ایران است
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ــزارش گــــ

پنجمیــن	نشســت	کتابنــوش	بــه	همــت	
کانــون	اندیشــه	جــوان	در	مرکــز	تبــادل	
کتــاب،	بــا	حضــور	شــهریار	زرشــناس	و	

کامــران	صحــت	برگزارشــد.
ــن	 ــدگان	نشســت،	ضم ــزار	کنن ــاز	برگ در	آغ
عذرخواهــی	بابــت	عــدم	حضــور	دکتــر	
فیــاض	در	ایــن	برنامــه،	اعــالم	داشــتند	
ــا	تــالش	بســیار	توانســتیم	از	شــهریار	 کــه	ب
ــه	 ــن	برنام ــور	درای ــت	حض ــناس،	جه زرش

ــم. ــوت	کنی دع
در	ادامــه	نشســت	شــهریار	زرشــناس،	در	
ــی	 ــه،	مبن ــری	برنام ــؤال	مج ــه	س ــخ	ب پاس
ــر	اینکــه	آموزه	هــای	روانشناســی	موفقیــت	 ب
بــرای	زندگــی	امــروز	چیســت،	بــه	ریشــه	یابی	
واژه	روانشناســی	پرداخــت	و	گفــت:	در	میــان	

واژه	هــای	یونانــی،	»روان«	مدنظــر	نیســت	بلکه	»جان«	اســت؛	
مــا	یــک	روح	داریــم	و	یــک	چیــز	دیگــری	بــه	نــام	جــان	داریم.	
جــان	یــا	نفــس	بــا	روح	متفــاوت	اســت	و	اگــر	بخواهیــم	اســم	
ــد	باشــد	 ــرای	ایــن	دانــش	بگذاریــم	جان	شناســی	بای دقیقــی	ب
ــه	 ــی	ب ــس.	روانشناس ــان	علم	النف ــا	هم ــی!	ی ــه	روان	شناس ن
ــد	و	از	 ــیس	ش ــگاهی	در	18۷۹	تأس ــته	دانش ــک	رش ــوان	ی عن
1۹۹0	بــه	بعــد	نقــش	مهمــی	در	زندگــی	بشــر	بــر	عهــده	گرفت	
چــون	حوزه	هایــی	ماننــد	روانشناســی	شــخصیت،	روانشناســی	
بالینــی	و	مشــاوره	بــه	وجــود	آمــد	و	اینهــا	در	فرآیندهــای	زندگی	
بشــر	ســهیم	شــدند.	انســان	مــدرن	بــا	مشــکل	جــدی	تطبیــق	
ــده	و	دشــوار	زندگــی	 ــا	شــرایط	پیچی ســاخت	وجــودی	بشــر	ب
شــهری	مــدرن	روبروســت	و	ایــن	مســئله	او	را	نیازمنــد	سلســله	
ــه	 ــد	ک ــدا	می	کن ــاز	پی ــن	رو	نی ــد	و	از	ای ــی	می	کنن مهارتهای

ــرود. ســراغ	روانشــناس	ب
عضــو	هیئــت	علمــی	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	اندیشــه	اســالمی	
بیــان	داشــت:	در	ادامــه	روانشناســی	پاپیــوالر	مطــرح	شــد	کــه	
ــراب	 ــه	اضط ــت	ک ــی	اس ــی	کتابهای ــاخه	دارد،	یک ــه	زیرش س
ــی	 ــری	کتابهای ــد،	دیگ ــان	کنن ــا	درم ــردگی	را	در	آدمه و	افس
کــه	ســعی	می	کننــد	مجموعــه	ای	از	مهارت	هــای	علنــی	
ــاال	 ــا	ب ــازگاری	را	در	اینه ــب	س ــد	و	ضری ــه	مخاطــب	بدهن را	ب
ببرنــد،	ســومی	هــم	کتابهایــی	هســتند	کــه	مشــخصاً	کتابهــای	
ــاًل	چطــور	از	تکنیک	هــای	 ــده	می	شــوند	کــه	مث موفقیــت	نامی

ــدار	شــویم. ــا	پول ــم	ت روانشناســی	مــدرن	اســتفاده	کنی

ــوش  ــدرن حقیقــت بشــر را فرام روان شناســی م
ــرده اســت ک

ــدرن	 ــی	م ــاد	از	روانشناس ــم،	در	انتق ــاب	نهیلیس ــنده	کت نویس
خاطرنشــان	کــرد:	هســته	اصلــی	مفهــوم	ســالمت	در	
روانشناســی	مــدرن	ســازگاری	بــا	شــرایط	زندگــی	مدرن	اســت،	
ــرده	و	آن	 ــوش	ک ــم	را	فرام ــز	مه ــک	چی ــدرن	ی روانشناســی	م
ــاز	 ــه	اســت	و	نی اینکــه	انســان	مــدرن	موجــودی	از	خــود	بیگان
بــه	ایــن	دارد	کــه	بیــش	از	هرچیــز	بــه	خــود	برگــردد.	بایــد	در	
مفهــوم	موفقیــت	تأمــل	کنیــم،	آیــا	هــدف	زندگــی	جمــع	آوری	
ثــروت،	پیشــبرد	پروژه	هــا،	انباشــت	ســود	و...	اســت؟	آیــا	
بزرگتریــن	چیــزی	کــه	بشــر	مــدرن	بــه	آن	احتیــاج	دارد	مفهــوم	
ــازگاری	 ــوم	س ــا	مفه ــت	اســت؟	آی ــی	موفقی ــی	و	لیبرال بورژوای
اســت	کــه	در	روانشناســی	مــدرن	مطــرح	می	شــود؟	یــا	انســان	
ــن	 ــا	ممک ــن	کتاب	ه ــاز	دارد؟	ای ــری	نی ــز	دیگ ــه	چی ــدرن	ب م
ــا	 ــور	گفت	گوه ــه	چط ــند	ک ــته	باش ــی	داش ــت	تکنیک	های اس

کنیــد	تــا	طــرف	مقابــل	را	جــذب	کنیــد	و	روی	آن	بیشــتر	تأثیــر	
ــی	روانشناســی	مــدرن	 ــد.	ول ــاال	ببری ــد	و	فروشــتان	را	ب بگذاری
حقیقــت	بشــر	را	فرامــوش	کــرده	و	وجهــه	نظــر	انتقــادی	اش	را	
نســبت	بــه	جامعــه	و	زندگــی	مــدرن	تــا	حــّد	زیــادی	از	دســت	
داده	اســت،	فقــط	ایــن	فراموشــی	را	تزییــن	می	کنــد	و	یــا	ســعی	
می	کنــد	فشــار	و	رنــج	و	آزار	و	آفــات	و	عوارضــش	را	کمتــر	کنــد	
و	مشــکل	روانشناســی	مــدرن	ایــن	اســت	کــه	یــک	حقیقتــی	
ــن	 ــه	ای ــد	انســان	را	ب ــه	بخواه ــل	نیســت	ک ــرای	انســان	قائ ب

ــد. ــت	برگردان حقیق

ــردن  ــازگار ک ــال س ــه دنب ــدرن ب ــی م روان شناس
ــا شــرایط اســت انســان ب

وی	اضافــه	کــرد:	تعریفــی	کــه	روانشناســی	مــدرن	بــرای	خــود	
ــا	شــرایطی	کــه	دارد	ســازگار	 ــن	اســت	کــه	بشــر	را	ب کــرده	ای
ــج	او	 ــرد	دوز	رن ــج	می	ب ــرایط	رن ــن	ش ــی	از	ای ــر	خیل ــم	و	اگ کن
را	کــم	کنــم	و	اگــر	خیلــی	مضطربــش	می	کنــد	اضطــراب	او	را	
کاهــش	دهــم.	کل	پــروژه	درمــان	در	روانشناســی	مــدرن	حــول	
ــی	 ــامان	زندگ ــرایط	نابس ــه	ش ــت	ک ــیب	هایی	اس ــش	آس کاه
ــالمت	 ــا،	س ــه	ارتق ــد	و	کاری	ب ــان	وارد	می	کن ــر	انس ــدرن	ب م
بــه	معنــای	حقیقــی،	بازگشــت	بــه	اصالت	هــا،	کمــال	و...	نــدارد	
ــال	 ــان	کم ــد	مقصودش ــرف	می	زنن ــال	ح ــر	از	کم ــی	اگ و	حت
ــاخه	های	 ــازگاری	اســت	و	زیرش ــر	حرفشــان	س نیســت	و	جوه
آن	هــم	همیــن	مشــکل	را	دارنــد.	اگــر	قــرار	باشــد	کار	مــا	فقــط	
ایــن	باشــد	کــه	بــا	جامعــه	ناســالم	ســازگار	شــویم	و	هــدف	مــا	
ایــن	اســت،	ایــن	کتابهــا	بــه	درد	مــا	می	خــورد	امــا	ایــن	مــدل،	
ــازه	 ــد	و	اج ــرکوب	می	کن ــان	را	س ــای	انس ــا	و	انرژی	ه ظرفیته

ــوند. ــالم	آزاد	ش ــی	س ــه	طریق ــه	و	ب ــد	فعاالن نمی	ده

ــه  ــد ن ــنا کن ــت آش ــا حقیق ــا را ب ــد م ــش بای دان
ــد ــا بیفزای ــات م ــه توهم ــر دامن ــه ب اینک

زرشــناس	بــه	هــدف	غلــط	کتابهــای	روانشناســی	امــروز	اشــاره	
ــر	 ــای	براب ــه	امکان	ه ــرایطی	ک ــت:	در	ش ــار	داش ــرد	و	اظه ک
ــک	 ــا	تکنی ــط	ب ــر	و	فق ــه	صف ــود	از	نقط ــدارد	نمی	ش ــود	ن وج
ــد.	 ــر	دهی ــرایط	را	تغیی ــار	روش	ش ــری	چه ــت	و	یادگی موفقی
دانــش	بایــد	مــا	را	بــا	حقیقــت	آشــنا	کنــد	نــه	اینکــه	بــر	دامنــه	
ــود	 ــم	ب ــرق	دور	مه ــرای	ش ــه	ب ــد.	آنچ ــا	بیفزای ــات	م توهم
ــت	 ــتی	و	خلق ــام	هس ــا	نظ ــازگاری	ب ــت	و	س ــش	و	معنوی آرام
ــا	اجتمــاع	نابســامان	و	بیمــار	مــدرن	و	در	 ــه	ســازگاری	ب ــود	ن ب
ــه	بعضــی	دســتاوردهای	مــادی	هــم	 آن	مســیر	می	توانســتید	ب

ــید. برس

اضطــراب؛ محصــول منطق ســودانگار 
جامعــه مــدرن

وی	افــزود:	مشــکل	ایــن	کتابهــا	ایــن	اســت	کــه	
ــت	 ــد	و	موفقی ــاب	می	کنن ــط	انتخ ــدف	را	غل ه
را	پولــدار	شــدن	می	داننــد	و	تکنیک	هایشــان	
ــه	 ــی	ک ــت	در	حال ــاری	و...	اس ــاً	تج ــم	عمدت ه
ــم	و	 ــری	می	خواهی ــز	بزرگت ــرای	چی ــول	را	ب پ
ایــن	تکنیک	هــا	هرجایــی	قابل	اســتفاده	نیســت.	
ــی	 ــودانگاری	بورژوای ــدرن	س ــه	م ــق	جامع منط
ــرص	 ــار	ح ــان	را	دچ ــه	انس ــت	ک ــده	اس فزاین

می	کنــد	و	اضطــراب	تولیــد	می	شــود.
کامـران	صّحـت	دیگر	سـخنران	این	نشسـت	در	
ابتـدا	به	ایـن	موضوع	اشـاره	داشـت	که	مـردم	به	
مـرور	بـه	منفعت	توجـه	داشـتند	و	لـذا	در	انتخاب	
کتـاب	این	موضـوع	مدنظرشـان	بود	کـه	منفعت	
مـن	از	خوانـدن	ایـن	کتـاب	چیسـت	در	نتیجـه	دنبـال	کتابهای	
بودنـد	کـه	خیلـی	سـاده	تر	بگوید	چطـور	موفـق	شـوند	و	همین	
موجب	شـد	ایـن	مباحث	جذاب	شـود	و	بـرای	مردم	مسـیری	که	
انسـانهای	موفق	طـی	کردند	مهم	بـود	درنتیجه	کتابهایـی	با	این	

مضامیـن	فروش	خوبـی	در	بـازار	دارد.

ــی را  ــای دین ــتند آموزه ه ــا نتوانس ــندگان م نویس
ــد ــوزش دهن ــردم آم ــان م ــه زب ب

صّحت	کــه	نظــر	متفاوتــی	دربــاره	موفقیــت	داشــت	در	مخالفت	با	
صحبت	هــای	زرشــناس	گفــت:	هیــچ	کتابــی	بــه	اجبــار	نگفتــه	بیا	
موفــق	و	پولــدارت	کنــم،	مــردم	در	نهایــت	بــه	ایــن	نتیجه	رســیدند	
کــه	بــا	روشــهای	دیگــری	می	تــوان	بــه	موفقیــت	رســید.	درســت	
اســت	که	ایــن	کتابهــا	بــرای	غرب	نوشــته	شــده	امــا	از	نظــر	بومی	
مشــکل	ایــن	اســت	کــه	نویســندگان	مــا	نتوانســتند	آموزه	هــای	
دینــی	را	بــه	زبــان	مــردم	آمــوزش	دهنــد	و	بــه	همیــن	دلیــل	مردم	

بــه	ســمت	کتابهایــی	کــه	در	غــرب	تولیــد	می	شــود	رفتنــد.
وی	افــزود:	هــر	کتابــی	تفســیر	دارد	و	شــاید	تفســیرهای	
ــم	 ــات	را	هــم	ببینی ــر	اســت	جزئی ــراد	هســت،	بهت ــا	دچــار	ای م
بــرای	اینکــه	بتوانیــم	بــه	یــک	قالــب	موفــق	براســاس	آنچــه	
کــه	خودمــان	تصــور	داریــم	برســیم.	رویکــرد	کتابهــا	بــا	نــگاه	
ــل	دارد. ــه	ســمتی	خواهــد	رفــت	کــه	مخاطــب	تمای ــازاری	ب ب
ــه	 ــه	ایــن	ســؤال	کــه	»انتخــاب	وابســته	ب صحــت	در	پاســخ	ب
چیســت؟«	بیــان	داشــت:	هــر	انســان	بایــد	راجــع	بــه	انتخــاب	
خــود	دانــش	کافــی	داشــته	باشــد،	ضمــن	اینکــه	در	دوره	هــای	
مختلــف	هــم	نــگاه	مــا	بــه	انتخــاب	متفــاوت	می	شــود.	
ــز	 ــما	چی ــف	ش ــد،	تعری ــت	کنی ــد	حرک ــی	می	گوی روانشناس

ــوید. ــق	ش ــد	موف ــوده	و	بای ــری	ب دیگ
صحــت	در	جمع	بنــدی	صحبتهــای	خــود	اظهــار	داشــت:	یــک	
وقــت	هســت	کــه	در	مــورد	شــهروند	موفــق	حــرف	می	زنیــم	و	
یــک	وقــت	هســت	در	مــورد	دانشــمند	موفــق	حــرف	می	زنیــم،	
در	دنیــا	موفقیــت	یــک	اِلمــان	پرســنالیز	هســت	یعنــی	بــرای	

ــود. ــف	می	ش ــرد	تعری ــر	ف ه
ــاب	 ــدف	رواج	کت ــا	ه ــاب	ب ــی	کت ــم	بازنمای ــوش؛	مراس کتابن
و	کتابخوانــی	در	بیــن	مخاطبــان	همچنیــن	بازخوانــی	و	
ــه	 ــه	س ــد	ک ــذار	می	باش ــم	و	تاثیرگ ــب	مه ــازی	کت برجسته	س
ــا1۷	پنجمیــن	نشســت	آن	 شــنبه	14دیمــاه	مــاه	ســاعت	15	ت
بــه	همــت	کانــون	اندیشــه	جــوان	در	مرکــز	تبــادل	کتــاب،	بــه	
ــرادران	مظفــر	مرکــز	 ــان	ب نشــانی،	چهــارراه	ولــی	عصــر،	خیاب

ــد. ــزار	گردی ــاب	برگ ــادل	کت تب

زرشناس در پنجمین نشست کتابنوش:

روانشناسی مدرن حقیقت بشر را فراموش کرده است
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ــزارش گــــ

ــت	 ــالمی	در	نشس ــگاه	آزاد	اس ــتاد	دانش ــی	اس ــژن	عبدالکریم بی
شــکاف	طبقاتــی،	عدالــت	اجتماعــی	)کارتــن	خوابــی،	گورخوابــی	
و	وجــدان	اجتماعــی(	کــه	بــه	همــت	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	
مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	در	ابتــدای	ســخنانش	با	اشــاره	
ــاد	رغبتــی	بــه	صحبــت	کــردن	در	مــورد	مســائل	 ــه	اینکــه	زی ب
ــن	 ــرای	گفت ــی	ب ــاید	حرف ــع	ش ــته	ام	و	در	واق ــی	نداش اجتماع
نداشــته	باشــم،	امــا	ســخنم	بیشــتر	و	توضیــح	و	درک	نمــی	دانــم	
اســت،	گفــت:	در	کشــور	مــا	درک	ایــن	نمــی	دانــم	بســیار	مهــم	
اســت	همانطــور	کــه	مــی	دانیــد	ســقراط	گفــت	مــن	نمــی	دانــم	
و	همــه	مــا	بــا	آن	نمــی	دانــم	آشــنا	هســتیم	و	بزرگتریــن	نظــام	

فلســفی	بشــر	را	هــگل	شــکل	داد.
ــام	 ــه	تم ــد	ک ــی	کن ــی	م ــگل	سیســتمی	را	طراح ــزود:	ه وی	اف
طبیعــت	را	تبییــن	مــی	کنــد.	کیرکگــور	جملــه	ای	دارد	کــه	مــی	
گویــد	در	نمــی	دانــم	ســقراطی	خودآگاهــی	اصیــل	تــری	نســبت	
بــه	تمــام	نظــام	ســازی	هایــی	کــه	هــگل	مــی	کنــد	وجــود	دارد.	
ــل	 ــم	در	مقاب ــم	کــه	نمــی	دان مــن	در	اینجــا	مــی	خواهــم	بگوی
تیــره	بختــی	هــای	جامعــه	خــودم	چــه	بایــد	بگویــم	امــا	در	مقــام	
یــک	دانشــجوی	فلســفه	مــی	خواهــم	از	آن	موضــع	دفــاع	بکنــم.	
حرفــم	ایــن	اســت	کــه	مــا	هــر	روز	در	پیرامــون	خومــان	شــاهد	
پدیدارهــای	زشــت	و	غیراخالقــی	از	جملــه	پدیــدار	شــکاف	
طبقاتــی	و	بــی	عدالتــی	و	بــه	دنبــال	آن	فجایعــی	ماننــد	فحشــا،	

بیــکاری	و	قربانــی	شــدن	اســتعدادهای	بــی	شــمار	هســتیم.
ــوان	 ــه	عن ــی	ب ــع	گورخواب ــت:	در	واق ــه	گف ــی	در	ادام عبدالکریم
ــن	 ــان	ای ــه	در	ج ــت	ک ــادی	اس ــای	زی ــی	از	درده ــادی	از	یک نم
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــئوال	م ــا	س ــود	دارد،	ام ــور	وج ــت	و	کش مل
ــا	در	 ــه	م ــت؟	وظیف ــع	چیس ــن	فجای ــال	ای ــا	در	قب ــه	م وظیف
قبــال	ایــن	بــی	عدالتــی	هــا	چیســت؟	ســئوال	ایــن	اســت	کــه	
ــا	 ــی	ه ــره	بخت ــور	و	تی ــن	ام ــی	ای ــردن	اخالق ــوم	ک ــا	محک آی
تنهــا	کاری	اســت	کــه	بایــد	بکنیــم	و	پایــان	رســالت	مــا	اســت	
ــک	دانشــجو،	 ــوان	ی ــه	عن ــان	را	ب ــه	م ــم	وظیف ــه	توانســته	ای ک
دانشــگاهی	و	...	انجــام	بدهیــم	یــا	اینکــه	وظیفــه	ســنگین	تریــن	

ــرار	دارد؟ ــا	ق ــر	دوش	م ب
وی		افــزود:	ممکــن	اســت	بگوییــد	کــه	وظیفــه	مــا	این	اســت	که	
دســت	عمــل	بزنیــم	و	فکــری	بکنیــم	امــا	ســوالم	را	مــی	توانــم	
بــه	ایــن	صــورت	تغییــر	شــکل	بدهــم	کــه	چــکار	کنیــم	و	از	کجا	
شــروع	کنیــم؟	گاهــی	اوقــات	دســت	بــه	نصایــح	اخالقــی	مــی	
زنیــم	امــا	آنهــا	کارگــر	نیســتند.	بــه	جامعــه	هشــدار	مــی	دهیــم	
کــه	اتمیســم	دارد	نهــاد	جامعــه	را	از	هــم	مــی	پاشــاند	امــا	جامعــه	
بــر	اســاس	یــک	منطــق	اتمــی	شــده	مســیر	خــود	را	ادامــه	مــی	
ــات	 ــه	فکــر	دیگــری	نیســت.	گاهــی	اوق ــچ	کــس	ب دهــد	و	هی
مســئله	را	سیاســی	مــی	کنیــم	و	امــا	ســئوال	در	اینجــا	این	اســت	

کــه	آیــا	ایــن	مســئله	صرفــا	یــک	امــر	سیاســی	اســت؟
وی	در	ادامــه	گفــت:	مــا	یــک	نظــام	اجتماعــی	را	ســرنگون	کرده	
و	یــک	انقــالب	بزرگــی	کردیــم	امــا	چــرا	ایــن	جامعــه	کمــاکان	
روز	بــه	روز	ضعیــف	تــر	مــی	شــود؟	بــه	اعتقاد	مــن	مســئله	صرفا	
ــن	اجتماعــی	را	 ــا	ســازمان	تامی ــی	نیســت.	م سیاســی	و	مدیریت
محکــوم	مــی	کنیــم	کــه	چــرا	وظیفــه	اش	را	انجــام	نمــی	دهــد.	
ســئوال	مــن	ایــن	اســت	کــه	آیــا	امکانپذیــر	اســت	کــه	ســازمانی	
ماننــد	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	علــی	االصــول	بتوانــد	وظیفــه	
اش	را	انجــام	بدهــد؟	آیــا	فکــر	نمــی	کنیــد	کــه	ســاده	اندیشــانه	
ــا	ایــن	 اســت	کــه	مــا	از	تامیــن	اجتماعــی	بخواهیــم	ایــن	را؟	آی

انتظــار	معقــول	اســت؟
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	آزاد	اســالمی	افــزود:	انــگار	بایــد	مســئله	
را	در	جــای	دیگــر	دیــد.	مــن	ابتــدا	از	هــر	چیــزی	مــی	خواهــم	
ــوم	 ــا	محک ــی	ه ــی	عدالت ــن	ب ــگاهی	را	در	ای ــه	دانش جامع

بکنــم،	مــن	مــی	خواهــم	روحانیــت	را	محکــوم	بکنــم،	قــدرت	
سیاســی	را	محکــوم	بکنــم.	مــن	مــی	خواهــم	روشــنفکران	را	
ــن	 ــس	ای ــا	در	پ ــه	آی ــت	ک ــن	اس ــوالم	ای ــم.	س ــوم	بکن محک
نگــون	بختــی	هــا	چیــزی	غیرعــادی	خــودش	را	آشــکار	نمــی	
ــوده	 ــه	مفق ــزی	حلق ــان	چی ــن	می ــادم	در	ای ــه	اعتق ــد؟	ب کن
اســت	کــه	کمتــر	مــورد	تامــل	قــرار	مــی	گیــرد.	مــا	بــا	یــک	
ــر	 ــم.	ایــن	اســت	کــه	مســئله	غی شــرایط	الینحــل	مواجــه	ای
عــادی	اســت	و	اینکــه	غیــر	عــادی	بــودن	شــرایطمان	را	درک	
نمــی	کنیــم	و	اینکــه	مســئله	مــا	نقطــه	کــوری	در	آن	وجــود	
ــه	 ــم	و	ب ــه	ای ــرار	گرفت ــل	ق ــرایط	الینح ــک	ش ــه	در	ی دارد	ک
همیــن	دلیــل	اســت	کــه	همــه	حرفهایمــان	بــا	واقعیــت	هیــچ	
ــی	 ــم	و	م ــی	کنی ــتر	نصیحــت	م ــی	بیش ــدارد.	یعن ــی	ن ارتباط
ــا	حدیــث	آرزومنــدی	 ــا	تقــوا	باشــید	آیــا	مگــر	ب گوییــم	کــه	ب

ــرد؟ ــات	اجتماعــی	شــکل	مــی	گی حی
ــی	 ــی	عدالت ــدم	ب ــن	معتق ــت:	م ــه	گف ــی	در	ادام عبدالکریم
هــای	اجتماعــی،	نابرابــری	هــای	اجتماعــی	و	...	صرفــا	
ــی	 ــی	عدالت ــن	ب ــاد	م ــه	اعتق ــی	نیســتند.	ب ــر	اجتماع ــک	ام ی
ــک	 ــر	متافیزی ــک	ام ــن	مســائل	ی هــای	اجتماعــی	و	همــه	ای
و	انتولوژیــک	اســت.	در	واقــع	ســئوال	ایــن	اســت	کــه	آیــا	مــا	
در	قبــال	ایــن	تیــره	بختــی	هــای	اجتماعــی	مــی	توانیــم	کاری	
ــچ	 ــی	هی ــرایط	کنون ــه	در	ش ــت	ک ــن	اس ــخم	ای ــم؟	پاس کنی
ــن	 ــای	ای ــی	ه ــره	گون ــد	تی ــم	و	رون ــم	بکنی ــی	توانی کاری	نم

ــود. ــی	ش ــر	م ــزون	ت ــه	روز	اف ــه	روز	ب جامع
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اگــر	مــن	جبرگــرا	بــودم	پشــت	
ایــن	تریبــون	نمــی	آمــدم	و	صحبــت	نمــی	کــردم،	گفــت:	آمــدن	
ــت؟	 ــد	در	کجاس ــن	امی ــا	ای ــد	دارد	و	ام ــک	امی ــان	از	ی ــن	نش م
بــه	نظــر	مــن	در	جهــان	کنونــی	نیــاز	بــه	فهــم	جهانــی	کنونــی	
ــوزه	 ــگاهی	و	ح ــنفکری،	دانش ــه	روش ــه	جامع ــادم	ب ــم.	انتق داری
هــای	علمیــه	ایــن	اســت	کــه	فهــم	جهــان	دم	دســتی	نیســت.	
ــا	مدعــی	هســتیم	کــه	جهــان	را	مــی	شناســیم	و	حــاال	مــی	 م
خواهیــم	کــه	توصیــه	کنیــم	چــه	بایــد	کــرد.	دغدغــه	ام	در	مقــام	
یــک	دانشــجوی	فلســفه	ایــن	اســت	کــه	مــا	درکــی	از	جهــان	
معاصــر	خــود	نداریــم	و	اصــال	احســاس	نیــاز	نمــی	کنیــم	کــه	به	
چنیــن	درکــی	برســیم	و	همیــن	عــدم	احســاس	نیــاز	بــه	اعتقــاد	
مــن	پاشــنه	آشــیل	همــه	مــا	اســت.	مــا	درکــی	از	جهــان	خودمان	

نداریــم	و	درکــی	از	ایــن	امــر	نداریــم	کــه	مــا	جهــان	کنونــی	را	
نمــی	شناســیم.	ایــن	همــان	چیــزی	اســت	کــه	بایــد	بــه	شــدت	

مــورد	توجــه	قــرار	بگیــرد.
ــش	 ــه	کن ــت	ب ــه	دس ــرای	اینک ــا	ب ــزود:		م ــی	اف عبدالکریم
ــرای	اینکــه	طــرح	و	 ــم	و	ب ــاز	داری ــه	نی ــه	طــرح	و	برنام ــم	ب بزنی
برنامــه	داشــته	باشــیم	نیــاز	بــه	اســتراتژی	داریــم	و	بــرای	اینکــه	
ــه	اجتماعــی	و	تئــوری	 ــه	نظری ــاز	ب اســتراتژی	داشــته	باشــیم	نی
داریــم	و	بــرای	اینکــه	یــک	نظریــه	و	تئــوری	داشــته	باشــیم	نیــاز	
بــه	یــک	آنتولــوژی	داریــم	امــا	متاســفانه	همــه	مــا	فاقــد	طــرح	و	
برنامــه	و	اســتراتژی	و	نظریــه	اجتماعــی	هســتیم	چــرا	که	اساســا	
ــم	 ــا	ایــن	جهــان	مــی	خواهی نمــی	دانیــم	جهــان	کجاســت	و	ب

ــا	ایــن	جهــان	داشــته	باشــیم. چــکار	کنیــم	و	چــه	نســبتی	ب
اســتاد	دانشــگاه	آزاد	اســالمی	گفــت:	مــا	مواجهــه	پدیدارشناســانه	
و	جهانــی	کنونــی	را	نداریــم.	در	مــا	اراده	بــرای	فهــم	جهــان	وجود	
نــدارد.	همیــن	احســاس	اســتغنا	بزرگتریــن	آســیب	شناســی	مــا	
اســت.	در	مــا	عزمــی	بــرای	فهــم	جهــان	وجــود	نــدارد	چــرا	کــه	
احســاس	مــی	کنیــم	مــی	دانیــم	و	ای	کاش	نمــی	دانــم،	در	جــان	

مــا	بیــدار	شــده	بــود.
وی	در	پایــان	افــزود:	مدرنیتــه	فراســوی	همــه	ارزشــها	و	جهــت	
ــوژی	ســاحتی	 ــروی	تاریخــی	تکنول ــا	اســت.	نی گیــری	هــای	م
ــد.	 ــر	نمــی	تاب ــی	را	ب ــادی	و	اخالق ــچ	ارزش	اعتق ــه	هی اســت	ک
بــا	اخــالق،	ایدئولــوژی	و	تئولــوژی	نمــی	تــوان	بــا	ایــن	نیــروی	
تاریخــی	مواجــه	شــد.	ایــن	نیــروی	تاریخــی	بــه	تعبیــر	هایدگــر	
جهــان	را	ســاختارمند	کــرده	و	مــا	باورهــای	تئولوژیــک	و	اخالقی	
ــاط	 ــاحت	ارتب ــن	س ــا	ای ــم	ب ــی	توانی ــادی	نم ــات	اعتق و	گرایش
برقــرار	کنیــم.	اگــر	کســی	در	مــورد	ایــن	اندیشــیده	باشــد	در	مــی	
یابــد	کــه	جهــان	کنونــی	یــک	خیابــان	یکطرفــه	اســت.	در	جهان	
کنونــی	هیــچ	آلترناتیــوی	بــرای	مســیری	کــه	مدرنیتــه	طــی	می	
ــرو	همــه	فرهنگهــا	را	در	خــودش	ادغــام	 ــن	نی ــم.	ای ــد،	نداری کن
ــی	 ــد	کــه	جهــان	کنون کــرده	اســت.	اگــر	کســی	فکــر	مــی	کن
ــه	نظــرم	ایــن	 ــه	نظــر	مــن	خوشــبین	اســت.	ب جانشــینی	دارد	ب
فجایــع	و	تیــره	بختــی	هــا	تــا	زمانــی	کــه	مــا	نفهمیدیــم	اینجــا	
ــم	 ــی	توانی ــچ	کاری	نم ــم	هی ــد	بکنی ــکار	بای ــا	چ ــت	و	م کجاس
بکنیــم	مگــر	اینکــه	ایــن	اراده	معطــوف	بــه	فهــم	جهــان	کنونــی	

در	مــا	بیــدار	شــود.

بیژن عبدالکریمی:

بی عدالتی صرفاً یک امر اجتماعی نیست/ نیاز به فهم جهان کنونی داریم
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ــزارش گــــ

ــن	 ــار	جش ــبت	انتش ــه	مناس ــران«	ب ــاره	ای ــل	درب ــت	»تام نشس
نامــه	فیلســوف	سیاســت	بــا	عنــوان	»ایــران	همینجــا	اســت	کــه	
ایســتاده	ایــم«،	چهارشــنبه	15	دی	مــاه	در	ســالن	فردوســی	خانــه	
ــن	 ــته	ای ــاتید	برجس ــا	حضــور	اس ــانی	ب ــوم	انس ــمندان	عل اندیش

ــزار	شــد. حــوزه	برگ
رضــا	داوردی	اردکانــی	رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	و	چهــره	
مانــدگار	فلســفه	در	ایــن	نشســت	گفت:	آشــنایی	مــن	با	ســیدجواد	
طباطبایــی	بــه	اوایــل	انقــالب	بــر	مــی	گــردد.	در	آن	زمــان	مــن	
کتابــی	بــه	اســم	فارابــی	نوشــتم	کــه	در	دانشــکده	ادبیــات	چندان	
ــرای	 مــورد	اســتقبال	قــرار	نگرفــت	البتــه	نوشــتن	ایــن	کتــاب	ب
مــن	بــه	عنــوان	یــک	تکلیــف	و	بخشــی	از	رســاله	دکترایــم	بــود.	
بــا	ایــن	حــال	در	همــان	زمــان	ایــن	کتــاب	در	دانشــکده	حقــوق	
ــک	 ــی	ی ــر	طباطبای ــت	و	دکت ــرار	گرف ــتقبال	ق ــورد	اس ــیار	م بس
ــن	 ــاره	ای ــه	لطــف	در	یکــی	از	مجــالت	درب ــه	ب یادداشــت	آمیخت
کتــاب	بــرای	مــن	نوشــتند.	در	همــان	زمــان	بنــده	احســاس	نوعی	

پیونــد	روحــی	بــا	ایشــان	کــردم.
ــه	 ــر	دو	ب ــی	ه ــیدجواد	طباطبای ــم	س ــن	و	ه ــم	م ــزود:	ه وی	اف
سیاســت	مــی	اندیشــیم	ولــی	هیــچ	کداممــان	از	موضع	و	اندیشــه	
سیاســی	حکــم	نمــی	کنیــم.	برخــی	مــرا	مالمــت	مــی	کننــد	کــه	
ــا	و	 ــی	نوشــته	ه ــی	آدم	سیاســی	نیســتم	ول ــی	گوی ــدام	م ــو	م ت
حرفهایــت	سیاســی	اســت.	بــه	عقیــده	مــن	سیاســی	نوشــتن	بــا	
سیاســی	یــا	عضــو	یــک	حــزب	یــا	گــروه	بــودن	فــرق	دارد.	آقــای	
طباطبایــی،	فیلســوف	سیاســت	اســت	ولــی	عضــو	یــک	حــزب	یا	
گــروه	سیاســی	نیســت	در	واقــع	او	تفکــر	سیاســی	یــاد	مــی	دهــد.
داوری	اردکانــی	ادامــه	داد:	تنهــا	قومــی	کــه	بعــد	از	یونان،	فلســفه	
را	فــرا	گرفــت	ایــران	اســالمی	بــود	ایــن	در	حالــی	اســت	که	ســایر	
کشــورهای	اســالمی	چنیــن	توجهــی	بــه	فلســفه	نداشــتند.	ابــن	
خلــدون	هــم	بــه	وضــوح	بــه	ایــن	موضــوع	اشــاره	کــرده	اســت.	
ــن	اســت	 ــود	ای ــق	نب ــی	موف ــران	خیل ــی	در	ای ــل	اینکــه	فاراب دلی
ــم	 ــده	ه ــد.	بن ــاز	کن ــران	ب ــی	در	سیاســت	ای ــه	نتوانســت	جای ک
بــه	همیــن	دلیــل	نوشــتن	دربــاره	او	را	رهــا	کــردم.	امــا	کاری	کــه	
دکتــر	طباطبایــی	در	طــول	ایــن	ســال	هــا	کــرد	ایــن	بــود	کــه	بــه	

تاریــخ	سیاســت	ایــران	نــور	انداخــت.
رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	گفــت:	تاکیــد	ســید	جــواد	طباطبایــی	
بــر	ایــران	اســت.	بنــده	نســبت	بــه	ایــران	پیشــدادیان	و	کیانیــان	
ــم	 ــا	حرفهای ــم	ام ــی	دان ــادی	نم ــز	زی ــرده	ام	و	چی ــق	نک تحقی
ــاره	آن	اســت.	 ــه	ام	درب ــران	همگــی	برخاســته	از	تجرب ــر	ای دربراب
مــن	ایرانــی	هســتم	و	جــدا	از	ایــران	نمــی	توانــم	زندگــی	کنــم	بــا	
اینکــه	شــرایطش	فراهــم	بــوده	کــه	جــای	دیگــری	زندگــی	کنــم	
امــا	مــن	ایــران	را	دوســت	دارم	و	جــای	دیگــری	را	بــرای	زندگــی	
ــی	 ــوم	انتزاع ــک	مفه ــران	ی ــن	ای ــرای	م ــرده	ام.ب ــاب	نک انتخ
ــی	سراســر	جمــال	و	 ــم	ایران ــه	عالَ ــم	ک ــه	نمــی	گوی نیســت	البت
کمــال	بــوده،	مــی	دانــم	کــه	ایــران	دوران	فالکــت	بــار	و	بدیختی	
هــم	داشــته	ولــی	بــا	همــه	اینهــا	ایســتاده	و	مانــده	و	نامــش	جاوید	
بــوده	اســت.	ایــران	عالمــی	بــوده	کــه	در	تاریــخ	دوام	پیــدا	کــرده	
اســت	و	اینکــه	تصــور	کنیــم	هــر	کــدام	از	مــا	جــدای	از	ایــن	عالم	
هســتیم	اشــتباه	اســت.	اگــر	مــی	شــد	جامعــه	ای	وجــود	داشــته	
باشــد	کــه	همــه	مــردم	مطابــق	عقــل	و	خودآگاهــی	زندگــی	کنند	
شــاید	جامعــه	بــدی	نمــی	شــد	ولــی	چــه	کنیــم	کــه	نمــی	شــود.	
اگــر	چــه	حتــی	اگــر	چنیــن	مــی	شــد	بــا	یــک	جامعــه	غمگیــن،	
افســرده	و	بــی	احســاس	مواجــه	بودیــم.	جامعــه	نمــی	توانــد	مثــل	

ربــات	باشــد.
چهــره	مانــدگار	فلســفه	اضافــه	کــرد:	اینکــه	قــرار	باشــد	منیــت	
داشــته	باشــیم	ولــی	تعلــق	بــه	کشــور	نداشــته	باشــیم	فضیلــت	
ــران	را	 ــم	کــه	مــن	ای ــه	همیــن	جهــت	هــم	مــی	گوی نیســت.	ب
نمــی	شناســم	و	تحقیــق	نکــردم	ولــی	بــه	عنــوان	یــک	آدم	عادی	

آن	را	دوســت	دارم	و	رگ	و	پــی	و	اســتخوانم	بــه	اینجــا	تعلــق	دارد.	
رابطــه	مــن	بــا	ایــران	مثــل	رابطــه	هــر	کــدام	از	مــا	بــا	مادرمــان	
اســت.	مگــر	مــی	توانیــم	ایــن	رابطــه	را	قطــع	کنیــم	کــه	بشــود	

رابطــه	بــا	ایــران	را	قطــع	کــرد.
وی	در	پایــان	گفت:مــن	نمــی	گویــم	مدرنیتــه	را	رهــا	کنیــم	چون	
نمــی	شــود.	اگــر	هــم	بــا	آن	مخالفتــی	نمــی	کنــم	دلیلــش	ایــن	
اســت	کــه	امــکان	رهــا	کــردن	آن	وجــود	نــدارد.	آرزوی	اینکه	همه	
آزادی	هــای	فــردی	و	حقــوق	بشــر	بــرآورده	شــود	یک	چیز	اســت	
امــکان	هــای	بــرآورده	شــدن	آن	چیــز	دیگــری	اســت.	تفکــر	بــه	
مــا	اینکــه	امــکان	هــای	عمــل،	فکــر	و	نظــر	چیســت	را	بــه	مــا	

نشــان	مــی	دهــد.
موســی	غنــی	نــژاد	عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	صنعــت	نفــت	
ــن	 ــخنران	ای ــر	س ــوان	دیگ ــه	عن ــاد	ب ــوزه	اقتص ــناس	ح و	کارش
ــوم	 ــل	مرح ــی	مث ــراد	مختلف ــرب،	اف ــاره	غ ــت:	درب ــم	گف مراس
فروغــی	مطلــب	نوشــته	انــد	ولــی	کتابــی	کــه	دکتــر	طباطبایــی	
ــودن	 ــل	ب ــران	نوشــته	از	جهــت	کام ــه	غــرب	در	ای ــاره	تجرب درب
ــی	 ــن	خیل ــل	مقایســه	نیســت	و	م ــاب	دیگــری	قاب ــچ	کت ــا	هی ب
چیزهــا	دربــاره	اندیشــه	غربــی	را	از	ایــن	کتــاب	یــاد	گرفتــم.	ســید	
جــواد	طباطبایــی	مفهومــی	طــرح	کــرد	کــه	بســیار	تازگــی	دارد	
آن	هــم	مفهــوم	جدیــد	در	قدیــم	اســت.	ایشــان	آنچــه	کــه	راجــع	
بــه	ملیــت	مطــرح	کــرده	انــد	مفهــوم	بســیار	جدیــدی	اســت.	مــا	
ــا	نــوع	جدیــدی	از	مفهــوم	ملیــت	ســر	و	کار	 در	کتــاب	ایشــان		ب
داریــم	کــه	در	اندیشــه	غربــی	آن	را	پیــدا	نمــی	کنیــم.	چیــزی	کــه	
طباطبایــی	راجــع	بــه	غــرب	مــی	گوید	بــا	مفهــوم	ملیــت	متفاوت	
اســت.	هیــچ	فــردی	بــدون	هویــت	وجــود	نــدارد.	انســان	بــدون	
تعلقــات	اعتقــادی	و	ارزشــی،	انســان	نیســت.	توجه	داشــته	باشــید	
کــه	مــا	ناســیونالیزم	ایرانــی	نداریــم	آنچــه	مــا	داریــم	ایرانیــت	و	

آگاهــی	ملیــت	اســت.
وی	افــزود:	آزادی	فــردی	بســیار	مهــم	اســت	ولــی	جهــان	وطنــی	
هــم	اگــر	جایــگاه	داشــته	باشــد	بــه	معنــای	اقتصــادی	و	سیاســی	
ــن	فکــر	نمــی	 ــی.	م ــای	فرهنگــی	و	هویت ــه	معن ــود	ن ــد	ب خواه
کنــم	چیزهایــی	کــه	تحــت	عنــوان	ناســیونالیزم	ایرانــی	درســت	
کــرده	انــد	ربطــی	بــه	مــا	و	آثــار	طباطبایــی	داشــته	باشــد.	ارزش	
کار	ایشــان	فراتــر	از	ایــن	حرفهــا	اســت.	بنابراین	خواهشــمندم	که	
چــه	طرفــداران	اســتاد	و	چــه	مخالفــان	او	عنــوان	برچســب	هایــی	

مثــل	ناســیونالیزم	را	بــه	ایشــان	نچســبانند.
ــر	 ــدی	وزی ــاس	آخون ــون	عب ــری	چ ــراد	دیگ ــم	اف ــن	مراس در	ای
ــت	اهلل	 ــی	و	حکم ــالم	داوود	فیرح ــت	االس ــازی،	حج راه	و	شهرس

ــد. ــخنرانی	کردن ــتند	و	س ــور	داش ــز	حض ــی	نی مالصالح

زلزله های تاریخ از زلزله های طبیعی سهمگین تر است
حکمــت	اهلل	مالصالحــی	اســتاد	باســتان	شناســی	دانشــگاه	تهران	
ــاره	قلنــدر	دو	اقلیــم	کــه	همــان	 گفــت:	وضــوع	ســخن	مــن	درب
ــی	در	 ــی	نمــی	دان ــی	باشــد.	وقت ــی	اســت،	م ســیدجواد	طباطبای
ــو	 ــی	اراده	و	عــزم	و	آگاهــی	در	ت ــخ	ایســتاده	ای	وقت کجــای	تاری
ــه	چــه	تاریــخ	و	فرهنگــی	هســتی	 نیســت	کــه	بدانــی	متعلــق	ب
وقتــی	نمــی	دانــی	در	چــه	عصــری	زندگــی	مــی	کنــی	هــر	کــه	
ــواب	 ــک	خ ــون	ی ــو	چ ــی	ت ــن	وضع ــاش	در	چنی ــی	ب ــی	خواه م
آلــوده	و	خــواب	گــرد	خطرنــاک	هســتی	کــه	نمــی	دانــد	کجــای	
تاریــخ	ایســتاده	اســت.	مــا	در	هیــچ	دوره	ای	به	انــدازه	االن	شــاهد	
شکســتن	اندیشــه	هــای	کهنــه	در	برابــر	اندیشــه	هــای	نــو		نبوده	
ایــم.	همیشــه	در	تاریــخ،	تیــغ	برنــده	پرســش	هــای	تــازه	،	پاســخ	
ــد	کــه	 ــد	بدانی ــر	مــی	خواهی ــه	را	شکســته	اســت.	اگ هــای	کهن
یــک	جامعــه	شــاداب	اســت	یــا	افســرده	از	روی	پاســخ	هــای	آن	

جامعــه	بــه	پرســش	هــا	متوجــه	ایــن	امــر	شــوید.
ــی	از	 ــر	در	یک ــال	حاض ــه	در	ح ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب مالصالح
ــه	خیزتریــن	اعصــار	بشــر	زندگــی	مــی	کنیــم	ادامــه	داد:	در	 زلزل
ــی	 ــخ	زندگ ــن	ادوار	تاری ــاک	تری ــی	از	خطرن ــال	حاضــر	در	یک ح
ــخ	 ــره	تاری ــان	چه ــر	آنچن ــده	اخی ــن	3-4	س ــم.	در	ای ــی	کنی م
جهانــی	بــه	یــک	چهــره	جهــان	شــمول	تغییــر	کــرده	کــه	گاهــی	
احســاس	مــی	کنیــم	انســان	هــای	دیگــری	از	یک	کــره	دیگــر	در	

ــد. اینجــا	ســکنی	گزیــده	ان
ــخ	از	 ــای	تاری ــه	ه ــه	داد:	زلزل ــران	ادام ــگاه	ته ــتاد	دانش ــن	اس ای
ــدازه	 ــه	گ ــی	ک ــر	اســت.	وقت ــی	ســهمگین	ت ــای	طبیع ــه	ه زلزل
هــای	تاریــخ	از	وجــود	مــا	برمــی	خیزنــد	و	روی	پوســته	ســرد	کره	
زمیــن	مــی	نشــینند	ســبک	هــا	و	صــورت	هــای	جدیــدی	آغــاز	
مــی	شــوند.	تــا	پیــش	از	دوره	جدیــد	تمــام	تمــدن	هــا	و	جوامــع	
درون	جغرافیــای	تاریخــی	خــود	زندگــی	مــی	کردنــد	و	هر	کســی	
ــی	 ــا	وقت ــت،	ام ــکنی	داش ــودش	س ــگ	خ ــخ	فرهن ــه	تاری در	خان
زلزلــه	مــدرن	شــدن	بــه	پــا	شــد،	همــه	مرزهــا	شکســته	شــدند	و	
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مــا	بــا	تداخل	هــای	عجیبــی	مواجــه	شــدیم.	یکــی	از	ایــن	تداخــل	
ــم.	در	 ــی	کنی ــم	زندگ ــک	آن	در	دو	اقلی ــه	در	ی ــن	اســت	ک ــا	ای ه
چنیــن	شــرایطی	فقط	انســان	هــای	اندکــی	می	ماننــد	و	مســیر	را	
تغییــر	مــی	دهند.تاریــخ	هــم	همیشــه	بــه	دســت	ایــن	انــدک	هــا	
ســاخته	شــده	است.ســید	ج.د	طباطبائــی	هــم	جــزو	ایــن	انــدک	

هاســت.
وی	افــزود:	طوفــان	بــه	پــا	خواســته	در	غــرب	فرزنــدان	مــا	را	هــم	
وارد	آن	کانــون	کــرد.	تصــور	کنیــد	کــه	در	یــک	اقلیــم	و	جغرافیــا	
ــای	دیگــری	 ــرار	اســت	کــه	درون	جغرافی ــد	ق ــم	و	بع ریشــه	داری
ــفه	درس	 ــر	و	فلس ــزرگان	فک ــیاری	از	ب ــم	و	از	بس ــی	کنی زندگ
ــت	 ــرات	تفکرات ــی	ســتون	فق ــا	آنهــا	باشــی	ول ــم	اینکــه	ب بگیری
ــتاده	ای	 ــخ	ایس ــای	تاری ــی	کج ــی	و	بدان ــل	بمان ــکند	و	اصی نش
ــدر	و	 ــن	قلن ــی	چنی ــیدجواد	طباطبای ــتی	و	س ــدر	هس ــی	قلن یعن
بزرگــی	اســت.	در	هیــچ	دوره	ای،	تاریــخ	زندگــی	بشــر	تــا	ایــن	حد	

ــوده	اســت. شــکننده	نب
مالصالحــی	در	پایــان	اضافــه	کــرد:	ســیدجواد	طباطبایــی	
آتالنتیــس	بــه	پــا	خواســته	در	غــرب	را	رصــد	کــرد	ولــی	فراموش	
ــی	از	 ــم	اســت.	او	وقت ــم	و	اقلی ــدام	عال ــه	ک ــق	ب ــه	متعل ــرد	ک نک
ــه	 ــود	دارد	ن ــش	وج ــا	در	درون ــد	واقع ــی	گوی ایرانشــهر	ســخن	م
اینکــه	فقــط	بحث	نظــری	بکنــد.	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	اینجا	
مســئله	ناســیونالیزم	نیســت	بلکــه	مســئله	گفتــن	واقعیــت	هــا	و	
دیــدن	خطرهاســت.	فیلســوف	قلنــدر	مــا	زیــر	دو	آســمان	زیســته	
و	در	دو	ســنت	متفــاوت	زندگــی	کــرده	اســت	یکــی	را	فهمیــده	و	

ــرده	اســت. ــق	درک	ک ــری	را	عمی دیگ

ــران  ــه ای ــزی را ب ــی فانت ــران شناس ــی ای طباطبائ
ــرد ــل ک ــفی تبدی ــی فلس شناس

حجــت	االســالم	داوود	فیرحــی	دانشــیارعلوم	سیاســی	دانشــگاه	
ــر	 ــا	ذک ــود	را	ب ــخنان	خ ــه	س ــن	جلس ــخنرانان	ای ــران	از	س ته
ــادم	هســت	کــه	در	 ــاز	کــرد	و	گفــت:	ی یــک	خاطــره	علمــی	آغ
ســال	۶۹	تــا	۷3	ایشــان	در	دانشــکده	حضــور	داشــتند	و	آن	زمــان	
ــان	دوران	آوازه	ســید	واد	 ــم	در	هم ــا	دانشــجوی	لیســانس	بودی م
طباطبایــی	در	دانشــکده	پیچیــده	بــود	و	کتــاب	»درآمدی	فلســفی	
بــر	تاریــخ	اندیشــه	سیاســی	در	ایــران«		ایشــان	منتشــر	شــده	بود.
انتشــار	ایــن	کتــاب	نشــان	از	تولــد	یــک	اندیشــه	بــزرگ	داشــت	و	
معلــوم	بــود	کــه	قــرار	اســت	ایــن	راه	ادامــه	پیــدا	کنــد.	در	همــان	
دوران	ســه	گانــه	اول	دکتــر	طباطبایــی	بــه	بــازار	پژوهــش	عرضــه	
شــد	و	نشــان	از	آن	داشــت	کــه	قــرار	اســت	بــه	تدریــج	کتابهــای	

دیگــری	از	ایشــان	منتشــر	شــود.
ــه	 ــه	ک ــوان	طلب ــه	عن ــن	ب ــای	م ــزه	ه ــی	از	انگی ــزود:	یک وی	اف
ــور	 ــم	حض ــه	بده ــی	را	ادام ــوم	سیاس ــته	عل ــد	رش ــث	ش باع
ــکده	 ــان	در	دانش ــودن	ایش ــم	ب ــود.	ه ــکده	ب ــیدجواد	در	دانش س
فرصــت	و	نعمــت	بــود	هــم	نبودنشــان	چــون	فرصــت	پیــدا	مــی	
کردنــد	کــه	بنویســند.	در	همان	زمــان	در	دانشــکده	علوم	سیاســی	
دانشــگاه	تهــران	گرایــش	هــای	مختلفــی	وجــود	داشــت؛		یکــی	

ــن	 ــخ.	در	ای ــش	تاری ــری	گرای ــی	و	دیگ ــه	شناس ــش	جامع گرای
میــان	شــاخه	اندیشــه	یتیــم	مانــده	بــود	و	جهــت	خاصی	نداشــت.	
بــا	حضــور	دکتــر	طباطبایــی	ایــن	گرایــش	تقویــت		و	مطرح	شــد.	
هنــوز	هــم	کــه	هنــوز	اســت	ســایه	ایشــان	بــر	ســر	ایــن	رشــته	

ــود	دارد. وج
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	ادامــه	داد:	حضــور	طباطبایــی	از	چند	
ــی	را	 ــیار	مهم ــان	بحــث	بس ــه	ایش ــود.	اول	اینک ــم	ب ــت	مه جه
درون	یــک	مثلــث.	ایــران،	اســالم	و	تجــدد	مطــرح	کردنــد.	عالوه	
ــه	پرســش	هــای	 ــن	ایشــان	توانســتند	مســائل	امــروز	را	ب ــر	ای ب
فلســفی	تبدیــل	کننــد.	بــه	عبــارت	دیگــر	مســائلی	را	کــه	از	حالت	
ایدئولوژیــک	خــارج	شــده	بــود	بــه	یک	مســئله	فلســفی	تبدیــل		و	
قابــل	تامــل	کردنــد.	بــه	عنــوان	نمونــه	ایشــان،	ایــران	شناســی	
ــد.	 ــفی	کردن ــی	فلس ــران	شناس ــک	ای ــه	ی ــل	ب ــزی	را	تبدی فانت
ــه	 ــع	آن	از	جمل ــدرن	و	مشــکالت	و	موان ــت	م ــران،	وطــن،	دول ای
بحــث	هایــی	بــود	کــه	ایشــان	در	قالــب	پرســش	هــای	فلســفی	
مطــرح	کردنــد.	ویژگــی	دیگــر	اســتاد	طباطبایــی	ادبیــات	شــفاف	
و	روشــن	ایشــان	بــود.	بنــده	همیشــه	از	ابیــات	تنــد	و	تیــز	و	بــی	

تعــارف	ایشــان	لــذت	مــی	بــردم	و	بســیار	برایــم	جالــب	بــود.
حجــت	االســالم	فیرحــی	تصریــح	کــرد:	در	مقابــل	ایــن	ادبیــات	
صریــح،	کســانی	کــه	ســخنان	ایشــان	را	مــی	شــنیدند	دو	دســته	
ــت	 ــیرها	و	برداش ــدار	تفس ــه	طرف ــرادی	ک ــته	اول	اف ــدند.	دس ش
هــای	ایشــان	بودنــد	و	ســعی	مــی	کردنــد	ایــن	ادبیــات	را	بســط	
دهنــد.	دســته	دوم	افــرادی	بودنــد	کــه	بــه	تدریــج	بــه	مخالفــت	
بــا	دیــدگاه	دکتــر	پرداختنــد.	بــه	هــر	حــال	حاکــم	شــدن	فضــای	
اندیشــه	پژوهــی	در	آن	دوران	از	نعمــت	حضــور	اســتاد	بــود	و	جنب	

ــادی	را	در	دانشــگاه	ایجــاد	مــی	کــرد. و	جــوش	زی
ــک	 ــه	ی ــت:	اینک ــران	گف ــگاه	ته ــی	دانش ــوم	سیاس ــیار	عل دانش
ــه	 ــد	و	ب ــف	را	بربیانگیزان ــق	و	مخال ــای	مواف ــمند	جریانه اندیش
ــد	 ــه	نظــر	مــی	آی تامــل	فلســفی	وادارد	نعمــت	بزرگــی	اســت.	ب
اندیشــه	هــا	و	اندیشــمندان	بــزرگ	در	عیــن	حالــی	کــه	اثرهــای	
ــی	 ــا	مشــکالتی	هــم	مواجــه	م ــد	ب ــی	کن ــد	م ــی	تولی ــا	اهمیت ب
شــود	امــا	نکتــه	ای	کــه	بایــد	بــه	آن	توجــه	داشــته	باشــیم	ایــن	
اســت	کــه	نبایــد	اندیشــه	هــای	یــک	اندیشــمند	را	بریــده	بریــده	
ــا	بخشــی	از	آن	مخالفــت	 ــا	بخشــی	از	آن	موافقــت	و	ب کنیــم	و	ب
کنیــم.	متاســفانه	ایــن	اتفــاق	دربــاره	ادبیــات	و	ایــده	هــای	دکتــر	
طباطبائــی	رخ	داده	بــه	ایــن	معنــا	کــه	برخی	بخــش	ایرانــی	گری	
صحبــت	هــای	اســتاد	را	بســیار	غلیــظ	مــی	کننــد	ولــی	بــه	بخش	
هــای	دیگــر	آن	توجــه	نمــی	کننــد.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	آثار	
اســتاد	همگــی	شــبیه	یــک	پکیــچ	و	حلقــه	هــای	بــه	هم	پیوســته	
ــا	 ــی	را	ب ــر	طباطبای ــا	اندیشــه	دکت هســتند	و	تقســیم	کــردن	آنه

چالــش	مواجــه	مــی	کنــد.

ــانی  ــوم انس ــد در عل ــتم/ بای ــت نیس ناسیونالیس
ــویم ــد ش ــد مجته جدی

ــدای	صحبــت	هــای	خــود	گفــت:	 ــی	در	ابت ســید	جــواد	طباطبای

االن	چنــد	هــزار	صفحــه	روی	میــز	مــن	اســت	کــه	انتظار	نوشــته	
ــت	 ــچ	وق ــن	کار	هی ــم	ای ــی	کن ــر	م ــی	االن	فک ــدن	را	دارد	ول ش
ممکــن	نخواهــد	بــود	بنابرایــن	امــروز	بــه	بعضــی	از	مســائل	مهم	

و	اساســی	اشــاره	مــی	کنــم.
وی	ادامــه	داد:	در	مــورد	بــد	بــودن	دانشــگاه	تهــران	ســخن	گفتــه	
ــن	اســت	کــه	دانشــگاه	 ــه	نشــده	ای ــا	آنچــه	گفت شــده	اســت	ام
ــا	 ــی	م ــام	اجتماع ــد.	در	نظ ــیس	ش ــی	تاس ــه	ضرورت ــران	ب ته
اشــکاالتی	ظاهــر	مــی	شــد	کــه	بــا	امکانــات	قدمــای	مــا	قابــل	
تحلیــل	نبــود.	اینکــه	گفتــه	شــده	باشــد	دانشــگاه	تهــران	پرچــم	

ــی	ربطــی	اســت. ــران	اســت	حــرف	ب غــرب	زدگــی	ای
وی	افــزود:	دانشــگاه	تهــران	در	زمانــی	تاســیس	شــد	کــه	نظــام	
ــا	 ــود.	ب ــه	ایســتاده	ب ــود	ک ــرن	ب ــار	ق ــا	چه ــران	ســه	ی علمــی	ای
علــوم	قدمــا	نمــی	شــد	کــه	مــردم	را	از	بیمــاری	نجــات	داد	و	ایــن	

امــر	باعــث	شــد	مدرســه	طــب	و	درمــان	جدیــد	پدیــد	بیایــد.
ــری	 ــای	دیگ ــاق	در	ج ــن	اتف ــزود:	همی ــی	اف ــیدجواد	طباطبای س
ــی	از	شــمال	و	 ــدرت	جهان ــه	دو	ق ــود	ک ــی	ب ــاد	و	آن	جای هــم	افت
جنــوب	کشــور	را	تســخیر	کــرد.	آخریــن	کوشــش	هایــی	که	شــد	
تــا	کســانی	بتواننــد	بــر	مبنــای	نظــام	قدیــم	فکــری	مــا	بــه	مقابله	
بــا	آنهــا	بپردازنــد	توســط	قائــم	مقــام	و	امیرکبیــر	صــورت	گرفــت.
وی	افــزود:	ســفیر	انگلیــس	در	گــزارش	خــود	در	مــورد	قائــم	مقــام	
ایــن	تعبیــر	را	بــه	کار	مــی	بــرد	کــه	او	بــه	مــن	گفــت	»مــن	اجازه	
نمــی	دهــم	کــه	قراردادهایــی	کــه	بــه	مــا	تحمیــل	شــده	انجــام	
شــود،	بــه	مــردی	یــا	نامــردی!«	قائــم	مقــام	مــی	دانســت	کــه	در	
یــک	جاهایــی	چیزهایــی	بــه	او	تحمیــل	مــی	شــود	امــا	کوشــش	

مــی	کــرد	کــه	اجــازه	ندهــد	اینهــا	عملــی	شــود.
ــی	 ــوده	اســت	چــون	ایران ــزود:	اصــل	قراردادهــا	فارســی	ب وی	اف
هــا	انگلیســی	بلــد	نبودنــد.	قائــم	مقــام	توصیــه	مــی	کنــد	»وقتی	
مــی	خواهیــد	قــرار	داد	بنویســید	کلمــات	را	چنــان	مبهــم	بــه	کار	
ببریــد	کــه	بعــداً	بتوانیــم	دبــه	کنیــم.«	ایــن	در	ادامــه	همــان	بحث	
مــردی	و	نامــردی	قائــم	مقــام	اســت	کــه	مــی	گویــد	بایــد	طوری	
ــرارداد	را	بنویســیم	کــه	بعــداً	بتوانیــم	بیشــترین	حــق	را	طلــب	 ق

کنیــم.
ــت	 ــن	وضعی ــام	ای ــم	مق ــد	از	قائ ــت:	بع ــی	گف ســیدجواد	طباطبای
ــا	وقتــی	کــه	مدرســه	علــوم	سیاســی	بــه	وجــود	 از	بیــن	رفــت	ت
آمــد	و	برخــالف	آنچــه	جــالل	آل	احمــد	مــی	گفت	نشــان	ســلطه	

نبــود.
وی	ادامــه	داد:	مــا	در	حــوزه	اندیشــه	شکســت	خــورده	بودیــم	
و	مناســبات	دنیــای	جدیــد	را	متوجــه	نمــی	شــدیم	پــس	بایــد	
مدرســه	علــوم	سیاســی	تاســیس	مــی	شــد	چراکــه	خــالء	چنــد	

ــود. دهــه	ای	ایجــاد	شــده	ب
ــگاه	 ــی	دانش ــوم	سیاس ــوق	و	عل ــکده	حق ــورد	دانش وی	در	م
ــا	تقلیــد	 ــا	تقلیــد	زاده	شــد	و	ب تهــران	گفــت:	ایــن	دانشــکده	ب

ــد. ــد	کن ــد	تولی ــی	توان ــزی	را	نم ــت	و	چی ــرده	اس م
ــگاه	 ــم	و	دانش ــاز	کردی ــگاه	را	ب ــه	دانش ــا	مقلدان ــت:	م وی	گف
ــد	و	 ــای	جدی ــم	دنی ــای	مه ــام	دانشــگاه	ه ــر	خــالف	تم ــا	ب م
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ــه	 ــر	پای ــی	ب ــود.	یعن ــه	ســوار	نب ــر	حــوزه	علمی ــا	ب ــًا	اروپ عمدت
ــکل	 ــگاه	ش ــه	دانش ــود	ک ــه	نب ــوزه	علمی ــی	ح ــل	علم حاص
ــر	 ــود	و	دیگ ــه	ب ــی	شــکل	گرفت ــت.	اینجــا	گسســت	علم گرف
ــد. ــا	پاســخ	ده ــه	ســواالت	م ــه	نمــی	توانســت	ب حــوزه	علمی
ــم	 ــی	مه ــرا	فاراب ــه	چ ــش	ک ــن	پرس ــرح	ای ــا	ط ــی	ب 	طباطبای
اســت	گفــت:	فارابــی	معلــم	ثانــی	اســت.	نظــر	مــن	ایــن	اســت	
ــن	 ــر	ای ــر	دیگ ــت.	نظ ــالمی	اس ــفه	اس ــس	فلس ــه	او	موس ک
اســت	کــه	فارابــی	موســس	فلســفه	سیاســی	در	دوره	اســالمی	
ــان	 ــای	ســنت	یون ــر	مبن ــه	ب ــی	او	کســی	اســت	ک اســت.	یعن
کــه	بــه	ایــران	منتقــل	شــده	بــود	کوشــش	کــرد	بحث	فلســفی	

ــود. ــن	ب ــال	آخری ــن	ح ــن	و	در	عی ــد.	او	اولی کن
ــان	 وی	ادامــه	داد:	افالطــون	موســس	فلســفه	سیاســت	در	یون
ــای	 ــای	پ ــا	در	ج ــن	پ ــد	م ــی	گوی ــی	م ــت	و	فاراب ــوده	اس ب
ــود	 ــن	دلیــل	موســس	ب ــه	ای ــی	ب افالطــون	مــی	گــذارم.	فاراب
ــی	 ــفه	سیاس ــس	فلس ــون	موس ــای	افالط ــای	پ ــا	در	ج ــه	پ ک

ــت. گذاش
وی	گفــت:	مــن	بــا	ورودم	بــه	دانشــکده	حقــوق	و	علــوم	
سیاســی	متوجــه	موضوعــی	شــدم	کــه	هیــچ	دانشــجوی	علــوم	
ــدا	 ــود.	مــن	در	ابت ــده	آن	موقــع	متوجــه	نشــده	ب سیاســی	خوان
ــوق	در	 ــل	حق ــری	مث ــم	دیگ ــر	عل ــودم	و	ه ــده	ب ــوق	خوان حق
ــی	در	 ــن	اصول ــی	چنی ــی	زد	ول ــرف	م ــی	ح ــک	اصول ــورد	ی م
رشــته	علــوم	سیاســی	نبــود.	مــن	احســاس	کــردم	عالــم	علــم	
ــرون	 ــی	بی ــوم	سیاس ــکده	عل ــد	از	دانش ــی	توان ــت	نم سیاس

ــد. بیای
ــرا	در	 ــاالت	م ــالمی	مق ــیخ	االس ــر	ش ــت:	دکت ــی	گف طباطبای
ــود	و	پیشــنهاد	داد	کــه	مــن	را	اســتخدام	 مــورد	هــگل	دیــده	ب
ــا	 ــرن	1۹	اروپ ــاره	ق ــی	درب ــم	درس ــی	خواه ــت	م ــد	و	گف کن
اضافــه	کنــم	و	چــون	تــو	ایــن	را	خوانــده	ای	فکــر	کــردم	کــه	
ــس	 ــی	رئی ــی	حبیب ــس	از	آن	نجفقل ــا	پ ــی.	ام ــا	بیای ــه	اینج ب
ــا	خــود	13	نفــر	را	از	تربیــت	مــدرس	آورد	و	 دانشــکده	شــد	و	ب

ــد. ــل	ش ــی	تعطی ــای	قبل ــه	کاره هم
ــده	 وی	گفــت:	مــن	بعــد	از	چنــد	ســال	متوجــه	شــدم	کــه	فای
ای	نــدارد.	مــا	مــی	بایســت	بتوانیــم	در	علــوم	جدیــد	مخصوصــًا	
ــه	 ــی	متوج ــیم،	ول ــاد	برس ــه	اجته ــد	ب ــانی	جدی ــم	انس در	عل

ــن	شــدنی	نیســت. شــدم	ای
ــدم	و	 ــراج	ش ــگاه	اخ ــن	از	دانش ــه	م ــس	از	اینک ــت:	پ وی	گف
ــاه	 ــد	از	شــش	م ــد،	بع ــه	دانشــکده	آم ــارف	ب ــر	ع ــی	دکت مدت
پیغــام	داد	کــه	پیــش	او	بــروم،	مــن	بــا	اکــراه	زیــاد	وارد	
دانشــگاه	شــدم	و	او	را	دیــدم.	گفــت	کــه	شــکایت	نکــردی	و	مــا	
نمی	توانیــم	رســیدگی	کنیــم	و	مــن	هــم	گفتــم	ادعایــی	نــدارم	
ــه	مــن	گفــت	از	نظــر	مدیریتــی	 ــم.	او	هــم	ب کــه	شــکایت	کن
ــم.	 ــیدگی	کن ــم	رس ــن	نمی	توان ــی	م ــکایت	نکن ــو	ش ــر	ت اگ
ــن	 ــه	م ــد	ب ــم	اتهــام	نشــدم.	شــما	بای ــوز	تفهی ــم	مــن	هن گفت
ــد	 ــت	می	گوین ــم.	گف ــی	بکن ــن	اعتراض ــا	م ــد	ت ــبتی	بدهی نس
ــه	 ــم	ب ــن	ه ــرال	هســتی.	م ــک	و	لیب ــرا	و	الیی ــو	ملی	گ ــه	ت ک
ــما	 ــه	ش ــم	ک ــن	را	گفت ــالف	ای ــی	خ ــم	ک ــارف	گفت ــاب	ع جن
ــراری	 ــن	اص ــم	م ــارف	گفت ــای	ع ــه	آق ــد؟	ب ــف	کرده	ای کش

ــت. ــرای	بازگش ــدارم	ب ن
وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	حــرف	عوامانــه	بحثــی	وجــود	دارد	کــه	
ــره	رایــج	نظــام	علمــی	مــا	صحبــت	 کســی	کــه	بیــرون	از	دای
ــی	 ــه	م ــا	ن ــبانند.	آنه ــی	چس ــه	او	م ــم	را	ب ــن	مفاهی ــد،	ای کن
ــرا	چیســت.	 ــی	گ ــد	مل ــی	دانن ــه	م ــرال	چیســت	و	ن ــد	لیب دانن
ــز	دیگــری	 ــن	چی ــم	و	بحــث	م ــرا	نداری ــی	گ ــران	مل ــا	در	ای م
بــود.	بحثــی	کــه	مــن	ســعی	کــردم	بگویــم	ایــن	بــود	کــه	اگــر	
بخواهنــد	دانشــگاه	محــل	دانشــی	باشــد	کــه	مــال	آن	کشــور	

ــی	باشــد. ــد	نخســت	ایران باشــد،	بای
ــخص	 ــود	را	مش ــوع	خ ــد	موض ــر	نتوانی ــت:	اگ ــی	گف طباطبای
ــگاه	 ــد.	دانش ــیس	کنی ــم	تاس ــت	عل ــد	توانس ــد،	نخواهی کنی
ــود	 ــت	خ ــای	درس ــگاه	در	معن ــد	دانش ــی	توان ــی	م ــران	وقت ای
ــران	 ــد	و	آن	ای ــته	باش ــم	داش ــوع	مه ــک	موض ــه	ی ــد	ک باش

ــت. اس
وی	ادامــه	داد:	بعضــی	از	دانشــگاه	هــای	انگلیــس	و	فرانســه	در	
ادامــه	نظــام	علمــی	قدیــم	اســت.	امــا	در	جاهایــی	کــه	ســنت	
دانشــگاهی	قدیــم	هــم	وجــود	داشــته	وقتــی	شــرایط	بحرانــی	
پیــدا	مــی	شــد	در	مــورد	دانشــگاه	دوبــاره	اندیشــیده	انــد.	ایــن	
وضعیــت	در	فرانســه	اتفــاق	نیفتــاد	ولــی	در	آلمــان	رخ	داده	کــه	

در	آنجــا	فیلســوف	دانشــگاه	داریــم.
ــم	در	 ــرن	نوزده ــاز	ق ــه	در	آغ ــگاهی	ک ــت:	آن	دانش وی	گف
آلمــان	تولیــد	شــد	بــا	نظــام	خــود	همخــوان	نبــود	و	لــذا	دوبــاره	
ــا	از	 ــور	م ــم	در	کش ــول	عل ــد.	تح ــر	کردن ــه	آن	فک ــبت	ب نس
ــات	از	 ــی	جه ــه	از	بعض ــت	بلک ــس	نیس ــه	و	انگلی ــوع	فرانس ن
نــوع	آلمــان	اســت.	مــا	در	شــرایط	بحرانــی	دانشــگاه	تاســیس	
ــفی	 ــث	فلس ــگاه	بح ــورد	دانش ــم	در	م ــی	توانی ــم	و	نم کردی

ــم. نکنی
ــش	 ــم	و	دان ــی	عل ــت	بحران ــا	وضعی ــزود:	ب ــی	اف طباطبای
ــائل	 ــا	مس ــد	ب ــی	توان ــش	نم ــم	و	دان ــه	عل ــران	و	اینک در	ای
اجتماعــی	ایــران	ارتبــاط	بگیــرد،	-در	ســال	هــای	طوالنــی	
ــه	 ــیدم	ک ــه	رس ــن	نتیج ــه	ای ــدم-	ب ــارج	گذران ــه	در	خ ک
ــزی	نیســت	کــه	یــک	 حــرف	روســو	اســت.	دموکراســی	چی
روزه	بیایــد	بلکــه	بایــد	چــوب	هــای	زیــر	بغــل	داشــته	باشــد	

ــتد. ــد	بایس ــه	بتوان ک
وی	ادامــه	داد:	مــن	متوجــه	شــده	بــودم	زیربنــای	نظــام	ســنتی	
ــد	هــم	نتوانســتیم	 ــه	اســت.	مــا	از	دنیــای	جدی مــا	از	بیــن	رفت
هیــچ	چیــزی	بــه	صــورت	مجتهدانــه	بگیریــم.	بعــد	از	5	ســال	
کــه	مــا	دانشــجو	بــه	خــارج	فرســتادیم	هیــچ	زبانــی	را	درســت	
ــاد	گرفتیــم	کــه	ترجمــه	هــای	 نیاموختیــم.	انگلیســی	کمــی	ی
مــا	نشــان	مــی	دهــد	کــه	پــر	از	غلــط	اســت	چراکــه	انگلیســی	
ــول	 ــتیم	تح ــم	نتوانس ــان	ه ــن	زب ــت.	در	ای ــوام	اس ــان	ع زب
بزرگــی	انجــام	دهیــم.	مــا	نصفــی	انگلیســی	و	نصفــی	فارســی	
بلدیــم	و	ایــن	باعــث	شــده	راه	بــه	جایــی	نبریــم.	تولیــد	علمــی	
ــه	تــالش	نمــی	 ــن	زمین ــم	و	دانشــگاه	در	ای بســیار	کمــی	داری

ــد. کن
وی	افــزود:	اول	از	همــه	بایــد	بفهمیــم	فارابــی	چــه	مــی	گویــد.	
ــن	دو	عصــای	 ــد.	ای ــت	چــه	مــی	گوی ــم	کان دوم	اینکــه	بفهمی
ــوژی	و	ســیطره	آن	در	نیمــه	دوم	 دســت	ماســت.	آمــدن	ایدئول
دهــه	40	و	دهــه	50	در	ایــن	جهــت	بــود	کــه	مــا	نــه	فارابــی	و	

نــه	دکارت	و	نــه	کانــت	را	فهمیدیــم.
ــی	 ــه	جای ــه	ب ــن	ک ــل	م ــرح	مفص ــت:	دو	ط ــی	گف طباطبای
ــت	و	دوم	 ــران	چیس ــه	اواًل	ای ــت	ک ــن	اس ــید	ای ــد	رس نخواه
ــن	دو	 ــزاع	ای ــل	ن ــم	مح ــر	بتوانی ــت.	اگ ــرب	چیس ــه	غ اینک

ــه	 ــیم	ک ــی	رس ــه	م ــن	مرحل ــه	ای ــازه	ب ــم	ت ــل	کنی را	تحلی
ــت. ــم	چیس ــد	عل ــروع	تولی ــات	ش مختص

ــگاه	 ــک	مشــکل	ن ــوان	ی ــه	عن ــران	ب ــه	ای ــد	ب ــزود:	بای وی	اف
کــرد	نــه	یــک	مســئله.	ایــران	بــه	ایــن	اعتبــار	مشــکل	اســت	
ــه	 ــن	ک ــل	ای ــده	اســت.	دلی ــت	خارجــی	پیچی ــک	واقعی ــه	ی ک
ــن	اســت	کــه	مــن	 ــده	نمــی	شــود	ای حــرف	هــای	مــن	فهمی
ــن	 ــه	م ــر	ب ــم	و	اگ ــی	زن ــرف	نم ــج	ح ــانی	رای ــوم	انس در	عل
ناسیونالیســت	گفتــه	شــود	بایــد	بگویــم	کــه	مــن	ناسیونالیســت	

ــتم. نیس
ــه	 ــت	تاریخــی	اســت	ک ــک	واقعی ــا	ی ــه	داد:	بحــث	م وی	ادام
ــت	 ــد	واقعی ــاد	کن ــودش	را	ایج ــم	خ ــه	مفاهی ــی	ک ــل	از	آن قب
خــود	را	ایجــاد	کــرده	اســت.	در	ایــران	ملــت	بــود	ولــی	کلمــه	
ــود.	 ــا	نب ــی	کلمــه	آنه ــود	ول ــت	و	رنســانس	ب ــود.	دول ــت	نب مل
ــود	و	اینهــا	واقعیــت	 ــاده	ب ــا	افت ــخ	م ــاق	مهــم	در	تاری ــن	اتف ای
ــه	 ــه	ب هــای	عینــی	هســتند	کــه	باعــث	مــی	شــود	از	ایــران	ن
ــم. ــت	کنی ــوان	مشــکل	صحب ــه	عن ــوان	مســئله	بلکــه	ب عن

ــه	 ــا	مشــکل	اســت	ک ــن	معن ــه	ای ــران	ب ــت:	ای ــی	گف طباطبای
بــی	نهایــت	در	مــورد	ایــران	مــی	تــوان	بحــث	علمــی	کــرده	و	
آن	را	تعمیــق	کــرد.	هنــوز	راز	و	رمــز	آنهــا	بــرای	مــا	بــه	آســانی	

آشــکار	شــدنی	نیســت.
ــانی	در	 ــوم	انس ــه	عل ــی	و	مجموع ــوم	اجتماع ــزود:	عل وی	اف
ــت	 ــا	گف ــورد	آنه ــوان	در	م ــی	ت ــه	م ــزی	هســتند	ک ــران	چی ای
اگــر	بــرای	مــن	آب	نمــی	شــود	ولــی	بــرای	دیگــران	نــان	مــی	

ــود. ش
ــویم	 ــرب	ش ــد	در	غ ــم	مجته ــر	نتوانی ــت:	اگ ــی	گف طباطبای
نخواهیــم	توانســت	مفاهیــم	آنهــا	را	تنقیــح	کنیــم	و	مجتهدانــه	
در	مــورد	تاریــخ	خودمــان	بــه	کار	ببریــم.	لــذا	عصــای	دوم	مــا	

ــت. ــن	اس ای
ــا	 ــران	را	ب ــد	مشــکل	ای وی	ادامــه	داد:	دانشــگاه	مــا	بایــد	بتوان
ــن	 ــد.	ای ــح	ده ــش	را	توضی ــد	و	منطق ــل	کن ــا	ح ــن	دو	عص ای
ــق	 ــه	از	طری ــود	ن ــی	ش ــد	جهان ــر	روزی	بخواه ــگاه	اگ دانش
ــان	 ــم	در	جه ــد	عل ــی	در	تولی ــد	جای ــه	بای ــت	بلک ــاالت	اس مق
داشــته	باشــد	و	آن	مســتلزم	ایــن	اســت	کــه	شــما	بتوانیــد	هــم	
در	مــورد	فارابــی	و	هــم	در	مــورد	دکارت	و	کانــت	اجتهــاد	کنیــد	
و	ایــن	آغــاز	راه	تولیــد	علــم	اســت.	اگــر	منطــق	تولیــد	علــم	را	

ــدارد. ــم	وجــود	ن ــد	عل متوجــه	نباشــید	امــکان	تولی
وی	در	پایــان	گفــت:	هــدف	مــن	ایــن	بــوده	کــه	منطــق	فهــم	
خــود	را	از	نظــام	ســنتی	در	ایــران	و	تحــول	آن	بــه	دوره	جدید	از	
یــک	طــرف	و	منطــق	تحــول	فکــر	در	غــرب	را	بتوانــم	در	جایی	

بــه	هــم	تنیــده	کنــم.
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نشســت	علمــی	حــوزه	و	بایســته	هــای	دیپلماســی	
ــا	 ــه	ب ــوزه	علمی ــی	ح ــه	تمدن ــی	در	مواجه مذهب
جریــان	هــای	اهــل	ســنت	بــه	همــراه	نقــد	کتــاب	
»اطلــس	رهبــران«	کاری	مشــترک	از	پژوهشــکده	
تمــدن	توحیــدی	و	اندیشــکده	مرصــاد،	بــا	حضــور	
ــت	 ــگاه؛	حج ــوزه	و	دانش ــاتید	ح ــن	از	اس ــه	ت س
االســالم		ســید	ابوالحســن	نــواب،	آیــت	اهلل	
علیدوســت	و	حجــت	االســالم	رهــدار	برگــزار	شــد.
ــی	 ــید	عل ــالم	س ــت	االس ــه	حج ــدای	جلس در	ابت
موســوی،	رئیــس	اندیشــکده	مرصــاد،	انگیــزه	
اصلــی	گــردآوری	کتــاب	اطلــس	رهبــران	را	
ــل	 ــذ	اه ــران	متنف ــا	و	رهب ــان	ه ــاندن	جری شناس
ــدی	 ــئله	و	مشــکل	ج ــرد	و	مس ــی	ک ــنت	معرف س
ــر	 ــناخت	از	یکدیگ ــدم	ش ــن	را	ع ــن	فریقی و	آغازی
دانســت.	وی	تالیــف	کتــاب	مذکــور	را	کاری	
ــمرد. ــر	ش ــوزوی	ب ــب	ح ــرای	مخاط ــوزوی	و	ب ح
رئیــس	 نــواب	 االســالم	 حجــت	 ادامــه	 در	
دانشــگاه	ادیــان	بــه	بیــان	نظــرات	خــود	در	مــورد	
ــراز	 ــن	اب ــران	پرداخــت	و	ضم ــس	رهب ــاب	اطل کت

خوشــحالی	و	احســاس	غــرور	از	تالیــف	ایــن	کتــاب	در	حــوزه	علمیه	
ــد	از	آن	 ــوزه	دانســت	و	بع ــای	ح ــش	ه ــاب	را	از	روی ــن	کت ــم،	ای ق

ــرد. ــان	ک ــاب	بی ــورد	کت ــد	در	م ــی	چن نکات
وی	گفــت:	نکتــه	اول	اینکــه؛	اگــر	ریشــه	یابــی	ایــن	کتــاب	نســبت	
بــه	جریانهــا	عمیــق	تــر	بــود	و	بــه	صــورت	شــاخه	وار	بررســی	مــی	
ــان	اســالم	 ــام	جه ــوان،	در	تم ــان	اخ ــال	جری ــود،	مث ــر	ب ــرد	بهت ک
ــی	دارد،	در	 ــه	اخوان ــان	داده	ک ــوریه	نش ــگ	دارد،	س ــر	رن ــور	پ حض
ترکیــه	نیــز	اربــکان،	اردوغــان	اخوانــی	هســتند،	در	افغانســتان،	تمام	
جریانــات	از	جملــه	ســیاف	و	ربانــی	و	احمــد	شــاه	مســعود،	بــا	وجود	
تمــام	درگیــری	هــا،	همــه	اخوانــی	هســتند،	قاضــی	حســین	احمــد	
در	پاکســتان	اخوانــی	اســت.	اخوانــی	هــا	گســترده	تریــن	جریــان	

اهــل	ســنت	هســتند.
ــاب	را	عــدم	 ــب	خــأ	دیگــر	کت ــی	تقری ــن	عضــو	مجمــع	جهان ای
ــان	 ــت	و	جری ــالم	دانس ــان	اس ــنفکری	جه ــات	روش ــرح	جریان ط
هــای	ســلفی	و	وهابــی	و	آلبانــی	و	القاعــده	و	داعــش	را	بــه	نوعــی	
ــان	 ــکوالر	در	جه ــان	س ــنفکری	و	جری ــان	روش ــه	جری ــخ	ب پاس

ــرد. ــل	ک تحلی
وی	گفــت:	شــخصیتهای	اصلــی	جریانــات	صوفیه	مثل	نقشــبندیه،	
قادریــه،	تیجانیــه	و...	در	کتــاب	مطــرح	نشــده	انــد.	در	کتــاب	اعتماد	
بــه	منابــع	خارجــی	زیــاد	بــوده	اســت،	غربــی	هــا	دنبــال	شــخصیت	
ــرای	مــا	هســتند،	مثــال	آقــای	نایــک،	ســر	ســید	احمــد	 ســازی	ب
ــدام	 ــن	اق ــان	ای ــن	اشــکاالت	در	جری ــا	ای ــد	هســت.	ام خــان	جدی

مبــارک	چیــز	قابــل	توجهــی	نیســت.
در	بخــش	دوم	رئیــس	دانشــگاه	ادیــان	در	مــورد	دیپلماســی	مذهبی	
ایــراد	ســخن	کــرد	و	آن	را	تعبیــر	دیگــر	از	دیپلماســی	مردمــی	بــر	
ــن	و	 ــادی	تری ــن	و	بنی ــردم	قویتری ــرای	م ــن	ب ــت:	دی شــمرد	و	گف
اساســی	ترین	مســئله	اســت	کــه	اســاس	و	قاعده	درســت	سیاســت	
خارجــی	هــم	همیــن	دیــن	اســت،	سیاســت	خارجــی	مبتنی	بــر	کار	
ــای	رســمی	جوابگــو	نیســت.	دیپلماســی	 ــی	و	چهارچــوب	ه دولت
دینــی	یعنــی	برقــراری	ارتبــاط	بــا	افــراد	دیگــر	از	طریــق	اساســی	
تریــن	مســئله	کــه	همــان	دیــن	اســت	و	مبنــای	امــام	خمینــی)ره(	
ــرار	کنیــم	 ــاط	برق ــا	دیــن	مــردم	ارتب ــود.	مــا	هــم	اگــر	ب همیــن	ب
اثــرات	فرهنگــی	و	فکــری	و	ارتباطــی	دارد.	بــه	طــور	مثــال	مبنــای	
ــر	اســاس	 ــران	ب ــود.	ای ــر	اســاس	دیــن	ب ــا	بوســنی	ب ــاط	مــا	ب ارتب
دیــن	بــه	بوســنی	ورود	و	بــه	اســم	دیــن	از	آنهــا	محافظــت	کــرد.

ــردم	 ــم.	م ــردم	کردی ــرای	م ــم	ب ــر	کاری	کردی ــه	داد:	ه وی	ادام
ــورد	 ــنی	م ــا	در	بوس ــی	ه ــا	دلبســته	و	ایران ــی	ه ــه	ایران ــنی	ب بوس
ــال	 ــت	س ــد	از	هش ــراق	بع ــران	و	ع ــروز	ای ــتند.	ام ــرام	هس احت

ــد	چــون	مــردم	روابــط	را	خــوب	حفــظ	 جنــگ	روابــط	خوبــی	دارن
کردنــد.	اصیــل	تریــن	و	ماندگارتریــن	دیپلماســی	مذهبــی،	برقراری	

ــی	اســت. ــای	دین ــا	ریشــه	ه ــی	ب ارتباطــات	مردم
ــه	کالم	 ــود	ک ــت	ب ــت	اهلل	علیدوس ــت	آی ــدی	نشس ــخنران	بع س
ــه	 ــاب	آغــاز	کــرد.	وی	گفــت:	نکت ــد	در	مــورد	کت ــا	نکاتــی	چن را	ب
اول	اینکــه		کتــاب	عمدتــا	گــزارش	و	توصیــف	اســت	کــه	بــه	طــور	
غیــر	مســتقیم	بــه	تحلیــل	هــم	مــی	رســد.	نکتــه	دوم	اینکه	شــش	
ــا	از	دو	 ــت	عمدت ــده	اس ــف	ش ــاب	توصی ــن	کت ــه	در	ای ــی	ک جریان
مولفــه	متضــاد	اســتفاده	کــرده	انــد	کــه	رابطــه	تــز	و	آنتــی	تــز	گونه	
ــر	توســعه	و	ســهولت	انگشــت	 ــان	ب ــد،	یــک	جری ــا	هــم	دارن ای	ب
مــی	گــذارد،	یعنــی	اســالمی	کــه	بــر	ســهله	و	ســمحه	بــودن	دیــن	
و	شــریعت	تاکیــد	دارد،	همــان	چیــزی	کــه	مــا	آن	را	اســالم	رحمانی	
مــی	گوییــم.	قســمت	دوم	دقیقــا	برعکــس	ایــن	اســت،	جریاناتــی	
ــد	 ــه	ســلف	تاکی ــر	جهــاد	و	خالفــت	اســالمی	و	برگشــت	ب کــه	ب

ــد. دارن
در	ادامــه	اســتاد	درس	خــارج	حــوزه	علمیــه	قــم	مخاطبــان	خــود	را	
ــاال	دانســت	 ــه	ب مراجــع،	اســاتید،	فقهــا	و	طــالب	ســطح	خــارج	ب
ــا	ســه	بایســته	اساســی	در	بحــث	دیپلماســی	 و	ســخنان	خــود	را	ب
مذهبــی	در	مواجهــه	بــا	اهــل	ســنت	یــا	هــر	جریــان	زنــده	دیگــر	
ــت	 ــی	در	قام ــه	و	فقه ــد	اصــول	فق ــت:	اول	بای ــت	و	گف ــی	گرف پ
ــته	 ــوزه	داش ــل	در	ح ــاط	و	تعام ــر	ارتب ــادر	ب ــی	و	ق ــه	تمدن مواجه
ــه	 ــی	هــدف	را	مواجه ــی	وقت ــم	ول ــی	داری ــراث	خوب ــا	ت باشــیم.	م
تمدنــی	در	نظــر	بگیریــم	بایــد	ارتبــاط	برقــرار	کنیــم	و	بایــد	اصــول	
فقــه	را	تکمیــل	و	ترمیــم	کنیــم.	بایــد	فقــه	را	در	مواجهــه	تمدنــی	و	
دیپلماســی	یــک	تکانــی	داد.	بایــد	فقــه	را	از	فقــه	تقابــل	بــه	فقــه	
تعامــل	کشــاند	و	ایــن	وظیفــه	مراجــع	و	اســاتید	و	طــالب	اســت.
ــورت	کالن	 ــه	ص ــن	را	ب ــارف	دی ــد	مع ــه	داد:	دوم	بای وی	ادام
بــه	ســه	بخــش	معــارف	مذهبــی	و	اســالمی	و	انســانی	تقســیم	
کنیــم.	مثــال	بــا	یــک	اهــل	ســنت	نمــی	توانیــم	بــا	روایــت	امــام	
ــه	جــزء	 ــت	ائم ــم	و	روای ــر)ع(	بحــث	کنی ــام	باق صــادق)ع(	و	ام
ــرآن	 ــات	ق ــار	آن	تمــام	آی ــِی	شــیعه	اســت.	در	کن ــارف	مذهب مع
ــز	 ــی	نی ــت.	معارف ــالمی	اس ــارف	اس ــزء	مع ــوی	ج ــنت	نب و	س
داریــم	کــه	در	متــون	اســالمی	اســت	ولــی	صرفــا	بــرای	اســالم	
و	مســلمین	نیســت،	مــی	توانیــم	بــا	تکیــه	بــر	ایــن	گفتــه	هــای	
ــام	 ــا	تم ــی	ب ــه	تمدن ــی)ع(	مواجه ــام	عل ــجاد)ع(	و	ام ــام	س ام
ــد	دقیــق	تعریــف	و	 انســان	هــا	داشــته	باشــیم	ایــن	معــارف	بای

شــکوفا	و	منتشــر	شــود.
علیدوســت	افــزود:	ســوم	بایــد	ابــزار	تبلیــغ	را	آمــاده	کنیــم.	امــروزه	
مشــکل	تولیــد	کمتــر	داریــم.	بایســته	ســوم	تکمیــل	کننده	بایســته	

هــای	اول	و	دوم	اســت!
ســخنران	و	ناقــد	ســوم،	حجــت	االســالم	رهــدار،	
پژوهشــگر	تمــدن	اســالمی	و	فقــه	سیاســی،	کتاب	

را	ابتــکار	و	خالقیتــی	ویــژه	دانســت.
ــت:	 ــت	و	گف ــاب	پرداخ ــد	کت ــه	نق ــه	ب وی	در	ادام
نقــد	اول	ایــن	کــه	مبنــای	نویســندگان	در	مواجهــه	
ــه	 ــنی	مشــخص	نیســت،	در	مواجه ــا	اســالم	س ب
بــا	جهــان	بــزرگ	اهــل	ســنت،	مبنــا	بســیار	مهــم	
ــل	 ــری	اه ــای	فک ــواره	جریانه ــت.	کاش	درخت اس
ــا	 ــائل،	جریانه ــاس	مس ــد	و	براس ــی	آم ــنت	م س
مشــخص	مــی	شــدند	و	در	نهایــت	نتیجــه	گیــری	

مــی	شــد.
رئیــس	موسســه	مطالعــات	و	تحقیقــات	اســالمی	
فتــوح	اندیشــه	نقــد	دوم	را	بــا	طــرح	تقســیم	دوگانه	
ــت:	دو	 ــه	داد	و	گف ــرا	ادام ــالم	گ ــای	اس از	جریانه
ــی	را	در	 ــالم	مدن ــی	و	اس ــالم	سیاس ــوی	اس الگ
ــر	 ــی	ب ــالم	سیاس ــم.	اس ــی	داری ــاس	اجتماع مقی
ایــن	بــاور	اســت	کــه	اســالم	قــادر	بــه	اداره	جوامــع	
در	عصــر	مــدرن	اســت	و	الگــوی	آن	یــک	الگــوی	
جامــع	و	جهانــی	اســت	کــه	از	جملــه	اســتلزامات	آن	اقامــه	حکومت	
اســالمی	اســت.	اســالم	سیاســی	از	پایــگاه	حکومــت	جریــان	پیــدا	
ــرای	آن	قیــام	مــی	 ــد	و	ب مــی	کنــد	و	آن	را	شــرط	واجــب	مــی	دان

ــران	اســت. ــد،	الگــوی	ایــن	اســالم،	ای کن
ــی	اســت	کــه	شــاخص	آن	 وی	افــزود:	الگــوی	دیگــر	اســالم	مدن
ترکیــه	اســت.	ایــن	الگــو	نــه	تنهــا	ادعــای	حکومت	اســالمی	نــدارد	
بلکــه	مــی	گویــد	اســالم	را	بایــد	از	قاعــده	هــرم	اجتمــاع	بســط	داد،	
بلکــه	یــک	اســالم	فــردی	منتشــر	کــرد.	اینهــا	بــر	ایــن	باورنــد	که	
ــه	اخــالق	اســالمی	بداننــد	ســمفونی	 اگــر	همــه	خــود	را	ملتــزم	ب
ــان	 ــی	و	هم ــی	مدن ــالم	اجتماع ــک	اس ــود	ی ــی	ش ــش	م نهایی

مطلــوب	اســت.
رهــدار	ادامــه	داد:	نویســندگان	کتــاب	مــی	توانســتند	ایــن	دو	الگو	را	
مطــرح	کنند	و	مشــخص	مــی	کردنــد	که	بــه	طــور	مثــال	ماموریت	
شــان	ایــن	اســت	کــه	اســالم	مدنــی	ســنی	را	بــه	بحــث	بگذاریــم،	
یــک	طبقــه	بنــدی	ارائــه	مــی	کردنــد	و	در	نهایــت	بــرون	داد	ایــن	
طبقــه	بنــدی	را	ارزیابــی	مــی	کردنــد	و	در	آخــر	بــا	الگــوی	اســالم	
ــد.	امــا	 سیاســی	کــه	شــاخصش	ایــران	اســت	مقایســه	مــی	کردن
ــری	 ــه	گی ــی	از	نتیج ــاب	خال ــاده	و	کت ــاب	نیفت ــاق	در	کت ــن	اتف ای

اســت.
ــود	و	 ــی	ب ــی	مذهب ــورد	دیپلماس ــدار	در	م ــخن	ره ــه	س خاتم
ــه	دو	الگــوی	رســمی	و	عمومــی	تقســیم	کــرده	 دیپلماســی	را	ب
ــمی،	 ــوی	رس ــود	در	الگ ــکالت	موج ــل	مش ــه	دلی ــت:	ب و	گف
ــد	 ــی	افتادن ــر	دیپلماســی	عموم ــه	فک ــی	ب ــن	الملل ــران	بی بازیگ
ــر	 ــا	غی ــر	رســمی	اســت.	دیپلماســی	در	دول	اســالمی	ب کــه	غی
اســالمی	فــرق	دارد.	در	درون	دول	اســالمی	دیپلماســی	حــوزوی	
در	قبــال	شــیعیان	بــا	دیپلماســی	حــوزوی	در	قبــال	اهــل	ســنت	

ــرق	دارد. ف
نظریــه	پــرداز	تمــدن	اســالمی	دیپلماســی	را	اقتضایــی	و	بر	اســاس	
ــل	 ــس	عم ــا	کانتک ــب	ب ــد	متناس ــه	در	آن	بای ــت	ک ــح	دانس مصال
صــورت	بگیــرد.	وی	گفــت:	از	قــم	نمــی	توانیــم	بــرای	تمــام	دنیــا	
تصمیــم	بگیریــم	و	فقــه	انضمامــی	و	فقــه	تمدنــی	مــی	خواهیــم	
ــِی	حــوزه	اســت،	امــا	در	حــال	حاضــر	 ــگاِه	جهان کــه	الزمــه	اش	ن

ذهنهــا	جهانــی	نیســت.
وی	دلیــل	مصــادره	شــدن	بیــداری	اســالمی	را	عــدم	تســلط	حــوزه	
بــه	زبــان	عربــی	دانســت	و	پیشــنهاد	آخــر	وی	ایــن	بــود	کــه	عــده	
ای	از	فضــال	و	مجتهدیــن	حــوزه	یــک	ســال	درس	و	بحــث	رایــج	را	
کنــار	بگذارنــد	و	بــا	اتوبــوس	دور	دنیــا	را	بگردنــد	و	بعــد	از	آن	بــه	قم	

بازگردنــد	و	فتــوا	دهنــد.

در نشست بایسته های دیپلماسی مذهبی مطرح شد؛
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ــزارش گــــ

چندی پیش مزدک رجبی، پژوهشگر حوزه فلسفه و 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی با موضوع »امکان مدرنیته ایرانی-اسالمی« 
در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداخت. متن کامل این 

سخنرانی در ادامه می آید؛

ــا	فهــم	 ــا	جهــان	غــرب	یعنــی	ب ــا	ب مواجهــه	فلســفی	م
ــه	 ــود	مدرنیت ــا	خ ــه	غربی	ه ــژه	ای	ک ــدی	وی و	صورتبن
نامیدنــد،	بــرای	اولیــن	بــار	در	افــکار	فردیــد	مطــرح	شــد	
ولــی	متأســفانه	بــه	آن	کمتــر	پرداختــه	شــده	چون	ایشــان	
هــم	مانند	ســقراط	عادت	داشــتند	بیشــتر	ســخنرانی	کنند	
و	ننوشــتند.	اگرچــه	ایــن	بی	انصافــی	اســت	کــه	کاری	بــا	
ــا	غــرب	در	ایــران	معاصــر	 تامــل	بــر	مواجهــه	فلســفی	ب
ــد	اختصــاص	داده	 ــه	فردی انجــام	شــود	و	بخشــی	از	آن	ب
ــود	 ــاز	می	ش ــره	ای	آغ ــا	دو	چه ــن	ب ــخنرانی	م ــود.	س نش
ــط	 ــده	توس ــرح	ش ــداز	ط ــم	ان ــر	از	چش ــر	دو	متأث ــه	ه ک
داریــوش	شــایگان	ورضــا	داوری	 بوده	انــد؛	 فردیــد	

ــی. اردکان
شــاید	نخســتین	نوشــته	مهــم	فلســفی	دربــاب	مواجهــه	
ــر	 ــز	شــناخت	خــود،	کتــاب	»آســیا	در	براب ــا	غــرب	و	نی ب

ــد	را	 ــر		آراء	نوشــته	نشــده	فردی ــه	اگ غــرب«	شــایگان	اســت.	البت
درنظــر	نگیریــم	.	بــه	عبارتــی	می	تــوان	گفــت	فردیــد	پرسشــگری	
ــا	غــرب	را	طــرح	کــرده	ولــی	داوری	و	 ــاب	مواجهــه	بنیادیــن	ب درب
ــاره	 ــه	درب ــی	ک ــه	عجیب ــد.	نکت ــال	را	بســط	دادن شــایگان	آن	اجم
ــش	آن	 ــن	بخ ــه	اولی ــت	ک ــن	اس ــود	دارد	ای ــایگان	وج ــاب	ش کت
ــح	داده	 ــن	بخــش	توضی ــه	نیهیلیســم	اختصــاص	دارد.	وی	در	ای ب
ــان	 ــه	هم ــم	شــده	ک ــزی	خت ــه	چی ــه	ب ــد	چگون ــان	جدی ــه	جه ک
ــردازد	 ــن	موضــوع	می	پ ــه	ای ــق	ب ــن	طری نیهیلیســم	اســت	و	از	ای

ــه	کنیــم. ــه	ایــن	نیهیلیســم	را	تجرب ــرار	اســت	چگون کــه	مــا	ق
ــا	از	نیهیلیســم	را	توهــم	مضاعــف	نامگــذاری	 ــه	م شــایگان	تجرب
ــم	 ــه	نکردی ــم	را	تجرب ــا	نیهیلیس ــه	م ــا	ک ــن	معن ــه	ای ــد.	ب می	کن
ــم	 ــر	آن	را	دیدی ــتیم،	بلکــه	ظواه ــا	آن	نداش ــودآگاه	ب ــه	خ و	مواجه
و	آنچــه	محقــق	شــده	توهــم	مضاعــف	اســت.	بــه	تعبیــر	ایشــان	
ــان	 ــه	هم ــم	آور	دارد،	ب ــت	وه ــی	وضعی ــه	غرب	زدگ ــدر	ک همان	ق
انــدازه	بازگشــت	بــه	خــود	هــم	حاکــی	از	توهــم	مضاعــف	اســت.
ــا	 آنچــه	کــه	مــن	می	فهمــم	ایــن	اســت	کــه	مواجهــه	فلســفی	ب
فردیــد	و	تداومــش	به	دو	شــکل	مختلــف	در	آثــار	داوری	و	شــایگان	
ــا	غــرب	چونــان	کلیــت،	نیهیلیســم	 بــرای	مــا	آشــکار	کــرد	کــه	ب
و	یــک	تجربــه	تاریخــی	مواجهیــم	کــه	تجربــه	ای	یگانــه	اســت	و	
ــودن	 ــمول	ب ــای	جهان	ش ــی	ادع ــی	خاص ــل	در	تلق ــراً	حداق ظاه
داشــته	اســت.	در	آثــار	فردیــد	گوشــزد	می	شــود	کــه	گویــی	تاریــخ	
غربــی	تقدیــر	ضــروری	و	حتمــی	تاریخــی	ماســت	کــه	این	گونــه	
ــود	را	 ــویم	و	خ ــد	زده	ش ــمول	پیون ــی	و	جهان	ش ــخ	غرب ــه	تاری ب
اینگونــه	بفهمیــم	و	در	آن	تلقــی	یکــه	و	جهانشــمول	از	غــرب	نیــز	
بــه	بیــان	دیگــر	گویــی	تقدیــر	تاریخــی	همــه	تاریخ	هــای	دیگــری	

ــرب	هســتند. ــخ	غ ــخ	تاری ــه	پیش	تاری اســت	ک
ــد	 ــم	بای ــه	یابی	کنی ــی	را	ریش ــکال	غرب ــد	رادی ــم	نق ــر	بخواهی اگ
بــه	قــرن	نوزدهــم	یعنــی	آثــار	نیچــه،	فرویــد	و	مارکــس	برگردیــم؛	
ــه	 ــتند	ک ــدرن	هس ــر	م ــت	از	تفک ــان	دهنده	گسس ــه	نش ــن	س ای
ــا	 ــه	م ــود.	البت ــکار	می	ش ــتم	آش ــرن	بیس ــر	در	ق ــط	آن		بعدت بس
ایــن	گسســت	را	در	جریان	هــای	مختلــف	فکــری	و	فلســفی	
ــه	 ــر	ک ــرل	و	هایدگ ــر		هوس ــال	در	تفک ــوان	مث ــه	عن ــم.	ب می	بینی
ــانی	 ــوم	انس ــا	در	عل ــد	ی ــد	کرده	ان ــی	را		نق ــک	غرب ــخ	متافیزی تاری
در	جریــان	پساســاختارگرایانه	ماننــد	فوکــو	و	دریــدا	و	در	روانــکاوی	
ــه	از	آن	 ــتی	ک ــن	گسس ــم.	بنابرای ــد	و	الکان	می	بینی ــار	فروی در	آث
حــرف	زدم،	در	جریان	هــای	مختلــف	فکــری	معاصــر	ظهــور	داشــته	

ــت. اس
از	همــان	ابتــدا	کــه	پرســش	از	غرب	مطرح	می	شــود،	دو	شــخصیتی	
کــه	از	آنهــا	حــرف	زدم	بــه	دو	وجــه	توجــه	دارنــد؛	اول	اینکــه	تلقــی	
خاصــی	از	تاریــخ	خاصــی	بــوده	کــه	به	ویــژه	بــرای	مــا	ایرانیــان	به	
ــان	 ــی	نش ــورت	شرق	شناس ــه	ص ــودش	ب ــکل	خ ــن	ش مخرب	تری
داده	شــده	اســت.	بــه	عبــارت	دیگــر	مخرب	تریــن	مواجهــه	آگاهانه	
مــا	بــا	جهــان	غــرب	کــه	خیلــی	هــم	مخفــی	بــه	نظــر	می	رســد،	

مواجهــه	بــا	ظهــور	شرق	شناســی	در	جهــان	غــرب	اســت.
منظــورم	هــم	از	شرق	شناســی	چیــزی	اســت	کــه	ابتــدا	در	
ــرد	و	 ــدا	ک ــط	پی ــداً	بس ــی	بع ــود	ول ــی	ب ــرق	جغرافیای ــب	ش قال
شــرقی	شــد	کــه	دیگــر	شــرق	جغرافیایــی	نبــود	و	حتــی	آفریقــا	و	
آمریــکای	التیــن	را	نیــز	شــامل	بــود.	ســؤالی	کــه	در	اینجــا	مطــرح	
ــک	 ــته	از	ی ــی	برخاس ــر	شرق	شناس ــه	اگ ــت	ک ــن	اس ــود	ای می	ش
ــا	غــرب	 تلقــی	یونیورســال	از	جهــان	غــرب	اســت،	مواجهــه	مــا	ب
ــا	 ــرب	را	بشناســیم؟	آی ــد	غ ــه	بای ــا	چگون ــه	باشــد	و	م ــد	چگون بای
ــی	میســر	اســت	کــه	جهــان	غــرب	 ــرای	مــِن	-در-جهــان	ایران ب
ــوپنهاور	و	 ــپس	ش ــی	و	س ــت	های	آلمان ــه		ایده	آلیس ــان	ک را	آن	چن
نیچــه	تجربــه	کرده	انــد،	تجربــه	کنــم؟	بــه	گفتــه	داوری	اردکانــی،	
اگــر	توســعه،	تقدیــر	تاریخــی	ماســت،	زیــرا	تقدیــر	تاریخــی	وجــود	
اســت	و	گریــزی	از	آن	نیســت،	یعنــی	مــا	قــرار	اســت	بــه		تمدنــی	
جهانــی	بپیوندیــم	کــه	دیگــر	یونیورســال	فهمیــده	نمــی	شــود	بلکــه	
بــا	تکثــر	مــی	تــوان	آن	را	فهمیــد،	آیــا	مــا	در	ایــن	بســتر	می	توانیــم	
ــه	ای	اســت	کــه	 ــه	تاریخــی	یگان غرب	شناســی	کنیــم؟	غــرب	تجرب
تکرارناپذیــر	ولــی	فهم	پذیــر	اســت.	اگــر	پرســیده	شــود	چگونــه،	بایــد	
بگویــم	بــرای	مــا	غــرب		بــه	گونــه	دیگــری	غیــر	از	خــود	غربی	هــا	
تجربه	پذیــر	اســت.	منظــورم	از	تجربــه	هــم	در	اینجــا	فهــم	اســت.
طــرح	و	تحقیــق	مــن	بررســی	آنچــه	محقــق	شــده،	نیســت	چــون	
در	ایــن	بــاره	افــراد	مختلفــی	نوشــته	اند.	مــن	دربــاره	چیــزی	حــرف	
ــتیم.	 ــتانه	آن	هس ــی	در	آس ــق	نشــده	ول ــوز	محق ــه	هن ــم	ک می	زن
مواجهــه	جــدی	فلســفی	با	غــرب	در	آثــار	فردیــد،	شــایگان	و	داوری	
نشــان	می	دهــد	چیــزی	کــه	مــن	می	گویــم	یعنــی	فهــم		غــرب	از	
نــگاه	و	چشــم	انــداز	مــا	محقق	نشــده	ولــی		در	آســتانه	آن	هســتیم.	
ــاره	وجــود	 ــن	ب ــادی	در	ای ــه	کــه	پژوهش	هــا	و	نوشــته	های	زی البت

دارد	ولــی	در	بســیاری	از	آنهــا	فهــم	فلســفی	دیــده	نمی	شــود.
ــم	 ــا	ه ــه	آنه ــد	ک ــان	می	ده ــوار	نش ــه	بزرگ ــر	س ــای	ه تالش	ه
همــواره	تــالش	کرده	انــد	کــه	دربــاره	وضعیــت	مــا	وضعیــت	عــدم	
فهــم	و	اینکــه	بــا	چــه	شــرایطی	نمــی	تــوان	فهم	درســت	فلســفی	

ــار	 ــد.	در	آث ــق	و	پژوهــش	کرده	ان ــرب	داشــت،	تحقی از	غ
اخیــر		داوری	اردکانــی	عنــوان	»توســعه	نیافتگــی«	آمــده	
ــح	 ــود	توضی ــار	خ ــی	از	آث ــی	در	یک ــت.		داوری	اردکان اس
داده	اســت	کــه	چــرا	مــا	نســبتی	بــا	جهــان	توســعه	نداریم	
و	بــا	وجــود	همــه	تــالش	هــا	مــا	هنــوز	هــم	علــم	نداریم.	
توضیحــش	ایــن	اســت	کــه	مــا	نتوانســتیم	غرب زدگــی 
فعــال، _توجــه بــه ایــن مطلــب از دوســتم دکتــر محمــد 
تقــی طباطبایــی اســت _ یــا همــان توهــم مضاعفــی که 
ــه را  ــرب ســخن گفت ــر غ ــیا در براب ــایگان از آن در آس ش

ــم. جــدی بگیری
ــدم	 ــانه	ع ــت	و	نش ــرب	عالم ــا	از	غ ــی	م ــه	تاریخ تجرب
فهــم	جهــان	غــرب	اســت.	مــن	فکــر	مــی	کنــم	توضیــح	
ــر	و	 ــوم	تکث ــا	مفه ــه	ب ــت	مگراینک ــر	نیس ــم	میس فه
ــه	 ــزی	اســت	ک ــان	چی ــر	هم ــنا	شــویم.	تکث ــاوت	آش تف
در	همــه	جریــان	هــای	جــدی	معاصــر	تفکــر	غربــی	رخ	
داده	اســت.	اگــر	تکثــر،	فهــم	شــود	هــم	وضعیــت	عــدم	
فهــم	مــا	روشــن	مــی	شــود	و	هــم		مــی	تــوان	توضیــح	
دادفهمــی	کــه	از	آن	ســخن	گفتــه	مــی	شــود،	چیســت.	
ــی	 ــا	آشــکار	م ــرای	م ــه	ب ــی	اســت	ک ــز	ثقل ــر		مرک تکث
کنــد	تلقــی	یونیورســال	از	جهــان	غــرب،	کالن	روایــت	از	
جهــان	مــدرن،	دیگــر	میســر	نیســت.	ایــن	تکثــر	و	نفــی	
تلقــی	یونیورســال	از	جهــان	مــدرن	زمینــه	را	آمــاده	مــی	کنــد	برای	
تجربــه	ای	دیگــر	از	غــرب	و	جهــان	جدیــد	بــرای	دیگــری	کــه	مــا	
هســتیم.	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	هــر	دیگــری	مقابــل	بــا	غــرب	
نمــی	توانــد	»مــا«	باشــد.	معــدود	مایــی	در	جهــان	هســت	و	جهــان	

ــن	مــا	هاســت. ــی	اســالمی	یکــی	از	ای ایران
یکــی	از	توجهاتــی	کــه	مــی	توانــد	بــه	مــا	نشــان	دهــد	وضعیــت	
مــا	وضعیــت	در	آســتانه	بــودن	فهــم	فلســفی	جهــان	جدیــد	اســت،	
تجربــه	زیبایی	شناســانه	معاصــر،	نیما	در	شــعر	نــو	و	کیارســتمی	در	
ســینما		دو	نمونــه	ای	اســت	کــه	به	ویــژه	دربــاب	کیارســتمی	بعدتر	
مفصــال	خواهــم	نوشــت.	ایــن	دو	تجربــه	بــه	مــا	نشــان	مــی	دهــد	
چگونــه	در	جهــان	مــا	چیــزی	کــه	در	جهــان	غربــی	تجربــه	شــده،	
بــه	شــکل	دیگــری	در	مــا	بــه	گونــه	ای	متکثــر	تجربه	شــده	اســت	
و	زیبایــی	دیگــر	و	ویــژه	ای	رخ	داده	اســت.	بــه	بیــان	دیگــر	تجربــه	
انضمامــی	مــا	در	ســینما،	البتــه	در	کنــار	تجربــه	سیاســی،	اقتصادی،	
حقوقــی	و	شــکل	زیســت	مــا،	نشــانه	هایــی	دارد	کــه	نشــان	مــی	
دهــد	مــا	در	آســتانه	مقامــی	هســتیم	که	فهــم		بنیادیــن	غــرب	آرام	

آرام	دارای	افــق	مــی	شــود.
توجــه	داشــته	باشــیم	کــه	محتــوای	ایــن	فهــم	پیــدا	کــردن	راه	حل	
نیســت	و	توضیــح	افــق	فهــم	بــه	معنــای	ارائــه	راه	نجــات	در	مقابل	
ــزی	 ــان	چی ــم	هم ــوای	فه ــت.	محت ــی	نیس ــان	غرب ــیطره	جه س
اســت	کــه	غــرب	شناســی	و	همــان	خودشناســی	اســت.	ایــن	فهــم	
خــودآگاه	از	غــرب	اســت	و	مــا	چــاره	ای	نداریــم	جــز	اینکــه	در	ایــن	
ــه	 ــم.	اگــر	غــرب	شناســی	ممکــن	باشــد	ب جهــان	مشــارکت	کنی
ایــن	معنــا	ممکــن	اســت	کــه	غربی	کــه	مــا	تجربــه	اش	مــی	کنیم		
بــه	گونــه	دیگــری	تجربــه	مــی	شــود.	غــرب	شناســی	بــرای	مــا	
یعنــی	اینکــه	مــا	فارابــی	را	مــی	فهمیــم	در	عیــن	حــال		متافیزیــک	
غربــی	هــم	بــرای	مــا	فهــم	پذیــر	اســت.	بــه	بیــان	دیگــر	غــرب	
شناســی	بــرای	مــا	چیــزی	متمایــز	از	شــناخت	فارابــی	و	ابــن	ســینا	
و	ابــن	عربــی	نیســت،	نــه	بــه	معنــای	بازســازی	آنهــا،	بــل	بــه	ایــن	
معنــا	کــه	تجربــه	زیســته	مــا	از	فارابــی	و	ابــن	ســینا		وابــن	عربــی	
ــا	آنهــا	و	علــم	و	 در	افــق	جهــان	امــروز	را	نشــان	مــی	دهــد.	مــا	ب
فلســفه	و	سیاســت	و	قانونمنــدی	و	تجربــه	زیبایــی	شناســانه	غربی	
ــر	 ــان	دیگ ــه	بی ــم	ب ــان	مواجهی ــات	جهانم ــان	امکان ــر	دو	چون ه
ــی	مجــدد	زیســت	 ــن	عرب ــن	ســینا	و	اب ــی	و	اب ــا	فاراب در	جهــان	م
خواهنــد	شــد	و	ایــن	توأمــان	بــا	غــرب	شناســی	یعنــی	شــناخت	آن	

وجــوه	تجربــه	غربــی	از	خــود	اســت	اســت.	

گفتاری از مزدک رجبی:

امکان مدرنیته ایرانی-اسالمی/ در آستانه فهم غرب قرار داریم
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ــاد	 ــه	ی ــران	ب ــی	ای ــخ	تربیت ۲0دی13۹5	در	تاری
خواهــد	مانــد:	روزی	کــه	اســتاد	فقیــد	دکتــر	علی	
ــه	در	 ــمندی	ک ــت.	اندیش ــریعتمداری	درگذش ش
ــار	۹3	ســاله	اش	کارنامــه	ای	چشــمگیر	 عمــر	پرب
ــت	در	 ــخ	تربی ــه	ای	از	تاری ــته	و	گوش ــا	گذاش به	ج

ــکل	داد. ــر	ش ــای	اخی ــران	را	در	دهه	ه ای

تحصیالت دکتر علی شریعتمداری
بــا	 اســتاد	فرزانــه	ای	کــه	در	ســال	133۲	
احــراز	رتبــة	اول	در	رشــته	فلســفه	و	علــوم	
ــران	 ــگاه	ته ــات	دانش ــکده	ادبی ــی	از	دانش تربیت
ــورس	 ــه	شــد	و	توانســت	ســهمیه	ب دانش	آموخت
ــا	اســتفاده	 را	به	دســت	آورد.	وی	در	ســال	1335	ب
ــت	 ــکا	رف ــه	امری ــی	ب ــهریه	آموزش ــن	ش از	ای
ــل	 ــه	تحصی ــه	ادام ــیگان	ب ــگاه	میش و	در	دانش
ــت	 ــه	دریاف ــق	ب ــال	133۶	موف ــت.	در	س پرداخ
مــدرک	کارشناسی	ارشــد	در	رشــته	آمــوزش	
متوســطه	شــد	و	در	ســال	1338	در	رشــته	فلسفه	
و	تعلیــم	و	تربیــت	و	برنامه	ریــزی	درســی	از	

ــت. ــود	را	گرف ــرای	خ ــی	دکت ــگاه	تنس دانش
پــس	از	ایــن	کــه	دکترایــش	را	گرفــت	بــا	وجــود	
ایــن	کــه	اســتاد	راهنمایــش	او	را	بــه	15	دانشــگاه	
امریــکا	بــرای	تدریــس	معرفــی	کــرده	بــود،	بــه	
ــا	1344	در	 ــال	133۹	ت ــت	و	از	س ــران	بازگش ای
دانشــگاه	شــیراز	دانشــیار	شــد.	ســپس	بــه	دلیــل	
ــدان	 ــه	زن کنش	گری	هایــش	در	گــود	سیاســت	ب
پهلــوی	رفــت	و	از	دانشــگاه	شــیراز	برکنــار	شــد	
ــان	در	 ــگاه	اصفه ــس	دانش ــت	رئی ــه	درخواس و	ب
ــگاه	 ــتاد	آن	دانش ــا	1358	اس ــال	های	1344	ت س
شــد	و	درنهایــت	از	ســال	1358	در	دانشــگاه	
تربیــت	معلــم	تهــران	کــه	امــروز	دانشــگاه	
ــت.	 ــتادی	پرداخ ــه	اس ــه	ب ــام	گرفت ــی	ن خوارزم
گفتنــی	اســت	وی	در	ســال	های	1344	تــا	
134۶	نیــز	اســتاد	مدعــو	فلســفه	تعلیــم	و	تربیت،	
دانشــگاه	ایندیانــای	امریــکا	و	همچنیــن	در	ســال	
ــت	 ــم	و	تربی ــفه	تعلی ــو	فلس ــتاد	مدع 134۶	اس

ــود. ــکا	ب دانشــگاه	تنســی	امری

از وزارت آمــوزش عالــی تــا ســتاد 
انقــالب فرهنگــی

از	ســوی	دیگــر	وی	در	ســال	های	135۷	و	1358	
وزیــر	فرهنــگ	و	آمــوزش	عالــی	دولــت	موقــت	
ــی	 ــام	یک ــان	ام ــه	فرم ــال	135۹	ب ــد.	از	س ش
ــی	 ــالب	فرهنگ ــتاد	انق ــو	س ــر	عض ــت	نف از	هف
گردیــد	و	از	ســال	13۶3	تــا	13۹5	بــه	عضویــت	
ــد.	وی	 ــی	درآم ــالب	فرهنگ ــی	انق ــورای	عال ش
همچنیــن	از	ســال	13۶۹	تــا	13۷۷	ریاســت	
ــران	 ــوم	جمهــوری	اســالمی	ای فرهنگســتان	عل
را	بــر	عهــده	داشــت	و	در	ســال	های	13۷۷	
ــن	 ــانی	ای ــوم	انس ــروه	عل ــس	گ ــا	13۹0	رئی ت

ــود. ــتان	ب فرهنگس
ــر	 ــادروان	دکت ــه	ش ــدی	ک ــرور	رون ــدای	از	م ج
علــی	شــریعتمداری	در	گــود	سیاســت	و	مدیریت	
پشــت	ســر	گذاشــت	و	خدمــات	وافــری	کــه	چــه	
پیــش	از	انقــالب	و	چــه	پــس	از	انقــالب	انجــام	
داد،	اینــک	بایــد	بیــش	از	پیــش	کارنامــه	فکــری	
او	را	بازکاویــد.	دکتــر	علــی	شــریعتمداری	بیــش	
ــران	 ــت	ای ــم	و	تربی ــاد	تعلی ــه	در	نه ــن	ک از	ای
ــر	دانــش	تعلیــم	و	تربیــت	در	 اثربخــش	باشــد،	ب

ایــران	اثــر	گذاشــته	و	از	ایــن	راه	زمینه	هــای	
بهبــود	و	تحــول	در	نهــاد	آموزش	وپــرورش	را	
ــاره	 ــز	در	این	ب ــود	وی	نی ــت.	خ ــرده	اس ــا	ک مهی
ــته	 ــه	رش ــردم	ک ــس	می	ک ــن	ح ــت:	»م می	گف
تعلیــم	و	تربیــت	ضعیــف	اســت	و	مشــکل	
ــاور	 ــت«.	او	ب ــی	اس ــکل	تربیت ــا	مش ــه	م جامع
داشــت	مشــکل	جامعــه	ایــران،	ریشــه	در	
تربیــت	دوانــده	و	مشــکل	تربیــت،	ریشــه	در	
ــه	 ــت	ک ــن	رو	اس ــت	دارد	و	از	همی ــش	تربی دان
تمرکــزش	را	بــه	مــوازات	کوشــش	در	نهادهــای	
ــی	 ــورای	عال ــون	ش ــم	همچ ــت	گذار	عل سیاس
انقــالب	فرهنگــی	و	فرهنگســتان	علــوم،	از	یــک	
ســو	بــر	پژوهشــگری	و	اندیشــه	ورزی	و	از	ســوی	
ــن	رشــته	 ــرورش	دانشــجویان	در	ای ــر	پ دیگــر	ب
ــروز	بســیاری	از	 می	گــذارد،	دانشــجویانی	کــه	ام

ــده	اند. ــتاد	ش ــان	اس ایش
	هــر	چنــد	مــرور	کامــل	کارنامــه	فکــری	و	علمی	
وی	مجــال	دیگــری	نیــاز	دارد	و	در	ایــن	روزهــای	
نزدیــک	بــه	فــوت	وی	چنیــن	مهلــت	گشــوده	ای	
ــای	 ــه	کاوش	ه ــه	ب ــرا	ک ــت	چ ــار	نیس در	اختی
تاریخــی	نیازمنــد	اســت	امــا	بــه	منزلــه	درآمــدی	
بــر	ایــن	گــزارش	اندیشــه	ای	بایــد	بــه	چنــد	نکته	

اشــاره	داشــت:
1-	امــروزه	پرســش	از	مرزبنــدی	رشــته	های	
دانــش	و	نســبت	هــر	رشــته	بــا	رشــته	دیگــر	در	
ــش	 ــر،	پرس ــای	بش ــته	ها	و	یافته	ه ــپهر	دانس س
ــای	 ــش	روی	پژوهش	ه ــه	پی ــواری	اســت	ک دش
مرتبــه	دوم	دربــارۀ	دانــش	قــرار	دارد.	ازجملــه	این	
کــه	آیــا	دانــش	معنــاداری	به	نــام	علــوم	تربیتــی	
وجــود	دارد؟	هــر	چنــد	چنیــن	وجــودی	بــا	دیگــر	
رشــته	های	دانــش	در	پیونــد	باشــد	امــا	آیــا	ایــن	
ــت	و	 ــد	داش ــه	ای	خواه ــود	جداگان ــش،	وج دان
امــکان	دارد	کــه	بــه	هــر	اعتبــاری	ایــن	دانــش	را	
از	دانش	هــای	دیگــر	بازشــناخت	و	جــدا	ســاخت؟
دکتــر	علی	محمــد	کاردان	در	مقدمــة	کتــاب	
ــه	از	گاســتون	 ــی	ک ــوم	تربیت ــی	و	حــدود	عل معن
ــه	 ــن	مناقش ــده،	ای ــی	برگردان ــاالره	به	فارس می
را	ایــن	گونــه	روایــت	می	کنــد:	»چنان	کــه	
می	دانیــم	در	تعریــف	تعلیــم	و	تربیــت،	نظرهــای	
ــت	 ــارۀ	علمی ــته	و	دارد.	درب ــود	داش ــی	وج مختلف
ــوده	و	 ــف	ب ــا	مختل ــز	نظره ــی	نی ــوم	تربیت عل
ــن	 ــی،	ای ــای	تربیت ــول	نظام	ه ــا	تح ــت	و	ب هس
ــز	 ــده	نی ــده	و	در	آین ــون	ش ــز	دگرگ ــا	نی نظره
ظاهــرا	خواهــد	شــد«	و	ادامــه	می	دهــد:	»مســاله	

علمــی	بــودن	و	اســتقالل	یــا	عدم	اســتقالل	
ــی	 ــوم	تربیت ــودن	عل ــی	ب ــا	تبیین ــی	ی و	توصیف
مطــرح	بــوده	و	هســت	و	ایــن	تشــتت	آراء	و	
اختــالف	نظــر	در	مــورد	طبقه	بنــدی	ایــن	علــوم	
نیــز	وجــود	داشــته	و	دارد	و	دلیــل	ایــن	اختالفــات	
ــة	اول	پیچیدگــی	مســائل	تربیتــی	و	 ــز	در	وهل نی

ــت«. ــعت	آن	هاس وس
دکتــر	شــریعتمداری	در	مقــام	اندیشــمندی	
کــه	می	کوشــید	علــوم	تربیتــی	را	در	ایــران	
شــکل	و	رشــد	دهــد	بــه	ایــن	مناقشــه	ها	
ــای	 ــال	های	انته ــژه	در	س ــت.	به	وی ــه	داش توج
ــه	 ــران	ب ــه	ای ــه	۶0	ک ــدای	ده ــه	50	و	ابت ده
بازســازی	دانشــگاه	و	دانــش	رو	آورد،	او	ناچــار	
بــود	از	ســهم	علــوم	تربیتــی	در	بازتعریــف	
ــخ	 ــد	و	پاس ــداری	کن ــگاه	پاس ــته	های	دانش رش
بــه	ایــن	نیــاز	را	فراهــم	ســازد	و	بــر	همیــن	پایــه	
اســت	کــه	در	فصــل	اول	کتــاب	اصــول	و	فلســفه	
تعلیــم	و	تربیــت	می	نویســد:	»بایــد	توجه	داشــت	
کــه	تعلیــم	و	تربیــت	غیــر	از	روان	شناســی	اســت	
همان	طــور	کــه	مطالعــات	جامعه	شناســی	و	
ــرق	 ــت	ف ــم	و	تربی ــا	تعلی ــی	ب ــات	فرهنگ مطالع
دارنــد...	)امــا(	عــالوه	بر	تحقیقــات	روان	شناســی،	
ــان	 ــات	مربی ــی،	نظری ــی	و	فرهنگ جامعه	شناس
بــزرگ	و	فالســفة	تعلیــم	و	تربیــت	مبنــا	و	
اســاس	عمــده	کار	مربیــان	را	تشــکیل	می	دهــد.	
تحوالتــی	کــه	در	شــئون	مختلــف	تربیتــی	
ــز،	 ــه	چی ــر	هم ــدم	ب ــت،	مق ــده	اس ــل	ش حاص
ــزرگ	اســت.	در	 ــان	ب ــات	مربی نتیجــة	آرا	و	نظری
اغلــب	مــوارد	افــکار	ایــن	مربیــان،	روان	شناســان	
و	جامعه	شناســان	را	به	مطالعــه	دربــارۀ	امــور	

ــت«. ــوده	اس ــف	وادار	نم مختل
ــران	 ــش	در	ای ــن	پرس ــان	ای ــز	همچن ــون	نی اکن
ــم	 ــش	روی	سیاســت	گذاران	عل ــده	اســت	و	پی زن
و	به	ویــژه	شــورای	تحــول	و	ارتقــای	علــوم	
انســانی	قــرار	دارد.	دانــش	تعلیــم	و	تربیــت	از	چــه	
ســاختار	و	گســتره	ای	برخــوردار	اســت	و	از	کــدام	

ــرد؟ ــد	ک ــروی	خواه ــدی	پی طبقه	بن
ایــن	پرســش	بــه	ایــن	دلیــل	جــدی		اســت	کــه	
به	گفتــه	دکتــر	ایمانــی،	رئیــس	کارگــروه	تعلیم	و	
تربیــت	شــورای	تحــول	و	ارتقــای	علوم	انســانی،	
ــی	 ــته	در	دوره	کارشناس ــن	رش ــد	ای ــه	جدی برنام
ــة	 ــار	زمین ــا	چه ــته	و	ب ــک	رش ــوان	ی تحــت	عن
آموزشــی،	 تکنولــوژی	 آموزشــی،	 مدیریــت	
ــتانی	و	 ــژه	و	پیش	دبس ــای	وی ــا	نیازه ــودکان	ب ک

ــه	خواهــد	شــد. دبســتانی	ارائ
ــته	و	 ــیم	بندی	رش ــن	تقس ــه	ای ــت	ک ــن	اس روش
گرایش	بندی	هــا،	دال	بــر	یــک	نــگاه	ویــژه	
نســبت	بــه	جنــس	ایــن	رشــته	و	نیازهای	کشــور	
ــه	 ــن	رو	اســت	ک ــرو	اســت	و	از	همی ــن	قلم در	ای
ــده	اســت	 ــوز	زن ــر	شــریعتمداری	هن ــة	دکت برنام
و	پرســش	ها	و	یافته	هــای	وی	جــای	کار	دارد.
ــزی	دیگــری	کــه	در	 ۲-		پرســش		جنجال	برانگی
حــوزه	علــوم	انســانی	آشــکار	می	شــود،	پرســش	
یافته	هــای	 تاریخ	منــدی	 و	 بافت	گرایــی	 از	
علــوم	انســانی	اســت	بــه	ایــن	معنــا	کــه	الگوهــا	
ــه	 و	نظریه	هــا	در	ایــن	حــوزه	از	دانــش	بشــری	ب
ــه	 ــمول	پذیری	دارد	و	ب ــکان	ش ــزان	ام ــه	می چ
چــه	انــدازه	در	قیــد	و	بنــد	زمــان	و	مــکان	اســت؟	
دکتــر	شــریعتمداری	بــه	صــورت	روشــن	بــه	این	
پرســش	پاســخ	داده	و	بــر	اســاس	همیــن	پاســخ،	
برنامــه	پژوهشــی	خــود	را	پیــش	می	بــرد	و	یکــی	
از	برجســته	ترین	کتاب	هایــش	را	می	نویســد.

ایشــان	در	ســال	13۶4	کتــاب	اصــول	و	فلســفة	
تعلیــم	و	تربیــت	را	نوشــت	و	در	آن	گوشــزد	
کــرد:	»اصــول	تعلیــم	و	تربیــت	از	نظــر	نگارنــده،	
مفاهیــم،	نظریه	هــا	و	قواعــد		نســبتا	کلــی	
ــت	و	 ــادق	اس ــوارد	ص ــتر	م ــه	در	بیش ــت	ک اس
بایــد	راهنمــای	مربیــان،	معلمــان،	مدیــران،	
اولیــای	فرهنــگ	و	والدیــن	دانش	آمــوزان	در	
ــن	 ــد«.	وی	همچنی ــی	باش ــال	تربیت ــة	اعم کلی
در	مقدمــة	کتــاب	مربیــان	بــزرگ،	تاریــخ	
ــه	 ــچ	ب ــرت	اولی ــه	از	راب ــی	ک ــه	های	تربیت اندیش
ــه	 ــد	ک ــاره	می	کن ــده	اســت،	اش فارســی	برگردان
ــانی	اســت	 ــاز	مشــترک	انس ــت	نی ــم	و	تربی تعلی
ــی	 ــخصیت	آدم ــة	ش ــا	مطالع ــد:	»ب و	می	نویس
در	جوامــع	 انســان	ها	 نیازهــای	مشــترک	 و	
ــه	 ــود	ک ــکار	می	ش ــت	آش ــن	حقیق ــون،	ای گوناگ
تعلیــم	و	تربیــت	واقعــی	در	همــه	جــا	یکســان	و	
ــت.	 ــان	اس ــی	انس ــای	اساس ــده	نیازه تامین	کنن
بــا	این	کــه	مراکــز	آموزشــی	در	کشــورهای	
مختلــف،	در	حــدی	گســترده،	تحــت	تاثیــر	
ــی	 ــردی	و	جمع ــای	ف ــه	و	نیازه ــگ	جامع فرهن
افــراد	قــرار	دارنــد،	تربیــت	افــراد	در	هــر	جامعــه	

از	اصولــی	مشــخص	پیــروی	می	کنــد«.
ــه	ایــن	نحــو	تکــرار	 ــاور	را	ب ــار	دیگــر	ایــن	ب او	ب
می	کنــد:	»در	تاریــخ	تعلیــم	و	تربیــت	بــه	مربیــان	
ــم	کــه	توانســته	اند	خــود	را	از	 بزرگــی	برمی	خوری
ــاص	 ــای	خ ــی	و	نیازه ــای	فرهنگ ــوذ	زمینه	ه نف
جامعــه	خــود	رهــا	ســازند	و	دربارۀ	انســان	و	رشــد	
او	و	نیازهــای	اساســی	اش	بــه	بحــث	بپردازنــد«.

دکتــر	 اســت	 آشــکار	 کــه	 همان	گونــه	
ــد	و	 ــی	را	روا	می	دان ــن	امکان ــریعتمداری	چنی ش
فروبســته	نمی	بینــد	و	آثــاری	کــه	نوشــته	اســت	
ــگارش	 ــه	ن ــردی	ب ــن	رویک ــاس	چنی ــز	براس نی
ــت	 ــه	خاتمی ــه	دو	مقول ــه	ب ــا	باتوج ــده	ام درآم
و	جامعیــت	در	دیــن	و	نقــش	و	کارویــژه	ای	
کــه	بــرای	دیــن	در	نظریه	پــردازی	در	علــوم	
انســانی	در	نظــر	می	گیریــم	بازاندیشــی	بــه	
ــراش	و	 ــه	پی ــا	ب ــرورت	دارد	ت ــش	ض ــن	پرس ای
واالیــش	پاســخ	هایی	کــه	تــا	کنــون	بــه	آن	داده	
شــده	اســت،	دســت	یابیــم.	ایــن	پرســش	هنــوز	
بــرای	برنامه	پژوهشــی	تعلیــم	و	تربیت	اســالمی	
زنــده	اســت	و	بایــد	بیــش	از	پیــش	لــوازم	و	
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ســازوکارهای	نیــل	بــه	نظریــه	تربیــت	دینــی	را	
ــد. ــه	کاوی ــن	زاوی از	ای

ــه تعلیــم و تربیــت  صورت بنــدی نظری
اســالمی

3-	ازجملــه	زوایــای	دیگــری	کــه	در	آثــار	دکتــر	
شــریعتمداری	هویداســت،	کوشــش	در	راســتای	
صورت	بنــدی	نظریــه	تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	
اســت.	وی	در	زمــره	اولیــن	اندیشــمندانی	اســت	
ــارۀ	 کــه	پــس	از	انقــالب	بــه	نظریــة	اســالم	درب
ــن	اســاس	در	ســال	 ــر	همی تربیــت	اندیشــید	و	ب
1358	کتــاب	تعلیــم	و	تربیت	اســالمی	را	نوشــت	
ــیده	 ــاپ	رس ــه	بیســت	وپنج	چ ــون	ب ــا	کن ــه	ت ک
اســت.	ایشــان	بــاور	داشــت:	»در	بحــث	راجــع	به	
تعلیــم	و	تربیــت	اســالمی	توجــه	به	ایــن	حقیقت	
ــک	 ــوان	ی ــالم	به	عن ــه	اس ــت	ک ــروری	اس ض
ــی	دارد...	اگــر	 ــة	تربیت ــه،	جنب نظــام	در	هــر	زمین
کســی	بخواهــد	دربــاره	تعلیــم	و	تربیت	اســالمی	
بحــث	کنــد	بایــد	مکتــب	اســالم	را	به	طــور	کلــی	
و	از	هــر	جهــت	بررســی	کنــد	و	اشــارات	تربیتــی	
را	در	هــر	زمینــه	اســتخراج	کنــد«.	او	در	جایــگاه	
دانش	آموختــه	و	اســتادی	کــه	بــا	ادبیــات	علمــی	
دانــش	تعلیــم	و	تربیــت،	آشــنایی	بــه	روزی	
داشــت	بــرای	دســتیابی	بــه	ایــن	نظریــه	دســت	
ــت	 ــن	جه ــی		زد	و	از	ای ــای	تطبیق ــه	پژوهش	ه ب
نیــز	از	اولیــن	تجربه	هــای	علــوم	تربیتــی	ایــران	

اســت.	

ــه	 ــه	ای	از	مطالع ــه	گون ــن	جهــت	ب ایشــان	در	ای
تطبیقــی	اقــدام		کــرد	و	بیــش	از	هــر	حــوزه	
دیگــری،	ایــن	مقایســه	ها	در	زمینه	فلســفه	تعلیم	
و	تربیــت	در	کارهــای	او	نمــودار		شــد.	بــرای	
نمونــه	در	فصــل	فلســفه	تربیتــی	اســالم	از	کتاب	
ــد:	 ــت	می	نویس ــم	و	تربی ــفه	تعلی ــول	و	فلس اص
»ذکــر	خصوصیــات	مکتــب	اســالم	و	اندیشــه	ای	
فلســفی	و	عرفانــی	آن	و	همچنیــن	بحــث	دربــارۀ	
جنبه	هــای	تربیتــی	ایــن	مکتــب	الهــی	در	
ــن	 ــر	ممک ــاب	حاض ــل	کت ــی	مث ــاب	کوچک کت
ــور	مقایســة	 ــه	اختصــار	و	به	منظ ــا	ب نیســت	و	م
اندیشــه	های	اســالمی	بــا	پــاره	ای	از	مکتب	هــای	
فلســفی	بعضــی	از	اصــول	و	مبانــی	ایــن	مکتــب	
ــرار	 ــه	ق ــورد	مطالع ــی	آن	را	م ــای	تربیت و	جنبه	ه
می	دهیــم«.	همچنیــن	در	فصــل	اول	کتــاب	
اصــول	و	فلســفة	تعلیــم	و	تربیــت	دربــارۀ	
اصــول	تعلیــم	و	تربیــت	می	نویســد:	»ایــن	
ــات	 ــی	و	تحقیق ــم	دین ــر	تعالی ــی	ب ــول	مبتن اص
و	 فرهنگــی	 جامعه	شناســی	 روان	شناســی،	
نظریــات	مربیــان	بــزرگ	و	دانشــمندان	تعلیــم	و	
تربیــت	اســت«.	گــو	ایــن	کــه	اصــل،	گــزاره	ای	
ــفه	و	 ــن	و	فلس ــاس	دی ــة	تم ــه	در	نقط ــت	ک اس

دانــش	آشــکار	می	شــود.
ایــن	ســنخ	از	پژوهش	هــای	تطبیقــی	کــه	رو	بــه	
قیــاس	دارد،	گاه	متوجــه	یافتــن	تفاوت	هــا	اســت	
و	گاه	متوجــه	ســاختن	ترکیب	هــا،	بــه	ایــن	معنــا	
کــه	میــان	یافته	هــای	مختلــف،	ترکیبــی	انجــام	

ــای	 ــا	و	محدودیت	ه ــد	از	کمبوده ــا	بتوان ــد	ت ده
هــر	نظریــه	یــا	رویکــرد	نظــری	بــه	دور	بمانــد	و	
ــتاوردهای	آن	 ــا	و	دس ــر	از	یافته	ه ــوی	دیگ از	س
نیــز	بــه	دور	نمانــد	و	بهــره	گیــرد.	ایــن	رویکــرد	
پژوهشــی	را	نــه	به	ضــرورت	امــا	همــواره،	
ــن	رو	 ــد	و	از	همی ــد	می	کن ــاط	تهدی ــر	التق خط
ــرد	و	 ــل	رویک ــری	در	فص ــر	باق ــه	دکت ــت	ک اس
ــا	 ــاب	رویکرده ــی	در	کت ــش	ترکیب روش	پژوه
و	روش	هــای	پژوهــش	در	فلســفه	تعلیــم	و	
ــارت	از	 ــره	عب ــن	مخاط ــد:	»ای ــت	می	نویس تربی
ــه	 ــف	و	چ ــای	مختل ــن	ناهمگــن	پاره	ه برآمیخت
ــی	 ــود	ناش ــه	خ ــف	نظریه	هاســت	ک ــا	متخال بس
از	وجــود	الیه	هــای	زیریــن	و	نامحســوس	در	
ــه	 ــه	به	منزل ــی	اســت	ک ــای	علم ــر	نظریه	ه پیک
مفروضــات	بنیــادی	آن	هــا	محســوب	می	شــود«.
ایــن	کــه	آیــا	نوشــته	های	زنده	یــاد	دکتــر	
ــیده	 ــتانه	کش ــن	آس ــه	ای ــریعتمداری	ب ــی	ش عل
کــرده،	 دوری	 مــرزی	 چنیــن	 از	 یــا	 شــده	
ــا	براســاس	 ــد	فرصــت	دیگــری	اســت	ت نیازمن
مســتندات	و	یــک	روش	ســنجش	موجــه	
ــته	 ــن	نوش ــت	و	در	ای ــا	نشس ــه	داوری	آن	ه ب
فــوری،	وظیفــه	اخالقــی	مــا	ایــن	اســت	
براســاس	 و	قضــاوت	 پیــش	داوری	 از	 کــه	
ــد	 ــم	هرچن ــز	کنی ــکازی	پرهی ــم	ارت ــک	فه ی
فرضیه	هایــی	را	می	تــوان	پرورانــد.	امــا	بایــد	
گفــت	کــه	دکتــر	شــریعتمداری	گونــه	ای	از	
ــه	جــا	 نوشــته	ها	و	پژوهش	هــای	مقایســه	ای	را	ب

ــناختی	 ــای	روش	ش ــه	پیش	فرض	ه ــت	ک گذاش
ــر	پربســامدی	 ــه	امــروز	اث ــا	ب پرشــماری	دارد	و	ت
ــت؛	 ــته	اس ــران	داش ــی	ای ــای	تربیت در	پژوهش	ه
ــیاق	از	 ــن	س ــم	و	ای ــاز	اســت	برگردی ــن	رو	نی ازای
پژوهــش	را	در	درجــه	اول	از	جهــت	روش	و	در	
ــرا	 ــم	چ ــا	بازکاوی ــت	یافته	ه ــه	دوم	از	جه درج
ــت	و	 ــده	اس ــاز	ش ــا	ب ــر	م ــن	راه	در	براب ــه	ای ک
ــا	و	 ــز	تهدیده ــا	و	نی ــا	و	فرصت	ه ــد	امکان	ه بای
تنگناهــای	آن	را	بــرای	نیــل	بــه	نظریــه	اســالم	

ــیم. ــت	بازشناس ــم	و	تربی ــاره	تعلی درب
4-	و	کالم	آخــر	این	کــه	انســان	فرامــوش	کار	
ــی	کارد	و	 ــت	م ــت.	غفل ــا	غفل ــوس	ب اســت	و	مان
ذهــول	برمــی	دارد	و	از	همیــن	رو	گفته	انــد	خــاک	
ســرد	اســت	و	به	راســتی	کــه	ایــن	چنیــن	اســت،	
ــرای	 ــه	ب ــا	ن خــاک	ســرد	اســت	و	نســیان	آور؛	ام
ــای	 ــه	گرم ــمندان	ب ــان	دانش ــن	می ــه.	در	ای هم
روشــنگری	هایی	 و	 دارنــد	 کــه	 اندیشــه	ای	
کــه	بخشــیدند	بــه	دور	از	ســردی	زمهریــر	
فرامــوش	کاری	روزگار	می	گذراننــد	و	یادشــان	
زنــده	می	مانــد.	مــا	آوا	و	آوازه	اندیشــمندان	را	
در	درازای	تاریــخ	همــراه	بــا	خــود	آورده	ایــم	
و	دکتــر	علــی	شــریعتمداری	نیــز	یکــی	از	
ــروی	 ــادن	و	پیش ــه	گام	نه ــود	ک ــی	ب بزرگ	مردان
در	راه	علم	آمــوزی	و	فکرپــروری	را	بــه	مــا	نشــان	
داد	و	اینــک	نوبــت	ماســت	کــه	برنامــه	او	را	ادامــه	
دهیــم	و	تاریــخ	خویــش	را	دفــن	نکنیــم.	یــادش	

ــرو. ــر	ره ــش	پ ــی	و	راه گرام

رئیـس	 اردکانـی،	 داوری	 رضـا	 مقـام	 پاسداشـت	 مراسـم	
فرهنگسـتان	علوم	و	چهره	ماندگار	فلسـفه	و	مراسـم	رونمایی	
از	کتاب	»گاه	خرد«		در	سـالن	همایش	هـای	کتابخانه	ملی	با	

حضـور	چهـره	هـای	برجسـته	برگزار	شـد.
رضـا	داوری	اردکانی،	در	این	مراسـم	ضمن	تشـکر	از	حضار	در	
ایـن	مراسـم	و	ذکـر	این	نکتـه	که	راضـی	به	زحمت	دوسـتان	
واسـاتید	نبوده	اسـت	گفت:	من	یک	معلم	روسـتایی	هسـتم	و	
بدون	تواضع	بگویم	همیشـه	شـغل	معلمی	را	دوسـت	داشـته	
ام.	مـن	هیـچ	وقـت	از	آن	دسـته	معلم	هایـی	نبودم	کـه	برای	
حضـور	در	کالس	مطالبـی	را	از	قبـل	آماده	کنـم	و	ارائه	بدهم.	
یـادم	مـی	آیـد	کـه	یکبـار	سـر	یکـی	از	کالس	هایـم	دکتـر	
محمدرضا	بهشـتی،	که	از	شـاگردان	من	بودنـد	گفت:	کالس	

شـما،	کالس	درس	نیسـت	کالس	نکته	هاسـت	و	من	ایـن	گفته	را	
مـدح	تلقی	کردم	و	بسـیار	خوشـحال	شـدم.	مایـه	افتخار	من	اسـت	

که	در	کالسـم	نکتـه	بگویم.
وی	افـزود:	من	فکر	می	کنم	سـادگی	روسـتایی،	مـن	را	مورد	محبت	
شـما	قرار	داده	اسـت.	من	از	1۲-13	سـالگی	با	شـعر	و	رمـان	بزرگ	
شـدم.	یکـی	از	مهمانانـی	کـه	امـروز	اینجا	هسـتند	و	من	هـم	توقع	
داشـتم	و	هم	توقع	نداشـتم	که	باشـند	آقـای	نقویان	اسـت.	ارتباط	و	
نقطه	اشـتراک	من	با	ایشـان	انـس	با	حافظ	اسـت.	البته	پیـش	از	آن	
خواندن	اشـعار	حافظ،	خواندن	شـعر	را	با	فردوسـی	آغاز	کردم	و	حتی	
دوسـت	داشـتم	چیزهایی	درباره	او	و	قصه	رسـتم	و	سـهراب	بنویسم	
ولـی	هیچ	وقـت	این	اتفـاق	نیفتـاد.	از	نظر	من	شـعر	و	فلسـفه	با	هم	

خویشـاوندند	و	هردو	روی	دو	قله	ایسـتاده	اند.
رئیـس	فرهنگسـتان	علـوم	در	ادامـه	تصریـح	کـرد:	من	سـه	دوره	با	
حافـظ	مانـوس	بـوده	ام؛	اولیـن	دوره،	دوران	جوانـی	و	نوجوانـی	بود	
کـه	اشـعار	رمانتیک	حافظ	را	دوسـت	داشـتم.	دومیـن	دوره،	دوره	ای	
بـود	که	تحت	تاثیـر	فردید	بودم	و	به	اشـعار	پیچیده	و	مشـکل	حافظ	
توجـه	داشـتم.	دوره	آخـر	هـم	کـه	مربـوط	به	زمـان	فعلی	اسـت،	به	

اشـعار	سـاده	حافـظ	عالقمند	شـدم	و	مـی	خوانم.
داوری	اردکانـی	در	ادامـه	غـزل	حافـظ	بـا	مطلـع	رواق	منظر	چشـم	
مـن	آشـیانه	توسـت	/	کـرم	نمـا	و	فـرود	آ	کـه	خانـه	خانه	توسـت	را	
خوانـد	و	سـپس	گفـت:	همـه	صحبـت	هایـی	کـه	امـروز	مهمانان	
دربـاره	مـن	کردند	مایه	سـرافرازی	من	و	همه	از	سـر	لطـف	و	صدق	
اسـت.	واقعیـت	این	اسـت	کـه	مـن	صادقانه	فکـر	می	کنم	کشـورم	
را	دوسـت	دارم	و	مـی	خواهـم	بدانـم	کجـا	هسـتیم	و	قرار	اسـت	به	
کجـا	برویـم؟	پرسـش	از	اینکـه	ما	کجـای	تاریخ	هسـتیم	پرسـش	
بـی	اهمیتی	نیسـت.	تاریخ	محقـق	ما	هسـتیم.	بعدها	مـی	توانیم	به	
خودمـان	رجـوع	و	خودمـان	را	تحلیـل	کنیم.	مـا	توانایی	بـرای	آینده	
شـدن	داریم	و	آینده	خود	ما	هسـتیم.	اینکـه	بدانیم	آیـا	آمادگی	برای	
محقـق	شـدن	چیزی	کـه	در	آینـده	قرار	اسـت	بشـود	را	داریـم	یا	نه	

بسـیار	مهم	اسـت.
چهـره	ماندگار	فلسـفه	اضافه	کرد:	آینـده،	معلوم	و	قابل	تصرف	نیسـت،	
ما	قـرار	اسـت	آینده	شـویم	و	مـی	توانیم	متمکن	زمـان	شـویم.	ما	باید	
دربـاره	آینده	تامل	کنیـم	و	ببینیم	چه	می	توانیـم	بکنیم.	مـن	روی	واژه	
مـی	توانـم	و	چه	مـی	توانم	بکنم	خیلی	فکر	مـی	کنم.	فهم	مـا،	توانایی	
مـا	و	توانایی	ما	فهم	ماسـت.	البته	این	نباید	باعث	شـود	که	علم	انتزاعی	

را	به	آنچه	هسـتیم	مقـدم	بداریم.
عضو	شـورای	عالـی	انقالب	فرهنگـی	تصریح	کـرد:	پیش	از	
برنامـه	امـروز،	مراسـم	اینچنینی	توسـط	افرادی	چـون	دکتر	
جاسـبی،	مهـدی	محقـق	و...	برایم	برگزار	شـده	بـود.	بنده	در	
عین	سپاسـگزاری	از	برگزارکنندگان	برنامـه	های	این	چنینی	
معتقدم	که	بهتر	اسـت	این	اظهـار	لطف	ها	یکبار	باشـد.	الزم	
نیسـت	این	همه	مجلس	و	سـمینار	بی	مصرف	درسـت	کنیم	
و	حـرف	های	تکراری	بزنیم.	بهتر	اسـت	این	پول	هـا	را	در	راه	
های	بهتـری	هزینه	و	اعتـدال	را	رعایت	کنیـم.	اینکه	بزرگان	
را	عزیـز	بداریم	خوب	اسـت	به	شـرطی	که	این	عزیز	دانسـتن	
در	رفتـار	و	کردارمـان	هـم	باشـد.	اگر	این	مراسـم	بـه	منظور	
احتـرام	بـه	مقام	علم	اسـت	خوب	اسـت	کـه	علـم	را	در	همه	

جـای	جامعه	محترم	بشـمریم.
وی	در	پایـان	گفـت:	خـدارا	شـاکرم	که	رعایت	سـن	مـن	و	پرکاری	
مـن	را	می	کنیـد.	برخی	به	من	مـی	گویند	چرا	بـرای	هرچیزی	آنقدر	
مـی	نویسـی.	بایـد	بگویـم	مـن	در	زندگـی	کار	دیگری	جز	نوشـتن	

نـدارم	و	از	همیـن	بابت	از	خدا	شـاکرم.
داوری	اردکانی	سخنان	خود	را	با	این	بیت	از	شعر	حافظ	تمام	کرد.

	شکر	خدا	که	هر	چه	طلب	کردم	از	خدا
بر	منتهای	همت	خود	کامران	شدم

در	انتهـای	ایـن	مراسـم	از	کتـاب	»گاه	خـرد«	کـه	حاصـل	گفتگو	و	
پرسـش	و	پاسـخ	تعدادی	از	اسـاتید	با	داوری	اردکانی	اسـت	رونمایی	
شـد.	این	اثر	حاصل	کوشـش	و	گردآوری	حسـین	کلباسـی	اشتری	و	

ناشـر	آن	نقد	فرهنگ	اسـت.
حجت	االسـالم	دعایـی،	حجت	االسـالم	نقویـان،	محمدرضا	تابش	
و	حسـین	نمازی،	دبیـر	فرهنگسـتان	علـوم	از	دیگر	سـخنرانان	این	
مراسـم	بودنـد.	همچنیـن	افـراد	برجسـته	دیگری	چـون	محمدعلی	
حیدری،	شـهین	اعوانـی،	نجفقلی	حبیبی،	ضیاء	شـهابی	و	نادر	طالب	

زاده	در	این	مراسـم	حضور	داشـتند.

داوری اردکانی:

کاری جز نوشتن در زندگی ندارم/ شعر و فلسفه باهم خویشاوندند

ــزارش گــــ
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	نشســت	»بررســی	تطبیقــی	پراگماتیســم	و	اســالم«		بــا	موضــوع	
نســبت	فرهنــگ	و	عاملیــت	آدمــی،	بررســی	تطبیقــی	پراگماتیســم	
ــا	ســخنرانی	خســرو	باقــری	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	و	 و	اســالم	ب
ــورا	دانشــکده	 ــالن	ش ــت	در	س ــم	و	تربی ــفه	و	تعلی پژوهشــگر	فلس

علــوم	تربیتــی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد.
وی	در	ابتــدای	صحبتــش	ضمــن	نکوداشــت	یــاد	و	خاطــره	دکتــر	
ــوم	 ــا	از	مرح ــن	ج ــت	در	همی ــوب	اس ــت:	خ ــریعتمداری	گف ش
شــریعتمداری	کــه	امــروز	هــم	مراســم	ختمش	اســت	یــادی	بکنیم	
ــاب	 ــار	کت ــن	ب ــرای	اولی ــه	ب ــد	ک ــا	کســی	بودن چــون	ایشــان	تنه
ــدن	 ــه	وجــود	آم ــا	ب ــد	و	ب ــی«	را	ترجمــه	کردن هــای	»جــان	دیوی
ایــن	جریــان	فکــری	تحــول	عظیمــی	در	عرصــه	فکــری	و	تعلیم	و	

تربیــت	ایجــاد	شــد.
باقــری	افــزود:	موضــوع	ســخنرانی	مــن	گــزارش	ســفری	اســت	که		
ــت	و	 ــش	ت ــک	آی ــان	داشــتم.	در	آنجــا	در	دانشــگاه	کاتولی ــه	آلم ب
یــک	کالــج	فلســفی	در	مونیــخ	دربــاره	بحــث	فرهنــگ	و	عاملیــت	
ــه	 ــم	ک ــت	بگوی ــدای	بحــث	الزم	اس ــردم.	در	ابت ــت	کار	ک در	تربی
ــت.	 ــه	اس ــت	کالن	در	جامع ــوم	کالن	و	واقعی ــک	مفه ــگ	ی فرهن
بــه	عبارتــی	مــی	تــوان	گفــت	فرهنــگ	فضــای	فکــری،	ارزشــی	
ــی	 ــت	جریان ــان	تربی ــن	می ــت	و	در	ای ــه	اس ــک	جامع ــی	ی و	علم
ــگ	و	 ــان	فرهن ــی	باشــد.	بحــث	نســبت	می ــه	م محــدود	در	جامع
تربیــت	بحــث	بســیار	چالشــی	اســت	و	شــاید	بتــوان	گفــت	نســبت	
ــت	 ــر	تربی ــل	و	فنجــان	اســت	و	ســلطه	فرهنــگ	ب ــل	فی آنهــا	مث

ــرار	اســت. همیشــه	برق
وی	اضافــه	کــرد:	هنگامــی	کــه	یــک	کــودک	متولــد	مــی	شــود	
فرهنگــی	نــدارد	وقتــی	کــه	بــه	انــدازه	کافــی	تنومنــد	و	بــزرگ	
ــن	حســاب،	 ــا	ای ــد	بچــه	تربیــت	شــده	اســت.	ب شــد	مــی	گوین
ــم	و	ســئوال	 ــت	کــردن	دانســته	ای ــری	را	تربی ــا	فرهنــگ	پذی م
ــود	 ــا	وج ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــد	ای ــی	آی ــود	م ــه	بوج ــی	ک و	چالش
ــی	 ــه	م ــود	دارد	چگون ــه	وج ــیاری	ک ــی	بس ــات	فرهنگ اختالف
توانیــم	یــک	تربیــت	معقــول	داشــته	باشــیم؟	چــون	خیلــی	هــا	
ــر	نســبی	اســت.	در	 ــک	ام ــت	ی ــد	تربی ــی	گوین ــاره	م ــن	ب در	ای
ــوع	را	از	دو	 ــن	موض ــم	ای ــی	خواه ــده	م ــروز،	بن ــخنرانی	ام س
ــم	را	 ــم.	پراگماتیس ــی	بکن ــالم	بررس ــم	و	اس ــر	پراگماتیس منظ
ــرد.	 ــرح	ک ــت	مط ــوزه	تربی ــی«	در	ح ــان	دیوی ــار	»ج ــن	ب اولی
ــه	تشــکیل	مــی	دهــد.	 ســنگ	بنــای	ایــن	فلســفه	را	هــم	تجرب
ــه	معنــی	انســان	در	موقعیتــی	اســت	کــه	در	 ــه	در	اینجــا	ب تجرب
ــت	 ــه	موقعی ــل	ب ــت	تبدی ــم	واقعی ــرار	دارد.	در	پراگماتیس آن	ق
شــده	اســت.	حــاال	ایــن	موقعیــت	یــا	عــادی	اســت	یــا	مشــکل	
ــل	 ــرای	تبدی ــالش	ب ــی	ت ــم	یعن ــل	در	پراگماتیس ــن.	عم آفری
ــه	 ــن	زمین ــه	موقعیــت	عــادی.	در	ای ــن	ب موقعیــت	مشــکل	آفری
ــه	ســاز	عمــل	جمعــی	اســت. جامعــه	و	فرهنــگ	مظهــر	و	زمین
باقــری	در	ادامــه	ضمــن	تعریــف	تربیــت	اشــاره	کــرد:	تربیــت	یعنی	
کســب	عــادات	فرهنگــی	و	بازســازی	آنهــا	در	صــورت	لــزوم.	معیــار	
ابقــا	یــا	تغییــرات	عــادات	فرهنگــی	هــم	حــل	مشــکل	اســت	یعنی	
ــا	 ــد	ی ــی	بمان ــگ	باق ــرار	اســت	از	فرهن ــه	ق ــزی	ک ــت	چی در	نهای
ــر	مــی	گــردد.	»جــان	دیویــی«	 ــه	حــل	مشــکل	ب حــذف	شــود	ب

تربیــت	را	بازســازی	تجربــه	مــی	دانــد.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	همچنیــن	اضافــه	کــرد:	فــرد	دیگــری	
ــت.	او	 ــی	اس ــارد	رورت ــرده،	ریچ ــم	کار	ک ــوزه	پراگماتیس ــه	در	ح ک
ــی	در	 ــه	عمل ــده	دارد	تجرب ــا	اســت	و	عقی ــزو	نوپراگماتیســت	ه ج
ــی	 ــد	م ــان	بســیار	تاکی ــر	زب ــد.	او	ب ــی	یاب ــان	اســتقرار	م ــب	زب قال
ــر	فیزیکــی	 ــای	تغیی ــه	معن ــت	ب ــر	موقعی ــده	دارد	تغیی ــد	و	عقی کن
ــه	دلیــل	 ــه	معنــای	توصیــف	مــا	از	امــور	اســت	ب نیســت.	بلکــه	ب
ــر	داد.	 ــت	را	تغیی ــوان	موقعی ــی	ت ــات	م ــان	و	کلم ــا	زب ــه	ب ــن	ک ای
رورتــی	مــی	گویــد	پراگماتیســم	یعنــی	اینکــه	بــا	»واقعیــت	چگونه	
اســت«	کاری	نداشــته	باشــیم	بلکــه	مهــم	ایــن	اســت	کــه	بدانیــم	
چگونــه	مــی	تــوان	مشــکل	را	حــل	کــرد.	بــر	اســاس	ایــن	نــوع	از	

پراگماتیســم،	عقــل	نظــری	بــه	نفــع	عقــل	عملــی	کنــار	مــی	رود	و	
علــم	ترفنــدی	از	عمــل	مــی	شــود.	همچنیــن	در	ایــن	میانــه	وفــاق	
جمعــی،	معیــار	قبــول	و	رد	مــی	شــود.	بــه	عقیــده	رورتی	انســان	در	
پراگماتیســم	یعنــی	موجــودی	کــه	بــا	موقعیــت	نســبت	دارد	نــه	بــا	

ــت. واقعی
ایــن	متخصص	حــوزه	تعلیــم	و	تربیــت	ادامــه	داد:	در	بحــث	رورتی،	
تربیــت	دو	مرحلــه	اساســی	دارد.	اول	فرهنــگ	پذیــری	کــه	تــا	زمان	
دانشــگاه	ادامــه	دارد.	دوم	پاالیــش	فرهنــگ	کــه	در	دانشــگاه	اتفــاق	
ــت؛	 ــه	اس ــم	اینگون ــش	ه ــن	پاالی ــف	ای ــوه	مختل ــد.	وج ــی	افت م
ــی	اســت،	عنصــر	هرمنوتیکــی	در	پاالیــش	 پاالیــش	بشــدت	زبان
وجــود	یعنــی	تبدیــل	فرهنگ	ناآشــنا	بــه	فرهنــگ	آشــنا	و	درنهایت	
اینکــه	پاالیــش	فرهنــگ	بســیار	شــاعرانه	اســت	و	وجــه	اســتعاری	

دارد.
باقــری	در	ادامــه	بحثــش	بــه	موضــوع	نســبت	فرهنــگ	بــا	تربیــت	
ــه	 ــر	اندیش ــت:	از	منظ ــت	و	گف ــالمی	پرداخ ــه	اس ــر	اندیش از	منظ
ــه	اندیشــه	 ــان	ب ــر	یون ــا	تحــت	تاثی اســالمی،	الگــوی	انســان	دان
ــه	دو	 ــان	ب ــت	انس ــالم،	عاملی ــخ	اس ــت.	در	تاری ــالمی	راه	یاف اس
ــار	انســان	 ــه	عاملیــت	و	اختی ــه	ب ــات	شــد.	معتزل ــه	نفــی	و	اثب گون
بــاور	داشــتند	امــا	اشــاعره	بــه	ایــن	دو	موضــوع	بــاور	نداشــتند.	نــزد	
فیلســوفان	مســلمان	عقــل	نظــری	و	عملــی	پذیرفتــه	مــی	شــود	
ــت.	 ــی	اس ــح	دین ــادات	صحی ــا	اعتق ــالزم	ب ــی	م ــت	گرای و	واقعی
ــن	جــزو	 ــوی	و	ای ــی	در	اســالم	بســیار	ق ــن	فرهنــگ	گرای همچنی
ــگ	 ــه	فرهن ــن	غلب ــت.	ای ــالم	اس ــم	در	اس ــتراکات	پراگماتیس اش
گرایــی	بــه	عاملیــت	رخ	داده	اســت	بــه	همیــن	دلیــل	هــم	ســنت	
خیلــی	گرامــی	داشــته	مــی	شــود	امــا	ایــن	اندیشــه	اســالمی	نیــاز	

ــری	دارد. ــه	بازنگ ب
ــه	 ــده	در	ادام ــح	داد:	بن ــفه	توضی ــوزه	فلس ــگر	ح ــن	پژوهش ای
ــه	 ــد	توج ــم.	بای ــی	کن ــاره	م ــری	اش ــن	بازنگ ــات	ای ــه	اقتضائ ب
ــظ	 ــت	حف ــار	موقعی ــت	در	کن ــم	واقعی ــه	حری ــیم	ک ــته	باش داش
ــدون	 ــی	ب ــل	عمل ــار	عق ــری	در	کن ــل	نظ ــن	عق ــود.	همچنی ش
کاهــش	یکــی	بــه	دیگــری	قــرار	بگیــرد.	ایــن	در	حالــی	اســت	
کــه	در	گذشــته	بهــای	اصلــی	بــه	عقــل	نظــری	داده	مــی	شــد.	
ــری	 ــک	س ــا	ی ــه	ب ــم	ک ــول	کنی ــد	قب ــا	بای ــه	م ــه	اینک خالص
واقعیــت	مواجهیــم	کــه	برخــی	از	آنهــا	عملــی	و	برخــی	نظــری	
اســت.	همچنیــن	درســتی	افــکار	مــا	بــه	صیــد	واقعیــت	اســت	و	
حــل	مشــکل	وفــاق	جمعــی	تنهــا	یــک	عالمــه	و	نشــانه	اســت	

ولــی	تنهــا	نشــانه	نیســت	و	قطعیتــی	در	ایــن	بــاره	وجــود	نــدارد.	
ــان	و	 ــه	انس ــازه	گرایان ــالش	س ــت	در	ت ــر،	واقعی ــان	دیگ ــه	بی ب
ــت	خــود	 ــا	عمــل	خــود	هوی ــی	شــود.	انســان	ب ــد	م ــا	آن	صی ب
ــد	و	همــواره	مســئول	اســت.	بنابرایــن	عاملیــت	 را	رقــم	مــی	زن
ــت	و	 ــردی	اس ــم	ف ــم،	ه ــل	ه ــت.	عم ــزی	نیس ــان	تجوی انس
ــا	فرهنــگ	عاملیــت	 هــم	جمعــی،	درســت	ماننــد	هویــت.	ضمن
انســان	را	نمــی	توانــد	هضــم	کنــد	امــا	مــی	توانــد	آن	را	جهــت	
دهــد.	بنابرایــن	تربیــت،	عمــل	فرهنــگ	در	انســان	نیســت	بلکــه	
عمــل	مطلــوب	انســان	در	فرهنــگ	اســت.	عمــل	مطلــوب	هــم	
ــت	مشــخص	 ــت	هســتی	و	حضــور	در	موقعی ــه	واقعی ــا	نظــر	ب ب
مــی	شــود.	بنابرایــن	فرهنــگ	تغذیــه	کننــده	و	تغذیــه	شــونده	بــا	

ــود. ــد	ب ــت	خواه تربی
ــود	را	 ــث	خ ــری	بح ــه	گی ــخنانش،	نتیج ــای	س ــری	در	انته باق
انجــام	داد	و	گفــت:	بــر	اســاس	موضوعــی	کــه	بنــده	ســخنرانی	
ــا	ســاختار	کاذب	اســت	چــون	انســان	 ــت	ی ــل	عاملی کــردم	تقاب
ــت	در	ســاختار	حــرف	 ــد	از	عاملی ــا	بای ــل	اســت.	م ــواره	عام هم
ــه	 ــت،	رابط ــگ	و	عاملی ــر	فرهن ــر	دو	عنص ــول	ه ــا	قب ــم.	ب بزنی
ــه	 ــن	گون ــی	ای ــت	یعن ــول	نیس ــل	قب ــا	قاب ــان	آنه ــی	می تناوب
نیســت	کــه	نخســت	انســان	از	فرهنــگ	پــر	شــود	و	بعــد	نوبــت	
ــده	 ــت	رابطــه	ای	در	هــم	تنی ــت	برســد.	عاملی ــه	ظهــور	عاملی ب
ــی	 ــت	انســان	توصیف ــن	اســاس	عاملی ــر	ای ــگ	دارد.		ب ــا	فرهن ب
ــه	تجویــزی،	آنچــه	تجویــزی	اســت	عاملیــت	مطلــوب	 اســت	ن
ــوب	و	 ــت	مطل ــا	عاملی ــت	ب ــت	و	تربی ــوب	اس ــل	مطل ــا	تعام ی

ــروکار	دارد. ــوب	س ــل	مطل تعام
ــان	الزم	اســت	ذکــر	 ــه	کــرد:	در	پای ــن	اســتاد	دانشــگاه	اضاف ای
ــه	شــیوه	هــای	مختلــف	 ــا	عاملیــت	ب کنــم	کــه	فرهنــگ	هــا	ب
ــا	 ــا	آنه ــد	ی ــی	کنن ــا	را	ســرکوب	م ــا	آنه ــد؛	ی ــی	کنن برخــورد	م
را	مهــار	و	بــا	آگاهــی	کاذب	آن	را	جهــت	دهــی	مــی	کننــد	کــه	
ــا	اینکــه	 ــی	شــود.	و	ی ــد	م ــت	و	نق ــه	تبعی ــب	هــم	منجــر	ب اغل
رابطــه	دوســویه	بــا	عاملیــت	برقــرار	مــی	کننــد	کــه	منجــر	بــه	
بازســازی	مــداوم	فرهنــگ	و	تربیــت	مــی	شــود.	مــورد	ســوم	و	
ــر	 ــه	ب ــوب	اســت	کــه	ون	خیلــی	هزین آخــر	همــان	شــکل	مطل
اســت	معمــوال	اتفــاق	نمــی	افتــد	و	مــا	معمــوال	در	دو	گزینــه	اول	

ــار	مــی	شــویم. گرفت
ایــن	جلســه	بــا	پرســش	و	پاســخ	میــان	حاضریــن	و	ســخنران	تمام	

شــد.

خسروباقری عنوان کرد؛
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ــت	 ــا	محوری ــان«	ب ــران	و	یون ــفی	ای ــالت	فلس نشســت	»تعام
ــا	 ــورد	ب ــی	در	برخ ــفه	یونان ــادی	فلس ــی	بنی ــی	»دگرگون بررس
ــوری		۲8	دی	 ــواد	فالط ــور	ج ــر	پروفس ــالمی«	اث ــیوه	اس ش
مــاه	بــا	حضــور	ســعید	بینــای	مطلــق	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	
اصفهــان،	منوچهــر	صدوقــی	ُســها	مــدرس	موسســه	پژوهشــی	
ــفه	 ــتاد	فلس ــت	اس ــراهلل	حکم ــران	و	نص ــفه	ای ــت	و	فلس حکم
ــات	 ــکده	مطالع ــت	پژوهش ــه	هم ــتی	ب ــهید	بهش ــگاه	ش دانش
فرهنگــی	و	اجتماعــی	وزارت	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری		

ــد. ــزار	ش برگ
بینــای	مطلــق	در	ایــن	نشســت	ســخنرانی	خــود	را	بــا	موضــوع	
»بازخوانــی	انتقــادی	جایــگاه	فلســفه	یونــان	در	تاریــخ	فلســفه«		
ــخ	فلســفه	 ــد	در	تاری ــرادی	بخواهن ــه	کــرد	و	گفــت:	اگــر	اف ارائ
از	فلســفه	یونــان	دفــاع	کننــد،	آنهــا	ایرانیــان	هســتند	چــرا	کــه	
اشــتراکات	زیــادی	بــا	هــم	دارنــد.	کتاب	هــای	تاریــخ	و	فلســفه	
ــه	 ــان	باســتان	ســرآغاز	پدیــده	ای	ب ــد	کــه	یون ــه	مــا	می	آموزن ب
نــام	تاریــخ	فلســفه	غــرب	اســت.	حــال	تــا	کجــا	می	تــوان	بــر	
درســتی	ایــن	گــزاره	دل	بســت؟	یــا	اینکــه	بــرای	آن	تمامیتــی	
ــخ	 ــده	تاری ــل	شــد.	از	پدی ــخ	فلســفه	غــرب	قائ مســتقل	از	تاری
ــوان	از	 ــا	می	ت ــا	کج ــم	و	ت ــراد	می	کنی ــه	م ــرب	چ ــفه	غ فلس
مجموعــه	بــه	هــم	پیوســته	ای	بــا	نــام	تاریــخ	فلســفه	غــرب	یاد	

ــن	پرسش	هاســت. ــر	ای ــی	ب ــن	تامل کــرد؟	ســخنان	م
ــان	باســتان	 ــم	کــه	یون ــاد	آوری ــه	ی ــزود:	اگــر	ب وی	در	ادامــه	اف
رقیــب	ایــران	بــوده	بایــد	ببینیــم	کــه	چــه	نگرش	هایــی	دربــاره	
فلســفه	یونــان	باســتان	حاکــم	بــوده		اســت؟	ســه	رویکــرد	درباره	
فلســفه	یونــان	وجــود	دارد؛	رویکــرد	نخســت	یونــان	را	ســرآغاز	
مطلــق	فلســفه	می	شــمارد،	رویکــرد	دیگــر	یونــان	را	بــه	عنــوان	
ســرآغاز	فلســفه	غــرب	می	دانــد،	امــا	رویکــرد	ســوم	را	در	ادامــه	

ــم. ــرح	می	ده ش
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	اصفهــان	گفــت:	در	پذیــرش	دیــدگاه	
نخســت،	بایــد	گفــت	ایــن	رویکــرد	خواهــان	انحصــار	
ــر	 ــان	ب ــا	یونانی ــت.	آی ــتان	اس ــان	باس ــزد	یون ــه	در	ن اندیش
ــت	 ــد	گف ــن	ســوال	بای ــه	ای ــاور	هســتند؟	در	پاســخ	ب ــن	ب ای
ــی	 ــد.	وانگه ــر	می	آی ــری	ب ــز	دیگ ــته	های	آن	چی ــه	از	نوش ک
پذیــرش	ایــن	دیــدگاه	نادیــده	انگاشــتن	ســهم	اقــوام	دیگــر	

ــه	 ــم	ک ــه	بپذیری ــان	در	اندیشــه	اســت.	چگون ــه	ایرانی از	جمل
مصریــان،	ایرانیــان،	بابلیــان	و	...	نیاندیشــیده	اند؟	در	آن	
صــورت	چــه	پاســخی	بــه	تالــس	حکیــم	بدهیــم	کــه	در	آب	
ــای	 ــی	ادع ــد	ول ــش	هســتی	دی ــرای	زای ــی	ب ســرآغاز	ممکن
ــاید	 ــت.	ش ــو	اس ــی	ن ــف	حقیقت ــه	کاش ــت	ک ــن	را	نداش ای
ــاره	 ــتند.	درب ــن	می	پنداش ــم	چنی ــان	ه ــه	بابلی ــت	ک می	دانس
صفــر	پیدایــش	چــه	بگوییــم؟	کتــاب	»آمــوزه	عهــد	عتیــق«	
بــه	مــا	چنیــن	می	آمــوزد	کــه	در	آغــاز	آب	بــود.	اگــر	از	قــرآن	
ونهج	البالغــه	هــم	بگذریــم	هراکلیــت	می	گویــد	کــه	»همــه	
ــمه	 ــی	سرچش ــه	اله ــون	یگان ــک	قان ــری	از	ی ــن	بش قوانی
ــان	 ــار	یونانی ــوس	را	در	انحص ــم	لوگ ــس	او	ه ــد«،	پ می	گیرن

نمی	دانــد.
ــر	اندیشــیدن	را	منحصــر	 ــم	هن ــرد:	افالطــون	ه ــد	ک وی	تاکی
افالطــون	 یونانیــان	نمی	دانــد؛	در	گفــت	وگوهــای	 بــه	
گواهی	هایــی	را	در	ایــن	بــاره	می	تــوان	یافــت.	پــس	اگــر	تنهــا	
ــان	 ــن	اندیشــه	های	ایرانی ــابهات	بی ــیده	اند،	تش ــان	اندیش یونانی
ــت	 ــن	نیس ــانه	ای ــن	نش ــا	ای ــت؟	آی ــانه	چیس ــان	نش و	یونانی
ــت	 ــد	در	مطلقی ــس	تردی ــیده	اند؟	پ ــم	اندیش ــان	ه ــه	ایرانی ک
اندیشــه	در	نــزد	یونانیــان	بــه	جاســت	و	ســوال	ایــن	اســت	کــه	
خاســتگاه	ایــن	نــگاه	انحصــار	طلبانــه	کجاســت؟	بــه	هــر	حــال	
ــون	 ــان	نیســت	و	در	مت ــم	پســند	یونانی ــی	ه ــن	انحصارگرای ای
یونانــی	اثــری	از	انحصــار	طلبــی	اندیشــه	در	نــزد	یونانیــان	دیده	

نمی	شــود.
ــا	 ــح	داد:	م ــاره	نگــرش	دوم	توضی ــه	درب ــق	در	ادام ــای	مطل بین
فلســفه	های	یونــان	داریــم	و	نــه	فلســفه	یونــان!	فالطــوری	در	
کتابــش	به	ایــن	تنوع	فلســفه	توجهــی	نداشــته	و	ایــن	در	داوری	
او	بــی	تاثیــر	نبــوده	اســت.	در	آن	صــورت،	ایــن	اندیشــه	ناگزیــر	
می	شــود	کــه	کــدام	اندیشــمند	یونانــی	ســرآغاز	فلســفه	غــرب	
اســت؟	چــرا	گذشــتگان	چنیــن	دیدگاهــی	نســبت	بــه	ســرآغاز	
نداشــتند	امــا	معاصــران	چنیــن	بــاوری	دارنــد؟	چــرا	پروکلــوس	
ــه	 ــو	ب ــت؟	فیچین ــن	نمی	پنداش ــو	چنی ــا	فیچین ــرن	5	ی در	ق
ســیر	فلســفه	و	حکمــت	قائــل	بــود	و	ســرآغاز	فلســفه	را	نــه	در	
ــا	 ــاور	ب ــن	ب ــدی	ای ــس	می	دانســت.	همانن ــه	در	هرم ــان	ک یون

ســهروردی	قابــل	تأمــل	اســت.

ــد	 ــاره	بای ــس	دوب ــزود:	پ ــان	اف ــگاه	اصفه ــفه	دانش ــتاد	فلس اس
ــد؟	 ــب	نش ــهروردی	غال 	س ــوـ	 ــاور	فیچین ــرا	ب ــه	چ ــیم	ک بپرس
چــه	زمانــی	و	چــه	ســالی	یونــان	بــه	ســرآغازی	فلســفه	رســید؟	
ــن	 ــرآغاز	گرفت ــان	س ــود	در	نظرش ــیر	موج ــیم	تفاس ــد	بپرس بای
یونــان	بــه	چــه	دلیــل	بــوده	اســت؟	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	
می	تــوان	دو	گونــه	تفســیر	ارائــه	داد؛	گــروه	اول	تفاســیر	دربــاره	
ــه	عنــوان	زادگاه	فلســفه	عقالنیتــی	را	می	جوینــد	کــه	 ــان	ب یون

ــد. ــه	می	یاب ــا	دکارت	ادام ب
ــاً	فیلســوف	هســتند	و	از	نظــر	 ــروه	دوم	اساس ــه	وی،	گ ــه	گفت ب
ــد.	نیچــه	و	هایدگــر	اساســًا	 ــه	ایــن	مســئله	می	نگرن فلســفی	ب
افالطــون	را	نقــد	می	کننــد	و	بــه	زعــم	نیچــه،	افالطــون	
ــد.	کمــا	اینکــه	هایدگــر	 ــه	دو	نیمــه	تقســیم	می	کن جهــان	را	ب
بــه	گونــه	ای	دیگــر	او	را	نقــد	می	کنــد.	بنابرایــن	ســرآغاز	دیــدن	
ــرو	 ــز	ف ــی	ج ــم،	حاصل ــروز	دیده	ای ــه	ام ــی	ک ــه	معنای ــان	ب یون
کاســتن	و	وارونــه	کــردن	اندیشــه	های	آن	قــوم	نــدارد.	بنابرایــن	
ــه	 ــم	ک ــده	ای	بدانی ــرآغاز	پدی ــان	را	س ــه	یونانی ــای	اینک ــه	ج ب
شــاید	حاصــل	همــه	بشــر	باشــد،	بگذاریــم	که	یونــان	به	ســرای	
ــا	دیگــر	اقــوام	در	اندیشــه	داشــته	 خویــش	بازگــردد	و	تعامــل	ب
ــه	آن	 باشــد	و	درواقــع	ایــن	رویکــرد	ســومی	اســت	کــه	مــن	ب
اعتقــاد	دارم	کــه	در	آن	صــورت	تشــابهات	اندیشــه	های	ایــران	و	

ــه	نوعــی	کارآیــی	خواهنــد	داشــت. ــان	مهــم	شــده	و	ب یون
وی	کتــاب	ســید	جــواد	فالطــوری	را	تالشــی	برای	مشــخص	
کــردن	فلســفه	اســالمی	دانســت	و	افــزود:	امــا	پرســش	ایــن	
ــاد	برخــی	از	 ــه	اعتق اســت	کــه	چــرا	فلســفه	اســالمی	کــه	ب
ــیحی	دارد،	 ــفه	مس ــر	از	فلس ــری	فرات ــه	و	عم ــتان،	دامن دوس
ــته	ای	 ــدگان	برجس ــدارد	و	نماین ــخصی	ن ــع	مش ــروز	موض ام
نــدارد.	آیــا	ایــن	برخاســته	از	فیلســوفان	مــا	اســت	یــا	از	خــود	

فلســفه	اســت؟
اســتاد	دانشــگاه	اصفهــان	در	پاســخ	گفــت:	مشــکلی	هــم	کــه	
مــن	بــا	ایــن	کتــاب	داشــتم،	ایــن	بــود	کــه	فالطــوری	در	کلیات	
ســخن	گفتــه	و	مــوردی	بحــث	نمی	کنــد	و	نکتــه	دیگــر	اینکــه	
مشــروعیت	کتــاب	آســمانی	و	نسبتشــان	بــا	فیلســوفان	یونانــی	
چیســت؟	اینکــه	درون	بــودن،	علــت	اســت	و	اینکــه	می	گویــد	
فیلســوفان	یونــان	همــه	درون		بــودن	را	علــت	می	دانســتند؛	بــه	

ایــن	صــورت	نیســت.
ــی	 ــه	خــدا	در	تفکــر	فالســفه	یونان ــا	اشــاره	ب وی	در	ادامــه	ب
ــرون	از	 ــه	بی ــم	ک ــورژ	را	می	بینی ــون،	دمی ــت:	در	افالط گف
طبیعــت	هســتی	اســت	و	هســتی	را	ایجــاد	می	کنــد	و	
ــم	 ــا	نمی	توانی ــن	م ــی	اســت.	بنابرای ــت	فاعل ــر	از	عل محدودت
ــل	 ــود	قائ ــت	درون	ب ــه	عل ــط	ب ــان	فق ــه	یونانی ــم	ک بگویی
ــه	فالطــوری	 ــم	ک ــودن	داری ــه	از	شــدن	و	ب ــد.	دو	مرحل بودن
ــه	روال	طبیعــی	 ــه	آن	حســاس	نیســت.	ایشــان	در	جایــی	ب ب
ــد؛	در	 ــود	می	آی ــه	وج ــاره	ب ــز	یکب ــه	چی ــه	هم ــد	ک می	گوی
ــم.	 ــتان	نداری ــان	باس ــزی	در	یون ــن	چی ــه	چنی ــی	ک صورت
ــان	 ــزد	یونانی ــج	ن ــورت	تدری ــه	ص ــه	ب ــی	ک ــن	بحث همچنی
باســتان	 یونــان	 فلســفه	 جــای	 هیــچ	 در	 را	 می	گویــد	

ــدرن. ــد	و	م ــوم	جدی ــز	در	عل ــت،	ج ــوان	یاف نمی	ت
ــان	 ــزد	یونانی ــان	ن ــه	بحــث	زم ــاره	ب ــا	اش ــان	ب وی	در	پای
و	آنچــه	کــه	فالطــوری	در	کتابــش	مطــرح	می	کنــد،	
ــی	نیســتند	 ــی،	اینهای ــان	یونان ــان	هایدگــر	و	زم گفــت:	زم
کــه	نمی	توانیــد	خاســتگاه	زمــان	هگلــی	را	در	یونــان	
ــن	 ــًا	ای ــد.	اتفاق ــوری	می	گوی ــه	فالط ــه	ک ــد؛	آنگون ببینی
ــدن	 ــود	دی ــی	درون	ب ــردن،	یعن ــر	ک ــه	فک ــتلزم	این	گون مس

ــت. ــان	اس زم

سعید بینای مطلق عنوان کرد؛
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ــتی	در	 ــهید	بهش ــگاه	ش ــفه	دانش ــتاد	فلس ــت	اس ــراهلل	حکم نص
ــت	 ــا	محوری ــان«	ب ــران	و	یون ــفی	ای ــالت	فلس ــت	»تعام نشس
بررســی	»دگرگونــی	بنیــادی	فلســفه	یونانــی	در	برخــورد	بــا	شــیوه	
اســالمی«	اثــر	پروفســور	جــواد	فالطــوری	۲8	دی	بــا	حضور	ســعید	
بینــای	مطلــق	اســتاد	دانشــگاه	اصفهــان،	منوچهــر	صدوقــی	ُســها	
مــدرس	موسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	و	نصــراهلل	حکمــت	
ــه	همــت	پژوهشــکده	 اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی	ب
مطالعــات	فرهنگــی	و	علــوم	اجتماعــی	وزارت	علــوم	امــروز	عصــر	

برگــزار	شــد.
نصــراهلل	حکمــت	در	ابتــدا	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	یکــی	از	مهمتریــن	
ــن	بحــث	هــای	فلســفی	اســت	کــه	 ــن	مملکــت	همی مســائل	ای
امــروز	مــی	خواهیــم	دربــاره	آن	ســخن	بگوییــم،	گفــت:	بــه	نظــر	
ــرژی	اتمــی	 ــا	از	ان ــرای	م ــاره	فلســفه	اســالمی	ب مــن	ســخن	درب
ــوژی	 ــک	تکنول ــی	ی ــرژی	اتم ــه	ان ــرا	ک ــت	چ ــر	اس ــیار	مهمت بس
اســت	کــه	مــی	تــوان	آن	را	وارد	کــرد،	امــا	فلســفه	اســالمی	ریشــه	
ــم	 ــده	ای ــم	از	کجــا	آم ــا	ندانی ــر	م ــا	اســت	و	اگ ــر	م ــت	و	تفک هوی

قطعــا	نخواهیــم	دانســت	کــه	بــه	کجــا	برویــم.
وی	افــزود:	صحبــت	هــای	مــن	دو	بخــش	دارد.	ابتــدا	نــکات	اصلی	
دربــاره	کتــاب	و	اندیشــه	فالطــوری	و	در	بخــش	دوم	کاســتی	هــای	
آن	را	بیــان	مــی	کنــم.	اندیشــه	اصلــی	کتــاب	بســیار	شــگفت	انگیز	
ــیاری	از	 ــا	بس ــفه	م ــخ	فلس ــه	در	تاری ــون	ک ــژه	اکن ــه	وی ــت	ب اس
مســائل	مطــرح	نشــده	یــا	اینکــه	جــرأت	پرداختن	بــه	آن	را	نداشــته	
و	نداریــم.	ایــن	کتــاب	بــه	مــن	شــهامت	بیشــتر	داد	کــه	از	پارادایــم	
مســلط	و	حاکــم	بــر	تاریخ	فلســفه	یعنــی	آنچه	مستشــرقین	نوشــته	

انــد	قدمــی	فراتــر	بگــذارم.
ــن	 ــاوت	بنیادی ــاب	تف ــه	کت ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــت	در	ادام حکم
فلســفه	یونــان	بــا	فلســفه	اســالمی	را	بیــان	مــی	کنــد،	ادامــه	داد:	
یونانیــان	پرسشــی	دربــاره	هســتی	عالــم	دارنــد.	پرســش	از	مبــداء	
نخســتین	بــه	عنــوان	چــه	چیــزی	اســت،	یعنــی	چــه	چیــزی	مبداء	
نخســتین	عالــم	اســت.	از	آنجایــی	کــه	ذهــن	یونانــی	خلقــت	عالــم	
ــود	 ــداء	درون	ب ــک	مب ــال	ی ــه	دنب ــن	ب ــد	بنابرای ــی	کن را	درک	نم

اســت	کــه	از	آنجــا	بســط	اصلــی	پدیــد	مــی	آیــد.
وی	در	ادامــه	گفــت:	زمــان	نظــام	بخــش	و	ســامان	بخــش	مبــداء	
ــن	 ــت	و	بنابرای ــتی	اس ــه	هس ــوالت	عرص ــام	تح ــود	تم درون	ب
ــر	 ــه	ه ــدارد	ک ــتی	ن ــق	هس ــود	و	خال ــرون	ب ــای	بی ــتی	مبن هس

ــد. ــی	کن ــرح	م ــی	مط ــکل	خاص ــه	ش ــی	آن	را	ب ــوف	یونان فیلس
وی	افــزود:	نقطــه	مقابــل	ایــن	تفکــر،	تفکــری	اســت	کــه	از	قــرآن	
نشــأت	مــی	گیــرد	و	از	چــه	کســی	آن	پرســش	مــی	کنــد.	از	دیدگاه	
فالطــوری،	ایــن	نحــوه	نــگاه	یونانــی	بــه	زمــان	بــه	عنــوان	چیــزی	
کــه	جریانــات	ایــن	عالــم	سلســله	وار	به	هــم	متصلنــد	که	مبــداء	آن	
عالــم	اســت.	خــدای	این	عالــم	خلــق	از	عــدم	کــرده	و	زمــان	از	نظر	
ایشــان	و	از	نظــر	قــرآن	یــک	مخلــوق	اســت.	بنابرایــن	نحــوه	نــگاه	
قــرآن	بــه	زمــان	و	یونانیــان	کامــال	متفــاوت	اســت	و	ایــن	مبــداء	
تفــاوت	بنیادیــن	ایــن	دو	فلســفه	اســت.	پیــرو	ایــن	نظریــه	اصلــی	
ــای	 ــای	ج ــه	در	ج ــت	ک ــرح	اس ــی	مط ــکات	ظریف ــوری	ن فالط

کتــاب	آنهــا	را	مــی	تــوان	دیــد.
ــفه	 ــخ	فلس ــود	تاری ــت	موج ــد	وضعی ــت:	نق ــه	گف ــت	در	ادام حکم
اســالمی	در	کتــاب	مشــهود	اســت.	مــا	امــروز	بــا	وضعیــت	اســفبار	
ــاره	 ــروز	درب ــه	ام ــه	ک ــم.	آنچ ــه	ای ــالمی	مواج ــفه	اس ــخ	فلس تاری
فلســفه	اســالمی	در	دانشــگاه	هایمــان	مطــرح	مــی	شــود	کامــال	
مغایــر	بــا	واقعیــت	اســت.	مــن	در	کالس	هایــم	تاریــخ	فلســفه	ای	
ــم. ــی	کن ــس	م ــالش	تدوینــش	هســتم	را	تدری کــه	خــودم	در	ت

وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فالطــوری	در	جــای	جــای	کتاب	
دیــدگاه	مستشــرقین	را	نقــد	مــی	کنــد،	گفــت:	فالطــوری	عــالوه	
بــر	دیــدگاه	هــای	مستشــرقین	بــه	درســتی	برخــی	از	تاریــخ	هــای	
ــا	الفاخــوری	و	برخــی	 ــخ	فلســفه	حن ــد	تاری فلســفه	اســالمی	مانن
دیگــر	از	مورخیــن	عــرب	متاثــر	از	مستشــرقین	را	نقــد	مــی	کنــد.

حکمــت	گفــت:	بســته	بــه	اینکــه	توقــع	مــا	از	ایــن	کتاب	چیســت؟	
داوری	هایمــان	متفــاوت	مــی	شــود.	اگــر	توقــع	مــان	ایــن	باشــد	
کــه	ایــن	کتــاب	گام	نخســت	بــوده	بنابرایــن	موفق	اســت	هــر	چند	
ایــن	گام	شــاید	اندکــی	لغــزان	باشــد	امــا	اینکــه	جــرأت	را	داشــته	
بیاندیشــد	و	مــی	خواســته	نقطــه	آغــاز	برای	فلســفه	اســالمی	اعالم	
ــن	 ــفی	در	ای ــام	فلس ــه	نظ ــا	اینک ــت.	ام ــی	اس ــاب	موفق ــد	کت کن
کتــاب	وجــود	دارد؟	شــاید	نباشــد	هــر	چنــد	کــه	فالطــوری	ادعــای	

آن	را	دارد	کــه	نظامــی	وجــود	دارد.
ــل	اســتخراج	 ــرآن،	نظــام	قاب ــرد:	اساســا	از	درون	ق ــح	ک وی	تصری
نیســت	و	مــن	اصــال	ایــن	را	نمــی	فهمــم	چــرا	که	نظــام	و	سیســتم	
ــکال	در	 ــع	اش ــت	و	در	واق ــوب	نیس ــری	مطل ــری	ام ــازی	فک س
آنجایــی	اســت	کــه	یــک	فیلســوف	نظــام	فکــری	مــی	ســازد	چــرا	

کــه	شــکاکان	ایــن	نظــام	فکــری	را	در	هــم	شکســته	انــد.

حکمــت	افــزود:	آن	فیلســوفی	کــه	دســت	بــه	نظــام	ســازی	مــی	
زنــد	در	واقــع	از	پرســش	خســته	شــده	اســت	و	بــه	نظــرم	افالطــون	
از	زمانــی	دســت	بــه	نظــام	ســازی	زد	کــه	از	ســقراط	خســته	شــده	
بــود	و	در	واقــع	مــی	خواهــد	نظــام	بســازد	و	بــه	اعتقــاد	مــن	همــه	

اینهــا	کاری	غیــر	از	فلســفه	اســت.
وی	همچنیــن	بــا	اشــاره	بــه	تفــاوت	مدینــه	فاضلــه	فارابــی	و	مدینه	
ــرای	ایــن	 افالطــون	گفــت:	شــهری	کــه	افالطــون	مــی	ســازد	ب
اســت	کــه	فیلســوف	در	آن	اعــدام	نشــود	امــا	در	واقــع	فلســفه	اعدام	
شــد.	آنجایــی	کــه	فلســفه	نیســت	گنــاه	نیســت	و	در	شــهری	کــه	
گنــاه	نیســت	تفکــر	هــم	نیســت.	ایــن	عصیــان	اســت	کــه	همــراه	
خــود	تفکــر	مــی	آورد	و	ایــن	شــیطان	اســت	کــه	همــراه	خــودش	

ضــرورت	تفکــر	را	مــی	آورد.
اســتاد	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	به	بحــث	زمان	
گفــت:	زمــان،	یکی	از	مســائل	فلســفی	اســت	کــه	در	فلســفه	یونان	
هــم	مطــرح	اســت	و	تفــاوت	دیگــر	آن	بــا	ادیــان	ابراهیمــی	در	ایــن	
ــا	در	 ــت	ام ــس«		اس ــق	»ک ــی	خال ــان	ابراهیم ــه	در	ادی ــت	ک اس

یونــان	»چیــز«		اســت.
ــن	 ــه	ای ــم	ب ــان	بپذیری ــاره	زم ــن	رای	را	درب ــر	ای ــا	اگ ــزود:	م وی	اف
معنــی	اســت	کــه	در	واقــع	زمــان	ســامان	بخــش	در	یونــان	همــه	
چیــز	را	شــکل	می	دهــد	امــا	نقــد	اصلــی	مــن	بــه	فالطــوری	ایــن	
اســت	کــه	اگــر	مــا	در	جســتجوی	تفــاوت	بنیادیــن	تفکــر	یونانــی	
ــاوت	ماهــوی	 ــم	مــن	معتقــدم	تف ــد	بگوی و	اســالمی	هســتیم،	بای
بــا	هــم	دارنــد	چــرا	کــه	ابتــدا	بایــد	مواجهــه	فیلســوف	یونانــی	بــا	
آن	فضایــی	کــه	در	آن	قــرار	دارد	و	مواجهــه	فیلســوف	اســالمی	در	

ــان	کنیــم. ــرار	دارد	را	بی فضایــی	کــه	در	آن	ق
حکمــت	در	ادامــه	گفــت:	فیلســوف	یونانــی	بــا	سوفســطایی	مواجه	
اســت	امــا	مواجهه	فیلســوف	اســالمی	بــا	پیامبــر	اســت	آن	اقتضای	
اقتــدار	عمــل	را	می	کنــد	امــا	در	ایــن	مواجهــه	بایــد	عقــل	نقــادی	

شــود	چــرا	کــه	مبنــای	آن	چیــز	دیگــری	اســت.
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	نگاه	فالطــوری	بــه	الجمع	فارابــی	گفت:	
فالطــوری	نگاهــش	بــه	الجمع	متاثــر	از	پارادایم	مستشــرقین	اســت	
و	معتقــد	اســت	کــه	فارابــی	بیــن	ارســطو	و	افالطــون	جمــع	کــرده	
اســت.	ایــن	اثــر	تعلیــم	روش	نقــد	متافیزیــک	یونــان	اســت.	فارابی	
عقــل	را	نقــد	مــی	کنــد	کــه	فراتــر	از	عقــل	بــرود	در	صورتــی	کــه	
کانــت	عقــل	را	نقــد	مــی	کنــد	امــا	دوبــاره	بــه	عقــل	بــر	می	گــردد.

نصراهلل حکمت:

تفکر یونانی و اسالمی فرق ماهوی دارند/ فلسفه اسالمی ریشه هویت ماست
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مراســم	پاسداشــت	مقــام	رضــا	داوری	اردکانی،	رئیس	فرهنگســتان	
علــوم	و	چهــره	مانــدگار	فلســفه	و	مراســم	رونمایــی	از	کتــاب	»گاه	
خــرد«	در	ســالن	همایــش	هــای	کتابخانــه	ملــی	بــا	حضــور	چهــره	

هــای	برجســته	برگــزار	شــد.
ســیدجواد	میــری،	عضو	هئیــت	علمــی	پزوهشــگاه	علوم	انســانی	و	
مطالعــات	فرهنگــی	در	ایــن	مراســم	گفــت:	شــکی	در	ایــن	نیســت	
کــه	فارابــی	نقــش	بســیار	مهمــی	در	تاریــخ	اندیشــه	جهــان	بــازی	
نمــوده	اســت.	ولــی	آن	چیــزی	کــه	در	مــورد	آن	در	بیــن	اصحــاب	
علــوم	انســانی	اتفــاق	نظــری	وجــود	نــدارد	»ماهیــت«	ایــن	نقــش	
ــن	 ــا	ای ــد	ب ــه	بای ــا	چگون ــر،	م ــان	دیگ ــه	زب ــت.	ب ــت	اس پراهمی
ــرا	 ــم،	زی ــه	گردی ــی	مواجه ــاره	فاراب ــاوت	درب ــای	متف ــان	ه گفتم
هــر	کــدام	از	ایــن	مواجهــه	هــا	بــه	نوعــی	بــر	روی	تصــوری	کــه	از	
فارابــی	و	اهمیــت	آن	بــرای	مــا	در	موضــع	و	مقــام	ایرانــی	»اکنون«	
و	»اینجــا«	تاثیــر	ژرفــی	خواهــد	گذاشــت.	بــه	نظــر	مــن	فارابــی	را	
ــه	متفــاوت	خوانــش	 ــه	ســه	گون ــوان	ب ــه	صــورت	عمــده	مــی	ت ب
نمــود	کــه	صــد	البتــه	بــه	انحــا	گوناگــون	ارتباطــی	بیــن	ایــن	ســه	
خوانــش	وجــود	دارد	ولــی	خوانشــی	کــه	بــا	رویکــرد	فلســفی	اســتاد	
ــرد	 ــاب	گاه	خ ــن	در	کت ــای	م ــش	ه ــت	و	پرس ــط	اس داوری	مرتب
معطــوف	بــه	آن	بــوده	اســت؛	رویکــردی	ســوم	مــی	باشــد.	اجــازه	
ــه	صــورت	موجــز	در	اینجــا	معرفــی	 ــد	هــر	ســه	رویکــرد	را	ب دهی

کنــم	و	کوتــاه	نتیجــه	ای	نیــز	بگیریــم.
وی افــزود: هنگامــی کــه بــه ادبیــات مربــوط بــه فارابــی نظــر مــی 
کنیــم بــا ســه فــرم مختلــف رو بــه رو می شــویم کــه در هــر فرمی 
ــاوت  ــه ای متف ــه گون ــی ب ــام فاراب ــن- ن ــه صــورت نمادی هــم –ب
نوشــته شــده اســت. 1-فارابــی در کســوت الفارابیوس،۲-فارابــی در 
ــه  ــرم ایرانــی آن یعنــی فارابی.ب کســوت الفارابــی و3-فارابــی در ف
زبــان دیگــر، ایــن ســه فــرم فقــط بــه شــیوه نــگارش نــام فارابــی 
در زبــان های التیــن، عربی و پارســی محدود نمی گــردد بلکه همه 
اســتراتژی گوناگون در فهم »میراث فکری فارابی« نیز می باشند. در 
نــگاه اول کــه مــن نــام آن را گفتمــان باســتان شناســانه در رابطــه 
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ــی در  ــب خط ــک قال ــی در ی ــت فاراب on Alpharabis( اهمی
ســیر اندیشــه مدنظــر اســت کــه از یونــان آغــاز و در غــرب مــدرن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــان دیگــر، اهمیــت فاراب ــه زب ــد. ب خاتمــه مــی یاب
یــک »حلقــه مرتبــط کننــده« بیــن هــالس و پاریــس و آکســفورد 
و آمریــکا-در چارچــوب فلســفه انباشــت تاریــخ مطــرح مــی گــردد. 
ایــن شــیوه خوانــش تاریــخ کــه یوروســنتریکی نیــز هســت، فارابی 
ــا آنجــا مــی پذیــرد کــه بــه عنــوان »میانجــی« بیــن جهــان  را ت
هلنیســی و مســیحیت غــرب توانســته اســت نقــش ایفــا کنــد و از 
ــون	 ــروز	اکن ــرای	ام ــاری( ب ــچ Relevance )اعتب ــس هی آن پ
ــون	 ــی	چــو		الفارابی ــوان	متصــور	شــد.	پــس	فاراب و	اینجــا	نمــی	ت

نقشــی	چــون	نقــوش	باســتان	شناســی	دارد!
ــان	تاریخــی	 ــن	آن	را	گفتم ــه	م ــگاه	دوم	ک ــه	داد:	در	ن ــری	ادام می
خوانــده	ام،	فارابــی	بــه	صــورت	»الفارابــی«	بــه	عنــوان	فیلســوفی	
مهــم	در	تمــدن	اســالمی-	بــی	آنکــه	او	را	تقلیــل	بــه	یــک	میانجی	
در	منطــق	فهــم	تاریخــی	بیــن	یونــان	و	مســیحیت	غربــی	و	جهان	
ــه	 ــخ	اندیش ــی	در	تاری ــت	واالی ــه	از	اهمی ــنتریکی	دهند-ک یوروس

فلســفه	سیاســی	برخــوردار	اســت	مفهــوم	ســازی	مــی	کننــد	ولی-
مثــال	چارلــز	باترورث-دســتگاه	معنــوی	فارابــی	در	»عصــر	معاصر«	
هیــچ	اهمیــت	نظــری	نــدارد	بلکــه	در	ســیر	تاریــخ	اندیشــه	مــورد	
مطالعــه	قــرار	مــی	گیــرد	ولــی	اینکــه	فارابــی	چــه	اهمیتــی	مــی	
توانــد	بــرای	مفاهیمــی	همچــون	»اضطــراب	وجــودی«،	»جامعــه	
پرمخاطــره«	و	...	داشــته	باشــد	در	ایــن	رویکــرد	مــورد	اقبــال	قــرار	
ــع	شــدن	در	 ــل	واق ــه	دلی ــی	ب ــان	دیگــر،	فاراب ــه	زب ــرد.	ب نمــی	گی
عصــر	پیشــامدرن	نمــی	توانــد	در	عصــر	مــدرن	محلــی	از	اعــراب	
باشــد.	البتــه	»مدرنیتــه«	در	ایــن	خوانــش	بــه	صــورت	یــک	محــل	
ــای	 ــه		ه ــکان	»مدرنیت ــود	و	ام ــی	ش ــه	م ــر	گرفت ــد	در	نظ واح
متکثــر«	منتفــی	قلمــداد	مــی	گــردد.	پــس	فارابــی	در	فــرم	الفارابی	
اهمیــت	تاریخــی	در	تمــدن	اســالمی		داشــت	کــه	امــروز	بــه	تاریخ	

پیوســته	اســت.
ــی	 ــح	کــرد:	شــیوه	ســومی	از	خوانــش	فاراب ــان	تصری وی	در	پای
ممکــن	اســت	و	مــن	فکــر	مــی	کنــم	داوری	در	ایــن	قالــب	مــی	
ــاد	 ــت	ایج ــرد	قابلی ــن	رویک ــردد	و	ای ــازی	گ ــوم	س ــد	مفه توان
چرخشــی	در	فهــم	مــا	از	موضــع	و	مقــام	ایرانــی	در	پهنــه	
ــتراتژی	 ــن	اس ــرد	را	م ــن	رویک ــام	ای ــد؛	ن ــم	بزن ــرت	رق معاص
ــوان	 ــی	ت ــی	م ــش	از	فاراب ــن	خوان ــته	ام.	در	ای ــو	گذاش آلترناتی
ــرد	 ــرای	مفهــوم	ســازی	در	بســتر	پسا-یوروســنتریک	بهــره	ب ب
ــت	 ــه	از	روای ــت	ک ــه	اس ــی	مجتهدان ــد	بینش ــن	نیازمن ــی	ای ول
ــی	و	رابطــه	 ــم.	داوری	فاراب ــه	بگیری هــای	یوروســنتریکی	فاصل
ــانه	 ــتان	شناس ــای	باس ــب	ه ــه	در	قال ــن«	و	»فلســفه«	را	ن »دی
و	نــه	در	رویکردهــای	تاریخــی	)یعنــی	گذشــته	محــور(	خوانــش	
ــان	دیگــر،	شــیوه	خوانــش	فارابــی	در	رویکــرد	 ــه	زب نمــی	کند.ب
داوری	او	را	محبــوس	در	مــوزه	یــا	گذشــته	نمــی	کنــد	بلکــه	مــا	
را	در	فهــم	خویــش	در	بســتر	اکنــون	و	از	موضــع	و	مقــام	ایرانــی	
ــی	 ــاری	م ــان	یوروســنتریکی	ی ــن	از	ســپهر	جه ــرا	رفت ــرای	ف ب
کنــد	و	ایــن	گام	کوچکــی	نیســت	و	جامعــه	شناســی	و	سوشــیال	
تئــوری	در	ایــران	بایــد	بــه	ایــن	پرســش	هــا	کــه	در	»گاه	خــرد«	

ــه	صــورت	جــدی	بیندیشــد. مطــرح	شــده	اســت	ب

سیدجواد میری:

شیوه خوانش فارابی در رویکرد داوری او را محبوس در گذشته نمی کند

بیژن عبدالکریمی:

داوری اردکانی به ما یاد داد که فهم جهان یک امر دم دستی نیست
مراسـم	پاسداشـت	مقـام	رضـا	داوری	اردکانی،	رئیس	فرهنگسـتان	
علـوم	و	چهـره	مانـدگار	فلسـفه	و	مراسـم	رونمایـی	از	کتـاب	»گاه	
خرد«	در	سـالن	همایـش	های	کتابخانـه	ملی	با	حضـور	چهره	های	

برجسـته	برگزار	شـد.
بیژن	عبدالکریمی،	نویسـنده	و	اسـتاد	فلسـفه	دانشـگاه	آزاد	اسالمی	
گفت:	به	اعتقاد	اینجانب،	پاسـخ	به	این	پرسـش	که	»آیا	شـخصیتی	
چـون	رضـا	داوری	را	می	توان	فیلسـوف	با	متفکر	برشـمرد	یـا	نه؟«،	
رقـم		زننده	سرنوشـت	فـردی	و	اجتماعی	ماسـت؛	چرا	کـه	هر	گونه	
پاسـخی	بـه	این	پرسـش،	مثبـت	یا	منفـی،	مبتنـی	بر	درکی	اسـت	
که	ما	از	»سرشـت	فلسـفه	و	تفکـر)؟(«	داریـم	و	بی		تردیـد،	تلقی	ما	
از	چیسـتی	و	سرشـت	فلسـفه	و	تفکر	یکـی	از	مؤلفه		هـای	بنیادین	
در	تکویـن	حیـات	فکـری	و	فرهنگـی	فـردی،	اجتماعـی	و	تاریخی	
ماسـت.	براسـتی،	آیا	می		توان	داوری	را	فیلسـوف	یا	متفکر	دانست؟	
خـود	وی	در	مصاحبـه		ای	مـی	گویـد	کـه	در	مـرز	میـان	فلسـفه	و	

ژورنالیسـم	قرار	داشـته	است.
وی	افـزود:	اهمیـت،	شـأن	و	جایـگاه	داوری	در	میـان	مـا	بسـته	بـه	
اهمیـت،	شـأن	و	جایـگاه	فلسـفه	و	تفکر	در	میـان	ماسـت.	لیکن،	ما	
از	فلسـفه	بسـیار	سـخن	گفته،	در	همـان	حـال،	از	آن	بسـیار	دوریم.	
فلسـفه	بالـذات	و	از	همان	آغـاز	تاریخ	خـود	تاکنون،	سـخنی	خالف		
آمـد	عـادت	و	در	تقابـل	بـا	فهم	متعـارف	و	همگانـی	و	مغایـر	با	ظن	

و	گمـاِن	)دوکسـا(	رایـج	و	حاکم	بـر	اذهان	مـردم	مدینه	بوده	اسـت.	
آثار	و	نوشـته	های	داوری	از	یک	مشـکل	اساسـی	و	نابخشودنی	رنج	
مـی		برد:	اندیشـه		ها	و	نوشـته		های	او	تکرار	مشـهورات	و	مقبوالت	
رایـج	و	مـورد	پذیرش	همـگان	و	بس	بسـیاران	نیسـت.	کینـه	و	بی		
مهـری	همـگان	و	فهم	متعـارف	با	هـر	گونه	تفکـری	که	آنهـا	را	به	
پرسـش		و	مهمیز	نقد	گیرد،	از	شـاخصه		های	تفکیـک		ناپذیر	تاریخ	
انسـان	و	تاریـخ	فلسـفه	و	تفکر	اسـت.	بخـش	قابل	مالحظـه		ای	از	
بـی		اعتنایـی	بل	بـی		مهری	و	حتـی	کینه	توزی	نسـبت	بـه	داوری	

حاصـل	تقابـل	تفکر	با	فهـم	متعارف	اسـت.
اسـتاد	دانشـگاه	آزاد	اسـالمی	اضافـه	کـرد:	گفتـه	شـده	اسـت	زبان	
داوری	دشـوار	و	فهـم	آن	دشـوارتر	اسـت	و	مسـئولیت	ایـن	نقصـان	
را	نبایـد	بـر	عهدۀ	مخاطـب	و	نافهمی	او	گذاشـت.	می		پذیـرم		زبان	
داوری	دشـوار	اسـت	لیکن،	تنها	بـرای	آنان	که	نمـی		خواهند	به	وی	
گـوش	سـپارند.	اگر	مـا	نخواهیـم	به	سـخن	صاحب	تفکـری	گوش	
فـرا	دهیـم،	زبـان	وی	هر	چقـدر	نیز	سـاده	باشـد،	بر	گوش	هـای	ما	
گران	و	نافهم	خواهد	آمد.	گفته	شـده	اسـت	داوری	آشـفته		گوسـت.	
آری،	امـا	تنها	برای	آنان	که	سـاده		اندیشـانه	و	خام		اندیشـانه	چشـم	
-انتظـار	یافتن	پاسـخ		هـا،	راه		حل	ها	و	دسـتورالعمل		هـای	فوری،	
فوتـی،	دم		دسـتی،	بی		چون		وچرا،	واضح،	روشـن	و	قطعی	هسـتند.
ــان	مــا	رایــج	اســت	تئولوژیــک	 عبدالکریمــی	گفــت:	آنچــه	در	می

اندیشــی	و	ایدئولــوژی	ک	اندیشــی	اســت	و	تفکــر	و	فلســفة	اصیــل	
در	ایــن	میــان	تــا	حــدود	بســیاری	غریــب	و	غایــب	اســت.	یــا	مــا	
ــاره		ای	نظــام		هــای	اعتقــادی	 ــه	توجیــه	و	دفــاع	از	پ دل	خــوش	ب
و	مجموعــه		ای	از	گــزاره		هــا	و	باورهــای	نهادینــه	شــدۀ	تاریخــی	
بــه	نــام	دیــن	هســتیم	یــا	اراده		ای	هســتیم	معطــوف	بــه	حفــظ	یــا	
کســب	قــدرت.	وفــاداری	بــه	خــود	پدیدارهــا	و	تــالش	بــه	منظــور	
ــزی	 ــان	چی ــی	هم ــا،	یعن ــکاری	پدیداره ــاری	و	خودآش خوداظه
ــوژی	و	 ــفه	را	از	تئول ــل	و	فلس ــر	نااصی ــل	را	از	تفک ــر	اصی ــه	تفک ک
ایدئولــوژی	متمایــز	مــی		ســازد،		از	میــان	مــا	رخت	بربســته	اســت.	
بــه	همیــن	دلیــل،	زبــان	چهــره		ای	چــون	داوری	کــه	مــی	کوشــد	
بــه	چارچــوب		هــای	تفکــر	تئولوژیــک	و	ایدئولوژیــک	تــن	نــداده،	
ــرای	بســیاری	 ــد،	ب ــظ	نمای ــا	حف ــه	پدیداره ــش	را	ب ــاداری	خوی وف

آشــفته	و	پریشــان	و	حتــی	غریــب	و	بیگانــه	اســت.
ــرد:	 ــح	ک ــان	تصری ــفه	در	پای ــگر	فلس ــنده	و	پژوهش ــن	نویس ای
ــران	 ــه	بح ــم	بلک ــئله	نداری ــا	مس ــه	م ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــی	م تلق
داریــم	و	کمتــر	کســی	ایــن	موضــوع	را	جــدی	گرفتــه	اســت.	ایــن	
درحالیســت	کــه	مــا	بــرای	فهــم	جهــان	احتیــاج	بــه	مســئله	داریم.	
ــن	موضــوع	 ــه	ای ــه	ب ــا	کســی	ک ــر	تنه ــران	معاص ــان	متفک از	می
توجــه	دارد	کــه	فهــم	جهــان	یــک	امــر	دم	دســتی	نیســت	و	احتیاج	

ــار	ایشــان	اســت. ــر	داوری	و	آث ــر	دارد،	دکت ــه	تفک ب

ــزارش گــــ
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نشســت	»تعامــالت	فلســفی	ایــران	و	یونــان«	با	
محوریــت	بررســی	»دگرگونــی	بنیــادی	فلســفه	
ــر	 ــالمی«	اث ــیوه	اس ــا	ش ــورد	ب ــی	در	برخ یونان
ــعید	 ــور	س ــا	حض ــوری	ب ــواد	فالط ــور	ج پروفس
بینــای	مطلــق،	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	اصفهان،	
منوچهــر	صدوقــی	ُســها،	مــدرس	موسســه	
ــران	و	نصــراهلل	 ــفه	ای ــت	و	فلس پژوهشــی	حکم
حکمت،	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی	
در	پژوهشــکده	مطالعــات	فرهنگــی	و	اجتماعــی	
وزارت	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	برگــزار	شــد.
نشســت	 ایــن	 ابتــدای	 در	 ماحــوزی	 رضــا	
توضیحاتــی	درباره	چرایــی	برگزاری	این	نشســت	
ارائــه	کــرد	و	گفــت:	تمــام	تاریــخ	تمــدن	متاثــر	از	
یونــان	و	پــس	از	آن	بــوده	اســت	امــا	بحــث	ســر	
ســهم	این	اثرگــذاری	اســت.	پروفســور	فالطوری	
در	کتــاب	»دگرگونــی	بنیــادی	فلســفه	یونانــی	در	
برخــورد	بــا	شــیوه	اســالمی«	بــه	ایــن	موضــوع	
ــاب	را	 ــن	کت ــز	ای ــروز	نی ــت	ام ــه	و	نشس پرداخت

بررســی	می	کنــد.
ــالمی	 ــفه	اس ــت	فلس ــت:	ماهی ــه	گف وی	در	ادام
ــا	 ــه	آی ــن	جلســه	اســت	ک ضــرورت	تشــکیل	ای
مــا	اساســاً	فلســفه	ای	داشــته	ایم	یــا	خیــر؟	
ــه	 ــد	نقط ــد	بتوان ــر	می	آی ــه	نظ ــاب	ب ــن	کت ای
ــوری	 ــخن	فالط ــاس	س ــر	اس ــد.	ب ــازی	باش آغ
در	ایــن	کتــاب	فلســفه	اســالمی	دو	مرحلــه	
ــو	 ــه	فلســفه	اســالمی	روح	ن ــه	اولی دارد؛	در	مرحل
افالطونــی	دارد	و		حــرف	جدیــدی	بــرای	گفتــن	
نــدارد	و	عمــده	مطالبــی	کــه	در	ایــن	دوره	بیــان	
ــی	 ــو	افالطون ــه	ن ــر	اندیش ــت	تاثی ــود	تح می	ش
اســت	امــا	در	دوره	ابــن	رشــد	ایــن	بنیادهــا	
مــورد	بازنگــری	قــرار	می	گیــرد	و	موجــی	ایجــاد	
می	شــود.	از	نظــر	فالطــوری	در	فلســفه	اســالمی	
اولیــه	بنــا	بــه	خوانــش	آلمانی	هــا	کــه	فالطــوری	

ــام	 ــه	ن ــزی	ب ــا	چی ــد،	م ــد	آن	را	رد	کن می	خواه
ــم. ــالمی	نداری ــفه	اس فلس

منوچهــر	صدوقــی	ســها	ســخنرانی	خــود	را	ابتــدا	
بــا	اشــاره	بــه	اشــکالی	در	کتــاب	فالطــوری	آغــاز	
ــن	 ــوان	ای ــه	عن ــن	اشــکال	ب ــت:	اولی ــرد	و	گف ک
ــه	 ــا	ب ــه	ابتدائ ــه	ک ــه	آنچ ــرا	ک ــت	چ ــاب	اس کت
ذهــن	متبــادر	مــی	شــود	ایــن	اســت	کــه	فلســفه	
یونــان	در	یونــان	متاثــر	شــده	اســت.	در	صورتــی	
کــه	نویســنده	مــی	خواهــد	بگویــد	ایــن	فلســفه	

در	اســالم	دگرگــون	شــده	اســت.
ــه	 ــوال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــه	در	پاس وی	در	ادام
ــالمی	 ــفه	اس ــا	فلس ــان	ب ــفه	یون ــالت	فلس تعام
ــخ	 ــئله	در	تاری ــه	مس ــا	س ــت:	م ــت	گف در	چیس
فلســفه	مشــاهده	مــی	کنیــم.	یکــی	اینکــه	مــی	
ــام	 ــد	تم ــن	رش ــا	اب ــالمی	ب ــفه	اس ــد	فلس گوین
شــده	اســت.	دوم	اینکــه	فلســفه	اســالمی	همــان	
ــت	 ــمت	راس ــه	از	س ــت	ک ــی	اس ــفه	یونان فلس
ــفه	 ــر	فلس ــه	اگ ــوم	اینک ــود.	س ــی	ش ــته	م نوش

ــتند	 ــون	مس ــد،	چ ــته	باش ــود	داش ــالمی	وج اس
ــفه	 ــت	و	فلس ــس	کالم	اس ــت	پ ــن	اس ــه	دی ب
ــی	و	 ــوا	واه ــن	محت ــورد	ای ــه	م ــر	س ــت.	ه نیس

دروغ	هســتند.
ــفه	 ــه	فلس ــاره	اینک ــت:	درب ــه	گف ــها	در	ادام س
ــت،	 ــده	اس ــام	ش ــد	تم ــن	رش ــا	اب ــالمی	ب اس
ایــن	غلــط	اســت	و	ایــن	را	بــه	ایــن	دلیــل	مــی	
گوینــد	چــون	ابــن	رشــد	شــارح	ارســطو	اســت	
ــوده	او	را	 ــی	ب ــا	عقالن ــون	صرف ــن	چ و	همچنی
فیلســوف	دانســته	انــد.	در	صورتــی	کــه	فلســفه	
اســالمی	بــا	ابــن	رشــد	تولــد	مــی	یابــد	و	اگــر	
بــا	ابــن	رشــد	تمــام	مــی	شــد	پــس	همــه	ایــن	
ــه	 ــد	از	او	ب ــای	بع ــوف	ه ــای	فیلس ــله	ه سلس
ــی	 ــن	م ــه	م ــی	ک ــا	جای ــت؟	ت ــا	اس ــه	معن چ
توانــم	شــجره	اســتادان	خــودم	را	تــا	ابــن	رشــد	

ــم. بکش
ــم	 ــث	دوم	ه ــرد:	بح ــح	ک ــه	تصری وی	در	ادام
ــتداللیات	 ــد	اس ــر	نبای ــت	مگ ــه	اس ــک	مغالط ی

ــس	 ــود	پ ــات	بش ــه	بدیهی ــی	ب ــل	منته در	تحلی
فلســفه	اســمی	خــودش	ناعقالنــی	اســت.	
درســت	اســت	کــه	فلســفه	اســالمی	مســتند	بــه	
ــی	اســت	 دیــن	اســت	امــا	دیــن	خــودش	عقالن
پــس	اگــر	مــا	دســتگاه	فلســفی	مســتند	بــه	دین	

ــت. ــی	اس ــا	عقالن ــم	نتیجت ــاد	بکنی ایج
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فلســفه	اســالمی	منتهی	
ــه	ســه	دســتگاه	اســت	و	اینکــه	ایــن	دســتگاه	 ب
ــر	 ــت:	منک ــتند	گف ــالمی	نیس ــدام	اس ــچ	ک هی
ــی	 ــواع	یونان ــر	االن ــاب	جواه ــه	کت آن	نیســتم	ک
اســت.	فلســفه	هــم	یونانــی	اســت	امــا	اســالمیزه	
شــده	اســت.	امــا	بنــده	فکــر	مــی	کنــم	کــه	ایــن	
هــم	فلســفه	اســالمی	نیســت.	مــا	اگــر	بتوانیــم	
ــم	و	 ــتخراج	کنی ــادی	ای	را	اس ــرآن	مب ــود	ق از	خ
یــک	دســتگاه	بســازیم	آن	را	مــی	توانیــم	فلســفه	

ــم. ــذاری	کنی ــالمی	نامگ اس
ــر	ســه	 ــر	ســه	دســتگاه	ه ــن	ه ــزود:	ای ســها	اف
ــد	و	فلســفه	هــم	موضــوع	اش	وجــود	 فلســفه	ان
اســت.	نتیجتا	فلســفه	ما	هــم	موضــوع	اش	وجود	
اســت	و	مســائل	و	اختــالف	اساســی	روی	مبادی	
اســت	کــه	به	نظــر	مــن	مبــادی	اســالمی	بســیار	

باالتــر	و	گســترده	تــر	از	عقــل	اســت.
ســها	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	ادعــای	فالطــوری	
ــت	 ــری	اس ــتین	اث ــاب	نخس ــن	کت ــه	ای در	اینک
ــالمی	از	 ــفه	اس ــتقالل	فلس ــث	اس ــه	بح ــه	ب ک
فلســفه	یونانــی	می	پــردازد	گفــت:	قطعــا	اینگونه	
نیســت	و	ایــن	اثــر	هــم	از	لحــاظ	زمانــی	و	هــم	از	
لحــاظ	دســتگاهی	در	ایــن	زمینــه	نخســتین	اثــر	
نیســت	و	اصــال	دســتگاه	نمــی	ســازد	بلکــه	چنــد	
مســئله	را	بیــان	مــی	کنــد.	امــا	برتریــن	حســن	
ایــن	کتــاب	در	ایــن	اســت	کــه	موتــوری	اســت	
کــه	مــی	توانــد	افــراد	را	بــه	کار	بیانــدازد	و	از	ایــن	

لحــاظ	قابــل	تقدیــر	اســت.

مراســم	پاسداشــت	مقــام	رضــا	داوری	اردکانی،	رئیس	فرهنگســتان	
علــوم	و	چهــره	مانــدگار	فلســفه	و	مراســم	رونمایــی	از	کتــاب	»گاه	
خــرد«	در	ســالن	همایــش	هــای	کتابخانــه	ملــی	بــا	حضــور	چهــره	

هــای	برجســته	برگــزار	شــد.
علی	اصغر	مصلح،	اسـتاد	فلسـفه	دانشـگاه	عالمـه	طباطبائی	ضمن	
تشـکر	از	زحمات	کلباسـی	بابـت	انتشـار	و	آماده	سـازی	کتاب	گفت:	
آقای	کلباسـی	بیشـترین	سـهم	را	در	انتشـار	کتاب	داشتند	همچنین	
مقدمـه	ای	کـه	آقـای	عبدالکریمـی	بـرای	کتـاب	نگاشـتند	بسـیار	
بااهمیت	اسـت.	این	مقدمه	نشـان	مـی	دهد	که	فکر	دکتـر	داوری	در	

حـال	تبدیل	شـدن	به	یک	سـنت	قوی	فلسـفی	اسـت.
وی	افــزود:		کســانی	کــه	دکتــر	داوری	را	مــی	شناســند،	مــی	داننــد	
ــاره	 ــر	درب ــه	تفک ــفه	را	ب ــاتید	فلس ــش	اس ــه	پی ــه	وی	از	چندده ک
ــتادان	 ــب	اس ــی	اغل ــرد	ول ــی	ک ــوت	م ــر	دع وضــع	فلســفه	و	تفک
ــد.داوری	 ــه	بودن ــی	توج ــدار	ب ــن	هش ــه	ای ــس	و	ب ــغول	تدری مش
ــاره	وضــع	تفکــر	و	فلســفه	 ــدا	مــی	آموخــت	کــه	درب از	همــان	ابت
بایــد	اندیشــید	و	جــزو	نــادر	متفکرانــی	اســت	کــه	فلســفه	را	بــرای	

ــه	اســت. ــران	معاصــر	در	نظــر	گرفت ــف	اوضــاع	ای توصی

اســتاد	دانشــگاه	عالمــه	طباطبائــی	ادامــه	داد:	اگــر	ایــران	را	
ــر	و	 ــم	از	نظــر	تفکــر	وضــع	بهت یــک	واحــد	فرهنگــی	تلقــی	کنی
ممتــازی	دارد	امــا	بایــد	بپرســیم	کــه	متفکــران	ایرانــی	چــه	کردند؟	
ــه	ای	 ــه	مرحل ــی	ب ــا	متفکــران	ایران ــد؟	آی چــه	نســبتی	باهــم	دارن
ــوع	 ــر	و	تن ــای	یکدیگ ــالف	نظره ــرش	اخت ــا	پذی ــه	ب ــیدند	ک رس
لــزوم	مشــارکت	و	کنــار	هــم	قرارگرفتــن	را	بپذیرنــد؟.	بــه	عقیــده	
مــن	امــروز	خــرد	جمعــی	در	حــال	پریشــانی	اســت	و	مــا	در	مفهــوم	

ســاختن	شــرایط	خــود	دچــار	مشــکل	هســتیم.
ــی	احســاس	بحــران	مــی	 ــح	اضافــه	کــرد:	مــا	امــروز	در	حال مصل
ــه	 ــه	گفت ــال	بحــران	اســت.	ب ــی	در	ح ــگ	جهان ــه	فرهن ــم	ک کنی
ــتجو	 ــرب	جش ــته	غ ــود	را	در	گذش ــگ	خ ــا	فرهن ــر	داوری	م دکت
مــی	کنیــم	و	زمــان	مــا	زمــان	بیگانگــی	اســت.	چــون	افقــی	وجــود	
نــدارد.	داوری	متفکــری	کــم	نظیراســت	کــه	صدهــا	صفحــه	کتاب	
ــم.	 ــی	بینی ــار	او	م ــخصی	را	در	آث ــان	ش ــر		هیج ــا	کمت ــته	ام نوش
برخــی	بــه	موضــوع	جایــگاه	در	تفکــر	پرداختــه	انــد	پــس	ضــروری	
اســت	کــه	بپرســیم	داوری	در	مقــام	تفکــر	کجــا	ایســتاده	اســت؟
عضـو	گـروه	غرب	شناسـی	پژوهشـگاه	علـوم	انسـانی	و	مطالعـات	

فرهنگـی	گفت:	امـروز	الزم	اسـت	بیشـتر	از	گذشـته	همدالنه	باهم	
گفتگـو	کنیـم	و	درصدد	شـنیدن	صـدای	همدیگـر	باشـیم	و	بتوانیم	
مسـائل	فرهنگـی	متفکران	برجسـته	را	بررسـی	کنیـم.	وظیفه	همه	
ماسـت	کـه	مهـر	و	شـفقت	را	پیشـه	کنیـم	چـون	فرهنـگ	ایـران	
فرهنـگ	آشـتی	و	سـازگاری	اسـت.	داوری	اردکانی،	متفکری	اسـت	
کـه	از	آثـارش	بوی	مهـر	می	آیـد	و	برای	گفتگـو	روی	گشـوده	دارد.	
بـه	نظـرم	وقت	آن	رسـیده	که	اهل	فلسـفه	وفکر	بیش	از	گذشـته	به	

نقـش	خـود	در	آنچـه	پدیـد	امده	فکـر	کنند.
مصلـح	درپایـان	گفـت:	سراسـر	کتـاب	داوری	در	ایـن	3-4	سـال	
اخیـر	بوی	انـدوه	می	دهـد.	آیا	ایـن	انـدوه	را	نشـانه	ای	بـرای	نزول	
بـرکات	بدانیـم؟	حکم	وجـود	و	تفکر،	حکم	امیـدواری	اسـت.	داوری	
اندوهنـاک	ولـی	امیـدوار	اسـت.	»گاه	خرد«	بیـش	از	همـه	حکایت	

دغدغـه	هـای	متفکر	معاصـر	مـا	دکتـر	داوری	اردکانی	اسـت.

منوچهر صادقی سها:

فلسفه اسالمی با ابن رشد تولد یافت/ سه مغالطه در مورد فلسفه اسالمی

علی اصغر مصلح:

داوری اندوهناک ولی امیدوار است

ــزارش گــــ
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محمدرضا بهشتی:

اندیشمند مبدع، اسیر 
اصطالحات نیست

مراســم	پاسداشــت	مقــام	رضــا	داوری	اردکانــی،	رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	
و	چهــره	مانــدگار	فلســفه	و	مراســم	رونمایــی	از	کتــاب	»گاه	خــرد«	در	ســالن	
همایــش	هــای	کتابخانــه	ملــی	با	حضــور	چهــره	هــای	برجســته	برگزار	شــد.
محمدرضــا	بهشــتی،	اســتادیار	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	و	مدیــر	گــروه	
فلســفه	فرهنگســتان	هنــر	بــه	عنــوان	اولیــن	ســخنران	ایــن	مراســم	گفــت:	
ــای	 ــده	ای	از	پرسشــگران	و	پاســخ	ه ــی	ع ــای	کتب »گاه	خــرد«	پرســش	ه
دکتــر	داوری	اردکانــی	بــه	آنهاســت.	مــن	هــم	در	ایــن	کتــاب	ســه	پرســش	
از	اســتاد	کــرده	ام.	پاســخ	هــای	ایشــان	در	سراســر	کتــاب	ناشــی	از	دغدغــه	
ــد	دارد. ــه	من ــی	دغدغ ــت	و	آهنگ ــه	اس ــائل	جامع ــه	مس ــبت	ب ــفی	نس فلس
پرســش	هــا	همگــی	ناظــر	بــه	تحــوالت	فکــری،	فرهنگــی	و	اجتماعــی	در	

جهــان	معاصــر	و	جامعــه	کنونــی	اســت.
وی	افــزود:	ایــن	کتــاب	نشــان	مــی	دهــد	کــه	یــک	اندیشــمند	چگونــه	از	ســر	
دردمنــدی	و	دغدغــه	منــدی	به	موضوعــات	مــی	نگرد.فلســفه	از	زندگــی	آغاز	
مــی	شــود	و	بــه	زندگــی	هــم	برمــی	گــردد.	فلســفه	ای	کــه	از	زندگــی	آغــاز	

نشــود	جــان	و	طــراوت	خــودش	را	از	دســت	مــی	دهــد.
اســتادیار	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	ادامــه	داد:	در	ســرآغازهای	فلســفه	
ــم	واداشــت	 ــوی	عظی ــه	تکاپ ــزرگ	را	ب ــه	اندیشــمندان	ب ــان	آنچــه	ک در	یون
ــد	 ــده	بودن ــان	ش ــه	یکس ــا	هم ــان	ارزش	ه ــود.	در	آن	زم ــا	ب ــزل	ارزش	ه تن
ــد	و	خــوب	و	 ــز	شــد.	در	چنیــن	شــرایطی	دیگــر	ب ــار	همــه	چی و	انســان	معی
درســت	و	نادرســت	از	هــم	قابــل	تشــخیص	نیست.تقســیم	بنــدی	پرســش	
هــای	تاریــخ	اندیشــه	باســتان	عبارتســت	از؛	پرســش	از	کجایــی،	پرســش	از	
ِکــی	ای،	پرســش	از	چیســتی	و	پرســش	از	چرایی.هــم	افالطــون	هــم	ارســطو	
ســرآغاز	فلســفه	را	حیــرت	دانســتند	بنابرایــن	فلســفه	تــا	وقتــی	فلســفه	اســت	
کــه	بــا	تحیــر	و	پرســش	همــراه	اســت.	فلســفه	یــک	تــالش	اســت،	تالشــی	
بــرای	از	آِن	خــود	ســاختن.	امــا	بــه	محــض	اینکــه	فکــر	کنــد	کــه	بــه	پاســخ	

هــای	نهایــی	رســیده	دیگــر	فلســفه	نیســت.
بهشــتی	اضافــه	کــرد:	افالطــون	ســه	نقــد	بــر	سوفیســت	هــا	کــرد؛	اولیــن	
نقــد	او	برایــن	بــود	کــه	آنهــا	مــی	گفتنــد	حقیقــت	آن	چیــزی	اســت	کــه	بــه	
تملــک	در	مــی	آیــد.	دوم	اینکــه	آنهــا	معتقــد	بودنــد	حقیقــت	چیــزی	اســت	
کــه	مــی	توانیــم	آن	را	در	اختیــار	دیگــران	قراردهیــم	و	ســوم	هــم	اینکــه	مــی	
گفتنــد	حقیقــت	چیــزی	اســت	کــه	مــی	توانیــم	در	ازای	آن	مالی	طلــب	کنیم.	
ایــن	درحالیســت	کــه	حقیقــت	بــه	ملکیــت	کســی	درنمــی	آیــد	و	خــب	وقتی	
ــوف	 ــت.	فیلس ــود	گرف ــی	ش ــم	نم ــتمزدی	ه ــت	دس ــی	نیس ــار	کس در	اختی
جســتجوگر	اســت	و	لحــن	پیامبرانــه	و	پیشــگویانه	نــدارد.	اگــر	بخواهــد	بــه	
ایــن	ســمت	بــرود	دیگــر	فیلســوف	نیســت.	فیلســوف	ملتــزم	بــه	اندیشــه	و	

دائــم	در	حــال	طــرح	پرســش	هــای	نوســت.
ــدع	 ــمند	مب ــرد:	اندیش ــح	ک ــر	تصری ــتان	هن ــفه	فرهنگس ــروه	فلس ــر	گ مدی
ــع	اصطالحــات	شســته	و	 ــوان	توق ــدارد	و	از	او	نمــی	ت ــد	ن اندیشــه	نظــام	من
رفتــه	داشــت.	اندیشــمند	مبــدع	اســیر	اصطالحات	نیســت	چــون	اگــر	اینگونه	
باشــد	از	فلســفه	دور	مــی	شــود.	آنچــه	کــه	مــن	در	دکتــر	داوری	یافتــم	تالش	
ــه	 ــرای	اندیشــه	جســتجوگرایانه	اســت.	او	ســواالت	خــود	را	دغدغ ایشــان	ب
منــد	مــی	پرســد	و	دغدغــه	منــد	هــم	دنبــال	پاســخ	اســت.	بــه	عقیــده	مــن	

ایشــان	شــمه	ای	از	راهیابــی	حقیقــت	را	پیــش	چشــم	مــا	آورده	اســت.

پورحســن،	اســتاد	دانشــگاه	عالمــه	طباطبائــی،	داوری	
ــت:	 ــد	و	گف ــن	نامی ــی	وط ــوف	ب ــک	فیلس ــی	را	ی اردکان
ــی	وطــن	کســی	اســت	کــه	تفکــر	 فیلســوف	حقیقــی	و	ب
ــه	آن	دعــوت	 جهــان	شــمول	دارد	و	همــه	انســان	هــا	را	ب

ــد. ــی	کن م
ــس	 ــی،	رئی ــا	داوری	اردکان ــام	رض ــت	مق ــم	پاسداش مراس
ــم	 ــفه	و	مراس ــدگار	فلس ــره	مان ــوم	و	چه ــتان	عل فرهنگس
رونمایــی	از	کتــاب	»گاه	خــرد«	در	ســالن	همایــش	هــای	
کتابخانــه	ملــی	بــا	حضــور	چهــره	هــای	برجســته	برگــزار	

ــد. ش
قاســم	پورحســن	درزی	اســتادیار	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	
عالمــه	طباطبایــی	ضمــن	فیلســوف	بــی	وطــن	خوانــدن	
ــه	 ــک	ده ــدود	ی ــی	ح ــت:	داوری	اردکان ــر	داوری	گف دکت
ــت	 ــت	اس ــت.	درس ــن	اس ــی	وط ــوف	ب ــه	فیلس ــت	ک اس
کــه	هرفیلســوفی	صاحــب	وطــن	اســت	ولــی	زمانــی	کــه	
ــد	 ــهیم	کن ــا	را	س ــان	ه ــه	انس ــد	هم ــه	ش	بخواه اندیش
ــی	 ــی	و	ب ــی	شود.فیلســوف	حقیق ــی	وطــن	م فیلســوف	ب
وطــن	کســی	اســت	کــه	تفکــر	جهــان	شــمول	دارد	و	همه	

ــد. ــه	آن	دعــوت	مــی	کن ــا	را	ب انســان	ه
وی	افــزود:	ســوال	مــن	در	»گاه	خــرد«	ایــن	بــود	کــه	تلقی	
مــا	از	ســنت	یونانــی	و	اســالمی	چیســت؟	بــه	عقیــده	مــن،	
مــا	بازخوانــی	درســتی	از	ایــن	مواجهــه	نداریــم.	داوری	هــم	
ــت	و	 ــرض	اس ــوع	معت ــن	موض ــه	ای ــش	ب ــته	های در	نوش
قائــل	بــه	چرخــش	معرفتــی	فیلســوفان	مســلمان	نســبت	
بــه	فیلســوفان	یونانــی	نیســت.	او	دربــاره	فارابــی	بــا	ظرافت	
ــن	 ــی	بنیادی ــت	معرفت ــه	گسس ــل	ب ــی	قائ ــیده	ول اندیش

نیســت.
اســتاد	دانشــگاه	عالمــه	طباطبائــی	ادامــه	داد:	داوری	جــزو	
نخســتین	فیلســوفان	کشــورمان	اســت	کــه	دربــاره	امــکان	
فلســفه	تطبیقــی	اندیشــیده	اســت.گرچه	ایشــان	عالقه	مند	
رویکــرد	پدیدارشناســی	دربــاره	ایــن	فلســفه	هســتند	ولــی	

بایــد	قائــل	بــه	گــذار	هــم	باشــند.
حســین	کلباســی	اشــتری،	اســتاد	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	
عالمــه	طباطبایــی	و	گردآورنــده	کتــاب	»گاه	خــرد«	
گفــت:	»گاه	خــرد«	مجالــی	اســت	بــرای	ســخن	گفتــن	و	
بــه	ســخن	آمــدن	دربــاب	خــرد.	عنــوان	ایــن	کتــاب	هــم	
ناظــر	بــه	مجالی	اســت	کــه	بنــده	در	محضــر	دکتــر	داوری	

ــتم. داش
وی	افــزود:	امــروز	در	ســطوح	مختلــف	از	خــرد	و	
خــردورزی	مــی	شــنویم	چگونــه	شــده	کــه	همــه	
ــده	 ــت؟	بن ــل	چیس ــد؟	عق ــی	گوین ــخن	م ــل	س از	عق
ــردم	و	 ــدا	ک ــس	پی ــتاد	ان ــم	اس ــا	قل ــل	ب ــه	قب ــه	ده س
ــان	 ــرد	سیاســی	در	زم ــی	»خ ــر	ایشــان	یعن ــن	اث تاآخری
ــه	 ــتم	ک ــوال	را	داش ــن	س ــواره	ای ــعه	نیافتگی«	هم توس
ــر	 ــت؟	اگ ــرد	چیس ــاره	خ ــا	درب ــوب	م ــده	و	مطل گمش
ــل	و	 ــدام	عق ــن	ک ــت	ای ــده	ماس ــوب	گمش ــل	مطل عق

ــم. ــال	آنی ــه	دنب ــا	ب ــه	م ــت	ک ــرد	اس خ
کلباســی	اشــتری	ادامــه	داد:	داوری	بیــش	از	آنکــه	
ــه	 ــت	ب ــرده	اس ــش	ک ــد	پرس ــواب	بده ــوزد	و	ج بیام
همیــن	دلیــل	هــم	بــه	حــق	اســت	اگــر	ایشــان	را	متفکــر	
بــزرگ	بنامیــم.	در	دیباچــه	اثــر	هــم	نوشــتم	کــه	آنچــه	
در	کتــاب	امــده	تنهــا	بخشــی	از	چیــزی	بــود	کــه	بنــده	
ــن	 ــدوارم	ای ــم	و	امی ــاد	گرفت ــر	داوری	ی ــر	دکت از	محض
ــز	 ــوزگاران	نی ــرای	دیگــر	آم ــاب	ب ســبک	از	نوشــتن	کت
بــه	عنــوان	یــک	راه	جدیــد	بــرای	تعاطــی	اندیشــه	رایــج	

ــود. ش
ــد	 ــه	کردن ــن	گالی ــده	ای	از	م ــت:	ع ــان	گف وی	در	پای
فیلســوفان	 از	 تعــدادی	 هــای	 پرســش	 چــرا	 کــه	
عمومــی	 اعــالم	 چــرا	 و	 آوردی	 را	 پژوهشــگران	 و	
نکــردی؟	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	اگــر	قراربــود	بــرای	
ایــن	کار	فراخــوان	عمومــی	و	گســترده	داده	شــود	خیــل	
ــتند	 ــی	خواس ــاتید	م ــاگردان	ایشــان	و	اس ــی	از	ش عظیم
کــه	ســواالت	خــود	را	بپرســند	و	ســخن	بگوینــد	و	خــب	
ــدای	کار	 ــا	در	ابت ــد.	ضمن ــی	ش ــدنی	م ــر	نش ــن	ام ای
ــی	 ــد	ول ــفاهی	باش ــا	ش ــخ	ه ــش	و	پاس ــود	پرس ــرار	ب ق
در	ســفری	کــه	پائیــز	۹3	بنــده	بــه	همــراه	اســتاد	بــودم،	
ایشــان	گفتنــد	تمایــل	دارنــد	کــه	پرســش	و	پاســخ	هــا	
ــگ	 ــد	فرهن ــت	هــم	انتشــارات	نق ــی	باشــد.	در	نهای کتب
مســئولیت	چــاپ	و	انتشــار	آن	را	بــه	عهــده	گرفــت	البتــه	
ــی	اعــالم	آمادگــی	 ــی	متفاوت ناشــران	خصوصــی	و	دولت
ــر	 ــل	اهتمــام	و	دلســوزی	کــه	دکت ــه	دلی ــی	ب ــد	ول کردن
ــرار	شــد	 ــتند	ق ــه	داش ــن	مجموع ــرای	ای ــی	ب عبدلکریم
مســئولیت	چــاپ	را	انتشــارات	نقــد	فرهنــگ	بــه	عهــده	

ــرد. بگی

قاسم پورحسن:

داوری یک فیلسوف حقیقی
 و بی وطن است
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ـــو گـفتــگـ

بنیانگذار  نظری  یار محمد  فرزند  نظری  امجد آخوند 
حوزه علمیه عرفانی از روستای قره بالغ بخش کماالن 
شهرستان علی آباد کتول از استان سرسبز گلستان است. 
در ایام میالد پیامبر اسالم و هفته وحدت سفری به مناطق 
ترکمن نشین در شمال ایران داشتیم تا حال و هوا و مراسم 
های برادران اهل سنت در این منطقه را از نزدیک ببینیم. 
در دیداری که با یکی از چهره های برجسته اهل سنت 
یعنی امجد آخوند نظری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه 
عرفانی در روستای قره بالغ داشتیم گقتگوی دوستانه ای 
درباره اندیشه ها و مراسم اهل سنت ترکمن داشتیم که 

در ادامه می آید:

ــکیل آن  ــال تش ــوزه و س ــن ح ــخ ای ــاره تاری || درب
ــد؟ ــح بفرمایی توضی

ــدود	۶5	 ــد	و	االن	ح ــیس	ش ــال	1330	تأس ــی	س ــوزه	عرفان ح
ــار	 ــد	ی ــی	آن	آخون ــرن	و	بان ــم	ق ــش	از	نی ــود	بی ــی	ش ــال	م س
محمــد	نظــری	بــود	کــه	ســال	گذشــته	درگذشــتند.	ایــن	حــوزه	
ــی	 ــی	و	مذهب ــی،	دین ــت	فرهنگ ــه	فعالی ــال	ب ــن	۶5	س در	ای

ــت. ــه	اس پرداخت

|| در ایــن حــوزه چــه تعــداد طلبــه داریــد؟ و عمــده 
فعالیــت هایتــان چیســت؟

حــدود	۲۶0	طلبــه	داریــم	و	ایــن	حــوزه	بزرگتریــن	حــوزه	اهــل	
ســنت	شــمال	کشــور	محســوب	مــی	شــود.	طــالب	در	اینجــا	به	
تحصیــل	علــوم	دینــی	مــی	پردازنــد.	همچنیــن	ادبیــات	عــرب	از	
ــش	از	آن	 ــود	و	پی ــی	ش ــه	م ــم	آموخت ــو	ه ــه	صــرف	و	نح جمل
بایــد	طــالب	ختــم	قــرآن	کــرده	باشــند.	البتــه	ایــن	بــه	معنــای	
ــکل	 ــه	ش ــرآن	ب ــم	ق ــور	خت ــه	منظ ــت	بلک ــرآن	نیس ــظ	ق حف
ــه	 ــکلی	ب ــا	مش ــت	ت ــد	اس ــد	تجوی ــت	قواع ــا	رعای ــی	ب روخوان
ــرآن	هــم	در	 ــرآن	نداشــته	باشــند.	حافظــان	ق ــت	ق لحــاظ	قرائ
ایــن	حــوزه	شــرکت	مــی	کننــد	ولــی	حفــظ	قــرآن	شــرط	ورود	

ــن	حــوزه	نیســت. ــه	ای ب
ــرا	 ــود	چ ــی	ش ــس	م ــالب	تدری ــه	ط ــی	ب ــه	حنف ــا	فق در	اینج
ــه	در	 ــت	ک ــنت	اس ــل	س ــص	اه ــه	مخت ــوزه	علمی ــن	ح ــه	ای ک
اصــول	پیــرو	ابومنصــور	ماتریدیــه	اســت	و	در	فــروع	بــر	مذهــب	
امــام	ابوحنیفــه	اســت	کــه	طــالب	در	مراحــل	متوســطه	فقــه	و	
ادبیــات	را	بــه	شــکل	مبســوط	تــر	مــی	خواننــد	و	ســپس	معــان	
و	بیــان	و	بدیــع	و	ابــن	فرایــض	و	منطــق،	اصــول	دیــن،	تفســیرو	
اصــول	حدیــث	و	در	آخــر	هــم	اصــول	فقــه	را	مــی	خواننــد	و	در	
طــی	ده	ســال	ایــن	را	مراحــل	را	طــی	کــرده	و	تبدیــل	بــه	یــک	

کارشــناس	دینــی	مــی	شــوند.

ــه   ــوزه علمی ــد ح ــور چن ــمال کش ــوزه ش || در ح
ــم؟ ــنت داری ــل س ــوص اه مخص

تعــداد	زیــادی	داریــم	کــه	بزرگتریــن	شــان	حــوزه	علمیــه	عرفانــی	
در	قــره	بــالغ	اســت.	تعــداد	مســاجد	هــم	زیــاد	اســت	چــون	اهــل	
ســنت	بــه	نمــاز	خیلــی	اهمیــت	مــی	دهنــد	و	باالخــره	نمــاز	جــزء	
ــت	و	 ــده	اس ــنت	موک ــت	س ــاز	جماع ــت	ونم ــی	اس ــض	دین فرای
برخــی	از	محققیــن	احنــاف	هــم	خوانــدن	نمــاز	جماعــت	را	واجــب	
مــی	داننــد	و	بــرای	همیــن	مســاجد	را	در	فواصــل	نزدیــک	بــه	هــم	
ــه	 ــد	فاصل ــر	بای ــا	300	مت ــد	حداقــل		۲50	ت ــه	بای مــی	ســازند	البت
ــد.	یعنــی	 ــر	نخورن ــه	مســاله	مســجد	ضــرار	ب ــا	ب داشــته	باشــند	ت
فاصلــه	هــا	را	رعایــت	مــی	کننــد	تــا	بحــث	جماعــت	ضایع	نشــود.

|| آیـا در ایـن حـوزه عـالوه بـر دروس و مباحـث 
فقهـی بـه مسـائل عرفانـی هـم پرداخته می شـود؟
ــت	 ــان	اس ــکل	از	ایم ــن	متش ــون	دی ــت.	چ ــور	اس ــه	همینط بل
ــن	اســت	 ــی	دی ــر	اصل ــان	جوه ــان.	ایم و	اســالم	اســت	و	احس
چــون	اصحــاب	کــرم	فرمــوده	انــد	»تعلّمنــا	االیمــان	ثــّم	تعلّمنــا	

القــرآن«	یعنــی	اول	ایمــان	را	فراگرفتیــم	بعــد	قــرآن	و	مســائل	
ــان	 ــکام	و	اســت	وعرف ــان	اســت	و	اح ــن	ایم ــذا	دی ــکام	را.	ل اح
ــت	 ــه	حال ــیدن	ب ــرای	رس ــب	ب ــق	قل ــتن	صی ــی	داش ــت	یعن اس

ــور. حض

ــا  ــت؟ آی ــدی اس ــد ج ــه ح ــا چ ــان ت ــن عرف || ای
ــت؟ ــما هس ــزء دروس ش ج

ــره	 ــه	ق ــوزه	علمی ــاخصه	ح ــا	ش ــت.	اینج ــزء	دروس	اس ــه	ج بل
ــوم	 ــری	عل ــا	فراگی ــان	ب ــالب	همزم ــه	ط ــت	ک ــن	اس ــالغ	ای ب
ــاب	 ــال	کت ــد.	مث ــی	آموزن ــم	م ــی	را	ه ــائل	عرفان ــه	مس علمی
هــای	حجــت	االســالم	امــام	غزالــی	تدریــس	مــی	شــود	مثــل	
ــی	 ــب	عرفان ــه«	و	کت ــه	محمدی ــن«	و	»طریق ــاج	العابدی »منه
ــد. ــه	دارن ــلوکی	ک ــیرو	س ــی	و	س ــان	عمل ــار	عرف ــر	در	کن دیگ

|| عرفــان شــما متاثــر از چــه مکاتــب و شــخصیت 
هایــی بــوده اســت؟

ــون	 ــت،	چ ــته	اس ــر	را	داش ــترین	تاثی ــبندیه	بیش ــله	نقش سلس
ــه	از	 ــر	گرفت ــت	ب ــرح	اس ــرا	مط ــن	صح ــه	در	ترکم ــی	ک عرفان
ــن	 ــاء	الدی ــبند	به ــاه	نقش ــه	ش ــه	ب ــت	ک ــبندیه	اس ــه	نقش طریق
ــه	 ــم	از	خواج ــان	ه ــه	ایش ــد	ک ــی	رس ــی	م ــبندی	بخارای نقش
ــدی	 ــی	فارم ــی	و	ابوعل ــی	و	یوســف	همدان ــق	غجدوان عبدالخال
ــد	 ــه	بع ــی	رســد	ک ــد	بســطامی	م ــی	و	بایزی و	ابوالقاســم	جرجان
بــا	امــام	جعفــر	صــادق	متصــل	مــی	شــود	و	ســپس	بــه	ســلمان	

ــد. ــی	انجام ــول	م ــرت	رس ــر	و	حض ــی	و	ابوبک فارس

|| ایــن گرایــش شــما بــه عرفــان ممکــن اســت بــا 
دیــدگاه برخــی مکاتــب اهــل ســنت کــه تصــوف را 

تکفیــر مــی کننــد تعــارض داشــته باشــد.
بعضــی	از	رفتارهایــی	کــه	متصوفــه	دارنــد	اگــر	مخالــف	شــریعت	
باشــد	مــورد	تاییــد	نیســت.	از	نظــر	مــا	عرفانــی	کــه	مغایــر	دیــن	
ــت	شــریعت	و	 ــه	در	خدم ــی	ک ــی	عرفان ــردود	اســت	ول باشــد	م

دیــن	باشــد	ایــن	مــورد	نظــر	اســت.
برخــی	از	افعــال	و	رفتــار	نادرســت	متصوفــه	اگــر	منظــور	اســت	
ــه	طــور	 از	نظــر	مــا	هــم	مــردود	اســت	امــا	اینکــه	تصــوف	را	ب
ــب	الزم	 ــرا	صیقــل	قل ــول	نیســت	زی ــورد	قب ــد	م ــق	رد	کنن مطل
اســت	چــون	حــق	تعالــی	در	قــرآن	مــی	فرمایــد	و	»ذروا	ظاهــر	
ــرک	 ــی	را	ت ــری	و	باطن ــان	ظاه ــی	گناه ــه«	یعن ــم	وباطن اإلث

ــن	امــر	هــم	 ــد	و	ای ــرک	کنی ــی	ت ــد.	»ذروا«	امــر	اســت	یعن کنی
ــرای	وجــوب	اســت. ب

گناهــان	ظاهــری	مثــل	قتــل	و	ســرقت،	زنــا	و	غیبــت	و	گناهــان	
ــی	 ــت.	یعن ــب	دنیاس ــت	و	ح ــا	و	منی ــر،	ری ــل	کب ــی	مث باطن
خداونــد	امــر	کــرده	هــر	دو	را	تــرک	کنیــم.	در	آیــه	دیگــری	مــی	
فرمایــد	»وال	تقربــوا	الفواحــش	مــا	ظهــر	منهــا	ومــا	بطــن«	بــه	
ــم	 ــن	نهــی	ه ــک	نشــوید.	ای ــی	نزدی فواحــش	ظاهــری	و	باطن
ــر	 ــرآن	ذک ــرام	در	ق ــظ	ح ــا	لف ــا	ب ــت.	صراحت ــم	اس ــی	تحری نه
ــا	 ــا	و	م ــر	منه ــا	ظه ــی	الفواحــش	م ــرم	رب ــا	ح ــل	انم شــده	»ق
ــری	و	 ــان	ظاه ــد	گناه ــه	خداون ــو	ک ــول	اهلل	بگ ــا	رس ــن«	ی بط
ــا	الزم	اســت. ــان	حتم ــن	عرف ــد.	بنابرای ــی	را	حــرام	گردانی باطن
مــا	مــی	گوییــم	نمــاز	جــزء	ارکان	دیــن	اســت	و	پــس	از	ایمــان	قرار	
دارد	و	در	قــرآن	هــم	آمــده	»أقــم	الصلــوۀ	لذکــری«	یعنــی	دســتور	
فرمــوده	نمــاز	را	بــرای	یــاد	مــن	برپــا	داریــد.	در	نمــاز	جمعــه	هــم	
قرائــت	کردیــم	»قــد	أفلــح	المومنــون	الذیــن	هــم	فــی	صالتهــم	
خاشــعون«	یعنی	کســانی	که	در	نمازشــان	خاشــع	باشــند	و	خشــوع	
حاصــل	نمــی	شــود	اگــر	تزکیــه	و	تصفیــه	نباشــد	یعنــی	صیقــل	
قلــب	الزم	اســت.	»اال	بذکــر	اهلل	تطمئــن	القلــوب«	یعنــی	بــا	یــاد	

خداونــد	دل	هــا	آرام	مــی	گیرنــد.
در	حدیــث	شــریف	اســت	أال	واّن	فــی	الجســد	مضغــة	اذا	صلحت	
صلــح	الجســد	واذا	فســدت	فســد	القلــب	کلــه،	أال	و	هــی	القلــب.	
ــود	 ــر	اصــالح	ش ــه	اگ ــتی	اســت	ک ــه	گوش ــدن	انســان	تک در	ب
همــه	بــدن	اصــالح	مــی	شــود	و	اگگــر	فاســد	شــود	همــه	بــدن	
فاســد	مــی	شــود	کــه	آن	قلــب	اســت.	البتــه	ایــن	قلــب،	قلــب	
صنوبــری	اســت	و	در	ایــن	قلــب	صنوبــری	قلــب	ملکوتــی	قــرار	
ــم	نیســت	چــون	اصــالح	 ــه	عل ــن	اصــالح	شــدن	ب ــا	ای دارد.	ام
ــم	حاصــل	نمــی	شــود	و	حتمــا	 ــا	عل ــه	و	تربیــت	فقــط	ب و	تزکی
بایــد	یــک	مرشــد	حاذقــی	باشــد	کــه	مــورد	تمســک	قــرار	گیــرد	
ــام	 ــه	تم ــد	آین ــد	بای ــن	مرش ــد	و	ای ــتفیض	ش ــش	مس و	از	آداب
نمــای	شــریعت	باشــد	تــا	بتوانــد	در	انســان	تاثیــر	داشــته	باشــد.

|| در حال حاضر مقام و مرتبه مرشدی دارید؟
مرشــدی	مقامــی	اســت	کــه	رســیدن	بــه	آن	خیلی	دشــوار	اســت.	
شــرط	اولــش	ایــن	اســت	کــه	متبحــر	درعلــوم	باشــد	یعنــی	مثل	
ــن	 ــراج	الدی ــان	س ــد	عثم ــیخ	محم ــا	ش ــد	م ــد.	مرش ــا	باش دری
نقشــبندی	اســت.	ایشــان	اصالتــا	عراقــی	بودنــد	و	در	ایــران	هــم	
ــه	 ــده	خلیف ــدر	بن ــد	و	پ ــی	کردن در	کردســتان	ســنندج	ارشــاد	م

امجد آخوند نظری در گفتگو با مهر:

نظر ابن تیمیه خالف اجماع اهل سنت است
محمد مظهری

http://mehrnews.com


صفحه 30 | شماره 18 |  اسفند 95  MEHR NEWSAGENCY

ـــو گـفتــگـ

ــد.	و	از	آداب	طریقتــی	کــه	ایشــان	گفتنــد	از	جملــه	 ایشــان	بودن
ذکــر	قلــب	و	رابطــه	را	مــا	انجــام	مــی	دهیــم.

|| ایرانـی ها چـه نقشـی در تدویـن کتب مهـم اهل 
سـنت و خدمـت بـه جهان اسـالم داشـته اند؟

ایــن	فضــل	خداونــد	بــوده	کــه	اســالم	بــه	ایــران	آمــد	و	ایمــان	
را	در	جانشــان	دمیــد	و	ایرانــی	هــا	خدمــات	شــایانی	بــه	جهــان	
ــرمان	 ــم	س ــی	توانی ــروز	م ــه	ام ــوری	ک ــه	ط ــد	ب ــالم	کردن اس
ــی	 ــی	قاض ــی	مثل ــا	بزرگان ــم.	م ــار	کنی ــم	و	افتخ ــاال	بگیری را	ب
ــریف	 ــید	ش ــارس،	س ــتان	ف ــا	در	اس ــم	در	بیض ــاوی	داری بیض
ــه	از	 ــیبویه	ک ــا	س ــت	ی ــیراز	اس ــان	در	ش ــه	مرقدش ــی	ک جرجان
ــا	کســایی	کــه	در	ری	مدفــون	 ــزرگان	صــرف	و	نحــو	اســت	ی ب
ــا	امــام	اعظــم	نعمــان	بــن	ثابــت	کــه	مجتهــد	ماســت	 اســت	ی
ــم	 ــادی	داری ــزرگان	زی ــال	ب ــر	ح ــه	ه ــت.	ب ــی	اس ــا	ایران اصالت

ــعدی. ــوی	و	س ــی	و	مول ــر	رازی،	خوارزم ــل	فخ مث

ــیعیان در  ــا ش ــنت ب ــل س ــرادران اه ــاط ب || ارتب
ــت؟ ــه اس ــما چگون ــه ش منطق

الحمدهلل	روابط	ما	حسـنه	اسـت.	در	مراسـم	همدیگر	در	عروسـی	
ها	و	مراسـم	عـزا	و	اجتماعـات	مختلف	شـرکت	داریـم.	همچنین	
در	سـطح	علمـا	رابطـه	خوبـی	بیـن	شـیعه	و	سـنی	برقـرار	اسـت	

مخصوصـا	بـا	نماینده	ولـی	فقیـه	در	منطقه.

ــت  ــر حرک ــنت در براب ــل س ــرادران اه ــع ب || موض
ــل  ــاع از اه ــام دف ــه ن ــه ب ــی در منطق ــا افراط ه

ــت؟ ــالم چیس ــنت و اس س
ــن	 ــار	دی ــا	معی ــز	ب ــه	چی ــح	هم ــن	و	قب ــال	حس ــر	ح ــه	ه ب
ســنجیده	مــی	شــود	نــه	افعــال	افــراد.	هــر	فعلــی	کــه	مــا	انجــام	
مــی	دهیــم	اگــر	مطابــق	دیــن	نبــوده	و	قائــم	بــه	فــرد	و	هــوای	
نفــس	باشــد	مــردود	اســت	و	بــرای	همــه	مشــخص	اســت	کــه	

ــن	اســت. ــارج	از	دی ــال	خ ــن	اعم ای
مثـال	در	نظـر	بگیریـد	مسـیحیان	یـا	کلیمیانـی	کـه	در	حکومـت	
اسـالمی	بودنـد	قـرن	هـا	بـا	صلـح	و	صفـا	در	کنـار	مسـلمانان	
زندگـی	کـرده	انـد	و	مـا	حتـی	اجـازه	تخریـب	کلیسـا	را	نداریـم	
چه	رسـد	بـه	مسـلمان.	جای	تعجـب	اینجاسـت	که	برخـی	از	این	
حرکـت	هـا	کـه	در	کلیـپ	و	رسـانه	هـا	منتشـر	مـی	شـود	کلمه	
توحیـد	را	بـر	زبـان	قربانی	جـاری	می	کنند	و	سـپس	می	کشـند.
اگــر	اینهــا	کافــر	بودنــد	بــا	گفتــن	ایــن	کلمــه	مســلمان	شــدند	
ــه	 ــدن	کلم ــان	ران ــر	زب ــس	ب ــراد	را	پ ــن	اف ــه	ای ــما	ک ــس	ش پ
ــع	 ــا	در	واق ــن	حرکته ــتید؟	ای ــه	هس ــید	چ ــی	کش ــد	م توحی
ــر	 ــت	ب ــی	اس ــه	بزرگ ــت	و	ضرب ــن	اس ــالف	دی ــک	و	خ مضح
ــرده	 ــده	ک ــالم	را	خمی ــر	اس ــا	کم ــالم	و	اینه ــن	و	اس ــره	دی پیک
انــد.	گمــان	نمــی	کنــم	حتــی	افــراد	مخالــف	دیــن	هــم	چنیــن	
جنایــت	هایــی	مرتکــب	شــده	باشــند	و	بــه	دیــن	چنیــن	ضربــه	
زده	باشــند.	لــذا	مــا	ایــن	حرکــت	هــا	را	مــردود،	غیــر	اســالمی	و	

ــم. ــی	دانی ــر	انســانی	م غی

ــی  ــان و خوارج ــراط گرای ــن اف ــباهتی بی ــا ش || آی
ــد؟ ــی بینی ــده نم ــث آم ــه در احادی ک

شـاید	از	آنهـا	هم	بدتـر	باشـند.	اینها	مخالـف	دین	هسـتند	و	فقط	
تخریـب	مـی	کننـد.	اگر	بـه	غـزوات	حضرت	رسـول	دقـت	کرده	
باشـیم	همـه	خـارج	از	شـهرها	بودنـد	امـا	اینهـا	جنـگ	هـا	را	به	
داخل	شـهرها	کشـانده	انـد	و	همه	آبـادی	هـا	را	خراب	کـرده	اند	
و	بـه	زن	و	کـودک	و	حتـی	حیوانـات	هـم	رحم	نکـرده	اند.	شـاید	

مغـول	هم	چنیـن	جنایاتـی	نکرده	باشـد.

|| برخــی در بیــرون از ایــران تبلیــغ مــی کننــد کــه 
ــنت  ــل س ــرآن اه ــی از ق ــی متفاوت ــیعیان قرآن ش
ــد. شــما  ــرده ان ــراع ک ــه از خودشــان اخت ــد ک دارن
بــه عنــوان یــک عالــم اهــل ســنت ایرانــی کــه بــا 
ــاط داریــد چــه پاســخی مــی  ــرادران شــیعه ارتب ب

ــد؟ دهی
اینهــا	دروغ	محــض	اســت.	قــرآن	هایــی	کــه	در	تهــران	و	
ــان	 ــا	اهــل	ســنت	قاری ــم	چــاپ	مــی	شــود	مــورد	اســتفاده	م ق
ــی	 ــن	الملل ــط	بی ــک	خ ــه	ی ــه	ک ــان	ط ــا	هســت	و	خــط	عثم م
ــی	 ــه	کل	ب ــا	ب ــن	ادعاه ــی	شــود	و	ای ــت	م ــم	رعای ــران	ه در	ای

ــت. ــاس	اس اس

|| آیــا اهــل ســنت ایــران کتــب دینــی خــاص خــود 
را مــی تواننــد منتشــر کننــد؟

کتابهــای	مــا	چــاپ	مــی	شــود	و	در	ایــن	زمینــه	مشــکلی	نداریــم	
ــد	و	در	 ــی	ده ــم	م ــا	تســهیالت	ه ــه	م ــاد	ب ــی	وزارت	ارش و	حت
ــر	 ــنت	از	دیگ ــل	س ــای	اه ــاب	ه ــی	کت ــن	الملل ــگاه	بی نمایش
ــرد ــی	گی ــرار	م ــدان	ق ــار	عالقمن کشــورهای	اســالمی	در	اختی

ــه	 ــن	زمین ــود	و	در	ای ــی	ش ــاپ	م ــا	چ ــای	م ــدهلل	کتابه الحم
مشــکلی	نداریــم	و	حتــی	وزارت	ارشــاد	بــه	مــا	تســهیالت	هــم	
ــل	 ــای	اه ــاب	ه ــی	کت ــن	الملل ــگاه	بی ــد	و	در	نمایش ــی	ده م
ــان	و	 ــوریه،	لبن ــل	س ــالمی	مث ــورهای	اس ــر	کش ــنت	از	دیگ س

ــرد. ــی	گی ــرار	م ــدان	ق ــار	عالقمن ــتان	در	اختی پاکس

|| در هفته وحدت چه مراسم هایی دارید؟
مراســم	ســنتی	مولــود	خوانــی	را	از	ســال	هــا	قبــل	داریــم.	مــاه	
ربیــع	ســالروز	تولــد	نبــی	الرحمــه	اســت	و	بــرای	همیــن	جهــت	
ــر	 ــیره	معط ــادآوری	س ــب	اهلل	و	ی ــره	حبی ــاد	خاط ــت	ی بزرگداش
ــرورش	انســان	و	 ــه	جهــت	پ ــی	ک آن	حضــرت	ومجاهــدت	های
تعالــی	روح	انســان	انجــام	داده	انــد	ســخنرانی	هــا	و	اجتماعــات	

خوبــی	برگــزار	مــی	شــود.
ــه	 ــت	ب ــن	و	محب ــت	دی ــرای	تقوی ــت	ب ــه	ای	اس ــا	بهان ــن	ه ای
ــدر	 ــس	از	ص ــت.	پ ــا	و	صمیمی ــت	صف ــول	و	تقوی ــدا	و	رس خ
ــروف	 ــح	مع ــلف	صال ــه	س ــه	ب ــن	)ک ــاب	و	تابعی ــالم	اصح اس
اســت(	در	قــرون	فاضلــه	خاطــرات	حضــرت	رســول	را	یــادآوری	

ــرت	 ــات	حض ــد	از	وف ــه	بع ــم	ک ــی	بینی ــی	م ــد.	حت ــی	کردن م
ــر	مســیلمه	 ــه	در	براب ــگ	یمام ــه	در	جن ــوات	اهلل	علی رســول	صل
کــذاب	شــعار	مســلمانان	»یــا	محمــداه«	بــود،	یعنــی	بــا	نــداری	
ــرون	بعــدی	 ــا	محمــد	ســپاه	اســالم	قــوت	مــی	گرفــت.	در	ق ی

ــور. ــم	همینط ه

ــد«  ــا محم ــدای »ی ــد ن ــی گوین ــی م ــا برخ || ام
ــت. ــرک اس ش

ــل	 ــه	اه ــه	اربع ــاق	ائم ــورد	اتف ــتغاثه	م ــتعانت	و	اس ــل،	اس توّس
ــه	 ــن	تیمی ــتم	اب ــا	هش ــم	ی ــرن	هفت ــاال	در	ق ــت،	ح ــنت	اس س
مرتکــب	یــک	خــالف	اجمــاع	اهــل	ســنت	شــده	کــه	بــه	نظــر	

ــت ــریعت	هس ــتغاثه	در	ش ــل	و	اس ــت	و	توس ــر	نیس ــا	معتب م
ــه	اســت	 ــل	صحاب ــث	اســت	و	فع ــن	حدی ــال	ای ــر	ح ــه	ه ــه	ب ن
و	اینهــا	تربیــت	یافتــگان	مکتــب	رســول	خــدا	بــوده	انــد.	
ــی	 ــد.	یعن ــه	ان ــزرگان	گفت ــه	ب ــتیم	بلک ــما	نیس ــن	و	ش ــن	م ای
»الســابقون	االولــون	مــن	المهاجریــن	و	االنصــار	والذیــن	
ــر	 ــه	ه ــه«.	ب ــوا	عن ــم	ورض ــی	اهلل	عنه ــان	رض ــم	بإحس اتبعوه
ــث	 ــل	احادی ــام	شــان	باالســت.	و	در	مــورد	توّس حــال	اینهــا	مق
زیــادی	داریــم	و	توّســل،	اســتعانت	و	اســتغاثه	مــورد	اتفــاق	ائمــه	
اربعــه	اهــل	ســنت	اســت،	حــاال	در	قــرن	هفتــم	یــا	هشــتم	ابــن	
تیمیــه	مرتکــب	یــک	خــالف	اجمــاع	اهــل	ســنت	شــده	کــه	بــه	
نظــر	مــا	معتبــر	نیســت	و	توســل	و	اســتغاثه	در	شــریعت	هســت.
ــا	شــش	 ــج	ی ــادی	دارد	شــاید	پن ــی	هــم	قدمــت	زی ــود	خوان مول
قــرن.	در	ایــن	منطقــه	مولــود	خوانــی	بــه	واســطه	اســتاد	
ــا	از	 ــت	ه ــان	کمونیس ــه	در	زم ــتانی	ک ــد	داغس ــادر	آخون عبدالق
ــران	آورده	شــد	و	مــی	 ــه	ای داغســتان	روســیه	مهاجــرت	کــرد	ب
تــوان	گفــت	در	ترکمــن	صحــرا		مولــود	خوانــی	قدمتــی	هشــتاد	
یــا	نــود	ســاله	دارد.	مــا	کتابــی	داریــم	بــه	نــام	»شــرف	األنــام«	
ــی	 ــت	م ــر	قرائ ــد	پیامب ــه	در	مول ــرزا	ک ــد	می ــید	محم ــف	س تألی
ــه	و	 ــات	طیب ــوات	و	کلم ــا،	صل ــرآن،	دع ــامل	ق ــه	ش ــم	ک کنی

ــود. ــی	ش ــول	م ــزات	حضــرت	رس معج

ــنت در  ــل س ــم اه ــاد و مراس ــن اعی ــم تری || مه
ــت؟ ــران چیس ای

ــور	 ــا	ش ــه	ب ــان	ک ــد	قرب ــر	و	عی ــد	فط ــم،	عی ــد	داری ــا	دو	عی م
ــدر	 ــب	ق ــن	ش ــود.	همچنی ــی	ش ــزار	م ــادی	برگ ــوق	زی و	ش
داریــم	کــه	۲۷	رمضــان	برگــزار	مــی	شــود	و	نیــز	شــب	برائــت	
ــوان	نوشــته	شــدن	سرنوشــت	یکســاله	و	 ــه	عن در	15	شــعبان	ب
ــم.	و	 ــی	گیری ــم	م ــب	مراس ــس	در	آن	ش ــوره	ی ــدن	س ــا	خوان ب
ــد	پیامبــر	 پــر	بارتریــن	مراســم	مــا	پــس	از	عیدیــن	مراســم	مول

ــت. اس

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 31 |  شماره 18 | اسفند 95 

ـــو گـفتــگـ

ــل  ــرادران اه ــه ب ــت ک ــت اس ــن درس ــا ای || آی
ــه  ــا علی ــام رض ــارت ام ــه زی ــن ب ــنت ترکم س

ــد؟ ــی رون ــم م ــالم ه الس
بــه	هــر	حــال	زیــارت	مســتحب	اســت.	زیــارت	حضــرت	رســول	
مثــال	جــز	مســتحبات	بــزرگ	اســت.	حدیثــی	داریم»انــی	
نهیتکــم	عــن	زیــارۀ	القبــور	أال	فزوروهــا	فانهــا	تذکــر	األخــرۀ«	
.	یعنــی	بــرای	یــادآوری	آخــرت	زیــارت	کنیــد.	زیــارت	بــزرگان	
هــم	یــادآوری	آخــرت	اســت	هــم	کســب	فیــض	از	روحانیــت	و	

ــا	مســتحب	اســت. ــه	م ــذا	در	فق ــت	ایشــان	ول معنوی

ــگ  ــه در جن ــن منطق ــنت ای ــل س ــارکت اه || مش
ــوده؟ ــدار ب ــه مق ــی چ تحمیل

دفــاع	از	وطــن	و	از	دیــن	جــزء	فرایــض	و	از	نوامیــس	خمســه	
اســت.	یعنــی	جــزء	پنــج	ناموســی	اســت	کــه	انســان	مســلمان	
ــاد	 ــن	جه ــاع	از	دی ــه	دف ــور	ک ــد.	همانط ــته	باش ــد	داش بای
ــو	 ــه	فه ــه	و	اهل ــل	دون	مال ــن	ُقتِ ــود	»م ــی	ش ــوب	م محس
ــاد	 ــود	جه ــل	خ ــال	و	اه ــاع	از	م ــس	در	دف ــر	ک ــهید«.	ه ش
ــث	 ــم	بع ــم	رژی ــان	ه ــهید	اســت.	در	آن	زم ــرد	ش ــد	و	بمی کن
بــه	پشــتیبانی	اســتکبار	مــی	خواســت	نظــام	نوپــای	اســالمی	
در	ایــران	را	از	بیــن	ببــرد	و	مــا	هــم	در	کنــار	بــرادران	شــیعه	
ــن	ســرزمین	مشــارکت	 ــاع	از	ای ــه	خــود	دانســتیم	در	دف وظیف
ــر	 ــج	نف ــالغ	پن ــره	ب ــتای	ق ــن	روس ــیم.	از	همی ــته	باش داش
شــهید	و	یــک	نفــر	مفقــود	االثــر	داده	ایــم	و	تعــدادی	جانبــاز	

و	آزاده	هــم	داریــم	و	فکــر	مــی	کنــم	در	ترمــن	صحــرا	بیــش	
ــیم. ــته	باش ــنت	داش ــل	س ــهید	اه از	پانصــد	ش

ــب  ــن مذاه ــزی بی ــه انگی ــا تفرق ــارزه ب || راه مب
ــد؟ ــی دانی ــه م ــالمی را چ اس

ــن	 ــا	گفت ــا	ب ــا	صرف ــت	ام ــی	اس ــای	یگانگ ــه	معن ــدت	ب وح
ــی	 ــط	م ــعار	وحــدت	فق ــزی	درســت	نمــی	شــود.	ش حــرف	چی
ــد	تحمــل	کــردن	یکدیگــر	 ــا	نیازمن ــذا	م ــه	باشــد	ل ــد	مقدم توان
ــه	هــم	 ــت	نکــردن	ب ــد	هــم	و	اهان ــه	عقای ــرام	گذاشــتن	ب و	احت
هســتیم.	بایــد	بپذیریــم	کــه	اهــل	ســنت	و	شــیعه	عقایــد	خــاص	
خودشــان	را	دارنــد	و	بایــد	مــورد	احتــرام	باشــند	و	اگــر	مــا	اینهــا	
ــاور	کنیــم	و	تحمــل	کنیــم	وحــدت	حاصــل	مــی	شــود	واال	 را	ب
ــم	 ــر	کنی ــه	فک ــاد	و	اینک ــی	در	اعتق ــای	یگانگ ــه	معن ــدت	ب وح
ــد	شــیعه	باشــند	امــکان	 ــا	همــه	بای ــد	ســنی	باشــند	ی همــه	بای
ــپس	 ــم	و	س ــدر	داری ــعه	ص ــه	س ــاز	ب ــذا	در	گام	اول	نی ــدارد.	ل ن
بایــد	اختــالف	نظــر	را	بپذیریــم	مثــل	پنــج	انگشــت	یــک	دســت	
کــه	تفــاوت	دارنــد	امــا	هــر	انگشــتی	یــک	کار	انجــام	مــی	دهــد.	
ایــن	اختــالف	ســالیق	و	اندیشــه	مــی	توانــد	نقطــه	قوتــی	بــرای	

ــران	باشــد. ــی	ای مجموعــه	نظــام	و	کلیــت	مل
ــوع	فرهنگــی	 ــا	تن ــک	کشــور	ب ــادی	از	ی ــد	نم ــی	توان ــران	م ای
ــی	 ــه	م ــاط	جامع ــه	نش ــر	ب ــه	منج ــد	ک ــی	باش ــاط	فرهنگ و	نش
ــد	و	اقلیــت	اهــل	 ــت	اهــل	شــیعه	ان ــا	اکثری ــه	م شــود.	در	جامع
ــه	عنــوان	فرصتــی	 ســنت	هســتند	و	ایــن	اقلیــت	مــی	تواننــد	ب

ــا	اهــل	ســنت	در	جهــان	اســالم	 ــران	جهــت	تعامــل	ب ــرای	ای ب
ــزرگ	 ــدن	ب ــای	تم ــا	بن ــوان	از	همینج ــی	ت ــد	و	م ــل	کن عم
ــات	 ــا	اگــر	اختالف ــرد.	ام ــده	شــکل	مــی	گی ــرای	آین اســالمی	ب
تبدیــل	بــه	اصــل	و	محــور	شــود	تبدیــل	مــی	شــویم	بــه	عــراق	
و	ســوریه	کــه	هــر	روز	شــاهد	جنــگ	ویرانــی	هســتند	و	راه	حــل	
ــان	 ــدت	ش ــرای	وح ــینند	و	ب ــه	از	اول	بنش ــت	ک ــن	اس ــم	ای ه

ــد. ــدا	کنن ــکار	پی راه

|| فتــوای مقــام معظــم رهبــری در تحریــم اهانــت 
بــه نمادهــا و مقدســات اهــل ســنت را چقــدر مهــم 

و مؤثــر مــی دانیــد؟
ــی	 ــان	ول ــتند.	ایش ــور	هس ــری	در	رأس	ام ــم	رهب ــام	معظ مق
امــر	هســتند	و	مســائل	سیاســی	را	هدایــت	مــی	کننــد.	موضــع	
ایشــان	عالمانــه	و	شــجاعانه	بــود	و	مشــقت	هایــی	کــه	ایشــان	
تحمــل	مــی	کنــد	طاقــت	فرســا	اســت.	مــا	بــرای	ایشــان	دعــای	
ــی	را	 ــری	و	سیاس ــف	فک ــالیق	مختل ــه	س ــم	ک ــی	کنی ــر	م خی
ــه	 ــت	ک ــان	اس ــه	ایش ــر	حکیمان ــا	تدبی ــد	و	ب ــی	کنن ــل	م تحم

ــود	دارد. ــران	وج ــی	در	ای ــتگی	و	وحدت ــن	همبس چنی
ــان	و	 ــت	ایش ــه	از	اوال	فراس ــا	برگرفت ــان	قطع ــر	ایش ــن	نظ ای
ثانیــا	از	دیــن	و	روح	قانــون	اساســی	ایــران	اســت.	اگــر	منویــات	
ایشــان	دربــاره	عــدم	اهانــت	بــه	همســران	پیامبــر	در	رســانه	هــا	
رعایــت	شــود	فضــای	وحــدت	در	ایــران	بیــش	از	پیــش	تقویــت	

خواهــد	شــد.

خسروپناه در گفتگو با مهر:

پاپ احساس نزدیکی فرهنگی بسیاری با ایران دارد
حجــت	االســالم	خســروپناه،	رئیــس	موسســه	حکمــت	و	فلســفه	
در	خصــوص	دیــداری	کــه	بــا	پــاپ	در	دهمیــن	دور	گفتگوهــای	
دینــی	ایــران	و	واتیــکان	داشــت	گفــت:	پــاپ	نســبت	بــه	ایــران	

احســاس	نزدیکــی	فرهنگــی	بســیاری	دارد.
ــس	 ــروپناه،	رئی ــین	خس ــر،	عبدالحس ــگار	مه ــزارش	خبرن ــه	گ ب
موسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	چنــدی	پیــش	در	دهمیــن	
دور	گفتگوهــای	مســلمانان	و	مســیحیان	کــه	در	ایتالیــا	برگزار	شــد،	

ــت. ــور	یاف حض
ــه	 ــن	ســفر	ب ــا	و	گفتگوهــای	ای ــج	دیداره وی	در	خصــوص	نتای
ــه	 ــه	ک ــتیم	ک ــی	هس ــروزه	در	دنیای ــت:	ام ــر	گف ــگار	مه خبرن
ــع	 ــدت	در	جوام ــه	ش ــونت	را	ب ــلمانان	خش ــی	از	مس ــروه	اندک گ
ــر	 ــد.	بدت ــی	ورزن ــرار	م ــر	آن	اص ــد	و	ب ــی	دهن ــری	رواج	م بش
ــی	 ــار	م ــه	آن	افتخ ــانه	ای	و	ب ــا	را	رس ــونت	ه ــن	خش ــه	ای آنک
کننــد.	مثــل	اینکــه	اخیــرا	در	موصــل	ایــن	افــراد	خشــونت	طلــب	
عــده	ای	از	مــردم	را	گرفتنــد	و	زنــده	زنــده	پوستشــان	را	کندنــد	و	

ــل. ــن	قبی ــع	دیگــری	از	ای وقای
رئیــس	موسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	افــزود:	ایــن	گــروه	از	
افــراد	خشــونت	طلــب	انــواع	و	اقســام	خشــونت	هــای	غیرشــرعی	
ــره	 ــد	چه ــعی	دارن ــد	و	س ــی	کنن ــام	م ــالم	تم ــام	اس ــود	را	بن خ
منفــوری	از	اســالم	نشــان	دهنــد	در	حالــی	کــه	اســالم	دیــن	صلــح	

ــدت	اســت. و	وح
وی	ادامــه	داد:	اینکــه	عــده	ای	از	افــراد	خشــونت	طلــب	بــا	حرکتــی	
ــه	 ــد	و	دســت	ب ــی	کنن ــت	م ــق	میلشــان	نباشــد	مخالف ــه	مطاب ک
خشــونت	مــی	زننــد	حرکتــی	بســیار	ضــد	انســانی،	ضــد	اخالقــی	
ــن	 ــه	ای ــن	را	ب ــرات	م ــن	تفک ــه	ای ــت.	مجموع ــی	اس ــد	دین و	ض
ــوع	 ــا	موض ــه	ای	ب ــه	مقال ــر	تهی ــه	فک ــه	ب ــت	ک ــوع	واداش موض

ــم. ــه	کن ــی	خشــونت	تهی ــی	و	غیرمعرفت ــل	معرفت عوام
خســروپناه	افــزود:	در	خصــوص	دیــداری	هــم	کــه	بــا	پــاپ	داشــتم	
ــی	 ــران	احســاس	نزدیک ــه	ای ــان	نســبت	ب ــه	ایش ــم	ک ــد	بگوی بای
فرهنگــی	بســیاری	دارد	و	از	حضــور	هیئــت	مســلمانان	بــه	ایــن	دور	

از	گفتگوهــا	تشــکر	ویــژه	نمــود.
ــرد:	 ــح	ک ــفه	تصری ــت	و	فلس ــی	حکم ــه	پژوهش ــس	موسس رئی

ــودم	 ــه	ب ــش	رفت ــن	همای ــه	ای ــه	ب ــش	هــم	ک ــده	4	ســال	پی بن
ــهر	 ــه	در	ش ــا	ک ــفه	ایتالی ــن	فلس ــای	انجم ــا	اعض ــی	ب گفتگوی
ــای	مشــارکتی	 ــه	ه ــرار	شــد	برنام ــل	اســت	انجــام	دادم	و	ق ناپ
بیــن	مــا	و	آنهــا	برگــزار	شــود	امــا	در	ســفری	کــه	اخیــرا	
ــی	 ــل	برخ ــه	دلی ــن	فلســفه	ب ــن	انجم ــه	شــدم	ای ــتم	متوج داش
ــل	شــده	اســت.	در	 ــود	بودجــه	تعطی ــه	کمب از	مشــکالت	از	جمل
خصــوص	ســایر	فعالیــت	هــا،	مذاکــرات	و	همــکاری	هــا	هــم	در	
ایــن	ســفر	بایــد	بگویــم	هــر	اتفاقــی	کــه	بخواهــد	در	ایــن	زمینــه	
ــق	ســازمان	فرهنــگ	و	ارتباطــات	اســالمی	 ــد	از	طری ــد	بای بیفت

ــود. ــگ	ش هماهن
وی	در	پایــان	گفــت:	خوشــبختانه	موضــوع	ارائــه	مقالــه	بنــده	

ــراد	 ــد	و	اف ــع	ش ــتقبال	واق ــورد	اس ــیار	م ــم	بس ــن	مراس در	ای
حاضــر	در	جلســه	ســئواالت	فراوانــی	در	خصــوص	آن	از	بنــده	
ــا	 ــه	آی ــد	ک ــتند	بدانن ــا	دوســت	داش ــه	آنه ــال	اینک ــد.	مث کردن
همــه	گــروه	هــای	ســنتی	تمایــالت	خشــونت	آمیــز	دارنــد	یــا	
ــی	 ــا	م ــو	ه ــن	دوره	از	گفتگ ــه		در	ای ــی	ک ــاق	خوب ــر.	اتف خی
افتــد	ایــن	اســت	کــه	نــگاه	بســیار	مثبتــی	نســبت	بــه	ایــران	
ــال	 ــه		کاردین ــوری	ک ــه	ط ــد	ب ــی	آی ــود	م ــه	وج ــیع	ب و	تش
تــوران	معــاون	پــاپ	همیشــه	بــا	نــگاه	مثبــت	بــه	ایــران	مــی	
نگــرد	و	معتقــد	اســت	کــه	ایــران	و	تشــیع	ایرانــی	بــه	جهــت	
ــز	 ــی	مســالمت	آمی ــک	ســبک	زندگ ــدال	از	ی ــت	و	اعت عقالنی

ــوردار	اســت. برخ
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ـــو گـفتــگـ

ریشه های اسالم هراسی در غرب به زمانی باز می 
اروپا را فرا گرفته  گردد که مسیحیت تمامی قاره 
بود. مسیحیت به عنوان مذهبی یکتاپرست، شناسایی 
هرگونه ادعای مطرح شده از سوی ادیان دیگر را رد 
کرده و خود را تنها دین راستین می دانست. لذا نه تنها 
در مورد اسالم هراسی، بلکه هر دین و اعتقاد دیگری به 

جز مسیحیت را مردود می دانست.
در گفتگو با پروفسور »کالیتون کراکت« به بررسی 
دالیل تاریخی اسالم هراسی پرداخته ایم که در ادامه 

است. آمده 

ــگاه	 ــی	دانش ــات	دین ــز	مطالع ــس	مرک ــت	رئی ــون	کراک کالیت
آرکانــزاس	مرکــزی	آمریــکا	اســت.		»الهیــات	سیاســی	رادیکال:	
دیــن	و	سیاســت	بعــد	از	لیبرالیســم«	و	»دیــن،	سیاســت	و	زمین:	
ــی	 ــمار	م ــه	ش ــت	ب ــار	کراک ــه	آث ــد«	از	جمل ــی	جدی مادی	گرای

رود.

|| ریشه های اسالم هراسی در غرب چیست؟
ــی	 ــه	م ــه	از	آن	جمل ــددی	دارد	ک ــل	متع ــی	دالی ــالم	هراس اس
تــوان	بــه	لــزوم	شناســایی		و	معرفــی	دشــمن	جدیــد	از	ســوی	
ــی	اشــاره	کــرد.	در	بخــش	عمــده	ای	از	 ــای	غرب ــکا	و	اروپ آمری
ــک	دشــمن	 ــوان	ی ــه	عن ــواره	ب ــخ	مســیحیت،	اســالم	هم تاری
ــمن	 ــش	دش ــت	نق ــه	یهودی ــده	در	حالیک ــناخته	ش ــی	ش خارج

ــرده	اســت. ــی	ک ــازی	م ــی	را	ب داخل
»گیــل	آندیــدار«،	پروفســور	دانشــگاه	کلمبیــا	در	کتــاب	
ــام	»یهــود،	عــرب:	تاریــخ	یــک	دشــمنی«	 ــا	ن مهــم	خــود	ب
ــخ	 ــن	تاری ــتنفورد،	۲003(	ای ــگاه	اس ــارات	دانش ــاپ	انتش )چ

را	مــورد	بحــث	قــرار	مــی	دهــد.	پــس	از	وقــوع	هولوکاســت	
ــان	اصلــی	تاریــخ	 ــه	جری ــی	دوم،	یهودیــت	ب در	جنــگ	جهان
اروپــا	پیوســت،	چنانچــه	اســرائیل	بــه	یکــی	از	توابــع	اقمــاری	
ــد	و	 ــدل	ش ــرد	ب ــگ	س ــی	جن ــکا	ط ــن	آمری ــتعمار	نوی اس
همیــن	موضــوع	منجــر	بــه	گرایــش	بســیاری	از	ملــل	عــرب	

ــه	ســمت	شــوروی	شــد. ب

ــرای  ــی ب ــه دالیل ــی چ ــاد سیاس ــه اقتص || از جنب
ــت؟ ــور اس ــی متص ــالم هراس اس

فاکتــور	دیگــری	کــه	در	اینجــا	بایــد	بــه	آن	اشــاره	کــرد،	ذخایــر	
نفتــی	اســت	کــه	عمدتــا	در	عربســتان	ســعودی	متجمــع	شــده	
و	البتــه	در	عــراق،	ایــران	و	کویــت	نیــز	وجــود	داشــته	و	توســط	
ــکا	و	 ــه	آمری ــا	ب ــا	از	آنج ــده	ت ــل	ش ــادر	منتق ــه	بن ــا	ب ــه	ه لول

ــای	غربــی	منتقــل	گــردد. اروپ
ــی	 ــک	در	ســالهای	ابتدای ــه	اوپ ــس	از	وارد	شــدن	شــوک	ب پ
ــکا	 ــان	جنــگ	شــش	روزه،	آمری دهــه	۷0	میــالدی	و	در	جری
ــتان	 ــا	عربس ــود	ب ــط	خ ــردن	رواب ــتحکم	ک ــال	مس ــه	دنب ب
ــا	 ــید	ت ــق	رس ــه	تواف ــور	ب ــن	کش ــا	ای ــد	و	ب ــعودی	برآم س
ــایر	 ــر	روی	س ــرده	و	ب ــت	ک ــه	دالر	پرداخ ــت	را	ب ــای	نف به
ارزهــا	مالیــات	وضــع	کنــد.	توانایــی	ســعودی	هــا	در	اشــباع	
کــردن	بــازار	بــا	نفــت	ارزان،	اقتصــاد	شــوروی	را	در	دهــه	80	

ــای	درآورد. ــالدی	از	پ می
ــدام	 ــت	ص ــراق	در	دوران	مقاوم ــت	در	ع ــرل	نف ــه	کنت ــاز	ب نی
حســین	در	برابــر	آمریــکا	پــس	از	جنــگ	ایــران	-	عــراق	منجــر	
بــه	وقــوع	دو	جنــگ	خلیــج	فــارس	در	اوایــل	دهــه	۹0	و	اوایــل	

ــالدی	شــد. ــه	۲000	می ده

|| پروفســور ســید حســین نصــر اســالم شــناس 
ــالم  ــوج اس ــت م ــد اس ــر معتق ــروف معاص مع
هراســی موقــت اســت و اســالم هراســی جریانــی 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــت. نظ ــرب نیس ــوی در غ ق
ــرای	 ــبحی	ب ــد	ش ــت	و	مانن ــده	و	سرپاس ــی	زن ــالم	هراس اس
ــی	 ــه	هراس ــیده	و	بیگان ــای	ترس ــی	ه ــا	و	اروپای ــی	ه آمریکای
ــر	 ناشــی	از	محدودیــت	هــای	جهانــی	و	قراردادهــای	مبتنــی	ب

ــت. ــرال	اس ــو	لیب ــاد	نئ اقتص
ــا	 ــه	هراســی	بیشــتر	در	ارتبــاط	مســتقیم	ب ــا،	ایــن	بیگان در	اروپ
مهاجریــن	مســلمان	اســت،	در	حالیکــه	در	آمریــکا	نشــات	
گرفتــه	از	مهاجریــن	التیــن	و	اســپانیولی	اســت	کــه	همــراه	بــا	
ــد. ــی	گیرن ــرار	م ــتانه	ق ــای	نژادپرس ــدف	رفتاره ــلمانان	ه مس

|| یکــی از موضوعاتــی کــه باعــث اســالم هراســی 
در ســالهای اخیــر در اروپــا و آمریــکا شــده تقویت 
گروههــای دســت راســتی در ایــن کشورهاســت. 

دالیــل تقویــت ایــن گروههــا چیســت؟
ــام	 ــا	ن همانطــور	کــه	»کارل	پوالنــی«	در	کتــاب	مهــم	خــود	ب
ــد،	فروپاشــی	اقتصــاد	 ــی	ده ــح	م ــم«	توضی ــی	عظی »دگرگون
جهانــی	منجــر	به	ظهــور	جنبشــهای	فاشیســتی	و	دیگــر	جنبش	
ــه	کشــورهای	 ــه	بســته	ب ــا	شــد	ک ــی	فاشیســت	ه هــای	حام

ــف،	شــکل	هــای	مختلفــی	هــم	داشــتند. مختل
جنبــش	هــای	پوپولیســتی	عناصــر	بومی	پرســتی،	ملــی	گرایی،	
نژادپرســتی	و	نوبنیادگرایــی	را	بــا	هــم	پیونــد	زد.	انتخــاب	اخیــر	
ــد	ترامــپ	نشــانه	ای	از	ایــن	فرآینــد	اســت.	چراکــه	اکثــر	 دونال
مــردم	هنــوز	از	بحــران	)اقتصــادی(	جهانــی	ســال	۲008	
ــس	از	 ــده	پ ــه	دســت	آم ــات	ب ــی	ثب ــد	و	حت خــالص	نشــده	ان
آن	هــم	کامــال	مصنوعــی	اســت.	متاســفانه،	مــن	از	ایــن	مــی	
ترســم	کــه	اســالم	هراســی	تــا	جایــی	ادامــه	پیــدا	کنــد	کــه	بــه	
انگیــزه	ای	قــوی	بــرای	مردمــی	بــدل	شــود	کــه	بهــره	کمــی	از	
آگاهــی	نســبت	بــه	اســالم	بــه	عنــوان	یــک	مجموعــه	ای	دارند	
کــه	در	طــول	تاریــخ	و	مفاهیــم	معاصــر	شــکلهای	گوناگونــی	به	

خــود	گرفتــه	اســت.

رئیس مرکز مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس در گفتگو با مهر:

فروپاشی اقتصاد جهانی از دالیل تشدید موج اسالم هراسی است
جالل حیران نیا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 |  شماره 18 | اسفند 95 

ـــو گـفتــگـ

آیت اهلل سید حسن سعادت مصطفوی، امروزه در مجامع 
علمی به عنوان یک حکیم سینوی شناخته می شود و تسلط 
فراوانی بر اندیشه های ابن سینا دارد. کالس های درس 
وی همواره مشتاقان فلسفه و حکمت اسالمی از داخل و 
خارج از دانشگاه را به خود جذب کرده است. وی عالوه 
بر تدریس حکمت در دانشگاه امام صادق)ع( و برخی 
مراکز دانشگاهی دیگر، در حوزه های علمیه قم )مدرسه 
علمیه دار الشفاء( و تهران )مدرسه علمیه مروی( نیز به 

تدریس اشتغال دارد.
آیت اهلل مصطفوی معتقد است از مباحث طبیعیات ابن 
سینا غفلت شده، در حالی که طبیعیات ابن سینا برای 
حل بسیاری از مشکالت امروز مانند افسردگی نیز قابل 

است. استفاده 
و  حوزه  استاد  این  با  مهر  گفتگوی  مشروح  زیر  متن 

است؛ سینا  ابن  های  اندیشه  مورد  در  دانشگاه 

|| در ابتـدای بحث خوب اسـت تحیلی بر آثار و سـیر 
تطورات شـیخ الرئیس ابن سـینا داشته باشـیم. او در 
نسـبت با ارسـطو و فارابـی چه خصوصیـات منحصر 

به فردی داشـته اسـت؟
شـیخ	الرئیـس	رحمـه	اهلل	علیـه	از	شـخصیت	هـای	بسـیار	ارزنده	
اسـت	چه	در	گذشـته	و	چه	در	حـال	حاضـر	و	آثار	ایشـان	باید	مورد	
بررسـی	دقیـق	قـرار	بگیـرد.	ما	بـه	ابن	سـینا	مـی	گوییم	معلـم.	ما	
سـه	معلـم	داریـم.	به	ارسـطو	می	گوییـم	معلـم	اول.	یعنی	ارسـطو	
مجموعـه	ای	از	حکمـت	و	فلسـفه	آن	روز	را	بـه	وجـود	آورد	و	آن	را	
در	مقـام	تعلیـم	هـم	به	درسـتی	پیـاده	کرد.	مـا	به	کسـی	معلم	می	
گوییـم	کـه	آنچه	می	دانـد	بتواند	به	خوبـی	به	دیگـران	منتقل	کند.	
بعضی	هسـتند	خیلـی	می	دانند	امـا	توانایـی	انتقـال	آن	را	ندارند.	ما	

اینهـا	را	معلم	نمـی	دانیم.
ــفه	 ــی	از	فالس ــت.	فاراب ــی	اس ــم	دوم،	فاراب ــطو	معل ــد	از	ارس بع
بــزرگ	ماســت	کــه	متاســفانه	خیلــی	از	آثــار	او	از	بیــن	رفته	اســت.	
فارابــی	هــم	آنچــه	را	کــه	از	حقایــق	بــه	آن	رســیده	بــود	را	منتقــل	
کــرده	بــود.	اصــل	فلســفه	یعنــی	علــم	بــه	حقایــق	اشــیاء	علــی	ما	
هــی	علیهــا.	یعنــی	انســان	علــم	پیدا	کنــد	بــه	واقعیــت	اشــیاء،	آن	
طــوری	کــه	هســتند.	منتهــی	چقــدر؟	علی	قــدر	طاقــت	البشــریه.	
مــا	کــه	نمــی	توانیــم	بــه	حقایــق	بــه	صــورت	مطلــق	علــم	پیــدا	
کنیــم.	خیلــی	از	حقایــق	هســت	کــه	بــه	مــرور	زمــان	مشــخص	
مــی	شــود.	حتــی	ماهــا	خیلــی	از	چیزهــا	را	مــی	دانیــم	کــه	مثــال	
10	ســال	بعــد	نظرمــان	عــوض	مــی	شــود.	لــذا	بــه	قــدر	طاقــت	

بشــری	علــم	پیــدا	مــی	کنیــم.
فارابــی	کــه	از	جملــه	حکمــای	ماســت،	خیلــی	از	مطالــب	را	بیــان	
کــرد،	چــه	در	امــور	زندگــی	مــردم،	چــه	در	خصــوص	اداره	شــهرها	
و...	یعنــی	چــه	کارهایــی	انجــام	بدهیــم	کــه	یــک	مدینــه	فاضلــه	
ای	ایجــاد	کنیــم.	متاســفانه	در	آتــش	ســوزی	ای	کــه	در	کتابخانــه	

نــوح	ســامانی	شــد،	خیلــی	از	آثــار	او	از	بیــن	رفــت.
ــه	 ــه	ب ــه	اینک ــت	و	آن	اینک ــرده	اس ــم	ک ــی	مه ــی	کار	خیل فاراب
وحــی	توجــه	کــرده	اســت.	در	حالــی	کــه	ارســطو	اصــال	بــه	وحــی	
ــک	 ــه	ی ــت	ک ــوده	اس ــد	ب ــی	معتق ــت.	فاراب ــرده	اس ــی	نک توجه
ــیده	اســت	و	آن	 ــه	آن	نرس ــه	بشــر	ب ــی	اســت	ک ــتگاه	ماورای دس
وحــی	اســت	و	بــا	وحــی	خیلــی	از	مســایل	را	مــی	تــوان	فهمیــد.	
وحــی	هــم	بــه	مــردان	الهــی	و	پیغمبــران	اختصــاص	دارد.	ممکن	
اســت	بــه	غیــر	پیغمبــران	هــم	وحــی	شــود،	امــا	وحــی	خــاص	بــا	

مالحظــات	خــاص	فقــط	بــه	پیغمبــران	صــورت	مــی	گیــرد.

ــژه	 ــت	وی ــا	دو	خصوصی ــه	اینه ــر	هم ــالوه	ب ــس	ع ــیخ	الرئی ش
داشــته	اســت؛	اول	اینکــه	اطالعــات	طبــی	فوق	العــاده	ای	داشــته	
ــون	 ــزء	مت ــا	ج ــال	در	اروپ ــدود	400	س ــاب	طــب	او	ح اســت.	کت
درســی	بــوده	اســت	و	دوم	اطالعــات	خــوب	او	نســبت	بــه	مســائل	
فلســفی	اســت.	او	دیــد	بســیار	عمیقی	در	مســایل	فلســفی	داشــته	

و	بســیاری	از	مســایل	را	حــل	و	فصــل	کــرده	اســت.

|| چرا فلسفه ابن سینا را فلسفه اسالمی می دانیم؟
ایــن	نکتــه	کــه	مــا	بــه	فلســفه	ابــن	ســینا	مــی	گوییــم	اســالمی	
بــه	ایــن	جهــت	اســت	کــه	در	اســالم	دو	چیــز	خیلــی	مهم	اســت؛	
یکــی	علــم	خداســت.	یعنــی	خداونــد	بــه	همــه	چیــز	علــم	دارد.	ال	
یعــزب	عــن	علمــه	مثقــال	ذره	فــی	االرض	و	ال	فی	الســما.)یونس	
ــان	 ــد	پنه ــم	خداون ــدازه	ســنگینی	ذره	ای	از	عل ــه	ان ــی	ب ۶1(	یعن
ــد	 ــدرت	خداون ــم	دارد	و	دوم	ق ــز	عل ــه	چی ــه	هم ــدا	ب ــت.	خ نیس
اســت.	خداونــد	بــر	هــر	چیــزی	تواناســت.	هیــچ	چیــزی	از	دایــره	

قــدرت	خداونــد	خــارج	نیســت.
ــد	در	اســالم	 ــد	و	قــدرت	خداون ــم	خداون ــن	دو	مــورد	یعنــی	عل ای
ــه	 ــد	را	ب ــم	خداون ــئله	عل ــس	مس ــیخ	الرئی ــتند.	ش ــاخص	هس ش
خوبــی	بــاز	کــرده	اســت.	یعنــی	تحقیقاتــی	کــه	او	در	علــم	خداوند	
دارد	کســی	تاکنــون	نداشــته	اســت	و	او	خداونــد	را	عالــم	بــه	همــه	
چیــز	مــی	دانــد.	او	شــاید	بــا	اســتفاد	از	متــون	اســالمی	به	ایــن	دو	
شــاخص	رســیده	اســت.	یعنــی	متــون	اســالمی	او	را	وادار	کــرده	

کــه	در	ایــن	مســیر	فکــر	کنــد	و	نظریــه	بدهــد.
او	خداونــد	را	ثابــت	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد	خدایــی	ثابــت	اســت	
ــا	خالــق	همــه	 ــه	همــه	چیــز	علــم	دارد.	امــا	ایــن	خــدا،	آی کــه	ب
چیــز	اســت؟	ارســطو	خــدا	را	خالــق	همــه	چیــز	نمــی	داند.	ارســطو	
ــی	الزم	 ــون	متحــرک،	محرک ــد	چ ــی	گوی ــت	م ــان	حرک در	بره
دارد،	آخراالمــر	بــه	محرکــی	مــی	رســیم	کــه	بقیــه	را	بــه	جنبــش	
وادار	مــی	کنــد	ولــی	خــودش	بــه	خــود	مــی	اندیشــد.	یعنــی	بحث	

خلقــت	و	خالــق	را	مطــرح	نمــی	کنــد.
	

|| شــیخ الرئیــس بحــث دیگــری مطــرح مــی کند و 
مــی گویــد خلقــت الزمــه ذات حــق اســت. »اهلل نور 

الســماوات و االرض« ایــن بــه چه معناســت؟
در	مــورد	اهلل	نــور	الســماوات	روایــت	داریــم	که	تمــام	موجــودات	را	

خداونــد	راهنمایــی	مــی	کنــد	و	راه	و	رســم	زندگــی	او	بــه	همــه	یاد	
داده	اســت.	بــه	پرنــده	او	آموختــه	اســت	کــه	چگونــه	زندگــی	کند.	
یعنــی	در	نهــاد	آن	هــا	قــرار	داده	اســت.	شــما	مــی	بینــد	گوســفند	
هنگامــی	کــه	گــرگ	را	مــی	بینــد	فــرار	مــی	کنــد.	چــه	کســی	بــا	
او	گفتــه	فــرار	کنــد	و	گــرگ	دشــمن	اوســت؟!	قطعــا	کار	خداســت.	

خلــق	کل	شــی	ثــم	هدی)طــه50(.
وقتــی	فرعــون	از	حضــرت	موســی)ع(	پرســید	کــه	خدایــی	کــه	تو	
مــی	گویــی،	کیســت؟	مــی	گویــد:	ربنــا	الــذی	خلــق	کل	شــی	ثم	
هــدی.	خــدای	مــا	کســی	اســت	کــه	هــر	چیــزی	را	آفریــده،	راه	و	
رســم	زندگــی	را	بــه	او	آموخته.	هــدی	یعنــی	او	را		راهنمایــی	کرده	
کــه	چگونــه	زندگــی	کنــد.	چــه	در	دریاهــا	و	چــه	در	خشــکی،	این	
حیوانــات	خیلــی	خــوب	بلدنــد	کــه	کارهــای	خــود	را	انجــام	دهند.	

واقعــا	چــه	کســی	بــه	آن	هــا	یــاد	داده	اســت؟
بنابرایــن	خداســت	کــه	خالــق	همــه	چیــز	اســت.	همــه	چیــز	را	او	
ــد	خالــق	همــه	 آفریــده	اســت.	شــیخ	الرئیــس	مــی	گویــد	خداون
چیــز	اســت.	خــدا	خالــق	اســت	و	مــی	دانــد	کــه	موجــودات	اثــر	
او	هســتند	و	تمــام	موجــودات	بــه	واســطه	بــه	خــدا	منتهــی	مــی	

شــوند	و	خــدا	هــم	مــی	دانــد	ایــن	موجــودات	اثــر	او	هســتند.
بهتریــن	مثــل	خــود	مــا	هســتیم.	نفــس	و	روح	مــا،	تمــام	اعمالــی	
کــه	در	بــدن	مــا	انجــام	مــی	گیــرد،	مــی	دانــد	کــه	چــه	اتفاقــی	

مــی	افتــد	در	حالــی	کــه	نمــی	دانیــم.
لــذا	ایــن	دو	اصــل	کــه	هــم	خداونــد	خالــق	اســت	و	هــم	ایــن	که	
بــه	هــم	چیــز	عالــم	اســت.	حــال	ایــن	دو	اصــل	شــیخ	الرئیــس	یا	
خــود	بــه	آن	رســیده	یــا	اینکــه	بــا	توجــه	بــه	مضامیــن	دینــی	بــه	

آن	رســیده	اســت.	شــیخ	الرییــس	بــه	اینهــا	اعتقــاد	دارد.
بعــد	مــا	مــی	گوییــم	حکمــت	شــیخ	الرییــس	حکمتــی	اســالمی	
ــم	 ــد	عال ــه	خداون ــت	ک ــن	اس ــا	ای ــاس	م ــالم	اس ــت.	در	اس اس
ــد	خالــق	همــه	چیــز	اســت	و	 ــه	همــه	چیــز	اســت	و	دوم	خداون ب
آفریننــده	همــه	چیــز	نمــی	توانــد	کســی	باشــد	جــز	اینکــه	قدرت	
او	بــر	همــه	چیــز	جــاری	باشــد.	پــس	خداونــد	هــم	عالــم	اســت	و	

هــم	خالــق	و	هــم	قــادر	بــر	همــه	چیــز.
شـیخ	الرییـس	در	طبیعیـات	خیلـی	اظهـار	نظر	کـرده	اسـت.	مثال	
یـک	موجـود	چگونـه	به	وجـود	مـی	آید.	یـا	سـنگی	را	هـوا	پرتاب	

میکنیـم	چگونـه	بـاال	مـی	رود	و	چگونـه	پایین	مـی	آید
ــفه	 ــا	در	فلس ــم	و	اینه ــالم	داری ــا	در	اس ــه	م ــده	ای	ک ــن	عقی ای

آیت اهلل مصطفوی در گفتگو با مهر:

طبیعیات ابن سینا مغفول مانده است/ چرا فلسفه شیخ الرئیس اسالمی است
نوید یکتاپرست
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ـــو گـفتــگـ

شــیخ	الرییــس	بــه	نحــو	اکمــل	اثبــات	شــده	اســت.	لــذا	حکمــت	
ــات	وی	را	 ــم.	حتــی	طبیعی شــیخ	الرییــس	را	اســالمی	مــی	گویی
نیــز	اســالمی	مــی	گوییــم.	الهیــات	اثبــات	خــدا	اســت.	امــا	شــیخ	
الرییــس	در	طبیعیــات	خیلــی	اظهــار	نظــر	کــرده	اســت.	مثال	یک	
موجــود	چگونــه	بــه	وجــود	مــی	آیــد.	یــا	ســنگی	را	هــوا	پرتــاب	
میکنیــم	چگونــه	بــاال	مــی	رود	و	چگونــه	پاییــن	مــی	آیــد.	شــیخ	
ــه	 ــه	اســت.	قــوه	طبیی ــد	ایــن	کار	قــوه	طبیعی الرییــس	مــی	گوی
وقتــی	اســت	کــه	مجبــور	کردیــم	ســنگ	را	بــاال	ببریــد	و	ســنگ	
ــی	رود	و	 ــاال	م ــنگ	ب ــت	و	س ــوه	اس ــن	ق ــا	ای ــارزه	ب ــز	در	مب نی
هنگامــی	کــه	ایــن	قــوه	ضعیــف	شــد	ســنگ	پاییــن	مــی	آیــد.

ایــن	طبیعیــات	ابــن	ســینا	متاســفانه	در	حــوزه	هــای	مــا	متــروک	
شــده	اســت.	مــی	گوینــد	بــه	چــه	دردی	مــی	خــورد	امــا	امــروز	
بــه	طبیعیــات	ابــن	ســینا	توجــه	دارنــد.	طبیعیــات	ابــن	ســینا	مورد	
ــات	 ــن	طبیعی ــت.	ای ــه	اس ــرار	گرفت ــر	ق ــورهای	دیگ ــه	کش توج
ــا	مشــکل	 ــه	از	نظــر	م ــی	ک بســیار	ارزشــمند	اســت	و	موضوعات
اســت	در	طبیعیــات	ابــن	ســینا	قابــل	حــل	اســت.	مثــال	یکــی	از	
موضوعاتــی	امــروز	بــرای	مــا	مشــکل	اســت،	افســردگی	اســت	و	
خیلــی	در	درمــان	آن	بــا	مشــکل	مواجــه	هســتند	امــا	در	طبیعیــات	
ابــن	ســینا	بــرای	افســردگی	و	علــت	آن	راه	حــل	ارائــه	مــی	کنــد.
ــکل	 ــن	مش ــتیم	ای ــرا	نتوانس ــتیم	چ ــه	داش ــرفتی	ک ــا	پیش ــا	ب م
ــات	 ــن	طبیعی ــه	ای ــم؟	شــاید	اگــر	توجــه	خاصــی	ب را	عــالج	کنی

ــتیم. ــر	داش ــکالت	را	کمت ــن	مش ــتیم	ای داش
در	نهایــت	فلســفه	ابــن	ســینا	فلســفه	پویــا	و	عمیقی	اســت	کــه	در	
همــه	زمــان	هــا	قابــل	اســتفاده	اســت	و	آن	بــر	ســه	اصــل	اســتوار	
ــد	را	 ــد،	دوم	خداون ــز	مــی	دان ــق	همــه	چی اســت؛	اول	خــدا	را	خال
عالــم	بــه	همــه	چیــز	مــی	دانــد	و	ســوم	همــه	چیــز	از	او	بــه	وجــود	
ــدون	 ــا	واســطه	و	بعضــی	ب آمــده	اســت.	حــاال	بعضــی	چیزهــا	ب

واســطه.

ــن اســت  ــن ســینا دارد ای ــه اب || بحــث دیگــری ک
ــک  ــی ی ــور کل ــه ط ــت ب ــدس احدی ــه ذات اق ک
ــوص  ــن خص ــا در ای ــدارد. لطف ــتر ن ــت بیش صف

ــد. ــح دهی توضی
ایــن	صفاتــی	کــه	مــی	گوییــم،	تعبیــرات	مــا	هســت	و	اال	خداونــد	
یــک	صفت	بیشــتر	نــدارد	و	آن	یــک	صفــت،	غنی	علــی	االطالق	
اســت.	خداونــد	بــی	نیــاز	مطلــق	اســت.	چون	خــدا	هســتی	مطلق	
اســت.	خــدا	جــز	هســتی	چیــزی	نیســت	و	هســتی	اســت	کــه	بــا	
نیســتی	همــراه	نیســت.	پــس	مــا	هــم	هســتی	داریــم	ولــی	بــا	اما	
و	اگرهایــی	همــراه	اســت.	مثــال	کــودک	بســیاری	چیزهــا	را	ندارد	
و	بــه	مــرور	پیــدا	مــی	کنــد.	پــس	مــا	هســتی	داریــم	ولــی	مخلوط	

ــت. ــتی	هاس با	نیس
خداونــد	یــک	صفــت	بیشــتر	نــدارد	و	آن	یــک	صفــت،	غنــی	علی	

االطــالق	اســت
ــذا	غنــی	 بنابرایــن	ذات	اقــدس	احدیــت	هســتی	مطلــق	اســت	ل

ــاز	مطلــق	اســت ــی	نی علــی	االطــالق	اســت	و	ب
مولــوی	شــعری	دارد	کــه	مــی	گویــد:	مــا	عــدم	هاییــم	هســتی	ها	

نمــا		تــو	وجــود	مطلقــی	و	هســتی	ما.
امــا	ذات	اقــدس	احدیــت	هســتی	مطلــق	اســت.	در	ایــن	هســتی	

نیســتی	نیســت.	امــا	ذات	مــا	هســتی	مطلــق	نیســت.
پــس	خداونــد	یــک	حقیقــت	بیشــتر	نیســت.	همــه	چیــز	را	مــی	
ــرار	 ــد	ق ــد	خــود	را	در	معــرض	فیــض	خداون ــا	بای ــد	و	فقــط	م دان
دهیــم	و	فیــض	خداونــد	نیــز	دایمــی	اســت.	او	بــه	مــا	نیــاز	نــدارد	
ولــی	مــا	بــه	او	نیــاز	داریــم.	مثــال	خورشــید	مــی	تابــد.	خورشــید	
نیــازی	بــه	مــا	نــدارد	امــا	مــا	بــه	خورشــید	نیازمندیــم.	پــس	مــا	
وظیفــه	داریــم	خــود	را	در	معــرض	ایــن	فیــض	قــرار	دهیــم.	واال	

فیــض	خــدا	دائمــی	اســت.
ــی	اســئلک	برحمتــک	 در	دعــای	کمیــل	آمــده	اســت	»اللهــم	ان
التــی	وســعت	کل	شــیء«	خدایــا	از	تــو	مــی	خواهــم	رحمت	تــو	را	
کــه	همــه	چیــز	را	در	بــر	گرفتــه	اســت.	رحمــت	واســعه	یعنــی	بــه	

همــه	هســتی	داده	بــه	همــه	روزی	داده	و...

یکــی	از	مســایلی	کــه	ابــن	ســینا	هماننــد	فارابــی	روی	آن	تکیــه	
دارد	مســئله	وحــی	اســت.	مــا	معتقدیــم	کــه	بســیاری	از	امــور	از	
ــه	مــا	مــی	رســد.	ابــن	ســینا	حتــی	طعنــه	مــی	 طریــق	وحــی	ب
زنــد	بــه	کســانی	کــه	منکــر	امــور	دینــی	هســتند	کــه	از	پیغمبران	
می	رســد،	مــی	گویــد	اینها	فیلســوف	نیســتند	متفلســف	هســتند.	
ــم	 ــزی	را	در	عال ــچ	چی ــوف	هی ــد	و	اال	فیلس ــفه	دارن ــای	فلس ادع
منکــر	نمــی	شــود.	چــه	از	طــرف	پیغمبــران	باشــد	یــا	از	دیگــران.
ایــن	جملــه	از	ابــن	ســینا	معــروف	اســت	کــه	مــی	گویــد	کل	مــا	
ــم	 ــم	تضــده	قائ ــا	ل ــکان	م ــه	االم ــی	بقع ــذره	ف ــرا	ســمعک	ف ق
البرهــان.	هرچیــزی	کــه	شــنیدی	را	رد	نکــن	و	ایــن	را	در	جایــگاه	

ــا	وقتــی	کــه	دلیلــی	بــر	رد	آن	پیــدا	نکــردی. امــکان	بگــذار	ت

|| بــه نظــر شــما تاثیــر شــیخ الرئیــس بــر 
اســت؟ بــوده  چگونــه  دیگــر  فیلســوفان 

عقایــد	شــیخ	الرییــس	بــر	تمــام	فیلســوفان	بعــدی	تاثیر	گذاشــت	
ــر	 ــس	ب ــیخ	الریی ــه	ش ــدا	و...	از	ناحی ــم	خ ــث	عل ــه	بح ــرا	ک چ
فالســفه	بعــدی	اثــر	گذاشــت.	یعنــی	هــر	موقــع	مــی	خواســتند	
ــاب	 ــالن	کت ــس	در	ف ــیخ	الریی ــد	ش ــی	گفتن ــد	م ــتدالل	کنن اس
ایــن	طــور	اســتدالل	کــرده	اســت.	لــذا	امــروز	مســایل	فلســفی	را	
وقتــی	مــی	خواهنــد	مطالعــه	و	توضیــح	دهنــد	تعالیمــی	اســت	که	
ــان	اســتدالالت	شــیخ	 ــه	شــده	و	اســتدالالت	هم از	شــیخ	گرفت

ــدم. اســت	و	مــن	اســتدالل	هــای	بیشــتری	ندی
البتــه	مالصــدرا	یــک	ســری	اســتدالل	هایــی	را	دارد	کــه	بیــش	
تــر	از	منظــر	عرفــان	اقامــه	شــده	اســت	و	شــیخ	هــم	بــا	اینگونــه	
اســتدالل	هــا	مخالــف	بــوده	اســت.	شــیخ	معتقــد	اســت	فلســفه	
چــون	عقلــی	محض	اســت،	نبایــد	مســایل	عرفانــی	و	شــهودی	را	
وارد	آن	کنیــم.	چــون	فلســفه	بــا	اســتدالل	و	برهــان	کار	مــی	کند	

ولــی	عرفــان	شــهودی	اســت.
فلســفه	کاری	مــی	کنــد	کــه	بیــن	مــن	و	شــما	مشــترک	اســت.	
ــهود	 ــا	ش ــم	دارم.	ام ــن	ه ــد	م ــل	داری ــما	عق ــه	ش ــور	ک همانط
ــک	 ــیدید	ی ــت	رس ــی	از	معرف ــه	مقام ــما	ب ــتراکی	نیســت.	ش اش
ســری	مســایل	را	درک	مــی	کنیــد	امــا	نمــی	توانیــد	آن	هــا	را	بــه	
مــن	منتقــل	کنیــد.	شــهود	شــما	بــرای	شــما	خــوب	اســت.	لــذا	
شــیخ	الرییــس	از	ورود	بــه	فلســفه	از	منظــر	عرفــان	مخالــف	بــوده	
اســت.	عرفــان	و	فلســفه	دو	بــاب	جــدا	هســتند.	البتــه	مالصــدرا	
در	مباحــث	خــود	از	شــیخ	الرییــس	اســتفاده	زیــادی	کــرده	اســت.
امــا	اینکــه	ادعــا	مــی	کنــد	یکســری	مســایل	را	شــهود	مــی	کنیم	
و	آن	غیــر	از	مســایلی	اســت	کــه	برایــش	برهــان	آوردیــم	پاســخ	
ــال	 ــل	انتق ــا	قاب ــم	ام ــی	کنی ــهود	نم ــا	رد	ش ــه	م ــت	ک ــن	اس ای
ــاس	 ــر	اس ــو	ب ــره	و	گفتگ ــرای	مذاک ــی	ب ــفه	جای ــت.	فلس نیس
ــی	 ــور	م ــت	چط ــتراکی	نیس ــه	اش ــی	ک ــت	و	وقت ــتراکات	اس اش

ــرد؟ ــو	ک ــت	و	گ ــوان	گف ت

|| شرایط و دوران ابن سینا چگونه دورانی بوده است؟
ــل	و	 ــت.	دوران	جه ــوده	اس ــدی	ب ــس	دوران	ب ــیخ	الریی دوران	ش
ــاب	هــای	 ــد.	حتــی	کت ــوده	ان ــف	ب ــا	فلســفه	مخال ــی	کــه	ب نادان
ــد.	یکــی	از	علمــای	 ــی	اهلل	آتــش	مــی	زدن ــه	ال ــن	ســینا	را	قرب اب
ــو	 ــن	ت ــه	دی ــن	ب ــا	م ــد	خدای ــی	گوی ــرگ	م ــگام	م ــان	هن آن	زم
ــدی	 ــان	ب ــن	ســینا	زم ــرد.	اب ــزارم	و	م ــن	ســینا	بی ــدم	و	از	اب معتق

ــت. ــته	اس داش
حتــی	در	زمــان	امــام	خمینــی)ره(	هــم	اینگونــه	بــود.	امــام	مــی	
گویــد	در	مدرســه	فیضیــه	پســرم	مصطفــی	از	کــوزه	آب	خــورد	بعد	
ــدرش	 ــد	کــوزه	را	آب	بکشــید	نجــس	شــده	اســت	چــون	پ گفتن
فلســفه	تدریــس	مــی	کنــد.	ایــن	طــور	بدبینــی	بــوده	اســت.	البته	

بدبینــی	هنــوز	ادامــه	دارد	امــا	ضعیــف	شــده	اســت.
امــا	وقتــی	امــام	آمــد	اوضــاع	عــوض	شــد	و	فلســفه	آزاد	شــد.	در	
دوران	هــای	قبــل	کتــب	فلســفه	را	مــی	ســوزاندند	و	چقــدر	آثــار	
ابــن	ســینا	بــر	اثــر	همیــن	کوتــه	نظــری	هــا	از	بیــن	رفتــه	اســت.	
ــه	 ــی	قطــور	اســت	ک ــن	ســینا	کــه	کتاب ــاب	لواحــق	اب ــال	کت مث
شــیخ	الرییــس	در	آن	تمــام	اقــوال	فلســفه	گذشــته	و	حــال	زمــان	

خــودش	را	جمــع	کــرده	بــوده	اســت،	ایــن	کتــاب	در	زمــان	حملــه	
ســلطان	مســعود	بــه	اصفهــان	از	بیــن	رفتــه	اســت	و	مــا	نشــانی	از	

ــم. آن	نداری
ــت	کــرده	کــه	 ــاب	حکمــه	المشــرقیه	شــیخ	کــه	در	آنجــا	ثاب کت
ــه	مغــرب	رفتــه	اســت.	یونانــی	هــا	و	 حکمــت	ابتــدا	از	مشــرق	ب
افالطــون	بســیاری	مســایل	را	از	شــرقی	هــا	گرفتــه	انــد.	افالطون	
بســیاری	از	مســایل	را	از	اعتقــادات	زردشــتیان	گرفتــه	اســت.	ایــن	
حکمــه	المشــرقیه	گــم	شــده	اســت	و	نشــانی	از	آن	نداریــم.	البتــه	
ــب	 ــه	صاح ــد	و	بعضــی	ک ــدا	ش ــات	آن	پی ــالب	طبیع ــل	انق اوای
منصــب	بودنــد	بــا	کــج	ســلیقگی	بــه	جــای	نشــر،	آن	را	فروختنــد.
در	دوران	هــای	قبــل	کتــب	فلســفه	را	مــی	ســوزاندند	و	چقــدر	آثار	
ابــن	ســینا	بــر	اثــر	همیــن	کوتــه	نظــری	هــا	از	بیــن	رفته	اســت

شــیخ	الرییــس	حتــی	تفســیری	داشــته	کــه	آن	هــم	در	دســترس	
ــال	 ــت.	مث ــده	اس ــای	مان ــای	از	آن	برج ــه	ه ــه	تک ــت.	البت نیس
تفســیر	ســور	حمــد	آن	باقــی	مانــده	اســت.	امــا	مجموعــه	آن	در	

ــترس	نیســت. دس

ــه  ــا حکومــت هــا چگون || رابطــه شــیخ الرییــس ب
ــت؟ ــوده اس ب

ــوده	 ــد	ب ــون	معتق ــود،	چ ــف	نب ــا	مخال ــت	ه ــا	حکوم ــیخ	ب ش
حکومــت	بایــد	در	دســت	فیلســوف	باشــد	و	فیلســوف	بایــد	حاکــم	
باشــد.	ســهروردی	مــی	گویــد	عــالوه	بــر	فیلســوف	بــودن	بایــد	
رابطــه	غیبــی	بــا	مبــدا	اعلــی	یعنــی	خــدا	داشــته	باشــد.	لــذا	مــی	
ــذا	هنگامــی	کــه	 گوینــد	حکومــت	زیــر	نظــر	فیلســوف	باشــد.	ل
ــرای	مملکــت	داری	حکمــت	 ــد	ب ــد	مــی	گوین تقســیم	مــی	کنن
نظــری	الزم	داریــم	و	بــرای	پیــاده	کــردن	آن	بــه	حکمــت	عملــی	
نیازمندیــم	و	حکمت	عملــی	ســه	چیــز	الزم	دارد؛	اول	اخالق	یعنی	
ــی	شــهرها	را	 ــم	دوم	سیاســه	المــدن	یعن ــد	را	دور	کنی ــات	ب خلقی

ــم. ــه	اداره	کنی چگون
ــن	 ــد.	بنابرای ــد	اینهــا	را	بدان ــد	کــه	یــک	فیلســوف	بای مــی	گوین
اینهــا	نــه	تنهــا	بــا	حکومــت	مخالــف	نیســتند	بلکــه	داعیــه	ایــن	
را	دارنــد	کــه	بایــد	حکومــت	را	تشــکیل	بدهنــد	یعنــی	اینکــه	باید	
در	راس	حکومــت	یــک	فیلســوف	باشــد.	فقــط	ایــرادی	کــه	مــی	
تــوان	گرفــت	ایــن	اســت	کــه	داعیــه	داری	تشــکیل	حکومــت	از	
کجــا	مــی	آیــد	کــه	اینهــا	مــی	گوینــد	ایــن	فیلســوف	اســت	کــه	
حقایــق	عالــم	را	مــی	دانــد	و	مــی	دانــد	در	اجتمــاع	باید	چــه	کاری	

انجــام	دهــد.
ــی	 ــم	در	زندگ ــه	کار	کنی ــی	چ ــت؛	یعن ــزل	اس ــر	المن ــوم	تدبی س
شــخصی	بــه	مشــکل	نخوریــم.	مــا	االن	سیاســت	تدبیــر	منــزل	
ــه	زندگــی	 ــادی	بدبختان ــداد	زی ــد	تع ــذا	شــما	مــی	بینی ــم.	ل نداری
مــی	کننــد.	آمــار	طــالق	بســیار	باالســت.	اگــر	واقعــا	تدبیــر	منزل	

داشــتیم	ایــن	طــور	نمــی	شــد.
لــذا	فیلســوف	نــه	تنهــا	ادعــا	دارد	کــه	مخالــف	حکومــت	نیســت	
بلکــه	مــی	گویــد	حکومــت	بایــد	دســت	مــا	باشــد	تــا	بــا	فکــر	و	
اندیشــه	بتوانیــم	اجتماعــات	را	تشــکیل	بدهیــم	و	اخــالق	خــود	را	
بســازیم	و	جایــگاه	خــود	را	کــه	در	آن	زندگــی	مــی	کنیــم	چگونــه	
ــه	 ــم	ک ــی	کنی ــه	زندگ ــان	چگون ــال	در	آپارتم ــم.	مث اصــالح	کنی

مزاحــم	دیگــران	نباشــیم.
واقعــا	اگــر	مــی	آمدیــم	بــا	اصــول	فالســفه	قدیــم	شــهرها	را	اداره	
مــی	کردیــم	زندگــی	مــا	بهتــر	مــی	بــود.	البتــه	غــرب	هــم	اینطور	
اســت.	آنجــا	قانــون	را	بــه	ســختی	و	بــا	زور	اجــرا	مــی	کننــد.	لــذا	
اگــر	قانــون	را	رهــا	کننــد،	مــردم	آنجا	تربیــت	اخالقــی	نشــده	اند،	

اگــر	قانــون	نباشــد	بــه	جــان	هــم	مــی	افتنــد.

|| شــارحین ابــن ســینا روی چــه موضوعاتی بیشــتر 
کار مــی کردنــد؟

اینهــا	بیشــتر	بــر	روی	مســایل	الهیــات	کار	کردنــد.	بحــث	مبــدا	
ــد	 ــا	خیلــی	خــوب	کار	کردن ــد.	انصاف و	معــاد	و	دیــن	و...	کار	کردن
و	آثــار	زیــادی	از	آنهــا	باقــی	مانــده	اســت	امــا	در	طبیعیــات	کاری	

نشــده	اســت.
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ـــو گـفتــگـ

اهل سنت ایران در کنار شیعیان دارای مساجد، مدارس 
و حوزه های علمیه خاص خود هستند. این در حالی است 
که برخی رسانه های تفرقه پراکن، مدعی اند در جمهوری 
از امکان  ایران فاقد آزادی مذهبی و محروم  اسالمی 

داشتن مدارس دینی می باشند.
در همین راستا مصاحبه ای با حجت االسالم نور علی دیلم، 
معاون فرهنگی و امور روحانیون دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در امور اهل سنت شمال کشور انجام داده ایم تا به بررسی 
وضعیت اهل سنت شمال ایران بپردازیم که در ادامه از 

نظر می گذرد؛

ــور را  ــالمی کش ــزرگ اس ــز ب ــدا مرک ــا در ابت || لطف
ــد. ــی بفرمایی معرف

ــزرگ	 ــز	ب ــوان	»مراک ــل	انقــالب	تحــت	عن ــن	مجموعــه	از	اوائ ای
اســالمی	کشــور«	شــکل	گرفــت	کــه	در	منطقــه	مــا	نــام	»مرکــز	
ــز	 ــن	مرک ــت.	همچنی ــور«	را	گرف ــمال	کش ــالمی	ش ــزرگ	اس ب
ــم	کــه	در	کردســتان	اســت	و	 ــزرگ	اســالمی	غــرب	را	هــم	داری ب
در	سیســتان	هــم	دفتــر	نهــاد	رهبــری	را	داریــم.	البتــه	مــا	عنــوان	
دیگــری	هــم	داریــم	یعنــی	»دفتــر	نمایندگــی	ولــی	فقیــه	در	امــور	
ــر	 ــر	نظ ــه	زی ــالن«	ک ــتان	و	گی ــای	گلس ــتان	ه ــنت	اس ــل	س اه
دبیرخانــه	برنامــه	ریــزی	مــدارس	علــوم	دینــی	اهل	ســنت	اســت	و	
سیاســت	هــای	کلــی	آن	در	شــورای	نماینــدگان	ولــی	فقیــه	اســتان	

هــا	تعییــن	مــی	شــود.
یکــی	از	توجهــات	ویــژه	ای	کــه	نظــام	بــه	اهــل	ســنت	داشــت	این	
ــر	عهــده	خودشــان	باشــد	و	 ــود	کــه	مدیریــت	حــوزه	هایشــان	ب ب
کاری	کــه	مــا	در	مراکــز	بــزرگ	اســالمی	انجــام	مــی	دهیــم	جنبــه	
ــه	 ــن	در	دبیرخان ــرای	همی ــد	و	ب ــته	باش ــی	داش ــی	و	حمایت نظارت
مــا	شــورای	برنامــه	ریــزی	مــدارس	علــوم	دینــی	اهــل	ســنت	بــا	

حضــور	علمــای	خــود	اهــل	ســنت	تشــکیل	شــد.
ــل	ســنت	داشــت	 ــه	اه ــام	ب ــه	نظ ــژه	ای	ک ــات	وی یکــی	از	توجه
ایــن	بــود	کــه	مدیریــت	حــوزه	هایشــان	بر	عهــده	خودشــان	باشــد
ــن	 ــوان	عضــو	در	ای ــه	عن ــزرگ	اهــل	ســنت	را	ب از	هــر	اســتانی	ب
ــی	 ــاله	م ــار	س ــم	چه ــد	و	حک ــی	کنن ــوت	م ــورا	دع ــه	ش مجموع
دهنــد	تــا	ایــن	علمــا	کنــار	هــم	نشســته	و	موضوعــات	مربــوط	بــه	
جامعــه	اهــل	ســنت	از	مــدارس	و	مســاجد	گرفتــه	تــا	سیاســت	های	
کلــی	را	بــا	مشــورت	بیــن	خودشــان	مصــوب	کننــد	تــا	در	اســتان	

هــا	اعمــال	شــود.
لــذا	خــود	اهــل	ســنت	و	بزرگانشــان	در	تصمیــم	گیــری	و	تصمیــم	
ســازی	هــا	مشــارکت	دارنــد	و	ایــن	مصوبــات	در	اســتان	هــا	بــدون	
هیــچ	مشــکل	و	مانعــی	پذیرفتــه	مــی	شــود	چــرا	کــه	مــردم	هــم	

کالم	علمایشــان	را	حجــت	مــی	داننــد.

ــل  ــه اه ــه ب ــن مجموع ــما در ای ــگاه ش ــاً ن || اساس
ــران  ــرای ای ــه اســت؟ اهــل ســنت را ب ســنت چگون

ــد؟  ــا تهدی ــد ی ــی بینی ــت م ــالمی فرص اس
اوال	اگــر	نــگاه	الهــی	و	قرآنــی	داشــته	باشــیم	هیــچ	تفاوتــی	بیــن	
انســان	هــا	نمــی	بینیــم.	امــا	در	مجموعــه	کشــوری	تنــوع	قومیــت	
ــوع	 ــروز	تن ــرای	ب ــی	ب ــی	را	فرصت ــای	مذهب ــت	ه ــم	اقلی ــا	و	ه ه
فرهنگــی	مــی	دانیــم	کــه	از	یکســو	شــتراکات	دینــی	وفرهنگــی	
داریــم	و	از	ســوی	دیگــر	اینهــا	نســبت	بــه	ایــن	آب	و	خاک	عــرق	و	
تعصــب	دارنــد.	مفهــوم	وطــن	شــیعه	و	ســنی	نمی	شناســد؛	چــه	در	
سیســتان	و	چــه	در	گلســتان	یــا	هرجــای	دیگــری	از	ایــران	باشــد.	
لــذا	تنــوع	فرهنــگ	هــا	و	مذاهــب	ایــن	فرصــت	را	بــرای	مــا	فراهم	
مــی	آورد	کــه	در	کنــار	هــم	بــرای	آبادانــی	ایــران	و	تقویــت	اســالم	

تــالش	کنیــم.
در	همیــن	راســتا	بایــد	اشــاره	کنــم	که	یکــی	از	دســتورات	مســتقیم	
ــه	 ــوده	کــه	تمامــی	خدماتــی	کــه	ب ــر	معظــم	انقــالب	ایــن	ب رهب
حــوزه	هــا	و	طــالب	شــیعه	داده	مــی	شــود	بــه	طــالب	اهــل	ســنت	

هــم	ارائــه	شــود.
ــران	 ــین	و	مدی ــالب،	مدرس ــات،	ط ــه	و	جماع ــه	جمع ــام	ائم تم
اهــل	ســنت	بــا	تاییدیــه	مــا	و	پــس	از	مراجعــه	بــه	مرکــز	خدمــات	
حــوزه	هــای	علمیــه	از	خدمــات	بیمــه	تکمیلــی	بــرای	خودشــان	و	
خانــواده	شــان	بهــره	منــد	هســتند	و	هــم	چنیــن	از	تســهیالت	و	وام	
و	....	اســتفاده	مــی	کننــد	و	همچنیــن	شــهریه	مختصــری	هــم	بــه	

ــم. ــی	کنی ــات	پرداخــت	م ــران	و	ائمــه	جماع ــه	مدی مجموع

|| گســتره و پراکندگــی بــرادران اهل ســنت درشــمال 
کشــور بــه چــه شــکل اســت؟ چــه تعــداد مســاجد و 

حــوزه هــای علمیــه بــرای اهــل ســنت وجــود دارد؟
مــا	ســه	اســتان	شــمالی	داریــم؛	در	گیالن	شــاید	حــدود	ســه	درصد	
از	مــردم	آنجــا	اهــل	ســنت	باشــند	کــه	اکثــراً	در	زرین	شــهر،	اســالم	
و	تالــش	و	تــا	نزدیکــی	هــای	اردبیــل	هســتند.	در	مازنــدران	یــک	
منطقــه	بنــدر	امیــر	آبــاد	هســت	کــه	حــدود	چهــار	پنــج	روســتای	
اهــل	ســنت	دارد	کــه	همگــی	دارای	مســجد	هســتند	و	امــا	ثقــل	و	

مرکزیــت	اهــل	ســنت	بیشــتر	در	اســتان	گلســتان	اســت.
مجموعــا	و	بــا	محاســبه	گیــالن	مــی	تــوان	گفــت	چیــزی	در	حدود	
ــز	 ــش	مرک ــت	پوش ــنت	تح ــل	س ــه	اه ــه	علمی ــد	و	ده		مدرس ص
بــزرگ	اســالمی	داریــم،	البتــه	ایــن	ســاختار	ایــن	مــدارس	از	قدیــم	
االیــام	بدیــن	شــکل	بــوده	کــه	در	کنــار	مســاجد	دو	یــا	ســه	اتــاق	
بــه	عنــوان	دار	القــرآن	یــا	مکتــب	خانــه	و	یــا	مدرســه	می	ســاختند.	
در	ایــن	میــان	شــاید	حــدود	بیســت	مدرســه	از	ایــن	مــدارس	دارای	
ــات	و	 ــه	جماع ــاب	ائم ــا	در	ب ــند.	ام ــوی	باش ــاختمان	ق ــه	و	س بنی
مســاجد،	چیــزی	در	حــدود	هــزار	و	چهارصــد	مســجد	بــرای	اهــل	

ســنت	در	ایــن	مناطــق	وجــود	دارد.
*امــا	در	برخــی	کشــورهای	عربــی	طــوری	تبلیــغ	مــی	شــود	کــه	
ــی	 ــه	دین ــجد	و	مدرس ــچ	مس ــنت	از	هی ــل	س ــران	اه ــا	در	ای گوی

ــتند. ــوردار	نیس برخ
ــه	 ــبهاتی	ک ــات	مســموم	و	ش ــا	تبلیغ ــه	ب ــرای	مقابل ــدم	ب ــا	دو	ق م
برخــی	در	عربســتان	و	کشــورهای	حاشــیه	خلیــج	فــارس	نشــر	می	
دهنــد	برداشــته	ایــم.	یکــی	اینکــه	کتــاب	عکــس	مســاجد	اهــل	
ســنت	را	بــا	اســتفاده	از	عکاســان	حرفــه	ای	تالیــف	کردیــم.	در	ایــن	

کتــاب	عکــس	هایــی	از	کل	مســاجد	اســتان	هایــی	که	اهل	ســنت	
ــی	و	 ــی	و	ترک ــان	انگلیس ــه	زب ــاب	ب ــن	کت ــود	دارد	و	ای ــد	وج دارن

عربــی	هــم	بــرای	خــارج	از	ایــران	ارســال	شــده	اســت.
ــی	 ــوم	دین ــدارس	عل ــزی	م ــه	ری ــه	برنام ــن	کار	توســط	دبیرخان ای
اهــل	ســنت	انجــام	شــده	اســت	و	گام	بعــدی	انتشــار	کتاب	مســاجد	
بــرای	اســتان	هــا	بــوده	اســت	کــه	از	طــرف	نمایندگــی	ولــی	فقیــه	
ــزرگ	 در	امــور	اهــل	ســنت	اســتانهای	گلســتان	و	گیــالن	)مرکزب
اســالمی	شــمال	کشــور(	مشــخصات	و	عکــس	امامــان	جماعــت	
یــک	هــزار	و	5۲1	مســجد	اهــل	ســنت	شــمال	کشــور	و	آدرس	این	

مســاجد	در	ایــن	کتــاب	بــه	چــاپ	رســیده	اســت.

ــاب  ــار کت ــران آزادی انتش ــنت در ای ــل س ــا اه || آی
ــد؟ ــم دارن ــود را ه ــاص خ ــی خ ــای دین ه

ــق	اداره	 ــد	در	گام	اول	از	طری ــاب	بای ــف	کت ــرای	نشــر	و	تألی ــه.	ب بل
ــان	اول	 ــتان	از	هم ــتان	گلس ــود.	در	اس ــذ	ش ــا	اخ ــاد	مجوزه ارش
انقــالب	تــا	چنــد	ســال	پیــش	مرحــوم	حــاج	آخونــد	محمــد	طالیی	
از	روحانیــون	اهــل	ســنت	بــود	کــه	بــه	همــراه	بــرادرش	انتشــارات	
ــی	 ــکالت	مال ــل	مش ــه	دلی ــر	ب ــای	اخی ــال	ه ــا	در	س ــت،	ام داش

تعطیــل	شــد.
کتــاب	فروشــی	هــم	داریــم	مثــال	در	گنبــد	محــل	خاصــی	بــرای	
خریــد	کتــاب	اهــل	ســنت	وجــود	دارد	و	در	نمایشــگاه	کتــاب	هــم	
ــژه	اهــل	ســنت	وجــود	دارد	و	 ــاب	هــای	وی ــی	از	کت اســتقبال	خوب
مــا	هــم	هــر	ســاله	بــا	اتوبــوس	تعــدادی	از	ایشــان	را	بــه	نمایشــگاه	
مــی	بریــم	و	برخــی	دیگــر	خودشــان	مــی	رونــد.	همیــن	امســال	در	

نمایشــگاه	کتــاب	گــرگان	حضــور	خوبــی	داشــتند.
ــدت	و	 ــتای	وح ــه	در	راس ــنت	ک ــل	س ــای	اه ــاب	ه ــن	کت همچنی

ــرد. ــی	گی ــرار	م ــت	ق ــورد	حمای ــب	مذاهــب	باشــد	م تقری

ــان  ــتی می ــوه همزیس ــا و نح ــات و پیونده || ارتباط
ــه  ــه چگون ــن منطق ــنت در ای ــل س ــیعیان و اه ش

ــت؟ اس
ــدت	 ــاد	وح ــتان	نم ــتان	گلس ــم	اس ــم	بگویی ــی	توانی ــداهلل	م بحم
واقعــی	اســت،	نــه	تنهــا	در	ایــران	بلکــه	در	جهــان	اســالم.	در	ایــن	
اســتان	همــه	کنــار	هم	مشــغول	زندگــی	هســتند	و	مشــکل	خاصی	
وجــود	نــدارد.	علــت	هم	وجــود	علمــای	بــا	بصیــرت	و	آگاه	شــیعه	و	
ســنی	اســت	کــه	توانســته	انــد	بــا	روشــنگری	و	آگاهــی	بخشــی	به	

مــردم	نقــش	ســازنده	و	مهمــی	در	ایــن	راســتا	ایفــا	کننــد.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اهل تسنن ایران به کشور تعصب دارند/ تألیف کتاب عکس مساجد اهل سنت
محمد مظهری
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ـــو گـفتــگـ

لــذا	بــه	لحــاظ	خطــرات	افــراط	گــری	یــا	پیوســتن	بــه	گروههــای	
تکفیــری	در	ایــن	منطقــه	مســاله	ای	نداشــته	ایــم،	البتــه	مــا	هــم	
همیشــه	در	حــال	رصــد	هســتیم.	در	عیــن	حــال	کــه	فضــا	را	مثبت	
و	خــوب	ارزیابــی	مــی	کنیــم،	اعتقــاد	داریم	دشــمن	همیشــه	دســت	
روی	نقــاط	مثبــت	کشــور	مــا	مــی	گــذارد	و	بــرای	همیــن	مــا	بایــد	

بــه	فکــر	پیشــگیری	هــم	باشــیم.

|| ارتباط بین علمای شیعه و سنی چطور است؟
مجموعــه	مــا	ارتبــاط	خوبــی	بــا	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	دارد.	
غیــر	از	مراســم	هــای	دهــه	فجــر	و	هفتــه	وحــدت،	نشســت	هــای	
ــنی	و	 ــای	س ــرای	علم ــی	ب ــرت	افزای ــای	بصی ــترک	و	دوره	ه مش
شــیعه	داریــم	کــه	بــه	شــکل	تلفیقــی	برگــزار	مــی	شــوند.	بــه	ویژه	
ــا	حضــور	ســیصد	نفــر	از	علمــای	 ــه	تکفیــری	هــا	ب همایــش	علی

شــیعه	و	ســنی	برگــزار	شــد.

ــه  ــبت ب ــران نس ــنت ای ــل س ــای اه ــرد علم || رویک
ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا در میــان  تشــیع را چگون
ــای  ــان ه ــه جری ــی ب ــران گرایش ــنت ای ــل س اه

ــود دارد؟ ــی وج افراط
ــنت	 ــل	س ــرادران	اه ــه	ب ــه	از	جمل ــه	هم ــت	ک ــن	اس ــت	ای واقعی
صداقــت	جمهــوری	اســالمی	و	مخصوصــا	رهبــر	معظــم	انقــالب	
را	لمــس	کــرده	انــد	و	همیشــه	بــر	نعمــت	امنیــت	تاکیــد	دارنــد.	در	
حالیکــه	در	کشــورهای	اطــراف	مــا	جنــگ	و	خونریــزی	اســت،	در	
ایــران	بــه	دلیــل	وجــود	یــک	رهبــر	آگاه	و	مســؤولین	دلســوز	امنیت	
کــم	نظیــری	حاکــم	اســت.	لــذا	ایــن	شــرایط	باعــث	شــده	روحیــه	
اعتــدال	و	همدلــی	بیــن	اهل	ســنت	شــکل	گرفتــه	و	در	کنــار	دیگر	
ــران	 ــت	ای ــود	را	در	حفاظــت	از	وحــدت	و	امنی ــان	خ مذاهــب	و	ادی

ســهیم	بداننــد.

ــه وحــدت امســال  ــرای هفت ــای شــما ب ــه ه || برنام
ــت؟ ــوده اس ــه ب چ

ــزاری	 ــا	برگ ــدت	ب ــه	وح ــی	هفت ــه	همزمان ــه	ب ــا	توج ــال	ب امس
اجالســیه	شــهدای	اســتان	گلســتان،	یــک	یــادواره	شــهدای	اهــل	
ســنت	دهــم	آذرمــاه	در	آق	قــال	گرفتیــم	کــه	جمعیتــی	متشــکل	از	
بیــش	از	ســه	هــزار	بــرادر	و	خواهر	شــیعه	و	ســنی	از	سراســر	اســتان	
در	آق	قــال	حضــور	پیــدا	کردنــد.	در	ادامه	کنگــره	شــهدای	روحانی	را	
داشــتیم.	مــا	شــش	شــهید	روحانــی	اهــل	ســنت	داریــم	کــه	چهــار	
نفــر	آنهــا	در	جنــگ	بــه	شــهادت	رســیدند	و	دو	نفــر	هــم	در	حادثــه	

منــا.

یکــی	از	شــهدای	برجســته	روحانــی	اهــل	ســنت	در	جنــگ،	ابوبکــر	
اونــق	بــود	کــه	از	ابتــدا	همــراه	بــا	انقــالب	بــود	و	ســابقه	مبــارزه	بــا	
رژیــم	پهلــوی	را	در	کارنامــه	خــود	داشــت.	وی	در	ســن	۲4	ســالگی	
ــرای	 ــالش	ب ــدس	و	ت ــت	المق ــات	بی ــی	عملی ــال	13۶1	ط در	س
ــه	 ــه	درج ــادان	ب ــهر	-	آب ــاده	خرمش ــهر	،	در	ج ــازی	خرمش آزادس

رفیــع	شــهادت	نائــل	آمــد.
ــدت	 ــه	وح ــن	و	مای ــل	متی ــرآن	را	حب ــه	ق ــا	ک ــن	از	آنج همچنی
مذاهــب	اســالمی	مــی	دانیــم،	هــر	شــب	از	ایــام	هفتــه	وحــدت	را	
در	یکــی	از	مســاجد	اهــل	مراســم	قرآنــی	از	جملــه	قرائــت	و	حفــظ	
قــرآن	بــه	همــراه	تواشــیح	و	ســخنرانی	برگــزار	کردیم	و	نیــز	برخی	
از	علمــای	اهــل	ســنت	را	بــه	کنفرانــس	وحــدت	اعــزام	کردیــم.

از	ســوی	دیگــر	علمــای	اهــل	ســنت	را	بــرای	برنامــه	هــای	خــاص	
مثــال	در	صــدا	ســیما	معرفی	مــی	کنیــم.	از	جملــه	دو	نفــر	از	علمای	
اهــل	ســنت	اســتان	گلســتان	در	یــک	شــبکه	قرآنــی	حضــور	پیــدا	
کــرده	و	پیرامــون	زیــارت	امــام	رضــا)ع(	و	پیــاده	روی	و	همچنیــن	

وحــدت	اســالمی	صحبــت	کردنــد.

ــه  ــی ک ــور دین ــناس ام ــک کارش ــوان ی ــه عن || ب
ــت  ــد، راهــکار تقوی ــر عهــده داری مســؤولیت هــم ب
وحــدت و جلوگیــری از تفرقــه افکنــی بیــن مذاهــب 

ــد؟ ــی دانی ــه م ــالمی را چ اس
روشــنگری	و	تمســک	بــه	اشــتراکات	مخصوصــا	قــرآن	کــه	مــورد	
اتفــاق	همــه	مســلمین	بــه	عنــوان	نســخه	شــفابخش	اســت.	قرآن	
مــا	را	بــه	اصــالح	ذات	البیــن،	وحــدت	و	همدلــی	و	دوری	از	تفرقــه	
ــیره	آن	 ــول	اهلل	و	س ــنت	رس ــر،	س ــورد	دیگ ــد.	م ــی	کن ــوت	م دع
ــر	اتحــاد	مســلمانان	تاکیــد	دارد.	همچنیــن	 حضــرت	اســت	کــه	ب
بایــد	زندگــی	و	ســیره	بــزرگان	دیــن	را	مطالعــه	کنیــم،	چه	بــزرگان	

و	ائمــه	اربعــه	اهــل	ســنت	و	چــه	ائمــه	معصومیــن	شــیعه.
مــا	جایــی	ســراغ	نداریــم	کــه	امامــان	مــا	در	برخــورد	بــا	مذاهــب	
دیگــر	ناســزا	گفتــه	باشــند	یــا	تنــدی	نشــان	داده	باشــند	و	حتــی	از	
امــام	صــادق)ع(	تــا	امــام	حســن	عســکری)ع(	دســتور	داریــم	کــه	
»َصلُّــوا	فــی	مســاجدهم،	وُعــودوا	مرضاهــم،	واشــهدوا	جنائزهــم«	
یعنی	در	مراســم	هایشــان	شــرکت	کنیــد	در	تشــییع	جنازه	هایشــان	
شــرکت	کنیــد،	از	بیمارانشــان	عیــادت	کنیــد	و	در	مساجدشــان	نماز	

بخوانیــد.	اینهــا	دســتورات	ائمــه	معصومیــن	اســت.
امــا	بــرای	کاســتن	از	اختالفــات	مــا	بایــد	ابتــدا	بــا	مبانــی	فکری	
و	عقیدتــی	هــم	آشــنا	شــویم.	خیلــی	از	اختالفــات	بــه	دلیــل	عدم	
ــال	 ــوان	مث ــه	عن ــد	همدیگــر	اســت.	ب ــه	عقای آگاهــی	نســبت	ب
ــی	 ــه	عل ــام	الفق ــه	ن ــنت	ب ــل	س ــی	اه ــب	فقه ــی	از	کت در	یک

ــرعی	 ــکال	ش ــیعیان	اش ــا	ش ــده	ازدواج	ب ــه	آم ــب	األربع المذاه
ــد:	 ــی	گوین ــان	م ــام	نمازش ــس	از	اتم ــیعیان	پ ــه	ش دارد،	چراک
»خــان	االمیــن«.	یعنــی	جبرائیــل	امیــن	خیانــت	کــرد.	داســتان	
ــد	 ــی	کن ــور	م ــاب	تص ــب	کت ــه	صاح ــت	ک ــرار	اس ــن	ق از	ای
ــی	را	 ــود	وح ــرار	ب ــل	ق ــه	حضــرت	جبرائی ــد	ک ــیعیان	معتقدن ش
بــر	حضــرت	علــی)ع(	نــازل	کنــد	ولــی	بــه	اشــتباه	کالم	خــدا	را	
بــر	حضــرت	محمــد)ص(	نــازل	کــرد.	پــس	طبــق	روایــت	ایــن	
کتــاب	بعــد	از	ســالم		نمــاز	گفتــه	مــی	شــود	»خــان	األمیــن«.	
ایــن		داســتان	کــذب	و	خیالــی	مــی	شــود	مبنــای	شــرعی	یــک	
فقیــه	بــرای	تحریــم	ازدواج	بــا	شــیعیان	و	متاســفانه	پخــش	هــم	

مــی	شــود.
دشــمنان	مــا	از	جملــه	وهابیــت	بســیاری	از	دروغ	هایــی	را	کــه	مــا	
هــم	از	آن	بــی	اطالعیــم	بــه	نــام	عقایــد	شــیعیان	پخش	مــی	کنند.	
مثــاًل	مدعــی	هســتند	توســل	و	زیــارت	در	شــیعه	کــه	مــورد	اتفــاق	
عمــوم	اهــل	ســنت	هــم	هســت،	شــرک	اســت	و	بنابراین	شــیعیان	
مشــرک	هســتند.	لــذا	هــر	چــه	روابــط	بیــن	شــیعه	و	ســنی	نزدیک	
ــه	هــا	 ــد	هــم	بیشــتر	آشــنا	شــوند	ایــن	توطئ ــا	عقای ــر	شــود	و	ب ت

ناکارآمدتــر	خواهــد	شــد.
ــر	 ــد	ب ــا	بای ــر	اســت.	م ــد	یکدیگ ــه	عقای ــرام	ب ــدی	احت مســاله	بع
ــه	 ــی	از	جمل ــات	اختالف ــم	و	در	موضوع ــاری	کنی ــتراکات	پافش اش
موضوعــات	تاریخــی	و	مباحــث	تخصصــی	بایــد	دقــت	کــرد	کــه	
در	محافــل	و	جمــع	هــای	تخصصــی	مطــرح	شــود.	مشــکل	امــروز	
مــا	ایــن	اســت	کــه	مســائل	اختالفــی	بــه	کــف	جامعــه	آمــده	و	بین	
عــوام	مطــرح	مــی	شــود	و	بــه	دلیــل	عــدم	قــدرت	تمییــز	افــراد	غیر	
متخصــص	پــای	توهیــن	بــه	مقدســات	مذاهــب	بــاز	مــی	شــود.	لذا	
ایــن	مســائل	تخصصــی	بایــد	در	محیــط	هــای	علمــی	مــورد	بحث	

و	مناقشــه	قــرار	گیــرد.
ــروژه	 ــا	پ از	طــرف	دیگــر	هــم	دشــمن	مترصــد	فرصــت	اســت	ت
تفرقــه	انــدازی	را	پیــش	ببــرد	و	بــرای	همیــن	وحــدت	مســلمانان	
را	هــدف	گرفتــه.	دشــمنی	کــه	از	طریــق	مقابلــه	مســتقیم	و	جنــگ	
نتوانســت	مــا	را	بــه	زانــو	در	آورد	و	دیــد	کــه	شــیعه	و	ســنی	در	کنــار	
هــم	قــرار	بــرای	دفــاع	از	آب	و	خاکشــان	در	کنــار	هــم	قــرار	گرفتند.	
مــا	بیــش	از	ده	هــزار	شــهید	اهــل	ســنت	در	کل	کشــور	داریــم.	لــذا	
روی	بــی	اطالعــی	عــوام	و	تنــدروی	هــای	برخــی	جریــان	هــای	
ــا	 ــد	ت متعصــب	و	منحــرف	شــیعه	و	ســنی	ســرمایه	گــذاری	کردن
آتــش	تفرقــه	را	بیــن	مســلمانان	شــعله	ور	کننــد.	در	اینجــا	وظیفــه	
علمــا	آگاهــی	بخشــی	بــه	مــردم	نســبت	بــه	نقشــه	هــای	دشــمن	
اســت،	دشــمنی	کــه	بــا	اصــل	اســالم	مشــکل	دارد	و	برایش	شــیعه	

و	ســنی	فرقــی	نمــی	کنــد.
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ـــو گـفتــگـ

متفکــران	اســالمی،	وحــی	را	کالم	خداوند	مــی	داننــد	و	پیامبر)ص(	
ــردم	اســت.	 ــه	م ــالغ	آن	ب ــت	وحــی	و	اب ــط	واســطه	دریاف ــز	فق نی
ــج	 ــه	رای ــن	نظری ــالف	ای ــلمان	برخ ــنفکران	مس ــی	از	روش برخ
ــه	 ــر)ص(	اســت.	از	جمل ــد	کــه	وحــی	همــان	ســخن	پیامب معتقدن
ــه	 ــرد	ک ــام	ب ــد	شبســتری«	ن ــد	مجته ــد	از	»محم ــراد	بای ــن	اف ای
ــوی	 ــت	نب ــوان	قرائ ــا	عن ــزده	قســمت	ب ــی	را	در	پان سلســله	مقاالت
ــر)ص(	 ــه	وحــی	ســخن	پیامب ــرده	ک ــا	ک ــته	و	ادع ــان	نگاش از	جه
ــد.	وی	در	ایــن	مجموعــه	مقــاالت	تــالش	 اســت،	نــه	کالم	خداون
ــک	 ــار	زده	و	آن	را	ی ــرآن	را	کن ــودن	ق ــی	ب ــا	وحیان ــرده	ت بســیار	ک
کتــاب	بشــری	بدانــد	کــه	شــخصی	بــه	نــام	محمــد	بــن	عبــداهلل	
بــا	افــکار	محــدود	خــود	و	تأثیرپذیــری	از	محیــط	و	فرهنــگ	زمانــه	
بــه	نــگارش	درآورده	اســت،	البتــه	ایــن	اثــر	عــاری	از	عقایــد	خطــا	و	
احــکام	نامعقــول	و	خشــن	نیــز	نیســت	که	فقــط	متناســب	بــا	زمان	
نــزول	آن	بــوده	و	امــروزه	دیگــر	هیــچ	گونــه	کارآیــی	نــدارد.	فقــط	
آنچــه	از	ایــن	کتــاب	بــرای	انســان	امــروزی	مفیــد	اســت،	برخــی	از	
دســتورات	اخالقــی	و	عبــادی	آن	می	باشــد	کــه	انســان	را	در	مســیر	

ــد. ــرار	می	ده ــدی	ق ــلوک	توحی س
در	بخــش	قبلــی	گفتگــو	بــا	حجــت	االســالم	علیرضــا	قائمــی	نیــا،	
ســردبیر	مجلــه	ذهــن	بــه	نقــد	و	بررســی	ایــن	نظــر	پرداختیــم	کــه	

اکنــون	بخــش	دوم	آن	پیــش	روی	شماســت؛
ــره	 ــه	مناظ ــوت	ب ــن	دع ــو	ضم ــش	اول	گفتگ ــا	در	بخ ــی	نی قائم
آقــای	شبســتری	در	محافــل	علمــی،	دانشــگاهی،	حــوزوی	یــا	صدا	
ــل	 ــای	شبســتری	تحلی ــت:	تحلیل	ه ــا	و	...	گف ــانه	ه ــیما،	رس و	س
ــه	در	 ــم	ک ــی	ه ــه	های ــتند.	مالزم ــای	نادرســت	و	ناقصــی	هس ه
میــان	شــواهد	خــود	گفتــه	اســت،	ادعــای	اینکــه	قــرآن	کالم	پیامبر	

باشــد	را	ثابــت	نمــی	کنــد.

ــه  ــن اســت ک ــای شبســتری ای ــی آق ــای اصل || ادع
ــی از  ــیری و دین ــه تفس ــوع تجرب ــاوی ن ــرآن ح ق
ــه ای دارد  ــر)ص( تجرب ــی پیامب ــت، یعن ــان اس جه
کــه در ضمــن آن نســبت فهمــی، تفســیری و دینــی 
بــا جهــان پیــدا کــرده اســت و در واقــع جهــان را از 
ــان  ــد. ایش ــیرمی کن ــح و تفس ــودش توضی ــر خ منظ
ــی را از  ــه نکات ــر، مقال ــا آخ ــا ت ــن ادع ــد از ای بع
مطالــب مختلــف قــرآن مــی آورنــد تــا نشــان دهنــد 
کــه قــرآن در حــوزه هــای مختلــف دارد، تفســیر مــی 

ــد؟ ــا داری ــن ادع ــه ای ــی ب ــه نقدهای ــما چ ــد. ش کن
اولیــن	نقــد	و	ســؤال	مــن	راجــع	بــه	همیــن	تفســیر	پیــدا	می	شــود.	
ســوال	ایــن	اســت	آیــا	آن	چیــزی	کــه	پیامبــر)ص(	ادعــا	می	کنــد	
و	مطالبــی	کــه	راجــع	بــه	جهــان	ارائــه	می	دهــد	و	راجــع	بــه	افعــال	
انســان	و	راجــع	بــه	آخــرت	و	نیــز	دربــاره	نســبت	موجــودات	و	نیــز	
ــدی	 ــته	بن ــرده	دس ــالش	ک ــان	ت ــه	ایش ــا	ک ــه	اینه ــد	هم خداون
ــد؟	 ــان	می	دهن ــی	را	نش ــا	واقعیت ــیرند	ی ــا	تفس ــا	صرف ــد	آی می	کن
چیــزی	کــه	از	ادعــای	ایشــان	بــه	دســت	مــی	آیــد	ایــن	اســت	کــه	
ایــن	امــور	همگــی	بــه	تفســیر	مربــوط	می	شــوند	و	هیــچ	ادعــای	
واقعــی	را	شــما	نمی	توانیــد	بــه	قــرآن	نســبت	دهیــد	و	هــر	چیــزی	

ــه	تفســیر	می	شــود. کــه	هســت	تبدیــل	ب
ســؤالی	هــم	اینجــا	مطــرح	می	شــود	کــه	آیــا	ایــن	فهــم	مطابــق	
واقــع	اســت	یــا	خیــر؟	اگــر	پیامبــر)ص(	می	گویــد:	عالــم	آیه	اســت،	
آخــرت	وجــود	دارد	و	صدهــا	گــزاره	دیگــر،	آیــا	اینهــا	فقــط	دعــوت	
بــه	تفســیر	اســت	یــا	از	واقعیتــی	حکایــت	می	کننــد؟	بــه	نظــر	مــا	
ــای	 ــر	حرفه ــت	و	اگ ــان	هس ــای	ایش ــر	ادع ــب	دامنگی ــن	معای ای
ایشــان	را	جــدی	بگیریــم	هــر	چیــزی	نگــرش	و	تفســیر	پیامبر)ص(	
می	شــود	نــه	اینکــه	یک	مضمــون	واقعــی	داشــته	باشــد،	انتقــال	از	
کالم	خــدا	بــه	کالم	پیامبــر)ص(	چنیــن	الزمــه	ای	دارد	کــه	در	واقع	
ــر	 ــی	اگ ــد	ول ــاط	می	یاب ــت	ارتب ــا	واقعی ــد	باشــد	ب ــر	کالم	خداون اگ

ــاً		تفســیر	می	شــود. ــر)ص(	باشــد	صرف کالم	پیامب

ــد	 ــر)ص(	می	توان ــد	کالم	پیامب ــی	گوی ــتری	م ــه	شبس ــی	ک معنای
ــد	و	معنایــی	 ــدا	می	کن ــی	مختلفــی	پی باشــد	در	ایــن	صــورت	معان
کــه	پیــدا	می	کنــد	در	حقیقــت	تصویــر	دینــی	پیامبــر)ص(	از	مــردن	
ــه	 اســت،	اگــر	ایــن	باشــد	دیگــر	ایــن	ادعاهــا	واقعــی	نیســتند	و	ب
نگرشــی	کــه	پیامبــر)ص(	دارد	برمی	گــردد،		یعنــی	بــه	ایــن	برمــی	
ــده	 ــر	ش ــه	ظاه ــر)ص(	چگون ــرای	پیامب ــور	ب ــن	ام ــه	ای ــد	ک گردن
انــد.	بــه	نظــرم	نکتــه	مهمــی	اســت	و	آســیب	اصلــی	ایــن	نظریــه	
ــی	را	از	 ــع	گرای ــدرت	واق ــوت	و	ق ــه	آن	ق ــردد	ک ــن	برمی	گ ــه	ای ب
کالم	پیامبــر)ص(	و	قــرآن	مــی	گیــرد	و	کالم	پیامبــر)ص(	را	در	حــد	
ــد. ــی	نگــرش	و	تفســیر	اســت	کاهــش	می	ده ــه	نوع ــی	ک کالم
چنــد	نکتــه	مهــم	را	نبایــد	از	دیــده	دور	داشــت:		اّواًل:	ظاهــر	آیــات	
قــرآن	خــالف	ایــن	ادعــا	را	نشــان	می	دهــد.	ظاهــر	قــرآن	نشــان	
ــن	 ــه	ای ــد،	ن ــال	می	ده ــی	را	انتق ــر	واقعیت	های ــه	پیامب ــد	ک می	ده
ــاً:	 ــال	می	دهــد.	ثانی ــه	دیگــران	انتق ــر	را	ب ــه	تفســیر	خــود	پیامب ک
 speech(	ــاری ــال	گفت ــد	افع ــگاه	کنی ــناختی	ن ــر	زبان	ش از	منظ
ــه  ــن نکت ــی از ای ــورد حاک ــه چشــم می خ ــرآن ب ــه در ق acts( ک
ــه  ــدا را ارائ ــه کالم خ ــد ک ــا می کن ــر)ص( ادع ــه پیامب ــت ک اس
می دهــد نــه تفســیر خــودش را. مثــال، َیْســَئُلونََک َعــِن اأْلَنْفــاِل ُقِل 
 َ َ َو أَْصلُِحــوا ذاَت بَْینُِکــْم َو أَطیُعوا اهللَّ ُســوِل َفاتَُّقــوا اهللَّ ِ َو الرَّ اأْلَنْفــاُل هلِلَّ
ــْم ُمْؤِمنیــَن )انفــال/1( و نظایــر آن کــه در قــرآن  َو َرُســولَُه إِْن ُکْنُت
بســیار زیــاد هســتند و بر افعــال گفتــاری مختلفــی داللت دارنــد،  بر 

ایــن نکته داللت دارند که با تفســیر رو به رو نیســتیم.
ثالثــًا، اصــاًل چگونه از ظاهر ســخن کســی می تــوان چنین چیزی 
را برداشت کرد که تفســیر خود را پیش می کشد؟ اگه خود شخص 
تصریــح نکند یا بــا قراین خاصــی این نکته را نشــان دهــد، ظاهر 
کالم ادعــای واقعــی اســت نــه تفســیری. ظاهــر کالم برداشــت 
هرمنوتیکــی را نفــی می کند. توجه بفرمایید ســخن این اســت که 
خــود کالم بر خــالف این داللــت دارد، مگر این که شــما با قراین 
در برخی مــوارد این مطلب را اثبات کنید یا بــا دالیل بیرونی دیگر 

ــزی را اثبات کنید.    چنین چی

|| بــه برخــی از نکاتــی کــه آقــای شبســتری بــا آنهــا 
ایــن مطالــب را اثبــات کنــد، اشــاره می کنیــد؟ 

ــه و  ــگاه هم ــن ن ــم در ای ــه عال ــردد ک ــن برمی گ ــه ای ــه اول ب نکت
نگرشــی کــه پیامبــر)ص( نســبت بــه عالــم دارد تبدیــل بــه آیه می 
شــود. عالــم در ایــن نگــرش و نیــز همــه موجــودات آیــه هســتند و 
پیامبــر)ص( مــی گویــد کــه مــا بــا آیــات الهــی مواجــه هســتیم. 

ــد.  ــه از منظــر خــودش می کن ــه تفســیر آی ــد ایشــان شــروع ب بع
ــر)ص(  ــم پیامب ــه فه ــر اینک ــد ب ــی کن ــت م ــه دالل ــد آی می گوین
تفســیری و در واقــع نوعــی نســبت هرمنوتیکــی بــه عالــم اســت، 
منظــور از آیــه یعنــی آن گونــه کــه اشــیا ظاهــر می شــوند، آیــه را 
بــه معنــی »ارشــاینون« آلمانــی مــی گیــرد کــه داده هــا بــه گونــه 

خاصــی ظاهــر مــی شــوند.
آیــه دیــدن موجــودات بــه ایــن معنــا نیســت کــه آیــه هســتند بلکه 
بــه ایــن معناســت کــه بــرای پیامبــر)ص( آیــه دیــده می شــوند و 
ــای نمــودی و  ــه یــک معن ــه را ب ــن نمــود داده می شــوند و آی چنی
بــه نوعــی دیــده شــدن برمــی گردانــد. بنابرایــن وقتی پیامبــر)ص( 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــی آنه ــتند یعن ــات هس ــا آی ــد اینه ــی کن ــا م ادع
نمودهــای خــدا تجربــه مــی کنــد یعنــی همــان نکتــه ای کــه قبال 
اشــاره کردم اینجا خودش را نشان می دهد یعنی موجودات  این گونه 
تفســیر می شــوند و موجودات به عنوان آیه تفسیر می شوند، البته آیه 

بــودن بــا آیــه دیــده شــدن فــرق دارد.
ــودات  ــه موج ــر)ص( هم ــر پیامب ــا از نظ ــت آی ــن اس ــوال ای س
آیــه هســتند؟ ادعایــش ایــن هســت کــه آیــه دیــده مــی شــوند. 
شبســتری تالش می کند تا نشــان دهد، خیر! آیه دیده می شــوند نه 
اینکــه آیــه هســتند. ادعــای »فکچــوال« نــدارد، پیامبــر)ص( فقط 
مــی خواهــد نشــان دهــد مــن موجــودات را آیــه مــی بینــم. تمــام 
ــا  ــن ادعاه ــا ای ــه آی ــردد ک ــر می گ ــن ب ــه ای ــا ب ــه نظــر م ــزاع ب ن

ــا ادعاهــای پدیدارشــناختی؟ واقعــی هســتند ی

|| نقد شما بر این دیدگاه ایشان چیست؟
به نظــرم این ادعــا عالوه بــر اینکه تحلیل نادرســتی اســت بلکه آیه 
چنین معنایــی هم نــدارد، آیه داللت پدیدار شــناختی نــدارد و منظور 
از آیــه ایــن نیســت کــه یک امــری بر مــن چنین خــود را نشــان می 
دهــد، بلکــه آیــه معنــای نشــانه شــناختیsemiotic  دارد، یعنــی 
ــناختی  ــانه ش ــا نش ــناختی ب ــای پدیدارش ــن معن ــه بی ــی ک خلط
ــت  ــودات دالل ــه موج ــن اســت ک ــه ای ــه اســت. آی صــورت گرفت
خاصی دارند و وقتی آن موجودات عالم را می بینیم اینها به مثابه نشانه 
هــای حق تعالی هســتند، یعنــی داللتهایی دارنــد و به عنوان نشــانه 

بایــد اینهــا را دیــد و مســتقیم نبایــد آنهــا را ببینیــم.
آیــه داللت پدیدار شــناختی نــدارد و منظور از آیه این نیســت که یک 
امری بر من چنین خود را نشان می دهد، بلکه آیه معنای نشانه شناختی
semiotic  دارد، یعنــی خلطــی کــه بین معنای پدیدارشــناختی با 

نشــانه شــناختی صورت گرفته اســت.

قائمی نیا در نقد شبستری مطرح کرد-۲؛

مدعای شبستری حتی با ظاهر آیات پذیرفته نیست
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ـــو گـفتــگـ

ــی	 ــه	معن ــناختی	دارد،	ن ــانه	ش ــای	نش ــال	معن ــرآن	کام ــه	در	ق آی
پدیدارشــناختی.	اصــال	بــه	نظــر	مــا	پدیدارشــناختی	بــه	هیــچ	وجــه	
بــا	معنــای	آیــه	همخوانــی	نــدارد.	اینکــه	شــما	بگوئیــد	موجــودات	
بــرای	مــن	آیــه	جلــوه	مــی	کننــد	یــا	آنهــا	را	آیــه	تفســیر	می	کنــم.	
ــای	 ــه	معن ــر	آی ــناختی	دارد.	اگ ــانه	ش ــای	نش ــال	معن ــه	کام آی
ــویم:	 ــه	رو	می	ش ــک	پارادکــس	رو	ب ــا	ی ــد	ب ــته	باش ــداری	داش پدی
ــای	 ــا	معن ــن.	ام ــرای	م ــه	ب ــد	ن ــوه	می	کن ــه	جل ــما	آی ــرای	ش 	ب
نشــانه	شــناختی	بــر	ایــن	نکتــه	داللــت	دارد	کــه	همــه	موجــودات	
نشــانه	ها	و	کدهــای	خاصــی	نســبت	بــه	حــق	تعالــی	هســتند و نیاز 
ــر)ص(	 ــد. کار	پیامب ــب دارن ــی  )decoding(مناس ــه ُکدخوان ب

ــت. ــا	اس ــب	پدیده	ه ــی	مناس ــاد	دادن	کدخوان ی
ــوارد	را	 ــن	م ــادی	از	ای ــوارد	زی ــا	م ــد	ت ــالش	می	کن ــد	ایشــان	ت بع
ــه	 ــره	را	چگون ــن	و	غی ــمان	و	زمی ــرآن،	آس ــه	در	ق ــد	ک ــان	ده نش
مــی	بیننــد؟	مــوارد	زیــادی	را	ذکــر	مــی	کنــد	بــه	حــدی	کــه	مقالــه	
ایشــان	اطالــه	و	مــواد	زائــدش	زیــاد	اســت	و	اصــل	مطلــب	گــم	می	

ــد. ــات	نمی	کن ــی	را	اثب ــای	اصل شــود	و	ادع
بــه	ابعــاد	مختلفــی	از	نگــرش	پیامبــر)ص(	اشــاره	می	کند،	بینشــی	
کــه	قــرآن	راجــع	بــه	طبیعــت	و	آســمان	و	سرنوشــت	انســان	و	آیات	
ــن	 ــه	ای ــد	هم ــا	می	کن ــان	ادع ــود.	ایش ــر	می	ش ــف	را	متذک مختل
ــات	فهــم	تفســیری	پیامبــر)ص(	را	از	سرنوشــت	انســان	نشــان	 آی
ــیر	 ــه	تفس ــان	را	اینگون ــت	انس ــن	سرنوش ــد:	م ــد	و	می	گوی می	ده

می	کنــد.
مطلــب	اساســی	اینکــه	گــزاره	هــای	اساســی	کــه	در	قــرآن	آمــده	
ــه	در	 ــه	ای	ک ــن	مغالط ــاب	ای ــب	لب ــه	ل ــردد	ک ــی	گ ــن	برم ــه	ای ب
طــول	مقالــه بــه طــور مرتــب تکــرار می شــود، ادعاهایــی کــه در 
 factual ،قــرآن آمده اســت شــما ایــن ادعاهــا را واقع نمــا ببینیــد
 phenmenological واقعــی یــا ناظــر بــه واقــع( ببینیــد یــا(
نــه  کــه  می کنــد  ادعــا  ایشــان  ببینیــد.  )پدیدارشــناختی( 
ــده و  ــر ش ــودش ظاه ــر خ ــه ب ــه ک ــم را آن گون ــر)ص(، عال پیامب
سرنوشــت انســان را	آن	گونــه	کــه	برخــودش	ظاهــر	شــده	در	واقــع	
ــه	را	نشــان	 ــن	نکت ــرآن	ای ــات	ق ــا	ظاهــر	آی نشــان	می	دهــد.	اتفاق
ــرح	 ــع	مط ــه	واق ــر	ب ــای	ناظ ــر)ص(	ادعاه ــه	پیامب ــد	ک می	دهن

ــناختی.			 ــای	پدیدارش ــه	ادعاه ــد	ن می	کن

|| یکــی از مــواردی کــه آقــای مجتهــد شبســتری بــر 
ــرآن  ــه ق ــت ک ــی اس ــد نام های ــد می کن روی آن تاکی

ــد  ــال اینهــا مانن ــه قیامــت، حشــر و امث ــرای مرحل ب
ــت.  ــرده اس ــه کار ب ــه و ب ــوم القیام ــر، ی ــوم الحش ی
ایشــان مدعــی اســت کــه ایــن اصطالحــات تفســیر 
پیامبــر)ص( از آینــده اســت. نظــر شــما دربــاره ایــن 

دیــدگاه ایشــان چیســت؟
اینهــا	یکســری	ادعاهــای	حقیقــی	هســتند	کــه	پیامبــر)ص(	راجــع	
بــه	آخــرت	و	سرنوشــت	انســان	دارد.	راجــع	بــه	احــکام	معامــالت	و	
عبــادات	کــه	ایشــان	مــی	خواهــد	اثبــات	کنــد	کــه	اینهــا	هــم	بــه	
ــد	 ــا	می	کن ــان	ادع ــردد،	ایش ــم	برمی	گ ــر)ص(	از	عال ــیر	پیامب تفس
کــه	تمامــی	ایــن	احــکام	از	اینجــا	صــادر	شــده	کــه	مبتنــی	بــر	یک	
ــرا	داوری	 ــت	زی ــی	اس ــی	و	اجتماع ــط	واقع ــی	از	رواب ــم	تحلیل فه
دربــاره	روابــط	انســانها	بــا	یکدیگــر	یــا	بــا	خــدا،	همیشــه	نســبت	به	

ــد. ــدا	می	کن ــا	پی خــدا	معن
ایــن	ادعــای	ایشــان	اســت	کــه	در	واقــع	چــرا	ایــن	احــکام	مبتنــی	
ــه	 ــه	جامع ــه	ای	ب ــر)ص(	هســتند	چــون	از	جامع ــر	تفســیر	پیامب ب
ــر)ص(	 ــه	پیامب ــم	اینک ــه	مه ــد،	نکت ــی	کن ــدا	م ــاوت	پی ــر	تف دیگ
تفســیر	خاصــی	را	نمــی	خواهنــد	ارائــه	دهنــد	و	در	مقامــی	نیســت	
کــه	در	ایــن	جامعــه	ایــن	گونــه	و	در	جامعــه	ای	دیگــر	طــور	دیگری	
تفســیر	دهــد،	بلکــه	فراتــر	از	اینهاســت.	تأکیــدی	کــه	پیامبــر)ص(	
ــه	 ــه	اینکــه	از	جامع ــد	ن ــه	دی ــن	گون ــد	ای ــه	بای ــن	اســت	ک دارد	ای
ــه	 ــن	اســت	ک ــه	اش	ای ــد	و	نکت ــاوت	کن ــه	دیگــر	تف ــه	جامع ای	ب
عبــادت	درســتی	کــه	خداونــد	می	خواهــد	ایــن	اســت	و	معامــالت	

هــم	همیــن	طــور.
ــا	 ــد،	در	اینج ــی	کن ــرق	م ــادات	ف ــا	عب ــالت	ب ــه	معام ــا	قضی ام
حرفشــان	مشــکل	دارد.	معامــالت	یــک	صــور	عمومــی	دارد	کــه	در	
میــان	تمــام	جوامــع	مشــترک	اســت،	دیــن	آنهــا	را	امضــاء	می	کنــد	
مثــال	قضیــه	بیــع	در	همــه	جوامــع	وجــود	دارد	و	دیــن	آن	را	امضــاء	
مــی	کنــد.	بســیاری	از	معامــالت،	امضایــی	هســتند	گرچه	عبــادات	
صــورت	شــان	فرق	مــی	کنــد	ولــی	تأکیــدی	کــه	پیامبــر)ص(	دارد	
خواســته	خداونــد	ایــن	اســت	کــه	شــما	اینگونــه	باشــید	و	اینگونــه	
ــه	 ــد.	اینک ــه	باش ــن	گون ــم	ای ــان	ه ــالت	ت ــد	و	معام ــادت	کنی عب
صرفــا	جامعــه	ای	بــا	جامعــه	دیگــر	فــرق	مــی	کنــد	اصــل	بحــث	
اســت،	یعنــی	حتــی	خــود	پیامبــر)ص(	هــم	وقتی	بــه	جامعــة	جدید	
مــی	رونــد	مــی	داننــد	کــه	در	جامعــه	ای	بــه	گونــه	ای	و	در	جامعــه	
ــه	شــکل	دیگــری	عبــادت	مــی	کننــد		و	معامــالت	هــم	 دیگــر	ب

ایــن	طــور	هســتند.

امــا	پیامبــر)ص(	مــی	خواهــد	بگویــد	ایــن	راهی	اســت	کــه	خداوند	
مــی	خواهــد	و	عبــادت	بایــد	ایــن	گونــه	باشــد	و	نــه	اینکــه	صرفا	به	
شــکل	جامعــه	خــود	کارها	را	ســامان	دهــد	و	ایــن	ادعای	شبســتری	
مصــادره	بــه	مطلــوب	اســت	و	بســیاری	از	مطالبــی	که	ایشــان	برآن	
تاکیــد	مــی	کنــد	ایــن	نــکات	بــه	نظــر	مــا	مصــادره	بــه	مطلــوب	
اســت	و	ادعــای	ایشــان	در	ضمــن	ایــن	حرفهــا	تکــرار	شــده	اســت.

|| از مــواردی کــه ایشــان از قرائــت نبــوی از جهــان 
تأکیــد مــی کنــد بــر احــوال وجــودی انســان اســت 
ــا،  ــد دع ــتند مانن ــیال هس ــه اگزیستانس ــادی ک ابع

ــا.  ــال اینه ــه و امث ــوکل، توب ابتهــاج، ت
ایــن	مــوارد	را	عرفــا	طــوری	دیــده	انــد	و	بــه	تجربــه	خاصــی	مربوط	
ــان	 ــد	و	ایش ــد	نمی	کن ــان	را	تأئی ــای	ایش ــا	ادعاه ــوند	و	اینه می	ش
مصــادره	بــه	مطلــوب	دارد	و	هــم	بــه	شــکل	هــای	مختلف	مــوارد	را	
تفســیر	می	کنــد.	اینکــه	ایشــان	تاکیــد	بیــش	از	حــدی	می	کنــد	بــر	
اینکــه	فهــم	و	تفســیر	و	نمــود	واقعیتــی	بیــش	نیســت	و	شــاید	نقــد	
مهمتــری	را	کــه	مــی	تــوان	مطــرح	کــرد	ایــن	اســت	کــه	آیــا	همه	
چیــز	بــه	تفســیر	برمی	گــردد	یعنــی	مثــال	مــن	االن	مــی	آیــم	بــا	
شــما	صحبــت	می	کنــم	یــا	هــر	کســی	بــا	جمــع	دیگــری	صحبــت	
می	کنــد.	آیــا	معنایــش	ایــن	اســت	کــه	مــن	صرفــا	نگــرش	خــود	
ــیر	و	 ــم	تفس ــا	می	گوئی ــه	م ــزی	ک ــر	چی ــم	و	ه ــان	می	ده را	نش
ــزاع	 ــادی	انســان	ها	ن ــوارد	زی ــر	در	م ــا	خی فهــم	و	نمــود	اســت	و	ی
ــتند؟ ــا	هس ــای	واقع	نم ــه	ادعاه ــه	اینک ــردد	ب ــان	برمی	گ اصلی	ش
ــزی	 ــد	اســاس	نادرســتی	باشــد	کــه	هــر	چی ــه	نظــر	می	آی ــن	ب ای
بــه	تفســیر	برمی	گــردد	اصــال	تفســیر	جایــی	معنــا	پیــدا	مــی	کنــد	
کــه	مــا	بــه	واقعیتــی	هــم	رســیده	باشــیم	یعنــی	تفســیر	بــدون	آن	
ــا	انســانها	 ادعاهــای	واقعــی	بی	معناســت.	اینکــه	هــر	چیــزی	را	م
ــر	 ــت.	اگ ــتباه	اس ــم	اش ــه	آن	بگویی ــع	ب ــیرمان	را	راج ــا	تفس صرف
ــرآن	 ــه	ق ــم	ک ــن	ســخن	نادرســت	را	بپذیری ــه	ای ــد	ک ــرض	کنی ف
ــه	 ــت	ک ــوان	گف ــم	نمی	ت ــره	ه ــت	باالخ ــر)ص(	اس ــیر	پیامب تفس
همــه	چیــز	نگــرش	پیامبــر)ص(	شــد.	بســیاری	از	جاهــا	ادعاهــای	

ــود	دارد. ــوال	وج فکچ
ــم	 ــا	ه ــان	ها	ب ــه	انس ــی	ک ــان	ها	آنجای ــاط	انس ــام	ارتب ــر	در	مق اگ
ــال	 ــا	انتق ــاط	صرف ــن	ارتب ــد	ای ــرار	می	کنن ــی	برق ــاط	کالم ارتب
دادن	تفاســیر	باشــد،	هیــچ	ارتبــاط	زبانــی	ای	امکان	پذیــر	نخواهــد	
بــود.	تفاســیر	مــا	بــر	پایــه	آن	ادعاهــای	واقع	نمایانــه	مــا	فکچــوال	
هســتند.	آنهایــی	کــه	بــا	واقعیــت	درگیــر	می	شــود،	یعنــی	انســان	ها	
در	ارتباطــات	زبانــی	پــا	روی	واقعیت	هــا	مــی	گذارنــد	و	ایــن	
معنایــش	ایــن	نیســت	کــه	همیشــه	واقعیــت	را	می	گویند،	بلکــه	در	
بســیاری	از	جاهــا	تــالش	مــی	کننــد	بــه	آن	واقعیاتــی	کــه	رســیده	

ــد	تفاســیر	خودشــان	را	هــم	براســاس	آنهــا	بیــان	کننــد. ان
ایــن	ادعــا	کــه	هــر	چیــزی	تفســیر	اســت	ادعــای	باطلــی	اســت.	
مــا	چگونــه	تفاســیر	را	ارزیابــی	می	کنیــم؟	خــود	مــا	هــم	تفاســیری	
ــیر	 ــی	تفاس ــم	رویاروی ــانی	عال ــاط	انس ــم	ارتب ــم.	عال ــش	نداری بی
ــن«	 ــد	ُس ــِد	»دیوی ــی	مانن ــفه	تحلیل ــی	از	فالس ــود.	برخ می	ش
Davidson نکتــه خوبــی را در این مــورد مطرح کرده انــد. ارتباط 
زبانــی پایــه در واقعیــت دارد. دو نفــر وقتــی بــا هــم ارتبــاط زبانــی 
برقــرار می کننــد بــر اســاس ادعاهــای واقع نمــا نســبت بــه جهــان 
ــد، و اال  ــز تفســیر باش ــه چی ــد. ممکــن نیســت هم پیــش می رون

ــرد. ــی صــورت نمی گی ــاط زبان هیــچ ارتب

|| بــر فــرض کــه کالم ایشــان را راجع بــه پیامبر)ص( 
بپذیریم ایــن اثبات نمی کند که همه مطالبی که ایشــان 

آورده درست باشد؟
ادعــای ایشــان از اســاس باطــل اســت و نوعــی نســبیت عجیــب 
 conceptual و غریبــی اســت؛ یــک نســبیت مفهومــی
relativism اســت کــه انســان ها صرفــا از پشــت تفاســیر خــود 
ــر  ــه یکدیگ ــم ب ــود را از عال ــیر خ ــد و تفاس ــا را می بینن واقعیت ه
انتقــال	می	دهنــد	و	بــه	خــود	عالــم	آن	طــور	کــه	هســت	دسترســی	
ندارنــد	و	ایــن	مشــکل	اساســی	اســت	کــه	مقالــه	درگیــر	آن	اســت.

ادامه	دارد...
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ـــو گـفتــگـ

زمان  در  شیمی،  علم  مخصوصا  علوم  از  بسیاری 
زمامداری ائمه اطهار)ع( شکوفاتر شد، همچنین علوم 
صرف و نحو هم که با نزول قرآن به راه افتاده بود، به 
شکل جدی پا گرفت و پرداختن به آن در دستور کار 
بسیاری از علمای آن زمان قرار گرفت. بنابراین خدمات 
زیادی را اسالم در عرصه علمی به کل بشریت عالوه 
بر مسلمانان داشته است. این جمالت بخش هایی از 
شورای  مجلس  سابق  نماینده  افتخاری،  الله  سخنان 
اسالمی و استاد حوزه و دانشگاه  درباره نحوه تاثیر علوم 
اسالمی بر علوم انسانی است که مشروح این گفتگو را در 

خوانید؛  می  ادامه 

ــرای  ــدازه ب ــه چــه ان || اســالم و ســنت اســالمی ب
ــم بســنده اســت ؟ ــد عل تولی

ــوآوری	دریــک	 ــه	تنهــا	بــه	پیشــرفت	و	ن دانشــمندان	اســالمی	ن
ــه	در	 ــه	جانب ــات	هم ــل	اطالع ــعه	و	تکمی ــه	توس ــه	ب ــم	بلک عل
تمامــی	علــوم	زمــان	خــود	مــی	پرداختــه	انــد،	تــا	بســیاری	از	علوم	
پابــه	پــای	هــم	تقویــت	و	شــکوفا	شــوند	و	اصالحاتــی	در	جامعــه	
ایجــاد	شــود	و	ایــن	حرکــت	روبــه	جلــو	و	توانمنــد	علمــی	نقطــه	

عطفــی	بــرای	جامعــه	بشــری	از	قدیــم	تاکنــون	بــوده	اســت.
علــم	و	فنــاوری	و	ارج	نهــادن	بــه	دانــش	آن	هــم	در	فضایــی	کــه	
دانــش	مــورد	بــی	مهــری	قــرار	گرفتــه	بــود،	از	ســوی	مســلمانان	
ــه	 ــا	دادن	ائمــه	ب ــاره	به ــال	درب ــرای	مث ــل	ســتایش	اســت.	ب قاب
ــه	 ــای	درس	و	نظری ــه	کالس	ه ــوان	ب ــی	ت ــش	م ــم	و	دان عل
پــردازی	امامــان	باقــر	و	صــادق	علیهــم	الســالم		اشــاره	کــرد	کــه	

همزمــان	بــه	عنــوان	مرجعیــت	دینــی	هــم	حســاب	مــی	شــدند	
ــارک	 ــود	مب ــود	و	وج ــه	ب ــم	اینگون ــا	)ع	(ه ــام	رض ــان	ام و	درزم
خودشــان	و	همچنیــن	شــاگردانی	کــه	تربیــت	کردنــد	بــه	عنــوان	
ــدند.در	 ــی	ش ــاب	م ــان	حس ــردم	آن	زم ــرای	م ــی	ب ــع	دین مراج
زمــان	زمامــت	امــام	هشــتم	شــیعیان	مجموعــه	بیانــات،	خطبــه	
ــد	در	ســایر	جهــان	اســالم	 ــی	کــه	مــی	کردن هــا	و	مناظــره	های

ــود مــورد	توجــه	ب
بســیاری	از	علــوم	مخصوصــا	علــم	شــیمی	در	زمــان	زمامــداری	
ائمــه	اطهــار)ع(	شــکوفاتر	شــد،	همچنیــن	علــوم	صــرف	و	نحــو	
هــم	کــه	بــا	نــزول	قــرآن	بــه	راه	افتــاده	بــود،	بــه	شــکل	جــدی	
پــا	گرفــت	و	پرداختن	بــه	آن	در	دســتور	کار	بســیاری	ازعلمــای	آن	
زمــان	قــرار	گرفــت.	بنابرایــن	خدمــات	زیــادی	را	اســالم	در	عرصه	
علمــی	بــه	کل	بشــریت	عــالوه	بــر	مســلمانان	داشــته	اســت	.

ــه  ــدازه ب ــه ان ــه چ ــا ب ــان م ــمندان و محقق || دانش
ســنت اســالمی در تولیــد علــم توجــه داشــته انــد؟
ــراز	و	نشــیب	هــای	 ــا	ف در	جاهــای	مختلــف	ایــن	فعالیــت	هــا	ب
زیــادی	همــراه	بــوده	اســت	و	گاهــی	توجــه	بیشــتر	ویــا	کمتــر	می	
شــده	اســت	و	بــا	نظر	بــه	اینکــه	اولیــا	امــور	چگونــه	در	ایــن	زمینه	
هــا	کارکــرده	انــد	و	افــراد	و	اســاتید	آن	زمــان	چگونــه	توانســته	اند	
شــاگرد	پــروری	کننــد،	تقــاوت	هایــی	داشــته	اســت.زکریای	رازی	
،	ابــن	ســینا	،	ابــن	خلــدون	وخیلــی	دیگــر	از	دانشــمندان	از	جملــه	
عالمانــی	هســتند	کــه	در	ان	زمــان	در	رشــد	علمــی	و	شــکوفایی	
مســلمانان	تاثیــرات	بســزایی	داشــته	انــد	و	بــه	چهانیــان	خدمــت	

رســانی	کــرده	انــد.

|| بــا توجــه بــه گســترش و نیازهــای علمــی جدیــد 
چگونــه مــی تــوان علــوم اســالمی را بــا علــم مدرن 

پیونــد داد؟
در	قـرآن	کریـم	آمـده	اسـت	کـه	اگر	کسـی	بـه	ایـن	کتـاب	الهی	
رجـوع	کنـد	درهای	آسـمان	هـا	کـه	در	های	علـم	و	دانش		اسـت	
بسـویش	گشـوده	می	شـود	لذا	می	توان	گفـت	با	مراجعـه	به	علوم	
قرآنـی	و	دینـی	مـان	مـی	توانیم	نـکات	علمـی،	ظریـف	،	دقیق	و	

بـروزی	را	بـرای	اسـتفاده	در	زندگـی	بدسـت	بیاوریم	.
محتــوای	علــوم	قرانــی	بطــور	جــدی	کمــک	زیــادی	بــه	اشــباع	
ــا	 ــوم	در	ارتق ــن	عل ــا	از	ای ــد	و	مخصوص ــی	کن ــری	م ــش	بش دان
ــم	کمــک	 ــر	مــی	توانی ــگ	ت ــر	و	پررن ــوم	انســانی	بهت ســطح	عل
ــوی	 ــمانی	از	س ــاب	آس ــن	کت ــه	ای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــرم	و	ب بگی
خالقــی	آمــده	کــه	او	بشــر	را	آفریــده	لــذا	ایــن	کتــاب	در	تمامــی	
امــور	انســانی	حرفــی	بــرای	گفتــن	دارد.	علــوم	دینــی	و	اســالمی	
بایســتی	بــه	عنــوان	مبنــای	علــوم	انســانی	قــرار	مــی	گیرنــد	تــا	
بتواننــد	پاســخگوی	نیــاز	بشــر	باشــند	وگرنه	نــگاه	ناقصــی	خواهد	
ــرای	نیازهــای	آدمــی	نخواهــد	داشــت	. ــی	ب ــود	کــه	جوابگوی ب

ــی و بهــره  ــوم دین ــه عل ــرای مراجعــه بیشــتر ب || ب
ــانی  ــوم انس ــمند در عل ــوم ارزش ــن عل ــری از ای گی

ــام داد ؟ ــوان انج ــی ت ــی م ــه کارهای چ
ــتری	 ــتحکام	بیش ــد	اس ــگاه	بای ــوزه	و	دانش ــن	منظورح ــرای	ای ب
پیــدا	کننــد	و	شــورای	عالــی	انقــالب	فرهنگــی	و	مراکــز	دینــی	و	
فرهنگــی	بایــد	بــه	ســمت	اســالمی	شــدن	دانشــگاه	هــا	برونــد	تا	

ــه	ایــن	اهــداف	دســت	یافــت. ــوان	ب بت

الله افتخاری در گفتگو با مهر:

محتوای علوم قرآنی کمک زیادی به اشباع دانش بشری می کند
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ـــو گـفتــگـ

علی حرب یکی از اندیشمندان مشهور جهان عرب است. 
او به زعم خود می خواهد میان سنت بومی اسالمی و نگاه 
های پست مدرن ترکیب کند. آشنایی با آرای حرب و 
اینکه او در پروژه ای که برای خود تعریف کرده تا چه حد 
موفق بوده، هدف ما از مصاحبه با هادی بیگی ملک آباد 

پژوهشگر اندیشه معاصر مسلمین بوده است:

|| لطفــا یــک معرفــی اجمالــی از علــی حــرب 
بفرماییــد و اینکــه چــه جایگاهــی در جهــان عــرب 

دارد.
ــد	دهــه	40	میــالدی	اســت.	در	جنــوب	لبنــان	 علــی	حــرب	متول
در	یــک	خانــواده	شــیعی	متولــد	شــده.	خــودش	در	کتابــی	کــه	بــه	
عنــوان	زندگــی	نامــه	نوشــته	شــده،	بــه	بخشــی	از	ویژگــی	هــای	
شــخصی	خــودش	و	بخشــی	از	نحــوه	تکویــن	و	پــرورش	فــردی	
ــوع	 ــی	اش	از	مذهــب،	ن و	اجتماعــی	اش	اشــاره	دارد	و	نحــوه	تلق
ارتباطــش	بــا	پــدرش	و	اطرافیانــش،	نحــوه	نگاهــی	که	بــه	جهان	
داشــته	را	بیــان	مــی	دارد.	نکتــه	جالــب	ایــن	کتــاب	این	اســت	که	
وی	بســیار	بــی	پــرده	صحبــت	مــی	کنــد	و	بــه	بیــان	مباحثــی	که	

معمــوال	اندیشــمندان	بــه	زبــان	نمــی	آورنــد	وارد	مــی	شــود.
ــاب	 ــدم	در	کت ــو	دی ــبیه	روس ــان	را	ش ــن	ایش ــت	م ــن	جه از	ای
ــح	 ــی	صری ــات	خیل ــاب	اعتراف ــم	در	کت ــو	ه ــات«،	روس »اعتراف
اتفاقاتــی	را	کــه	در	کودکــی	برایــش	افتــاده	بیــان	مــی	کنــد	حتــی	
ــی	 ــی	ایجــاد	م بعضــی	مســائل	کــه	گفتن	شــان	حساســیت	های
ــاب	»خطــاب	 ــی	حــرب	هــم	در	کت ــد.	عل ــان	مــی	کن ــد	را	بی کن
الهویــه«	کــه	زندگــی	نامــه	و	ســیر	تحــوالت	فکــری	و	معرفتــی	
اش	را	بیــان	مــی	کنــد،	بــدون	پــرده	صحبــت	مــی	کنــد.	آن	طــور	
ــی	 ــت	مذهب ــه	تربی ــی	ب ــدرش	خیل ــد:	پ ــی	گوی ــودش	م ــه	خ ک
ــا	 ــا	را	ب ــرد	آنه ــی	ک ــعی	م ــت	و	س ــد	داش ــواده	تقی ــای	خان اعض
معــارف	و	مضامیــن	مذهبــی	بــار	بیــاورد.	جایــی	اشــاره	مــی	کنــد	
کــه	پــدرم	صبــح	هــا	مــا	را	بــا	صــدای	اذان	بیــدار	مــی	کــرد.	ولــی	
مــی	گویــد	از	ابتــدا	همیشــه	بیــن	مــن	و	پــدرم	تضادهــا	و	تقابــل	
ــول	 ــود	و	نمــی	توانســتم	بعضــی	از	حــرف	هایــش	را	قب ــی	ب های
کنــم.	نمــی	توانســتم	بعضــی	از	مفاهیــم	پذیرفتــه	شــده	و	مســلم	

ــم. ــرای	خــودم	هضــم	کن در	ذهــن	او	را	ب
ــش	را	در	رشــته	 ــن	حــال	و	هــوا	باالخــره	تحصیالت ایشــان	در	ای
فلســفه	در	دانشــگاه	امریکایــی	بیــروت	پــی	مــی	گیــرد.	تــا	آن	جــا	
کــه	مــن	ایشــان	را	مــی	شناســم	و	در	کتــاب	هایــی	کــه	راجــع	بــه	
ــری	را	 ــه	دکت ــده	ام	متوجــه	نشــدم	ک ایشــان	نوشــته	شــده	خوان
کجــا	گرفتــه	انــد،	هیــچ	وقــت	خــودش	هــم	اشــاره	نمــی	کنــد.	
ولــی	بــا	فلســفه	آشناســت	و	بــا	فلســفه	غــرب	هــم	آشــنایی	دارد.	
بعضــی	جاهــا	هــگل	را	نقــد	مــی	کنــد،	مقالــه	مســتقلی	در	نقــد	
کانــت	دارد.	بــا	او	گالویــز	مــی	شــود	و	او	را	نقــد	مــی	کنــد	و	مــی	
گویــد	شــرط	امکانــی	کــه	کانــت	دارد	خــود	شــروط	امکانــش	را	
نادیــده	گرفتــه.	یــک	وقتی	بــه	هوســرل	میرســد		ونهایــت	مطاف	
فکــری	او	را	تاکیــد	بــر	ماهیــات	محضــه	کــه	ســخنی	نــه	چنــدان	
نــو	اســت	معرفــی		مــی	کنــد	.	بــا	اینکــه	خــودش	مــی	گویــد	من	
ــا	نیچــه	هــم	 ــا	ب ــت	ه ــی	بعضــی	وق ــر	از	نیچــه	هســتم	ول متاث
ــخره	 ــاد	س ــه	ب ــرد	«	او	را	ب ــده	ی	»ابرم ــود		و	ای ــی	ش ــر	م درگی
مــی	گیــرد.	در	مجمــوع	معلــوم	اســت	کــه	وی	آثــار	فوکــو،	کواین،	
ــا	 ــا	آن	ه ــده	و	ب ــدا	و	بیشــتر	فالســفه	غــرب	را	خوان ــی،	دری رورت

ــنایی	دارد. آش
ــد	و	 ــی	کن ــل	نم ــک	عم ــی	آکادمی ــتارش	خیل ــرب	در	نوش ح
طــوری	آن	هــا	را	بیــان	میکنــد	کــه	تقریبــا	همــه	فهــم	باشــد.	این	
ــده	مــی	شــود.	 مســئله	گاهــی	حســن	اســت	و	گاهــی	عیــب	دی
اینکــه	بــرای	عامــه	مــردم	قابــل	فهــم	اســت	نکتــه	مثبتــی	اســت	
ــد	 امــا	بعضــی	وقــت	هــا	آن	هایــی	کــه	رویکــرد	آکادمیــک	دارن
خیلــی	بــه	کارهــای	حــرب	اهمیــت	نمــی	دهند	و	مــی	گوینــد	این	
بیشــتر	ادبیــات	ژورنالیســتی	دارد.	)فعــال	فضــای	تکویــن	فکری	و	

اجتماعــی	ایشــان	را	بحــث	مــی	کنیــم(	ایشــان	مــدت	زیــادی	در	
فرانســه	زندگــی	کــرده	و	بــا	فضــای	فکــری	آن	هــا	آشــنا	شــده	با	
ــالدی	فرانســه	حشــر	و	 ــج	دهــه	۷0		می فیلســوفان	مطــرح	و	رای

نشــر	داشــته	و	از	آن	هــا	متاثــر	بــوده.
در	آن	دهــه	لویــی	اشــتراوس،	فوکــو	و	دریــدا	دارای	حضــور	فکری	
پــر	رنگــی	هســتند.	ایــن	هــا	کســانی	هســتند	کــه	در	دهــه	۷0	و	
ــادی	در	فضــای	فکــری	فرانســه	و	 ــر	زی ــالدی	تاثی ــی	80	می حت
حتــی	در	خــارج	از	مرزهــای	فرانســه	داشــته	انــد.	اگــر	امریــکا	را	از	
نظــر	فکــری	و	سیاســی	ابرقــدرت	جهــان	در	دهــه	هفتــاد	بدانیــم	
بــه	لحاظ	فکــری	همیشــه	متاثــر	از	فضــای	فکری	فرانســه	بــوده.	
بــه	لحــاظ	اقتصــادی،	سیاســی	و	نظامــی	آن	هــا	پیشــتازند	امــا	به	
لحــاظ	فکــری	متاثــر	از	فضــای	فکــری	فرانســه	هســتند	و	حتــی	
ــا	برخــی	از	شــخصیت	هــای	دهــه	۷0ـ80	 ــی	ه ــن	امریکای همی
ــد	و	منتشــر	 ــرورش	دادن ــد	و	افکارشــان	را	پ فرانســه	را	رشــد	دادن

ــد. کردن
خـود	حـرب	در	نوشـته	هایـش	دارد	کـه	من	اوایلـی	که	به	فرانسـه	
رفتـم	فضـای	فکـری	و	فرهنگی	آنجـا	بسـیار	برایم	خوشـایند	بود.	
حـس	مـی	کـردم	عامـل	فالکـت	و	عقـب	ماندگـی	کشـورهای	
اسـالمی	همـان	فرهنگی	اسـت	کـه	دارنـد،	نگاهـی	اسـت	که	به	
پدیـده	ها	و	زنـان	و	پیشـرفت	دارند.	فضای	فرانسـه	مرا	به	سـمتی	
مـی	برد	که	به	فرهنگ	و	آداب	و	رسـوم	خودم	پشـت	کنـم	و	ارزش	
هـای	فرهنـگ	فرانسـوی	خیلـی	برایـم	خوشـایند	جلوه	مـی	کرد.	
نحـوه	آزادی	و	حضـور	زنـان	در	فرانسـه	و	حضورشـان	در	بعضـی	
مـکان	هـای	خاص	را	مـی	رفتـم	و	می	دیـدم	و	برایم	بسـیار	جالب	

توجـه	بود.
ــه	 ــته	ب ــه	داش ــادی	ک ــه	ایشــان	در	تطــورات	فکــری	زی ــا	اینک ت
فرهنــگ	بومــی	خــودش	متمایــل	مــی	شــود.	در	مجمــوع	علــی	
حــرب	بــه	لحــاظ	فکــری	وضعیتــی	دوگانــه	دارد،	از	یــک	طــرف	
متعلــق	بــه	ســنت	فلســفی	خــود	مــا	هســت،	متعلــق	بــه	فضایــی	
اســت	کــه	فارابــی	و	صدرالمتالهیــن	در	آن	حضــور	دارنــد	و	
حتــی	مــدت	هــا	کتــاب	هــای	فارابــی	را	در	دانشــگاه	امریکایــی	
ــان	 ــای	ایش ــته	ه ــن	در	نوش ــرده	و	م ــی	ک ــس	م ــروت	تدری بی
دیــدم	ارجاعاتــی	بــه	کارهــای	مالصــدرا	هــم	دارنــد	و	بــا	برخــی	
اندیشــمندان	ایرانــی	خــاص	مثل	داریــوش	شــایگان	و	...	آشــنایی	

هایــی	دارد.	بــه	منظومــه	مــال	هــادی	دیــده	ام	در	کتــاب	هایــش	
ارجــاع	مــی	دهــد.	در	مجمــوع	آبشــخور	فکــری	دوگانــه	ای	دارد.
ــده	 ــرده	و	دی ــه	ک ــوب	مطالع ــی	را	خ ــن	عرب ــرف	اب ــک	ط از	ی
ــک	 ــی	فصــوص.	از	ی ــام	دارد	و	حت ــی	اهتم ــات	خیل ــه	فتوح ام	ب
ــوی	 ــری	فرانس ــای	فک ــدش	در	فض ــی	از	رش ــم	بخش ــرف	ه ط
اتفــاق	افتاده،بــه	طــور	خــاص	در	فضــای	ســاختارگرایی	و	
پساســاختارگرایی	فرانســوی.	اینطــور	شــخصیت	دوگانــه	ای	دارد.	
ــه	 ــد	فکــری	اش	نشــان	مــی	دهــد	کــه	بعضــی	وقــت	هــا	ب رون
ســمت	فرهنــگ	و	ســنت	بومــی	و	اســالمی	مــی	چرخــد	و	گاهــی	
ــن	مســیر	نقدهایــش	هــم	 ــه	ســوی	فرهنــگ	فرانســوی.	در	ای ب
دوگانــه	اســت	گاهــی	نقدهایــش	را	متوجــه	فرهنــگ	فرانســوی	و	
غربــی	مــی	کنــد	و	گاهــی	هــم	نقدهایــی	متوجــه	فرهنــگ	بومی	
و	اســالمی	مــی	کنــد.	ولــی	در	مجمــوع	خــودش	بــه	ســمتی	مــی	

ــد. ــه	ده ــدل	فکــری	ارائ ــک	م ــه	ی رود	ک
ــرب	در	 ــان	ع ــری	جه ــرب	در	فضــای	فک ــترین	حضــور	ح 	بیش
ــه	 ــطه	اســت	ک ــن	واس ــه	ای ــم	ب ــن	ه ــت	ای ــر	اس ــور	الجزای کش
بعضــی	از	شــاگردان	حــرب	کــه	الجزایــری	بودنــد	راجــع	بــه	حرب	
ــان	نامــه	در	 ــاب	و	پای ــا	کت ــد	ت ــه	مــی	نوشــتند.	چن ــاب	و	مقال کت

ــه	حــرب	نوشــته	شــده. ــر	راجــع	ب دانشــگاه	هــای	الجزای
	یکـی	از	شـاگردان	ایشـان	دکتـر	شـوقی	الزیـن	کـه	نمـی	دانـم	
مسـتقیم	شـاگردش	بوده	یـا	نـه	متاثر	از	ایشـان	اسـت.	ایـن	آقای	
دکتـر	شـوقی	در	فرانسـه	درس	خوانده	اسـت.	متفکر	جوانی	اسـت	
کـه	تـازه	وارد	فضـای	فکـری	شـده	و	تقریبـا	صاحب	پروژه	اسـت	
و	در	ترویـج	آرای	حـرب	خیلـی	تاثیـر	دارد	و	حتـی	یکـی	از	کتـاب	
هـای	ایشـان	را	به	زبـان	فرانسـوی	ترجمه	کـرده،	کتـاب	»حدیث	
النهایـات«	گویـا	در	یکـی	از	دانشـگاه	هـای	فرانسـه	متن	درسـی	

یکـی	از	مقاطـع	تحصیلـی	هم	هسـت.
ــی	 ــرب	را	نم ــا	کســی	ح ــران	تقریب ــا	در	ای ــری	م در	فضــای	فک
ــه	 ــت	مصاحب ــرب	هس ــه	ح ــع	ب ــه	راج ــن	کاری	ک ــد.	اولی شناس
ــنفکران	و	 ــی	روش ــپ	شناس ــه	تی ــع	ب ــان	راج ــا	ایش ــوده	ب ای	ب
ــه	 ــه	نظری ــع	ب ــود	راج ــه	ای	ب ــه	مقال ــده	ک ــم	ش ــری	ه کار	دیگ
اجتماعــی	ایشــان	کــه	مــن	بــرای	همایــش	ملــی	علــم	اجتماعــی	
مســلمین	نوشــتم	و	منتشــر	شــده	دیگــر	کاری	در	ایــران	راجــع	به	

ــده. وی	نش
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ـــو گـفتــگـ

ــد از یــک طــرف پســت مــدرن  || اینکــه مــی گویی
اســت و از ســوی دیگــر وابســته به ســنت اســالمی 
را بــاز کنیــد و بفرماییــد از چــه جنبــه هایــی بــه این 
ــه آن  ــائلی ب ــه مس ــد و در چ ــش دارن ــرف گرای ط

ــرف؟ ط
عبدالکبیــر	خطیبــی	یــک	اندیشــمند	مغربــی	اســت،	یــک	
ــه	 ــد	دوگان ــن	نق ــرد	م ــد:	رویک ــی	گوی ــه	م ــی	دارد	ک اصطالح
ــالمی.	 ــی	و	اس ــنت	بوم ــد	س ــم	نق ــرب	و	ه ــد	غ ــم	نق ــت.	ه اس
ــد	باشــد؟	بخشــی	را	از	ســنت	 ــی	توان ــد	چــه	م ــن	نق ســرمایه	ای
ــی	حــرب	 ــد.	در	مــورد	عل ــای	جدی ــرد	و	بخشــی	را	از	دنی مــی	گی
بــه	نظــرم	ایــن	طــور	اتفــاق	مــی	افتــد	کــه	همیشــه	مــاده	ایشــان	
از	ســنت	اســالمی	اســت	ولــی	صورتــش	را	از	مفاهیــم	و	روش	هــا	
و	رویکردهــای	دنیــای	جدیــد	مــی	گیــرد.	معمــوال	شــیوه	پــروژه	
فکــری	ایشــان	ایــن	اســت	کــه	ســعی	مــی	کنــد	بــا	آن	ابــزار	ایــن	
مــاده	را	خوانــش	کنــد.	ایــن	بــه	معنــای	بــی	اعتنایــی	کامــل	بــه	
ایــن	مــاده	اســالمی	نیســت،	اتفاقــا	مــی	خواهــد	بگوید	در	شــرایط	
جدیــد	بایــد	دو	طــرف	را	نقــد	کنیــم	هــم	ســنت	بومــی	و	اســالمی	
و	هــم	فضــای	فکــری	و	فرهنگــی	غــرب	مــدرن	را،	ولــی	در	عمل	
ایــن	اتفــاق	مــی	افتــد	کــه	ایشــان	مفاهیــم	و	ابزارهــا	را	از	دنیــای	

جدیــد	مــی	گیــرد	و	مــاده	اش	یــک	مــاده	اســالمی	اســت.
ــی	 ــالمی	و	بوم ــگ	اس ــه	فرهن ــی	ب ــان	وقت ــال،	ایش ــرای	مث 	ب
خــودش	رجــوع	مــی	کنــد،	ابــن	عربــی	و	میــراث	تصــوف	خیلــی	
برایــش	جالــب	جلــوه	مــی	کنــد.	چــه	برخــوردی	بــا	آن	مــی	کند؟	
ــه	 ــی	و	دیرین ــی	از	تبارشناس ــی	و	بخش ــازی	دریدای ــم	واس مفاهی
شناســی	فوکــو	را	بــر	ایــن	مــاده	تصــوف	و	میــراث	عرفانــی	بــار	
مــی	کنــد	و	یــک	خوانــش	جدیــدی	از	ایــن	میــراث	تصوفــی	ارائه	
مــی	دهــد.	اینجاســت	کــه	مــی	گویــم	ایشــان	هــم	از	دو	طــرف	
ــد.	معمــوال	 اســتفاده	مــی	کنــد	و	هــم	دو	طــرف	را	نقــد	مــی	کن
ایــن	طــور	خوانــش	منجــر	بــه	قداســت	زدایــی	و	عرفــی	ســازی	
ــع	 ــی	راج ــض	فاراب ــه	فی ــال	نظری ــرای	مث ــود.	ب ــی	ش ــراث	م می
بــه	بحــث	معنــا	و	علــم	اســت	و	اینکــه	صــورت	هــای	معرفتــی	
از	عالــم	بــاال	توســط	مفیــض	الصــور	بــه	فاعــل	شناســا	ارائــه	مــی	
شــود،	ایشــان	ســعی	مــی	کنــد	از	نظریــه	فیــض	یــک	خوانــش	
مــدرن	ارائــه	دهــد	کــه	نظریــه	را	از	روح	خــود	خالــی	مــی	ســازد	
و	چیــزی	بــه	نــام	نظریــه	فیــض	باقــی	نمــی	مانــد.	یعنــی	رابطــه	
طولــی	کــه	در	بحــث	افاضــه	صــور	و	تولیــد	معنــا	هســت	باقــی	
نمــی	مانــد	و	فقــط	از	الشــه	اش	اســتفاده	مــی	کنــد،	از	مفاهیــم	

ــش. ــتدالل	های و	اس
ــد	 ــی	کن ــون	اعــالم	م ــا	اینکــه	خــود	حــرب	در	جاهــای	گوناگ ب
بــه	هیــچ	طــرف	فکــری	وابســتگی	نــدارم	و	خــودم	را	اســیر	هیــچ	
طرفــی	)نــه	بومــی	و	نــه	غربــی(		نمــی	کنــم	امــا	اینگونــه	اتفــاق	
ــزار	مــدرن	خوانــش	 ــا	یــک	اب مــی	افتــد	کــه	میــراث	بومــی	را	ب
ــش	 ــه	خوان ــن	اســت	ک ــن	ای ــن	جهــت	نظــر	م ــد،	از	ای ــی	کن م
هــای	ایشــان	منجــر	به	پوشــیدن	یــک	لبــاس	نامتناســب	بــه	این	

ــح	ایــن	میــراث	مــی	شــود. میــراث	و	حتــی	گاهــی	ذب

ــم  ــری ه ــای فک ــش ه ــرب چرخ ــی ح ــا عل || گوی
داشــته اســت. لطفــا در ایــن بــاره توضیــح بفرمایید.
ــاظ	 ــه	لح ــرب	ب ــم	ح ــد	بگوی ــوال	بای ــن	س ــه	ای ــل	از	ورود	ب قب
انتســاب	جریانــی	و	گفتمانــی	کجاســت؟	چطــور	در	ایــن	جریــان	
قــرار	گرفتــه	و	در	ایــن	جهــان	چــه	تحــوالت	و	چرخــش	هایــی	
ــته	فیلســوفان	 ــزء	دس ــش	را	ج ــرب	و	همفکران ــی	ح ــته؟	عل داش
اختــالف	تعریــف	مــی	کننــد.	فیلســوف	اختالف	فیلســوفی	اســت	
کــه	رویکــرد	دیونوسوســی	دارد،	مثــل	نیچــه.	در	یونان	باســتان	دو	
خــدا		در	ضمــن	خدایــان	دیگر	بــوده	انــد؛	یکــی	آپولــون	و	دیگری	
ــوده	و	 ــده	ب ــون	و	قاع ــم	و	قان ــدای	نظ ــون	خ ــوس.	آپول دیونوس

ــال. ــی	نظمــی	و	خی ــزل	و	ب دیونوســوس	خــدای	شــراب	و	تغ
ــی،	 ــری،	اخالق ــراث	فک ــه	می ــد	نیچ ــوفانی	مانن ــر	فیلس ــه	نظ ب
عقالنــی	و	تمدنــی	کــه	ایــن	دو	هــزار	ســال	شــکل	گرفتــه،	حــول	

ــالق	 ــد	اخ ــی	گوین ــی	م ــه.	حت ــکل	گرفت ــی	ش ــرد	آپولون رویک
مســیحیت	حــول	همیــن	رویکــرد	شــکل	گرفتــه.	اخالقــی	کــه	
بــه	دنبــال	یــک	نظــم	اســت	و	از	بــی	نظمــی	گریــزان	اســت.	بــه	
ــر	دســتان	 ــه	ب ــن	اســت	ک ــال	ای ــارت	نیچــه	ای،	اخــالق	دنب عب
ــو	 ــاورد	و	جل ــی	دربی ــب	منظم ــر	زده	و	او	را	در	قال ــرد	زنجی ابرم

ــرد. ــروز	اراده	اش	را	بگی ــت	و	ب خالقی
در	رویکــرد	آپولونــی	فیلســوفان	بــه	دنبــال	منظــم	کــردن	اندیشــه	
ــی	 ــه	چیزهای ــد	و	ب ــار	بزنن ــه	را	کن ــات	اندیش ــی	اختالف ــد.	یعن ان
ــفی	 ــیک	فلس ــنت	کالس ــر	در	س ــن	ام ــندکه		ای ــترک	برس مش
مشــترکات	مــی	شــود	کــه	مثــال	همــان	ماهیــات	مــی	شــوند.	این	
ــا	اخــذ	مشــترکات	حاصــل	میشــود.	شــما	 ماهیــت	در	حقیقــت	ب
وقتــی	ماهیــت	داشــتی	مــی	توانــی	اصــل	تاســیس	کنــی.	آنــگاه	
بایــد	آن	را	بــا	مــوارد	خــاص	خــود	در	زمــان	هــای	دیگــر	تطابــق	
دهنــد،	یعنــی	منطــق	متناســب	بــا	ایــن	اصــول	تطابــق	اســت	و	

ــذا	نظریــه	صــدق	منطــق	ارســطویی	تطابــق	اســت. ل
	امــا	فیلســوفان	دیونوسوســی	و	فیلســوفان	اختــالف	دنبــال	اخــذ	
مشــترکات	نیســتند	بلکــه	دنبــال	اخــذ	اختالفــات	هســتند	و	نکته	
ای	کــه	اینجــا	دارنــد	ایــن	اســت	کــه	مــی	گوینــد	ســاخت	واقعیت	
ــی،	تمایــزی	و	اختالفــی	اســت،	نمــی	شــود	 یــک	ســاخت	تفاوت
بــه	واقعیــت	بــا	اخــذ	مشــترکات	دسترســی	یافــت.	از	ایــن	جهــت	
دیگــر	نبایــد	دنبــال	منطــق	ماهیــت	و	تطابق	باشــید،	یــک	منطق	
ــی	 ــی	م ــد.	بعض ــد	کنی ــد	تولی ــرد	را	بای ــن	رویک ــا	ای ــب	ب متناس
ــی.	خــود	حــرب	دوســت	 ــرت،	منطــق	تحویل ــد	منطــق	کث گوین
ــی	حــرب	خــودش	را	جــزو	 ــی«.	عل ــد	»منطــق	تحویل دارد	بگوی
ــاره	وی	هــم	 ــدر	ب ــد	و	نظــر	دیگران فیلســوفان	اختــالف	مــی	دان

همینطــور.
	فیلسـوفان	اختـالف	معمـوال	خصوصیاتـی	دارنـد	مثـال	خیلـی	
منظم	نمی	نویسـند.	نوشـته	هایشـان	خیلی	انسـجام	نـدارد	و	مثل	
فیلسـوفان	کالسـیک	نیسـتند	کـه	یـک	کتـاب	را	از	اول	تـا	آخـر	
بنویسـند.	معمـوال	یـک	پراکنده	نویسـی	هایـی	دارند،	اهـل	قاعده	
نیسـتند.	مثل	نوشـته	هـای	نیچه	کـه	هیچ	سـبک	و	سـیاق	و	متد	
تعریـف	شـده	ای	ندارنـد	و	یـک	گزیـده	گویـی	هایی	اسـت	،	ولی	
خـب	بـار	معرفتـی	دارد.	علی	حرب	در	این	فضا	بیشـترین	اشـتراک	

را	بـا	فضـای	فکـری	جدیـد	در	دریدا	مـی	بیند.
ــه	 ــت.	در	ده ــه	اس ــدا	نیچ ــری	دری ــای	فک ــه	ه ــی	از	ریش یک
ــته	و	 ــوری	داش ــروز	و	ظه ــدا	ب ــوده،	دری ــه	در	فرانســه	ب ــی	ک های
از	ایــن	جهــت	خیلــی	بــه	رویکــرد	دریــدا	نزدیــک	مــی	شــود.	این	
نزدیکــی	صرفــا	ریشــه	هــای	غیــر	بومــی	نداشــته	اســت.	ایشــان	
از	طرفــی	عالقمنــدی	خوبــی	بــه	میــراث	تصوفــی	و	عرفانــی	دارد	
ــد	 ــاس	جدی ــراث	را	در	لب ــن	می ــد	ای ــی	توان ــد	م ــی	کن و	حــس	م
بازتولیــد	کنــد.	فکــر	مــی	کند	فلســفه	اختــالف	نیچــه	و	واســازی	
دریــدا	ایــن	اجــازه	را	بــه	او	مــی	دهــد	کــه	ایــن	لبــاس	را	در	یــک	
طــرح	جدیــد	و	نوینــی	بازتولیــد	کنــد.	مشــابهت	هایــی	را	در	ایــن	
دو	رویکــرد	مــی	بینــد	و	فکــر	مــی	کنــد	مــی	شــود	ایــن	هــا	را	بــا	
هــم	جمــع	کــرد.	در	اینجــا	کاری	کــه	مــی	کنــد	ایــن	اســت	کــه	
ابــزار	و	شــیوه	و	رویــه	را	از	غــرب	مــدرن	مــی	گیــرد	و	مــاده	بومــی	
را	بازتولیــد	و	بازتعریــف	مــی	کنــد	و	مــی	خواهــد	ارائــه	جدیــدی	از	
آن	داشــته	باشــد	کــه	معمــوال	یــک	خوانــش	عرفــی	ســاز	اســت.

ــوان  ــه عن ــی ب ــنت بوم ــه س ــت ب ــود گف ــی ش ||نم
ــد؟ ــی کن ــگاه م ــژه ن اب

چـرا.	سـنت	را	ابـژه	مـی	کنـد.	ولـی	نمی	شـود	گفـت	کامـال	ابژه	
سـازی	اسـت.	ایشـان	به	دنبال	این	اسـت	که	به	زعم	خـودش	این	
سـنت	را	یک	طـوری	زنده	نگـه	دارد	و	برای	دنیای	جدیـد	هم	آماده	
کنـد.	ایشـان	در	جایـی	می	گویـد	هیچ	کسـی	نمی	توانـد	از	بعضی	
اصـول	و	ثوابـت	صـرف	نظـر	کند.	بخشـی	از	ایـن	اصـول	و	ثوابت	
همـان	خزینـه	فرهنگـی	و	دنیـای	معانـی	و	نمادهایی	هسـتند	که	

انسـان	از	میـراث	خودش	بـه	ارث	مـی	برد.
وی	مــی	گویــد	ایــن	هــا	ثوابــت	هســتند	و	در	اندیشــه	اش	امــور	
ــی	 ــن	جــزء	تناقضــات	اســت.	شــما	وقت ــرد.	ای ــی	پذی ــت	را	م ثاب

پســت	مــدرن	باشــی	بعضــی	امــور	ثابــت	را	نمــی	توانــی	بپذیــری	
ــه	 ــیم	ک ــن	باش ــال	ای ــد	دنب ــه	بای ــد	همیش ــرب	میگوی ــی	ح .ول
ــم	 ــرار	دهیــم	و	ســعی	کنی ــت	را	در	شــرایط	بهتــری	ق اصــول	ثاب
ــه	مــی	 ــدی	کــه	از	آن	هــا	ارائ ــا	تعاریــف	جدی ــن	اصــول	ب ــه	ای ب
ــرای	 ــم	ب ــدی	کــه	از	آن	هــا	مــی	کنی ــاع	هــای	جدی ــم	و	دف دهی
شــرایط	جدیــد	اجــازه	بــروز	و	ظهــور	بدهیــم.	اگــر	اصــول	و	ثوابت	
کــه	خزینــه	فرهنگــی	و	ســرمایه	نمادهــا	و	معانــی	اســت	بــه	یک	
شــکل	تعریــف	و	ارائــه	شــود	باعــث	جمــود	مــی	شــده		و	ســبب	
مــی	شــود	خــود	ایــن	ثوابــت	قفــل	هایــی	بــر	ذهــن	و	زبــان	مــا	

شــوند	و	راه	پیشــرفت	مــا	را	ســد	کننــد.
ــا	و	 ــول	گراه ــه	اص ــان	ب ــه	ایش ــی	ک ــی	از	اتهامات ــه	یک کماینک
ــد	ایــن	اســت	کــه	ایــن	هــا	 بنیادگرایــان	جهــان	اســالم	مــی	زن
ــاز	 ــد	ب ــرایط	جدی ــت	را	در	ش ــول	و	ثواب ــن	اص ــد	ای ــی	خواهن نم
ــه	شــده	در	شــرایط	 ــن	هــا	همــان	تعریــف	ارائ ــد.	ای تعریــف	کنن
ــی	 ــت	نم ــچ	وق ــت	هی ــن	جه ــد	و	از	ای ــا	دارن ــته	را	از	آن	ه گذش
تواننــد	در	فضــای	جدیــد	یــک	شــرایط	مطلوبــی	داشــته	باشــند.	
همیشــه	حالــت	عقــب	گــرد	دارنــد.	بــا	ایــن	وضعیــت	بــا	ریشــه	
هــای	تصوفــی	و	دریدایــی	و	فضــای	پساســاختارگرایی	فرانســوی		
شــروع	بــه	بازتولیــد	و	نوشــتن	و	تعریــف	یــک	پــروژه	فکــری	می	
کنــد.	ایشــان	مــی	گویــد	اســم	پــروژه	مــن	نقــد	نــص	و	نقــد	متن	
اســت.	مــی	گویــد	ایــن	بــر	نقــد	عقلــی	کــه	جابــری	مــی	گویــد	
برتــری	دارد.	بــه	دالیلــش	نمــی	پــردازم	ولــی	ایشــان	مــی	گویــد	
دنیــای	عــرب	بــا	مــن	وارد	مرحلــه	نقــد	نــص	شــد	و	بــا	جابــری	

وارد	نقــد	عقــل	شــد.
مرحلــه	اول	فکــری	ایشــان	واقعــا	نقــد	نــص	اســت.	با	فیلســوفان	
ــا	همــه	 ــه	ب ــر	مــی	شــود.	البت ــی	درگی غــرب	و		ومتفکــران	داخل
جریانهــا	و	افــراد	تمــام	رویکردهــا	درگیــر	می	شــود.	در	ایــن	کارزار	
رویکــرد	واســازانه	خــودش	را	کــه	یــک	نســخه	بومــی	از	آن	ارائــه	
مــی	دهد	بــه	کار	مــی	گیــرد.	اینجاســت	کــه	هوســرل	و	هایدگر	و	
دریــدا	را	نقــد	مــی	کنــد.	نیچــه	و	کانــت	و	هــگل	را	نقــد	مــی	کند.	
از	داخلــی	هــا	جابــری،	حســن	حنفــی،	طــه	عبدالرحمــن،	صــادق	
ــد	مــی	 جــالل	عــزم	،	محمــد	عمــاره	،	محمــد	شــحرور	و...را	نق
کنــد.	حتــی	گاهــی	دیــده	ام	دکترعبدالکریــم	ســروش	را	هــم	نقــد	
مــی	کنــد	چــون	بعضــی	نوشــته	هایــش	بــه	زبــان	عربــی	ترجمــه	

شــده.
بــه	هــر	حــال	مرحلــه	اول	فکــری	اش	مرحلــه	نقــد	متن	اســت.	در	
ایــن	مرحلــه	علــی	حــرب	یــک	متفکــر	خــالق،	نقــاد	و	دارای	یک	
دیســیپلین	مشــخص	اســت	و	نوشــته	هایــش	معمــوال	آهنگیــن	و	
فخیــم	اســت،	طنینــی	در	آن	هــا	هســت	و	بســیار	شــیرین	اســت.	
ــه	 ــک	مرحل ــه	ای	اش	را	ی ــری	و	اندیش ــه	فک ــن	مرحل ــه	ای هم

درخشــان	مــی	بیننــد.
مـا	کاری	بـه	ارزیابـی	محتوایـی	و	صحـت	و	سـقم	آن	نداریم	ولی	
مرحلـه	درخشـانی	بـوده.	وی	در	ایـن	مرحلـه	نقـادی		اسـت	کـه	
سـعی	می	کنـد	به	اصولـی	که	اعـالم	کرده	پایبند	باشـد	،	همیشـه	
از	اختـالف	و	تفـاوت	دفـاع	مـی	کنـد،	چـون	ایـن	هـا	جـزء	مبانی	
فکـری	اش	هسـتند	و	وضعیت	پسـت	مدرن	هـم	وضعیت	منطقی	
شـدن	اختـالف	و	تفـاوت	هاسـت	.ایشـان	در	ایـن	وضعیـت		از	آن	
دفـاع	می	کنـد	و	با	منطـق	ماهیت	و	منطـق	تطابقی	ضدیـت	دارد	
ولیکن	همیشـه	سـعی	می	کنـد	صداهـای	ناشـنیده	را	به	شـنیدن	
بیـاورد.	سـعی	می	کند	جاهایی	که	متفکـر	به	آن	وارد	نشـده	و	آن	را	
مسـکوت	گذاشـته	اسـتنطاق	کند.	سـعی	می	کند	وارد	حیطه	هایی	
شـود	که	جزء	جغرافیای	فکر	محسـوب	نمی	کردیـم	و	ممنوع	بوده		
که	کسـی	بـرود	و	درآن	جا	معانی	را	کشـف	و	صید	کنـد.	حرب	این	

طـور	متفکری	اسـت.
در	مرحلــه	دوم	ایشــان	وارد	مرحلــه	نقــد	فعــل	مــی	شــود.	در	نقــد	
فعــل	ایشــان	رویکــرد	عملــی	افــراد	و	موسســات	و	نهادهــا	را	نقــد	
مــی	کنــد.	از	نقــد	نــص	بــه	نقــد	کنــش	و	فعــل	مــی	آیــد.	در	ایــن	
مرحلــه	علــی	حــرب	از	آن	روش	علمــی	کــه	دارد	بــه	تدریــج	خارج	
مــی	شــود.	اندکــی	شــبیه	روزنامــه	نگارهــا	عمــل	مــی	کنــد	و	از	
ــرف	 ــه	دارد	آرام	آرام	ص ــی	ک ــی	علم ــول	و	مبان بعضــی	از	آن	اص
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ـــو گـفتــگـ

نظــر	مــی	کنــد	و	ایــن	در	تحلیــل	هایــی	کــه	در	دوره	نقــد	فعــل	
دارد	خیلــی	روشــن	خــودش	را	نشــان	مــی	دهــد.

ــات	را	در	 ــه	ادبی ــن	گون ــد	و	ای ــاع	کن ــودش	دف ــاید	خ ــه	ش البت
راســتای	پــروژه	فکریــش	معرفــی	کنــد	،	امــا	به	نظــرم	نتیجــه	کار	
حــرب	در	ایــن	دوره	درخشــان	نیســت.	در	وضعیــت	فعلــی	یعنی	در	
چنــد	ســال	اخیــر	تــا	کنــون	کــه	حالــت	افراطــی	مرحله	نقــد	فعل	
اســت	ایشــان	بــه	نحــوی	دارد	خودزنــی	فکــری	و	سیاســی	مــی	

کنــد.	بــه	یــک	انتحــار	فکــری	سیاســی	رســیده.
ــد	 ــه	ســوم	)نق ــن	مرحل ــه	مقایســه	نوشــته	هــای	ای در	حــدی	ک
فعــل	افراطــی	و	متعصبانــه(	با	تولیــدات	فکــری	مرحلــه	اول	اصال	
قابــل	مقایســه	نیســت،	نــه	عمــق	دارد	و	نــه	بــار	معرفتــی،	نه	یک	
روش	شناســی	قابــل	دفــاع	دارد	و	نــه	داده	هایــی	کــه	اســتفاده	می	
کنــد	داده	هــای	صحیحــی	اســت.	حتــی	تحلیــل	هایــی	کــه	ســر	
ایــن	داده	هــا	مــی	گــذارد	تحلیلهایــی	اســت	کــه	بــا	ادنــی	تاملــی	

فــرو	مــی	ریزنــد.

ــر  ــی سراس ــوف نگاه ــای تص ــی ه ــی از ویژگ ||یک
قدســی بــه عالــم اســت، علــی حــرب چطــور ایــن 

ــا نــگاه پســت مدرنــش جمــع مــی کنــد؟ را ب
ــه	 ــه	ب ــد	مراجع ــا	کردن ــدرن	ه ــه	پســت	م ــی	ک ــی	از	کارهای یک
بخشــی	از	قلمروهاســت	کــه	دنیــای	مــدرن	آن	هــا	را	به	رســمیت	
نمــی	شــناخت.	مثــال	مراجعــه	بــه	اســطوره	هــا،	شــهود	و	خزینــه	
هــای	فرهنگــی	اقــوام	مختلــف.	ایــن	کاری	اســت	که	دوره	پســت	
مــدرن	کــرده.	ولــی	چطــور	بــه	ایــن	هــا	فرصــت	بــروز	و	ظهــور	
ــه	هــم	 ــه	پســت	مدرنیت ــن	اســت	ک ــه	مهــم	ای ــی	دهــد؟	نکت م
مــی	خواهــد	یــک	خوانــش	ایــن	جهانــی	از	ایــن	مقــوالت	ارائــه	
دهــد.	و	ایــن	طــوری	نیســت	کــه	ایــن	هــا	را	در	همــان	قداســت	و	
اختصاصاتــی	کــه	خــود	ایــن	قلمروهــا	تعییــن	کــرده	انــد	بپذیــرد.
اگــر	فیلــم	تــروی	را	ببینیــد،	دقیقــا	یــک	روایــت	ســکوالر	از	یونان	
باســتان	اســت.	در	ایــن	فیلــم	روایــت	ایلیــاد	و	جنــگ	تروی	اســت.	
ــد،	 ــده	ان ــیده	ش ــر	کش ــه	تصوی ــم	ب ــن	فیل ــه	در	ای ــی	ک خدایگان
تمثــالت	اشــخاص	آن	دوران	بــوده	انــد	کــه	بــه	هــر	حــال	در	آن	
دوران	یــک	گوشــه	هایــی	از	تعالــی	در	آن	هــا	وجــود	داشــته	و	فــرا	
روندگــی	داشــته	انــد.	خلــق	یــا	اتصــال	بــه	ایــن	هــا	با	یــک	روش	
عقلــی	نبــوده	ولــی	همــان	روش	تخیلــی	و	تمثلــی	کــه	در	برابــر	
ایــن	الهــه	هــا	وجــود	داشــته	یــک	طــوری	آن	هــا	را	غیرزمینــی	

جلــوه	مــی	دادنــد.
ــی	و	 ــن	جهان ــال	ای ــی	کام ــگان	خدایان ــن	خدای ــم	ای ــن	فیل در	ای
بــدون	اشــاره	هــا	و	ابعــاد	غیرزمینــی	هســتند	و	کامــال	ســعی	مــی	
کنــد	یــک	روایــت	ســکوالر	از	آنهــا	ارائــه	دهــد.	پســت	مدرنیتــه	
ــان	مراجعــه	مــی	 ــه	تصــوف	و	عرف ــی	ب ــن	اســت.	وقت هــم	همی
کنــد	درســت	اســت	کــه	بــه	آن	اجــازه	ظهــور	و	بــروز	مــی	دهــد	
ــم	 ــا	مفاهی ــه	ب ــروزی	ک ــور	و	ب ــروزی؟	ظه ــور	و	ب ــی	چــه	ظه ول
ــر	و	 ــر	تصــوف	را	از	فیلت ــی	اگ ــش	شــده،	یعن ــد	خوان ــای	جدی دنی
صافــی	مفاهیــم	و	نگــرش	هــای	پســت	مــدرن	عبــور	دهیــد	یک	
وضعیــت	ایــن	جهانــی	پیــدا	مــی	کنــد	و	مراجعــه	ای	کــه	علــی	
حــرب	هــم	بــه	میــراث	تصــوف	دارد	هــر	چنــد	بــرای	زنــده	نگــه	

داشــتن	ایــن	میــراث	اســت	امــا	بــه	چــه	قیمتــی؟
ــل	 ــا	را	مث ــوزه	ه ــن	ح ــم	ای ــی	مفاهی ــی	بعض ــما	بیای ــه	ش اینک
ــده	 ــا	زن ــی	آی ــتفاده	کن ــری	و	از	آن	اس ــه	کار	بگی ــی	ب ــه	های الش
نگــه	داشــتن	ایــن	ســنت	محســوب	مــی	شــود	یــا	تخریــب	آن؟	
اینکــه	بخواهــی	جــای	پایــی	بــرای	رویکردهــای	جدیــد	در	ســنت	
ــه	نفــع	دنیــای	جدیــد	مصــادره	 خــودت	پیــدا	کنــی	و	آن	هــا	را	ب

ــاع	از	ســنت	اســت؟ ــی	دف کن
متفکریــن	مســلمان	وقتــی	یــک	نگــرش	مــدرن	را	مــی	پذیرنــد	
بــه	دنبــال	جــای	پــای	آن	در	میــراث	ســنتی	و	اســالمی	خودشــان	
مــی	گردنــد.	کســی	کــه	فلســفه	تحلیلــی	را	پذیرفتــه	دنبــال	جای	
ــا	 ــوان	ب ــق	و	همخ ــه	مطاب ــردد	ک ــی	گ ــراث	م ــن	می ــی	از	ای پای
فلســفه	تحلیلــی	باشــد.	یکــی	پدیــدار	شناســی	مــدرن	را	پذیرفتــه	
ــا	 ــبی	ب ــه	تناس ــردد	ک ــی	بگ ــای	پای ــال	ج ــد	دنب ــی	کن ــعی	م س

پدیــدار	شناســی	داشــته	باشــد	و	دقیقــا	علــی	حــرب	همین	اســت.	
واســازی	دریدایــی	را	مــی	پذیــرد	و	بــه	دنبــال	جــا	پایــی	بــرای	آن	
در	ســنت	اســت	و	بهتریــن	جــا	پــا	را	در	درون	ســنت	تصوفــی	ما	و	

مخصوصــا	در	میــراث	ابــن	عربــی	مــی	یابــد.
رویکـرد	الهـی	و	قدسـی	ای	کـه	عرفـان	و	تصـوف	مـا	دارد	بـا	
رویکـردی	که	واسـازی	دریـدا	دارد	چطور	می	تواند	مقایسـه	شـود؟	
ایـن	ها	جای	بحـث	دارد.	ولیکن	ایشـان	می	گوید	میراث	اسـالمی	
ما	پیشـتاز	اسـت.	مقولـه	دیفرانس	یـک	از	اساسـی	تریـن	مفاهیم	
دریـدا	اسـت،	دیفرانـس	همـان	تفـاوت	و	تعویق	اسـت	یعنـی	معنا	
همیشـه	با	یـک	سـازوکار	تفاوتی	تولید	می	شـود	و	همیشـه	هم	به	
تعویـق	مـی	افتد	یعنی	دهان	معنا	همیشـه	بـاز	اسـت	و	خواهد	آمد.	
ایشـان	در	باره	این	مفهوم	مـی	گوید	مرجئه	ما	همیـن	کار	را	کردند	
و	ارجـاع	دادنـد.	در	بحث	قضـاوت	بین	امام	علـی	و	معاویه	گفتند	ما	
ارجـاع	مـی	دهیم	بـه	قیامت.	دقیقـا	این	قضیـه	همان	ارجاع	اسـت	
وبـه	زبان	بـی	زبانـی	میگوید	انسـان	هـا	نمـی	توانند	بر	یـک	معنا	
قبض	و	سـیطره	پیـدا	کنند	و	لـذا	معنا	احالـه	و	ارجاع	پیـدا	می	کند.
یــا	بــرای	مثــال	در	بحــث	دیکانستراکشــن	یــا	همــان	تفکیک	می	
گویــد	مــا	ایــن	را	در	میــراث	خودمــان	داشــته	ایــم.	مثــال	اگر	شــما	
حــرف	را	خــوب	بــه	یــک	نوآمــوز	بیــان	کنیــد	مــی	گوییــد	فــک	
حــروف،	یعنــی	جــدا	از	هــم	و	شــفاف	قرائــت	کنیــد.	مــی	گویــد	
تفکیــک	این	اســت	کــه	بیاییــد	در	ســطح	معنــا	و	معانــی	را	هــم	از	
هــم	تفکیــک	و	بــاز	کنید.تکــه	تکــه	باز	کنیــم	تــا	بدانیم	شــفافیت	
هــا	و	تیرگــی	هایــش	کجاســت	و	کجایــش	تاریــک	اســت	و	بــه	
ــذا	در	ایــن	میــراث	هــم	مــی	شــود	تفکیــک	 آن	ورودی	نشــده.	ل
پیــدا	کــرد.	یکــی	از	چیزهایــی	کــه	رویکــرد	دریــدا	بــر	آن	مبتنــی	
اســت	بحــث	دوگانــه	هاســت.	دوگانــه	هایــی	مثــل	کفــر	و	ایمان،	
ــوا	و	فســق	و	 ــا	و	آخــرت،	تق ــر	و	مســلمان،	روح	و	جســم،	دنی کاف
فجــور.	چطــور؟	در	رویکــرد	عرفانــی	مــا	قضــاوت	هــای	حاســم	و	
نهایــی	بیــن	ایــن	دو	پدیــده	نمــی	کردنــد.	ایــن	دوگانــه	هــا	را	بــا	
حالــت	تســامح	مــی	نگریســتند	و	مــی	گفتنــد	مــرز	بیــن	کفــر	و	
ایمــان	خیلــی	هم	مشــخص	نیســت	نبایــد	یکــی	را	کامــال	کافر	و	

دیگــری	را	کامــال	مســلمان	دانســت.
ــا	 ــان		معن ــی	خودم ــراث	تصوف ــا	در	می ــه	ه ــن	دوگان ــی	ای یعن
ــال	اگــر	 ــد.	مث ــی	نمــی	کردن را	شــناور	نگــه	مــی	داشــتند	و	نهای
ــر	 ــودش	را	کاف ــت	خ ــی	داش ــرد	تصوف ــه	رویک ــود	ک ــی	ب فقیه
هــم	مــی	دانســت	چــه	برســد	بــه	اینکــه	کســی	را	تکفیــر	کنــد.	
صوفیــه	مــا	کســی	را	تکفیــر	نمــی	کننــد	و	ســعی	مــی	کنــد	بــا	
ــی	را	 ــدارای	اجتماع ــی	م ــطح	اعل ــازند.	در	س ــی	بس ــر	وضعیت ه
ــه	هــا	 ــه	شــناور	گذاشــتن	ایــن	دوگان ــن	امــر	ب ــد	و	ای مــی	پذیرن
بــر	مــی	گــردد.	یعنــی	بیــن	آن	هــا	قضــاوت	نهایــی	نمــی	کننــد	
کــه	چــه	کســی	مســلمان	اســت	و	چــه	کســی	کافــر.	چــه	کســی	
خــودی	اســت	و	چــه	کســی	غیرخــودی.	نگاهــی	بــا	ســعه	صــدر	
ــن	را	در	 ــا	ای ــد.	م ــا	دارن ــه	ه ــن	دوگان ــه	ای و	مســامحه	افراطــی	ب
دریــدا	داریــم.	یــک	کاری	کــه	دریــدا	بــرای	رســیدن	بــه	اهــداف	
ــرز	تاریخــی	 ــد	برداشــتن	م ــی	کن واســازی	و	دیکانستراکشــن	م
بیــن	ایــن	دوگانــه	هــا	اســت.	دوگانــه	جســم	و	روح،	دوگانه	انســان	
و	طبیعــت،	دوگانــه	کفــر	و	ایمــان،	دوگانــه	انســان	و	خداونــد	و...،	
ــه	و	ارجــاع	و	 ــا	آن	مکانیســم	احال ــا	واســازی	ب دیکانستراکشــن	ی
تعلیــق	و	تفــاوت	ایــن	دوگانــه	هــا	را	بــه	هــم	مــی	ریــزد	و	شــناور	
ــی	و	 ــراث	تصوف ــن	را	در	می ــا	ای ــرب	م ــر	ح ــه	نظ ــد.	ب ــی	کن م
عرفانــی	خودمــان	داریــم.	علــی	حــرب	فکــر	مــی	کنــد	بیــن	ایــن	
دو	مشــابهت	هایــی	اســت	و	مــی	خواهــد	جــای	پایــی	بــرای	آن	

ــد. ــدا	کن ــراث	خودمــان	پی هــا	درمی

ــالم و  ــان اس ــتند می ــه خواس ــانی ک ــده کس ||عم
ــد.  ــی بودن ــد صوف ــاد کنن ــازگاری ایج ــه س مدرنیت
ــا  ــزی ی ــای اندون ــت علم ــا در نهض ــن، ی ــال گول مث
ــردی  ــن رویک ــتان چنی ــادری در پاکس ــر الق طاه
ــه نظــر شــما ایــن مســاله دلیــل منطقــی  ــد. ب دارن
دارد کــه بیشــتر صوفیــان وارد ایــن فضــا می شــوند 

کــه بیــن مفاهیــم اســالمی و مــدرن یکســانی ایجاد 
ــد؟ کنن

بــه	نظــرم	بــه	خصوصیتــی	بــر	مــی	گــردد	کــه	میــراث	عرفانــی	و	
تصوفــی	مــا	بــه	لحــاظ	تاریخــی	داشــته.	در	ایــن	ســنت	قضــاوت	
نهایــی	نمــی	شــود،	جبهــه	گیــری	هــای	ســفت	و	ســخت	انجــام	
ــن	بخــش	از	ســنت	 ــی	در	ای ــه	تکثرگرای نمــی	شــود.	یــک	روحی
اســالمی	مــا	وجــود	دارد.	یعنــی	در	ایــن	میــراث	میتوانیــد	ببینیــد	
کافــر	و	مومــن	و	زندیــق	و		فیلســوف	و	فقیــه	همــه	بــا	هــم	مــی	

تواننــد	بنشــینند	و	حــرف	بزننــد	و	مــودت	بورزنــد.

||ولــی بــه لحــاظ معرفتی نــگاه سراســر قدســی ای 
کــه اهــل تصــوف بــه عالــم داشــتند خیلــی بــا نــگاه 

مــدرن زاویــه دارد.
درســت	اســت.	صوفــی	مــا	یــک	نــگاه	مقــدس	دارد.	تصــوف	مــا	
ــگاه	قدســی	اســت	و	تصوفــی	اســت	کــه	یــک	طرفــش	 یــک	ن
خــدای	متعــال	اســت،	حقیقــت	مطلــق	اســت.	ایــن	در	مقــام	فکــر	
و	نظــر	اســت	امــا	در	مقــام	عمــل	ایــن	نحــوه	نــگاه	کــه	روحــش	
فنــا	شــدن	و	خــود	را	ندیــدن	و	دوری	جســتن	از	تقســیم	و	تنجیس	
اســت،	در	عمــل	یــک	جهــت	گیــری	مداراجویانــه	بــه	صوفــی	مــا	
ــا	 ــی	ه ــوال	صوف ــت.	معم ــل	رصــد	اس ــخ	قاب ــن	در	تاری داده	و	ای
بیشــترین	مــدارا	را	بــا	دیگــری	داشــته	انــد،	ولــو	دیگری	مشــرک،	
مخالــف	و	...	وایــن	در	ســنت	گذشــته	مــا	وجود	داشــته.	بخشــی	از	
آن	بــه	ایــن	برمــی	گــردد	کــه	ایــن	هــا	تقریبــا	تمــام	قضیــه	را	بــه	
حقیقــت	مطلــق	واگــذار	مــی	کننــد	و	بــرای	تصمیــم	گیــری	هــا	و	
اراده	هــا	و	طبقــه	بنــدی	هــای	شــخصی	خیلــی	اعتبــار	قائــل	نمی	
ــی	 ــن	نحــوه	مــدارای	اجتماعــی	و	تکثرگرای ــه	نظــرم	ای شــوند.	ب
اجتماعــی	حتــی	گاهــی	بــه	تکثرگرایــی	معنایــی	کــه	در	آن	نحوه	

نــگاه	بــه	معنــا	و	طریقــت	وجــود	دارد	هــم	کشــیده	میشــود.
نکتــه	مهــم	در	ایــن	بــاره	ایــن	اســت	کــه	آیــا	یــک	صوفــی	واقعی	
)اگــر	اصــال	در	تاریــخ	وجــود	داشــته	باشــد(،	مــی	توانــد	همــه	را	در	
مقــام	حقیقــت	بــه	رســمیت	بشناســد؟	ایــن	قابــل	دفــاع	نیســت.	
ــل	 ــت	را	قاب ــت	شــد	و	حقیق ــه	حقیق ــل	ب ــی	قائ ــک	صوف ــر	ی اگ
دریافــت	دانســت	و	بــرای	رســیدن	بــه	آن	تــالش	کــرد،	در	یــک	
ــه	 ــت	را	ب ــف	آن	حقیق ــد	مخال ــد	بای ــاله	بخصــوص	اال	و	الب مس
رســمیت	نشناســد.	ایــن	در	بحــث	معرفتــی	اســت.	مــا	در	تصــوف	
خودمــان	انحرافاتــی	داشــته	ایــم	.برخــی	افــراد	بــی	تفــاوت	بــوده	
ــود	را	نداشــتند	و	 ــا	شــرایط	موج ــر	شــدن	ب ــای	درگی ــه	بن ــد	ک ان
ــدر	 ــا	شــرایط	بســازند.	چق ــر	نحــو	ممکــن	ب ــه	ه میکوشــیدند	ب
ــد	 ــی	بودن ــم	همــه	صوفــی	های ــی	داری صوفــی	ســاختگی	و	جعل
ــد	و	گاهــی	 ــدارای	اجتماعــی	دامــن	مــی	زدن ــه	فضــای	م کــه	ب
ایــن	مــدارای	اجتماعــی	را	بــه	مــدارا	و	پلورالیســم	در	حقیقــت	مــی	

کشــاندند	کــه	منطقــا	قابــل	دفــاع	نیســت.
ــم	 ــه	عال ــد	ک ــگاه	را	دارن ــن	ن ــا	چــون	ای ــه	م ــا	گاهــی	متصوف ام
تجلــی	خداســت،	عالــم	محضــر	خداســت،	عالــم	همــه	آیــه	هــای	
ــد	 ــگاه	مــی	کردن ــم	ن ــه	عال ــن	ســعه	وجــودی	ب ــا	ای خداســت،	ب
ــار	 ــر	میــراث	صوفــی	مــا	ب ــه	ب ،یعنــی	یــک	روحیــه	کلــی	گرایان
بــوده	کــه	همــه	عالــم	و	اشــیا	را	مظهــر	خــدا	مــی	دانســته.	حتــی	
نگاهــش	بــه	زندیــق	هــم	متفــاوت	بــا	نــگاه	دیگــران	بــوده.	از	این	
جهــت	نحــوی	از	مــدارا	همیشــه	در	میــراث	صوفیــه	ما	قابــل	رصد	
اســت.	در	شــرایط	جدیــد	هــم	همیــن	اســت.	دنبال	یک	تســامحی	
هســتند	و	یــک	شــرایط	جدیــدی	کــه	بتوانیــم	در	یــک	مســامحه	
هــم	ســنت	خودمــان	را	حفــظ	کنیــم،	بــه	ایــن	معنا	کــه	راه	بــروز	و	
ظهــورش	در	دنیــای	جدیــد	را	پیــدا	کنیــم،	و	هــم	اینکــه	بــا	دنیای	
جدیــد	تعامــل	و	مصالحــه	کنیــم.	بخشــی	از	جریانــات	قائــل	بــه	
ــه	 ــا	دنیــای	جدیــد	همیشــه	نیــم	نگاهــی	ب مصالحــه	و	تعامــل	ب

همیــن	میــراث	صوفیــه	دارنــد.
	

ــب  ــلمین از عق ــات مس ــرای نج ــرب ب ــی ح ||عل
ــد؟ ــی کن ــنهاد م ــی را پیش ــه راه ــی چ ماندگ

ــه	در	 ــه	گان ــن	س ــد.	ای ــی	کن ــیم	م ــه	ای	را	ترس ــه	گان ــرب	س ح
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ـــو گـفتــگـ

ــیر،	 ــه	تفس ــه	گان ــود.	س ــی	ش ــده	م ــان	دی ــای	ایش ــه	کاره هم
تاویــل	و	تفکیــک.	ایــن	ســه	گانــه	مبتنــی	بــر	مبانــی	ای	اســت	و	
راهکارهایــی	هــم	نیــاز	دارد	و	منجــر	بــه	تقســیم	بندی	جدیــدی	از	

ــی	مــی	شــود ــد	جهان شــرایط		جدی
ــه	در	 ــه	گان ــن	س ــد.	ای ــی	کن ــیم	م ــه	ای	را	ترس ــه	گان ــرب	س ح
ــیر،	 ــه	تفس ــه	گان ــود.	س ــی	ش ــده	م ــان	دی ــای	ایش ــه	کاره هم
تاویــل	و	تفکیــک.	ایــن	ســه	گانــه	مبتنــی	بــر	مبانــی	ای	اســت	و	
راهکارهایــی	هــم	نیــاز	دارد	و	منجــر	بــه	تقســیم	بندی	جدیــدی	از	
شــرایط		جدیــد	جهانــی	می	شــود.	وی	مــی	گویــد	من	اســتراتژی	
تفکیــک	دریــدا	را	در	ایــن	قالــب	بومــی	مــی	کنــم.	هــر	متنــی	نیاز	
بــه	تفســیر	دارد	و	تــا	جایــی	تفســیر	راه	گشاســت.	گاهــی	بایــد	از	
ظاهــر	متــن	عبــور	کــرد	و	برخــالف	ظاهــر	آن	نظــر	کــرد	کــه	بــه	
ــذا	 ــه	گاهــی	الزم	اســت	و	ل ــه	مــی	شــود	و	البت ــل	گفت ــن	تاوی ای

تاویــل	اســتراتژی	کســانی	اســت	کــه	دنبــال	تغییرنــد.
امــا	تفکیــک	اســتراتژی	بســیار	نیرومنــدی	اســت،	خــودش	را	کجا	

ــد	 ــل	بای ــیر	و	تاوی ــد	از	تفس ــما	بع ــد؟	ش ــی	ده ــان	م نش
ــی	را	 ــد	و	جاهای ــن	را	نشــان	دهی ــای	مت ــد	خــالء	ه بیایی
که	متــن	مســکوت	گذاشــته	برمــال	کنیــد.	ســازوکار	تولید	
ــد	از	آن	 ــی	گوی ــن	نم ــه	را	مت ــد.	آن	چ ــان	کنی ــن	را	بی مت
ــوع	اســت	 ــا	ممن ــی	بعضــی	چیزه ــد.	گاه ــتنطاق	کنی اس
ــردن	 ــاز	ک ــال	ب ــه	دنب ــک	ب ــت.	تفکی ــع	اس ــی	ممتن گاه
ــه	 ــع	اســت	ب ــه	ممتن ــزی	ک ــات	اســت.	چی ــل	ممنوع قف
ــزی	 ــوع	آن		چی ــا	ممن ــت	ام ــع	اس ــی	ممتن ــاظ	منطق لح
اســت	کــه	ســازوکارهای	اجتماعــی،	قــدرت	و	نفــوذ	
ــری	 ــش	گ ــازه	پرس ــا	اج ــان	ه ــی	گفتم ــی	بعض اجتماع
ــن	ممنوعــات	اســت. ــه	آن	هــا	را	نمــی	دهــد.	ای راجــع	ب
ایـن	اسـتراتژی	سـه	گانـه	یـک	مبانـی	الزم	دارد.	یکـی	از	
مبانـی	مهمی	کـه	ایشـان	بـرای	این	اسـتراتژی	سـه	گانه	
ترسـیم	می	کند	»منطق	تحویلی«	اسـت.	حـرب	می	گوید	
مـن	نسـخه	عربـی	واسـازی	دریـدا	را	منطـق	تحویلی	می	
گویـم.	ایـن	منطق	منطقی	اسـت	که	فلسـفه	اختـالف	آن	
را	مـی	طلبـد.	رویکـرد	ضدیت	با	صـدق	تطابقـی	آن	را	می	
طلبـد.	رویکرد	دیونوسوسـی	آن	را	می	طلبد.	منطق	تحویل	
و	صـرف	و	تاویـل	اسـت	.	مـی	گوید	شـما	بـه	هـر	واقعه	و	
هدفـی	که	می	رسـید	آن	را	نهایـی	ندانید.	سـاخت	خود	این	
واقعـه	و	هدف	اختـالف	و	تفاوت	اسـت.	بایـد	آن	را	خوانش	
کنیـد.	بـا	مفاهیم	خود	و	نگرشـی	کـه	دارید		میتوانیـد	آن	را	
بـه	چیـزی	تبدیـل	کنید.	حـاال	یـا	به	یـک	چیز	بی	جـان	و	

غیـر	پویا	یـا	به	یـک	پدیـده	پویا.
یعنــی	همــه	چیــز	بســته	بــه	ایــن	اســت	کــه	چه	خوانشــی	
ــا	 ــت	ی ــرده	و	می ــش	م ــک	خوان ــد؟	ی ــی	دهی ــام	م انج
خوانــش	حــی	و	پویــا.	در	ایــن	نحــوه	نــگاه	مــا	آن	ســخن	
نیچــه	را	خیلــی	روشــن	مــی	بینیــم	کــه	»جــز	تفســیرها	

ــدارد«. ــود	ن ــچ	وج ــا	هی ــت	ه ــز	روای ــدارد«.	»ج ــود	ن ــچ	وج هی
حــرب	مــی	گویــد	واقعــه	نهایــی	نیســت	و	ســاختش	بــر	تفــاوت	
و	اختــالف	اســت.	بســته	بــه	اینکــه	چــه	روایتــی	از	آن	ارائــه	داده	
و	تحویلــش	ببریــد	و	چــه	طــور	صــرف	کنیــد	و	تغییــرش	بدهیــد	

مــی	توانیــد	در	وضعیــت	بهتــر	یــا	بدتــر	قــرار	بگیریــد.
ــرو	 ــود	در	قلم ــای	موج ــش	واقعیته ــوه	خوان ــه	نح ــر	ب 	وی	ناظ
ــد	 ــی	گوی ــلمان	م ــمندان	مس ــی	اندیش ــالم	ودر	ارزیاب ــان	اس جه
آنهــا	یــا	اصولیــان	هســتند	یــا	مدرنهــا	و	یــا	مــا	بعــد	مــدرن	هــا.	
بــه	عبــارت	دیگــر	یــا	اهــل	اســلمه	)اســالمی	ســازی(	هســتند	یــا	
ــی	شــدن(.	 ــا	اهــل	عولمه)جهان اهــل	انســنه	)انســانی	ســازی(	ی
مــا	االن	بــا	یــک	ســه	گانــه	روبــرو	هســتیم	.عــده	ای	کــه	قائــل	
بــه	برگشــت	بــه	میــراث	گذشــته	تاریخــی	هســتند	کــه	در	جهــان	
ــال	اســلمه	هســتند	و	 ــه	دنب اســالم	آن	هایــی	مــی	شــوند	کــه	ب
مــی	خواهنــد	شــرایط	جدیــد	را	اســالمی	و	ســازگار	بــا	معیارهــای	
آن	کننــد.	بعضــی	هــا	اهــل	انســنه	هســتند	یعنــی	همــان	مــدرن	
هــا.	یکــی	از	ریشــه	هــای	اصلــی		مدرنیتــه	انســان	گرایــی	اســت.
ــان	 ــازی	و	انس ــانی	س ــال	انس ــا	دنب ــدرن	ه ــالم	م ــان	اس در	جه

ــک	 ــراث	ی ــوی	از	می ــه	نح ــد	ب ــی	خواهن ــتند	و	م ــی	هس گرای
روایــت	انســانی	ارائــه	دهنــد	مثــل	کاری	کــه	حســن	حنفــی	مــی	
کنــد.	او	در	پــروژه	فکــری	اش	بــه	دنبــال	یــک	آنتولــوژی	مقلوبــه	
اســت.	خــودش	دقیقــا	مــی	گویــد	کــه	آنتروپولــوژی	دقیقــا	همان	
آنتولــوژی	مقلوبــه	ماســت.	چیــزی	کــه	در	ایــن	میــراث	بــه	نــام	
خداونــد	تولیــد	شــده	در	حقیقــت	بــرای	انســان	بــوده،	مــا	االن	باید	
ایــن	الهیــات	را	وارونــه	کنیــم	کــه	مــی	شــود	همــان	آنتروپولــوژی	

مقلوبــه.
	امــا	پســت	مــدرن	هــا	دنبــال	عولمــه	هســتند.	ایشــان	مــی	گوید	
ــا	 ــق	ب انســان	جدیــدی	در	حــال	شــکل	گیــری	اســت	کــه	مطاب
ــک	در	 ــچ	ی ــلمه	هی ــه	اس ــه	انســنه	و	ن ــه	اســت.	ن ــرایط	عولم ش
ــل	توجــه	اینکــه	 ــه	قاب ــد.	نکت ــد	جــواب	نمــی	دهن شــرایط	جدی
بــه	نظــر	حــرب	مدرنیتــه	نفــی	ســنت	نبــود	بلکــه	بــاز	تعریفــی	از	
ســنت	بــود	در	یــک	لبــاس	جدیــد.	انســنه	هــم	دنبــال	نفی	ســنت	
نیســت.	مثــال	حســن	حنفــی	میــراث	را	نفــی	نمی	کنــد.	فقــط	آن	

را	بــرای	شــرایط	جدیــد	بازتولیــد	مــی	کنــد.	حــرب	مــی	گویــد	مــا	
طرفــدار	نفــی	دســتاوردهای	قبلــی	ســنت	نیســتیم	ولــی	شــرایط	
جدیــد	شــرایط	دیگــری	اســت	و	انســان	جدیــدی	در	حــال	شــکل	
ــا	 ــد	ب ــدی	اســت	و	بای گیــری	اســت.	انســانی	کــه	هویتــش	پیون
یــک	عقــل	ترکیبی	بیندیشــد،	بــا	یــک	منطــق	تحویلــی	کار	کند.	
ــر	معنــا	کار	کنــد.	 ــا	نفــی	قبــض	ب ــا	یــک	ســازوکار	متناســب	ب ب
انســان	جدیــد	نمــی	توانــد	بــه	تنهایــی	ادعــای	قبــض	بــر	معنــا	
کنــد.	انســان	جدیــد	انســانی	اســت	کــه	در	شــرایط	کامــال	شــبکه	
ای	قــرار	گرفتــه	اســت	یعنــی	انســانی	کــه	در	فضــای	بــه	عبــارت	
خــودش	سبرانی)ســایبری(	تنفــس	مــی	کنــد،	فضــای	دیجیتــال،	

فضــای	مجــازی،	فضــای	هوشــمند	و...
	مــی	گویــد	انســان	ایــن	فضــا	بــا	انســان	فضاهــای	قبلــی	کامــال	
ــک	 ــده	اســت	و	در	ی ــکان	بری ــن	انســان	از	م ــاوت	اســت.	ای متف
شــبکه	هوشــمند	زندگــی	مــی	کنــد.	اســتراتژی	ایــن	انســان	بایــد	
منطــق	تحویلــی	باشــد.	شــما	بایــد	خصوصیــت	و	بومــی	بودنــت	
ــر	 ــه	ب ــمایی	ک ــد.	ش ــن	کنی ــه	تمری ــد	خالقان ــرایط	جدی را	در	ش
ــی	 ــده	م ــان	را	برگزی ــد	و	خودت ــی	کنی ــد	م ــت	تاکی اصــول	و	ثواب

دانیــد	و	بــا	منطــق	تطابــق	از	هویــت	هایتــان	دفــاع	و	محافظــت	
ــر	هویــت	هــای	دیگــر	اســلحه	دســت	مــی	 مــی	کنیــد	و	در	براب
گیریــد،	در	شــرایط	جدیــد	هیــچ	وقــت	تــوان	حفــظ	هویــت	هــای	
خودتــان	را	نداریــد	و	مــی	بینیــد	آن	هایــی	کــه	در	شــرایط	جدیــد	
بــه	دنبــال	حفــظ	هویــت	هــای	بومــی	بــه	نحــو	یاد	شــده	هســتند	
بــه	حرکــت	هــای	افــراط	گرایانــه	و	بعضــی	وقــت	هــا	فاشیســتی	
تبدیــل	مــی	شــوند	کــه	هــر	روز	مفلــوک	تــر	از	روز	قبــل	عمــل	
مــی	کننــد.	شــما	اگــر	خواســتید	خصوصیــت	خــود	را	حفــظ	کنیــد	
بایــد	خالقانــه	در	دنیــای	جدیــد	آن	را	تمرین	کنیــد.	آن	خصوصیت	
ــه	در	 ــد	خالقان ــد	بتوانی ــودن	را	بای ــی	ب ــودن	و	بوم ــاص	ب و	خ
دنیــای	جدیــد	بــه	مقتضــای	منطــق	تحویلــی	کــه	یــک	منطــق	
ــر	و	صــرف	و	 ــال	تغیی ــا	در	ح ــه	دائم ــت	ک ــه	و	غیرثاب تکثرگرایان

ــه	آن	جامــه	عمــل	بپوشــانید. تحــول	اســت	حفــظ	کــرده	و	ب
ــد	 ــه	مــی	گوی نتیجــه	اینکــه	رویکــرد	حــرب	عولمــه	اســت.	البت
ــم	 ــی	بدانی ــز	نهای ــک	چی ــد	ی ــدن	را	نبای ــی	ش ــا	جهان ــه	ی عولم
ــی	 ــز	نهای ــچ	چی ــد	در	منطــق	ایشــان	هی ــرار	ش ــون	ق چ
نباشــد،	ســاخت	واقعیــت	یــک	ســاخت	اختالفــی	و	تفاوتی	
اســت.	مــی	گویــد	فکــر	نکنیــد	عولمــه	یــک	چیــز	نهایــی	
اســت	عولمــه	هــم	یــک	امــکان	و	فرصــت	اســت،	یــک	
ــم	 ــد	مفاهی ــه	بتوانی ــرای	اینک ــت	ب ــب	اس فرصــت	مناس
پویــا،	ســازوکار	پویــا،	یــک	منطــق	پویــا	را	بــه	کار	بگیریــد	
و	خودتــان	را	در	شــرایط	جدیــد	اثبــات	کنیــد.	بایــد	ضمــن	
تاکیــد	بــر	خصوصیــت	جهانــی	هــم	بیندیشــید.	شــما	اگــر	
ــان	 ــه	کل	جه ــود	را	در	مجموع ــت	خ ــتید	خصوصی توانس
حفــظ	کنیــد	موفــق	بــوده	ایــد	نــه	اینکــه	بخواهیــد	ایــن	
هویــت	را	بــه	صــورت	ایزولــه	در	آورده	و	لــرزان	لــرزان	بــر	
ســر	محافظتــش	بایســتید	و	بخواهیــد	در	برابــر	تحدیــات	
ارزش	هــا	و	رویکردهــای	جدیــد	آن	را	حفــظ	کنیــد.	ایــن	
فایــده	نــدارد.	در	نتیجــه	ایشــان	بــه	یــک	پــروژه	»بومــی-	
جهانــی«	مــی	رســد	و	مــی	گویــد	همــان	طــور	کــه	شــما	
ــد	 ــی	هــم	فکــر	کنی ــد	جهان ــد	بای ــی	کنی ــی	فکــر	م بوم
ــای	معرفــت	بومــی	دغدغــه	 همــان	طــور	کــه	در	جغرافی
داریــد	بایــد	در	جغرافیــای	معرفــت	جهانــی	هــم	دغدغــه	
داشــته	باشــید.	اگــر	بخواهیــد	موفــق	باشــید	بایــد	جهانــی	
فکــر	کنیــد،	دربــاره	مشــکالت	جهانــی	در	وضعیــت	جدید	
فکــر	کنیــد،	مشــکالت	جهانــی	مشــکالت	یــک	هویــت	
و	یــک	فرهنــگ	و	یــک	سیســتم	نیســتند	بلکــه	متشــابه	

هســتند.
ــکالت	 ــد	مش ــازی	جدی ــمند	و	مج ــای	هوش ــن	فض ای
ــر	 ــه	گی ــر	و	سرنوشــتها	را	هم ــرده،	مصائ ــر	ک ــه	گی را	هم
کــرده،	بــه	قــول	ایشــان	مصالــح	و	مصائــر	در	هــم	تنیــده	
ــان	را	 ــت	خودت ــد	سرنوش ــی	توانی ــما	نم ــد	.ش ــده	ان ش
ــن	 ــن	فضــا	و	ای ــد،	ای جــدای	از	سرنوشــت	دیگــران	ببینی
جهــان	یــک	انســان	جدیــد	هــم	مــی	خواهــد	کــه	هویــت	خودش	
ــی	 ــما	نم ــد.	ش ــف	کن ــدی	تعری ــی	و	پیون ــت	ترکیب ــک	هوی را	ی
توانیــد	بــه	هویــت	محــض	امریکایــی	یــا	هویــت	محــض	ایرانــی	
قائــل	باشــید.	هویــت	هــا	پیونــدی	شــده	انــد.	متناســب	بــا	ایــن	
شــرایط	شــما	بایــد	راهــکاری	داشــته	باشــید	تــا	بتوانید	در	شــرایط	

ــد. ــق	دهی ــان	را	تطبی ــد	خودت جدی

|| اگــر اجــازه دهیــد وارد اندیشــه سیاســی و مواضع 
ــان بشویم. ــی ایش سیاس

مواضــع	سیاســی	علــی	حــرب	بیشــتر	در	دوره	نقــد	فعــل	اســت.	
ــت.	 ــی	اس ــل	افراط ــد	فع ــم	در	دوره	نق ــادی	اش	ه ــش	زی بخ
مواضــع	سیاســی	حــرب	هــر	چــه	بــه	جلــو	مــی	آید	بــا	مبانــی	اش	

فاصلــه	پیــدا	مــی	کنــد.	
مواضــع	سیاســی	ایشــان	بیشــتر	در	دوره	نقــد	فعــل	اســت.	بخــش	
ــع	 ــت.	مواض ــی	اس ــل	افراط ــد	فع ــم	در	دوره	نق ــادی	اش	ه زی
سیاســی	حــرب	هــر	چــه	بــه	جلــو	مــی	آیــد	بــا	مبانــی	اش	فاصله	
ــالف	 ــر	اخت ــد	ب ــان	تاکی ــی	ایش ــی	از	مبان ــد.	یک ــی	کن ــدا	م پی
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بــود.	تاکیــد	بــر	اختــالف	یعنــی	بــه	رســمیت	شــناختن	هوامــش	
ــرد	 ــن،	ط ــاع	از	مظلومی ــناختن	و	دف ــمیت	ش ــه	رس ــی.	ب و	حواش
ــن	منطــق	شــما	 ــر	ای ــده	شــدگان.	اگ ــه	حاشــیه	ران شــدگان	و	ب
بــود	بایــد	همیشــه	بــه	ایــن	منطــق	پایبنــد	باشــید.	ایــن	همــان	
بــه	رســمیت	شــناختن	اختــالف	فکــری	اســت.	امــا	وقتــی	تحلیل	
هــای	ایشــان	از	وضعیــت	فعلــی	جهــان	اســالم	را	نــگاه	کنیــد	بــا	

ــاوت	اســت. ــن	منطقــش	متف ای
ــن	 ــیده	در	یم ــت	کش ــتند،	محرومی ــی	هس ــن	یمن ــاراهلل	یم انص
هســتند،	طــرد	شــده	حاکمیــت	بــوده	انــد،	جــزء	هامــش	و	حاشــیه	
جغرافیــای	یمــن	بــوده	انــد.	چطــور	مــی	شــود	کــه	ایشــان	در	این	
ــه	 ــر	علی ــد	کامــال	ب ــی	مــی	آی ــا	آن	منطــق	و	آن	مبان ســازوکار	ب
ــد؟	جــزء	تناقضــات	اســت.	از	 ــری	مــی	کن انصــار	اهلل	موضــع	گی
ــه	ســختی	 ــت	ب ــان	قاطعی ــا	طوف ــه	الحــزم	«ی ــات	»عاصف عملی
ــالف	اســت	و	منطــق	 ــال	اخت ــه	دنب ــد.	کســی	ک ــی	کن ــاع	م دف
ــا	ارتــش	 اختــالف	دارد	چطــور	قبــول	مــی	کنــد	کــه	کشــوری	ب
ــیه	ای	 ــده	و	حاش ــرد	ش ــه	ط ــی	ک ــروه	اقلیت ــک	گ ــه	ی ــز	ب مجه
هســتند	حملــه	کنــد؟	ایــن	جــزء	تناقضــات	اســت.	ایشــان	چنــان	
ــچ	کــس	در	 ــد	کــه	هی ــی	کن ــاد	م ــه	الحــزم	ی ــات	عاصف از	عملی
ــات	 ــن	عملی ــی	از	ای ــور	دفاع ــن	ط ــالم	ای ــان	اس ــه	جه مجموع

ــرده. ــش	نک عربســتان	و	متحدین
ــه	و	 ــت	فقی ــث	والی ــه	بح ــی	ب ــه	وی	وقت ــال	همیش ــرای	مث ب
ــرد	و	 ــی	و	ط ــت	نف ــا	حال ــد	ب ــی	رس ــان	م ــی	ایرانی ــت	والی حرک
انــکار	بــا	آن	مواجــه	مــی	شــود.	ایــن	بــا	منطــق	اختــالف	نمــی	
ــدار	ارزش	 ــر	م ــه	ب ــران	ک ــی	ای ــت	انقالب ــره	حرک ــد.	باالخ خوان
ــان	 ــدی	در	جه ــت	جدی ــدار	حرک ــک	م ــود	ی ــالمی	ب ــای	اس ه
بــود.	چطــور	انقــالب	ایــران	بــرای	فوکــو	خوشــایند	بــود؟	چــون	
ایــن	حرکــت	جدیــدی	بــود	و	از	ناحیــه	حاشــیه	بــود	و	در	ســاختار	
ــور	 ــال	چط ــت.	ح ــی	گرف ــرار	نم ــی	ق ــدرت	جهان ــای	ق جغرافی
حــرب	بــا	بــی	مهــری	و	حالــت	انــکار	بــا	آن	برخــورد	مــی	کنــد؟
ــه	اســت.	تحلیــل	 ــه	بحــث	حــزب	اهلل	هــم	همیــن	گون 	راجــع	ب
هایــش	راجــع	بــه	حــزب	اهلل	لبنــان	گاهــی	تحلیــل	هایــی	غیــر	
ــی	 ــاالت	متحــده	اســت،	ول ــاع	اســت.	حــرب	منتقــد	ای ــل	دف قاب
وقتــی	بحــث	تقابــل	ایــران	بــا	ایــاالت	متحــده	طــرح	مــی	شــود	
ــای	 ــاره	تحلیله ــد.	درب ــی	کن ــدا	م ــری	پی ــع	دیگ ــان	موض ایش
ــه	مــی	دهــد	هــر	انســان	منصفــی	متوجــه	 سیاســی	ای	کــه	ارائ
جهــت	دار	بــودن	آنهــا	مــی	شــود؛	چــه	تحلیــل	هایــی	کــه	راجــع	
بــه	ایــران	دارد	چــه	تحلیــل	هایــی	کــه	راجــع	بــه	حــزب	اهلل	یــا	

ــراق	دارد. ــا	ع ــن	و	ی انصــاراهلل	یم

ــزرگ شــده  ||خــودش در یــک بافــت حاشــیه ای ب
ــت. اس

ــد.	 ــاع	کن ــد	از	حواشــی	دف ــه	لحــاظ	فکــری	ایشــان	بای ــا	ب منطق
ــفی	و	 ــی	فلس ــه	مش ــی	ک ــرای	کس ــت	ب ــول	اس ــل	قب ــر	قاب غی
ــد	و	ناگهــان	یــک		آدم	ژورنالیســتی	بشــود	کــه	 فکــری	دارد	بیای

ــد. ــث	میکن ــت	دار	بح جه
ــوق	 ــت	حق ــت.	رعای ــی	نیس ــعودی	دموکراس ــتان	س 	در	عربس
ــا	 ــدرن	در	آنج ــهروندی	م ــوق	ش ــت.	حق ــا	در	آن	نیس ــت	ه اقلی
مراعــات	نمــی	شــود.	مــن	ندیــده	ام	ایشــان	نســبت	به	عربســتان	
ســعودی	کــه	بخــش	بســیار	مهمــی	از	مجموعــه	جهــان	عــرب	
اســت،	انتقــادی	داشــته	باشــد.	وقتــی	بعــد	از	مــرگ	ملــک	عبداهلل	
بحــث	انتقــال	قــدرت	در	عربســتان	پیــش	آمــد،	حــرب	از	نحــوه	
انتقــال	قــدرت	در	عربســتان	تجلیــل	کــرد.و	در	ایــن	بــاره		ارزش	
هــای	دموکراســی،	ارزش	هــای	اختــالف	و	چنــد	صدایــی	هیــچ	

یــک	برایــش	مطــرح	نبــود.
ــت	 ــه	اس ــه	در	ترکی ــالمی	ک ــدل	اس ــه		م ــگاه	وی	ب ــاره	ن 	درب
هــم	همیــن	بحثهــا	وجــود	دارد.	موضــع	گیــری	او	دربــاره	ترکیــه	
ــه	 ــه	و	نحــوه	توســعه	و	نگاهــش	ب ــزل	اســت.	گاهــی	ترکی متزل
ــد	 ــی	ده ــرار	م ــران	ق ــر	ای ــتاید	و	آن	را	در	براب ــی	س ــالم	را	م اس
و	بعضــی	وقــت	هــا	کــه	ترکیــه	در	مقابــل	عربســتان	قــرار	مــی	

ــی	شــود! ــزل	م ــم	متزل ــرد	مواضــع	ایشــان	ه گی

	گاهــی	تحلیــل	هایــی	کــه	ایشــان	ارائــه	مــی	دهــد	تحلیــل	هایی	
پیــش	پــا	افتــاده		و	بیشــتر	شــبیه	شــایعه	اســت	؛	یعنــی	بــه	ادنــی	
تاملــی	ایــن	تحلیــل	هــا	فرومــی	ریــزد.	مثــال	یــک	بحثــی	راجــع	
بــه	امپراطــوری	ایرانــی	دارد.	در	ابتــدا	مــی	گویــد	هویــت	شــیعی	
یــک	هویــت	خاصــی	اســت	و	حــول	ایرانــی	هــا	شــکل	گرفتــه	و	
مســایلی	از	ایــن	دســت.	بعــد	مــی	گویــد	ایــران	بــه	دنبــال	شــیعه	
ــای	 ــال	احی ــه	دنب ــه	ب ــت،	بلک ــه	نیس ــورهای	منطق ــردن	کش ک

امپراطــوری	گذشــته	خــود		اســت
	گاهــی	تحلیــل	هایــی	کــه	ایشــان	ارائــه	مــی	دهــد	تحلیــل	هایی	
پیــش	پــا	افتــاده		و	بیشــتر	شــبیه	شــایعه	اســت	؛	یعنــی	بــه	ادنــی	
تاملــی	ایــن	تحلیــل	هــا	فرومــی	ریــزد.	مثــال	یــک	بحثــی	راجــع	
بــه	امپراطــوری	ایرانــی	دارد.	در	ابتــدا	مــی	گویــد	هویــت	شــیعی	
یــک	هویــت	خاصــی	اســت	و	حــول	ایرانــی	هــا	شــکل	گرفتــه	و	
مســایلی	از	ایــن	دســت.	بعــد	مــی	گویــد	ایــران	بــه	دنبــال	شــیعه	
ــای	 ــال	احی ــه	دنب ــه	ب ــت،	بلک ــه	نیس ــورهای	منطق ــردن	کش ک
امپراطــوری	گذشــته	خــود		اســت.	یکــی	از	ادلــه	اش	ایــن	اســت	
ــران	کــه	جــزء	شــخصیتهای	 ــردی	در	مجموعــه	نظــام	ای کــه	ف
اصلــی	نظــام	هــم	نیســت	گفتــه	مــا	مــی	خواهیــم	امپراطــوری	
ایرانــی	را	احیــا	کنیــم.	حــرب	بخشــی	از	تحلیــل	خــود	را	مبتنــی	
مــی	کنــد	بــر	صحبــت	هــای	ایــن	یــک	نفــر.	در	حالــی	کــه	ایــن	
ــد	و	 ــب	کردن ــه	تکذی ــرد،	هم ــدا	خــودش	اصــالح	ک شــخص	بع
صحبــت	ایشــان	را	محکــوم	کردنــد.	رویــه	یــک	فیلســوف	کــه	بر	
یــک	داده	غیــر	مطمئــن	قــرار	نمــی	گیرد!	فیلســوف	کســی	اســت	
ــد	 ــم	و	نیرومن ــوی	و	محک ــای	ق ــاس	داده	ه ــر	اس ــد	ب ــه	بتوان ک

تحلیــل	هایــی	ارائــه	دهــد	کــه	قابــل	دفــاع	باشــند.
	ایشــان	مــی	گویــد	ایرانــی	هــا	اصــال	عــرب	هــا	را	بــه	رســمیت	
نمــی	شناســند؛	نمــی	بینید	کــه	وقتی	مــی	خواهنــد	از	کشــورهای	
عربــی	نــام	ببرنــد	نمــی	گوینــد	»دول	العربیــه«،	بلکــه	مــی	گویند	
کشــورهای	هــم	جــوار.	ایــن	از	آن	روحیــه	ضــد	عــرب	ایرانــی	هــا	
ــور	 ــن	ط ــم	ای ــی	دانی ــه	م ــا	هم ــه	م ــی	ک ــزد!!	در	حال ــی	خی برم
ــی	 ــده	عرب ــارات	متح ــه	ام ــا	همیش ــای	م ــانه	ه ــت.	در	رس نیس
ــراب،	 ــد.	اع ــی	گوین ــارس	م ــج	ف ــورهای	خلی ــد.	کش ــی	گوین م

ــی	و	... ــورهای	عرب کش
ــه	مــی	دهــد	مشــتمل	 ــی	کــه	وی	ارائ ــل	های گاهــی	هــم	تحلی
بــر	اطالعــات	غیــر	صحیــح	اســت	.	مثــال	مــی	گویــد	درگیــری	
هــای	ســال	88	ایــران	بخاطــر	انتخابــات	پارلمــان	بــود!	چندیــن	
صفحــه	تحلیــل	ارائــه	مــی	دهــد	راجــع	بــه	قضایــای	88	و	متوجه	
نیســت	کــه	بخاطــر	انتخابــات	ریاســت	جمهــوری	بــوده!	گاهــی	
اطالعاتــش	ایــن	طــور	اســت.	وقتــی	مــی	خواهــد	فضای	توســعه	
ایــران	را	تحلیــل	کنــد	،	جانبدارانــه	و	بــا	ســیاه	نمایی	کار	مــی	کند.	
میگویــد	ایرانــی	هــا	هــر	روز	فقیرتــر	میشــوند،	ثــروت	هایشــان	به	
ــه	کــرده	و	گام	 هــدر	مــی	رود	،	انقــالب	اســالمی	آن	هــا	را	ایزول
مثبتــی	بــرای	آن	هــا	برنداشــته،	ایرانــی	هــا	در	داخــل	محرومنــد	
در	حالیکــه	حکومــت	مداخلــه	هــای	بیــن	المللــی	مــی	کنــد	و...

ــه	 ــی	گویان ــق	و	کل ــش	غیردقی ــل	های ــود	تحلی ــه	میش 	مالحظ
اســت.	اگــر	کســی	دســتاوردهای	انقــالب	اســالمی	را	نــگاه	کنــد	
ایــن	گونــه	تحلیــل	نمــی	کنــد.	معمــوال	هــر	حکومــت	و	انقالبــی	
یــک	موفقیــت	هــا	و	یــک	ناکامــی	هایــی	دارد.	امــا	اینکــه	کلــی	
ــال	 ــا	کام ــوده	ی ــق	ب ــال	موف ــه	کام ــد	ک ــد	و	بگوئی ــی	کنی گوی
شکســت	خــورده	نشــان	میدهــد	تحلیــل	شــما	علمــی	و	عینــی	
نیســت	و	ایــن	طــور	تحلیــل	هــا		هم	شایســته	شــخص	فیلســوف	
نیســتند.	فیلســوف	بایــد	تمــام	ابعــاد	مســئله	را	ببیند،	هم	ســیاهی	
هــا	را	ببینــد	و	هــم	ســفیدی	هــا	را.	هــم	خوبــی	هــا	را	بینــد	و	هــم	
بــدی	هــا	را.	این	فیلســوف	اســت.	کســی	کــه	روحیــه	علمــی	دارد.	
و	اال	اگرهمــه	چیــز	را	ســفید	یــا	ســیاه	دیدیــد	مطابقتــی	با	مشــی	و	

روحیــه	علمــی	و	فلســفی	نــدارد.

ــواده  ــت و در خان ــیعه اس ــان ش ــه ایش ــا اینک || ب
مذهبــی بــزرگ شــده و برادرشــان یکــی از شــهدای 
بــزرگ حــزب اهلل اســت، بــا ایــن حــال مــی بینیــم 

ــالمی دارد.  ــالب اس ــه انق ــبت ب ــه ای نس ــک کین ی
ــه شــناختی چیســت؟ ــه لحــاظ جامع ــش ب دلیل

بخشــی	از	اینطــور	مواضــع	ایشــان	بــه	مباحــث	جامعــه	شناســی	
معرفــت	برمــی	گــردد.	در	بحــث	جامعــه	شناســی	معرفــت	نقــش	

زمینــه	هــا		را	در	اندیشــه	مــی	بینیــم.
ــی	از	 ــراب	و	بخش ــی	از	اع ــران،	بخش ــالمی	ای ــالب	اس ــا	انق ب
ــده	 ــا	ش ــیعی	احی ــت	ش ــه	هوی ــد	ک ــنت	احســاس	کردن ــل	س اه
ــد	 ــد.	هرچن ــه	ان ــرار	گرفت ــه	و	آن	هــا	در	حاشــیه	ق و	قــدرت	گرفت
کــه		بخــش	عظیمــی	از	اهــل	ســنت	جهــان	اســالم	بــا	پیــروزی	
انقــالب	اســالمی	احســاس	خوشــحالی	کردنــد،	همراهــی	کردنــد	
ــای	 ــتای	احی ــالب	اســالمی	را	در	راس ــروزی	انق ــه	نحــوی	پی و	ب
ــری	 ــرد	دیگ ــه	رویک ــی	ک ــا	آن	های ــتند،	ام ــالم	دانس ــان	اس جه
داشــتند	بــه	این	ســمت	رفتنــد	کــه	تحلیــل	دیگــری	از	ایــن	واقعه	
ارائــه	دهنــد	و	انقــالب	ایــران	را	باعــث	بــه	حاشــیه	رانــده	شــدن	
اهــل	ســنت	و	اقتــدار	تشــیع	ببیننــد.	بنظــرم	علــی	حــرب	متاثــر	از	
آن	جریانهایــی	اســت	کــه	ایــن	طــور	تحلیــل	هــای	ناهمدالنــه	از	

ــد. انقــالب	اســالمی	کردن
ــور	و	 ــه	حض ــت	ک ــن	اس ــاره	ای ــن	ب ــه	در	ای ــل	توج ــاله	قاب مس
موفقیــت	انقــالب	اســالمی	در	لبنان	بســیار	چشــمگیرتر	از	جاهای	
دیگــر	بــوده	و	حــرب	چــون	بنــای	بــر	مخالفــت	گذاشــته	هــر	روز	
کــه	موفقیــت	هــا	را	مــی	بینــد	بیشــتر	جــری	مــی	شــود	و	ســعی	
مــی	کنــد	خــودش	را	زاویــه	دارتــر	و	مخالــف	تــر	نشــان	دهــد.	تــا	
حــدی	کــه	گاهــی	بــه	نوعــی	انتحــار	و	خودکشــی	معرفتی	دســت	
مــی	زنــد.	یعنــی	اگــر	شــما	بــا	چیــزی	مخالــف	بودیــد	و	موفقیــت	
هــای	بیشــتر	او	را	دیدیــد	بیشــتر	حــس	طــرد	نســبت	بــه	او	پیــدا	
مــی	کنیــد.	البتــه	عوامــل	دیگــری	هــم	در	ایــن	جهــت	گیــری	ها	

هســت	کــه	تمایــل	نــدارم	اشــاره	کنــم...
اوایــل	کــه	بــا	علــی	حــرب	آشــنا	شــدم	ایشــان	را	آدمــی	علمــی	
ــال	روی	 ــد	س ــود.	چن ــی	ب ــان	علم ــا	ایش ــوردم	ب ــدم	و	برخ دی
کارهــای	ایشــان	مطالعــه	کــردم	و	هرچــه	بــه	جلــو	آمــدم	ایشــان	
را	غیرعلمــی	تــر	دیــدم	و	هــر	روز	از	ایشــان	ناامیدتــر	شــدم.	حتــی	
ــه	 ــی	ای	رفت ــاب	فروش ــه	کت ــم:	روزی	ب ــره	ای	بگوی ــک	خاط ی
بــودم	کــه	یــک	عراقــی	آن	را	اداره	مــی	کنــد	.	او	خیلــی	بــا	فضای	
ایــران	آشــنا	نیســت	و	ارتباطــی	هــم	بــا	حکومــت	نــدارد،	آدم	بــی	
ــی	زد	 ــوک	م ــه	داشــت	ســیگارش	را	پ ــن	ک ــی	اســت.	همی طرف
ــه	داشــت	 ــی	اش	ک ــه	اصل ــی	حــرب	از	آن	روی ــن	عل ــت	:»ای گف
کار	علمــی	مــی	کــرد	دور	شــده	،	آدمــی	شــبیه	روزنامــه	نــگاران	
ــری	 ــای	فک ــه	فض ــه	ب ــی	ک ــه	آن	عراق ــدم	ک ــن	دی ــده«.	م ش
فرهنگــی	ایــران	دلبســتگی	خاصــی	نــدارد	متوجــه	شــده	بــود	که	
حــرب	جدیــدا		دارد	روزنامــه	نگارانــه	مطلــب	مــی	نویســد	و	مــی	
گفــت	از	ایــن	قضیــه	ناراحــت	اســت.	دیگــران	هــم	مــی	تواننــد	
ــه	 ــن	خــودم	از	کســانی	هســتم	ک ــد.	م ــن	برداشــت	را	بکنن همی
بــه	ایــن	برداشــت	رســیدم.	جلوتــر	کــه	مــی	آییــم	مثــال	در	کتــاب	
ــاب	هــای	دیگــرش	،	هــر	روز	آدم	 ــا	کت »االرهــاب	و	صناعــه«	ی

بیشــتر	بــه	ایــن	معنــا	پــی	میبــرد.
ای	کاش	حــرب	پــروژه	نقــد	نصــش	را	ادامــه	مــی	داد.	بــا	نقدهایی	
کــه	مــا	بــه	آن	پــروژه		داریــم،		بــاز	فکــر	مــی	کنــم	تاثیرگــذاری	
آن	هــا	خیلــی	بیشــتر	بــوده	تــا	اینکــه	بیایــد	و	خــودش	را	بنحــوی	
ذبــح	کنــد.		نتیجــه	ایــن	طــور	تغییــر	رویــه	هــا	ایــن	مــی	شــود	
کــه	دیگــر	کســی	بــا	ایشــان	همچــون	یــک	متفکــر	بــی	طــرف	
برخــورد		نکنــد.	مــن	شــخصا	بــه	کارهــای	جدیــد	ایشــان	جهــت	
دار	نــگاه	میکنــم.	فکــر	مــی	کنــم	اگــر	حــرب	بــه	رویــه	علمــی	و	
معرفتــی	قبلــی	اش	برگــردد	بیشــتر	ســودمند	باشــد.	خــوب	اســت	
اشــاره	کنــم	در	اوایــل	وی	بــه	دریدایــی	بــودن	متهــم	میشــد،	امــا	
ــی	حــرب«.	 نفــی	میکــرد	و	میگفــت	:	مــن	خــودم	هســتم،	»عل
نــه	دریدایــی	ام	نــه	فوکویــی	و	نــه	کانتــی.	از	دســتاوردهای	ایــن	
هــا	اســتفاده	مــی	کنــم	امــا	خــودم	خــودم	هســتم.		بزرگــی	اســم	
هــا	مــرا	نمــی	گیــرد.	بــا	ایــن	وصــف	وضعیــت	فعلــی	بــرای	وی	
وضعیتــی	هدایــت	شــده	و	بــه	نحــوی	افتــادن	در	مباحث	سیاســی	

غیراصولــی	و	غیرواقعــی	اســت.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 45 |  شماره 18 | اسفند 95 

ـــو گـفتــگـ

تفسیر موضوعی راهنما به همت مرحوم آیت اهلل اکبر 
آن  های  برداری  فیش  که  است  رفسنجانی  هاشمی 
این تفسیر  انجام شده است. درباره  در زندان پهلوی 
موضوعی با دکتر عادل نادرعلی، استاد دانشگاه رازی 
کرمانشاه و صاحب تفسیر روایی مطلع االنوار، گفتگوی 

ایم. داده  انجام  کوتاهی 

نادرعلــی	در	ابتــدا	گفــت:	در	عالــم	تفســیر	از	صــدر	اســالم	تاکنــون	
ــنت	و	 ــل	س ــان	اه ــم	در	می ــی	ه ــیری	گوناگون ــای	تفس روش	ه
ــوده	اســت.	مثــاًل	روش	روایــی	ماننــد	تفســیر	 هــم	شــیعه	رایــج	ب
عیاشــی	و	تفســیر	قمــی	در	شــیعه	و	تفســیر	الــدر	المنفور	ســیوطی	و		
طبــری	در	اهــل	ســنت.	روش	دیگــر،	روش	تفســیر	کالمــی	اســت،	
ماننــد	تفســیر	التبیــان	و	تفســیر	مجمــع	البیــان	در	شــیعه	و	تفســیر	
زمخشــری	و	بیضــاوی	در	میــان	اهــل	ســنت.	البتــه	هــم	کالمــی	
اشــعری	وجــود	دارد	ماننــد	تفســیر	امــام	فخــر	رازی	و	هم	تفســیری	

معتزلــی	ماننــد	زمخشــری	و	بیضــاوی	وجــود	دارد.
وی	گفــت:	روش	دیگــر،	تفســیر	فلســفی	اســت	ماننــد	تفســیرهای	
منســوب	بــه	ابوعلــی	ســینا	و	صــدرا.	در	تفســیر	کالمــی	از	تفســیر	
تســتری،	یــا	تفســیر	بیــان	الســعاده	ســلطان	علــی	شــاه	مــی	تــوان	
نــام	بــرد.	ایــن	اثــر	کــه	االن	پیرامونــش	ســخن	مــی	گوییــم،	یعنی	
تفســیر	راهنمــا،	اثــر	مرحــوم	هاشــمی	رفســنجانی،	در	هیچ	کــدام	از	
ایــن	مکاتــب	و	روش	هــای	تفســیری	نمــی	گنجــد.	از	بــاب	اینکــه	
بــر	ایــن	بــاورم	کــه	مولــف	آن	قصــد	تفســیر	قــرآن	نداشــته،	بلکــه	
مقصــود	آن	تهیــه	مــواد	اولیه	بــرای	محققان	و	مفســرانی	اســت	که	
بعــداً	قصــد	کار	در	ایــن	زمینــه	را	دارنــد.	لــذا	همانگونــه	کــه	صاحب	
اثــر	در	مقدمــه	عنــوان	مــی	کنــد،	گروهــی	زیــر	نظــر	ایشــان	اقــدام	
ــته	 ــر	نوش ــن	اث ــی	ای ــه	در	زمان ــد.	دوم	اینک ــی	کنن ــن	کار	م ــه	ای ب
مــی	شــود	کــه	در	حقیقــت	نــرم	افزارهــای	امــروزی	وجــود	نداشــته	
اســت.	لــذا	بــه	نظــر	مــی	رســد	کــه	ایــن	اثــر	در	یــک	مقطــع	زمانی	
خــاص	مــی	توانســته	اســت	مــورد	اســتفاده	محققیــن	قــرار	بگیــرد.	
امــا	امــروز	بــا	ایــن	نــرم	افزارهــای	پیشــرفته	تقریبــاً	از	حیــز	انتفــاع	

بیــرون	اســت.
مولــف	تفســیر	روایــی	مطلــع	االنــوار	افــزود:	روش	نــگارش	ایــن	اثر	
بــه	ایــن	گونــه	اســت	کــه	از	اول	قــرآن	تــا	انتهــا	آیــه	یــا	آیاتــی	ذکر	
مــی	شــود،	ســپس	بــا	توجــه	بــه	مفــردات	و	لغــات	آیــه	موضوعاتی	
ــده	کــه	ممکــن	اســت	کــه	 ــه	نظــر	نویســندگان	مــی	آم را	کــه	ب
ــا	 ــر	ایــن	ب ــد.	عــالوه	ب ــام	مــی	برن در	ایــن	آیــات	مطــرح	باشــد،	ن
ــورد	 ــب	م ــاز	مطال ــات	تفســیری	ب ــتفاده	از	روای ــا	اس ــتدالل	و	ب اس
ــت	 ــذا	در	حقیق ــود.	ل ــی	ش ــر	داده	م ــات	تذک ــا	آی ــه	ی بحــث	آن	آی

قصــد	ایــن	اثــر	تفســیر	نیســت،	بلکــه	قصد	
ــه	 ــی	مطرح ــات	احتمال ــن	موضوع آن	تعیی
شــده	در	آن	مجموعــه	آیــات	اســت.	حتــی	
در	قســمت	روایاتــی	کــه	بــه	آنها	اســتدالل	
مــی	شــود	هیــچ	گونــه	بحثــی	نــه	در	ســند،	
ــث	آن	 ــه	الحدی ــه	در	فق ــن	و	ن ــه	در	مت ن
ــذا	بســیار	دیــده	 روایــت		مطــرح	نیســت.	ل
ــود	 ــی	ش ــر	م ــی	ذک ــه	روایت ــود	ک ــی	ش م

ــات	موضوعــه	اســت. کــه	از	روای
ــاًل	 ــد:	مث ــادآور	ش ــه	ی ــی	در	ادام نادرعل
ــرای	 ــوا	و	ماج ــت	آدم	و	ح ــات	خلق در	آی
روایتــی	 بــه	 بهشــت،	 از	 اخراجشــان	
اســتناد	مــی	شــود	کــه	بهشــت		آدم	
و	حــوا	یکــی	از	باغــات	زمیــن	اســت.	
حــال	اینکــه	متاســفانه	بــه	کلمــه	خــروج	
ــوط	 ــه	هب ــه	نمــی	شــود	ک ــوط	توج و	هب

ــت	اســرائیلی	ای	 ــا	روای ــرود	آمــدن	از	باالســت.	ی ــای	ف ــه	معن ب
کــه	حتــی	در	نقاشــی	هــای	توراتــی	هــم	دیــده	مــی	شــوند	کــه	
ــود	را	 ــه	خ ــد	ک ــی	دهن ــان	م ــی	لخــت	نش ــوا	را	در	باغ آدم	و	ح
ــر	واضــح	اســت	کــه	 ــد.	پ ــان	پوشــانده	ان ــرگ	هــای	درخت ــا	ب ب
ــن	و	 ــا	باط ــفی	م ــی	و	فلس ــیر	کالم ــی	و	تفاس ــون	معرفت در	مت
معقــول	ایــن	آیــات	نمادیــن	مــورد	بحــث	و	بررســی	قــرار	مــی	
گیــرد.	واال	اینکــه	اگــر	خــوردن	از	آن	درخــت	ممنوعــه	موجــب	
ــد،	 ــود	را	ببینن ــای	خ ــدن	ه ــای	ب ــورت	ه ــه	ع ــود	ک ــی	ش م
ــن	دو	در	 ــز	ای ــر	ج ــه	مگ ــت	ک ــن	اس ــوال	ای ــن	س ــاده	تری س
ــد؟	 ــوده	ان ــوده	اســت؟	و	مگــر	زن	و	شــوهر	نب بهشــت	کســی	ب
ــال	 ــری	کام ــات	ام ــن	آی ــر	در	ای ــه	ظاه ــه	ب ــه	توج ــی		اینک یعن
ــت	 ــه	روای ــه	ب ــا	توج ــی	الخصــوص	ب ــت.	عل ــول	اس ــر	معق غی
ــم	 ــه	ای ــا	شــجره	طیب ــد:	»م ــت)ع(	کــه	فرمودن ــای	اهــل	بی زیب
ــن	شــجره	هســتند.«	 ــرگ	هــای	ای و	پیروانمــان	شــاخه	هــا	و	ب
ــکات	انســانی	 ــه	مل ــرگ،	اشــاره	ب ــا	ب ــی	م ــون	معرفت ــذا	در	مت ل
دارد	و	شــاید	یکــی	از	معانــی	دیــدن	عــورت،	اشــاره	بــه	ملــکات	
بالقــوه	و	زشــت	خویــش	اســت	کــه	بایــد	توســط	ملــکات	بالقــوه	

ــود. ــانده	ش ــا	پوش ــکات	زیب و	مل
ایــن	مفســر	قــرآن	ادامــه	داد:	یــا	در	موضــوع	ورود	ابلیس	به	بهشــت	
آدم	و	حــوا،	ســاده	تریــن	ســوال	ایــن	اســت	کــه	مگــر	بهشــت	در	و	

دیــواری	نــدارد	کــه	ابلیــس	وارد	آن	مــی	شــود؟	در	صورتــی	کــه	در	
روایــات	داریــم	کــه	ســر	ســوزنی	زشــتی	وارد	بهشــت	نمــی	شــود.	
لــذا	به	نظــر	مــی	رســد	کــه		مقصــود،	ظهــور	ملــکات	منفــی	بالقوه	
انســان	بــوده	اســت.	همانطــور	کــه	مــی	دانیــد	در	ضــرب	المثــل	ما	
»هرچــه	در	عالــم	اســت	در	آدم	اســت«.	بنابرایــن	آدمــی	مجمــوع	
ــٌل	 ــی	َجاِع ِّ ــه	إِن ــق	آی ــی	طب ــا	اســت	و	ال ــتی	ه ــا	و	زش ــی	ه زیبای
ــت	 ــت	آدم	مقصــود	ظهــور	خالف ــاز	خلق ــًة	از	آغ ــی	اأَلْرِض	َخلِیَف ِف
الهــی	بــر	زمیــن	اســت،	یعنــی	از	نخســت	بــرای	مانــدن	آدم	و	حــوا	
در	بهشــت	ایــن		آفرینــش	صــورت	نگرفتــه	اســت.	بلکــه	مرحلــه	

انتقــال	بــوده	اســت.
وی	در	ادامــه	گفــت:	بــه	طــور	خالصــه	ایــن	تفســیر	یــک	اثــر	زیبــا	
ــتفاده	 ــرای	اس ــاص	ب ــی	خ ــع	زمان ــا	در	مقط ــتایش،	ام ــل	س و	قاب
پژوهشــگران	تهیــه	شــده	و	قصــد	آن	تفســیر	قــرآن	نبــوده	بلکــه	به	

قصــد	راهنمایــی	محققــان	و	مفســران	نگاشــته	شــده	اســت.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	کــه	آیــا	روش	یــا	شــیوه	خاصــی	
ــت:	 ــود	دارد،	گف ــر	وج ــن	اث ــا	ای ــان	ب ــردن	محقق ــرای	کارک ب
ــان	 ــرای	محقق ــر	ب ــن	اث ــل	از	ای ــر،	در	حقیقــت	اســتفاده	کام خی
ــاب	 ــن	دلیــل	کــه	ایــن	کت ــه	ای و	مفســران	غیرمقــدور	اســت،	ب
ــرآن	در	یــک	 ــات	کل	ق ــن	صــورت	نیســت	کــه	جمــع	آی ــه	ای ب
ــه	 ــه	ب ــه	آی ــود،	بلک ــر	بش ــاد	ذک ــا	مع ــد	ی ــد	توحی موضــوع	مانن
ــه	 ــرآن	هــر	موضوعــی	کــه	ب ــدای	ق ــه	از	ابت آی
ــرح	 ــه	مط ــک	آی ــه	در	ی ــیده	ک ــی	رس ــر	م نظ
اســت	زیــر	همــان	آیــه	نــام	بــرده	شــده	اســت.	
لــذا	کار	محقــق	بســیار	ســخت	مــی	شــود	چــرا	
کــه	بــرای	تعییــن	آیاتــی	کــه	موضــوع	خــاص	
ماننــد	توحیــد،	معــاد	در	آن	اســت	محقــق	
ــد.	 ــه	کن ــر	را	مطالع ــن	اث ــت	کل	ای ــار	اس ناچ
ــیر	 ــد	تفس ــر	قص ــب	اث ــه	صاح ــی	ک از	آنجای
تعییــن	موضوعــات	 بلکــه	قصــد	 نداشــته	
ــن	 ــذا	در	ای ــات	را	داشــته،	ل مطــرح	شــده	در	آی
اثــر	هیــچ	بحــث	اعتقــادی،	کالمــی،	فلســفی،	
عرفانــی	و	...	مطــرح	نیســت.	امــا	بــه	هــر	حــال	
اثــری	اســت	کــه	در	زمــان	خــودش	بــه	قصــد	
خدمــت	انجــام	شــده	و	انشــاهلل	از	باقیــات	
صالحــات	ایشــان	بــه	حســاب	مــی	آیــد	و	

ــت. ــق	اس ــزد	ح ــور	در	ن ــکور	و	مأج مش

یک مفسر قرآن در گفتگو با مهر:

تفسیر راهنما، راهنمایی برای محققان و مفسران است
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ـــو گـفتــگـ

ــد.	 ــدرن	ان ــای	م ــدرن،	محصــول	فلســفه	ه ــای	م ــوژی	ه 	ایدئول
ــد	و	نبایدهاســت.	برخــی	 ــی	و	بای ــل	گرای ــوژی	ســاحت	عم ایدئول
از	اندیشــمندان	و	اهالــی	فلســفه	همــواره	گوشــزد	مــی	کننــد	کــه	
ایدئولــوژی	را	نبایــد	بــا	فلســفه	اشــتباه	گرفــت	و	ایدئولــوژی	نبایــد	
خــود	را	در	جایــگاه	فلســفه	بنشــاند.	ایــن	ســخن	از	آن	رو	کــه	اهــل	
اندیشــه	خــود	را	موظــف	بــه	پاســداری	از	مرزهــای		فلســفه	و	تفکــر	
مــی	داننــد،	قابــل	درک	اســت	امــا	آیــا	اینکــه	از	فلســفه	و	ایدئولوژی	
دوگانــه	ای	در	تقابــل	بســازیم،	ناشــی	از	ایــن	اســت	کــه	ایدئولــوژی	
ــن	 ــا	ای ــت؟	و	آی ــفه	اس ــرای	فلس ــری«	ب ــن	»دیگ ــتی	تری دم	دس
ــه	 ــوژی	هرگون ــرزنش	ایدئول ــرکوب	و	س ــا	س ــازی	ب ــه	س دوگان
ــک	 ــام	ایدئولوژی ــا	اته ــه	را	ب ــگری	آرمانگرایان ــی	و	کنش عملگرای

بــودن	بــه	محــاق	نمــی	بــرد؟
ــوژی	هــا	ماننــد	لیبرالیســم	همــواره	 از	ســوی	دیگــر	برخــی	ایدئول
جریانــات	مخالــف	و	منتقــد	خــود	را	بــه	ایدئولوژیــک	بــودن	متهم	و	

ایدئولــوژی	بــودن	خــود	را	انــکار	مــی	کننــد.
بــرای	اینکــه	نســبت	صحیــح	میــان	فلســفه	و	ایدئولــوژی	نمایــان	
شــود،	بایــد	مفهــوم	ایدئولــوژی	مــورد	مداقــه	بیشــتری	قــرار	گیــرد.	
از	ایــن	رو	طــی	گفتگویــی	تفصیلــی	بــا	شــهریار	زرشــناس،	عضــو	
هیــأت	علمــی	پژوهشــگاه	فرهنگ	و	اندیشــه	اســالمی	و	نویســنده	
کتــاب	»ســنجش	ایدئولــوژی	هــای	مــدرن«	بــه	بررســی	مفهــوم	

ایدئولــوژی	و	رونــد	تطــورات	مفهومــی	آن	پرداختــه	ایــم.
زرشــناس	معتقد	اســت:	ایدئولوژی	مجموعــه	ای	از	دســتورالعمل	ها	
و	فرمــول	هــا	و	راهبردهــا	و	برنامــه	هــای	معطــوف	بــه	عمل	اســت	
ــی	و	اقتصــادی	 ــی،	فرهنگ ــی،	سیاس ــای	اجتماع ــوزه	ه ــه	در	ح ک
مطــرح	مــی	شــود.	وی	بــا	اذعــان	بــه	اینکــه	ایدئولــوژی	محصــول	
فلســفه	مــدرن	اســت،	مــی	گویــد:	بــه	جــای	نفــی	ایدئولــوژی	بایــد	
مفهــوم	»طریقــت	سیاســی	اجتماعــی	اســالمی«	را	کــه	برگرفته	از	

متــن	دیــن	اســت	جایگزیــن	کنیــم.

ــودن  ــک ب ــا ایدئولوژی ــوژی ی ــروزه واژه ایدئول || ام
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــر اس ــرزنش و تحقی ــرای س گاه ب
ــوژی را  ــمندان ایدئول ــی اندیش ــر برخ ــرف دیگ از ط
دامــی بــرای فلســفه مــی داننــد. قبــل از اینکــه درباره 
نســبت فلســفه و ایدئولــوژی ســخن بگوییــم بــرای 
آغــاز بحــث بهتــر اســت مــروری داشــته باشــیم بــر 
ــن  ــه ای ــرب و اینک ــوژی در غ ــش واژه ایدئول پیدای
ــرده  ــی ک ــروز ط ــه ام ــا ب ــدی را ت ــه رون ــوم چ مفه

ــت. اس
مــا	بایــد	واژه	و	معنــای	ایدئولــوژی	را	مشــخص	کنیــم	چــون	یــک	
خلــط	معنایــی	و	مفهومــی	ایجــاد	شــده	و	این	محــل	بحــث	را	تغییر	
داده	و	ابهــام	ایجــاد	کــرده	اســت.	وقتــی	از	ایدئولــوژی	حــرف	مــی	
زنیــم	دقیقــا	از	چــه	حــرف	مــی	زنیــم؟	زمانی	مــا	به	ریشــه	لغــوی	و	
مفهــوم	اصطالحــی	ایــن	واژه	مــی	پردازیــم،	اینجــا	یک	معنــا	ظهور	
مــی	کنــد.	زمانــی	نیــز	بــه	معنــای	افواهــی	آن	کــه	بــه	خصــوص	
در	ســال	هــای	دهــه	50	و	۶0	در	کشــور	مــا	رایــج	بــود،	مــد	نظــر	
اســت.	در	ایــن	معنــای	افواهــی،	ایدئولــوژی	بیشــتر	متــرادف	آرمان	

بــود.
ــوژی	 ــوم	تخصصــی	ایدئول ــه	مفه ــاره	ای	ب ــد	اش ــازه	بدهی ــا	اج ام
داشــته	باشــم	کــه	اساســاً	واژه	ایدئولــوژی	چگونــه	در	غــرب	مــدرن	
در	قــرن	هجدهــم	ظهــور	کــرد	و	چــه	ســیری	را	طــی	کــرد	در	ایــن	
رهگــذر	بــه	ســوال	شــما	هــم	مــی	تــوان	پاســخ	داد	کــه	ایدئولــوژی	

چــه	نســبتی	بــا	فلســفه	دارد.
ــوژی	در	نیمــه	اول	قــرن	هجدهــم	در	ســال	 ــار	واژه	ایدئول اولیــن	ب
ــام	 ــه	ن ــت	ب ــوف	پوزیتیویس ــک	فیلس ــط	ی ــالدی	توس 1۷43	می
دوســتوت	دوتراســی	ســاخته	مــی	شــود.	مــن	کتابــی	تحــت	عنوان	
»ســنجش	ایدئولــوژی	هــای	مــدرن«	دارم	کــه	در	آنجــا	ایــن	واژه	را	

ــح	داده	ام. مفصــل	توضی
ــه	دوره	روشــنگری	 ــود	کــه	ب دوســتوت	دوتراســی	از	فیلســوفانی	ب
ــی	 ــدرن	م ــم	م ــه	عل ــود	ک ــد	ب ــدت	معتق ــه	ش ــت	و	ب ــق	داش تعل
ــد	همــه	چیــز	را	توضیــح	دهــد	و	همــه	مســائل	را	حــل	کنــد.	 توان
ــون	 ــا	انقالبی ــان	انقــالب	فرانســه	ب ــه	در	جری ــود	ک ــرادی	ب او	از	اف
ــه	همــان	 ــود	ب ــد	ب ــی	شــد.	او	معتق ــی	زندان همراهــی	کــرد	و	مدت
ــیمیایی	 ــی	و	ش ــای	فیزیک ــده	ه ــدرن	پدی ــم	م ــه	عل ــی	ک طریق
ــا	همــان	روش	و	رویکــرد	کــه	 ــرار	مــی	دهــد،	ب ــورد	بحــث	ق را	م
رویکــردی	پوزیتیویســتی	اســت	مــی	توانیــم	جریــان	ظهور	اندیشــه	
هــا	و	تطــور	آنهــا	را	بررســی	کنیــم.	)قــرن	هجدهــم	قــرن	شــیمی	
اســت	و	شــیمی	مــدرن	ظهــور	مــی	کنــد	و	غلبــه	پیــدا	مــی	کنــد	و	

ــرن	فیزیــک	مــدرن	دانســت.( ــوان	ق ــرن	هفدهــم	را	مــی	ت ق
دوتراســی	مدعــی	بــود	کــه	چــون	تاریــخ	را	اندیشــه	هــا	می	ســازند	
ــم.	 ــخ	را	بفهمی ــیر	تاری ــق	مس ــن	طری ــم	از	ای ــی	توانی ــا	م ــس	م پ
چیــزی	شــبیه	آنچــه	کــه	مثــال	یک	قــرن	بعــد	اگوســت	کنــت	می	
گویــد	کــه	جریــان	تاریــخ،	جریــان	ســیر	اندیشــه	اســت	و	مراحلــی	
را	بــرای	اندیشــه	در	نظــر	مــی	گیــرد.	یــک	قــرن	قبــل	تــر	از	کنــت،	
دوتراســی	بــا	نگاهــی	پوزیتیویســتی	اندیشــه	هــا	را	محــوری	مــی	
ــورد	 ــا	را	م ــه	ه ــه	اندیش ــازد	ک ــی	بس ــد	علم ــی	خواه ــد	و	م دان
ــه	همیــن	معنــی	اســت	 ــوژی	ب ــذا	واژه	ایدئول ــرار	دهــد.	ل بحــث	ق
و	خاســتگاه	واژه ایدئولــوژی اینجاســت. در واقــع logy بــه معنــی 
شــناخت از همــان logic بــه معنــی منطــق گرفته شــده اســت که 
مقصــود آنها منطــق مــدرن و تلقــی علمــی)scientific( اســت. 
idea هــم کــه بــه معنــی عقیــده اســت. یعنــی وقتــی مــی گویــد 
ایدئولــوژی، یعنــی علــم شــناخت ایــده و افــکار. چــرا کــه او معتقــد 

اســت بــه ایــن طریــق مــی توانیــم همــه چیــز را بشناســیم.
ــو	 ــیمی	الگ ــک	و	ش ــدل	فیزی ــانی	از	م ــوم	انس ــی	در	عل ــا	حت اینه
ــد	کــه	چطــور	مــی	 ــد	یعنــی	فکــر	نمــی	کردن ــرداری	مــی	کردن ب
خواهنــد	ایــده	هــا	را	بــا	روش	هــای	تجربــی	بشناســند.	واژه	بــه	این	

ــداع	مــی	شــود. شــکل	اب
ــی	کــه	 ــی	زمان ــد	یعن ــر	مــی	کن ــن	واژه	تغیی ــی	ای ــا	ســیر	معنای ام
ســال	1۷۹۹	ناپلئــون	کودتــا	مــی	کنــد،	او	اگرچــه	فرزنــد	انقــالب	
فرانســه	اســت	و	در	مســیر	حرکــت	ســرمایه	داری	و	خواســت	هــای	
ــی	 ــا	برخ ــد	ام ــی	کن ــت	م ــه	حرک ــورژوازی	فرانس ــتعماری	ب اس
ــه	خصــوص	در	 ــه	و	ب ــالب	فرانس ــه	در	انق ــی	را	ک ــای	لیبرال باوره
ــذارد.	 ــی	گ ــار	م ــوده	کن ــم	ب ــی	مه ــی	روشــنگری	خیل ــان	بین جه
بــرای	همیــن	گروهــی	از	اعضــای	آکادمــی	رســمی	علــوم	فرانســه	
ــرار	مــی	 ــون	ق ــل	ناپلئ کــه	دوتراســی	هــم	عضــو	آن	اســت،	مقاب
ــه	آنهــا	واژه	 ــد.	ناپلئــون	بــرای	اینکــه	آنهــا	را	تحقیــر	کنــد،	ب گیرن
ــوان	 ــه	عن ــن	واژه	را	ب ــی	ای ــد.	یعن ــی	کن ــالق	م ــوگ	را	اط ایدئول
اســتهزا	و	تمســخر	بــه	کار	مــی	بــرد.	اینجــا	اوایــل	قــرن	نوزدهــم	
ــدا	 ــری	پی ــار	تحقی ــوژی	ب و	ســال	هــای	180۶	و	180۷	واژه	ایدئول

ــد. مــی	کن
ــالدی	 ــال	184۶	می ــا	س ــد	ت ــی	یاب ــه	م ــی	ادام ــیر	مفهوم ــن	س ای
ــی	 ــود	را	م ــی	خ ــوژی	آلمان ــروف	ایدئول ــاب	مع ــس	کت ــه	مارک ک
نویســد.	آنجــا	مارکــس	وقتــی	در	مــورد	ایدئولــوژی	حــرف	مــی	زند	
معنایــی	منفــی	مــد	نظــر	اوســت.	او	در	مفهــوم	ایدئولــوژی	آلمانــی	
مــی	گویــد	کــه	ایدئولــوژی	مثــل	یــک	تاریکخانــه	ای	بــرای	فکــر	
بشــر	اســت	که	حقیقــت	را	معکــوس	مــی	کند،	چطــور	در	عکاســی	
وقتــی	بــه	تاریکخانــه	مــی	رویــد	تصویــر	نگاتیــو	و	منفی	اســت؟	او	

مــی	گویــد	وظیفــه	ایدئولــوژی	پوشــاندن	حقیقــت	اســت.
ــتگاهی	 ــوژی	دس ــه	ایدئول ــت	ک ــن	اس ــس	ای ــرف	مارک ــر	ح جوه
مفهومــی	یــا	مجموعــه	ای	سیســتماتیک	از	تئــوری	هــا	و	مفاهیــم	
اســت	کــه	طبقــه	حاکــم	آن	را	مطــرح	مــی	کنــد	تــا	تصویر	خــود	از	
جهــان	و	واقعیــت	هــا	را	بــه	همــه	گــروه	هــا	و	طبقاتــی	کــه	تحــت	

ســلطه	ایــن	طبقــه	هســتند	بقبوالنــد.
ــی	 ــت	را	م ــی	نیســت	و	حقیق ــر	واقع ــن	تصوی از	نظــر	مارکــس	ای
ــبات	 ــه	مناس ــتثماری	و	ظالمان ــت	اس ــت	ماهی ــرار	اس ــاند	و	ق پوش
ــتم	و	 ــک	سیس ــمت	ی ــه	س ــوژی	را	ب ــس	ایدئول ــاند.	مارک را	بپوش
ــوری	 ــا	از	مجموعــه	ای	از	تئ ــرد	کــه	دقیق دســتگاه	فکــری	مــی	ب
هــا	و	مفاهیم	تشــکیل	مــی	شــود.	اینجــا	خــود	را	ایدئولوژیــک	نمی	
ــد. ــور	کن ــوژی	عب ــد	از	ایدئول ــی	خواه ــگاه	خــودش	م ــد	و	در	ن دان
ــد	و	 ــی	دان ــی	علمــی	م ــود	را	واقعیت ــع	مارکــس	حــرف	خ *در	واق

گفتگوی تفصیلی با شهریار زرشناس؛

چرا به ایدئولوژی حمله می شود؟/
 نئولیبرالیسم، آرمان گرایی را متهم به ایدئولوژیک بودن می کند
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ـــو گـفتــگـ

ــد. ــی	نام ــوژی	م ــه	حاکــم	را	ایدئول نظــام	فکــری	طبق
دقیقــا. منتهــی مثــل پوزیتیویســت هــا و مثــل دوتراســی 
scientific نــگاه نمــی کنــد. گرایــش پوزیتیویســتی در اندیشــه 
مارکــس وجــود دارد اما یکســره پوزیتیویســت نیســت. مارکس	یک	
جاهایــی	بــه	قول	خــودش	به	ماتریالیســم	خشــک	مــی	تــازد.	یعنی	
ماتریالیســم	مارکس	از	نــوع	ماتریالیســم	هولباخ	و	کابانیس	نیســت.	
کابانیــس	بیولوژیســت	قــرن	نوزدهمــی	اســت	کــه	مــی	گفــت	من	
ــه	دســت	 ــدارم	چــون	وقتــی	چاقــوی	جراحــی	را	ب ــاور	ن ــه	روح	ب ب
ــا	 ــم.	اینه ــی	بین ــی	نم ــکافم	روح ــی	ش ــدن	را	م ــرم	و	ب ــی	گی م
پوزیتیویســت	صــرف	هســتند.	مثــال	هولبــاخ	یــا	المتــری	اساســا	
مــدل	فیزیــک	و	بــر	مبنــای	قاعــده	هایی	کــه	در	فیزیک	کالســیک	
وجــود	دارد	بشــر	را	همــان	گونــه	مــی	بینند.	المتــری	کتابــی	دارد	به	

نــام	بشــر	بــه	مثابــه	ماشــین.
مارکس	اینگونه	نیسـت.	گرایش	های	پوزیتیویسـتی	در	او	وجود	دارد	
اما	ماتریالیسـم	او	اینگونه	نیست.	چون	اساسـا	مارکس	به	موضوعات	
مابعدالطبیعه	و	نسـبت	ماده	و	روح	نمی	پـردازد،	کانون	توجه	مارکس	
اقتصـاد	و	رابطـه	آن	با	تاریخ	اسـت.	ماتریالیسـم	مارکس	بیشـتر	آن	
چیـزی	اسـت	کـه	خـودش	بـه	آن	ماتریالیسـم	تاریخـی	مـی	گوید.	
مارکس	اصال	ماتریالیسـم	دیالکتیـک	را	آثار	خود	به	کار	نبرده	اسـت.	
از	دیالکتیـک	حـرف	زده	امـا	ماتریالیسـم	دیالکتیک	ابداعـات	بعدی	
اسـت	کـه	بـه	خصـوص	انگلـس	آن	را	بـه	کار	بـرده	اسـت.	بخـش	

فلسـفی	مابعدالطبیعه	مارکسیسـم	را	انگلس	می	سـازد.

|| در نهایــت مارکسیســم خــود تبدیــل بــه ایدئولوژی 
مــی شــود.

بلـه.	البتـه	داعیـه	مارکـس	ایـن	نیسـت.	مارکـس	معتقد	اسـت	که	
اندیشـه	ها	جهت	گیـری	طبقاتـی	دارنـد.	معتقـد	اسـت	ایدئولوژی،	
آن	آگاهـی	کاذبـی	اسـت	که	طبقـه	حاکم	اقتصـادی	مـی	خواهد	به	
دیگـر	طبقات	القا	کنـد.	اگر	توجه	کنیـد	در	کتاب	ایدئولـوژی	آلمانی،	
او	شـاگردان	هگلـی	و	تمام	آنهایـی	که	به	نوعـی	دارند	بـورژوازی	را	
ترویـج	می	کننـد	مـورد	حمله	قـرار	مـی	دهد،	تحـت	عنـوان	اینکه	
اینهـا	نماینـدگان	ایدئولـوژی	آلمانی	اند.	ایـن	کتاب	بعـدا	دیگر	مورد	
توجـه	مارکـس	قـرار	نمـی	گیـرد	و	حتـی	چـاپ	نمـی	شـود	و	خود	
انگلـس	می	گویـد	ما	آن	را	به	دسـت	نقـد	جونده	موش	ها	سـپردیم.	
بعدهـا	در	قـرن	بیسـتم	این	کتـاب	چـاپ	می	شـود.	در	ایـن	مبحث	
نـگاه	مارکـس	منفـی	اسـت	یعنـی	قائل	بـه	این	نیسـت	و	خیلـی	از	
ایـن	حرف	نمـی	زند	کـه	طبقه	محـروم	هـم	مـی	توانـد	ایدئولوژی	

باشد. داشـته	
مارکــس	معتقــد	اســت	ایدئولــوژی،	آن	آگاهــی	کاذبــی	اســت	کــه	
طبقــه	حاکــم	اقتصــادی	مــی	خواهــد	بــه	دیگــر	طبقــات	القــا	کنــد
ایــن	مفهــوم	جدیــد	از	ایدئولــوژی	کــه	آن	را	دو	بخــش	مــی	کنــد	و	
مــی	گویــد	هــم	ایدئولــوژی	طبقــه	حاکــم	و	هــم	طبقــه	محکــوم	از	
کجــا	مــی	آیــد؟	ایــن	از	برنشــتاین	اســت.	برنشــتاین	و	بــه	خصوص	
لنیــن،	در	جریــان	اندیشــه	مارکسیســتی،	تلقــی	را	عوض	مــی	کنند	
و	قائــل	بــه	ایدئولــوژی	خــوب	و	بــد	یــا	ایدئولــوژی	طبقــه	محــروم	

و	حاکــم	مــی	شــوند.
ــد،	 ــی	دهن ــه	م ــن	و...	ارائ ــا	لنی ــتاین	و	بعده ــه	برنش ــی	ای	ک تلق
ایدئولــوژی	را	عبــارت	مــی	کنــد	از	مجموعــه	ای	از	دســتورالعمل	ها	
و	سیســتمی	از	مفاهیــم	و	تئــوری	هــا،	کــه	رویکردهــای	اقتصــادی	
ــن	 ــد.	بنابرای ــی	کن ــی	م ــف	را	نمایندگ ــات	مختل ــی	طبق و	اجتماع
هــر	طبقــه	ای	مــی	توانــد	ســاخت	یــا	بافــت	ایدئولوژیــک	خــود	را	
داشــته	باشــد.	درســت	مثــل	تلقــی	ای	کــه	بعدهــا	از	روشــنفکری	
مطــرح	می	شــود.	شــما	نــوع	نــگاه	آنتونیــو	گرامشــی	را	نــگاه	کنید،	
مفهــوم	روشــنفکر	ارگانیــک	گرامشــی	چیســت؟	ایــن	اســت	کــه	
هــر	طبقــه،	یــک	نماینــده	فکــری	و	ســخنگوی	تئوریــک	دارد	کــه	
منافــع	و	خاســتگاهش	را	بیــان	مــی	کنــد.	آن	روشــنفکر	ارگانیــک	

ــوژی	دارد. ایدئول
ــد،	 ــی	دهن ــه	م ــن	و...	ارائ ــا	لنی ــتاین	و	بعده ــه	برنش ــی	ای	ک تلق
ایدئولــوژی	را	عبــارت	مــی	کنــد	از	مجموعــه	ای	از	دســتورالعمل	ها	
و	سیســتمی	از	مفاهیــم	و	تئــوری	هــا،	کــه	رویکردهای	اقتصــادی	و	

اجتماعــی	طبقــات	مختلــف	را	نمایندگــی	مــی	کنــد
ایــن	تعریــف	از	ایدئولــوژی	دیگــر	نــه	تعریــف	دوتراســی	اســت	و	نه	

تعریــف	مارکــس	اســت	و	نــه	تعریف	ناپلئــون	اســت.	بلکــه	تعریفی	
ــرن	نوزدهــم	مطــرح	مــی	شــود.	در	 ــل	ق ــد	اســت	کــه	از	اوای جدی
ــوژی	خــود	را	 ــه	نظــر	مــن	مضمــون	واقعــی	ایدئول ایــن	تعریــف	ب
ــتورالعمل	 ــه	ای	از	دس ــوژی	مجموع ــه	ایدئول ــد	ک ــی	ده ــان	م نش
ــر	 ــه	ه ــی	و	برنام ــادی،	فرهنگ ــی،	اقتص ــی،	اجتماع ــای	سیاس ه
ــداف	 ــدرت	و	پیشــبرد	اه ــه	دســت	آوردن	ق ــرای	ب ــه	اســت	ب طبق

و	تامیــن	منافــع	خــود.
ــا	فلســفه	 ــوژی	ب ــه	نســبت	ایدئول ــم	ک ــم	بگویی ــی	توانی اینجــا	م
ــئله	 ــرح	مس ــرای	ط ــی	ب ــدرن	امکان ــفه	م ــز	در	فلس ــت؟	ج چیس
ــدارد. ــود	ن ــم	وج ــا	دیدی ــه	م ــی	ک ــک	از	معان ــوژی	در	هری ایدئول
ــا	 ــد	و	دقیق ــی	آی ــم	م ــرن	هجده ــوژی	در	ق ــود	واژه	ایدئول اوال	خ
کســانی	آن	را	مــی	آورنــد	کــه	بــه	یــک	گرایــش	و	رویکرد	فلســفی	
خاصــی	در	فلســفه	مــدرن	معتقدنــد	یعنی	پوزیتیویســت	ها.	مســئله	
بعــدی	ظهــور	طبقــات	مــدرن	اســت.	اجتماعــات	و	جوامــع	ماقبــل	
مــدرن،	چــه	پولیــس	هــای	یونانــی	و	چــه	امپراطــوری	روم	باســتان	
و	چــه	جماعــت	هــای	قــرون	وســطایی	را	ببینیــم	و	چــه	بــه	شــرق	
بیاییــم،	طبقــه	در	مفهــوم	اقتصادی-اجتماعــی	مــدرن	کلمــه	وجود	
ندارنــد.	الیــه	بنــدی	هــای	اجتماعــی	و	فاصلــه	بیــن	فقیــر	و	غنــی	

در	یــک	مراتبــی،	اســتثمار	و..	داریــم.

|| طبقه نداریم یا خودآگاهی طبقاتی نداریم؟
ــی	 ــوم	خودآگاهــی	طبقات ــا	مفه ــه	ب ــه	طبق ــن	اســت	ک مســئله	ای
پیونــد	دارد.	بــه	قــول	هــگل	طبقــه	اگر	طبقــه	در	خــود	باشــد،	طبقه	
نیســت.	ایدئولــوژی	اســت	کــه	طبقــه	را	از	طبقــه	درخــود	بــه	طبقــه	
بــرای	خــود	تبدیــل	مــی	کنــد.	نکتــه	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	اساســا	
ســاخت	جوامــع	ماقبــل	مــدرن	آنقــدر	الیــه	بنــدی	و	پیچیدگــی	و	
تکثــر	نــدارد.	اساســا	قبــل	از	دوره	مــدرن	انســان	اقتصــادی،	صورت	
نوعــی	انســان	نیســت.	انســان	مــدرن	اســت	کــه	حیــوان	اقتصادی	
اســت	و	بــرای	او	مســائل	اقتصــادی	انگیــزه	اصلــی	انــد.	اقتصــاد	در	
غــرب	مــدرن	زیربنــا	مــی	شــود	و	در	همــه	تاریــخ	زیربنــا	نیســت.

بــه	نظــر	مــن	اشــتباه	مارکــس	ایــن	اســت	کــه	اقتصــاد	را	در	قــرن	
مــدرن	مــی	بینــد	و	بــه	همــه	تاریــخ	تعمیــم	مــی	دهــد.	مــا	واقعــا	
نمــی	توانیــم	صــورت	نوعــی	پولیــس	یونانــی	را	بــا	امــر	اقتصــادی	
ــا	 ــه	در	آنج ــم	ک ــی	بینی ــی	م ــوص	وقت ــه	خص ــم	ب ــح	دهی توضی
ــانیت	 ــی	دارد	و	اصــال	انس ــه	مفهوم ــه	نقشــی	دارد	و	چ ــاش	چ مع
در	یونــان	چگونــه	تعریــف	مــی	شــود.	انســانیت	انســان	در	یونــان	
ــه	 ــم	ب ــه	عضویــت	در	پولیــس	اســت.	اینهــا	را	نمــی	تواین ــل	ب قائ
صــرف	اقتصــاد	توضیــح	دهیــم.	امــا	انســان	مــدرن	کامــال	انســان	

اقتصــادی	اســت.
ایــن	انســان	در	رقابــت	هــای	اقتصــادی	ای	ظاهــر	مــی	شــود	کــه	
آن	رقابــت	هــا	طبقــه	را	مــی	ســازد.	نمــی	خواهــم	بگویــم	کــه	در	
گذشــته	الیــه	بنــدی	و	قشــربندی	نداشــتیم،	مــی	خواهــم	بگویــم	
طبقــه	در	مفهــوم	مــدن	کلمــه	نداشــتیم.	وبــر	و	ســومبارت	هــم	بــه	

همیــن	را	مــی	گوینــد.
اساســا	ایدئولــوژی	بــه	طبقــه	تعلــق	دارد.	تــا	قبــل	از	1۹۶0	و	قبــل	
از	موجــی	کــه	نئولیبــرال	هــا	علیــه	ایدئولــوژی	بــه	راه	مــی	اندازنــد،	

ایدئولــوژی	مفهــوم	مذمومــی	نیســت.
ــوژی	 ــا	1۹۶0	ایدئول ــم	از	ســال	1۹00	ت ــگاه	مــی	کنی ــا	ن ــی	م وقت
ــت.	 ــش	نیس ــوب	فح ــات	مکت ــی	ادبی ــی	و	حت ــات	سیاس در	ادبی
کســی	نمــی	خواهــد	ایدئولــوژی	را	بــه	عنــوان	ناســزا	بــه	کار	ببــرد.	
کســی	نمــی	خواهــد	بگویــد	مــن	نمــی	خواهــم	ایدئولــوگ	باشــم.	
متفکــران	برجســته	و	یا	روشــن	فکــران	آن	دوره	مثل	راســل،	ســارتر	
ــان	 و...	اکتیویســت	هســتند.	اساســا	از	قــرن	هجدهــم	وقتــی	جری
ــوژی	 ــد،	اگرچــه	واژه	ایدئول روشــنفکری	در	غــرب	ظهــور	مــی	کن
در	آن	زمــان	زیــاد	رواج	نــدارد	ولــی	اینهــا	همــه	ایدئولــوگ	هســتند.	
ولتــر،	رســو	و...	چــه	کســانی	هســتند؟	شــما	مــی	توانیــد	برای	رســو	
ــد	 ــر	را	نمــی	توانی ــی	ولت ــل	باشــید	ول شــانی	از	تفکــر	فلســفی	قائ
فیلســوف	بدانیــد.	او	کامــال	یک	اکتیویســت	سیاســی	و	یــک	پدیده	
جدیــد	اســت	و	ایدئولــوژی	دارد	ولــی	فلســفه	آنچنانــی	نــدارد.	البتــه	

ایدئولــوژی	از	دل	فلســفه	بیــرون	آمــده	اســت.
فلســفه	اومانیســتی	اســت	کــه	موجــودی	بــه	نــام	ایدئولــوژی	بــه	
ــرون	وســطی	و	فلســفه	غــرب	 وجــود	مــی	آورد.	فلســفه	غــرب	ق

باســتان	چنیــن	چیــزی	ندارنــد.	ایدئولــوژی	محصول	فلســفه	مدرن	
اســت.

||  بــا همــه ایــن مقدمــات، تعریــف شــما از 
ایدئولــوژی چیســت و از نظــر شــما ایدئولــوژی چــه 

نســبتی بــا اندیشــه و عملگرایــی دارد؟
حــال	بــه	ایــن	مــی	رســیم	کــه	خــود	ایدئولــوژی	را	تعریــف	کنیــم	
و	بگوییــم	دقیقــا	چیســت؟	ایدئولــوژی	بــه	اعتقــاد	بنــده	مجموعــه	
ای	از	دســتورالعمل	هــا	و	فرمــول	هــا	و	راهبردهــا	و	برنامــه	هــای	
معطــوف	بــه	عمــل	اســت	کــه	در	حــوزه	هــای	اجتماعی،	سیاســی،	

فرهنگــی	و	اقتصــادی	مطــرح	مــی	شــود.

|| این شبیه تعریف شهید مطهری نیست؟
اصال	این	خود	تعریف	ایدئولوژی	است.

ــک  ــی ی ــر مکتب ــد ه ــی گوی ــری م ــهید مطه || ش
ــی  ــان بین ــوژی. جه ــک ایدئول ــی دارد و ی ــان بین جه
ــوژی  ــت و ایدئول ــای آن اس ــت ه ــا و نیس ــت ه هس

ــت. ــد هاس ــا و نبای بایده
اصــال	ایدئولــوژی	همین	اســت.	ایدئولــوژی	مجموعه	دســتورالعمل	
هاســت.	دســتورالعمل	هایــی	کــه	دقیقــا	از	دل	یــک	تفکــر	بیــرون	
ــه	 ــا	ب ــد	و	ی ــد	از	دل	فلســفه	بیــرون	بیای ــد.	حــال	مــی	توان مــی	آی

نظــر	مــن	مــی	توانــد	از	دل	دیــن	بیــرون	بیایــد.

|| آن دســتورالعملی کــه از دل دیــن بیــرون مــی آیــد 
چــه نــام دارد؟

مــن	دیگــر	بــه	آن	ایدئولــوژی	نمــی	گویــم.	مــن	در	کتــاب	
»ســنجش	ایدئولــوژی	هــای	مــدرن«	واژه	ای	ســاختم	کــه	بــه	آن	
ــم؛	یــک	چیــزی	 طریقــت	سیاســی	اجتماعــی	اســالمی	مــی	گوی
شــبیه	بــه	طریقــت	کــه	در	عرفــای	مبــارز	مــا	هــم	وجــود	داشــت.	
مــا	عرفــای	مجاهــد	و	مبــارزی	داشــتیم	کــه	حکومت	تاســیس	می	
ــتیم،	 ــی	داش ــای	برجســته	انقالب ــود	عرف ــخ	خ ــا	در	تاری ــد.	م کردن
ــارف	 ــاس	مونســتر	ع ــد.	توم ــم	دارن ــا	ه ــی	ه ــه	غرب ــان	ک همچن
اســت.	در	غــرب	هــم	یــک	مشــت	عــارف	مذهبــی	مســیحی	کــه	

ــد،	داشــتیم. انقــالب	مــی	کنن
ــم	و	در	 ــوده	بودی ــزب	ت ــای	ح ــر	فض ــت	تاثی ــا	تح ــه	30	م در	ده
ــا	و	 ــت	ه ــر	اگزیستانسیالیس ــت	تاثی ــی	تح ــه	50	و	40	شمس ده
مارکسیســت	هــا	بودیــم	و	همــه	اینهــا	بــه	ایدئولــوژی	باور	داشــتند.	
ــگاه	 ــو	را	ن ــد	کام ــن	آدم	اگزیستانسیالیســت	مانن ــما	راســت	تری ش
ــه	 ــی	رهــا	شــود	و	وظیف ــد،	نمــی	خواهــد	از	تعهــد	و	آرمانگرای کنی

ــذارد. ــار	بگ ــارزه	را	کن مب
ــا	کــه	دســتورالعمل	هــای	 ــن	معن ــوژی	را	در	ای ــم	ایدئول مــی	توانی
سیاســی	و	اجتماعــی	اســت،	مســتقیما	از	عقــل	مــدرن	گرفتــه	مــی	
ــن	 ــد،	در	ای ــال	مــی	کن ــات	آن	را	دنب ــل	آن	اســت	و	غای شــود	و	ذی
معنــا	کامــال	غربــی	مــدرن	بگیریــم	و	بگوییــم	از	دل	فلســفه	مدرن	

درآمــده	اســت.
از	دهــه	1۹۶0	بــه	بعــد	جریــان	آرمانگرایــی	و	تعهــد	گســترش	پیــدا	
ــرن	1۹	و	 ــه	خصــوص	در	ق ــدرن	ب ــرب	م ــی	در	غ ــرد.	آرمانگرای ک
۲0	بــه	صــورت	ایدئولــوژی	ظاهــر	شــد.	بــورژواری	قــرن	هجدهــم	
ــراف	را	 ــا	و	اش ــودال	ه ــه	فئ ــود	ک ــن	ب ــد	ای ــود	و	نیازمن ــی	ب انقالب
ســرنگون	کنــد	و	بــا	باقیمانــده	ســیطره	حکومــت	کلیســا	بجنگــد.	
بــورژوازی	قــرن	بیســتم	نوعــا	ضــد	انقالبــی	اســت	چــون	کامــل	
حاکــم	اســت	و	نمــی	خواهــد	اوضــاع	تغییــر	کنــد.	احســاس	مــی	
ــه	ضــد	او	 ــی	ب ــد	گرای ــتیز	و	تعه ــی	و	س ــوع	آرمانگرای ــر	ن ــد	ه کن

تبدیــل	مــی	شــود	و	بــه	درســتی	ایــن	را	مــی	فهمــد.
ــنفکران	 ــی	از	روش ــا	برخ ــورژوازی	ب ــتم	ب ــرن	بیس ــر	ق در	سراس
داخلــی	خــود	کــه	داعیــه	تعهــد	و	آرمــان	دارنــد	مثــل	رومــن	روالن	
و...	در	مــی	افتــد	مخصوصــا	کــه	تمایــالت	سوسیالیســتی	از	خــود	
نشــان	مــی	دادنــد،	از	آن	طــرف	هــم	مجموعــه	ای	از	آرمانگرایــی	
ــوژی	هــای	 ــا	ایدئول ــه	اینه ــد	ک ــی	بین ــا	را	م در	جهــان	ســومی	ه
ــد	و	روایــت	هــای	 ــد	مــی	کنن ــد	و	آن	را	بازتولی ــه	ان ــی	را	گرفت غرب
بومــی	مــی	ســازند	و	علیــه	منافــع	نظــام	ســرمایه	داری	جهانــی	می	
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ـــو گـفتــگـ

جنگنــد.	از	چــه	گــوارا	و	کاســترو	بگیریــد	تــا	آســیای	جنوب	شــرقی	
و	ویتنــام	و..	کــه	همــه	جــای	دنیــا	ایــن	تــکان	هــا	را	مــی	خــورد.	
اینهــا	مجبــور	مــی	شــوند	کــه	بــه	ســمتی	برونــد	کــه	اساســا	منکر	

ــوژی	و	آرمانگرایــی	شــوند. ــوع	ایدئول هــر	ن
ــدگان	 ــد	کــه	نماین ــد	مــی	آی ــد	پدی ــه	بع ــی	از	دهــه	1۹۶0	ب جریان
ــد	کــه	بعدهــا	مــی	بینیــم	چهــره	 ــان	کســانی	ان اصلــی	ایــن	جری
ــا	 ــتند	و	اتفاق ــم	هس ــای	نئولیبرالیس ــوگ	ه ــی	و	ایدئول ــای	اصل ه
ــه	ای	اســت	کــه	 ــد	روای ــات	ایجــاد	مــی	کنن ــه	ای	کــه	در	ادبی روی

ــی	ســازگار	اســت. ــزاج	نئولیبرالیســم	ادب ــا	م ــال	ب کام
ــا	 ــر،	آیزای ــدی	پوپ ــا	ح ــت،	ت ــا	آرن ــل،	هان ــل	ب ــه	1۹۶0	دانی از	ده
ــد	و	 ــی	دهن ــرار	م ــه	شــدید	ق ــورد	حمل ــوژی	را	م ــن	و...	ایدئول برلی
ــوژی	عبــارت	 مفهــوم	آن	را	تغییــر	مــی	دهنــد.	مــی	گوینــد	ایدئول
ــر	 ــتر	ب ــانه،	بیش ــزم	اندیش ــب،	ج ــری	متصل ــتگاه	فک اســت	از	دس
ــه	هــای	 ــه	دارد	و	جنب ــه	احساســی	و	عاطفــی	انســان	هــا	تکی روی
خردگرایانــه	نــدارد	و	بیشــتر	تهییــج	مــی	کنــد	و	آدم	ها	را	به	ســمت	
ناکجاآبــادی	کــه	غیرقابــل	تحقــق	اســت	دعــوت	مــی	کنــد.	دقیقــا	
آیتــم	هــای	منفــی	بــه	ایدئولــوژی	مــی	دهنــد.	همزمــان	بــا	ایــن،	
ــد،	 ــته	باش ــام	داش ــرا	باشــد	و	پی ــد	آرمانگ ــی	خواه ــه	م ــی	ک ادبیات
حتــی	در	مفهــوم	رئالیســتی	مــدرن	کلمــه	مــورد	حملــه	قــرار	مــی	

ــرد. گی
ادبیــات	غربــی	در	قــرن	نوزدهــم	چــه	در	رئالیســم	بالزاکــی	و	چــه	
ــا	آنهمــه	 ــی	در	ناتورالیســم	زوال	ب ــز	و	حت ــز	دیکن در	رئالیســم	چارل
ــتم	در	 ــرن	بیس ــات	ق ــا	در	ادبی ــت	ی ــه	داش ــودی	ک ــات	یه تعلق
ــو،	رومــن	روالن	و...	وجوهــی	دارد	 ــاک،	ســارتر،	کام فرانســوا	موری
کــه	وجــوه	مبــارزه،	تعهــد	و	تغییــر	وضــع	اســت.	از	دهه	1۹۶0	شــما	
مــی	بینیــد	کــه	ادبیاتــی	تحــت	عنــوان	رمــان	نو	شــکل	مــی	گیرد.	
ادبیاتــی	کــه	آلــن	رب	گری	یــه	نماینــده	آن	اســت.	بعــد	از	آن	ناتالــی	
ســاروت،	ســاموئل	بکت	و	تــا	حــدی	مارگریــت	دوراس	نماینــده	آن	
اســت.	ایــن	ادبیــات	اساســا	تعهــد	گریــز	اســت.	رمــان	نــو	آمــد	تــا	
از	ادبیــات	تعهــد	زدایــی	کنــد	و	بــه	مــوازات	حرکتــی	اســت	کــه	در	
عرصــه	تئــوری	مــی	خواهــد	ایدئولــوژی	را	مــورد	حملــه	قــرار	دهد.
ــوازات	 ــه	م ــد	و	ب ــی	کن ــد	زدای ــات	تعه ــا	از	ادبی ــد	ت ــو	آم ــان	ن رم
حرکتــی	اســت	کــه	در	عرصــه	تئــوری	مــی	خواهــد	ایدئولــوژی	را	

ــرار	دهــد ــه	ق ــورد	حمل م
ایــن	ماجــرا	بــرای	دهــه	هــای	1۹۶0و	1۹۷0	غــرب	اســت.	از	اواخــر	
دهــه	۶0	امثــال	ســارتر	بــه	حاشــیه	مــی	رونــد.	راســل	مــی	میــرد	
و	ســارتر	کامــال	گوشــه	نشــین	شــده	و	مــورد	بــی	توجهــی	اســت.	
ــا	اندیشــه	پســت	مــدرن	 ــان	هایــی	ظهــور	مــی	کننــد	کــه	ب جری
هــم	خیلــی	همگنــی	دارنــد.	نقطــه	مفهــوم	مرکزی	اندیشــه	پســت	
مــدرن	انــکار	هرگونــه	معنــا	و	آرمــان	اســت.	اینهــا	خیلــی	خــوب	

در	دل	نئولیبرالیســم	حــل	مــی	شــوند.	نمــی	خواهــم	بگویــم	کــه	
ــی	اســت،	 اندیشــه	پســت	مــدرن	نوعــاً	و	کاًل	اندیشــه	ای	نئولیبرال
ایــن	حــرف	درســت	نیســت.	امــا	مــی	خواهــم	بگویــم	نئولیبــرال	ها	
خیلــی	خــوب	توانســتند	بــر	وجوهــی	از	اندیشــه	پســت	مــدرن	تکیه	

کننــد	و	آن	را	مصــادره	کننــد.
ــم	کــه	بســیار	 ــار،	و...	مــی	بین ــدا،	لیوت ــن	مســئله	را	در	دری مــن	ای

ــد. ــا	بهــره	ببرن خــوب	توانســتند	از	آنه
ــی	 ــد	نم ــرای	تعه ــی	ب ــوع	جای ــچ	ن ــارتر	هی ــات	فلســفی	س مقدم
گــذارد	ولــی	نتیجــه	ای	متعهدانــه	از	آن	مــی	گیــرد.	ایــن	تناقــض	
ــی	 ــه	م ــه	ای	متعهدان ــی	نتیج ــره	ول ــی	باالخ ــت	ول ــری	اوس فک
گیــرد.	ولــی	در	پســت	مدرنیســت	هــا	بــا	جریانــی	مواجــه	هســتید	
کــه	معنــا	و	تعهــد	و	آرمــان	را	در	ادبیــات	و	اندیشــه	انــکار	مــی	کنند.	

ــوژی	مــورد	حملــه	قــرار	مــی	گیــرد. اینجاســت	کــه	ایدئول

|| شــما معتقدیــد کــه جریــان بــورژوازی وقتــی حاکم 
می شــود و تئــوری لیبرالیســم و نئولیبرالیســم بســط 
پیــدا مــی کنــد، مــی فهمــد کــه ایدئولــوژی در معنای 
آرمــان گرایانــه و تعهدگرایانــه بــه شــدت بــه ضــرر 
ــی  ــد ول ــی کن ــل م ــم عم ــع لیبرالیس ــداف و مناف اه
غافــل از ایــن اســت کــه خــودش هــم بــا تعاریفــی 
ایدئولــوژی اســت و ایدئولوژیــک بــودن خــود را 
ــه اینهــا  ــن اســت ک ــد. پرســش ای مخفــی مــی کن

چطــور خــود را ایدئولوژیــک نمــی داننــد؟
مــن	معتقــدم	کــه	طبقــه	ســرمایه	داری	در	قــرن	هفــده	و	هجــده	
هنــوز	مجبــود	بودنــد	انقالبــی	باشــند	چــون	نیــاز	داشــتند.	الزمــه	
انقالبــی	بــودن	ایــن	اســت	کــه	شــما	ایدئولــوژی	داشــته	باشــید	و	
ــه	تغییــر	بکنیــد.	اگــر	شــعارهای	آنهــا	را	ببینیــد،	حــرف	 دعــوت	ب
از	صلــح	دائــم،	رفــاه	فراگیــر،	پیشــرفت	و	غلبــه	بــر	مــرگ	و...	مــی	

ــد. زنن
در	قــرن	بیســتم	اینهــا	همــه	چیــز	را	گرفتــه	انــد	و	احســاس	مــی	
ــد	 ــکال	ض ــی	رادی ــوع	دگرگون ــر	ن ــری	و	ه ــوع	تغیی ــر	ن ــد	ه کنن
اینهاســت.	بنابرایــن	بــه	خصــوص	مــوج	جهــان	ســوم	را	مــی	بینند	
و	خیلــی	وحشــت	زده	می	شــوند.	لــذا	مجبورنــد	این	را	عــوض	کنند	
و	بــه	آرمانگرایــی	تحــت	عنــوان	ایدئولــوژی	حملــه	می	کننــد	چون	

ایدئولــوژی	در	غــرب	نماینــده	آرمــان	گرایــی	بــوده	اســت.
لیبــرال	هــای	کالســیک	کــه	در	قــرن	هجــده	و	نــوزده	ایدئولــوگ	
ــز	را	 ــه	چی ــی	هم ــی	وقت ــوژی	نمــی	شــوند	ول ــر	ایدئول ــد	و	منک ان
در	اختیــار	مــی	گیرنــد،	احســاس	مــی	کننــد	هــر	تغییــری	بــر	ضــد	
آنهاســت	لــذا	بــه	آرمانگرایــی	تحــت	عنــوان	ایدئولــوژی	حملــه	می	
کننداینجــا	مســئله	مــوج	نئولیبرالیســم	پیــش	مــی	آیــد.	مــن	قائــل	

نیســتم	کــه	لیبــرال	هــا	ایــن	کار	را	کــرده	باشــند	بلکــه	نئولیبــرال	
ــرن	 ــه	در	ق ــیک	ک ــای	کالس ــرال	ه ــی	لیب ــد.	یعن ــرده	ان ــا	ک ه
هجــده	و	نــوزده	ایدئولــوگ	انــد	و	منکــر	ایدئولــوژی	نمــی	شــوند.	
حتــی	سوســیال	دموکــرات	هــای	نیمــه	اول	قــرن	بیســتم	اینگونــه	

نیســتند.
نئولیبــرال	هــا	مســئله	اصــالح	نقطــه	بــه	نقطــه	یــا	اصــالح	ریــز	
را	مطــرح	مــی	کننــد.	شــما	اگــر	مناظــره	بیــن	پوپــر	و	مارکــوزه	و	
بحثــی	کــه	در	مــورد	مهندســی	اجتماعــی	اصالحــات	گام	بــه	گام	و	
ذره	و	ذره	دارنــد	را	ببینیــد.	پوپــر	مــی	گویــد	نیــازی	نیســت	کــه	مــا	
کلیــت	ماجــرا	را	بــه	هــم	بریزیــم.	مــا	مــی	توانیــم	در	هــر	مــوردی	
اصالحــی	جزئــی	بکنیــم	و	ایــن	یعنــی	اینکــه	سیســتم	را	حفط	می	

کننــد.	مفــروض	او	ایــن	اســت.
اینهــا	تعریفــی	از	ایدئولــوژی	ارائــه	مــی	دهنــد	کــه	آن	را	مجموعــه	
ای	از	اندیشــه	هــای	متصلــب،	متعصبانــه،	بســته،	عاطفــی	و	جــزم	
اندیــش	نشــان	مــی	دهنــد.	رجــوع	کنیــد	بــه	تعریفــی	کــه	داریوش	
شــایگان	در	کتــاب	»انقــالب	دینــی	چیســت«	از	ایدئولــوژی	ارائــه	

مــی	دهــد.
مضمــون	آن	تعریــف	ایــن	مــی	شــود	کــه	هــر	نــوع	حرکتــی	کــه	
بخواهــد	شــما	را	بــه	تغییــر	دعــوت	کنــد	و	بخواهــد	آرمانــی	را	برای	
یــک	دگرگونــی	بنیادیــن	بــه	شــما	بدهــد	و	هــر	نــوع	حرکتــی	کــه	
ــود	و	 ــک	بش ــیج	آن	نزدی ــرای	بس ــی	ب ــه	اجتماع ــا	بدن ــد	ب بخواه
بخواهــد	ایــن	تغییــر	را	ایجــاد	کنــد،	معــادل	ایدئولــوژی	مــی	گیــرد.
نکتــه	بعــدی	این	اســت	کــه	اگــر	مــا	بــه	تعریــف	اصلــی	ایدئولوژی	
که	گفتیــم	مجموعــه	ای	از	دســتورالعمل	هــای	سیاســی،	اجتماعی،	
اقتصــادی	و	فرهنگــی	اســت	کــه	از	عقــل	مــدرن	درآمــده،	
نئولیبرالیســم	هــم	کامــال	ایدئولــوژی	اســت.	نئولیبرالیســم	وقتــی	
ــت	کوچــک	را	مطــرح	 ــل	و	دول ــازی	و	تعدی ــه	خصوصــی	س برنام
ــن	 ــا	ای ــت	ب ــک	اس ــا	ایدئولوژی ــه	ه ــن	برنام ــه	ای ــد،	هم ــی	کن م
ــردن	را	 ــر	و	رو	ک ــوان	زی ــه	عن ــی	ب ــان	گرای ــا	آرم ــه	آنه ــاوت	ک تف
مطــرح	نمــی	کننــد	وجــز	بــه	جــز	در	افــق	وضــع	موجــود	حرکــت	

مــی	کننــد.
لــذا	نئولیبرالیســم	یــک	صــورت	ایدئولوژیک	اســت،	منتهی	مســئله	
آنهــا	ایــن	اســت	کــه	تعریــف	ایدئولــوژی	را	بــه	ســمت	آن	دســته	
از	ایدئولــوژی	هایــی	مــی	برنــد	کــه	بیشــتر	مــی	خواهنــد	حرکــت	
هــای	انقالبــی	و	آرمــان	گرایانــه	بکننــد	و	آنهــا	را	تحــت	عنــوان	بی	

خــردی	مــورد	حملــه	قــرار	مــی	دهنــد.
ــرح	 ــرب	مط ــث	در	غ ــن	مباح ــه	ای ــه	1۹۶0	ک ــای	ده ــال	ه از	س
ــد	دهــه	40	و	دهــه	 مــی	شــود	دهــه	40	ماســت.	شــما	دقــت	کنی
ــه	 ــط	ده ــا	نیســت	و	از	اواس ــور	م ــا	در	کش ــرف	ه ــن	ح ــا	ای 50	م
1۹80	درســت	جریــان	نوظهــور	نئولیبرالــی	در	داخــل	کشــور	مــا	که	
محــور	آن	عبدالکریــم	ســروش	اســت،	ایــن	حــرف	هــا	را	مطــرح	

مــی	کنــد.
اولیــن	بــار	کــه	ســروش	در	ســال	هــای	۶۹	و	۷0	مجــال	پیــدا	مــی	
کنــد	و	آن	نقــاب	نفــاق	را	بــر	مــی	دارد	در	ســخنرانی	هایــی	ماننــد	
فربــه	تــر	از	ایدئولــوژی	و	بحــث	هــای	او	در	مــورد	شــریعتی	و...	این	
حــرف	هــا	را	مطــرح	مــی	کنــد	و	ایــن	مــوج	مــی	آیــد	و	یکســره	
ــه	ای	کــه	 ــه	نئولیبــرال	هــا	اســتفاده	مــی	کننــد.	زرادخان از	زرادخان
ــه	 ــت.	آن	زرادخان ــده	اس ــد	ش ــا	1۹80	تولی ــای	1۹۶0	ت ــال	ه از	س

ناتــوی	فرهنگــی	اســت.
هوشــنگ	گلشــیری	به	عنــوان	نماینــده	نوعــی	ادبیات	فرمالیســتی	
ــه	قــول	بنــده	تکنیــک	زده	در	ســال	هــای	 ــا	ب ــا	تکنیــک	گــرا	ی ی
دهــه	40	یــک	جریــان	منــزوی	اســت	کــه	حتی	بدنــه	روشــنفکری	
ایــران	آن	را	جــدی	نمــی	گیــرد	چــون	آن	زمــان	گرایــش	رئالیســتی	
حاکــم	اســت.	همیــن	آدم	در	دهــه	13۶0	بــه	بعــد	بــه	الگــوی	اصلی	
ادبــی	مــا	تبدیــل	مــی	شــود.	نــه	فقــط	بــر	کلیــت	جریــان	ادبیــات	
روشــنفکری	ایــران	غلبــه	مــی	کنــد	حتــی	از	بچــه	هــای	مذهبــی	
هــم	تغذیــه	مــی	کنــد	و	کلــی	از	آدم	هــای	حــزب	اللهــی	و	بچــه	
هــای	نویســنده	حــوزه	هنــری	را	هــم	بــه	ســمت	خــود	مــی	بــرد.

بایــد	توجــه	کــرد	کــه	ادبیاتــی	کــه	ایدئولــوژی	زدایــی	مــی	کنــد	
ــی	 ــه	م ــد؟	وضــع	موجــود	را	توجی ــی	کن ــه	م ــزی	را	توجی چــه	چی

ــک	اســت. ــال	ایدئولوژی ــس	خــودش	کام ــد.	پ کن
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|| تفــاوت طریقــت دینــی کــه شــما مطــرح مــی کنید 
بــا ایدئولــوژی مدرن چیســت؟

ــت	 ــا	تح ــه	م ــی	ک ــی	دین ــان	گرای ــه	آرم ــت	ک ــه	داش ــد	توج بای
ــا	 ــم	ب ــی	کنی ــرح	م ــی	مط ــی	و	اجتماع ــت	سیاس ــوان	طریق عن
ــودن،	در	 ــرا	ب ــی	در	آرمانگ ــرق	دارد	ول ــدرن	ف ــای	م ــوژی	ه ایدئول
نوعــی	تعهــد،	در	دعــوت	بــه	نوعــی	مبــارزه	و	تعهــد	مشــترک	انــد.	
ــوژی	مجموعــه	ای	از	دســتورالعمل	هــای	سیاســی،	 ــم	ایدئول گفتی
اجتماعــی،	اقتصــادی	و	فرهنگــی	اســت	کــه	از	متــن	عقل	مــدرن	و	

ــم	همانجاســت. ــات	آن	ه ــس	غای ــده	پ ــدرن	درآم فلســفه	م
در	دهــه	50	متفکــران	مــا	ماننــد	مرحوم	شــریعتی	و	شــهید	مطهری	
ایــن	کار	را	مــی	کردنــد	کــه	ایدئولــوژی	را	بــه	دو	گونــه	ایدئولــوژی	
ــر	 ــد.	اگ ــی	کردن ــیم	م ــالمی	تقس ــوژی	غیراس ــالمی	و	ایدئول اس
مســئله	واژه	ایدئولــوژی	اســت	و	اگــر	تنزیــه	زبانــی	دقیــق	بخواهیم	
صــورت	دهیــم	چــرا	اصــال	از	واژه	ایدئولــوژی	اســتفاده	کنیــم	کــه	
ــک	 ــم	ی ــی	توانی ــا	م ــردد؟	م ــاز	گ ــدرن	ب ــل	م ــه	عق ــه	آن	ب ریش
واژه	جدیــد	خلــق	کنیــم	بــا	عنــوان	طریقــت	سیاســی	اجتماعــی	و	
بگوییــم	کــه	ایــن	طریقــت	از	دل	فلســفه	اومانیســتی	بیــرون	نمــی	
آیــد	و	غایــات	مــدرن	را	جســتجو	نمــی	کنــد	و	هــم	ارز	ایدئولــوژی	
هــای	مــدرن	هــم	نیســت	چــون	ایدئولــوژی	مــدرن	نوعــاً	ســکوالر	
اســت.	در	صورتــی	کــه	مــا	در	طریقــت	سیاســی	اجتماعــی	دنبــال	

چیــزی	هســتیم	کــه	ســکوالر	نیســت.
ــه	 ــی	و	ب مــا	چــرا	فکــر	نکنیــم	کــه	آمــوزه	هــای	اســالمی	و	قرآن
طــور	کلــی	اندیشــه	اســالمی	قابلیــت	ایــن	را	دارد	کــه	بــه	مجموعه	

ای	از	دســتورالعمل	هــا	و	فرمــول	هــا	تبدیــل	شــود	کــه	ارجــاع	آن	
هــم	بــه	تفکــر	مــدرن	نیســت	و	رجــوع	آن	بــه	عقالنیــت	اســالمی	
و	تفکــر	اســالمی	اســت	و	اســم	ایــن	را	طریقــت	سیاســی	اجتماعی	
بگذاریــم	و	روی	آن	بحــث	کنیــم.	بهتریــن	نمونــه	آن	هــم	مکتــب	
امــام	خمینــی	اســت.	مکتــب	امــام	یــک	روایــت	آرمانــی	مبتنــی	بر	

طریقــت	سیاســی	اجتماعــی	از	اســالم	اســت.

ــه  ــد از اینک ــی دارن ــذر م ــر ح ــا را ب ــر داوری م || دکت
فلســفه در دام ایدئولــوژی بیفتــد. ایشــان مــی 
ــد حفــظ شــود و  ــگاه و شــأن فلســفه بای ــد جای گوی
ــاک اســت  ــوژی خطرن خلــط شــدن فلســفه و ایدئول
ولــی بــه نظــر مــی رســد یــک نتیجــه گیــری هــای 
نادرســتی از دغدغــه هــای امثــال دکتــر داوری 
اردکانــی مــی شــود. نظــر شــما دربــاره ایــن دوگانــه 
ــه  ــت و دغدغ ــوژی چیس ــفه و ایدئول ــازی فلس س
اهالــی نظــر از خلــط نشــدن فلســفه و ایدئولــوژی را 

ــد؟ ــی کنی ــل م ــه تحلی چگون
ــر	و	 ــه	عمــل	و	ایجــاد	تغیی ــد	مســتقیم	ناظــر	ب فلســفه	نمــی	توان

تحــول	باشــد.	بــا	فلســفه	یــک	عالمــی	محقــق	مــی	شــود؛	مثــال	
ــم	مــدرن	محقــق	مــی	شــود،	ولــی	اینکــه	 ــا	فلســفه	مــدرن	عال ب
ایــن	تحقــق	عینیــت	پیــدا	کنــد	و	از	اجمــال	بــه	تفصیــل	در	بیایــد،	
نیازمنــد	ایــن	اســت	کــه	اندیشــه	هــا	و	مفاهیــم	اجمالــی	بــاز	شــوند	
و	عینیــت	پیــدا	کننــد	و	در	ایــن	بســط	بتواننــد	وضــع	جدیــد	را	بــه	
جــای	وضــع	قدیــم	بنشــانند.	همانطــور	کــه	در	اندیشــه	مــا	نیازمنــد	
ایــن	هســتیم	کــه	از	اجمال	بــه	تفصیــل	برویــم	و	اهل	اجمــال	نمی	
تواننــد	همــان	کاری	را	انجــام	دهنــد	کــه	اهــل	تفصیــل	انجــام	می	

دهنــد،	همانطــور	در	بدنــه	اجتماعــی	هــم	همینگونــه	اســت.
عالــم	مــدرن	بــرای	تحقــق	خــود	نیازمنــد	نیروهایــی	بــود	کــه	مــا	
آنهــا	را	روشــنفکر	مــی	نامیــم.	ایــن	نیروهــا	قبــال	نبودنــد.	مجموعه	
هایــی	مثــل	ژورنالیســت	هــا	و	رمــان	نویــس	هــا	و	کســانی	کــه	
نمایندگانــی	هســتند	کــه	تفکــر	مــدرن	را	بــه	میــان	تــوده	هــا	مــی	
برنــد	و	حتــی	موســس	حکومــت	هــا	هســتند	و	رهبــران	سیاســی	
ــن	 ــا	بنیامی ــن	ی ــس	پی ــل	تام ــی	مث ــره	های ــه	چه ــما	ب ــد.	ش ان
فرانکلیــن	نــگاه	کنیــد،	اینهــا	آدم	هایــی	هســتند	کــه	عمیقــاً	تفکــر	

اومانیســتی	دارنــد	امــا	یــک	فیلســوف	خانــه	نشــین	نیســتند.
ممکــن	اســت	جوهــر	تفکــر	کانــت،	انقالبــی	تــر	از	بنیامیــن	باشــد	
امــا	آن	کســی	کــه	ایــن	اندیشــه	را	بــه	عینیــت	مــی	بــرد	و	حکومت	
تشــکیل	مــی	دهــد	و	انقــالب	رهبــری	مــی	کنــد	بنیامیــن	اســت	
ــی	 ــت	نم ــا	کان ــه	م ــی	نیســت	ک ــن	معن ــه	ای ــن	ب ــت.	ای ــه	کان ن
خواهیــم	و	یــا	کانــت	بــی	اهمیــت	اســت.	حــرف	مــن	ایــن	اســت	

کــه	تحقــق	یــک	عالــم	بــه	حلقــه	هــای	متعــددی	نیــاز	دارد.

ــوژی  ــفه و ایدئول ــبت فلس ــن نس ــما ای ــر ش || از نظ
ــت؟ اس

دقیقــاً،	فلســفه	اجمــال	ماجراســت.	وقتــی	عالــم	مــدرن	ظهــور	می	
کنــد،	جلــوه	هایــی	از	ایــن	عالــم	مــدرن	را	در	آرای	یکســری	متفکر	
در	رنســانس	مــی	بینیــم.	در	آدمــی	مثــل	ویلیــام	اوکامــی	کــه	یــک	
ــت،	در	 ــانس	اس ــاز	رنس ــا	در	آغ ــرگ	او	تقریب ــت	و	م ــوف	اس فیلس
ــه	سیاســت	و	 ــدی	ب ــگاه	جدی ــی	از	سکوالریســم	و	ن او	هســته	های
نوعــی	تلقــی	نومینالیســتی	کــه	در	دل	آن	اندیشــه	تجربــی	در	مــی	

ــد،	وجــود	دارد. آی
فــرد	دیگــری	مثــل	مارســیله	پادوآیــی	کــه	در	1343	میــالدی	مرده	
ــب	 ــد	در	قال ــرن	بع ــک	ق ــه	ی ــی	اســت	ک ــرف	های اســت،	در	او	ح

اندیشــه	هــای	مــدرن	مطــرح	مــی	شــود.

ــه  ــت ک ــی اس ــرف های ــتن ح ــفه آبس ــی فلس || یعن
بطــور تفصیلــی در ایدئولــوژی هــا ظهــور مــی کنــد؟
ــخ	 ــدای	تاری ــم.	فیلســوف	در	ابت مــن	مــی	خواهــم	همیــن	را	بگوی
یــک	اجمــال	و	یــک	وضعــی	را	مــی	بینــد	و	آن	را	بیــان	مــی	کنــد.	
بعــد	ایــن	بســط	پیــدا	مــی	کنــد.	البتــه	ایــن	بــه	ایــن	معنی	نیســت	

کــه	فیلســوف	همیشــه	اجمــااًل	ببینــد.	در	مــورد	رنســانس	اول	مثال	
هایــی	زدم	کــه	بعــد	جلوتــر	بیایــم.

ــدوال،	مارســیلیو	 ــی،	پیکــودال	میران ــد	پادوای یکســری	متفکــر	مانن
فیچینــو،	پیــر	دوبــوا،	یوهانــس	تاولــر،	یوهانــس	اکهــارت،	تامــس	
ــه	 ــه	گون ــه	ب ــد	ک ــی	ان ــران	رنسانس ــه	متفک ــا	هم ــور	و...	اینه م
مختلــف	دارنــد	وجــوه	مختلــف	غــرب	مــدرن	و	ایــن	انســان	مــدرن	
ــه	 ــت،	البت ــده	اس ــاخته	نش ــدرن	س ــم	م ــوز	عال ــد.	هن ــی	بینن را	م
ــی	و	 ــای	بازرگان ــوه	ه ــتین	جل ــا	و	نحس ــرمایه	داره ــتین	س نخس
اقتصــاد	پولــی	آمــده	اســت.	بــرای	اینکــه	آن	مدنیــت	شــکل	بگیرد،	
ایــن	اجمــال	بایــد	جلوتــر	بیایــد	و	بــه	تفصیــل	در	بیایــد.	ایــن	اتفاق	
چــه	زمــان	رخ	مــی	دهــد؟	از	قــرن	هفدهــم	اســت	کــه	تحــوالت	
اجتماعــی	رخ	مــی	دهــد	و	کــم	کــم	غــرب	مــدرن	را	بســط	مــی	
دهــد.	مــا	بــا	آدم	هایــی	روبــرو	مــی	شــویم	کــه	دو	وجهی	هســتند؛	
مثــل	کانــت	کــه	وجــه	پــر	رنــگ	فلســفی	و	یــک	وجــه	کــم	رنــگ	
ــر	 ــک	پ ــه	ایدئولوژی ــه	وج ــال	مارکــس	ک ــا	مث ــک	دارد	ی ایدئولوژی

رنــگ	و	وجــه	فلســفی	کــم	رنــگ	تــری	دارد.
تعــداد	زیــادی	آدم	داریــم	کــه	نمــی	تــوان	اســم	آنهــا	را	فیلســوف	
ــد.	آنهــا	 ــا	در	افــق	همــان	تفکرن گذاشــت	و	روشــنفکر	هســتند	ام
معمــاران	تحــوالت	اجتماعــی،	نظــام	هــای	سیاســی	و	انقــالب	هــا	

هســتند.	اگــر	اینهــا	نباشــند	اصــال	مدرنیتــه	رخ	نمــی	دهــد.
پــس	مــی	توانیــم	بگوییــم	ایدئولــوژی	از	دل	تفکــر	مــدرن	در	آمــده	
اســت	امــا	تفکــر	مــدرن	یکســری	شــاخه	و	گرایــش	دارد	کــه	بــه	
تبــع	آن	یــک	ســری	ایدئولــوژی	بیــرون	آمــده	کــه	ایــن	ایدئولوژی	

هــا	بــا	هــم	تزاحــم	دارنــد.

ــی  ــه اهال ــت ک ــن اس ــن دارم ای ــه م ــتی ک || برداش
فلســفه نگــران ایــن هســتند کــه افســار ایدئولــوژی 
رهــا نشــود و همچنــان ایــن افســار در دســت 
فلســفه بمانــد. بــه نوعــی از قــدرت تخریــب گــری 
ــر  ــی اگ ــل گرای ــند. آن عم ــی ترس ــوژی م ایدئول
عقبــه فلســفی خــود را فرامــوش کنــد ممکــن اســت 
تبعاتــی ایجــاد کنــد کــه اهالــی نظــر از آن نگراننــد.
ــر	در	 ــتند.	اگ ــر	داش ــی	را	کمت ــن	نگران ــالب	ای ــل	انق ــرادی	اوای اف
کتــاب	هــای	آنهــا	در	دهــه	۶0	نــگاه	کنیــد	اصــاًل	فلســفه	را	پایــان	
یافتــه	مــی	داننــد.	البتــه	ایــن	حــرف	هایدگــر	اســت	و	خیلــی	هــای	
دیگــر	هــم	گفتــه	انــد.	امــا	کســانی	از	ســال	هــای	۷۲	و	۷3	بــه	بعــد	
قــدری	نگــران	شــدند.	آنهــا	خشــک	اندیشــی	هــا	و	افــراط	گــری	
هــا	و	خشــونت	هــا	و	بــه	خصــوص	تفکــر	گریــزی	هایــی	دیدنــد	
ــا	 ــه	خــود	ب ــدار	فاصل ــد	و	آن	مق کــه	نگــران	شــدند.	تدریجــاً	آمدن
فلســفه	را	تبدیــل	بــه	دلدادگــی	کردنــد.	فلســفه	تبدیــل	بــه	مصداق	
تفکــر	شــد.	فلســفه	بــه	عنــوان	خــود	تجســم	تفکــر	اهمیــت	پیــدا	

کــرد.

ــوژی مــدرن حاصــل فلســفه مــدرن اســت.  || ایدئول
ــا  ــفه ب ــاع از فلس ــع دف ــوان از موض ــی ت ــه م چگون

ــت؟ ــتیز برخاس ــه س ــوژی ب ایدئول
ــدرن	از	دل	فلســفه	 ــوژی	م ــه	اصــاًل	ایدئول ــن	اســت	ک مســئله	ای
ــی	 ــدرن	را	م ــوژی	م ــی	ایدئول ــما	وقت ــت.	ش ــده	اس ــدرن	درآم م
کوبیــد،	بایــد	توجــه	کنیــد	کــه	فلســفه	مدرن	ســر	منشــا	آن	اســت.
شــما	چگونــه	مــی	توانیــد	فاصلــه	بیــن	فلســفه	مــدرن	و	ایدئولوژی	
ــد	 ــدرن	مانن ــی	م ــای	اصل ــوژی	ه ــوید؟	ایدئول ــر	ش ــدرن	را	منک م
ــی،	 ــیال	دموکراس ــتی،	سوس ــم	مارکسیس ــم،	سوسیالیس لیبرالیس
نئولیبرالیسم،	فاشیســم،	فیمینیسم،	نازیسم،	ناسینالیســم،	آنارشیسم	
و...	همــه	اینهــا	را	مــی	تــوان	نشــان	داد	کــه	از	دل	کــدام	قســمت	از	

تفکــر	فلســفی	در	آمــده	اســت.

|| شــما مــی گوییــد دلبســتگی عــده ای بــه فلســفه 
ــر  ــر در نظ ــن تفک ــفه را عی ــه فلس ــد ک ــث ش باع

ــد؟ بگیرن
ــرخورده	 ــد	و	س ــدری	ناامی ــر	داوری	ق ــای	دکت ــد	آق ــرادی	مانن اف
ــا	 ــود	ب ــای	خ ــا	و	گفتگوه ــخصی	آنه ــواالت	ش ــن	از	اح ــدند.	م ش
آنهــا	مــی	گویــم.	افــرادی	از	ســال	هــای	۷۲	و	۷3	بــه	بعــد	از	وضــع	

ـــو گـفتــگـ
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موجــود	ناامیــد	شــدند.	آنهــا	بــه	دنبــال	یــک	انقــالب	دینــی	بــود	
و	فکــر	مــی	کردنــد	ایــن	انقــالب	دینــی	وضــع	عالــم	را	دگرگــون	
ــرای	آنهــا	 ــه	بعــد	ایــن	تصــور	ب خواهــد	کــرد.	از	ایــن	ســال	هــا	ب
پیــش	آمــد	کــه	سیاســت	زده	هــا	و	سیاســتمداران	عرصــه	امــور	را	
بــه	دســت	گرفتــه	انــد	و	اصــال	کاری	بــه	اهــل	نظــر	و	تفکــر	ندارند	

ــد. ــی	رون و	راه	خــود	را	م
بــه	ایــن	ترتیــب	آنهــا	دوبــاره	یــک	نــوع	دلدادگــی	بــه	فلســفه	پیــدا	
کردنــد.	اجــازه	تجدیــد	چــاپ	بــه	برخــی	آثار	خــود	نمــی	دهنــد	و	در	
تجدیــد	چــاپ	هــم	مقدمــه	را	بــر	مــی	دارنــد	و	چنــد	مقالــه	را	حذف	
مــی	کننــد	و	اســم	کتــاب	را	نیــز	عــوض	مــی	کننــد.	کتابــی	ماننــد	
»فلســفه	در	بحــران«	کــه	مجموعــه	مقــاالت	و	مطالــب	دهــه	۶0	
اســت	در	ســال	هــای	بعــد	از	۷3	تبدیــل	بــه	کتــاب	»فلســفه	در	دام	

ایدئولــوژی«	مــی	شــود.
حملــه	بــه	ایدئولــوژی	بــه	چــه	معنــی	اســت؟	شــما	بــا	ایدئولــوژی	
مشــکل	داریــد،	خــب	آرمــان	گرایــی	انقالبــی	یــا	طریقــت	سیاســی	
ــاب	حــدود	هشــتاد	 ــن	کت ــه	ای اجتماعــی	اســالمی	را	بپذیریدمقدم
ــه	در	 ــاری	ک ــود	و	فش ــع	موج ــه	وض ــا	ب ــه	دقیق ــود	ک ــه	ب صفح
دهــه	۶0	بــه	آنهــا	وارد	شــد	اشــاره	مــی	کنــد.	ایــن	فشــار	عمدتــًا	
ــد	 ــای	داوری	معتق ــل	آق ــردی	مث ــه	ف ــد	ک ــروش	آم ــه	س از	ناحی
بــود	آنهــا	پشــت	یــک	ایدئولــوژی	ســنگر	گرفتــه	انــد	و	بــا	تکیــه	
بــر	آن	ایدئولــوژی	و	سیاســت	زدگــی	دارنــد	تفکــر	را	مــی	کوبنــد.	
ــی	 ــتیز	واقع ــک	س ــر	را	ی ــر	و	پوپ ــن	هایدگ ــتیز	بی ــای	داوری	س آق
نمــی	دانســت.	ایشــان	معتقــد	بــود	هایدگــر	متفکــر	اســت	و	پوپــر	
ــات	 ــوژی،	در	جهــت	غای ــوگ	اســت	و	اینهــا	از	منظــر	ایدئول ایدئول

ــود	کــردن	تفکــر	هســتند. ــد،	در	حــال	ناب سیاســی	کــه	دارن
نقــاب	نفــاق	ســروش	در	دهــه	۶0	و	شــاگردان	او	خیلــی	غلیــظ	بــود	
ــن	 ــد.	ای ــه	بودن ــی	ســنگر	گرفت و	پشــت	یکســری	شــعارهای	دین
نقابــی	بــود	کــه	اصــال	نمــی	شــد	آن	را	کنــار	زد.	آنهــا	از	ســال	۷1	

بــه	بعــد	خودشــان	نقــاب	خــود	را	کنــار	زدنــد.
ــای	۶8	و	 ــال	ه ــه	در	س ــی	ک ــادی	دارم	از	علمای ــرات	زی ــن	خاط م
۶۹	وقتــی	بــه	محضــر	آنهــا	مــی	رفتیــم	و	بــا	آنهــا	دربــاره	ســروش	
ــن	 ــد	و	ای ــن	را	نریزی ــروی	موم ــد	آب ــی	گفتن ــم	م ــی	زدی حــرف	م
حــرف	هــا	چیســت	کــه	دربــاره	او	مــی	گوییــد!	حتــی	کتــاب	قبض	
ــه	 ــذا	دغدغــه	اولی ــود.	ل و	بســط	تئوریــک	شــریعت	چــاپ	شــده	ب

فــردی	ماننــد	آقــای	داوری	ایــن	اســت.
بعــدا	کــه	جلوتــر	مــی	آییــم	آقــای	داوری	احســاس	مــی	کنــد	مــا	
بحــران	تفکــر	داریــم.	ایشــان	بــه	جــای	اینکــه	بخواهــد	بحثــی	در	
مــورد	تفکــر	دینــی	داشــته	باشــد	دوبــاره	بــه	فلســفه	دل	مــی	بنــدد	
و	بــه	ایــن	نتیجــه	مــی	رســد	کــه	مــا	االن	نیازمنــد	فلســفه	ایــم.

|| اگــر دکتــر داوری معتقــد بــود امثــال ســروش دارند 
ــوژی بــه اســاس تفکــر حملــه مــی  از ســنگر ایدئول
کننــد، چــرا اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه ایشــان 
اساســاً کل ایدئولــوژی را در مقابــل فلســفه قــرار مــی 
دهــد؟ مــی تــوان ایدئولــوژی ای که ســروش پشــت 
آن اســت را برمــال کــرد، چــرا اســاس ایدئولــوژی را 

زیــر ســوال مــی برنــد؟
تعلقــات	انقالبــی	و	رادیکالــی	برخــی	در	دهــه	۷0	کــم	مــی	شــود.	
آقــای	داوری	جریــان	رادیکالــی	کــه	مــی	خواهــد	مدرنیتــه	ســتیزی	
کنــد	و	بــا	ســروش	درگیــر	شــود	و	اتفاقــا	بعضــی	از	اندیشــه	هــای	
خــود	را	از	آقــای	داوری	گرفتــه	انــد	را	بدتــر	از	ســروش	مــی	دانــد.	
آقــای	داوری	بــه	مــن	گفــت	کــه	مــن	مدرنیتــه	ســتیزانی	کــه	بــا	
مدرنیتــه	لیبرالــی	ســروش	در	مــی	افتنــد	را	بدتــر	از	ســروش	مــی	
دانــم	و	معتقــد	اســت	هــر	دو	تفکــر	گریــز	و	تفکــر	ســتیز	هســتند.

|| اگــر کســی وامــدار تفکــر باقــی بمانــد و در عیــن 
ــک  ــن ایدئولوژی ــر را در عی ــأن تفک ــد ش ــال بتوان ح
بــودن و عملگرایــی در خــود حفــظ کنــد، چه اشــکالی 

دارد؟
ــای	 ــال	ه ــایگان	در	س ــرا	ش ــت.	چ ــالب	اس ــز	از	انق ــن	درد	گری ای
ــی	چیســت«	 ــالب	دین ــاب	»انق ــارج	از	کشــور	کت ــدود	۶۲	در	خ ح
ــر	 ــیا	در	براب ــایگان	در	»آس ــه	ش ــی	نویســد؟	درســت	اســت	ک را	م

غــرب«	حــرف	انقالبــی		نمــی	زنــد	امــا	ســخن	از	یــک	تقابــل	دارد.	
انقــالب	اســالمی	نشــانه	ای	از	همیــن	تقابــل	بــود.	شــایگانی	کــه	
در	آن	کتــاب	آنهمــه	دل	بــرای	گانــدی	مــی	ســوزاند	بــرای	اینکــه	
ــر	راه	 ــد،	اگ ــروز	ش ــو	پی ــد	و	راه	مائ ــروز	نش ــدی	پی ــد	راه	گان بگوی
گانــدی	راه	آســیایی	بــود،	راه	امــام	خمینــی	راه	آســیایی	نبــود؟	چــرا	

ــد؟ ــی	نمــی	کن ــا	راه	امــام	خمینــی	همدل ب
ــن	 ــورد،	زمی ــی	خ ــه	درد	نم ــالب	ب ــه	انق ــد	ک ــان	دیدن ــون	آقای چ
ــر	ســر	زن	هــا	کــرد	و	شــریعت	 هــای	آنهــا	را	گرفــت،	روســری	ب
ــد.	 ــوض	ش ــا	ع ــل	ه ــذا	محم ــتند.	ل ــا	نخواس ــالمی	آورد	و	آنه اس
شــایگان	مــی	گویــد	هــر	نــوع	انقالبــی	گــری،	ایدئولوژیــک	بــودن	

ــد. ــن	حــرف	را	زدن ــز	ای اســت.	عــده	دیگــری	نی
ــوم	 ــد	عل ــه	تایی ــود	ب ــوم	انســانی	ب ــد	عل ــرد	متفکــری	کــه	منتق ف
انســانی	رســیده	اســت.	در	حالــی	کــه	در	در	دهــه	۶0	آشــکارا	علــوم	
ــکال	 ــن	و	رادی ــد	و	تندتری ــی	ده ــرار	م ــه	ق ــورد	حمل ــانی	را	م انس
ــر	 ــد	اگ ــی	گوی ــا	االن	م ــد.	ام ــی	کن ــرح	م ــا	را	مط ــن	انتقاده تری
ــم	و	 ــی	توســعه	را	رهــا	مــی	کنی ــم	یعن ــوم	انســانی	را	رهــا	کنی عل
اگــر	توســعه	را	رهــا	کنیــم	یعنــی	بــه	قــرون	وســطی	برمــی	گردیم.
اصــل	ماجــرا	انقالبــی	گــری	اســت.	متفکــری	کــه	نظراتــش	بــه	
مــرور	زمــان	تغییــر	کــرد،	خــود	بــه	صراحــت	بــه	مــن	گفــت	مــن	
یــک	لیبرالــم	و	از	یــک	لیبــرال	توقــع	انقالبی	گری	نداشــته	باشــید.

|| از یــک فلســفه، رویکردهــای متفاوتــی ادامــه پیــدا 
ــه  ــد نحل ــال از تفکــر فردی ــوان مث ــه عن ــد. ب مــی کن
هــای مختلفــی به وجــود آمــده اســت. ایــن تکثــر در 

نســبت بــا ایدئولــوژی هــم وجــود دارد.
شــما	در	تمــام	جریــان	هــای	فلســفه	مــدرن	نــگاه	کنیــد	در	ذیــل	
گرایــش	هــای	آن	همیــن	اســت.	از	دل	هــگل	لیبــرال	بیــرون	آمده	
و	هــم	طرفــدار	هیتلــر	در	آمــده	اســت.	عبارتــی	از	راســل	داریــم	کــه	
ــی	هــای	چــپ	و	راســت	اســت.	 جنــگ	اســتالینگراد،	جنــگ	هگل
توجــه	کنیــد	کــه	اندیشــه	وقتــی	بــه	ســاحت	ایدئولــوژی	وارد	مــی	
شــود،	بــا	منافــع	اقتصــادی	و	طبقــه	و	وضــع	عینــی	و	اجتماعــی	و...	
ــوط	مــی	شــوند.	 ــا	هــم	مخل ــد	مــی	خــورد.	آن	گاه	طبقــات	ب پیون
چــون	عالــم	مــدرن	فقــط	تفکــر	و	فلســفه	نــدارد	و	طبقــه	اجتماعی	
هــم	دارد.	اندیشــه	در	قالــب	ایدئولــوژی	بــا	منافــع	طبقــات	مختلــف	

پیونــد	مــی	خــورد.

ــه  ــی گفت ــای عبدالکریم ــا آق ــه ای ب ــما در جلس || ش
ایــد اگــر مــا ایدئولــوژی نداشــته باشــیم اختــه مــی 
شــویم، منظــور شــما از ایــن حــرف چــه بوده اســت؟
منظــورم	آرمــان	اســت.	آقــای	عبدالکریمــی	هر	نــوع	انقالبــی	گری	
و	هــر	نــوع	رادیکالیســم	و	هــر	نــوع	آرمــان	گرایــی	را	رد	مــی	کنــد	و	
انتهــای	حــرف	ایشــان	نئولیبرالیســم	اســت.	بــا	اینکــه	ایشــان	انکار	

ــه	 ــد	ب ــن	معتق ــد	م ــی	گوی ــدارد.	او	م ــول	ن ــن	را	قب ــد	و	ای ــی	کن م
ــه	حســن	و	حســین	اعتقــاد	دارم	و	از	 انقــالب	اســالمی	هســتم	و	ب
ــاع	از	وضــع	 ــا	انتهــای	حــرف	او	دف ــد.	ام شــریعتی	حــرف	مــی	زن

موجــود	و	نئولیبرالیســم	اســت.
حملــه	بــه	ایدئولــوژی	بــه	چــه	معنــی	اســت؟	شــما	بــا	ایدئولــوژی	
مشــکل	داریــد،	خــب	آرمــان	گرایــی	انقالبــی	یــا	طریقــت	سیاســی	
اجتماعــی	اســالمی	را	بپذیریــد،	بایــد	یــک	منظومــه	فکــری	ناظــر	

بــه	عمــل	معطــوف	بــه	شــرایط	داشــته	باشــید.

|| بــه نظرتــان ایــن پذیــرش وضع موجــود، ناشــی از 
نوعــی جبرگرایــی در فلســفه اســت؟ مثــل اینکــه اگر 
مــا بخواهیــم تغییراتــی در عالــم رخ دهد بایــد منتظر 
خداونــدی باشــیم کــه ایــن کار را کنــد و الزم نیســت 
اینقــدر عمــل گــرا باشــیم؟ شــاید جبرگرایــی منجــر 
ــه  ــت؟ اینک ــده اس ــی ش ــل گرای ــا عم ــه ب ــه مقابل ب
ــمی  ــی اس ــل تجل ــه حاص ــه مدرنیت ــیم ک ــل باش قائ
از اســما خداونــد ماننــد اســم مضــل اســت و بــرون 
ــخ  ــری در تاری ــم دیگ ــور اس ــه ظه ــت از آن الزم رف

ــت. اس
بنــده	قائــل	بــه	ایــن	نیســتم.	اگــر	اینهــا	جبرگرایــی	داشــته	باشــند	

علــوم	انســانی	را	نیــز	نبایــد	تاییــد	کننــد.	نبایــد	مــدل	های	توســعه	
را	دنبــال	کننــد.

ایــن	بــه	نــوع	نــگاه	شــما	بــاز	مــی	گــردد	کــه	آیــا	ایــن	اســم	بــه	
ــاور	هســتند	 پایــان	رســیده	یــا	نــه؟	همــه	ایــن	آقایــان	بــه	ایــن	ب
کــه	ایــن	اســم	بــا	قــرن	بیســتم	بــه	پایــان	رســیده	اســت.	در	نــزد	
خیلــی	از	اندیشــمندان	قــرن	بیســتم	مدرنیتــه	تمــام	شــده	اســت؛	
ــر	 ــه	منشــا	اث ــت	رســیده	اســت.	مدرنیت ــه	تمامی ــه	ب ــی	مدرنیت یعن
ــد.	 ــال	کنی ــد	افــق	دیگــری	را	دنب و	افــق	گشــا	نیســت	و	شــما	بای
ایــن	حــرف	هایدگــر	و	حــرف	خیلــی	از	اینهاســت.	وقتــی	در	چنیــن	
ــی	 ــه	م ــدرن	تکی ــه	منشــورات	فکــری	م ــر	هم ــاره	ب ــی	دوب وضع
کنیــد	نشــان	مــی	دهــد	کــه	انقالبــی	نیســتید	و	بــا	انقالبــی	گــری	

ــد. مشــکل	داری
ــه	منــش	 ــم	بلکــه	ب مــن	ایــن	رویکــرد	را	اندیشــه	ای	نمــی	دان
ــا	 ــه	اینه ــم	ک ــی	کن ــراد	وصــل	م ــن	اف ــگاه	ای ــت	و	جای و	موقعی
انقالبــی	نیســتند.	اینکــه	گفتــم	اختــه	مــی	شــود	بــه	ایــن	دلیــل	
ــد	 ــی	توانی ــان	نم ــک	انس ــی	را	از	ی ــان	گرای ــما	آرم ــت.	ش اس

ــد. بگیری
مگــر	مــی	شــود	انســان	تعهــد	نداشــته	باشــد؟	متفکــر	و	نویســنده	
ــما	 ــی	ش ــت	دارد.	وقت ــد	و	جه ــک	انســان	تعه ــوان	ی ــه	عن ــم	ب ه
جهــت	داریــد	یعنــی	آرمــان	داریــد	یعنــی	بــه	ســمت	چیــزی	مــی	

ــی	شــوید. ــزی	دور	م ــد	و	از	چی روی

ـــو گـفتــگـ
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 مرز میان فلسفه و ادبیات و به عبارتی متن فلسفی و 
ادبی آنچنانکه در بدو امر به نظر می رسد مرز واضحی 
نیست. این دو در برهه های مختلف تاریخی نسبت به 
به  امروزه  هم همگرایی ها و واگرایی هایی داشته اند و 
نظر می رسد دوباره شاهد نزدیکی آنها هستیم. درباره 
با محمدمنصور  ادبیات  و  فلسفه  تقابل های  و  تعامل ها 
هاشمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه و اندیشه معاصر 
ایران و عضو هیأت علمی بنیاد دائره المعارف اسالمی به 

نشسته ایم. گفتگو 

از	محمدمنصــور	هاشــمی	تــا	بــه	حــال	کتــاب	هایــی	چــون	»دیــن	
ــد	 ــراث	فکــری	احم ــت	اندیشــان	و	می اندیشــان	متجــدد«،	»هوی
فردیــد«،	»اندیشــه	هایــی	بــرای	اکنــون«،	»صیــرورت	در	فلســفه	
ــه	انتشــار	رســیده	اســت.	 مالصــدرا	و	هــگل«	و	»خــدا	و	بشــر«	ب
»نقــد	و	تحلیــل	و	گزیــده	داســتان	های	صــادق	هدایــت«	و	
همچنیــن	»زنــگ	هفتــم«	کــه	حــاوی	هفــت	داســتان	کوتاه	اســت	

ــن	نویســنده	و	پژوهشــگر	اســت. ــار		ای ــه	آث از	جمل

ــدی  ــاره رون ــوان درب ــو می ت ــاز گفتگ ــرای آغ || ب
کــه فلســفه و ادبیــات یــا فلســفه و هنــر نســبت بــه 
یکدیگــر در طــول تاریــخ داشــته اند، صحبــت کنیــم.
اگــر	بخواهیــم	تاریخــی	بحــث	کنیــم	طبعــا	بایــد	از	یونــان	باســتان	
شــروع	کنیــم،	یعنــی	از	ســرآغاز	فلســفه.	فلســفه	در	فرهنگــی	بــه	
وجــود	آمــد	که	مهــد	ادبیــات	درخشــانی	بــود،	ســرزمین	»ایلیــاد«	و	
»اودیســه«.	ســرزمین	شــاعرانی	-خــواه	واقعــی	و	خواه	افســانه	ای-	
ماننــد	هومــر	و	هزیــود	و	البتــه	ســرزمین	نمایشنامه	نویســان	
ــد	و	آریســتوفان.	 ــل	ســوفکل	و	اشــیل	و	اوریپی شــگفت	انگیزی	مث
فلســفه	در	چنین	بســتری	تکوین	یافتــه	و	از	ســویی	متأثــر	از	آن	و	از	

ســوی	دیگــر	در	رقابــت	بــا	آن	اســت.
افالطون –با آن محاورات زنده- از ســویی خود بخشــی از آن	ســنت	
ادبــی	اســت	و	از	ســوی	دیگــر	چنانکــه	همــه	می	دانیــم	بــا	شــاعران	
ــه	از	 ــا	را	محترمان ــته	و	آنه ــی	نداش ــدان	همدل ــات	چن ــل	ادبی و	اه
آرمانشــهرش	بیــرون	می	گذاشــته.	البتــه	دربــاره	ماجــرای	افالطون	
ــه	 ــت	ک ــراوان	هس ــای	ف ــیرها	و	بحث	ه ــات	تفس ــعر	و	ادبی و	ش
ــان	 ــر	هم ــد	ب ــم	تأکی ــم.	غرض ــاره	نمی	کن ــا	اش ــه	آنه ــا	ب عجالت
ــاز	 ــان	آغ ــات	از	هم ــفه	و	ادبی ــه	فلس ــل	دوجانب ــز	تقاب ــل	و	نی تعام
اســت.	چنانکــه	وقتــی	ســال	ها	پیــش	از	موضع	گیری	هــای	
افالطون،	آریســتوفان	داشــت	کمــدی	خواندنــی	اش	–»ابرهــا«-	را	
در	نقــد	ســقراط	و	شــوخی	بــا	او	می	نوشــت	ادبیــات	داشــت	فلســفه	

ــرد. ــد	می	ک ــوف	را	نق ــا	فیلس ی
ــی	را	 ــه	تاریخ ــد	زمین ــم	نبای ــت	می	کنی ــان	صحب ــی	از	یون وقت
فرامــوش	کنیــم.	سوفســطاییان	از	ســویی	اهــل	اســتدالل	بودنــد	و	
از	ســوی	دیگــر	مــرد	خطابــه.	شــاید	بــا	مســامحه	بشــود	ایــن	طــور	
گفــت	کــه	در	مواجهــه	بــا	سوفســطاییان	انــگار	فلســفه	بیشــتر	نقــد	
خطابــه	و	توهــم	دانشــی	کــه	ایجــاد	می	شــده	بــوده	و	ادبیــات	نقــد	
ــه	هــر	حــال	 ــه	جایــی	نمی	رســیده	اســت.	ب اســتدالل	هایی	کــه	ب
بــرای	ســاده	کــردن	بحــث	چــه	بســا	بتــوان	ایــن	جــور	گفــت	کــه	
دعــوی	فلســفه،	عقالنیــت	اســت	و	فراتــر	رفتــن	از	محدودیت	هــای	
روانــی	و	اجتماعــی	و	تاریخــی	و	از	ایــن	قبیــل،	در	حالــی	کــه	ادبیات	
ماجــرای	همیــن	محدودیت	هاســت،	توجــه	بــه	آنهــا	و	روایــت	آنهــا.											

|| وقتــی ایــن را می گوییــد انــگار مــرز بیــن فلســفه 
و خطابــه یــا فلســفه و ادبیــات، مــرز واضحــی اســت.
ــط	 ــرز	را	فق ــن	م ــدارد.	ای ــود	ن ــرز	واضحــی	وج ــت	م ــه،	در	واقعی ن
می	تــوان	بــر	اســاس	ســاختن	نوعــی	نمونــه	ذهنــی	)تیــپ	ایــده	آل(	
ــی	از	 ــال	بخش ــه	عم ــرد،	وگرن ــیم	ک ــات	ترس ــای	مفروض ــر	مبن ب
بهتریــن	آثــار	فلســفی	دنیــا	آثــاری	اســت	برخــوردار	از	فصاحــت	و	
بالغــت	ادیبانــه.	فقــط	نکتــه	اینجاســت	کــه	شــرط	موفقیــت	اثــر	
فلســفی	ایــن	فصاحــت	و	بالغــت	نیســت،	چــون	اگــر	ایــن	طــور	

بــود	مثــال	»نقــد	عقــل	محــض«	کانــت	نبایــد	تــا	ایــن	حــد	مهــم	
می	بــود.	هرچنــد	حتــی	همــان	کتــاب	هــم	خالــی	از	تــالش	بــرای	
بالغــت	و	اثرگــذاری	نیســت.	در	حقیقــت	آثــار	فالســفه	روی	یــک	
ــر	اســت	 ــات	دورت ــرد	کــه	یــک	ســرش	از	ادبی ــرار	می	گی طیــف	ق
و	ســر	دیگــر	آنقــدر	بــه	ادبیــات	نزدیــک	اســت	کــه	مــرزی	بــا	آن	

ــدارد. ن
ــا	 ــم.	آی ــر	بگیری ــون	را	در	نظ ــور«	افالط ــال	»جمه ــد	مث بگذاری
ــن	 ــت	ای ــده	ای	از	اهمی ــش	عم ــه	بخ ــرد	ک ــکار	ک ــود	ان می	ش
ــی	 ــاختار	گفتگوی ــت؟	س ــی	آن	اس ــاختار	ادب ــبب	س ــه	س ــاله	ب رس
ــا	 ــا	ب ــت	م ــت	و	مخالف ــر	از	موافق ــه	صــرف	نظ ــی	ای	ک چندصدای
ــیده	 ــگی	بخش ــات	همیش ــه	آن	حی ــقراط/افالطون	ب ــع	س مواض
اســت.	در	»جمهــور«	تراســیماخوس	هــم	راحــت	حرفــش	را	

می	زنــد.
به	نظــرم	»جمهــور«	دقیقــا	بــه	همیــن	دلیــل	از	»قوانین/نوامیس«	
خواندنی	تــر	و	بــه	یــاد	ماندنی	تــر	اســت.	گفتگوهــای	دومــی	
ــرم	 ــش	ف ــدارد	و	نق ــی	را	ن ــای	اول ــی	گفتگوه ــادابی	و	واقع	نمای ش
ــی	 ــدن	برخ ــر	از	خوان ــت.	اگ ــده	اس ــگ	ش ــاختار	در	آن	کمرن و	س
ــذت	 ــطه	ل ــه	واس ــط	ب ــم	فق ــذت	می	بری ــون	ل ــاله	های	افالط رس
ــدرت	 ــه	از	ق ــت،	بلک ــفی	نیس ــای	فلس ــردن	از	مفهوم	پردازی	ه ب

ــم.		 ــذت	می	بری ــم	ل ــم	داری ــا	ه ــی	آنه ادب
آیــا	می	شــود	انــکار	کــرد	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	اهمیــت	رســاله	

جمهــور	افالطــون	بــه	ســبب	ســاختار	ادبــی	آن	اســت؟					

فلســفه،  می گویــد  کــه  افالطــون  واقــع  در   ||
رویارویــی حضــوری بــا ایــده اســت از ایــن ادعــا کــه 
هنــر، تصویربــرداری غیــر حضــوری و غیــر مســتقیم 

ــت. ــرا نیس ــت، مب اس
افالطــون	خوش	ذوق	تــر	و	باهوش	تــر	از	آن	بــوده	کــه	واقعــا	ادبیــات	
و	هنــر	را	کنــار	بگــذارد.	دربــاره	نظریــه	اش	و	ایــن	که	بحــث	او	ناظر	
ــای	 ــم	بحث	ه ــا	ه ــد	اینه ــت	و	مانن ــته	از	شعراس ــدام	دس ــه	ک ب
ــه	 ــر	فرضــا	نظری ــی	اگ ــه	هــر	حــال	حت ــی	ب ــف	هســت،	ول مختل
فلســفی	اش	را	در	ایــن	بــاره	خیلــی	افراطــی	هــم	تفســیر	کنیــم	بــاز	
ــات	و	 ــل	ادبی ــل	اه ــودش	در	عم ــه	خ ــم	ک ــکار	کنی ــم	ان نمی	توانی
ــرده	 ــر	ب ــره	واف ــه	به ــن	زمین ــش	در	ای ــر	اســت	و	از	توانایی	های هن

اســت.
	ایــن	ماجــرای	نســبت	فلســفه	و	ادبیــات	از	همــان	زمــان	افالطــون	

تــا	امــروز	در	طــول	تاریــخ	ادامــه	پیــدا	کــرده	اســت.	مثــال	نســبت	
ایــن	دو	در	فرهنــگ	خودمــان	موضــوع	خیلــی	جالبــی	اســت	کــه	
ــدان	توجهــی	نشــده	اســت.	 ــه	آن	چن جــای	کار	دارد	و	متاســفانه	ب
ــان	دارد	 ــاره	زب ــی	درب ــالت	مهم ــه	تأم ــا	اینک ــی	ب ــال	در	فاراب مث
ادبیــات	پررنــگ	نیســت،	امــا	بــه	ابن	ســینا	کــه	می	رســیم	ادبیــات	
نــه	فقــط	بــه	صــورت	شــعر	کــه	بــه	صــورت	داســتان	های	تمثیلــی	
خــودش	را	نشــان	می	دهــد.	گویــی	ظــرف	مفاهیــم	فلســفی	بــرای	

ــت. ــی	نیس ــینا	کاف ابن	س
ــه	ســهروردی	کــه	می	رســیم	قضیــه	خیلــی	واضــح	می	شــود.	او	 ب
ــد	در	 ــه	هایش	را	نمی	توان ــی	از	اندیش ــل	توجه ــیار	قاب ــش	بس بخ
ــتان	های	 ــتن	داس ــه	نوش ــد	و	ب ــان	کن ــفی	بی ــم	فلس ــب	مفاهی قال
ــای	 ــهروردی	حرف	ه ــم	س ــال	کنی ــر	خی ــی	آورد.	اگ ــی	رو	م تمثیل
»حکمه	االشــراق«	را	در	قالــب	داســتان	های	تمثیلــی	بیــان	
کــرده	تصــور	و	تلقــی	نادرســتی	از	نســبت	صــورت	و	محتــوا	داریــم.	
ــت.	 ــودش	محتواس ــت	و	خ ــزار	نیس ــرف	اب ــب،	ص ــورت	و	قال ص
نمی	شــده	اســت	و	نمی	شــود	»حکمه	االشــراق«	را	در	قالــب	
ــان	 ــه	و	بی ــس.	اندیش ــا	بالعک ــرد	و	ی ــان	ک ــی	بی ــات	تمثیل حکای

ــد.									 ــنخیت	دارن ــد	و	س همزادن

ــور؟  ــی چه ط ــد غرب ــفه های جدی ــدای فلس || در ابت
ــا ادبیــات آنجــا هــم حضــور دارد؟ آی

بلــه،	ایــن	تقابــل	و	تعامــل	ادامه	پیــدا	کــرده	و	هــر	دو	جنبه	هســت.	
ــه	صــورت	هندســی	و	 ــتر	ب ــه	بیش ــر	چ ــده	ه ــعی	ش ــی	س از	طرف
ــم	فلســفی	توجــه	شــود	و	از	طــرف	 ــه	مفاهی ریاضــی	و	منطقــی	ب
ــه	 ــان	اندیشــه	ب ــرای	بی ــد	ب ــی	جدی ــای	بیان دیگــر	اساســا	قالب	ه
وجــود	آمــده	اســت.	مثــال	مونتنــی	را	در	نظــر	بگیریــم.	بــه	معنایــی	
ــه	 ــت	ک ــد	دانس ــوف	دوره	جدی ــتین	فیلس ــوان	او	را	نخس ــاید	بت ش
ــه	 ــال	دکارت	ب ــد	و	امث ــرای	فلســفه	های	جدی ــاد	شــکاکیت	را	ب بنی
ــت	و	 ــته	اس ــیار	برجس ــی	بس ــه	ادب ــت.	در	او	جنب ــته	اس ارث	گذاش
ــت،	 ــته	اس ــابقه	نداش ــش	از	وی	س ــه	پی ــد	آورده	ک ــی	را	پدی او	قالب
ــا ویژگی هــای خاصــی  یعنــی	قالــب جستارنویســی )essay( را ب
کــه دارد	و	در	آن	زمــان	قالبــی	بــوده	اســت	نــو	بــرای	بیــان	
ــل	 ــِن	اه ــیس	بیک ــد	از	او	فرانس ــو.	بع ــای	ن ــه	ها	و	تجربه	ه اندیش
ــه	های	 ــان	اندیش ــرای	بی ــب	ب ــن	قال ــم	از	همی ــی	ه ــم	تجرب عل
ــرده	اســت.	بیکــن	در	 اخالقــی	و	اجتماعــی	و	سیاســی	اش	بهــره	ب
کنــار	فیلسوف-دانشــمند	بــودن	ادیــب	درجــه	یکــی	هــم	هســت.

گفتگو با محمدمنصور هاشمی

فلسفه و ادبیات؛ تعامل و تقابل ها
محمدالیاس قنبری

ـــو گـفتــگـ
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امــا	مثــال	در	دکارت	ایــن	جنبــه	ادبــی	کــم	اســت.	جنــس	
ــر	 ــات	و	هن ــا	ادبی ــتن	ب ــر	و	کار	داش ــای	س ــم	اقتض ــفه	اش	ه فلس
ــنده	 ــم	نویس ــه	دکارت	ه ــی(.	البت ــالف	مونتن ــال	خ ــدارد	)کام را	ن
بســیار	خــوب	و	توانایــی	اســت	کــه	روشــن	و	موثــر	و	هوشــمندانه	
می	نویســد.	متاســفانه	چــون	مــا	معمــوال	کارهــای	خــود	فیلســوفان	
را	نمی	خوانیــم	و	مثــال	ســر	کالس	فلســفه	دکارت	بــه	گزاره	هایــی	
دربــاره	امتــداد	و	حرکــت	و	از	ایــن	قبیــل	تقلیــل	می	یابــد،	
قابلیت	هــای	غیــر	قابــل	انــکار	ایــن	فیلســوفان	در	نوشــتن	مغفــول	

می	مانــد	و	نادیــده	گرفتــه	می	شــود.						

ــد و  ــنده ان ــه اول نویس ــا در درج ــه آنه ــی ک || در حال
ــی  ــنده م ــوان نویس ــه عن ــا را ب ــم آنه ــرب ه در غ

ــند. شناس
ــوده.	واقعیــت	ایــن	 ــر	ب ــا	ایــن	جنبــه	هــم	مهــم	اســت	و	موث قطع
اســت	کــه	کســی	کــه	نویســنده	خوبــی	نباشــد	بــه	ایــن	راحتی	هــا	
بــه	عنــوان	فیلســوف	مطــرح	نمی	شــود.	بســیاری	از	این	فیلســوفان	
جــزء	ادبیــات	فرهنــگ	خودشــان	هســتند.	الزامــا	کارشــان	خالقیت	
ادبــی	و	هنــری	نیســت	امــا	زبــان	و	بیانشــان	جــزء	ســنت	زبــان	و	

ــت. ــده	اس ــان	ش فرهنگ	ش
در	هــر	حــال	آن	قرابــت	و	رقابــت	فلســفه	و	ادبیــات	تــا	همیــن	االن	
ــرزی	 ــی	م ــدا	کــرده	اســت.	بعضــی	فیلســوفان	فعل ــه	پی هــم	ادام
بیــن	ادبیــات	و	فلســفه	نمی	بیننــد	و	بعضــی	می	کوشــند	این	مــرز	را	
هــر	چــه	بیشــتر	پررنــگ	کننــد.	شــاید	بــاز	بــا	مســامحه	بشــود	این	
طــور	گفــت	کــه	هــر	چــه	دایــره	عقالنیــت	را	تنگ	تــر	بگیریــم	جــا	
ــره	را	وســیع	تر	 ــر	می	شــود	و	هــر	چــه	ایــن	دای ــرای	ادبیــات	کمت ب
ــرای	 ــا	ب ــود	ج ــتر	ش ــده	در	آن	بیش ــه	ش ــِر	پذیرفت ــم	و	تکث بگیری

ــود.		 ــر	می	ش ــات	بازت ادبی

ــه  ــت ک ــو اس ــرف فوک ــبیه ح ــخن ش ــن س || ای
ــکوت  ــی را مس ــدرن صداهای ــت م ــد عقالنی می گوی

ــاند. ــی بنش ــه کرس ــودش را ب ــا خ ــد ت می کن
بــه	قــول	هــگل	هــر	اثباتــی	متضمــن	نفــی	و	هــر	نفــی	ای	متضمن	
ــز	دیگــری	 ــم	چی ــد	می	کنی ــزی	تأکی ــر	چی ــی	ب ــات	اســت.	وقت اثب
ــکاکیت	 ــر	ش ــد	ب ــرای	تأکی ــود.	ماج ــگ	می	ش ــا	کمرن ــدود	ی مح
ــی	 ــه	معنای ــت	و	ب ــب	اس ــن	ترتی ــه	همی ــم	ب ــت	ه ــا	عقالنی ی
ــن	کشــمکش	اســت.	در	دوره	باســتان	 ــخ	همی ــخ	فلســفه	تاری تاری
سوفســطایی	ها	هســتند	بعــد	افالطــون	و	ارســطوی	طالــب	یقیــن.	
در	دوره	جدیــد	مونتنــی	هســت	بعــد	بیکــن	و	دکارت.	هیــوم	هســت	
بعــد	کانــت.	در	فلســفه	معاصــر	هــم	به	همیــن	نحــو،	مثال	اندیشــه	
فوکــو	هســت	در	نقــد	ســیطره	عقالنیــت	و	هابرمــاس	هســت	برای	

جســتجوی	عقالنیــت.	

|| برگردیــم بــه بحــث ادبیــات و فلســفه. فیلســوفان 
ــات چــه طــور اســت؟ ــا ادبی معاصــر نسبت شــان ب

مثــل	همیشــه	طبعــا	فضــا	یکدســت	نیســت.	از	طرفــی	فیلســوفانی	
ــای	 ــد	و	از	نمونه	ه ــات	خالق	ان ــل	ادبی ــان	اه ــه	خودش ــم	ک را	داری
ــام	 هــم	دوره	مــا	مثــال	امبرتــو	اکــو	و	ژولیــا	کریســتوا	را	می	شــود	ن
بــرد	کــه	هــر	دو	رمــان	هــم	نوشــته	اند	و	از	طــرف	دیگــر	فیلســوفان	
فراوانــی	هــم	هســتند	کــه	اهــل	خالقیــت	ادبــی	نیســتند.	دربــاره	
نســبت	ادبیــات	و	فلســفه	هــم	اختــالف	نظــر	هســت،	فیلســوفی	
ــل	 ــات	قائ ــفه	و	ادبی ــان	فلس ــرزی	می ــال	م ــدا	اص ــل	ژاک	دری مث

ــد. ــد	می	کنن ــن	دو	تأکی ــر	تفکیــک	ای ــی	ب نیســت	و	دیگران
فیلســوفی	مثــل	هیدگــر	بــرای	شــعر	شــأنی	برتــر	از	فلســفه	قائــل	
ــی	کــه	برخــی	 ــان،	در	حال ــرای	رم ــی	ب ــا	ریچــارد	رورت می	شــود	ی
ــتند.	در	 ــل	نیس ــتان	قائ ــعر	و	داس ــرای	ش ــی	ب ــأن	چندان ــال	ش اص
ــت.	 ــع	هس ــن	وض ــم	همی ــی	ه ــنت	تحلیل ــوفان	س ــان	فیلس می
ــته	اند،	در	 ــم	نوش ــی	ه ــای	خــالق	ادب ــی	کاره ــا	حت بعضــی	از	آنه
ــاز	بعضــی	 ــی	نیســتند	ب ــان	آنهــا	هــم	کــه	اهــل	خالقیــت	ادب می
ــر	 ــت	متذک ــا	جدی ــی	را	ب ــار	ادب ــت	آث ــبام	اهمی ــا	نوس ــل	مارت مث
می	شــوند.	ایــن	را	هــم	بگویــم	کــه	بهتریــن	فیلســوفان	تحلیلــی	
هــم	نویســندگان	بســیار	خوبــی	هســتند،	مثــال	راســل	یــا	کوایــن	را	

ــند. ــر	می	نویس ــغ	و	موث ــدر	بلی ــه	چق ــم	ک ــر	بیاوری ــه	خاط ب

در	واقــع	بخواهــم	جمع	بنــدی	کنــم	بایــد	بگویــم	خالقیــت	ادبــی	
ــاعری(	کاری	اســت	در	 ــا	ش ــا	نمایشنامه	نویســی	ی ــان		ی ــال	رم )مث
ــت	 ــن	خالقی ــل	ای ــت	اه ــن	اس ــوفی	ممک ــفه،	فیلس ــرض	فلس ع
باشــد	یــا	نباشــد	و	بــه	هــر	حــال	ایــن	نــوع	خالقیتهــای	ادبــی	ربط	
ــرای	 ــرم	اســت	ب ــک	ف ــودش	ی ــدارد.	خ ــه	فلســفه	ن مســتقیمی	ب

بیــان،	جــدای	از	فــرم	فلســفه.
ــت	 ــات	و	خالقی ــه	ادبی ــر	فیلســوف	ممکــن	اســت	ب ــه	دیگ از	جنب
ادبــی	بــه	مثابــه	موضوعــی	بــرای	تفکــر	یــا	وجهــی	از	وجوه	آشــکار	
شــدن	وضعیت	هــای	انســانی	توجــه	کنــد	و	دربــاره	آن	بیندیشــد	که	
ــات	 ــرد؛	ادبی ــرار	می	گی ــزء	کار	فلســفی	فیلســوف	ق ــه	ج ــن	جنب ای
ــرای	 ــه	ایــن	معنــی	ســرمایه	فرهنگــی	فیلســوف	و	موضوعــی	ب ب
وســعت	بخشــیدن	بــه	اندیشــه	اش	اســت،	مثــل	کتابــی	کــه	ژیــل	
دلــوز	دربــاره	مارســل	پروســت	نوشــته	اســت	و	باالخــره	ادبیــات	بــه	
صــورت	فصاحــت	و	بالغــت	و	ســاختار	و	صــورت	محکــم	در	قالــب	
مقالــه	و	رســاله	امــری	اســت	کــه	فیلســوف	بــا	آن	مســتقیما	درگیــر	
اســت	و	چنانکــه	اشــاره	کــردم	اغلــب	فالســفه	مهــم	نویســندگان	

بســیار	خوبــی	هــم	هســتند.						

|| اساســاً اینکــه افالطــون می گویــد مواجهــه هنرمند 
بــا ایــده، غیــر مســتقیم اســت از کجــا آمــده اســت؟ 
می گویــد هنرمنــد بــه صــورت خاکــی نظــر دارد کــه 
خــود روگرفتــی از ایــده اصلــی در عالــم مثــل اســت. 
ــد دارد؟ چــه  ــه هنرمن ــن تصــوری راجــع ب چــرا چنی
ــم  ــا عال ــری ب ــه حضوری ت ــد مواج ــه هنرمن ــا ک بس

داشــته باشــد.
افالطــون	یــک	سلســله	مراتــب	عمــودی	وجــودی	دارد	و	متناســب	
بــا	آن	یــک	سلســله	مراتــب	عمــودی	شــناخت.	همــان	طــور	کــه	
در	سلســله	مراتــب	وجــودی	اصــل	ُمُثــل	اســت،	در	سلســله	مراتــب	
شــناخت	هــم	اصــل	شــناخت	ُمُثــل	اســت.	عالــم	محســوس	کــه	
محــل	تغییــر	و	تحــول	اســت	مرتبــه	پایینــی	از	عالم	هســتی	اســت	
ــن	 ــه	ای ــدارد.	الزم ــی	ن ــم	ارج	چندان ــا	آن	ه ــر	ب ــناخت	متناظ و	ش
نگــرش	در	کنــار	درکــی	کــه	او	از	کار	هنرمنــد	در	مقــام	مقلد	داشــت	
همــان	ارزش	داوری	خــاص	اوســت.	امــا	طبعــا	هــم	می	شــود	در	آن	
سلســله	مراتــب	تشــکیک	کــرد	هــم	در	ارزش	داوری	اش،	چنانکــه	
ــیوه	های	 ــه	ش ــف	ب ــران	مختل ــخ	متفک ــول	تاری ــن	کار	را	در	ط ای

ــد. ــاوت	کرده	ان متف

ــد  ــدا کن ــأنی پی ــات ش ــه ادبی ــرای اینک ــره ب || باالخ
ــه  ــی ک ــا سرزنش ــادن ب ــتیم از درافت ــر هس ناگزی
افالطــون نســبت بــه شــعر و ادبیــات داشــته اســت.
ــدا	هــم	اشــاره	کــردم	مفســرانی	کوشــیده	اند	 همانطــور	کــه	در	ابت
ــعر	 ــاره	ش ــر	او	درب ــد	نظ ــان	بدهن ــون	نش ــار	افالط ــاس	آث ــر	اس ب
یکســره	هــم	منفــی	نبــوده	اســت.	امــا	اصــال	فــرض	کنیــم	نظرش	
ــات	تهییجــی	را	 ــا	شــعر	و	ادبی ــوده	اســت	و	صرف یکســره	منفــی	ب
ــکل	 ــن	مش ــت.	ای ــی	داده	اس ــه	و	راه	م ــهرش	می	پذیرفت در	آرمانش
آرمانشــهر	افالطــون	و	هــر	آرمانشــهر	دیگــری	اســت	کــه	جایــی	
ــه	های	 ــق	و	اندیش ــالیق	و	عالی ــاوت	س ــا	و	تف ــر	آدمه ــرای	تکث ب
ــر	 ــدن	نظ ــر	متم ــه	متکث ــک	جامع ــرد.	در	ی ــر	نمی	گی ــا	در	نظ آنه
افالطــون	هــم	بــه	عنــوان	یــک	نظــر	محتــرم	اســت	و	البتــه	بــه	

ــم	باشــد. ــال	نادرســت	ه ــد	کام ــن	و	شــما	می	توان نظــر	م

ــی  ــی و همگرای ــان واگرای ــراغ هم ــه س ــم ب || بروی
ــر  ــه نظ ــد ب ــه گفتی ــور ک ــات. همانط ــفه و ادبی فلس
ــک  ــم نزدی ــه ه ــی ب ــک دوره های ــا ی ــد اینه می رس
هســتند یــک دوره هایــی از هــم دور هســتند، 
یــک دوره هایــی همدیگــر را بیــرون می کننــد 
ــد. در  ــذب می کنن ــر را ج ــی همدیگ ــک دوره های ی
ــه و  ــخ اندیش ــه تاری ــم ک ــم بگویی ــع می توانی واق
تاریــخ تفکــر فقــط تاریــخ فلســفه نیســت. ادیبــان 
ــم  ــات ه ــتند. ادبی ــهم داش ــخ س ــن تاری ــم در ای ه
ــات در  ــش ادبی ــا نق ــد، منته ــی می کن معرفت بخش
معرفت بخشــی توســط فلســفه انــکار می شــود. بــه 

نظــر مــن اهمیــت ایــن بحــث از همیــن ناشــی مــی 
شــود کــه بــه اینجــا برســیم کــه فلســفه و ادبیــات 
را نمی شــود جایگزیــن هــم کــرد و نمی شــود 
ــار گذاشــت. ــه نفــع دیگــری کن هیچ کــدام را هــم ب
ــخ	همــه	اندیشــه	های	بشــر	اســت	 ــخ	اندیشــه	های	بشــر	تاری تاری
ــه	 ــخ	فلســفه	محــض.	البت ــا	وســیع	تر	اســت	از	صــرف	تاری و	حتم
ــش	 ــش	معرفت	بخ ــا	نق ــم	الزام ــفه	ه ــل	فلس ــم	اه ــه	گفت چنانک
ــی	 ــوز	گاه ــا	هن ــه	م ــد.	در	جامع ــکار	نکرده	ان ــر	را	ان ــات	و	هن ادبی
نوعــی	نــگاه	ســنتی	حاکــم	اســت	کــه	بــه	موجــب	آن	بــه	دنبــال	
ــی	 ــت،	آن	یک ــر	اس ــن	از	آن	مهمت ــم؛	ای ــوم	می	گردی ــرف	عل اش
از	ایــن	و	بــه	همیــن	ترتیــب.	ایــن	نــگاه	بــا	گرفتاری	هــای	
ــد	می	خــورد	و	نتیجــه	اش	می	شــود	اصــرار	 روانشــناختی	هــم	پیون
بــر	اینکــه	کاری	کــه	مــن	می	کنــم	مهمتریــن	کار	دنیاســت.	ایــن	

ــت. ــار	گذاش ــد	کن ــاالت	و	تصــورات	را	بای خی
موضوعــات	و	مســائل	بشــری	مختلــف	اســت	و	بســته	بــه	اینکــه	
ــر	 ــت	بش ــی	از	معرف ــوزه	خاص ــد	ح ــه	باش ــأله	چ ــوع	و	مس موض
متناســب	بــا	آن	موضــوع	و	مســأله	اهمیــت	می	یابــد.	روشــن	اســت	
ــرد«	باشــد	و	شــناخت	 ــر	دغدغــه	مــن	شــناخت	»ف ــال	اگ کــه	مث
افــراد	جامعــه،	خوانــدن	رمــان	خیلــی	بــه	مــن	کمــک	می	کنــد.	مــا	

ــم. ــی	کرده	ای ــم	زندگ ــه	خوانده	ای ــی	ک ــداد	رمان	های ــه	تع ب
ــم	 ــی	کن ــث	مفهوم ــال	بح ــم	مث ــی	می	خواه ــم	وقت ــفه	ه فلس
کمــک	می	کنــد	و	ســایر	علــوم	انســانی	هــم	هــر	کــدام	بــه	جــای	
خــود،	جامعه	شناســی	بــه	جــای	خــود	و	روانشناســی	هــم	بــه	جــای	

خــود.
ــردن	 ــر	ک ــه	فک ــم	ک ــم	بگوی ــن	را	ه ــد	ای ــر	بگذاری ــرف	دیگ از	ط
ــر	 ــأ	فک ــا	در	خ ــت.	م ــزی	اس ــه	چی ــردن	ب ــر	ک ــواره	فک هم
نمی	کنیــم.	فکــر	در	خــأ	نیســت.	فیلســوف	همانطــور	کــه	مثــال	به	
ذهــن	فکــر	می	کنــد	یــا	بــه	زبــان،	یــا	بــه	تاریــخ	فلســفه،	می	توانــد	
بــه	ادبیــات	و	هنــر	و	علــوم	طبیعــی	و	انســانی	و	دســتاوردهای	آنهــا	
هــم	فکــر	کنــد.	فیلســوف	بــرای	فکــر	کــردن	نیــاز	بــه	فرهنــگ	و	
ــوع	کنجکاوی	هــا	 فرهیختگــی	و	دانــش	دارد.	کســانی	کــه	ایــن	ن
را	ندارنــد	حتــی	اگــر	عنوانشــان	رســما	اســتاد	فلســفه	و	فیلســوف	
باشــد	صرفــا	کارمنــد	اداری	دپارتمان	هــای	فلســفه	اند	و	تکنیســین.	
فیلســوف	بــه	معنــای	درســت	کلمــه،	یعنــی	اندیشــمند	و	متفکــر،	

ــت.					 ــر	نیس ــدی	و	تنگ	نظ ــا	یک	بع حتم

|| شــما در مقاله تــان دربــاره »رمــان و فلســفه« 
اینگونــه نوشــته اید کــه رمــان هــم کاشــف از 
ــفه دارد.  ــه فلس ــی ک ــان مدعای ــت، هم ــت اس حقیق
ســر ایــن حرفــی نیســت کــه ادبیــات هــم کاشــف 
ــات  ــه ادبی ــت ک ــن اس ــرف ای ــت، ح ــت اس از حقیق
ــودش  ــرای خ ــت ب ــف حقیق ــرای کش ــدی ب تعه
قائــل نیســت. یعنــی تعهــد واقع نمایــی بــرای 
ــودش  ــالت خ ــات رس ــت. ادبی ــل نیس ــودش قائ خ
ــه  ــد. گرچ ــی بکن ــه واقع نمای ــد ک ــن نمی دان را ای
ــود  ــاید بش ــرم ش ــه نظ ــد. ب ــم می کن ــی ه واقع نمای
ــت  ــه واقعی ــد ب ــا متعه ــم صراحت ــه عل ــم بل بگویی
اســت، فلســفه متعهــد بــه حقیقــت اســت، امــا هنــر 
ــت  ــت و حقیق ــه واقعی ــد ک ــدی ندارن ــات تعه و ادبی
ــژه  ــور وی ــه ط ــه ب ــن اینک ــد، ضم ــان بدهن را نش
ــت و  ــان در آن محوری ــه زب ــت ک ــی اس ــات جای ادبی
ــه  ــی نیســت ک ــات جای ــی ادبی ــت دارد. یعن موضوعی
در آن زبــان مصــرف بشــود زبــان در ادبیــات تولیــد، 
ــدی  ــر تعه ــات اگ ــود. ادبی ــازی می ش ــاو بازس احی
ــان اســت.  ــه خــود زب هــم دارد مســتقیما معطــوف ب
امــا در فلســفه و در علــم ایــن زبانــی کــه در ادبیــات 
ــه  ــود. ب ــرف می ش ــود مص ــا می ش ــازی و احی بازس
ــه  ــد ب ــی و تعه ــه واقع نمای ــد ب ــن تعه ــرم ای نظ
ــرای  ــاخصی ب ــوان ش ــه عن ــوان ب ــاید بت ــان را ش زب
ــه  ــب در درج ــت. ادی ــفه دانس ــات و فلس ــز ادبی تمیی
ــا  ــد و زیب ــد کن ــی تولی ــر خواندن ــد اث اول می خواه
ــه  ــد. ب ــذاب بنویس ــد، ج ــاوت بنویس ــد، متف بنویس

ـــو گـفتــگـ
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ــما  ــد. ش ــنایی زدایانه بنویس ــتها آش ــول فرمالیس ق
موافقیــد بــا اینکــه چنیــن تمایــزی را بــرای ایــن دو 

ــویم؟ ــل بش قائ
دربــاره	مطالــب	جالبــی	کــه	گفتیــد	مالحظــات	مختلفــی	می	شــود	
ــم.	 ــروع	کن ــی	ش ــرای	واقع	نمای ــد	از	آن	ماج ــرد.	بگذاری ــرح	ک مط
ــی	 ــم	جادوی ــات	رئالیس ــا	ادبی ــتی	ی ــات	سوررئالیس ــال	ادبی ــا	مث آی
ــه	نظــر	مــن	از	یــک	چیــز	مهــم	 واقعیتــی	را	آشــکار	نمی	کننــد؟	ب
ــی  ــار خیل ــف آن را –درکن ــای مختل ــد و جنبه ه ــرده برمی دارن پ
چیزهــای	دیگــر-	آشــکار	می	کننــد:	واقعیــت	ذهــن	و	روان	آدمــی	
ــناختنی	 ــای	ش ــی	از	واقعیت	ه ــم	یک ــوش	می	کنی ــی	فرام را.	گاه
ــا	 ــت،	ب ــت،	روان	ماس ــن	ماس ــن	ذه ــا	همی ــز	دنی و	هیجان	انگی
و	 ترس	هایــش	 محدودیت	هایــش،	 توانایی	هایــش،	 همــه	

جســارت	هایش،	یأس	هایــش	و	آرزوهــا	و	امیدهایــش.					

|| ولــی ادبیــات بــه آن حقیقــت تعهــد نــدارد. مــا االن 
بــه خاطــر نــگاه جامعــه شــناختی و فراگیــر شــدنش 
از ادبیــات انتظــار ایــن را داریــم کــه بــه مــا تحلیــل 
ــن  ــگاه ای ــت ن ــچ وق ــد و اال هی ــم بده ــی ه اجتماع

نبــوده کــه مــن بــروم بــا بررســی متــون کالســیک، 
اجتماعیــات اســتخراج کنــم. ایــن نــگاه االن غالــب 
اســت. ادبیــات دأبــش ایــن نبــوده کــه بیایــد مثــال 
ــه  ــدگان ب ــرای آین ــان ب ــودش را در آن زم ــه خ جامع

ــد. ــر بکش تصوی
همــه	نکتــه	مــن	ایــن	اســت	کــه	اصــال	لزومــی	هــم	نــدارد	چنیــن	
تعهــدی	داشــته	باشــد.	ادبیــات،	ادبیــات	اســت،	بــه	خــودش	تعهــد	
دارد،	چنانکــه	فلســفه	و	علــم	هــم	همینطــور.	ایدئولــوژی	نیســتند	
ــناس	 ــک	جامعه	ش ــد.	ی ــد	ندارن ــان	تعه ــزی	غیرخودش ــه	چی و	ب
ــی	را	 ــی	ادب ــت	متن ــن	اس ــن،	ممک ــین	گلدم ــال	لوس ــات،	مث ادبی
بخوانــد	و	از	آن	تفســیری	اجتماعــی	بــه	دســت	بدهــد.	ایــن	صرفــا	
یــک	تفســیر	و	یــک	روایــت	اســت.	دیگــری	هــم	می	توانــد	متــن	را	
از	منظــر	دیگــری	تحلیــل	و	بررســی	کنــد.	ادبیــات	خــودش	حقیقت	

و	واقعیــت	اســت،	صــرف	ابــزار	بیــان	اینهــا	نیســت.
ــی	ســروانتس	داشــت	»دن	کیشــوت«	را	می	نوشــت	خــودش	 وقت
ــدرن	را	 ــای	م ــای	دنی ــن	کاره ــی	از	مهمتری ــت	دارد	یک نمی	دانس
می	نویســد.	آگاهانــه	یــا	ناآگاهانــه	و	در	حقیقــت	قاعدتــا	بــا	ترکیبــی	
از	اینهــا	فکــر	کــرده	بــود	نقیضــه	رمان	هــای	پهلوانــی	را	بنویســد،	
چــه	بســا	پایانــی	را	بــر	آنهــا.	همــان	پایــان	شــد	آغــاز	دنیــای	جدید	
ــه	دن	 ــد	ک ــروع	ش ــی	ش ــد	از	وقت ــای	جدی ــو	دنی ــول	فوک ــه	ق و	ب
کیشــوت	از	خانــه	اش	پــا	بــه	بیــرون	گذاشــت	و	دنیــا	را	شــناخت.

ــای	 ــه	صورت	ه ــا	ب ــناخت	های	م ــور	ش ــت	در	منش ــع	حقیق در	واق
ــه	نیســت	 ــی	موج ــت	و	روایت ــر	قرائ ــف	آشــکار	می	شــود.	ه مختل

امــا	قرائت	هــا	و	روایت	هــای	موجــه	متکثــر	و	متفــاوت	وجــود	دارد.	
فلســفه	و	ادبیــات	و	علــم	و	هنــر	منشــورهای	شــناخت	حقیقت	انــد.	
اینکــه	اگــر	مــا	بــه	یــک	چیــز	از	پنــج	زاویــه	نــگاه	کنیــم	آن	را	پنــج	

جــور	می	بینیــم،	نفــی	حقیقــت	نیســت،	شــناخت	آن	اســت.					

ــود؟  ــه می ش ــات چ ــان و ادبی ــبت زب ــأله نس || مس
ــان را تولیــد می کنــد، امــا علــم و فلســفه  ادبیــات زب

ــد. ــان نمی کنن ــتفاده ای از زب ــن اس چنی
دربــاره	ایــن	هــم	جــای	تأمــل	و	بحــث	هســت.	اول	از	همــه	بایــد	
ــان	 ــردن	زب ــه	کارب ــن	اســت	کــه	تفکــر	و	ب ــر	از	ای ــا	غی بپرســم	آی
ــم	 ــه	می	کنی ــم	چ ــر	می	کنی ــم	فک ــی	داری ــد؟	وقت ــا	یکی	ان تقریب
جــز	اســتفاده	از	زبــان	یــا	بــه	عبــارت	دقیق	تــر	زبــان	ورزی؟	
بنابرایــن	اگــر	ادبیــات	زبــان	را	غنــی	می	کنــد	امکانــات	اندیشــیدن	
مــا	را	بیشــتر	می	کنــد.	مهمتــر	اینکــه	در	علــم	و	بــه	ویژه	در	فلســفه	
هــم	از	زبــان	اســتفاده	خالقانــه	می	شــود.	فلســفه	اصــال	کار	کــردن	
ــنجی	 ــاح	و	نسبت	س ــل	و	ایض ــق	و	تحلی ــت،	خل ــم	اس ــا	مفاهی ب
مفاهیــم.	فلســفه	مفهوم	پــردازی	اســت.	همــه	فلســفه	های	بــزرگ	

ــت.			 ــه	اس ــردازی	خالقان ــای	مفهوم	پ نظام	ه

ــم  ــات ه ــد. ادبی ــازی می کن ــفه مفهوم س ــه فلس || بل
ــواد  ــات م ــه ادبی ــن اینک ــد. ضم ــن کار را می کن همی
خــام را هــم بــرای مفهوم ســازی فلســفی در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــفه ق فلس
در	ادبیــات	مفهوم	ســازی	»هــم«	می	شــود	کــرد،	امــا	نحــوه	
ــت	 ــازی	نیس ــا	مفهوم	س ــا	ب ــور،	الزام ــه	ام ــات	ب ــن	ادبی پرداخت
ــدود	و	 ــم	و	ایضــاح	ح ــل	و	ســنجش	مفاهی ــه	تحلی ــر	اینک و	مهمت
ثغــور	منطقــی	آنهــا	هــم	در	حــوزه	ادبیــات	قــرار	نمی	گیــرد.	بســته	
بــه	اینکــه	منظورمــان	از	ادبیــات	کــدام	گونــه	باشــد	و	چــه	صــورت	
ــا	ظرفیت	هــای	 ــات	را	در	نظــر	داشــته	باشــیم	ب ــه	ای	از	ادبی خالقان
متفاوتــی	بــرای	مفهوم	ســازی	مواجه	ایــم.	مفاهیــم	در	شــعر	
ــد	متفــاوت	از	فلســفه.	در	رمــان	همینطــور.	وقتــی	 کارکــردی	دارن
در	رمانــی	شــخصی	نظــرش	را	راجــع	بــه	موضوعــی	می	گویــد	نظر	
آن	شــخصیت	در	آن	رمــان	اســت	نــه	نظــر	نویســنده.	معمــوال	ایــن	
را	مثــال	می	زنــم	کــه	وقتــی	در	»بــرادران	کارامــازوف«	می	خوانیــم	
»اگــر	خــدا	نباشــد	هــر	کاری	مجــاز	اســت«،	ایــن	برخــالف	تصــور	
ــازوف	 ــوان	کارام ــر	ای ــت،	نظ ــکی	نیس ــر	داستایوس ــول	نظ معم
ــم	 ــی	می	گوی ــم	نیســت.	وقت ــا	ه ــری	و	آلیوش ــر	دیمیت ــت.	نظ اس
ــا	 ــه	اســت.	طبع ــه	همیــن	جنب ــراد	اســت	نظــرم	ب رمــان	قصــه	اف
مثــال	در	ایــن	قالــب	نحــوه	اســتفاده	از	مفاهیــم	متفــاوت	اســت	از	
مقالــه	فلســفی.	صــرف	نظــر	از	ایــن	قضیــه	قالب	هــای	مختلــف	و	
امکانــات	و	محدودیت	هایشــان،	ایــن	را	هــم	چنانکــه	گفتیــد	باید	در	

نظــر	داشــت	کــه فلســفه از حیــث بیانــی از ادبیــات منفک نیســت. 
ــه صــورت  ــا ب ــر صرف ــم- اگ ــوزه عل ــی در ح ــته ای –حت ــر نوش ه
ــی	 ــا	زبان ــد	ب ــده	باش ــته	نش ــی	نوش ــای ریاضی-منطق فرمول ه

ــد	تنگاتنــگ	دارد.			 ــا	ادبیــات	پیون نوشــته	شــده	کــه	ب

|| ماننــد همــان مثالی کــه خودتــان در ســخنرانی تان 
دربــاره ادبیــات و فلســفه گفتــه بودیــد، گفتــه بودیــد 
مفهــوم »شــبکه بــاور« کــه کوایــن اســتفاده مــی کند 
یــا »روبنــا و زیــر بنایــی« کــه توســط مارکس بــه کار 

مــی رود اســتعاره اســت.
بلــه،	دقیقــا	اینهــا	اســتعاره	اســت	و	البتــه	از	ایــن	حیث	اشــکالی	هم	
بــر	آنهــا	وارد	نیســت.	اســتعاره	هــم	جــزء	وســائط	اندیشــیدن	اســت	
ــی	آن	را	 ــد	وقت ــط	بای ــت.	فق ــن	ماس ــای	ذه ــه	توانایی	ه و	از	جمل
ــاب	 ــی	ب ــه	اســتعاره	بودنش،	یعن ــف	باشــیم	ب ــم	واق ــه	کار	می	بری ب
ــا	همانقــدر	کــه	 ــرای	شــناخت	دنی بحــث	را	نبندیــم.	در	حقیقــت	ب
داشــتن	و	پــروردن	ذهــن	منطقــی	الزم	اســت،	داشــتن	و	پــروردن	
ــوم	 ــوزه	عل ــی	در	ح ــل	حت ــدون	تخی ــت.	ب ــم	الزم	اس ــل	ه تخی
ــاخته	 ــی	س ــچ	مدل ــد	و	هی ــد	نمی	آی ــه	ای	پدی ــچ	نظری ــی	هی تجرب

نمی	شــود.
ــک	 ــد	ی ــا	نمی	توان ــد	آی ــاره	کردی ــما	اش ــه	ش ــی	ک ــن	تخیل *همی
وجــه	ممیــز	هنــر	و	فلســفه	باشــد؟	عنصــر	خیــال	در	هنــر	موضــوع	

محــوری	اســت.
ــل	 ــع	و	مح ــه	موض ــته	ب ــان	بس ــوه	کاربردش ــزان	و	نح وزن	و	می
قاعدتــا	متفــاوت	اســت،	امــا	حرفــم	همیــن	اســت	کــه	ایــن	طــور	
نیســت	کــه	مــرز	قاطعــی	وجــود	داشــته	باشــد	و	بشــود	گفــت	در	
ادبیــات	و	هنــر	تخیــل	اهمیــت	دارد	و	در	فلســفه	و	علــم	نــه.	بــرای	
همیــن	اســت	کــه	از	صــرف	تفکــر	انتقــادی	و	تحلیلــی	بــه	معنــی	
خشــک	کلمــه	چیــزی	در	نمی	آیــد،	بــرای	تالیــف	و	حتــی	تحلیــل	
ــم	 ــال	بزن ــک	مث ــد	ی ــازه	بدهی ــت.	اج ــل	الزم	اس ــه	تخی خالقان
داوینچــی	را	در	نظــر	بگیریــد؛	داوینچی	دانشــمند	اســت	یــا	هنرمند	

یــا	صنعتگــر	؟

|| همه و هیچکدام.
چــرا؟	بــرای	اینکــه	ایــن	آدم	از	طرفــی	نبــوغ	هنــری	دارد	از	طــرف	
دیگــر	روحیــه	علمــی.	نقاشــی	های	او	االن	بــرای	مــا	هنــر	اســت	اما	
کشــف	پرســپکتیو	بــرای	او	چیــزی	از	مقولــه	علــم	بــوده	اســت.	او	
داشــته	چیــزی	را	دربــاره	واقعیــت	و	بازنمایــی	آن	کشــف	می	کــرده	
اســت،	بــا	روحیــه	علمــی.	نقاشــی	بــرای	او	مســیر	شــناخت	جهــان	
بــوده	اســت.	جایــی	کــه	فیزیــک	و	آناتومــی	در	آن	پیونــد	می	یافتــه.	
ــود	از	 ــی	می	ش ــه	صــورت	انتزاع ــط	ب ــناختی	او	را	فق ذوق	زیبایی	ش

تامــالت	علمــی	و	نظــری	اش	جــدا	کــرد.
در	عالــِم	واقــع	شــاهکارهایی	مثــل	»باکرۀ	مقــدس	و	قدیســه	آن«	و	
»شــام	آخــر«	و	»مونالیــزا«	حاصــل	بــه	هــم	رســیدن	توانایی	هــای	
ــر	 ــور	و	مناظ ــناخت	ن ــا	ش ــه	ت ــدن	گرفت ــریح	ب ــد.	از	تش مختلف	ان
ــا؛	 ــرکات	و	رفتاره ــکنات	و	ح ــدرت	مشــاهده	َس ــه	ق ــا	و	البت و	مرای
نبــوغ	او	همیــن	نقطــه	اتصــال	دانــش	و	تخیلــش	اســت.	بگذریــم.	
ــده	 ــد	عنصــر	کامــال	جداکنن ــل	نمی	توان ــم	تخی می	خواســتم	بگوی

ادبیــات	و	هنــر	از	فلســفه	و	علــم	باشــد.

ــان  ــدی می ــک و مرزبن ــدرن تفکی ــرا در دوره م || چ
ــورد؟ ــم می خ ــه چش ــتر ب ــات بیش ــفه و ادبی فلس

ــل	 ــوده	اســت	کــه	تخی ــه	وجــود	آمــده	ب ــن	تصــور	ب در	دوره	ای	ای
ــا	 ــناخت	دنی ــا	مســیر	ش ــود	و	تنه ــا	می	ش ــراه	شــدن	م ــث	گم باع
ــفه	 ــال	فلس ــت.	مث ــی	اس ــی	و	مکانیک ــی	و	ریاض ــیری	هندس مس
دکارت	چنیــن	فلســفه	ای	اســت.	دغدغــه	دکارت	جلوگیــری	از	
بــروز	خطــا	در	شــناخت	ماســت	کــه	بــه	جــای	خــود	دغدغه	بســیار	
ــه	آن	 ــت	توجــه	جــدی	ب مهمــی	هــم	هســت	و	شــاید	بشــود	گف

ــت. ــد	از	قبلی	هاس ــفه	های	جدی ــراق	فلس ــاط	افت ــی	از	نق یک
ــاره	شاکله	ســازی	عمــال	نقــش	تخیــل	 ــا	کانــت	و	بحثــش	درب ب
ــده	می	شــود	و	بعــد	مثــال	رمانتیک	هــای	 ــاره	دی در	شــناخت	دوب
ــت.	 ــک	اس ــت	خش ــد	عقالنی ــر	نق ــان	ب ــال	تاکیدش ــان	اص آلم
ــه	صــورت	دیالکتیکــی	 ــا	ب ــن	ماجراه ــوری	همیشــه	ای ــک	ج ی

ـــو گـفتــگـ
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ــد	از	اینهــا	بــاز	 ــد.	بع ــق	می	یاب ــد	و	تعمی ادامــه	پیــدا	می	کن
ــاره	ای	 ــفه	ق ــال	فالس ــویی	و	مث ــتند	از	س ــت	ها	هس پوزیتیویس
ــم	در	 ــه	گفت ــه	آنچ ــم	ک ــم	بگوی ــن	را	ه ــر.	ای ــوی	دیگ از	س
ــد	 ــای	جدی ــه	داران	دنی ــا	طالی ــه	اتفاق ــود	وگرن عرصــه	فلســفه	ب
ــد	و	 ــا	بوده	ان ــن	معن ــه	ای ــفه	ب ــل	فلس ــر	اه ــانس	کمت در	رنس
هنــر	رنســانس	ماندگارتریــن	میــراث	آن	اســت.	یــا	مثــال	قالــب	
بســیار	مهمــی	ماننــد	رمــان	در	قــرن	شــانزدهم	و	اوایــل	تجــدد	
ــان	در	دوره	 ــان	درخش ــی	نمایشنامه	نویس ــا	بعض ــده	ی ــد	آم پدی
ــت. ــن	اس ــم	دوره	بیک ــه	ه ــپیر	ک ــل	شکس ــد،	مث ــدد	بوده	ان تج
دنیــای	جدیــد	را	نبایــد	بــه	صــرف	فلســفه	جدیــد	و	آن	هــم	چنــد	
فیلســوف	خــاص	در	دوره	هایــی	خــاص	تقلیــل	داد.	همانطــور	کــه	
ــخ	همــه	اندیشــه	های	بشــر	 ــخ	اندیشــه	های	بشــر	تاری ــم	تاری گفت
اســت.	در	نظــر	بگیریــم	کــه	مهم	تریــن	متفکــران	روســیه	در	قــرن	
ــه	 ــه	رمان	نویسان	شــان	هســتند	و	ب ــه	فیلسوفانشــان	ک نوزدهــم	ن
ــا	در	آن	 ــق	تفکــر	روس	ه ــن	صــورت	تحق ــارت	دیگــر	مهمتری عب
دوره	در	قالــب	آثــار	داســتانی	گوگول	و	تولســتوی	و	داستایوســکی	و	

تورگنــف	و	چخــوف	و	گنچــاروف	بــوده	اســت.							

ــفه و  ــبت فلس ــادل نس ــه مع ــد ک ــر می رس ــه نظ || ب
ادبیــات و همگرایــی و واگرایــی و رقابتشــان در غرب، 
ــوده  ــان ب ــفه و عرف ــل فلس ــاید تقاب ــا ش ــرای م ب

ــد. باش
ــوده	هــم	تعامــل.	 ــل	ب ــی	میانشــان	هــم	تقاب ــوده	یعن ــن	هــم	ب ای
ــرا	 ــده	غ ــه	قصی ــی	ک ــوده؛	خاقان ــم	نب ــان	ه ــط	عرف ــه	فق البت
ــر	در	 ــطو	را	ب ــطوره	ارس ــل	اس ــه	»قف ــفه	ک ــه	فلس ــت	علی می	گف
احســن	الملل	منهیــد«	عــارف	نبــود،	یــا	نویســنده	»تاریــخ	الــوزرا«	
کــه	دربــاره	فالســفه	نوشــته	»طبــع	ایــن	جماعــت	ســردتر	از	مــزاج	
ــرون	وســطای	 ــل	ســنت	ق ــا	هــم	مث ــرگ	اســت«.	در	ســنت	م م
مســیحی،	مخالفــان،	فلســفه	را	کــه	البتــه	آن	زمــان	شــامل	علــوم	
ــور	 ــا	همانط ــته	اند.	ام ــن	می	گذاش ــل	دی ــده	در	مقاب ــادی	می	ش زی
کــه	همــه	می	دانیــم	الزامــا	هــم	چنیــن	تقابلــی	نبــوده	و	فیلســوفی	
مثــل	ابن	ســینا	نــه	فقــط	تقابلــی	میــان	دیــن	و	فلســفه	نمی	دیــده	
ــات	را	هــم	یکســره	 ــان	و	ادبی ــال	و	فلســفه	و	عرف کــه	عقــل	و	خی
جــدا	نمی	کــرده	اســت.	هــم	چنانکــه	متکلمــی	مثــل	خواجــه	نصیر	
ــرد	 ــا	رویک ــفی	ی ــر	فلس ــا	فک ــداری	اش	ب ــان	دین ــی	می ــم	تقابل ه
عرفانــی	نمی	دیــده	اســت.	بعــدا	هــم	کــه	اساســا	عرفــان	خیلــی	در	
فلســفه	ما	تنیــده	شــده	اســت،	مثــال	در	حکمــت	متعالیه	مالصــدرا.			
*شــعرای	مــا	همیشــه	ارج	و	قــرب	زیــادی	داشــته	اند،	همیــن	االن	
ــه	 ــد	ک ــد	می	بینی ــوش	می	کنی ــفه	را	گ ــی	فلس ــخنان	اهال ــم	س ه
ــرای	حرفشــان	 ــد	ب ــی	می	خواهن ــا	وقت ــد	ی ــا	را	مــدح	می	کنن موالن
اســتناد	بیاورنــد	حافــظ	می	خواننــد.	گویــا	شــعر	و	شــعرا	همــواره	ارج	

ــته	اند. ــرب	داش و	ق
بلــه،	شــعر	در	ســنت	و	فرهنــگ	مــا	بســیار	مهــم	اســت	و	در	میــان	
هنرهــای	مختلــف	بیــش	از	همه	بــا	آن	انس	داریــم.	البتــه	در	همین	
ســنت	مان	هــم	می	بینیــم	ناگهــان	شــاعری	بــه	قــدرت	انــوری	بــه	
شــعر	توهیــن	و	آن	را	تحقیــر	می	کنــد.	از	طــرف	دیگــر	در	بســیاری	
فرهنگ	هــای	دیگــر	هــم	شــاعران	بــزرگ	بوده	انــد	و	همیــن	االن	
هــم	هســتند.	فقــط	چــون	شــعر	اصــواًل	ارتباطــی	ناگسســتنی	بــا	
ــه	 ــی	ب ــر	از	فرهنگ ــای	دیگ ــدازه	هنره ــه	ان ــاً	ب ــان	دارد	طبع زب
فرهنــگ	دیگــر	نمی	توانــد	بــرود	و	ایــن	هــم	در	اینکــه	مــا	خیلــی	

شــعر	را	خــاص	خودمــان	بدانیــم	تأثیــر	داشــته	اســت.
ایــن	نکتــه	را	هــم	بگویــم	کــه	اینکــه	یــک	بیــت	شــعر	میــان	مــا	
ــت.	 ــف	ماس ــه	ضع ــد	نقط ــتدالل	را	می	کن ــد	اس ــن	و	چن کار	چندی
مقــوالت	مختلــف	را	نبایــد	خلــط	کــرد.	بحــث	منطقــی	و	تحلیــل	
ــال	 ــر	ح ــه	ه ــا	ب ــودش	را	دارد.	ام ــد	خ ــی	و	اســتدالل	قواع مفهوم
از	ایــن	مالحظــات	کــه	بگذریــم	همانطــور	کــه	گفتیــد	شــعر	جــزء	
برجســته	ترین	نقــاط	خالقیــت	و	بــروز	تفکــر	و	جهان	بینــی	
ــان	 ــه	در	مواجهه	م ــت	ک ــب	اس ــت	و	جال ــوده	اس ــا	ب ــا	ایرانی	ه م
بــا	تجــدد	هــم	بــه	گمــان	مــن	بخشــی	از	موفق	تریــن	و	
ــدا	می	شــود،	در	شــعر	 ــا	در	شــعر	پی ــن	دســتاوردهای	م خالقانه	تری

ــس	از	او.				 ــزرگ	پ ــاعران	ب ــا	و	ش نیم

|| می شـود گفـت همیـن نحوه هـای متفـاوت خالقیت 
و صورت بندی هـای مختلـف مسأله هاسـت کـه باعث 
می شـود تاریخ اندیشـه مدام دسـتخوش انقالب های 

پارادایمی باشـد.
ــوالی	 ــر	س ــودش	را	دارد	و	ه ــوال	های	خ ــی	س ــه	ای	گوی ــر	زمان ه
ــر	دوره	کســی	 ــر	ه ــان	متناســب	خــودش	را.	متفک ــم	نحــوه	بی ه
ــوال	و	 ــناخت	س ــرای	ش ــش	ب ــیت	و	بین ــی	حساس ــه	نوع اســت	ک
ــه	 ــأله	چ ــش	و	مس ــه	پرس ــه	اینک ــته	ب ــدی	آن	دارد؛	بس صورت	بن
باشــد	ممکــن	اســت	فیلســوف	یــا	شــاعر	یــا	نقــاش	یــا	اقتصــاددان	
و	از	ایــن	قبیــل	در	زمــره	متفکــران	یــک	دوره	قــرار	بگیرنــد.	فــرض	
کنیــم	مســأله	مــا	نقــد	دوره	مــدرن	از	منظــر	دغدغه	هــای	وجــودی	
ــدرن	 ــر	م ــأله	هن ــن	مس ــدی	ای ــرای	صورت	بن ــا	ب ــد،	قاعدت باش
می	توانســته	کارآمــد	باشــد	چنانکــه	فی	الواقــع	هــم	بخــش	مهمــی	
از	هنــر	مــدرن	ناظــر	بــه	همیــن	امــور	اســت.	وقتــی	زمانه	و	شــرایط	
و	مســأله	ها	عــوض	می	شــود	و	عــده	ای	از	متفکــران	دســتگاه	
ــد	و	 ــدی	را	ایجــاد	می	کنن ــش	و	نگــرش	جدی ــردازی	و	بین مفهوم	پ
آنهــا	رواج	می	یابــد	بــه	نظــر	می	رســد	کــه	تغییــر	و	تحــول	بــزرگ	

و	در	حــد	تغییــر	پارادایــم	بــوده	اســت.

ــدم  ــر پیــش ق ــد همیشــه هن ــا می کنن || برخــی ادع
ــر  ــاخک های هن ــم و ش ــرات عال ــم تغیی ــوده در فه ب
ــه را ادراک  ــش زمان ــر و پرس ــریع تر تغیی ــواره س هم

کــرده اســت.
ــد.	 ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــتی	ب ــش	درس ــم	و	بی ــرف	ک ــی	ح ــه	معنای ب
مثــال	دربــاره	همــان	دوره	تجــدد	کــه	صحبــت	کردیــم	هنرمنــدان	
قطعــا	تقــدم	تاریخــی	دارنــد.	هنرمند	شــاید	حتــی	ناخــودآگاه	کاری	
ــد.	 ــردازی	می	کنن ــاره	اش	مفهوم	پ ــه	درب ــدا	آگاهان ــه	بع ــد	ک می	کن
ــن	جهــت	 ــردم	از	ای ــاره	ک ــه	آن	اش ــه	ب ــه	ک ــه	ناخودآگاهان آن	جنب
برایــم	مهــم	اســت	کــه	مــا	گاهــی	بــه	فــرق	هنــر	و	تبلیغــات	توجه	
ــس	 ــاعر	و	رمان	نوی ــت.	ش ــی	نیس ــد	تبلیغات	چ ــم.	هنرمن نمی	کنی
ــی	 ــه	ای	را	در	ظرف ــاش	اندیش ــینماگر	و	نق ــنامه	نویس	و	س و	نمایش
نمی	ریزنــد	تــا	آن	را	تأثیرگــذار	بیــان	کــرده	باشــند.	آنهــا	بــا	ترکیبی	
از	آگاهــی	و	ناخــودآگاه	تجربه	هایــی	در	فرم	هایــی	می	کننــد	و	ایــن 
ــه صورت هــای گوناگــون	 ــوان آنهــا را ب ــار –کــه می ت فرم هــا و آث
تفســیر	و	نحلیــل	کــرد-	بــه	خــودی	خــود	موضوعیــت	دارد	و	نوعی	

ســلوک	و	جســتجو	بــوده	اســت.
ــی  ــم خیل ــیم، ه ــته باش ــن موضــوع را در نظــر داش ــر همی ــا اگ م
ــس  ــر ان ــا کمت ــا آنه ــه ب ــد ک ــای جدی ــاره قالب ه ســوءفهم ها درب
داریــم –مثــل رمــان و تئاتــر و ســینما- رفــع می شــود، هــم خیلــی 
ــه  ــر ب ــان. اگ ــر خودم ــات و هن ــاره ادبی ــاله هایمان درب از شبه مس
نحــوه ادراک هنرمنــد و همچنیــن اقتضائــات قالب هــا و فرم هــای 
مختلــف توجــه داشــته باشــیم نمی پرســیم منظــور حافــظ دربــاره 
فالن موضوع دقیقا چه بوده اســت یا چرا رباعیات منســوب به خیام با 
کتاب های فلسفی مشایی او سازگار نیســت. وقتی منظور حافظ را در 
قالــب نثــر ایدئولوژیــک بیــان کردیــم دیگــر اصــال دربــاره شــعر در 
حال حرف زدن نیســتیم، همانطور که وقتی ســعی می کنیم بر اساس 
رســائل فلســفی خیام رباعیــات را بخوانیم یــا بالعکــس در حال خلط 
فرم هــا و مقــوالت مختلفی هســتیم که هر یــک تنها به جــای خود 

معنی دارد.            

|| یــک اشــاره ای هــم در یکــی از مقاالت تــان 
داشــتید بــه بحــث کاتارســیس و شــورمندی در 
ــه  ــن در مواجه ــر م ــه نظ ــی. ب ــر ادب ــا اث ــه ب مواجه
ــا یــک متــن فلســفی و نظــری هــم ایــن هیجــان  ب
اتفــاق می افتــد، نمی شــود گفــت وجــه ممیــز 
ــد و  ــج می کن ــما را تهیی ــه ش ــت ک ــن اس ــات ای ادبی
شــور و اشــتیاق خاصــی برمی انگیــزد ولــی حکمــت و 
فلســفه خیلــی خشــک و منطقــی و دو دو تــا چهــار تا 

ــی رود. ــش م پی
کاتارســیس	کــه	می	شــود	واالیــش	ترجمــه	اش	کــرد،	اصطالحــی	
اســت	کــه	ارســطو	در	»بوطیقــا«	از	آن	اســتفاده	کرده	بــرای	توضیح	
اثــر	احساســی	شــعر	و	هنــر.	بنابرایــن	ایــن	اصطــالح	را	بهتــر	اســت	

ناظــر	به	همــان	معنایــی	که	ارســطو	مــراد	کــرده	بــه	کار	ببریــم.	اما	
بــا	اصــل	حرف	تــان	موافقــم	و	از	قضــا	در	ســخنرانی	ای	کــه	قبال	به	
آن	اشــاره	کردیــد	مــن	هــم	گفتــه	بــودم	بــه	گمانــم	لــذت	بــردن	را	
نمی	شــود	وجــه	ممیــزه	ادبیــات	و	فلســفه	دانســت.	مــن	شــخصا	از	

خوانــدن	یــک	اثــر	فلســفی	خــوب	واقعــا	لــذت	می	بــرم.	

|| ایــن را هــم گفتــه بودیــد کــه روایتگــری هــم وجــه 
ممیــز نیســت. در مــورد اینکــه علــم و فلســفه و هنــر 
و ادبیــات در کار روایت گــری و روایت پردازی انــد 
ادبیــات  کــه  قــدری  همــان  داریــم.  توافــق 
روایت گــری می کنــد، فلســفه هــم روایت گــری 
می کنــد امــا شــاید بشــود گفــت کــه اینهــا در نحــوه 
روایت گری شــان تفاوت هایــی دارنــد؛ ارســطو در 
ــه هنــر خیلــی بحــث می کنــد مثــال  بوطیقــا راجــع ب
ــم.  ــد کنی ــم تقلی ــه می توانی ــا چندگون ــد م می گوی
ــد  ــی تقلی ــت بیرون ــک واقعی ــد از ی ــر می خواه هن
ــد  ــم می خواه ــم ه ــد عل ــه بده ــزی ارائ ــد و چی کن
ایــن کار را بکنــد، علــم هــم می خواهــد دنیــا را 
نــگاه بکنــد و یــک روایــت منســجمی از ایــن دنیــای 
ــی  ــد ول ــان بده ــا نش ــه م ــاورد و ب ــوش در بی مغش
ــه  ــی دارد. ب ــت تفاوت های ــا آن روای ــت ب ــن روای ای
ــه  ــد ک ــد باش ــی می توان ــوع جالب ــن موض ــرم ای نظ
ــردازی  ــا روایت پ ــی ب ــری و ادب ــردازی هن روایت پ

ــی دارد؟ ــه تفاوت های ــفی چ ــی و فلس علم
ــات	 ــن	ادبی ــرز	بی ــرا	م ــه	ظاه ــم	ک ــروع	کن ــا	ش ــد	از	اینج بگذاری
و	فلســفه	روایــت	هــم	نیســت،	یعنــی	مثــال	وقتــی	شــما	
ــو	را	 ــیاء«	فوک ــا	و	اش ــا	»کلمه	ه ــگل	ی ــی	روح«	ه »پدیدارشناس
می	خوانیــد	بــه	معنایــی	داریــد	روایتــی	را	می	خوانیــد	در	حالــی	کــه	
در	حــال	خوانــدن	کتابــی	فلســفی	هــم	هســتید.	شــاید	بشــود	فــرق	
ایــن	روایت	هــای	فلســفی	را	بــا	مثــال	رمــان	در	ایــن	دانســت	کــه	
اینهــا	روایــت	مفاهیم	انــد،	روایــت	ماجــرای	روح	در	تاریــخ،	روایــت	
طبقه	بنــدی	اشــیا	در	دوره	هــای	مختلــف؛	امــا	نــه	روایــت	یــک	روح	

ــاص. ــرد	خ ــک	ف ــدی	ی ــا	طبقه	بن ی
روایت	هــای	فلســفی	ناظــر	بــه	مفاهیــم	کلی	انــد.	بــه	معنــای	عــام	
کلمــه	در	علــم	هــم	روایــت	هســت،	فقط	اجــازه	بدهیــد	بــه	اختصار	
بگویــم	کــه	معنــی	ایــن	ســخن	ایــن	نیســت	کــه	همــه	روایت	هــا	
ــد.	واقعیــت	را	جورهــای	مختلــف	روایــت	می	کنیــم	امــا	در	 هم	ارزن
ــای	از	 ــه	روایت	ه ــت	و	هم ــم	هس ــی	ه ــه	ای	محک	های ــر	مقول ه
واقعیــت	بــه	یــک	انــدازه	واقعــی	نیســت	و	الزم	نیســت	مثــل	برخی	
ــاره	 ــه	را	درب ــالن	قبیل ــر	ف ــای	جادوگ ــکال	باوره ــوفان	رادی فیلس
شــیمی	یــا	نجــوم	یــا	پزشــکی	بــه	انــدازه	نظــر	متخصــص	فعلــی	

ایــن	رشــته	معتبــر	بدانیــم.	

|| گفتیــد کــه کار فلســفه مفهوم ســازی اســت. 
ــتقیم  ــاره غیرمس ــوع اش ــک ن ــی ی ــی تداع از طرف
ــم  ــی می بین ــن فیلم ــی م ــت. وقت ــم اس ــه مفاهی ب
ــی روم در  ــرو م ــر ف ــه فک ــم و ب ــی می خوان ــا رمان ی
حالــی کــه فیلــم و رمــان فلســفی هــم نباشــد، ایــن 
ــن را  ــه ذه ــت ک ــی اس ــده مفهوم ــان تداعی کنن رم
ــن  ــا ای ــوم. آی ــق در آن مفه ــه تعم ــد ب ــرت می کن پ
ــات و  ــاص ادبی ــی خ ــد ویژگ ــی می توان ــر تداع عنص
هنــر باشــد؟ یعنــی بگوییــم ادبیــات و هنــر بــه جــای 
اینکــه مفهــوم را خیلــی صریــح بگذارنــد جلــوی مــا 

ــد؟ ــام دهن ــن کار را انج ــی ای ــا تداع ب
ــتر	 ــه	پیش ــن	چنانک ــه	م ــه	دارم.	اول	اینک ــا	مالحظ ــد	ت ــاز	چن ب
نوشــته	ام	بــا	تعبیــر	فیلــم	فلســفی	و	رمــان	فلســفی	و	ماننــد	اینهــا	
مســأله	دارم	و	ایــن	تعابیــر	را	از	ســر	مســامحه	می	دانــم.	دوم	اینکــه	
واژه	»تداعــی«	داللت	هــای	خاصــی	دارد؛	یعنــی	در	فراینــدی	
روانشــناختی	از	برخــورد	بــا	چیــزی	مثــال	یــاد	چیــز	دیگــری	بیفتیم	
ــن	در	 ــیرینی	مادل ــل	ش ــود	)مث ــده	ش ــان	زن ــزی	در	ذهن	م و	چی
»جســتجوی	زمــان	از	دســت	رفتــه«	پروســت(.	بنابرایــن	تداعــی	را	
قاعدتــا	نمی	شــود	الزامــا	در	مــورد	مواجــه	شــدن	بــا	اثــری	ادبــی	و	

ـــو گـفتــگـ
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ــری	مطــرح	دانســت. هن
ــا	 ــتن	ب ــر	و	کار	داش ــردن	س ــر	ک ــال	فک ــر	ح ــه	ه ــه	ب ــوم	اینک س
ــر	 ــم	فک ــان	ه ــره	خانه	م ــه	در	و	پنج ــی	ب ــت	و	وقت ــم	اس مفاهی
ــم	در	 ــور	می	کن ــا	تص ــم.	ام ــر	و	کار	داری ــم	س ــا	مفاهی ــم	ب می	کنی
حقیقــت	منظورتــان	ایــن	اســت	کــه	اثــر	ادبی-هنــری	تفســیرپذیر	
اســت	یــا	بــه	عبــارت	دقیــق	تــر	تفســیرپذیرتر	اســت	از	فلســفه	و	
علــم	)چــون	در	واقــع	اینهــا	هــم	بــه	عنــوان	متــن	مثــل	هــر	متنــی	
ــان	کامــال	 ــی	حرف	ت ــن	معن ــه	ای ــا	حــدی	تفســیرپذیر	اســت(.	ب ت
درســت	اســت.	آثــار	ادبــی-	هنــری	تفســیرپذیرند	و	هــر	چــه	تاریخ	
بــر	آنهــا	می	گــذرد	و	بیشــتر	اهمیــت	می	یابنــد	بیشــتر	هــم	تفســیر	
ــی	 ــر	کس ــات	و	هن ــور	ادبی ــالق	و	به	دردبخ ــد	خ ــوند.	منتق می	ش
ــر	ارزشــمند	اســت،	 ــک	اث ــرا	ی ــد	چ ــد	نشــان	ده ــه	بتوان اســت	ک
ــب	و	 ــیر	جال ــش	و	تفس ــک	خوان ــت	کم	ی ــد	دس ــد	بتوان ــی	بای یعن

ــا	بگــذارد.			 ــر	پیــش	چشــم	م ــع	از	آن	اث بدی

|| در یکــی از ســخنرانی هایتــان بــرای بیــان تمایــز 
میــان فلســفه و ادبیــات، مثــال میکروســکوپ و 
ــی  ــم کم ــال ه ــن مث ــاره ای ــد درب ــکوپ را زدی تلس

ــد. ــح بدهی توضی
در	گفتــارم	دربــاره	»رمــان	و	فلســفه«	کــه	االن	در	کتــاب	
»اندیشــه	هایی	بــرای	اکنــون«	هــم	منتشــر	شــده	از	ایــن	تمثیــل	
ــرض	 ــب.	ف ــردن	مطل ــن	تر	ک ــرای	روش ــودم	ب ــرده	ب ــتفاده	ک اس
ــگار	دارم	از	 ــت«،	ان ــد	اس ــان	زمان	من ــود	انس ــم	»وج ــد	بگوی کنی
ــد	 ــه	دار	را	رص ــتاره	ای	دنبال ــکوپ	س ــا	تلس ــی	ب ــه	ای	نجوم فاصل
ــد	 ــرض	کنی ــال	ف ــم.	ح ــزی	می	گوی ــاره	اش	چی ــم	و	درب می	کن
برداریــم	»جنــگ	و	صلــح«	یــا	»آناکارنینــا«	را	بخوانیــم	و	صفحــه	
ــط	 ــه	فق ــا	ن ــر	و	آن ــا	و	پی	ی ــر	ناتاش ــان	را	ب ــذر	زم ــه	گ ــه	صفح ب
ببینیــم	کــه	حتــی	حــس	کنیــم.	در	یــک	رمــان	خــوب	انــگار	فــرد	
ــات	را	 ــر	میکروســکوپ	و	تمــام	جزئی ــرادی	را	گذاشــته	ایم	زی ــا	اف ی
ــرای	 ــل	اســت	ب ــا	تمثی ــه	صرف ــم.	البت مشــاهده	و	بررســی	می	کنی
ــفه«	 ــان	و	فلس ــه	در	»رم ــی	ک ــا	مطالب ــردن	ب ــرار	ک ــاط	برق ارتب
می	گفتــم	و	در	مثــل	جــای	مناقشــه	نیســت،	یــا	شــاید	بــه	عبــارت	

ــر	هســت!			 دقیقت

ــم  ــفه« ه ــات و فلس ــه »ادبی ــع ب ــار راج || در آن گفت
جمع بندی تــان ایــن بــود کــه فلســفه بــرای 

ــت. ــی اس ــرای همدل ــات ب ــی و ادبی همزبان
ــن	 ــرد	مت ــاوت	کارک ــردن	تف ــرای	روشــن	تر	ک ــن	را	هــم	ب ــه،	ای بل
ــه	 ــم	چ ــات	می	خوانی ــی	ادبی ــودم.	وقت ــه	ب ــفی	گفت ــی	و	فلس ادب
ــه«	ســوفکل	 اتفاقــی	می	افتــد؟	یــک	کار	باســتانی	مثــل	»آنتیگون
ــرادرش	 ــه	ب ــه(	ک ــت	)آنتیگون ــری	هس ــد.	خواه ــر	بگیری را	در	نظ
ــرد.	 ــن	ک ــد	او	را	دف ــا	بای ــق	رســوم	حتم کشــته	شــده	اســت	و	طب
حاکمــی	هــم	هســت	)کرئــون(	کــه	گفتــه	اســت	کســی	حق	نــدارد	
ــد	و	هــر	کــس	چنیــن	کاری	کنــد	خــودش	 آن	کشــته	را	دفــن	کن
ــرام	 ــان	اجــرای	ســنت	و	احت ــد	می اعــدام	خواهــد	شــد.	خواهــر	بای
بــه	روح	بــرادرش	و	قانون	شــکنی	و	مــرگ	خــودش	انتخــاب	کنــد.	
از	آن	طــرف	هــم	حاکــم	هســت	کــه	بــرای	برقــراری	نظــم	جامعــه	
و	امنیــت	آن،	چیــزی	گفتــه	اســت	و	بایــد	پــای	حرفــش	بایســتد،	در	
حالــی	کــه	واقعــا	دلــش	نمی	خواهــد	ماجراهــای	تراژیــک	بعــدی	را	
ــرادرش	 ــه	کــه	می	خواهــد	ب ــا	کیســت،	آنتیگون ــد.	حــق	ب رقــم	بزن
ــات	را	 ــد	ثب ــه	می	خواه ــون	ک ــا	کرئ ــد	ی ــن	کن ــنن	دف ــق	س را	طب
در	جامعــه	برقــرار	کنــد؟	اگــر	جــای	هــر	کــدام	و	در	موقعیــت	آنهــا	

ــم؟ ــه	می	کردی ــم	چ بودی
ــور	 ــول	تص ــور	معم ــه	ط ــت	و	ب ــراژدی	اس ــک	ت ــر	ی ــن	اث ای
می	شــود	در	تــراژدی	تقدیــر	حاکــم	اســت؛	ولــی	دقیــق	
ــای	 ــز	موقعیت	ه ــت	ج ــزی	نیس ــر	چی ــم	تقدی ــگاه	کنی ــه	ن ک
ــد،	ارزش	 ــود	می	آی ــه	وج ــا	ب ــای	م ــه	از	انتخاب	ه ــده	ای	ک پیچی
و	جذابیــت	آثــار	تراژیــک	هــم	در	همیــن	اســت.	ادبیــات	کمــک	
می	کنــد	از	منظــر	افــراد	مختلــف	و	موقعیت	هــای	متفــاوت	
ــه	عبــارت	دیگــر	امــکان	همدلــی	 دنیــا	را	بنگریــم	و	بفهمیــم.	ب
ــازه	 ــا	اج ــه	م ــفه	ب ــد.	فلس ــترده	تر	می	کن ــا	را	گس ــان	آدمه می
می	دهــد	بــا	هــم	بحــث	کنیــم،	کارکردهــای	گوناگــون	مفاهیــم	
و	ســوءتفاهم	های	 بفهمیــم	 را	 متفاوت	شــان	 و	داللت	هــای	
ناشــی	از	ابهامــات	و	ادراکات	ســطحی	را	رفــع	کنیــم؛	بــه	عبــارت	

ــیم. ــی	برس ــه	همزبان ــد	ب ــان	می	کن ــر	کمک	م دیگ

|| ولـی باالخره میزانـی از همدلی برای شـکل گیری آن 

است. همزبانی الزم 
کامــال	درســت	می	گوییــد،	حتمــا	الزم	اســت.	هــم	بــرای	رســیدن	
ــی	الزم	اســت	و	هــم	بالعکــس.	غــرض	از	 ــی	همدل ــه	آن	همزبان ب
ایــن	تعابیــر	برجســته	کردن	تفاوت	هاســت.	بــه	هــر	حــال	در	
ــت	و	 ــتر	اس ــری	بیش ــت	دیگ ــم	موقعی ــکان	درک	و	فه ــات	ام ادبی
در	فلســفه	امــکان	دانســتن	موضــع	اش	و	بحــث	دربــاره	آن.	مــن	و	
شــما	نــه	مســیحی	ارتدکــس	هســتیم	و	نــه	روس	گــرا،	ولــی	وقتــی	
ــس	 ــم	و	لم ــش	را	می	فهمی ــم	درد	آدمهای ــکی	می	خوانی داستایوس
ــم	 ــم	می	خوانی ــور	را	ه ــورج	ادوارد	م ــفه	ج ــی	فلس ــم.	وقت می	کنی
ــال	 ــم	دنب ــع	می	شــویم	و	اســتداللش	را	می	توانی ــش	مطل از	موضع
ــار	داستایوســکی	 ــا	آث ــف	باشــیم؛	ب ــا	مخال ــا	او	موافــق	ی ــم	و	ب کنی

ــی	را. ــور	همزبان ــا	کار	م ــم	ب ــه	می	کنی ــی	را	تجرب بیشــتر	همدل
*متاســفانه	خیلــی	از	اهالــی	کالســیک	فلســفه	در	ایــران	ترجیــح	
ــن	 ــا	ای ــان	را	ب ــد	و	وقتش ــم	نبینن ــد،	فیل ــاب	نخوانن ــد	کت می	دهن
چیزهــا	هــدر	ندهنــد.	امــا	اگــر	اهالــی	فلســفه	مــا	رمــان	نخواننــد	
چــه	درکــی	از	عالــم	جدیــد	دارنــد	و	چطــور	می	خواهنــد	بــه	مســائل	
ایــن	عالــم	فکــر	کننــد؟	بــه	نظــر	شــما	آیــا	می	شــود	فیلســوف	بــود	
و	ادعــای	تفلســف	داشــت	و	نســبتی	هــم	بــا	هنــر	و	ادبیــات	و	رمان	
نداشــت؟	آیــا	یــک	میزانــی	از	فرهیختگــی	عمومــی	بــرای	همــه	و	
ــی	دانــش	و	فلســفه	الزم	نیســت	و	کســی	کــه	وارد	 ــژه	اهال ــه	وی ب
فضــای	علــم	و	هنــر	دانشــگاه	می	شــود	نبایــد	از	یــک	حداقلــی	از	
فرهیختگــی	برخــوردار	باشــد	کــه	ایــن	مســتلزم	بیگانــه	نبــودن	بــا	

ســینما	و	هنــر	و	ادبیــات	اســت.
اگــر	کار	فیلســوف	فکــر	کــردن	اســت	و	فکــر	کــردن	هــم	همیشــه	
ــزی	 ــد	چی ــوف	بای ــس	فیلس ــت،	پ ــزی	اس ــه	چی ــردن	ب ــر	ک فک
ــد	 ــا	بتوان ــد	و	ابعــاد	مختلــف	آن	را	بشناســد	ت بلکــه	چیزهایــی	بدان
ــاره	 ــه	ای	دارد	درب ــر«	جمل ــس	مول ــد.	»ماک ــر	کن ــاره	اش	فک درب
دین	شناســی	کــه	دربــاره	ســایر	شــناخت	ها	هــم	بــه	نظــرم	
ــدام،	شــناخت	 ــک	ک ــد	شــناخت	ی ــال	درســت	اســت،	می	گوی کام
هیــچ	کــدام	اســت.	علــم	در	مقایســه	شــکل	می	گیــرد	و	هــر	چــه	
بیشــتر	بدانیــم	امــکان	مقایســه	بیشــتری	داریــم،	امــکان	شــناخت	
ــر.	حتــی	تخصــص	در	حقیقــت	فراینــدی	 بیشــتر	و	تفکــر	عمیق	ت
دیالکتیکــی	اســت	میــان	شــناخت	یــک	چیــز،	شــناخت	چیزهــای	

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 18 |  اسفند 95  MEHR NEWSAGENCY

ــب. ــن	ترتی ــه	همی ــی	و	ب ــز	اول ــر	آن	چی ــناخت	عمیق	ت ــر،	ش دیگ
ــی	فلســفه	 ــد	و	حت ــا	فلســفه	می	خوانن ــه	دنی ــا	در	هم االن	خیلی	ه
کار	می	کننــد	بــدون	اینکــه	اهــل	تفکــر	باشــند.	همانطــور	کــه	قبال	
هــم	گفتــم	از	نظــر	مــن	اینهــا	کارمنــدان	اداره	فلســفه	اند،	ممکــن	
ــدا	 ــدارج	اداری	پی ــن	م ــا	آخری ــم	ت ــه	ه ــه	و	درج ــا	رتب ــت	ارتق اس
ــل	 ــوند	و	نس ــوش	می	ش ــد	و	فرام ــد	و	می	رون ــا	می	آین ــد،	ام کنن
ــه	هــر	کــدام	 بعدی	شــان	جــای	آنهــا	را	می	گیــرد	و	الی	آخــر.	امــا	ب
از	متفکــران	و	فیلســوفان	جــدی	و	مهــم	در	همیــن	نظــام	فعلــی	که	
نــگاه	کنیــد	می	بینید	چــه	مایــه	دانــش	و	فرهیختگــی	و	شــناخت	از	

انســان	در	کارهایشــان	تنیــده	شــده	اســت.
ــه	دیگــر	فاجعــه	ای	اســت	و	آنچــه	 نظــام	دانشــگاهی	مــا	کــه	البت
ــک	مشــت	 ــت	ی ــن	حال ــم	اصــال	دانشــگاه	نیســت،	در	بهتری داری
ــوه	 ــد	انب ــغول	تولی ــت	مش ــن	اس ــطح	پایی ــیار	س ــگاه	بس آموزش
ســیاهی	لشــکر	ظاهــرا	علمــی!	در	ایــن	وضعیــت	اگــر	کســی	واقعــا	
دغدغــه تفکــر و تفلســف دارد بایــد خــودش کار کنــد و راهــش را 
پیــدا کنــد. خوانــدن فلســفه بــه برخــی شــیوه ها –مثــل خوانــدن 
ــه  ــی ب ــط کمک ــه فق ــن اســت ن ــته ها- ممک ــر از رش ــی دیگ خیل
عمیــق	شــدن	و	بهتــر	فهمیــدن	نکنــد	بلکــه	حتــی	آدم	را	خنــگ	

ــد. ــار	وهــم	کن و	دچ
ــای	 ــم	چیزه ــا	می	توانی ــد	ت ــه	بای ــز	از	آن	شــیوه	ها	هم ــرای	پرهی ب
مختلــف	را	روشــمند	و	درســت	بخوانیــم	و	بفهمیــم.	حتــی	
ــالن	فیلســوف	 ــه	ف ــن	اســت	ک ــه	مساله	شــان	ای ــی	ک متخصصان
ــان	 ــن	برایش ــوده	و	ای ــه	ب ــرف	چ ــان	ح ــورش	از	بهم ــاً	منظ دقیق
ــد	دانســتن	 ــح	بدهن ــد	توضی ــدون	اینکــه	بتوانن موضوعیــت	دارد،	ب
ایــن	امــر	چــه	اهمیتــی	می	توانــد	داشــته	باشــد،	متخصــص	علــوم	
منقول	انــد!	امیــدوارم	ســوءتفاهم	نشــود،	بــرای	متخصصــان	بســیار	
ــم	 ــط	می	خواه ــم،	فق ــان	را	می	دان ــت	کارش ــم	و	اهمی ــرام	قائل احت
ــن	 ــه	ای ــم.	وضــع	تخصــص	ک ــر	را	بگوی ــث	تفک ــات	کار	از	حی آف
باشــد	تکلیــف	کســانی	کــه	حتــی	تخصصــی	هــم	ندارند	و	فلســفه	
ــی	 ــترونی	یک ــی	و	س ــن	و	بی	ربط ــواس	ذه ــا	بی	دانشــی	و	وس را	ب

ــت.	 ــن	اس ــد	روش گرفته	ان

ــدن،  ــان خوان ــعر و رم ــده ش ــت فای ــود گف || می ش
خالق تــر شــدن و افــزوده شــدن قابلیت هــای 

ــت. ــی اس زبان
حتمــا	اینهــا	هــم	هســت.	فقــط	اینهــا	نیســت	)چــون	آثــار	خــالق	
ادبــی	عــالوه	بــر	مهــارت،	شــناخت	هــم	می	بخشــند(	امــا	

ــه	 ــی	هــم	مهــم	اســت	و	ب حتمــا	اینهــا	هــم	هســت	و	اینهــا	خیل
ــر	 ــان	بهت ــرای	بی ــت	کم	ب ــد،	دس ــر	می	آی ــوف	و	متفک کار	فیلس

اندیشــه	های	خــودش. مســأله	ها	و	

|| حــال کــه از نســبت فلســفه و ادبیــات حــرف زدیــم 
ــه  ایــن موضــوع را هــم کــه در خــالل گفتگویمــان ب
ــان  ــا رم ــه آی ــد ک ــح بدهی ــد توضی ــاره کردی آن اش
را می تــوان بــه رمــان فلســفی و غیرفلســفی 
تقســیم بندی کــرد؟ مثــالً رمانــی را کــه واجــد 
رمــان  می توانیــم  اســت  عمیق تــری  مفاهیــم 
فلســفی بدانیــم؟ همیــن ســوال در مــورد ســینما هــم 

صــدق می کنــد.
همانطــور	کــه	گفتــم	در	ایــن	بــاره	قبــال	مقالــه	نوشــته	ام؛	در	اینجــا	
صرفــا	بــه	اجمــال	بگویــم	کــه	اگــر	وصــف	فلســفی	را	واقعــا	ناظــر	
بــه	فلســفه	یعنــی	همــان	بحــث	مفهومــی	بــا	روش	خــاص	خودش	
بــه	کار	بــرده	باشــیم	طبعــا	ایــن	جــور	تعابیــر	نوعــی	خلــط	مقوالت	
اســت.	همانقــدر	کــه	مثــال	زیست	شناســی	هنــری	نداریــم	
ــرم	 ــم	داشــته	باشــیم.	فلســفه	ف ســینمای	فلســفی	هــم	نمی	توانی
خــودش	و	بــه	بیــان	دقیقتــر	فرم	هــای	خــودش	را	دارد	و	هــر	فــرم	
هــم	همانطــور	که	چندبــار	اشــاره	کــردم	اقتضائــات	خــودش	را	دارد.	
امــا	منظــور	از	رمــان	فلســفی	یــا	تئاتــر	و	ســینمای	فلســفی	چنانکه	
ــودن	اســت.	از	 ــر	ب ــه	عمیق	ت ــود	اشــاره	ب ــان	هــم	ب ــان	خودت در	بی
ایــن	جهــت	می	گویــم	ایــن	تعابیــر	از	ســر	مســامحه	اســت؛	و	البتــه	
از	آنجــا	کــه	بــه	نظــر	مــن	ادبیــات	و	هنــر	بدهــکار	فلســفه	نیســتند	

الزم	نیســت	ایــن	تعابیــر	را	بــه	کار	ببریــم.
ــا	داســتان	 ــم	ی ــا	فیل ــم	فــالن	نمایــش	ی ــم	بگویی راحــت	می	توانی
عمیــق	و	فکربرانگیــز	اســت.	اینکــه	خیــال	کنیــم	فیلــم	»جوانــی	
بــدون	جوانــی«	کاپوال	فلســفی	اســت	امــا	»پدرخوانده«	او	فلســفی	
ــدام	 ــچ	ک ــت.	هی ــه	اس ــه	ها	بی	وج ــور	مقایس ــن	ج ــت	و	از	ای نیس
ــو	 ــرد	اســت،	ول ــد	ف ــا	چن ــک	ی ــر	دو	قصــه	ی فلســفی	نیســت،	ه
اینکــه	اولــی	بــر	اســاس	داســتان	میرچــا	الیاده	ســاخته	شــده	باشــد	
و	دومــی	بــر	اســاس	رمــان	ماریــو	پــوزو؛	و	بــه	دالیــل	مختلفــی	که	
اینجــا	از	آنهــا	بگذریــم	نــه	فقــط	»پدرخوانــده«	یــک	فیلــم	بهتری	
اســت	بلکــه	در	نمایــش	موقعیت	هــای	انســانی	فیلــم	عمیق	تــری	

هــم	هســت.
ــت	 ــفی	اس ــون	فلس ــان	چ ــی	و	برگم ــال	آنتونیون ــای	امث فیلم	ه
ــرورده	و	 ــا	و	پ ــوب	و	زیب ــای	خ ــون	فیلم	ه ــت،	چ ــمند	نیس ارزش

فکربرانگیــزی	اســت	ارزش	دارد.	فیلم	هــای	فلینــی	هــم	کــه	
ظاهــرا	کســی	بــه	آنهــا	نمی	گویــد	فلســفی	همانقــدر	ارزش	
ــفی	 ــم	فلس ــوار	ه ــیمون	دوب ــارتر	و	س ــو	و	س ــای	کام دارد.	رمان	ه
نیســت،	رمــان	اســت،	فقــط	چــون	اینهــا	کار	فلســفه	هــم	کرده	انــد	
ــه«	 ــال	»بیگان ــه	مث ــود.	وگرن ــی	می	ش ــفی	تلق ــان	فلس کارهایش
چیســت	جــز	ماجــرای	فــردی	کــه	چــون	در	یــک	لحظــه	آفتــاب	
چشــمش	را	زده	کســی	را	کشــته	اســت	و	ذاتــا	چــه	فرقــی	
ــا	کارهــای	همینگــوی	کــه	فیلســوف	نبــوده	امــا	 می	کنــد	مثــال	ب

داســتان	کوتاه	نویس	درجــه	یکــی	اســت.
ــای	 ــی	رمان	ه ــت	ول ــفی	اس ــد	فلس ــارتر	را	می	گوین ــای	س رمان	ه
اســتاندال	را	فلســفی	نمی	داننــد،	»گتســبی	بــزرگ«	اســکات	
ــی	 ــت	ول ــفی	نیس ــزی	اش	فلس ــه	تأمل	برانگی ــا	هم ــد	ب فیتزجرال
ــبه	رمانتیک	 ــنده	ش ــالن	نویس ــاتی	ف ــطحی	و	احساس ــته	س نوش
ــر	 ــق		اســت!	مشــکل	از	تعبی ــی	عمی ــد	الجــرم	خیل فلســفی	و	الب
ــه	کار	 ــه	ب ــامحه	و	بی	وج ــا	مس ــا	ب ــه	در	اینج ــت	ک ــفی	اس فلس
ــم	 ــه	برداری ــفی	ک ــر	فلس ــن	تعبی ــر	ای ــت	از	س ــت.	دس ــه	اس رفت
ــر	 ــردارد،	راحت	ت ــا	ب ــر	م ــت	از	س ــه	دس ــم	ک ــفه	زدگی	ه و	فلس
کارهــای	ادبــی	و	هنــری	را	طبقه	بنــدی	می	کنیــم.	ایــن	کــه	
ــی	و	 ــار	ادب ــد	آث ــک	کن ــود	کم ــای	خ ــه	ج ــد	ب ــفه	می	توان فلس
ــق	 ــردازی	عمی ــان	مفهوم	پ ــیر	و	درباره	ش ــل	و	تفس ــری	را	تحلی هن
کنیــم،	البتــه	بــه	جــای	خــود	محفــوظ	اســت	و	ارزشــمند		و	کارآمــد	
ــه	ایــن	 و	راهگشــا،	و	واضــح	اســت	کــه	نقــد	و	نظــر	مــن	ناظــر	ب

ــود.		 ــه	نب جنب

|| گاه یــک فیلــم یــا داســتان فلســفی خوانــده 
می شــود چــون آن را نمی فهمنــد، یعنــی فکــر 
می کننــد هرچــه بیشــتر یــک اثــر را نفهمنــد آن اثــر 

فلســفی تر اســت.
مــن	تفســیر	مثبــت	ماجــرا	را	گفتــم	و	شــما	بــه	ســویه	کامــال	منفی	
ــرپوش	 ــرای	س ــر	ب ــور	تظاه ــک	ج ــد.	ی ــاره	کردی ــم	اش ــرا	ه ماج
گذاشــتن	روی	بیگانگــی	بــا	خــود	و	عــدم	اعتمــاد	بــه	نفــس	هــم	
گاهــی	باعــث	می	شــود	بــه	برخــی	کارهــا	بگوییــم	فلســفی.	تــازه	
اگــر	بــاز	جنبــه	ای	منفی	تــر،	یعنــی	نوعــی	کاســبی	بــر	مبنــای	قوت	
ــی	 ــه	گاه ــه،	بدبختان ــار.	بل ــم	کن ــا	را	بگذاری ــوه	دادن	ضعف	ه جل
ــف،	 ــوم	و	ضعی ــرم	و	بدســاختار	و	نامفه ــا	داســتان	بدف ــم	ی ــه	فیل ب
ــای	 ــن	معن ــا.	از	ای ــن	حرف	ه ــرا	و	از	ای ــم	فلســفی	و	معناگ می	گویی

کلمــه	»فلســفی«	فقــط	بایــد	بــه	خــدا	پنــاه	بــرد!	

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

یادداشت پیش رو به قلم حجت االسالم عبدالحسین 
خسروپناه،  رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 
به آسیب شناسی وضعیت آموزش فلسفه در ایران می 

پردازد؛

ــزرگان	 ــش،	توســط	ب ــخ	و	در	طــول	حیات فلســفه	در	طــول	تاری
فلســفه	بالندگــی	و	رشــد	پیــدا	کــرده	و	بــا	گرایشــهای	مختلــف،	
خــودش	را	بــه	جامعه	بشــریت	عرضــه	کــرده	و	همیشــه	در	طول	
تاریــخ	هــم	گرفتــار	منتقــدان	و	بــی	مهــری	هــای	مخالفــان	خود	
بــوده	اســت	و	شــاید	هــم	نبایــد	انتظــار	داشــت	کــه	فلســفه	ای	
باشــد	ولــی	منتقــدش	نباشــد.	ظاهــراً	ایــن	مطلــب،	امــکان	پذیر	

نیســت.

فلسفه همیشه همراه با نقد است
بنابرایـن	در	ازای	هـر	فکر	فلسـفی	که	ارائه	می	شـود،	بایـد	انتظار	
داشـت	منتقدانی	آن	را	نقد	کنند.	به	فلسـفه	اسـالمی	هم	نقدهای	
متعـدد	وارد	کرده	انـد.	کاری	که	غزالی	در	کتاب	تهافت	الفالسـفه	
کـرد،	نه	اولیـن	کار	بود	و	نـه	آخریـن	کار.	بعد	از	غزالـی	هم	خیلی	
هـا	با	همیـن	عنـواِن	تهافت	الفالسـفه،	کتاب	نوشـتند	یـا	افرادی	
مثل	شهرسـتانی	مصارع	الفالسـفه	نوشـتند.	البته	خـوِد	کار	آن	ها	
هـم	یک	کار	فلسـفی	بـود.	یعنـی	نقد	فلسـفه	هم،	نوعـی	تالش	
فلسـفی	اسـت.	پس	نکته	اول	این	که	فلسـفه	همیشـه	همـراه	با	
نقد	اسـت.	نباید	فیلسـوفان	از	نقد	آزرده	شـوند	و	بگوینـد	چرا	یک	
مکتبـی	و	یـک	گرایش	فلسـفی	نقد	شـد.	چون	هر	کـس،	فکری	
را	عرضـه	مـی	کند،	طبیعتـاً	منتقدان	آن	فکـر	می	آینـد	و	نقد	می	

. کنند

نقد باید همراه با منطق و اخالق علمی باشد
ــر	 ــر	حــال	بهت ــه	ه ــه	ب ــن	بحــث	دیگــری	اســت	ک حــاال	ای
ــا	 ــراه	ب ــد	هم ــر	بای ــه	فک ــه	عرض ــور	ک ــان	ط ــت	هم اس
منطــق	باشــد،	عرضــه	نقــد	هــم	همــراه	بــا	منطــق	و	اخــالق	
ــد	 ــم	یکدیگــر	را	نق ــود	فیلســوفان	ه ــی	خ علمــی	باشــد،	حت
ــد.	ماننــد	نقدهایــی	کــه	ســهروردی	بــر	مشــاء	دارد،	 کــرده	ان
نقدهایــی	کــه	مالصــدرا	بــر	ســهروردی	دارد	و	نقدهایــی	کــه	
مالرجبعلــی	تبریــزی	بــر	مالصــدرا	دارد.	چــون	عــرض	کــردم	
ذات	تفکــر	فلســفی،	همــراه	بــا	نقــد	اســت.	ایــن	قصــه	فقــط	
ــرب	 ــای	غ ــفه	ه ــوده،	در	فلس ــم	نب ــالمی	ه ــفه	اس در	فلس
هــم	ایــن	چالــش	و	نــزاِع	موافقــان	و	مخالفــان	وجــود	داشــته	
ــرای	 ــم	ب ــی	بینی ــات	م ــی	اوق ــت.	گاه ــد	داش ــود	خواه و	وج
ــداد	فیلســوفانش	 ــه	تع ــل	اگزیستانسیالیســم،	ب فلســفه	ای	مث
اگزیستانسیالیســم	شــکل	مــی	گیــرد.	یعنــی	در	طــرح	پرســش	
هــا،	بیشــتر	مشــترکند	تــا	در	طــرح	پاســخ	هــا.	عــرض	کــردم	

ــی	فلســفه	اســت. ــن،	اقتضــای	ذات ــه	ای ک

ــفه در  ــای فلس ــیب ه ــازات و آس ــه امتی ــد ب  بای
ــرد ــه ک ــران توج ای

ــران	 ــفه	در	ای ــت	فلس ــه	وضعی ــدیم	ک ــع	ش ــا	جم ــا	در	اینج م
ــران	 ــفه	در	ای ــام	فلس ــه	ن ــه	ب ــم	آن	چ ــم	وببینی ــی	کنی را	بررس
شــناخته	مــی	شــود،	چــه	امتیازاتــی	و	چــه	آســیب	هایــی	دارد؟	
بایــد	هــر	دو	را	هــم	دیــد؛	فقــط	بــه	آســیب	هــا	نبایــد	توجــه	کرد.	
امتیــازات	را	هــم	بایــد	دیــد.	مــن	مــی	خواهــم	بــه	یــک	امتیــاز	
کمــی	و	کیفــی	از	وضعیــت	فلســفه	در	ایــران	اشــاره	کنــم	و	بعــد	
ــز	 ــا	اســتادان	عزی ــده	رســیده	ب ــه	نظــر	بن ســه	آســیب	را	کــه	ب
در	میــان	بگــذارم.	البتــه	خیلــی	جــا	دارد	کــه	واقعــاً	بنشــینیم	در	
ایــن	زمینــه	بحــث	و	گفتگــو	کنیــم	و	ببینیــم	اصــال	ایــن	آســیب	

هــا	آســیب	هســتند	یــا	نیســتند	و	اگــر	هســتند	چــه	طــور	بایــد	
برطــرف	شــوند.

ــیبی	 ــه	آس ــم	س ــم	و	ه ــی	کن ــرض	م ــه	ع ــازی	ک ــم	امتی ه
ــه	 ــت	ک ــناختی	اس ــاس	ش ــرد،	براس ــم	ک ــرض	خواه ــه	ع ک
ــران	دارم.	 ــفه	در	ای ــای	فلس ــروه	ه ــفه	و	گ ــت	فلس از	وضعی
فلســفه	هــم	کــه	مــی	گویــم،	فقــط	فلســفه	نیســت.	منظــورم	
بــه	تعبیــری	علــوم	عقلــی	اســت.	حتــی	مثــال	کالم،	عرفــان	
ــرار	 ــودم	ق ــل	بحــث	خ ــا	داخ ــک	معن ــه	ی ــم	ب ــان	را	ه و	ادی
مــی	دهــم.	مــن	بــا	توجــه	بــه	اطالعاتــی	کــه	از	وزارت	علــوم	
ــا	اســتادان	عزیــز	داشــتم	و	شــناخت	 گرفتــم،	ارتباطــی	کــه	ب
ــت	فلســفه	در	کشــورهای	اســالمی	و	 ــه	از	وضعیی ــی	ک اجمال
برخــی	از	کشــورهای	غیراســالمی	داشــتم،	یــک	مــروری	بــر	
رشــته	هــای	علــوم	فلســفی	در	ایــران	کــرده	ام	و	ایــن	دیــدگاه	

ــم. را	عــرض	مــی	کن

ظرفیــِت وجــود گرایــش هــای مختلــف فلســفه در 
ــران ای

بــه	نظــر	بنــده	یکــی	از	امتیازاتــی	کــه	فلســفه	در	ایــران	دارد،	
وجــود	دانشــمندان	متعــدد	فلســفه	بــا	گرایــش	هــای	مختلــف	
ــای	 ــا	فلســفه	ه ــد	ی ــای	جدی ــه	فلســفه	ه فلســفه	اســت؛	چ
معاصــر	یــا	فلســفه	هــای	یونــان	باســتان	یــا	قــرون	وســطی	
ــا	گرایــش	هایــی	کــه	در	فلســفه	اســالمی	هســت	ماننــد	 و	ی
ــن	 ــهروردی	و	همچنی ــراق	س ــت	اش ــاء،	حکم ــت	مش حکم
ــی	 ــدرا	و	بعض ــت	مالص ــاد	و	حکم ــه	میردام ــت	یمانی حکم
ــا	 ــن	هــا.	م ــد	ای ــا	و	مانن ــل	اخــوان	الصف انشــعابات	دیگــر	مث
ــش	 ــن	گرای ــیاری	از	ای ــم	در	بس ــی	بینی ــی	م ــن	بررس در	ای
ــم.	 ــق	داری ــر	و	محق ــب	نظ ــل	و	صاح ــمندان	فاض ــا،	دانش ه
ــوان	 ــی	ت ــرأت	م ــه	ج ــه	ب ــرادی	هســتند	ک ــران	اف االن	در	ای
ــوان	گفــت	 ــه	جــرات	مــی	ت ــا	ب ــد	ی ــت	شــناس	ان گفــت	کان

ــد. ــناس	ان مالصدراش

ــاد	اســت،	افــرادی	در	 نمــی	خواهــم	بگویــم	تعــداد	ایــن	هــا	زی
ــه	افالطــون،	ارســطو	 ــم	کــه	ســال	هاســت	در	زمین ــران	داری ای
یــا	فیلســوفان	اســالمی	ماننــد	ســهروردی	کار	کــرده	انــد	و	درس	
ــای	 ــوزه	ه ــم	در	ح ــران	ه ــای	ای ــگاه	ه ــم	در	دانش ــد.	ه داده	ان
ــی،	 ــن	عرب ــاره	اب ــه،	اســتادانی	هســتند	کــه	ســال	هــا	درب علمی
دربــاره	قونــوی،	جنــدی	و	فرهانــی	کارهــای	عمیقــی	انجــام	داده	

انــد	و	آثارشــان	هــم	بعضــاً	منتشــر	شــده	اســت.
یــک	ظرفیــت	بســیار	ارزشــمندی	اســت	کــه	مــا	االن	
ــک	از	 ــچ	ی ــت	را	در	هی ــن	ظرفی ــن	ای ــم	و	م ــور	داری در	کش
ــدارم.	در	برخــی	از	کشــورهای	 کشــورهای	اســالمی	ســراغ	ن
اســالمی	تــازه	شــروع	کردنــد	فلســفه	اســالمی	را	مــی	خواننــد	
و	بــه	زبــان	هــای	خودشــان	ترجمــه	مــی	کننــد.	حــاال	نمــی	
ــد	 ــاید	چن ــه	ش ــورها	ک ــی	از	کش ــرم.	بعض ــم	بب ــم	اس خواه
ســال	آینــده	تــازه	متوجــه	بشــوند	کــه	نیــاز	بــه	فلســفه	دارنــد.	
حتــی	نســبت	بــه	بعضــی	کشــورهای	غیراســالمی	نیــز	ایــران	
ــی	در	حــوزه	فلســفه	برخــوردار	 از	یــک	بالندگــی	و	رشــد	خوب
ــت	و	 ــبی	اس ــاز	نس ــک	امتی ــه	ی ــاز	ک ــن	امتی ــس	ای ــت.	پ اس
ــکار	 ــم	و	ان ــن	را	بپذیری ــد	ای ــن	توضیحــی	کــه	دادم،	بای ــا	ای ب
ــران	 ــفه	ای ــی	در	فلس ــت	مطلوب ــن	وضعی ــه	چنی ــم	ک نکنی

ــود	دارد. وج

شیوه آموزش فلسفه در ایران اسف بار است
امــا	بــه	نظــر	مــن،	آســیب	مهمــی	در	فلســفه	مــا	یعنــی	وضعیت	
ــن	 ــاال	ای ــود	دارد.	ح ــران	وج ــفه	در	ای ــش	فلس ــوزش	و	پژوه آم
بحــث	دیگــری	اســت	کــه	آیــا	ایــن	ســبک	آمــوزش	و	گذرانــدن	
چنــد	واحــد	و	چنــد	صفحــه	از	ایــن	کتــاب،	»فیلســوف«	تربیــت	
ــه؟!	مــا	حتــی	در	بعضــی	گــروه	هــای	فلســفه،	 ــا	ن مــی	کنــد	ی
وضعیــت	بیســت	ســال	گذشــته	آن	را	بــا	وضعیــت	االن	کــه	مــی	
ســنجیم،	یــک	مقــدار	اســف	بــار	اســت.	االن	نمــی	خواهــم	وارد	

ایــن	مطلــب	شــوم.

یادداشتی از عبدالحسین خسروپناه؛

وضعیت آموزش فلسفه در ایران فیلسوف پرور نیست
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شـــت ا د د یا

ــوف  ــران فیلس ــفه در ای ــوزش فلس ــت آم وضعی
ــت ــرور نیس پ

ــفه	از	 ــه	فلس ــد	ب ــه	من ــجوی	عالق ــک	دانش ــد	ی ــرض	کنی ف
ــن	 ــی	رود.	ای ــش	م ــه	و	دارد	پی ــره	گرفت ــفه	به ــتادان	فلس اس
ــفه	و	 ــم	فلس ــتر	عال ــران،	بیش ــفه	در	ای ــی	فلس ــیوه	آموزش ش
شــارح	فلســفه	تربیــت	مــی	کنــد	تــا	فیلســوف.	مثــال	فــرض	
ــد	 ــه	یــک	عــده	ای	فقــه	بخوانن ــد،	در	حــوزه	هــای	علمی کنی
ــد	 ــاب	هــای	آخون ــاب	هــای	شــیخ	انصــاری،	کت و	شــارح	کت
ــد	 ــوب	درس	بدهن ــا	را	خ ــاب	ه ــن	کت ــوند	و	ای ــانی	ش خراس
امــا	اگــر	یــک	فــرع	فقهــی	جدیــد	بــه	آن	هــا	بدهیــد	نتواننــد	

ــد. ــل	کنن ح
ــد	اســفار	 ــط	بتوان ــه	فق ــد	ک ــه	کســی	نمــی	گوین فیلســوف	ب
ــر	 ــد	و	ب ــوب	بفهم ــت	را	خ ــا	کان ــد	ی مالصــدرا	را	درس	بگوی
ــی	 ــر	کس ــوف،	ب ــق	فیلس ــف	دقی ــد.	تعری ــرح	بنویس آن	ش
صــدق	مــی	کنــد	کــه	اگــر	بــا	یــک	پرســش	جدیــد	فلســفی	
رو	بــه	رو	شــد،	بتوانــد	آن	مســأله	را	روش	مندانــه	حــل	کنــد.	
ــا	پرســش	هــای	فلســفی	ثابــت	انــد؟	یعنــی	اگــر	مثــال	در	 آی
ــت	 ــت	ماهی ــا	اصال ــود	ی ــت	وج ــاد	ســؤال	اصال ــان	میردام زم
مطــرح	بــود	و	در	گذشــته	ایــن	ســؤال	مطــرح	نبــود،	در	آینــده	
هــم	فیلســوفان	بــا	ســؤالی	غیــر	از	ایــن	ســؤال	مواجــه	نمــی	

ــی	شــوند. ــا	مواجــه	م شــوند؟	قطع

پرسش های فلسفی تغییر کرده است
ــه	رو	 ــای	فلســفی	رو	ب ــک	ســری	پرســش	ه ــا	ی ــروزه	ب ــا	ام م
هســتیم	کــه	در	زمــان	مالصــدرا	ایــن	ســوال	هــا	مطــرح	نبــوده	
اســت.	ســوال	هایــی	کــه	مربــوط	بــه	فلســفه	تکنولوژی،	فلســفه	
صنعــت	و	فلســفه	علــوم	انســانی	اســت.	ایــن	پرســش	هــا	حتــی	
بعــد	از	مالصــدرا	در	زمــان	حاجــی	ســبزواری	هــم	نبــوده	اســت.	
ــه	 ــان	عالم ــی	در	زم ــاید	حت ــا	ش ــش	ه ــن	پرس ــی	از	ای بعض
طباطبایــی	هــم	مطــرح	نبــوده	و	االن	تــازه	مــا	بــا	ایــن	پرســش	

هــا	مواجــه	مــی	شــو	یــم.
ــدر	 ــا	چق ــگاه	ه ــا	و	دانش ــوزه	ه ــفه	در	ح ــی	فلس ــیوه	آموزش ش
ــدرس	 ــم	و	م ــاعر	و	عال ــس	و	ش ــه	نوی ــه	تعلیق ــوف	و	ن فیلس
ــه	ایــن	 کتــب	فلســفی	تربیــت	مــی	کنــد؟	البتــه	اگــر	کســی	ب
مراحــل	هــم	برســد،	درجــه	کمــی	نیســت.	ایــن	بــه	نظــرم	یــک	
آســیب	اســت.	بنــده	پاســخم	پاســخ	منفــی	اســت.	یعنــی	معتقدم	
ــت.	 ــرور	نیس ــوف	پ ــران	فیلس ــفه	در	ای ــوزش	فلس ــت	آم وضعی
ــه	 ــم	ب ــد،	عال ــق	باش ــی	موف ــر	خیل ــی،	اگ ــیوه	آموزش ــن	ش ای
فلســفه	پــرورش	مــی	دهــد.	کســانی	را	پــرورش	مــی	دهــد	کــه	
بتواننــد	تعلیقــه	هایــی	بــر	آثــار	فالســفه	بنویســند.	حــاال	بعضــی	
از	اســتادان	معتقدنــد	کــه	تــازه	مــا	هنــوز	زود	اســت	فلســفه	هــا	
ــح	و	 ــفی	را	تصحی ــای	فلس ــاب	ه ــد	کت ــتر	بای ــم!	بیش را	بفهمی
تحقیــق	کنیــم.	حــاال	فعــال	بایــد	آثــار	ابــن	ســینا	یــا	آثــار	فارابی	
را	تصحیــح	و	تحقیــق	و	چــاپ	کنیــم!	هنــوز	زمــان	شــرح	ایــن	

هــا	نرســیده	اســت!
ــه	 ــه	چ ــد	اندیش ــان	تولی ــا	زم ــرح	ی ــان	ش ــم	زم ــی	دان ــن	نم م
زمــان	فــرا	مــی	رســد؟!	اســتادان	فلســفه	دور	هــم	جمع	بشــوند	و	
ببیننــد	چــرا	ایــن	شــیوه	آمــوزش	فلســفه	در	دانشــگاه	هــا	و	حوزه	

هــا	فیلســوف	پــرور	نیســت؟
ــیس	 ــور	و	تأس ــی	کش ــام	آموزش ــه	نظ ــم	ب ــیب	دوم	ه آس
رشــته	هــا	و	گرایــش	هــای	فلســفه	در	کشــور	برمــی	
گــردد.	دانشــگاه	هــای	مختلــف	در	کشــور،	مــی	آینــد	دوره	
ــچ	عقالنیــت	 ــا	هی ــد	ام ــدازی	مــی	کنن هــای	فلســفه	راه	ان
ــود	 ــا	وج ــته	ه ــن	رش ــیس	ای ــه	تأس ــدی	در	عقب ــام	من نظ
ــلیقه	 ــاس	ذوق	و	س ــدارم.	براس ــالع	ن ــن	اط ــا	م ــدارد	ی ن
ــی	 ــد	و	م ــی	آین ــا	م ــأت	أمناه ــا	و	هی ــگاه	ه ــای	دانش رؤس
ــود.	 ــیس	ش ــگاه	تاس ــن	دانش ــته	ای	در	ای ــک	رش ــد	ی گوین
ــرض	 ــما	ع ــرای	ش ــه	ب ــک	نمون ــد	ی ــازه	بدهی ــن	اج ــه	م ب
کنــم.	تــا	آن	جــا	کــه	بنــده	اطــالع	دارم،	در	دانشــگاه	هــای	

ــان	در	 ــان	و	عرف ــته	ادی ــروه	رش ــور	۶۷	گ ــام	ن ــی	و	پی دولت
ــرض	 ــگاه	آزاد	را	ع ــود	دارد.	دانش ــی	وج ــع	کارشناس مقط
نمــی	کنــم.	۷	گــروه	در	دانشــگاههای	دولتــی	و	۶0	گــروه	

ــت.	 ــده	اس ــیس	ش ــوری	تأس ــام	ن ــگاه	پی در	دانش
	پیــام	نــور	۶۷	گــروه	رشــته	ادیــان	و	عرفــان	در	مقطــع	
ــم.	۷	 ــی	کن ــرض	نم ــود	دارد.	دانشــگاه	آزاد	را	ع کارشناســی	وج
ــام	 ــگاه	پی ــروه	در	دانش ــی	و	۶0	گ ــگاههای	دولت ــروه	در	دانش گ

ــت.	 ــده	اس ــیس	ش ــوری	تأس ن
در	اکثــر	دانشــگاه	هــای	پیــام	نــور	و	آزاد،	از	یــک	طــرف،	رشــته	
هــای	علــوم	پایــه	و	علــوم	مهندســی،	آزمایشــگاه	هــای	پرهزینه	
ــه	 ــن	هزین ــال	تامی ــه	دنب ــر،	ب ــوی	دیگ ــد	و	از	س ــاز	دارن ای	نی
ــوم	 ــای	عل ــته	ه ــراغ	رش ــه	س ــی	زود	ب ــتند،	خیل ــگاه	هس دانش
ــد	آن	را	راه	 ــان	و	مانن ــفه	و	ادی ــته	فلس ــد	و	رش ــی	آین ــانی	م انس
انــدازی	مــی	کننــد.	مــا	در	کشــورمان	واقعــا	چــه	تعداد	لیســانس	
و	فــوق	لیســانس	و	دکتــر	ادیــان	و	عرفــان	نیــاز	داریــم؟!	اصــال	
ایــن	واحدهــای	دانشــگاه	پیــام	نــور	کــه	۶0	گــروه	ادیــان	در	آن	
ــد؟	اصــال	مــا	در	 ــار	دارن ــدازی	شــده،	اســتاد	الزم	را	در	اختب راه	ان
کشــور	چنــد	اســتاد	داریــم	که	ادیــان	شــرقی	یــا	ادیــان	ابراهیمی	
تدریــس	کننــد؟	ایــن	هــا	آفت	هــای	جــدی	اســت.	شــاید	همین	
ــته	 ــم	داش ــر	ه ــای	دیگ ــته	ه ــا	در	فلســفه	و	در	رش آســیب	را	م

باشــیم.	
ــد	 ــی	توانن ــی	م ــای	علم ــن	ه ــه	انجم ــی	ک ــی	از	کارهای یک
ــد	 ــا	نبای ــت.	م ــت	اس ــن	وضعی ــی	همی ــد،	بررس ــام	بدهن انج
ــد	 ــت،	بیای ــل	داش ــه	تمای ــگاهی	ک ــر	دانش ــم	ه ــازه	بدهی اج
رشــته	راه	انــدازی	کنــد.	معنــای	ایــن	حــرف	ایــن	نیســت	کــه	
ــه	 ــد	ک ــته	باش ــود	داش ــز	وج ــم	آمی ــت	تحک ــه	مدیری ــال	ی مث
ــته	را	راه	 ــد	و	آن	رش ــته	را	راه	نیندازی ــن	رش ــما	ای ــد	ش بگوی
بیندازیــد!	نــه،	اصــال	بعضــی	دانشــگاه	هــا	واقعــًا	نمــی	تواننــد.	
ــای	 ــته	ه ــت	در	رش ــر	عقالنی ــی	ب ــت	مبتن ــک	مدیری ــا	ی آی
ــت	 ــن	اس ــد؟!	ممک ــته	باش ــود	داش ــد	وج ــی	نبای ــوم	عقل عل
بعضــی	هــا	بگوینــد	ایــن	آســیب	در	رشــته	هــای	دیگــر	هــم	
وجــود	دارد.	مــا	االن	داریــم	وضعیــت	فلســفه	و	علــوم	عقلــی	

ــم. ــی	کنی ــی	م ــران	بررس را	در	ای
	آســیب	ســومی	کــه	بــه	نظــر	حقیــر	مــی	رســد	قطــع	فلســفه	
بــا	زندگــی	بشــر	اســت.	درســت	اســت	کــه	فلســفه	یــک	دانــش	
انتزاعــی	اســت.	اگــر	کســی	بگویــد	کــه	فلســفه	نبایــد	ایــن	قــدر	
بــه	انتزاعیــات	بپــردازد،	حــرف	بــی	خــودی	گفتــه	اســت.	اصــال	
فلســفه،	بــه	تعبیــر	برخــی	فالســفه	معاصــر	بــا	معقــوالت	ثانــی	
فلســفی	ســر	و	کار	دارد،	بــا	وحــدت	و	کثــرت،	بــا	ثبــات	و	تغیــر،	
بــا	وجــوب	و	امــکان	و	مباحــث	دیگــر	.	حتــی	اگزیستانسیالیســت	
هــا	کــه	مــی	خواهنــد	بــه	وجــود	انضمامــی	انســان	بپردازنــد،	باز	

خیلــی	از	مباحــث	شــان	انتزاعــی	اســت.
فلســفه،	زاده	عقــل	بشــر	اســت.	الاقــل	ادعــا	ایــن	اســت.	آیــا	
ــه	 ــس	و	تجرب ــاحت	ح ــت	اش	از	س ــاحت	عقالنی ــان	س انس
اش،	از	ســاحت	کشــف	و	شــهودش	و	از	ســایر	ســاحت	هــای	
ــد	 ــی	توانن ــا	م ــاحت	ه ــن	س ــا	ای ــت؟	آی ــی	اش	جداس ادراک
ــان	 ــی	انس ــای	ادراک ــاحت	ه ــن	س ــوند؟	ای ــدا	بش ــم	ج از	ه
ــی	 ــاط	و	تعامل ــوع	ارتب ــک	ن ــم	ی ــا	ه ــان	ب ــدارک	انس و	م
ــانی	 ــن	ادراکات	انس ــتاوردهای	ای ــود	دس ــی	ش ــا	م ــد.	آی دارن
ــفه	 ــل،	فلس ــود.	عق ــی	ش ــرد؟	نم ــرض	ک ــم	ف ــدای	از	ه را	ج
ــد.	حــس	و	 ــی	کن ــد	م ــان	تولی ــب،	عرف ــد.	قل ــی	کن ــد	م تولی
ــد.	 ــی	کنن ــد	م ــی	تولی ــوم	تجرب ــای	عل ــه	معن ــم	ب شــهود،	عل
نیازهــای	انســان،	بــه	ضمیمــه	ســاحت	هــای	ادراکــی	انســان،	
ــد.	 ــی	کنن ــد	م ــی	تولی ــوم	مهندس ــت	و	عل ــوژی،	صنع تکنول
ســاحت	دیگــر	انســان،	هنــر	تولیــد	مــی	کنــد.	ســاحت-های	
مختلــف	انســان	بــا	هــم	در	تعامــل	انــد	و	حتــی	تاثیــر	و	تاثــر	
ــتاوردهای	 ــان	دس ــات	می ــود	ارتباط ــی	ش ــه	م ــد؛	چگون دارن

ــم؟	 ــری	را	نپذیری بش
آســیبی	کــه	مــن	ایــن	جــا	مــی	خواهــم	عــرض	کنــم	این	اســت	

کــه	در	وضعیــت	فلســفه	در	ایــران	مشــاهده	می-شــود	کــه	ایــن	
فلســفه،	ارتباطــی	بــا	علــوم	پایــه،	بــا	علــوم	انســانی،	بــا	هنــر،	بــا	
علــوم	مهندســی،	بــا	صنعت،	بــا	فرهنــگ	نــدارد	و	طبعــا	ارتباطی	
هــم	بــا	تمــدن	نــدارد.	آیــا	ارتبــاط	نبایــد	باشــد؟	مگــر	مــی	شــود	
کســی	بگویــد	بیــن	علــم	و	فلســفه	ارتبــاط	نیســت؟	هــم	منطقــًا	
ارتبــاط	هســت،	هــم	در	مقــام	تحقــق	ارتباط	هســت.	اگر	کســی	
بــه	تاریــخ	علــم	توجــه	کنــد،	رابطــه	علــم	و	فلســفه	را	مــی	یابــد.	
بــه	تاریــخ	علــوم	انســانی	توجــه	کنــد،	رابطــه	علــوم	انســانی	و	
فلســفه	را	مــی	یابــد.	بــه	تکنولــوژی	توجــه	کنــد،	رابطــه	علــوم	
مهندســی	و	صنعــت	بــا	فلســفه	را	مــی	یابــد،	منطقــا	هــم	ایــن	
ــام	 ــاط	در	مق ــط	ارتب ــم	فق ــم	بگوی ــی	خواه ــاط	هســت.	نم ارتب
ــاط	 ــن	ارتب ــته،	ای ــق	و	بایس ــام	منط ــا	در	مق ــت	ام ــق	هس تحق

نیســت.	
ســؤال	ایــن	اســت	کــه	بــا	وجــود	ارتبــاط	منطقــی	و	حقیقــی	علم	
و	فلســفه،	فلســفه	مــا	در	ایــران	چــه	ارتباطــی	بــا	علومــی	کــه	در	
ایــران	تدریــس	مــی	شــود،	دارد؟	چــه	ارتباطــی	بــا	صنعــت	ایران	
دارد؟	مــن	مقصــودم	ایــن	نیســت	کــه	مثــاًل	فیلســوفان	بیاینــد	
نظــر	بدهنــد	کــه	پیــچ	و	مهــره	هــا	را	چــه	طــور	ببندند!	مــن	می	
خواهــم	ایــن	را	عــرض	کنــم	کــه	صنعــت	کــه	بــا	تکنولــوژی	و	
علــوم	مهندســی	در	ارتبــاط	اســت،	بــا	نیازهــای	انســان	ارتبــاط	
ــان	 ــفه	انس ــا	فلس ــس	ب ــود	دارد،	پ ــاط	وج ــن	ارتب ــر	ای دارد.	اگ
ارتبــاط	دارد	و	فلســفه	انســان	هــم	بــا	فلســفه	معرفــت	و	فلســفه	

اصلــی	ارتبــاط	دارد.	
ــه	 ــروزه	در	زیســت	شناســی	پذیرفت ــه	ام ــل	ک ــه	تکام ــا	نظری آی
ــا	فلســفه	انســان	ارتباطــی	نــدارد؟	آیــا	ایــن	جــا	 شــده	اســت،	ب
مبانــی	فلســفه	نبایــد	جــواب	بدهــد؟	البتــه	مــن	نمــی	خواهــم	
گنــاه	ایــن	آســیب	ســوم	را	فقــط	بــر	گــردن	فالســفه	بینــدازم.	
ــی	نیــازی	 ــوم	یــک	احســاس	ب ــه	عل هــم	فیلســوفان	نســبت	ب
مــی	کننــد	و	هــم	دانشــمندان	مــا	نســبت	بــه	فلســفه	احســاس	
بــی	نیــازی	دارنــد.	تــا	عالمــان	و	فیلســوفان	بــه	ضــرورت	ارتباط	
ایــن	دو	دســته	دانــش	هــا	توجــه	نکننــد،	فلســفه	و	علــم	بــا	هــم	

ارتبــاط	پیــدا	نمــی	کننــد.	
ــفه	 ــد	»فلس ــد.	فرمودن ــی	فرمودن ــب	مهم ــتاد	داوری	مطل اس
ــا	حــرف	 ــک	معن ــه	ی ــد«.	ب ــی	کن ــاع	م خــودش	از	خــودش	دف
درســتی	اســت.	حــاال	هــر	کــس	مــی	خواهــد	نقــد	کنــد.	اگــر	
فلســفه	توانمنــدی	تحفــظ	دارد،	خــب،	خــودش	از	خــودش	دفــاع	
مــی	کنــد	ولــی	حــاال	مــن	از	یــک	زاویــه	دیگــری	مــی	خواهــم	
نکتــه	ای	را	عــرض	کنــم.	بــه	نظــر	بنــده	فلســفه	از	فیلســوفان	
جــدا	نیســت،	اتحــاد	علــم	و	عالــم	و	معلــوم	یــا	عقــل	و	عاقــل	و	
معقــول،	اتحــاد	فیلســوف	و	فلســفه	را	اقتضــا	مــی	کنــد.	از	قضــا	
حفــظ	و	رشــد	فلســفه،	مرهــون	تــالش	فیلســوفان	اســت.	یعنی	
اگــر	فیلســوفان	کــه	متولیــان	فلســفه	هســتند،	بــه	ایــن	نیازهای	
جدیــد	و	مــدرن	پاســخ	ندهنــد،	ایــن	فلســفه	اســت	کــه	آســیب	

مــی	بینــد.
ایــن	نیــازی	هــم	کــه	بنــده	عــرض	مــی	کنــم،	ربطــی	بــه	بحث	
ــی	 ــتان	م ــه	بعضــی	دوس ــدارد	ک ــی	ن ــای	سیاســی	و	حکومت ه
گوینــد	مــا	عالقــه	نداریــم	در	بحــث	هــای	سیاســی	و	حکومتــی	
دخالــت	کنیــم.	اصــال	ایــن	ربطــی	بــه	ایــن	نــدارد.	می-گوینــد	
ــای	 ــانی	و	بحــث	ه ــوم	انس ــول	عل ــت	دارد	از	تح ــون	حکوم چ
فلســفی	مــی	گویــد،	پــس	یــک	عــده	ای	هــم	مــی	آینــد	ایــن	
را	مطــرح	مــی	کننــد.	نــه،	اصــال	حکومــت	مــی	خواهــد	بگویــد	
یــا	مــی	خواهــد	نگویــد!	چــه	رهبــران	سیاســی	بــه	ایــن	دغدغــه	
بپردازنــد	و	چــه	نپردازنــد،	آیــا	منطقــا	و	بــه	لحــاظ	فلســفی	ایــن	
ــر	 ــوم	دیگ ــا	عل ــفه	ب ــه	فلس ــه	رابط ــت	ک ــادار	هس ــؤال	معن س
ــوده	 ــم	ب ــت.	از	قدی ــم	نیس ــدی	ه ــؤال	جدی ــن	س ــت؟	ای چیس
اســت.	امــا	االن	مــی	خواهیــم	رابطــه	فلســفه	معاصــر	بــا	علــوم	
معاصــر	را	بحــث	کنیــم.	بــه	نظــرم	ایــن	آســیبی	جــدی	اســت	
کــه	بایــد	پیرامــون	آن	قــدری	بیشــتر	گفتگــو	کنیــم.	عــذر	مــی	

خواهــم	از	تصدیعــی	کــه	شــد.
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شـــت ا د د یا

ــان	 ــد	و	زب ــتاین،	قواع ــاب	ویتگنش ــی	کت ــال	1۹8۲	کریپک س
خصوصــی	را	منتشــر	کــرد	و	بــا	ایــن	کتــاب،	بــه	فهرســت	بلنــد	
ــاالی	مفســران	اثــری	برجســته	از	فیلســوفی	فــوق	العــاده	در	 ب

ــت. ــتاین،	پیوس ــگ	ویتگنش ــتم،	لودوی ــرن	بیس ق
ــه	در	 ــود	ک ــتم	ب ــرن	بیس ــهور	ق ــفه	مش ــتاین	از	فالس ویتگنش
مــدت	حیاتــش	تنهــا	یــک	اثــر	از	وی	بــه	انتشــار	رســید	و	مابقی	
آثــار	وی	مقــاالت	فــراوان	و	کوتــاه	بــود،	کــه	ســبک	نگارشــی	
ــع	 ــاالت	را	جم ــه	مق ــوده	اســت	ک ــق	ب ــن	طری ــه	ای ــم	ب آن	ه
آوری	و	ویراســتاری	مــی	نمــود	و	ســرانجام	ســعی	داشــت	آن	ها	
را	در	قالــب	کتابــی	منتشــر	نمایــد	بــه	همیــن	جهــت	نویســنده	
و	فیلســوفی	بــه	شــدت	پــر	یادداشــت	و	تــک	نویــس	بــود	کــه	
ســرانجام	شــهرت	وی	نیــز	بــه	دلیــل	انتشــار	کتابــی	بود	کــه	در	
زمــان	حیــات	وی	بــه	انتشــار	نرســید	و	پــس	از	فوت	وی	منتشــر	
ــدی	فلســفه	در	 ــون	مهــم	و	کلی ــه	یکــی	از	مت ــل	ب شــد	و	تبدی

قــرن	بیســتم	شــد.
کتاب	تحقیقات	فلسـفی	را	فیلسـوفان	زیادی	مطالعه	و	موشکافی	
کـرده	انـد.	این	اثر	دشـوار،	دیریـاب،	مختصر	و	گاه	مجمـل	و	دیر	
فهم	اسـت	و	بر	سـر	تفسـیر	صحیح	آن،	اتفـاق	نظر	وجـود	ندارد.	
برخی	معتقدند	کتاب	تحقیقات	فلسـفی	عدول	از	پـاره	ای	دیدگاه	
هـای	فلسـفی	اسـت	کـه	او	در	کتـاب	قبلـی	موسـوم	بـه	رسـاله	
منطقی-	فلسـفی	اظهار	کـرده	بـود،	هنگامی	که	در	سـال	1۹۲1	
همراه	اسـتادش	برتراند	راسـل،	سـرگرم	حل	مشـکالت	منطق	و	
زبـان	بـود.	تحقیقات	فلسـفی،	رد	تصویـری	به	نظر	می	رسـد	که	
رسـاله	از	زبـان	پرداختـه	بـود.	موضوع	هـای	دو	کتاب	مشـابه	اند	

امـا	جهـت	گیری	آنهـا	نه.
کریپکــی	نیــز	از	جملــه	فیلســوفان	تحلیلــی	مشــهور	معاصــر	در	
آمریــکا	اســت	کــه	در	حــال	حاضــر	در	قیــد	حیــات	بــوده	و	آنچه	
در	ادامــه	از	نظــر	شــما	مــی	گــذرد،	شــرح	بســیار	خالصــه	شــده	
ــط	 ــا	توس ــی	از	آنه ــر	برخ ــد	ب ــتاین	و	نق ــرات	ویتگنش ای	از	نظ

کریپکــی	اســت	کــه	در	ادامــه	مطالعــه	مــی	نمائیــد.
در	پژوهــش	هــای	زبانــی،	بــرای	دســتیابی	بــه	دریافتی	شــفاف،	
بایــد	رورش	کاربــرد	زبــان	را	بررســی	کــرد	و	از	مثــال	هــا	و	مثال	
ــا	پیــش	فهمــی	هــای	 ــراوان	کمــک	گرفــت	ت هــای	نقــش	ف
نادرســت	نمایــان	و	ریشــه	کــن	شــوند.	شــاید	اســتحکام	فــوق	
العــاده	ایــن	پیــش	ذهنــی	هــا	ّســر	ایــن	واقعیــت	باشــد	کــه	کار	
ــورد	 ــه	م ــق	و	البت ــدازه	دشــوار	و	مغل ــن	ان ــا	بدی ویتگشــنتاین	ت

حاجــت	اســت.

الف( معنا، فهم و قواعد
کتــاب	تحقیقــات	فلســفی	دو	بخــش	دارد.	در	بخــش	نخســت	
موضــوع	هــای	زیــر	را	داریــم؛	نقــد	دیدگاهــی	در	بــاب	زبــان	که	
تراکتاتــوس	پرداختــه	اســت.	تامالتــی	در	ذات	و	غایــت	فلســفه،	
مالحظاتــی	دربــاره	»پیــروی	از	قواعــد«،	نکاتــی	در	بــاب	
»امتنــاع	خصوصــی«	و	اظهــار	نظرهایــی	چنــد	در	بــاب	فلســفه	
ــل،	 ــری،	تخی ــه	درون	نگ ــع	ب ــی	راج ــامل	نکات ــی	ش روانشناس

ــک. ــال	ذل ــی	و	امث ــدن	و	خودآگاه دی
ــه	 ــت	ک ــت	اس ــتاین	در	دس ــیاری	از	ویتگنش ــیرهای	بس تفس

ــد. ــی	کن ــاره	م ــا	اش ــه	آنه ــزء	ب ــه	ج ــی	ب کریپک

ــای  ــبک ه ــی و س ــازی زبان ــا، ب ــان، معن ب( زب
ــی زندگ

قســمت	هایــی	از	کتــاب	تحقیقاتــی	فلســفی	کــه	بــه	ماهیــت	
ــای	آن	 ــهورترین	بخــش	ه ــاال	مش ــت	احتم ــوط	اس ــا	مرب معن

اســت.	یکــی	از	انــدک	تصریحــات	ویتگنشــتاین	در	ایــن	بــاب	
ــرار	اســت: ــن	ق از	ای

»در	اغلــب	مــواردی	کــه	از	واژه	معنــا	اســتفاده	مــی	کنیــم،	مــراد	
از	معنــای	واژه	کاربــرد	آن	در	زبــان	اســت.«

مفســران	زیــادی	معتقدنــد	منظــور	از	عبــارت	بــاال	رد	برداشــت	
ــدی	 ــا	»فرآین ــی«	ی ــی	درون ــه	»حالت ــه	مثاب ــا	ب ــنتی	از	معن س
درونــی«	اســت.	توصیــف	هــای	متفاوتــی	شــده	اســت	از	آن	امر	
مســتور	ذهنــی	و	خصوصــی	کــه	ویتگنشــتاین	در	صــدد	نفی	آن	
اســت.	قــدر	مســلم،	وی	در	صــدد	ابطــال	بــاوری	اســت	کــه	بــه	
غلــط	تبدیــل	بــه	نظریــه	شــده	و	مــی	گویــد	هنــگام	اســتعمال	
ــا	فرآینــدی	ذهنــی	و	درونــی	پدیــد	مــی	آیــد	 الفــاظ،	حالتــی	ی
ــن	 ــن	و	ای ــرده	ذه ــر	پ ــزی	ب ــور	چی ــت	از	ظه ــارت	اس ــه	عب ک

همــان	معناســت:
ــم	از	 ــرده	ای	ضخی ــم	در	پشــت	پ ــی	کنی ــب	کوشــش	م »مرت
ــا	آن	ممــاس	مــی	شــویم،	 مالبســات	همــراه	ادراک	کــه	اول	ب
فرآینــدی	ذهنــی	را	بیابیــم	کــه	گمــان	مــی	کنیــم	گوهــر	ادراک	
را	تشــکیل	مــی	دهــد.	امــا	هرچــه	بیشــتر	مــی	کوشــیم	کمتــر	
موفــق	مــی	شــویم.	گویــی	کوشــش	الزم	و	کافــی	بــرای	ایــن	
منظــور	شــدنی	نیســت.	گیریــم	در	ورای	هــر	ادراکی	چیــزی	رخ	
دهــد	و	آن	را	بیابیــم	از	کجــا	معلــوم	کــه	آن	چیــز	گوهــر	ادراک	
ــم«	 ــی	فهم ــاال	م ــم	»ح ــی	گویی ــی	م ــد	وقت ــرا	بای ــد؟	چ باش
ــه	خاطــر	ایــن	کــه	 ــوده	باشــد	فقــط	ب ــد	ادراک	مســتور	ب فرآین
فهمیــدم؟	اگــر	ایــن	فرآینــد	بــه	واقــع	مســتور	بــوده	مــن	چگونه	
تشــخیص	دادم	کــه	چــه	چیــزی	را	بجویــم؟	گیــر	می	کنیــم.«	)	

ــاله	ویتگنشــتاین،	ص	153(. رس

ج( قواعد و پیروی از قواعد
بــه	نظــر	می	رســد	موضــوع	زبــان	و	تفاهم	ربــط	مســتقیمی	دارد	
بــا	موضــوع	کاربــرد	صحیــح	نشــانه	هــا	و	ایــن	یعنــی	ایــن کــه 
ــم  ــی در تفاه ــش اساس ــدی ) Normativity( نق هنجارمن
ــد. قادریــم تفاهــم کنیــم چــون نشــانه هایــی را  ــا مــی کن ایف
بــه کار مــی بریــم کــه مــا و مخاطبمــان یکســان مــی فهمیــم. 
افــزون بــر ایــن، نوعــی یکنواختــی در معنــا و ادراک هــم در کار 
اســت، ناچــار نیســتیم هــر بــار کــه از نشــانه ای اســتفاده مــی 
ــه در  ــان اســت ک ــول آن هم ــه مدل ــم ک ــح بدهی ــم توضی کنی

کاربــرد قبلیمــان بــود. نیــاز نداریــم نظامــی از بازنمایــی نمادین 
اختــراع	 مرتــب	 را	  )Symbolic Representation(

کنیــم.
ــوع	 ــفی،	موض ــات	فلس ــاب	تحقیق ــا	۲4۲	کت ــتار	138	ت از	جس
ــانه	 ــک	نش ــرد	ی ــود.	کارب ــی	ش ــل	م ــد	تحلی ــروی	از	قواع پی
ــای	 ــتفاده	از	آن	در	کاربرده ــم	نشــانه	و	اس ــان،	فه در	طــول	زم
مکــرر	بعــدی	بررســی	مــی	شــود	و	ویتگنشــتاین	در	تبییــن	فهم	
معنــای	نشــانه	و	اســتعمال	آن	در	آینــده	بــا	ایــن	مســاله	مواجــه	

ــود: ــی	ش م
ــه	مــن	مــی	گویــد	مکعــب	مــن	معنایــش	را	 »وقتــی	کســی	ب
ــام	 ــم،	تم ــی	فهم ــن	آن	را	م ــی	م ــا	وقت ــی	آی ــم.	ول ــی	فهم م

ــد؟« ــی	آین ــم	م ــه	ذهن ــن	واژه	ب ــای	ای کاربرده
در	جای	دیگری	نیز	می	گوید	)	صفحه	151(:

»کســی	اعــدادی	را	پشــت	ســر	هــم	مــی	نویســد.	کســی	دیگــر	
ــر	توالــی	 او	را	تماشــا	مــی	کنــد	و	مــی	کوشــد	قانــون	حاکــم	ب
ــد:«	 ــی	گوی ــرد	م ــف	ک ــی	کش ــد.	وقت ــف	کن ــداد	را	کش آن	اع
ــی	و	درک	 ــن	توانای ــم«.	ای ــه	اش	را	بگوی ــم	بقی ــی	توان ــاال	م ح
در	لحظــه	رخ	مــی	دهــد.	ببینیــم	ایــن	چیســت	کــه	در	لحظــه	

ــد.« ــی	ده رخ	م
ــک	نشــانه	 ــدن	ی ــه	فهمی ــن	اســت	ک منظــور	ویتگنشــتاین	ای
یعنــی	فهمیــدن	اســتعمال	آن.	اســتعمال	نشــانه	در	گــرو	پیروی	
از	یــک	قاعــده	اســت.	توانایــی	بــه	کار	بــردن	نشــانه	)فهمیــدن	
ــدن،	کار	 ــن	فهمی ــن	نظــر	یــک	معماســت	کــه	ای نشــانه(	از	ای
یــک	بــار	و	دو	بــار	و	چنــد	بــار	نیســت.	وقتــی	نشــانه	ای	را	بــه	
ــری	و	 ــه	کار	بب ــه	ب ــی	آن	را	چگون ــی	دان ــدی	م ــتی	فهمی درس
ایــن	متضمــن	مطلــب	دیگــری	اســت؛	در	آینــده	هــم	همــواره	

آن	نشــانه	را	مــی	فهمــی.

د( هنجارمندی: قواعد و زبان خصوصی
اکنــون	کــه	دانســتیم	معنــای	یــک	نشــانه	متضمــن	اســتعمال	
آن	نیــز	هســت،	ایــن	مســاله	بــروز	مــی	کنــد	کــه	فهــم	چیــزی	
ــه	 ــت	چ ــی	اس ــح	مبتن ــتعمال	صحی ــده	و	اس ــه	آین ــاس	ب اس

ــای	مــی	دهــد. معن
ایــن توانایــی بــا خصلــت »آینــده – مرکــزی« آن نمــی توانــد 
از	یــک	حالــت	ذهنــی	منعــزل	و	مســتقل	تشــکیل	یافتــه	باشــد.	

قواعد و زبان خصوصی، قرائت کریپکی از ویتگنشتاین
سید مهدی دزفولی
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شـــت ا د د یا

چنیــن	چیــزی	نمــی	توانــد	ماهیت	معنــا	را	تشــکیل	دهــد.	تصور	
ایــن	کــه	فهــم	قاعــده	شــئی	اســت	از	اشــیاء	عالــم	و	مســتقل	از	

دیگــر	اشــیاء،	دســت	کــم	تصــور	بســیار	بعیــدی	اســت.
مشــهور	اســت	کــه	در	پاراگــراف	هــای	۲43	تــا	۲۷5	تحقیقــات	
فلســفی،	ویتگنشــتاین	بــه	موضــوع	زبــان	خصوصــی	پرداختــه	
اســت.	یــک	قرائــت	از	ایــن	بخــش	کتــاب	ایــن	اســت	کــه	وی	
دلیلــی	روشــن	و	ســاده	بــرای	اثبــات	دیــدگاه	ذهنــی	گرایــان	در	
ــدگاه	 ــن	دی ــرای	رد	ای ــه	الزم	را	ب ــا	زمین ــی	آورد	ت ــا	م ــاب	معن ب
ــی	 ــق	و	مفصل ــا	شــرح	دقی ــراف	ه ــن	پاراگ ــد.	در	ای ــم	کن فراه
آمــده	اســت	از	مثــال	نقضــی	کــه	علیــه	مخالفــان	ذهنــی	گرایی	

مــی	تــوان	آورد.		البتــه	جــواب	آن	نیــز	بیــان	شــده	اســت.
پیونــد	میــان	مالحظــات	ویتگنشــتاین	در	بــاب	زبــان	خصوصی	
ــه	 ــدی	دارد	ک ــگاره	هنجارمن ــه	در	ان ــد،	ریش ــروی	از	قواع و	پی
ــع	 ــس	رفی ــا	جایگاهــی	ب ــت	معن ــاره	ماهی در	پژوهــش	وی	درب
یافتــه	اســت.	در	ایــن	پاراگــراف	هــا	قصــد	دارد	نشــان	دهــد	کــه	
اســتداللی	کــه	بــرای	زبــان	خصوصــی	بیــان	شــده	اســت	اگــر	
عیــن	تناقــض	نباشــد	دســت	کــم	نتایــج	متناقــض	بــه	بــار	مــی	
ــد	 ــم	نخواه ــود	شــخص	ه ــان	خصوصــی	را	خ ــان	زب آورد.	چن
فهمیــد	)	ص	۲5۷(	زیــرا	در	زبــان	خصوصــی	و	فهــم	خصوصی،	

ــدن	منتفــی	مــی	 ــه	ظاهــر	فهمی ــدن	حقیقــی	و	ب ــز	فهمی تمای
ــی	مــی	شــود	و	 ــان	قربان ــدی	زب ــن	ســان،	هنجارمن شــود.	بدی
ایــن	نــا	پذیرفتنــی	اســت	چــون	پیــروی	از	قاعــده	آن	را	اقتضــا	
ــان	راســتینی	داشــته	باشــیم	کــه	 ــدارد	زب ــکان	ن ــد.	ام مــی	کن
شــرایط	کاربــرد	آن	خالــی	از	عنصــر	هنجارمنــدی	باشــد	و	زبــان	

خصوصــی	چنیــن	چیــزی	اســت.

پارادوکس شکاک
در	پیشــگفتار	کتــاب	رویکــرد	ویتگنشــتاین	بــه	پیــروی	از	قواعد	
ــیرش	از	 ــه	تفس ــد	ک ــی	نویس ــی	م ــی	کریپک ــان	خصوص و	زب

ــه	دیــد	)	1۹8۲:5(: ویتگنشــتاین	را	بایــد	ایــن	گون
»مجموعــه	ی	مســائل	و	دالیلــی	کــه	مــن	در	خــالل	خوانــدن	
آثــار	ویتگنشــتاین	بــه	دســت	آورده	ام	...	ایــن	مقالــه	را	نــه	شــرح	
ــد	 ــه	شــرح	اســتدالل	کریپکــی	بای اســتدالل	ویتگنشــتاین	و	ن
پنداشــت	بلکــه	بایــد	شــرح	اســتدالل	ویتگنشــتاین	آن	چنــان	
ــاد	 ــاله	ای	ایج ــرای	او	مس ــته	و	ب ــر	گذاش ــی	اث ــر	کریپک ــه	ب ک

کــرده	اســت،	محســوب	کــرد.«
ــا	ایــن	مدعــا	آغــاز	مــی	کنــد	کــه	اســتدالل	زبــان	 کریپکــی	ب
ــده	 ــروی	از	قاع ــوع	پی ــل	موض ــد	ذی ــا	»بای خصوصــی	را	اساس

ــد.« فهمی
بــرای	توضیــح	و	تقویــت	بیشــتر	اشــکال	شــکاک،	کریپکی	ســه	
معیــار	را	کــه	ممکــن	اســت	در	تعییــن	معنی	بــه	کار	رود	بررســی	
ــوان	یافــت	و	هیــچ	 ــد.	او	معتقــد	اســت	چهارمــی	نمــی	ت میکن
یــک	از	ایــن	ســه	معیــار	هــم	دردی	را	دوا	نمــی	کنــد	و	در	نتیجه	
اشــکال	شــکاک	بــه	قــوت	خــود	باقــی	و	چشــم	انتظــار	راه	حلی	
اســت.	راه	حلــی	کــه	کریپکــی	معتقــد	اســت	ویتگنشــتاین	برای	

ایــن	اشــکال	یافتــه	جنجــال	فراوانــی	بــر	پــا	کــرده	اســت.
آن	ســه	چیــز	کــه	ممکن	اســت	ماهیــت	فهــم	و	معنا	را	تشــکیل	
دهنــد	از	نظــر	کریپکــی	عبــارت	انــد	از:	کاربــرد	عملــی	نشــانه،	
ــا	درون	 ــرد	نشــانه	کــه	ب ــا	کارب ــت	هــای	آگاهــی	همــراه	ب حال
ــه(	 ــل	تجرب ــات	)	از	قب ــنخ	کیفی ــهود	و	از	س ــل	ش ــری	قاب نگ

ــرد	نشــانه. ــه	کارب ــش	ب هســتند	و	ســرانجام،	گرای
تفســیر	کریپکــی	از	ویتگنشــتاین	بیــش	از	آثــار	دیگــر	او،	مثــال	
ــات	و،	نامگــذاری	و	ضــرورت،	مناقشــه	 ــاب	منطــق	موجه در	ب

برانگیــز	بــوده	اســت.
ــن	تفســیر،	اصطــالح	 ــد	کــه	کریپکــی	در	ای ــه	ان بســیاری	گفت
خصوصــی	را	بــه	معنــای	فــردی	در	مقابــل	جمعــی	یــا	عمومــی	
مــی	گیــرد.	روشــن	نیســت	کــه	ایــن	برداشــت	را	مدلــل	ســاخته	
یــا	نــه،	لکــن	برداشــت	دیگری	هــم	ممکــن	اســت	کــه	اتفاقات	
پذیرفتنــی	تــر	مــی	نمایــد.	یــک	تفســیر	متفــاوت	ایــن	اســت	
کــه	بگوییــم	ایــن	ســخن	کریپکــی	صحیــح	اســت	کــه	مثــال	
ویتگنشــتاین	از	واژگان	دال	بــر	حــس	در	بحــث	زبــان	خصوصی،	
ذکــر	یــک	نمونــه	از	مطلــب	عــام	تــری	اســت	امــا	ایــن	مقــدار	
کافــی	نیســت	بــرای	اســتنتاج	او	دائــر	بــر	اینکــه	جامعــه		اهــل	

زبــان	اســت	کــه	کار	معنــا	بخشــی	را	انجــام	مــی	هــد.
در	تفســیری	بدیــل	مــی	تــوان	گفــت	ویتگنشــتاین	آن	قــدر	بــر	
ــد	نکــرده	اســت	 ــز	و	تاکی ــان	تمرک ــه	اهــل	زب ــگاره	ی	جامع ان
ــق	 ــارت	او	دقی ــد.	عب ــی	ده ــبت	م ــه	او	نس ــی	ب ــه	کریپک ک
اســت	آن	جــا	کــه	تاکیــد	مــی	کنــد	زبــان	فعالیتــی	اســت	کــه	
ــد	و	 ــدان	دســت	مــی	زننــد	کــه	قصــد	مفاهمــه	دارن کســانی	ب
بافــت	متــن	بســیار	اهمیــت	دارد.	امــا	یــک	قرائــت	دیگــر	از	او	
ممکــن	)	و	احتمــاال	طبیعــی	تــر(	اســت.	در	ایــن	قرائــت،	نفــی	
ــه	 ــخصی	و	ب ــرادی	و	ش ــور	انف ــه	ط ــا	ب ــه	معن ــدار	ک ــن	پن ای
تنهایــی	تعییــن	مــی	شــود	و	ارائــه	نظریــه	جایگزیــن	آن	بــر	پایه	
جامعــه	–	محــوری،	کانــون	توجــه	نیســت	بلکــه	مقصــود	اصلی	
ویتگنشــتاین	رد	نظریــه	ای	اســت	کــه	معنــا	را	تصویــر	ذهنــی	و	
درونــی	بــه	حســاب	مــی	آورد	و	بــرای	روشــن	شــدن	ایــن	نکتــه	
اســت	کــه	بــه	توضیــح	حقیقــت	فهــم	و	ماهیــت	معنــا	بــه	منزله	
پیــروی	از	قاعــده	کــه	متضمــن	انــگاره	هنجارمنــدی	اســت	می	
پــردازد.	ظاهــرا	مــی	خواهــد	بگویــد	هنجارمنــدی	نمــی	توانــد	
امــری	ذهنــی	و	درونــی	و	مســتور	باشــد	چــرا	کــه	در	آن	صــورت	
بیــن	پیــروی	حقیقــی	از	قاعــده،	و	پنــدار	پیــروی	فرقــی	نمــی	

ــد. مان
ــاالت	 ــان	و	مق ــفه	زب ــون	فلس ــث	پیرام ــال،	مباح ــر	ح ــه	ه ب
لودویــگ	ویتگنشــتاین	در	ایــن	بــاره	فــروان	اســت	امــا	تفســیر	
ــق	و	 ــر	عمی ــت	نشــان	از	تاثی کریپکــی	از	ویتگنشــتاین	در	نهای
ــر	 ــال	اخی ــان	در	شــصت	س ــن	و	زب ــر	فلســفه	ذه اساســی	او	ب
دارد.	اگــر	معیــار	عظمــت	یــک	فیلســوف	میــزان	توجهــی	بایــد	
کــه	آثــار	و	ابتکارهــا	و	تاثیــر	او	برانگیختــه	چــه	در	مخالــف	و	چه	
در	موافــق	خــود،	بــی	شــک	کریپکــی	فیلســوفی	بــزرگ	اســت.	
ــه	شــمار	مــی	رود	و	مــورد	 ــع	اساســی	ب ــار	منتشــره	او	از	مناب آث

ــد. بحــث	و	بررســی	و	مناقشــه	قــرار	مــی	گیرن
عالقمنــدان	بــه	مباحث	فلســفه	زبــان	و	شــرح	هــای	کریپکی	به	
نظــرات	و	نوشــته	هــای	ویتگنشــتاین	در	ایــن	بــاب،	مــی	تواننــد	
بــا	مراجعــه	به	کتــاب	کنســلو	پرتــی	ترجمــه	دکتــر	حســین	واله	
ــب	 ــان	انتشــارات	هرمــس	مطال و	همچنیــن	کتــاب	فلســفه	زب

بیشــتر	و	عمیــق	تــری	را	ایــن	بــاره	مطالعــه	نماینــد.
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شـــت ا د د یا

زادگان،  مهدوی  داوود  االسالم  حجت 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در یادداشتی مناظره 
و  نقد  را  شبستری  مجتهد  محمد  طلبی 
بررسی کرده است که در ذیل می آید:

وقتـی	می	شـنویم	کـه	جنـاب	مجتهد	شبسـتری	
مراجـع	تقلیـد	را	بـه	مناظره	علمـی	دعـوت	کرده	
اسـت؛	بـا	خـود	دربـاره	ایشـان	چنیـن	قضـاوت	
می	کنیـم	کـه	او	اهـل	گفت	وگـو	علمـی	اسـت	
و	طـرف	مقابـل	از	مناظـره	طفـره	مـی	رود.	امـا	به	
راسـتی	آیـا	مجتهـد	شبسـتری	اهـل	گفت	وگو	با	
دگراندیشـان	خـود	اسـت.	تـا	چـه	انـدازه	داوری	
گفته	هـای	 متـن	 بـه	 مسـتند	 وی	 نقدهـای	 و	
دگراندیشـانش	اسـت.	بهتر	اسـت	پیش	از	پاسـخ	
به	این	سـوال،	نگاهی	به	آثار	شبسـتری	بیافکنیم.	
مهم	تریـن	اثـر	انتقـادی	وی	کتـاب	»نقـد	قرائت	
رسـمی	از	دیـن«	)13۷۹(.	اغلـب	مطالـب	ایـن	
کتاب،	متـن	تصحیح	شـده	سـخنرانی	و	مصاحبه	
اسـت	و	بخـش	کمـی	از	ایـن	اثـر	54۲	صفحه	ای	

اسـت. تالیفی	
او	در	پیشـگفتار	کتـاب،	دگـر	اندیشـان	خـود	یـا	
همـان	حامـالن	قرائت	رسـمی	از	دیـن	را	اینگونه	
معلـوم	کـرده	اسـت:	»در	کشـور	مـا	منظـور	از	
»قرائـت	رسـمی	از	دیـن«	)اسـالم(	قرائتی	اسـت	
کـه	از	تریبون	هـای	رسـمی	و	نیمه	رسـمی	ابالغ	
چنیـن	 را	 تریبون	هـا	 ایـن	 می	تـوان	 می	شـود.	
اسـالمی،	 جمهـوری	 سـیما	 و	 صـدا	 برشـمرد:	
اکثـر	خطبه	هـا	و	پیـش	خطبه	هـای	نمـاز	جمعه،	
اکثـر	روزنامه	هـا	و	نشـریات	وابسـته	بـه	مقامـات	
حکومـت،	بسـیاری	از	کتاب	هـا	و	مقـاالت	کـه	
بـرای	توجیـه	دینـی	جهـت	گیری	هـا	و	تصمیـم	
نوشـته	 مدیریـت	کشـور	 در	 گیری	هـای	کالن	
می	شـود....«	)13۷۹:	8(.	از	ایـن	تعریف	سـلیقگِی	
نامعقـول	بـا	اغماض	گـذر	کـرده	به	اصل	مسـأله	

می	پردازیـم.
وقتــی	بــه	نمایــه	کتــاب	»نقــد	قرائــت	رســمی	از	
ــام	از	 ــه	ن ــر	از	دو	س ــم	غی ــر	می	افکنی ــن«	نظ دی
شــخصیت	های	علمــی	متعلــق	بــه	تریبون	هــای	
رســمی	و	نیمــه	رســمی،	نــام	دیگــری	مشــاهده	
ــه	 ــبت	ب ــام	نس ــد	ن ــن	چن ــرار	ای ــم.	تک نمی	کنی
عناوینــی	ماننــد	اعالمیه	حقوق	بشــر،	پلورالیســم	
ــه		 ــن	ب ــت.	باوصــف	ای ــز	اس ــی	ناچی و	دموکراس
ــا	ببینیــم	 همــان	چنــد	مــورد	رجــوع	می	کنیــم	ت
خوانــش	مجتهــد	شبســتری	از	متــن	ایــن	افــراد	
ــه	اســت.	ایــن	را	هــم	متذکــر	شــویم	کــه	 چگون
ــی	 ــتری	را	در	بررس ــی	شبس ــدگاه	هرمنوتیک دی
ــه	 ــون	ب ــم.	چ ــت	نمی	دهی ــش	وی	را	دخال خوان
عقیــده	وی	در	فهــم	و	تفســیر	متــن	پنــج	مســأله	
دخالــت	دارد:	1.	پیــش	فهم	هــا	یــا	پیــش	دانســته	
مفســر	)دور	هرمنوتیکــی(؛	۲.	عالیــق	و	انتظارات	
ــش	های	وی	از	 ــر؛	3.	پرس ــده	مفس ــت	کنن هدای
تاریــخ؛	4.	تشــخیص	مرکــز	معنــای	متنو	تفســیر	
متــن؛	5.	ترجمــه	متــن	در	افــق	تاریخــی	مفســر.	
شبســتری	ایــن	پنــج	مســأله	را	مقومات	تفســیر	و	
فهــم	متــن	دانســته	اســت	)هرمنوتیک،	کتــاب	و	

ــو،	چ	چهــارم:	1۷(. ســنت،	13۷۹،	طــرح	ن

ــز	 ــل	پرانت ــی	را	داخ ــای	هرمنوتیک ــن	مبن ــا	ای م
ــیر	 ــل	و	تفس ــه	تحلی ــاس	آن	ب ــر	اس ــته	ب گذاش
ــرا	 ــم.	چ ــتری	نمی	پردازی ــد	شبس ــاب	مجته کت
کــه	اگــر	بخواهیــم	چنیــن	کنیــم،	گمــان	نداریــم	
متــن	وی	تــاب	نقدمــان	را	داشــته	باشــد	بــه	هــر	

ــت. ــغ	دودم	اس ــک،	تی ــال،	هرمنوتی ح
عنــوان	بخــش	اول	کتــاب	»نقــد	قرائــت	رســمی	
ــت	رســمی	از	 ــارت	از	»بحــران	قرائ ــن«	عب از	دی
ــده	 ــکیل	ش ــل	تش ــه	فص ــت	و	از	س ــن«	اس دی
اســت.	آیــا	ایــن	متــن	بحــران	زده	)قرائــت	
رســمی	از	دیــن(	در	تحلیــل	مفســر	متــن	حضــور	
ــت	 ــوان	روی	آن	دس ــه	بت ــه	ای	ک ــه	گون دارد.	ب
ــبی	 ــایه	و	ش ــط	س ــل	اول	فق ــت؟	دو	فص گذاش

متــن	بحــران	زده	را	می	بینیــم.
بـا	 سـازگار	 اساسـی	 قانـون	 وی	 اعتقـاد	 بـه	
واقعیت	های	جهان	معاصر	و	انسـانی	تدوین	شـده	
بـود	»وقتی	مراجـع	تقلید	بـه	قانون	اساسـی	رأی	
می	دادنـد	تصـّور	همـگان	این	بـود	کـه	آن	ها	هم	
ایـن	ارزش	ها	را	پذیرفته	اند	و	پیام	سیاسـی	اسـالم	
بـه	صورتـی	سـازگار	بـا	واقعیت	هـای	عصرحاضر	
درک	می	کننـد«	)13۷۹:	۲8(.	ایـن	تصور	همگان	
کـه	شبسـتری	هـم	یکـی	از	آنـان	اسـت،	چگونه	
بدسـت	آمده	اسـت؟	آیـا	از	مطالعه	متـن	مذاکرات	
مجلـس	خبـرگان	تدویـن	قانـون	اساسـی	معلوم	
گشـته	اسـت؟	آیـا	از	خوانـش	سـخنان	مراجـع	
تقلید	آن	زمان	بدسـت	آمده	اسـت؟	خیـر.	مجتهد	
شبسـتری	راه	سـهل	تـری	را	بـرای	نشـان	دادن	
بحـران	زدگـی	قرائـت	رسـمی	از	دیـن	را	انتخاب	
می	کنـد	و	آن	قرائـت	حاضـر	در	صحنه	اسـت.	به	
زعـم	وی،	در	آن	زمـان	دو	قرائـت	وجـود	داشـت:	
قرائتـی	کـه	حاکمیـت	ملـت	و	حقـوق	افـراد	بـا	
اسـالم	را	سـازگار	می	دانـد	و	قرائتـی	که	ناسـازگار	
می	خوانـد	و	البتـه	قرائـت	دوم	در	اقلیـت	بودنـد	و	
کسـی	به	سـخنان	آنان	گـوش	نمی	دادنـد.	در	این	
میـان	قرائـت	رسـمی	حکومتـی	از	اسـالم	وجـود	
نداشـت	)ه	مـان:	۲۹(.	اما	آیـا	ایـن	دو	قرائت	حاضر	
در	صحنـه	آن	روز،	متنـی	هـم	دارد	که	شبسـتری	
مبتنی	بـر	آن	متن	گفته	اسـت	که	تصـور	همگان	
چنین	بوده	اسـت؟	متاسفانه	شبسـتری	هیچ	متنی	
را	ارایـه	نمی	کنـد.	پـس	می	تـوان	گفـت	کـه	این	
تصـور	همگان	در	مظـاّن	تلقی	خودبنیادانه	مفسـر	

ست. ا
خوشـبختانه	شبسـتری	در	فصـل	سـوم	از	بخش	
اول	کتـاب	خـود	بـه	متنـی	از	»طّراحـان	قرائـت	
رسـمی	از	دیـن«	اسـتناد	کـرده	اسـت.	ایـن	متن	

از	فیلسـوف	معاصـر	آیـت	اهلل	مصبـاح	یـزدی	و	
درباره	قلمرو	دین	اسـت.	شبسـتری	بعـد	نقل	متن	
در	مقـام	نقـد	آن	برآمـده		همـان	مقومات	تفسـیر	
متـن	را	پیـش	می	کشـد	کـه	چـرا	گوینـده	)آیـت	
اهلل	مصبـاح	یـزدی(	در	بحث	قلمـرو	دین	توجهی	
بـه	آن	ها	نکرده	اسـت؟	حـاال	از	کجا	بایـد	دریافت	
کـه	متن	توجهـی	به	این	مقومات	نداشـته	اسـت؟	
اگـر	بایـد	از	خود	متـن	معلـوم	کرد	که	شبسـتری	
بـه	آن	تصریـح	نکـرده	اسـت	و	فقط	گفته	اسـت:	
»در	متـن	فـوق	کـه	آن	را	بـه	تفصیل	نقـل	کردم،	
نظریاتـی	وجـود	دارد	که	به	وضوح	نشـان	می	دهد	
صاحـب	آن	متـن	هیـچ	توجهـی	بـه	فرآینـد	فهم	
و	تفسـیر	متـون	و	نقـش	پیـش	فهم	هـا	و	پیـش	
فرض	هـای	اجتنـاب	ناپذیـر	مفسـران	در	فهـم	و	
تفسـیر	متـون	دینی	نـدارد	)ه	مـان:	45(.	حـال	که	
شبسـتری	بـرای	قضاوتـش	)بی	توجهـی	ماتن	به	
فرآیند	فهم	و	تفسـیر	متون(	هیچ	شـاهدی	از	متن	
ماتـن	نیاورده	اسـت،	البـد	از	بیـرون	متن	بـه	این	
تفطن	دسـت	یافته	است.	ولی	متاسـفانه	از	رعایت	
ایـن	قاعده	تفسـیری	از	سـوی	شبسـتری	محروم	
هـم	هسـتیم.	چـون	بـه	خواننـده	نمی	گویـد	کـه	
چگونـه	به	این	قضاوت	درباره	متن	رسـیده	اسـت.	
در	اینجـا	بـرای	کشـف	حقیقت	تنها	یـک	احتمال	
باقـی	می مانـد – البتـه تا وقتـی که شبسـتری به 
مـا نگویـد چگونه بـه این چنیـن قضاوتـی درباره 
متن رسـیده اسـت – و آن تصور خـود بنیادانه وی 
از متـن اسـت. متن خـالف پیش فهم	هـا	و	پیش	
فرض	های	مِن	مفسـر	اسـت؛	پس	ماتـن	توجهی	

بـه	فرآینـد	فهم	و	تفسـیر	متون	نداشـته	اسـت.
شبســتری	گمــان	کــرده	بــا	ایــن	مقــدار	از	
ــد	و	در	 ــد	کن ــن	را	نق ــته	مت ــث	توانس ــرح	بح ط
ــاله	 ــه	دو	مس ــخ	ب ــه	از	پاس ــال	زیرکان ــن	ح عی
ــی	کــرده	اســت.	مســاله	اول	پرســش	 شــانه	خال
ــر	در	 ــت.	مفس ــن	اس ــر	مت ــی	از	مفس هرمنوتیک
اینجــا	خــود	شبســتری	اســت	و	نــه	ماتــن.	پــس،	
ــه	 ــن	ب ــرای	فهــم	مت ــا	ب ــد	او	پاســخ	دهــد	آی بای
ــه؟	 ــا	ن ــرده	ی ــه	ک ــن	توج ــیر	مت ــات	تفس مقوم
ــت	 ــکالی	اس ــار	اش ــتری	گرفت ــن	شبس ــر	ای بناب
کــه	ماتــن	را	بــا	همــان	اشــکال	نقــد	کــرده	بــود.	
ــت.	 ــن	اس ــیر	مت ــم	و	تفس ــاله	دوم،	فه ــا	مس ام
ــه	 ــه	ب ــن،	توج ــیر	مت ــتری	در	تفس ــاً	شبس فرض
آن	مقومــات	داشــته	اســت	ولــی	کــو	آن	تفســیر	
ــت.	 ــده	اس ــن	نش ــد	مت ــاً	وارد	نق ــن؟	او	اساس مت
بلکــه	بــه		همــان	نقــد	ماتــن	بســنده	کرده	اســت	
ــده	 ــی	مان ــان	دســت	نخــورده	باق ــن	همچن و	مت

اســت.	اصــاًل	متــن	در	نقــد	شبســتری	بــه	فهــم	
در	نیامــده	اســت.	صــرف	اینکــه	ماتــن	توجهــی	
بــه	مقومــات	هرمنوتیکــی	نداشــته	اســت،	بــرای	

ــی	نیســت. ــن	کاف ــم	مت فه
بخــش	دوم	کتــاب	»نقــد	قرائــت	رســمی	از	
ــد	 ــی	جدی ــم	سیاس ــوان	»مفاهی ــا	عن ــن«	ب دی
ــدارا	و	 ــه	بحــث	م ــوط	ب و	ســنت	اســالمی«	مرب
ــت.	در	 ــالم	اس ــا	اس ــبت	آن	ب ــی	و	نس دموکراس
ایــن	بخــش	هــم	هیــچ	نشــانی	از	متــن	)اســالم	
ــط	 ــده	نمی	شــود.	وی	فق ــاب	و	ســنت(	دی ــا	کت ی
در	مقــام	نقــد	قرائــت	رســمی	از	دیــن	بــه		همــان	
ــرده	 ــل	ک ــن	را	نق ــه	مت ــی	س ــه	قبل ــیوه	نمون ش
ــات	آن	ســه	 ــدی	مدعی ــع	بن ســپس	ضمــن	جم
ــان	 ــه	آن ــد	ک ــخ	می	ده ــور	پاس ــن	ط ــن،	ای مت
ــت	 ــان	برداش ــا	چن ــد	و	م ــتی	دارن ــن	برداش چنی
ــر	بخــش	دوم	 ــوان	فصــل	آخ ــان:	143(.	عن )ه	م
ایــن	کتــاب،	»مفاهیــم	سیاســی	جدیــد	و	قانــون	
ــر	 ــران«	اســت.	شبســتری	بی	آنکــه	ب اساســی	ای
ــه	متــن	 ــرای	مدعیاتــش	ب خــود	الزم	بداندکــه	ب
ــه	آن	 ــتند	ب ــده	مس ــک	ش ــی	نزدی ــون	اساس قان
ــوق	 ــدرن	مانندحق ــم	م ــد،	مفاهی ــخن	بگوی س
ــوا،	آزادی	 ــک	ق ــت،	تفکی ــق	حاکمی ــت،	ح مل
مطبوعــات،	آزادی	تحــزب،	آزادی	اجتماعــات	وارد	
قانــون	اساســی	شــده	اســت	و	مهــر	تاییــد	دینــی	
ــد	 ــان:	18۶(.	وی	الزم	نمی	دان ــورده	اســت	)ه	م خ
کــه	ایــن	مفاهیــم	در	متــن	قانــون	اساســی	

ــود. تفســیر	ش

جمع بندی
بــه	هــر	روی،	مجتهــد	شبســتری	در	نقــد	قرائــت	
ــو	رو	 ــدرت	وارد	گفت	وگ ــه	ن ــن	ب ــمی	از	دی رس
ــه	 ــم	ک ــواردی	ه ــت.	م ــده	اس ــن	ش ــا	مت درو	ب
بــه	متــن	نزدیــک	شــده	اســت،	بــه	نحــو	تحلیــل	
ــیر	 ــاس	تفس ــر	اس ــه	ب ــت	بلک ــوده	اس ــن	نب مت
خودبنیادانــه	وارد	گفت	وگــو	شــده	اســت.	در	
ــو	 ــن،	گفت	وگ ــا	مت ــن	نحــو	مواجهــه	ب ــع،	ای واق
ــر	ایــن	 ــا	متــن.	ب ــه	ب ــا	خــود	اســت	و	ن مفســر	ب
ــا	 ــتری	ب ــت	شبس ــن	اس ــه	ممک ــاس،	چگون اس
ــوان	 ــود،	می	ت ــره	ش ــو	مناظ ــی	وارد	گفت	وگ کس
ــان	 ــره	ای	می ــن	مناظ ــر	چنی ــه	اگ ــدس	زد	ک ح
ــی	 ــع	دین ــی	از	مراج ــا	یک ــتری	ب ــد	شبس مجته
یــا	هــر	کــس	دیگــری	اتفــاق	افتــد،	چــه	پیــش	
خواهــد.	آن	مناظــره	شــروع	نشــده	خاتمــه	
ــن	 ــنیدن	اولی ــد	ش ــتری	بع ــرا	شبس ــد.	زی می	یاب
ــرد	و	 ــد	ک ــه	رو	خواه ــره	ب ــرف	مناظ ــخن	ط س
ــات	تفســیر	 ــه	مقوم ــد	»شــما	بی	آنکــه	ب می	گوی
و	فهــم	توجــه	کنیــد	وارد	تفســیر	اســالم	شــده	اید	
ــت	 ــک	درس ــش	هرمنوتی ــت	دان ــن	از	جه و	ای
ــًا	 ــد:	نهایت ــن	را	نگوی نیســت	و	الســالم«.	اگــر	ای
ــما	 ــم	و	ش ــور	می	فهمی ــا	اینط ــتَ	م ــد	گف خواه
طــور	دیگــر.	امــا	او	هرگــز	بــا	طــرف	مقابــل	وارد	
گفت	وگــوی	انتقــادی	نخواهــد	شــد.	در	حالــی	که	
مناظــره	نظــر	افکنــدن	بــه	محتــوای	فهــم	مقابل	
اســت.	ایــن	گونــه	اســت	کــه	می	گوییــم	دعــوت	
شبســتری	بــه	مناظــره	بــا	مراجــع	یــا	هــر	کــس	
دیگــر	را	نبایــد	جــدی	گرفــت.	چــون	عیــار	ایــن	

ــن	اســت. ــوت	پایی دع

یادداشتی از حجت االسالم مهدوی زادگان؛

عیار مناظره طلبی/ آیا شبستری اهل گفت وگو با دگراندیشان خود است؟
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شـــت ا د د یا

تأمــالت	هیدگــر	دربــاره	مــرگ	باعــث	شــد	تــا	پرســش	
ــاره	بــرای	متفکــران	وجهــی	پیــدا	کنــد	و	 از	مــرگ	دوب
ــاره	 ــن	ب ــتگان	در	ای ــه	آرای	گذش ــن		ک ــه	ای از	آن	جمل
مجــدداً	خوانــده	شــود.	مــرگ	البتــه	هنــوز	آنچنــان	کــه	
در	وجــود	و	زمــان	بــه	عنــوان	شــرط	تشــخص	دازایــن	
تلقــی	مــی	شــود،	در	فلســفه	محوریــت	نیافتــه	اســت،	
امــا	شــاید	توجــه	مجــدد	مــا	بــه	چیســتی	مــرگ	بتوانــد	
مبــداء	مشــترکی	را	بــرای	گفتگــوی	فلســفی	متفکرانــه	
ــی	 ــه	و	حت ــره	و	عامیان ــز	آن	از	گفتگوهــای	روزم و	تمیی
شبه-فلســفه	یا	فلســفه	ورزی	هــای	عامیانه	ایــن	روزگار	

ــم	آورد. فراه
مســلماً	الهــام	از	معنــای	مــرگ	در	فلســفه	هیدگــر	بــه	
ــران	ارزش	 ــایر	متفک ــدگاه	س ــه	دی ــت	ک ــا	نیس آن	معن
ــل	 ــن	اه ــددی	از	بی ــمندان	متع ــدارد.	اندیش ــی	ن بررس
ــون،	نیچــه،	 ــد.	افالط ــرگ	اندیشــیده	ان ــه	م فلســفه	ب

اونامونــو،	ارســطو،	لــکان،	مالصــدرا	و...	از	جملــه	فیلســوفانی	
هســتند	کــه	هــر	یــک	بــه	نوعــی	بــه	»مــرگ«	پرداختــه	انــد.	امــا	
شــاید	اگــر	مفهومــی	را	کــه	هیدگــر	طــرح	مــی	کنــد،	بــه	شــکل	
ــه	ایــن	نتیجــه	برســیم	کــه	اصــاًل	هــر	 موســعی	تفســیر	کنیــم،	ب
متفکــری	کــه	از	غرقــه	کــردن	خــود	در	زندگــی	عرفــی	پرهیــز	می	
کنــد،	بــه	نوعــی	از	مــرگ	پرســش	کــرده	اســت	و	مرگ-اندیــش	

ــت. ــده	اس ش
ــه	ســوِی- ــه	قــول	خــود	هیدگــر،	وجود-ب ــا	ب ــه	مــرگ	ی توجــه	ب
مــرگ )Sein-zum-Tode( نوعــی از بــودِن انســان و تجربه ای 
وجودشــناختی	در	انســان	اســت.	ایــن	وجــه	از	فلســفه	هیدگــر،	هــر	
چنــد	مــورد	توجــه	زیــادی	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بســیاری	معمــواًل	
در	جــرح	و	نقــد	آن	نوشــته	اند،	امــا	کمتــر	از	تفســیر	نظــری	جــدی	
ــی	 ــر،	یعن ــن	ام ــل	ای ــی	از	دالی ــاید	یک ــده	اســت.	ش ــوردار	ش برخ
کثــرت	نقدهــا	و	قلـّـت	تفاســیر	همدالنه،	نــه	صرفــاً	در	تعابیــر	مبهم	

هیدگــر	کــه	در	خــود	پدیــداِر	»مــرگ«	نهفتــه	باشــد.
بــرای	فهــم	مــرگ	از	نظــر	هیدگــر	بایــد	دقــت	کنیــم	کــه	هیدگــر	
از	مــا	انتظــار	دارد	بــه	چــه	چیــزی	توجــه	»نکنیــم«.	هیدگــر	از	مــا	
انتظــار	دارد	تفاســیر	شــایع	و	رایــج	اعــم	از	تفاســیر	علمــی	-مثــاًل	
ــا	از	دســت	دادن	کــدام	توانایی	هــا،	مــرده	 ایــن	کــه	بــدن	انســان	ب
ــه	 ــی	ب ــه	چــه	علــل	روان ــا	ایــن	کــه	انســان	ها	ب تلقــی	می	شــود	ی
ــز	تفاســیر	 ــی	دارد-	و	نی ــن	چــه	تأثیرات ــد	و	ای ــرگ	فکــر	می	کنن م
ــا	رهــا	کــردن	ایــن	تفاســیر	از	 ــه	دیگــر	را	رهــا	کنیــم.	مــا	ب عامیان
مــرگ،	چیــزی	را	از	دســت	نمی	دهیــم،	چــرا	کــه	آن	تفاســیر	
ــد	 ــش	خواهن ــف	نق ــای	مختل ــا	به	صورت	ه ــی	م ــواره	در	زندگ هم
ــی	 ــه	همگ ــیر	ک ــن	تفاس ــردن	ای ــا	ک ــا	ره ــا	ب ــه	م ــت،	بلک داش
 )vorhanden( مــرگ را تبدیــل بــه ابــژه ای پیِش-دســت
ــن	 ــه	م ــران«	را	ب ــرگ	»دیگ ــر	م ــول	هیدگ ــه	ق ــا	ب ــد،	ی کرده	ان
نشــان	می	دهنــد،	ایــن	امــکان	را	فراهــم	کرده	ایــم	کــه	بــه	مــرِگ	
خــود،	یعنــی	مرگــی	انضمامــی	بیندیشــیم.	اینجــا	معمــواًل	گفتــه	
می	شــود	کــه	مگــر	مــرِگ	بــراِی	خــوِد	مــن،	کــه	پدیــداری	اســت	
بــرای	آینــده،	قابل	دسترســی	اســت؟	وقتــی	مــرگ	برســد	کــه	مــن	

نیســتم	و	وقتــی	مــن	باشــم	کــه	مرگــی	نیســت!
ــر	 ــر	هیدگ ــت،	از	نظ ــأله	همین	جاس ــت	مس ــام	ظراف ــع	تم در	واق
هــر	پدیــداری	بایــد	بــه	نحــوی	تجربــه	شــود	تــا	از	آِن	خــود	شــود.	
پدیــدار،	زمانــی	فهمیــده	می	شــود	کــه	از	متــن	عالــِم	زندگــی	شــده	
ــه	 ــی	گفت ــود	آدم ــات	وج ــه	از	امکان ــر	آنچ ــود.	ه ــده	ش ــا	فهمی م
ــم – ــا می توانی ــی اســت کــه م ــا خواهــد شــد، امکانات می شــود ی
ــودن آن را لحــاظ نکنیــم  ــد نادرســت باشــد- انضمامــی ب هــر چن
ــه آن  ــه خــود ب ــاط ب ــه شــکل انتزاعــی و یــک مفهــوم بی ارتب و ب
ــورت	 ــرس	را	به	ص ــد	ت ــما	می	توانی ــال	ش ــرای	مث ــم.	ب ــگاه	کنی ن
ــرِس	 ــد،	ت ــد	و	بع ــف	کنی ــی	در	روانشناســی	تعری ــک	مفهــوم	کل ی
ــد.	 ــی	کنی ــرس،	معرف ــق	آن	ت ــی	از	مصادی ــوان	یک ــود	را	به	عن خ

امــا	دربــاره	مــرِگ	خــود،	چنیــن	چیــزی	ســخت	می	شــود.	توضیــح	
هیدگــر	درایــن	بــاره	شــکل	اســتداللی		نــدارد	و	تنهــا	در	صورتــی	
ــه	موضــوع	 ــه	ب ــه	کمــی	همدالن ــد	ک ــوان	ســخن	او	را	فهمی می	ت
نــگاه	کنیــم.	مــا	دربــاره	»مــرِگ	خــود«	بــا	پدیــده	ای	روبرو	هســتیم	
ــا	مــن	کار	 ــه	ماســت.	مــرِگ	مــن،	فقــط	ب کــه	»فقــط«	متعلــق	ب
ــا	مــن	کار	دارد،	 ــدارد	و	فقــط	ب ــا	دیگــری	کاری	ن ــه	تنهــا	ب دارد	و	ن
بلکــه	بــا	مــن	»قطعــاً«	کار	دارد	و	ایــن	کار	آنقــدر	ســهمگین	اســت	
کــه	مــن	معمــواًل	ســعی	می	کنــم	از	فکــر	کــردن	بــه	آن	گریــزان	
باشــم.	)شــاید	بــه	همــان	دالیلــی	کــه	از	فعلیت	بخشــی	بــه	ســایر	
ــک	انســان	 ــه	ی ــل	شــدن	ب ــات	وجــودی	خــود	جهــت	تبدی امکان

ــم( ــردان	و	گریزان ــل	روگ اصی
ــات	 ــه	امکان ــت،	هم ــم	داش ــه	خواه ــی	ک ــه	مرگ ــن	در	تجرب م
وجــودی	خــود	را	از	دســت	خواهــم	داد.	بنابرایــن	بهتــر	اســت	بــرای	
ــه	در	 ــی	اســت	ک ــوع	امکان ــکان،	چــه	ن ــن	ام ــم	ای ــه	دریاب ــن	ک ای
ــر	 ــوم،	بهت ــد	می	ش ــلب	ی ــود	س ــته	های	خ ــه	داش ــن	از	هم آن	م
اســت	خــود	بــه	اســتقبال	آن	بــروم	و	قبــل	از	آن	کــه	بیایــد،	ســعی	
ــه	آن	کــه	تعاریــف	 ــم	و	ن ــدار	پرســش	کن ــن	پدی ــم	از	وجــوِد	ای کن
موجودبینانــه	ســابق	الذکر	را	تکــرار	کنــم.	مــن	بــرای	تجربــه	پدیدار	
مــرگ،	نمی	توانــم	بمیــرم،	چــون	در	ایــن	صــورت	مــن	نیســتم	تــا	
دربــاره	آن	تأملــی	کنــم؛	)دقــت	شــود	کــه	ایــن	نیســتی	کــه	هیدگر	
می	گویــد	اظهارنظــر	دینــی	یــا	غیردینــی	نیســت.(	بنابرایــن	مــن	تا	
زمانــی	کــه	هســتم	می	تــوان	بــه	مــرگ	فکــر	کنــم	و	چــون	مــرگ	
موضوعــی	اســت	کــه	هــم	باالتریــن	شایســتگی	را	بــرای	از	آِن	من	
شــدن	دارد	و	هــم	ایــن	موضوعــی	اســت	کــه	تهدیدکننــده	بی	تردید	
همــه	امکانــات	دیگــر	مــن،	پــس	بایــد	بــه	آن	اندیشــید	و	در	ایــن	
اندیشــیدن	ســعی	کــرد	آن	را	تجربــه	کــرد	و	آن	را	از	آِن	خــود	کــرد.
اگــر	تــا	اینجــا	متوجــه	مقصــود	هیدگــر	شــده	باشــیم،	شــاید	قدمی	
ــه	مــرگ	 ــم	ب ــد	تــالش	کنی ــا	بای ــه	باشــیم.	حــاال	م ــو	رفت ــه	جل ب
خــود	فکــر	کنیــم	و	بــه	ایــن	توجــه	کنیــم	کــه	مــرگ	بــراِی	مــن،	
یعنــی	آن	چیــزی	کــه	وجــود	مــن	را	حــد	می	زنــد.	ایــن	نــوع	فکــر	
کــردن	ممکــن	اســت	هیــچ	نتیجــه	مفهومــی	و	حصولــی	خاصــی	
ــا	 ــه	در	فلســفه	های	کالســیک	ی ــه	آن	شــکل	ک نداشــته	باشــد،	ب
ــود،	 ــرِگ	خ ــاره	م ــر	درب ــی	تفک ــم.	یعن ــوری	آموخته	ای ــق	ص منط
هیچ	اســتنتاج	منطقــی	دربــر	نخواهد	داشــت.	تنهــا	اتفاقــی	که	ممکن	
اســت	با	یــک	چنــان	تفکــری	رخ	دهــد،	ایــن	اســت	کــه	دریابیــم:	»ما	
بارقه	ای	هســتیم	بیــن	دو	عــدم«.	عدم	ســابق	کــه	خبــری	از	آن	نداریم	
و	عــدم	الحــق	کــه	قطعــاً	مــا	را	خواهــد	گرفــت.	یــک	چنیــن	توجهی	
می	توانــد	مقدمــه	ای	باشــد	برای	جــدی	گرفتــن	زندگــی	و	اجتنــاب	از	
روزمرگــی.	تــا	زمانــی	کــه	انســان	صرفــاً	درگیــر	مشــهورات	زمانــه،	
ــت،	 ــال	آن	اس ــی	و	امث ــذ	حیوان ــره،	لذائ ــادی	روزم ــای	ع دغدغه	ه

بــه	ســاحت	تفکــر	حتــی	نزدیــک	هــم	نمی	شــود.
حــاال	بــا	ایــن	توضیحــات،	متــن	داخــل	گیومــه	را	بــدون	توجــه	بــه	

مؤلــف	آن	بخوانیــم:

ــنود،	 ــده	ای	را	نش ــت	کنن ــچ	نصیح ــت	هی »...و	نصیح
ــه	 ــران	ب ــان	دیگ ــه	چس ــد	ک ــه	می	بین ــال	آن	ک و	ح
ــه	راه	 ــده	اند،	و	ن ــرگ	ش ــار	م ــر	گرفت ــان	و	بی	خب ناگه
رهایــی	دارنــد	و	نــه	بازگشــت.	چگونه	چیــزی	کــه	از	آن	
بی	خبــر	بودنــد	بنــاگاه	بــر	آنــان	فــرود	آمــد،	و	در	حالــی	
ــرگ	 ــد،	م ــی	می	کردن ــر	زندگ ــودگی	خاط ــا	آس ــه	ب ک

ــان	زد	و... ــگ	در	گریبانش چن
ــه	وصــف	 ــر	ایشــان	وارد	شــده	اســت،	ب ــس	آنچــه	ب پ
ــوی	 ــان	دادن	و	از	س ــختی	ج ــویی	س ــد؛	از	س درنمی	آی
ــان	 ــه،	آن ــان	رفت ــه	از	دستش ــدوه	آنچ ــم	و	ان ــر	غ دیگ
ــت	و	 ــا	سس ــای	آن	ه ــت	و	پ ــت،	و	دس ــه	اس را	فراگرفت
ــه	 ــس	از	آن	ک ــت؛	پ ــده	اس ــون	گردی ــان	دگرگ رنگش
ــه	 ــا	آن	ک ــد	ت ــاد	ش ــا	زی ــرگ	در	آن	ه ــانه	های	م نش
میــان	هــر	یــک	از	ایشــان	با	گفتــارش	حائــل	گردیــد	)و	
از	ســخن	بــاز	مانــد(،	در	حالــی	که	در	میــان	خانــواده	اش	
ــش	 ــنود	و	عقل ــش	می	ش ــا	گوش ــرد	و	ب ــود	می	نگ ــدگان	خ ــا	دی ب
ســالم،	بجــا	و	برقــرار	اســت.	می	اندیشــد	کــه	چگونــه	عمــر	خویش	

ــرده! ــی	روزگارش	را	ســپری	ک ــرده	و	در	چــه	حال ــه	ســر	ب را	ب
و	بــه	یــاد	اموالــی	افتــاده	اســت	کــه	آن	هــا	را	گــرد	آورده	و	بــرای	بــه	
دســت	آوردن	آن	هــا	چشــم	هایش	را	می	بســته	و	آن	هــا	را	از	جاهــای	
ــال	 ــوال	وب ــون	آن	ام ــه	دســت	آورده،	اکن ــر	آشــکار	ب آشــکار	و	غی
ــی	از	آن	هــا	فرارســیده	 ــان	جدای ــد	کــه	زم گــردن	اوســت	و	می	دان
اســت.	)اینــک	می	دانــد	کــه(	ایــن	امــوال	پــس	از	او	بــرای	زنده	هــا	
ــرده	و	 ــر	ب ــه	س ــت	ب ــاز	و	نعم ــا	در	ن ــا	آن	ه ــه	ب ــد	ک ــی	می	مان باق
خوش	گذرانــی	کننــد.	پــس	ایــن	امــوال	بــرای	غیــر	اوســت	بــی	آن	

کــه	زحمتــی	را	متحمــل	شــوند...
آن	گاه	بــر	اثــر	آنچــه	هنــگام	مــرگ	برایــش	آشــکار	شــده،	از	ســر	
پشــیمانی	دســت	ندامــت	می	گــزد	و	بــه	آنچــه	در	زمــان	زندگی	اش	
ــدن	 ــان	در	ب ــرگ	همچن ــردد...	و	م ــل	می	گ ــته	بی	می ــت	داش رغب
او	پیــش	مــی	رود	تــا	ایــن	کــه	گــوش	او	هــم	ماننــد	زبانــش	از	کار	

بازمی	مانــد.
ــش	 ــه	زبان ــه	ن ــی	ک ــد	در	حال ــود	می	افت ــل	خ ــان	اه ــس	در	می پ
گویاســت	و	نــه	گوشــش	شــنوا.	دیــدگان	خویــش	را	بــرای	
ــان	 ــان	آن ــد	و	حــرکات	زب ــاز	می	کن ــان	ب ــره	آن ــه	چه نگریســتن	ب
را	می	بینــد	ولــی	سخنانشــان	را	نمی	شــنود.	آن	گاه	ســختی	مــرگ	
ــد	 ــز	همانن ــمش	نی ــس	چش ــزد.	پ ــود	و	در	او	می	آوی ــتر	می	ش بیش
گوشــش	گرفتــه	می	شــود	و	روح	از	بدنــش	خــارج	می	گــردد	آن	گاه	
او	مــرداری	اســت	در	میــان	خانــواده	اش	کــه	از	او	وحشــت	دارنــد	و	
ــه	 ــد	و	ن ــی	می	کن ــده	ای	را	همراه ــه	کنن ــه	گری ــد.	ن از	او	می	گریزن
ــه	 ــد	و	ب ــس	او	را	برمی	دارن ــد؛	پ ــخ	می	ده ــده	ای	را	پاس فراخوانن
ســوی	منزلــی	در	دل	زمیــن	می	آورنــد	و	در	آنجــا	او	را	بــه	عملــش	

ــوند...« ــروم	می	ش ــدار	او	مح ــر	از	دی ــپارند	و	دیگ می	س
اگــر	کســی	تــاب	یــک	چنیــن	حضــوری	را	بیــاورد،	یعنــی	مــرگ	
را	بــه	تفصیــل	و	نزدیــک	بــه	خــود	تجربــه	کنــد،	آنــگاه	می	توانــد	
امیــدوار	باشــد	بــرای	حرکــت	به	ســوی	یــک	زندگــی	اصیــل	و	غیر	
ــود،	در	زمــان	او	یعنــی	 مبتــذل.	آنچــه	دغدغــه	هیدگــر	از	مــرگ	ب
ــید.	 ــر	می	رس ــه	نظ ــدنی	تر	ب ــی	ش ــش،	بس ــرن	پی ــک	ق ــدود	ی ح
از	زمــان	هیدگــر	تــا	بــه	امــروز	هــر	چــه	می	گــذرد،	زندگــی	انســان،	
ســطحی	تر	و	عامیانه	تــر	و	تفکرســتیزتر	می	شــود.	انســان	بــا	
دل	زدگــی	از	همــه	اصــول	و	غــرق	کــردن	خــود	در	روزمرگی	هــای	
بی پایــان ایــن روزهــا، مــرگ را –سرنوشــت محتــوم خــود را- بیش	
از	پیــش	فرامــوش	کــرده	اســت.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	شــب	و	
روزی	نیســت	کــه	از	مــرگ	دههــا	انســان	نزدیک	بــه	خــود	در	اینجا	
و	آنجــا	آگاه	نشــویم،	امــا	ایــن	آگاهــی	ســبب	نمی	شــود	کــه	مــا	بــه	
مــرگ	تفکــر	کنیــم	یــا	آن	را	در	یــاد	خــود	نگــه	داریــم.	چنیــن	کار	
ســختی،	مقدمــه	فهــم	اســت	و	مقدمــه	نجــات	از	وضــع	غیــر	اصیل	

و	زندگــی	عامیانــه.

یادداشتی از سیدمهدی ناظمی قره باغ؛

مرگ به مثابه بازیابی زندگی است/ مرگ در فلسفه هیدگر
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مسعود فقیهی

آیـا قـرآن با فلسـفه مخالـف اسـت؟ برای پاسـِخ 
پرسـِش باال، چیسـتی فلسـفه را بایـد از آغـاز آِن 
برَرسـی کـرد. »ارسـطو در کتـاب متاتافوسـیکا 
سـوی  آن  یـا »آنچـه   )Meta ta Fusika(
طبیعـت« کـه آن را بدیـن سـبب ماوراءالطبیعـه 
نامیده انـد و نـزد اروپاییـان به متافیزیک مشـهور 
اسـت، فلسـفه را تعریف می کند و می نویسد: »از 
دیر بـاز و نیز اکنـون همواره یک چیز اسـت که ما 
در جسـتجوی آنیم و همواره در آن سرگردان و آن 
 »)τι τό ον( این اسـت که: هسـتنده چیسـت؟
)ارسـطو، متافیزیک،  b۲ ‚10۲ ‚Z(.. پس فلسفه 
بـرای ارسـطو: شـناخت هسـتنده ها یـا موجودها، 
دربـاره ی  امـا  اسـت.  پیرامونـی  جهـان  یعنـی 
چگونگـی ایـن شـناخت، یعنـی ماهیـت معرفت 
فلسـفی و هـدف آن، در همـان کتاب می نویسـد 
فلسـفه: »شـناخت اصلهـا و علتهای نخسـتین و 
 .)۹8۲ ‚A۲ ،علت از راه نظر اسـت.« )متافیریـک
 πρώτα( شـناخت اصلها و علتهـای نخسـتین
άρχαι και άίτίαι( از راه نظـر، ایـن هسـته  
جهان بینی فلسـفی نـزد یونانیان بوده اسـت. واژه  
»از راه نظـر« )θεωρία()ثئوریـا( کلیـد اصلی 
اسـت. ایـن واژه در یونانـی بـه معنـای »تماشـا و 
نگریسـتن« اسـت. یونانیـان زندگـی فیلسـوف 
زندگـی  زندگـی،  دیگـر  شـکلهای  برابـر  در  را 
 θεωρητικός(تماشـاگرانه یا زندگی نظـری
βίος( )ثئورتیکـوس بیـوس( می نامیدند گویند 
نخسـتین کسـی کـه در میـان یونانیان فیلسـوف 
)فیلوسـوفوس( نامیـد، پیتاگـوراس )فیثاغورس( 

بـوده اسـت.«)1(.
بـر ایـن تعریـف، دو وجـه دیگـر نیـز باید افـزود: 
پرسشـگری کـه در بنیـاِد فلسـفه اسـت و میـل 
دارد تـا جهـان را از کنـه، شناسـایی و توصیـف 
نمایـد؛ و همچنیـن میِل فلسـفه بـه »کل گرایی« 
)holism( و  پیوند دادن میاِن آن پرسـش ها که 
پاسـخ خود را نه از راِه آزمودن، که از راِه نگریسـتن 

دریافته اسـت.
نکته  بسـیار مهـم در فهم فلسـفی از جهـان، لزوم 
بـه کار انداختـِن قـواِی اداراکـی و تفکـر اسـت. 
پرسشـگری در نهـاد خـود، انسـان را وامـی دارد تا 
بیندیشـید و انسـان در مسـیِر این پژوهیدن است 
کـه می توانـد پاسـخ ها را بیافرینـد و میـل کند به 
همگـن کـردن آن پاسـخ ها و نظاِم فلسـفی پدید 

آوَرد. 
موضـوع فلسـفه نیـز، از طبیعت)فوسـیس( آغـاز 
شـده و خدایـان و انسـان و جامعـه و ارزش را نیـز 
در برمی گیرد. فیلسـوف با پرسـش فلسفی، دسِت 
جسـت وجوگِر خـود را بـه دامـِن همـه  عرصه هـا 
دراز می کنـد تـا بتوانـد در یـک بافـِت منسـجم و 
پیکـره وار، پاسـخ های دریافتـه  خود را میـان همه  
آن عرصه هـا همگـن کـرده و بتوانـد پیونـدی 
گوناگـوِن  موضوعـاِت  میـاِن  درسـت)صادقانه( 

وارسـیده برقـرار نماید. 
پـس فلسـفه، از نگریسـتن آغـاز می کنـد و تـا 

مـی رود. پیـش  جهان بینـی 
 با این وصف باید پرسید:

آیـا در قـرآن، نگریسـتن و توصیـف جهـان منـع 

است؟ شـده 
آیا در قـرآن از پرسشـگری از کنه و بنیاِد هسـتی، 

منع شـده است؟
آیـا در قـرآن، از اندیشـیدن دربـاره ی جهـان منع 

است؟ شـده 
چنان کـه می دانیم، نه تنهـا در این مـوارد منعی از 
سـوِی قـرآن نیامده اسـت، بلکـه قرآن، انسـان ها 
را بـه تفکـر در ایـن موضوعـات برمی انگیزانـد: از 
پرسـش درباره ی طبیعت گرفته تا پرسـش درباره  

خـود خدا. 
پـس تفـاوِت تفکـری کـه قـرآن بـه آن دعـوت 
چـرا  و  چیسـت  در  فلسـفی  تفکـر  یـا  می کنـد 
علیرغـِم شـباهِت روش، هـر دو به دسـتاوردهای 

نمی رسـند؟ یکسـان 
پاسخ در سه گسل زیر است:

1. در نگاِه فلسـفی، پاسـخ ها را فیلسـوف بـر پایه  
درمی یابـد.  خویـش  اندیشـه های  و  مشـاهدات 
ولـی در نـگاِه قرآن، پاسـخ ها از پیش تعیین شـده 
اسـت: همـه  هسـتی آیه)نشـانه(ای از خداوندند. 
بنابرایـن، میـاِن دسـتاوردهای نخسـتیِن فلسـفه 
بـا تفکـِر قرآنـی، فاصلـه ای بسـیار هسـت. چنان 
نیسـت که فیلسـوف، از فرآینـِد پرسشـگرِی خود 
به توحید خالق برسـد یا جهـان را آفریـده  او بداند، 
بلکه در نـگاِه او و مبتنی بـر نظاِم شـناختِی او، هر 
 )Chaos(چه در جهان هسـت، پس از خائـوس
و  گیهـان  بسـتِر  در  رو،  ایـن  از  و  آمـده  پدیـد 
می شـوند،  دریافتـه  آن  حرکِت)جنبش-تغییـر( 
بنابرایـن نشـانه بـودن جهـان بـراِی آفریـدگاِر 
یگانـه ای کـه همـه از او برآمـده، بـه اراده ی او 
زیسـته و حرکِت همه به سـوِی اوسـت، پاسـخی 
نیسـت که فیلسـوف به آن برسـد. خائوس، پاسخ 
یـک پرسـش اسـت: »جهـان از کجـا آغاز شـده 
اسـت؟«. در قرآن آغاز آفرینِش آسـمان و زمین با 
»رتـق و فتق« نیز ناظر به همین پرسـش اسـت، 
اّمـا تفاوِت بسـیار ظریفی میان دو پاسـِخ هسـت: 
»خائـوس« از پیـش، هسـت و جهـان از کنـِش 
میـان آن و دیگـر اجزاء پدیـد می آید، امـا »فتق« 

را خـدا انجـام می دهـد.)۲(
۲.  بـر پایـه  همیـن نـگاه، داوری دربـاره  ارزش 
)در جایـگاِه مهم تریـن ویژگی)شـاخص( تعییـن 
کننـده ی روابط انسـان با جزخودش( و چیسـتی و 
چگونگـِی آن و بایدها و نبایدهای برخواسـته از آن 
نیز، از سـوِی فیلسـوف و بـر پایه  دسـتاوردهای او 
بازنمایی شـده و فیلسوف اسـت که جایگاِه انسان 
را در نظـاِم روابـِط او تعییـن کـرده و چگونگـی و 
سـازوکاِر اندرکنـِش او بـا دیگـر هسـتومندها)هر 
چـه هسـت( را توصیـف کـرده و در مقـاِم داوری، 
چیسـتِی نیـک و بـد و خیـر و شـر و چگونگـِی 
رسـیدن بـه آن را نشـان می دهـد. )بنگریـد بـه 
نوشـته های فالسـفه درباره ی نیک و بـِد فردی و 

اجتماعی و  بسـتر و چگونگِی رسـیدن به آنها(
3.  و در نـگاِه قـرآن، انسـان نمی توانـد، بـا تکیـه 
به دسـتاوردهاِی اندیشـه اش در فرآینِد نگریسـتن 
و پرسـیدن، جهان بینـی و نظـاِم معرفتـِیِ خـود 
را سـاخته و پیـش نهـد و دیگـران را نیـز بـه آن 
فراخوانَـد. ایـن پیامبـر اسـت که نـه با اندیشـه و 
دریافـِت خـودش، که به پشـتوانه ی وحـی، بایدها 
و نبایدهـا را از خـدا گرفتـه و آنهـا در یـک نظـاِم 

منسـجم بـا ارزش ها)کـه آنهـا نیز الهی هسـتند( 
درآمیختـه و انسـان را در یـک فرآشـِد فرارونده، از 

خدا بـه خـدا می رسـاند. 
پـس اگرچه کـه فلسـفه در روش، با تفکـر قرآنی، 
مشـابهت دارد، اما در فرآیند و در دسـتاوردها با آن 

است. ناسازگار 
در همیـن راسـتا دو پرسـِش دیگـر نیـز در میـان 

است:
بـه  می توانـد  چگونـه  قرآنـی  پرسشـگرِی    .1
پاسـخ هایی از پیـش روشـن، برسـد، حـال آنکـه 
فیلسـوفان، بـرای پرسش های شـان پاسـخ های 
خـود را از تجربـه و تفّکـر و برهـم نهـِش آنهـا به 
دسـت می آورند؛ و از همین جاسـت که در فلسفه، 
فیلسـوف و انـگاره ی او و تضـارِب آراء در میـان 
اسـت و در تفّکـر قرآنـی، یگانگـی روش و داوِشِ 
انبیـاء. چگونـه می تـوان از پرسـش های چندگانه 
و گونه گون به پاسـخ هایی یکسـان رسـید؟ پاسِخ 
ایـن پرسـش، روشـن می کنـد کـه فرآینـِد تفکر 
قرآنـی بـا دسـتاوردهای توحیـدِی آن، چگونـه 

بود. خواهـد 
۲. چـه چیـزی سـبِب ایـن تفـاوِت دسـتاوردها 
می شـود؟ زبـان و شـیوه ی زیسـت؟ یـا نگـرِش 

پیشـنِی بـه پرسـش های پسـینی؟
هـر چـه کـه هسـت، رویکـرِد فلسـفه بـه جهان، 
سـبِب زایـِش دانـش و تکنولـوِژی شـده اسـت، 
چیـزی کـه در فرآینِد تفکـِر قرآنی هنـوز چهره  به 
خـود نگرفته و روشـمند و همگانی نشـده اسـت؛ 
و نیـز فلسـفه سـبِب سـرگردانی بیشـتِر انسـان 
در پاسـخ های پراکنـده شـده اسـت، اّمـا تفکـر 
قرآنـی با دسـتاورِد ایمـاِن الهـی، سـبِب آرامش و 

هدف منـدِی انسـان شـده اسـت. 
بـا  قـرآن  تاریخـِی  ناسـازگارِی  در  کـه  آنچـه 
بلکـه  پرسـش ها  نـه  می نمایانـد،  رخ  فلسـفه، 
اینجاسـت  مشـکل  اسـت.  فلسـفی)1(  نظـاِم 
کـه فیلسـوفان بـه پشـتوانه  آراء و اندیشـه های 
تـازه  سـامانه های  و  اندیشـه ها  پیشینیان شـان، 
داوِش  وحـی  کـه  اگرچـه  اّمـا  می آورنـد،  پدیـد 
مانـدگاری و جهانـی بـودن دارد، اّما رسـوِل الهی 
کـه داوِی آن سـامانه  الهـِی وحیانی اسـت، حضور 
نـدارد و از همیـن رو، پیدایـِش سـامانه های تـازه، 
در دسـتاِن متفّکـران و اندیشـمنداِن دینـی، فقها 
و فیلسـوفان و متکلّمـان اسـت و چنین اسـت که 
می بینیـم اندیشـه  دینی در یـک فرآشـِد تاریخی، 
دچـار دگرشـدگی می شـود و در بوتـه  داوری قرار 
می گیـرد. مـا در جایـگاِه مردمـاِن دیـن دار، بـه 
راسـتی نمی دانیـم کـه آیـا از پایـه، چنان سـامانه  

کالِن دینـی ای به دسـِت رسـول خدا بر پـا خواهد 
شـد و یا این که دیـن، در گـرِو گزاره های جـاوداِن 
همگانـی الهی کـه در نهـاِد انسـان نهفته اسـت، 
در تاریـِخ حرکـِت بشـر، همـواره همـراه و پناه گاه 
او خواهـد بـود و چشم داشـِت چنـان سـامانه ای از 

دیـن، ره نادرسـت رفتن اسـت. 
تالِش فیلسوفاِن مسـلمان براِی تغییِر مبانِی پاسخ ِ 
آن پرسـش های فلسـفی، و تـالش در »خدایی« 
کردِن سـر تا تِه سـامانه های فلسـفی، در راسـتاِی 
درسـت دانستِن پرسـش گری و نادرسـت دانستن 
پاسـخ های فیلسـوفان یونـان بوده اسـت. ایشـان 
تـالش کرده اند تا از پرسـش هایی کهن، در بسـتِر 
دیـن بـه پاسـخ هایی تـازه دسـت پیـدا کننـد. اّما 
بی گمـان، ایـن انگاره ها نیز بـه همان سرنوشـِت 
فلسـفه، یعنی دگرگونی مبتال هسـتند و این یعنِی 
نظاِم فلسـفی، همواره، حّتی در بستِر دین نیز، دچاِر 

دگردیسـی خواهد شـد. 
آنچـه دیـن را در مواجهـه بـا فلسـفه متمایـز و 
توانمنـد کـرده اسـت، فقـه اسـت، زیـرا هـم از 
بن مایـه و هـم از روش، یکسـره بـه دیـن تکیـه 
دارد و نـه تنهـا در پـِی یافتـِن پاسـِخ پرسـِش 
جهان شناسـانه ای نیسـت، بلکـه با ارزش هـای از 
پیش تعیین شـده، و بر پایه  یک شـناخت شناسِی 
الهی بنیاد)درونـی(، حـدود رفتـاِر انسـان را تعیین 
می کنـد و متولّـی سـعادِت او در دنیـا و آخـرت 
اسـت. شـاید از همیـن روسـت کـه فقه، سـامانه  
فلسـفی ندارد، بلکـه از َسـری، در پیونِد شـناختِی 
خود، به سـامانه  فلسـفه ی اسـالمی وابسـته است 
و از سِر دیگر، با پرسش های مکلَّف، به رفتار)عمل( 
او وابسـته اسـت و از سـِر پاسـخ، به اوامر و نواهی 

الهی توجـه دارد. 
و  فلسـفی  نظـاِم  فلسـفه،  در  اگـر  واقـع  در 
آن  ایزدشـناختِی  و  جهان شـناختی  پاسـخ هاِی 
برجسـتگی و اهمیت دارد و ارزش هـای رفتاری 
و دسـتوراِت رفتاری در درجه  بعد از آن هسـتند، 
در دیـن، نظاِم فلسـفی، طریق اسـت بـرای فقه 
و فقـه اسـت که برجسـته شـده تـا راهی باشـد 
بـرای سـعادت. از همیـن رو، در زبـان یونانیـاِن 
و  »خوش روانـی«)۲(  خـود  فلسـفه،  باسـتان، 
راهی بـرای حقیقـت)truth(  اسـت و در این 
راه بـودن مهـم اسـت، چنان کـه از هسـیودوس 
َرسـیده که »بهترین]مردمان[ آن کسـی اسـت 
کـه خـود همـه چیـز را می دانـد. کسـی نیـز 
نیـک اسـت کـه پنـد نیـک را می پذیـرد. آن 
کـه نـه خـود می دانـد و نـه نصیحت می شـوند، 
انسـاِن بی فایـده ای اسـت«)3(؛ یعنـی نیکویی 

آیا قرآن با فلسفه مخالف است؟
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در کسی اسـت که دوسـت داِر دانسـتن)دانایی/
خـرد( اسـت، در حالی کـه در نگاِه دیـن، نه خوِد 
دانـش، کـه عمـل و رفتـاِر دینـی مهـم اسـت، 
حّتـی اگـر آگاهـی عمیـق از جهـان و انسـان و 
ایـزد در میان نباشـد؛ و دانشـی ارزشـمند اسـت 

کـه معطـوف بـه عمل باشـد. 
در نـگاِه قـرآن، اختالف میـاِن مـردم، پذیرفتنی و 
پیشینی و درست است، و پیامبر، عهده داِر رفع این 
اختالف و نزدیک کردِن آنها به راسـتی و درسـتی 
اسـت. در این نـگاه، پیامبر همان داناِی کّل اسـت 
کـه راه سـعادت را رفتـه و تـالش دارد، تا مـردم را 
نیـز به همان راه، رهنمون شـود، اّمـا اکنون حضور 
ندارد. شـیعه این وظیفه را بر عهـده ی امام معصوم 
می دانـد و زمیـن را از او خالـی نمی دانـد، اّمـا برای 
بسـیاری از اهل سـّنت، چون آن دانـاِی کّل دیگر 
نیسـت، فقط فقیه اسـت کـه می تواند انسـان را به 

آن منزِل سـعادت برسـاند. 
دّقـت در شـأن پیامبـر در نـگاِه قـرآن، و شـأِن 
فیلسـوف در نگاِه سـقراط، افالتن و ارسطو، نشان 
می دهد که فارابی با انگاره ی»فیلسوف-پیامبر« که 
برای نخسـتین بـار، از سـوی او گفته شـد، تالش 
کرده است تا کارکرِد فیلسوف در نگاه فیلسوفان)به 
ویـژه افالتن)در رسـاله ی شـهریاری(( را بـا نگاِه 
قـرآن هم خـوان کـرده و نشـان دهـد کـه بـرای 
رهبـرِی جامعـه و رسـیدِن او بـه خیـر اخالقـی و 
سـعادت، به فردی نیاز اسـت که راه را رفته باشد و 
به دانایی و سعادت رسیده باشد تا بتواند مردم را نیز 
به سـعادت راهنمایـی کنـد. فارابی پـس از پیامبر 
اسـالم زندگی می کند و می داند کـه پیامبِر خاتم از 
دنیا رفته، و ترسـیِم »مدینه ی فاضله« بدوِن پیامبر 
ممکن نیسـت، پس تالش او در ترسیِم آن مدینه، 
معطوف به »فیلسـوف-پیامبری« است که پس از 
او هم هسـت و می تواند با کمـک گرفتن از »عقل 
فعال«، دانای کّل شـده و رهبِری جامعه به سـوِی 
سـعادت را بـه عهـده گیـرد، و بـر همیـن مبنـا، 
انـگاره ی او جـز در بسـتِر شـیعی، معنا نمی شـود، 
زیـرا تنهـا شـیعه اسـت کـه امامـت را بـا تمـاِم 
ویژگی هـای الهـی اش تـا قیامـت باقـی و شـأن 
وی را رهبـری به سـعادت می دانـد. پس برخالف 
آن چه برخی می گویند، فلسـفه، نه یک سره با دین 
ناسـازگار اسـت و نه یک سـره، دین را بـر می تابد، 
بلکـه گره هایـی بـا آن دارد، کـه بـه پرسـش های 
بنیادیـِن بشـر بـاز می گـردد کـه همـواره در میان 
بـوده و خواهـد بـود، پرسـش هایی کـه قـرآن نیز 
به آن توّجه کرده و آن ها را درسـت دانسـته اسـت. 
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در ادبیــاِت ژورنالیســتی و متــون غیــر تخصصــی علــوم  غالبــاً 
سیاســی و علــوم اجتماعــی بــه تََبــع تصویــری کــه از نیکولــو 
و  ماکیاولــی  شــده،  برســاخته  افــواه  در  ماکیاولــی)14۶۹-15۲۷( 
ماکیاولیســم بــا دروغ و نیرنــگ و شــقاوت و قــدرت پرســتی برابــر گرفتــه 
ــی  ــاِن سیاس ــاِن گفتم ــوری، در زب ــوش آش ــِر داری ــه تعبی ــود. ب ــی ش م
واژه ای بدنــام  تر از ماکیاولیســم نیســت. ایــن اصطالح را ظاهراً نخســتین 
بار فرانســویان ســاخته اند تا بیزاری خود را از کاترین دو مدیســی، شهبانوی 
فرانســه نشــان دهنــد کــه از خانــدان ایتالیایــی مدیچــی بــود؛ و نیــز برای 
اعــالن بیــزاری از هرآن چه رنگ و انگ ایتالیایی داشــت. اّمــا این اصطالح 
در زبان سیاســی رفتــه  رفته همه گیر شــده و معنای فریــب  کاری و نیرنگ 
 بــازی و پایبنــد نبــودن به هیــچ  گونــه اصــل اخالقــی در زندگی سیاســی 
به خود گرفته اســت. کما این که  لئو اشــتراوس )18۹۹-1۹۷3(، فیلســوف 
آمریکایی آلمانی االصل، نیز تفســیر خــودش از ماکیاولی را با ذکر این نکته 
آغــاز می کنــد که » آمــوزگاِر شــر « مشــهورترین و پایدار تریــن تصویری 
اســت کــه تــا بــه حــال از ماکیاولــی ارائــه شــده اســت. بــه ایــن تذکــر 
اشــتراوس بایــد ایــن نکتــه را نیــز افزود کــه متاســفانه هنــوز ایــن تصویِر 
غیــر واقعــی حتــی بــر برخــی از فضاهــای دانشــگاهی نیــز حاکــم اســت 
و بعضــاً هرگونــه فریبــکاری سیاســی را بــا صفــت ماکیاولیســم خطــاب 
مــی کننــد و عقبــة آن را در آرای او مــی جوینــد. اّمــا ِسزاســت تــا ســخن 
مارکــس کــه گفتــه بــود مــن مارکس هســتم ولــی مارکسیســت نیســتم 
را دربــارۀ ماکیاولــی نیــز بــه کار بریــم و آرا و عقایــد تخصصــی او، کــه بــه 
اســتقالل حــوزۀ سیاســت از دیگــر میدان هــای نظر و عمــل – و بویــژه از 
اســتقالل امر سیاســی از امر اخالقی – پرداخته اســت، را با آن چیزی َخلط 

نکنیم که بعداً به نامش ســکه خورده است.
عمومــاً آن چــه کــه بیشــتر بــه ماکیاولیســم نامُبــردار شــده اکثــراً همــان 
ــر  ــی در اث ــه خوب ــه او ب ــای رئالیســم سیاســی اســت ک ارکان و مولفه ه
کــم حجــم ولــی ُپــر بــارش، شــهریار، توصیــف کــرده اســت. بــه تعبیــر 
ارنســت کاســیرر، در کتــاب افســانة دولــت، اگرچــه هیــچ کتابــی مثــل 
ــازی  ــی س ــة عملیات ــهرت و مرحل ــه ش ــرعت ب ــه س ــن ب ــهریار چنی ش
نرســیده اســت ولــی حتــی امــروزه نیــز – علــی رغــم بحث هــای بســیار 
فالســفه و مورخان و سیاستمداران و جامعه شناســان – راز پنهان آن کاماًل 

هویدا نشده است.

ــهریار – از  ــاب ش ــم کت ــل پانزده ــر فص ــز ب ــا تمرک ــت ب ــن یادداش ای
ترجمــة داریــوش آشــوری –  در پــی بازخوانــی ُمجمــل و مختصــری از 
رئالیســم سیاســی ماکیاولــی اســت. غالبــاً همــة کســانی کــه مطالعاتــی 
در ایــن حــوزه دارنــد بــا شــنیدن نــام ماکیاولــی و شــهریار تصویری آشــنا 
بــه ذهنشــان مــی آیــد و مــی پندارنــد کــه نکتــة مغفولــی در آن نیســت 
ــة  ــر، در مقدم ــول هایدگ ــه ق ــا ب ــد، اّم ــت باش ــرف وق ــه شایســتة َص ک
درســگفتارهایش دربــاب نیچــه، شــاید بســیاری از متــون بــرای برخــی 
از خواننــدگان آشــنا و حتــی شــناخته شــده باشــند، ولــی حتــی در هــر آن 
چــه شــناخته شــده اســت نیــز امــری نهفته اســت کــه قابــل تامل اســت. 
پــس بجاســت تــا بــرای دســتیابی بــه آن راز پنهــان در ایــن امــر آشــنا 

غــور و تامــل شــود.
فصــل پانزدهــم کتــاب شــهریار چنیــن عنوانــی دارد: در باب آن چــه مایة 
ســتایش و نکوهــش بهــر مردمــان اســت بــه ویــژه شــهریاران. ماکیاولی 
در آغــاز فصــل منظــورش از نــگارش ایــن بخــش را مشــخص مــی کند: 
ــود  ــتان خ ــا و دوس ــا رعای ــهریار را ب ــه ش ــت ک ــده آن اس ــه مان »آن چ
چگونــه ســر مــی بایــد کــرد«. پــس بحــث بــر ســر تعامــل شــهریار و 
شــهروندان اســت. پرســش اساســی ایــن فصــل دربــاب ایــن اســت کــه 
ــرد.  ــه سیاســتی را بایســتی در پیــش گی ــه چ ــا جامع ــار ب ــت در رفت دول
ــا و  ــل رقب ــتان – در مقاب ــا و دوس ــا رعای ــار ب ــی رفت ــه چگونگ ــاره ب اش
ــباِت  ــاب مناس ــه بحــث در ب ــن اســت ک ــر ای ــمنان – تصریحــی ب دش
قــدرت در درون خــود شــهریاری اســت و ربطــی بــه تقابــل هــای بیــن 

دولت هــا و شــهریاری ها نــدارد.
در ادامــه ماکیاولــی متذکــر مــی شــود کــه بحــث او مســبوق بــه تاریخی 
دراز دامــن اســت کــه قبــل از او بــه ایــن موضــوع پرداختــه انــد: »مــی 
ــه ســخن  ــد اســت ک ــد و امی ــاب بســیار نوشــته ان ــن ب ــه در ای ــم ک دان
گفتــن مــرا در ایــن بــاره گســتاخی بــه شــمار نیاورنــد«. تاکیــد ماکیاولــی 
بــر ایــن گفتــه از ایــن جهــت اســت کــه نشــان دهــد او در درون ســّنتی 
ــاله«  ــورت مس ــل »ص ــد و حداق ــی گوی ــخن م ــی س ــة سیاس از اندیش
از عقبــه ای باالبلنــد برخوردار اســت. اّمــا در ادامــه تصریح می کنــد که در 
»گسســت از ســّنت« ســخن خواهــد گفــت و بــه دنبال چشــم انــدازی نو 
ــی جــز رأی دیگــران  ــاب رأی های ــن ب ــه در ای ــژه ک ــن اســت: »بوی آیی
دارم«. اّمــا ایــن رأی نوآییــن کــه بــا رأی دیگــران متفــاوت و بــه روشــنی 
ــی  ــراً ماکیاول ــد. ظاه ــنوا نباش ــه کــس ش ــز اســت را هم ــان متمای از آن
خــود مــی دانســته کــه ناشــنوایاِن ســخن او جــز بــه تحقیــر و تخفیــف 
ــد  ــی نخواهن ــر سیاســی اش التفات ــه منطــق ام ــید و ب ــد کوش او نخواهن
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کرد،لــذا تصریــح مــی کنــد: »اّمــا مــرا َســِر آن اســت کــه ســخنی 
ســودمند از بهــر آن کــس کــه گــوش شــنوا دارد پیــش کشــم«.

ــاب لورنتســو مدیچــی و  ــی جن ــه عال ــه ب ــی در همــان نام ماکیاول
درخواســت امیــدواری بــر ایــن کــه کتابــش خوانــده و دیــده شــود 
گفتــه بــود کــه ارج ایــن کتــاب تنهــا بــر آن کــس روشــن شــود که 
در»ُپــر بــاری و گــران مایگــی جســتارهایش«تأمل و تعمــق کنــد و 

هــر کــس را نیوشــای ســخنش نباشــد.
ــد  ــای آن نباش ــه کــس نیوش ــه هم ــودمند ک ــن ســخن س ــا ای اّم
ــا را  ــّب و بغض ه ــا و ح ــم و خروش ه ــن خش ــه چنی ــت ک چیس
بــر خواهــد انگیخــت؟ ماکیاولــی در اینجــا نکتــه ای را متذکــر مــی 
شــود کــه دو جهــان قدیــم و جدیــد را در قلمــرو اندیشــة سیاســی 
از یکدیگــر جــدا مــی کنــد: گــذار از تخّیــل سیاســی بــه حــاقِّ امــر 
واقــع.از خیاالت فلســفی به گســترۀ واقعیاتــی که در متن مناســبات 
ــر آن ام کــه بــه جــای خیــال پــردازی  سیاســی جــاری اســت: »ب

ــه واقعّیــت روی مــی بایــد کــرد«. سیاســی ب
ــه واقعّیــت سیاســی در منطــق  ــردازی فلســفی ب ــال پ گــذار از خی
مناســبات نیروهــا در حیــاِت واقعــِی امــِر سیاســی در جریــان اســت 
و بایســتی بــا ابزارهــای تعلیلــی و تحلیلــی خــودش فهــم و هضــم 
شــود؛ این دقیقة معرفتــی انقالب کوپرنیکــی ماکیاولی در سیاســت 
اســت که به کشــف قاره ای جدیــد در این حوزه منتهی شــد. به تعبیر 
کاســیرر همــان گونه کــه گالیلــه بانــی علــم دینامیک جدید اســت، 
ــی  ــا ماکیاول ــت. ب ــن اس ــت نوی ــم سیاس ــع عل ــی واض ماکیاول
سیاســت از جهان خیــاالت به عرصــة واقعیات پای می گــذارد. حتی 
تعبیــری کــه گالیلــه بــرای توصیــف نّیــت خــود بــه کار مــی بــرد، 
ــن  ــی را دارد: »قصــد م ــخنان ماکیاول ــون س ــان مضم ــاً هم دقیق
ــارۀ موضــوع بســیار  تشــریح علــم بســیار جدیــدی اســت کــه درب
کهنــه ای بحــث مــی کنــد«؛ کــه دقیقــاً مشــابه همــان گفتــة فوق 
ــیار  ــاب بس ــن ب ــه در ای ــم ک ــی دان ــت: » م ــی اس ــر ماکیاول الذک
نوشــته اند):موضــوع بســیار کهنــه(... رأی هایــی جــز رأی دیگران 

ــد(«. ــم بســیار جدی دارم):عل
در عبــارت کلیــدی ماکیاولــی واژه ای وجــود دارد کــه محــل تامــل 
بســیار اســت: » بــر آن ام کــه بــه جــای خیــال پــردازی سیاســی به 
واقعّیــت روی مــی بایــد کــرد«. ایــن مــی بایــِد تجویــزی و تکلیفی 
گسســتی رادیــکال ایجــاد مــی کند کــه یکــی از امــواج مدرنیتــه را 
مــی ســازد. لئــو اشــتراوس توضیــح داده کــه ایــن امــواج مدرنیتــه 
در ســه کوهمــوج عظیــم حصــاِر ســنت و ســازۀ معرفتــی و زنجیــرۀ 
واژگانــش را بــرای همیشــه در هــم کوبیــده اســت، بــه گونــه ای که 
دیگــر بازگشــت بــه نظــم قدیــم – حداقــل در تمــدِن اروپایــی – 
ــح  ــی در توضی ــت. طباطبای ــده اس ــن ش ــه ناممک ــرای همیش ب
نظریــات اشــتراوس، در فقــره ای بلنــد اّمــا روشــن، کــه بــرای بحث 

مــا ضــروری اســت، مــی نویســد:
» نویســندگان تاریــخ اندیشــه دو دورۀ اساســی در تاریــخ اندیشــه را 
بــه تبــع دوره هــای تحــول تاریخــی از هــم تمیــز داده انــد. در تاریخ 
اروپایــی، ســده های طوالنــی از یونــان تــا پایــان ســده های میانــه 
را دوران قدیــم خوانده انــد. دوران جدیــد تاریــخ غربــی بــا نوزایــش 
ســدۀ شــانزدهم آغــاز می شــود کــه »انقالبــی« در همــة قلمروهای 
اندیشــه را بــه  دنبــال آورد. برخــی از نویســندگان بــر آن انــد کــه بــا 
ــم  ــتی« از دوران قدی ــی »گسس ــخ اروپای ــِد تاری ــاز دوراِن جدی آغ
ــه از  ــت ک ــی اس ــی دارای ویژگی های ــر دوران ــه و ه ــورت گرفت ص
ســویی در تمایــز دوران دیگــر قــرار دارد و از ســوی دیگــر نیــز وجــه 
ــوان  ــه عن ــی دارد. ب ــک دوران تاریخ ــای ی ــا دوره ه ــترکی ب مش
مثــال، فیلســوف سیاســی آلمانــی، لئواشــتراوس، بــر آن اســت کــه 
منطــق یگانــه ای بــر اندیشــة سیاســی دو دورۀ یونانــی و مســیحی 
در اروپــا حاکــم اســت کــه سرشــت اندیشــة سیاســی دوران قدیــم 
ــانی را  ــن همس ــه ای ــاد دارد ک ــم  او اعتق ــد. ه ــن می کن را متعی
می تــوان در ســاختار گفتــار )discourse( اهــل نظــر دورۀ 
اســالمی و یهــودی نیــز نشــان داد، چنــان  که بــه اعتقاد اشــتراوس، 
ــی، فارابــی  ــر فلســفة سیاســی افالطــون یونان ــه ای ب منطــق یگان
مســلمان، ُتماس قدیس مســیحی و ابن میمون یهودی حاکم اســت 
کــه آن چهارتــن را از به عنــوان مثال ماکیاولــی در آغــاز دوران جدید 
جــدا می کنــد. بــا ماکیاولــی دوران جدیــدی در تاریخ اندیشــة 
 modernity ــا ــّدد ی ــه او آن را تج ــود ک ــاز می ش ــی آغ اروپای

می خوانــد و بدیهــی اســت کــه اشــتراوس آن را ِصــرِف نــو شــدن 
یــا نوســازی)modernisation( نمی دانــد، بلکــه تجــّدد 
ــی« در  ــد، »انقالب ــح داده ان ــد توضی ــان جدی ــه تاریخ نویس چنان ک
ســاختارهای اندیشــیدن و رویکردی به عالم و آدم است که در فلسفه 
بــا فرانســیس  بیکن انگلیســی و بویژه بــا ُرنــه  دکارت فرانســوی و با 
ایــن گفتــة او کــه انســان را موجــودی می دانســت کــه در طبیعــت 
ــه »گسســت«  ــاز شــده اســت. اشــتراوس ب ــد، آغ تصــّرف می کن
میــان اندیشــة دو دوران اعتقــاد داشــت و در حالــی کــه دوران قدیــم 
را دوران اســتقرار »ســّنت« می دانســت، بــر آن بــود کــه در تاریــخ 
اندیشــة اروپایــی ســه مــوج پی درپــی تجــّدد، نظــام ســّنت را بــرای 

همیشــه از میــان بــرده اســت«.
پــس می تــوان گفــت کــه در ایــن امــواج مدرنیتــه عناصــری وجود 
ــرده اســت:  ــی ک ــز م ــاً متمای ــم ذات ــه آن را از دوران قدی داشــته ک
ــی(؛  ــی( و آدم)انسانشناس ــه عالم)کیهانشناس ــن ب ــردی نوی رویک
تــالش برای تصــرف در طبیعــت به جای تســلیم آن شــدن؛ و نهایتًا 
تغییر در نظام »گفتار« به تبع دگرگونی در سامان اندیشیدن. بنابراین 
ــا دوران مــدرن ســه عنصــر غالــب وجــود  ــد امــور ی در نظــم جدی
داشــته کــه مدرنیتــه را از ســنت متمایــز مــی کــرده اســت: تغییــر 
رویکرد،تغییــر جهــت عمــل و نّیــت، و نهایتــاً تغییر شــیوۀ بیــان. لذا 
بــرای تفســیر ســامان اندیشــة ایــن دوران و برجســته کــردن تمایــز 
آن بــا گذشــته بایســتی ایــن وجوهــات ســه گانــه را در هــر متنــی 

کــه بــه ایــن دوره تعلــق دارد واکاوی و تدقیــق کــرد.
شــهریار ماکیاولــی تقریبــاً تمــام ایــن وجوهــات مــدرن را در خــود 
ــی  ــه اساس ــود ک ــی ب ــن نوآیین ــل همی ــه دلی ــت و ب ــان داش نه
ــة  ــه همپای ــاد ک ــی نه ــاد م ــت بنی ــان سیاس ــرای جه ــد را ب جدی
بــا اکتشــافاِت گالیلــه، جدیــد و ارزشــمند بــود. ماکیاولــی در 
ــود و  کیهانشناســی و انسانشناســی اش از جهــان قدیــم گسســته ب
خــود بــا اِشــراف کامــل بــه ایــن گسســِت نوآییــن آن را اعــالم می 
کرد. به عبارتی دیگر، ماکیاولی با گسســت از نگاه قدیم به عالم و آدم 

ســرآغازی جدید را برای نظریة دولت بنیــان می گذارد.
مشــخصاً اصــول تاسیســی ماکیاولــی در کیهانشناســی تغییــر نگاه 
از ملکــوت ُمثــل بــه ناســوت منطــق جــاری سیاســت اســت،و در 
ــه  ــن ک ــر ای ــزی ناظــر ب ــور از نســخه های تجوی انسانشناســی عب
انســان چــه بایــد باشــد بــه الگوهــای تحلیلــی معطــوف به ایــن که 

انســان چــه هســت.
ماکیاولــی در همــان عبــارت پیــش گفتــه مشــخصاً جهــان ُمثلــی 
امر سیاســی و خیــاالت فیلســوفانه را نفی می کند: »بســیاری درباب 
جمهــوری هــا و پادشــاهی هایی خیــال پــردازی کرده انــد کــه هرگز 
نــه کســی دیــده و نــه شــنیده«. بــه تعبیــر آلبــرت هیرشــمن، نقــد 
ماکیاولــی علیــه »جمهوری هــای خیالــی« اســت. البتــه جمهــوری 
ــک  ــای دموکراتی ــای جمهوری ه ــه معن ــی ب ــارت ماکیاول در عب
مــدرن بــه کار نرفتــه و تنهــا ناظــر بــر گونــه ای از ســامان سیاســی 

اســت و تلویحــاً مــی تــوان آن را دولــت دانســت.
اّمــا در برابــر جمهــوری خیالــی چــه جایگزینــی بایــد قــرار بگیــرد 
تــا بــا نظــم دنیــای جدیــدی کــه در حــال زایــش بــود، هماهنــگ 
باشــد؟ ماکیاولــی خــود بــه تصریــح مــی نویســد و جــای شــبهه ای 
ــری  ــه تعبی ــا ب ــور«؛ ی ــود ام ــت موج ــذارد: »واقعّی ــی گ ــی نم باق
ــن  ــهرهای خیالی ــوت آرمانش ــای ملک ــه ج ــت ب ــوت سیاس ناس

ــفه. فالس
از نظر فلســفی تــالش ماکیاولی در توجه بــه واقعّیت موجــود امور در 
گسســت از انگاره های فلسفی مدرســی ایجاد شــده بود. کما این که 
فرانســیس بیکن – پــدر علم تجربــی – عمیقاً با ماکیاولی احســاس 
ــی  ــگاه مدرس ــت از ن ــا گسس ــه او ب ــن ک ــته و از ای ــی داش همدل
ــورد  ــی م ــای تجرب ــه روش ه ــت را ب ــا سیاس ــت ت ــیده اس کوش

پژوهــش و بررســی قــرار دهــد ســتایش مــی کــرده اســت.
بــا ماکیاولــی موضــوع تأمــل سیاســی از ســاختن الگوهــای خیالــی 
در عالــم مجــّردات عقلــی بــه تحقیــق و بررســی و پژوهــش بــرای 
کشــف قواعــد واقعــی سیاســی کــه در جهانــی عینــی در جریــان 
ــه ایــن کــه  ــود، تغییــر جهــت داد. سیاســت را بایــد شــناخت و ن ب
تخّیــل کــرد. بحــث اصلــی بــر ســر شــناخت امــور بــود. متعلَّــق 
آگاهــی در جهــان قدیم امــری خیالین بــود؛ اّما علم سیاســت به تبع 
ــی  ــود و نم ــود ب ــبات موج ــناخت مناس ــان ش ــن خواه ــم نوی عل

ــی  ــا در چاله های ــمان ایده ه ــه آس ــن ب ــم دوخت ــا چش ــت ب توانس
بیفتــد کــه دقیقــاً پیــش پــای اش، روی زمیــن، قــرار داشــت.

در یــک نــگاه کلــی گسســت رادیــکال ماکیاولــی در جهــان 
سیاســت بــر همــان شــکافی بنــا شــده بــود کــه دو جهــان قــرون 
ــیرر در  ــرد. کاس ــی ک ــدا م ــر ج ــانس را از یکدیگ ــطی و رنس وس
ــد  ــانس تاکی ــفة رنس ــان در فلس ــرد و کیه ــای ف ــح انگاره ه توضی
ــرون وســطی در جســت و جــوی اصــول  ــی ق ــه روح کل ــرده ک ک
ــی  ــه روح کل ــی ک ــوده اســت. در حال ــات ب ــر کائن ــم ب ــی حاک اله
عصــر رنســانس در جســت و جوی اصــول عقالنــی حاکم بر اشــیاء 

است. بوده 
ــتوار  ــی اس ــله مراتب ــی سلس ــر نظم ــطی ب ــرون وس ــان ق جه
بــود کــه بــه خــدا مــی انجامیــد؛ لــذا معیــاری فرابــاش داشــت 
ــم  ــان و فه ــن جه ــور ای ــذاری ام ــرش آن ارزش گ ــا پذی ــه ب ک
آنهــا امــکان پذیــر مــی شــد. در قــرون وســطی: »بــرای آن کــه 
انســان حقیقــت مطلــق و تغییــر ناپذیــر را بیابــد، بایــد فراســوی 
ــی  ــود را متعال ــد خ ــرود. او بای ــود خویــش ب ــود و وج آگاهــی خ
کنــد... بــا ایــن نــوع تعالــی، کل روش دیالکتیــک کامــاًل 
دگرگون می شــود. خرد اســتقالل و خودبســامانی اش را از دســت 
مــی دهد. خــرد دیگر از خود نــوری نــدارد و فقط با نــور عاریتی و 
انعکاســی مــی درخشــد. اگــر ایــن نــور قطــع شــود، خــرد انســان 

ــوان مــی شــود«. ــر و نات بــی اث
بــه عبــارت دیگــر، هســتی انســان کــه در نظــام وحیانــی خلقــت 
امــری عارضــی اســت در بُعــد معرفتــی او نیــز بازتابــد مــی یابــد و 
خــرد وابســته بــه نــوری مابعدالطبیعــی مــی شــود کــه در سلســله 
ــود. ذهــن  ــن مشــّکک ب ــرده از فلوطی ــه ارث بُ ــی ب مراتــب کیهان
ــی را  ــر متعال ــت ام ــه معرف ــت ک ــه ای اس ــت آین ــن حال در بهتری
انعــکاس مــی دهــد. ِخــرد نــه تــوان درک امــور را دارد و نــه مــی 
ــد. پــس مســاله چیــزی  ــان اشــیاء را درک کن ــد مناســبات می توان
جــز جســت و جــوی اصــول الهــی حاکــم بــر هســتی نخواهــد بود. 

انســان ُطفیــل هســتی اســت.
اّمــا روح رنســانس چــه در ماکیاولــی حلــول کنــد کــه مــی خواهــد 
ــه  ــود ک ــی ش ــا در داوینچــی متجل ــد، ی ــرو سیاســت را بپژوه قلم
خواهــان کاویــدن قلمــرو طبیعــت اســت، بــه هــر حــال کوششــی 
اســت بــرای کشــف و صورتبنــدی اصولــی عقالنی کــه بر اشــیاء و 
پدیده ها و رویدادهای انسانی حاکم است. بنابراین معیارهای معرفتی 
ایــن دوره درون بــاش بــود. پروبلماتیــک عصــر فهــم جهــان عینی 
بــود. نّیــت، چگونگــی دخــل و تصــرف در آن، و زبــاِن گفتــار زمانــه 
بیــان و صورتبنــدی مســائلی کــه در ایــن زندگــی ناســوتی قابــل به 

کار گرفتــن باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن عقبــه، نقــادی ماکیاولــی از جمهورهــای خیالــی 
مشــخصاً ناظــر بــر شــهر زیبــای افالطــون و جهــان ُمثــل اوســت. 
شــهری در عالم مجــردات عقلی کــه ما بــه ازایی در جهــان واقعیت 
نــدارد. طباطبایــی، در جــدال قدیــم و جدیــد، عبــارت پیــش گفتــه 
 verita(ــر امــور ــه ترجمــه مــی کنــد: »حقیقــت موث را ایــن گون
effettuale della cosa(« و در توضیــح آن مــی نویســد: 
مضمونــی   verita effettuale اصطالحــی  »ترکیــب 
گســترده تر از امــر واقع دارد و بویــژه به مجموعــه ای از »علّیت ها« و 
پــی آمدهای موثــر علیت ها اطــالق می شــود و از ایــن رو، ماکیاولی 
effettuale را بــه عنــوان صفتــی بــرای verita بــه کار گرفته 
اســت تا »حقیقت موثــری« را توصیف کنــد که از محــدودۀ »ِصرف 

ــی رود«. ــر م ــع« فرات واق
ــگاه نخســت  ــز توضیــح داده اســت کــه در ن هــاروی منســفیلد نی
ــة  ــای آیین ــهریار « در ســنت کتابه ــه »ش ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــواًل  ــه معم ــرد؛ ک ــی گی ــرار م ــتنامه نویســی ق ــا سیاس ــاهان  ی ش
کتابهــای اندرز یا نصیحه الملــوک هایی بوده اند تا شــاه در آیینة آنها 
بــه ارزیابی رفتارش بپردازد، این ســنت با کتاب »کــوروش نامه « اثر 
فیلســوف یونانــی  گزنفــون)431-350 قبــل از میــالد ( آغاز شــده و 
در ســده های میانة تاریخ اروپا تداوم یافته اســت. تا پیش از ماکیاولی، 
آثــاری از این دســت به شــاه توصیــه می کردنــد که خود را بــا الگوی 
ارائــه شــده وفــق بدهد)یعنــی بــا یــک بایــد خیالــی و مثالیــن(، اّمــا 
نســخة ماکیاولــی توصیــه مــی کنــد کــه شــهریار بایــد »حقیقــت 
ــی  ــد عین ــی یــک بای ــور را مّدنظــر داشــته باشــد )یعن ــر « ام موث

شـــت ا د د یا
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و ملمــوس( و بــرای پرهیــز از در تباهــی افتــادن از معیارهــای نــخ 
نمــای »چــه بایــد کــرد« در گــذرد. بــرای شــهریار ماندن، بایســتی 
چگونــه خــوب نبــودن و عمــل کــردن بــر »اقتضــاِی ضــرورت « را 
آموخــت. ناظــر آگاه خواهــد دیــد کــه چنیــن شــهریاری  رفتــارش  
تنهــا بــه واســطة»ضرورت امــور« هدایــت مــی شــود؛ بنابرایــن بــا 
چنیــن تفســیری و از ایــن دیــدگاه، مــی تــوان ماکیاولــی را بســان 
موســس علــم سیاســت نویــن نــام بــرد. علمــی کــه مــی خواهــد 
بــا جهــاِن سیاســت »آن گونــه کــه هســت« رفتــار کنــد و نــه » آن 

گونــه کــه بایــد باشــد«.
ایــن حقیقــت موثر امــور و کشــف منطــق مناســبات نیروهــا در این 
چارچــوب جایگزیــِن بــود و نمــود در فلســفة افالطونی شــده اســت. 
در فلســفة افالطــون، و بــه تبــع آن در فلســفة سیاســی اش، حقیقت 
ــان  ــا، بس ــای پدیداره ــته و دنی ــرار داش ــل ق ــان مث ــور در جه ام
ــن  ــود. در چنی ــت ب ــد اصال ــری عرضــی و فاق ــایه ها، ام ــباح س اش
دیدگاهــی همــه چیــز بــه بایــدی اســتعالیی ختــم می شــد: بایــد با 
الگوی ُمثل جهان را ســاخت، باید شــهری زیبا بنا کــرد، باید آن گونه 
زیســت. بایدهایی که همگی بودی را اصل قرار داده بودند که در واقع 
وجــود خارجــی نداشــت. اّمــا ماکیاولــی حقیقــت موثــر امــور، توجــه 
به حــاقِّ واقع، و منطق مناســبات قــدرت عینی و واقعــی را جایگزین 

دوگانــة افالطونــی بــود و نمود مــی کند.
ــم  ــفی روح حاک ــن فلس ــای خیالی ــیدن الگوه ــش کش ــه چال ب
ــکال تنهــا  ــی در نقــدی چنیــن رادی ــود. ماکیاول ــر ایــن دوره ب ب
ــی  ــی تخّیل ــر مبان ــی عص ــامان دانای ــود. س ــورد نب ــه م و یگان
ــون  ــل افالط ــان مث ــل جه ــی – مث ــهرهای متافیزیک آرمانش
و شــهر خــدای ســنت آگوســتین – را رد کرده بــود و دیگــر با آنها 
همدلــی نمی کــرد. طباطبایــی توضیح داده کــه غیــر از ماکیاولی 
دیگــر متفکــر ایتالیایــی، فرانچســکو گوئیتچاردینــی، نیــز ماننــد 
ماکیاولــی تأمــالت فیلســوفان – و البتــه، اهــل الهیــات – دربارۀ 
ــوفان«  ــات فیلس ــا را »تّره ــه او آنه ــی را ک ــد الطبیع ــور مابع ام
ــا  ــرد آنه ــته و در رد و ط ــی دانس ــد ارزش م ــده، فاق ــی نامی م
ــح از  ــردن صری ــام ب ــا ن ــی ب ــیده اســت. گوئیتچاردین ــی کوش م
ــه صراحــت بیشــتری  افالطــون همــان نظریــات ماکیاولــی را ب
ــی  ــوی حکومت ــت و ج ــد در جس ــا نبای ــود: »م ــی ش ــادآور م ی
ــرد،  ــدا ک ــوان پی ــا مــی ت ــی باشــیم کــه بیشــتر در کتاب ه خیال
چنــان کــه جمهــوری افالطــون بــود، تــا در عمــل، بلکه پــس از 
بررســی سرشــت، چگونگی، اوضاع و احوال، تمایــالت، و – برای 
 )umori(ایــن که این همه را در یک کلمه خالصه کنیم – مزاج
شــهر و شــهروندان، بایــد در جســت و جــوی حکومتــی باشــیم تا 
پــس از قانــع کــردن شــهر، امیــدوار باشــیم کــه مــی توانیــم آن 
شــیوۀ فرمانروایــی را در شــهر وارد کنیــم و آن گاه کــه آن را وارد 
کردیــم، مــی توانیــم بــا توجــه بــه ذائقــة خــود آن را پذیرفتــه و 

ــم«. حفــظ کنی
ــای  ــا روش ه ــتی ب ــهریار را بایس ــت و ش ــت دول ــر طبیع ــا اگ اّم
علمــی و تجربــی بررســید، آیــا الزم نیســت کــه ذات شــهروندان و 
طبیعت آدمــی – یا به تعبیر گوئیتچاردینی مزاج شــهر و شــهروندان 
–  نیــز مــورد بازخوانــی قــرار بگیــرد؟ هیرشــمن متذکــر شــده کــه 
ماکیاولی احتمااًل خــود دریافته بوده که نظریه ای واقــع گرایانه دربارۀ 
دولــت در گــرو شــناخت طبیعــت آدمی اســت، اّما اشــاراتش بــه این 
ــه.  ــواره تیزبینان ــد هم ــم، هرچن ــوده و نامنتظ ــده ب ــوع پراکن موض
ــی  ــت ماکیاول ــة دول ــم نظری ــرای فه ــا ب ــس ضــروری اســت ت پ
نــگاه انســان شــناختی او نیــز بررســی شــود. اگــر دولــت اجتمــاع 
ــان نیــز  شــهروندان اســت پــس بایــد برآمــده از ُخلــق و خــوی آن
ــن وحــدت انســان  ــد. ای ــان حکومــت کن ــر آن ــد ب ــا بتوان باشــد ت
شناســی و نظریــة سیاســی را در آثــار اکثــر متفکــران بــزرگ مــی 
تــوان رهگیری کــرد. بــرای مثال، در شــهرخدای ســنت آگوســتین 
ــذا بــه مثابــه شــّری  دولــت برآمــده از ذات گناهــکار انســان بــود ل
ضــرور توجیــه پذیــر بــود؛ یــا لویاتــان ضــرورت جامعه ای اســت که 
ــزی  ــی هاب ــِت تصنع ــراِی دول ــداِی می ــدان خ انســان هایش در فق

یکدیگــر را مــی درند.
ــش  ــم پی ــان ُحک ــی از هم ــز تابع ــی نی انســان شناســی ماکیاول
گفتــه بــود: گــذار از خیــاالت فلســفی بــه واقعیــت موجــود امــور. 
ماکیاولــی از تصویــر متضــاد خیــال پردازانة فلســفی بــا آن چه که 

ــان آرمــان و  ــه شــکاف می در جهــان عینــی در گــذران اســت ب
ــد  ــه آن مــی توان ــر مــی کنــد کــه بــی توجهــی ب واقعیــت تعبی
عواقبــی بــس وحشــتناک داشــته باشــد: »شــکاف میــان زندگــی 
ــی  ــرگاه کس ــه ه ــت ک ــدان اس ــی چن ــی آرمان ــی و زندگ واقع
ــه جــای پایســتن خویــش راه  ــه آرمــان بفروشــد ب ــت را ب واقعّی

ــرد«. ــی گی ــش م ــودی را در پی ناب
بــه بیانــی صریــح تــر، بحــث ماکیاولــی در» نســبت میــان هســت 
و بایــد« اســت. ماکیاولــی معتقــد اســت کــه تاکنــون فالســفه بــه 
ایــن پرداخته انــد که انســان چگونــه باید باشــد؛ اّما مســالة اصلی این 
اســت کــه انســان چگونــه هســت. شــکاف میــان هســتن آدمــی 
و صــورِت بایــدی فالســفه – اگرچــه در صــورت تحقق ِشــکفتگی 
ُشــکوهنده ای را مــی ســازد – ولی بالواقــع ُمغاِک ُپرناشــدنی واقعیت 
ــر مــی ســازد  و آرمــان، موجــود و خیالیــن، طبیعــی و تصنعــی را بَ
کــه جــز گمراهــی نمــی آفرینــد. اگــر دقــت کنیــم تقریبــاً انحــراف 
تمــام مکاتــب تاریخی در همیــن نکته اســت: تالش بــرای تحمیل 
بایدهایی بر طبیعت انسان که با هستن او در تضاد است، که نمونة بارز 

آن را در الگوهــای مارکسیســتی شــاهد بوده ایم.
کســی کــه بیــش از همــه بــه ایــن نکتــة تأمــل برانگیــز اندیشــة 
ماکیاولــی توجــه نشــان داد، اســپینوزا بــود. او از معــدود کســانی بود 
کــه از ال بــه الی فحوای ســخنان ماکیاولی بــه اصالت آنهــا پی بُرد 
و اندیشــة او را تئوریــزه کــردن تقلــب و تغلب ندانســت. اســپینوزا به 
تبــع ماکیاولــی سیاســت را مبتنــی بــر حقیقت موثــر نیروها دانســته 
و بنیــاد انســان شناســی سیاســی را توجــه بــه واقعیــت انســان قــرار 
داده اســت. طباطبایــی در دفتــر ســوم تاریــخ اندیشــه ایــن نکتــه را 
ــرای  ــوان شــاهدی ب ــه عن شــرح داده و ایــن فقــره را از اســپینوزا ب
تاییــد آورده اســت: »بنابرایــن از زمانــی کــه مــن مطالعــه دربــاب 
ــرار دادم، کوشــش کــردم آن را از  سیاســات را موضــوع کار خــود ق
 ex ipsa humanae(نَفــس وضــع و شــرایط طبیعــت انســانی
ــد  ــع و خــالف آم ــور بدی ــه از ام naturae conditione( و ن
عادت، با برهان یقینی و غیر قابل تردید اســتنتاج و ثابت کنم، اما تنها 
ــا عمــل مطابقــت  بــر مبنــای اصولــی کــه بــه بهتریــن وجهــی ب
داشــته باشــد. بــرای ایــن کــه بتوانــم آن چــه بــه دانــش سیاســت 
ــرار  ــورد بررســی ق ــان آزادی ذهــن م ــا هم ــود، ب ــی ش ــوط م مرب
ــرار  ــورد بررســی ق ــات را م ــر حســب معمــول ریاضی ــه ب دهــم ک
مــی دهنــد، کوشــش کــردم اعمــال انســانی را بفهمــم و نــه ایــن 
ــورد طعــن و لعــن  ــا را م ــا آنه ــم ی ــاد کن ــا تاســف ی ــا ب کــه از آنه

ــرار دهم«. ق
ــود  ــن نب ــر ای ــر س ــث ب ــر بح ــپینوزا دیگ ــی و اس ــا ماکیاول ــذا ب ل
ــکاری و عهدشــکنی  ــی و فریب کــه خشــم و خشــونت و دروغ گوی

و دیگــر رذایــل طبیعــت انســانی، کــه در موقعّیــت مقتضــی چــون 
ماِر فســردۀ موالنا ســر بلنــد می کنــد، را باید بلــُکل دگرگــون کرد و 
انسانی آرمانی و مثالین ِوفق نسخه های فالسفة قرون ماضی ساخت؛ 
بلکــه بحث بر ســر تمهیــد ســاز و کارهایی بود کــه انســان را همین 
ــدار  ــون و اقت ــا در چارچوب هــای قان ــرد اّم ــه کــه هســت بپذی گون
مهــار کنــد: پذیــرش طبیعــت آدمــی اّمــا تــالش بــرای نظــارت بــر 

آن.
ــت  ــت انســان و ماهی ــم طبیع ــرای فه ــپینوزا ب ــن رو، اس از همی
امــور بــه جــای فالســفه و غــار تئوریــک آنها بــه اهل سیاســت و 
تجارب پراتیک تاریخ سیاســی رجوع می کند و» قلمرو مناســبات 
ــة انســانی یعنــی  ــا تجرب سیاســی را کــه پیوندهــای اســتواری ب
ــاالت فلســفی  ــر خی ــور ب ــم سرشــت ام ــرای فه ــل دارد« ب عم

ترجیح می نهد.
ماکیاولــی بــا چنیــن عقبــه ای در انسانشناســی، کــه البتــه بــدان 
ــن  ــی ای ــه، احکام ــروض گرفت ــی آن را مف ــرده ول ــح نک تصری
ــر  ــر ظواه ــز ب ــه ج ــرای کســانی ک ــه ب ــرده ک ــن صــادر ک چنی
ــه  ــت: »هرک ــده اس ــی ش ــب بدفهم ــد موج ــی نگرن ــور نم ام
ــه  ــن هم ــان ای ــد، در می ــز گار باش ــال پرهی ــد در هرح بخواه
ــت. از  ــد داش ــی نخواه ــز ناکام ــتی ج ــز گاری، سرنوش ناپرهی
ــد،  ــف نده ــهریاری را از ک ــد ش ــه بخواه ــهریاری ک ــن رو ش ای
مــی بایــد شــیوه هــای ناپرهیــزگاری رابیامــوزد وهرجــا کــه نیــاز 

ــدد«. ــه کار بن ــد، ب باش
تمــام تــالش ماکیاولــی، و اســپینوزا بعــد از او، بر ســر این اســت که 
سعادت و آزادی انسان را از دل آن چه که هست)و علی القاعده موجود 
اســت( بیــرون بکشــد، و نــه از میــان آن چــه که بایــد باشــد)و علی 
االصول اکنون ناموجود اســت(. به همین دلیل، ماکیاولی به کاربست 
صفــات توجه دارد و نه وجود فی نفســة آنها. مســاله این اســت که در 
گســترۀ عمــِل سیاســی از فضیلــت و رذیلــت چــه نتایجــی حاصــل 
مــی شــود: »زیــرا چــون نیــک بنگریــم مــی بینیــم خیــم هایــی 
هســت کــه فضیلــت بــه شــمار مــی آینــد اّمــا بــه کار بســتن شــان 
ســبب نابــودی مــی شــود؛ حــال آنکــه خیــم هایــی دیگــر هســت 
ــار  ــه ب ــا ایمنــی و کامروایــی ب ــه نظــر مــی آینــد اّم کــه رذیلــت ب

ــی آورند«. م
بــا توجــه بــه چنیــن مقدماتــی، اســپینوزا تمــام بحــث ماکیاولــی را 
وارونــه می کند و اســتدالل می کند که ماکیاولی در ســاحتی ســلبی 
ســخن گفتــه و نه ایجابــی، لذا او فیلســوف آزادی اســت. او با نشــان 
ــار  ــا مه ــدار داده ت ــهروندان هش ــه ش ــت ب ــت سیاس دادن واقعی
حکومــت را بــه دســت هــر کســی نســپارند: »ماکیاولــی بــا زیرکی 
ــه ظاهــر تشــریح مــی کنــد کــه شــهریاری کــه انگیــزه  بســیار ب
ــرد  ــه کار ب ــد ب ــدارد چــه وســائلی را بای ــدرت ن ای جــز شــهوت ق
تــا قلمــروش را مطیــع و منقــاد خویــش گردانــد؛ امــا مشــکل بتوان 
یقیــن داشــت کــه غــرض او چیســت... شــاید می خواســت نشــان 
دهــد کــه مردمــان آزاد در ســپردن اختیــار مطلــق رفــاه خویــش به 
دســت یــک شــخص چــه قــدر بایــد محتــاط باشــند... زیرا کــه آن 
ــذا  ــود و ل ــازه 	ای در هــراس خواهــد ب شــخص هــر روز از توطئــة ت
ناگزیــر بــه مســائل شــخصی خــود بیشــتر خواهــد پرداخــت، و در 
مــورد مردمــان بــه جــای آن کــه در فکــر خیــر و صــالح آنان باشــد 
بر ضد آنان نقشــه خواهد ریخت. من در خصوص آن مرد بســیار دور 
اندیش بیشتر به این عقیده می رسم، زیر می دانیم که او طرفدار آزادی 
بــود، و بــرای حفــظ آزادی نیــز صحیــح تریــن اندرزهــا را به مــا داده 

است«.
ــا  ــم و ی ــب و دروغ بدانی ــرداز فری ــه پ ــی را نظری ــه ماکیاول  چ
کســی که متناســب با احــواالت تاریخــی ایتالیای از هم گسســتة 
روزگارش میهن پرســتی آتشــین مزاج بوده که اســتقالل و آزادی 
میهنــش را بر رســتگاری روحش ترجیح داده اســت، لذا با پیچیدن 
چنین نسخة وحشتناکی در شهریار امیدوار بوده تا شهسواری از راه 
برســد و آن را عملیاتــی کنــد تــا ایتالیــا آزاد و مســتقل گــردد، بــه 
هــر حــال در مقــام مخالــف و موافــق، نمــی توانیــم بــر ســر ایــن 
نکتــة حداقلــی در اندیشــة ماکیاولــی بــه اِجمــاع نرســیم کــه او 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــدرت را ب ــت سیاســت و ق ــی حقیق از جهات
اســت؛ حقیقتــی کــه هیــچ گاه در آرمانشــهرهای فلســفی نمــودار 

نمی شــد.

شـــت ا د د یا
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متن پیش رو یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد، رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رئیس شورای حوزه 
طبقه بندی  »منطق  موضوع  با  تهران  استان  علمیه  های 

علوم« است که در ادامه از نظر می گذرد؛

ــث  ــروع مبح ــوم« از ف ــدی عل ــه، »طبقه بن ــف مقال ــد مؤل از دی
ــر مســئله ی »مــالک وحــدت  »هویت شناســی« علــم و مبتنــی ب

و تمایز علوم« اســت.
ــدی  ــه مســئله ی »طبقه بن ــا دو رویکــرد، ب ــوان ب از نظــر وی می ت
علــوم« نگریســت: 1. پســینی، ۲. پیشــینی. طبــق تعریــف 
ــا رویکــرد پســینی عبــارت اســت از:  ــوم، ب ایشــان طبقه بنــدی عل
»ترســیم جغرافیــای میــراث معرفتــی بشــر« و بــا رویکرد پیشــینی، 
عبــارت اســت از: »مهندســی مطلــوب معرفــت«. مؤلــف در متــن 
مقالــه، پــس از ارائــه ی تعاریــف »علــم دینــی« و »علــوم انســانی 
اســالمی«، همچنیــن اشــاره به اهــداف و فوایــد طبقه بنــدی علوم و 
ضروت آن، نگاهی گذرا به تاریخچه ی طبقه بنــدی در دنیای غرب و 
نیز جهان اســالم افکنده اســت. در ادامه نیز با نقد اجمالی نظریه های 
مختلــف دربــاب مالک  وحــدت و تمایــز علــوم، و تبییــن »نظریه ی 
تناُســق« )ســازواری چندوجهــی مانِعهًْ الخلــوی مؤلفه هــای رکنــی 
ــدی  ــک و طبقه بن ــرای تفکی ــود ب ــنهادی خ ــق پیش ــم( منط عل
ــد.  ــه می کن ــور اســت  ارائ ــه ی مزب ــر نظری ــی ب ــه مبتن ــوم را ک عل
در انتهــا نیز ســؤاالت و اشــکاالت احتمالــی وارد بر نظریــه را مطرح 
کرده، پاسخ می گوید؛ وی الگوی پیشنهادی خود را طبقه بندی »هرمـ  

ــوم می نامد. شبکه ســان« عل

یک( مبادی تصوریه ی بحث
1. تعریــف طبقه بنــدی علــوم: می تــوان بــا دو رویکــرد، بــه 

مســئله ی »طبقه بنــدی علــوم« نگریســت:
ــدی و دســته بندی دانش هــای  ــر طبقه بن ــف( پســینی و ناظــر ب ال

بشــری، آن ســان کــه هم اکنــون هســتند.
ب( پیشــینی و ناظر به مهندســی کالن معرفت، آن ســان کــه باید و 
شــاید باشــند. تعریف رده بندی علوم از منظر هرکدام از این دو نگاه، با 

دیگری متفاوت است.
طبقه بنــدی علــوم، بــا رویکــرد پســینی، بــه تعبیــر ســاده و کوتــاه، 
ــا  عبــارت اســت از: »بیــان وحــدت و تمایــز دانش هــای موجــود ب
همدیگــر«، و بــه تعبیــر دیگــر: نشــان دادن وحــدت علــوم در عیــن 
کثــرت، و کثــرت علــوم در عیــن وحــدت، در وضــع موجــود«؛ و بــه 

ــت از:  ــارت اس ــوم، عب ــدی عل ــر، طبقه بن ــی و تفصیلی ت ــان فن بی
»ترســیم جغرافیــای میــراث معرفتــی بشــر، و تعییــن جایــگاه هــر 
ــش،  ــان هموندان ــا در می ــک از دانش ه ــش در آن، و هری گروه دان

براســاس معیــار یــا معیارهــای معّیــن«.
ــا رویکــرد پیشــینی، بــه اجمــال عبــارت  امــا طبقه بنــدی علــوم، ب
اســت از: »مهندســی مطلوب معرفــت«، و بــه تفصیــل )و مطابق با 
منطــق پیشــنهادی راقــم(، عبــارت اســت از: »صورت بنــدی هــرم 
ــارف، از  ــه ی مع ــت یابنده ی مجموع ــا و فرگش ــان، پوی ـ شبکه س
رهگذر ســنجش مؤلِّفه های رکنی تکّون بخش دانش ها با یکدیگر«.
ــن رو  ــت؛ از ای ــینی اس ــال، پیش ــن مق ــا در ای ــی م ــرد اصل رویک
عمــده ی مباحــث مقالــه را بــا همیــن نگــرش پــی خواهیــم گرفت.

بــا هریــک از کلمــات و فقــرات تشــکیل دهنده ی تعریــف 
تفصیلــی، بــه جــزء و جهتــی از طرائــف و ظرائــف نهفتــه در الگوی 

ــه: ــم؛ از جمل ــاره کرده ای ــنهادی اش پیش
ـ بــا ترکیــب »صورت بنــدی«، بــه: فعاالنــه )نــه منفعالنه و بســنده 
به گــزارش وضــع موجود(بودن عمــل طبقه بندی علوم و مهندســی 

معرفت، در رویکرد پیشینی؛
ـ بــا تعبیــر »هــرمـ  شبکه ســان«، بــه: نســبت عمــودی معرفــت و 
مجموعــه ی علــوم و ترتــب آنهــا بــر همدیگــر و نیــز بــه مناســبات 
افقــی و ترتیــب عرضــی آنها بــا یکدیگــر در ســامانه ی پیشــنهادی.
ــو  ــش الگ ــه: نق ــت یابنده«، ب ــا« و »فرگش ــای »پوی ــا واژه ه ـ ب
ــوندگی  ــت و فراش ــروندگی معرف ــر در پیش ــورد نظ ــرد م و رویک
دانش هــا )الگــوی پیشــنهادی، تنهــا وصــف وضــع موجــود 

ــت(. ــز هس ــوب نی ــع مطل ــه ی وض ــه ارائ ــت، ک نیس
ـ بــا تعبیــر »مجموعــه ی معــارف«، بــه: گســتره ی موضــوع الگوی 
پیشــنهادی، کــه همــه ی معرفــت بشــری اســت و بســی فراتــر از 
علــوم تجربــی و بلکــه مجمــوع دانش هــای مــدون کنونــی اســت.

ـ بــا عبــارت »از رهگــذر ســنجش مؤلِّفه هــای رکنــی تکّون بخــش 
دانش ها با یکدیگر«، به: نظریه ی مبنای این الگو که نظریه ی تناسق 

است، و شیوه ی اجرایی آن.
ــوان آن را  ــنهادی، می ت ــوی پیش ــات الگ ــه خصوصی ــه ب ــا توج ب

ــد. ــوم نامی ــان« عل ــرمـ  شبکه س ــدی »ه ــوی طبقه بن الگ
ــار(  ــی مخت ــاس تلق ــی )براس ــم دین ــی: عل ــم دین ــف عل ۲. تعری

ــت از: ــارت اس عب
ــازوار  ــته ی س ــای انباش ــکل از قضای ــتگاهوار متش ــت  دس »معرف
ــی  ــر مبان ــی ب ــه مبتن ــن، ک ــرو معی ــه ی قلم ــه مطالع ــوف ب معط
نظــری دینــی، و بــا کاربســت منطــق علمــی هم افــزای 

پیوســته پویا )دیالکتیــکـ  دینامیــکال(، از منابــع معتبــر فراچنــگ 
ــد.« ــده باش  آم

»منطــق هم افــزای پیوســته پویا« عنــوان و تعبیــری اســت از 
ــت  ــد معرف ــرای تولی ــطور ب ــم س ــه راق ــگانی ای ک ــتگاه روش دس
دینــی )ازجملــه علــم دینــی( و تحلیــل معرفت شــناختی آن ارائــه 
کــرده اســت و تفصیــل آن در قالــب اثــر مســتقلی بــا نــام منطــق 
فهــم دیــن  منتشــر گردیــده. ایــن روش شناســی تولید علــم مبتنی 

ــر نظریــه ی ابتنا اســت. ب
علم دینی را می توان با عبارت زیر نیز تعریف کرد:

»معرفــت  دســتگاهوار متشــکل از قضایــای معطــوف بــه مطالعه ی 
یــک موضــوع حقیقــی یــا اعتبــاری، کــه براســاس مبــادی معرفتی 
و منطــق موجــه دینــی، از منابــع معتبــر، اســتنتاج یا اســتنباط شــده  

باشند.«
3. تعریف علوم انســانی اســالمی: علوم انســانی دینی عبارت اســت 

از:
قضایــای  از  متشــکل  دســتگاهوار  معرفت هــای  از  »طیفــی 
»تبیینــیـ  إخبــاری«، »تجویــزیـ  إلزامــی« و »تحســینیـ  
ــه یکــی از ســاحت های »مواجهــه ی ارادی«  ارزشــِی« معطــوف ب
ــر مبانــی اســالمی،  ــا جوارحــی انســان، کــه مبتنــی ب جوانحــی ی
مطابق معرفت شناسی واقع گرای دینی و با کاربست منطق هم افزاِی 
پیوســته پویا ))دیالکتیــکـ  دینامیــکال(، فراچنــگ آمــده باشــد«.

اشــتمال علــوم انســانی  بــر قضایــای »تبیینــیـ  إخباری« مســتلزم 
ــمول  ــه ش ــت، چنان ک ــی در آن اس ــش انسان شناس ــت دان جزئی
قضایــای تشــکیل دهنده ی علــوم انســانی بــر قضایای معطــوف به 
»ســاحات  »مواجهــه ی ارادی« جوانحــی انســان« نیــز علــوم حاوی 

مباحــث نظــری و انتزاعــی را وارد قلمــرو علــم انســانی می کنــد.

دو( جایگاه مبحث »طبقه بندی علوم«
ــوم« از مباحــث اساســی فلســفه ی عــام  مبحــث »طبقه بنــدی عل
و مشــترک علــوم به شــمار مــی رود؛ ایــن بحــث  از فــروع مبحــث 
»هویت شناســی« علــم و مبتنــی بــر مســئله ی »مــالک وحــدت و 
تمایــز علــوم« قلمــداد می شــود. پذیــرش عنــوان »علــوم انســانی« 
و تکــّون حــوزه ی معرفتــی مســتقلی بــا ایــن عنــوان، خــود مولــود 

پذیــرش الگــوی خاصــی در طبقه بنــدی علــوم اســت.

سه( اهداف و فواید طبقه بندی علوم
ــگاه  ــت علمــی در ن ــن فعالی ــار ای ــداف و آث ــر از اهــم اه ــوارد زی م

ــینی است: پس
ــف بخــش  ــّم و کی ــه ک ــاد خودآگاهــی عصــری نســبت ب 1. ایج

ــوم. ــی عل ــوی بشــر یعن ــراث معن ــی می اصل
۲. دست یابی به سیر و مسیر معرفت بشری.

ــز  ــت و نی ــای معرف ــش در جغرافی ــر گروه دان ــگاه ه ــن جای 3. تعیی
ــای  ــا دانش ه ــوم ب ــک از عل ــبات هری ــبت و مناس ــخیص نس تش

ــدش. همون
4. پیشــگیری از خلــط دانش هــا و حوزه هــای معرفتــی بــا 

. یگــر یک د
5. تسهیل تعلیم نسل نوخواسته، در هر عصری.

ــرد  ــرم از رویک ــه الج ــینی ک ــرد پیش ــا رویک ــوم ب ــدی عل طبقه بن
انتقــادیـ  اصالحــی و نوآورانــه نیــز برخــوردار خواهــد بــود، ســبب 
ارتقــای خودآگاهانگی أبنــای روزگار نســبت به ذخایــر معرفتی و نیز 

زمینه ســاز بســط و بازســازی دانش هــای بومــی می گــردد.

چهار( ضرورت طبقه بندی علوم
از آنچــه در بیــان اهــداف و آثــار گفتــه شــد، بایســتگی 
ــرای  ــکار گشــت. ب ــز آش ــام نی ــوم به صــورت ع ــدی عل طبقه بن
تبییــن ضــرورت ارائــه ی طبقه بنــدی اســالمی و بومــی نیــز بــه 
ــر  ــه تأثی ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــت می کنی ــه قناع ــن نکت ــر ای ذک

یادداشت اختصاصی آیت اهلل رشاد؛

»طبقه بندی علوم« از مباحث اساسی فلسفه  عام و مشترک علوم است

شـــت ا د د یا
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و  »معرفت شناســی«  »هستی شناســی«،  اجتناب ناپذیــر 
»علم شناســی« فیلســوفان در نــوع و نحــوه ی صورت بنــدی 
و  مطلــوب  الگــوی  فیلســوفی  و  گفتمــان  هــر  علــوم، 
مقبــول خویــش را در ایــن مســئله ارائــه خواهــد کــرد؛ 
ــی و منطــق  ــر مبان ــی ب ــوی مبتن ــد الگ ــز بای ــلمانان نی ــا مس م
ــرا  ــم؛ زی ــه کنی ــی و ارائ ــش را طراح ــه ی خوی ــی پذیرفت علم
ــرش  ــن نگ ــتی، همچنی ــه هس ــادی ب ــادی« و م ــرد »الح رویک
»شــّکاکانه« و »نســبی انگارانه« بــه معرفــت، و نیــز نــگاه 
ــان، و  ــه انس ــکال ب ــناختی« و فیزی ــتی« و »زیست ش »اومانیس
ــی  ــه همگ ــم، ک ــه عل ــند ب ــتی« و تجربه بس ــگاه »پوزیتیویس ن
روی آوردهــای شــایع و مســلّط روزگار مــا در عرصــه ی فلســفه، 
معرفت شناســی و علــم هســتند، مجالــی بــرای درج علــوم 
الهــی و عقلــی، در طبقه بنــدی علــوم باقــی نمی گــذارد. 
اصــواًل الگوهــای طبقه بنــدی علــوم، همــواره )و اکنــون بیــش از 

پیــش( به جــای آنکــه پســینی باشــند، پیشــینی اند.
بــه تعبیــر دیگــر: همــان دالیلی که تأســیس و توســعه ی فلســفه ی 
اسالمی و مســتقل علم را ضروری می ســازد، پرداختن به طبقه بندی 

ــته می دارد. اسالمی و بومی را بایس
عــالوه بر آنچه گذشــت، این نکته نیز درخور توجه اســت که در عصر 
ما توســعه  و تطور دانش های موجود و نیز تأسیس علوم جدید، شتاب 
صدچندان یافته اســت؛ این امر عالوه بر آنکــه المحاله موجب تغییر 
نظــام و هندســه ی طبقه بنــدی اســت، ارائــه ی نظام هــا و الگوهــای 

روزآمــد را بیش از پیش مبرم می دارد.

پنــج( پیرنــگ و پیشــینه ی طبقه بنــدی علــوم در 
مغرب زمیــن و جهــان اســالم

ــوفان و  ــی فیلس ــن و دائم ــای دیری ــوم از دغدغه ه ــدی عل طبقه بن
فرزانــگان بــوده، بدین جهــت شــماری از علمــای شــرقی و غربــی 

ــد. ــوان آزموده ان ــع و ت ــن وادی، طب در ای
ــوع«  ــاس »موض ــطو )384ـ3۲۲ق م.(، براس ــن، ارس در مغرب زمی
و »متعلــق« علــوم، فرانســیس بیکــن  )15۶1ـ1۶۲۶م( و ژان 
لــرون داالمبــر  )1۷1۷ـ1۷83م(، هــر دو براســاس »قــوای ذهنی« 
ســه گانه ی عامــل در عرصــه ی علــم )حافظــه، مخیلــه و عاقلــه(، 
آگوســت کنــت  )1۷۹8ـ185۷م( بــه زعــم خــود بــا لحــاظ فراینــد 
تاریخــی معرفــت بشــری و نیــز نظــام »کلیــت متنــازل و پیچیدگی 
ــاظ  ــه لح ــر  )18۲0ـ1۹3م( ب ــرت اسپنس ــا، و هرب ــد« علم ه متزای
ــارف  ــوم و مع ــدی عل ــه رده بن ــا، ب ــودن علم ه ــا عینی ب ــی ی انتزاع

بشــری دســت زده اند.
در جهان اســالم نیز تحقیق و تألیف در زمینــه ی رده بندی معارف 
از ســده ی دوم هجــری با نگارش رســاله ی الحــدود جابربن حیان 
)احتمــااًل 10۲ـ1۶0ق( آغــاز شــد، و بــا تــالش علمــای اعصــار 
مختلف، تــداوم و بلکه تکامــل یافت. گزارش مختصــری راجع به 
تاریخچه و پیشــینه ی مسئله ی طبقه بندی علوم در جهان اسالم را 
درذیــل می آوریــم. از آنجــا کــه ایــن فقــره چنــدان مدخلیتــی در 
ــدارد در  ــنهادی اســت( ن ــه ی منطــق پیش ــه ارائ ــا )ک بحــث م
اغلــب مــوارد بــه گــزارش دیگــران اعتمــاد کــرده، ایــن بخــش 
را تبییــن می کنیــم. شــخصیت های نامبــردار ایــن عرصــه 

ــد از: عبارتن
1. ابویوســف یعقــوب بــن اســحاق کنــدی )183ـ۲5۹ق( در رســالْهً 
فی کمیْهً کتب ارســطو، آثـــار ارســطو را بـــه چـــهار دســته تقســیم 
کــرده اســت: 1. منطقیــات کــه  خــود هشــت قســم اســت، از قبیل: 
مقــوالت،...، برهان و... . ۲. طبیعیات از قبیل ســماع طبیعی، )ســمع 
الکیان(، الســماء و... 3. آنچه که از طبیعت  بی نیاز اســـت هـــرچند با 
ــه  ــات و... 4. آنچ ــس، نب ــل  نف ــاط دارد، از قبی ــی  ارتب ــم  نوع جس
کــه از طبیعــت بی نیــاز اســت  و هیــچ پیـــوندی بـــا آن نـــدارد کــه 
یــک قســم بیــش  نیســت و آن  مابعدالطبیعــه اســت. پــس از اینهــا 
نیــز کتاب های اخــالق قــرار دارد. بــه نظر وی این همه  بـــاید بـــعد 
از ریـــاضیات خوانده شــوند و ریاضیات  چهار قســم اســت: علم عدد، 
هندســه، تنجیــم کــه همــان »هیئــت« اســت و تألیــف کــه همــان 
ــه کار کنــدی بیــش از آنکــه طبقه بنــدی  »موســیقی« اســت. البت
علــوم به شــمار آیــد، بایــد دســته بندی آثــار قلمــداد گــردد؛ 
امــا تقریبــاً همیــن  تقســیم  مقبــول طبــع علمــای مســلمان  واقــع  

ــه آن  را توســعه داده و منظــم و منســجم تر  شــده اســت و رفته رفت
ســاخته اند.

۲. ابوجعفــر محمــد بــن موســی خوارزمــی )قبــل از 185ـ پــس از 
ــاوت  ــای پیشــینیان تف ــا مبن ــای او ب ــوم . مبن ۲33ق( در مفاتیح العل
فاحــش دارد. خوارزمــی تقســیم را بــر مأخــذ پیدایش و رشـــد علوم 
نهــاده و تقســیم معــارف را بــا توجــه بــه میــراث معرفتــی اقـــوام و 
نـــژادها صورت بنــدی کــرده اســت. قــراردادن »علــوم شــریعت« 
در مقابــل »علــوم  غیرعــرب« بدین جهــت اســت کــه علــوم 
عــرب  از طریــق شــریعت اســالم کــه عربی اســت  پدیــد آمــده . وی 
فصول کتاب خویش را ذیل دو مقاله به این ترتیب سازمان داده است: 
مقالــه ی اول  در عـــلوم شــریعت کــه در شــش بــاب اســت: فقــه، 
کالم، نحــو، کتــاب، شــعر و عــروض و اخبــار. مقالــه ی دوم در علوم 
غیرعرب  کــه در نُه باب اســت: فلســفه، منطق، طب، عدد، هندســه، 

نجــوم، موســیقی، حیــل و کیمیــا.
3. ابوزیــد احمــد بــن ســهل بلخــی )درگذشــته ی 3۲۲ق( در 
ــدی  ــا را از ِکن ــطویی دانش ه ــدی ارس ــوی رده بن ــام العلوم، الگ اقس

ــاز آراســته اســت. ــه قلــم خویــش آن را ب اخــذ کــرده و ب
4. شــعیا بــن فریغــون )شــاگرد بلخــی( کتابــی بــه نــام 
جوامع العلــوم تألیــف کــرده کــه در بســیاری از مطالــب بــا 
ــااًل در  ــاب احتم ــن کت ــانی دارد. ای ــی همس ــوم خوارزم مفاتیح العل
قــرن چهــارم تألیــف شــده اســت. مؤلــف در ایــن کتــاب اصــول 
ــتن  ــه دانس ــف را ک ــوم مختل ــات و عل ــث صناع ــیاری از مباح بس
آنهــا بــر کاتبــان دواویــن الزم بــوده مطــرح کــرده. او موضوعــات را 
ــه جزئــی و به صــورت درخــت و شــاخه های  ــه ترتیــب از کلــی ب ب
آن آورده اســت،  شــاید اصطالح درختــواره ی موضوعــات که اکنون 

رایــج اســت از این دســت تجــارب اخذ شــده باشــد.
5. ابونصــر محمــد بــن محمــد فارابــی )۲۶0ـ33۹ق(، در 
ــری و  ــه نظ ــوم را ب ــطو( عل ــر ارس ــت تأثی ــوم، )تح احصاءالعل
عملــی تقســیم  کــرده اســت. او علــوم نظــری را بــه ســه قســم  
ریاضــی ، طـــبیعی و الهـــی، و علوم عملــی را به دو قســم اخالق 
و سیاســت دســته بندی کـــرده. مبنای کار فارابی برای طبقه بندی 
علومـ  همانند ارســطوـ  متعلق عـــلم، یـــعنی »موجودات« است ؛ 
ــی  ــه از موجودات ــی ک ــته از علوم ــه آن دس ــن صــورت ک ــه ای ب
خــارج از اراده ی انـــسان بحــث می کننــد و غـــایت آنهــا فـــقط 
ــده می شــوند و آن دســته  ــوم نظــری نامی »شــناخت« اســت عل
از علومی کـــه از آنـــچه در اخـــتیار انســان اســت، بحث می کنند 
ــی  ــوم عمل ــت، عل ــل اس ــرای عم ــناخت ب ــا ش ــت  آنه و غای

ــتند. هس
۶. ابوعلــی حســین بــن عبــداهلل بــن حســن بــن علــی ابــن ســینا 
)35۹ ـ41۶ ــق(، عــالوه بــر اینکــه در آغــاز الهیــات شــفا بــه مبحث 
تقســیم علــوم پرداختــه، در رســاله ی مســتقلی  بــه نــام اقســام العلوم 
، بــه تقســیم حکمــت  پرداختــه اســـت و آن  را بـــه  نظری  و  العقلیــْهً
علمــی و هرکدام را بـــه  ســـه  قـــسم و هر قســم را به اقســام اصلی 
و فرعــی تقســیم کــرده اســت. تقســیم  ابــن  ســینا گرچــه شــامل 
تمــام علــوم  زمــان او نمی شــود، امــا از آن جهــت  کــه مــدار عمــل 
خویــش را حـــکمت  قــرار داده، منظم و منســجم اســت  و مبنای کار 

کســانی اســت کــه پــس از او بــه ایـــن مهــم پرداخته انــد.
ــی  ــی )3۶۲ـ440ق( در ف ــد بیرون ــن احم ــد ب ــان محم ۷. ابوریح
ــب  ــن ترتی ــه ای ــای رازی را ب ــرازی کتاب ه ــب ال ــت کت فهرس
تقســیم موضوعــی کــرده اســت: 5۶ کتــاب در طــب، 33 کتــاب در 
طبیعیــات، ۷ کتــاب در منطــق، 10 کتــاب در ریاضیــات و نجــوم، ۷ 
ــا طبــی  کتــاب در تفســیر و تلخیــص و اختصــار کتــب فلســفی ی
ــاب در  ــی، ۶ کت ــفی و تخمین ــوم فلس ــاب در عل ــران، 1۷ کت دیگ
مافوق الطبیعــه، 14 کتــاب در الهیــات، ۲۲ کتــاب در کیمیــا، ۲ 
کتــاب در کفریــات، 10 کتــاب در فنــون مختلــف کــه جمعــاً بالــغ 

ــود. ــد می ش ــر 184 مجل ب
ــی 381ق(  ــری، )متوف ــن عام ــف ابوالحس ــن یوس ــد ب 8. محم
مبنــای تقســیم علــوم را عقــل  و وحــی  قــرار داده و علــوم را 
ــی«  ــریعت( و »حکم ــی ش ــت به معن ــرعی/ مل ــی« )ش ــه »مل ب
تقســیم کــرده اســت. علــوم ملــی را ســه قســم دانســته اســت: 1. 
حســی )کــه کار محدثیــن اســـت(، ۲. عقلــی )کــه کـــار متکلمین  
ــزار کار  اســت(، 3. مشــترک )کــه کـــار فقهــا اســت( و لغــت را اب

آنهــا خوانــده. علــوم حکمــی  را نیــز ســه قســم دانســته: 1. حســی 
)کــه مــورد تحقیــق  طبیعیــون  اســت(، ۲. عقلــی )کــه کار الهیــون 
اســت(، 3. مشــترک  )کــه کار ریـــاضیین اســت( و منطــق را ابــزار 

ــته اســت. آنها دانس
ــی 385ق(  ــم )متوف ــن ندی ــحاق ب ــن اس ــد ب ــرج محم ۹. ابوالف
ــای  ــت کردن کتاب ه ــا فهرس ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــز ازجمل نی
ــوم روزگار  ــوم  گوناگــون و شــمارش شــاخه های  عل مختلــف  در عل
ــه   ــتقیم ب ــهرست، به صــورت غیرمس ــمند الفـ ــر ارزشـ ــود در اث خ

ــه اســت. ــوم پرداخت ــدی عل طبقه بن
10. ابوســهل عیســی بــن یحیــای مســیحی گرگانی )متوفــی3۹0 
ــف  ــس از تعری ــْهً پ ــاف العلوم الحکمی ــاله ی اصن ــا 401ق( در رس ی
ــرده باشــد،  ــی آنکــه نظــم خاصــی را رعایــت ک ــم، ب ــی عل اجمال
ــم طبیعــی تقســیم و  ــم  الهــی(  و عل ــی )عل ــم  کل ــه عل ــوم را ب عل
اقســام هریــک را ذکــر نمــوده اســت. وی گرچــه از علومــی مثــل  
ــرد  ــام می ب ــت  و... ن ــب، سیاس ــیقی، ط ــوم، موس ــه، نج هندس
دربــاره ی آنهــا توضیــح نیــز می دهــد، بــا ایـــن حال  معتقــد اســـت 
کــه ایــن معــارف جزئــی  در حقیقــت  علــم  نیســتند، بلکــه نفــس را 

آمــاده دریافــت علــم کلــی  می کننــد.
ــری  ــارم هج ــرن چه ــا )ق ــائل اِخوان الّصف ــدگان رس 11. پدیدآورن
قمــری(، در اِخــوان الّصفــا و ُخــاّلن الَوفــاء ازجمله کســانی هســتند 
کــه بــه تقســیم علــوم  همــت گماشــته اند.آنان معتقدنــد علومی که 
ــوع اســت: »ریاضــی«، »شــرعی  بشــر دریافــت مـــی کند ســه ن
ــوم آداب  ــه عل ــوم ریاضــی ک ــی«. عل ــی«  و »فلســفی حقیق وضع
ــده  و  ــیم ش ــه قســم تقس ــه نُ ــی اســت ب ــح دنیای ــی و مصال زندگ
علــم کتابــت ، لغــت، شــعر، ســحر، حــرف، صنایــع، ِســَیر و اخبــار 
ازجمله اقســام  آن بشــمارند )باید توجه داشــت اصـــطالح ریـــاضی 
در ایــن طبقه بنــدی غیــر از اصطــالح منظــور در علــوم »ریاضــی« 
اســت(. علوم شرعی وضعی که برای طلب آخرت و طب نفوس  وضع  
شــده اند و شــش  قســم هســتند از قبیل علم تأویل و تنزیل و... علوم 
فلســفی که چهار قســم هستند، عـــبارتند از: ریـــاضیات، منطقیات، 

طبیعیــات  و الهیــات.
ــوم  ــاله ی مراتب العل ــی)384ـ45۶ق( در رس ــزم اندلس ــن ح 1۲. اب
ابتــدا علــوم را بــه دو دســته تقســیم کــرده: علومــی که خــاص یک 
ــت؛  ــم لغ ــار و عل ــم اخب ــریعت، عل ــم ش ــد از عل ــد و عبارتن ملت ان
علومــی کــه مشــترک میــان ملــل مختلفتــد و عبارت انــد از: نجوم، 
ــوم  عــدد، طــب و فلســفه. وی پــس از ذکــر اقســام هریــک از عل
مزبــور، آنهــا را بــرای امــر معــاد و آخــرت مفیــد دانســته و علومــی 
را کــه برای اصالح دنیا ســودمند اســت، از قبیل تجارت و کشــاورزی 
دانسته اســت. مبنای تقســیم وی از جهتی بر کارکرد و فایده ی علم، 
یعنــی ســودمندی بــرای دنیــا یــا آخــرت، و از جهــت دیگر بــر منبع 

شــناخت )شــرع یا عقــل( اســتوار اســت.
13. ابوالحســن علــی بــن محمــد غزوانــی لَوکــری )قــرن 
کتــاب  اول  فصــل  ُکردزبــان،  شــاعر  هجــری(  چهــارم 
بیان الحــق بضمان الصــدق را کــه در آن بــه آثــار فلســفی 
ــم و تقســیم آن  ــت عل ــه ماهی ــه، ب ــی پرداخت ــینا و فاراب ــن س اب
اختصــاص داده اســت. از نظــر او علــوم در تقســیم اولیــه بــر دو 
نــوع هســتند: علــوم حکمــی و علــوم غیرحکمــی؛ علــوم حکمــی 
متساوی النســب در تمــام اجــزای زمــان و دارای دو گونــه 
تقســیم اند: فــروع و اصــول. فــروع از قبیــل طــب، نجــوم، 
ــر دو قســم اســت: قســمی کــه  ــز ب کشــاورزی و... . اصــول نی
ــود  ــتفاده می ش ــود از آن اس ــم موج ــه در عال ــوری ک در آن از ام
ــوزد  ــه آن را بیام ــت ک ــن نیس ــب آن ای ــش طال ــت کوش و نهای
ــردد، و قســم  ــوم دیگــر گ ــه عل ــرای دســت یابی ب ــزاری ب ــا اب ت
دیگــر آنکــه می کوشــد تــا آن را ابــزاری بــرای طلــب علــم بــه 
ــاری  ــن ج ــر ای ــادت ب ــد و ع ــرار ده ــان ق ــود در جه ــور موج ام

ــود. ــده ش ــم منطــق نامی ــن عل ــه ای ــده اســت ک ش
ــن،  ــاء علوم الدی ــاب احی ــی )450ـ505ق( در کت ــد غزال 14. محم
ــه محمــود و  ــه شــرعی و غیرشــرعی، و غیرشــرعی  را ب ــوم را ب عل
مذمــوم و مباح، تقســیم کـــرده اســـت. او در تقســیم  دیگــری علوم 

را بــه واجــب عـــینی و واجـــب کفایــی طبقه بنــدی نموده اســت.
15. ابوعبــداهلل فخرالدیــن محمــد بــن عمــر بن حســین بن حســن 
تَْیمِیّ بَْکــرِیّ طبرســتانی رازی )544ـ۶0۶ق(، فخر رازی رســاله ای 

شـــت ا د د یا
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را در احصــاء علــوم روزگار حویــش تالیــف داشــته بــه نام الســّتینی. 
ــش از  ــر تک ــام ابوالمظف ــه ن ــال 5۷4ق ب ــاله را در س ــن رس او ای
خـــوارزمشاهیان در ۶0 بــاب تألیــف کــرده اســت و در آن از ۶0 علم 
ســخن گفتــه اســت. البتــه  وی در ایــن رســاله مبنــای  خاصــی را 

ــرده اســت. ــر نک ــود ذک ــیم بندی خ ــرای تقس ب
1۶. خواجــه نصیرالدیــن ابوجعفــر محمــد طوســی)5۹۷ـ۶۷۲ق( در 
دیباچــه ی کتاب اخالق ناصــری، و آنگاه در تک نگاشــت کوتاهی به 
نام فصل فی بیان أقسام الحکمْهً علی سبیل االیجاز، که همه جا از آن 

به اقسام الحکمْهً یاد می کنند، به رده بندی علوم پرداخته است.
ــا  ــال های ۶8۲ ت ــن س ــته بی ــاوی )درگذش ــن بیض 1۷. ناصرالدی
۶۹۲ق( پــس از خواجــه نصیــر، بــا کوشــایی و نــوآوری در ایــن راه 
ــته  ــا را نگاش ــوم و تعاریفه ــاله ی موضوعات العل ــته و رس گام برداش

است.
ــرْهً  ــاج لغ ــاب دّرهًْ الت ــیرازی )۶34ـ۷10( در کت ــن ش 18. قطب الدی
الدیبــاج، یک بــار علــوم را براســاس اینکــه خــاص یــک امت اســت 
)غیرحکمــی( یــا نیســت )حکمــی( تقســیم نمــوده اســـت. علــوم 
غـــیرحکمی را براســاس اینکه بر مقتضای نظر شـــارع بـــاشد یـــا 
نـــباشد، بـــه دیـــنی و غیردینی، و علوم  حکمــی  را به همــان روش 

ابــن ســینا تقســیم  کرده  اســت.
1۹. شــمس الدین محمــد بــن محمــود آملــی )از علمــای 
ــی  ــون ف ــاب نفایس الفن ــری(، در کت ــری قم ــتم هج ــرن هش ق
عرایس العیــون از طــرح طبقه بنــدی جامع العلــوم فخرالدیــن 
رازی پیــروی کــرده اســت. البتــه آملــی بـه جـــای شـــصت رشــته 
ــرارداده  ــورد بررســی ق ــوم، حــدود صــد رشــته ی علمــی را م  از عل
اســت و آنهــا را صریحــاً بــه  دو گــروه مشــخص: »علــوم اواخــر« 
)یعنــی علــوم اســالمی( و »علــوم اوائــل« )یعنی عـــلوم فلســفی( 
تقســیم   کـــرده اســت. آملی بــه روّیــه ی اکثریــت پیشــینیان، کتاب 
خویش را با علوم اسالمی آغاز و با علوم فـلسفی خـاتمه داده اسـت. 
ترتیب قســمت اول نفائس الفنون  با ترتیب جامع العلــوم رازی  متفاوت  
اســت؛ زیرا آملی کتاب خود را با زبان شناســی و ادبـــیات آغــاز کرده، 
ــم کالم  ــژه عل ــی، به وی ــوم مذهب ــه ذکــر عل ــی رازی نخســت ب ول
پرداخته اســت. در قـــسمت دوم که مربوط به  علوم فلسفی است نیز 

ــورد. ــم می خ ــی و رازی به چش ــرح آمل ــان ط ــی می تفاوت های
ــاله ی  ــد از ۶80ق( رس ــات بع ۲0. شــمس الدین شــهرزوری )وف
ــجرْهً  ــائل  الش ــخست  از رس ــاله ی نـ ــه رس ــیم العلوم را ک تقاس
االلهیْهً است، در سه فـصل تدوین کرده است؛ فصل اول  در وصف 
ــا تمســک  حکمــت و فـــضیلت آن اســت. وی در ایــن فصــل ب
ــان و  ــای یون ــزرگان از حکم ــخنان  ب ــات و س ــات و روای ــه  آی ب
ــردازد. در  ــت  آن می پ ــت  و غای ــل  حکم ــر فضای ــه  ذک ــعار، ب اش
فصــل  دوم یــک دوره ی مختصــر از تاریــخ حکمــت و حکمــا را 
بیــان  می کنــد کــه درواقــع تلخیصــی اســت از »نزهــهًْ االرواح« 
خــود او. در فـــصل ســوم بــه تقســیمات  علــوم  و کیفیت  انشــعاب  
آنهــا می پــردازد. گرچــه روش او در تقســیم علــوم همــان روش  
ابــن ســینا اســت، امــا ایــن رســاله بــا اضافاتــی از قبیــل تقســیم 
علــوم بــه  آلــی  و غیرآلــی از یــک  کار تقلیــدی و تکــراری 

متمایز شــده اســت.
ــی  ــدون َحضَرم ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد عبدالرحم ۲1. ابوزی
ــی   ــمالی جالب ــدی  اجـ ــر، طبقه بن ــه ی العب )۷3۲ـ808ق( در مقدم
ــوم و  ــه عل ــورت ک ــن ص ــه ای ــرده ب ــه ک ــلوم ارائ ــورد عـ را در مـ
فنون اســالمی  بــه  چه تـــرتیب در چند قرن گذشــته مــورد تحصیل 
و مطالعــه قــرار می گرفتــه اســت. اصول طبقه بنــدی ابن خلــدون در 
مــدارس دوره ی او و پــس از آن مــورد قبــول بــوده؛ اگرچــه همــه ی 
موضوع هــا و رشــته هایی کـــه  در ایـــن طـــبقه بندی آمــده، در آن 
ــوم   ــدی  عل ــع طبقه بن ــت. در واق ــده اس ــس نمی ش ــدارس تدری م
ابــن خلــدون را برخی از دانشــمندان، تقســیم بندی نـــهایی  عـــلوم  
در اســالم دانســته اند. طرحی که در طبقه بندی علوم در مقدمه ی ابن 
خلــدون می تــوان به خوبــی  مشــاهده  کــرد، عبــارت اســت از: علــوم 
اســالمی، تاریخ و جغرافیا، علوم فلسفی  عملی، علوم مـــذهبی، علوم 

فـــلسفی  نظری، علوم ادبی و زبان شناســی.
۲۲. ابوالخیــر عصام الدیــن احمدبــن مصطفــی بــن خلیــل طــاْش 
ُکْبــری زاده )۹01ـ۹۶8ق( از دانشــمندان بــزرگ اســالمی اســت که 
در بســیاری  از علــوم صاحب نظر بـــوده. کتــاب وی مـــفتاح السعادْهً 

در  کتاب هــا  جامع تریــن  و  کامل تریــن  از  مصباح الســیادْهً  و 
طـــبقه بندی و تـــقسیم عـــلوم اســت. او در ایــن کتاب 150رشــته 
از علــوم  و فنــون گـــوناگون رایـــج در جهــان  اســالم را شــرح داده 
اســت. بعد از او، پســرش ایــن کتاب را بــه ترکی ترجمه کــرد و تعداد 
علوم مـــندرج در آن را بـــه پانصد رشته ی علمی افزایش داده و آن  را 

ــلوم نامید. مـوضوعات العـ
طــاش  کـــبری زاده در مـــقدمه ی کـــتابش، طبقه بنــدی خویش را 
جامع تریــن و بهتریــن تقســیم بندی عـــلوم در طـــول تاریــخ تمدن 
ــه ی  ــدی کلی ــن طبقه بن ــرده اســت. وی در ای ــی ک اســالمی معرف
علــوم را بــه هفــت بخــش اصـــلی تـــقسیم کــرده کــه هریــک از 
ایــن  بخش هــا بـــه فروعــات دیگــری تقســیم می شــوند: بخــش 
اول و دوم عـــلوم مـــربوط بــه خط و فــروع آن، بخش ســوم منطق 
و فــروع آن، بخــش چهــارم علــوم حکمــی و عقالنــی و فــروع  آن، 
بخــش پنجم علوم حکمــت  عملی و فــروع آن، بخش شـــشم علوم 
شـــرعی و فــروع آن، بخــش هفتــم علــوم باطــن و فــروع مـــتعلق 

بـه آن.
شــیرازی  قــوام  ابراهیــم  بــن  محمــد  صدرالدیــن   .۲3
ــه دو قســم  ــْهً حکمــت را ب ــْهً اثیری )۹۷۹ـ1045ق(، در شــرح هدای
عملــی و نظــری تقســیم نمــوده و معتقــد اســت در حکمــت نظری 
خــوِد معرفــت مقصــود اســت و در حکمــت عملــی ادخــال آن علــم 
ــر او  ــود، مقصــود اســت. از نظ ــم در وج ــع آن عل ــا من ــود ی در وج
ــم  ــی، عل ــت عمل ــرا در حکم ــت؛ زی ــرف اس ــری اش ــت نظ حکم
وســیله و عمــل مقصــود اســت. به عــالوه در حکمت نظــری قوه ی 
نظری نفس اســتکمال می یابد و قوه ی نظری جنبه ی عالیه ی نفس 
اســت. حکمت نظری بر ســه قســم اســت: 1. علم اعلی که مشتمل 
بــر دو قســم اســت، یکــی علــم کلــی مشــتمل بــر تقاســیم وجــود 
کــه فلســفه ی اولــی نــام دارد و مقــدم بــر ســایر علــوم اســت؛ دیگر 
علــم الهــی کــه فــن مفارقــات اســت و اثولوجیــا به معنــای معرفــت 
ربوبیــت نامیــده می شــود. ۲. حکمــت وســطی کــه علــم ریاضــی 
ــه،  ــت، هندس ــار قســم هیئ ــر چه ــود و ب ــده می ش ــی نامی و تعلیم
موســیقی و حســاب منقســم اســت. 3. علــم طبیعــی کــه متعلــق 

بــه امــور مــادی اســت.
ــث  ــانیت از حی ــس انس ــت از نف ــارت اس ــی عب ــت عمل ــا حکم ام
اتصافش به اخالق. ملکات اخالقی بر ســه قســم است، ولذا حکمت 
عملــی نیز بر ســه قســم و یــا به تعبیــر دیگر بر چهار قســم منقســم 
می شــود، یــا مختــص بــه شــخص واحــد اســت )علــم اخــالق(؛ یا 
مختص به اجتماع است به حسب منزل )حکمت منزلیه(؛ یا مختص به 
اجتماع اســت به حســب جامعــه )حکمت مدینــه( و خود بر دو قســم 
می باشــد، یــا متعلــق بــه پادشــاه اســت )علــم سیاســت( یــا متعلق 

بــه نبــوت و شــریعت اســت )علــم نوامیــس(.

مبانی و اصول منطق پیشنهادی
ــی«  ــث »هویت شناس ــروع مبح ــوم از ف ــدی عل ــم: طبقه بن گفتی
علــم و مبتنــی بر مســئله ی »مــالک وحــدت و تمایز علوم« اســت؛ 
از ایــن رو منطــق پیشــنهادی ما بــرای طبقه بنــدی دانش هــا، مبتنی 
بــر نظریــه ی تناُســق )ســازواری چندوجهــی مانعهًْ الخلــوی 
ــه ی مــورد نظــر راقــم  مؤلفه هــای رکنــی علــم( اســت کــه نظری

بــرای تبییــن معیــار وحــدت و تمایــز علــوم اســت.
ــاره ی  ــده درب ــده ی آرای مطرح ش ــه عم ــاره ب ــن اش ــک ضم این
منــاط وحــدت و تمایــز علــم، نظریــه ی تناســق را بــه اجمــال تبیین 

و ســپس اصــول منطــق پیشــنهادی را ارائــه می کنیــم.

الف( نظــرات مختلــف درباره ی مــالک وحــدت و تمایز 
علم

در جهان اســالم، اصحاب علــم اصول بیش از دیگر دانشــوران، حتی 
اصحاب فلسفه به بحث از مسئله ی »وحدت و تمایز علم« پرداخته اند. 
بــه همیــن جهت اســت کــه آرای مختلفی در میــان اصولیــان ظهور 

کــرده اســت. مــوارد زیــر از جملــه ی آنهاســت:
ــگاره،  ــن ان ــت: ای ــوع آن اس ــه موض ــم ب ــز عل ــدت و تمای 1. وح
قدیمی تریــن نظــر در ایــن مســئله  و مــورد قبــول غالــب اصولیــون 
متقــدم اســت. صاحــب فصــول )قــّده( ضمــن نقــد آنــان از جهــت 
ــه اســت.   ــن نظــر را پذیرفت ــث، ای ــه تحّی ــم ب ــد موضــوع عل تقیی

محقــق رشــتی )قــّده( نیــز ضمــن رّد ایــن نقــد صاحــب فصــول، 
اصــل نظریــه را تأییــد کــرده اســت.

۲. وحــدت و تمایــز علــم بــه غایــت آن اســت: محقــق خراســانی 
)قــّده( ایــن نظریــه را طــرح کــرده  و در ایــن نظــر از اســتاد خــود 

ــروی کرده اســت. پی
ــاری:  ــوم اعتب ــی و عل ــوم حقیق ــان عل ــل می ــه تفصی ــول ب 3. ق
محقــق عراقــی )قــّده( )14۲۲ق.( ایــن دیــدگاه را کــه »وحــدت 
ــوع و  ــه موض ــد ب ــی می توان ــی و حقیق ــوم برهان ــز عل و تمای
ــرح  ــد« مط ــراض باش ــه اغ ــاری ب ــوم اعتب ــز عل ــدت و تمای وح
کــرده. وی پــس از اشــاره بــه دو نظریــه ی مالک انــگاری 
موضــوع و غایــت، می گویــد: »می تــوان پذیرفــت کــه علــوم دو 
ــه اغــراض نیســت،  ــا جــز ب ــز آنه ــه تمای دســته اند: گروهــی ک
ــز  ــروه دوم علومــی کــه تمای ــی؛ گ ــی و نقل ــوم ادب همچــون عل
آنهــا بــه موضوعــات اســت، ماننــد اکثــر علــوم عقلــی همچــون 
فلســفه و ریاضیــات...«.  عالمــه طباطبایــی )قــّده( نیــز بــر ایــن 
نظر تأکید ورزیده اســت.  عالمه جوادی آملی )حفه( نیز در رحیق 
مختــوم همیــن نظــر را پذیرفتــه اســت.  ایــن بــدان جهت اســت 
کــه اّواًل: در علــوم عقلــی فــرض موضــوع ُوحدانی ممکن اســت، 
اما فرض موضوع بســیط و منسجم در علوم اعتباری میسر نیست؛ 
ــِر آن  ــار و غــرض معتبِ ــع اعتب ــاری تاب ــوم اعتب ــًا: تکــّون عل ثانی

ــن نیســتند. ــی چنی ــوم حقیق ــا عل اســت، ام
4. وحــدت و تمایــز علــم بــه وجــود »جهــت جامــع« بیــن 
مســائل آن اســت: ایــن نظریــه را ســیدمحمد محّقــق دامــاد )قــّده( 

ــت. ــرده اس ــه ک )13۲5ـ1388ق( ارائ
5. وحــدت و تمایــز علــم بــه ســنخه ی ذاتی مســائل آن اســت: این 

نظریــه از آن امام خمینی )قــّده( )1418ق.( اســت.
۶. وحــدت و تمایــز علــم، اعتبــاری اســت: ایــن بدان جهــت اســت 
ــرگان و  ــح خب ــار و تصال ــع اعتب ــی تاب ــر علم ــدگی ه ــه علم ش ک
نخبــگان آن فــن اســت؛ پــس تمایــز میــان دو علــم نیــز اعتبــاری 
ــه  ــاری، المحال ــود اعتب ــن دو موج ــز بی ــرا تمای ــود؛ زی ــد ب خواه

است. اعتباری 
ــا  ــکال ی ــا اش ــوق ب ــدام از آرای ف ــه هرک ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
اشــکاالت متعددی مواجه اســت که طرح آنها از حوصله ی این مقال 
فشــرده بیرون اســت؛  از ایــن رو تنها به یکی از اشــکاالت مشــترکی 
که بر همه ی آنها وارد اســت، اشاره می کنیم و می گذریم، و آن اینکه: 
تمام مالک های مطرح شــده، موارد نقــض دارند، درنتیجه هیچ یک از 
آنهــا نمی تواننــد به عنــوان معیــاری مطلــق بــرای تبییــن وحــدت 

و تمایــز در تمــام علــوم پذیرفتــه شــوند.
توضیــح: به رغــم اینکــه برخــی از علــوم ماننــد علــوم اعتبــاری، 
ــه  ــن أعراض ــه ع ــث فی ــا یبح ــی »م ــه معن ــوع ب ــد موض فاق
« )آنچــه کــه در علــم از اعــراض ذاتــی آن بحــث  الذاتّیــْهً
ــه  ــا اینک ــوند؛ کم ــداد می ش ــم قلم ــا عل ــتند، ام ــود( هس می ش
ــاس  ــل براس ــول )الاق ــم اص ــد عل ــوم مانن ــر از عل ــی دیگ برخ
تعریــف خــود مرحوم آخونــد خراســانی قّده کــه صاحــب نظریه ی 
مالک انگاری غایت علم در مســئله ی وحدت و تمایز است( دارای 
اغــراض متعدد هســتند، اما یــک علم به شــمار می رونــد؛ چنان که 
موضــوع پــاره ای از علــوم عقلــی ماننــد فلســفه، عرفــان نظری و 
کالم )دســت کم بنا به برخی اقوال( مشــترک اســت، اما علم واحد 
محسوب نمی شوند؛ همچنین سنخیت ذاتی ای میان برخی مسائل 
ــوم، ماننــد مســائل  ــا برخــی دیگــر از مســائل در بعضــی از عل ب
ــه «ی  ــه« و »اصــول عملّی مباحــث »الفــاظ«، »مســتقالت عقلّی
دانــش اصــول، وجود نــدارد، اما همــگان بــر علمّیت این دســتگاه 
معرفتــی اذعــان دارنــد و باالخره اینکــه: علم انــگاری مجموعه ی 
مســائل مطرح در دانشــی همچون فلســفه هرگز در گــرو تصالح و 
تفاهــم جامعــه ی نخبگانــی حکمــا و صــرف اعتبــار آنان نیســت، 
واال جابه جایــی و انتقال برخی از مســائل آن به مثــاًل علوم ادبی و 

بالعکــس مجاز می بــود که چنین نیســت.
بــا توجه به اشــکاالت وارد بر هر یــک از نظریه های مربــوط به مناط 
وحدت و تمایز علم، ما بایستگی »سازواری حداکثری مؤلفه های رکنی 
علــم« را مطرح کــرده و از این دیــدگاه به »نظریه ی تناســق ارکان« 

ــر می کنیم. تعبی

شـــت ا د د یا
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ب( شــرح نظریــه ی تناســق  و کارکردهــای آن در 
علــوم طبقه بنــدی 

ــوم  ــدی عل ــاره ی طبقه بن ــه ی تناســق و کارکردهــای آن درب نظری
را می تــوان در چهارچــوب پنــج اصــل بــه شــرح زیــر تبییــن کــرد:
ــخ گویی  ــده دار پاس ــی، عه ــر علم ــه ه ــاف ب ــفه ی مض 1. فلس
ــناختی  ــادی هستی ش ــه ی مب ــرح در زمین ــش های مط ــه پرس ب
ــی،  ــع معرفت ــرو، مناب ــائل، قلم ــوع، مس ــناختی، موض و معرفت ش
ــه ی  ــی، هندس ــه ی معرفت ــا، هندس ــت و کارکرده ــق، غای منط
صــوری، محیــط تکــون، و... آن دانــش اســت. مجموعــه ی ایــن 
ــوند. ــداد می ش ــم قلم ــی هویت بخــش عل ــورت کل ــر به ص عناص
ــه  ــودن )ک ــت مولّدب ــا، از جه ــش علم ه ــر هویت بخ ۲. عناص
ــروه  ــه دو گ ــودن، ب ــوند( و مولّدنب ــش می ش ــّون دان موجــب تک
دســته بندی می شــوند. از متغیرهایــی همچــون »مبــادی«، 
»موضــوع«، »مســائل«، »روش«، و»غایــت« علــم کــه تکــون 
ــه  ــت، ب ــرو آنهاس ــی آن در گ ــائل اساس ــش و مس ــن  دان و تعی
»عناصــر تکّون بخــش« یــا »مؤلفه هــا« تعبیــر می کنیــم؛ 
بــه متغیرهــای غیرمولّــد کــه هســتی و هویــت آنهــا نیــز 
تحــت تأثیــر عناصــر مولّــد صــورت می بنــدد، »عناصــر تابــع« 
یــا »مختصه هــا«ی علــم اطــالق می کنیــم. مســائلی همچــون 
ــه ی  ــرو«، »هندس ــی«، »قلم ــه ی معرفت ــا«، »هندس »کارکرده
ــای  ــره ی مختصه ه ــم در زم ــون، و... عل ــط تک صــوری«، محی

دانش هــا هســتند.
انــواع مؤلفه هــا و مختصه هــای دانــش را می تــوان به صــورت 

زیــر نمــودار کــرد:
3. بــا توجــه بــه اشــکاالت حلـّـی و نقضــی واردشــده بــر نظریه های 
تک عامل انــگار، هیچ یک از آنها به عنــوان تبیین کننده ی مناط مطلق 

وحــدت و تمایــز در همــه ی علــوم، قابل دفاع نیســتند.
4. میــان مؤلفه هــای تکّون بخــش در هــر علمــی تناســب و ترابــط 
وثیقــی برقــرار اســت، آن ســان که هرکــدام از ایــن عناصــر )مبادی، 
موضــوع، مســائل، منابــع معرفتــی، منطــق، غایــت( با نــوع خاصی 
از دیگــر عناصر، تالئم و ســازگاری دارد؛ مثاًل »مبــادی« هر علمی با 
توجــه بــه ســنخه ی آن علم، با کاربســت »منطــق«ی فراخــور، نوع 
خاصــی از »مســائل« را تولیــد می کننــد، و ایــن مســائل نیــز به حل 
نــوع خاصــی از مشــکالت منتهــی و تحقــق »غایــت« فراخــوری 
را ســبب می شــوند، کمــا اینکه هرگونــه از مجموعه ی مســائل از هر 
»منبــع«ی قابــل اســتنباط و اســتنتاج نیســت، و حــول محــور هــر 

ــد. ــرد آین ــد فراگ »موضــوع«ی نمی توان
5. تناســب و ترابــط میــان مؤلفه هــا، منشــأ تعامــالت سازنـــده ای 
میــان آنها گشــته و اقتضائات تعیین کننــده ای را در »مقــام ثبوت« و 
»مقــام اثبــات« دارد؛ از ایــن رو بایــد اقتضائــات همــه ی مؤلفه هــای 
رکنــی هــر علمــی، در تحلیــل و تعلیــل مباحــث »پیراعلــم«ی و 
ــور  ــه و منظ ــم، مالحظ ــائل« آن عل ــز »مس ــئله «ای و نی »پیرامس

گردد.
بــه تعبیــر دیگــر: برآینــد خصلــت تناســب و ترابــط وثیــق میــان 

ــد: ــروز می یاب ــق، مجــال ب ــوم، در ســه اف عناصــر رکنــی عل
الــف( »فراعناصــری« )= معطــوف بــه احــکام کلــی خــود علــم، 
ــتگاهوار(؛  ــت دس ــوان معرف ــی  آن و به عن ــت جمع ــاظ هوی ــا لح ب
ایــن جلــوه در مباحــث پیراعلمــی آن دانــش نقش آفرینــی می کنــد؛ 
مثاًل براساس آن می توان مشخص کرد که آن دانش از جمله ی علوم 

حقیقی است یا در زمره ی علوم اعتباری و یا در شمار علوم ترکیبی.
عناصــر  خــود  احــکام  بــه  ب( »بیناعناصــری« )معطــوف 
ــی  ــم نقش آفرین ــوه در مباحــث پیراعناصــری عل ــن جل ــم(؛ ای عل
می کنــد؛ مثــاًل بــه اقتضــای براینــد ترابــط بیــن قلمروشناســی علم 
ــگاه هریــک از مباحــث مبادی پژوهــی،  ــا دیگــر عناصــرش، جای ب
موضوع شناســی، مســائل پژوهی، غایت شناســی یــک علــم در 
قیــاس بــا قلمروشناســی آن، مشــخص می گــردد )مبادی پژوهــی، 
موضوع شناســی، مســائل پژوهی و غایت شناســی مقــدم بــر 

قلمروشناســی اســت(.
ج( »فرامســائلی« )معطــوف بــه تعریــف و تحلیــل مســائل 
ــم  ــائلی عل ــث پیرامس ــوه در مباح ــن جل ــم(؛ ای ــای عل بخش ه
نقش آفرینــی می کنــد؛ مثــاًل در تعییــن روش شناســی مســائل علم، 
ــک  ــق آن، کم ــا منط ــم ب ــی عل ــب غایت شناس ــط و تناس از تراب

ــری  ــد نفس االم ــر واقع من ــاف ام ــت، اکتش ــر غای ــم )اگ می گیری
اســت، منحصــراً از روش برهانی باید اســتفاده کــرد، واال روش های 

ــنده است(. استظهاری ظنی نیز بس
ــث  ــا در مباح ــر مؤلفه ه ــا اکث ــه  ی ــوازی هم ــر م ــم تأثی ۶. به رغ
مطرح شــده در بنــد فــوق ، ممکــن اســت یکــی از عناصــر )علــی 
ســبیل مانعهًْ الخلــّو( از موقعیــت گرانیگاهــی برخــوردار باشــد؛ ایــن 
نقــش البتــه بــه حــد تبدیل شــدن بــه علــت تاّمــه بــرای مســئله 

ــد. ــد( نمی رس ــی  آنن ــج مدع ــای رای ــه نظریه ه )آن چنان ک
ــا  ــی ب ــای رکن ــب مؤلفه ه ــط و تناس ــی از تراب ــات ناش ۷. اقتضائ
یکدیگــر، هــم چندســویه و عرضــی اســت، هــم چندالیــه و طولی، 
درنتیجــه عوائد و فوائد تعامالت عناصر به دو صورت افقی و عمودی، 

آشــکار می شــود.
8. تطــور و تغییــر فاحــش در هرکــدام از عناصــر رکنــی یــک علــم، 
ــر در حقیقــت آن  ــوت، موجــب تطــور و تغیی ــام ثب ــد در مق می توان
علــم و در مقــام اثبــات، ســبب تطــور و تحــول در معرفــت بــه آن 

علــم و عناصــر دیگــرش گــردد.
۹. نظریــه ی تناســق، جامع تریــن و واقعی تریــن ســامانه ی 
مالکــی را در مســئله ی وحــدت و تمایــز علــوم به دســت می دهــد. 
براســاس این نظریه، هیچ یک از مالک های مطرح شــده در زمینه ی 
ــی  ــئله کاف ــن مس ــرای تبیی ــی ب ــز به تنهای ــدت و تمای ــاط وح من
نیســت، بلکه مالک متقن، جامع و مانع برای این مســئله، تناســق و 
ســازگاری چندســویه ی مؤلفه هــای رکنی یــک علم، منــاط وحدت 
ــا  ــجام آنه ــدم انس ــازگاری و ع ــش و ناس ــی دان ــجام درون و انس
تعیین کننــده ی مرزهــای تمایــز بیــن دانش هــا بــا یکدیگــر اســت.
10. براســاس مفــاد بنــد بــاال، بــا توجــه بــه نــوع و نحــوه ی عناصر 
رکنی انواع علوم موجود و نسبت آنها با همدیگر، )در رویکرد پسینی( 
می تــوان آنهــا را در یک ســامانه ی »هــرمـ  شبکه ســان« )عمودی 
ــدی عمــودی«  ـ افقــی( ســاماندهی نمــود و بدین ســان »طبقه بن
ــگاه  ــا ن ــا را به دســت آورد. ب ــن دانش ه ــی« ای ــته بندی افق و »دس
ــا لحــاظ وضــع  ــوان ســامانه ای را ب ــز می ت پیشــینی و منطقــی نی

مطلــوب پیشــنهاد کــرد.
11. عناصــر غیررکنــی )مختصه هــا( می توانــد در ســامانه ی 
ــه  ــوم، به مثاب ــدی و دســته بندی عل ــرمـ  شبکه ســان« طبقه بن »ه
مالک هــای ثانوی، به عنــوان مرجحات پس از مؤلفه هــای رکنی که 
مالک های اولی اند، در حل تزاحــم رتبه و رابطه ی بین برخی از علوم 
مســاوی )از نظر مالک هــای اصلی( با برخی دیگــر، مورد مالحظه و 

مداخلــه قــرار گیرنــد.
ــا دیگــر  ــزان اشتراکشــان ب ــوم، براســاس می ــروه از عل 1۲. هــر گ
احیانــًا  و  خــود،  تکون بخــش  رکنــی  مؤلفه هــای  در  علــوم 
گرانیگاه انــگاری یکــی از مؤلفه هــای خمســه، و نیــز مقــدار 
افتراقشــان بــا گــروه دیگــر، دســته ای خــاص را تشــکیل می دهند. 
ــات  ــر و افتراق ــتراکات افزون ت ــد از اش ــوم همون ــته از عل ــر دس ه
ــوم را  ــه ی عل ــز مجموع ــا نی ــد. گروهْ دانش ه ــری برخوردارن کمت
تشــکیل می دهنــد. بــه هــر انــدازه کــه بــه ســمت دامنــه ی »طیف 
ــزان  ــم، از می ــش می روی ــوم پی ــه ی عل ــورواره «ی مجموع ـ منش

ــزوده می شــود. ــات اف ــدار افتراق ــر مق اشــتراکات کاســته و ب
براســاس  دانش هــا  کالن  ســاختار  ســامانه ی  هرچنــد   .13
»مشــترکات«، نظیر اجناس و »مختصات«، نظیر »فصول« صورت 
می بندد و همه ی علوم در جنس عالی که »معرفت دستگاهوار«بودن 
ــا  ــی ی ــاظ معرفت ــه لح ــوان ب ــا می ت ــد، ام ــتراک دارن ــت، اش اس
ــف  ــگاه  تصنی ــف، گرانی ــراض مختل ــاً براســاس دواعــی و اغ احیان
دســته ای از علــوم را تغییــر داد و به نحــو علی البــدل، عناصــر 
ــورت،  ــت، و بدین ص ــگاه انگاش ــورد، گرانی ــب م ــی را حس مختلف
ــا  ــوم و شــاخه های فرعــی آنه ــی را از عل دســته بندی های گوناگون
ــه ی  ــوم در ســطوح نازل ــدی عل ــن رو طبقه بن ــه دســت آورد. از ای ب
ــوع  ــبی و متن ــد نس ــی(، می توان ــاخه های فرع ــا )ش گروه دانش ه

باشــد
14. بــا توجــه بــه برآمــد چندوجهــی منطــق پیشــنهادی و بــه تبــع 
نظریــه ی مبنــای آن، کــه نظریــه ای چندوجهــی اســت، می تــوان 
ــارف«  ــته بندی مع ــدی و دس ــی طبقه بن ــوی چندوجه آن را »الگ

نامیــد.

ج( اشــاره بــه اشــکاالت محتمل الــورود بــر نظریــه ی 
تناســق و پاســخ های اجمالی آنها

برخی اشــکاالت بر نظریه ی تناســق، از ناحیه ی بعضی از فضال وارد 
شــده یا می تواند راجــع به آن مطرح شــود؛ در اینجا به پاســخ اجمالی 

اشــکاالت محتمل الــورود می پردازیم:
ــه ســنخ ترابطــی اســت؟  ــی از چ ــای رکن ــان متغیره ــط می • تراب
آیــا ایــن عناصر بــا یکدیگر تــالزم منطقی دارنــد؟ مثاًل یکــی ذات و 
علــت اســت و باقــی عــرض و معلول هســتند، و یــا همگــی معلول 
ــا مناســب  ــه تنه ــن نظری ــن باشــد، ای ــر چنی ــد؟ اگ علــت واحده ان
تبییــن روابــط عناصــر رکنــی علــوم حقیقیــه اســت؛ زیــرا چنیــن 

رابطــه ای در علــوم اعتباریــه متصــور نیســت.
ــان  ــط می ــط، ســنخ تراب ــن تناســب و تراب ــه حکــم همی پاســخ: ب
ــم،  ــود عل ــا خ ــر ب ــن عناص ــم و ای ــا ه ــم ب ــر عل ــای ه متغیره
بــه فراخــور همــان علــم اســت، لهــذا ترابــط و نیــز تأثیــر و تأثــر 
متغیرهــای علــوم حقیقــی از ســنخ حقیقــی اســت و علــوم اعتباری 

ــاری. ــنخ اعتب از س
ــا  ــر علم ه ــی ب ــر رکن ــه ی عناص ــر هم ــه وزن تأثی ــا ک • از آنج
یکســان نیســت و الاقل تأثیر این متغیرها در همــه ی علومـ  هرچند 
از یــک نوع مانند علــوم حقیقیـ  یکنواخت نیســت و نیز بــا توجه به 
تعــدد عناصــر و همچنیــن تطــورات احتمالــی کــه می توانــد ثبوتــًا 
ــت  ــات و معرف ــام اثب ــی در مق ــا تفاوت های ــد، ی ــا روی ده در آنه
ــر،  ــده ی  عناص ــر تعیین کنن ــر و تأث ــه تأثی ــول ب ــا ق ــد، آی ــد آی پدی

ــردد؟ ــم نمی گ ــود عل ــبیت در عناصــر و خ ــه نس ــی ب منته
پاســخ: اواًل هــر نســبیتیـ  به ویژه آنگاه کــه حقیقــی و اجتناب ناپذیر 
باشــدـ  مطرود نیست؛ مثاًل اینکه ســطوح فهم مؤمنان حتی عالمان 
دینــی از دین، ناگزیر یکســان نیســت، چــه پیامد منفــی ای می تواند 
داشــته باشــد! و گیــرم کــه تبعــات منفــی ای نیــز داشــته باشــد، چه 
می تــوان یــا می باید کــرد؟ مثــاًل اگــر در مانحن فیــه، میــان عناصر 
ــا دانــش، در نفس االمــر تناســب و  ــان آنهــا ب ــا هــم و می رکنــی ب
تعاملی برقرار باشد، با عدم اذعان بدان، منتفی نخواهد شد و تبعات آن 

زدوده نخواهد شد.
• باالخــره برای هر علمی، محــور ثابتی الزم اســت، واال فاقد مالک 
وحــدت خواهد بود، عدم وحدت نیز مســاوق با عدم وجود اســت، پس 

در صــورت فقدان محــور، دانش صورت نخواهد بســت.
پاســخ: قــول بــه منــاط یکســان و یگانــه و بدل ناپذیــر در 
مالک مســئله ی علم، فاقد توجیــه علمی و دلیل درخوری اســت؛ در 
این مســئله، نظری جــز معیارمنــدی مانعهًْ الخلوی رهگشــا نیســت؛ 
ــان عناصــر  ــرد رئیســی در می ــه ی تناســق مســتلزم نفــی ف نظری
ــم  ــت عل ــر هوی ــد حســب الموردیـ  نیســت. وانگهــی اگ ـ هرچن
را »کلــی متشــکل از عناصــر رکنــی« بیانگاریــم، همــان انســجام 
مجموعــه ی عناصــر، منــاط وحــدت علــم قلمــداد خواهــد شــد و 

ــت. ــر نیس ــد بدل ناپذی ــاط واح ــه من ــازی ب نی
ــا برخــی دیگــر از  ــه اینکــه برخــی عناصــر رکنــی ب ــا توجــه ب • ب
ســنخ واحــد نیســتند، بلکــه بــا هــم متعارض انــد و الاقــل ضدیــن 
هســتند، آیــا می تواننــد با هم تعامــل مولد و برایند مشــترکی داشــته 

باشــند؟
ــا هــم علــت واحــدی را  ــْهً الواحــدْهً کــه ب پاســخ: حــاِل اجــزاء العل
ــد  ــد می آورن ــی ای را پدی ــد حقیق ــول واح ــد و معل ــکل می دهن ش
همین گونــه اســت، اگــر اشــکال وارد باشــد مشــترک الورود 

ــود. ــد ب خواه
• اگــر متغیرهــای رکنــی علــم متوقف بــر همدیگر انگاشــته شــوند 
ــته ای را  ــه ی بس ــوده، حلق ــر ب ــامانه ای همه گی ــد س ــن فراین و ای
تشــکیل دهــد، و نیــز تکــون و تعیــن علــم در گــرو عناصــر باشــد 
و عناصــر یــک علــم نیــز متغیــر و تابعــی از علــم قلمــداد شــوند، 

مســتلزم توقــف شــئ علــی نفســه و دور خواهــد بــود.
پاســخ: تعامــل میــان عناصــر بــا هــم و نیــز آنها بــا علــم، متناوبــاً و 
در فراینــد حرکــت از اجمــال بــه تفصیــل و بالعکس ]شــبیه بــه دور 

هرمنوتیکــی[ صــورت می بنــدد، لهــذا دور اتفــاق نخواهــد افتــاد.
• اگــر تعیــن و تعییــن در دو افــق ثبــوت و اثبــات، مترتــب 
بــر متغیرهــای رکنــی باشــد، آیــا مقــام ثبــوت کــه مقــام واقــع و 

ــد؟ ــد ش ــا نخواه ــار م ــع اعتب ــت، تاب ــن اس تکوی
ــت و  ــاف ثاب ــکام و اوص ــع اح ــوت تاب ــام ثب ــن در مق ــخ: تعی پاس

شـــت ا د د یا
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نفس االمــری متغیرهاســت، نــه تابــع مقــام اثبات 
و معرفــت ما، و تعیین در افق اثبــات نیز تابع نگاه و 
معرفــت ؛ پــس تغییــر و تطــور در هــر مقامــی تابع 
ــا احــوال متغیرهــا، فراخــور و درخــور  متغیرهــا ی

همــان افــق و عالــم اســت.
ــری  ــت، عنص ــر غای ــون عنص ــی چ • متغیرهای
بیرونــی هســتند، متغیــر بیرونــی را چگونــه 
و  تکون بخــش  رکنــی  عنصــر  می تــوان 

انگاشــت؟ دانــش  هویت ســاز 
پاســخ: مگر علــل درونــی معالیــل هســتند؟ مثاًل 
علت غایی، به رغم آنکه بیرونی و وجوداً متأخر است، 
در پدیدآیی هستومندان سهم گذار است؟ ولهذا اگر 
ایــن نِقــاش موجــه باشــد، مشــترک الورود خواهد 

بــود.
براینــد منطــق پیشــنهادی مــا بــرای طبقه بنــدی 
ــوم انســانی  ــوم، در زمینــه ی ســاختاربندی عل عل
ــقـ  اســت؛ زیــرا برخــی از  مطلــوبـ  و نــه محقَّ
الگوهــای برآمــده از ایــن منطق بــا علوم انســانی 
محقــق ســازگاری نــدارد. بلکــه فقــط بــا فــرض 
ــد، قابــل  ــوم انســانی جدی تأســیس و تدویــن عل
طرح انــد؛ مثــاًل الگــوی مبتنــی بــر گونه شناســی 
قضایــا و ســه گانه انگاری مســائل علــوم انســانی، 
تنهــا بــا مقــام تأســیس علــوم انســانی مطلــوب، 

ــد. ــته باش ــرد داش ــد کارب می توان

نتیجه گیری
از  علــوم  طبقه بنــدی  کــه:  شــد  اشــاره 
دغدغه هــای دیریــن و دائمــی فیلســوفان و 
فرزانــگان بــوده، بدین جهــت شــماری از علمــای 
ــوان  ــع و ت ــن وادی، طب ــی در ای ــرقی و غرب ش

آزموده انــد.
ایــن نکتــه نیــز درخــور توجــه اســت کــه در عصر 
ــز  ــود و نی ــای موج ــور دانش ه ــعه  و تط ــا توس م
تأســیس علــوم جدیــد، شــتاب صدچنــدان یافتــه 
اســت؛ ایــن امــر عالوه بــر آنکــه المحالــه موجب 
ــت،  ــدی اس ــه ی طبقه بن ــام و هندس ــر نظ تغیی
ــد را بیــش از  ــا و الگوهــای روزآم ــه ی نظام ه ارائ

پیــش مبــرم مــی دارد.
همچنیــن توضیــح دادیــم کــه مســئله ی 
اساســی  مباحــث  از  علــوم«  »طبقه بنــدی 
فلســفه ی عــام و مشــترک علــوم به شــمار 
مبحــث  فــروع  از  بحــث   ایــن  مــی رود؛ 
»هویت شناســی« علــم و مبتنــی بــر مســئله ی 
»مــالک وحدت و تمایز علوم« قلمداد می شــود. 
ــّون  ــانی« و تک ــوم انس ــوان »عل ــرش عن پذی
حــوزه ی معرفتــی مســتقلی بــا ایــن عنــوان نیز 
مولــود پذیــرش الگــوی خاصــی در طبقه بنــدی 
علــوم اســت؛ امــا بــا توجــه بــه اشــکاالتی کــه 
بــر نظریه هــای مربوط بــه مناط وحــدت و تمایز 
علم وارد شــده اســت، ما بایســتگی »ســازواری 
را  علــم«  رکنــی  مؤلفه هــای  حداکثــری 
ــه ی تناســق ارکان«  ــه »نظری مطــرح و از آن ب
ــکاالت  ــه اش ــز ب ــان نی ــم. در پای ــر کردی تعبی
ــاره و  ــق اش ــه ی تناس ــر نظری ــورود ب محتمل ال

ــد. ــا داده ش ــه آنه ــی ب ــخ های اجمال پاس
ــای  ــد مبن ــه می توان ــن نظری ــا ای ــر م ــه نظ ب
الگــوی جدیــد و جامعــی بــرای طبقه بنــدی 
ــته،  ــداد گش ــی قلم ــته بندی افق ــودی و دس عم
ــارف  ــدی مع ــرای رده بن ــبی را ب ــامانه ی مناس س
ــدی  ــوی طبقه بن ــه »الگ ــه از آن ب ــد آورد ک پدی

ــم. ــر کردی ــان تعبی ــرمـ  شبکه س ه

دکترعلــی  اســتاد  شــاگردی  ســال  پنــج  گرانبهــای  فرصــت 
ــل در منــش فلســفی  ــار وی و تأّم ــق آث ــه عمی  شــریعتمداری، مطالع
ایشــان در رویارویــی بــا مســائل غامــض تربیتــی، مــرا بــر آن داشــت 
ــری  ــی گوه ــای دکترمرتض ــد آق ــل ارجمن ــکاری فاض ــا هم ــا ب ت
پــور]۲[ کــه بــه تحقیــق، تتبــع، تبییــن و تفســیر آرای ایشــان همــت 
گمــارده اســت، بــا تمرکــز بــر روی آثــار و اندیشــه های اولیــن چهــره 
مانــدگار عرصــه تعلیم وتربیــت ایــران، وجــوه مختلــف مســائل 
ــان شــیوه تفکــر فلســفی ایشــان، بررســی و  ــا هم ــن عرصــه را ب ای
ــر اســاس آراء ایشــان بیابیــم.  صورت بنــدی کنیــم و پاســخ هایی را ب
مطالبــی کــه پیــش روی شماســت، مختصــری از یافتــه هــای مــا از 

دیــدگاه هــا و اندیشــه هــای ایــن اســتاد فقیــد اســت.
ــن مباحــث فلســفی اســت کــه موضــع  معرفــت شناســی از مهــم تری
ــر  ــتقیمی ب ــر مس ــائل آن تأثی ــات و مس ــوص موضوع ــری در خص گی
موضوعــات و مســائل تربیتــی دارد. در ایــن نوشــتار کوتــاه کــه بــر گرفته 
از کتــاب مــا در بــاره آراء و اندیشــه  هــای فلســفی و تربیتــی اســتاد دکتر 
علــی شــریعتمداری]3[ اســت بــرای معرفــی دیــدگاه اســتاد در ایــن باره 

تــالش مــی  کنیم.

اهمیت تربیتی چگونگی تشکیل معرفت
یکی ازســواالت اساســی معرفت شناســی عبارت اســت از این که معرفت 
چگونــه تشــکیل می شــود؟ و آیــا اتخــاذ دیدگاهــی در این بــاره تأثیری بر 
فعالیت هــای تربیتــی دارد؟ چگونگــی تشــکیل معرفــت یعنــی پاســخ به 
ایــن ســؤال  کــه شــناخت های انســانی چگونــه در ذهــن او شــکل مــی 

ــد؟ گیرن
شــریعتمداری بــه جــای ارائــه تحلیــل هــای مرســوم فلســفی در بــاب 
نحــوه تشــکیل معرفــت، تحلیلــی تربیتــی بیــان مــی کنــد تــا موجبــات 
ــان و تربیــت پژوهــان فراهــم  ــرای مربی اتخــاذ دیدگاهــی مناســب را ب
آورد. از نظــر او: »چگونگــی تشــکیل معرفــت از لحــاظ تربیتــی اهمیــت 
فــراوان دارد.«]4[ایشــان بــا تحلیــل تربیتــی چگونگــی شــکل گیــری 
معرفــت کــه مســأله ای معرفــت شناســانه اســت، از یکســو پیونــد وثیق 
ــا تربیــت نشــان مــی دهــد و از ســوی  فلســفه و معرفــت شناســی را ب

دیگــر، تکلیــف بســیاری از مفاهیــم اساســی تربیتــی را از همیــن ابتــدا 
روشــن مــی کنــد.

دو راه تشکیل معرفت
ــه نحــوه تشــکیل  ــوط ب ــا نظریه هــای مرب از نظــر شــریعتمداری اساس
معرفــت دو دســته اند: »معرفــت در زمینه هــای مختلــف از دو راه 
ــق  ــرطی، دوم از طری ــش ش ــق واکن ــود. اول از طری ــی ش ــکیل م تش
بررســی انتقادی.«]5[ایشــان همیــن تقســیم بندی را در جــای دیگری با 
اندکــی تفــاوت بیــان کــرده  اســت: »معرفــت ممکــن اســت بــه صــورت 
ــت از  ــن اس ــت ممک ــود... معرف ــکیل ش ــروط تش ــل مش عکس العم
طریــق فهــم و بــه کار انداختــن فکــر یعنــی توجــه بــه ارتبــاط امــور بــا 

هــم حاصــل شــود.«]۶[

تشــکیل معرفــت بــر اســاس ایجــاد واکنــش شــرطی و 
ــاره دیــدگاه شــریعتمداری در ایــن ب

شــریعتمداری در توضیــح ایــن نحــوه تشــکیل معرفــت می نویســد: »در 
واکنــش شــرطی مجــاورت و مشــابهت دو  امــر و درک این گونــه روابــط 
میــان آن هــا دخالــت دارنــد.«]۷[»در ایــن جریــان مشــابهت، تضــاد یــا 
مجــاورت دو امــر بــا هــم و درک ارتبــاط بــه وســیله فــرد باعث تشــکیل 
ــل  ــا عکس العم ــرطی ی ــش ش ــود.«]8[ویژگی واکن ــی ش ــت م معرف
مشــروط چنیــن اســت کــه: »انعــکاس شــرطی رفتــار یــا عکس العملــی 
ــا  ــری ی ــی زند.«]۹[»یادگی ــر  م ــرد س ــود از ف ــه خ ــود ب ــه خ اســت ک

کســب معرفــت خــود بــه خــود صــورت مــی گیــرد.«]10[
ــروز عکس العمــل شــرطی  ــن قســم از نحــوه تشــکیل معرفــت ب در ای
ــت  ــکیل معرف ــه تش ــر ب ــای منج ــات و رخداده ــرار اتفاق ــد تک نیازمن
اســت: »تکــرار و تمریــن شــرط ضــروری بــروز عکس العمــل شــرطی 
ــا کســب  ــری ی ــن شــرط اساســی یادگی ــرار و تمری اســت.«]11[ »تک
ــکیل  ــوه تش ــن نح ــارز ای ــای ب ــی ه ــت.«]1۲[و از ویژگ ــت اس معرف
ــت: »در  ــی اس ــم در آدم ــل و فه ــوه عق ــودن ق ــل ب ــت، منفع معرف
ــن  ــرار و تمری ــاورت، تک ــرطی، مج ــکاس ش ــق انع ــری از طری یادگی
دخالــت تــام دارنــد و فــرد خــود بــه خــود یعنــی بــدون بررســی و تفکــر 
امــری را مــی پذیــرد و در مقابــل آن اظهــار نظــر مــی کنــد یــا رفتــاری 
خــاص از خــود ظاهــر مــی ســازد.«]13[»در ایــن جریــان، فهــم دخالتی 
ــی  ــورت م ــود ص ــه خ ــود ب ــت خ ــا کســب معرف ــری ی ــدارد و یادگی ن

علیرضا رحیمی]۱[

معرفت و نحوه تشکیل آن در اندیشه های فلسفی و 
تربیتی علی شریعتمداری

شـــت ا د د یا
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ــرد.«]14[ گی
ــه در  ــود ک ــری می ش ــی دیگ ــروز ویژگ ــث ب ــی باع ــن ویژگ ای
ــت  ــت: »معرف ــراوان اس ــت ف ــز اهمی ــی حائ ــای تربیت فعالیت ه
ــی آورد و او را  ــار م ــر ب ــرد را متحج ــرطی ف ــکاس ش ــق انع از طری
در برخــورد بــه موقعیت هــای تــازه دچــار ناراحتــی و اشــکال 
می کند.«]15[»متأســفانه تعلیمــات مدرســی نیــز بــه ایــن صــورت 
ــوش دادن  ــا گ ــدن ی ــرار در خوان ــن و تک ــایة تمری ــی در س یعن
ــار  ــر رفت ــا در تغیی ــر آن ه ــا اث ــوند و غالب ــاگرد می ش ــن ش وارد ذه
ــی  ــب درس ــیاری از مطال ــورد بس ــت. در م ــز اس ــاگردان ناچی ش
همین کــه تمریــن و تکــرار تــرک شــد بــه تدریــج مطالــب حفــظ 
شــده فرامــوش می شــود و نتیجــه ای از تحصیالت مدرســی حاصل 

نمی گردد.«]1۶[
از ایــن رو اســت کــه شــریعتمداری ابتنــای فعالیت هــای تربیتــی را 
بــر ایــن نحــوۀ تشــکیل معرفــت نادرســت می دانــد و معتقــد اســت 
ــر ایــن نحــوۀ تشــکیل  کــه فعالیت هــای تربیتــی نبایــد مبتنــی ب

معرفــت باشــد.
ــا اســتاد  ــد کــه آی ــه ذهــن خطــور می کن در این جــا ایــن ســؤال ب
ــاس  ــر اس ــی را ب ــه معرفت ــکیل هرگون ــا تش ــریعتمداری اساس ش

ــد؟ ــکار می کنن ــروط ان ــای مش واکنش ه
اگــر بــه نوشــته های ایشــان رجــوع کنیــم مشــاهده می کنیــم کــه 
ــور از طریــق  ــد اســت کــه بســیاری از ام چنیــن نیســت و او معتق
واکنش هــای مشــروط در انســان محقــق می شــود: »فــرد در طــی 
مراحــل رشــد بســیاری از امــور ماننــد عــادات، تمایــالت، تعصب ها، 
مهارت هــا و اطالعــات را بــه ایــن صورت کســب می کنــد.«]1۷[... 
پوشــیدن لبــاس، احتــرام بــه پــدر و مــادر، خــوب یا بــد تلقــی کردن 
ــای  ــعة میزان ه ــی، توس ــی و دین ــد عموم ــن عقای ــور، پذیرفت ام
اخالقی، آشنایی به آداب و رسوم و رعایت آن ها، خوش بینی یا بدبینی 
ــری  ــزاب، فراگی ــات و اح ــا مؤسس ــخاص، فرقه ه ــه اش ــبت ب نس
بســیاری از مطالــب علمــی کــه در اثــر تکــرار در خوانــدن و حفــظ 
ــق  ــن طری ــا حــدی وســیع از ای ــه ت ــرد هم ــا صــورت می گی آن ه

آموختــه می شــوند.«]18[
بــا ایــن  حــال شــریعتمداری ایــن نحــوۀ تشــکیل معرفــت را مبنای 
مناســبی بــرای فعالیت هــای تربیتــی نمی دانــد! بــه راســتی چــرا بــا 
وجــود گســتردگی انــواع معرفت هایــی کــه از ایــن طریــق حاصــل 
ــؤالی  ــن س ــتند؟ ای ــق هس ــن طری ــف ای ــان مخال ــود، ایش می ش
ــر را  ــائل دیگ ــیاری از مس ــف بس اساســی اســت و پاســخ آن تکلی
ــیار  ــؤال بس ــن س ــه ای ــریعتمداری ب ــخ ش ــد. پاس ــن می کن روش
کوتــاه و در عیــن حــال عمیــق اســت:»اثر تربیتــی آن خیلــی کــم 
اســت... ]معرفت هایــی کــه از ایــن طریــق تشــکیل می شــوند[ بــه 

طــور ســطحی در شــخصیت فــرد و رفتــار او تأثیــر دارنــد.«]1۹[

تفاوت رشد قوای ذهنی با رشد عقلی
از نظــر شــریعتمداری»تقویت قــوای ذهنــی از راه تمریــن و 
ــا رشــد عقالنــی فــرق می کنــد. در  فراگرفتــن مطالــب مشــکل، ب
زندگی بــا افرادی برخــورد می کنیم که راه حل مســائل و مشــکالت 
عمدۀ ریاضــی را در ذهن دارند یا به آســانی می توانند مطالب پیچیده 
را به خاطر بســپارند ولی این عده در برخورد به مسائل زندگی، در اداره 
و کنتــرل اعمــال خــود، در انتخــاب هــدف و تهیــة وســیلة مناســب 
و در اظهــار نظــر صحیــح و منطقــی دربــارۀ امــور مختلــف عاجــز 
ــب  ــن مطال ــه فراگرفت ــرد ک ــد تصــور ک ــن نبای ــند. بنابرای می باش
پیچیــده داللــت بر رشــد عقالنــی فــرد دارد و با تمریــن و تکــرار در 
مســائل علمی به طریقی که فعال در مدارس معمول است سبب رشد 
عقالنی می شــود... رشــد عقالنی با کســب معلومات به طور کلی نیز 
فرق دارد. همان طور که فراگرفتن مطالب مشکل غیر از رشد عقالنی 
اســت کســب معلومات در زمینه های مختلف و رشــد عقالنــی از هم 

هستند.«]۲0[ جدا 

تشــکیل معرفــت از طریــق فهــم و تفکــر انتقــادی و 
ــاره ــدگاه شــریعتمداری در ایــن ب دی

شــریعتمداری یکــی دیگــر از راه هــای تشــکیل معرفــت را بــه کار 
انداختــن فهــم و نیــروی تعقــل و تفکــر انتقــادی مــی دانــد و معتقد 

ــرد مــی  اســت کــه چنیــن طریقــی موجــب ایجــاد بصیــرت در ف
ــن  ــه کار انداخت ــق فهــم و ب شــود:»معرفت ممکــن اســت از طری
ــردد. در  ــم حاصــل گ ــا ه ــور ب ــاط ام ــه ارتب ــه ب ــی توج ــر یعن فک
ــا گــوش می دهــد  ــد ی ــرد آن چــه را کــه مــی خوان ــان ف ایــن جری
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــی کن ــب م ــه کس ــی را ک و مهارت های
ــاط  ــر و ارتب مــی دهــد. در نتیجــه بررســی رابطــه اجــزاء یــک ام
امــور مختلــف را مــی یابــد و نســبت بــه آن هــا بصیــرت حاصــل 
مــی کنــد.«]۲1[»در ایــن مــورد فــرد بــرای شــناختن یــا معرفــت 
پیــدا کــردن بــه امــری بــه بررســی دقیــق آن مــی پــردازد، اوضــاع 
و شــرایطی را کــه در پیدایــش آن امــر مؤثــر بودنــد مشــاهده مــی 
ــار آن را  ــرد و آث ــد، جنبه هــای مختلــف امــر را در نظــر مــی گی کن
پیش بینــی مــی کنــد و در نتیجــه عقیــده یــا نظــری خــاص دربــاره 

ــد.«]۲۲[ آن کســب مــی نمای
ــرد  ــر در ف ــم و تفک ــروی فه ــت نی ــکیل معرف ــوه تش ــن نح  در ای
ــور  ــاط ام ــر ارتب ــتفاده از تفک ــا اس ــا ب ــه اساس ــل نیســت بلک منفع
بــا یکدیگــر کشــف مــی شــود، مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد و 
نهایتــا بــه تعییــن موضعــی در برابــر آن بــر اســاس بررســی هایــی 

ــرد انجــام داده اســت، مــی انجامــد. کــه ف
ــوۀ تشــکیل  ــن نح ــای ای ــان ویژگی ه ــریعتمداری در بی ــتاد ش اس
معرفــت می نویســد: »معرفــت انتقــادی انعطافــی خــاص بــه طــرز 
فکــر و کار فــرد می دهــد و در موقعیت هــای جدیــد او را بــه تجدیــد 
نظــر در افــکار و عقایــد تشــویق می کند.«]۲3[»بــه عبــارت دیگــر 
آن  چــه را کــه فــرد می آمــوزد نســبت بــه آن بصیــرت کامــل دارد و 

دلیــل قبــول یــا انجــام آن را تشــخیص می دهــد.«]۲4[

دامنــه و تاثیــرات تربیتــی تشــکیل معرفــت از طریــق 
فهــم و تفکــر انتقــادی

امــا آیــا دامنــه ایــن نحــوۀ تشــکیل معرفــت نیــز هم چــون نحــوه 
عکس العمــل مشــروط گســترده اســت؟ آیــا ایــن نحــوه تشــکیل 
معرفــت در زندگــی بــه کار می آیــد یــا دامنــه و کاربــرد محــدودی 

دارد؟
ــی  ــت محدودیت ــن نحــوۀ تشــکیل معرف ــریعتمداری ای از نظــر ش
ــه  ــق ب ــن طری ــوان از ای ــی می ت ــئون زندگ ــة ش ــدارد و در هم ن
معرفــت رســید: »ایــن جریــان در مــورد تشــکیل عــادات، تمایالت، 
مهارت ها و مفاهیــم رخ می دهد... نتیجة این نوع معرفت تغییر افکار، 
تمایــالت، عــادات، مهارت هــا و قضــاوت در افــراد می باشــد. فردی 
ــدازد  ــه کار می ان ــان کســب معرفــت فهــم و فکــر را ب کــه در جری
ــد و  ــز کن ــازه مجه ــور ت ــر ام ــود را در براب ــد خ ــانی می توان ــه آس ب

عکس العمل هــای متناســب را بــه وجــود آورد.«]۲5[
ــی  ــت محدودیت ــکیل معرف ــوۀ تش ــن نح ــر ای ــارت دیگ ــه عب ب
ــد.  ــه کار نیای ــور ب ــه در بعضــی از ام ــن نیســت ک ــدارد و چنی ن
ــت  ــکیل معرف ــوۀ تش ــن نح ــه ای ــد ک ــده ای معتقدن ــه ع البت
ــکار  ــل ان ــر قاب ــی غی ــی از محدودیت ــوزادی و کودک در دورۀ ن
برخــوردار اســت؛ یعنــی در دوران کودکــی، اساســا معرفــت از این 
ــودکان  ــی ک ــرا توانایی هــای ذهن ــق حاصــل نمی شــود، زی طری
کــم اســت و بــه مرحلــه ای نرســیده  اســت کــه آنهــا بتواننــد از 

ــه شــناخت برســند. ــق ب ــن طری ای
ــرده و  ــری بررســی ک ــة دیگ ــئله را از جنب ــن مس ــریعتمداری ای ش
بــدان پاســخ داده  اســت. هــر چنــد ایشــان منکــر تشــکیل معرفــت 
ــد در  ــار می کن ــت و اظه ــروط نیس ــل مش ــق عکس العم از طری
دوران کودکــی ایــن نحــوۀ تشــکیل معرفــت ممکــن اســت غلبــه 
ــیار  ــه بس ــود ک ــادآور می ش ــه را ی ــد نکت ــا چن ــد، ام ــته باش داش
اهمیــت دارد: اول ایــن  کــه رشــد جنبــة عقالنــی شــخصیت فــرد 
ــی از  ــه جزئ ــت، بلک ــن نیس ــت در ذه ــکیل معرف ــر در تش منحص
جنبة عقالنی شــخصیت فــرد اســت:»آن گونه از فعالیت های فرد که 
مربــوط بــه ادراک و فهــم، تشــکیل مفاهیم و بررســی معانــی کلی، 
تفکــر و تعقــل و پیش بینــی و اســتنتاج، و تعییــن هــدف و انتخــاب 
ــی  ــة عقالن ــزء جنب ــت ج ــائل اس ــل مس ــه ح ــدام ب ــیله و اق وس

شــخصیت او قرار دارد.«]۲۶[
در برخــورد بــا ایــن مســئله و صورت بنــدی آن بایــد از خلــط 
ــب  ــن مطال ــن و فراگرفت ــه از راه تمری ــی - ک ــوای ذهن ــت ق تقوی

ــف  ــای مختل ــات در زمینه ه ــب معلوم ــن کس ــکل و همچنی مش
حاصــل مــی شــود - بــا رشــد عقالنــی – کــه از راه تفکر انتقــادی و 

توجــه به همة ابعاد شــخصیت حاصــل می شــود – پرهیز نمود.
ــه نظــر ایشــان یکــی از مؤلفه هــای اساســی  از ســوی دیگــر ب
ــخصیت  ــدت ش ــت. وح ــخصیت اس ــدت ش ــخصیت، وح در ش
ــه  ــت ک ــی آن اس ــه معن ــت و ب ــوب اس ــت مطل ــة تربی نتیج
فــرد در همــة ابعــاد اساســی شــخصیت رشــد کــرده اســت. بــه 
ــف  ــاد مختل ــوان ابع ــه نمی ت ــت ک ــد اس ــل او معتق ــن دلی همی
شــخصیت را منفــک از یکدیگــر در نظــر گرفــت و بــرای 
ــی،  ــی، عاطف ــد عقل ــد بع ــرد. رش ــزی ک ــا برنامه ری ــد آن ه رش
جســمانی، اخالقــی، اجتماعــی و غیره با هــم اتفــاق می افتد و این 
ابعــاد برروی یکدیگــر تأثیرگذارند. در عین حال از نظر ایشــان بعد 
عقالنی جایگاه ویژه ای دارد و می تواند در هدایت رشــد ابعاد دیگر 

شــخصیت تأثیرگذار باشد.

جمع بندی
ــه نظــر مــی رســد نقطــة آغــاز تحلیــل  علیرغــم اینکــه چنیــن ب
مفاهیــم تربیتــی در فلســفه و معرفــت شناســی بــی ثمــر اســت یــا 
دســت کــم مــا را از هــدف دور مــی کنــد و باعــث ورود بــه مباحــث 
و منازعــات دامن گســتر فلســفی مــی شــود، شــریعتمداری بــا ارائة 
تحلیلــی تربیتــی از مفاهیــم اساســی معرفــت شناســی و فلســفی 
ارتبــاط وثیــق فلســفه و تعلیــم و تربیــت را بــه خوبــی نمایــان کرده 
و موجــب مــی شــود تــا مربیــان و تربیــت پژوهــان، از همــان ابتــدا 
در پــی اســتحکام مفاهیــم اساســی و تحلیــل دقیــق موضوعــات و 

مســائل تربیتــی برآینــد.
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کتاب	چیسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کالم	و	دین	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دین	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	اندیشـه	اسـالمی	سامان	

یافتـه	و	به	تازگی	بـه	چاپ	دوم	خود	نیز	رسـیده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	تولیـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکیـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقالب	بر	علوم	انسـانی،	طبیعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بیـش	از	پیـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	اندیشـه	ی	اسـالمی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ایـن	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	این	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدین،	ضـروری	می	

ید. نما
بر	همیـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	این	

کتاب	تقدیـم	خواننـدگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
در	زمانـی	کـه	تاریـخ	مـدرن	به	عقیـده	ی	
بسـیاری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زیسـت	جهـان	پسـت	مـدرن	در	
جسـت	و	جوی	راه	نجـات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چیسـتی	انسـان،	ابـدا	غریـب	نمـی	
نمایـد.	از	سـویی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	در	داخـل	

کشـور	بـه	نحـو	فزاینـده	گرم	اسـت.
کتاب	چیسـتی	انسـان	در	اسـالم،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعریـف	
انسـان	و	بیان	دیدگاه	های	اسـالمی	تالیف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازینـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشد.
ایـن	اثـر	در	4۲8	صفحـه	بـرای	اولیـن	بار	
در	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
اندیشـه	اسـالمی	زیـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	دیـن	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	اندیشـه	ی	اسـالمی	اسـت.	او	
تدریـس	در	حـوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبیـات	عرب،	تفسـیر،	فقـه،	اصول،	
کالم	و	تاریـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدریـس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پیشـین	الهـی	و	اختیـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمینـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دینی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصـدرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقیده«	به	
چاپ	رسـیده	اسـت.	با	این	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	دیـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هیچ	دیدگاهـی	را	از	
قلم	نیندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربیان	
و	مسـلمین،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموریت	اصلی	خویـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روایات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ایـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پایان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پیـش	از	این	
حول	انسـان	شناسـی	اسالمی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تالش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
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	ویـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همین	رو،	
بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بایـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ایـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتماال	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـیده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	در	میـان	غربیـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقدیـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمین	در	مورد	
بحـث،	بـه	ایـن	نتیجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ویژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نیـز	در	بر	می	
گیـرد	و	در	یـک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصیات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرایش	هـا،	توانایی	
هـا	و	ویژگی	هایی	اسـت	که	هنـگام	آفرینش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	۶۹(
از	نـکات	دیگـری	که	راجـع	به	ایـن	اثر	حائز	اهمیت	اسـت،	این	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نیز	بیان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذیـل	رجوع	بـه	متـون	دینـی	تعریف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رویکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقایـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	همیـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
دیگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنیـن،	رویکرد	خوش	بینانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دینی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ایـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ویژگـی	دیگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصیات	انسـان	از	
دیدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـیم	بندی	موضوعی	آیـات،	روایات	
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،	ذیل	آیـات	و	روایـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفیـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	عالقـه	مند	این	
حـوزه	از	مطالعـه	یـا	پژوهـش	
از	 ایـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ایـن	اثر	اسـت.

هم	چنین،	اسـتقراِی	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصادیـق	
بنـدی	نمـودِن	آنهـا	در	چهـار	
گرایـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروِه	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبییـِن	کارکردهـاِی	مجموعـه	
ِی	فطریـات	و	فطـرت	دینـی،			
تبییـن	تناسـب	بیـن	فطـرت	
دینـی	و	آراِی	روان	شناسـان،			
تبییـن	تناسـب	بیـن	فطـرت	
دینـی	و	تجربهِ		دینـی	و	تبیین	
فطـرت	 میـان	 تـالزم	 عـدم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 هـای	 نـوآوری	
گرچـه	جـای	خالـی	یـک	جمع	
بندی،	در	پایان	کتاب	محسـوس	
اسـت،	امـا	شـاید	بتـوان	انسـان	
اسـالمی	را	از	نـگاه	ایـن	کتـاب	

ایـن	گونـه	معرفـی	کرد:
موجـودی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 درکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهایـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	یا	از	اسـفل	السـافلین	تا	
اعلـی	علییـن	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زمیـن	آفریده	شـده	اسـت.	نه	
ذاتـا	گنـاه	کار	اسـت،	نـه	فرزند	
محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	
بـی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	
به	حال	خود	رها	گشـته	اسـت.			

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه	 کتـاب،	 ایـن	 اول	 بخـش	
فطرت	مـي		پـردازد.	چیسـتي،	
اهمیـت	و	ویژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طریـق	منابـع	دینـي	و	هـم	از	طریـق	آرا	و	اندیشـه	هاي	دیگـر	
اندیشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	ایـن	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ایـن	که	از	چـه	راه	هایي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـایي	کـرد	و	این	
کـه	مصادیـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطریـات	در	ایـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرایش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	این	فصل،	بحث	

تـالزم	یـا	عدم	تـالزم	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	اینکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غیـر	از	خداشناسـي	
مصادیـق	دیگري	نیز	گفته	شـده،	ازجملـه	مباحث	این	فصل	اسـت.	در	
ادامه،	عوامل	شـکوفایي	فطرت	مطرح	شـده	و	مقایسـه	اي	اجمالي	بین	
فطـرت	الهـي	و	تجربـه	دینـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکیـک	فطرت	

معــرفی کتـاب
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کتــاب	ایــده	دانشــگاه	کــه	مجموعــه	ای	از	نوشــته	
هایــی	از		کانــت،	هیدگــر،	گادامــر،	یاســپرس،	
هابرمــاس،	دریــدا،	جــان	ســرل،	نیومــن،	پــوالک،	
ــت	 ــه	هم ــه	ب ــت	ک ــتتر	اس ــر،	هوفس مک	اینتای
جمعــی	از	مترجمــان	و		گزینــش	و	ویرایــش	میثــم	
ســفیدخوش	اســتاد	دانشــگاه	شــهید	بهشــتی	
ترجمــه	شــده	اســت.	توســط	انتشــارات	حکمــت	در	
340	صفحــه	و	بــا	جلــد	شــومیز	و	در	قطــع	رقعــی	

ــور	چــاپ	آراســته	شــد. ــه	زی ب
در	پشــت	جلــد	ایــن	کتــاب	آمــده	اســت:	کمتــر	از	
یــک	ســده	اســت	کــه	مــا	در	کشــورمان	دانشــگاه	
مــدرن	تأســیس	کرده	ایــم	بی	آنکــه	از	همــان	
آغــاز،	یــا	در	ادامــه،	توجهی	بــه	روح	دانشــگاه	یعنی	
فلســفة	دانشــگاه	کــرده	باشــیم.	ایده	هــای	فلســفی	
ــارۀ	ماهیــت	و	رســالت	دانشــگاه	روح	دانشــگاه	 درب

ــد.	 ــن	می	کنن ــن	آن		را	تعیی ــت	فرجامی ــی	و	غای ــیر	اصل ــت،	مس ــادی	عزیم ــد	و	مب ــمار	می	آین به	ش
رســالت	کنشــگراِن	دانشــگاه،	خــواه	آمــوزگاران	و	دانشــجویان	و	پژوهشــگران،	و	خــواه	مدیران	دانشــگاه	
ــود. ــی	می	ش ــفی	ارزیاب ــنجه	های	فلس ــاری	س ــه	ی ــود	و	ب ــن	می	ش ــفی	تعیی ــای	فلس ــط	ایده	ه توس
ــزرگ	 ــوفان	ب ــه	فیلس ــت	ک ــال	اس ــت	س ــرای	دویس ــت	کم	ب ــه	دس ــد	ک ــان	می	ده ــاب	نش ــن	کت ای
مغــرب	زمیــن	از	کانــت	بــه	بعــد،	مفصــاًل	بــه	بحــث	و	نظریه	پــردازی	دربــارۀ	هویــت	فلســفی	دانشــگاه	
اقــدام	کرده	انــد.	فیلســوفانی	چــون	کانــت،	نیومــن،	هیدگــر،	گادامــر،	هابرمــاس،	جــان	ســرل	و	ماننــد	
آنهــا	از	ایــن	شــمارند	و	در	ایــن	کتــاب	نوشــته	هایی	از	آنهــا	در	اختیــار	خواننــدگان	فارســی	زبــان	قــرار	
می	گیــرد.	جالــب	اینجاســت	کــه	در	ایــران	حتــی	اهــل	فلســفه	هــم	توجــه	چندانــی	بــه	اندیشــه	ورزی	
ایــن	اندیشــمندان	دربــارۀ	ایــن	موضــوع	دانشــگاه	نکرده	انــد.	ایــن	مجموعــه	می	توانــد	ســرآغازی	بــرای	

توجــه	جــدی	بــه	ایــن	حــوزه	باشــد.

توسط انتشارات حکمت؛

کتاب ایده دانشگاه منتشر شد

کتاب معـرفی 

کتــاب	فلســفیدن	بــا	مالنصرالدیــن	که	توســط	اســکار	برنــی	فیــه	و	ایزابــل	میلــون	در	حوزه	فلســفه	
کــودکان	نوشــته	شــده	اســت.	توســط	روح	اهلل	کریمــی	و	مهرنــوش	هدایتــی	ترجمــه	و	بــه	همــت	

نشــر	ســینا	در	140	صفحــه	منتشــر	شــد.
مترجمــان	دربــاره	نویســنده	کتــاب	آورده	انــد:	اســکار	برنــی	فیه	و	همســرش	میلــون،	دو	پیشــگام	در	
حــوزه	تفکــر	پــروری	بــرای	کــودکان	و	نوجوانــان	در	فرانســه	هســتند،	کــه	تــا	کنــون	چندین	بــار	به	
ایــران	ســفر	کــرده	و	جلســات	و	کارگاه	هــای	عملــی	متعــددی	بــا	مربیــان	و	کــودکان	برگــزار	نموده	
انــد.	عالقــه	آنهــا	بــه	حکایــات	مالنصرالدیــن	در	ظرفیــت	بــاالی	ایــن	داســتان	هــا	بــرای	بحــث	و	
تامــل	ریشــه	دارد.	خصوصــا	تمرینــات	و	پرســش	هایــی	کــه	بــه	دنبــال	هــر	داســتان	مطــرح	شــده،	

اســتفاده	از	ایــن	داســتان	هــا	را	در	حلقــه	هــای	کنــدوکاو	فلســفی	دوچنــدان	نموده	اســت.
در	ادامــه	آمــده	اســت:	اســکار	و	ایزابــل	بــا	خوانــش	حکایــات	مالنصرالدیــن	بــا	نگــرش	تاملــی،	مــا	
را	متوجــه	غنــای	فلســفی	ایــن	داســتان	هــا	و	تناســب	آنهــا	بــرای	اســتفاده	در	حلقــه	های	کنــدوکاو	
فلســفی	مــی	نمایدو	نــگاه	دقیــق	و	ظریــف	آنها	بــه	داســتان	هــای	مالنصرالدیــن،	حاکــی	از	نگرش	
فیلســوفانه	شــان	اســت،	و	بحــث	و	تمریــن	هــای	کاربــردی	و	مفیدی	کــه	در	ادامــه	داســتان	تدوین	
کــرده	انــد،	نشــانگر	دانــش	و	تبحــر	آنهــا	در	حــوزه	»هنــر	پرسشــگری«	بــرای	کــودکان	و	نوجوانان	

اســت.
در	مقدمــه	ای	کــه	ایزابــل	میلــون	بــر	ترجمــه	فارســی	ایــن	کتــاب	نوشــته	نقــل	قولــی	از	کانــت	بــه	
ایــن	شــرح	آمــده	اســت:	»اغلــب	انســان	هــا	ترجیــح	مــی	دهنــد	کــه	بــه	جــای	اســتفاده	از	عقــل	
خویشــتن	و	فکــر	خویشــتن،	درحالــت	قیمومیت	باقــی	بماننــد،	و	به	پیــروی	از	دیگــران	ادامــه	دهند.	
اندیشــیدن	عبــارت	اســت	از	اندیشــیدن	بــرای	خــود،	و	اندیشــیدن	بــرای	خــود	راه	دســت	یافتــن	بــه	

اســتقالل	اســت.	فقــط	کســی	آزاد	اســت	کــه	مــی	توانــد	بــرای	خــود	بیندیشــد.«
میلــون	در	ادامــه	مــی	نویســد:		چــرا	ایــن	کتــاب؟	چــرا	شــخصیت	مالنصرالدین؟	افــزون	بــر	آن	چه	
قبــال	در	مقدمــه	گفتــه	شــد،	فقــط	مــی	خواهــم	دو	نکتــه	را	در	مــورد	حکایــات	اضافــه	کنــم.	طــی	
چندیــن	ســال	تمریــن	فلســفی	بــا	کــودکان	و	بزرگســاالن	قصــد	داشــته	ایــم	دو	مولفــه	را	بــا	هــم	
ترکیــب	کنیــم:	تفکــر	درمــورد	خــود	زندگــی،	و	تفکــر	در	مــورد	خــود	شــخص.	از	آن	جایــی	کــه	این	
کار	مــی	توانــد	دشــوار	باشــد،	مزیــت	اســتفاده	از	حکایــات	ایــن	اســت	کــه	مــی	تــوان	بــا	فاصلــه	

گرفتــن	از	زندگــی	واقعــی	یــا	شــخصیت	هــای	واقعــی	بــر	ایــن	دشــواری	فائــق	آمــد.
کتــاب	حاضــر،	مجموعــه	ای	اســت	کــه	هــر	ذهــن	هوشــمند	و	فعالــی	را	بــه	چالــش	و	گفت	وشــنود	
دعــوت	می	کنــد.	چالشــی	شــیرین	میــان	فضایــی	طنزآلــود	و	عقالنــی.	خوانــش	متفــاوت	حکایــات	
ــفی	 ــری	فلس ــه	تفک ــان	را	ب ــودکان	و	نوجوان ــاب،	ک ــن	کت ــندگان	ای ــط	نویس ــن	توس مالنصرالدی

ــد. ــوت	می	کن ــی	دع ــات	زندگ ــون	موضوع پیرام
فرزنــدان	مــا	بــا	خوانــدن	ایــن	داســتان	ها	درمی	یابنــد	کــه	تاروپــود	زندگــی	انســان	بــا	نــکات	نغــز	
و	ظریفــی	بافتــه	شــده	کــه	اگــر	آنهــا	هنــر	گفت	وشــنود	و	اســتدالل	خــوب	را	بداننــد،	بــدون	شــک	
نقشــی	خالقانه	تــر	و	زیباتــر	بــر	طــرح	زندگــی	خــود	خواهنــد	زد.	باشــد	کــه	زیباتریــن	نگاره	هــا	بــر	

حیــات	فرزنــدان	ایــران	پــاک	رقــم	بخــورد	...	.
ایــن	کتــاب	توســط	روح	اهلل	کریمــی	و	مهرنــوش	هدایتــی	بــه	فارســی	ترجمــه	و	بــه	همــت	نشــر	

ســینا	بــه	مبلــغ	15	هــزار	تومــان	منتشــر	شــده	اســت.

در حوزه فلسفه برای کودکان؛

کتاب »فلسفیدن با مالنصرالدین« 
منتشر شد

کتاب	»جامعه	شناسـی	اخالقی	هنر«	اثر	حسـن	بلخاری	قهی	اسـتاد	دانشـگاه	تهران،	توسط	انتشـارات	سوره	
مهر	منتشـر	شد.

ســخن	اصلــی	نظریــه	هــای	جامعــه	شناســی	هنــر،	محــور	بــودن	جامعــه	و	اجتمــاع	در	تبییــن	ماهیــت	
هنــر	بــود.	بــر	خــالف	نظریــه	هــای	»میمزیــس«	و	»بیــان«	کــه	در	تعریــف	هنــر	محوریــت	مطلــق	
را	بــه	هنرمنــد	مــی	دادنــد	یــا	نظریــه	»فــرم«	و	»تجربــه	زیبایــی	شــناختی«	کــه	محوریــت	را	بــه	اثــر،	
نظریــه	هــای	جدیــد	جامعــه	شــناختی	محوریــت	مفهــوم	هنــر	را	اجتمــاع	و	یــا	اجتمــاع	و	یــا	جمعــی	از	
هنرمنــدان	بــا	عنــوان	»جهــان	هنــر«،	»میــدان	هــای	هنــر«	یــا	نهادهــای	هنــری	مــی	دانســتند.	بنیاد	
ایــن	نظریــه	هــا	بــر	ایــن	بــود	کــه	اثــر	هنــری	بــا	پذیــرش	نهــادی	از	هنرمنــدان	مــی	توانــد	اثــر	هنری	
محســوب	شــود.	ایــن	نظریــه	هــا	گرچــه	بــه	نوعــی	روشــن	نگــری	در	بــاب	ماهیــت	هنــر	مــی	انجامید	
امــا	اغتشاشــاتی	نیــز	مــی	آفریــد.	اغتشاشــاتی	کــه	مولفــه	هــای	بــرون	هنــری	را	در	تبییــن	ماهیــت	آن	

دخیــل	کــرده	و	ضــد	معیارهایــی	مــی	آفریــد	کــه	معیــار	تعیــن	و	تعریــف	آثــار	هنــری	مــی	شــد.
کتاب	»جامعه	شناسی	اخالقی	هنر«	در	۲۷5	و	به	قیمت	13000	تومان	روانه	بازار	نشر	شده	است.

اثر حسن بلخاری قهی؛

کتاب »جامعه شناسی اخالقی هنر« 
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کتـاب	»ارض	ملکـوت:	کالبـد	رسـتاخیزی	انسـان	از	ایـران	مزدایی	
تـا	ایران	شـیعی«	بـه	قلم	هانـری	کربـن	و	ترجمه	انشـاءاهلل	رحمتی	

منتشـر	شد.
کتــاب	»ارض	ملکــوت:	کالبــد	رســتاخیزی	انســان	از	ایــران	مزدایی	
تــا	ایــران	شــیعی«	بــه	قلــم	هانــری	کربــن	یکــی	از	کلیــدی		ترین	
ــن	و	 ــران	زمی ــوی	ای ــری	و	معن ــان	فک ــم	جه ــرای	فه ــار	او	ب آث
پیوســتگی	فرهنگــی	ایران	پیــش	از	اســالم	و	پس	از	اســالم	اســت.	
ــروری	 ــه		ای	الزم	و	ض ــة	مقدم ــه	منزل ــر	را	ب ــن	اث ــوان	ای ــی		ت م
بــرای	درک	آرای	هانــری	کربــن	در	دیگــر	آثــارش	دانســت.	
انشــاءاهلل	رحمتــی	در	ایــن		بــاره	مــی	-گویــد:	»زیــرا	موضــوع	عالم	
مثــال،	از	کلیــدواژه		هایــی	ســت	کــه	او	در	مقام	تحلیــل	وجوه	مختلف	
تفکــر	ایرانــی،	چــه	در	ایــران	باســتان	و	چــه	در	ایــران	اســالمی	تــا	بــه	
امــروز،	از	آن	بهــرۀ	فــراوان	مــی		بــرد	و	ایــن	موضــوع	در	کتــاب	ارض	
ملکــوت	بــه	شــیوه	ای	بدیــع	و	روش-منــد	بررســی	شــده	اســت.«	می		
تــوان	گفــت	مضمــون	اصلــی	ایــن	اثــر	»پیــکار	در	راِه	جــان	جهــان	

یــا	پیــکار	در	راه	ملکــوت«	اســت.
ــر	ویراســت	دوم	هــدف	کتــاب	را	 هانــری	کربــن	در	مقدمــه		اش	ب
راه	یابــی	بــه	عالــم	غیــب	-	یــا	اقلیــم	هشــتم	یــا	بــه	تعابیــر	دیگــر،	
عالــم	شــهرهای	غیبــی	جابلقــا،	جابرصــا	و	هورقلیا-	دانســته	اســت.	
ــردی	 ــا	و	اف ــروه		ه ــال	نشــان	دادن	گ ــه	دنب ــر	ب ــن	اث ــن	در	ای کرب
ــن	 ــد؛	در	ای ــیده		ان ــان	کوش ــاِن	جه ــکار	در	راه	ج ــه	در	پی ــت	ک اس
میــان	افالطونیــان	پــارس	نیــز	حضوری	پیوســته	و	مســتمر	داشــته		
ــول	 ــم	معق ــان	عال ــر،	عالمــی	در	می ــن	اث ــد.		موضــوع	بحــث	ای ان
محــض	و	عالــم	محســوس	محــض	اســت.	ایــن	عالــم	همــان	عالم	
مثــال	اســت	کــه	در	اندیشــة	ایرانــی	،	چــه	ایــران	مزدایــی،	و	چــه	

ایــران	شــیعی،	بســیار	دربــاره		اش	اندیشــه		ورزی	شــده	اســت.
اعتقــاد	بــه	ایــن	عالــم	راه	را	بــرای	بــر	بســیاری	از	تعــارض		هــای	
بــه	ظاهــر	ناگشــودنی	و	نــزاع		هــای	بــی		حاصــل	در	عرصــة	دیــن	
ــر	نشــان	داده	اســت	کــه	 ــف	در	ایــن	اث ــدد.	مول و	اندیشــه	مــی		بن
چگونــه	»افالطونیــان	پــارس«	در	طــول	تاریــخ		در	عرصــة	پیــکار	
بــرای	کشــف	ایــن	عالــم	حضــوری	چشــمگیر	و	برجســته	داشــته	
اســت.	او	بــر	ایــن	نظــر	اســت	کــه	بشــر	امــروز	بــر	مبنــای	تــالش		
هــا	و	دســتاوردهای	افالطونیــان	پــارس	مــی		تواننــد	ارض	ملکــوت	

را	بازیابــی	کننــد.
کتاب	ارض	ملکوت	از	یک	مقدمه	و	دو	بخش	تشـکیل	شـده	اسـت.	
ابتدا	انشـاءاهلل	رحمتی	مقدمـه		ای	بر	کتاب	نگاشـته	و	عالوه	توضیح	
فحـوا	و	هـدف	نویسـنده،	بـه	اندیشـه		هـای	افالطونیـان	کمبریج،	
پیامدهـای	ناخواسـتة	تفکـر	دکارتـی	و	افالطونیـان	پـارس	پرداخته	

ست. ا
بخـش	نخسـت	کتـاب	مشـتمل	بـر	دو	فصـل	اسـت.	فصـل	اول	با	
عنوان	»مثال	ارض	در	آئین	مزدایی«	شـامل	چهار	نوشـتار	اسـت	که	
بـه	ترتیب	عبارتنـد	از:	زمین	فرشـته		ای	اسـت،	زمین	هفت	کشـور،	
جغرافیای	شـهودی،	حکمـت	زمین	و	فرشـته		های	بانوهـای	زمین.	
فصـل	دوم	»ارض	عرفانـی	هورقلیا«	نام	دارد	و	چهار	نوشـتار	دیگر	را	
در	بـر	مـی	گیـرد	کـه	بـه	ترتیـب	عبارتنـد	از:	اوج	گیری	آهنـگ	ها:	
فاطمـه	)س(،	دختـر	پیامبـر	و	ارض	ملکـوت،	اقلیم	هشـتم،	هورقلیا:	

ارض	مکاشـفات،	هورقلیـا:	ارض	قیامت.
ــت	 ــة	قیام ــه	واقع ــش	ک ــن	پرس ــه	ای ــخ	ب ــل	دوم	در	پاس 	در	فص
چیســت	و	چگونــه	ارض	هورقلیــا	هــم	بــرای	معــاد	فــردی	و	هــم	
معــاد	عــام،	نــه	تنهــا	ابــزار	معــاد	کــه	صحنــة	معــاد	نیــز	هســت؟	
چنیــن	آمــده	اســت:	»بــا	نفخــة	قیامــت،	جســم	اصلــی،	در	قامــت	
ــف«	کــه	 ــا	جســم	»ال ــان	می-شــود،	ام ــت	خویــش	عی ــام	و	ثاب ت
فقــط	گــرد	کدورتــی	بــر	لطافــت	تــاّم	جســم	ب	بــود	دیگــر	ظاهــر	
نمــی	شــود	یــا	بــه	تعبیــر	بهتــر	در	لطافــت	کامــال	نورانــی	جســم	

ــردد.	ص	۲5۲« ــی	گ ــتحیل	م ــره	مس »ب«	یکس
هانـری	کربـن	در	پایـان	فصـل	چنیـن	نتیجه		گیـری	مـی		کند	که	
معنای	چیسـتی	و	کیسـتی	ارض	ملکـوت،	در	زبان		هایی	هم	بسـیار	
دور	و	هـم	بسـیار	نزدیـک،	در	سـیاق		هایـی	کهـن	و	نیـز	در	سـیاق		
هایـی	مـدرن	مـدرن	و	معاصـر	)در	فاصلـة	آییـن	مزدایـی	و	مکتب	
شـیخیه(	به	بیـان	آمـده	اسـت.	مولـف	کتـاب	ارض	ملکـوت	چنین	
ادامـه	مـی	دهد	کـه	»محتمـل	اسـت	تجـارب	اهـل	معنـا	در	ایران	
زمین،	هـر	یک	از	ما	را	به	مقایسـه	هایـی	با	حقایق	روحانِی	شـناخته	

شـده	در	دیگر	سـرزمین	هـا	برانگیـزد.	ص	۲۶3«
کربـن	در	بخـش	دوم	رشـتة	کالم	را	بـه	دسـت	مشـایخ	می		سـپارد	
یعنی	کسـانی	کـه	در	پـِی	تحقیـق	و	تأمـل	دربـارۀ	ارض	ملکوت	به	
ویـژه	در	ایران	اسـالمی	بـوده		اند؛	کربن	مـی		خواهـد	از	این	طریق،	

خواننـده	مسـتقیم		تـر	بـا	این	بـزرگان	و	متـون	شـان	ارتبـاط	برقرار	
مـی		کند.

بخــش	دوم	کتــاب،	شــامل	متــون	و	مؤلفــان	آن	هاســت	و	مشــتمل	
ــن	 ــد	از:	شــهاب		الدی ــه	ترتیــب	عبارتن ــه	اســت	کــه	ب ــر	11	مقال ب
ــری،	 ــی،	داود	قیص ــن	عرب ــن		ب ــی		الدی ــهروردی،	مح ــی	س یحی
عبدالکریــم	جبلــی،	شــمس		الدیــن	محمــد	الهیجــی،	صدرالدیــن	
شــیرازی،	عبدالــرزاق	الهیجــی،	محســن	فیــض	کاشــانی،	مکتــب	
ــم	 ــیخ	ابوالقاس ــی،	ش ــان	کرمان ــم	خ ــد	کری ــیخ	محم ــیخیه،	ش ش

ــی. ــان	کرمان خ
البتـه	رحمتـی	بر	این	نظر	اسـت	با	این	کـه	افالطونیان	پـارس	در	راه	
پیـکار	جان	جهـان	در	این	اثر	معرفی	شـده		انـد	اما	آن	گونـه	که	باید	
بـه	آن	ها	پرداخته	نشـده	اسـت:	»آراء	عارفان	و	حکیمان	مسـلمان	از	
سـهروردی	تـا	مالصـدرا	در	ایـن	اثر	بررسـی	شـده	و	گزیـده		هایی	
از	متـون	آن	هـا	نیـز	در	اختیـار	خواننـده	قـرار	گرفتـه	اسـت؛	ولی	به	
شـخصیت		هـای	پـس	از	مالصـدرا	و	آراء	ایشـان	آن	گونه	کـه	باید	
پرداخته	نشـده	اسـت.	مـی		دانیم	که	پـس	از	مالصدرا	اندیشـمندان	
بزرگـی	در	ایـران	ظهـور	یافتـه		انـد	و	سـنت	صدرایـی	تـا	بـه	امروز	

سـنت	اصلی	اندیشـه	ایرانی	اسـت.	ص	33«
ــد	 ــاب	تأکی ــر	کت ــه		اش	ب ــن	در	مقدم ــری	کرب ــال	هان ــن	ح ــا	ای ب
ــش	 ــن	بخ ــان	در	ای ــون	ش ــا	و	مت ــه	از	حکم ــه	آنچ ــد	ک ــی		کن م
فراهــم	کــرده،	صرفــا	قطــره	ای	از	دریــا	اســت	و	مــی		توانــد	فقــط	
ــه	پژوهــش	در	 ــد	ب ــه		من الهــام		بخــش	کســانی	باشــد	کــه	عالق
ایــن	راه	هســتند.	بــه	دیگــر	ســخن	کربــن	نیــز	اشــاره	مــی		کنــد	
در	افالطونیــان	پــارس	هنــوز	افــرادی	دیگــری	هســتند	کــه	مجــال	
پرداختــن	بــه	آن	هــا	فراهــم	نشــده	اســت.	کربــن	در	مقدمــه		اش	
بــر	ویراســت	دوم	بــه	دشــواری	دســتیابی	بــه	عالــم	هورقلیــا	اشــاره	
مــی		کنــد	و	بــر	ایــن	نظــر	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	پیچیــده	بــودن	
کتــاب	ارض	ملکــوت،	یــک	بــار	مطالعــه		اش	کفایــت	نمــی		کنــد.	
کربــن	پیشــنهاد	مــی		کنــد	یک	بــار	کتــاب	را	بــدون	مراجعــه	پ	ی	
نوشــت	هــا	مطالعــه	شــود	و	در	بــار	دوم	بــا	مطالعــة	پــی	نوشــت	ها،	

توضیحــات	و	اشــارات	مطالعــه	شــود.
در	نهایـت	بایـد	بـا	هانری	کربـن	هم		صـدا	و	هـم		آوا	بـود	که	فقط	
یـک	چیـز	اهمیـت	دارد	کـه	ایـن	کورسـو	و	بارقه	فـروزان	گـردد	تا	
بتـوان	»ارض	موعـود«	ارض	هورقلیـاِی	دارای	شـهرهای	زمردیـن	
را	بازشـناخت.	چاپ	نخسـت	کتـاب	»ارض	ملکوت:	کالبد	رسـتاخیز	
انسـان	از	ایـران	مزدایـی	تا	ایران	شـیعی«	بـه	قلم	هانـری	کربن	و	با	
ترجمه	و	تحقیق	انشـاءاهلل	رحمتی،	از	سـوی	»نشـر	سـوفیا«	در	5۲8	

صفحـه	در	اختیـار	عالقـه		منـدان	قرار	گرفته	اسـت.

به قلم هانری کربن؛

کتاب »ارض ملکوت« منتشر شد

کتاب معـرفی 
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کتــاب	تاریــخ	مختصــر	فلســفه	جدیــد	)	از	دکارت	تــا	ویتگنشــتاین(	
ــماعیل	 ــط	اس ــکروتن		توس ــر	اس ــته	راج ــد(	نوش ــش	جدی )ویرای
ســعادتی	خمســه	ترجمــه	و	به	همــت	انتشــارات	حکمــت	در	450		و	

در	قطــع	رقعــی	بــه	زیــور	طبــع	آراســته	شــد.
ــاب	از	 ــه	کت ــان	اینک ــا	بی ــینده	ب ــاب		نوس ــن	کت ــگفتار	ای در	پیش
ــد	 ــفه	جدی ــخ	فلس ــی	از	تاری ــری	ترکیب ــی،	تصوی ــری	تحلیل منظ
ــی	از	 ــار	برخ ــه	ناچ ــه	ب ــد:	گرچ ــی	گوی ــد،	م ــی	ده ــت	م ــه	دس ب
فیلســوفان	انتخــاب	شــده	انــد،	امیــدوارم	شــخصیت	هــای	اصلــی	
ــد	فلســفه	 ــه	بع ــان	دکارت	ب ــه	از	زم ــه	هــای	مهمــی	را	ک و	دغدغ
غربــی	را	شــکل	داده	انــد	معــر	فــی	کــرده	باشــم.	بــه	اعتقــاد	مــن	
رویکــرد	بــه	ایــن	موضوعــات	از	دیــدگاه	فلســفه	تحلیلــی	ســودمند	
ــا	 ــدت	ه ــس	از	م ــر	پ ــای	اخی ــال	ه ــه	در	س ــی	ک ــت،	دیدگاه اس
غفلــت	از	آن،	در	تاریــخ	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	و	کوشــیده	شــده	
اســت	تــا	دوبــاره	پیوندهایــش	را	بــا	ســنت	عقالنــی	غربــی	تثبیــت	

ــد. کن
ــر	 ــه	تفک ــی	را	از	دریچ ــفه	تحلیل ــن	فلس ــد:	م ــی	گوی ــنده	م نویس
ــورد	 ــتاین،	م ــی	ویتگنش ــده	آن،	یعن ــن	نماین ــزرگ	تری ــالق	ب خ
بحــث	قرار	مــی	دهم	و	ناگزیــر	بــوده	ام	از	بســیاری	از	دســتاوردهای	
چشــمگیر	ولــی	احتمــاال	بیــش	از	حــد	بهــا	داده	شــده		اندیشــمندان	
انگلیســی	و	امریکایــی	که	اولیــن	دل	مشــغولی	فلســفی	آنها	منطق	

ــان	بــوده	اســت	صــرف	نظــر	کنــم. و	زب
در	ادامــه	آمــده	اســت	کــه	در	فصــل	نخســت	توضیــح		مــی	دهــم	
کــه	چــرا	بخــش	اعظــم	بحــث	خــود	را	بــه	اندیشــمندان	برجســته	

فلســفه	بعــد	از	رنســانس	اختصــاص	مــی	دهــم	و	چــرا	
ــد	 ــورخ	آرا	و	عقای ــای	م ــا	روش	ه ــن	ب ــای	م روش	ه
فــرق	دارد.	مســئله	مــورد	عالقــه	مــن		تشــریح	
ــه	 ــت،	ن ــج	فلســفی	اس ــا	و	نتای ــتدالل	ه ــون	اس مضم
ــج	 ــن	اســتدالل	هــا	و	نتای ــی	کــه	ای ــه	های شــرح	زمین
در	آنهــا	بــه	وجــود	آمــده	انــد	یــا	توصیــف	عواملــی	کــه	
بــه	آنهــا	منجــر	شــده	انــد.	کســانی	کــه	بــه	تاریــخ	آراء	
ــاد	 ــه	بنی ــود	ب ــد	ب ــد	مایــل	خواهن ــد	عالقــه	دارن و	عقای
مباحــث	ایــن	کتــاب	بازگردنــد	و	اوضــاع	تاریخی	شــکل	
گیــری	آن	مباحــث	را	بررســی	کننــد	و	نیــز	بــه	جریــان	
عواملــی	بپردازند	کــه	از	هابــز	بــه	اســپینوزا،	از	مالبرانش	
ــه	 ــوپنهاور	ب ــت	و	از	ش ــه	کان ــو	ب ــی،	از	روس ــه	برکل ب
ــه	بســا	ســپس	 ویتگنشــتاین	منتهــی	شــده	اســت.	چ
معلــوم	شــود	کــه	طبقــه	بنــدی	هایــی	کــه	مــن	بــرای	
ــی	 ــر	تحکم ــرده	ام،	اگ ــاذ	ک ــث	اتخ ــب	و	مباح مکات
نباشــد،	دســت	کــم	بــرای	ســهولت	کار	فلســفی	بســیار	

ــد.			 ــا	اهمیــت	ان ب
در	پشــت	جلــد	ایــن	کتــاب	آمــده	اســت:	راجــر	

اســکروتن،	در	ایــن	کتــاب	از	منظــر	تحلیلــی،	تصویــری	از	تاریــخ	
ــد.	 ــت	می	ده ــتاین	به	دس ــا	ویتگنش ــد	را	از	دکارت	ت ــفه	جدی فلس
ــی	مهمــی	را	کــه،	 ــی	و	دغدغه	هــای	عقالن او	شــخصیت	های	اصل
ــی	کــرده	 ــد	معرف ــی	را	شــکل	داده	ان ــد،	فلســفه	غرب از	دکارت	به	بع
اســت.	نویســنده	درایــن	کتــاب	بــه	تشــریح	مضمــون	اســتدالل	ها	

ــفة	 ــخ	مختصــر	فلس ــت.	تاری ــه	اس ــا	پرداخت ــج	فلســفی	آنه و	نتای
ــق	و	 ــال	دقی ــن	ح ــر	و	روان	و	در	عی ــت	مختص ــی	اس ــد	کتاب جدی
پرمطلــب	کــه	خواننــده	را	به	نحــوی	جــدی	بــا	مباحــث	مهم	تریــن	

ــد. ــر	می	کن ــر	درگی ــوفان	معاص فیلس
ایـن	کتاب	به	همت	اسـماعیل	سـعادتی	ترجمه	و	توسـط	انتشـارات	

حکمـت	به	قیمـت	33000	تومان	چاپ	و	منتشـر	شـده	اسـت.

ــه	کوشــش	 ــه	ب ــری	اســت	ک ــوان	اث ــرد«	عن »گاه	خ
حســین	کلباســی	اشــتری	تهیــه	شــده	و	شــامل	
ــا	 ــفه	ب ــاتید	فلس ــی	اس ــای	کتب ــخ	ه ــش	و	پاس پرس
رضــا	داوری	اردکانــی،	چهــره	مانــدگار	فلســفه	ورئیس	

ــت. ــوم	اس ــتان	عل فرهنگس
ــا	عنــوان	 ــازه	تریــن	کتــاب	رضــا	داوری	اردکانــی	ب 	ت
ــای	 ــخ	ه ــش	و	پاس ــل	پرس ــه	حاص ــرد«	ک »گاه	خ
ــی،	 ــا	رضــا	داوری	اردکان تعــدادی	از	اســاتید	فلســفه	ب
ــته	در	 ــت	روز	گذش ــوم	اس ــتان	عل ــس	فرهنگس رئی
ســالن	همایــش	هــای	کتابخانــه	ملــی	رونمایــی	شــد.
»گاه	خــرد«	ثمره	کوشــش	حســین	کلباســی	اشــتری،	
ــر	 ــی	و	ناش ــه	طباطبائ ــگاه	عالم ــفه	دانش ــتاد	فلس اس
ــم	 ــه	قل ــر	ب ــن	اث ــت.دیباچه	ای ــگ	اس ــد	فرهن آن	نق
حســین	کلباســی	اشــتری	و	مقدمــه	آن	نوشــته	بیــژن	
عبدالکریمــی،	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	آزاد	اســالمی	

ــت. اس
ــت:	 ــته	اس ــر	نوش ــن	اث ــدای	ای ــی	در	ابت داوری	اردکان
همــکار	و	دوســت	گرامــی	آقــای	دکتــر	حســین	
ــتادند	 ــی	را	فرس ــش	های ــف	پرس ــی	از	راه	لط کلباس
کــه	اگــر	بتوانــم	پاســخ	آنهــا	را	بنویســم.	بــرای	اینکــه	
احســان	ایشــان		را	رد	نکــرده	باشــم	در	حــدی	کــه	می	
توانســتم	بــه	پرســش	هــا	پاســخ	دادم.ایشــان	پرســش	
هــای	دیگــری	هــم	فرســتادند	کــه	پاســخ	آنهــا	راهــم	
ــد	از	 ــه	گفتن ــت	ک ــتادم.چیزی	نگذش ــتم	و	فرس نوش
دوســتان	و	همــکاران	دیگرانــم	حضــرات	آقایــان	دکتر	
ــر	 ــب	زاده،	دکت ــر	طال ــر	پورحســن،	دکت بهشــتی،	دکت

طباطبائــی،	دکتــر	صافیــان،	دکتــر	عبدالکریمــی،	دکتر	
کرباســی	زاده،	دکتــر	مرادخانــی،	دکتــر	میــری	و	دکتــر	
موســی	نجفــی	هــم	پرســش	هایــی	را	گرفتــه	انــد	که	
برایــم	مــی	فرســتند.	ایــن	پرســش	و	پاســخ	چنــد	وجه	
دارد؛	یکــی	احســان	بــه	ســالخوردگی	و	ســالخورده	ای	
اســت	کــه	بــادرس	و	کتــاب	بــه	ســربرده	و	اگــر	در	راه	
علــم	بــه	جایــی	نرســیده	بــه	قــدر	توانایــی	کوشــیده	
اســت.	وجــه	دیگــر	احســاس	نحــوی	همدلــی	و	
همداســتانی	و	کوشــش	بــرای	تحقــق	بخشــیدن	بــه	

جلــوه	بیرونــی	ایــن	همداســتانی	اســت.
تقســیم	بنــدی	و	فصــل	بنــدی	اثــر	براســاس	
موضوعــات	پرســش	هاســت	و	در	هربخــش	از	
افــرادی	کــه	در	بــاال	نــام	بــرده	شــد	ســواالتی	آمــده	

ــت. اس
ــد	از:	در	احــوال	توســعه	 ــر	عبارتن ــی	اث ــن	اصل عناوی
ــفه	در	 ــدد،	فلس ــرب	و	تج ــعه،	غ ــی،	راه	توس نیافتگ
عالــم	معاصــر،	فلســفه،	سیاســت	و	انقــالب،	فلســفه،	
ــالمی،	 ــفه	اس ــنت	و	فلس ــات،	س ــاب	و	مطبوع کت
دانشــگاه،	حــوزه،	علــم	و	پژوهــش،	اخــالق	و	
ــر	و	 ــان،	تذک ــده،	زب ــان	و	آین ــگاری،	زم ــت	ان نیس
ــر	 ــز	دکت ــر	خاطــره	انگی ــث	نفس.تصاوی ــد	و	حدی نق
ــر	 ــن	اث ــی	ای ــه	بخــش	پایان ــی	و	نمای داوری	اردکان

ــت. اس
»گاه	خــرد«	در	۲۷۶	صفحــه	بــا	شــمارگان	500	
نســخه	و	قیمــت۲5	هزارتومــان	توســط	انتشــارات	نقد	

ــده	اســت. ــازار	ش ــه	ب ــر	و	روان ــگ	منتش فرهن

توسط انتشارات حکمت؛

تاریخ مختصر فلسفه جدید منتشر شد

با عنوان »گاه خرد«؛

پرسش و پاسخ های داوری اردکانی با اساتید فلسفه کتاب شد

کتاب معـرفی 

http://mehrnews.com

	نظر ابن تیمیه خلاف اجماع اهل سنت است
	گفتگو  با امجد آخوند نظری
	گفتگو با محمد منصور هاشمی
	اعلام آمادگی چهره های حوزوی و دانشگاهی برای مناظره با مجتهدشبستری

	لگنهاوزن در سومین نشست دین و اخلاق:
	سخنان ملاصدرا با برساخت گرایی سازگار است

	فرید العطاس:
	تمدن خود را فراموش کرده ایم/ علوم اجتماعی ایران بر پایه ارزش های غربی است

	حجت الاسلام پارسانیا:
	رویکرد تاسیسی در علم معقول نیست/ باید با علم، تهذیبی برخورد کرد

	نعمت الله فاضلی:
	کتاب «تجربه تجدد»، تجربه زیسته من است

	حجت الاسلام رضا غلامی:
	اسلام مدافع عدالت جنسیتی است/ کم کاری در تبیین نظرات اسلام در حوزه زنان

	سید جواد میری:
	باید در حوزه علوم اجتماعی مفهوم سازی کنیم

	در نشست بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی اربعین مطرح شد؛
	پدیده اربعین با عقلانیت ابزاری سازگار نیست/ ویژگی اربعین ایرانی

	فرامرز رفیع پور:
	باید به یک نظام منسجم دینی برسیم/ ضرورت پژوهش درباره ولایت فقیه

	ابراهیمی دینانی:
	افلاطون تحت تاثیر حکمت اشراقی ایران است

	زرشناس در پنجمین نشست کتابنوش:
	روانشناسی مدرن حقیقت بشر را فراموش کرده است

	بیژن عبدالکریمی:
	بی عدالتی صرفاً یک امر اجتماعی نیست/ نیاز به فهم جهان کنونی داریم

	گزارش نشست «تأملی درباره ایران» و رونمایی جشن نامه سیاست
	سید جواد طباطبائی راه و روش تفکر سیاسی را یاد می دهد

	در نشست بایسته های دیپلماسی مذهبی مطرح شد؛
	نیازمند فقه انضمامی و فقه تمدنی هستیم/ ظرفیت های دیپلماسی مذهبی

	گفتاری از مزدک رجبی:
	امکان مدرنیته ایرانی-اسلامی/ در آستانه فهم غرب قرار داریم
	گذری بر کارنامۀ فکری علی شریعتمداری/ نظریه پرداز تعلیم و تربیت اسلامی

	داوری اردکانی:
	کاری جز نوشتن در زندگی ندارم/ شعر و فلسفه باهم خویشاوندند

	خسروباقری عنوان کرد؛
	پراگماتیسم تبدیل واقعیت به موقعیت است/ رابطه اسلام و پراگماتیسم

	سعید بینای مطلق عنوان کرد؛
	بازخوانی انتقادی جایگاه فلسفه یونان در تاریخ فلسفه

	نصرالله حکمت:
	تفکر یونانی و اسلامی فرق ماهوی دارند/ فلسفه اسلامی ریشه هویت ماست

	سیدجواد میری:
	شیوه خوانش فارابی در رویکرد داوری او را محبوس در گذشته نمی کند

	بیژن عبدالکریمی:
	داوری اردکانی به ما یاد داد که فهم جهان یک امر دم دستی نیست

	منوچهر صادقی سها:
	فلسفه اسلامی با ابن رشد تولد یافت/ سه مغالطه در مورد فلسفه اسلامی

	علی اصغر مصلح:
	داوری اندوهناک ولی امیدوار است

	محمدرضا بهشتی:
	اندیشمند مبدع، اسیر اصطلاحات نیست

	قاسم پورحسن:
	داوری یک فیلسوف حقیقی
	 و بی وطن است

	امجد آخوند نظری در گفتگو با مهر:
	نظر ابن تیمیه خلاف اجماع اهل سنت است

	خسروپناه در گفتگو با مهر:
	پاپ احساس نزدیکی فرهنگی بسیاری با ایران دارد

	رئیس مرکز مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس در گفتگو با مهر:
	فروپاشی اقتصاد جهانی از دلایل تشدید موج اسلام هراسی است

	آیت الله مصطفوی در گفتگو با مهر:
	طبیعیات ابن سینا مغفول مانده است/ چرا فلسفه شیخ الرئیس اسلامی است

	در گفتگو با مهر عنوان شد؛
	اهل تسنن ایران به کشور تعصب دارند/ تألیف کتاب عکس مساجد اهل سنت

	قائمی نیا در نقد شبستری مطرح کرد-۲؛
	مدعای شبستری حتی با ظاهر آیات پذیرفته نیست

	لاله افتخاری در گفتگو با مهر:
	محتوای علوم قرآنی کمک زیادی به اشباع دانش بشری می کند

	یک پژوهشگر اندیشه معاصر:
	«علی حرب» مدرنیته را نافی سنت نمی داند/ 
	سه گانه «حرب» برای نجات از عقب ماندگی

	یک مفسر قرآن در گفتگو با مهر:
	تفسیر راهنما، راهنمایی برای محققان و مفسران است

	گفتگوی تفصیلی با شهریار زرشناس؛
	چرا به ایدئولوژی حمله می شود؟/
	 نئولیبرالیسم، آرمان گرایی را متهم به ایدئولوژیک بودن می کند

	گفتگو با محمدمنصور هاشمی
	فلسفه و ادبیات؛ تعامل و تقابلها

	یادداشتی از عبدالحسین خسروپناه؛
	وضعیت آموزش فلسفه در ایران فیلسوف پرور نیست
	قواعد و زبان خصوصی، قرائت کریپکی از ویتگنشتاین

	یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان؛
	عیار مناظره طلبی/ آیا شبستری اهل گفتوگو با دگراندیشان خود است؟

	یادداشتی از سیدمهدی ناظمی قره باغ؛
	مرگ به مثابه بازیابی زندگی است/ مرگ در فلسفه هیدگر
	آیا قرآن با فلسفه مخالف است؟
	ماکیاولی و تاسیس رئالیسم سیاسی/
	 واضع علم سیاست نوین

	یادداشت اختصاصی آیت الله رشاد؛
	«طبقهبندی علوم» از مباحث اساسی فلسفه عام و مشترک علوم است
	معرفت و نحوه تشکیل آن در اندیشههای فلسفی و تربیتی علی شریعتمداری

	توسط انتشارات حکمت؛
	کتاب ایده دانشگاه منتشر شد

	اثر حسن بلخاری قهی؛
	کتاب «جامعه شناسی اخلاقی هنر» 

	در حوزه فلسفه برای کودکان؛
	کتاب «فلسفیدن با ملانصرالدین» منتشر شد

	به قلم هانری کربن؛
	کتاب «ارض ملکوت» منتشر شد

	توسط انتشارات حکمت؛
	تاریخ مختصر فلسفه جدید منتشر شد

	با عنوان «گاه خرد»؛
	پرسش و پاسخ های داوری اردکانی با اساتید فلسفه کتاب شد

	مناظره ارزیابی کارنامه دین؛
	محدثی: دین باید پاسخگو باشد/ قائمی نیا: دین در مقام تعریف یا تحقق؟


