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عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی 
ــازار  ــه ب ــه ای ب ــای ترجم ــای کتاب ه ــوم سیل آس ــت: هج گف
نشــر، بــه طــور غیرمســتقیم، انگیــزه حرکــت در راســتای تولیــد 

ــد. ــالمی را می کاه ــانی اس ــوم انس عل
ــگ   ــروه فرهن ــی گ ــت علم ــو هیئ ــیدی، عض ــدی جمش مه
ــه در  ــالمی ک ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــی پژوهش پژوه
حــوزه علــوم انســانی اســالمی تحقیقاتــی انجــام داده و 
کتــاب ســاختار شــکل گیری علــوم انســانی اســالمی در 
تمــدن اســالمی را در دســت چــاپ دارد و مقالــه هــای 
متعــددی در ایــن زمینــه بــه نــگارش درآورده اســت، دربــاره 
رونــدی کــه علــوم انســانی اســالمی در یــک ســال گذشــته 
ــاق  ــت، اتف ــه گذش ــالی ک ــت: در س ــت، گف ــرده اس ــی ک ط
ــوم انســانِی اســالمی  ــرو عل ــده ای در قلم ــزرگ و تعیین کنن ب
ــده و  ــاز ش ــدی آغ ــت دوران جدی ــوان گف ــه بت ــداد ک رخ ن
ــه  ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــول عمیق تح
پــاره ای از رخدادهــا اشــاره کــرد کــه مهــم هســتند و در رونــد 
ــم  ــا، ه ــات و رخداده ــن اتفاق ــد. همی ــر نهاده ان ــت، تأثی حرک
ــیری  ــای مس ــم گوی ــد و ه ــن می کنن ــود را تبیی ــع موج وض

ــت. ــده اس ــی ش ــه طراح ــتند ک هس
وی افــزود: جریــان »ترجمــه علــوم انســانی ســکوالر« در ســال 
گذشــته، شــدت بیشــتری یافــت و تعــداد بیشــتری از کتاب های 
غربــی بــه فارســی برگردانــده شــدند، و از ســوی دیگــر، ناشــران 

ــر شــدند. ــد، فعال ت ــن حــوزه کار می کردن کــه در ای
ــگاه  ــی پژوهش ــگ  پژوه ــروه فرهن ــی گ ــات علم ــو هی عض
ــه در  ــی ک ــد فعل ــاد از رون ــا انتق ــگ و اندیشــه اســالمی ب فرهن

ــن  ــه کــرد: ای ــوم انســانی اســالمی وجــود دارد، اضاف ــد عل تولی
ــی  ــت کنون ــی دول ــی و معرفت ــه سیاســت های فرهنگ ــه، ب هم
ــانی  ــوم انس ــا عل ــازگاری ب ــر ناس ــا ب ــه بن ــردد ک ــاز می گ ب
اســالمی نهــاده اســت. روشــن اســت کــه هجــوم سیل آســای 
ــه طــور غیرمســتقیم،  ــازار نشــر، ب ــه ب کتاب هــای ترجمــه ای ب
ــالمی  ــانی اس ــوم انس ــد عل ــتای تولی ــت در راس ــزه حرک انگی
را می کاهــد و فضــا را بــه نفــع جریــان معــارض، تقویــت 

. می کنــد
ــد  ــر چن ــی، ه ــن صف آرای ــرد: در ای ــراز ک ــنده اب ــن نویس ای
ــتری  ــت بیش ــکوالر«،  دارای کمی ــه ای س ــای ترجم »کتاب ه
ــدان  ــذاری، چن ــه اثرگ ــی و دامن ــاظ کیف ــا از لح ــدند، ام می ش
ــوم  ــوز عل ــی« را در ح ــدی دین ــای تولی ــتند »کتاب ه نتوانس
ــا را از آن  ــا و انگیزه ه ــانده و ذهن ه ــیه کش ــه حاش ــانی، ب انس

ــازند. ــرف س منص
جمشــدی اضافــه کــرد: جریــان و نیروهــای ســکوالر در 
دانشــگاه ها کــه بــه شــدت احســاس خطــر کرده انــد و 
توانایــی رویارویــی نظــری ندارنــد، بــه »هوچی گــری« و 
ــی« و  ــا »بیانیه نویس ــند ب ــاالری« رو آورده و می کوش »غوغاس
»فضاســازی منفــی و تبلیغــی«، پیشــروی برنامــه تولیــد علــوم 

ــد. ــه کنن ــش مواج ــا چال ــالمی را ب ــانی اس انس
ــبب  ــه س ــان ب ــه این ــورد ک ــف خ ــد تاس ــرد: بای ــار ک وی اظه
همســویی دولــت کنونــی، تــا حــد زیــادی نیــز موفــق شــده اند 
کــه نقــش بازدارنــده و منفــی ایفــا نماینــد. همچنین بایــد اضافه 
کــرد کــه در ســال جــاری، شــبهات و مغالطــات مختلفــی نیــز 
ــکوالر در  ــگاهی س ــان دانش ــانه ای جری ــاالن رس ــوی فع از س

ــی و  ــز کج فهم ــی ج ــه هویت ــد ک ــرح ش ــی مط ــه عموم عرص
برداشــت های معــوج و ســوگیرانه و غرض ورزانــه از برنامــه 

ــت. ــالمی نداش ــانی اس ــوم انس عل
جمشــیدی بــا اشــاره بــه رونــد پیشــروی علــوم انســانی 
اســالمی افــزود: ایــن واقعیت هــا نشــان می دهــد کــه 
ــی  ــده و گام های ــاکام نمان ــالمی، ن ــانی اس ــوم انس ــه عل برنام
ــگاهی(  ــمی )دانش ــه رس ــه و عقب ــته، و بدن ــش برداش ــه پی رو ب
ــه نبــود،  ــرا اگــر وضــع ایــن گون و غیررســمی یافتــه اســت؛ زی
بحران ســازی های ســاختگی  و  کودکانــه  بیش فعالی هــای 
نیروهــای ســکوالر در محافــل دانشــگاهی و روشــنفکری، معنی 

ــت. نداش
ــوزه  ــده در ح ــر ش ــار منتش ــه آث ــاره ب ــا اش ــگر ب ــن پژوهش ای
ــاب  ــاری، کت ــال ج ــه داد: در س ــالمی ادام ــانی اس ــوم انس عل
ــالم و  ــالمی« از حجت االس ــانی اس ــوم انس ــی عل »روش شناس
المســلمین احمدحســین شــریفی منتشــر شــد کــه ارزشــمند و 
ــمرد  ــی ش ــن فعالیت های ــد آن را از بزرگ تری ــت و بای ــر اس فاخ

ــت. ــام گرف ــال ۹5 انج ــه در س ک
ــناختی  ــای روش ش ــن، رویکرده ــر متق ــن اث ــزود:  در ای وی اف
مختلفــی، بیــان و نقــد شــده و در نهایــت، روش هایــی پیشــنهاد 

شــده اســت.
ــدم دانشــجویان  ــت:  معتق ــان ســخنانش گف جمشــیدی در پای
علــوم انســانی بایــد در کنــار کتاب هــای رســمی و درســی، بــه 
ــان  ــای روشی ش ــا دیدگاه ه ــد ت ــز بپردازن ــر نی ــن اث ــه ای مطالع
ــا معیارهــای اســالمی، بازســازی گــردد و یــک افــق روشــی  ب

ــه روی شــان گشــوده شــود. ــز ب متفــاوت و متمای

مهدی جمشیدی:

هجوم کتاب های ترجمه ای انگیزه تولید علوم انسانی اسالمی را می کاهد
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ــام  ــم مق حجــت االســالم والمســلمین محمــد جعفــری قائ
ــن موسســه آموزشــی و پژوهشــی  ــروه کالم و فلســفه دی گ
ــه پرســش ضــرورت اســالمی  امــام خمینــی)ره( در پاســخ ب
ســازی علــوم گفــت: ابعــاد مختلــف دیــن و شــریعت، و مبانی 
عقلــی و نقلــی قلمــرو دیــن مــا را بــه ایــن حقیقت می رســاند 
کــه هــر آن چــه بــه ســعادت مــا در دنیــا و آخــرت مرتبط اســت 
بایــد مــورد هدایــت الهــی قــرار گیــرد کــه البته حــوزه بســیاری 
از ایــن امــور از حیطــه عقــل مــا هــم خــارج بــوده و عقــل بــه 

ــا نمی رســد. ــب آنه ــی از همــه جوان درک کامل
ــوم  ــه عل ــا در عرص ــد خصوص ــذا بای ــرد: ل ــه ک  وی اضاف
انســانی در کنــار دســتاوردهای عقــل و حــس از روش وحیانی 
نیــز در جنبــه توصیــف و نیــز جنبــه هنجــاری و ارزشــی ایــن 
علــوم بهــره بگیریــم، البتــه روشــنفکران دینــی مــا هــم در 

قالــب انتظــار بشــر از دیــن و البتــه صرفــا بــا نــگاه بیــرون دینــی 
ــر اســاس نگــرش نادرســت خــود  ــه ایــن بحــث پرداخته انــد و ب ب

ــیده اند. ــی رس ــن حداقل ــه دی ــاً ب نهایت
ــی و  ــه آموزش ــن موسس ــفه دی ــروه کالم و فلس ــام گ ــم مق قائ
پژوهشــی امــام خمینــی )ره( افــزود: ایــن تفکــر کــه مــا خودمــان 
بــر اســاس عقــل و آزمــون وخطــای عرفــی و تجربــی بــه مبانــی 
ــازی  ــن نی ــه دی ــس ب ــم پ ــی کنی ــدا م ــت پی ــانی دس ــوم انس عل
نداریــم، در صورتیکــه درک درســتی نســبت بــه ماهیــت، ضــرورت 
و ابعــاد دیــن داشــته باشــیم، نظریــه درســتی نخواهــد بــود. زیــرا 
دیــن قلمــرو خــود را ســعادت دنیــا و آخــرت معرفــی مــی کنــد و 

ــه صراحــت مطــرح شــده اســت.  ــرآن هــم ب ــات ق ــن در آی ای
ــد  ــوره حدی ــه ۲5 س ــاس آی ــر اس ــن ب ــال دی ــزود:  مث ــری اف جعف
ــه  ــن جاســت ک ــال ســوال ای ــی را دارد. ح ــدل اجتماع ــه ع دغدغ
اجــرا و تمهیــد ایــن هــدف، چــه ســازوکاری دارد؟ آیــا بایــد دســت 
نیــاز بــه اقتصــاد ســرمایه داری دراز کنیــم؟ آیــا ایــن روش و تئوری 
بــر اســاس مبانــی فکــری و عقیدتــی مــا بنــا شــده و انطبــاق دارد 
ــا  ــه دهــد؟ ب ــا ارائ ــه م ــن را ب ــد نظــر دی ــد ســعادت م ــی توان و م
بررســی ایــن نــوع مســائل و نمونه هــای مشــابه بســیاری از ایــن 
قبیــل، مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر دیــن دغدغــه 
ســعادت اجتماعــی انســان را دارد قطعــا دربــاره نظامــات اجتماعــی 

هــم دغدغــه منــد اســت و بایــد ورود کنــد.

موانع در مسیر تحقق علوم انسانی اسالمی 
جعفــری در ادامــه بــا اشــاره بــه موانــع موجــود در عرصــه اســالمی 
ســازی علــوم انســانی گفــت: اولیــن مانــع، ســیطره علــوم انســانی 
غربــی و آتوریتــه ای اســت کــه ایــن علــوم پیــدا کــرده اســت. بــا 
توجــه به اســتیالیی کــه غــرب در کل جهــان در ایده هــا و تفکرات 
در دوره اســتعمار نــو )اســتعمار فکــری و فرهنگــی و معرفتــی(، پیدا 
کــرده ، ایــن مقولــه بــه عقیــده بنــده مــی توانــد مهمترین مانــع در 

مســیر تولیــد علــوم انســانی اســالمی شــمرده شــود.
وی افــزود: مرجعیــت فکــری غــرب  کــه تعــداد کثیــری از 
ــع  ــد، از موان ــول کرده ان ــا را قب ــگاهیان آنه ــمندان و دانش اندیش
اصلــی اســالمی ســازی علــوم اســت. ایــن افــراد از ابتــدا نســبت 
ــس  ــرا تنف ــد زی ــی کنن ــری م ــع گی ــازی موض ــالمی س ــه اس ب
ــوده اســت.  ــی ب ــراد در فضــای غرب ــن اف فکــری و تحصیــالت ای
پوزیتیویســم و تجربــه گرایــی و علــم زدگــی در اثــر ســیطره علــوم 
انســانی غربــی بوجــود مــی آیــد و بــا توجــه بــه اینکــه روش هــای 
تجربــی ملمــوس تــر هســتند، بــرای عــده ای بــه عنــوان مرجعیت 
فکــری محســوب مــی شــود و روش هــا و پارادایــم هــای فکری و 

ــد. ــق می انگارن ــد و مطل ــت و کارآم ــا را درس ــوالت آنه محص
 جعفــری ادامــه داد: افــرادی کــه در فضــای علمــی غربــی تنفــس 
ــا دیــن مــی  ــد کــه آی می کنــد هنــوز در ایــن اندیشــه تردیــد دارن
ــی  ــای متافیزیک ــا روش ه ــد؟  آی ــم ورود کن ــه عل ــد در عرص توان
ــار  ــی را در اختی ــه محصوالت ــن عرص ــد در ای ــی توان ــی م و وحیان

ــان  ــرا هم ــد زی ــاوری را ندارن ــن ب ــراد چنی ــن اف ــذارد؟  ای ــا بگ م
ــر آنهــا حاکــم اســت. ــی ب ــوم غرب پارادایمهــای عل

ــرای اســالمی  ــن در عــده ای ب ــت و کمــال دی جامعی
ــدارد ــی وجــود ن ســازی دین

وی بـا بیان اینکه باور درسـت نسـبت بـه جامعیت و کمـال دین در 
عـده ای برای اسـالمی سـازی دینی وجـود ندارد، گفـت: برخی این 
اشـکال را مطـرح می کننـد کـه اگـر مدعـی علـم دینی و اسـالمی 
سـازی علوم انسـانی هسـتید، چـرا تاکنـون کاری انجام نـداده اید؟ 
البتـه بایـد قبـول کـرد کـه مـا در ایـن مسـیر کنـد حرکـت کردیم 
و مضـاف بـر اختـالف در نحـوه اسـالمی سـازی در میـان صاحب 
نظران، نسـبت بـه تولید مبانی علم دینی و اسـتنتاج علوم انسـانی از 
منابـع دینـی کم کاری صـورت گرفته کـه این البته به سـرخوردگی 
برخی از اندیشـمندان و محققان ما نیز منجر شـده کـه چنین کاری 

انجام شـدنی نیست.
جعفـری تصریـح کرد: امـا گویا خـرده گیران تصـور کرده انـد که در 
غـرب، فرآیند تولید علوم انسـانی یک شـبه رخ داده اسـت. در همان 
جـا در مقـام تولید این علـوم تطورات فکـری زیادی صـورت گرفته 
تـا نهایتا بـه محصول رسـیده اسـت و البته آنهـا خیلی پیشـتر از ما 
دغدغـه امتداد اجتماعی فلسـفه هـای تجربی خودشـان را به منصه 
ظهـور رسـاندند و مـا دیـر بـه صرافـت افتادیـم و البته آماده شـدن 
بسـتر الزم و سـازوکار تحقـق آن هـم که اسـتقرار نظام اسـالمی و 
گذر از حـوادث چالـش برانگیز ابتدای دهـه اول انقالب بوده اسـت، 

مزیـد بر علـت بوده اسـت . 
وی بــا تشــریح راهکارهــای رفــع موانــع تصریــح کــرد: بایــد مانــع 
ــگ  ــا فرهن ــت ب ــرب اس ــری غ ــت فک ــن مرجعی ــه پذیرفت اول ک
ســازی فکــری و معرفتــی و علمــی در عرصــه امــکان و ضــرورت 
ــیر  ــن مس ــازی در ای ــگ س ــود. فرهن ــع ش ــازی، رف ــالمی س اس
ضــروری اســت زیــرا عــدم بــاور بــه ظرفیــت ســازی منابــع دینــی 
نســبت بــه علــوم انســانی اســالمی بــا فرهنــگ ســازی در عرصــه 

ــد.. ــوع  می باش ــع و رج ــل رف ــگان قاب نخب

فرهنگ سازی نمی تواند در حد شعار باقی بماند
ــی و  ــه آموزش ــن موسس ــفه دی ــروه کالم و فلس ــام گ ــم مق قائ
پژوهشــی امــام خمینــی )ره( بــا بیــان اینکــه فرهنــگ ســازی نمی 
توانــد در حــد شــعار باقــی بمانــد، گفــت: بایــد ابتــدا زمینه ســازی 
فلســفی و الهیاتــی بــرای ایــن مقوله انجــام گیــرد و مبانی فلســفی 
علــوم انســانی اســالمی و ســپس فلســفه هــای مضــاف بــه علــوم 
انســانی خــاص، بــه خوبــی تبییــن شــود. در مبانــی فلســفی، بــه 
جنبــه هــای کالمــی و الهیاتــی کمتــر توجــه شــده کــه بایــد بهتــر 
تبییــن شــوند. دربــاره مبانــی فلســفی علــوم انســانی کتــاب هــا و 
مقالــه هایــی نوشــته شــده اســت ولــی معتقــدم در زمینــه کالمــی، 

کار درخــوری صــورت نگرفتــه اســت.
ــی  ــی در برخ ــناختی و الهیات ــت ش ــی معرف ــزود: مبان ــری اف جعف
ــه  ــی از زمین ــوند و بخــش مهم ــک می ش ــم نزدی ــه ه ــوارد ب از م

ــوزه  ــن ح ــه ای ــوط ب ــالمی مرب ــانی اس ــوم انس ــازی عل س
اســت مثــال رابطــه عقــل و دیــن کــه هــم در حــوزه 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــی م ــن شناس ــم دی ــی و ه معرفت شناس
می گیــرد، بایــد بیــش از ایــن مــورد تامــل قــرار گیــرد و مــا 
در ایــن عرصــه نیازمنــد بــه نظریــه پــردازی عمیقتر هســتیم 
ــوزه  ــه آن در ح ــا ب ــه م ــه ای ک ــرد: نظری ــح ک .وی تصری
نســبت عقــل و دیــن معتقــد هســتیم، نظریــه عقــل گرایــی 
معتــدل اســت کــه در آن هــم عقــل و هــم دیــن هــر دو در 
کنــار یکدیگــر هســتند و منبــع تولیــد معرفــت مــی شــوند و 
نگــرش صحیــح و جامعــی را نســبت بــه انســان و هســتی و 
همــه عرصــه هــای وجــودی  رقــم مــی زننــد کــه البتــه ابعاد 
و چگونگــی آن خــود جــای بحــث و گفت وگــوی جــدی دارد. 
وی تصریــح کــرد: پــاره ای از مقاومــت هایــی کــه در برابــر 
اســالمی ســازی مــی شــود بــه عــدم تبییــن و درک صحیــح رابطه 

ــاز مــی گــردد. ــم و دیــن ب عقــل و دیــن و رابطــه عل
ــوان ســومین خــال  ــه عن ــه فقــه هــای مضــاف ب ــا اشــاره ب وی ب
مهــم در تولیــد علــوم انســانی اســالمی گفــت: بــرای ورود بــه علم 
دینــی، بخــش زیــادی از علــوم انســانی مــا بایــد بــا فقــه ارتبــاط 
ــت، اقتصــاد و سیاســت اگــر  ــه هــای مدیری ــد. در مقول ــرار کن برق
ــد ظرفیــت هــای فقــه را  ــم بای ــد کنی ــم دینــی تولی ــم عل بخواهی
کاوش کنیــم. کارهــای درخــوری تاکنــون در ایــن حــوزه صــورت 
نگرفتــه، امــا در یکــی دو ســال اخیــر می بینیــم موسســاتی 
تخصصــی در ایــن راســتا شــکل گرفتــه و در ایــن موضــوع 

ــرد. ــد شــتاب بیشــتری بگی ــه بای ــه البت ــاز شــده ک کارهــای آغ
ــق  ــرار دارد مطل ــا ق ــار م ــه در اختی ــی ک ــزود: فقه ــری اف جعف
ــه مســاله  ــدارس فقهــی، ناظــر ب ــه مضــاف در م ــا فق اســت ام
ــن  ــود. ای ــی ش ــه م ــه و ارائ ــکل گرفت ــانی ش ــوم انس ــای عل ه
ــوم  ــن در عل ــای دی ــت ه ــردن ظرفی ــکوفا ک ــرای ش ــکار ب راه
انســانی اســالمی امــری کامــال بایســته اســت. یعنــی مســائل 
ــات اجتماعــی  ــه نظام ــوط ب ــوم انســانی را در بخشــهای مرب عل
ــس از  ــم پ ــا بتوانی ــادی پوی ــا اجته ــم و ب ــه کنی ــه عرض ــه فق ب
ــتنطاق  ــه اس ــه، ب ــق در آن عرص ــی دقی ــی فقه ــاله شناس مس

ــیم.     ــازی برس ــام س ــه نظ ــت ب ــریعت و در نهای ش
ــی و  ــه آموزش ــن موسس ــفه دی ــروه کالم و فلس ــام گ ــم مق  قائ
ــرورت  ــکان و ض ــه ام ــخ ب ــی )ره( در پاس ــام خمین ــی ام پژوهش
تحقــق تمــدن نویــن اســالمی گفــت: در واقــع در ایــن جا ما بــا دو 
ســوال مواجهیــم. اول ایــن کــه آیــا تمــدن اســالمی امــکان وجــود 
دارد یــا خیــر؟ و اگــر وجــود دارد آیــا اساســا نیازی بــه علوم انســانی 
اســالمی دارد یــا نــدارد؟ مــا دم از تمــدن اســالمی می زنیــم و بــر 
آن هــم اصــرار داریــم زیــرا تمــدن نمــود بیرونــی فرهنــگ اســت و 
فرهنــگ مــا هــم از عناصــر مختلفــی تشــکیل شــده کــه یکــی از 
آن عناصــر دیــن ماســت. پــس قطعــا باورهــا و ارزش ها و سیاســت 
ــل باشــد  ــد در تمــدن اســالمی دخی ــا بای ــی م گــذاری هــای دین
ــد در  ــه بتوان ــی اســت ک ــذاری های ــن کار سیاســت گ ــه ای و الزم

عرصــه نظــام هــای اجتماعــی، فرهنــگ دینــی را وارد کنــد.
جعفــری در پایــان ســخنانش بیــان کــرد: تمــدن نویــن اســالمی 
نیازمنــد اســالمی ســازی علــوم اســت امــا مــا ادعــا نمــی کنیــم 
تمــام گــزاره هــای علــوم انســانی غربــی نادرســت اســت. بخشــی 
از گــزاره هــای علــوم انســانی غربــی کــه بــا روش تجربــی صحیح 
و عــاری از فرهنــگ غــرب، کســب شــده انــد، صحیــح هســتند و 
ــا گــزاره هــای دینــی  ــد و ب در منطقــه الفــراغ مــا قــرار مــی گیرن
منافاتــی نــدارد امــا بســیاری از گــزاره هــای علــوم انســانی غربــی 
ــته و  ــات داش ــا مناف ــی آنه ــا مبان ــا و ی ــی م ــای دین ــزاره ه ــا گ ب
ــر پیــش فــرض هــای ســکوالر و اومانیســتی و گاهــی  ــی ب مبتن
الحــادی اســت کــه بایــد مجــددا بازخوانــی شــود. بــا ایــن توصیف، 
علوم انســانی اســالمی بــرای فرهنــگ اســالمی و تمدن اســالمی 

ــدارد.   کامــال ضــروری اســت و هیــچ تردیــدی در آن راه ن

حجت االسالم جعفری تشریح کرد؛

سیطره علوم انسانی غربی؛ اولین مانع تحقق علوم انسانی اسالمی
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ــزارش گــــ

چـرا مصلحان و بنیانگـذاران جریان بیـداری اسـالمی – مثل محمد 
عبده، رشیدرضا، حسن البنا و ...، همگی متاثر از ابن تیمیه بوده اند؟ در 

واقع ابن تیمیه چه داشـته کـه این مصلحین را جذب کرده اسـت؟
فهمــی که معمــوال از ابن تیمیه در کشــور ما وجود دارد، فهمی اســت 
بســیط و ناقص. در کشور ما بسیاری اینگونه می پندارند که ابن تیمیه 
یــک آدم بــی ســواد و روانــی بــوده کــه جز دشــمنی بــا تشــیع و اهل 
بیــت، هیــچ کار دیگــری نداشــته اســت! و اگــر اهــل ســنت کمــی 
عقــل داشــته باشــند، بــه هیــچ وجــه ســراغ اندیشــه هــای منحط و 

عقــب مانــده ایــن آدم عقــده ای نخواهنــد رفــت!
ــنت  ــل س ــدد اه ــف و متع ــات مختل ــه جریان ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ام
نشــان مــی دهــد کــه ابــن تیمیــه نــه تنهــا صرفــا »پــدر وهابیــت« 
نیســت، کــه اکثــر جریانــات اهــل ســنت هریــک از وجهــی از وجوه 
ــادی  ــرام زی ــرای وی احت ــه و ب ــر گرفت ــه تاثی ــن تیمی ــه اب اندیش
قائــل انــد. از میــان جریانــات بــه شــدت متنــوع اهــل ســنت کــه بــا 
یکدیگــر اختالفــات زیادی نیــز دارند، صرفــا صوفی های دوآتشــه – 
و نــه همــه صوفیــان - هســتند کــه ابــن تیمیــه را قبــول ندارنــد و 

علنــا بــر او مــی تازنــد.
ــه شــدت پیچیــده و ذوابعــاد  ــا یــک شــخصیت ب ایــن یعنــی مــا ب
ــی از  ــف عظیم ــته طی ــود توانس ــا آرای خ ــه ب ــتیم ک ــرف هس ط
جریانــات مختلــف فکــری را – از روشــنفکری متمایــل بــه غــرب 
گرفتــه تــا میلیتاریســم تکفیــری داعشــی – جهــت دهــی کنــد. در 
جهــان اهــل ســنت کمتــر کســی چنیــن جایــگاه تاثیرگــذاری دارد.

نگارنــده هرگــز ادعــای فهــم جامــع ابــن تیمیــه را نــدارد. در ایــن 
نوشــته صرفــا بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال هســتیم کــه چــرا 
مصلحــان و بنیانگــذاران جریــان بیــداری اســالمی – مثــل محمــد 
عبــده، رشــیدرضا، حســن البنــا و ... – همگــی متاثــر از ابــن تیمیــه 
بــوده انــد؟ در واقــع ابــن تیمیــه چــه داشــته کــه ایــن مصلحیــن را 

جــذب کــرده اســت؟

معضله عقب ماندگی و نسبت آن با معرفت دینی موجود
همــه مــی دانیــم کــه ســوال »لمــاذا تاخرنــا؟« )چــرا عقــب مانــده 
ــالم در  ــان اس ــنفکران جه ــران و روش ــه متفک ــوال هم ــم؟(، س ای
حــدود دو قرن اخیر بوده اســت. ســوالی که در مواجهه بــا تمدن غرب 
شــکل گرفتــه اســت. مــی دانیــم کــه بخــش مهمــی از متفکــران 
مســلمان مثــل محمــد عبــده، رشــید رضــا و دیگــران در جــواب بــه 

ایــن ســوال گفتنــد: چــون از اســالم اصیــل دور شــده ایم.
بعــد این ســوال پیــش آمد کــه چــرا از اســالم اصیــل دور شــده ایم؟ 
بخش مهمی از مصلحان مســلمان پاسخ دادند که اگر تمام مشکل در 
معرفت دینی موجود نباشــد حداقل بخشی از آن در اینجاست. پرسیده 
شــد کــه معرفــت دینی موجــود چــه مشــکلی دارد؟ جــواب داده شــد 
ــر از همــه  ــدی، ناکارآمــد و مهمت کــه معرفــت دینــی موجــود تقلی
تحریــف شــده و غیرواقعــی اســت، چراکــه بــر اســاس تقلیــد از آرای 
علمــای گذشــته – و نــه رجــوع مســتقیم بــه قرآن و ســنت - شــکل 
ــرآن و ســنت،  ــه ق ــوع مســتقیم ب ــا رج ــد ب ــذا بای ــه اســت. ل گرفت
اســالم واقعی را مســتقیما از خود قرآن و ســنت آموخت نه از کتابهای 

فقها، متکلمین و فالسفه.
ــه اهــل ســنت  ــرام حــوزه هــای علمی واقعیــت ایــن اســت کــه م
بیشــتر بــر اســاس رجــوع بــه اقــوال علمــا شــکل گرفتــه بــود و نــه 
رجــوع مســتقیم بــه منابــع اصلــی دیــن. )مســئله ای کــه در بعضی 
از حــوزه هــای شــیعی نیــز مرســوم اســت.( مصلحــان اهــل ســنت 
مــی دیدنــد کــه علمــا بیــش از آن کــه بــه قــرآن و حدیــث اســتناد 
کننــد بــه اقــوال علمــای گذشــته ارجــاع مــی دهنــد. گویــی آنــان 
دیــن خــود را نــه از قــرآن و ســنت، کــه از غزالــی و مــاوردی و فخــر 

رازی مــی گیرنــد!

مصلحــان اهــل ســنت کــه از ضعــف و انحطــاط مســلمانان 
ــی آن را فهــم  ــل اصل ــد و یکــی از دالی ــج مــی بردن ــه شــدت رن ب
نادرســت از دین و انحطاط معرفت دینی موجود می دانســتند، دســت 
به یــک انقــالب روشــی در فهــم دین زدنــد. لــّب کالم ایــن انقالب 
چیــزی نبــود جز لــزوم »رجوع مســتقیم به منابــع اصلی دیــن« یعنی 
کتــاب و ســنت. آنهــا گفتنــد کــه مــا دیــن خــود را از قــرآن و حدیث 
مــی گیریــم نــه از کتابهــای علمــا، علمــای گذشــته اجتهــاد کردنــد 
و مــا نیــز اجتهــاد مــی کنیــم. بــر ایــن اســاس تمــام میــراث فقهــا، 
متکلمان و فالســفه مســلمان از قرن دوم هجری به بعد کنار گذاشته 
شد و مصلحان مســلمان نص قرآن و حدیث را جلوی خود گذاشتند و 
شــروع کردنــد بــه اجتهــاد از آن. محمد عبده – و شــاید بتــوان گفت 
ســید جمــال الدیــن اســدآبادی – پیشــگام این نهضــت بــود. اما چه 
کســی بنیان های نظــری این انقــالِب روشــی را در اختیــار مصلحان 

اهــل ســنت قــرار مــی داد؟ پاســخ روشــن اســت: ابــن تیمیه.

ابن تیمیه و ایجاد امکانی برای طرح نودرانداختن
ابــن تیمیــه چنــد قــرن قبــل از ایــن اتفاقــات، تمــام ایــن مباحــث را 
تئوریــزه کــرده بــود و مصلحــان اهــل ســنت بــر ســر ســفره آمــاده 
او نشســتند. ابــن تیمیــه اجتهــاد را در اهــل ســنت احیــا کــرد و گفت 
هیــچ دلیلــی بــرای تقلیــد از علمــای گذشــته وجــود نــدارد. او گفــت 
مــا بــا رجــوع مســتقیم بــه منابــع اصلــی دیــن بــه دنبــال فهــم دین 
فــارغ از پیرایــه هــا و افزودنــی هــای مســلمانان بــه آن هســتیم. ابن 
تیمیــه گفــت مــا بــه جــای رجــوع بــه علمــای متاخــر، مســتقیما به 

ســلف صالــح رجــوع مــی کنیــم. او گفــت مــا »ســلفی« هســتیم.
منتقــدان معتقدنــد کــه ادعــای ابــن تیمیه مبنــی بــر اخــذ آرای خود 
از کتــاب و ســنت دروغــی بیــش نیســت و او در واقــع نظــرات خــود 
را بــر قــرآن و ســنت تحمیــل کــرده اســت. نگارنــده بــا ایــن نقــد 
همــدل اســت ولــی مســئله مــا در ایــن نوشــته نقــد محتــوای تفکر 
ابــن تیمیــه نیســت. مســئله راهــی اســت کــه او در فضــای علمــی 
ــای تحــول  ــیاری از حرکــت ه اهــل ســنت گشــود و مســّبب بس

خواهانــه – مثبــت یــا منفی – شــد.
ــه  ــلمانان ب ــاط مس ــف و انحط ــه از ضع ــنت ک ــل س ــان اه مصلح
شــدت رنــج می بردنــد و یکــی از دالیــل اصلــی آن را فهم نادرســت 
از دیــن و انحطــاط معرفــت دینی موجود می دانســتند، دســت به یک 
انقــالب روشــی در فهم دین زدند. لــّب کالم این انقــالب چیزی نبود 
جــز لزوم »رجوع مســتقیم به منابــع اصلی دین« یعنی کتاب و ســنت
ــد  ــاب و ســنت، نق ــه کت ــزوم رجــوع مســتقیم ب ــاد، ل ــای اجته احی
معرفــت دینی رســمی و پیراســتن اســالم از خرافات و اوهامــی که در 
طول تاریــخ بر آن افزوده شــده، مفاهیمی بود که بــرای نخبگان اهل 
ســنت کــه بــه دنبــال تحــول در اوضــاع اجتماعــی و سیاســی خــود 
ــی نظــری  ــال مبنای ــه دنب ــان ب ــود. آن ــه شــدت جــذاب ب ــد، ب بودن
بــرای رویکردهــای تحــول خواهانــه خــود بودنــد و ابــن تیمیــه بــه 

خوبــی ایــن مبنــا را در اختیــار آنــان قــرار مــی داد.
ــاختار  ــه او در س ــکنی ک ــه و ساختارش ــن تیمی ــری اب ــراث نظ می
معرفتــی اهــل ســنت ایجــاد کــرد، عــالوه بــر مصلحــان مســلمان، 
بــرای روشــنفکران غرب گرایــی که به دنبــال ارائه برداشــت هایی نو 
و متجددانــه از اســالم بودند نیز مورد اســتفاده قرار گرفــت. ابن تیمیه 

چارچوب های ســنتِی فکِر دینی در اهل ســنت را درهم شکست و این 
مهــم تریــن کار او بود. او حصــار مذاهــب چهارگانه فقهــی و مذاهب 
دوگانــه کالمی را فروریخــت و آنها را از مشــروعیت انداخــت. درواقع 
ابــن تیمیــه امکانــی فراهم کــرد بــرای نواندیشــی دینــی و طرحی نو 
درانداختــن. ابــن تیمیــه بــه متفکــران اهــل ســنت کمــک کــرد که 

حــرف هــای نــو بزننــد و نظریــات بدیــع ارائــه دهنــد.
وقتــی چارچــوب هــا شکســته شــد، جریانــات مختلــف و متعارضــی 
ــر  ــود را ب ــوب خ ــای مطل ــا چارچوبه ــرد ت ــد ب ــره خواهن از آن به
ــذا متاثریــن از ابــن تیمیــه  چارچوبهــای ویــران گذشــته بســازند. ل
طیــف گوناگونــی را مــی ســازند کــه از روشــنفکران غــرب گــرا را 
دربــر مــی گیــرد تــا داعشــی هــای تکفیــری. راهــی کــه ابــن تیمیه 
می گشــاید هــم مودودی معتــدل و انقالبــی را نتیجه مــی دهد و هم 

داعش خونریز و تکفیری را.

تاثیرپذیری از وجوه دیگر اندیشه ابن تیمیه
تاثیرپذیــری از ابــن تیمیــه در رویکــرد روشــی او، ناخــودآگاه ســبب 
تاثیرپذیــری از محتــوای اندیشــه او نیــز مــی شــد. مضــاف براینکــه 
بــه لحــاظ محتوایــی نیــز مســائلی در کتابهــای ابــن تیمیــه مطــرح 
شــده بــود کــه بــرای مصلحــان نواندیــش مســلمان بســیار جــذاب 
بود. مثال بســیاری از مصلحان، تصــوف و رویکردهــای انزواگرایانه و 
دنیاگریــز صوفیــان را عامل بســیاری از بدبختی های مســلمانان می 
دانســتند. ابــن تیمیــه نیــز بــه شــدت مخالــف صوفیــان بــود و آنــان 
را بــه دلیــل خرافاتــی کــه بــر اســالم بــار کردند، ســرزنش مــی کرد.

مخالفــت بــا تصــوف از اشــتراکات مهــم مصلحــان مســلمان و ابــن 
تیمیــه بود. اصــوال ابن تیمیه پــروژه اصلی خود را پیراســتن اســالم از 
زوائــدی کــه در طــول تاریخ بر آن بار شــده می دانســت و ایــن پروژه 
بــرای مصلحــان اهــل ســنت کــه دغدغــه هــای مشــابهی داشــتند، 
ــاالی آن  ــگاه ب ــاد« و جای ــداد مــی شــد. »جه ــاارزش قلم بســیار ب
در منظومــه فکــر دینــی، موضــوع دیگــری بــود کــه ابــن تیمیــه به 
ــلمان  ــان مس ــرای مصلح ــز ب ــوع نی ــن موض ــود. ای ــه ب آن پرداخت
کــه بــا اســتعمار و اســتبداد غربــی مواجــه بودنــد، جــذاب بــود. هــم 
ابــن تیمیــه کــه درگیــر بحــران حملــه مغــول بــود و هــم مصلحــان 
معاصــر مســلمان، در واکنــش بــه بحرانــی کــه بــا آن مواجــه بودنــد 
دســت به اصــالح معرفت دینــی و حرکت در مســیر آنچه »بازگشــت 
به اســالم اصیل« می نامیدند، شــدند. آنهــا از این جهت پــروژه هایی 

شبیه به هم داشتند.
ــه  ــتقیما ب ــد مس ــن بای ــم دی ــرای فه ــه ب ــده در اینک ــد عب محم
ــن  ــا اب ــاد زد، ب ــه اجته ــت ب ــرد و دس ــوع ک ــنت رج ــرآن و س ق
تیمیــه هــم راســتا بــود، امــا ســوالی کــه پیــش آمــد ایــن بــود که 
ــا اســتفاده از  ــا ب ــه بایــد باشــد؟ آی برداشــت از ایــن متــون چگون
عقــل انســانی بایــد بــه ســراغ فهــم ایــن متــون رفــت یــا اینکــه 
بایــد بــر اســاس ظاهــر آن حکــم کــرد؟ اینجــا بــود کــه راه عبــده 
ــی  ــی دین ــان عقل گرای ــده خواه ــد. عب ــدا ش ــه ج ــن تیمی از اب
بــود، در حالــی کــه ابــن تیمیــه رویکــردی ظاهرگرایانــه داشــت. 
ــن  ــه اب ــات ظاهرگرایان ــده، از گرایش ــاگرد عب ــیدرضا، ش ــا رش ام

ــر پذیرفــت. ــز تاثی ــه نی تیمی
ــه  ــیه رفت ــه حاش ــده ب ــه عب ــل گرایان ــای عق ــروز رویکرده ام
دارد.  اســالم  جهــان  در  بیشــتری  قــدرت  ظاهرگرایــی  و 
تاثیرپذیــری از ابــن تیمیــه در مبانــی روشــی او محــدود نمانــد و 
ــه او  ــه و ظاهرگرایان ــناختی نص گرایان ــت ش ــای معرف رویکرده
نیــز فراگیــر شــد. نبایــد از یــاد بــرد کــه بخــش مهمــی از دالیــل 
گســترش تفکــرات ابــن تیمیــه – هرچقــدر هم کــه ایــن تفکرات 
غلــط باشــند – ریشــه در قــوت نظــری ذاتــی او دارد. دالرهــای 
ســعودی که خرج گسترش این آرا می شــود نباید ما را فریب بدهد، 
بــه گونه ای کــه توهم کنیــم عامل اصلی گســترش ایــن تفکرات 
دالرهای آل ســعود اســت. بلــه، این اســکناس ها هــم موثرند ولی 

ــتند. فقط این پولها موثر نیس

گزارش تحلیلی اندیشه مهر؛

چرا ابن تیمیه مهم است؟/ میراث نظری ابن تیمیه برای مصلحان دینی
حامد رضایی
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ــزارش گــــ

ــه  ــود ب ــای خ ــخنرانی ه ــی از س ــروپناه در یک ــین خس عبدالحس
ــی  ــن طوس ــه نصیرالدی ــدگاه خواج ــح از دی ــن و قب ــریح حس تش

ــد؛ ــی آی ــه م ــخنرانی در ادام ــن س ــروح ای ــت؛ مش ــه اس پرداخت
یکــی از مباحــث و قواعــد کالمــی بســیار مهــم کــه فیلســوف و 
ــه آن  ــی ب ــن طوس ــر الدی ــه نصی ــاب خواج ــته، جن ــم برجس حکی
ــش آن  ــن معنای ــت. ای ــی اس ــح ذات ــن و قب ــث حس ــه، بح پرداخت
نیســت کــه ایشــان ُمبدع ایــن بحــث هســتند؛ زیرا قبــل از ایشــان 

ــد.  ــه ایــن مســأله پرداختهان هــم دیگــران ب

کارکردهای حسن و قبح 
ــات  ــی را اثب ــی و عقل ــح ذات ــن و قب ــه حس ــد از اینک ــه بع خواج
میکنــد، در مباحــث متعــددی از علــم کالم از ایــن قاعــده اســتفاده 

ــد. ــی کن م

کارکرد های حسن و قبح در حوزۀ خداشناسی
ــام  ــح انج ــد قبی ــد خداون ــی میگوی ــای خداشناس ــث ه 1. در بح
نمیدهــد: »ال یفعــل القبیــح و ال یخــل بالواجــب«؛ یعنی خــدا فعل 
ــه ایــن دلیــل کــه حســن و قبــح ذاتــی  قبیــح انجــام نمیدهــد؛ ب

ــت. اس
ــه  ــاره ب ــای اش ــه معن ــت؛ ب ــت و ضالل ــث هدای ــه در بح ۲.خواج
ــدۀ  ــن قاع ــم از ای ــان دادن ه ــج نش ــی راه را ک ــق؛ یعن ــالف ح خ
اساســی بهــره میبــرد. مثــل ایــن کــه کســی بــه آدمــی کــه دنبــال 
یــک آدرســی میگــردد، آدرس را اشــتباه نشــان دهــد. مثــاًل خداوند 
در شــریعت بــه جــای اینکــه طریــق بهشــت را بــه مــا نشــان دهد، 
ــه مــا نشــان دهــد. از نظــر خواجــه چنیــن چیــزی  راه جهنــم را ب
غیرممکــن اســت؛ زیــرا البــاس حــق بــه باطــل و راه خالف نشــان 
ــل کــه عقــل  ــن دلی ــه ای ــد محــال اســت؛ ب دادن از ســوی خداون

حکــم میکنــد بــه قبــح ایــن فعــل.
3. آیــا خــدا کــودک را عــذاب میکنــد؟ خواجــه پاســخ میدهــد خیر: 
»أنــه تعالــی ال یعــذب األطفــال«؛ بــه ایــن علــت کــه قبیح اســت. 
شــاید هیــچ قاعــدۀ کالمیــای وجــود نداشــته باشــد کــه بــه انــدازۀ 

حســن و قبــح، دارای کارکردهــای کالمــی متعــدد باشــد. 
ــح  ــن و قب ــدۀ حس ــا قاع ــم ب ــف ه ــألۀ تکلی ــن مس ــی همی 4.حت
عقلــی پاســخ صحیــح خــود را مییابــد. اینکــه چــرا خداونــد تکلیف 
ــح  ــم صحی ــروی فه ــد، در گ ــف میکن ــانها را مکل ــد و انس میده
همیــن قاعــده اســت. خواجــه در پاســخ بــه ایــن بحثــی کــه امــروز 
در نظــام حقــوق مــدرن مطــرح اســت کــه انســان بایــد حقمــدار 
ــف حســن الشــتماله  ــد »التکلی ــف محــور، میگوی ــا تکلی باشــد ی

ــه«. لمصلحــه ال تحصــل بدون
تکلیــف حتمــاً حســن اســت؛ چــون دارای مصلحــت اســت؛ یعنــی 
اگــر گفتیــم انســان مکلــف اســت بــه دلیــل اینکــه تکلیــف عقــاًل 
حســن اســت؛ یعنی پشــتوانۀ حســن تکلیــف، قاعــدۀ عقلی اســت؛ 
لــذا اگــر کســی طرفــدار عقالنیــت خــود بنیــاد اســت، نبایــد حــق 
ــم  ــف را ه ــد تکلی ــرد. بای ــف نتیجــه بگی ــدون تکلی محــوری را ب
بپذیــرد؛ چــرا کــه تکلیــف هــم از پشــتوانۀ عقلــی برخــوردار اســت؛ 

همــان عقالنیــت مســتقل. 
ــه  ــدس گفت ــارع مق ــون ش ــف حســن اســت؛ چ ــم تکلی  نمیگویی
ــت کــه عقــل  ــن عل ــه ای ــر. تکلیــف حســن اســت؛ ب اســت؛ نخی

ــد حســن اســت.  میگوی

کارکرد های حسن و قبح در حوزۀ خداشناسی
5.خواجــه مــی فرمایــد لطــف هــم واجــب اســت: »اللطــف واجــب 
ــه  ــد ب ــه خداون ــا ک ــن معن ــه ای ــه«. لطــف ب ــرض ب ــل الغ لتحصی
وســیلۀ آن، مکلــف را بــه طاعــت نزدیــک کنــد و از معصیــت دور 
کنــد، واجــب اســت عقــاًل. امــا نــه بــه ایــن معنــا کــه مــا بخواهیم 
ــی!  ــد تعییــن تکلیــف کنیــم و بگوییــم ای حــق تعال ــرای خداون ب
ــویم  ــا میش ــورت م ــن ص ــرا در ای ــی؛ زی ــف کن ــا لط ــه م ــد ب بای

ــف. ایــن طــور نیســت. مکلِّــف و خداونــد مــی شــود مکلَّ
اینکــه گفتــه مــی شــود »واجــب«، مــراد واجــب »عــن اهلل« اســت 
ــد  ــر خداون ــی را ب ــا واجب ــن کــه م ــه ای ــی اهلل«. ن ــه واجــب »عل ن
تحمیــل کنیــم بلکــه منظــور ایــن اســت کــه  کمــال خــدا، واجــب 
الوجــود بــودن خــدا و حکمــت خــدا اقتضــا میکنــد کــه ایــن گونــه 

باشــد. 
ــج وارد  ــم و درد و رن ــر مــا ال ــز اســت کــه ب ــد جای ــر خداون ــا ب ۶.آی
ــح و بعضــه حســن«.  ــم قبی ــد: »بعــض االل ــد؟ خواجــه میگوی کن
ــح و  ــر قبی ــی دیگ ــت و برخ ــو اس ــن و نیک ــا حس ــی از المه بعض
ــا  ــه در کجاه ــد ک ــد و می-گوی ــح میده ــه  توضی ناپســند. در ادام
حســن اســت و در کــدام مــوارد قبیــح. اینکــه چــرا بعضــی از دردها 
ــر اســاس  و المهــا حســن اســت و بعضــی دیگــر از آنهــا قبیــح، ب

حســن و قبــح تبییــن میشــود.
ــن  ــأله ای ــت. مس ــوض« اس ــث »ع ــی بح ــر کالم ــث دیگ ۷. بح
اســت کــه اگــر یــک کســی بالیــی ســر شــخص دیگــری بیــاورد 
و او را متضــّرر کنــد و تقصیــر خــودش هــم نباشــد، در ایــن جــا آیــا 
خــدا بایــد عوضــش را بدهــد، حــاال چــه در دنیــا و چــه در آخــرت؟ 
خواجــه میفرمایــد بلــه خداونــد بایــد عــوض بدهــد امــا نــه بــه این 
معنــا کــه خداونــد بایــد هــر چــه مــا میگوییــم انجــام بدهــد، بلکــه 
ــار  ــن انتظ ــز ای ــم، ج ــد حکی ــح از خداون ــن و قب ــاس حس ــر اس ب

نمیــرود.
8. کارکــرد دیگــر مســألۀ حســن و قبــح عقلــی و ذاتــی، در مبحــث 
»اصلــح« آشــکار مــی شــود. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا خداونــد 
ــد:  ــد؟ خواجــه میفرمای ــرای مــا فراهــم کن ــد نظــام اصلحــی ب بای

بلــه. ایــن پاســخ هــم بــر اســاس حســن و قبــح اســت. 
ــث  ــی از مباح ــش مهم ــم بخ ــاهده میکنی ــه مش ــور ک ــان ط هم
خداشناســی، مخصوصــاً در حــوزۀ افعــال خــدا مبتنــی بــر حســن 
و قبــح عقلــی اســت. علــت عمــدۀ ناکامــی و ناتوانــی اشــاعره در 
ایــن مباحــث، عــدم اعتقــاد بــه ایــن مبنــای اساســی اســت. بنــده 
در مواضــع متعــددی دیدهــام کــه فخــر رازی ناچــار شــده حســن و 
قبــح را بپذیــرد. حســن و قبــح را نپذیرفتــه امــا در مــواردی ناچــار 

ــد!  شــده صغــرای آن را قبــول کن
ــان  ــه هم ــام ب ــب ام ــی در نص ــاء حت ــت انبی ــث بعث ــاًل در بح مث
معنایــی کــه عزیــزان اهــل ســنت قائلنــد، دلیــل عقلــی میــآورد که 
مبتنــی بــر حســن و قبــح عقلــی اســت امــا در عیــن حال حســن و 

قبــح عقلــی را انــکار میکنــد! 

کارکرد های حسن و قبح در حوزۀ پیامبرشناسی
بعــد از مباحــث خداشناســی، خواجــه در حــوزۀ مباحث نبوتشناســی 
ــه حســنه الشــتمالها  ــد: »البعث ــن قاعــده اســتفاده میکن هــم از ای

ــت  ــرای بعث ــده ب ــدود ده فای ــد ح ــد العقائ ــد«. در تجری ــی فوائ عل
انبیــای الهــی ذکــر شــده اســت.  

بعثــت حســن اســت؛ چــون حســن و قبــح عقلی حکــم میکنــد که 
حســن اســت. البتــه در ادامــه وجــوب بعثــت را هــم ذکــر میکنــد. 
حتــی در بحــث امامــت میفرمایــد: »االمــام لطــف؛ فیجــب نصبــه 
ــب  ــم واج ــام ه ــب ام ــرض«. نص ــاًل للغ ــی تحصی ــی اهلل تعال عل
ــح  اســت؛ چــون لطــف اســت. لطــف هــم مصــداق حســن و قب
اســت. بنابرایــن حســن و قبــح عقلــی کارکردهــای کالمی فــراوان 

ــی دارد.  و متنوع

حســن و قبــح عقلــی و ضــرورت بــه کارگیــری آن در 
مباحــث روز

یکــی از مباحــث و قواعــد کالمــی بســیار مهــم کــه  خواجــه نصیر 
الدیــن طوســی بــه آن پرداختــه، بحــث حســن و قبــح ذاتی اســت.  
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا میشــود از حســن و قبــح عقلیــای کــه 
خواجــه در کالم اســتفاده کــرده، در فقــه و علــوم انســانی هــم بهره 
بــرد؟ منظــور مــن از علــوم انســانی در اینجــا بیشــتر علــوم انســانی 
ــی  ــاری- اجتماع ــانی رفت ــوم انس ــت. عل ــی اس ــاری- اجتماع رفت

چنــد تــا کار انجــام میدهنــد:
1.انســان مطلــوب را توصیــف میکننــد؛ مثــاًل در اقتصــاد، انســان 
ــن  ــی فریدم ــه وقت ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــرح میش ــادی مط اقتص
ــاس  ــر اس ــه اش ب ــد، نظری ــان میکن ــرف را بی ــع مص ــۀ تاب نظری
همــان انســان مطلــوب؛ یعنــی انســان اقتصــادی اســت. در 
ــوم  ــۀ عل ــت. در هم ــرح اس ــازمانی مط ــان س ــم انس ــت ه مدیری
رفتاری-اجتماعــی یــک انســان متعــارف و مطلــوب تعریــف مــی 

ــود.  ش
۲.انســان تحقــق یافتــه را هــم توصیــف میکننــد. انســان تحقــق 
یافتــه همیــن انســانی اســت کــه در جامعــه عینیــت پیــدا کــرده 
ــگاهی آن را  ــی و آزمایش ــات پیمایش ــار و تحقیق ــاس آم ــر اس و ب

ــد. شناســایی میکنن
3.نقد این انسان محقق 

4.تغییر انسـان محقق به انسـان مطلـوب؛ از همیـن رو بحث بایدها 
و نبایدهـا و توصیـه ها در علوم انسـانی هم مطرح اسـت. 

حــال مســأله ایــن اســت کــه آیــا میتوانیــم از حســن و قبــح عقلی، 
ــان  ــه انس ــق ب ــان محق ــر انس ــی تغیی ــا؛ یعن ــش توصیهه در بخ
مطلــوب هــم اســتفاده کنیــم؟ یــا حتــی توصیــف انســان مطلــوب 
میتوانــد در حســن و قبــح بــه مــا کمــک کنــد؟ بــه نظــرم میتوانــد. 
مــا میتوانیــم از حســن و قبــح در علــوم انســانی، در بخــش توصیف 
انســان مطلــوب و همچنیــن در بخــش تغییــر انســان محقــق بــه 

انســان مطلــوب اســتفاده کنیــم. 

گفتاری از حجت االسالم خسروپناه؛

کارکردهای حسن و قبح از منظر خواجه نصیرالدین طوسی
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ــزارش گــــ

ــام  ــا در مق ــت: م ــانی گف ــوم انس ــول عل ــورای تح ــر ش دبی
ــی  باشــد  ــود م ــا آنچــه موج ــر ب ــوم انســانی مغای تأســیس عل
هســتیم. مــا بایــد نســبت خــود را بــا آنچــه امــروز بــه عنــوان 

ــم. ــن کنی ــت روش ــرح اس ــانی مط ــوم انس عل
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید حمیــد طالــب  زاده در 
ــه  ــانی« ک ــوم انس ــفه و عل ــون فلس ــی پیرام ــت »تأمالت نشس
ــد،  ــزار ش ــم برگ ــالمی ق ــگ اس ــوم و فرهن ــگاه عل در پژوهش
ــوم انســانی  ــد عل ــا موضــوع نقــش و کارکــرد فلســفه درتولی ب

ــت. ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــالمی، ب اس
ــرد و  ــاره ک ــینا اش ــن س ــی از اب ــه کالمات ــه ب وی در مقدم
گفــت: ابــن ســینا مــی  گویــد هــر علمــی از عــوارض ذاتیــه 
موضــوع خــودش بحــث مــی  کنــد و منظــور از ذاتــی، ذاتــی 
ــتی و  ــی چیس ــر علم ــادی ه ــت و در مب ــان اس ــاب بره ب
هســتی موضــوع شــکل مــی  گیــرد. یعنــی در ابتــدا از مفــاد 
ــا  ــود ام ــی  ش ــث م ــوع بح ــتی موض ــا هس ــیطه ی ــل بس ه
ــد ماهیــت  ــم، بای ــری عل ــرای شــکل گی ــد و ب ــه بع در مرحل
ــود و  ــق ش ــت، محق ــه اس ــای حقیقی ــاد م ــه مف ــوع ک موض
مفــاد کان ناقصــه تدریجــا پدیــد مــی  آیــد و عــوارض ذاتیــه 
ــود و  ــل می-ش ــوع ح ــود و موض ــی  ش ــاد م ــم ایج ــم ک ک
ــیء  ــات ش ــث از ذاتی ــدا بح ــس ابت ــی  رود پ ــش م ــم پی عل
اســت، کــه مقــدم بــر ماهیــت شــیء هســتند. وقتــی ماهیــت 
ــد  ــی  کن ــدا م ــری پی ــوازم تس ــه ل ــث ب ــت بح ــکل گرف ش
ــت اســت. خواجــه در  ــوازم مؤخــر از موضــوع و ماهی ــس ل پ
تفســیر کالم ابــن ســینا مــی  گویــد: لــوازم عنــد المقایســات 
ــی  ــر درون ــا عناص ــا ب ــوع را ی ــه موض ــد؛ ک ــی  آی ــد م پدی
مقایســه مــی  کنیــم و مــی ســنجیم، یــا بــا عناصــر بیرونــی 
مقایســه مــی  کنیــم و مــی  ســنجیم کــه در ایــن دو مرحلــه 

ــد. ــی  آی ــد م ــی پدی لوازم
 وی در تفــاوت بیــن اســتنتاج لــوازم موضــوع در علــوم نظــری 
و تجربــی گفــت: در علــوم نظــری بــا مقایســات ذهنــی احــکام 
و لــوازم جدیــد پدیــد مــی  آیــد امــا اگــر موضــوع مــورد بحــث 
تجربــی باشــد مقایســات ذهنــی بــرای تولیــد احــکام و کشــف 
ــی  ــوم تجرب ــوازم در عل ــف ل ــه کش ــت بلک ــی نیس ــوازم کاف ل

بوســیله مشــاهده و تجربــه اســت کــه بــا اصــل علیــت توســعه 
ــر  ــر اث ــت موضــوع ب ــی ماهی ــوم تجرب ــد. در عل ــدا مــی  کن پی
ــن   ــد و همی ــدا مــی  کن ــد المقایســات توســعه پی ــه و عن تجرب
ــا زمــان  ــه علــم پیــش مــی  رود و مســیر علــم تجربــی ت گون
دیویــد هیــوم ایــن گونــه پیــش رفــت، تــا اینکــه دیویــد هیــوم 
گفــت در متــن تجربــه نمــی  تــوان از ضــرورت و علیت ســخن 

گفــت و فقــط مــا تعاقــب پدیــده  هــا را داریــم.
 دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران در بیــان نتیجــه نظریه 
ــه ایــن وســیله بعــد از هیــوم اصــل علیــت در  هیــوم گفــت: ب
ــار رفــت و رشــته ضــروری میــان عــوارض  علــوم تجربــی کن
ــت  ــف ماهی ــن توصی ــا ای ــد. ب ــع ش ــوع منقط ــه و موض ذاتی
ــه  ــزل مــی  شــود و نمــی  توانیــم بیــن داده هایــی کــه ب متزل
ــز  ــم نی ــم و موضــوع عل ــا عرضــه مــی  شــود تفکیــک کنی م
مســتهلک مــی شــود و اصــال نمــی  دانیــم بــا چــه چیــزی ســر 
و کار داریــم. مدتــی بعــد، اولیــن بــار در قــرن هجــده میــالدی 
ــا  ــه شــیء ی ــوان ب ــی  ت ــا م ــه آی ــوال مطــرح شــد ک ــن س ای
موضوعــی مســتقل از اندیشــه آگاه شــویم؟ جــواب ایــن ســوال 
ــوع  ــت و موض ــی اس ــناخت یقین ــود؛ ش ــی ب ــفه بدیه در فلس
ــا  ــد ام ــی  ش ــارج منکشــف م ــم خ مســتقل از اندیشــه در عال
بــا طــرح ایــن ســوال ایــن نظریــه مطــرح شــد کــه موضوعــی 
ــم منکشــف نمــی  شــود و حکــم و  مســتقل از اندیشــه در عال

ــت! ــه از آن ماس اندیش
وی ایــن اتفــاق در بــاب معرفــت را همــان انقــالب کپرنیکــی 
ــا  ــا ب ــا تنه ــی م ــی یعن ــالب کپرنیک ــت: انق ــت و گف دانس
موضوعــی ســروکار داریــم کــه در بطــن اندیشــه مــا ســاخته و 
پرداختــه مــی شــود، پــس موضــوع نحــوه فهــم مــا از خــارج 
ــوع  ــف موض ــد تعری ــی جدی ــای معرفت ــن فض ــت. در ای اس
عبارتنــد از فعــل تکویــن و تدویــن یــک مفهــوم ســامان یافتــه 
ــم در  ــد عل ــل ذهــن اســت. تولی ــی موضــوع فع در ذهــن، یعن
ایــن دیــدگاه ایــن بــود کــه موضــوع را بــه واقعیــت عرضــه می 

ــم. کنی
طالــب زاده در تبییــن نقــش کانــت در فضــای معرفتــی 
ــت متوجــه شــد  ــت: کان ــالب کپرنیکــی گف ــد از انق ــد بع جدی

ایــن مفهــوم یــا شــناخت موضــوع تدریجــا پدیــد مــی  آیــد و 
ــا آن را ســامان  ــه م ــزی اســت ک ــژه آن چی ــا اب گفتموضــوع ی
مــی  دهیــم و امــروزه مــا بــا پســوند »لــوژی« از ایــن واقعیــت 
ــی ماســت کــه موضــوع  ــم کــه منطــق ذهن ــر مــی  کنی تعبی
ــه زمیــن  ــوژی ب را خلــق مــی  کنــد! البتــه ترجمــه مثــال ژئول
شناســی یــا بایولــوژی بــه حیــات شناســی، ترجمــه ای نارســا 
ــود  ــن خ ــوع در بط ــی موض ــوژی« یعن ــه »ل ــرا ک ــت؛ چ اس
منطقــی دارد کــه ســوژه آن منطــق را بــه او مــی  دهــد و ســوژه 
ــژه را  ــت اب ــع کان ــد. در واق ــی  ده ــکل م ــه آن را ش ــت ک اس
تاریخــی دانســت کــه بــه تدریــج شــکل مــی  گیــرد امــا ســوژه 
بــرای کانــت روشــن نبــود و آن را ثابــت مــی  انگاشــت و تنهــا 

ــی  دانســت. ــژه را متحــرک م اب
دبیــر شــورای تحــول علــوم انســانی در تکویــن علــوم 
ــز  ــه چی ــوزده هم ــرن ن ــدای ق ــت: در ابت ــدرن گف انســانی م
تاریخــی شــد یعنــی ســوژه  ای کــه کانــت آن را ثابــت مــی  
انگاشــت از حالــت ســکون خــارج شــد و ماننــد ابــژه تاریخــی 
شــد و علــوم انســانی مــدرن از ایــن نقطــه پدیــد آمــد، یعنــی 
ســوژه  ای کــه جهــان را شــکل مــی  دهــد خــودش در حــال 
ــد  ــی  گوی ــدرن م ــوم انســانی م ــع عل تحــول اســت! در واق
امــر انســانی هــم بایــد مفهــوم شــود، در علــوم انســانی بایــد 
امــر انســانی را مــد  نظــر داشــته باشــیم و انســان مــد نظــر 
نیســت. مــا در علــوم انســانی بــا امــر اقتصــادی یــا سیاســی 
ــتند.  ــوژه هس ــورات س ــع تط ــا تاب ــه اینه ــتیم ک ــه هس مواج
ــا یــک جهــان دائمــا در حــال تغییــر و توســعه مواجــه  مــا ب
ــر و  ــال تغیی ــا در ح ــم دائم ــانی ه ــر انس ــس ام ــتیم پ هس

ــر اســت. ــز در حــال تغیی توســعه اســت و ســوژه نی
طالــب زاده در پایــان ایــن ســوال را مطــرح کــرد و گفــت: آیــا ما 
در مقــام تأســیس علــوم انســانی مغایــر بــا آنچــه موجــود مــی  
ــه نظــرم جــواب مثبــت اســت! در ایــن  باشــد هســتیم؟ کــه ب
ــا آنچــه امــروز بــه عنــوان  صــورت مــا بایــد نســبت خــود را ب
علــوم انســانی مطــرح اســت روشــن کنیــم. اگــر جــواب منفــی 
ــی مــی   ــوم انســانی موجــود چــه تصرف ــا در عل ــس م باشــد پ

خواهیــم داشــته باشــیم؟!

سید حمید طالب  زاده:

تبیین تاریخ علوم انسانی مدرن/ در مقام تأسیس علوم انسانی هستیم
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ــزارش گــــ

حمید پارسـانیا در نشسـت تأمالتی پیرامون فلسـفه و علوم انسـانی 
کـه در پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی برگزار شـد بـا موضوع 

»متافیزیـک علـوم اجتماعی مـدرن« به سـخنرانی پرداخت.
ــان باســتان و جهــان  ــم در یون ــای عل ــه معن ــا اشــاره ب پارســانیا ب
ــان  ــان و جه ــم در یون ــی عل ــاظ تاریخ ــه لح ــت: ب ــالم گف اس
ــام  ــی ع ــتند دارای معنای ــه داش ــی ک ــم اختالفات ــالم علی رغ اس
یعنــی فیالســوفیا بــود. ایــن علــم بــر اســاس مدلــی از عقالنیــت، 
ــه تناســب  ــت و ب ــی گرف ــان و انســان شــکل م ــری از جه تصوی
خــود و بــر اســاس موضــوع، تقســیم بنــدی هایــی داشــت. موضوع 
بــه دو بخــش تقســیم مــی شــد؛ موضــوع یــا بــا اراده انســان ایجاد 
مــی شــد و یــا مســتقل از آن. اگــر علــم، بــه موضوعــات مســتقل 
از اراده انســان مــی پرداخــت علــم یــا فلســفه یــا حکمــت نظــری 
نــام مــی گرفــت و اگــر بــه موضوعاتــی مــی پرداخــت کــه بــا اراده 
انســان ایجــاد مــی شــد علــم یــا فلســفه یــا حکمــت عملــی نــام 

مــی گرفــت.
ــه  ــی ب ــه داد: فاراب ــی ادام ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــد. حکمــت نظــری  ــز مــی گوی ــم انســانی نی حکمــت عملــی عل
هــم اقســامی داشــت؛ یــا موضــوع حرکــت و تغییــر داشــته و بــه 
ــوم  ــا عل ــه آنه ــه ب ــز داشــت ک ــدار نی ــاده داشــت و مق ــع آن م تب
طبیعــی مــی گفتنــد و یــا مــاده نداشــت و مقــدار داشــت کــه علوم 
ــه  ــاده داشــت و ن ــه م ــر موضــوع ن ــت. اگ ــام مــی گرف ریاضــی ن
مقــدار و بــه احــکام موجــود را از آن جهــت کــه موجــود اســت، می 
پرداخــت، فلســفه بــه معنــای خــاص نامیــده مــی شــد و امــروز که 
حــرف از فلســفه مــی زنیــم ایــن معنــا بــه ذهــن متبــادر می شــود.
ــود،  ــک ب ــفه متافیزی ــامی فلس ــی از اس ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت: چــون فلســفه راجــع بــه موجود بــا قیــد طبیعــی یــا ریاضی 
ــذا  ــد. ل ــن قیدهــا بحــث مــی کن ــد، فراســوی ای بحــث نمــی کن
مــاورای اینهاســت و محیــط بــر اینهاســت. لــذا حکــم متافیزیکــی 
همــه موجــودات را دربرمــی گیــرد، چــه موجــودات ریاضــی و چــه 
ــا اراده انســانی ایجــاد  موجــودات طبیعــی و چــه موجوداتــی کــه ب
ــکام  ــت اح ــد تح ــه موجودن ــت ک ــن جه ــا از ای ــوند. اینه ــی ش م
فلســفه بــه معنــاس خــاص هســتند. احــکام متافیزیک مــرز جزئی 
نــدارد. بــه همیــن دلیــل بــه متافیزیــک علــم کلــی هــم گفتــه می 

شــد و بــه بقیــه علــوم علــم جزئــی گفتــه مــی شــد.

وی افــزود: در آن زمــان مــی شــد گفــت کــه همــه علــوم 
ــد. اصــول موضوعــه خــود را از علــوم دیگــر مــی  متافیزیــک دارن
گیرنــد، از جملــه علمــی کــه ناگزیرنــد تــا اصــول موضوعــه خــود 
را از آن بگیرنــد متافیزیــک اســت چــرا کــه اصــل وجــود موضــوع 
ــود کــه  خودشــان بایــد در آنجــا بحــث مــی شــد. ایــن نســبتی ب
بیــن متافیزیــک بــا بقیه علــوم در چنیــن تفســیری از علــم و عالم و 
معلــوم بــه رســمیت شــناخته مــی شــد. علــم یــک وصفی بــود که 
انســان بــا آن عالــم را مــی شــناخت، معلــوم همــه موجــودات بودند 
و علــم طریقیــت داشــت و نــه موضوعیــت. هیــچ کــس نیــز معتقد 
نبــود کــه مــا در ظــرف علــم بــدون وســاطت علــم داریم جهــان را 
مــی شناســیم، امــا علــم واقــع و حقیقــت را حکایــت می کــرد. این 
مبتنــی بــر یــک نــوع معرفــت شناســی و انســان شناســی بــود که 
معتقــد بود انســان مــی توانــد بشناســد. توجــه داشــتند کــه در علم 
هــم انســان نقــش دارد و هــم معرفــت انســان و هــم معلــوم. امــا 

ایــن معرفــت حجــاب جهــان نبــود، چــراغ جهــان بــود.
پارســانیا ادامــه داد: بــه لحــاظ واقــع اینگونــه نیســت که عالمــان در 
طــول تاریــخ مذعــن باشــند کــه متافیزیــک دارنــد. بــه جایــی می 
رســیم کــه متافیزیــک را مهمــل مــی داننــد و یــا آن را علــم نمــی 
داننــد و یــا متافیزیــک را بــه حــوزه مــادون علم و ابــژه علــم بازمی 
گرداننــد. آن را بــه امــری از انســانیات برمــی گرداننــد. بــه مقطعــی 
می رســیم کــه حــوزه ای مســتقل از علــم بــرای متافیزیــک قائلند 
ــه  ــا چیــزی شــبیه ب ــم را مرتبــط ب و در مقطعــی هســتیم کــه عل
متافیزیــک کــه علــم نیســت، یعنــی مرتبط بــا امــری کــه موضوع 

علــوم انســانی اســت )یعنــی انســانیات( مرتبــط مــی دانند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه ســیر تاریخی 
جایــگاه متافیزیــک افــزود: ادعــای بنــده ایــن اســت کــه بــه لحاظ 
تاریخــی گرفتــار یــک مســیری هســتیم کــه دو طــرف دارد کــه دو 
ســوی یــک واژگونگــی را نشــان مــی دهنــد. یــک مقطعــی کــه 
متافیزیــک علــم و ام العلــوم اســت و بــه یــک مقطعــی می رســیم 
کــه اصــال متافیزیــک انــکار مــی شــود و بــه دنبــال آن بــه یــک 
مقطعــی مــی رســیم کــه دومرتبــه بــه متافیزیــک توجــه می شــود 
امــا ایــن بــار متافیزیــک ام العلــوم نیســت، علم نیســت، بلکــه اراده 
اســت. اراده هــم نیســت، بلکــه محصــول اراده انســان اســت. مــا 
االن در ایــن مقطــع هســتیم. در ایــن مقطــع قائــل مــی شــوند بــه 

اینکــه علــوم نیازمنــد بــه آن چیــزی اســت کــه پیشــینیان بــه آن 
متافیزیــک مــی گفتنــد، امــا آن دیگــر متافیزیــک و علــم نیســت، 
بلکــه موضــوع خــود علــم اســت. یعنــی ســوژه بــه ابــژه خــودش 

نیازمنــد مــی شــود و ریشــه در دل آن دارد.
پارســانیا ادامــه داد: در مقطــع دوم بــه لحــاظ واقــع یــک متافیزیک، 
ــع هســتی  ــد و در واق ــی آی هســتی شناســی و تفســیر خاصــی م
ــی ظهــور  ــه زبان ــن مقطــع در انســانی ظاهــر مــی شــود و ب در ای
ــرار مــی  ــت ق ــد کــه دارد غایــب مــی شــود و مــورد غفل مــی کن
ــزی  ــت. گری ــی اس ــتی شناس ــی هس ــودش نوع ــن خ ــرد. ای گی
ــا تفســیر از هســتی در صــورت کالن آن نیســت. در  ــه ب از مواجه
ایــن مقطــع هســتی در افــق جهــان طبیعــت محــدود و معرفــت 
بــه افــق حســی محــدود مــی شــود. یعنــی معرفــت هــای عقالنی 
ــان  ــد. انس ــی آی ــم م ــود وپوزیتویس ــی ش ــکار م ــی و ... ان و وحیان
هــم بــا چنیــن معرفــت و جهانــی خــود را مــی شناســد. اوج ایــن 
رویکــرد در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم و نیمــه اول قــرن بیســتم در 
حلقــه ویــن شــکل مــی گیــرد. اینهــا گــزاره هــای غیرمحســوس 
را مهمــل و بــی معنــا مــی داننــد. امــا علــم دارد حقیقــت و جهــان 
ــن مقطــع وجــود انســان،  ــی مــی شناســد. در ای ــا روش تجرب را ب
وجــودی طبیعــی مثــل ســایر موجــودات طبیعــی اســت. شــناخت 
انســان شــناخت رفتارهــای انســان اســت. شــناخت اجتمــاع هــم 
چیــزی شــبیه فیزیــک اجتماعــی اســت. یعنی میــان علوم انســانی 

و علــوم طبیعــی تفاوتــی ایجــاد نمــی شــود.
حجــت االســالم پارســانیا بــا تاکیــد بــر دولــت مســتعجل بــودن 
رویکــرد پوزیتویســت هــا اضافــه کــرد: جریانــی دیگــر کــه جریان 
قبلــی را دور مــی زنــد، اینطــور حــس گــرا نیســت ولی مشــکالتی 
کــه حــس گرایــان ازجمله هیــوم بــا آن مواجــه شــده بودنــد، آن ها 
را گرفتــار کــرد. نقطــه عطــف ایــن ماجــرا کانــت اســت. کانــت آن 
ــورد معرفــت حســی داشــت،  ــه حــق در م ــوم ب ــدی کــه هی تردی
بــه همــه معرفــت هــای عقلــی تعمیــم داد. یعنــی مــا هیــچ گــزاره 
عقلــی کــه بــه حمــل شــایع ضــرورت صــدق داشــته باشــد نداریم. 
لــذا معرفت عقلــی پیشــینی و ســابژکتیو و خودبنیــاد و انســان بنیاد 
ــا جهــان مواجــه مــی شــویم و آن را  ــان ب ــا از افــق خودم شــد. م
تنظیــم و تنســیق مــی کنیــم. ایــن نخســتین رویکــردی نیســت 
کــه بــه شــناخت توجــه دارد، امــا ایــن رویکــرد شــناخت را غلظتــی 
مــی بخشــد کــه یــک واســطه ای بــرای مواجهــه بــا عالــم اســت 

کــه افــزوده ای بــر عالــم دارد.
وی گفــت: از دیــدگاه کانــت از افــق حــس بــا متــن واقــع مواجــه 
مــی شــویم. مــا ذهــن خــود را بــر عالــم مــی اندازیــم. اگــر دانشــی 
ــوم  ــر ســایر عل ــام متافیزیــک وجــود داشــت کــه ب ــه ن حقیقــی ب
ســایه بیفکنــد، حــاال ایــن مفاهیــم و معانــی ماســت کــه دارد بــر 
عالــم شناســی ســایه مــی افکنــد. یعنــی متافیزیــک تبدیــل مــی 
شــود به معرفــت شناســی. در واقــع کانــت دارد مــرگ متافیزیک را 
اعــالم مــی کنــد. نــه اینکــه امــروز ُمــرد، متافیزیــک از آغــاز مــرده 
ای بیــش نبــود. آن چیــزی کــه فیلســوفان دربــاره شــناخت جهــان 
مــی گفتنــد و در بــاال قــرار مــی دادنــد، مفاهیــم ذهنــی خودشــان 
بــود کــه در درون آنهــا غوطــه مــی خوردنــد، قبــل از اینکــه قــوه 
فاهمــه بــا عالــم واقــع حســی ارتبــاط برقــرار کننــد. هنــوز بــه افق 
حــس و تجربــه نیامــده بودنــد و اســم ایــن مفاهیــم را متافیزیــک 
مــی گذاشــتند. لــذا از دیــدگاه کانــت متافیزیــک از آغاز چیــزی جز 

معرفــت شناســی نبــوده اســت.
پارســانیا در ادامــه بــا اشــاره بــه رویکــرد نوکانتــی هــا بــه 
متافیزیــک گفــت: حادثــه ای کــه بعــد از کانــت اتفــاق افتــاد، ایــن 
اســت کــه ایــن ذهــن متعالــی نســبت بــه امــور متحــرک و امــور 
ــده ای ســیال  ــی پدی ــه صورت ــی هــا ب ــت، در نوکانت ــی و ثاب تجرب

حمید پارسانیا:

انقالب اسالمی محصول مستقیم حکمت صدرایی نیست/
 متافیزیک علوم اجتماعی مدرن
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ــزارش گــــ

دیــده شــد و تبدیــل بــه امــری تاریخــی شــد. آن چیــزی کــه بــه 
ــق  ــت متعل ــش داش ــوم نق ــره عل ــا در دای ــک منطق ــم متافیزی اس
ــل  ــه از درون عق ــار آن را ن ــت اعتب ــود و کان ــان ب ــن انس ــه ذه ب
ــی اراده  ــوه حکــم یعن ــی بلکــه ق ــل عمل ــه از درون عق نظــری ک
انســان مــی گیــرد. لــذا به نظــر مــن تولــد نیچــه را مــی توانیــم در 
کانــت ببینیــم. ایــن حاکمیــت اراده بــر عقــل عملــی و قــوه عمالــه 
ــق  ــا و اف ــازه ه ــن س ــت حضــور دارد. ای ــل نظــری در کان ــر عق ب
ــا آن جهــان را تفســیر مــی کنــد، یــک  ذهنــی انســان کــه دارد ب
شــناخت نــاب نســبت بــه حقیقتــی کــه بیــرون از مــا ایســتاده و ما 
بــه آن مــی رســیم، نیســت. بلکــه چیــزی کــه مــا داریــم آن را می 
ســازیم. یعنــی جهــان محصــول و تصویــر مــا از جهــان، آنچنــان 
ــی نیســت. آنچــه  ــاب و واقع ــد ن کــه پوزیتویســت هــا مــی گفتن
کــه در افــق حــس بیــان مــی کنیــم پیچیــده شــده در یــک حــوزه 
نظــری اســت کــه دیگــر اســم ایــن متافیزیــک نیســت. ایــن یــک 
امــر انســانی اســت و ثابــت هــم نیســت و تاریخــی اســت کــه بــا 
اراده انســان ســاخته مــی شــود. لــذا شــما در رویکــرد ســوم نوعــی 
حیــات مجــدد چیــزی نظیــر متافیزیــک را که پوزیتویســت هــا آن 
را انــکار مــی کردنــد، مــی بینیــد اما نــه بــا قرائــت متافیزیســین ها 
کــه آن را حقیقتــی عینــی مــی دانســتند کــه انســان بــه آن مــی 
رســید، بلکــه چیــزی اســت کــه انســان بــا اراده خــودش ســاخته 
اســت. در قرائــت متافیزیســین هــا انســان بــرای شــناخت جهــان 
بایــد اراده خــود را کنــار مــی گذاشــت امــا در اینجــا انســان بــا اراده 

خــود آن را ســاخته اســت.
وی افــزود: البتــه بحــث هــای نوکانتــی کــه اینگونــه ســوژه محور 
اســت بعدهــا در یــک فراینــدی بــه مــرگ ســوژه هــم تبدیــل مــی 
شــود. انســان بــا اراده خــود ســاختارها و مناســباتی را می ســازد که 
در تفســیر هویــت خــودش در ارتبــاط بــا ایــن مناســبات هــم دچــار 
مشــکل مــی شــود. هویــت ســوژه برمیگــردد بــه مجموعــه اموری 
کــه محصــول اراده او در تصویــر جهــان اســت. البتــه ایــن امــری 

کــه انســان دارد آن را تصویــر مــی کنــد و انســانی مــی شــود همــه 
علــوم را فرامــی گیــرد. یعنــی ایــن نــگاه تفســیرمحور نســبت بــه 
عالــم بــه پدیــده ای بــه اســم انســان تمــام نمــی شــود، طبیعــت 

هــم یکــی از آن مفاهیمــی اســت کــه مــی آیــد.
ــی  ــت نوع ــود اس ــروز موج ــانی ام ــوم انس ــه در عل ــزی ک آن چی
اذعــان بــه چیــزی شــبیه متافیزیــک اســت امــا متافیزیک نیســت. 
یــک چیــزی اســت کــه اصــال علــم نیســت، بلکــه حــوزه فرهنگ 
اســت. ایــن اپیســتمولوژی کــه نوعــی اصالــت نســبت بــه تاریــخ 
داشــت امــر تاریخــی مــی شــود و جــای خــود را بــه چیــزی نظیــر 
جامعــه شناســی معرفــت مــی دهــد. جلوتــر کــه مــی آییــم جــای 
ــر از آن  ــد و جلوت ــی ده ــگ م ــی فرهن ــه شناس ــه جامع ــود را ب خ
بــه ارتباطــات انســانی مــی دهــد. لــذا دانشــی بــه نــام ارتباطــات 
امــروز نقــش متافیزیــک پیشــین را ایفــا مــی کنــد. یعنــی چطــور 
ــم دارد، چــون  ــر را از عال ــن تصوی ــه ای ــن جامع ــه ای ــی شــود ک م

ــه اســت. ارتباطــات انســانی اش اینگون
دکتــر پارســانیا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
اینکــه علــوم انســانی، امــری مــدرن اســت گفــت: در ایــن جهــان 
اصــال علــم یــک مشــترک لفظــی شــده اســت. علــم انســانی کــه 
فارابــی مــی گویــد بــا علــم انســانی کــه امــروز گفتــه مــی شــود 
معنــای مشــترک نــدارد. فلســفه هــم مشــترک لفظی شــده اســت. 
امــروز وقتــی مــی گوییــم فلســفه سیاســی یــا فلســفه اجتماعــی، 
ــای  ــه معن ــه فلســفه ب ــای خــاص اســت و ن ــه معن ــه فلســفه ب ن
عــام، بلکــه فلســفه بــه معنــای کنتی اســت. فلســفه هــای مضاف 
کنونــی نــه متافیزیــک اســت نــه علــم، نوعــی عقالنیــت مقابــل 
علــم اســت کــه مســاله ای تاریخــی اســت کــه زمانــی مــی گفتند 
ــا  ــم. م ــدان نیازمندی ــد ب ــی گوین ــی االن م ــم ول ــاز نداری ــدان نی ب
فلســفه سیاســی بــه ایــن معنــا نداشــتیم. مــا اصال علــم انســانی به 
ایــن معنــا نداریــم. امــا فلســفه و علــم بــه معنــای دیگــری داشــته 
ایــم. بایــد بــه تفــاوت ایــن معانــی دقت شــود. ایــن مشــکل جامعه 

مــا و حــوزه هــای علمیــه ماســت. مــا توجــه نداریــم کــه »علــم« 
در »حــوزه هــای علمیــه« بــه چــه معناســت. علــم در حــوزه علمیه 
بــه معنایــی کــه در دبیرســتان و دانشــگاه بــه کار مــی رود نیســت.

پارســانیا ادامــه داد: آنچــه کــه علــم در وضعیــت امــروز پیــدا مــی 
ــفه  ــن فلس ــه ای ــفه دارد ک ــی از فلس ــک معنای ــه در ی ــد ریش کن
خــودش هویــت علمــی نــدارد بلکــه هویــت فرهنگــی و تاریخــی 
ــم نیســت،  ــذا در تقســیم بنــدی امــروز فلســفه از ســنخ عل دارد. ل
بخشــی از علــوم انســانی هــم نیســت. فلســفه از ســنخ هنر و شــعر 
ــار دانشــکده  ــذا رشــته فلســفه در دانشــکده ادبیــات و کن اســت. ل
ــی  ــوق اســت یعن ــی شــود. فلســفه از ســنخ حق ــر گذاشــته م هن
محصــول حیــات انســانی اســت. فلســفه اصال علــم نیســت. وقتی 
ــا فلســفه اجتماعــی، آن را بحــث  ــد فلســفه سیاســی ی مــی گوین

هایــی مــی داننــد کــه علــم نیســت ولــی بــدان نیــاز داریــم.
وی در پایــان افــزود: بعضــی فلســفه سیاســی را بــه معنــای مــدرن 
مــی گیرنــد و بعد در فلســفه اســالمی دنبــال آن مــی گردنــد. اصال 
ــط  ــالمی فق ــفه اس ــت. فلس ــا نیس ــه آن معن ــا ب ــفه در اینج فلس
مبــادی فلســفه سیاســی، نــه بــه معنــای کنتــی بلکــه بــه معنــای 
ــده در نشســتی کــه در  ــد. بن ــان را ایجــاد مــی کن تاریخــی خودم
مجمــع عالــی حکمــت بــود عــرض کــردم کــه انقــالب اســالمی 
محصــول مســتقیم حکمــت صدرایــی نیســت، محصول مســتقیم 
فقــه اســت. یعنــی حمایــت از یــک دانــش تجویــزی بــه نــام فقــه 
مــی کنــد کــه انقــالب از دل آن برمــی آمــد. بعــد برخــی دوســتان 
اعتــراض کردنــد کــه قبــال بــه امــر سیاســی توجــه داشــتی و االن 
ــی  ــانیات بازم ــرو انس ــه قلم ــدرن ب ــای م ــفه در معن ــداری. فلس ن
گــردد نــه علــوم انســانی، امــا در حــوزه جهــان اســالم یــک علــم 
ــچ  ــه هی ــوط ب ــش مرب ــچ دان ــت و هی ــوم اس ــه عل ــوی هم فراس
دانــش جزئــی مســتقیما از فلســفه گرفتــه نمــی شــود و هیــچ وقت 
نبایــد چنیــن توقعــی از فلســفه داشــت امــا هیــچ دانــش جزئــی از 

متافیزیــک بــی نیــاز نیســت.

حجــت االســالم احمــد واعظــی در نشســت »تأمالتــی پیرامــون 
ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــه در پژوهش ــانی« ک ــوم انس ــفه و عل فلس
ــا موضــوع نقــش و کارکــرد فلســفه  اســالمی قــم برگــزار شــد، ب
ــراد ســخنرانی پرداخــت. ــه ای ــوم انســانی اســالمی، ب ــد عل درتولی
وی در آغـاز بحـث خود گفت: نسـبت فلسـفه و علوم انسـانی را می 
توانیـم در سـه محور مورد بررسـی قـرار دهیـم؛ محور اول: فلسـفه 
مـی توانـد نقـش هویـت بخـش و قـوام بخـش نسـبت بـه علـوم 
انسـانی داشـته باشـد، یعنی فلسـفه می تواند قرائتی از علوم انسانی 
را تولیـد کنـد و مبنـا برای شـکل گرفتن قـوام گرفتن نظام دانشـی 

به نام علـوم انسـانی قـرار بگیرد.
وی گفــت: ســنت هــای فلســفی متکثــر مــی تواننــد علوم انســانی 
متکثــری را تولیــد کننــد و هــر ســنت فلســفی خــاص بــا قرائــت 
ــدرن،  ــال در دوران م ــت دارد. مث ــانی قراب ــوم انس ــی از عل خاص
فلســفه مــدرن بــا تطوراتــی کــه در عقــل مــدرن پیــدا کــرد، علــوم 

انســانی متناســب بــا خــود را تولیــد کــرد.
واعظـی گفـت: ایـن فضای فلسـفی کـه مـا سـازنده ابژه هسـتیم، 
یـک بصیـرت خـاص تولید مـی کند کـه در فضـای دانشـی جدید 
از آن تعبیـر بـه علـوم انسـانی مـدرن می شـود. همین طور فلسـفه 
های پسـت مـدرن کـه از جهاتـی متفـاوت با فلسـفه هـای ماقبل 
خـود هسـتند، قرائتـی دیگـر از علـوم انسـانی دارند که منسـجم با 
مبانی فلسـفی خـاص خودش اسـت. پس هـر نظام فلسـفی قرائت 

متناسـب بـا خـود از علـوم انسـانی را ارائه مـی دهد.
اسـتاد فلسـفه اسـالمی در ادامـه ایـن سـوال را مطـرح کرد کـه آیا 
حکمت متعالیـه توان و ظرفیت تولید علوم انسـانی متناسـب با خود 
را دارد یـا خیـر؟ به عبارتـی دیگر آیا حکمـت متعالیه مـی تواند قوام 

بخش علوم انسـانی متناسـب بـا مبانی خود باشـد یـا خیر؟

رئیـس دفترتبلیغات اسـالمی حوزه علمیه قـم در تبیین محـور دوم 
بحث خـود گفـت: خـود مباحـث فلسـفی، دانـش درجـه اول علوم 
انسـانی هسـتند. علوم انسـانی با یـک تعریف موَسـع، همـه دانش 
هـا و مطالعـات مربوط به انسـان و امور انسـانی اعـم از امـور روانی، 
رفتـاری و پدیـده هـای اجتماعـی و فـراورده هـای انسـانی )هنر و 
ادبیـات( را شـامل مـی شـود کـه در ایـن تعریـف از علـوم انسـانی، 
فلسـفه فرهنگ یا فلسـفه هنـر، علوم انسـانی به حسـاب مـی آید. 
حتی فلسـفه هنر زیرمجموعه علوم انسـانی اسـت، بخشـی از علوم 
انسـانی عمـال از جنس فلسـفه اسـت و گونه ای فلسـفیدن اسـت. 
پس علوم انسـانی شـامل این دسـته از مطالعات فلسـفی می شـود 
و ایـن بخـش از مطالعات فلسـفی بیـرون از علوم انسـانی نیسـت. 
فلسـفه سیاسـی، دانـش درجه اول فلسـفی اسـت، یعنی فلسـفیدن 
معطـوف به حـوزه سیاسـت اسـت و با فلسـفه سیاسـت کـه دانش 

درجه دو اسـت فـرق دارد.
ایــن نظریه پــرداز علــوم انســانی اســالمی در محور ســوم ســخنان 
خــود ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه از فلســفه چــه اســتفاده ای 
در تولیــد علــوم انســانی مــی کنیــم؟ آیــا ســنت فلســفی حکمــت 
متعالیــه مــی توانــد قرائتــی از علــوم انســانی را داشــته باشــد و در 

اختیارمــان قــرار دهــد یــا خیــر؟
وی در پاسـخ بـه این پرسـش گفت: بر خالف سـنت های فلسـفی 
پسـت مدرن کـه سـر سـازگاری بـا احـکام توصیـه ای و هنجاری 
ندارنـد، در سـنت فلسـفی اسـالمی بخشـی از تولیـدات مـا دانـش 
هنجاری اسـت، یعنی گـزاره های هنجاری و توصیـه ای را در درون 
سـنت فلسـفی اسـالمی مشـاهده می کنیم. مطالعـات اجتماعی را 
می توانیم به سـه دسـته توصیفـی، تبیینی و هنجاری تقسـیم کنیم 
کـه در مطالعـات توصیفـی بـه تبیین وضـع موجـود مـی پردازیم و 

در بخـش مطالعـات تبیینـی بـه دنبـال علـل و عوامـل یـک پدیده 
اجتماعـی هسـتیم و در مطالعات هنجـاری، راهـکار محتوایی برای 
خـروج از وضـع موجـود به سـوی وضع مطلـوب ارائه مـی کنیم که 
محتـوای مطلوبیـت هـا با نظام ارزشـی مـا و بـا تلقی ما از سـعادت 
مرتبـط اسـت که این هـا به انسـان شناسـی ما برمـی گـردد و این 
بخـش جایی اسـت کـه فلسـفه ایفـای نقـش می کنـد. منظـور از 
فلسـفه اینجا آنتولوژی ِصرف نیسـت بلکه عرض عریضـی دارد که 

یکـی از مجـاری آن احکام هنجاری فلسـفه اسـت. 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم علیــه الســالم در خاتمــه 
متذکــر شــد: مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه در تاثیرگــذاری محتوایی 
فلســفه اســالمی بــر علــوم انســانی دچــار ســاده انــگاری و اغــراق 
نشــویم. اینکــه بگوییــم علــوم انســانی از فلســفه اســالمی خوشــه 
چینــی مــی کنــد و یــک نــوع زایــش و رابطــه  تولیــدی مســتقیم 
بیــن فلســفه اســالمی و علــوم انســانی اســالمی وجــود دارد ســاده 
انــگاری اســت. مــا نیازمنــد بــه تفلســفی همســو، ســازگار و مبتنی 

بــر تــالش هــای علمــی در حکمــت متعالیــه هســتیم. 

حجت االسالم احمد واعظی:

هر نظام فلسفی قرائت متناسب با خود از علوم انسانی را ارائه می دهد
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ــزارش گــــ

ــوم  ــی و عل ــکده های مهندس ــه دانش ــرورت توج ــت »ض  نشس
ــاالر  ــته در ت ــر روز گذش ــم« عص ــفه عل ــفه و فلس ــه فلس ــه ب پای
ــدی  ــخنرانی مه ــا س ــریف ب ــی ش ــکده صنعت ــان دانش جابربن حی

ــد. ــزار ش ــم برگ ــفه عل ــکده فلس ــس دانش ــنی، مؤس گلش
گلشــنی در ابتــدای ســخنانش گفــت: یــک زمانــی فلســفه، مــادر 
همــه علــوم بــود و فیزیــک و الهیــات، بخشــی از آن بودنــد. بعدهــا 
بــه علــت تحوالتــی، علــوم پایــه، فلســفه را بــه طــور کلــی کنــار 
گذاشــتند ولــی امــروزه تحوالتــی در غــرب رخ داده کــه متأســفانه 
انعــکاس آن در داخــل کشــور دیــده نمی شــود. در ایــن رابطــه هــم 
ــوم  ــکده های عل ــم دانش ــد و ه ــی مقصرن ــکده های مهندس دانش
پایــه؛ چــرا کــه اگــر نــگاه مــا بــه غــرب اســت، بایــد بــه تحــوالت 
آن هــم توجــه کنیــم. انیشــتین در ســال 1۹50 ســخنرانی ای انجام 
ــن  ــرای عام تری ــتجو ب ــفه را جس ــر فلس ــت »اگ ــه در آن گف داد ک
دانــش بدانیــم، او مــادر تمــام تفحص هــای علمــی خواهــد بــود«. 
ــه معرفــی شــده  در یکــی از دایره المعارف هــا هــم فلســفه این گون
اســت؛ فلســفه چارچوبــی را فراهــم می کنــد تــا انســان راجــع بــه 

جهــان شــناخت پیــدا کنــد.
وی افــزود: وجــود چنــد مســئله باعــث شــد تــا فلســفه و مباحــث 
ــود؛ 1ـ  ــته ش ــار گذاش ــی کن ــای علم ــانه از محیط ه هستی شناس
ــا  ــه برخــی از علم ــا ک ــن معن ــه ای ــن ب ــا دی ــک ب ــاط متافیزی ارتب
فکــر می کردنــد متافیزیــک همــان دیــن اســت و بــه ایــن 
ــی 3ـ  ــد. ۲ـ رشــد تخصص گرای ــن می آی ــن پایی ــب شــأن دی ترتی
عــدم تبحــر فالســفه متأخــر بــه علــوم؛ بــه ایــن معنــا کــه بعــد از 
کانــت، فالســفه خیلــی ســر و کاری بــا علــوم نداشــتند. 4ـ توفیــق 
ــرا ۶ـ  ــب تجربه گ ــل 5ـ رواج مکات ــام عم ــوم در مق ــمگیر عل چش
تکبــر نظریــه کوانتــوم. در توضیــح مــورد ششــم الزم اســت بگویم 
ــه  در  ــه ریش ــی ک ــط چیزهای ــت »فق ــان الک« می گف ــه »ج ک
ــوم«  ــم »هی ــس از آن ه ــت«. پ ــا اس ــل اعتن ــد، قاب ــواس دارن ح
ُمنکــر اصــل علیــت و اســتقراء شــد. پــس از آن هــم کانــت خیلــی 
شــیفته هندســه اقلیــدس شــد. بنابرایــن همــه اینهــا موجــب شــد 
ــا متافیزیــک دارای شــأنی نباشــد. آگوســت کنت پوزیتیویســم را  ت
ــال 1۹۲0  ــی در س ــم های منطق ــس از آن پوزیتیویس ــاد، پ ــا نه بن
مطــرح کردنــد کــه متافیزیــک بی معناســت. پنــج ســال بعــد یعنی 
ــان  ــر فیزیکدان ــد و اکث ــه ش ــوم عرض ــه کوانت ــال 1۹۲5 نظری س
کوانتومــی بــه جــز تعــدادی از اســتثناءها فلســفه را کنــار گذاشــتند.
ــی ورق  ــس از مدت ــه داد: پ ــریف ادام ــی ش ــگاه صنعت ــتاد دانش اس
ــان  ــوم شــد کــه بســیاری از ســخنان آن فیزیکدان برگشــت و معل
ــدارد. مثــاًل آنهــا می گفتنــد کــه فقــط بــه چیزهایــی  اســتحکام ن
کــه در تجربــه ریشــه دارد، توجــه می کنیــم، در حالــی کــه 
ــد  ــرار کردن ــان اق ــی از فیزیکدان ــن برخ ــود. همچنی ــه نب این گون
کــه فلســفه را در همــه کارهایشــان بــه کار گرفته انــد؛ مثــل اصــل 
ــه  ــان متوج ــد و فیزیکدان ــال 1۹۲۶ مطــرح ش ــه در س ــال ک احتم
شــدند کــه ایــن اصــل، یــک تصمیم گیــری فلســفی اســت. بنــده 
چنــد ســال پیــش یکــی از کتاب هایــم را کــه بــه زبــان انگلیســی 
منتشــر شــده، بــه یــک فیزیکــدان معــروف هدیــه دادم. او پــس از 
خوانــدن کتــاب، بــرای مــن نوشــت »من کتــاب شــما را خوانــدم و 
دریافتــم کــه علــم نمی توانــد بــدون تازه هــای متافیزیکــی، وجــود 
داشــته باشــد«. ایــن در حالــی اســت که انیشــتین هــم در بســیاری 
ــه  ــد نظری ــه نمی توان ــه تجرب ــرده ک ــد ک ــود تأکی ــای خ از گفته ه
ــا  ــی، نظریه ه ــای تجرب ــر داده ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــی کن را قطع
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــا ب ــه اینه ــد. هم ــی نمی کن را قطع
فیزیکدانــان متوجــه شــده اند ســئواالتی در علــم و فیزیــک وجــود 
دارد کــه پاســخ آنهــا از علــم بــه دســت نمی آیــد؛ مثــل اینکــه چــرا 
علــم تجربــی موفــق اســت؛ یــا اینکــه چــرا ریاضیــات در توصیــف 
ــرای  ــه ب ــد ک ــخص ش ــا مش ــن ج ــت. از همی ــق اس ــان موف جه
پاســخ بســیاری از ســؤال ها، بایــد از فلســفه کمــک گرفــت ولــی 

ــن موضــوع توجــه نمی شــود. ــه ای ــا، ب ــط م متأســفانه در محی
چهــره مانــدگار فیزیــک تصریــح کــرد: مــا بــه چارچــوب وســیع تر 
از علــم نیــاز داریــم؛ چارچوبــی کــه بتوانــد بــه همــه ســئواالت مــا 
پاســخ دهــد. انیشــتین خیلــی زود تشــخیص داد کــه فیزیکدانــان 
ــت،  ــده اس ــده ش ــروز زن ــه ام ــی ک ــن دعواهای ــان یافت ــرای پای ب

بایــد بــا فالســفه بحــث کننــد امــا محیــط  مــا هنــوز متوجــه ایــن 
ماجــرا نشــده اســت. بســیاری از فیزیکدانــان در تئوری هــای خــود، 
ــد؛ بــدون اینکــه متوجــه  از مفروضــات متافیزیکــی اســتفاده کردن
باشــند. امــروزه برخــی از دانشــگاه های آمریــکا، کانــادا و انگلیــس 
بخــش فیزیــک و فلســفه یــا بیولوژیــک و فلســفه راه انداخته انــد؛ 
یــا مثــاًل بعضــی از مجالتی کــه مطلقــاً مباحث فلســفی نداشــتند، 
بــه آن روی آورده انــد. همچنیــن امــروزه تشــکل های جدیــدی در 
ــه  حــوزه فیزیــک و فلســفه و بیولــوژی و فلســفه رخ داده اســت. ب
عنــوان مثــال در ســال ۲011، پنــج دانشــگاه در آمریــکا تشــکلی 
راه انداختنــد و دربــاره فیزیــک، کیهان شناســی و کوانتــوم کار 
کردنــد. یــک ســال بعــد دانشــگاه کمبریــج و آکســفورد تشــکلی 
راه انداخــت کــه در آن دربــاره فیزیــک، ریاضــی، کامپیوتر و فلســفه 
بحــث کننــد. پــس از آن هــم ســمینارها و همایش هــای مختلفــی 
در ایــن رابطــه برگــزار شــد. بنابرایــن مجموعــه ای از آنها نشــان داد 
کــه غــرب متوجــه اهمیــت ارتبــاط علــوم انســانی و فلســفه شــده 
ولــی مــا هنــوز از آن غافلیــم. اســاتید دانشــگاه MIT چنــدی پیش 
ــد نیســتند و  ــه کارآم متوجــه شــدند کــه دانشجویانشــان در جامع
ــه  ــاق ب ــن اتف ــد و ای ــرا بگیرن ــوم انســانی را ف ــه عل الزم اســت ک
ــفه و  ــن فلس ــال 1۹۷۶ انجم ــاًل در س ــا مث ــی داد. ی ــدرت رخ م ن
فنــاوری در آلمــان بــه راه افتــاد تــا در آن مشــخص شــود فلســفه 

ــد. ــاوران کمــک کن ــه فن ــد ب ــه می توان چگون
ــزرگان  ــای ب ــی از گفتاره ــه ســخنانش بخش های گلشــنی در ادام
فیزیــک دربــاره اهمیــت فلســفه را قرائــت کــرد و گفت: الزم اســت 
جامعــه مهندســی مــا کارهایــی انجــام دهــد. درســت اســت کــه 
فنــاوری نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد ولــی مالحظــات انســانی هم 
در آن مطــرح اســت؛ بنابرایــن الزم اســت کــه بــه مســائل انســانی 
ــرای اداره  ــدس ب ــک مهن ــال ی ــوان مث ــه عن ــود. ب ــه ش ــم توج ه
پرســنل تشــخیص مشــکالت محیــط کار و ارتبــاط خردمندانــه بــا 
همکارانــش، بایــد علــوم انســانی را یاد بگیــرد. لــذا باید تغییــری در 
نگــرش برنامه هــای آموزشــی مهندســان اتفــاق بیفتــد، چــرا کــه 

ــگاه کل نگــری می دهــد. ــه مهندســان، بینــش و ن فلســفه ب
بنیانگــذار دانشــگاه فلســفه علــم اضافــه کــرد: امــروزه بیــش از هر 
ــود؛ از  ــاس می ش ــه احس ــی در جامع ــالء اخالق ــری خ ــان دیگ زم
طرفــی احســاس وظیفــه و مســئولیت در جامعــه بســیار تضعیــف 
شــده اســت. علــوم انســانی مخصوصــاً فلســفه، دیــدگاه  کل نگری 

دارد و می توانــد بســیاری از مشــکالت را حــل کنــد. امــروزه 
ــمار  ــه ش ــته ها ب ــن رش ــزو محبوب تری ــی ج ــته های مهندس رش
می آیــد ولــی در ایــن رشــته ها بــه خیلــی از مســائل انســانی کــه 
ــروزه  ــر ام ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــه نمی ش ــود، پرداخت ــه ش ــد توج بای
ــاس  ــد، احس ــاس می ش ــینا احس ــان ابن س ــه زب ــور ک ــم آنط عل
ــی  ــن در حال ــت. ای ــده اس ــک دکان ش ــه ی ــل ب ــود و تبدی نمی ش
اســت کــه علــم، نــور و روشــنایی اســت و مــا بایــد بــا آن کشــور 
را تعالــی دهیــم. امــروزه در جامعــه مــا ُعقــده حقــارت نســبت بــه 
غــرب وجــود دارد و خــالق شــأنی نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
اگــر بخواهیــم خودکفــا شــویم بایــد اطالعــات کلی داشــته باشــیم 
ــه تخصــص در یــک حــوزه. داشــتن رویکــرد کل نگــر باعــث  و ن

ــیم. ــاس تر باش ــانی حس ــائل انس ــه مس ــبت ب ــود نس می ش
ــی  ــرای عمل ــود را ب ــنهادات خ ــدادی از پیش ــان تع گلشــنی در پای
ــه  ــد ب ــفه بای ــح داد: فلس ــه داد و توضی ــش ارائ ــدن راهکارهای ش
صــورت الزامــی در برنامــه دانشــکده های علــوم پایــه قــرار بگیــرد. 
عــالوه بــر آن بایــد حوزه هــای بیــن  رشــته ای بیــن علــوم انســانی 
ــن  ــد. اگرچــه در حــال حاضــر تعــدادی از ای ــه راه بیفت ــوم پای و عل
رشــته ها راه افتــاده ولــی خیلــی عمیــق نیســت. ضمنــاً امــروزه بــا 
گســترش علــوم و فنــاوری امــکان نــدارد کســی در همــه حوزه هــا 
ــد  ــگاه ها نبای ــگان دانش ــن دانش آموخت ــود. بنابرای ــر ش صاحبنظ
ــد  ــه بای ــند، بلک ــته باش ــه چشــم داش ــک تخصصــی ب ــط عین فق
ــن  ــد. ممک ــات کنن ــائل و موضوع ــه مس ــر ب ــگاه کل نگ ــی ن نوع
ــوم  ــتی و وزارت عل ــئوالن باالدس ــما، مس ــیاری از ش ــت بس اس
را مقصــر بدانیــد امــا مــن بــه جــای مقصــر دانســتن آنهــا، خــوِد 
ــی  ــه خاطــر اینکــه نوعــی تنبل ــد؛ ب دانشــگاه ها را مقصــر می دانن
ــی اســت کــه خــوِد  متوجــه دانشــگاه ها شــده اســت. ایــن در حال
ــأت  ــود را از هی ــات خ ــند و مطالب ــر باش ــه فک ــد ب ــگاه ها بای دانش
علمــی دانشــگاه ها بخواهنــد. از ســال 13۷4 کــه دانشــکده فلســفه 
علــم راه افتــاد، مــا همــواره بــا محرومیــت مواجــه بوده ایــم و حتــی 
بــرای گرفتــن یــک اتــاق هــم دردســر داشــته ایم و بارهــا مســائل 
ــوش  ــچ گاه گ ــی هی ــم، ول ــرح کرده ای ــود را مط ــکالت خ و مش
ــد  ــوِد دانشــگاه ها بای ــن خ ــته اســت؛ بنابرای ــود نداش ــنوایی وج ش

بیــش از هــر جــای دیگــری بــه فکــر باشــند.
ایــن جلســه بــا پرســش و پاســخ میــان دانشــجویان و گلشــنی بــه 

پایــان رســید.

مهدی گلشنی عنوان کرد؛

چرا فلسفه از محیط های علمی کنار گذاشته شد/ 
ارتباط فلسفه با رشته های علوم پایه
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ــور و حجــت االســالم  ــو الت گفتگــوی علمــی پروفســور برون
حمیــد پارســانیا بــا موضــوع »مذهــب و نقــش آن در بازســازی 
علوم اجتماعی« برگزار شــد. به گــزارش خبرنگار مهر، گفتگوی 
ــا موضــوع  علمــی پروفســور برونــو التــور و حمیــد پارســانیا ب
»مذهب و نقش آن در بازســازی علوم اجتماعی« در پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنگ اســالمی قم برگزار شــد. در ادامه ســخنان این 

ــد؛ ــی آی ــل م ــه تفصی ــگر ب ــق و پژوهش دو محق

پروفسور التور 
مــن دربــاره ارتبــاط دیــن و علــوم اجتماعــی در ســنت خــودم 
ــی  ــود، ســنت غرب ــورم از ســنت خ ــم. منظ ــی کن ــت م صحب
نیســت. منظــور مطالعــات STS یــا مطالعــات اجتماعــی 
تکنولــوژی اســت. ســعی مــی کنــم تصویــر دیگــری از 
ــش  ــه بخ ــن ک ــای کرب ــی از کتابه ــم. در یک ــه ده ــم ارائ عل
اعظــم مطالعــات خــود را بــه ســنت شــما و مذهــب کاتولیــک 
ــر از  ــودی فرات ــت و وج ــاط مادی ــت، ارتب ــاص داده اس اختص
آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مــن نیــز از همــان اســتفاده 
ــت را  ــم و عقالنی ــی و عل ــات دین ــل مطالع ــا تقاب ــم ت ــی کن م
ــا از همیــن موضــع اســتفاده کنیــم  نشــان بدهــم. در STS م
ــه  ــود و چگون ــی ش ــد م ــه تولی ــم چگون ــم عل ــان دهی ــا نش ت
مادیــت و روحانیــت در تقابــل بــا هــم قــرار مــی گیرنــد. چــون 
عقالنیــت علــم در عمــل بــه منصــه ظهــور نرســیده و وقتی در 
مطالعــات علمی حــرف از عقالنیت مــی زنیم بایــد ببینیم که در 

پژوهــش تجربی منظورمان دقیقا چیســت؟
ایــن تعریــف از مطالعــات اجتماعــی علــم یــا STS  بــه مــا اجــازه 
ــت  ــه دس ــی ب ــوم اجتماع ــتی از عل ــه درک درس ــد ک ــی ده م
بیاوریــم. در ســنت کالســیک علــوم اجتماعــی بحث همیشــه بر 
ــن،  ــل دی ــی مث ــی حــوزه های ــز جدای ــرد و نی ــه و ف ــل جامع تقاب
ــدام  ــه هرک ــوده ک ــر ب ــه، اقتصــاد و ... از همدیگ ــت، جامع طبیع
ــا - در آن  ــه پیونده ــی مطالع ــدند. ول ــی ش ــه م ــدا مطالع جداج
ــات  ــه حی ــی اینک ــم- یعن ــی کن ــه م ــن مطالع ــه م ــزی ک چی
جمعــی مشــتمل اســت بــر هســتومندها و اتصاالتــی کــه بیــن 
اینها وجــود دارد. در نتیجه تکنولــوژی، اقتصاد، روان شناســی و ... 
همــه اتصــاالت ما با جهان هســتند. در واقــع من به جــای اینکه از 
تعریف امر اجتماعی شــروع کنم، ســراغ پیوند به عنوان اتصال این 
هســتومندها بــا همدیگــر خواهــم رفــت. اگــر چنیــن تعریفــی از 
ــور  ــورت تص ــن ص ــم، در ای ــر بگیری ــی را درنظ ــوم اجتماع عل
ــدا  ــه یکدیگــر پی ــراد و اشــیا ب ــم، اف ــان عل ــد می دیگــری از پیون
میکنیــم. بــا ایــن رویکــرد دیــن در ایــن مکتــب خیلــی اهمیــت 
ــان همــه  ــاط می ــده ارتب ــا برقرارکنن ــد چــون دقیق ــدا مــی کن پی
ــد  ــد هــم هســت. بای ــا خداون ــده ب ماســت و حتــی اتصــال دهن
ــد  ــد وجــود دارد و اقســام پیون ــرای پیون ــم چــه راه هایــی ب ببینی
را درک کنیــم. بــرای مثــال حقــوق و فقــه یــک راه ارتبــاط افــراد 
ــا یکدیگــر اســت. فنــاوری هــم راهــی بــرای چنیــن اتصالــی  ب
هســت و نیــز علــم. منظــور مــن از جامعــه، هم مکانــی و تلفیــق 
ــه آن  ــا یکدیگــر اســت کــه در جــای دیگــری ب همــه چیزهــا ب

ــه ام. ــودن گفت ــاِی ب شــیوه ه
ایــن شــیوه فهــم جامعــه بــه مثابــه شــیوه هــای مختلــِف بــودن 
ازجملــه دیــن، روانشناســی، سیاســت؛ خیلی متفــاوت اســت از آن 
ــاره مدرنیتــه گفتــه  ــوف درب ــر ســنت مال چیــزی اســت کــه بناب
ــاع  ــدی از اجتم ــی ب ــیوه خیل ــه ش ــع مدرنیت ــده اســت. در واق ش
بــوده اســت. بنابرایــن مــن بــه جــای امــر اجتماعــی از اجتمــاع 
ــا  ــوت شــدم ب ــن جلســه دع ــه ای ــی ب ــم. وقت ــی کن ــتفاده م اس
خرســندی آن را پذیرفتــم چــون احســاس کــردم کــه جایگزینــی 
ممکــن اســت پیدا بشــود بــرای بحــث قدیمــی و مــالل آور تقابل 
اســالم روحانی و غرب مادی. ایــن تقابل درواقع از یک ســوتفاهم 

در گفتگــو ناشــی مــی شــود چــون بــه نظــر مــن مــا هیــچ وقــت 
مــدرن نبودیــم. مدرنیتــه نیــز بــه نظــر مــن یــک چیــز ثابــت و 
منجمــد و اجبــاری نیســت. من ایــن بحــث را در کتــاب »مواجهه 
بــا گایــا« تــا حــدودی توانســتم توضیــح دهــم کــه دلمشــغولی 
هــای محیــط زیســتی چگونــه مــی توانــد بــرای ما مســئله ســاز 

شــود.
ــد،  ــرب ملح ــار غ ــم در کن ــه ببین ــت ک ــب اس ــن جال ــرای م ب
الئیک و ســکوالر، جایی از جهــان وجود دارد کــه در برابر این ماده 
گرایــی مقاومــت می کند. اینکــه گفتم ما هرگــز مدرن نبــوده ایم، 
منظــور مــا غربــی هــا بــود. ولــی آنچه کــه بحــث جدیدی اســت 
»گایــا« اســت یعنــی شــورش ایــن جهانــی و زمینــی همــه علوم 
و ادیــان. مدرنیزاســیون یــک سرنوشــت محتومــی را بــرای همــه 
در نظــر گرفتــه بــود ولــی امــروز همــه چیــز تفــاوت کرده اســت. 
االن مــا با مســئله زمیــن روبرو شــده ایــم. هیچ کشــور، فرهنگ و 
جامعــه مدنی نمــی تواند نســبت بــه این مســاله بی تفاوت باشــد. 
چــون آنچــه کــه مــی توانــد مبنــای مــا بــرای پیشــرفت باشــد 
را داریــم از دســت مــی دهیــم. مــن عالقــه دارم تقابــل معنویــت 
ــرانجامی  ــه س ــانیا ب ــای پارس ــا آق ــث ب ــی را در بح ــاده گرای و م

برســانم.
مــن بــه اینجــا آمــدم تــا از شــما ســوال بپرســم. مــن عالقــه ای 
ندارم به بحث متعارف نحوه مقاومت شــما در برابر آن نسخه خیلی 
تقلیــل یافتــه از مــاده گرایی غــرب بپــردازم. می خواهــم از موضع 
ــث  ــا مباح ــم ب ــه بتوان ــد ک ــک کنی ــن کم ــه م ــود ب ــنت خ س
زیســت محیطــی و جهــش محیــط زیســتی کنــار بیایــم. وقتــی 
از مباحــث غیردنیــوی صحبــت مــی کنــم منظــورم آن چیــزی 
نیســت کــه شــما ممکــن اســت از آن متوجــه بشــوید. منظــورم 
ایــن اســت کــه دیگــر زمینــی وجــود نــدارد کــه بخواهیــم از 
آن اســتفاده کنیــم. مثال در ایــران دیگر آبــی وجود نــدارد، هیچ 
ــودم  ــران ب ــی در ته ــدارد. وقت ــرای تنفــس وجــود ن ــی ب هوای
کــوه زیبایــی را مــی دیــدم کــه رو بــه مــا ایســتاده بــود و مــا 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــما ب ــت ش ــی گف ــرد و م ــی ک ــاوت م را قض
ــدازه  معمــاری کــه ایجــاد کردیــد بــه هیــچ وجــه در حــد و ان
مــن نیســتید! مــن ایــن جــا هســتم کــه بپرســم شــما بــا ایــن 
تفســیر منحصــر بــه فــردی کــه از اســالم داریــد، چطــور مــی 
خواهیــد بــه مــا اروپایــی هــا کمــک کنیــد کــه بــر ایــن وضعیت 

محیــط زیســتی غلبــه کنیــم؟

حجت االسالم حمید پارسانیا
ــور بیــان  ــدگاه پروفســور الت ــاره دی ــرای اینکــه نظراتــم را درب  ب
کنم، ابتدائا یک گزارش اجمالی از دیدگاه ایشــان می دهم و آن را با 
دیــدگاه های متناظر مطرح شــده به طور خاص دیــدگاه هابرماس، 
وبــر، برگــر و ... دربــاره رابطــه دیــن و علــوم اجتماعــی و حیــات 

اجتماعــی مقایســه مــی کنــم.
آقــای التــور مفهــوم nature یــا طبیعــت را یــک اکتــور جهان 
مــدرن می دانند. یعنی جهان مدرن برداشــتی که از طبیعت داشــته 
را بــا عنــوان nature  از آن یــاد مــی کنــد. و این مفهــوم از قرن 
1۷ شــکل گرفتــه. از دیــدگاه ایشــان مفهــوم طبیعت و عقیــده به 
ایــن مفهــوم – کــه دیــن را نیــز چیــزی از ســنخ عقیــده مــی داند 
– نقــش متافیزیــک بــرای علــم جهــان مــدرن ایفــا مــی کنــد. 
بنابرایــن برخالف آنچــه که پوزیتویســت ها فکر مــی کنند جهان 
مدرن بدون متافیزیک نیســت. آقای التور دیــن را همان عقیده به 
چیــزی مــی دانــد و معتقد اســت جهان مــدرن خالــی از عقیــده به 
نوعــی از متافیزیــک نیســت. از نظــر ایشــان عقیــده بــه طبیعــت 
ــده  یــک ضددیــن اســت کــه در قالــب دیــن یعنــی قالــب عقی
ــان  ــه جه ــت ک ــزی اس ــت چی ــا حقیق ــت. گای ــده اس ــر ش ظاه

مــدرن از آن بــه عنــوان nature یــاد کــرده اســت.
ــی از  ــن و یک ــخصیت زمی ــم ش ــی تجس ــاطیر یونان ــا در اس گای
ــان اســت. خداونــدی  اصلــی تریــن و کهــن تریــن خدایــان یون
ــر در  ــه ای حاض ــه اله ــت، بلک ــی نیس ــی و متعال ــوق طبیع ف
ــا الهیــات پویشــی وایتهــد عمــل  زمــان اســت کــه هــم افــق ب
مــی کنــد. مفهــوم گایــا وقتــی بــه جــای طبیعــت بیایــد، شــبکه 
ــی  ــی را در چگونگ ــوم اجتماع ــوص عل ــوم بخص ــی عل معنای
مواجهــه بــا زمیــن دگرگــون خواهــد کــرد. از ایــن طریق مســائل 
زیســت محیطــی کــه بــه صــورت معضــل بــرای جامعــه بشــری 
درآمــده اســت حــل خواهــد شــد. ایــن صحبــت ایشــان مــن را 
یــاد تاکید آیــت اهلل جوادی کــه بارها در اعتــراض به ادبیــات امروز 
پیشــنهاد می کردند انداخــت که به جای کلمه »طبیعــت« از کلمه 

»خلقت« استفاده کنیم.
ابتــدا مقایســه مــی کنــم بیــن مواجهــه آقــای التــور بــا دیــن و 
متافیزیــک و مواجهه برگــر، وبر و هوکایمر و هابرمــاس. هابرماس 
نظریه پست سکوالریزم را مطرح کرده است. او بازگشت دین پس 
از غلبه سکوالریســم را واقعیتی می داند که جهــان مدرن می تواند 
آن را تحمــل کنــد. ولــی دو شــرط دارد: اول اینکه دیــن مرجعیت 

مناظره پارسانیا با فیلسوف فرانسوی

ــزارش گــــ
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ســاینس را بپذیــرد و دوم اینکــه دیــن مرجعیــت عقــل عرفــی را 
بپذیــرد. در دیــدگاه هابرمــاس کــه تجویــزی اســت دیــن تاثیری 
در علــم و عقالنیــت مدرن نمی تواند داشــته باشــد. بلکــه با قبول 
قواعد علــم و عقالنیت مدرن، فقط امکان حضــور در جهان موجود 

را پیــدا می کند. نظر آقای التور این نیســت.
برگــر نظریــه افــول سکوالریســم را مطــرح مــی کنــد. وی پــس 
از مواجهــه با بازگشــت مجــدد دیانت بــه عرصه حیــات و فرهنگ 
عمومــی جامعه بشــری کــه در اواخــر قرن بیســتم و عمدتــا بعد از 
انقالب اســالمی ایران رخ داد، از نظریه قبلــی خود عدول کرد. نظر 
نخســت برگر این بود که دین از عرصه سیاســت و علم خارج شــده 
و بــه زودی در پایــان قــرن بیســتم از عرصــه فرهنــگ عمومــی 
ــی و  هــم خــارج مــی شــود. خیــزش دینــی در کشــورهای غرب
ــه ســوق داد کــه باورهــای دینــی  ــه ایــن نظری غیرغربــی او را ب
الیــه عمیقــی از  نظــام معنایــی حیــات را تامیــن می کنــد و برای 
آن بدیلــی هــم نیســت. برگــر متوجــه این مســاله هم هســت که 
دین نیازمند به یک عقالنیت متناســب با خود اســت کــه عهده دار 
تبییــن و دفــاع از حقایــق مربــوط بــه آن باشــد. او مشــکل جوامع 
مــدرن را در ایــن مــی داند کــه فاقــد عقالنیتــی از این نوع اســت. 
توصیــه او این اســت که بــرای تــداوم حیــات اجتماعی گریــزی از 
ترویــج و تبلیــغ دیــن در فرهنــگ عمومــی نیســت، بــدون آن که 
عقالنیتی داشــته باشــیم که از حقیقت دین دفاع کند. یعنی جهان 
مــدرن چنین عقالنیتــی نــدارد. در بیان برگر عرصه علم، سیاســت 
و مدیریت فرهنگی جهان مدرن همچنان مســتقل ســکوالر عمل 
خواهــد کــرد. و فرهنگ عمومــی بــا روش های خطابــی به حیات 

خــود ادامــه مــی دهد.

وبـر ویژگـی جهـان مـدرن را علـم و عقالنیت ابـزاری مـی داند. 
در دیـدگاه او این نوع از علم و عقالنیت مسـتقل از ارزشـها از جمله 
ارزشـهای دینی اسـت. هرچند که در خدمت اهـداف دنیوی و قابل 
دسـترس پدیـد آمـده و رشـد می کنـد. وبـر البتـه از جوامعـی یاد 
مـی کند کـه در آنهـا مدلهـای دیگـری از عقالنیت وجود داشـتند 
کـه بـه داوری دربـاره خداونـدگاران متعدد مـی پرداختنـد و حق و 
باطـل آن را شناسـایی مـی کردنـد. از نظر وبـر جوامع دینـی از آن 
نوع عقالنیت برخوردار بودنـد. و جهان مدرن فاقد چنین عقالنیتی 
است. چنین عقلی به دست کانت از بین رفت. و مردم در این جهان 
قدرت تمیز علمی نسبت به خداوندگاران متعدد را ندارند. از نظر وبر 
در ایـن جهـان مدرن هرکس از شـیطان خـود پیروی مـی کند. او 
قائـل بـه این هم هسـت کـه جهان مـدرن اسـطوره زدایـی کرده 
اسـت. و ایـن سـخن او بـه ایـن معناسـت که جهـان مـدرن فاقد 

متافیزیک اسـطوره ای نیز هسـت.
هورکایمــر نیــز علم مــدرن را مبتنــی بر عقالنیــت ابزاری دانســته 

و با بیانی روشــن بر این نکته تاکید می کند که این نوع از عقالنیت 
مــالزم بــا هســتی شناســی و متافیزیــک خــاص اســت. در ایــن 
هســتی شناســی طبیعــت مــاده ای خــام و بــی جان اســت کــه در 
انتظــار تصرف انســان قــرار گرفتــه اســت. او برخالف مارکــوزه بر 
ایــن عقیده اســت که هویــت جهان مدرن و ســاختارهای سیاســی 
و اقتصــادی مبتنی بــر این نــوع از عقالنیت اســت و تغییــر در این 

جهــان با تغییر در این عقالنیت و متافیزیــک رخ می دهد.
من شــش نکتــه در مقایســه نظریه التور بــا دیگران بیــان میکنم. 
اول اینکــه از مقایســه نظریه التور با نظریات یاد شــده دانســته می 
شــود کــه ایشــان بــه نقــش متافیزیکــی مفهــوم طبیعــت در علم 
مــدرن و شــبکه مفهومــی آن توجــه دارنــد. ولــی از کنــار لــوازم و 
پیامدهــای معرفــت شــناختی متافیزیــک دینــی به ســرعت عبور 
کردنــد. و بــه ایــن نکتــه تصریــح نکردنــد کــه تغییــر متافیزیــک 
مدرن معنــای علــم و عقالنیت آن را نیــز دگرگون مــی کند. نکته 
دوم اینکه پذیرش گایا و ســخن گفتــن از آن به عنوان حقیقتی که 
ــرش  ــدرن از آن اســت، مســتلزم پذی ــه م ــا ترجم ــت صرف طبیع
نــوع و یــا دســت کــم ســطحی از معرفــت عقلــی اســت کــه بــه 

شــناخت حقیقــت قائــل باشــد.
ــر از ســنت  ــا متاث ــه گای ــور ب ــه ســوم اینکــه روی آوردن الت نکت
تاریخی جهان غرب اســت که ریشــه در الهیات مسیحی – یونانی 
دارد. گایــا الهه ای اســت که جنبه تشــبیهی یا تنزیلــی در آن غلبه 
یافتــه اســت. و جهــت تنزیــه و تعالــی در آن از بیــن رفتــه اســت. 
و ایــن خصوصیــت همانطــور کــه کلمــه گایــا بــه آن داللــت دارد 
ریشــه در فرهنــگ یونانــی و ریشــه در آمیختگی مســیحیت با آن 
ــدگاه  ــالدی( دی ــه اول )3۲5 می ــورای نیقی ــگ دارد. در ش فرهن

مسیحیانی که ســاحت متعالی خداوند را حفظ می کردند از رسمیت 
خــارج شــد. و حضــور خداونــد مســیح بــدون تنزیــه دیــده شــد و 
ــه  ــورای قســطنطنیه ب ــر در ش ــن ام ــد. ای ــان پســر ش ــدر هم پ
روح القــدس نیــز ســریان یافــت. و هــگل ایــن میــراث الهیاتــی 
مســیحیان را در فلســفه خــود بــه صــورت فلســفه شــدن درآورد. 
یعنــی افــق متعالــی و ثابــت هســتی را نادیــده گرفــت. و وایتهــد 
الهیــات پویشــی را بــا اســتفاده از ایــن عقبه بنیــان نهــاد. و گایای 

التــور از این الهیات بهــره می برد.
نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه مفهــوم گایــا و عقبــه مســیحی – 
یونانــی آن بــا ســنت دینی جهــان اســالم که تشــبیه و تنزیــه را با 
یکدیگر جمع مــی کند متفاوت اســت. التور الهیات مقابــل خود را 
ــد و از آن گریــزان اســت. حــال آنکــه  الهیــات تنزیهــی مــی دان
الهیات اســالمی الهیات تنزیهی محض نیســت. خداوند در اســالم 
یــک امر متعالــی و گسســته از طبیعــت و زندگــی روزمره انســانی 
نیســت و چــون او کمــال مطلــق اســت، ضمــن تمایــز بــا تمــام 

موجــودات مقیــد، هیــچ امــر محــدود و مقیــدی از احاطه، اشــراف 
و حضــور او خــارج نیســت.

او بــه اعتبــار و بــه لحــاظ فیــض و رحمــت گســترده خود بــا همه 
اشــیا همــراه و قریــن اســت و در همــه آنهــا حضــور دارد. بــدون 
آن کــه آمیختــه و ممــزوج بــا آنهــا باشــد و از همــه اشــیا فراتــر 
ــات  ــد. در الهی ــا باش ــزل از آنه ــه دور و منع ــدون آن ک ــت و ب اس
اســالمی کــه همــه آنچــه کــه آقــای التــور از حضــور و همراهی 
خداونــد با مخلوقــات این جهان توقــع دارد، وجــود دارد. بــدون آن 
کــه خداونــد و فیــض گســترده او مقیــد بــه قیــد طبیعــی، زمانــی 
و یــا مکانــی شــود. او بــا همــه همــراه اســت، بــه همــه رنــگ و 
تعیــن مــی دهــد، بــدون آن کــه خــود بــه رنــگ، تعیــن یــا قیدی 
ــت  ــه فعالی ــل انســان مســلمان در هم ــن دلی ــه همی ــد. و ب درآی
ــا دیگــران و دیگــر  هــای روزانــه خــود و همــه ارتباطاتــی کــه ب
اشــیا دارد، خــود را در محضــر خداونــد و در تعامــل بــا او مــی بیند. 
او وقتــی کــه بــه تجــارت و اقتصــاد مشــغول می شــود، اگــر ادب 
محضــر الهــی را رعایــت کنــد، دوســت خداســت. مــرد هنگامــی 
کــه برای توســعه زندگی خــود تالش می کنــد و هنگامــی که زن 

به همســر خود می خندد در راه خدا تالش می کند.
ــا آن کــه هریــک از  ــات اســالمی ب ــه پنجــم اینکــه در الهی نکت
موجــودات عالم نظیــر گایا موجودی زنــده و با ادراک اســت ولیکن 
هرکــدام از آنها کارگزار و نشــانه هــای خداوند واحدی هســتند که 
ــد واحــد اصــل و حقیقــت زمیــن  رب العالمیــن اســت. آن خداون
نیســت، بلکــه اصــل و حقیقــت همــه موجــودات و اکتورهایــی 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــاد کردن ــا ی ــور از آنه ــای الت ــه آق اســت ک
اکتورهــا و ترجمــه هایــی کــه از انهــا مــی شــود درســت نباشــد 
ــان  ــع هم ــود را از موض ــت خ ــی داده و مقاوم ــخ منف ــا پاس آنه
ترجمــه ارائــه مــی دهنــد. بنابرایــن در الهیــات اســالمی، مقاومت 
به آنچه کــه مدرن ها طبیعت می نامند محدود نمی شــود، بلکه در 
تمام شــبکه ای که جهان مدرن را ایجاد کرده است زمینه مقاومت 
وجــود دارد. پــروردگار عالمیــان تنهــا از طریق طبیعت نیســت که 
پاســخ منفــی خــود را بــه انســان مــی دهــد، بلکــه از درون خــود 

انســان نیــز پاســخ خــود را بیــان مــی کنــد.
نکتـه ششـم اینکـه خداونـدگاری کـه التـور در عبـور از جهـان 
مدرن برمی گزیند و از عقیده به آن سـخن می گوید الهه ای اسـت 
که ایشـان را برای پاسـخ به مشکالت زیسـت محیطی امروز از آن 
یـاد می کنـد. تردیدی نیسـت کـه انسـان از ناحیه محیط زیسـت 
بـا  تهدیـدات گسـترده ای رویاروسـت. ولـی مشـکالت  انسـان 
معاصـر به این مسـئله محـدود نمی شـود. نظام اجتماعی زیسـت 
همانگونه که برگـر توجـه دارد نیازمند به حوزه ای از معناسـت که 
اصـل زندگـی و مـرگ او را توجیـه کنـد. در فرهنگ مـدرن مرگ 
زلزلـه ای اسـت که همـه پیوندهـای کنشـگران را درهـم فرومی 
ریـزد. لـذا تـداوم کنـش ها جـز بـا فراموشـی مـرگ و یا عبـور از 
آن ممکـن نیسـت. و الهه طبیعـت نمی توانـد کانون بحـران این 
پدیده را به سـاحل آرامـش درآورد. الهیات توحیدی اسـالم با حفظ 
خصلت تنزیهی خود به دلیل اینکه هسـتی را بـه افق زمین و زمان 
محـدود نمی کند، از خداوندی سـخن می گوید که مـرگ را دروازه 
عبـور از محدودیـت هـای زمانـی و آسـتانه ورود به سـعادت ازلی 
و ابـدی می دانـد. در الهیات پویشـی چنیـن ظرفیتی وجـود ندارد 
چون در هسـتی شناسـی اش جایگاه ثابتـی که ازلی و ابدی باشـد 
وجـود نـدارد. علـی »ع« مـرگ را یـک معرفـت جدید مـی داند و 
مـی فرمایـد انسـان چـه در شـب و چـه در روز بمیـرد سـرمدی و 

ازلـی می شـود.

پاسخ پروفسور التور به حجت االسالم پارسانیا
»ســواد الهیــات اســالمی آقای پارســانیا باالســت و مــن کاتولیک 
هســتم و در این مســائل نوپا هســتم«. من اگر همه متن ایشــان را 
خوانده بودم می توانســتیم بحثی گســترده داشته باشــیم ولی االن 
فقط درباره یک فصل از کتاب مواجهه با گایا که ارســال کرده بودم 

صحبت می کنیم.
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ــزارش گــــ

ــان  ــای ایش ــت ه ــه صحب ــه هم ــه ب ــم ک ــی خواه ــن نم م
ــن  ــوال م ــه س ــه ب ــمتی ک ــه آن قس ــط ب ــم. فق ــخ داه پاس
ــط  ــل از کنفرانــس ۲015 محی ــردازم. قب ــد مــی پ پاســخ دادن
زیســت در پاریــس، پــاپ فرانســیس کتابــی نوشــت بــا عنــوان 
ــه از  ــود ک ــی ب ــیار مهم ــن بس ــن مت ــم«. ای ــد ببینی »بیایی
ــط  ــت و محی ــات، سیاس ــن الهی ــاط بی ــیحیت ارتب ــر مس منظ
زیســت را نشــان مــی داد. از خــالل مذاکــرات طوالنــی کــه با 
آقای پارســانیا داشــتم متوجه شدم که دو ســنت می توانند حرف 
های زیادی داشــته باشــند در ارتبــاط محیط زیســت و الهیات و 
ــرای  ــی ب ــراث خوب ــن دو. از موضــع کاتولیکــی می ترکیــب ای
مواجهــه بــا مســئله محیــط زیســت در اختیــار داریــم. پــاپ در 
کتابــی کــه ذکــر کــردم ایــن مســئله را در رابطــه بــا نابرابــری 
ــی  ــان بررس ــف جه ــاط مختل ــدرت در نق ــه ق ــی ب در دسترس

ــت. کرده اس
ــا ایــن  ــرای مواجهــه ب ــه حــال از دیانــت مســیحیت ب ــا ب اگــر ت
ــفه  ــبت از فلس ــان نس ــه هم ــم، ب ــه ای ــک نگرفت ــت کم وضعی
اســالمی نیــز کمک نگرفتیــم. این مســئله خوشــحال کننــده ای 
نیست. مســیحیت و اســالم به جهانیان هیچ راه حلی روشنی برای 
مقابله با بحران محیط زیســت نداده اند. تالش من این اســت که با 
گفتن کلیات بحث را ســاده ســازی نکنم. در اناجیل سه گانه جمله 
ــری  ــد در بط ــد را نبای ــراب جدی ــد ش ــی گوی ــه م ــت ک ای هس
بریزیــد چــون ممکــن اســت از بیــن بــرود. بحــث مــن این اســت 
کــه محیــط زیســت چقــدر مــی توانــد از منظــر سیاســی و دینــی 

جایــگاه مهمــی داشــته باشــد.
بــه نظــر مــن دوگانــه ایمننــس و ترانســندنس نمــی توانــد بــرای 
مواجهــه بــا بحــران محیــط زیســتی مواجــه باشــد. چه در ســنت 
شــما و چــه در ســنت مــن. گایــا همــه طبیعت نیســت، یــک الیه 
خاص از آن اســت که هم اکوسیســتم را می ســازد و هم سازمان ما 
را تشــکیل مــی دهد. شــاید بتوان بــه آن عاملیــت گفــت. و این را 
بــرای حل دوگانــه مادی گرایی و ترانســاندانس مطرح کــردم. گایا 
ایمننــت هســت ولــی در معنایــی بــه غایــت متفــاوت از معنــای 

مــاده در تاریــخ فلســفه غــرب و شــرق.
ــت  ــم و معرف ــفه عل ــا در فلس ــه ای ــیدند ک ــانیا پرس ــاب پارس جن
ــی  ــن م ــرد؟ م ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــی چگون شناس
ــا چیــزی اســت کــه اگــر دانشــمندان آن  گویــم مــی شــود. گای
ــوع خاصــی  ــا ن ــد ب ــرار دهن ــا ق ــزی هایشــان مبن را در طــرح ری
ــا نمایــش  ــم را صرف از سیاســت مواجــه مــی شــوند و دیگــر عل
فکــت هــای عینــی درنظر نمــی گیرنــد. اگــر دانشــمندان گایــا را 
مبنــای عمــل خــود قــرار دهنــد بــه نوعــی در تقابــل با دشــمنان 

ــرار خواهنــد گرفــت. محیــط زیســت ق
ــه  ــاپ گفت ــد و پ ــانیا فرمودن ــای پارس ــه آق ــزی ک ــر آن چی اگ
اســت درســت باشــد، بایــد اینطــور باشــد کــه ایتالیــا و ایــران 
ــه زیســت  ــداز نســبت ب ــوع از مدیریــت و چشــم ان ــن ن بهتری
بــوم را داشــته باشــند و نســبت بــه مخلوقــات خداونــد 
ــران  ــورت ای ــن ص ــند. در ای ــته باش ــه را داش ــترین توج بیش
ــرزمینی  ــم، س ــت ببینی ــط زیس ــدم محی ــه مق ــد در جبه را بای
سرشــار از آب و بــاغ هــا و در یــک کلمــه بهشــت. اگــر چنیــن 
چیزی درســت باشــد و در اســالم ارتبــاط وثیقی میــان خداوند و 
طبیعت وجود داشــته باشــد، در این حالت باید توجه به مخلوقات 
خــدا در درجــه اول اهمیــت قــرار بگیــرد. در حالــی کــه اینطــور 
نیســت. در زبــان التین دیــن نقطه مقابــل بی توجهــی و غفلت 
اســت. در واقــع منصفانه اســت کــه بگوییــم وجوه مــادی زمین 
ــدام  ــما م ــال آنکــه ش ــم. ح ــرار دادی ــی توجهــی ق ــورد ب را م
ایــن مســئله را بــه خداونــد مرتبــط مــی کنیــد در حالــی کــه ما 

ــم. ــاوری و ... صحبــت مــی کنی ــم، فن ــم از عل داری
مــن بــا همــه حــرف هــای آقــای پارســانیا موافقــم کــه گفتنــد 
دیــن مســئله ای مربــوط بــه گذشــته نیســت و مــا بــا اســتفاده 
ــی  ــم. ول ــوم اجتماعــی را بازســازی کنی ــم عل ــی توانی از آن م
ــه  ــیحیت چ ــالم و مس ــت اس ــم االن معنوی ــی پرس ــما م از ش
تاثیری در سیاســتگذاری ها دارد؟ ما برای اینکــه بتوانیم کوه ها 
و دریاهــا را نجــات دهیــم و مســئله آب و هــوا را حــل کنیــم، 
چــه کمکــی مــی توانیــم از معنویــت اســالمی بگیریــم؟ پــان 
فرانسیس مســئله زیســت بوم را به نابرابری سیاسی ارتباط داده 
اســت. گایــا خــدا نیســت، طبیعــت نیســت، گایــا یک بــار دیگر 
هســتی سیاســی را از نــو بوجــود آوردن اســت. همــان هســتی 
کــه روی زمیــن وجــود دارد. گایــا ســلطه نیســت، از آن شــکوه 
و شــخصیت برمــی آیــد و مــا را وامــی دارد کــه اقــدام کنیــم. 
ایــن جملــه کــه خداونــد در تمــام ذرات وجــود دارد، البتــه چیــز 
ــداد آن چیســت؟ منظــورم  ــی نتیجــه و برون ــی اســت ول زیبای
ــا  ــره م ــتگذاری روزم ــری در سیاس ــه تاثی ــه چ ــت ک ــن اس ای

دارد.

پاسخ حجت االسالم پارسانیا به پروفسور التور
دو نکتــه در ارتبــاط بــا صحبــت هایــی کــه آقــای پروفســور بیان 
کردنــد مــی گویــم. اول دربــاره راهکار مســیحیت و اســالم درباره 
محیط زیســت. در پاســخ به این مســئله بایــد بیــن دو امر تفکیک 
قائــل شــویم. شــما جایــگاه واتیــکان را در تدبیــر زندگــی مــردم 
ــا مــی دانیــد. واتیــکان همیــن مقــدار کــه حضــور دارد، بــه  اروپ

ــت  ــه آن داده اس ــدرن ب ــان م ــه جه ــت ک ــی اس ــل جایگاه دلی
ــاس  ــگاه هابرم ــگاه نداشــت. ن ــم جای ــدار ه ــن مق ــه همی وگرن
ــرای حفــظ جهــان مــدرن،  ــد. اینهــا ب ــه دیــن دیدی و برگــر را ب
بــرای دیــن جایگاهــی را درنظــر مــی گیرنــد. بــه تعبیــر مارکــس 
بــورژوازی همــه چیــز را دود مــی کنــد و بــه هــوا می فرســتد. من 
تحلیــل مارکسیســتی را بــه صــورت همــه جانبه نمــی پذیــرم اما 
مــی خواهــم بگویــم کــه دیــن در عمــل در جهــان امــروز خیلــی 
کــم اثــر دارد آن هــم بــه انــدازه ای جهــان مــدرن بــه آن اجــازه 

مــی دهد.
ــه  ــه دارد، ب ــی ک ــن فرصــت عمل ــر از ای ــا صــرف نظ ــن ب دی
لحــاظ نظــری چــه راهکارهایــی را مــی توانــد پیشــنهاد دهــد؟ 
ــتید  ــی توانس ــما م ــر ش ــیم اگ ــاپ بپرس ــم از پ ــی توانی ــا م م
عملیــات کنیــد چــه رویکــردی را نســبت بــه طبیعــت توصیــه 
ــه در اســالم  ــه آنچــه ک ــر نســبت ب ــن دو ام ــد؟ ای مــی کردی
هســت هــم به لحــاظ نظــری قابــل تفکیک اســت. ســوال دوم 
ایــن اســت که پــس چــرا عمــل نمــی کنیــد؟ پــاپ نمــی تواند 

ــد. ــات کن عملی
امــا چــرا در اینجــا و در ایــران عمــل نمــی شــود؟ ممکن اســت 
ــرق  ــود دارد ف ــه در رم وج ــی ک ــا عوامل ــا ب ــل اینج ــه عوام ک
کنــد. ممکــن اســت کــه عوامــل اجتماعــی متفــاوت از عوامــل 
اجتماعــی واتیــکان وجــود داشــته باشــد. ممکــن اســت نوعــی 
اخالق تربیتی در جامعه ما وجود داشــته باشد که به آنچه که می 

دانند عمل نمی کند.
بــه نظــر مــن اقتضــای نــگاه دینــی بــه عالــم ایــن اســت کــه 
یــک مســلمان به لحــاظ اخالقــی و حقوقــی موظف بــه رعایت 
حقوق محیط زیســتی اســت. هیچ مســلمانی حق ندارد به خاطر 
منافــع اقتصــادی یــا زندگــی دنیــوی اش حقوقــی کــه طبیعت 
دارد را نادیــده بینــگارد. امــا مســلمانان چقــدر بــه ایــن حقــوق 
آشــنایند و چــه مقــدار بــه آن عمــل مــی کننــد و چــه مقــدار 
عوامــل اجتماعــی زمینــه تربیــت اســالمی و یــا رفتار متناســب 
بــا او را به آنها اجــازه می دهد؟ اینها تحقیقات خــود را می طلبد. 
نیاز هســت که شــما مدت بیشــتری در حوزه مســائل فرهنگی و 
اجتماعــی مــا حضــور داشــته باشــید تــا عوامــل موثــر در اینجــا 
را بشناســید. شــما از دور نگاهــی اجمالــی داریــد و بــه ســرعت 

داوری مــی کنیــد.
ــا  نکتــه دوم ایــن اســت کــه مســئله اصلــی مــا در مواجهــه ب
ــان  ــی از انس ــکل اصل ــت. مش ــت نیس ــود طبیع ــت، خ طبیع
شــروع مــی شــود و در آخــر خــود را در طبیعــت نشــان مــی 
ــت  ــط حقیق ــه غل ــت و ترجم ــا طبیع ــط ب ــه غل ــد. مواجه ده
طبیعــت بــه خاطــر ترجمــه غلطــی اســت کــه انســان از خــود 
ــت  ــناخت درس ــئله در ش ــن مس ــل ای ــن ح ــه بنیادی دارد. نقط
خــود شــروع مــی شــود. حقیقــت طبیعــت در حجابــی گرفتــار 
ــه انســان  ــوط ب ــه خــودش نیســت، مرب ــوط ب ــه مرب اســت ک
ــدارد، از  ــود برن ــاب از درون خ ــن حج ــان ای ــا انس ــت. ت اس

طبیعــت برداشــته نخواهــد شــد.

نتیجه گیری
ــان ایــن نشســت گفــت: مــن از شــما  ــور در پای پروفســور الت
تقاضــای کمک کردم و می خواســتم که شــهر رم را به قم یعنی 
مرکــز دو دین بــزرگ را به هم متصل کنم. ســوال مــن این بود 
کــه آیــا مــی توانــم بــه کشــور خــود برگــردم و بگویــم در قــم 
ــی و نظــری وجــود داشــت کــه مــی  ــاوت عمل توجهــات متف
تــوان آن را در بــوم شناســی سیاســی اســالمی ســراغ گرفــت؟

پارســانیا در پاســخ بــه پروفســور التور گفــت: آثار نســبتا مدونی 
در ایــن حوزه به زبان فارســی داریــم. اگر بخواهــد کار جدی تر 
پیــش برود، بایــد مراکزی کــه در قم هســتند با مراکــزی که در 
آنجــا هســتند همــکاری پژوهشــی مشــترک تعریــف کننــد. از 
جملــه کارهایــی کــه در حــال انجــام اســت دانشــنامه محیــط 
زیســت اســت کــه در جامعــۀ المصطفــی در حــال انجام اســت.
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ــزارش گــــ

نشســت امــکان جامعــه شناســی بدیــل روز دوشــنبه ۲8 
ــه  ــوف و جامع ــور، فیلس ــو الت ــور برون ــا حض ــاه ب ــروردن م ف
ــگاه  ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــوی در دانش ــناس فرانس ش

ــد. ــزار ش ــران برگ ته
برونــو التــور که بــا کتــاب زندگــی آزمایشــگاهی مشــهور شــد 
ــه  ــه شناســی اجتماعــی ک ــوع جامع ــک دو ن ــا تفکی ــدا ب در ابت
بــا دورکیــم شــناخته مــی شــود و جامعــه شناســی پیونــد کــه 
بــا دورکیــم و گابریــل تــارد شــناخته مــی شــود عنــوان کــرد: 
جریــان اول خــود بــه دو نــوع خــرد و کالن تقســیم مــی شــود.
وی افـزود: تـارد یـک سـؤال غیـر معمـول مطـرح مـی کند که 
جامعه چیسـت؟ و در ادامه بـه بحث مالکیت دو جانبه اشـاره می 
کنـد که توسـط همه انسـان ها بـه اشـکال مختلف اعمـال می 
شـود. یک سـوء تفاهم در نظریه اجتماعـی وجـود دارد و آن این 
اسـت کـه دو نحلـه در اروپا وجـود دارند کـه یکی بـرای مطالعه 
پدیـده هـای اجتماعی از فـرد آغاز می کنـد و دیگـری از جامعه. 
حـال آن کـه چیـزی که مهـم تر اسـت آن اسـت کـه ابزارهای 
جمـع آوری داده های ما چیسـت. بـه عنوان مثـال مطالعه پدیده 
هـای کالن ماننـد بـازار سـرمایه و ... بـا توجه بـه رویکرد کنش 
گر-شـبکه )Actor-Network Theory( بـه این صورت 
اسـت که در ایـن رویکـرد ابزارهـای جمـع آوری اطالعات مهم 

است.
وی ادامــه داد: بــرای توضیــح پدیــده هــای کالن مانند ســرمایه 
داری می توانیم بــه ابزارهای جمع آوری اطالعــات در یک بانک 
تمرکــز کنیــم. بــرای مطالعــه هــر مســئله در نظریــه اجتماعــی 
ــاز داریــم. اول از همــه مــکان اســت، ســپس  ــه چیزهایــی نی ب
ــنجش  ــای س ــد از آن ابزاره ــا و بع ــع آوری داده ه ــان جم جری
داده هــا مثــل نقــش یــک کامپیوتــر در یــک بانــک. در مرحلــه 
بعد تفســیر این اطالعــات توســط متخصصــان را داریــم. اما اگر 
بخواهیــم به ســطح باالتر مثل جامعــه برویم امــکان مطالعه این 

مســائل را نخواهیم داشت.
التــور در ادامه با تأکید بر نقش مهم مقیاس در نظریه اجتماعی تا 

پیش از نظریه کنش گر-شــبکه )ANT( گفت: مقیاس به قدری 
در نظریــه جامعــه شناســان اهمیت داشــته کــه آن ها بر اســاس 
مقیــاس مــورد مطالعــه خــود، مثــل مقیــاس خــرد یــا مقیــاس 
کالن، روش و رویکــرد خود را از هم دیگر جدا می کردند. اما نکته 
این جاســت کــه ایــن مقیــاس را خــوِد این کنــش گران ســاخته 
 )ANT( انــد. بــه همیــن خاطــر در رویکــرد کنــش گر-شــبکه

مقیــاس را بــه طــور کلــی کنــار مــی گذاریــم.
ــائل  ــه مس ــه مطالع ــت ک ــن اس ــتباه ای ــور اش ــزود: تص وی اف
اجتماعــی در ســطوح مختلــف ماننــد زوم کــردن دوربین اســت 
کــه مــدام مــی توانــد بــه ســطح بــزرگ و کوچــک جــا بــه جــا 
شــود. در رویکــرد کنــش گر-شــبکه )ANT( ایــن مســئله حــل 
شــده و طبــق ایــن رویکــرد معتقــد هســتیم کــه مــا بــه ابزارهــا 
و آزمایشــگاه هــای متفــاوت نیازمندیــم. بــه بیــان دقیــق تــر در 
رویکــرد کنــش گر-شــبکه )ANT( بــه جــای رفتن از ســطحی 
بــه ســطح دیگــر، از شــبکه ای بــه شــبکه دیگــر مــی رویــم. در 
بحــث مقیــاس بــه جــای تفــاوت مقیــاس هــا بایــد بــه ارتبــاط 
دو جانبــه توجــه کنیم. بــه عنــوان مثال در مســائل سیاســی اگر 
مــی گوییــم یــک فــردی دیــدگاه جهانــی دارد ایــن فــرد حتمــًا 
بایــد دیــدگاه منطقــه ای هــم داشــته باشــد. در واقــع جهانــی 
ــت اتصــاالت و  ــه مالکی ــاس نیســت بلک ــت مقی شــدن مالکی

ارتباطــات اســت.
ــک  ــن ی ــه رویکــرد م ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــور ب پروفســور الت
ــت  ــی اس ــرد تعامل ــک رویک ــه ی ــت بلک ــردی نیس ــرد ف رویک
ــن  ــی ای ــه اجتماع ــب در نظری ــه عجی ــک نکت ــه داد: ی ادام
ــی  ــزی محل ــک چی ــر ی ــه اگ ــی شــود ک ــه تصــور م اســت ک
ــی  ــن معن ــه ای ــی اســت ب ــر جهان اســت کوچــک اســت و اگ
ــع آوری  ــزار جم ــه اب ــی ک ــت. در صورت ــزرگ اس ــه ب ــت ک اس
داده هــا را فرامــوش کــرده ایــم. اشــتباه نظریــه اجتماعــی ایــن 
جاســت کــه وقتــی دربــاره فــرد صحبــت مــی کنــد او را از همه 
ــگاه کالن دچــار  ــن در ن ــد و همچنی اتصاالتــش جــدا مــی کن

ــی شــود. اشــتباه مشــابهی م

ــاره  ــم درب ــگاه دورکی ــن مســئله در ن ــت: مخصوصــاً ای وی گف
کل و جامعــه وجــود دارد. وقتــی ایــن جــدا شــدن اتفــاق افتــاد 
مکاتــب مختلــف بــه فکــر افتادنــد تــا چگونــه بــه ایــن ســؤال 
جعلــی پاســخ دهنــد و میــان فــرد و جامعــه آشــتی ایجــاد کنند. 
ــی کــردن  ــی و جهان ــر جهان ــک ام ــی کــردن ی ــد محل ــا بای م
یــک امــر محلــی را دوبــاره تعریــف کنیــم. در ایــن جــا دیــدگاه 
تــارد پیرامــون مفهــوم مونــاد اهمیــت دارد و دیدگاهــی متفاوت 

و منحصــر بــه فــرد اســت.
ــال توجــه  ــای دیجیت ــه دنی ــال ب ــوان مث ــه عن ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــش م ــا را افزای ــه فرده ــر چ ــت ه ــای اینترن ــد. در دنی کنی
ــال  ــن مث ــم. در ای ــم شــبکه را گســترش مــی دهی ــم داری دهی
چگونــه مــی تــوان نــگاه خــرد و کالن را از هــم جــدا کــرد؟ این 
مثــال بــه فهــم مفهــوم مونــاد کمــک مــی کنــد. یــا در مثالــی 
ــک دانشــگاه جمــع  ــه در ی ــرادی را در نظــر بگیریدک دیگــر اف
ــای  ــد و دانشــگاه ه ــی گردن ــط م ــم مرتب ــا ه ــوند و ب ــی ش م
ــاط  ــا هــم ارتب ــف ب ــز توســط شــبکه هــای مختل ــف نی مختل
برقــرار مــی کننــد. تــارد مــی خواســت بگویــد کــه اجــزای یک 
کل از خــود آن کل بــزرگ تــر هســتند و ایــن حــرف برخــالف 

ــج و مرســوم ماســت. ــدگاه رای دی
پروفســور التــور گفــت: بایــد رویکــرد و روشــی جدیــد در جامعه 
شناســی وارد کنیــم کــه مــی گویــد بــه جــای در نظــر گرفتــن 
افــراد جــدا از هــم بایــد هــم پوشــانی میــان آن هــا را در نظــر 
گرفــت. ماننــد تعاریــف مختلــف دانشــمندان از یک مفهــوم که 
مــا مــی آییــم بــه هــم پوشــانی دیــدگاه هــا و تعاریــف آن هــا 
توجــه مــی کنیــم. ایــن یعنــی مونادولــوژی کــه مــن مقالــه ای 
بــا ایــن موضــوع دارم کــه در آن بــه تفصیــل بــه ایــن مســئله 
پرداختــه ام. ایــن مســیری اســت کــه نمــی توانــم بگویــم تــا 

انتهــای آن پیشــرفته ام بلکــه در حــال پیشــبرد آن هســتم.
در ادامــه نشســت مســلم صلحــی راد بــه شــرح دیــدگاه هــای 
ــپس  ــت و س ــت پرداخ ــاره نشس ــور درب ــو الت ــور برون پروفس

ــخ داد. ــای دانشــجویان پاس ــه پرســش ه ــور ب پروفســور الت
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ــزارش گــــ

نشســت هــم اندیشــی و نقــد و بررســی کتــاب خواجــه نظــام 
الملــک طوســی و تــداوم فرهنگــی ایــران، نگاهــی انتقــادی به 
روایــت ســیدجواد طباطبائــی؛  کــه بــه همــت پژوهشــگاه علوم 
ــه  ــن جامع ــکاری انجم ــا هم ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس

شناســی ایــران برگــزار شــد.

ســید جــواد طباطبایــی بــه دنبــال تأســیس نظریه 
ای مــدرن بــرای فهــم ایــران اســت

داریــوش رحمانیــان، اســتاد تاریــخ دانشــگاه تهــران، در ابتــدا بــا 
اشــاره بــه اینکــه بایــد فرهنــگ نقــد و گفتگــو را در ایــران پدید 
بیاوریــم گفــت: بایــد نقدپذیــری، نقــد گفتــن و ادب نقــد را پدید 
بیاوریــم و ایــن هــم بــه صــورت تدریجــی اســت و تمریــن می 

خواهــد. متاســفانه مــا در ایــن زمینــه بســیار ضعیف هســتیم.
رحمانیــان گفــت: مــن شــاگرد دکتــر طباطبایــی بــودم امــا بــه 
ایشــان نقــد دارم. در آن زمــان کــه مــن شــاگرد ایشــان بــودم 
تنهــا کتــاب ایشــان کــه منتشــر شــده بــود، درآمــد فلســفی از 
اندیشــه سیاســی در ایــران بــود. مــن از ســالهای بســیار طوالنی 
ــن  ــچ وقــت ای ــودم و هی ــر ب ــی درگی ــر طباطبای ــروژه دکت ــا پ ب

درگیــری قطــع نشــده اســت.
ــی در  ــر طباطبای ــزود: دکت ــران اف ــگاه ته ــخ دانش ــتاد تاری اس
زمــان نوشــتن ایــن نســخه 51 ســال داشــته اســت و همانطــور 
ــم  ــن ه ــن مت ــد و ای ــی دارن ــا زندگ ــن ه ــد مت ــی دانی ــه م ک
بــرای خــودش زندگــی و تاریــخ جداگانــه از مولــف دارد و 
ــا  ــه م ــروژه و برنام ــی جــزو متفکــران صاحــب پ دکترطباطبای
اســت. مــا دو گونــه متفکــر داریم؛ افــرادی کــه دســتگاه فکری 
ندارنــد، ماننــد ژیــژک. امــا افــرادی کــه دســتگاه فکــری دارنــد، 
ماننــد گادامــر. آقــای طباطبایــی در رابطــه بــا پــروژه اش آثــار 
متفاوتــی نوشــته اســت و نقــد از او فقــط با نقــد یک اثــر ممکن 
ــد ایــن  ــم بای ــاب را نقــد بکنی ــم ایــن کت نیســت، اگــر بخواهی
کتــاب را در رابطــه بــا آثــار دیگــر ایشــان نقــادی کنیــم چــرا که 

اینهــا بــه صــورت زنجیــره ای بــه هــم پیوســته انــد.
وی گفــت: مســئله طباطبایــی، مســئله ایران اســت ایــن چیزی 
اســت کــه او را از خیلــی هــا متفــاوت مــی کنــد. تمــام هــدف 
ــاره  ــل فیلســوفانه درب ــود ایشــان تام ــر خ ــه تعبی ــالت او ب تام
ــال  ــل دنب ــن تام ــرای ای ــران اســت و ب ــام ای ــه ن مســئله ای ب
تجهیــزات نظــری، روشــی و مفهومــی اســت. اگــر تمــام آثــار 
ــروژه اش  ــا پ ــاط ب ــه در ارتب ــد ک ــی بینی ــد م ــان را ببینی ایش
ــش  ــه هدف ــت ک ــری اس ــازد. او متفک ــزار بس ــد اب ــی خواه م
ــه  ــم ب ــران، آن ه ــم ای ــرای فه ــدرن ب ــه ای م ــیس نظری تاس
شــکل تاریخــی اســت. نــه ایــران معاصــر بلکــه ایــران در کل 
تاریخــش. تمــام اثــرات دکتــر طباطبایــی حکایــت از یــک نــوع 
خــالء، بــن بســت و کمبــود ... دارد. بارهــا در همیــن کتــاب بــه 
وضعیــت سســت تاریــخ نــگاری و فلســفه در ایــران اشــاره مــی 
کنــد و خــودش اقــرار مــی کنــد کــه مــن در حــد تــوان خــودم 
ــا  ــم، ام ــه ای را مطــرح بکن ــه نظری ــم ک ــی کن ــالش م دارم ت
بارهــا اشــاره مــی کنــد کــه وضعیــت علــوم انســانی بــه گونــه 

ــه مــن اجــازه بیشــتر نمــی دهــد. ای اســت کــه ب
رحمانیــان افــزود: بنابرایــن دکتــر طباطبایــی بــه وضعیــت علوم 
انســانی در ایــران یــک نــگاه آســیب شناســانه دارد کــه بســیار 
مهــم اســت. در کتــاب خواجــه نظــام الملــک دغدغــه ایشــان 
ــه ایجــاد  ایــن اســت کــه مفهــوم هایــی بســازد کــه منجــر ب
چارچــوب نظــری بــرای تدویــن یــک نظریــه عمومــی و فراگیر 
بــرای تاریــخ بشــود. تاثیرپذیــری او از ذهنیــت شــرق شناســانه 
در برخــی جاهــا مشــهود اســت اما وابســتگی نیســت و اســارت 

در چارچــوب زهنیــت هــای شــرق شناســانه در او نمــی بینیــم. 
طباطبائــی اســیر آن قالــب هــا و دوگانگــی ســازی هــا نیســت.

ــی در  ــن مفهوم ــه داد: م ــران ادام ــگاه ته ــخ دانش ــتاد تاری اس
نقــد کاتوزیــان مطــرح کــردم کــه بــه نظــرم مهــم بــود، شــرق 
شناســان بومــی و شــرق شناســان وطنــی اصطالحاتــی اســت 
ــی  ــه کار م ــران ب ــمندان ای ــی از اندیش ــرای برخ ــن ب ــه م ک
بــرم. معتقــدم کــه برخــی نظریــه پردازنماهــا داریــم کــه اســیر 
ذهنیــت شــرق شــناختی انــد یعنــی دوگانــه شــرق و غــرب را 
ــی  ــگاه م ــک کل ن ــتی و ی ــه هس ــه مثاب ــر، ب ــه جوه ــه مثاب ب
ــد. یعنــی درکشــان از شــرق و غــرب یــک  کننــد و مــی پذیرن
درک آنتولوژیــک اســت. یکــی از ایــن شــرق شناســان بومــی 
ــان یــک  ــران در روایــت کاتوزی ــان اســت. تاریــخ ای مــا کاتوزی
کل یــک تکــه اســت و هیــچ تفــاوت هایــی بیــن دوره هــای 
ــن  ــی ای ــه طباطبای ــی ک ــی شــود در صورت ــده نم ــف دی مختل
ــران  ــد در درون ای ــه نیســت. طباطبایــی کوشــش مــی کن گون
ــرق  ــه ش ــران ک ــتمرار ای ــوم اس ــی مفه ــد. طباطبائ بیاندیش
شناســان بــه وجــود آوردنــد را وام مــی گیــرد، منتهــا بــه صورت 

ــد. ــی کن ــه از آن اســتفاده م نقادان
ــداوم در  ــادآور شــد: یکــی از مفاهیــم دکتــر طباطبایــی ت وی ی
ــه  ــد ک ــی گوی ــه درســتی م ــی ب ــر طباطبای ــران اســت. دکت ای
شــرق شناســان از آنجایــی کــه حــوزه مطالعــات شــان از زبــان 
و ادبیــات شــکل گرفتــه اســت اســتمرار تاریــخ را هــم براســاس 
اســتمرار زبــان و ادبیــات فارســی روایــت مــی کننــد، بعــد از آن 
بــه ُکربــن مــی رســد. اســتمرار و پیوســتگی بــه روایــت کربــن 
در حــوزه اندیشــه فلســفی اســت نــه زبــان و ادب فارســی. بــه 
ســخن دیگــر کربــن مطالعــه شــرق شناســان را تکمیــل مــی 
کنــد. دکتــر طباطبایــی نمــی گویــد کــه اینهــا را مــن نفــی می 
کنــم و ایــن را یکــی از کشــف هــای خــود مــی دانــد و معتقــد 
اســت کــه اســتمرار ایــران دربُعــد اندیشــه سیاســی ایرانشــهری 
مغفــول مانــده اســت و مــن ایــن را از ایشــان مــی پذیــرم. ایــن 
پیــام محــوری ایــن کتــاب و کتابهــای دیگــر طباطبایی اســت. 
امــا ایــن ســخن بــه اینجــا ختــم نمــی شــود طباطبایــی مــی 
ــم  ــرای فه ــه ای ب ــن نظری ــم در راه تدوی ــر بخواهی ــد اگ گوی
ــن اســت  ــم شــرطش ای ــران گام برداری منطــق و تحــوالت ای
ــم و  ــی ببری ــات ادب ــوزه تتبع ــی را در ح ــون ادب فارس ــه مت ک

کوشــش کنیــم جوهــر اندیشــه آنهــا را بــه ویــژه در بُعد اندیشــه 
سیاســی دریابیــم. ایشــان مــی گویــد تــداوم و اســتمرار هســت 
امــا تــداوم در زوال اســت کــه یــک چیــز پارادوکســیکال اســت. 
ــن  ــم ای ــد کنی ــی او را نق ــم طباطبای ــر در درون پارادای ــا اگ ام
تناقــض، تناقــض بامعنایــی اســت. چــون توضیــح مــی دهــد 
و اتفاقــا سیاســت نامــه خواجــه را نخســتین متنــی مــی دانــد و 
بلکــه اساســی تریــن متنــی مــی دانــد کــه ایــن مفهــوم تــدوام 

ــی دهــد. در زوال را  نشــان م
رحمانیــان تصریــح کــرد: تاریــخ در کشــور مــا یکــی از منحــط 
تریــن رشــته هــای علــوم انســانی اســت. مــا در ایــران منطــق 
ــا و  ــا در روش ه ــفانه م ــم. متاس ــون نداری ــاره مت پژوهــش درب
ــتیم.  ــف هس ــیار ضعی ــی بس ــن پژوهش ــای مت ــوب ه چارچ
ــه تاریــخ اندیشــه هــم بســیار ضعیــف  در تحقیقــات مربــوط ب
هســتیم و مــی تــوان گفــت اصــال آن را نداریــم. دکتــر 
ــخ  ــد تاری ــی خواه ــه م ــت ک ــن اس ــش ای ــی ادعای طباطبای
اندیشــه بنویســد، امــا آیــا ایشــان روش و مقدمــات ایــن کار را 
دارد؟ در تاریــخ نویســی مــا یــک ژانــر بــه نــام تاریــخ فکــری 
داریــم کــه خــود تاریــخ، موضــوع آن اســت و متاســفانه در ایران 
آن را نداریــم. هماننــد آنکــه تاریــخ اجتماعــی نداریم. متاســفانه 
اینهــا را نداریــم بلکــه نمــی دانیــم کــه نداریــم و ایــن ضعــف، 
ــم و  ــی عل ــف عموم ــه ضع ــت، بلک ــی نیس ــف طباطبای ضع
پژوهــش در ایــران اســت و مهمتــر از همــه مــا تاریــخ مفهومی 

ــم. ــران نداری در ای
اســتاد تاریــخ دانشــگاه تهــران گفــت: مــا نســبت بــه کارگرفتن 
ــار  ــم دچ ــت نکنی ــی دق ــم و وقت ــی کنی ــت نم ــم دق مفاهی
ــی  ــویم، یعن ــی ش ــی م ــان پریش ــام زم ــه ن ــکل ب ــک مش ی
ــد  ــه مــن در ایــن تردی ــردن واژه هــا. البت ــه کار ب ــی ب ناهمزمان
ــی،  ــدت مل ــم وح ــود مفاهی ــا می ش ــک معن ــه ی ــه ب ــدارم ک ن
وحــدت ســرزمینی و ... را در مــورد بخــش هایــی از تاریــخ مــا 
و کنشــگران آن بــه کار بــرد. آگاهــی تاریخــی ملــی در ایــران 
دوره باســتان ذیــل مفهــوم ایــران پدیــد آمــده بــوده، امــا اینکــه 
بگوییــم کــه آرمــان خواجــه نظــام الملــک وحــدت ســرزمین 
ــل مناقشــه اســت.  ــی قاب ــه نظــرم خیل ــوده اســت، ب ــران ب ای
ــد در فضایــی  ــال او دارن ایــن درســت اســت کــه خواجــه و امث
کــه زیــر تســخیر روایــت شــکوه منــد فردوســی قــرار گرفتــه 
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زیســت مــی کننــد. فردوســی یکــی از عجایــب تاریــخ بشــریت 
ــم  ــد متاســف باشــیم کــه درســت تامــل نکردی ــا بای اســت. م
ــه  ــد چگون ــه ظهــور کــرده اســت و بع ــده چگون ــن پدی ــه ای ک
در تاریــخ کار کــرده اســت. امــا تردیــد دارم کــه بگویــم خواجــه 
آرمانــش وحــدت ســرزمینی ایران بــوده اســت. البتــه طباطبایی 
ایــن را نمــی گویــد و هــدف ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بگوید 
خواجــه نظــام الملــک آگاه شــده بــود کــه بازگشــت ناممکــن 
ــه ایشــان  ــن ب ــه م ــی اســت ک اســت. اینجــا یکــی از نقدهای
دارم. طباطبایــی بــه شــدت تاریــخ را هگلــی مــی بینــد. خواجــه 
جــزو کســانی اســت کــه آگاه بــه ایــن شــده اســت کــه جهــان 
دگرگــون شــده اســت و بازگشــت بــه اندیشــه ایــران شــهری 
ــام فــره ایــزدی و شــاهی  باســتانی کــه کانونــش مفهومــی بن

آرمانــی اســت ممکــن نیســت.
وی گفــت: سیاســت نامــه بیانگــر ایــن اســت کــه بازگشــت بــه 
آن آرمانشــهر ناممکــن اســت. اینجاســت کــه ایشــان مفهــوم 
وجــدان نگــون بخــت ایرانــی را ســاخته اســت و معتقــد اســت 
کــه مــا بایــد بــر اســاس ایــن نظریــه منطــق تحــول ایــران را 
بســازیم و جــز ایــن راهــی نداریــم و عمــال وارد بحــث تاریــخ 
ــت  ــن وضعی ــا از ای ــت م ــرون رف ــت. راه ب ــده اس ــی ش اخالق
ــن  ــی ای ــاس پدیدارشناســی روح هگل ــر اس ــه ب ــن اســت ک ای
وضعیــت را فهــم و عــالج کنیــم. ایشــان در واقــع تاریــخ را بنــا 
بــر مفروضــات اندیشــه فهم مــی کنــد و تاســیس یک اندیشــه 
جدیــد را راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت مــی دانــد و در واقــع 
طباطبایــی در اینجــا بــه عنــوان یــک منجــی اســت و معتقــد 

اســت کــه راه را مــن پیــدا کــرده ام.
رحمانیــان در پایــان گفــت: ادعاهــای دکتــر طباطبایــی مــن را 
بــه یــاد افــرادی مــی انــدازد کــه بــه دنبــال علــت العلــل بــرای 
تاریــخ ایــران هســتند. طباطبایــی مدعــی تبییــن تاریــخ ایــران 
ــود  ــی ش ــی نم ــک عامل ــه ت ــت ک ــش نیس ــا حواس ــت، ام اس
تاریــخ یــک جامعــه و منطــق تحــوالت آن را فهــم کــرد. مــن 
معتقــدم کــه مــا بایــد منطــق دوره منــدی تاریخمــان را اصالح 
و نــو بکنیــم و بــر اســاس تاریــخ اجتماعــی، اقتصــادی و ... آن را 
دوره بنــدی کنیــم. مــن دوگانــه ایــران بعــد از اســالم و قبــل از 
ــه دوره  ــم. بلک ــی دان ــی نم ــدارم و آن را کاف ــول ن اســالم را قب
ــی  ــر م ــران را بهت ــخ ای ــه ای تاری ــران و دوره قبیل ــی ای خاندان
دانــم. پــس بنابرایــن طبــق این فــرض اعتقــاد نــدارم کــه دوره 
تاریــخ باســتانی مــا یــا تاریــخ خاندانــی مــا بــا ساســانیان تمــام 
می شــود، بلکــه آخــر تاریــخ باســتان، پایــان ســلجوقیان اســت 
و دوره بعــدی تاریــخ یعنــی تاریــخ قبیلــه ای مــا آغــاز می شــود. 
آقــای طباطبایــی بــه دلیــل اینکــه هگلــی بــه تاریــج نــگاه می 
ــدگاه  ــن دی ــه ای ــد ب ــت هرچن ــته اس ــود بس ــر خ ــد راه را ب کن

نزدیــک شــده اســت.

از اندیشــه سیاســی تــا اندیشــه اجتماعــی/ تاریخ 
مــدرن تاریــخ ســوژگی اســت

رحیــم محمــدی اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه امــام حســین 
در نشســت هــم اندیشــی و نقــد و بررســی کتــاب خواجــه نظام 
الملــک طوســی و تــداوم فرهنگــی ایــران، نگاهــی انتقــادی به 
روایــت ســیدجواد طباطبائــی؛  کــه بــه همــت پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بــا همــکاری انجمــن جامعــه 
شناســی ایــران برگــزار شــد، ســخنرانی را خــود بــا موضــوع »از 
ــه کــرد و گفــت:  ــا اندیشــه اجتماعــی« ارائ اندیشــه سیاســی ت
ــک«  ــاب »خواجــه نظام المل ــی پیــش از کت ســیدجواد طباطبای
کتــاب »درآمــدی فلســفی در تاریــخ اندیشــه سیاســی در ایران« 

را نگاشــته و ایــن دو کتــاب مکمــل یکدیگــر هســتند.
ــاره تجــدد و مفاهیــم  ــا اشــاره بــه پــروژه کاری خــود درب وی ب
کلیــدی در آن شــامل تحــول، اســتقرار و تجــدد جامعــه ایرانــی 
افــزود: زمانــی کــه ســیدجواد طباطبایــی کتــاب »تاریخ اندیشــه 

ــه مــا تدریــس می کــرد ایــن پرســش  سیاســی در ایــران« را ب
بــه صــورت مبهــم در ذهــن مــا بــود کــه ســخنان طباطبایــی 
اگــر اندیشــه اجتماعــی اســت پس اندیشــه سیاســی چیســت؟ و 

درواقــع ایشــان بــه مــا اندیشــه سیاســی درس مــی داد.
وی ادامــه داد: خواجــه نظام الملــک در مرحلــه ای از تاریــخ 
ــران  ــل از او متفکــران بزرگــی در ای ــع شــده کــه قب ــران واق ای
ماننــد خوارزمــی، ابونصــر فارابی، ابوالحســن عامری نیشــابوری، 
ابن ســینا و ... دربــاره مفهــوم ایران زمیــن ســخن گفتــه 
ــردم  ــه ک ــی را مطالع ــاب طباطبای ــه کت ــی ک ــن زمان ــد. م بودن
ــدر  ــد اینکــه نظــام الملــک چق ــه پرســش هایی رســیدم مانن ب
ــح از اندیشــه  ــل و صحی ــق و کام ــی دقی توانســته اســت روایت
ــان  ــن می ــد؟ در ای ــه نمای ــا ایرانشــهری( ارائ ــران )ی سیاســی ای
تفــاوت خواجــه نظــام و ابــن خلــدون چیســت؟ همانطــور کــه 
ــا  ــدارد، ام ــران ن ــا ای ــدون نســبتی ب ــم ابن خل پیشــتر هــم گفت
طباطبایــی بــه ایــن موضــوع التفاتی نــدارد. ایــن در حالی اســت 
کــه خواجــه نظام الملــک از میــان اندیشــه، زبــان و فکــر ایرانــی 

ــده اســت. ــرون آم بی
محمــدی بــا طــرح دو ســوال دیگــر مبنــی بــر اینکــه اهمیــت 
و جــدی بــودن اندیشــه نظــام الملــک چقــدر اســت؟ و چقــدر 
اندیشــه سیاســی ایرانشــهری را نمایندگی می کند؟ و پیشــینیان 

ــا  ــک و تعامــل آنه و معاصــران و پســینیان خواجــه نظــام المل
چگونــه بــوده اســت؟ گفــت: زمانــی خواجــه نظام الملــک کتاب 
ــتی و  ــران سس ــخ ای ــه در تاری ــد ک ــت نامه را می نویس سیاس
فتــرت آغــاز شــده و نــگارش ایــن کتــاب هــم نمی توانــد کاری 
ــد.  ــوالن رخ می ده ــه مغ ــت حمل ــرده و در نهای ــش ب را از پی
ــک  ــام المل ــیدن خواجه نظ ــاز اندیش ــا آغ ــان ب ــن همزم بنابرای
بــه ســیرت پادشــاهان ایرانــی سســتی در تاریــخ سیاســت ایران 

آغــاز شــده اســت.
بــه گفتــه وی، نظام الملــک بیــن دســتگاه فکــری خلیفگــی و 
شــاه آرمانی ایســتاده بــود. آنگونــه کــه فردوســی از امتــزاج ســه 
عنصــر ترکــی، تــازی و ایرانــی حــرف می زنــد و بــه بحــران در 
ــران اشــاره می کنــد، خواجــه نظام الملــک ایــن ســه عنصــر  ای
را تثبیــت می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن موضوعــی 
در تحلیــل طباطبایــی وجــود نــدارد. در حالــی کــه فردوســی به 
ــه  ــک ب ــه نظام المل ــرد خواج ــر می ک ــران فک ــازی و بح جداس
ــای  ــث در تحلیل ه ــن مباح ــب می اندیشــد و ای ــق و ترکی تلفی
ــه  ــتر ب ــه او بیش ــرا ک ــت چ ــول اس ــی مغف ــیدجواد طباطبای س
ــی را  ــه  سیاس ــی در اندیش ــه تاریخ نویس ــت ک ــن اس ــال ای دنب

انجــام دهــد. خواجــه نظــام بــه تعبیــر ریچــارد فــرای در آخرین 
مراحــل عصــر زریــن فرهنــگ ایرانــی می زیســت و بــه تــداوم 

آن مــدد رســاند.
وی در ادامــه گفــت: فرامــوش نکنیــم، تاریــخ مــدرن بــا تاریــخ 
ســوژه آغــاز شــده اســت، تاریــخ ایــران مــدرن هــم بــا تاریــخ 
ــه  ــخ »اندیش ــت. تاری ــته اس ــته و وابس ــی پیوس ــوژه  ایران س
سیاســی« یــک جائــی بــه تاریــخ »اندیشــه اجتماعــی« 
ــی  ــر اجتماع ــه ام ــی ب ــه اجتماع ــت. اندیش ــده اس ــل ش تبدی
ــج  ــه نتای ــد، ب ــوژگی می اندیش ــوژه و س ــه س ــد، ب ــر می کن فک
و پیامدهــای ســوژگی می اندیشــد. در واقــع نتیجــه و محصــول 
ــا  ــود، ام ــهریاری ب ــی ش ــه سیاس ــی و اندیش ــفه سیاس فلس
نتیجــه اندیشــه اجتماعــی و ســوژگی، حقــوق انســان و آزادی و 
شــهروندی و قانــون و برابــری و دموکراســی و سیاســِت مــدرن 
ــْه  ــی اندیش ــت تاریخ ــتـ  وـ پیوس ــن گسس ــر ای ــت. اگ اس
درســت درک نشــود، بــرون رفتــی بــر وضــع کنونــی ایــران هم 

ــت. ــور نیس متص
محمــدی افــزود: تاریــخ شــهریاری خیلــی وقتهــا پیــش آغــاز 
شــده بــود و بــا آن اتفاقــات بســیار بزرگــی هــم رخ داد و 
امپراطوریهــا شــکل گرفتنــد و تــا جایــی هــم پیــش آمــد، امــا 
آنچــه کــه تــازه آغــاز شــده اســت تاریــخ ســوژه اســت، عصــر 

ــی از  ــک جائ ــی اســت. ی ــر اجتماع ــوژگی اســت، عصــر ام س
ــگ شــد و  ــرای اندیشــه سیاســی تن ــا ب ــم ج ــران ه ــخ ای تاری
اندیشــه اجتماعــی ظهــور کــرد، اندیشــه  اجتماعــی گسســت در 

ــود. ــدن »معاصــرت و تجــدد« ب ــد آم ــران و پدی ــخ ای تاری
ــرت  ــا معاص ــرد:  ام ــد ک ــین تاکی ــام حس ــگاه ام ــتاد دانش اس
ــه  ــت ک ــران اس ــخ ای ــدوده ای از تاری ــرت مح ــت؟ معاص چیس
ســوژه ایرانــی پدیــدار شــد، ســوژه ایرانــی متولــد شــد. ســوژگی 
در کانــون اندیشــه اجتماعــی مــدرن قــرار دارد. ســوژگی مــا را وا 
مــی دارد بــه »امــر اجتماعــی« بیندیشــیم و »امــر سیاســی« را 
در ذیــل امــر اجتماعــی درک کنیــم.  شــما را در ایــن خصــوص 
بــه خوانــدن )جامعــه قدرتمنــد و دولــت ضعیــف، نوشــته جوئل 
ــا  ــا معاصــرت را نمی شناســیم، م ــم. م ــه می کن میگــدال( حوال
ــدد  ــم تج ــا نمی توانی ــیم، م ــرت را بیندیش ــم معاص نمی توانی
ایرانــی را بیندیشــیم. معاصــرت زیــر مفاهیــم ایدئولــوژی 
ــرت  ــه معاص ــیدن ب ــت. اندیش ــده اس ــون ش ــت مدف و سیاس
حداقــل دو نــوع امــکان می طلبــد: یکــی رهــا شــدن از مفاهیــم 
ــا  ــدن ب ــوس ش ــری مأن ــت. دیگ ــت اس ــوژی و سیاس ایدئول
مفاهیــم علــوم اجتماعــی و معرفت هــا و فلســفه مــدرن اســت، 
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ــوم  ــم، عل ــا عقــل خویــش بیازمایی ــو را ب ــم ن ــن مفاهی ــد ای بای
اجتماعــی و فلســفه مــدرن ایــن مفاهیــم و ایــن امکانهــا را در 

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــار م اختی
وی در ادامــه افــزود: در کانــون اندیشــه  سیاســی قدیــِم ایــران 
»شــهریاری« قــرار داشــت. شــهریاری کدخــدای جهــان، شــاه 
شــاهان، خدایــگان، قبلــه عالــم، نگهبــان ُملــک و دیــن، مالک 
ــوژگی در  ــی س ــا وقت ــود. ام ــی االرض ب ــل اهلل ف ــاب و ظ الرق
ــد،   ــاز ش ــی آغ ــی اندیشــه ی اجتماع ــرد،  وقت ــور ک ــران ظه ای
ــاق  ــه مح ــم ب ــهریاری ه ــد، ش ــاز ش ــرت آغ ــی معاص وقت
رفــت. بــا ایــن حــال شــهریاری بــه ســادگی جــای خــود را بــه 
ــد.  ــی نمی کن ــه را خال ــپارد و صحن ــی نمی س ــه اجتماع اندیش
انقــالب مشــروطه کــه کردیــم، خواســتیم شــهریاری را مقیــده 
کنیــم، محــدود و مشــروطه کنیــم. امــا شــهریاری بالفاصلــه در 
شــکل نــو و در صــورت جدیــد و اینبار در شــکل ســلطنِت مدرِن 
پهلــوی بــه صحنــه بــاز گشــت. دوبــاره ســوژه بــه شــهریاری 
ــار  ــد، اینب ــد آم ــر پدی ــی دیگ ــار آورد، انقالب ــم فش ــدرن ه م
ــه مقدســی  ــه مقدســی کــوچ کــرد، در خان ــه خان شــهریاری ب
آشــیان گرفــت، کلماتــی معصــوم و زبانــی قدســی یافــت و آن 
خانــه مذهــب بــود، خانــه اخــالق بــود.  شــهریارْی اینجــا چــه 
سرنوشــتی پیــدا کــرده اســت؟ و چه خواهــد شــد؟ بایــد در اینها 
ــرت  ــود و در معاص ــوِن خ ــته ایم در اکن ــا نتوانس ــیم؟ م بیندیش
بیندیشــیم، موانــع بســیار جــدی اســت. شــهریاری به ســهولت 
ــا، از  ــار م ــا، از گفت ــی م ــا، از آگاه ــره م ــا، از خاط ــف م از عواط
عمــل مــا و از مناســبات و نهادهــای مــا کــوچ نمی کنــد. بلکــه 
ــد  ــا می مان ــد، ام ــوض می کن ــکل ع ــد، ش ــوض می کن ــا ع ج
ــا  ــد. ام ــکار می کن ــی و آزادی پی ــر اجتماع ــوژگی و ام ــا س و ب
ــه اســت و تاریــخ  ــان یافت ــه هــر حــال تاریــخ شــهریاری پای ب
ســوژگی و تاریــخ امــر اجتماعــی آغــاز شــده اســت، و هــر روز 
امــر اجتماعــی و ســوژگی فربــه  و فّنــان می شــوند، و در مقابــل 

ــد. ــت می کنن ــهریاری مقاوم ــی و ش ــر سیاس ام
محمــدی یادآورشــد: مــا چــرا امــروز بــی قــرار شــده ایم، چــرا 
اُلفــت خویــش را از کــف داده ایــم، چــرا مــدام در کار اعتــراض 
و مهاجــرت و جنبــش و انقــالب ایــم؛ اینهــا همــه پیامدهــای 
ــوژگی  ــت، س ــراری آورده اس ــی ق ــوژگی ب ــت. س ــوژگی اس س

ــان در  ــودِن انس ــع ب ــت. وض ــان« اس ــودِن انس ــی از ب »حالت
زمانــه ی مــدرن اســت. مثــال ســاده ای بزنــم تــا ایــن »وضــِع 

ــدرِن انســان« اندکــی روشــن شــود. ــودِن م ب
وی در پایــان گفــت: هــر انســانی در طــول عمــر خــود مراحلــی 
از بــودن دارد؛ زمانــی کــودک اســت، بعــد وارد نوجوانــی 
ــالی  ــد وارد میانس ــود، بع ــی می ش ــپس وارد جوان ــود، س می ش
ــن  ــک از ای ــر ی ــان در ه ــود. انس ــالی می ش ــری و کهنس و پی
ــته ها و  ــا و خواس ــاالت و نیازه ــوژی و ح ــودن بیول ــِل ب مراح
آرزوهــا و آگاهــی و افــکار و اعمالــش عــوض می شــود. شــبیه 
همیــن عــوض شــدِن انســاْن  در تاریــخ هــم رخ میدهــد، امــا 
ــه صــورت جمعــی رخ میدهــد. انســان ۷ هــزار ســال  ــار ب اینب
ــل  ــال قب ــزار س ــان 5 ه ــود،  انس ــطوره ای ب ــان اس ــل انس قب
وضعــی دینــی پیــدا کــرد، بعــد وضــع عقالنــی یافــت، بعــد بــه 
مرحلــه دیگــری رســید. ســوژگی وضــِع بــودِن انســان در تاریخ 
و در جامعــه اســت. انســان بــه واســطه ی بــودن در تاریــخ و در 
ــه ای  ــر زمان ــر دوری و در ه ــود و در ه ــوض می ش ــه ع جامع
ــودِن  ــِع ب ــا »وض ــد. م ــدا می کن ــدی پی ــودن جدی ــِع ب وض
امروزیــِن انســاْن« در تاریــخ و در جامعــه را ســوژگی می نامیــم 
و ایــن ســوژگی اقتضائــات و الزامــات و پیامدهــای خــاص خــود 

دارد. را 

مســلمانان، کتــاب مدونــی دربــاره تاریــخ اندیشــه 
سیاســی ندارنــد

فــرج اهلل علی قنبــری، عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده 
ــی  ــن الملل ــی - بی ــای علم ــر همکاریه ــی و مدی ــوم سیاس عل
ــات فرهنگــی  در نشســت  ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
»هــم اندیشــی و نقــد و بررســی کتــاب خواجــه نظــام الملــک 
طوســی و تــداوم فرهنگــی ایــران، نگاهــی انتقــادی بــه روایــت 
ســیدجواد طباطبائــی« کــه به همــت پژوهشــگاه علوم انســانی 
ــه شناســی  ــا همــکاری انجمــن جامع ــات فرهنگــی ب و مطالع
ــاب  ــلمانان کت ــا مس ــه م ــان اینک ــا بی ــد،  ب ــزار ش ــران برگ ای
ــاره تاریــخ اندیشــه سیاســی نداریــم گفــت: آنچــه  مدونــی درب
کــه بــه زبــان فارســی در ایــن بــاره منتشــر شــده بیشــتر آثــار 
ــت  ــوده اس ــرقین ب ــات مستش ــا و تحقیق ــی از کتاب ه اقتباس

کتــاب خواجــه نظام الملــک نیــز چیــزی جــز ترجمــان فارســی 
برداشــت ها و القائــات شرق شناســان نیســت.

ــدم  ــاب ع ــن کت ــی ای ــرادات اساس ــی از ای ــه داد: یک  وی ادام
ــال  ــور مث ــه ط ــن مباحــث اســت و ب ــه ای ــود مســتندات ب وج
ــاره نظام الملــک و  مباحثــی کــه در فصــل نخســت کتــاب درب
یــا در فصــل دوم دربــاره اندیشــه ایــران شــهری بیــان می شــود 
هیچ کــدام ارجاعــی نــدارد. لــذا ایــده و اندیشــه ایرانشــهری کــه 
ــر  ــاب از نظ ــا کت ــت ام ــب اس ــده از آِن گی ــرح ش ــران ط در ای

ــل بررســی اســت. ــودن قاب ــد و علمــی ب اروش من
ــاره  ــده درب ــرح ش ــث مط ــه مباح ــاره ب ــا اش ــری ب ــی قنب عل
ــناس  ــن ایران ش ــت: ای ــب گف ــوی گی ــی از س اندرزنامه نویس
ــل  ــش ح ــه هدف ــد ک ــک می گوی ــه  نظام المل ــاره خواج درب
ــت.  ــی اس ــت سیاس ــالم و واقعی ــان اس ــی می ــردن دوگانگ ک
بعدهــا همیلتــون شــاگرد وی همیــن اندیشــه را تکــرار می کنــد 
و اساســا بنیانگــذار اندیشــه ایرانشــهری، گیــب اســت چــرا کــه 
ــتی  ــه زرتش ــی از اندیش ــی ترکیب ــاد دارد اندرزنامه نویس او اعتق
ــاب  ــی در کت ــه طباطبای ــب اســت ک ــانیان اســت و جال و ساس
ــن منظــر  ــد و از ای ــی نمی ده ــتنادات ارجاع ــن اس ــه ای ــود ب خ

ــرد. ــی ک ــی او را بررس ــت علم ــد صداق می توان
ــی  ــیدجواد طباطبای ــاب س ــزود: کت ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس  ای
بــه ســوانح زندگــی خواجــه نظــام، اندیشــه ایرانشــهری، 
ــی  ــر تبارشناس ــا اگ ــردازد ام ــران و ... می پ ــی ای ــداوم فرهنگ ت
ــا مطــرح  ــرای م ــیاری ب ــواالت بس ــم س اندرزنامه نویســی کنی
می شــود از جملــه اینکــه آیــا می تــوان منبــع اندرزنامه نویســی 

ــت. ــان دانس را ایرانی
ــاب سیاســت نامه  ــه کت ــد کــه ب ــه نظــر می آی  وی ادامــه داد: ب
ــه  ــت های اضاف ــرگ او یادداش ــس از م ــک پ ــه نظام المل خواج
شــده اســت چــرا کــه فصــول ایــن کتــاب بــا یکدیگــر هارمونی 
ــن  ــکالت ای ــر از مش ــی دیگ ــتند. یک ــم وزن نیس ــته و ه نداش
کتــاب نیــز ایــن اســت کــه خواجــه نظــام تمــام مســایل منفــی 
ــاح را افســانه  ــد کشته شــدن کنــدری و حســن صب ــخ مانن تاری
ــوان  ــی را می ت ــه سیاس ــول اندیش ــا اف ــد و از همین ج می دان
ــا  ــه ب ــه در رابط ــی ک ــذا بحــث های ــرد. ل ــاهده ک در کار او مش
افــول و زوال اندیشــه مــی شــود بحــث هــای جدیــدی نیســتند 
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ــی آن را  ــل از طباطبای ــال قب ــل 100 س ــرقین حداق و مستش
مطــرح کــرده انــد.

ــدرز  ــه ان ــبت ب ــا نس ــد: م ــادآور ش ــان ی ــری در پای ــی قنب عل
ــری  ــک بازنگ ــد ی ــس نیازمن ــه نوی ــت نام ــی و سیاس نویس
هســتیم و الگــو گرفتــن از ســنت خودمــان مــی توانــد راهگشــا 
باشــد. کــه اگــر ایــن بازنگــری بشــود اندیشــه زوال اندیشــه ای 
قابــل تامــل مــی شــود. بــه نظــرم کتــاب طباطبایی ترجمــه ای 
ــه اگــر  ــن زمین جــز نوشــته هــای مستشــرقین نیســت و در ای

ــه مستشــرقین اســت. ــع ب ــم درواق ــرادی بگیری ای

ــاب  ــت در کت ــوری دول ــکل گیری تئ ــه ش دغدغ
ــود دارد ــی وج طباطبای

ــن نشســت ســخنرانی  ــه ای ــز در ادام ــرادی نی ــی م محمــد عل
خــود را بــا عنــوان نقــد پدیدارشناســانه کتــاب خواجــه 
ــت:  ــرد و گف ــه ک ــران ارائ ــی ای ــداوم فرهنگ ــک و ت نظام المل
نقــد پدیدارشناســانه بــه نویســنده کمــک می کنــد کــه مفاهیــم 
پنهــان متــن را بیشــتر شــرح دهــد. از ایــن منظــر مــا بایــد بــا 

ــرا  ــم آن ــا بتوانی ــم ت ــی کنی ــی همدل ــروژه ســیدجواد طباطبای پ
ارتقــا دهیــم ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب منتقــدان 

کتاب هــای او بــا وی همدلــی ندارنــد.
 وی ادامــه داد: آنگونــه کــه از ســوی منتقدیــن مطــرح می شــود 
ــر  ــران دیگ ــش را از متفک ــام مفاهیم ــی تم ــیدجواد طباطبای س
ــده خــود را  ــا ای اخــذ نکــرده بلکــه تغییراتــی در آنهــا رخ داده ت
شــرح دهــد. در دوره مشــروطه تاکنــون ایــده دولــت در ایــران 
شــکل نگرفتــه و دغدغــه شــکل گیری تئــوری دولــت یکــی از 
مفاهیمــی اســت کــه در متــن کتاب هــای طباطبایــی مشــاهده 
ــل  ــهری را در مقاب ــده ایرانش ــد ای ــعی می کن ــود و او س می ش
ــی  ــی در بســتر مباحث ــه طباطبای خلیفه گــری نشــان دهــد البت
کــه روشــنفکران فرانســوی ماننــد الجابــری مطــرح می کننــد 

ــد. ــرح می کن ــان ط ــش را بی مفاهیم
وی در پاســخ بــه اینکــه  ریشــه هــای تفکــر طباطبایــی 
ــوی  ــس فرانس ــی در کانتک ــای طباطبای ــت: آق ــت؟ گف کجاس
بحــث مــی کنــد البتــه نــه خــود فرانســویان بلکــه اعرابــی  کــه 
در فرانســه کار مــی کننــد. مانننــد محمــد آرگــون، الجابــری و 
ــد  ــه ان ــکل گرفت ــه در فرانســه ش ــتند ک ــی هس ــا اعراب ... اینه
ــت  ــد آدام ب ــی دهن ــس م ــا آن رفرن ــه ب ــی ک ــن آدم و مهمتری

ــت. اس
ایــن نویســنده و پژوهشــگر در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــتوار نیس ــچ پایــه ای اس ــی ایرانیــان روی هی تاریخ نویس
ــد براســاس  گفــت: طباطبایــی معتقــد اســت تاریخ نویســی بای

بنیان هــای نظــری شــکل بگیــرد در غیــر ایــن صــورت تاریــخ 
ــکل  ــفه ش ــر فلس ــر او اگ ــن از منظ ــود، بنابرای ــانه می ش افس
نگیــرد تاریخ نویســی هــم صــورت نخواهــد کــرد. اندیشــه یک 
نــوع عمــل اســت پــس تــا زمانــی کــه کســی  عمــل مــی کند 
ــه  ــوان گفــت کــه انحطــاط اندیشــه اســت. امــا چگون نمــی ت
مــی توانیــم اندیشــه هایمــان را بفلســفیم؟ چــرا کــه فلســفه در 

ــت. ــی اس ــاق فراموش ــران در مح ای
وی در ادامــه گفــت: اگــر فــردی بخواهــد تاریــخ بنویســد ابتــدا 
بایــد فلســفه تاریــخ بنویســد درواقــع یــک مــن تاریخــی مــان 
ــم در  ــن را نمــی توانی ــن م ــا ای ــروز م ــا ام مشــخص شــود. ام
خودمــان بخوانیــم و بــه شــرطی مــی شــود ایــن کار را کــرد که 

ابتــدا فلســفه در مــا بوجــود بیایــد.
ــون  ــا تاکن ــه م ــت ک ــر اس ــن منظ ــرادی، از همی ــه م ــه گفت ب
نتوانســته ایم آثــاری چــون شــاهنامه، حافــظ و ... را مــورد تأمــل 
فلســفی قــرار دهیــم چــرا کــه باید تــالش مــا برایــن باشــد که 
پــروژه خــود را براســاس »مــن« بازتعریــف کــرده و بــه دنبــال 

طــرح مباحــث سیاســی از ایــن موضــوع نباشــیم.

طباطبایــی در تاریخ نــگاری خــود از مفاهیــم 
می کنــد اســتفاده  ایدئولوژیــک 

ســید جــواد میــری در نشســت »هــم اندیشــی و نقــد و بررســی 
کتــاب خواجــه نظــام الملــک طوســی و تــداوم فرهنگی ایــران، 
ــه  ــه ب ــی« ک ــت ســیدجواد طباطبائ ــه روای ــادی ب ــی انتق نگاه
ــا  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش هم
همــکاری انجمــن جامعــه شناســی ایــران برگــزار شــد، ابتــدا با 
اشــاره بــه مقولــه قــوم در کتــاب ســید جــواد طباطبایــی گفــت: 
طباطبایــی در ابتــدای روایــت خویــش بــه روشــنی نمی گویــد 
کــه ایــن قــوم چــه قومــی اســت و آیــا مقصــود او از ایــن قــوم 
مجموعــه اقــوام ایرانــی هســتند کــه در تحلیــل تاریخــی ایران 
ــا  ــم قرن ه ــار ه ــی در کن ــت فرهنگ ــک هوی ــر ی ــی ب مبتن
ــان  ــوم در زب ــا ق ــد ی ــی ریخته ان ــن را پ ــران نوی ــته اند و ای زیس

ــای دیگــری دارد؟ طباطبایــی معن
ــل  ــی قاب ــگاه طباطبای ــه از ن ــر آنچ ــوی دیگ ــزود: از س  وی اف
ــوم  ــن مفه ــه او ای ــت ک ــت اس ــوم گسس ــت مفه ــل اس تام
ــی  ــد ول ــرار می کن ــا تک ــرکان باره ــی ت ــاع چیرگ ــا ارج را ب
پارادوکــس مفهــوم ایــن اســت کــه طباطبایــی از یــک ســو در 
مفهوم ســازی ادوار گسســت ایــران چیرگــی تــرکان را یکــی از 
ــه  آن گسســت ها برمی شــمارد ولــی وحــدت ایــران را منــوط ب
ــرداز ایــن  ــد و از قضــا خواجــه نظام الملــک را نظریه پ آن می دان
ــان دیگــر نشــانه های  ــه زب ــدارد ب گسســت ناگسســتنی می پن
نمی گوییــم  ـ  و  جهــت دار  تاریخ نــگاری  نوعــی  از  ژرف 

ــد. ــوج می زن ــی م ــت طباطبای ــکـ  در روای ایدئولوژی
وی بــا بیــان اینکــه طباطبایــی در جــای جــای کتــاب خــود بــه 
ــی  ــد گفــت: اصــرار طباطبای ــن اشــاره می کن مفهــوم ایران زمی
ــه  ــی آورد ک ــن شــائبه را به وجــود م ــن ای ــه مفهــوم ایران زمی ب
ــی  ــتیـ  اکنون ــم پرزنتیس ــش از مفاهی ــگاری خوی او در تاریخ ن
ــن گذشــته اســتفاده  ــرای تبیی ــکـ  ب ـ و جهــت دارـ  ایدئولوژی

می کنــد.
ــاله  ــی از مس ــیدجواد طباطبای ــی س ــه تلق ــاره ب ــا اش ــری ب  می
ــر  ــی ب ــداوم فرهنگــی مبتن ــت: مســاله ت ــداوم فرهنگــی گف ت
ــراز و  ــخ پرف ــتی از تاری ــد پلورالیس ــه و ض ــت مفردان ــک قرائ ی
ــن ســوال مطــرح می شــود  ــران اســت. در اینجــا ای نشــیب ای
ــه رو  ــا روب ــا تداوم ه ــا ب ــتیم ی ــداوم داش ــک ت ــا ی ــا م ــه آی ک
هســتیم؟ بــه زبــان دیگــر آیــا مســاله ایــران بــا یــک دیــدگاه 
ــر  ــاله دیگ ــا؟ مس ــا دیدگاه ه ــا ب ــردد ی ــد می گ ــفی تحدی فلس
مفهــوم زبــان ملــی اســت کــه طباطبایــی اصــرار دارد آن را بــه 
پیــش از مشــروطیت و دوران پیشــامدرن گســترش دهــد ایــن 
نکتــه مهــم قابــل بحــث و مناقشــه اســت و ربــط وثیقــی بــه 

ــی دارد. ــاهنامه فردوس ــی از ش ــش طباطبای خوان
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــات علمــی پژوهشــگاه عل  عضــو هی
ــت  ــز والی ــد اســت ت ــی معتق ــرد: طباطبای ــد ک فرهنگــی تاکی
فقیــه یــک پارادوکــس ملــی اســت کــه نــه حافــظ ملک اســت 
و نــه پاســدار دیــن و ایــن رویکــرد ماکیاولــی را از زبــان خواجــه 
ــد. در  ــان می کن ــرح ایرانشــهری بی ــب ط ــک و در قال نظام المل
بحــث از خواجــه نظام الملــک طباطبایــی بــه شــیوه فرمانروایــی 
ایرانیــان کــه مبتنــی بــر فردیــت و تمرکــز بــوده اشــاره 

می کنــد.
ــی  ــه طباطبای ــان اینک ــا بی ــه ب ــگاه در ادام ــتاد دانش ــن اس  ای
ــاره  ــان اش ــی ایرانی ــداری فرهنگ ــای پای ــه نیروه ــاب ب در کت
ــری  ــفی و نظ ــورت فلس ــه ص ــوم را ب ــن مفه ــا ای ــد ام می کن
شــرح نمی دهــد گفــت: همیــن موضــوع ایــن ابهــام را ایجــاد 
ــدون هیــچ  ــد کــه چنیــن مفهــوم بــس ســترگ چــرا ب می کن
پردازشــی رهــا شــده اســت. بــه زبــان دیگــر ایــن نیــرو از چــه 
جنســی اســت؟ نــژادی اســت؟ مذهبــی اســت؟ دینــی اســت؟ 
ــه  ــده بلک ــاب ش ــم پرت ــرو مبه ــن نی ــا ای ــان نه تنه ــن می در ای
مفهــوم پایــداری فرهنگــی نیــز مفهوم ســازی نشــده بلکــه مــا 

ــت. ــی اس ــه جنس ــوم از چ ــن مفه ــم ای نمی دانی
ــش  ــانی در بخ ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــات علم ــو هی  عض
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه مفهــوم وحــدت ســرزمینی 
ــار  ــود اظه ــرح می ش ــک مط ــه نظام المل ــوی خواج ــه از س ک
کــرد: آنچــه کــه طباطبایــی از آن در کتــاب بــا عنــوان وحــدت 
ــن  ــد ای ــاد می کن ــک ی ــه نظام المل ــگاه خواج ــرزمینی از ن س
ــه  ــا خواج ــا واقع ــه آی ــازد ک ــادر می س ــن متب ــه ذه ــوال را ب س
ــر  ــوم ب ــن مفه ــا ای ــرده ی ــی را درک می ک ــوم مل ــام مفه نظ
ــه  ــه آن را ب ــت ک ــی اس ــری طباطبای ــتگاه فک ــاخته از دس س
خواجــه تزریــق کــرده اســت و اگــر پاســخ بــه ایــن پرســش این 
باشــد کــه طباطبایــی ایــن مفهــوم را جعل کــرده آن را پرســش 
بنیادی تــر مطــرح می شــود و آن ایــن اســت کــه اساســا بنیــاد 
ــه  ــت ب ــتوار اس ــی اس ــه مبنای ــر چ ــی ب ــگاری طباطبای تاریخ ن
نظــر مــن در ایــن عرصــه مفاهیــم از جنس پیشــامدرن نیســتند 

ــوع معاصــر هســتند. بلکــه از ن
ــیـ   ــه ایران ــدی از دوگان ــی ج ــه بازخوان ــن ب ــری همچنی  می
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــواد طباطبای ــید ج ــر  س ــرکان در اث ت
ــردازش  ــرکان را پ ــی ت ــه ایران ــش دوگان ــی در کتاب طباطبای
نمی کنــد چــون در بســتر معاصــر هرکــدام از ایــن مفاهیــم بــار 
ــد و  ــدا کرده ان ــود پی ــی خ ــم تاریخ ــی از مفاهی ــی متفاوت معنای
ــن شــائبه  ــی ای ــرک ایران ــی از دوگانه ســازی ت اصــرار طباطبای
را به وجــود مــی آورد کــه مــا دربــاره نژادهــای متفــاوت ســخن 
می گویــم در حالــی کــه ایــن مفاهیــم یعنــی تــرک ایرانــی در 

http://mehrnews.com


صفحه 20 | شماره 21 | مرداد 96  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

ــرده  ــتیفاد می ک ــی را اس ــی گوناگون ــود معان بســتر تاریخــی خ
ــت. اس

ــاند و  ــان رس ــه پای ــش ب ــرح پرس ــا ط ــود را ب ــخنان خ وی س
ــادآور شــد: پرســش دیگــری کــه اینجــا مطــرح مــی شــود  ی
ایــن اســت کــه اگــر نظریــه شــاهی - آرمانــی بنیــادی تریــن 
عنصر اندیشــه سیاســی ایرانشــهری اســت نســبت ایــن بنیادی 
تریــن ایــده ایرانشــهری بــا ایــران معاصــر چیســت؟  حــال کــه 
فــره کیانــی، نســبت ایــران تــدوام نخواهــد داشــت؟ آیــا ایــن به 
ایــن معنــا اســت کــه احیــای نظــام شــاهی- آرمانــی تنهــا راه 

ــران اســت؟ پیــش روی ای

ــک  ــر ایدئولوژی ــک اث ــی بیشــتر ی ــاب طباطبای کت
ــا علمــی اســت ت

ــت  ــالمی در نشس ــگاه آزاد اس ــتاد دانش ــی اس ــن محدث حس
»هــم اندیشــی و نقــد و بررســی کتــاب خواجــه نظــام الملــک 
طوســی و تــداوم فرهنگــی ایــران، نگاهــی انتقــادی بــه روایــت 
ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــه هم ــه ب ــی«  ک ــیدجواد طباطبائ س
ــه  ــن جامع ــکاری انجم ــا هم ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــوان  ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــد، س ــزار ش ــران برگ ــی ای شناس
ــی«  ــی ایران ــه فرزانگ ــه منزل ــی ب ــطوره ای ایران ــه اس »اندیش
ارائــه کــرد و گفــت: اولیــن مــورد، نحــوه نــگارش ایــن کتــاب 
ــر  ــیار بهت ــدون بس ــن خل ــاب اب ــا کت ــه در مقایســه ب اســت ک
اســت. انتظــار از ایــن کتــاب ایــن بــود کــه یــک روال منطقــی 
داشــته باشــد، تقریبــا مــی تــوان گفــت کــه هیــچ یــک از ایــن 
ــری  ــی نظ ــی مبان ــد. یعن ــرآورده نش ــن ب ــرای م ــارات ب انتظ
بحــث روشــن نشــده اســت و رد کتــاب مفاهیــم کلیــدی وجــود 
دارد کــه مشــخص نشــده اســت کــه خواننــده بایــد تــالش کند 
ــد و نویســنده آنهــا  ــه الی متــن دریافــت کن ــا آنهــا را در الب ت
را مشــخص نکــرده اســت. مثــال مفهــوم تــدوام فرهنگــی یــا 
مفهــوم اندیشــه سیاســی ایرانشــهری از ایــن مــوارد اســت کــه 
در متــن آمــده اســت. یــا مفهــوم نیــروی پایــداری ایرانــی یــا 
ــدام مشــخص نشــده  ــچ ک ــه هی ــی ک ــی ایران ــوم فرزانگ مفه
انــد. ســوال ایــن اســت کــه ایــن چــه اثــری اســت آیــا اثــری 
ــث  ــد بح ــی خواه ــه م ــت ک ــری اس ــا اث ــت؟ ی ــه اس محققان

ــد. ــک بکن ایدئولوژی
وی در ادامــه گفــت: از مفاهیــم کــه بگذریــم بــه مبانــی نظــری 
اثــر مــی رســیم کــه متاســفانه هیــچ بحثــی از مبانــی نظــری 
ــی  ــاری فرسایش ــان آث ــار ایش ــن آث ــر م ــه نظ ــت ب ــده اس نش
اســت یعنی شــما بایــد نیــروی بســیاری صرف کنیــد تــا بتوانید 
بفهمیــد کــه بــا چــه اثــری مواجــه هســتید. الاقــل ایــن دو اثــر 
نشــان مــی دهــد کــه ایشــان بــا روش تحقیــق آشــنا نیســت. 
بنابرایــن مــا ناچاریم جســتجوهای شــخصی انجــام بدهیــم. اما 
آنچیــزی کــه از مطالعــه ایــن دو اثــر یافتــم ایــن بود کــه محور 
ــی  ــدوام فرهنگ ــران و ت ــخ ای ــدوام تاری ــث ت ــن بح ــی ای اصل
ــرای ایشــان  ــد و ب ــم متفاوتن ــا ه ــا ب ــه اینه ــران اســت. البت ای
روشــن نیســت. بنابرایــن بــه نظــر مــی رســدموضع نظــری که 
در ایــن کتــاب وجــود دارد نظریــه تــدوام فرهنگــی ایران اســت. 
طبیعتــا چــون دربــاره مبانــی نظــری بحــث نشــده اســت نمــی 
شــود گفــت چــه کســانی بــه تــدوام فرهنگــی قائــل هســتند.

محدثــی افــزود: بــه نظــرم در ایــن اثــر نظریــه هــای دیگــران 
ــال   ــد. مث ــته ان ــا را نوش ــان آنه ــام خوش ــه ن ــده و ب ــوان ش عن
ــی  ــه چشــم م ــر بســیار ب ــن اث ــرای در ای ــات ریچــارد ف نظری
ــان  ــات ایش ــران از نظری ــی ای ــدوام فرهنگ ــه ت ــورد و نظری خ
اســت کــه مبنــای نظــری بحــث آقــای طباطبایــی قــرار گرفته 
ــان  ــه صاحب اســت. الاقــل انتظــار مــی رفــت کــه نویســنده ب
ایــن نظریــه اشــاره مــی کــرد. ایــن چیــزی اســت کــه مــن بــه 
آن انتحــال نظــری مــی گویــم. انتظــار دیگــر دربــاره یــک کار 
ــاره آن تحقیــق  ــار دیگــر درب ــه آث ــن اســت کــه ب ــه ای محققان

اشــاره شــود. نکتــه دیگــر مهــم ایــن اســت کــه یــک پیــش 
ــه نظــرم  فــرض در افــکار آقــای طباطبایــی وجــود دارد کــه ب
اندیشــه گرایــی اســت. بــه ایــن معنــا کــه گویــی افکار هســتند 
کــه تاریــخ را مــی ســازند و عمــل و عملکــرد انســان هــا تابــع 
ــن  ــاب ای ــف کت ــای مختل ــش ه ــتند در بخ ــا هس ــه ه اندیش

اندیشــه را مــی بینیــم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: مـا بـه عنـوان جامعه شـناس با 
ایـن نـگاه ایـده آلیسـتی بـه تاریخ مشـکل داریـم اگـر خیلی به 
آن تخفیـف بدهیـم قائل بـه تعامل بین آنها هسـتیم. لـذا از این 
منظـر نمی توانیـم بپذیریم که اندیشـه هـا روند و کنش انسـان 
هـا را تعییـن می کننـد و بـا همین نـگاه هم ایشـان بـه خواجه 
نظـام الملـک پرداختـه اسـت. ایـن پیـش فـرض سـبب شـده 
اسـت کـه ایشـان با یـک معضـل مواجـه شـود. یعنی بـا کنش 
بیـن عمـل و نظریـه مواجه شـده اسـت. ایشـان در جـای جای 
اثـرش مـی گوید کـه خواجـه یک نظریـه پـرداز بزرگ اسـت و 
ایـن نظریـه راهنمـای عمل بـرای حکومت بوده اسـت کـه این 
یـک ناهمسـازی بوجـود مـی آورد، یعنـی عمـل و نظـر خواجه 

نظام ناهمسـاز اسـت.
 وی بـا بیـان اینکـه اندیشـه گرایی در ایـن کتـاب سـیدجواد 
طباطبایی محسـوس اسـت یادآور شـد: گویی از نـگاه طباطبایی 
افکار هسـتند که تاریخ را می سـازند و تاریخ از اندیشـه ها پیروی 
می کنـد و اندیشـه ها، تمـدن را می سـازند این در حالی اسـت که 
مـا به عنـوان یک جامعه شـناس اساسـاً با ایـن نگاه ایده آلیسـتی 
به تاریخ مشـکل داریـم و معتقدیم تعامل دوسـویه بین اندیشـه 
و تاریـخ وجـود دارد و قائـل بـه تعیـن نسـبی اندیشـه هسـتیم. 
به هرحـال طباطبایـی با ایـن نگاه به کتـاب سیاسـت نامه خواجه 

نظام الملـک پرداخته اسـت.
 محدثــی نتیجــه ایــن رویکــرد طباطبایــی را تنــش بیــن عمــل 
ــای  ــت: در بخش ه ــت و گف ــاب دانس ــن کت ــه در مت و نظری
ــک  ــه نظام المل ــه خواج ــود ک ــان می ش ــاب بی ــف کت مختل
نظریه پــرداز بزرگــی اســت کــه نظریــه ای بــرای حیــات نظــام 
سیاســی تدویــن کــرده در حالی کــه خــود طباطبایــی در نهایت 

ــد. ــن عمــل و نظــر خواجــه می مان ــه ناهمســازی بی در توجی
 وی ادامــه داد: طباطبایــی می گویــد کتــاب سیاســت نامه 
ــی منتشــر شــده کــه خواجــه نظام الملــک دیگــر زندگــی  وقت
ــه  ــود خواج ــول خ ــه ق ــم ب ــاه ه ــی ملکش ــرده و حت نمی ک
ــا  ــاز ب ــس ب ــت پ ــرده اس ــرده و م ــت ک ــی را اطاع ــان اله فرم
ــه  ــر نظری ــه اگ ــویم ک ــه رو می ش ــدی روب ــض ج ــن تناق ای
خواجه نظــام مبنــای اداره ســرزمین بــوده بایــد از قبــل در اختیــار 

شــاه قــرار می گرفتــه اســت بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان داشــت 
کــه کتــاب سیاســت نامه اثــر بســیار جذابــی اســت هرچنــد کــه 
ــن باشــد. ــرای م ــد الگــوی مناســبی ب خواجــه نظــام نمی توان

ــی  ــت م ــی سیاســی صحب ــم اجتماع ــی از نظ ــزود: وقت وی اف
کنیــم برمبناهایــی اســتوار اســت. در گذشــته نظــم اجتماعــی 
مبتنــی بــر ایــن بــود کــه پادشــاه جانشــین خــدا در روی زمیــن 
اســت و ایــن خــاص ایرانیــان نیســت. درجوامــع مختلــف یــک 
مبنــای تصــوری بــرای نظــم اجتماعــی قائــل هســتند در عصر 
مــدرن، مبنــای تصــوری ایــن اســت کــه پیونــد قدســی قطــع 
مــی شــود و مــی گوینــد کــه ایــن پیونــد را بــا عقلمــان ایجــاد 
مــی کنیــم امــا در عصــر گذشــته، پیونــد قدســی و فــره ایــزدی 
ــطوره ای دارد.  ــه اس ــن ریش ــه ای ــرد ک ــی ک ــاد م ــن را ایج ای
یعنــی بیــن وضــع موجــود و امــر متعالــی یــک پیونــدی برقــرار 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه طباطبای ــزی ک ــن آن چی ــود بنابرای ــی ش م
فرزانگــی در ایــران مطــرح می کنــد در واقــع همــان بازپرداخت 
تفکــر اســطوره ای اســت کــه اختصاصــی بــه ایرانیــان نداشــته 
اســت و ایــن ایــده در عصــری کــه تفکــر اســطوره ای حاکــم 

بــوده ایــده مســلط بــوده اســت.
ــای  ــد اثره ــر مانن ــن اث ــد: در ای ــادآور ش ــه ی ــی در ادام محدث
دیگــر طباطبایــی ادعاهــای بســیاری مطــرح شــده اســت کــه 
ــا  ــرای آنه ــواهدی ب ــر ش ــد و ذک ــده ان ــی مان ــا باق ــد ادع در ح
نیامــده اســت. بــه نظــرم یکــی از خصوصیــات ایشــان مرعــوب 
کنندگــی اســت. درصورتیکــه وقتــی آثــار محققــان برجســته را 
مــی خوانیــم نویســنده بســیار فروتنانــه ســخن مــی گویــد و به 
ضعــف هــای خــودش اشــاره مــی کنــد و بــرای مخاطــب اثــر 
رعــب برانگیــزی نیســت. آنچیــزی کــه در ایــن اثر حاکم اســت 
یعنــی تفکــر اســطوره ای فــره ایــزدی در ایــران باســتان،  بــه 
یــک تفکــر افســانه ای تبدیــل شــده اســت. طباطبایــی ایــن را 
بــه عنــوان بنیــاد اندیشــه سیاســی ایرانــی در نظــر گرفتــه کــه 
ــه نظــرم  خواجــه آن را بازخوانــی کــرده اســت. در صورتیکــه ب
روح خواجــه از آن بــی خبــر اســت و بــه نظــرم اثــر طباطبایــی 

یــک اثــر ایدئولوژیــک تــا علمــی اســت.
ــخنانش  ــری از س ــنده و پژوهشــگر در بخــش دیگ ــن نویس ای
بــا بیــان اینکــه مولفــه اندیشــه ایرانــی در کتــاب سیاســت نامه 
ــط از شــاهان  ــرد: خواجــه نظــام فق ــار ک ــده نمی شــود اظه دی
عجــم داســتان پردازی می کنــد امــا طباطبایــی بــه دنبــال ایــن 
ــته  ــه داش ــیر دلبخواهان ــت نامه تفس ــن سیاس ــه از مت ــت ک اس
باشــد. بــا ایــن نــگاه در کتــاب سیاســت نامه چیــزی از اندیشــه 

ــود. ــده نمی ش ــی دی ایران
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ـــو گـفتــگـ

هدف  و  شعار  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  تأسیس 
انقالب اسالمی بود و حفظ و صیانت آن مستلزم تقویت 
امتیازات آن و نقد آسیب هایی است که مترتب بر آن 

. ست ا
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در این چهار دهه به 
صورت کامال مشهودی، حاصل عملکرد نهادهای انقالبی 
آن بوده است و به نظر می رسد به همین منوال، نقاط 
آسیب زا را باید ناشی از عدم تحول ساختاری در نهادها و 
بازتولید نهادهای گذشته در دوران بعد از انقالب جستجو 

. د نمو
از این رو بازشناسی آسیب های نظری و عملی معطوف به 
جمهوری اسالمی در کنار درک نقاط قوت و دستاوردهای 
آن، امری ضروری است. از جمله این آسیب ها عقب 
ماندگی نظام دیوانساالری و همچنین پدید آمدن طبقه 
نوکیسه ای است که سودای قبضه قدرت و تکثیر ثروت 
داشته و از این رهگذر تهدیدی برای انقالب اسالمی و 

جمهوری اسالمی محسوب می شوند.
در گفتگو با مظفر نامدار، سردبیر فصلنامه ۱۵ خرداد 
به بررسی آسیب های معطوف به ایجاد طبقه ویژه خوار 
موسوم به »نومانکالتورا« و نقد نظام دیوانساالری حاکم 
بر دولت های پس از انقالب اسالمی ایران پرداخته ایم.

مظفر نامدار با بیان اینکه بیشترین ضربه به ارکان اعتماد 
عمومی مردم توسط دیوانساالری دولتی وارد شده است، 
دلیل اصلی بازگشت دیوانساالری عصر پهلوی و قاجاری 
قدرت  به  نسبت  دولتی  کارگزاران  انگاری  ساده  را 
دیوانساالری غربی می داند که توسط قاجار و پهلوی پایه 

ریزی شده است.
متن این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

ــه  ــای ک ــت ه ــی از آف ــد یک ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــش  ــت، پیدای ــر اس ــا آن درگی ــالمی ب ــوری اس جمه
ــازی  ــه ممت ــوان طبق ــه عن ــئولین ب ــه ای در مس طبق
اســت کــه در ســودای قبضــه قــدرت و تکثیر ثــروت، 
ــن  ــش ای ــد پیدای ــما رون ــر ش ــه نظ ــت. ب ــوده اس ب
طبقــه بــه چــه نحــوی بــوده اســت و چــه دالیلــی برای 
پیدایــش ایــن طبقــه را مــی تــوان ذکــر کــرد؟ زمینــه 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــروز آن چ ــور و ب ــای ظه ه
فــی البداهــه بایــد گفت کــه منشــاء پیدایــش و نطفــه آغازیــن این 
طبقــه کــه مــا در ادبیــات فارســی از آن بنــام »طبقــۀ ویــژه خــوار« 
ــی  ــه آن دیوانســاالری م ــات سیاســی ب ــم و در ادبی ــی کنی ــاد م ی
ــت ســاالرانۀ  ــگاه دول ــد در ن ــد از انقــالب اســالمی بای ــد؛ بع گوین
ــت ســازندگی  ــه شــدن آن را در دول میرحســین موســوی و نهادین
جســتجو کــرد. دولــت ســازندگی، دســتگاه اشــرافیت جدیــد را پــا 
برجــا نمــود و فــن فرمانفرمایی را بــه آنهــا آموخــت و آرام آرام آنها را 
طبقــۀ مســلط بــر دیوانســاالری نظــام جمهوری اســالمی ســاخت.
وظیفــۀ ایــن آمــوزش بــه عهــدۀ مراکــزی چــون مرکــز تحقیقــات 
اســتراتژیک بــود کــه در دوره ســازندگی پایــه ریزی شــد و معجونی 
از تمــام دانــش آموختــه هــای چــپ و راســت و لیبــرال و سوســیال 
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــمی ب ــا هاش ــدند و ب ــردآوری ش در آن گ

مصلحــت نظــام منتقــل گردیــد.
پیونــد ایــن دانــش آموختــه هــای »شــتر مرغــی« بــا پدرخوانــده، 
ــن  ــه ای ــود کــه در طــول دو دهــۀ گذشــته ن ــان ناگسســتنی ب چن
طبقــه بــدون هاشــمی مــی توانســت زنــده بمانــد و نــه هاشــمی 
بــدون ایــن طبقــه فضایــی بــرای اظهــار نظرهــای ساختارشــکنانه 
ــی  ــالمی م ــوری اس ــام جمه ــالمی و نظ ــالب اس ــال انق در قب

توانســت داشــته باشــد.
بــی تردیــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه مرکــز گردهمایــی ایــن 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک ــد یعن ــادی جدی ــی و اقتص ــرافیت سیاس اش
ــود و دســت  ــی ب ــار هاشــمی م ــد همیشــه در کن ــتراتژیک بای اس
ــار ایشــان  آموختــه هــای تئوریــک دولــت ســازندگی بایــد در  کن

ــی شــدند. ــز م متمرک
هنگامــی کــه هاشــمی در پســت ریاســت جمهــوری بــود 
ــوری  ــت جمه ــاختار ریاس ــود در دل س ــار خ ــز را در کن ــن مرک ای
ســاماندهی کــرد و وقتــی بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــن  ــوان ای ــی ت ــرد و م ــل ک ــا منتق ــه آنج ــز را ب ــن مرک ــت ای رف
احتمــال را داد کــه اگــر هاشــمی مجــددا بــه هــرم قــدرت اجرایــی 
ــی  ــاز م ــری ب ــاد دیگ ــر نه ــا ه ــالمی ی ــورای اس ــس ش در مجل

ــرد. ــی ک ــل م ــا منتق ــه آنج ــز را ب ــن مرک گشــت ای
ایــن طبقــۀ جدیــد کــه مــن در مقالــه ای در ســال 88 بعــد از فتنــۀ 
انتخابــات آن را »نومانکالتــورا« نامیــدم، مــی دانــد کــه بقــای خود 
ــردۀ ضخیمــی  ــد پ را مدیــون هاشــمی اســت و از ایــن جهــت بای
ــه  ــی آن بکشــد و هــر گون ــط و ســاختار درون ــن رواب ــر اســرار ای ب
ــه شــدت طبقــه بنــدی شــده  ــارۀ ایــن شــبکه را ب اطالعاتــی درب

تلقــی کنــد.
فهرســت اســامی ایــن شــبکه در دیوانســاالری ایران ســری اســت 
ــل ایــن شــبکه  و مــردم نمــی داننــد کــی و کجــا خــود را در مقاب
ــن شــبکه  ــز شــوند. ای ــا آن تجهی ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــد ت ــی بینن م
ــان هــای چــپ و راســت و  ــه تنهــا لیســت اعضایــش را در جری ن
اصــالح طلــب و اصــول گــرا مخفــی می کنــد بلکــه کوشــش دارد 

کــه حتــی موجودیــت خــود را نیــز پنهــان ســازد.
ــی  ــالف ابهامات ــد برخ ــی دان ــتی نم ــه درس ــوز ب ــا هن ــت م مل
ــا  ــواداران آنه ــورا و ه ــه نومانکالت ــای طبق ــی از اعض ــه بعض ک
ــان  ــن جری ــی ای ــخصۀ اساس ــت مش ــازند عالم ــی س ــده م پراکن
تنهــا اشــرافیت دیوانســاالرانه نیســت بلکــه ایــن جریــان ضمــن 
برخــورداری کامــل از امنیــت اقتصــادی و سیاســی خــود را در اصل 

ــد ــا زده ان ــالمی ج ــوری اس ــام جمه ــون نظ وارث انقالبی
ملــت مــا هنــوز بــه درســتی نمــی دانــد برخــالف ابهاماتــی کــه 
ــی  ــده م ــا پراکن ــواداران آنه ــه و ه ــن طبق ــای ای ــی از اعض بعض
ســازند، عالمــت مشــخصۀ اساســی ایــن جریــان تنهــا اشــرافیت 
ــورداری  ــن برخ ــان ضم ــن جری ــه ای ــت، بلک ــاالرانه نیس دیوانس
ــل وارث  ــود را در اص ــی خ ــادی و سیاس ــت اقتص ــل از امنی کام

ــد. ــا زده ان ــالمی ج ــوری اس ــام جمه ــون نظ انقالبی
اینهــا تنهــا طبقــۀ متصــرف، ماســک دار و رانــت خــوار بــه حســاب 
نمــی آیند، بلکــه در عین حــال طبقــۀ مدیــران دیوانســاالری ایران 
ــدرت  ــال ق ــردن و اعم ــود را اداره ک ــۀ خ ــه وظیف ــتند ک ــز هس نی

ــن  ــد کــه ای ــی مــی دانن ــرد و جریان ــا هــر ف ــه ب در کشــور و مقابل
موقعیــت را مــورد تردیــد و پرســش قــرار مــی دهنــد.

|| چــرا دیــوان ســاالری عصــر پهلــوی بــا انقطاعــی 10 ســاله در 
دوره ســازندگی دوبــاره بــه چرخــه مدیریتــی کشــور بازگشــت و مــا 
نتوانســتیم دیــوان ســاالری و دولــت ســازی متناســب بــا انقــالب 

اســالمی پدیــد آوریــم؟ دالیــل ایــن تــداوم چــه بــود؟
بــه نظــر مــن دلیــل اصلــی بازگشــت دیوانســاالری عصــر پهلــوی 
ــی  ــزاران دولت ــگاری کارگ ــاده ان ــمی، س ــاری در دورۀ هاش و قاج
ــود  ــدرت دیوانســاالری ای ب ــه ق ــه انقــالب، نســبت ب منســوب ب
کــه غربــی هــا و غــرب پرســتان داخلــی در دوره قاجــاری و پهلوی 

پایــه ریــزی کردنــد.
انقالبیــون ایــران قــدرت ایــن دیوانســاالری را خیلــی دســت کــم 
گرفتنــد و گرفتــار ایــن توهــم شــدند کــه بــا بعضــی از جابجایــی 
ــود  ــخیر خ ــه تس ــدرت را ب ــن ق ــد ای ــی توانن ــانی م ــای انس ه

ــد. درآورن
ولــی قــدرت دیوانســاالری غربــی در نیروهــای انســانی آن نیســت 
ــه در  ــوژی، بورکراســی و ســازمان آن اســت. البت در ســاختار ایدئول
ــش  ــام وجوه ــا تم ــاالری را ب ــم دیوانس ــی خواه ــن نم ــا م اینج
تحلیــل کنــم امــا مکانیســم دیوانســاالری غربی بــه دلیــل ماهیت 
ایدئولــوژی غربــی نهفتــه در درون آن بســیار پیچیــده و قــدرت بــاز 

تولیــد عجیبــی دارد.
مقاومــت در مقابــل ایــده هــای جایگزیــن امــام در مقابــل 
دیوانســاالری غربــی از همــان دولــت موقــت بــازرگان آغــاز شــد

شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه خمینــی کبیــر از ابتــدای انقــالب 
ــگ  ــج فرهن ــی و تروی ــای انقالب ــزی نهاده ــه ری ــا پای اســالمی ب
ــه ای مــی خواســت ســد محکمــی از  ــه گون نهــادی و جهــادی ب
تــوان انقالبــی و جهــادی و ارزشــی را در مقابــل ایــن دیوانســاالری 
قــرار دهد. متأســفانه مقاومــت در مقابــل ایده هــای جایگزیــن امام 
ــازرگان  در مقابــل دیوانســاالری غربــی از همــان دولــت موقــت ب

آغــاز شــد.
ــه دلیــل نــوع  میــر حســین موســوی در دوران نخســت وزیــری ب
ــور  ــور کش ــه ام ــت در هم ــیطرۀ دول ــه س ــه ب ــادی ک ــاور و اعتق ب
ــه ظاهــر  ــن دیوانســاالری ب داشــت و شــرایط جنگــی؛ هســتۀ ای
مغلــوب و شکســت خــورده از انقــالب اســالمی را در درون دولــت 
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ـــو گـفتــگـ

زنــده نگــه داشــت و آقــای هاشــمی بــا سیاســت هــا و روش هــا و 
برنامــه ریــزی هــای خــود مجــددا ایــن ویــروس عصــر قجــری و 

پهلــوی را در ســاختار اجرایــی کشــور فعــال نمــود.

|| آثــار ایــن آفــت هــا را بــر مــردم چگونــه ارزیابــی 
مــی کنیــد؟ آیــا ایــن امــر منجــر بــه ســلب اعتمــاد 
ــی  ــران م ــخ ای ــا در تاری ــد؟ آی ــد ش ــردم نخواه م
ــر عــدم  ــی ب ــن آفــت مبن ــرای ای ــه ای ب ــوان قرین ت

ــرد؟ ــر ک ــردم ذک ــای م ــوده ه ــه ت ــت ب اهمی
ــاد  ــه ارکان اعتم ــه ب ــترین ضرب ــه، بیش ــه ده ــن س ــا در ای اتفاق
عمومــی و دســت درازی بــه حقــوق اعتقــادی و شــهروندی مــردم 
ــوا(، علــی  ــه مفهــوم ق ــت ب توســط دیوانســاالری درون دولت)دول

ــه وارد شــد. ــوۀ مقنن ــه و ق ــوۀ مجری الخصــوص ق
ــن،  ــای دروغی ــده ه ــی، وع ــای انتخابات ــب ه ــیاهنمایی، تخری س
ــح  ــی، ترجی ــای سیاس ــی ه ــد اخالق ــج ب ــا، تروی ــب آماره تخری
ــی، رشــوه و فســاد اداری،  ــع مل ــر مناف ــی ب ــی و فامیل ــع حزب مناف
ــوال  ــه ام ــت درازی ب ــی، دس ــای دروغ ــۀ آماره ــم کاری، ارائ ک
ــی، اســتفادۀ شــخصی  ــر قانون مــردم، دریافــت هــای حقوقــی غی
ــه  ــردم در ادارات، و از هم ــردن م ــرگردان ک ــی، س ــوال عموم از ام
ــاط ضعــف و نارســایی هــا و مقصــر دانســتن  ــن نق ــر نپذیرفت بدت

ــی  ــی و ب ــاد عموم ــب اعتم ــل تخری ــترین عوام ــتگان، بیش گذش
اعتنایــی و نادیــده گرفتــن حقــوق مــردم در ســه دهــه گذشــته بود.
اکنــون مهمتریــن پرســش بــرای مــردم ایــن اســت کــه چگونــه 
ــران  ــاالری ای ــه در دیوانس ــرادی ک ــا و اف ــازمان ه ــاختار و س س
ــه حقــوق مــردم  ــی را ب ــر قانون بیشــترین دســت درازی هــای غی
مــی کنند مــی تواننــد حافــظ ایــن حقــوق و تدویــن کنندۀ منشــور 

ــرای آن باشــند. ب
 ایــن نمایــش هــا کــه در اواخــر دوران زمامــداری دولت ها همیشــه 
تکــرار مــی شــود نــه در ابتــدای دوران زمامــداری و هــر دولتــی که 
مــی آیــد مصوبــات دولــت قبلــی را بــه گوشــه ای پرتــاب مــی کند 
و خــود از نــو در آخــر دورۀ دولــت، منشــور تــازه ای مــی نویســد که 
یحتمــل، دولــت بعــدی هــم افتخــار ایــن را داشــته باشــد حقوقــی 
و منشــوری از حقــوق مــردم را بــه گوشــه ای پرتــاب کنــد، نشــان 
مــی دهــد کــه نتایــج تمــام ایــن بــازی هــا چیــزی جــز تخریــب 

اعتمــاد عمومــی بــه نظــام جمهوری اســالمی نیســت.
مــردم از خــود مــی پرســند، چــرا بایــد بــاور کننــد ایــن دولــت تافتۀ 
جــدا بافتــه از دولــت هــای قبلــی اســت. دولتــی کــه بــرای اثبــات 
خــود، دولــت قبلــی و دولــت هــای پیــش از آن را بــا خاک یکســان 
کــرد و تمامــی برنامــه هــا، سیاســت هــا و آمارهــا را دروغ و فریــب 
ــا معیشــت،  ــه نوعــی ب مــردم دانســت و همــۀ مصوباتــی را کــه ب
مســکن و زندگــی روزمــرۀ مــردم ســروکار داشــت بــه اعتبــار ایــن 

کــه برنامــۀ دولــت قبلــی بــوده و آنهــا آن دولــت را قبــول نداشــتند 
ــات  ــد اجــرای مصوب ــون چــرا بای ــاب کــرد اکن ــه گوشــه ای پرت ب

ایــن دولــت بــرای دولــت بعــدی الــزام آور باشــد؟!
دولــت هایــی که مصوبــات نماینــدگان مــردم در مجلــس را بازیچۀ 
ــه  ــازند، چ ــی س ــود م ــی خ ــی و جریان ــض و حزب ــالت متناق تمای
دلیــل عقلــی بــه مــردم ارائــه مــی دهنــد کــه مصوبــات آنهــا کــه 
ــد، در  ــی کن ــف م ــردم را تل ــای م ــت ه ــات و فرص ــت و امکان وق
دولــت بعــدی تــداوم داشــته باشــد و دولــت بعــدی همــان بالیــی 
را بــر ســر مصوبــات ایــن دولــت نیــاورد کــه ایــن دولــت بــر ســر 

ــی آورد؟ ــت قبل ــات دول مصوب
تمــام ایــن نمایــش هــا نشــان مــی دهــد کــه دیوانســاالری ایــران 
هنــوز در عصــر بــی خبــری قاجــاری و پهلــوی بــه ســر مــی بــرد 
ــی  ــوالت عظیم ــالمی تح ــالب اس ــا انق ــه ب ــن ک ــود ای ــا وج و ب
ــه  ــی گوش ــن تحــوالت حت ــده اســت ای ــود آم ــه وج ــه ب در جامع

ــداده اســت. ــه دیوانســاالری نشــان ن چشــمی ب
دیوانســاالری ایــران و در راس آن دولــت، یــک عقــب مانــدۀ عصر 
ــرایط  ــتعداد و ش ــه اس ــت ک ــان داده اس ــرا نش ــت. زی ــاری اس قاج
ــد و  ــی کن ــت م ــل آن مقاوم ــدارد و شــدیدا در مقاب ــی را ن دگرگون
مناســبات دولــت و ملــت را در ســطح مناســبات قاجــاری و پهلــوی 

حفــظ کــرده اســت.

دیــوان ســاالری از نظــر وظایــف ســازمانی بیشــترین نقــش را در 
بازســازی اعتمــاد عمومــی و یــا تخریــب ایــن اعتمــاد را دارد. جهت 
ــر  ــوری اســالمی صــرف نظ ــام جمه ــا در نظ ــت ه ــرد دول عملک
ــی دهــد کــه جهــت مناســبی  ــی نشــان م ــت و منف ــاط مثب از نق
ــت اعتمــاد عمومــی نیســت و نظــام جمهــوری اســالمی  در تقوی
اگــر چــاره ای بــرای ایــن معضــل حیاتــی نیاندیشــد، آســیب هــای 

جبــران ناپذیــری خواهــد خــورد.
دولتمــردان جمهــوری اســالمی از دهــه هفتــاد ماننــد دولتمــردان 
ــروت  ــن افســانه کــه ث ــر ای ــوی تحــت تاثی عصــر قاجــاری و پهل
فزاینــده، رشــد اقتصــادی، توســعه و مصــرف مــی توانــد جایگزیــن 
اعتمــاد اعتقــادی باشــد دســت بــه اقداماتــی زدنــد کــه شــرط الزم 
دوام نظــام مــردم ســاالر جمهــوری اســالمی را در مخاطــره قــرار 

ــد. دادن
ــاد و  ــوم اعتم ــد دو مفه ــی پیون ــۀ آرمان ــالمی نمون ــالب اس انق
اعتقــاد در حــوزۀ سیاســت بــود. موضوعــی کــه توجــۀ بســیاری از 
ــه خــود  ــی حــوزۀ جنبــش هــای اجتماعــی را ب پژوهشــگران غرب

ــود. ــرده ب ــغول ک مش

|| بـا توجه به آفـت های ذکر شـده آیا این امـر انقالب 
اسـالمی را با چالش کارآمـدی مواجه می کند؟

قبــل از ایــن کــه بــه ایــن ســوال جــواب دهــم در ابتــدا بایــد یــاد 

آوری کنــم کــه اوال، روی ســخن مــن بــا دولتمــردان تحــت عنوان 
دیوانســاالری در مقیــاس قــوای ســه گانــه اســت؛ ثانیــا، اگــر چــه 
مثــال هــا از اقدامــات دولــت فعلــی آورده شــده ولــی خطابــات آن 
بــه تمامــی دولــت هــا از دهــۀ ۷0 بــه بعــد بــر مــی گــردد. بــه نظر 
مــی رســد تمامــی دولــت هــا کــم و بیــش در نهادینــه کــردن بــی 

اعتمــادی در جامعــه نقــش داشــته انــد.
ایــن مســئله نــه از جهــت عملکــرد دولــت هــا یــا کارآمــدی آنهــا 
کــه بــه نوعــی عملکــرد و کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی نیز 
هســت، بلکــه از جهــت شــیوه دفــاع از عملکردهــا، شــیوه برنامــه 
ریــزی هــا و شــیوۀ تبلیــغ عملکردهــای دولــت هــا مربــوط اســت.

ــت هــای نظــام جمهــوری  ــوان گذشــت کــه دول از حــق نمــی ت
ــته  ــه داش ــی ک ــف و قدرت ــاط ضع ــه نق ــا هم ــران ب ــالمی ای اس
ــرایطی  ــه در ش ــد ک ــته ان ــی داش ــوع عملکردهای ــد در مجم و دارن
کــه ایــران بعــد از انقــالب اســالمی در آن قــرار داشــت، نــه تنهــا 

ــن عملکردهــا شــبیه معجــزه اســت. ــب ای بخشــی بلکــه اغل
آنچــه کارنامــۀ ایــن دولــت هــا را زیــر ســوال مــی بــرد، بیــان ایــن 
ــت هــا بعــد از  ــرای مــردم اســت. نمــرۀ تمامــی دول عملکردهــا ب
دهــۀ ۷0 نمــرۀ قابــل قبولــی نیســت و ایــن بــه معنــای ناکارآمدی 
ــردم از  ــاد م ــه و انتق ــا گل نظــام جمهــوری اســالمی نیســت. اتفاق
دولــت هــا همیــن اســت کــه چــرا بــا شــیوه هــای ناپســند تبلیغــی 
ایــن دســتاوردها را نادیــده مــی گیریــد و یــا کاری مــی کننــد کــه 
مــردم بــه جــای توجــه بــه ایــن دســتاوردها اعتمــاد عمومــی خــود 

را نســبت بــه نظــام از دســت دهنــد.
ــی  ــران حزب ــای ای ــا در دولته ــان عملکرده ــن مشــکل بی مهمتری
ــا و  ــان دادن عملکرده ــخصی نش ــردن و ش ــی ک ــدن، جناح دی
ــت، مفهــوم  ــا مفهــوم دول ــر علمــی ب برخوردهــای ســلیقه ای غی
ــران از  ــردان ای ــت م ــدگاه دول ــت. دی ــام اس ــوم نظ ــت و مفه مل
ایــن ســه مفهــوم شــباهت عجیبــی بــا دیــدگاه دولتمــردان عصــر 

ــوی دارد. ــاری و پهل قاج
نــگاه دولتمــردان عصــر قاجــاری بــه حــوزۀ عمومــی نــگاه 
ــگاه  ــر ن ــطح باالت ــک س ــی و در ی ــه ای، خانوادگ ــخصی، قبیل ش
ــوی  ــاری و پهل ــر قاج ــردان عص ــود. دولتم ــی ب ــی و جریان گروه
ــد،  ــا عینــک منفعــت شــخصی مــی دیدن ــز کشــور را ب همــه چی
سیاســت در تعریــف دولتمــردان قاجــاری و پهلــوی تعریــف قبیلــه 
ای داشــت. ایــن نــگاه بیــش از هــر چیــز بــه ســرمایۀ اجتماعــی و 

ــرد. ــارت وارد ک ــی خس ــاد عموم در راس آن اعتم
ــار  ــردان جمهــوری اســالمی گرفت ــت م ــی رســد دول ــه نظــر م ب
ــه  ــال ب ــن ابت ــۀ آغازی ــم نقط ــدند. گفت ــری ش ــاری قج ــن بیم ای
ایــن بیمــاری دولــت هاشــمی و جنــاح کارگــزاران بــود. کارگــزاران 
ــروس را وقتــی وارد جمهــوری اســالمی  ــن وی ــت هاشــمی ای دول
کردنــد کــه تصمیــم گرفتنــد در مقابــل تهاجمــات تخریبــی جنــاح 
ــاع از عملکــرد نظــام  جمهــوری اســالمی از  ــه جــای دف چــپ، ب

ــد. ــاع کنن ــت او دف شــخص هاشــمی رفســنجانی و دول
دفــاع افراطــی از هاشــمی تــا بدانجــا پیــش رفــت کــه بعضــی از 
ــر  ــازندگی، امی ــردار س ــون س ــی چ ــه القاب ــا ب ــه تنه ــردان ن دولتم
ــادام  ــودای م ــه س ــد، بلک ــنده نکردن ــال آن بس ــران و امث ــر ای کبی
العمــر کــردن ریاســت جمهــوری وی و کارگــزاران او را در ســر می 
پروراندنــد و ایــن ویــروس مخــرب از آن تاریــخ تــا بــه امــروز رشــد 

مضاعــف کــرد.
اکنــون ایــن بیمــاری قجــری در دولتمــردان نهادینــه شــده اســت 
ــر  ــت تاثی ــوز تح ــران هن ــاالری در ای ــد دیوانس ــی ده ــان م و نش
مناســبات عصــر قجــری اســت و رشــد و بالندگــی آن نســبت بــه 

ــز اســت. ــران ناچی ــی مــردم ای تحــوالت انقالب
ــه مطالبــات مــردم، مناســبات جهانــی و  دولتمــردان مــا نســبت ب
شــیوه هــای برنامــه ریــزی و دفــاع از برنامــه هــا و از همــه مهمتــر 
ــباهت  ــه ش ــتند ک ــرایطی هس ــالمی در ش ــالب اس ــاع از انق دف
ــا عصــر بــی خبــری دولتمــردان در دورۀ قاجــاری دارد.  عجیبــی ب
ــر اعتمــاد عمومــی کــه  ــرات تخریبــی ایــن بیمــاری قجــری ب اث
ــی دارد. ــه ارزیاب ــاز ب ــوری اســالمی اســت نی یکــی از ارکان جمه
ایــن ارزیابــی از آن جهــت بــرای مــا حیاتــی اســت کــه اســتراتژی 
ــگاه  ــر نقطــه ای پای ــش از ه ــردم بی ــی م ــاد عموم ــب اعتم تخری

ــرار داده اســت. ــت ق ــران و دول ــی خــود را دیوانســاالری ای اصل
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ـــو گـفتــگـ

ــای  ــش ه ــا چال ــا و ی ــت ه ــه آف || در حیط
نظــری معطــوف بــه انقــالب اســالمی 
ــرد؟  ــام ب ــی ن ــه چیزهای ــوان از چ ــی ت م
ــان  ــر طلب ــی و تجدیدنظ ــان غرب تقلیدگرای
ــش نظــری  ــد نوعــی چال ــی توانن ــی م داخل
ــوند؟  ــوب ش ــالمی محس ــالب اس ــرای انق ب
آیــا مــی تــوان نقشــی بــرای چالــش هــای 
ــه  ــت طبق ــدن آف ــود آم ــه وج ــری در ب نظ

ــود؟ ــور ب ــل تص ــورا قاب نومانکالت
قبـل از هـر پاسـخی باید عـرض کنـم که چالـش های 
نظری بـرای انقـالب اسـالمی در هر سـطحی برخالف 
بعضـی از دیدگاه ها بسـیار مهم و مطلقا سـودمند اسـت. 
چالش هـا اگـر واقعا نظری باشـد بـه ما کمـک می کند 
بـرای دفـاع از ارکان و آرمانها و عملکرد انقالب اسـالمی 
و نظـام جمهـوری اسـالمی هـم عمیـق شـویم و هـم 
دقیـق. ایـن بـه ما کمـک مـی کنـد تـا دفـاع از انقالب 
اسـالمی و نظام جمهوری اسـالمی قاعده مند، روشـمند 

و تئوریک شـود.
یکـی از ظلم هایـی که به انقـالب اسـالمی و جمهوری 
اسـالمی شـد، همیـن اسـت کـه انتقـاد از ایـن پدیـدۀ 
مبـارک نظـری نیسـت. شـاید یکـی از امتیازاتـی کـه 
انقالب فرانسـه و حتی انقالب روسـیه از آن برخوردار شد 
و مـا محـروم شـدیم این بـود که متفکـران بزرگـی این 
انقـالب ها را در غـرب به چالش های نظری کشـاندند و 
انقالبیـون بـرای دفـاع راهی جز مجهز شـدن بـه دانش 
الزم بـرای دفـاع از انقالب خـود نداشـتند. همین چالش 
هـای نظری باعث رشـد و فراگیر شـدن انقالب فرانسـه 

و روسـیه شد.
انقــالب اســالمی از دو جهــت از ایــن چالــش هــا 

محــروم شــد:
 1- از جهــت شــخصیت هــای علمــی بزرگــی کــه بــه 
دلیــل عــدم درک ایــن انقــالب و ماهیــت مذهبــی آن 
ــدان چالــش هــای نظــری انقــالب  ــه می نتوانســتند ب
وارد شــوند و ایــن بــه خاطــر ســیطرۀ مطلقــۀ فلســفه 
ــف و  ــه درک نحی ــود ک ــان ب ــر جه ــرب ب ــی غ سیاس
ضعیفــی از مذهــب دارد و نتوانســته اســت ماهیــت این 

انقــالب را بفهمــد.
بنابرایــن چــون انقــالب روســیه و انقــالب فرانســه در 
ــران  ــاد متفک ــاق افت ــی اتف ــای غرب ــوری ه حیطــۀ تئ
ــل،  ــت، توکوی ــگل، کان ــس، ه ــون مارک ــی چ بزرگ
ــن  ــد و ای ــری آن آمدن ــد نظ ــدان نق ــه می ــو و...ب روس
باعــث رشــد ایــن انقــالب هــا و فراگیــری ایدئولــوژی 

ــد. ــای آن ش ه
ــه  ــیه ب ــی روس ــه و حت ــالب فرانس ــدان انق ۲- منتق
تمــام معنــا منتقــدان حیطــۀ نظــری انقــالب بودنــد و 
هیچــگاه ایــن انتقــادات را بــه حــوزۀ عمــل نیاوردنــد.

یکــی از ظلــم هــای بزرگــی کــه بــه انقــالب اســالمی 
مــی شــود ایــن اســت کــه تمــام منتقــدان آن در قــد و 
ــه دنبــال  قامــت مخالفــان انقــالب بیــش از آن کــه ب
چالــش هــای نظــری باشــند، بــه دنبــال چالــش هــای 
عملــی هســتند. یعنــی در قامــت ســخنگوی رســمی و 
ــداز وارد حــوزۀ عمــل  غیــر رســمی جریــان هــای بران
ــه  ــش از آن ک ــا بی ــای آنه ــش ه ــوند و چال ــی ش م

نظــری باشــد چالــش هــای عملــی اســت.
شــاید یکــی از دالیــل اصلــی فعــال شــدن ویــروس 
دیوانســاالری عصــر قجــری و پهلــوی در جمهــوری 
اســالمی همیــن مســئله باشــد. اگــر انقــالب 
ــدان  ــالمی از منتق ــوری اس ــام جمه ــالمی و نظ اس
ــار  ــا مجــددا گرفت ــرد، شــاید م ــی ب ــی بهــره م عاقل

ــدیم. ــی ش ــاری نم ــن بیم ای

سلفیت جریانی یک دست نیست. اختالفات میان سلفی ها 
آنقدر زیاد است که بعضا به تکفیر و حتی قتال با یکدیگر 
نیز می رسد. از طرف دیگر همه سلفی ها اهل خشونت و 
ترور و انفجار نیستند. بسیاری از آنها اساسا ورود به عرصه 
سیاست را تجویز نمی کنند و اصالح عقیدتی را پروژه اصلی 
خود می دانند. همه سلفی ها تکفیری هم نیستند. تنوع زیاد در 
داخل جریان سلفیت، جریان شناسی این جریان را ضروری 
می کند. به همین خاطر سراغ محمدجواد خلیلی، پژوهشگر 
اندیشه معاصر مسلمین رفتیم تا مروری اجمالی بر جریانات 

مختلف سلفی داشته باشیم.

|| لطفــا در ابتــدا تعریفــی از ســلفیت ارائــه دهیــد. منظور 
از جریانــات ســلفی دقیقــا چــه جریاناتی اســت؟

بــر مفهــوم ســلفی و ســلفیت هــم ماننــد بقیــه مفاهیــم علــوم انســانی 
ــوم  ــل مفه ــم اســت. مث ــی حاک ــت اجمال ــک حال ــیالیت و ی ــک س ی
آزادی کــه در هــر مکتبــی کــه مــی رویــم همــه از ایــن واژه اســتفاده 
مــی کننــد و هر مکتــب فلســفی و سیاســی تعریفــی خــاص از آن دارد.
واژه ســلفی در طــول تاریــخ، از دوره احمدبــن حنبــل تــا امــروز، 
ــلفی  ــا س ــد م ــه ان ــه گفت ــر دوره ای هم ــده و در ه ــرار ش ــدام تک م
هســتیم. »مــا ســلف« بــه لحــاظ لفظــی یعنــی آن چــه گذشــت. امــا 
ــه یــک جریــان فکــری اســت کــه  ــه لحــاظ اصطالحــی منظــور ب ب
باورمنــد بــه یــک ســری اصــول اســت. ســنگ بنــای ســلفیت حدیث 
ــخ اســالم  ــد در تاری ــه شــما مــی گوی ــرون« اســت. چــون ب »خیرالق
ــه لحــاظ زیســت اجتماعــی  ــی وجــود دارد کــه آن مــدل ب یــک مدل
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و دینــی الگــوی برتــر اســت. در ایــن 
حدیــث از قــول پیامبــر »ص« گفتــه مــی شــود کــه بهتریــن دوران ها 
زمــان مــن اســت و زمــان بعــد از مــن و زمــان بعــد از آن، یعنــی زمــان 

ــه و تابعیــن. پیامبــر، زمــان صحاب
ایــن حدیــث دوره ای در تاریــخ اســالم را برجســته و الگــو مــی کنــد. 
ــرو مــی  ــی روب ــا بحــران های ــخ اســالم پیــش مــی رود و ب ــد تاری بع
شــود. در هــر دوره ای ناظــر بــر آن بحــران )ایــن روش اسپیریگنســی 

اســت، تحلیــل اســپیریگنس کــه دارد ناظــر بــر بحــران تحلیــل مــی 
ــه  ــد. بازگشــت ب ــی ادعــای خیرالقــرون را مــی کن ــد( یــک جریان کن
ــن  ــد اب ــال در دوره احم ــران. مث ــن بح ــور از ای ــل و عب ــوان راه ح عن
ــزال  ــری اعت ــان فک ــن جری ــا ای ــم. ب ــزال را داری ــئله اعت ــل مس حنب
رویارویــی مــی شــود و وقتــی هــم مــی خواهنــد بگوینــد چــه کنیــم، 
مــی گویــد خیرالقــرون آن بــوده اســت. جریــان رقیــب، اعتــزال را یک 
جریــان دخیــل بــه تمــدن و فکــر اســالمی مــی دانــد و بــرای مقابلــه 
بــا آن مــدل خیرالقــرون را پیشــنهاد مــی کنــد. مذهــب کالمی شــایع 
ــک بحــران  ــوان ی ــه عن ــزال ب ــان اعت ــا جری ــث ب آن دوره اهــل حدی
مواجــه شــدند و اکنــون دیگــر از آن جریــان خبــری در تاریــخ اســالم 

نیســت.
بایــد برگردیــم بــه فهــم ســلف صالــح. یعنــی فهــم ســلف صالــح از 
ــوان یــک مــدل اســت کــه در طــول دوران  ــه عن اســالم و آن دوره ب
هــر جــا بحــران پیــش مــی آیــد مــی گویــد بایــد بــه ســلف صالــح 

ــم. برگردی
ــق.«  ــو الح ــالم ه ــد: »االس ــی گوی ــر م ــا در دوره معاص ــن البن  حس
ــنت  ــاب و س ــح از کت ــلف صال ــم س ــد فه ــی گوی ــالم؟ م ــدام اس ک
هــر چــه هســت بایــد بــه آن برگردیــم. االن عقــب افتــاده ایــم دچــار 
ــار  ــی هســتیم. دچ ــتعمار خارج ــار اس ــی هســتیم و دچ ــتبداد داخل اس
ــی  ــب ماندگ ــن عق ــد راه حــل ای ــی گوی ــی هســتیم. م ــب ماندگ عق
بازگشــت بــه کتــاب و ســنت اســت. مــی آینــد بازگشــت بــه کتــاب 
ــد. از ایــن جهــت ایــن هــا هــم ســلفی  و ســنت را تعریــف مــی کنن

ــی شــوند. م
ــی پیــش مــی  ــر مــی آییــم. بحــث ترجمــه متــون یونان کمــی جلوت
آیــد، بــاز هــم خیلــی ســریع بــه آن واکنــش داده مــی شــود و بــاز هــم 
همیــن عنــوان ســلفی جلــودار اســت. فکــر مــی کنــم از میــان علمــا، 
شــاید اوزاعــی از قدیمــی تریــن هــا باشــد کــه ایــن واژه را اســتخدام 
ــا کســی را  ــه اســت. م ــن تیمی ــم اب ــلفی ه ــد. فیلســوف س ــی کن م
نداریــم کــه به انــدازه ابــن تیمیــه در ایــن مــورد حــرف زده باشــد. واژه 
ســلفیت توســط ابــن تیمیــه از یــک واژه بــا بــار معنایــی لغــوی تبدیل 

بــه یــک واژه بــا بــار اصطالحــی شــد.
مــا در دوره ابــن تیمیــه حملــه مغــول را داریــم. جامعــه اســالمی فــوق 
ــه. دچــار  ــه گرفت ــد دانشــش فاصل ــده شــده و از دوره تولی العــاده وامان
گرفتــاری بیرونــی اســت. مغول هــا حملــه کــرده انــد. کتابخانــه هــا را 

جریان شناسی گروه های سلفی؛

سلفیت مفهومی سیال است/
 چگونه جهاد با شیعیان اولویت جریان سلفی شد؟

حامد رضایی
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ـــو گـفتــگـ

آتــش مــی زننــد. اوضــاع جهــان اســالم بــه هــم ریختــه، آن وقت 
ابــن تیمیــه فتــوای جهــاد مــی دهــد. و مبنــای تئوریکــی را بنیــان 
مــی گــذارد و ادعــای خیرالقــرون را تئوریــزه مــی کنــد، ســلفیت را 
تئوریــزه مــی کنــد. هــر کســی کــه بعــد از ابــن تیمیــه آمــده ســر 
خــوان ابــن تیمیــه نشســته. از حســن البنــا، ســید جمــال، محمــد 
عبــده و ... شــاید بــه لحــاظ شــکلی یــک جاهایــی تفــاوت داشــته 
باشــند، امــا بــه لحــاظ نظــری ســر ســفره گســترده تولیــدات ابــن 

تیمیــه نشســتند.
ســلفی جهــادی پاســخی بــه بحــران اســت و راه، تطبیق شــرع اهلل 
بــا ســالح اســت کــه بــه لحــظ تئوریــک ســیر خــاص خــودش را 
دارد و پلــه پلــه رشــد مــی کنــد و بــه خشــونت و تــرور  مــی رســد

ــادی در بطــن تحــوالت  ــلفی جه ــد. س ــگاه کنی دوره معاصــر را ن
حملــه روس هــا به افغانســتان و تحوالتــی و اعتراضاتی کــه دارد در 
بطــن جامعــه عربســتان شــکل مــی گیــرد، ایجــاد مــی شــود. یک 
ــن بحــران  ــه ای ــادی پاســخی ب ــلفی جه ــود دارد. س ــی وج بحران
ــه لحــظ  ــه ب ــا ســالح اســت. ک ــرع اهلل ب ــق ش اســت و راه، تطبی
تئوریــک ســیر خــاص خــودش را دارد و پلــه پلــه رشــد مــی کنــد و 
بــه خشــونت و تــرور  مــی رســید.  بــه عبــارت دیگــر جریانــی کــه 
اطاعــت از ولــی امــر را واجــب مــی دانــد و هرگونــه خــروج را حــرام 
مــی داند طــی یــک تحولــی بــه خشــونت و مبــارزه مســلحانه می 
رســد امــا بــاز هــم شــما واکنشــی بــودن ســلفیه را مــی بینیــد کــه 
ــرد.  ــی گی ــی شــکل م ــه بحــران بیرون ــش ب ــک واکن ــب ی در قال
ــادی  ــی بخــش هــای زی ــک چارچــوب تحلیل ــوان ی ــه عن ــن ب ای
ــد پوشــش دهــد. هــر چنــد شــاید  از پیدایــش ســلفیه را مــی توان

بخــش هــای عقیدتــی را مشــکل داشــته باشــد.
 یعنــی قــرار نیســت کــه چارچــوب تحلیلــی بتوانــد همــه جوانــب 
یــک پدیــده را توضیــح بدهــد. بــه طــور طبیعــی یــک جوانــب را 

مــی توانــد توضیــح دهــد. و یــک جوانبــی را وامــی نهــد.

|| بــا توجــه بــه ایــن تعریــف از ســلفیت کــه 
ــالم  ــان اس ــری در جه ــان دیگ ــد، االن جری فرمودی
ــه  ــت. هم ــلفی اس ــم س ــم بگویی ــه نتوانی ــم ک نداری
ــا و  ــان ســلفی ه ــق می ــرز دقی ــد. م ــن معتقدن ــه ای ب

ــت؟ ــا کجاس ــلفی ه غیرس
مــن کامــال ایــن فرمایــش را کــه بســیاری از جریــان هــای ســلفی 
ــه نحــوی  ــان هــای فکــری موجــود در جهــان اســالم ب ــا جری ی
ســلفی هســتند، مــی پذیــرم. امــا توســع و تضییــق دادن در یــک 
حــدوده هــای مشــخصی اســت. بــاز هــم بــرای رســیدن به دســته 

بنــدی جریــان هــا  بایــد یــک مدلــی را بگذرانیــم.
ــدل  ــن م ــر از ای ــم در دوره معاص ــی خواهی ــه م ــد ک ــرض کنی ف
ــان اســالم  ــود در جه ــم. بحــران موج ــتفاده کنی ــپیریگنس اس اس
بــی تردیــد عقــب ماندگــی اســت. یعنــی ســوال »لمــاذا تاخرنــا« 
ــان  ــردازان جری ــه پ ــیوخ و نظری ــنفکران، ش ــب روش ــق غال منطل
هــای مختلــف اســت. یــک جاهایــی ایــن لمــاذا تاخرنــا به ســمت 
بحــران هویــت مــی رود و پاســخ پیــدا مــی کنــد. یــک جاهایــی 
عینــی تــر مــی آیــد در بســتر جامعــه و مــی خواهــد بــه آن پاســخ 

دهــد. یــک جاهایــی هــم شــکل عقیدتــی پیــدا مــی کنــد.
در جــواب بــه ســوال لمــاذا تاخرنــا، تیــپ هــای روشــنفکری و بــه 
ــد شــما از کاروان  ــی گوین ــرا م ــرب گ ــای غ ــپ ه ــی تی طــور کل
ــرای  ــد. ب ــده ای ــه حرکــت درآمــده بازمان بشــریت کــه در غــرب ب
رســیدن بــه آن بایــد ســرتاپا غربــی شــوید. بازگشــت بــه آن اتوپیــا 
و جامعــه اســالمی آرمانــی همــه توهمــات اســت. آن دوران بــرای 
ــون)  ــری، آرک ــت. جاب ــری اس ــای دیگ ــوده و االن دنی ــودش ب خ
جریانــی کــه اکنــون بــه نئومعتزلیــان شــهره اســت( همــه در ایــن 
دســته قــرار مــی گیرنــد. پــس جریــان اول غــرب گــرا مــی شــود 
کــه مــی گویــد بــه ســنت کاری نداشــته بــاش و آن را کنار بگــذار. 
مثــال در حــوزه سیاســت علــی عبدالــرزاق کــه کتابــش »االســالم 
و اصــول الحکــم« اســت، یکــی از پیشــگامان ایــن جریــان اســت 
کــه بــرای عبــور از عقــب ماندگــی قائــل بــه تفکیــک حــوزه دیــن 

و سیاســت اســت.
ــه  ــای هســتند ک ــان ه ــرار دارد، جری ــش ق ــه در مقابل ــی ک جریان
ســلفی بــه معنــا االخــص هســتند. یعنــی مــی گوینــد دلیــل عقب 

ماندگــی تاخــر از آن مــدل اســت و بایــد بــه همــان مــدل برگردیم.
ــان کســانی  ــن می ــک خــط و راه ســومی هــم وجــود دارد. در ای ی
وجــود دارنــد کــه نــه مثــل ایــن هــا فکــر مــی کننــد، نــه مثــل آن 
هــا. مــی گوینــد بایــد یــک چیزهایــی از تمــدن غربــی اخــذ کــرد، 
از لحــاظ هویتــی و امثــال آن یــک چیزهایــی را هــم بایــد از ســنت 
ــا  ــن دو راه اســت. بعضــی ه ــن ای ــق بی اخــذ کــرد. راه ســوم تلفی
اخــوان المســلمین و حســن البنــا را اینجــا دســته بنــدی مــی کنند. 
مــی گوینــد درســت اســت کــه حســن البنــا در بحــث عقیــده فوق 
العــاده ســلفی اســت و قائــل بــه عدم توســل و شــرک بودن توســل 
اســت. امــا همیــن حســن البنــا بــه نحــوی پارلمانتاریســم را مــی 
پذیــرد. بعضــی از مظاهــر دنیــای مــدرن را مــی پذیــرد. بعضــی هم 

مــی گوینــد نــه، ایــن اخــوان همــان ســلفی گــری اســت.
مثــال ســید جمــال را بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان اصــالح بــه 
نحــوی مــی شــود اینجــا قــرار داد. امــا ایــن مشــکل را دارنــد کــه 
ــانی  ــد. کس ــت بودن ــای خالف ــه احی ــل ب ــت قائ ــوزه سیاس در ح
کــه دغدغــه احیــای خالفــت داشــتند و یــا منتقدیــن خــود علــی 
عبدالــرزاق کــه کتــاب هــای زیــادی در نقــد او نوشــته شــد. ایــن 
هــا بــه یــک نحــوی در فضــای ســوم قــرار بگیرنــد. امــا ایــن طور 
تقســیم بنــدی خیلــی بــا فــارق هــای بّیــن نیســت. ایــن را بایــد 
مثــل یــک طیفــی از غــرب گرایــان رادیــکال ســکوالر تــا ســلفی 

هــای ارتدوکــس درنظــر بگیریــم.
ــس  ــلفیت ارتدوک ــه س ــی ب ــک جاهای ــا ی ــن ه ــدام از ای ــر ک  ه
نزدیــک مــی شــوند. یــک جاهایــی هــم بــه غربــی گرایــان. االن 
ــه  ــم را پذیرفت ــئله پارلمانتالیس ــا مس ــر تقریب ــور در مص ــزب الن ح
ــه  ــی ک ــده. در حال ــان ش ــت و وارد پارلم ــلفی اس ــی س ــا حزب ام
ــب احــزاب ســلفی، ســلفی هــای جهــادی، داعــش، القاعــده،  غال
دموکراســی را کفــر روشــن مــی داننــد. حــاال یــک حــزب ســلفی 
در مصــر مــی گویــد اینکــه قــدر متقنــی از احــکام شــرع را پیــاده 
ــی  ــک ورود م ــاختارهای دموکراتی ــه س ــرار ب ــاب اضط ــم از ب کنی

ــم. کنی
ــای  ــل ه ــا و راه ح ــد و روش ه ــی گوین ــور م ــن ط ــی ای بعض
ــف هــای  ــن طی ــدن ای ــا دی ــد. ام ــرده ان دیگــری هــم درســت ک
ــم  ــدا از ه ــال ج ــای کام ــدی ه ــیم بن ــا تقس ــری ب ــف فک مختل

ــد. ــا را دی ــف آن ه ــک طی ــل ی ــد مث ــت، بای ــن نیس ممک

|| اگـر جریان سـلفی معاصر را بخواهید تقسـیم بندی 
کلی کنیـد چـه جریاناتی را لیسـت می کنید؟ 

ــد  ــا آمدن ــه دنی ــه ب ــی ک ــراغ جای ــه س ــد ب ــر بای ــلفیه معاص در س
ــعودی  ــتان س ــر عربس ــلفیه معاص ــی س ــتگاه اصل ــم. خاس بروی
ــته  ــای گذش ــه ه ــه در ده ــن منطق ــه در ای ــی ک اســت. و تحوالت
اتفــاق افتاده اســت. اگــر بخواهیم بشــماریم، محمدبــن عبدالوهاب 
را بــه عنــوان کســی نــام گــذاری کنیــد کــه ابتدائــا بــه عنــوان یک 
جریــان ســلفی و پیــرو ابــن تیمیــه  مــی آیــد و ســرزمین هــم در 
اختیــار مــی گیــرد، افــکارش را پیــاده و اجرایــی مــی کنــد و در این 
بســتر جنبــش وهابیــت بــه دنیا مــی آیــد. اینجا سرسلســله شــکل 

گیــری بســیاری از جریــان هــای ســلفی معاصــر اســت.
مصــر هــم بــه اعتبــار اینکــه همیشــه محــل تولیــد دانــش اهــل 
ــی  ــت خاص ــوده از اهمی ــا ب ــم آنج ــر ه ــت و االزه ــنت اس س
ــن دو  ــق ای ــا حاصــل تلفی ــان ه ــوردار اســت. بعضــی از جری برخ
ــتند. ــد هس ــی آی ــر م ــه از مص ــی ک ــت و جریان ــان از وهابی جری

در عربســتان ســعودی بعــد از اینکــه عربســتان شــکل مــی گیــرد 
و محمدبــن عبدالوهــاب فــوت مــی کنــد و بعــدی هــا مــی آینــد، 
ــه  ــم ک ــلفیه داری ــک س ــور دارد. ی ــد حض ــوان التوحی ــان اخ جری
شــاید بشــود اســمش را ســلفیه عبدالعزیــزی گــذارد. کــه موســس 
ــروان  ــه پی ــه کســانی ک ــن اســت. االن ب عربســتان ســعودی نوی
محمــد بــن عبدالوهــاب هســتند بــه عنــوان وهابــی شــناخته مــی 
شــوند. یــک مــدل ســلفیه را مــی شــود توضیــح داد تحــت عنــوان 
ســلفیه تقلیدی. ســلفیه ســنتی بــه لحــاظ کالمی پیــرو ابــن تیمیه 
ــا  ــت. ام ــلک اس ــی مس ــوال حنبل ــی معم ــاظ فقه ــه لح ــت. ب اس
چنــد مشــخصه دارنــد: مثــال در مــورد نگاهشــان بــه زنــان، نــگاه 
بــه دموکراســی، نــگاه بــه توســعه مظاهــر غربــی، نــگاه بــه حــوزه 
ــرد  ــی گی ــکل م ــا ش ــن جاه ــات در ای ــدرت. اختالف سیاســت و ق

ــان یکــی اســت. االن در  ــده آن ــی و فقهــی عم ــی کالم و اال مبان
عربســتان عمــده شــیوخ وهابــی مثــال خــود آل الشــیخ را می شــود 

بــه عنــوان یــک ســلفی تقلیــدی شناســایی کــرد.
ــه عنــوان ســلفی هــای   جریــان دیگــری از ســلفی هــا هســت ب
البانــی یــا ســلفیه علمــی. رهبــر ایــن هــا آقــای البانــی اســت کــه 
ــرای خــودش  ــه عنــوان یــک محــدث چارچــوب نظــری هــم ب ب
دارد. معتقــد اســت راه اصــالح، شمشــیر و قــدرت به دســت گرفتن 
نیســت. می گویــد در تــراث مــا اشــکاالتی وجــود دارد. بایــد تزکیه 
و پاالیشــی در نصــوص صــورت بگیــرد. بــرای همیــن بــه رجــال 
خیلــی اهمیــت مــی دهــد و شــروع مــی کنــد بــه تدویــن معاجــم 
حدیثــی و حدیــث شناســی و کلــی هــم شــاگرد تربیــت مــی کنــد. 
مــی گوینــد اولویــت مــا ایــن اســت کــه تــراث را پاالیــش کنیــم، 
اگــر تــراث پاالیــش شــد، دانــش در اختیارتــان قــرار مــی گیــرد که 
مــی توانیــد بــا آن اصالحــات انجــام دهیــد. بــرای همیــن جریــان 
ــا  ــم ب ــلمین مشــکل دارد ه ــوان المس ــا اخ ــم ب ــی ه ــلفی البان س
ســروری هــا، و هــم بــا جهــادی هــا. مــی گویــد تمــام ایــن هــا راه 
را بــه خطــا رفتــه انــد. چــون هنــوز تزکیــه انجــام ندادنــد و ســنت 
ــا مشــخص  ــوز ســنت دقیق ــد هن ــی گوین ــد. م ــش نکردن را پاالی
نیســت، آن وقــت مــی خواهــی بــروی بــا ســنت جامعــه را اصــالح 

کنــی؟
ــی  ــکل م ــتان ش ــه در عربس ــی ک ــلفی البان ــان س ــل جری  از داخ
گیــرد جریــان دیگــری بــه نــام ســروری هــا بــه وجــود مــی آیــد. 
ــب اخــوان المســلمین و ســید قطــب  ــا حاصــل ترکی ســروری ه
هســتند بــا جریــان ســلفی تقلیــدی. خودشــان مــی گوینــد عبــای 
ســید قطــب را بــر دوش محمدبــن عبدالوهــاب انداختــه انــد. تصور 
ــن ســرور  ــان ایــن اســت. زیــن العابدیــن ب خودشــان از ایــن جری
کــه چنــد وقــت پیــش فــوت کــرد بنیــان گــذار ایــن جریان اســت. 
ــوزه هــای  ــر آم ــد و تحــت تاثی ــه عربســتان آم ــود، ب ــی ب او اخوان

ســلفیه ســنتی قرارگرفــت.
ــرون هســتند.  ــه اصالحــات در بی ــل ب ســلفی هــای ســروری قائ
اولویــت آن هــا پاالیــش ســنت نیســت. مــی گوینــد مــا ســنت را 
داریــم منتهــا بــا ســالح و تــرور مخالــف هســتند. اینکــه ســالح به 
دســت بگیریــد علیــه ولــی االمــر را رد مــی کننــد. مــی گوینــد بــا 
نصیحــت و تمرکــز بــر آمــوزش بایــد نســلی از جوانــان را تربیــت 
کنیــد کــه اگــر ایــن هــا براســاس کتــاب و ســنت تربیــت صحیــح 
شــدند خودبخــود اصالحــات در بیــرون اتفــاق مــی افتــد و نظــام 

هــم صالــح مــی شــود. تمرکــز آن هــا بــر آمــوزش اســت.
محمدبــن ســرور کتابــی دارد بــه نــام »جــاء دورالمجــوس« یعنــی 
هنگامــه مجوســیان فرارســید. ایــن کتــاب در نقد شــیعیان نوشــته 
شــده. چــه زمانــی نوشــته شــده؟ بعــد از انقــالب اســالمی. انقالب 
ــه دســت مــی  شــکل مــی گیــرد. یــک گــروه شــیعه قــدرت را ب
ــک  ــود و ی ــی ش ــغال م ــتان اش ــم افغانس ــرف ه ــد. از آن ط گیرن
ــود  ــل خ ــود. داخ ــی ش ــرو م ــران روب ــا بح ــالمی ب ــور اس کش
عربســتان هــم الصحــوه االســالمیه یــا بیــداری اســالمی شــکل 
ــه همــه جریــان هــای منتقــد وضــع  گرفتــه. بیــداری اســالمی ب
موجــود مــی گفتنــد. بــه ســروری هــا، جهــادی هــا و تمام کســانی 
کــه بــه نحــوی بــه وضــع موجــود منتقــد بودنــد جریــان صحــوه 
ــرادر  ــه. محمــد قطــب ب ــن هــا هــم شــکل گرفت ــد. ای مــی گفتن
ســید قطــب هــم بــه عربســتان آمــده و مشــغول تدریــس شــده.

تلفیقــی از ایــن آمــوزه هــا ذهنیــت محمدبــن ســرور را شــکل مــی 
دهــد. کتــاب را درواقــع بــرای پاســخ دادن بــه جوانانــی می نویســد 
کــه مــی پرســند ایــن چــه وضعــی اســت کــه مــا داریــم؟ شــیعیان 
ــا صاحــب حکومــت نشــدیم. در  ــا م صاحــب حکومــت شــدند ام
ــه نحــوی بحــران هویتــی اســت  واقــع ایــن بحرانــی کــه هــم ب
و هــم بــه نحــوی بحــران سیاســی اســت شــکل گرفتــه. »و جــاء 
دور المجــوس« بــه نحــوی پاســخ گفتــن بــه ایــن بحــران اســت. 

در وقــت خــودش هــم خیلــی موفــق اســت.
ــا  ــه م ــه در منطق ــنی ک ــیعه و س ــزاع ش ــه ن ــیم ریش ــر بپرس اگ
ــاء  ــاب »و ج ــم کت ــای مه ــی از جاه ــت؟ یک ــان دارد کجاس جری
ــزاع  ــن ن ــری ای ــدای شــکل گی ــی ابت دور المجــوس« اســت. یعن
در حــوزه سیاســی و در حــوزه فکــری. ایــن کتــاب قابــل بررســی 
اســت کــه آدم ببینــد چطــور ذهنیــت طبقــه روشــنفکر، تحصیــل 
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ـــو گـفتــگـ

ــکل  ــیعیان ش ــا ش ــارض ب ــن را در تع ــرده و متدی ک
ــد. ــی ده م

اگر بپرسـیم ریشـه نزاع شـیعه و سـنی که در منطقه 
مـا جریان دارد کجاسـت؟ یکـی از جاهـای مهم این 
کتاب اسـت. یعنـی ابتدای شـکل گیری این نـزاع در 
حـوزه سیاسـی و در حـوزه فکـری. ایـن کتـاب قابل 
بررسـی اسـت کـه آدم ببینـد چطـور ذهنیـت طبقـه 
روشـنفکر، تحصیل کـرده و متدیـن را در تعـارض با 

شـیعیان شـکل می دهد.
ــک  ــی ی ــم وقت ــاز ه ــروری ب ــان س ــن جری همی
گام جلــو مــی رود بــه افغانســتان مــی رود، اولویــت 
ــد. بســیاری از کســانی کــه  ــر مــی کن هایــش تغیی
تحــت آمــوزه هــای البانــی و محمدبــن ســرور بودند 
بــرای جهــاد بــه افغانســتان مــی رود. از آن طــرف در 
مصــر ایمــن الظواهــری را داریــم کــه بــا بــن الدن 

ــا هــم هــم پیمــان مــی شــوند و القاعــده را  آشــنا مــی شــود و ب
ــد. ــی کنن درســت م

ــا حســن البنــا  آن طــرف یــک خطــی اســت کــه فــرض کنیــد ب
ــه  ــد و ب ــی کن ــدا م ــه پی ــیدقطب ادام ــا س ــود ب ــی ش ــروع م ش
عبدالســالم فــرج و کتــاب مهــم او »الجهــاد الفریــض الغائبــه« می 
رســد و بعــد هــم شــکری  مصطفــی. ایــن خطــی کــه تحــت تاثیر 
ایــن هاســت بــه ایمــن الظواهــری مــی رســد. ایمــن الظواهــری 
اولویــت جهــاد را بــه افغانســتان مــی آورد و بیــن ســلفیت تقلیــدی 
و مفاهیــم و مبانــی نظــری جهــاد آشــتی مــی دهــد. عبــداهلل عــزام 
هــم تئوریســین آن اســت. ســلفی جهــادی ایــن طــور بــه دنیــا می 
ــای کار  ــی کــه مصــری هــا پ ــن بحــران. بحران ــد، در بســتر ای آی

آمدنــد، بــرای کمــک بــه افغــان العربهــا.
ــدی عربســتان هــم دارد  ــت تقلی ــان وهابی  از آن طــرف هــم جری
بــا دادن مشــروعیت جهــاد و فتــوی و بــا گســیل نیــرو کمــک مــی 
کنــد. و افــرادی کــه آن جــا مــی آینــد دیگــر اولویتشــان تغییــر می 

کنــد. ایــن جــا ســلفیه جهــادی شــکل مــی گیــرد.
 نســل اول ســلفیان جهــادی کــه اولویــت اولشــان مبــارزه بــا کفــار 
ــد.  ــل ش ــکا تبدی ــه امری ــد ب ــود و بع ــوروری ب ــه اول ش ــت ک اس
چــون امریــکا در جریــان جنــگ کویــت و عــراق بــه شــبه جزیــره 
عربســتان آمــد. از اینجــا اولویــت ذهنــی بــن الدن آمریــکا شــد. 
ســلفی جهــادی در بحــران بعــدی کــه جهــان اســالم را دربرمــی 
ــه عــراق مــی رود و آنجــا ســنگ بنــای داعــش گذاشــته  گیــرد ب

مــی شــود.
 نســل دوم ســلفی هــای جهــادی، داعــش اســت کــه اولویتشــان 
تغییــر مــی کنــد. اولویــت از نبــرد بــا امریــکا چرخــش پیــدا مــی 
کنــد به نبــرد بــا شــیعیان. چــون شــیعیان حکومــت را در عــراق به 
دســت مــی گیرنــد. آنــان چنیــن اســتدالل مــی کننــد کــه مجوس 
یــا رافضیــان بــا صلیبــی هــا هــم پیمــان شــده انــد لــذا اولویــت و 

عــدو قریــب اکنــون شــیعیان هســتند.
نســل دوم ســلفی هــای جهــادی، داعــش اســت کــه اولویتشــان 
تغییــر مــی کنــد. اولویــت از نبــرد بــا امریــکا چرخــش پیــدا مــی 
کنــد به نبــرد بــا شــیعیان. چــون شــیعیان حکومــت را در عــراق به 
دســت مــی گیرنــد. آنــان چنیــن اســتدالل مــی کننــد کــه مجوس 
یــا رافضیــان بــا صلیبــی هــا هــم پیمــان شــده انــد لــذا اولویــت و 

عــدو قریــب اکنــون شــیعیان هســتند.
اتفاقــی کــه در ایــن ســلفی هــای جهــادی مــی افتــد اتفــاق خیلی 
ــه  ــم ک ــا در القاعــده ابومحمــد المقدســی را داری ــی اســت. م جالب
ــرداز  ــه پ ــه نظری ــم ک ــزام را داری ــداهلل ع ــرداز اســت. عب ــه پ نظری
ــدان  ــن در می ــرای مجاهدی ــد و ب ــه پردازن ــا نظری ــن ه ــت. ای اس
مشــروعیت درســت مــی کننــد و مــی گوینــد بایــد چــکار کنیــم.
زرقــاوی در عــراق امــا بــا بــن الدن مشــکل پیــدا مــی کنــد. چــرا؟ 
بــن الدن بــا حملــه بــه بازارهــای شــیعیان و کشــتن عامه شــیعیان 
مخالــف اســت. حتــی ابومحمــد مقدســی مــی گویــد جایز نیســت 
ــا  ــو آنج ــد ت ــی گوین ــه او م ــاوی ب ــی. زرق ــیعه را بکش ــوام ش ع
نشســته ای، چــه میدانــی مجاهــد در میــدان چــه مــی کشــد؟ مــِن 
مجاهــِد در میــدان هســتم کــه تعییــن کننــده هســتم و اولویــت در 
جهــاد را مــن بایــد تعیین کنــم، نــه تــو از داخــل کتابها. اینجاســت 

کــه ایــن هــا از هــم جــدا مــی شــوند.

ــا  ــت دارد ی ــا موضوعی ــیعه ذات ــا ش ــارزه ب ــن مب || ای
ــا  ــیعه دارد ب ــه ش ــت ک ــی اس ــن اتهام ــر ای بخاط

ــد؟  ــی کن ــکاری م ــکا هم امری
ــردازی  ــه پ ــد نظری ــن هــا وقتــی مــی خواهن ــه، هــر کــدام از ای ن
کننــد ناظــر بــر بحرانــی اســت کــه بــا آن روبــرو هســتند. در عراق 
حکومــت شــیعی بــود، ارتشــی کــه بــا این هــا مــی جنگید شــیعی 
بــود. زیــر نظــر شــیعیان بــود. در واقــع پاســخ بــه ایــن مســئله ای 
ــود کــه  ــن ب ــد. استراتژیشــان هــم ای ــرو بودن ــا آن روب ــود کــه ب ب
ســوزن ســوزن ضربــه زدن تــا دشــمن از پــای دربیایــد. الزمــه زدن 
ضربــات کوچــک ایــن بــود کــه شــما بــه بــازار حملــه کنیــد. فالن 
ــتراتژی  ــن اس ــرای ای ــد. ب ــال را بزنی ــران کرب ــد. زائ ــع را بزنی تجم
ــن  ــزی ای ــی. چــه چی ــه کن ــان حمل ــه غیرنظامی ــودی ب ــور ب مجب

دشــمنی را تعییــن مــی کــرد؟ وضــع موجــود.
ــی  ــا امریکای ــا در دوران اوبام ــی ه ــروج رســمی امریکای ــد از خ بع
وجــود نــدارد کــه شــما بــه آن حملــه کنــی. دیگــر امریکایــی نبــود 
کــه بــا آن جهــاد کنیــم. ناگزیــر بایــد بــا شــیعیان مــی جنیگیدیــم. 
خودبخــود ایــن امــر واقــع بــه شــما تحمیل مــی کــرد که شــیعیان 
ــران  ــتند. بح ــیعیان هس ــب االن ش ــمن قری ــد، دش ــمن اول ان دش
ســوریه هــم ایــن را تشــدید کــرد. بعدهــم حضــور نیروهای شــیعه 
حــزب اهلل و گــردان ابوالفضــل العبــاس »ع« از عــراق و نیروهــای 

ایرانــی در کنــار بشــار اســد ایــن را تشــدید کــرد.
 در اینجــا هــم جبهــه جدیدی کــه داعــش دارد بــا آن مــی جنگد و 
ســلفی و جبهــه النصــره و بقیــه دارنــد بــا آن مــی جنگند، شــیعیان 
هســتند. و خودبخــود نــوک پیــکان بایــد از روی امریکایی هــا روی 
ــا توجــه بــه اینکــه بســتر تئوریــک آن  شــیعیان متمرکــز شــود. ب
هــم فراهــم بــود. یعنــی بــا توجــه بــه آمــوزه هایــی کــه مــا داریم، 
مثــل توســل و مطالبــی کــه همیشــه بــه آن متهــم بودیــم بــا ایــن 
عنــوان کــه رافضــی هــا مشــرک هســتند و ... بســتر تئوریــک آن 
هــم در حــوزه عقایــد بســیار فراهــم بــود. نیــاز بــه نظریــه پــردازی 
جدیــد نبــود. و خیلــی ســریع ایــن اتفــاق افتــاد و دشــمنی از روی 
امریــکا روی شــیعیان چرخیــد. آن هــم بــه طــور کلــی درهمــه جا.

ــه  ــم ک ــی داری ــلفی جریانات ــات س ــا در جریان || آی
ــا  ــلفیت ب ــن س ــی بی ــوی تلفیق ــه نح ــد ب بخواهن

ــد؟ ــاد کنن ــه ایج مدرنیت
ــنه  ــد پاش ــلفی چن ــان س ــال در جری ــود دارد. مث ــد مشــکل وج چن
ــد،  ــخ دهی ــا پاس ــن ه ــه ای ــما ب ــر ش ــه اگ ــود دارد ک ــیل وج آش
ــا عمــده مســائل مدرنیتــه حــل مــی شــود. یکــی  ــان ب مســئله ت
مســائل زنــان و مشــکالتی کــه در حــوزه زنــان وجــود دارد. یکــی 
مشــکالت دموکراســی اســت. مــدل ســلفی هــا خالفــت اســت. 
شــما چطــور مــی خواهیــد بــا دموکراســی تلفیــق کنیــد؟ اگــر هــم 
ــی  ــلفی م ــودش را س ــه خ ــد و کســی ک ــی افت ــاق م ــی اتف تلفیق
دانــد، غالبــا از بــاب اضطــرار اســت، از بــاب موقتــی بــودن اســت. 
ــی  ــت م ــق دموکراســی وارد حکوم ــال از طری ــا فع ــد م ــی گوین م

ــم. ــت را درســت کنی ــم کــه خالف ــالش مــی کنی شــویم و ت
ــه  ــی و خالفــت را ب ــی ســلفیت را پذیرفت ــی شــما مبان ــی وقت یعن

ــرار و  ــاب اضط ــما از ب ــی، ورود ش ــو پذیرفت ــوان الگ عن
موقتــی مــی شــود. مگــر اینکــه جریــان هایی ســلفیت را 
فقــط به حــوزه عقایــد ببرنــد. یعنــی بگوینــد مــا در حوزه 
عقایــد و فکرمــان مثــال حنبلــی و ســلفی هســتیم. اما در 
ــه نوعــی تفکیــک در  حــوزه مســائل جدیدمــان قائــل ب

حــوزه دیــن و سیاســت هســتیم.
جریــان هــای فکــری ســنی هــر جــا بــه قــدرت اضافــه 
ــل  ــک اص ــن ی ــوند. ای ــی ش ــکال م ــوند رادی ــی ش م
ــه نحــوی  ــه ب ــی اخــوان المســلمین ک ــام اســت. حت ع
پارلمانتالیســم را پذیرفتــه، در مصــر یک ســال بــه قدرت 
مــی رســد و کامــال رادیــکال مــی شــود. ترکیــه تــا قبــل 
از اینکــه احــزاب اســالم گــرا بــه قــدرت برســند بــا مــا 
خیلــی مشــکل نداشــت. بعــد از حضور اســالم گرایــان در 
قــدرت آنــان در خاورمیانــه بــرای ترکیــه و منافــع تعریف 
کردنــد آن هــم ناظــر بــه اســالم سیاســی ســنی و برخی 
ــه  ــد در منطق ــبب ش ــه س ــی ک ــوری عثمان ــا امپراط ــائل احی مس
ضدیــت و غیریتشــان بــا مــا شــروع شــود. غالــب احــزاب اســالم 
گــرا در دنیــای ســنی وقتــی بــه قــدرت مــی رســند، بــا شــیعیان در 
ــد. چــون پاســخ  ــد مشــکل دارن ــای جدی ــا دنی ــد. اصــال ب تعارضن
ســوال حاضــر و آمــاده اســت. خالفــت پاســخ ســوال اســت. مــی 
ــد؟ کار  ــد انجــام دهی ــد مــی خواهی ــد؟ کار جدی ــد چــه کنی خواهی

جدیــد ایــن هــا بحــث اضطــرار و موقتــی بــودن اســت.
ــلفی  ــش س ــی گرای ــم حزب ــم بگویی ــی توانی ــا نم ــن واقع بنابرای
ــات  ــرود و الزام ــم ب ــدرت ه ــه ق ــد روب ــد بع ــته باش ــابی داش حس
ــات  ــه الزام ــه محــض اینک ــد. ب ــول کن ــم قب ــدرن را ه ــای م دنی
دنیــای مــدرن را قبــول مــی کنــد کامــال از جریــان هــای ســلفی 
ــل  ــان هایــی مــی رود کــه قائ ــه ســمت جری جــدا مــی شــود و ب
بــه تفکیــک حــوزه دیــن و سیاســت هســتند. یــا اگــر هــم حضــور 
دارنــد، مثــال ایــن جریــان هایــی کــه مــی گوینــد بایــد ســراغ ادله 
احــکام رفــت، یعنــی جریــان هــای مقاصــدی کــه ایــن هــا هــم 

خیلــی کــم رمــق هســتند.
ســلفی هــا فضــای عمومــی جهــان اســالم را پــر کردنــد. وقتــی 
مجســمه بــودا را خــراب کردنــد مــن رصــد مــی کــردم آنقــدر در 
ــا  ــن واقع ــه م ــد ک ــت داده ش ــای مثب ــش ه ــالم واکن ــان اس جه
ــا  ــن اســت کــه فضــای فکــری عمدت تعجــب کــردم. علتــش ای
در اختیــار جریــان ســلفی اســت. عمــده مدارســی کــه در سراســر 
جهــان اســالم دارد تقویــت مــی شــود از عربســتان اســت و جریان 
ــی آن را پوشــش مــی دهــد. عقــل  ســلفی ســنتی و ســلفی وهاب
عربــی وقتــی ســلفی باشــد، دیگــر امــکان تلفیــق برایــش وجــود 
نــدارد. تنهــا جریــان هایــی کــه مــی شــود رویشــان حســاب کــرد 

یکــی مقاصــدی هــا هســتند...

||  اخوان مقاصدی نیست؟
اخوانــی کــه تــا اینجــای راه آمــده خیلــی راحــت دارنــد در ســوریه 
ــوان  ــت در اخ ــان بیع ــوز جری ــد. هن ــی جنگن ــا م ــلفی ه ــار س کن
هســت کــه قــرآن روی شمشــیر مــی گذارنــد و بایــد بیعــت کننــد 
بــر اطاعــت از مرشــد. وقتــی شــما بــرای اطاعــت بیعــت کــردی، 

چطــور تکثــر مــی توانــد معنــا پیــدا کنــد؟
ــی امــر تحــت هــر  ــر اطاعــت از ول ــان ســلفی جامــی هــم ب جری
شــرایطی تاکیــد دارد. ایــن هــا در مقابــل ســروری هــا و جهــادی 
هــا هســتند. حتــی ایــن هــا مــی گوینــد حــوزه سیاســت را رهــا 
کــن. اولویتــت عقایــد باشــد. ایــن هــم کــه غیرسیاســی اســت بــا 
دیگــری مشــکل دارد. یعنــی در حــوزه پذیــرش دیگــری و پذیرش 
تکثــر در جامعــه آمــوزه ای نــدارد کــه بتوانــد تکثــر را قبــول کنــد.

مثــال ســلفی هــا در مصــر قــرار اســت کنــار قبطــی هــا کار کننــد. 
ــای  ــای دنی ــوزه ه ــت، در آم ــلفیت نیس ــهروندی در س ــوم ش مفه
ــا ایــن عنــوان کــه هرکســی کــه باشــد خــارج از  جدیــد اســت. ب
هــر اعتقــادی، شــما بایــد بــه عنــوان شــهروند قبولــش کنــی. امــا 
در ســلفیت تعریفــی کــه از شــهروند مشــخص مــی شــود ناظــر بر 
عقیــده اش اســت. بایــد مســلم باشــد، قائــل بــه رســالت باشــد تــا 
ایــن امتیــازات را پیــدا کنــد و پذیرفتــه شــود. همــه جریــان هــای 

ســلفی اینطورنــد. و بــا دیگــری مشــکل دارنــد.
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ـــو گـفتــگـ

|| اخــوان، مشــخصا آقــای قرضــاوی وارد ایــن فضــا 
مــی شــود کــه دموکراســی و حقــوق زنــان را خیلــی 

راحــت مــی پذیرنــد. 
در واقــع اخــوان را هــم بایــد دیگــر طیفــی دیــد. دیگــر آن اخــوان 
ــک  ــه ی ــدند و هم ــی ش ــع م ــر جم ــه در مص ــه هم ــدی ک واح
مشــکل داشــتند وجــود نــدارد. بایــد اخــوان را هــم به شــکل طیف 
ــون  ــژه ای دارد چ ــری وی ــاق پذی ــت انطب ــوان خصوصی ــد. اخ دی
تشــکیالتی عمــل مــی کنــد. در داخــل هــر کشــوری الزامــات آن 
کشــور را مــی پذیــرد. ایــن پذیــرش ریشــه در مبانــی نــدارد. تفاوت 
بایــد قایــل شــد در پذیرشــی کــه ریشــه در مبانــی دارد و پذیرشــی 

ــاری اســت. کــه اضطــراری و اجب
ــی  ــد. بعض ــی کنن ــرش م ــراری پذی ــا اضط ــی ه ــی از اخوان بعض
ــرش  ــرای پذی ــد ب ــرده ان ــدا ک ــی پی ــره راه های ــم باالخ ــا ه ه
ــال از  ــه ح ــا ب ــما ت ــوق زن. ش ــی و حق ــم و دموکراس پارلمانتالیس
ــا مــرد  ــد کــه حقــوق زن و ارث زن ب قرضــاوی چیــزی شــنیده ای
ــای  ــرف را آق ــن ح ــه ای ــت ک ــن اس ــال ممک ــت؟ مح ــی اس یک

ــد. ــاوی بزن قرض

|| گفتــه چــون ایــن در غــرب قانــون اســت شــما هم 
ــول کنید. ــا قب در آنج

ــد.  ــن را بپذیری ــد ای ــی کنی ــت م ــا فعالی ــد در آنج ــه داری ــما ک ش
ــاب  ــات و از ب ــاب الزام ــرش از ب ــت. پذی ــا اس ــه آنج ــی ک الزامات
اضطــرار بــا پذیرشــی کــه ریشــه در مبانــی دارد خیلــی فــرق مــی 
کنــد. یعنــی شــما راه حــل تئوریــک نــداری بــه محــض انکــه این 

ــی ــه وضــع قبل ــت شــما بازمیگــردی ب ــن رف ــات از بی الزام

ــوان  ــه عن ــاوی ب ــه قرض ــت ک ــن اس ــورم ای || منظ
ــورایش  ــلف، از ش ــیره س ــان س ــلفی از هم ــک س ی

ــد.  ــی کش ــرون م ــی بی ــک دموکراس ی
ـ احســنت. از آن نیامــده. تفــاوت نــگاه ایــن اســت. آقــای قرضاوی 
از مبانــی ســلفیت دموکراســی بیــرون نکشــیده چــون خــودش می 
ــا دموکراســی متفــاوت اســت. شــورا در اســالم  ــد کــه شــورا ب دان
ــا  ــا آی ــد. ام ــر مشــورت کن ــی ام ــد ول ــی گوی ــزام آور نیســت. م ال
ــه، خواســت  واجــب اســت بــه حــرف مشــاورین گــوش بدهــد؟ ن
ــس  ــد. برعک ــی ده ــوش نم ــت گ ــد. نخواس ــی ده ــوش م گ
دموکراســی کــه مبنایــش الــزام آور اســت یعنــی مــی گویــد الزامــا 
ــون را رد  ــت قان ــر اکثری ــوش داد. اگ ــت گ ــرف اکثری ــه ح ــد ب بای

ــار گذاشــت. ــد کن ــد بای کردن

|| قرضــاوی بــر مبنــای ســیره ســلف مــی گوید شــما 
ــکام را  ــی اح ــان خیل ــه زم ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانی م
ــه کاری کــه  تغییــر دهیــد. مثــال اســتناد مــی کنــد ب

ــرد.  ــه دوم ک خلیف
 کلــی مــی گویــد. مــا ایــن کلــی را در شــیعه هــم مــی گوییــم. امــا 
در عیــن، در بیــرون، مشــکالتی را کــه وجــود دارد مــی بینیــد. یکی 
بحــث حــدود اســت. آیــا آقــای قرضــاوی حاضــر اســت از قصــاص 
دســت بــردارد؟ حاضــر نیســت از ایــن حکــم دســت بــردارد. حاضر 
اســت بگویــد شــرعا دیــه زن و مــرد یکــی اســت؟ بگویــد مــن ادله 
را بررســی کــردم در اســالم بایــد دیــه زن و مــرد یکــی باشــد؟ فکر 

نمــی کنــم بــه این ســمت بــرود.
یــک باریکــه هایــی را یــک جاهایــی بــرای تنفــس و حضورشــان 
مجبــورا پذیرفتــه انــد. ایــن نظریــه پــردازی محســوب نمــی شــود. 
ــا  ــون م ــی چ ــد بگوی ــی بع ــت باش ــه خالف ــل ب ــما قائ ــه ش اینک
نمــی توانیــم در ایــن کشــور خالفــت درســت کنیــم، مــی آییــم 
و بــرای اینکــه بخشــی از احــکام را بتوانیــم پیــاده کنیــم و بتوانیــم 
تــالش کنیــم و قــدرت داشــته باشــیم و مدرســه تاســیس کنیــم، 
وارد سیســتم پارلمــان مــی شــویم و از ایــن سیســتم اســتفاده مــی 

کنیــم. بایــد بیــن ایــن دو تفــاوت قائــل شــد.

ــی  ــاوی م ــن از قرض ــه م ــی آنچ ــاظ مبنای ــه لح || ب
فهمــم ایــن اســت کــه امکانــش هســت کــه بعضــی 
ــه  ــد ک ــی زن ــال م ــودش مث ــد. خ ــر کن ــکام تغیی اح

ــاب  ــر داد. از ب ــکام را تغیی ــی اح ــه دوم بعض خلیف
اضطــرار نمــی گویــد. مثــال در شــرایط کنونــی مــدل 
مطلــوب حکومــت خالفــت نیســت، مــدل شــورایی و 

ــت.  ــی اس مدن
ــرای  ــود دارد ب ــوان وج ــه در اخ ــی ک ــازوکار بیعت ــن س ــس ای پ
چیســت؟ همــه بــا مرشــد بیعــت مــی کننــد. شمشــیر مــی گذارند. 
ــد چــراغ هــا را  ــد یــک شــمع روشــن مــی کنن ــران مــی گذارن ق
خامــوش مــی کننــد کســی کــه مــی خواهــد وارد شــود دســتش را 

ــا مرشــد بیعــت مــی کنــد. مــی گــذارد و ب
ــان  ــب جری ــا غال ــده. ام ــی در آم ــکل طیف ــه ش ــم ب ــوان ه اخ
ــد  ــی کنن ــدرت حرکــت م ــه ق ــی رو ب ــای اســالمی ســنی وقت ه
دموکراتیــک نمــی شــوند. معمــوال راه رادیــکال شــدن را طــی می 
کننــد. تجربــه عینــی اش هــم اخــوان المســلیمن اســت در یــک 
ــه مرســی در  ــر چــه ک ــد. ه ــت کردن ــه در مصــر حکوم ســالی ک
قــدرت مانــد بــه ســمت احــزاب رادیــکال نزدیکتــر شــد. القاعــده 
ــی را آزاد  ای هــا کســانی کــه ســلفی هــای ســنی جهــادی زندان
کــرد، فــراری داد از زنــدان هــا. بــه ســمت آن هــا نزدیــک شــد. در 

ســینا ایــن هــا را تســلیح کــرد.

ــادی دارد.  ــض زی ــای نق ــال ه ــما مث ــای ش || ادع
مثــال آقــای اربــکان، خــود اردوغــان، آقــای ربانــی در 

ــد. ــور نبودن ــتان و ... اینط افغانس
ایــن هــا هــم همیــن طورنــد. مــن کــه مــی گویــم بایــد این هــا را 

ــه صــورت طیفــی دید. ب

|| ولــی شــما مــی گوییــد اســالم گرایــان ســنی کــه 
بــه قــدرت مــی رســند لزومــا رادیــکال مــی شــوند. 
ــدن را  ــکال ش ــان راه رادی ــای اردوغ ــردم آرام آرام. آق ــرض ک ع
پــی نگرفــت؟ بــه محــض اینکــه تحــوالت ســوریه اتفــاق افتــاد 
آمــد پشــت معارضــه ایســتاد. بــه احــزاب ســلفی و داعــش کمــک 
کــرد. بــه افــرادی کــه از القاعــده در جبهــه النصــره در ســوریه مــی 

ــپورت و ســالح داد. ــول، پاس ــتند. پ گش

|| قضیه سیاسی است یا اینکه ریشه در مبانی دارد؟
شــما مــی گوییــد منافعــش در ســوریه را دارد پیگیــری مــی کنــد. 
امــا ایــن ریشــه و دلیــل دارد کــه مــی توانــد ایــن کار را بــه عنــوان 
یــک اخوانــی  توجیــه کنــد. بــه عنــوان یــک اخوانــی دارد ایــن کار 
را انجــام مــی دهــد. یعنــی خــود نمونــه اردوغــان یکــی از نمونــه 

هــای رادیــکال شــدن اســت.
مثــال زن اردوغــان حجــاب دارد امــا آیــا بــه ســمت اجبــاری کردن 
ــی  ــی م ــا وقت ــن ه ــدام از ای ــر ک ــت؟ در ه ــور رف حجــاب در کش
ــد، هــر کــدام در آن کشــور در آن ســاختار  ــد طیفــی دی ــم بای گوی
ــد از  ــر دارن ــر و تاث ــال تاثی ــد کام ــد کردن ــه در آن رش ــی ک فرهنگ
ســاختار فرهنگــی فکــری ای کــه در آن کشــور بــه دنیــا آمــده اند. 

لــذا بایــد جریــان هــا را طیفــی دیــد.
ــی  ــای اســالم سیاســی ســنی خیل ــان ه ــا جری ــن کال ب ــی م  ول
ــوص در  ــه خص ــان ب ــی از خودش ــه خوب ــتم. کارنام ــدل نیس هم
ــرای  ــالم گ ــای اس ــان ه ــد. جری ــداده ان ــان ن ــر نش دوران معاص
ــی  ــود دارد وقت ــت وج ــن ظرفی ــان ای ــاده در داخلش ــنی فوق الع س
بــه قــدرت مــی رســند و فضــا ایجــاد مــی شــود، ســریع رادیــکال 
ــر  ــرش غی ــن پذی ــرای ای ــزاره ای ب ــا و گ ــون مبن ــوند. چ ــی ش م
وجــود نــدارد. اگــر گــزاره ای هســت ایــن اضطــرار اســت. ضدیــت 
شــان بــا شــیعه نیــز مزیــد بــر علــت اســت. شــما کمتــر با احــزاب 
ســکوالر ایــن گونــه مشــکالت را داریــد. امــا احــزاب اســالم گرای 
ســنی در حــوزه عقیــده حــرف دارنــد و موضــع دارنــد و بــه شــدت 
ظرفیــت رادیــکال شــدن هــم وجــود دارد. نگاهــی به وضــع کنونی 
منطقــه و دشــمنان و دوســتان مــا در ایــن چهــل ســاله ســخن مرا 

تاییــد مــی کنــد.

ــی  ــل م ــور تحلی ــرب را چط ــا غ ــان ب ــی ش || نزدیک
ــی  ــط خوب ــکا رواب ــا امری ــوان ب ــود اخ ــد؟ خ کنی
داشــت. بــه اســرائیل ســفیر فرســتاد. پذیــرش غیــر 

ــده دارد.  ــره قاع باالخ
ـــدو حــوزه را از هــم تفکیــک کنیــم. یــک موقــع شــما در مــورد 
الزامــات حکمرانــی صحبــت مــی کنیــد. مــن بــه حکومت رســیدم 
ــم. بایــد یــک کارهایــی را  و مــی خواهــم در حکومــت باقــی بمان
رعایــت کنــم. ایــن یــک بحــث اســت یــک بحــث هــم این اســت 
ــه در  ــه ریش ــی ک ــام ده ــن کاری را انج ــی در عی ــی خواه ــه م ک
مبانــی نظــری ات دارد. بایــد بــرای ایــن دو تفــاوت قائــل شــویم. 
واقعــا اخــوان ناظــر بــه مبانــی نظــری اش بــه اســرائیل نزدیــک 
بــود؟ اگــر ایــن طــور باشــد دچــار یــک هــرج و مــرج مــی شــویم و 
دیگــر بــرای هیــچ چیــز نمــی توانیــم هیــچ کاوری درســت کنیــم.

 چــون خیلــی از کارهــا غیــر قابــل توضیــح اســت. چــرا بــا ایــران و 
ــیعیان غیریت دارد؟ ش

|| چــرا مواضــع ایــن هــا را در برابــر شــیعه را ریشــه 
در مبانــی آنــان مــی دانیــد. امــا بــه غــرب کــه مــی 

رســیم مــی گوییــد تاکتیــک اســت؟
ــا  ــا ب ــن ه ــمنی ای ــه دش ــت ک ــن اس ــن ای ــرض م ــش ف ــه، پی ن
شــیعیان خیلــی بیشــتر از دشــمنی بــا غــرب اســت. ایــن تعــارض 
ــد. از  ــا ندارن ــی ه ــا غرب ــارض را ب ــن تع ــی دارد. ای ــتر تاریخ بس
ــم.  ــدرت را نداری ــن ق ــا ای ــدرت هــم هســت م آن طــرف آنجــا ق
مــی گوینــد اگــر بــا غــرب کنــار بیایــم قــدرت آنجاســت، ثــروت 
آنجاســت. تعییــن کنندگــی حــوزه سیاســت در غــرب هســت. در 

ــد. ــن را ندارن ــه شــیعیان ای ــی ک حال
دومــا تعــارض بــا شــیعیان یــک ســنت تاریخــی در تمــام حکومت 
ــه  ــه ب ــی امی ــه بن ــخ اســالم را از آنجــا ک ــوده، تاری هــای ســنی ب
ــه  ــت ک ــی خالف ــا فروپاش ــد ت ــگاه کنی ــند ن ــی رس ــدرت م ق
حکومــت رســمی ســنی اســت. ایــن را یــک خــط در نظــر بگیریــد 
ــد.  ــا شــیعیان در تعــارض نبودن ببینیــد کجــا ایــن حکومــت هــا ب
150 سلســله بــه قــدرت رســیدند تــا دوره عثمانــی هــا. ببینیــد چند 

ــا شــیعیان ســر ســازش داشــتند؟ ــا از ایــن 150 ب ت

ــرب  ــا باغ ــن ه ــاد ای ــر تض ــخ معاص ــی در تاری || ول
ــر،  ــخصا در مص ــت. مش ــوده اس ــا ب ــتر از م ــه بیش ک
ــد  ــس و بع ــتعمار انگلی ــده، اس ــه آم ــتعمار فرانس اس
اســرائیل مــی آیــد. اصــال شــیعه حضــوری نداشــته.

ــان  ــارض را برایت ــن تع ــم ای ــی خواه ــال زدم م ــن را مث ــرا ای چ
ــن  ــم ای ــد؟ گفت ــی آی ــا دارد م ــن از کج ــد ای ــما گفتی ــم، ش بگوی
غیریــت بــا شــیعیان ســنت تاریخــی دارد. نمــودش در ایــن منطقه 
خیلــی هــم بیشــتر شــد. بعــد از اینکه ایــران یــک حکومت شــیعی 
بــه قــدرت رســید خیلــی چیزهــا عــوض شــد. خیلــی رویکردهــا در 

دنیــای ســنی عــوض شــد. ایــن ریشــه تاریخــی دارد.
ــا  ــر ب ــد. در الجزای ــا اســتعمار جنــگ هــای کمــی نکردن اعــراب ب
اســتعمار جنگیدنــد بــه عنــوان جنبــش هــای آزادی بخــش. وقتــی 
مــی گوییــم بــا مــا بــد هســتند بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــا آن 

هــا خوبنــد.
شــاید ده تــا مثــال نقــض هــم بشــود آورد. ده تــا حکومــت را از این 
n تــا سلســله بیــاورم کــه به دالیلــی بــا شــیعیان کاری نداشــته اند. 

ایــن نافــی کلــش نیســت. فتاوایشــان را هــم نــگاه کنیــد.
کال ناظــر بــه مفاهیــم اســالم ســلفی بخواهیــد حکومــت درســت 
کنیــد چالــش هــای عمــده ای پیــدا مــی کنــد. هــر کســی بــرای 
بیرون رفــت خــود از ایــن چالــش هــا یــک فکــر چــاره ای کــرده. 
چــون نشســتن در حــوزه قــدرت آدم را از آرمــان گرایــی ســلفی یــا 
ایدئولوژیــک دور مــی کنــد. همیــن کــه در قــدرت می نشــینی آرام 
آرام الزاماتــی را مــی پذیــری. مثــال خــود طالبــان وقتــی بــه قدرت 
رســیدند داشــتند آرام آرام خیلــی چیزهــا را مــی پذیرفتنــد. واقع گرا 

مــی شــدند و از آن حالــت آرمــان گرایــی خــارج مــی شــدند.
ــمیت  ــه رس ــراف ب ــود و از اط ــت دار ش ــر حکوم ــم اگ ــش ه داع
ــد - آرام  ــد ش ــال نخواه ــه فع ــود -ک ــت ش ــود و تثبی ــناخته ش ش
آرام خیلــی چیزهــا را خواهــد پذیرفــت. پذیــرش الزامــات و فاصلــه 
گرفتــن از آرمــان گرایــی خیلــی متفــاوت اســت. یعنــی بایــد بیــن 
آرمــان هایــی کــه ریشــه در مبانــی نظــری دارنــد بــا اعمالــی کــه 
در بیــرون ناظــر بــر عیــن انجــام مــی شــوند بایــد تفکیــک شــود.
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ـــو گـفتــگـ

سعادت و نیک زیستی، از مهم ترین آرمانهای دیرینه بشر 
از آغاز تا کنون بوده است. آدمیان با تمام تنوع نژادها و 
گونه های متفاوت فرهنگی، برای تأمین سعادت و نیک 
زیستی با عوامل تهدید کننده آن در تمام قرون و اعصار 
دست و پنجه نرم کرده اند. تجربه عینی و تاریخی زندگی 
انسان، ضرورت رویکرد به تربیت و تهذیب را به عنوان 
عامل مهم سامان بخش زندگی و تأمین سعادت، بارها به 

اثبات رسانده است.
به دلیل اهمیت و نقش عمده »اخالق« در سامان دهی 
زندگی، اندیشمندان و فیلسوفان همواره در بسط و تبیین 
اند. به خصوص در  مسائل و مفاهیم اخالقی کوشیده 
مباحث »فلسفه اخالق« که در نیم قرن اخیر مورد توجه 
ویژه عالمان و اندیشمندان قرار گرفته، آراء گوناگونی به 
چشم می خورد. باید اذعان کرد که در میان اندیشمندان 
دینی، مباحث »فلسفه اخالق« در مقایسه با سایر معارف 
اسالمی، کم تر مورد توجه بوده است. در گفت و گو با رضا 
ماحوزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بررسی 
جایگاه فلسفه اخالق در فلسفه اسالمی پرداختیم که در 

ادامه از نظر می گذرد؛

|| جایگاه فلسفه اخالق در فلسفه اسالمی چیست؟
آدمــی در ســاحات ســه گانــه فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی خــود، 
ــوع از قوانیــن و قواعــد رفتــاری ســروکار دارد. متناســب  ــا ســه ن ب
بــا ایــن ســه ســاحت، ســه شــاخه حکمــت عملــی شــامل اخــالق، 
مدیریــت خانــواده و سیاســت، عهــده دار تعریــف و تنظیــم قوانیــن 
ــه  ــان ب ــا اذع ــالمی ب ــفه اس ــتند. در فلس ــور هس ــررات مذک و مق
ــر  ــه دانــش دیگــر، ب ــر هرگون اولویــت ایــن ســه وجــه تقنینــی ب
اهمیــت و ضــرورت اهتمــام بــه حکمــت عملــی در مقابــل حکمت 
نظــری تأکیــد شــده اســت. ایــن تأکیــد از آن رو اســت کــه آدمــی 
ــع  ــود و رف ــی خ ــی انضمام ــامان زندگ ــه س ــت، ب در گام نخس
مشــکالت عملــی مبتالبــه متمایــل اســت و پــس از آن اشــتغال به 

ــازد. ــود می س ــه خ ــری را پیش ــی و نظ ــای انتزاع دانش ه
ــا ایــن مالحظــه، فلســفه اخــالق به عنــوان یکــی از وجــوه ســه  ب
گانــه تفکــر عملی همــواره مــورد تجــه فیلســوفان بــوده اســت. در 
فلســفه اســالمی ایــن اهتمــام ویژه تــر اســت زیــرا عالوه بــر خــود 
ــع  ــوان یکــی از مناب ــن اســالم به عن ــه ای، دی تفکــر فلســفی حرف
معرفتــی ایــن فلســفه، مشــحون از دســتورها و اندرزهــای اخالقــی 
اســت و لــذا فیلســوفان مســلمان، هــم در مقــام اشــتغال حرفــه ای 
بــه فلســفه و هــم در مقــام یــک مســلمان دینــدار بــه ایــن تعالیــم 
توجــه داشــته و بازتــاب دهنــده آن هــا در آثــار و اندیشــه های خــود 
ــال  ــی و در عین ح ــن عقالن ــه قوانی ــه عرض ــا ک ــد. از آنج بوده ان
انضمامــی اخالقــی مســتلزم مبانــی نظــری متعــددی اســت کــه 
ــذا  ــا اســت، ل ــه آن ه ــن ب ــوان از پرداخت ــود فلســفه اخــالق نات خ
بــا حفــظ اولویــت حکمــت عملــی بــر حکمــت نظــری بــه لحــاظ 
ــه  ــوان مقدم ــی حکمــت نظــری به عن ــه، مباحــث و مبان پیش گفت
ــی-  ــی معرفت ــده و تقدم ــاظ گردی ــی لح ــت عمل ــل حکم و مدخ
ــرای  ــا ب ــه، م ــن مالحظ ــا ای ــی آورد. ب ــت م ــناختی بدس هستی ش
ــه حکمــت  ــی و انضمامــی خــود ب ــه زندگــی عمل ســامان دادن ب
ــت و  ــی از اهمی ــل توجه ــش قاب ــذا بخ ــم و ل ــاز داری ــری نی نظ
ــت  ــه از حکم ــت ک ــی اس ــری، در حمایت ــت نظ ــرورت حکم ض

ــی و بطــور خــاص از فلســفه اخــالق دارد. عمل

ــالق در  ــفه اخ ــگاه فلس ــه جای ــد ک ــول داری ــا قب || آی
ــت؟  ــف اس ــالمی ضعی ــفه اس فلس

فلســفه اخــالق در ســرزمین مــا الاقــل در تمــدن اســالمی هیــچ 

ــن طوســی در  ــی خواجــه نصیرالدی ــوده اســت. حت ــف نب گاه ضعی
ــه فلســفه  ــی ب اخــالق ناصــری، از محــدود شــدن حکمــت عمل
اخــالق و توجــه حداقلــی بــه دو بــاب دیگــر حکمــت عملــی یعنی 

ــد. ــه می کن ــت گالی ــواده و سیاس ــت خان مدیری
اینکــه در دوره هایــی حکمــت نظــری اولــی بــه تقــدم تشــحیص 
داده شــده و اشــتغال بــه امــور نظــری و الهیــات بالمعنــی االخــص 
بــر هــر دانــش و اشــتغال دیگــری برتــر دانســته شــده اســت بــه  
معنــای بی توجهــی بــه فلســفه اخــالق نبــوده و نیســت. در واقــع 
ــریف ترین  ــارۀ ش ــه درب ــی ک ــک، دانش ــف متافیزی ــق تعری طب
ــود  ــو وج ــا ه ــود بم ــود وج ــارۀ خ ــودات و درب ــتنده ها و موج هس
ــه آن، از  ــن ب ــا و پرداخت ــن دانش ه ــریف تری ــد، ش ــث می کن بح

ــت. ــتغال ها اس ــریفترین اش ــره ش زم
ــات مذکــور در  ــاب الهی ــگاه، بازت ــن ن ــن احــوال، همی ــا همــه ای ب
ــته و  ــالم داش ــود اع ــای خ ــی از ضرورت ه ــی را یک ــه زندگ عرص
در ســامان دادن بــه شــقوق ســه گانــه زندگــی انضامــی انســان ها 
تالش هــای بلیغــی مبــذول داشــته اســت. اینکــه در برهه هایــی از 
ایــن قاعــده کلــی تخطــی شــده اســت گویــای اســتثناهایی اســت 

کــه البتــه بی تأثیــر هــم نبــوده اســت.

ــای  ــه ه ــت نام ــی و نصیح ــای اخالق ــا کتاب ه || آی
ــوان  ــود دارد را نمی ت ــا وج ــخ م ــه در تاری ــی ک مختلف
از زمــره آثــار مربــوط بــه فلســفه اخــالق بــه حســاب 

آورد البتــه بــا کمــی تســامح؟
بســیاری  توســط  کــه  نصیحت نامه هایــی  و  اندرزنامه هــا 
ــی  ــت، حکایت ــده اس ــن ش ــف و تدوی ــالق تألی ــران اخ از متفک
ــه  ــد، ب ــام آن برمی آی ــه از ن ــالق، چنانک ــفه اخ ــر دارد. فلس دیگ
ــه اخــالق اهتمــام دارد. اعمــال  ــی نظــری و فلســفی نظری مبان
ــب دســتورهای اخالقــی مشــخص  ــی فلســفی در قال ــن مبان ای
ــه  ــد ک ــر را می طلب ــی دیگ ــی، علم ــردی و عموم ــررات ف و مق
در همیــن اندرزنامه هــا و نصیحــت الملوک هــا بــه نمایــش 

ــت. ــده اس درآم
ــی و انضمامــی  ــار، وجــه عمل در ایــن چارچــوب، ایــن دســته از آث
همــان فلســفه اخالقی انــد کــه پیشــتر در قالــب حکمــت عملــی 
ــالق در  ــه اخ ــخن، نظری ــر س ــه دیگ ــت. ب ــده اس ــن گردی تبیی
محــدوده حکمــت عملــی، دو ســویه نظــری و عملــی دارد؛ ســویۀ 

نظــری آن بــر عهــده فلســفه اخــالق و ســویۀ عملــی آن بــر عهدۀ 
اندرزنامه هــا و نصیحــت نامه هــا و دســتورهای اخالقــی ای 
ــا  ــوب و ی ــورت مکت ــان بص ــالق و واعظ ــای اخ ــه علم ــت ک اس

موعظه هــای شــفاهی عرضــه می دارنــد.

ــه  ــرفت نظری ــرای پیش ــکاری را ب ــه راه ــما چ || ش
ــد؟ ــی دهی ــه م ــورمان ارائ ــالق در کش اخ

توجــه بــه دو ســطح نظریــه اخــالق نــزد دانشــمندان و 
ــیار  ــی بس ــود الگوی ــه خ ــالمی، در زمان ــالق اس ــوفان اخ فیلس
موفــق بــوده اســت. آن الگــو در واقــع بــر حســب توجــه آن هــا 
ــود  ــی و وج ــود عقل ــی وج ــان، یعن ــودی انس ــطح وج ــه دو س ب
ــی  ــه آدم ــت ک ــت آن اس ــود. واقعی ــده ب ــم ش ــی وی تنظی حس
ــًا جســم هــم نیســت.  ــًا عقــل )روح( نیســت چنانکــه تمام تمام
ــد  ــز قواع ــد در تجوی ــد و نبای ــراه هم ان ــن هم ــن دو، دو رک ای
اخالقــی یکــی را بــه نفــع دیگــری نادیــده گرفــت. در چارچــوب 
ــل  ــی فلســفه اخــالق- کــه بدلی فلســفه اســالمی، اصــول عقل
مبانــی نســبتًا یکســان، یکــی و واحــد اســت- بــرای یک انســان 
عقالنــی تعریــف می شــود امــا همیــن نظریــه آنــگاه کــه بــرای 
انســان انضمامــی کــه در هــم بافتــه ای از عقــل و جســم اســت، 
قاعــده رفتــاری تجویــز می کنــد، ســعی دارد بــر اســاس همــان 
ــی،  ــی و انضمام ــه شــرایط واقع ــه ب ــا توج ــا ب ــی ام ــی عقل مبان

ــالم دارد. ــور را اع ــتورهای مذک دس
در ایــن رویکــرد، دســتورهای تجویــز شــده ایــن بــار نــه توســط 
ــه  ــی ک ــط خبرگان ــه توس ــوف، بلک ــام فیلس ــوف در مق فیلس
ــب  ــر حس ــول را ب ــد و آن اص ــم دارن ــفی چش ــول فلس ــه اص ب
موقعیت هــای انضمامــی قابــل اعمــال و اجــرا می ســازند 
اعــالم می گــردد. از همیــن رو اســت کــه اندرزنامه هــا و 
ــا  ــفی و ی ــوای فلس ــتن فح ــن داش ــا ضم ــت الملوک ه نصیح
ــحون از  ــالق، مش ــوف اخ ــط فیلس ــده توس ــته ش ــی نگاش حت
ــه  ــا توج ــد ب ــو می توان ــن الگ ــت. ای ــی اس ــای انضمام تجویزه
ــر  ــای معاص ــالق در دنی ــای اخ ــده حوزه ه ــی ش ــه تخصص ب
ــای  ــه برمبن ــح ک ــن توضی ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــران  ــه متفک ــاق قاطب ــورد اتف ــه م ــی ک ــفه اخالق ــول فلس اص
نحلــه فلســفی موردنظــر مــا اســت، علــوم اخــالق متعــددی در 

حوزه هــای متفــاوت تعریــف و تنظیــم گــردد.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

فلسفه اخالق در تمدن اسالمی هیچ گاه ضعیف نبوده است
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ـــو گـفتــگـ

در میان مسلمانان، مسائل اخالقی به تبع مسائل کالمی 
مطرح شده است. عمده ترین مباحث فلسفه اخالق در 
بحث عقل عملی و عقل نظری بروز یافته است. برخی 
معتقدند اختالف متعلق این دو ادراک فقط به این است 
که یکی تنها شأن معلوم شدن دارد، ولی شأن متعلق 
دیگر هم معلوم شدن و هم مورد عمل واقع شدن است .

عده ای دیگر نیز معتقدند که اختالف متعلق اختالفی 
ماهوی است و یکی ادراکی حقیقی و دیگری ادراکی 
اعتباری است. فارابی، محقق طوسی، مالهادی سبزواری 
و محقق اصفهانی، به نظریه نخست گرایش دارند. نظریه 
دوم نیز این است که متعلق ادراک این دو متفاوت و 
تفاوت نیز در کلی و جزئی بودن است. ارسطو، ابن سینا 
و مالصدرا به این نظریه متمایل اند. در این میان، نظریه 
سومی هم وجود دارد که عقل عملی را تنها محرک می 
شمارد و هیچ گونه ادراکی را به او نسبت نمی دهد. در 
گفتگو با پریش کوششی، استاد دانشگاه آزاد اسالمی 
اسالمی  فلسفه  در  اخالق  فلسفه  جایگاه  بررسی  به 

پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.

ــالمی  ــفه اس ــالق در فلس ــفه اخ ــگاه فلس || جای
ــفه  ــگاه فلس ــه جای ــد ک ــول داری ــا قب ــت؟ آی چیس

ــت؟ ــف اس ــالمی ضعی ــفه اس ــالق در فلس اخ
ابتــدا بایــد گفــت کــه فلســفه اخــالق یــک رشــته جدیــد و نوپــا 
اســت کــه تعاریــف گوناگونــی از آن ارائــه شــده اســت. و هــدف 
ــال  ــدی افع ــی و ب ــای خوب ــناخت مالک ه ــالق ش ــفه اخ فلس
اســت تــا انســان ها افعالشــان را مبتنــی بــر آن بســنجند. مســأله 
ــن  ــن مبی ــرآن و دی ــای ق ــن آموزه ه ــی از مهمتری ــالق یک اخ
اســالم اســت، چــرا کــه تزکیــه و تربیــت انســان و همــان طــور 
کــه پیامبــر اکــرم)ص( فرمــوده اســت تکیمل مــکارم اخالقــی از 

مهمتریــن اهــداف بعثــت ایشــان اســت.
ــه ایــن مســأله تصریــح  در قــرآن مجیــد در بســیاری از آیــات ب
شــده اســت، امــا متأســفانه در بیــن متفکــران اســالمی بحــث 
ــه طــور ســامان یافته مطــرح  ــا هــو حــق ب فلســفه اخــالق کم
نشــده و رســاله یــا کتابــی معنــون بــه ایــن عنــوان در میــان آثــار 

قدمــا بــه چشــم نمی خــورد، بلکــه در البــه الی مباحــث فلســفی 
ــل ُحســن و  ــه فلســفه اخــالق مث ــط ب و کالمــی مباحــث مرتب
ُقبــح ذاتــی و یــا علم النفــس دیــده می شــود، چنانچــه در ســنت 
اســالمی می تــوان ســه مکتــب اخالقــی را بــا عناویــن اخــالق 

فلســفی، اخــالق کالمــی و اخــالق عرفانــی شناســایی کــرد.
امــا برخــی اندیشــمندان معاصــر ماننــد عبدالرحمــان بــدوی بــا 
ایــن اســتدالل کــه مســلمین بــا تکیــه بــه کتــاب و ســنت دیگر 
نیــازی بــه مباحــث پیچیــده فلســفه اخــالق ندارنــد به طــور کلی 
منکــر فلســفه اخــالق در تفکــر اســالمی شــده اند، امــا بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن رویکــرد نادرســت باشــد. زیــرا در خــود کتــاب 
ــات فلســفه اخــالق مطــرح شــده  و ســنت بســیاری از موضوع
اســت و از ســوی دیگــر دیــن اســالم اساســاً دینــی ســازگار بــا 
عقــل و تأمــل اســت. بنابرایــن از نظــر اینجانــب فلســفه اخــالق 
در تفکــر جهــان اســالم جایگاهــی ریشــه دار و عمیــق دارد. بــه 
عنــوان مثــال در علــم اصــول در مبحــث الفــاظ و تعــارض ادلــه، 
در علــم کالم مبحــث مشــهورات و قضایــای اخالقــی و حســن 
ــم  ــی و عل ــت عمل ــی از حکم ــفه بخش ــی و در فلس ــح ذات و قب

النفــس بــه مباحــث اخالقــی اختصــاص دارنــد.
ــن  ــر گرانســنگ اب ــاب تهذیــب االخــالق اث از ســوی دیگــر کت
ــه  ــاب اخــالق ناصــری خواج ــز کت مســکویه )4۲1هـــ. ق( و نی
نصیرالدیــن طوســی کــه یکــی از مهم تریــن رســاله های 
حکمــت عملــی در دوره اســالمی اســت از آثــار ارزشــمند مرتبــط 

ــد. ــث می باش ــن مباح ــا ای ب
ــف  ــی وظای ــالق را بررس ــم اخ ــز عل ــینا نی ــن  س ــن اب همچنی
ــنت  ــد، در س ــتن می دان ــه خویش ــبت ب ــان نس ــف انس و تکالی
ــر  ــز درب ــب اخــالق را نی ــم تهذی ــی، عل اســالمی حکمــت عمل
ــر و  ــر و ش ــه در آن از خی ــالق ک ــب اخ ــم تهذی ــرد. عل می گی
ــه می شــود یکــی از ســه شــاخه  ــا ســخن گفت ــا و نبایده بایده
ــر  ــی در تفک ــث اخالق ــن مباح ــت. بنابرای ــی اس ــت عمل حکم
ــدم  ــه وضــوح فضــل تق ــرب ب ــه فلســفه غ اســالمی نســبت ب
دارد زیــرا نخســتین کتــاب مختص بــه فلســفه اخــالق در 1۹03 

ــوده اســت. ــور ب ــورج ُم ــالق ج ــی اخ ــاب مبان کت

||کتاب هـای اخالقـی و نصیحت نامه هـای مختلفـی 

در تاریـخ مـا وجـود دارد آیـا اینهـا را نمی تـوان جزو 
مباحث فلسـفه اخـالق به حسـاب آورد البتـه با کمی 

تسامح؟!
می تـوان بـا رجـوع به گذشـته آثـاری بـا عنـوان »نصیحت نامه« 
یـا  کتـاب »قابوس نامـه«  آثـار  ایـن  از جملـه  مشـاهده کـرد 
»نصیحت نامـه« اثـر عنصرالمعالـی کیـکاووس بـن اسـکندر بن 
قابـوس بـن ُوشـمگیر بـن زیـار و یـا »نصایح الملـوک« اثـر امام 
محمد غزالی اسـت. بلـه بی تردید می تـوان در البـه الی مضامین 
ایـن آثار و کتب مشـابه رگه هـای عمیق و مهمی از مبانی فلسـفه 
اخـالق را مشـاهده کـرد کـه متأسـفانه آن گونه کـه باید بـه آنها 

پرداخته نشـده اسـت.
مــا انســان های معاصــر ایرانــی مفتخریــم بــه دو رکــن 
ــنت  ــر دو س ــودن. در ه ــلمان ب ــودن و مس ــی ب ــی ایران اساس
ــی  ــیار رفیع ــگاه بس ــالق از جای ــأله اخ ــالمی مس ــی و اس ایران
ــه  ــج البالغ ــاب نه ــوان در کت ــن می ت ــوردار اســت، همچنی برخ
ــو از  ــه فقراتــی دســت یافــت کــه ممل امیرالمؤمنیــن علــی)ع( ب
رگه هــای اخالقــی می باشــد، کــه از جملــه می تــوان بــه 
ــرد. ــاره ک ــان اش ــان و والی ــه فرمانده ــام ب ــح ام ــا و نصای نامه ه

|| شــما چــه راهــکاری را بــرای پیشــرفت ایــن امــر 
ــد؟  ــه می دهی ارائ

بــه نظــر می رســد کــه تاکنــون جایــگاه فلســفه اخــالق و تفکــر 
اخالقــی آنچنــان کــه شایســته اســت در ســنت ایرانــی اســالمی 
مــا تبییــن نشــده اســت، شــاید بتــوان عوامــل ایــن امــر را چنین 
خالصــه کــرد: نوعــی غفلــت تاریخــی و از خودبیگانگــی، 
تالش هــای اســتعمار بــرای کمرنــگ جلــوه دادن میــراث اصیــل 
ــت  ــوی اول و دوم در جه ــای پهل ــتگان، تالش ه ــری گذش فک
غرب گرایــی مفــرط و غرب زدگــی بســیاری از متفکــران و 

روشــنفکران معاصــر.
لــذا می تــوان بــه راهکارهایــی جهــت برون رفــت از ایــن واقعــه 

ندیشید: ا
ــی و . 1 ــای غرب زدگ ــه ج ــی ب ــرای غرب شناس ــالش ب ت

غرب ســتیزی
ــث . ۲ ــن مباح ــت یافت ــی در جه ــق و تخصص واکاوی دقی

فلســفه اخــالق در تفکــر اســالمی
و . 3 رســاله ها  کلیــه  تنظیــم  و  تدویــن  و  جمــع آوری 

کتاب هــای مرتبــط بــا اخــالق در ســنت اســالمی
ــفه . 4 ــا فلس ــط ب ــات مرتب ــن موضوع ــع آوری و تدوی جم

اخالق از آیــات قرآن مجید، نهج البالغــه، احادیث و روایات 
و آثــار فقهــا، اصولییــن، متکلمان، عرفا و فیلســوفان اســالمی

ــا ســاختاری . 5 ــد و ب ــه یــک نقشــه راه به طــور نظام من تهی
منطقــی از تمامــی آموزه هــای مرتبــط بــا فلســفه اخــالق 

در تفکر اسالمی
نقــد و بررســی مهمتریــن آثــار مربــوط بــه فلســفه اخالق . ۶

در غرب و تهیه یک نقشه جامع از بین دیدگاه های متفاوت
ــفه . ۷ ــع از فلس ــل و جام ــارف کام ــک دایره المع ــن ی تدوی

اخــالق در تفکر اســالمی
برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی و همایش هــا بــا . 8

ــالمی ــر اس ــالق در تفک ــفه اخ ــوع فلس موض
ــالمی و . ۹ ــنت اس ــالق در س ــفه اخ ــی فلس ــی تطبیق بررس

ــی ــر غرب تفک
توجــه بیشــتر بــه تألیــف و تدوین کتــب و مقــاالت مرتبط . 10

با فلسفه اخالق در کشور
توجــه بیشــتر بــه اخــالق کاربــردی و اخــالق حرفــه ای با . 11

تمرکــز بر آموزه های فلســفه اخالق در ســنت اســالمی

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بحث فلسفه اخالق در بین متفکران اسالمی به طور سامان یافته مطرح نشد

http://mehrnews.com


صفحه 30 | شماره 21 | مرداد 96  MEHR NEWSAGENCY

ـــو گـفتــگـ

و  شکل گیری  انسانی،  علوم  در  مبنایی  تحول  موضوع 
تکامل علوم انسانِی اسالمی، یکی از اهداف جدی انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی به شمار می آید. باید توجه داشت 
تا زمانی که علوم انسانِی سکوالر و غربی از دانشگاه ها 
و محیط های علمی ایران و دنیای اسالم اخراج نگردد و 
قدرت های  سلطه گری  و  نفوذ  خزنده  و  وسیع  برنامه 
استکباری بر کشورهای اسالمی از طریق علوم انسانِی 
سکوالر خنثی نشود، صحبت کردن از پیشرفت حقیقی یا 

تمدن نوین اسالمی شعاری بیش نیست.
امروزه برای تحقق حداکثری این افق بلند نیازمند عبور 
از سایه و ظلمتی به نام علوم غربی مدرن باالخص علوم 
انسانی هستیم. یکی از مهمترین نظریه های علوم انسانی 
در دوره معاصر نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی 
است که می تواند به عنوان بستری برای تولید علوم 
انسانی اسالمی و تمدن نوین اسالمی است که در گفتگو 
با حجت االسالم والمسلمین منصور میراحمدی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی این 
مسئله پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.

|| آقــای دکتــر! علــوم انســانی در ایجــاد تمــدن چــه 
نقشــی دارد؟

ــش و  ــدرت دان ــم و ق ــالوده عل ــر ش ــد ب ــی تردی ــازی، ب ــدن س تم
کارشناســی اســتوار اســت. ســاختن تمــدن و برافراشــتن ســتون و 
پایــه هــای آن قبــل از هــر چیــز، نیازمنــد طراحــی اســت و طراحی 
ــش اســت. آگاهــی از  ــود مســتلزم آگاهــی و دان ــه خ ــه نوب ــز ب نی
نیازمندیهــا، چگونگــی تــدارک آنهــا و در نهایــت چگونگــی تنظیم 
و ســازماندهی آنهــا پیــش شــرط هــر گونــه طراحــی و در نهایــت 
تمــدن ســازی اســت. بــر ایــن اســاس علــم و دانــش تمدن ســازی 
ــش،  ــن دان ــدون ای ــی شــود و ب ــن رکــن آن محســوب م مهمتری
فراهــم ســازی ســازه هــای مناســب و کنــار هــم قــرار دادن آنهــا 

بــه منظــور برپایــی تمــدن امــکان پذیــر نمــی باشــد.
ایــن علــم و دانــش در واقــع نقــش مدیریــت منابــع و امکانــات و 
ــا  ــرای تمــدن ســازی را ایف ــم الگــوی مناســب ب طراحــی و تنظی
ــردی و اســتراتژیک  ــه همیــن دلیــل خصلتــی راهب ــد و ب مــی کن
ــز  ــتراتژیک نی ــردی و اس ــش راهب ــم و دان ــد. عل ــی کن ــدا م پی
ــف  ــوم انســانی مختل ــرده، از عل ــدا ک ــن رشــته ای پی ــی بی خصلت
بهــره مــی گیــرد. در واقــع علــوم انســانی تأمیــن کننــده آگاهــی 
هــا و معرفتهــای چنــد بعــدی مناســب و ســودمند بــرای تــدارک و 
حمایتــی علمــی الزم دانــش راهبــردی و اســتراتژیک تمــدن ســاز، 
تلقــی مــی گردنــد و از ایــن رو در فرآینــد تمــدن ســازی از اهمیــت 

ــن برخــوردار هســتند. بنیادی
تمــدن ســازی دینــی نیــز بــی تردیــد بــر شــالوده علــم و قــدرت 
ــر  ــا دیگ ــت ب ــن جه ــت و از ای ــتوار اس ــی اس ــش و کارشناس دان
تمدنهــا مشــابهت دارد. از ایــن رو مــی تــوان از نیازمنــدی تمــدن 
ــه منظــور تأمیــن آگاهــی هــا  ــه علــوم انســانی ب ســازی دینــی ب
ــود،  ــتراتژیک خ ــردی و اس ــش راهب ــاز دان ــورد نی ــای م و معرفته
ــا پرســش بســیار مهمــی رو  ســخن گفــت، امــا چنیــن ســخنی ب
ــه تمــدن ســازی، ضــرورت  ــن گون ــودن ای ــی ب ــه رو اســت. دین ب
مرجعیــت دیــن و آمــوزه هــای دینــی در فرآینــد تمــدن ســازی را 

نشــان مــی دهــد.

ــی در  ــه طباطبای ــاری عالم ــه ادراکات اعتب || از نظری
ــای  ــالمی و احی ــانی اس ــوم انس ــد عل ــتای تولی راس
تمــدن اســالمی چــه بهــره هایــی مــی تــوان بــرد؟ 
ــاری  ــه ادراکات اعتب ــی از نظری ــدا تعریف ــه در ابت البت

ــد؟ ــه دهی ارائ

ــاله  ــون رس ــددی همچ ــار متع ــه در آث ــی اگرچ ــه طباطبای عالم
ــه  ــه نظری ــاراتی ب ــا اش ــی الدنی ــان ف ــاله االنس ــات و رس االعتباری
ادراکات اعتبــاری دارنــد، امــا بــه طــور مشــخص در قالــب مقالــه 
ششــم از کتــاب اصول فلســفه و روش رئالیســم بــا عنــوان ادراکات 
ــل  ــزان ذی ــن در تفســیر المی ــر ای ــاری آورده اســت. عــالوه ب اعتب
ــور را  ــه مذک ــی از نظری ــوان فرازهای ــی ت ــره م ــه ۲13 ســوره بق آی
مشــاهده کــرد. عالمــه طباطبایــی نظریــه ادراکات اعتبــاری خــود 
در مقالــه مذکــور را در ســه بحــث، کیفیــت پیدایــش علــم اعتباری 
ــوم اعتباریــه و کیفیــت  از انســان، کیفیــت پیدایــش کثــرت در عل
ارتبــاط علــوم اعتباریــه بــا آثــار واقعــی و حقیقــی یعنــی بــا اعمــال 

خارجــی وجــود انســان، تنظیــم و ارائــه نمــوده اســت.
ــاری از انســان، مباحــث  ــم اعتب ــش عل ــت پیدای در بحــث از کیفی
متعــددی مطــرح شــده کــه مهمتریــن آنهــا بحــث پیدایــش علــوم 
و ادراکات اعتبــاری اســت. قــدم نخســت، تعریــف ادراکات اعتباری 
اســت کــه در توضیــح آن مــی نویســد: »ممکــن اســت انســان یــا 
هــر موجــود زنــده دیگــر )بــه انــدازه شــعور غریــزی خــود( در اثــر 
ــود یــک سلســله احتیاجــات  احساســات درونــی خویــش کــه مول
وجــودی مربــوط بــه ســاختمان ویــژه اش مــی باشــد، یــک رشــته 
ــات  ــه احساس ــاص ب ــتگی خ ــه بس ــازد ک ــکاری بس ادراکات و اف
ــه عنــوان نتیجــه و غایــت، احتیاجــات نامبــرده  ــور داشــته و ب مزب
ــا  ــاء و زوال و تبــدل عوامــل احساســی و ی ــه ابق ــد و ب ــع نمای را رف

نتایــج مطلوبــه زائــل و متبــدل شــود.«
بدیــن ترتیــب ادراکات اعتبــاری حاصــل احساســات درونی انســان 
بــوده، احساســات درونــی نشــأت گرفتــه از نیازهــای درونی اوســت 
و در نتیجــه مــی تــوان هــدف ادراکات اعتبــاری را برطرف ســاختن 
ــت انســانی،  ــه وی طبیع ــه گفت ــی دانســت. ب ــن نیازهــای درون ای
اندیشــه هــای اعتبــاری را بــرای دریافــت و ظهــور و بــروز خــواص 
و آثــار بــه وجــود آورده و از راه آنهــا بــه هــدف و مقصــد طبیعــی و 

تکوینــی خــود مــی رســد.
ایشــان دو معیــار اساســی بــرای ادراکات اعتبــاری ذکــر مــی کنــد: 
ضابطــه کلــی در اعتبــاری بــودن یــک مفهــوم فکــری ایــن اســت 
کــه بــه وجهــی متعلــق قــوای فعالــه گردیــده و نســبت بایــد را در 

وی بتــوان فــرض کــرد.
ــی انســان  ــه، نیروهــا و توانایــی هــای درون مقصــود از قــوای فعال
اســت کــه مــی توانــد صــور ادراکــی خــود را براســاس آنهــا شــکل 
دهــد و مقصــود از نســبت بایــد، رابطه ای اســت کــه انســان پس از 

شــکل دادن بــه صــور ادراکــی خــود میــان آن صــور بــا اثر آنهــا در 
خــارج برقــرار مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر انســان بــا قــوای فعاله 
خــود، صــور ادراکــی خــود را شــکل داده و بــا تحقــق خارجــی آنهــا 
ــه  ــان ب ــن انس ــت. بنابرای ــارج اس ــا در خ ــی آنه ــدد اثربخش در ص
ــد و  ــی ده ــا ضــرورت را نســبت م ــد و ی ــود بای ــی خ صــور ادراک

خواســتار تحقــق و اثربخشــی آنهــا در خــارج اســت.
از نظــر عالمــه طباطبایــی مجموعــه ادراکات اعتبــاری کــه حاصل 
قــوای فعالــه از ســویی و برقــراری نســبت بایــد و ضــرورت میــان 
آنهــا بــا خــارج از ســوی دیگــر اســت، علــوم اعتبــاری را پدیــد مــی 

آورد. از ایــن رو علــوم اعتبــاری حاصــل ادرکات اعتبــاری اســت.
عالمــه پــس از توضیــح کیفیــت پیدایــش علــوم و ادراکات 
اعتبــاری، بــه توضیــح کیفیــت پیدایــش کثــرت در ایــن علــوم می 
پــردازد. از ایــن رو، ایشــان بــه تقســیم ادراکات اعتبــاری پرداختــه، 
آنهــا را بــه دو دســته قبــل و بعــد از اجتمــاع تقســیم مــی کنــد، زیرا 
ســاختن علــوم اعتباریــه، معلــول اقتضــاء قــوای فعالــه طبیعــی و 
تکوینــی انســان مــی باشــد و پــر روشــن اســت کــه فعالیــت ایــن 
قــوا یــا پــاره ای از آنهــا را محــدود و بســته بــه اجتمــاع نمی باشــد. 
مثــال انســان قــوای مدرکــه و همچنیــن جهــاز تغــذی خــود را بــه 
کار خواهــد انداخــت، خــواه تنهــا باشــد و خــواه در میــان هــزار نفــر. 
آری، یــک دســته از ادراکات اعتبــاری بــی فــرض اجتمــاع صــورت 
پذیــر نیســت، ماننــد افــکار مربــوط بــه اجتمــاع ازدواجــی و تربیــت 

اطفــال و نظایــر آنهــا.
وجــوب، حســن و قبــح، انتخــاب اخــف و اســهل، اصل اســتخدام و 
اجتمــاع، اصــل متابعــت علــم، اعتبــار ظــن ایمانــی و اعتبــار چهــار 
ــل  ــارات قب ــف، اعتب ــت و توق ــاط، برائ ــتصحاب، احتی ــل اس اص
ــیت،  ــت و مرئوس ــک، کالم، ریاس ــل مل ــتند و اص ــاع هس از اجتم
ــورد تســاوی  ــارات در م ــزد و اعتب ــر و نهــی و جــزاء و م ــار ام اعتب
طرفیــن، اعتبــارات بعــد از اجتمــاع هســتند کــه عالمــه طباطبایــی 
به توضیــح آنهــا پرداخته اســت. دســته نخســت از ادراکات اعتباری 
بــرای برطــرف کــردن نیازهای انســان قبــل از اجتماع و دســته دوم 
ــه  ــرای برطــرف کــردن نیازهــای انســان پــس از ورود ب از آنهــا ب
اجتمــاع توســط قــوای فعالــه انســان و بــا اعتبــار بایــد و ضــرورت 

حاصــل مــی گردنــد.
بحــث از کیفیــت ارتبــاط علــوم اعتباریــه بــا آثــار خارجی، ســومین 
بخــش مقالــه ادراکات اعتبــاری اســت. در ایــن بخــش عالمــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه هــر موجــودی فعالیتی متناســب بــا وجود خــود و 

منصور میراحمدی تشریح کرد؛

ایمان، آزادی و عقالنیت؛ اضالع سه گانه مثلث ارزش های تمدن اسالمی
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ـــو گـفتــگـ

بــه نفــع هســتی و بــرای بقــا خــود انجــام مــی دهــد، ایــن فعالیــت 
را نشــأت گرفتــه از حرکتــی مــی دانــد کــه موجــود فعــال انجــام 
داده و بــه غایــات حرکــت کــه کمــال وی مــی باشــد، نائــل شــده و 

هســتی خــود را تکمیــل مــی نمایــد.
ــه ادراکات  ــی را در نظری ــه اساس ــارت دو نکت ــن عب ــت در ای دق
ــر  ــات از نظ ــه اعتباری ــت آنک ــد: نخس ــی کن ــکار م ــاری آش اعتب
ــته و  ــت پیوس ــک حرک ــه از ی ــأت گرفت ــی نش ــه طباطبای عالم
ــژه انســان اســت و دوم اینکــه  ــه وی ــده و ب همیشــگی موجــود زن
چنیــن فعالیتــی معطــوف بــه کمــال موجــود اســت و از ایــن طریق 
هســتی آن موجــود تکامــل می یابــد. از ایــن رو انســان پیوســته در 
ــا خلــق ادراکات اعتبــاری، نیازهــای خــود  حرکــت دائمــی خــود ب
را برطــرف مــی ســازد و از ایــن طریــق پیوســته ادراکات اعتبــاری 
خــود را افزایــش مــی دهــد و در نتیجــه، هســتی خــود را تکمیــل 
مــی نمایــد. در نتیجــه ادراکات اعتبــاری موجــب تکامــل روزافزون 

انســان مــی شــود.

ــتفاده  ــه اس ــه چ ــن نظری ــی از ای ــه طباطبای || عالم
ــت؟ ــرده اس ــی ب های

ــه  ــار عالم ــه در آث ــن نظری ــه ای ــی ک ــای مهم ــی از کاربرده یک
طباطبایــی داشــته اســت در تفســیر برخــی از آیــات قــرآن کریــم 
ــی در  ــه طباطبای ــت. عالم ــریع آن اس ــفه تش ــن و فلس ــاره دی درب
ــه، بحــث مبســوطی را  ــن نظری ــا اســتفاده از ای ــزان ب تفســیر المی

ــوده اســت. ــه نم ــره ارائ ــوره بق ــه ۲13 س ــل آی ذی
این آیه از نظر عالمه طباطبایی بیانگر نکات زیر است:

1- تعریــف دیــن؛ دیــن چگونگــی رفتــار در زندگــی دنیــوی کــه 
ــات  ــروی و حی ــال اخ ــا کم ــت ب ــا در مطابق ــن صــالح دنی متضم
دائمــی حقیقــی نــزد خداونــد اســت. پــس بایــد در شــریعت قوانینی 
ــوی  ــی دنی ــه زندگ ــاز، ب ــدازه نی ــه ان ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش وج

ــه باشــد. پرداخت
۲- دیــن در اولیــن ظهــورش، اختــالف ناشــی از فطــرت را برطرف 
کــرده، ســپس بــا تکامــل یافتــن، اختــالف فطــری و غریــزی را با 

هــم برطــرف مــی نماید.
ــی  ــش تمام ــا قوانین ــت ت ــل اس ــال تکام ــته در ح ــن پیوس 3- دی
نیازهــای زندگــی را شــامل گــردد، پــس هنگامــی که شــامل شــد، 

ختــم گردیــده، دینــی دیگــر تشــریع نگــردد.
4- هر شریعتی، کاملتر از شریعت سابق خود است. 

5- ســبب بعثــت انبیــاء و انــزال کتــاب آســمانی، ایــن اســت کــه 
انســان بــر حســب طبــع و فطرتــش بــه ســوی اختــالف حرکــت 
ــز  ــی نی ــاع مدن ــوی اجتم ــه س ــه ب ــوری ک ــان ط ــد؛ هم ــی کن م
حرکــت مــی کنــد و از آنجــا کــه فطــرت او را بــه ســوی اختالفــات 
ــد  ــس خداون ــد. پ ــالف را برطــرف کن ــد اخت ــرد، نمــی توان ــی ب م
ایــن اختــالف را بــا نبــوت و تشــریع برداشــته، نــوع انســان را بــه 

کمــال شایســتگی اش هدایــت مــی کنــد.
۶- دینــی کــه خاتــم ادیــان بــه رســیدن کمــال انســانی حکــم می 
ــه ختــم نبــوت و عــدم نســخ دیــن و ثبــات  کنــد؛ حکــم قــرآن ب
ــی  ــردی و اجتماع ــال ف ــه کم ــت ک ــن اس ــی ای ــریعت مقتض ش
ــریع  ــان و تش ــرآن در بی ــه ق ــت ک ــداری اس ــان مق ــان، هم انس

ــوده اســت. ــار و وضــع نم ــودش اعتب خ
۷- انبیاء)ع( از خطا مصون هستند.

ــگاه آن و  ــن، جای ــت دی ــر ماهی ــی بیانگ ــه خوب ــور ب ــکات مذک ن
ســبب تشــریع آن مــی باشــد. ایــن نــکات، ضــرورت نیــاز انســان 
ــو نیازهــای انســان در  ــل آن را در پرت ــن و شــریعت و تکام ــه دی ب
دورانهــای مختلــف تــا دوران ظهــور اســالم مــورد تأکیــد قــرار می 

ــد. دهن

|| اگــر انســان بــا قــوای فعالــه خــود بــه ویــژه عقــل، 
ــات  ــی و اعتباری ــور ادراک ــق ص ــد از طری ــی توان م
نیازهــای خــود را برطــرف نمایــد، دیگــر چــه نیــازی 

ــن وجــود دارد؟  ــوت و تشــریع دی ــه نب ب
ــن پرسشــی مــی نویســند:  ــه چنی ــی در پاســخ ب ــه طباطبای عالم
عقلــی کــه انســان را بــه حــق دعــوت مــی کنــد و بــه او امــر مــی 
کنــد، عقــل عملــی اســت کــه بــه حســن و قبــح حکــم مــی کنــد 

ــد و عقــل  ــق اشــیاء را درک مــی کن ــل نظــری کــه حقای ــه عق ن
ــرد و  ــی گی ــی م ــات درون ــش را از احساس ــات حکم ــی مقدم عمل
ــه طــور بالفعــل وجــود دارد،  احساســاتی کــه در انســان در آغــاز ب
ــه در او  ــوه ناطق ــت و ق ــب اس ــهوت و غض ــوای ش ــات ق احساس
بالقــوه اســت. احســاس فطــری او را بــه اختــالف دعــوت مــی کند 
... پــس بــی نیــاز از نبوتــی الهــی کــه عقــل را تأییــد نمایــد، نمــی 

باشــد.
بنابرایــن وجــود عقــل آدمــی اگرچــه باعــث صــدور ادراکات 
ــاس  ــان براس ــود و انس ــی ش ــح م ــه ُحســن و ُقب ــاری از جمل اعتب
ــچ  ــا هی ــد، ام ــرف نمای ــود را برط ــای خ ــد نیازه ــی توان ــا م آنه
ــا  ــریعت ب ــن و ش ــد. دی ــی کن ــریعت نم ــاز از ش ــی نی گاه وی را ب
برطــرف کــردن اختالفــات فطــری از طریــق وضــع قوانیــن، زمینه 
شــکوفایی انســان و نیــروی عقلــی و توســعه ادراکات اعتبــاری و در 
نتیجــه علــوم اعتبــاری را بــرای وی فراهــم مــی ســازد. از ایــن رو 
دیــن نــه تنهــا توانایــی عقــل و ادراکات اعتبــاری و علــوم اعتبــاری 

را انــکار نمــی کنــد، بلکــه آنهــا را تأییــد مــی کنــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــل و وح ــع عق ــار دو منب ــوان اعتب ــی ت ــن م بنابرای
منابــع معرفــت شــناختی و ضــرورت مددرســانی وحــی بــه عقــل 
ــن رو  ــرد. از ای ــاهده ک ــل را مش ــل عق ــکوفایی و تکام ــت ش جه
ــای تمــدن  ــه مفهــوم ابتن ــی کــه ب ــه دین تمــدن ســازی در جامع
بــر پایــه دیــن و پذیــرش مرجعیــت دیــن در تمــدن ســازی اســت، 
براســاس دو منبــع معرفــت شــناختی عقــل و وحــی بنــا می گــردد.
ــه ادراکات  ــای نظری ــوزه ه ــرار دادن آم ــم ق ــار ه ــع در کن در واق
ــوت و  ــفه نب ــاره فلس ــی درب ــه طباطبای ــدگاه عالم ــاری و دی اعتب
ــت  ــه مرجعی ــی را ب ــازی دین ــدن س ــن در تم ــت دی ــن، مرجعی دی
عقــل و وحــی تحلیــل مــی بــرد و بدیــن ترتیــب دو دســته از علوم 
و آگاهــی زیربنــای تمــدن ســازی دینــی قــرار مــی گیــرد: علــوم 

ــه وحــی. ــر پای ــه عقــل و معــارف دینــی ب ــر پای ــاری ب اعتب
براســاس نظریــه عالمــه طباطبایــی، معــارف دینــی از ســویی در 
جایــگاه برتــری قــرار مــی گیرنــد، زیــرا مبتنــی بــر وحــی هســتند 
کــه وحــی در جایــگاه برتــری نســبت بــه عقــل قــرار دارد، امــا از 
ــری  ــات فط ــتن اختالف ــا برداش ــی ب ــارف دین ــر مع ــویی دیگ س
ــا  ــم ســاخته، انســانها ب ــل را فراه ــه شــکوفایی عق انســانها، زمین
ــاری،  ــش اعتب ــی و دان ــور ادراک ــد ص ــل و تولی ــری عق بکارگی
نیازمنــدی هــای خــود را برطــرف مــی ســازند. ایــن دانــش اعتبای 
کــه وجــوه مختلفــی دارد، تأمیــن کننــده آگاهــی هــای مــورد نیــاز 
بــرای ســاختن تمــدن اســالمی مــی باشــند و بــه همیــن دلیــل، 
ــارف  ــوم و مع ــب، عل ــن ترتی ــد. بدی ــای آن تلقــی مــی گردن زیربن
ــوم  ــازی و عل ــدن س ــی تم ــای ارزش ــری ه ــت گی ــی جه دین
اعتبــاری جهــت گیــری هــای دانشــی و تدبیــری تمــدن ســازی 

ــازند. ــی س ــم م را فراه
بنابرایــن مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن نظریــه بــه مثابــه چارچوب 
ــوان  ــه پرســش اساســی بحــث پاســخ داد. چنانچــه بت نظــری، ب
ــل شــاخه  ــا حداق ــاری و ی ــوم اعتب ــه عل ــه مثاب ــوم انســانی را ب عل
ای از علــوم اعتبــاری در نظــر گرفــت، مــی تــوان دلیــل نیازمنــدی 
ــوب  ــاس چارچ ــانی را براس ــوم انس ــه عل ــی ب ــازی دین ــدن س تم

ــح داد. نظــری بحــث توضی

||  بیشتر توضیح می دهید، چگونه؟!
ــه  ــت ک ــی اس ــت، علوم ــه گذش ــاس آنچ ــاری براس ــوم اعتب عل
ــی  ــت. ب ــه اوس ــوای فعال ــان و ق ــاری انس ــل ادراکات اعتب حاص
ــی  ــی م ــدی کل ــک تقســیم بن ــن ادراکات در ی ــق ای ــد، متعل تردی
توانــد انســان و یــا طبیعــت باشــد. در صورتــی کــه متعلــق ادراکات 
مذکــور، انســان باشــد، مــی تــوان علــوم حاصلــه را علــوم اعتبــاری 
انســانی نامگــذاری نمــود و چنانچــه متعلــق آنهــا طبیعــت باشــد، 

ــاری طبیعــی نامگــذاری مــی شــود. ــوم اعتب عل
ایــن طبقــه بنــدی ناظر بــه متعلــق ادراکات انســانی اســت و نشــان 
ــی از  ــد. برخ ــی باش ــز م ــانی نی ــای انس ــی نیازه ــده دوگانگ دهن
نیازهــای انســان در زندگــی خــود از طریــق طبیعــت تأمیــن مــی 
ــه طبیعــت  ــق ب ــاری انســان متعل گــردد و در نتیجــه ادراکات اعتب
مــی شــود و نیازهــای مذکــور را برطــرف مــی ســازند، امــا برخــی 
دیگــر از ایــن نیازهــا از طریــق انســانهای دیگــر تأمیــن مــی گــردد 

ــه  ــق ب ــت متعل ــن حال ــاری انســان در ای و در نتیجــه ادراکات اعتب
انســان مــی شــود و نیازهــای مذکــور را برطــرف مــی ســازند.

ــه  ــه تعلــق ادراکات اعتبــاری انســان ناظــر ب ــا توجــه ب بنابرایــن ب
نیازمندیهایــش، علــوم انســانی شــاخه ای از علــوم اعتبــاری تلقــی 
مــی گــردد، امــا چنانچــه بــه منشــأ صــدور ادراکات اعتبــاری توجه 
کنیــم بــا توجــه بــه اینکــه در هــر صــورت انســان و قــوای فعالــه 
او )بــه ویــژه عقــل( منشــأ صــدور ایــن ادراکات مــی باشــند، مــی 
ــه  ــد و ب ــانی نامی ــوم انس ــه عل ــه تمام ــاری را ب ــوم اعتب ــوان عل ت
ــوم انســانی شــاخه ای از  ــد. عل ــاری حکــم ران ــوم اعتب ــرادف عل ت

علــوم اعتبــاری تلقــی مــی شــود.

|| بــا توجــه بــه ایــن تلقــی ایــن ســؤال قابــل طــرح 
اســت کــه در تمــدن ســازی دینــی، علــوم انســانی از 

چــه جایگاهــی برخــوردار مــی باشــند؟
ــش و  ــدرت دان ــم و ق ــر عل ــی ب ــدی مبتن ــازی فراین ــدن س تم
ــورد  ــارف م ــا و مع ــی ه ــه ای از آگاه ــی اســت. مجموع کارشناس
نیــاز، دانــش راهبــردی و اســتراتژیکی را بــه دســت مــی دهنــد که 
تمــدن بــر پایــه آن بنــا می شــود. تمــدن ســازی دینــی نیــز اگرچه 
مرجعیــت دیــن را در تمــدن ســازی بــه رســمیت مــی شناســد، بــه 
چنیــن دانــش و علمــی نیازمنــد اســت. ایــن دانش مشــتمل بــر دو 
دســته از معــارف و آگاهــی هاســت: معــارف و آگاهــی هایــی کــه 
جهــت گیــری هــای تدبیــری را در اختیــار قــرار مــی دهنــد. دســته 
اول بــه منزلــه روح حاکــم بــر مجموعــه ای از آگاهــی هایی اســت 
کــه تدبیــر کننــده اقدامــات و فعالیتهــای الزم در ســطوح مختلــف 

بــرای نیــل بــه تمــدن و تمــدن ســازی محســوب مــی شــوند.
بــه همیــن دلیــل، تمــدن هــا بــر پایــه تدابیــر انســانی خاصــی بنــا 
مــی شــوند؛ تدابیــری کــه جهــت گیــری ارزشــی خاصــی را دنبــال 
ــدرت  ــره ارزشــی و ق ــا از دو چه ــدن ه ــن رو، تم ــد. از ای ــی کنن م
کارشناســی برخــوردار مــی باشــند. هــر تمدنی ضمــن آنکــه برآیند 
اقدامــات و فعالیتهای نشــأت گرفتــه از قــدرت کارشناســی در حوزه 
هــای مختلــف زندگــی انســانی اســت، نمایانگــر ارزشــهای مقبول 
و مطلــوب خاصــی نیــز مــی باشــد. آنچــه کــه تمدنهــا را متمایــز 
مــی ســازد، عمدتــا ناظــر بــه این جهــت گیــری هــا و ارزشهاســت 
ــی حاصــل  ــارت دیگــر هــر تمدن ــه عب ــدرت کارشناســی. ب ــه ق ن
ــی  ــرد جمع ــل و خ ــر عق ــه ب ــا تکی ــدرت کارشناســی انســانها ب ق
آنــان اســت، امــا ایــن قــدرت کارشناســی بــه اهــداف و ارزشــهای 

خاصــی معطــوف مــی گــردد.

ــدن  ــد تم ــی در فرآین ــه جایگاه ــانی چ ــوم انس || عل
ــارت دیگــر  ــه عب ــد؟ ب ــی کنن ــدا م ــی پی ســازی دین
ــرش  ــوم پذی ــه مفه ــازی، ب ــدن س ــودن تم ــی ب دین
ــت  ــرش مرجعی ــت و پذی ــن در آن اس ــت دی مرجعی
دیــن بــه مفهــوم مرجعیــت آمــوزه هــای آن و 
ــت  ــوم مرجعی ــه مفه ــای آن ب ــوزه ه ــت آم مرجعی
فهــم دینــی و علــم دینــی اســت؛ در ایــن صــورت آیا 
اساســا در فرآینــد تمــدن ســازی دینــی، نیــازی بــه 
علــم انســانی وجــود دارد؟ آیــا تمــدن ســازی دینــی 
ــر از  ــا، ناگزی ــازی ه ــدن س ــر تم ــون دیگ ــز همچ نی

ــد؟ ــی باش ــانی م ــوم انس ــتخدام عل اس
ــردی و اســتراتژیک  ــش راهب ــن دان ــی در تدوی تمــدن ســازی دین
خــود، نیازمنــد دو گونــه از معــارف و آگاهی هاســت)معارف ارزشــی 
و تدبیــری( کــه گونــه نخســت آن، بــی تردیــد بــا مراجعه بــه وحی 
بــه دســت مــی آیــد. وحــی مشــتمل بــر آمــوزه هایــی اســت کــه 
ارزشــهای مطلــوب تمــدن ســازی را بــه مخاطبــان خــود معرفــی 
کــرده، از آنــان تحقــق آنهــا را درخواســت مــی کنــد. بنابرایــن برای 
کشــف و شــناخت ارزشــهای مذکــور، ناگزیــر از مراجعــه بــه وحــی 

مــی باشــیم.
بــه کارگیــری الگــوی روشــی فهــم اجتهــادی، مســتلزم مراجعــه 
بــه الفــاظ مکنــون در متــون دینی و کشــف مدلــول آنها و رســیدن 
ــدم نخســت در  ــوزه هاســت. در نتیجــه ق ــر از آم ــه فهمــی معتب ب
ــار  ــه دارای ب ــت ک ــی اس ــایی الفاظ ــن روش، شناس ــری ای بکارگی
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــوع اس ــا موض ــب ب ــی الزم و متناس معنای

http://mehrnews.com


صفحه 32 | شماره 21 | مرداد 96  MEHR NEWSAGENCY

ـــو گـفتــگـ

بایــد ابتــدا الفاظــی کــه قابلیــت نســبت ســنجی بــا مفهــوم تمــدن 
ــه  ــوزه هــای ناظــر ب ــه آم ــه مطالع ــده، ب ــد شناســایی گردی را دارن
آنهــا بپردازیــم، ارزشــهای مطــرح شــده پیرامــون آنهــا را اســتخراج 

نمائیــم.
تمــدن بیانگــر وضعیتــی اســت کــه در آن، جامعــه ای از مرحلــه ای 
خــاص عبــور کــرده، بــه مرحلــه ای دیگــر وارد شــده اســت. جامعه 
متمــدن جامعــه ای اســت کــه در آن نظمــی خاص حکمفرماســت، 
نظمــی کــه در دوران قبــل وجــود نداشــته اســت. جامعــه متمــدن 
جامعــه ای اســت کــه میزانــی از رشــد و شــکوفایی در آن تحقــق 
مــی یابــد و حاصــل آن، شــکوفایی عرصــه هــای مختلــف زندگــی 
انســانها بــوده، نوعــی رضایــت عمومــی در میــان افــراد آن جامعــه 
به چشــم مــی خــورد. بــه همیــن دلیــل وایتهــد در توضیــح مفهوم 
تمــدن، بــر توانایــی حفــظ نظــم اجتماعــی از طریــق اقنــاع تأکیــد 
دارنــد و مــی نویســد: تمدن بــا اســتفاده از عامــل ترغیب و تشــویق 
کــه ذاتــی آن اســت، بــه حفــظ و نگهــداری نظــم اجتماعــی مــی 
پــردازد، بــه گونــه ای کــه خــود همــواره راه هــای بهتــر و شــریف 

تــر را بــر مــی گزینــد.
ــی تمــدن دانســته شــده  ــب و تشــویق ذات ــف، ترغی ــن تعری در ای
ــد  ــی شــود و پیام ــاده م ــر آن نه ــی ب ــظ نظــم اجتماع ــه حف و پای
ــرای زندگــی  ــر ب ــز، امــکان مســتمر گزینــش راه هــای بهت آن نی
تلقــی گردیــده اســت. جامعــه متمــدن، بــر ایــن اســاس جامعــه ای 
اســت کــه اوال برخــوردار از نظمــی اجتماعــی اســت. ثانیــا توانایــی 
ــار داراســت و  ــه اجب ــب و تشــویق و ن ــق ترغی ــظ آن را از طری حف
ــود زندگــی  ــاء نظــم اجتماعــی و بهب ــا همــواره در جهــت ارتق ثالث
ــد راه هــا و شــیوه هــای بهتــری را انتخــاب نمــوده و در  مــی توان
پیــش گیــرد. حــال بــا توجــه بــه ایــن ســه مؤلفــه مفهومــی تمدن، 
ــدن  ــوم تم ــا مفه ــی ب ــای دین ــوزه ه ــنجی آم ــکان نســبت س ام

امــکان پذیــر مــی باشــد.
ضــرورت ایــن نســبت ســنجی از آنجاســت کــه تمــدن بــه معناص 
خــاص آن و بــه عنــوان اصطــالح در متــون دینــی بــه کار نرفتــه، 
ــا نســبت ســنجی مذکــور مــی تــوان دریافــت کــه مفهــوم  امــا ب
ایــن اصطــالح قابــل اســتخراج از ایــن متــون مــی باشــد. در دیــن 
اســالم جامعــه متمــدن، جامعــه ای اســت کــه نظــم اجتماعــی آن 
بــر پایــه مفهــوم ایمــان شــکل گرفتــه، توانایــی حفــظ ایــن نظــم 
را از طریــق اعطــای آزادی بــه اعضــای جامعــه داشــته باشــد و بــا 
ترغیــب بــه کارگیــری عقــل، گزینــش و در پیــش گرفتــن راههــا 
و شــیوه هــای بهتــر را همــواره بــرای اعضــای آن جامعــه ممکــن 
ــای آن از  ــی ه ــدن و ویژگ ــه متم ــم جامع ــن رو فه ــازد. از ای س
دیــدگاه اســالم، مســتلزم فهــم جایــگاه ســه ارزش بنیادیــن ایمان، 
آزادی و عقالنیــت بــه مثابــه اضــالع ســه گانــه مثلــث ارزشــهای 

تمــدن اســت.

ــدن  ــها در تم ــن ارزش ــدام از ای ــر ک ــگاه ه || جای
ــود؟ ــی ش ــف م ــه تعری ــالمی چگون اس

ایمــان، نخســتین رکــن ارزشــی تمــدن از دیــدگاه اســالم اســت. 
نخســتین ارزش حاکــم بــر جامعه متمــدن از دیــدگاه اســالم، ایمان 
ــه شــکل  ــگاه کــه ب ــات قرآنــی آن ــه همیــن دلیــل خطاب اســت. ب
جمعــی و در قالــب گروهــی بــه مــردم در دوران نــزول آیــات اشــاره 
دارد، معمــوال بــه یکــی از دو شــیوه خطــاب عــام »یــا ایهــا الناس« 
و خطــاب خــاص »یــا ایهــا الذیــن امنــوا« صــورت گرفتــه اســت. 
خطــاب عــام کــه در مکــه و در قالــب آیــات مکــی صــورت گرفته، 
زمانــی اســت کــه هنــوز جامعــه متمــدن و بــا ارزش و یــا مطلــوب 
ــاب  ــورد خط ــردم م ــن رو م ــت و از ای ــه اس ــکل نگرفت ــی ش قرآن
ــب  ــه و در قال ــد، امــا خطــاب خــاص کــه در مدین ــرار مــی گیرن ق
آیــات مدنــی صــورت گرفتــه، زمانــی اســت کــه جامعــه متمــدن 
و مطلــوب قرآنــی بــه رهبــری پیامبــر اســالم)ص( تحقــق یافتــه 

اســت و از ایــن رو مؤمنــان مــورد خطــاب قــرار مــی گیرنــد.
از نــگاه قــرآن کریــم، جامعــه ای کــه اعضــای آن بــر پایــه ایمــان 
ــدن و  ــه متم ــد، جامع ــرده ان ــدا نک ــی پی ــدی خاص ــورت بن ص
رهاشــده از جاهلیــت نمــی باشــند و هنگامــی مــی تــوان جامعه ای 
را متمــدن نامیــد کــه بــر پایــه ایمــان، هویت واحــدی در آن شــکل 
ــت  ــه هوی ــن جامع ــراد ای ــی اســت کــه اف ــن صورت ــرد. در چنی گی
ــوردار  ــی برخ ــف خاص ــوق و تکالی ــد، از حق ــی یابن ــزی م متمای
مــی شــوند. بــه همیــن دلیــل آیــات مدنــی کــه بیشــتر ناظــر بــه 
قوانیــن تبییــن کننــده حقــوق و تکالیــف هســتند و از آنها بــه آیات 
ــس از شــکل  ــه و پ ــود، همگــی در مدین ــی ش ــر م ــکام تعبی االح
گیــری جامعــه مطلــوب قرآنــی و بــا خطــاب یــا ایهــا الذیــن آمنــوا 

ــد. ــازل گردیــده ان ن
دومیــن رکــن ارزشــی جامعــه متمــدن دینــی، آزادی اســت. 
عضویــت در جامعــه ایمانــی بــا آزادی ممکــن بــوده و ایمــان آزادانه 
ــه ای  ــه گون ــدگاه اســالم، انســان ب درخواســت شــده اســت. از دی
ــرآن  ــد. ق ــی باش ــاب راه آزاد م ــه در انتخ ــت ک ــده اس ــده ش آفری
کریــم ضمــن اشــاره بــه هدایــت انســانها بــه راه ســعادت از طریق 
ایمــان بــه خــدا و پذیــرش دیــن، انســان را در انتخــاب ایــن راه آزاد 

معرفــی مــی کنــد.
ــه هــم هدایــت  ــن آی ــه عالمــه طباطبایــی هدایــت در ای ــه گفت ب
ــت فطــری  فطــری را شــامل مــی شــود کــه مقصــود از آن هدای
انســان بــه ســعادت در اثــر شــناخت خوبــی از بــدی اســت و هــم 
هدایــت قولی)گفتــاری(؛ یعنــی هدایــت از طریــق دعــوت انبیــاءو 
ــه  ــه همیــن دلیــل ب فرســتادن کتابهــا و تشــریع شــرایع الهــی. ب
رغــم اهمیــت بســیار زیــاد ایمــات و دیــن و ســعادت انســان، هیــچ 

ــدارد. ــرای پذیــرش دیــن وجــود ن ــه اکراهــی ب گون
دیــن بــه عنــوان مجموعــه ای از معــارف علمــی کــه عمــل وجــود 

را بــه دنبــال دارد، در واقــع مجموعــه ای از اعتقــادات اســت و اعتقاد 
و ایمــان از امــور قلبــی اســت کــه اکــراه و اجبــار در آنهــا راه نــدارد. 
ــن  ــد روی زمی ــوق خداون ــن مخل ــل انســان برتری ــن دلی ــه همی ب
اســت و بــه ســفارش امــام علــی)ع( مبنــی بــر بنــده دیگــری نباش 
ــد خــود ارزش وجــودی  ــده اســت، بای ــو را آزاد آفری ــد ت کــه خداون
ــر  ــرا« نمایانگ ــک اهلل ح ــد جعل ــر »وق ــدارد. تعبی ــاس ب ــود را پ خ
جعــل آزادی بــه عنــوان یــک ارزش در آفرینــش از ســوی خداونــد 

اســت.
عقالنیــت، ســومین رکــن ارزشــی جامعــه متمــدن دینــی و تکمیل 
کننــده اضــالع ســه گانــه آن جامعــه بــه حســاب مــی آیــد. دیــن 
ــس  ــکوفایی آن پ ــت و ش ــر عقالنی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــون دین و مت
ــع و برطــرف کــردن اختالفــات فطــری، امــکان  از برداشــتن موان
ــرای اعضــای  ــر را ب ــای بهت ــیوه ه ــا و ش ــش مســتمر راه ه گزین
ــد و بدیــن ترتیــب رکــن ســوم  جامعــه متمــدن فراهــم مــی کنن
ــای  ــوان اعض ــه عن ــان آزاد ب ــد. مؤمن ــی دهن ــکل م ــدن را ش تم
جامعــه ایمانــی و متمــدن دینــی بــا بکارگیــری عقــل، مــی توانــد 
بــا انتخــاب و گزینــش مســتمر راه هــا و شــیوه هــای بهتــر، نظــم 
اجتماعــی آزادانــه شــکل گرفتــه خــود را تــداوم بخشــند و پویایی و 

بالندگــی جامعــه خــود را حفــظ نماینــد.
از میــان ســه رکــن ارزشــی ایمــان، آزادی و عقالنیــت، رکــن ســوم 
زمینــه ســاز شــکل گیــری و توســعه علــوم انســانی بــوده، از ایــن 
طریــق جایــگاه ایــن علــوم در تمــدن ســازی دینــی آشــکار مــی 

گــردد.
ــی  ــای دین ــی ه ــارف و آگاه ــار مع ــی، در کن ــازی دین ــدن س تم
نیازمنــد معــارف و آگاهــی هایــی اســت کــه جهــت گیــری تدبیری 
آن را تعییــن مــی کننــد. پذیــرش مرجعیــت دیــن در تمدن ســازی 

دینــی، مســتلزم مراجعــه اجتهــادی بــه متــون
و منابع دینی برای فهم منبع معتبر تدبیرکننده تمدن است.

|| عقل چه جایگاهی در این حوزه دارد؟
از دیــدگاه اســالم، عقــل یکــی از منابــع معرفتــی معتبــر اســت کــه 
انســان بــا تکیــه بــر آن، حقایــق را مــی فهمــد و براســاس آن مــی 
توانــد بــه شــناخت معتبــری از امــور مختلــف دســت یابــد. عقــل از 
دیــدگاه قــرآن، توانایــی فهــم آمــوزه هــای قــرآن را بــرای انســان 
بــه ارمغــان مــی آورد. همچنیــن عقل، امــکان فهــم آیات و نشــانه 
هــای الهــی در طبیعــت را فراهــم مــی کنــد. بــا توجــه بــه آیــات 
و روایــات متعــدد در ایــن مــورد، اعتبــار عقــل در وجــود آدمــی بــه 
عنــوان یــک منبــع شــناخت آشــکار مــی گــردد. عقــل، شــناختی 
بــه انســان مــی دهــد کــه در پرتــو آن مــی توانــد بــه حقایــق راه 
ــع  ــر مناب ــر دیگ ــی، ب ــس از وح ــل پ ــن دلی ــه همی ــد و ب ــدا کن پی

معرفتــی برتــری دارد.
ــد،  ــان گردی ــدن بی ــی تم ــل مفهوم ــه در تحلی براســاس آنچــه ک
ــد.  ــرار مــی کن ــا عقــل برق ــاط تنگاتنگــی ب مؤلفــه ســوم آن، ارتب
ــم  ــای نظ ــظ و ارتق ــرای حف ــر ب ــای برت ــش راه ه ــکان گزین ام
اجتماعــی بــه عنــوان مؤلفــه ســوم تمــدن، تنهــا بــا عقــل میســر 
مــی باشــد و بــه همیــن دلیــل عقــل نقــش تدبیرکنندگــی تمــدن 
را برعهــده دارد. مقصــود از تدبیــر، تشــخیص درســتی از نادرســتی 
و در پیــش گرفتــن درســتی در زندگــی اســت. عقــل مــی توانــد بــا 
چنیــن تشــخیصی، تمــدن و نظــم اجتماعــی آن را تقویــت کــرده، 

ــداوم بخشــد. ت
ــد و  ــر در تمــدن ســازی را عرضــه مــی کن وحــی ارزشــهای معتب
عقــل بــر پایــه آنهــا بــه تدبیــر مــی پــردازد، بــا گزینــش راه هــای 

برتــر، تمــدن را ســاخته، توســعه داده و حفــظ مــی نمایــد.
ــل  ــر عق ــه ب ــا تکی ــان ب ــاری، انس ــه ادراکات اعتب ــاس نظری براس
بــرای رفــع نیازهــای خــود، صــوری را ادراک و اعتبــار مــی کنــد. 
حاصــل ایــن ادراکات شــکل گیــری علومــی اســت کــه از آنهــا بــه 
علــوم اعتبــاری تعبیــر می شــود. علــوم اعتبــاری بــه اعتبــار متعلق 
اعتبــارش بــه دو دســته انســانی و طبیعــی قابل تقســیم می باشــد. 
در نتیجــه علــوم انســانی شــاخه ای از علــوم اعتبــاری اســت و بــه 
همیــن دلیــل، هــر جایگاهــی کــه بــرای علــوم اعتبــاری اســت و 
بــه همیــن دلیــل هــر جایگاهــی کــه بــرای علــوم اعتبــاری بتــوان 
ترســیم کــرد، نســبت بــه زیــر مجموعــه اش نیــز صــدق مــی کند.
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از ایــن رو همــان طــوری کــه علــوم اعتبــاری بــا تکیــه بــر ادراکات 
عقلــی بــه برطــرف نمــودن نیازهــای انســان مــی پــردازد، علــوم 
ــم  ــت و ه ــان اس ــی انس ــل ادراکات عقل ــم حاص ــز ه ــانی نی انس
ــون  ــانی همچ ــوم انس ــن عل ــای او. بنابرای ــده نیازه ــرف کنن برط
علــوم اعتبــاری ضــرورت مــی یابنــد. بــه عبــارت دیگــر در پاســخ 
بــه چرایــی نیازمنــدی بــه علــوم انســانی در فرآینــد تمــدن ســازی 
دینــی، مــی تــوان پاســخی کــه نســبت بــه علــوم اعتبــاری قابــل 
ــان  ــود. هم ــرح نم ــز مط ــانی نی ــوم انس ــاره عل ــت، درب ــرح اس ط
ــه  ــاری، ضرورتــی نشــأت گرفت ــوم اعتب طــوری کــه ضــرورت عل
ــانی  ــوم انس ــه انســان اســت، ضــرورت عل ــوای فعال از باطــن و ق
ــه  نیــز ایــن گونــه مــی باشــد. علــوم انســانی حاصــل قــوای فعال
انســان اســت و از ایــن رو ضــروری تلقــی مــی گردنــد. توجــه بــه 
ایــن ضــرورت و آنچــه کــه دربــاره جایــگاه عقــل و وحــی در تمدن 
ســازی از دیــدگاه اســالم گذشــت، مــا را بــه نتیجــه نهایــی نزدیک 
مــی ســازد. علــوم انســانی حاصــل عقــل بشــری اســت کــه نقش 
ــن  ــن رو در چنی ــده دارد و از ای ــی برعه ــی را در زندگ تدبیرکنندگ

جایگاهــی قــرار مــی گیــرد.
از دیــدگاه اســالم وحــی ارزشــهای مطلــوب و جهــت گیــری هــای 
ارزشــی تمــدن بشــری را معیــن کــرده، عقــل را قــادر می ســازد که 
در پرتــو ارزشــهای مذکــور و در فضــای مســاعد به دســت آمــده به 
تدبیــر ایــن تمــدن بپــردازد. در نتیجــه معــارف دینــی تأمیــن کننده 
آگاهــی هــای الزم بــرای تدبیــر آن اســت. از ایــن رو تمدن ســازی 
نیازمنــد هــر یــک از ایــن دو دســته معــارف اســت و بدیــن ترتیــب 
ایــده نیازمنــدی تمــدن ســازی دینــی بــه علــوم انســانی ثابــت می 

گــردد.
بــه دیگــر ســخن اگرچــه بنــا بــه تعریــف در تمــدن ســازی دینــی، 
ــه در  ــه ک ــر آنچ ــا ب ــا بن ــود ام ــی ش ــه م ــن پذیرفت ــت دی مرجعی
ــد،  ــی آی ــه دســت م ــن ب ــوزه هــای دی ــه آم ــه اجتهــادی ب مراجع
عقــل و در نتیجــه علــوم انســانی نیــز بــه رســمیت شــناخته مــی 
ــوان یکــی از ارکان اساســی تمــدن ســازی  ــه عن ــر ب شــود و تدبی
و محافظــت نظــم اجتماعــی مکنــون در تمــدن برعهــده عقــل و 
علــوم انســانی گذاشــته مــی شــود. از ایــن رو مــی تــوان نیازمنــدی 
ــه نیازمنــدی تمــدن  ــوم انســانی را ب ــه عل تمــدن ســازی دینــی ب

ــر توضیــح داد. ــه تدبی ســازی ب

ــل در تمــدن ســازی  ــگاه وحــی و عق ــک جای || تفکی
از دیــدگاه اســالم و ســپردن ارزشــگذاری بــه وحــی 
ــش را  ــن پرس ــت ای ــن اس ــل، ممک ــه عق ــر ب و تدبی
مطــرح ســازد کــه آیــا نتیجــه چنیــن تفکیکــی ظهور 

ــه  نوعــی سکوالریســم در تمــدن ســازی نیســت؟ ب
عبــارت دیگــر آیــا حاصــل تفکیــک مذکــور، ســپردن 
ــون  ــی و قان ــارف دین ــی و مع ــه وح ــگذاری ب ارزش

ــه عقــل و معــارف عقلــی نمــی باشــد؟ گــذاری ب
بدیهــی اســت اگــر چنیــن پیامد نظــری بــرای تفکیــک مذکــور به 
دســت آیــد، نتیجــه آن چیــزی جــز معطــوف ســاختن دیــن و وحی 
بــه حــوزه ارزشــها و در نتیجــه واگــذاری قانــون گــذاری و نتیجــه 
جامعــه متمــدن بــه عقــل نمــی باشــد. ُپــر واضــح اســت کــه ایــن 
نتیجــه حــاوی نوعــی سکوالریســم و بــه عبــارت دیگــر پذیــرش 
ســکوالر بــودن تمــدن بشــری از دیــدگاه اســالم اســت؛ ایــده ای 
کــه سکوالریســم را از ســطح نظــام سیاســی فراتــر بــرده و آن را در 

ســطح تمــدن ســازی مطــرح مــی نمایــد.
تفکیــک مذکــور به سکوالریســم نمــی انجامــد. اوال سکوالریســم 
ــن  ــردد. در ای ــی گ ــی م ــان تلق ــه جه ــی نگــرش ب در اصــل نوع
نگــرش سکوالریســم معتقــد اســت کــه مــی تــوان جهــان را بــه 
طــور کامــل و تنهــا بــا اســتفاده از خــود جهــان شــناخت. در نتیجه 
جهــان از چنــان مرجعیتــی برخــوردار مــی گــردد کــه مــی تــوان 
ــه دســت آورد.  ــا و ارزش جهــان را ب ــا آن، حتــی معن ــا مراجعــه ب ب
پذیــرش ایــن نگــرش در زندگــی، تبعــات و پیامدهایــی همچــون 
افــول دیــن، همنوایــی بــا ایــن دنیــا، رهایــی جامعــه از قیــد دیــن، 
جــا بــه جایــی باورهــا و نهادهــای دینــی، تقــدس زدایــی از عالــم و 
حرکــت از جامعــه ای مقــدس بــه جامعــه ای ســکوالر را بــه دنبال 
دارد. در حالــی کــه بــر اســاس آن چــه گذشــت، در تمــدن ســازی 

دینــی مرجعیــت دیــن بــه رســمیت شــناخته مــی شــود.
ثانیــا در تمــدن ســازی دینــی مرجعیــت وحــی در ارزشــگذاری بــه 
ــور  ــث مذک ــاس مباح ــی براس ــود. وح ــی ش ــناخته م ــمیت ش رس
ســه رکــن ارزشــی ایمــان، آزادی و عقالنیــت را بــه عنــوان ارکان 
ارزشــی تمــدن بشــری مطــرح نمــوده اســت. از آنجــا کــه تفکیــک 
ارزشــگذاری از قانــون گــذاری امــکان پذیــر نمــی باشــد، پذیــرش 
مرجعیــت وحــی در ارزشــگذاری تمــدن تأثیــر خــود را بــر قوانیــن 

تدبیــر کننــده آن نیــز خواهــد گذاشــت.
ــگاه  ــور، از ن ــک مذک ــاس تفکی ــه براس ــر اگرچ ــارت دیگ ــه عب ب
دیــن، عقــل تدبیرکننــده تمــدن بشــری اســت، امــا هیــچ گاه عقل 
ــی نمــی  ــارغ از ارزشــهای دین ــری ف ــدگاه، تدبی ــن دی براســاس ای
ــهای  ــره ارزش ــی در دای ــر عقل ــن تدبی ــد. بنابرای ــام ده ــد انج توان
ــده سکوالریســم تحقــق  ــرد و در نتیجــه ای ــی جــای مــی گی دین
نمــی یابــد. بــه ســخنی دیگــر گــزاره هــای ارزشــی قــرآن کریــم 
ــوان تقســیم کــرد: دســته نخســت گــزاره  ــه دو دســته مــی ت را ب
هایــی اســت کــه صرفــا بیانگــر ارزشــهای دینــی بــرای انســان در 

جوامــع انســانی هســتند ماننــد عدالــت و آزادی. دســته دوم گــزاره 
هایــی هســتند کــه ارزشــهای دینــی مربــوط بــه انســان و جوامــع 
انســانی را در قالــب ارزشــهای الزامــی حقوقــی و اخالقــی بیان می 
کننــد ماننــد وجــوب رفتــار عادالنــه بــا همنوعــان و وجــوب رعایت 

کرامــت ذاتــی و حریــت انســانها و ....
هــر دو دســته از آیــات بیانگــر ارزشــها هســتند، امــا دســته دوم این 
ارزشــها را متعلــق تکلیــف شــرعی و الزامهــای حقوقــی و اخالقــی 
ــت وحــی در  ــن اســاس مقصــود از مرجعی ــر ای ــده اســت. ب گردانی
ارزشــگذاری تمــدن بشــری، هــر دو دســته از ارزشهاســت. وحــی 
مشــتمل بــر هــر دو نــوع گــزاره هــای ارزشــی اســت و در نتیجــه 
ســپردن تدبیــر تمــدن بــه عقــل بــه مفهــوم برکنــار مانــدن دیــن 
نمــی باشــد و عقــل بشــری در چارچــوب ارزشــگذاری عــام وحــی 
ــر تمــدن را انجــام مــی  ــوع گــزاره هــای ارزشــی(، تدبی )هــر دو ن
ــه  دهــد. در نتیجــه تفکیــک ارزشــگذاری وحــی از تدبیــر عقــل ب

مفهــوم پذیــرش سکوالریســم نمــی باشــد.
ــدن  ــی تم ــور تدبیرکنندگ ــک مذک ــاس تفکی ــه براس ــا اگرچ ثالث
بشــری در دســت عقــل مــی باشــد و عقــل از مرجعیــت و اعتبــار 
الزم بــرای تدبیــر تمــدن برخــوردار مــی گــردد، امــا ایــن مرجعیــت 
ــوزه  ــت. آم ــده اس ــذار ش ــل واگ ــه عق ــن ب ــه دی ــار از ناحی و اعتب
هــای مکنــون در قــرآن و ســنت اعتبــار عقــل را بــه رســمیت مــی 
ــه عقــل اســت.  ــه دیــن ب شناســد کــه نتیجــه آن اعتباربخشــی ب
پرواضــح اســت کــه ایــن گونــه اعتباربخشــی بــه عقــل ســکوالر 
ــرد.  ــی گی ــکل نم ــم ش ــه سکوالریس ــد و در نتیج ــی انجام نم
ــه  مهمتریــن پیــام پذیــرش عقالنیــت ســکوالر، بــی اعتمــادی ب
ــه  ــاد و خودکفــا دانســتن عقــل اســت کــه از آن ب وحــی و خودبنی
ــن،  ــه یکــی از محققی ــه گفت ــر مــی شــود. ب عقــل محــوری تعبی
ــی  ــکوالریزم، یعن ــی س ــی از مبان ــه یک ــه منزل ــوری ب ــل مح عق
عقیــده بــه ایــن کــه عقــل بــه تنهایــی و مســتقل از وحــی و دیــن 
و آموزشــهای الهــی ایــن قــدرت و اختیــار را دارد کــه زندگــی بشــر 

ــد. ــر کن را تدبی
بــا توجــه بــه مالحظــات ســه گانــه مذکــور روشــن مــی شــود کــه 
ــرش  تفکیــک ارزشــگذاری تمــدن بشــری از ســوی وحــی و پذی
مرجعیــت و اعتبــار عقــل در تدبیــر تمــدن بشــری از ســوی وحی و 
پذیــرش مرجعیــت و اعتبــار عقــل در تدبیــر تمــدن بشــری از دیــن 
ــگذاری  ــی ارزش ــم تنیدگ ــد. در ه ــی انجام ــم نم ــه سکوالریس ی
ــو  ــن و در پرت ــوب دی ــی در چارچ ــر عقالن ــذاری، تدبی ــون گ و قان
ارزشــهای دینــی در کنــار پذیــرش اصــل مرجعیــت دیــن در تمدن 
ســازی دینــی، گــزاره هایــی هســتند کــه مغایــرت با سکوالریســم 

را نشــان مــی دهــد.
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ـــو گـفتــگـ

همایون همتی، استاد برجسته فلسفۀ دین است. از مسائل 
مورد عالقه و تخصص این محقق و نویسنده کشورمان، حوزه 
های دین پژوهی، عرفان، الهیات و فلسفه است و آثار تألیفی و 
ترجمه ای او نیز در این چهار مقولۀ اصلی پراکنده اند. همتی 
از سال ۱۳۶۰ تاکنون، در کنار تحصیل و تحقیق و تدریس و 
پذیرش مسئولیتهای مختلف و شرکت در مجامع علمی در 
ایران و جهان، در فرصتی سی و چند ساله بیش از ۴۰۰ مقاله 
علمی و نیز ۶۰ اثر پژوهشی اعم از تألیف و ترجمه به زبان 
های مختلف، به جامعه علمی کشورمان تقدیم کرده است. 
همایون همتی، استاد مدعو دانشگاه بیلفلد آلمان است و پیشینه 

رایزنی فرهنگی کشورمان در آلمان را در کارنامه خود دارد.
در گفتگویی با این استاد فلسفه به بررسی موضوع علوم 
روی  پیش  آن  متن  اکنون  که  پرداختیم  اسالمی  انسانی 

؛ ست شما

|| برخــی از منتقدیــن علــوم انســانی اســالمی یکی از 
دالیلی که در انتقادات خود ارائه می کنند، این است که ما 
ــلمانها در تولید علم دوره جدید سهیم بودیم؛ مبانی  مس
ــد،  ــن رش ــار اب ــا و آث ــه ه ــد از اندیش ــم دوره جدی عل
ابــن ســینا و دیگــر اندیشــمندان مســلمان در رشــته 
ــم،  ــن هیث ــی اب ــوم تجرب ــی در عل ــف حت ــای مختل ه
ــه  ــت. ب ــده اس ــه ش ــان و ... گرفت ــی، ابوریح خوارزم
ــدان باور ندارند علوم انســانی  صورت خالصه اینکه چن
غربی برای جامعه اســالمی ما تهدید محسوب می شود 
و مضراتــی را بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت. نظــر 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــورد چیس ــن م ــما در ای ش
ــل  ــور تحصی ــارج از کش ــال در خ ــن س ــما چندی ش
ــد، حضــور و فعالیــت علمــی  ــد، تدریــس کردی کردی
ــر  ــمندان معاص ــد و اندیش ــم جدی ــا عل ــتید و ب داش
ــر  ــن خاط ــه همی ــتید. ب ــت هس ــی دوس ــنا و حت آش
ــنا  ــا آش ــن فض ــا ای ــران ب ــتر از دیگ ــرم بیش ــه نظ ب
هســتید. علــوم انســانی غربــی چــه معایبــی را بــرای 
جامعه »اســالمی« می تواند بــه بار بیــاورد و تا حدودی 
ما دســت بــه گریبــان ایــن مشــکالت و معضــالت هم 

هســتیم؟
ــه  ــی ک ــه های ــا و مقال ــه ه ــه مصاحب ــم هم ــی رغ ــرم عل ــه نظ ب
ــه  ــده ام و کارهایــی کــه صــورت گرفت ــه دی تاکنــون در ایــن زمین
ــوز خــوِد صــورت مســئله  و تحقیــق هایــی کــه انجــام شــده، هن
»علوم انســانی اســالمی«، به صورت درست و کامل فهم نشده است 
و جا دارد که در آغاز دربارۀ خوِد صورت مســئله قدری صحبت کنیم و 

آن را بکاویم.
ــت  ــلمین اس ــدار مس ــرب، وام ــد غ ــدن جدی ــه تم ــه ک ــن نکت ای
ــدان  ــروز ب ــی ام ــان غرب ــیاری از محقق ــه بس ــت ک ــی اس واقعیت
اذعــان دارنــد. ولــی اینکــه علــوم انســانی جدیــد هیــچ مشــکلی یــا 
ــد، ســاده لوحی و  ــا تفکــر دینــی ندارن ــداری ی ــرای دین ــدی ب تهدی
ســطحی انــگاری اســت و ســخن مســتدل و قابــل دفاعی نیســت. 
البتــه پاســخ ســؤال شــما را در ادامــه بیــان مــی کنــم اما الزم اســت 

قبل از آن به چند نکته به طور گذرا و شــتابان اشــاره کنم.
در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه مرشــد و ســکان دار ایــن 
نظــام هســتند، دیــده ام کــه چنــد بــار بــه تعبیــر »تحــول در علــوم 
انســانی« اشــاره فرمــوده انــد. ســخنرانی آیــت اهلل آملــی الریجانی 
رئیس قــوه قضائیــه را که عــالوه بر شــأن اجرایی، عالــم و متفکری 
صاحب نظر هم هســتند در دانشــگاه مازنــدران خوانده ام. ایشــان نیز 
بحــث »تحــول در علــوم انســانی« و »بازنگــری از منظــر دیــن« را 

مطــرح کــرده بودنــد.
ــر اســالمی ســازی  ــاً تعبی ــم الزم نیســت حتم ــی کن ــذا فکــر م ل
علــوم انســانی یا علــوم انســانی اســالمی در ایــن مــورد بــه کار رود 
کــه حساســیت و مقاومــت ایجــاد کنــد. شــاید بخشــی از بدفهمــی 
کارشناســان و اســاتید از خــوِد ایــن تعبیــر ناشــی شــود، ولــی مقــام 
معظــم رهبری بــا هوشــمندی و فطانتــی که دارنــد، تعبیــر »تحول 

در علــوم انســانی« را هــم بــه کار بــرده انــد که کامــاًل دقیق و رســا 
است و مقاومتی را هم بر نمی انگیزد و البته پیدا است که در یک کشور 
اســالمی و جامعۀ دینــی، روح این تحــول مثل همۀ تحــوالت دیگر 
باید اســالمی باشــد یعنی در راســتای باورها و ارزش های اســالمی.

ــر و  امــا ایــن نــه بــه معنــای انحصارطلبــی اســت و نــه نفــی تکّث
تعــدد آراء و دیــدگاه هــا و نــه محکــوم کــردن دیگــر اندیشــه هــا یا 
ســرکوب و عــدم آزادی بیــان در جامعــه. باید این ســخن را درســت 
فهمیــد. در هر جامعــه ای تحوالت فرهنگی، هنری و دانشــگاهی به 
طور عادی و طبیعی منبعث از فرهنگ حاکم و غالب آن جامعه است و 
در کشــور مــا فرهنــگ غالــب و همگانی، فرهنگ اســالمی اســت و 

این یک واقعیت )fact( است.
ــر  ــن تعبی ــورد ای ــم در م ــی خواه ــو م ــن گفتگ ــم در ای ــن ه م
صحبــت کنــم، البتــه معلــوم اســت کــه تحــول در علــوم انســانی 
در کشــور مــا باید مســبوق و مســتند بــه فرهنــگ اســالمی و دینی 
مــا باشــد. مــا در یــک کشــور، جامعــه و نظــام دینــی زندگــی مــی 
کنیــم، مطمئنــاً اگــر بخواهــد تحولــی در علــوم انســانی یا هــر چیز 
دیگــری صــورت گیــرد بایــد مطابــق بــا آرمانهــا و اندیشــه هــای 
اسالمی باشــد. این مسأله بدیهی است اما نباید طوری سخن بگوییم 

که بی جهت ایجاد مقاومت های ناخواســته کنیم.
ــان  ــه حسابش ــتند ک ــرض ورز هس ــد و غ ــاد دارن ــه عن ــرادی ک اف
جداســت امــا برخــی از دوســتان و همفکــران هســتند کــه مســأله 
برایشــان قابــل هضــم نیســت که اســالمی کــردن به چه معناســت 
و منظــور مــا از ایــن تعبیــر و ایــن کار چیســت. بنابرایــن بدفهمــی 
هایــی برایشــان ایجــاد مــی شــود. فکــر مــی کننــد کــه منظــور ما 
این اســت که مثــاًل دانشــگاه ها تعطیل شــود و یــا مثاًل حــوزه بیاید 
جای دانشگاه را بگیرد و یا دانشگاهی ها بروند حوزه تحصیل کنند و ... 
اینگونه برداشــت هــای ناصــواب و دور از واقع پیش مــی آید که البته 
ضعف اطالع رســانی متولیان این برنامه هم هســت. سمپاشــی های 
دشــمنانه هم در این زمینه بی تأثیر نبوده اســت ولی خود تعبیر هم به 

نوعی اســت که القــای بدفهمی مــی کند.
امــا در بــاب علــوم انســانی کــه بیشــتر تمایــل دارم در ایــن مــورد 
ــۀ  ــه نکت ــما ب ــرم، ش ــه کار ب ــوم انســانی« را ب ــر »تحــول عل تعبی
ــوم  ــد ببینیــم کــه عل ــد کــه اول بای خوبــی در ســؤال اشــاره کردی

انســانی موجود چه اشــکالی دارد؟ اصاًل آیا اشــکال دارد یــا ندارد؟ این 
علوم انسانی برای بعضی ها کعبه آمالی است، شیء مقدسی است که 
به قول عوام اصاًل نمی توان به او گفت که باالی چشــمت ابروســت. 

ورای هرگونــه کاســتی و اشــکال و حتی فوق نقد اســت.
گویــی نســبت بــه آن تعبــد دارنــد! اگــر کســی ایــن گونــه بــه علوم 
ــی نمــی  ــاد و تحول ــد، جــای هیــچ بحــث و انتق ــگاه کن انســانی ن
مانــد، چون اصــاًل معتقد اســت هیــچ گونه کمبــود و کاســتی ای در 
ــّد نصــاب  ــده آل و در ح ــوب و ای ــز مطل ــان نیســت و همــه چی می
ــچ ُحســنی  ــوم انســانی هی ــر، بعضــی در عل اســت. از ســوی دیگ
نمــی بیننــد و آن را مثــل شــیء نجســی تلقــی مــی کننــد و حتــی 
نوعــی مزاحــم دســت و پاگیــر تلقــی مــی کننــد و هــر آنچــه غربی 
اســت و از آنجــا آمــده بــد و نامطلــوب و ناخواســتنی و دورریختنــی 

است.
هــر دو ایــن تلقــی هــا ناصــواب و مــردود و غیرقابــل دفــاع انــد و 
ــی را  ــر دو تلق ــان و ه ــر دو جری ــان ه ــۀ خودم ــروز در جامع ــا ام م
داریــم کــه یکــی از کارهــای مهــم و ضــروری نقــد علمــی دقیــق 
ــت در  ــه داش ــد توّج ــت. بای ــا اس ــدگاه ه ــا و دی ــت ه ــن برداش ای
ایــن بحــث مــا از منظر انقــالب اســالمی و آمــوزه های اســالمی به 
موضــوع نظر مــی کنیم و ســخن مــی گوییم. ما مســلمان هســتیم 
و از دیــدگاه انقــالب اســالمی داریم به موضــوع نگاه می کنیــم و در 

مــورد لــوازم و مقتضیــات آن بحــث و گفتگــو مــی کنیــم.
مــا از دیــد نیازهــای نظــام اســالمی و فرهنــگ اســالمی کــه در آن 
فرهنگ می اندیشــیم و به آن باور داریم، به علوم انســانی مدرن نگاه 
مــی کنیــم و در این نــگاه در ایــن علوم کاســتی ها بلکه زیــان هایی 
را متوجه کشــور و تفکــر دینی و اســالمی می بینیم که بایــد عالمانه 
و صبورانــه، بــه دور از هیجان و احساســات آن را بیــان کنیم دیگران 
ــات بی جــا و  ــه دور از تعصب ــد نظراتشــان را ب ــه حــق دارن هــم البت

تابوهــای سیاســی بــه نحــو معقــول و مســتدل بیــان کننــد.
البتــه مایلــم همینجــا ایــن نکتــه را نیــز بگویــم کــه مــا بــه تحــول 
ــان و  ــی م ــغ دین ــای تبلی ــیوه ه ــز ش ــان و نی ــن شناســی م در دی
تحــول در ســاختار آموزشــی حوزه هــای علمیــه نیازمندیم و اساســًا 
بایــد در نحــوۀ معرفــی مــان از دیــن هــم تجدیــد نظرهایــی بکنیم 
ــوم انســانی نیندیشــیم و بســنده نکنیــم  ــه تحــول در عل و فقــط ب

همایون همتی در گفتگو با مهر:

تحول علوم انسانی، مسأله معرفتی است نه سیاسی/ 
نقد خود غربیها به این علوم را بیان کنیم

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 35 |  شماره 21 | مرداد 96

ـــو گـفتــگـ

در آن زمینــه هــا هم مشــکالتی داریم و نیاز بــه تحول در آمــوزه ها، 
روش ها، متون آموزشــی و... داریم. از ایــن واقعیت نباید غفلت کرد.

|| آیا این کاستی ها برخاسته از خود علم است؟
حقیقــت علــم در بحث هــای فلســفی و عرفانــی، عین استکشــاف، 
ظهــور و انکشــاف اســت، عیــن نــور و کشــف آشــکارگی اســت، به 
آدمــی بصیــرت مــی دهــد و بــه آگاهــی او مــی افزایــد. در روایــات 
مــا هســت کــه، »أَلِْعلـْـُم نـُـوٌر َیْقِذُفــُه اهلّل ُ ِفــی َقلـْـِب َمْن َیشــآُء« علم 
مــورد نظر ایــن حدیث البته علم معنویــت و دین و آخرت اســت، ولی 
مــا قبــول داریــم هــر چیــزی کــه علــم باشــد نورانیــت دارد و بــه 
آگاهــی مــی افزایــد و بصیــرت مــی دهــد و ایــن امــری ذومراتــب و 

مشــکک اســت و دارای درجــات گوناگونــی اســت.
ــت،  ــی اس ــی مبتن ــش فرضهای ــات و پی ــر مقدم ــد ب ــم جدی عل
عــالوه بر اینکه نتایج و پیامدهایــی را دارد که اقتضاء ماهیت این علم 
و جزء ســاختار این علم اســت، در علوم انســانی مدرن نوعی »جهان 

بینــی« را بــه نــام علــم بــه مــا تحمیــل مــی کننــد
اما سـخن این اسـت کـه در روزگار مـا بعضی چیزهای دیگـر با علم 
جدیـد آمیختـه شـده اسـت. بـه خصـوص در علـوم انسـانی مدرن 
نوعـی »جهـان بینـی« را به نـام علم بـه ما تحمیـل می کننـد. اگر 
هرمنوتیکـی بخواهیـم نـگاه کنیم علـم جدید بـر مقدمـات و پیش 
فرضهایی مبتنی اسـت، عالوه بر اینکه نتایـج و پیامدهایی را دارد که 

اقتضـاء ماهیت ایـن علم و جزء سـاختار این علم اسـت.
ــن  ــت را دارد و ای ــن ماهی ــای ای ــم، اقتض ــن عل ــاختار ای ــی س یعن
ــم  ــه و آشــکار در عل ــادی و باورهــای نهفت پیــش فــرض هــا و مب
جدیــد در مــواردی بــا ارزشــها، هنجارها، باورهــای اســالمی و دینی 
ما ناســازگار اســت. پس ما از این سکو پرش می کنیم. سکوی پرتاب 

و پرش ما اینجاست.
مــا از نــگاه انقــالب اســالمی و فرهنــگ اســالمی بــه مســأله نــگاه 
مــی کنیم هم نگاه فلســفی و هم البتــه نگاه اخالقی و معنــوی داریم 
و بــا ایــن دو نــگاه در ایــن علــوم، کاســتی هــا و کمبودهــا و زیانها و 
ــی دارد.  ــّدی وا م ــل ج ــه تأم ــا را ب ــه م ــم ک ــی می بینی پیامدهای
مســئله را نبایــد سیاســی کــرد بایــد معرفتــی دیــد و به فهم درســت 

مشــکل توّجه داشــت.
عالوه بر اینها خاســتگاه علوم انســانی مدرن، »جنبش روشــنگری« 
ــی  ــت، یعن )Aufklarung/The Enlightenment ( اس
خاســتگاه تمــام این علوم انســانی و اجتماعــی جدید به قــرن هفده و 
ــردد، کــه  ــام »عصــر روشــنگری« برمی گ ــه ن هجــده در غــرب ب
مقطعــی حســاس و سرنوشــت ســاز در ســیر تاریــخ تحــول جوامــع 
غربــی بــوده اســت. در آن عصــر روشــنفکران اروپایــی بــه حــق، در 
ــی ســواد و اشــرافیت زده و تجمــل پرســت و  ــل کشیشــان ب مقاب

روشنفکرســتیز و علــم ســتیز ایســتادند.
ــت  ــی جه ــای ب ــخت گیری ه ــد و س ــش عقای ــا از دادگاه تفتی آنه
ــل  ــانی مث ــد، کس ــده بودن ــورده ش ــر خ ــا س ــن و کلیس ــاب دی ارب
دیــدرو، منتســکیو، ژان ژاک روســو، داالمبــر، ولتــر کــه مشــهور بــه 
ــل  ــتند در مقاب ــوفان« هس ــا »فیلس ــارف« ی ــاب دائرۀ المع »اصح
دیــن ورشکســته، زندگــی ســتیز، خردســتیز، روشنفکرســتیز و علــم 
ــتادند،  ــطا ایس ــرون وس ــتۀ ق ــیحیت ورشکس ــل مس ــتیزی مث س
ــادان و  ــد از مضایقــی کــه روحانیــان ن ــه جــان آمــده بودن چــون ب
دنیاپرســت و مقــام طلــب بــرای روشــنفکران به وجــود مــی آوردند 

و مزاحــم علــم و تحقیقــات آنهــا مــی شــدند.
ــی  ــنفکران وطن ــی از روش ــا برخ ــور م ــروز در کش ــفانه ام متأس
می خواهنــد ایــن ژســت ها را در مقابــل دینــی بگیرنــد کــه سرشــار 
از عقالنیت، علم پــروری، فرهنگ آفرینی و ... ؛ و دینی اســت که در 
بســتر خــود در طــول تاریــخ یکــی از بزرگ تریــن و باشــکوه ترین 
ــدام از  ــاد و اق ــن اعتق ــلماً ای ــت. مس ــرده اس ــاد ک ــا را ایج تمدن ه
بــن خطاســت! رویارویــی روشــنفکران غــرب در مقابــل مســیحیت 
تحریــف شــده درســت بــود، امــا ایســتادن روشــنفکران وطنــی در 

مقابل دین اســالم ســراپا اشــتباه است.
ســید جمــال الدیــن اســدآبادی جملــه ای دارد کــه بســیار زیباســت، 
ایشــان مــی گویــد: دیــن مــرده ای دســت مــردم زنــده و بــا پشــت 
کاری افتــاد، پیشــرفت کردنــد و تمدنــی آفریدنــد امــا دین زنــده ای 
دســت یــک عــده مســلمان بــی حــال و تنبــل افتــاد و نتیجــه ایــن 

شــد کــه مــا عقــب ماندیــم و بــه ایــن روز افتادیــم. او مــی گویــد 
علــت عقــب ماندگــی مــا دیــن نیســت، علــت پیشــرفت آنهــا هــم 
کنــار زدن دیــن نیســت! تــالش و انضبــاط و وجــدان کار و تحقیــق 
و سخت کوشی علت توسعه یافتگی غرب است و علت عقب ماندگی 
مــا خــواب آلودگی، تخدیــر، غفلــت و تفرقه و اســتعمارزدگی اســت. 
ســید جمــال حــرف بلنــدی می زنــد کــه در مــورد بحــث مــا هــم 

کارســاز است.
ــی،  ــای سیاس ــری ه ــع گی ــی موض ــت بعض ــن اس ــه ممک البت
اجتماعــی و معرفتــی در جامعــه و فرهنگــی درســت نباشــد و مــا آن 
را نفــی نمــی کنیــم، حتــی اگــر بدانیــم در مســیحیت قرون وســطا 
چــه گذشــت، بیــش از 10 هــزار دانشــمند را ســوزاندند یا زنــده دفن 
کردنــد یــا در دریــا ریختنــد. ایــن موضــوع در تاریــخ تمــدن نوشــتۀ 
ویــل دورانــت و دیگــر کتــاب هــای تاریــخ تمــدن و تاریــخ غــرب و 

اروپــا و حتــی کتــاب هــای تاریــخ قــرون وســطا آمــده اســت.
مــا امــروز بــه روشــنفکران دوران »جنبــش روشــنگری« حــق مــی 
دهیــم کــه بگوینــد مــا چنیــن دینــی را نمی خواهیــم؛ دینــی کــه 
عقــل ســتیز و آزادی ُکــش و ضــد ترقــی و اســتقالل اســت و مثــاًل 
آموزه هایش قابل دفاع عقالنی نیســت و با بعضی خرافات آمیخته یا 
تثلیــِث مــورد ادعایش مشــکل دارد و قابل فهم و اثبات نیســت. البته 
در پرانتــز بگویــم در الهیات مســیحی معاصر هفتـ  هشــت راه حل 
ــد کــه هیــچ کــدام اقنــاع کننــده  ــه کــرده ان ــرای توجیــه آن ارائ ب

نیســت.
امــا دینــی کــه مبتنــی بــر تنزیــه و تعالــی خداونــد و توحیــد نــاب و 
صــرف اســت و عرفــان لطیــف و دل انگیــزی دارد کــه بــا حکمــت 
و اســتدالل آمیخته اســت با مســیحیت ورشکسته و اشــرافیت زده و 
ــر  ــوان ب ــل مقایســه نیســت و نمــی ت ــرون وســطا قاب ــم ق ضدعل
هــر دو حکــم واحــدی رانــد. بــه خصــوص در تشــیع کــه مذهبــی 
اســت کــه ائمــۀ )ع( آن همگــی منــادی و مشــّوق علــم و فرزانگی 
بــوده انــد. چنــد هــزار شــاگرد در دانشــگاه امــام صــادق)ع( تربیــت 

شــدند.
مناظــرات و خطبــه هــای امــام رضــا)ع( هنــوز در کتابهــای روایــی 
ــداز اســت. مناجــات  و تفســیری و رجالــی مــا متجلــی و طنیــن ان
ــۀ امیرالمؤمنیــن)ع( خطبــه هــای عمیــق و معرفــت  هــای عارفان
زای حضــرت در نهــج البالغــه را هــم کــه سرشــار از عقالنیــت و 
حکمــت و معرفت انــد نباید فرامــوش کنیم. مناظرات علمــی امامان 
شــیعه )ع(، شــاگردپروری و معرفــت آمــوزی آنهــا سرمشــق جاوید 

بشــریت اســت و غرورانگیــز و افتخــار آمیــز اســت.
ایــن دین اصــاًل دیــن علــم، عقالنیــت و معرفت اســت. نمــی توان 
همان ژست هایی را که روشنفکران غرب در مقابل دین آن ورشکسته 
گرفتنــد در مقابل دیــن اســالم گرفــت و ادای آنهــا را درآورد. این در 
متن تعالیِم اســالم است که تشــویق به علم آموزی و معرفت اندوزی 
یــِن«، اینکه گفته  در همــۀ عمر کرده اســت. »اُطُلبــوا الِعلَم ولـَـو بِالِصّ
شــده »افضــل العبــادۀ، التفکــر: تفکــر برتریــن عبــادت اســت« در 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــفارش هایی وج ــن س ــی چنی ــن و فرهنگ ــچ دی هی

برتریــن عبــادت را تفکــر بدانــد.
بنــده معلــم ادیــان هســتم، همــه ادیــان را تدریــس کــرده ام و مــی 
کنــم، بــدون تعصــب عــرض مــی کنــم ایــن مقــدار عقالنیــت و 
فرهنگ پــروری که در دین اســالم به خصوص در قرائت شــیعی آن 
ــود دارد و در مذهــب شــیعه و  ــا )ع( وج ــان م ــی امام و ســیرۀ عمل
ســیرۀ عملــی اهــل بیــت)ع( هســت در هیــچ یــک از ادیــان جهان 

پیــدا نمــی کنیــد.
لــذا دوســتداری علــم و خــرد و دانایــی و اندیشــه ورزی در متــن این 
دیــن هســت، امــا خاســتگاه علــوم انســانی در جوامــع غربــی و در 
»عصــر روشــنگری« بوده اســت کــه خاســتگاهی کاماًل الحــادی و 
دین ستیزانه بوده است و طبیعی است که این علوم صبغۀ آن خاستگاه 
را داشــته باشند. اینها خاستگاه الحادی داشتند یعنی از زمانی که علوم 
ــکل  ــادی ش ــتر الح ــتگاه و بس ــد در خاس ــدا ش ــدرن پی ــانی م انس
گرفتــه اســت و بــدون شــک از آن فضــا تأثیــر پذیرفتــه انــد و البتــه 
ایــن هرگــز بــدان معنــا نیســت کــه مــا بــه علــوم انســانی نیــازی 
ــد،  ــی ندارن ــال و مزیت ــن و کم ــچ ُحس ــوم هی ــن عل ــا ای ــم ی نداری
ســخن در لــزوم تحــول، تصحیــح، تعدیــل و تکمیــل اینهــا اســت 

نــه حــذف و الغــاء.

|| بــه بحــث معایــب علــوم انســانی مــدرن برگردیم، 
در ایــن مــورد صحبــت مــی کردیــد!

هــم ســاختار و محتــوا یعنــی برخــی تئــوری هــا و دیــدگاه هــا وهم 
متدلــوژی و هــم پــاره ای پیــش فرض هــای موجــود و نیــز جهــان 
بینــی حاکــم بــر ایــن علــوم، نیــز نحــوۀ آمــوزش آنهــا، مدرســان 
عمــدۀ آنهــا، متــون مــورد اســتفاده همــۀ ایــن ابعــاد دارای اشــکال 
ــی  ــریح تفصیل ــال تش ــون مج ــه اکن ــتند ک ــی هس ــا و معایب ه
آنهــا نیســت و تنهــا بــه بعضــی از معایــب اشــاراتی مــی کنــم. مــا 
خاســتگاه و نحــوۀ تدویــن علــوم انســانی جدیــد در مغــرب زمیــن را 

ــم. ــرار می دهی ــؤال ق ــورد س م
ــاره ای تئــوری هــای ورشکســته، تئوریهــای غیرمنطقــی، فاقــد  پ
اســتدالل کافی، فاقد نیروی اقناع کنندگی در این علوم هنوز هســت، 
آمارهــای کهنــه، تحقیقات کهنــه و تاریخ گذشــته کــه از بس کهنه 
شــده کــه دیگــر حتــی در خــوِد غــرب آنهــا را تدریــس نمــی کنند، 
در جامعــه شناســی، روان شناســی و اقتصاد، هنــر، مدیریــت و ... اما 
مــا اینجــا داریــم هنــوز آنهــا را بــه دانشــجویان تدریــس مــی کنیم 
یا اینکه مثاًل بعضی تئوری ها در خاســتگاه خودش رّد شــده اســت یا 
حداقــل، محققان بعــدی ده ها نقد بــر آن وارد کرده انــد مانند تئوری 
دورکیــم، تئــوری فرویــد، ماننــد تئــوری تالکوت پارســونز، راســل، و 

فلســفه هــای گوناگــون.
ولــی شــما مــی بینیــد هیــچ کــدام از نقدهــای جدیــِد خــوِد غربیان 
ــی  ــای درس ــاب ه ــود و در کت ــی ش ــس نم ــوارد تدری ــن م در ای
ــاِل  ــان یکســویۀ جهــت داِر انتق ذکــری از آنهــا نمــی شــود و جری
بعضی اطالعات خاص به دانشــجویان ادامــه دارد و همچنان پاره ای 
اطالعــات و تئــوری هــا هــم در کتاب هــای درســی و هم در شــیوۀ 
تدریــس خیلی از اســتادان کتمــان می شــوند و به دانشــجو کمترین 
اطالعــی در مــورد آن دیدگاه هــا ارائه نمی شــود البته مثــل همه جا 
اســتثنائات اندکی هم وجود دارند که استثناء هستند. مطالب نادرست، 
اطالعــات غلــط، غیرروزآمد و کهنه، فاقــد اســتدالل و خطاآلود و نیز 
تعــارض با مبانی دینداری، اخالق و معنویت در این علوم کم نیســت.
مطالــب سســت و غیــر قابــل دفــاع، ایدئولوژیــک کــه بــا عــرف و 
اخالق جامعه تناسبی ندارد و مهم تر از همه نادرست و غیرعلمی است 
و مــردود و مخدوش اســت یعنی به لحاظ علمی رّد شــده اســت اینها 
از معایــب مهــم ایــن علــوم اســت. مســئله را نبایــد سیاســی دیــد 
ــوم مواجــه  ــا موضــوع تحــول ایــن عل ــه شــیوۀ معرفتــی ب بایــد ب
شــد. نــه بحــث منحــرف ســاختن اذهــان جامعــه مطــرح اســت و 
نــه مســئلۀ کنــار نهــادن دگراندیشــان و نــه ســوپاپ رژیــم. حداقل 
ــی در  ــن دخل ــور کمتری ــن ام ــچ یــک از ای ــده هی ــال بن ــرای امث ب
طــرح ایــن بحــث ندارنــد و فقــط نــگاه علمــی و آکادمیــک محض 
و مقایســه ها و اطالعات علمی جدید مرا به این دیدگاه رســانده است 

که یک تحول اساســی و تصحیح در این علوم به شــدت الزم است.
خالصـه در جامعـۀ ما روشـنفکر یـا اسـتاد و متفکـر محدوداندیش، 
غفلت زده و کم سـواد ما )نمی خواهم به کسـی توهین کنم، اما اینها 
مناسـب ترین واژه هایی اسـت که انتخاب می کنم( هنـوز با افتخار و 
سـربلندی و نوعـی تفاخـر دارد این تئوری هـا را تدریس مـی کند و 
خبـر ندارد ایـن تئوری هـا در مغرب زمیـن و جایی که به وجـود آمده 
چه سرنوشـتی پیدا کرده و به چـه فالکتی دچار شـده و چه نقدهایی 

بر آن وارد شـده و تار و پودش را از هم گسسته اند.
لــذا ایــن دو اشــکالی کــه مــن عــرض کــردم بــر علــوم 
ــه  ــی ب ــا وارد اســت، حت ــر همــۀ آنه ــدرن وارد اســت. ب انســانی م
طورمصداقــی مــی توانــم بگویــم بــر کــدام تئــوری در کدام رشــته. 
در مدیریــت، در جامعــه شناســی، فرهنــگ شناســی، هنــر، فلســفه، 
اقتصــاد نیــز اینگونــه اســت. باید ایــن واقعیــت هــا را با شــجاعت و 
عالمانــه و بــه دور از جنجــال و هیاهــو تحلیــل کــرد و به فکــر چاره 

ــود. ــان ب و راه درم
اشــکال ســوم آمیختگــی ایــن علــوم بــا نوعــی ایدئولــوژی و پــاره 
ــاًل  ــژادی و قومــی اســت. مث ــی ن ــات ایدئولوژیــک و حت ای تعصب
آن چیزی که در اصطالح »داروینیســم اجتماعی« گفته می شود که 
بعضــی تئــوری هــای علــوم اجتماعــی جدیــد کامــاًل نژادپرســتی و 
قومیت گرایی در آن هســت و به اصطالح جهت دار و ایدئولوژیک اند 
ــد و بــی طرفــی و عینیــت )objectivity( در آنهــا جایــی ندارن

اشــکال ســوم آمیختگــی ایــن علــوم بــا نوعــی ایدئولــوژی و پــاره 
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ــاًل  ــژادی و قومــی اســت. مث ــی ن ــات ایدئولوژیــک و حت ای تعصب
آن چیزی که در اصطالح »داروینیســم اجتماعی« گفته می شود که 
بعضــی تئوری هــای علــوم اجتماعــی جدیــد، کامــاًل نژادپرســتی و 
قومیت گرایی در آن هســت و به اصطالح جهت دار و ایدئولوژیک اند 
و بــی طرفــی و عینیــت )objectivity( در آنهــا جایــی ندارنــد.

بــرای دفــع توهــم عــرض مــی کنــم کــه کســی نپنــدارد بنــده بــا 
غرب آشــنا نیســتم یا تحصیــالت کافــی نداشــته ام یا با زبــان های 
خارجی آشــنایی ندارم و روی اغراض سیاســی یا مثــاًل عقده مندی و 
بی خبری این ســخن ها را می گویم. من از 1۷ ســالگی با هزینه پدرم 
در آمریــکا تحصیل کردم. جاذبه های غرب را دیده ام و در معتبرترین 
دانشــگاه هــای غربــی تحصیــل کــرده ام و پرفســورهای غربــی را 
ــرده ام و درس داده ام، در  ــی ک ــم زندگ ــا ه ــده ام و در اروپ ــم دی ه
دانشــگاه هــای آلمــان، در دانشــگاه ســاپینزای ایتالیا تدریــس کرده 
ام و در دانشــگاه بیرمنگهــام انگلیــس درس داده ام و بــا بســیاری از 

پرفســورها و فالســفه امروزی دوست هستم.
در آلمـان کـه بـودم روزانـه بـا دو یـا سـه پروفسـور آلمانی دیـدار و 
بحـث داشـتم. در غـرب زیسـته ام و از کسـانی نیسـتم کـه تـا ُدبی 
و اسـتانبول هـم نرفته انـد و دربـارۀ غـرب داوری می کنند! ناآشـنا، 
نادیـده و خودباخته نیسـتم و تحصیـالت حـوزوی ام را هـم از روی 
عالقـه انجـام داده ام و 14 سـال درس حـوزه خوانـده ام و تـا مرحلۀ 
اجتهاد درس خوانده ام. بسیاری از مسئوالن کشور، فرماندهان سپاه، 
نمایندگان مجلس و وزرا دانشجویان من بوده اند و در حال حاضر هم 
غیر از دانشـجویان دانشـگاه های کشور، در دانشـگاه دفاع ملی برای 
فرماندهـان ارشـد نیروهای نظامی ارتش، سـپاه و نیـروی انتظامی و 
برخـی روحانیان صاحب منصـب تدریـس دارم. این هـا را می گویم 
تـا کسـانی که مصاحبـۀ مرا مـی خواننـد خیالشـان راحت باشـد که 
غـرب را دیـده ام و بر بیش از 4 زبان مسـلط هسـتم و از طرف دیگر 

تحصیالت حـوزوی دارم.
برعکــس بســیاری از اندیشــمندان دانشــگاهی کــه حتــی آشــنایِی 
ــّنت و اســالم را نمــی  ــد و س ــوزوی ندارن ــوم ح ــا عل ــم ب ــه ه اولی
شناســند و طبیعی اســت که زمانی که نام اســالم بیاید می هراسند و 
از اســالم تنها دزدی و اختالس چند مدیر یا عملکرد غلط و متناقض 
چنــد مدیر اجرایــی را در ذهن دارنــد، و به همه چیــز بدبینانه نظر می 
کننــد. بــه هــر تقدیــر، برخــی از کاســتی هــا و پیامدهــای زیــان بار 

علــوم انســانی مــدرن اینهاســت.
ــا  ــته ه ــن رش ــِی ای ــون درس ــز مت ــان و نی ــوزش، مدرس نحــوۀ آم
سرشــار از خطــا و کاســتی اســت. در عیــن حــال کــه مــا بــه اصــل 
این علــوم کاماًل نیــاز داریم و مســئلۀ تحــول اصاًل به معنــای حذف 
ــه نحــوی  ــد ب ــا تعطیــل ایــن رشــته هــا نیســت، برعکــس، بای ی
مناســب بــا نیازهــای جامعــۀ مــان آنهــا را متحــول یــا بومی ســازی 
کنیــم کــه در ایــن زمینــه هــم یعنــی بومــی ســازی علــوم تلقــی 
هــای نادرســت در جامعــۀ مــا وجــود دارد و خــوِد ایــن تعبیــر هــم 
نیــاز بــه تبییــن و تشــریح دقیــق دارد کــه اینجــا جایــش نیســت.

یکـی دیگر از کاسـتی هـا و پیامدهای زیان بـار علوم انسـانی مدرن 
»محدودیـت هـای روش شـناختی« و متدولوژیـک آنهـا اسـت. در 
حال حاضـر علوم انسـانی، تجربی )Empirical( شـده اسـت. ما 
امـروز در جهان »علوم انسـانی تجربـی« هم داریم برخـالف روش 
های گذشته که به طور عمده انتزاعی بودند. خود این »تجربی شدن« 
البتـه برخـی محدودیـت ها را بـر ایـن علوم تحمیـل می کنـد و در 
میان فیلسـوفان علـم و معرفت شناسـان، منتقـدان و مخالفانی هم 
دارد. در گذشـته فلسـفۀ پوزیتیویسـم بر علوم حاکم بود. پوزیتیویسم 

کالسیک اگوست کنت.
ــه ای  ــانی ضرب ــوم انس ــت در عل ــود و محدودی ــم کمب ــا معتقدی م
ــته  ــا نوعــی بازگشــت داش ــد و اینه ــی زن ــه بشــریت م محکــم ب
انــد بــه پوزیتیویســم یعنــی ایــن اعتقــاد کــه »تنهــا دانــش معتبــر 
و معرفــت معتبــر، تجربــه اســت و تنهــا معرفــت مقبــول و مطلوب، 
ــدگاِه  ــن دی ــه ای ــی البت ــان وحیان ــت.« ادی ــی اس ــت تجرب معرف
انحصارطلبانــه و محدودنگرانــه را قبــول ندارنــد و معتقدنــد ابعادی و 
ســاحت هایی فراتــر از مــاده هســتند و معرفــت بشــر ابعــادی فراتــر 
از معرفــت تجربــی و حســی دارد و بــر معرفــت تجربی و حســی نیز 
ده هــا اشــکال وارد مــی شــود. کــه در اپیســتمولوژی جدیــد و نیــز 

رشــتۀ فلســفۀ علــم مطــرح شــده اند.

ــی  ــات مهم ــد از آف ــوم جدی ــر عل ــتی ب ــرش پوزیتیویس ــۀ نگ غلب
اســت کــه نیــاز بــه یــک تحــول بنیادیــن دارد و ایــن زیانبــاری و 
ــر نیســت ــی انکارپذی ــرای تفکــر دین ــن نگــرش ب ــی ای تهدیدزای

ایــن مــواردی کــه عــرض شــد بعضــی از اشــکاالت مهــم علــوم 
انســانی مدرن اســت. غلبۀ نگــرش پوزیتیویســتی بر علــوم جدید از 
آفات مهمی اســت کــه نیاز به یک تحــول بنیادیــن دارد و زیانباری و 
ــر نیســت. ــرای تفکــر دینــی انکارپذی تهدیدزایــی ایــن نگــرش ب

ــن  ــت. ای ــی اس ــن نگرش ــول چنی ــز محص ــم نی ــدۀ سیانتیس پدی
نگــرش از زمــان اگوســت کنــت، دیــن را در ردیــف جــادو و خرافات 
مــی دانــد و هیــچ ارزش و اعتبــار و حجّیتــی بــرای معرفــت دینــی 
ــوم  ــوز هــم عل و گــزاره هــای دینــی قائــل نیســت. متأســفانه هن
ــاک و غیرعلمــی  ــه و خطرن در ســیطرۀ ایــن نگــرش انحصارطلبان

اســیراند و ایــن یکــی از مشــکالت جــدی علــوم جدید اســت.
آری، متأســفانه هنــوز هــم فلســفۀ پوزیتیویســم )کالســیک، نوین، 
نئوپوزیتیویســم( جهان بینی حاکم بر علوم و از آن جمله علوم انسانی 

مدرن و علوم اجتماعی جدید است.
مــا فکــر مــی کنیــم کــه ادیــان مــی تواننــد در تدویــن، غنابخشــی 
و تصحیــح علــوم انســانی مــدرن ســهم مؤثــری داشــته باشــند و 
ــی  ــن بســیار شــعار خوب ــد و ای ــوم ایجــاد کنن ــن عل ــی در ای تحول
اســت، امــا در حــال حاضــر عــده و ُعــدۀ کافــی بــرای ایــن حرکــت 
ــل  ــم در مقاب ــا ه ــگاهیان م ــیاری از دانش ــم و بس ــه نداری در جامع
ایــن بحــث مقاومت مــی کننــد. اطــالع رســانِی روزآمــد و کارآمد و 
جذاب هــم در این زمینه وجود ندارد یا بســیار اندک اســت. بحث هم 
سیاسی شده و به اصطالح تا حدودی سوخته است به طوری که بعضی 
اندیشــمندان بزرگ ترجیح مــی دهند اصــاًل وارد این جریان نشــوند 

و از اظهارنظر امتناع می کنند.
بــه عــالوه ما امــروز بــا یــک جریــان روشــنفکری الئیِک گســترده 
مواجه هســتیم کــه دغدغۀ این مســایل را نــدارد و به قول جــوان ها 
بــی خیال این حــرف ها اســت و از آن طــرف هنوز نیروهــای کارآمد 
و توانمنــدی در دانشــگاه ها و حــوزه هایمــان تربیــت نشــده اســت. 
ــام)ره( و انقــالب هســتند  ــدان ام ــم کــه فرزن ــه نیروهایــی داری بل
ولــی هنــوز تجربــه کافی ندارنــد و اســتادهای آینــدۀ ما هســتند و در 
شــرف تکویــن هســتند و هنــوز بایــد بخواننــد و تجربــه بیاموزنــد. 
نزدیــک نیــم قــرن طــول مــی کشــد کــه اســتاد کاملــی تربیــت 
شــود. اســتاد بــا اســتانداردهای جهانــی و جامع، نــه مــدرس ۲ واحد 
درس عمومــِی بــدون پشــتوانۀ تحقیقــی و کار علمــی ثمربخــش.
مــا امــروز فراتر از اســالمی ســازی علــوم نیاز فــوری تر و بــا اهمیت 
تری داریم که نقد کارشناســانه و متخصصانه علوم انسانی است. باید 
در کنــار هــر تئــوری و هــر بحثــی نشــان دهیــم کــه در خــود غرب 
اینهــا چــه پایــگاه و وضعیتــی دارنــد، مقبــول انــد یــا کهنــه شــده 
انــد و همچنیــن بایــد نقدهــای خــود غربــی هــا بــه ایــن علــوم را 
بیــان کنیــم، ترجمــه کنیــم و نشــر دهیــم و وارد جریــان تدریــس 
ــروری و  ــیار ض ــن کار بس ــم. ای ــی کنی ــون درس ــوزش و مت و آم
فوریتــی شــدید دارد و مقــدم بــر تأســیس علــوم انســانی اســالمی 

هــم هســت، یعنــی بایــد ابتــدا از ایــن نقطــه آغــاز کــرد.

ــوم  || منظــور شــما مشــخصاً از ایجــاد تحــول در عل
انســانی چیســت؟

ایـن علـوم در دو بُعـد هـم معرفت شناسـی و گـزاره های ایـن علوم 
و هـم از حیـث روش شناسـی باید تصحیح شـوند. بُعـد پیامدها هم 
بسـیار مهم اسـت یعنـی تأثیـری که ایـن دیدگاه هـا و تئـوری ها و 
اطالعات بر جامعه می گذارند سـاختار برخی از این علوم اخالق ستیز 
و معنویت سـتیز اسـت و جامعـه را از اخالق و معنویـت دور می کند؛ 
در ایـن زمینـه بایـد آسـیب شناسـِی جـّدِی علمـی صـورت پذیـرد 
ایـن موضـوع دیگـر در خوِد سـاختار علـوم نیسـت بلکه مربـوط به 

پیامدهـای آن اسـت کـه مـا را بـه کجا مـی برد.
چــه نوع اخالق، رفتار، ســبک زندگــی، جهان بینــی و فضای فکری، 
روابط، ارزش ها و هنجارها را در جامعه پدید می آورد و مرّوج چه باورها  
و ارزش هایــی اســت. ایــن نگرانی و دغدغــه ای کاماًل به جــا و قابل 

فهم است و نباید از کنار آن گذشت.

ــد  ــانی بای ــوم انس ــول در عل ــاد تح ــل ایج || مراح

ــد؟ ــه باش چگون
بــرای نقــد علــوم انســانی فعــاًل بــه خاطــر مقاومــت هــا و روحیــۀ 
خودباختگی غالب بر محیط های علمی می توانیم بیشــتر از نقدهای 
خود غربــی ها اســتفاده کنیم که دیگر مقاومتی وجود نداشــته باشــد

مــا بایــد ایجــاد تحــول در علــوم انســانی را بــه صــورت تدریجــی 
ــر و  ــه صب ــاز ب ــد تدریجــی کــه نی ــه دفعــی. یــک فراین ــم ن ببینی
شــکیبایی دارد و نبایــد شــتابزده و نســنجیده وارد آن شــد فــاز اول 
بایــد »نقــد علــوم انســانی موجــود« باشــد و بــرای ایــن نقــد هــم 
فعاًل به خاطر مقاومت هــا و روحیۀ خودباختگی غالب بر محیط های 
علمی مــی توانیــم بیشــتر از نقدهای خــود غربــی ها اســتفاده کنیم 

کــه دیگــر مقاومتــی وجــود نداشــته باشــد.
ــان  ــای خودم ــرف ه ــتر از ح ــم بیش ــدی می توانی ــل بع در مراح
اســتفاده کنیــم یعنــی هــر چــه در ایــن فــاز پیشــتر مــی رویــم مــی 
توانیــم کمتــر از نقدهــای غربــی اســتفاده کنیــم و بیشــتر حرفهای 
خودمــان را بزنیــم. از اول هــم نــه ایــن کــه حرفهــای خودمــان را 
ــه شــکل علمــی و  ــان را ب ــای خودم ــا و باوره ــد آرمانه ــم بای نزنی

جــذاب و قابــل قبــول بیــان کنیــم.
متأسـفانه اآلن ما در هر دو زمینه ضعف و کاسـتی داریم و داشـته ایم 
و البته فعاًل نیـروی علمی کارآمد، مؤمن و دلسـوز کافی هم نداریم و 
بنـده فعـاًل جایی را سـراغ نـدارم که بـه فکر تربیـت نیرو بـرای این 
کار باشـد. اینجـا و آنجـا تـک سـتاره هایی وجـود دارنـد کـه به فکر 
ایـن موضوع باشـند و یـا خودشـان از روی احسـاس مسـئولیت و از 
سـِر تعهـد و آگاهـی و ایمـان در ایـن زمینـه کار کنند ولی به شـکل 
نهادینه شـده و فراگیر که متولی رسـمی خاصی داشـته باشـد که به 
شـکل مطلـوب در این مـورد فعـال شـده و برنامه ریـزی کند چنین 
چیزی فعـاًل در میـان نیسـت. االن اراده ها دراین زمینه شـخصی و 
فردی اسـت. البته دیده ام گاهی کنفرانسی، یا مصاحبه ای هم انجام 

می شـود. اینها اصاًل کافی نیسـت.

|| خودباختگـی در بیـن اندیشـمندان مـا بسـیار زیـاد 
اسـت و همیـن امـر باعث می شـود کـه جوانهـا جذب 
پیشـرفت هـای علمـی و تکنولوژیـک غـرب شـوند و 
علوم انسـانی غربی را بیشـتر بپسـندند بـرای این که 
بتوانیم عالقه جامعه به علوم انسـانی اسـالمی را بیشتر 

کنیم چه اقداماتی مـی توانیم انجام دهیم؟
البتــه دســتاوردهای علمــی و تمدنــی جوامــع و کشــورهای غربی و 
رشــد تکنولوژیــِک حیــرت انگیــز آنهــا قابــل انــکار نیســت. مــا نیز 
گام هــای خوبــی در بعضــی حــوزه هــای علمی جدیــد برداشــته ایم 

ــه کافی نیســت. ک
ایــن نکتــه را نیــز بــه صراحــت بگویــم کــه ایجــاد تحــول در علــوم 
ــا  ــور و ب ــش، صب ــع، ژرف اندی ــمندان جام ــه دانش ــاز ب ــانی نی انس
شــهامت و پختــه ای دارد که عمــری را بــه تحقیق و اندیشــه ورزی 
ــی،  ــان دان ــیار ســختی دارد، زب ــرایط بس ــد و ش ــته ان ــتغال داش اش
ســواد کافــی، تجربــۀ کافــی، تســلط بــه حــوزۀ مــورد نظر، آشــنایی 
بــا جریــان هــای فکــری و فرهنگــی جهــان و... ده هــا شــرط دیگر 
کار هــر بّچــه مکتبــی ابجدخــوان و دانشــجوی مبتــدی یــا طلبــۀ 
جــوان مقدمــات خــوان یــا نوپایــاِن عرصــۀ فرهنــگ نیســت و مــا 
اکنــون در ایــن زمینــه نیــروی کافــی آمــاده نداریــم. بــه خصــوص 
کســانی کــه در پــِی تحــول علــوم انســانی جدیــد هســتند بایــد بــه 
رشــته هایــی مثــل تاریــخ علم، فلســفۀ علــم، جامعــه شناســی علم 

و نیــز اپیســتمولوژی، تســلط کامــل داشــته باشــند.
خودباختگــی و تقلیــد از غربیــان نیــز دالیــل و عوامل و ریشــه های 
خاصی دارد و شرایط موجود جامعۀ ما و مشکالتی که خودمان داریم در 

پیدایش این وضعیت تأثیر به ســزایی دارد.
دیــدگاه هــای مترقــی رهبــری در مــورد علــم بــرای یــک مملکــت 
افتخــار اســت. در هــر کشــوری اگــر رهبــرش شــعارهای علمــی 
ــا در اینجــا  ــم و فرهیختگــی مــی نشــانند ام بدهــد او را در اوج عل
ایــن شــعارها را مقــام معظــم رهبــری مــی دهنــد و بعــد کــه بــه 
ســطح اجرایــی مــی رســد از خاصیــت مــی افتــد، کــم رنــگ مــی 
شــود و فاقــد کارآیــی شــده  یــا تبدیــل بــه چیــز دیگــری می شــود 
که اصاًل خالف خواســته و مقصود ایشــان اســت. به قول شاعر: این 

سالکان نگر که چه با پیر می کنند!
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جایگاه عقل در زندگی روزمره موضوعی است که 
قرار است در همایشی با همین عنوان در ۲۸، ۲۹ و ۳۰ 
فروردین برگزار شود. در این همایش که متشکل از 
چندین کارگروه است، اندیشمندان در تالش اند به 
تبیین جایگاه عقل در زندگی روزمره بپردازند. یکی از 
این کارگروه ها، کارگروه فلسفه برای کودکان است و 
دبیری این کارگروه با یحیی قائدی، عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی است. وی در سال های متمادی 
فعالیت های زیادی برای تعمیق و تعمیم فلسفه برای 

کودکان در ایران انجام داده است.
قائدی معتقد است، فلسفه و تعقل را باید به همگان 
تسری داد، چرا که بخش زیادی از مسائل و مشکالت 
پیرامون ما زائیده عدم تعقل در زندگی است. متن 
گفتگو با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید؛

|| اساســاً نســبت عقــل و زندگــی روزمــره 
؟ چیســت

بــه دو شــیوه مــی تــوان بــه ایــن ســوال پرداخــت؛ ابتــدا اینکــه 
ــر  ــت و دیگ ــره چیس ــی روزم ــل در زندگ ــگاه عق ــاً جای اساس
ــن واژه  ــدازه ای از ای ــه ان ــا چ ــره ت ــی روزم ــا در زندگ ــه م اینک
ــی  ــل هــای مربوطــه اســتفاده م و اصطالحــات و ضــرب المث

ــم؟ ــه کار مــی بری ــدر عقــل را ب ــم و چق کنی
ــادی  ــی و ع ــردم معمول ــه م ــدر ک ــه هرچق ــدم ک ــن معتق م
بتواننــد در زندگــی معمولــی و روزمــره شــان عقــل، عقالنیــت و 
حســابگری بیشــتری بــه کار گیرنــد و بــه عبارتــی تفکــر کنند، 
احتمــال اینکه مــا زندگانــی اجتماعی و فــردی بهتری را داشــته 
ــات زندگــی  باشــیم، بیشــتر مــی شــود. مــن بســیاری از اتفاق
ــدازه  ــه ان ــردم ب ــه م ــم ک ــی دان ــبب م ــن س ــه ای ــره را ب روزم

ــد.  ــی شــان اســتفاده نمــی کنن کافــی از توانایــی هــای عقالن
ــل  ــل ورزی، تام ــت و عق ــل و عقالنی ــا از عق ــرادم در اینج م
کــردن یــا فکــر کــردن اســت و بــه اصطــالح تصمیــم نگرفتن 

ــه اســت. ــا اولیــن و دم دســتی تریــن گزین ب
همانطــور کــه مــی دانیــد مــردم، غالبــاً اگــر بــا یــک ســوال یــا 
مســئله ای مواجــه بشــوند، اولیــن پاســخ را آخریــن پاســخ مــی 
گیرنــد و جالــب اســت کــه براســاس همــان عمــل مــی کننــد 
و وقتــی مــی فهمنــد کــه اشــتباه اســت، دوبــاره اولیــن پاســخ 
بعــدی را مــی گیرنــد و مــی رونــد و بــه همیــن شــیوه آزمــون 
و خطــا مــی کننــد. ایــن شــیوه، خســارت زیــادی بــه جامعــه، 
ــد.  ــی زن ــره و... م ــی روزم ــاد زندگان ــی، اقتص ــط اجتماع رواب
معتقــدم کــه بیــش از آنچــه کــه تصــور مــی کنیــم عقــل بایــد 
در زندگــی روزمــره مردمــان جــاری و ســاری بشــود وگرنــه این 
آمــوزش هایــی کــه مــا بــه صــورت رســمی و غیــر رســمی می 

دهیــم کارایــی نخواهــد داشــت.

|| حــوزه تخصصــی شــما فلســفه بــرای کــودکان 
اســت. بــا توجــه بــه اینکه فلســفه بــرای کــودکان 
در پــی ایجــاد پرســش در ذهــن کــودکان اســت، 
ــت در  ــرورش عقالنی ــد در پ چــه نقشــی مــی توان

زندگــی روزمــره داشــته باشــد؟
اگــر مــی خواهیــم کــه عقــل، عقالنیــت، تفکــر و بــه تبــع آن 
مهــارت هــای عقالنــی در زندگانــی معمــوال و روزمــره جــاری 
ــراد  ــه اف ــم. چــرا ک ــوزش بدهی ــد آن را آم و ســاری بشــود، بای
در دوران کودکــی مهــارت هــای عقلــی و اســتداللی را آمــوزش 
ندیــده انــد و بــا آن زندگانــی نکــرده اند. ادعای اساســی فلســفه 
ــری  ــی و فک ــای عقالن ــارت ه ــوزش مه ــودکان، آم ــرای ک ب
اســت، بــه نحــوی کــه در زندگانــی مردمــان جــاری و ســاری 
شــود وگرنــه قــرار نیســت ماننــد مدارســی کــه داریــم بچــه هــا 

یک ســری آمــوزش هــا ببیننــد و بــه دانشــگاه برونــد و آموخته 
هایشــان در زندگــی شــان هیــچ نمــود و نفــوذی نداشــته باشــد.

ــیوه  ــن ش ــا ای ــل ب ــودکان در تقاب ــرای ک ــفه ب ــع فلس در واق
ــه ای  ــه گون ــد ب ــا بای ــه م ــد ک ــی گوی ــت و م ــی اس آموزش
ــراد،  ــره اف ــی روزم ــت در زندگ ــن عقالنی ــه ای ــم ک ــل کنی عم
ــه  ــه ای ک ــاری شــود.  برنام ــا بزرگســال، ج ــودک ی ــم از ک اع
مــا در ایــن همایــش داریــم هــم ایــن اســت کــه عمــاًل ایــن 
را نشــان بدهیــم. بــه همیــن خاطــر ترجیــح مــن بیشــتر ایــن 
بــود کــه کارگاه بگذاریــم، تــا اینکــه ســخنرانی داشــته باشــیم. 
ــی  ــا زمان ــم، ام ــوب بزنی ــرف خ ــم ح ــی توانی ــا م ــه م ــرا ک چ
ــاز هــم حــرف مــی زنیــم.  کــه مــی خواهیــم عمــل بکنیــم ب
چگونــه عقــل و عقالنیــت را بایــد بــه کــودکان منتقل کــرد؟ با 
ســخنرانی، بــا کتــاب درســی و...  نمــی شــود.  بلکــه ایــن کار با 
مشــارکت دادن کــودکان در پژوهــش هــای علمــی، اجتماعــی، 
ــق  ــده و از طری ــی و زن ــورت عمل ــه ص ــفی ب ــی و فلس اخالق
گفتگــو و مهــارت هــای اســتداللی و گــوش دادن و ... ممکــن 
اســت. امیــدوارم در بخشــی کــه بــه مــن مربــوط اســت بتوانــم 

ــم. ــام بده ــی از کار را انج بخش

|| آقــای دکتــر برنامــه تــان بــرای اجرایــی کــردن 
ایــن مســئله چیســت؟

ــیعی  ــای وس ــون کاره ــا کن ــته ت ــال گذش ــت س ــن از بیس م
ــه  ــن زمین ــه دارد.  در ای ــم ادام ــوز ه ــه هن ــام داده ام ک را انج
مقــاالت و کتــاب هایــی را بــا کمــک انتشــارات مــرآت منتشــر 
ــاب هــای کارگاهــی کــه  ــد کت ــه زودی هــم دوجل کــرده ام. ب
ــاری  ــا ی ــوی اســت، را ب ــار مول ــا آث ــاط ب ــا در ارتب ــی از آنه یک
برخــی از همــکاران منتشــر خواهیــم کــرد. امــا برنامــه دیگــری 
هــم کــه داریــم، ایــن اســت کــه بــرای طــول دوران مدرســه ۶، 
۷ کتــاب را تــا شــهریور آمــاده بکنیم، کــه بخشــی از آنهــا آماده 

یحیی قائدی در گفتگو با مهر:

مشکالت ما زائیده عدم تفکر است/ هدفم ترویج »فلسفه برای همه« است
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در تاریــخ اندیشــه درخصــوص ارتبــاط میــان 
ــور  ــل تص ــه مرحله قاب ــوق، س ــالق و حق اخ
اســت؛ در مرحلــه اول بیــن اخــالق و حقــوق 
ــی وجــود نداشــت؛ هــم اخــالق  ــچ تفاوت هی
وجــود داشــت و هــم حقــوق و مــردم بــه هــر 
دو عمــل می کردنــد. پیشــتر، یعنــی پیــش از 
ــع  ــوند، در جوام ــکیل ش ــا تش ــه دولت ه آنک
ــود کــه  ــم، عــادات و رســوم اجتماعــی ب قدی

ــرد. ــردم را اداره می ک م
مرحلــه دوم بــه قــرن هجدهم و شــکل گیری 
آزادیخواهــی  نهضت هــای  نضج گیــری  و 
اشــاره دارد و در ایــن دوره بــه رابطــه اخالق و 
حقــوق بــا دیــدی تجدیدنظرگرایانه نگریســته 
آزادیخواهــان،  اســاس  ایــن  بــر  شــد. 
خواســتار محــدود شــدن قلمــرو ســیطره 

ــدند. ــراد ش ــی اف ــور داخل ــا در ام دولت ه
ــه را  ــن نکت ــی ای جنگ هــای اول و دوم جهان
ثابــت کردنــد کــه هــر چــه در راه دموکراســی 
ــالش  ــردم ت ــت م ــی و حکوم و آزادی خواه
شــود، بازهــم نمی تــوان ظلــم را از بیــن 
ــود را  ــص خ ــز نقای ــرا دمکراســی نی ــرد، زی ب
ــود  ــات خ ــی اوق ــه برخ ــه اینک دارد؛ از جمل
دموکراســی بــه حکومــت اکثریــت بــر اقلیــت 

محــدود می شــود، بنابرایــن بایــد اصولــی وجــود داشــته 
ــد؛  ــاد کن ــت ایج ــم محدودی ــی ه ــرای دمکراس ــه ب ــد ک باش
قواعــد حقــوق بشــر درنتیجــه همیــن نهضــت شــکل گرفــت. 
ــا هــم  ــوق و اخــالق ب ــاط حق ــه ســعی شــد ارتب ــی ک هنگام
حفــظ شــود، لــزوم تدویــن حقــوق بشــر نیــز شــکل گرفــت و 

ــد. ــاری ش ــت آن اجب رعای
پروفســور »مایــکل آلــن گلســپی« فیلســوف مطــرح معاصــر 
و اســتاد فلســفه و علــوم سیاســی دانشــگاه دوک آمریــکا کــه 
ــرن  ــی در ق ــرح آمریکای ــوف مط ــان ۲0 فیلس ــام وی در می ن
ــالق  ــوق و اخ ــبت حق ــوص نس ــت در خص ــده اس ــتم آم بیس

بــه خبرنــگار مهــر گفــت: در اندیشــه غربــی در یــک تفســیر 
اخــالق دایــره گســترده تــری را در مقایســه بــا حقــوق در بــر 
مــی گیــرد. بــه عبــارت دیگــر در خصــوص نســبت اخــالق و 
حقــوق در اندیشــه غربــی تفســیر عــام ایــن اســت کــه دایــره 
ــری را در  ــره کوچکت ــوق دای ــت و حق ــترده اس ــالق گس اخ

ــرد. ــر مــی گی ــا اخالقیــات در ب مقایســه ب
وی افــزود: امــا اخــالق و حقــوق دارای زمینــه هــای مشــترک 

وهمپوشــانی هایــی هــم بــا یکدیگــر دارنــد.
مؤلــف »نیهلیســم بعــد از نیچــه« در ادامــه تأکیــد کــرد: نکتــه 
ای کــه در مــورد نســبت اخــالق و حقــوق در اندیشــه غربــی 
ــارض  ــورد تع ــت. در م ــته اس ــون نانوش ــک قان ــد ی ــه ش گفت

میــان آنهــا بایــد توجــه داشــت کــه اخــالق و 
حقــوق در بســیاری از زمینــه هــا بــا یکدیگــر 
ــری  ــر ام ــًا ه ــی لزوم ــد. ول ــانی دارن همپوش

حقوقــی، اخالقــی نیســت.
برنـده جایـزه لئواشـتراس تصریـح کـرد: در 
واقـع اصـول حقوقـی تمامـًا اخالقی نیسـتند. 
در واقـع قوانینـی وجـود دارنـد کـه ناعادالنـه 
هسـتند. بسـیاری از ایـن قوانیـن ناعادالنـه 
غیـر اخالقـی هسـتند و سـایر امـور حقوقـی 
و قوانیـن فاقـد اصـول اخالقـی هسـتند و در 

دایـره اخالقیـات نمـی گنجنـد.
وی افــزود: در واقــع برخــی قوانیــن و اصــول 
حقوقــی از جنبــه اخالقــی قابــل بررســی 
نیســتند و نمــی تــوان در مــورد آنهــا قضــاوت 

ــت. ــی داش اخالق
ــن  ــح کــرد: ای ــخ« تصری ــان تاری ــف »بنی مؤل
ــی  ــاد م ــی ایج ــم اجتماع ــرای نظ ــن ب قوانی
ــراد در  ــم اف ــوند حری ــی ش ــث م ــوند و باع ش
ــوند. برخــی  ــظ ش ــف حف ــای مختل ــه ه زمین
از آنهــا لزومــًا در دایــره قضاوتهــای اخالقــی 
ــم  ــرای تنظی ــًا ب ــد و صرف ــی گیرن ــرار نم ق

ــدند. ــه وضــع ش ــراد جامع ــار اف رفت
برخـی  امـا  کـرد:  تأکیـد  ادامـه  در  گلسـپی 
قوانیـن نیـز عـالوه بـر اینکـه بـرای تنظیـم روابـط اجتماعـی 
ایجـاد شـده انـد امـا مـی تواننـد مـورد قضـاوت اخالقـی قرار 
گیرنـد. بـرای نمونه قوانینـی که در خصـوص قتـل و تجاوز به 

افـراد وضـع مـی شـوند جنبـه هـای اخالقـی نیـز دارنـد.
وی در پایـان یـادآور شـد: برخـی اصـول اخالقـی نیـز وجـود 
دارنـد کـه نمـی تـوان آنـرا بـه صـورت قوانیـن در آورد. برای 
نمونـه تحقیـر کـردن یـک فـرد در یـک جمـع امـری اخالقی 
نیسـت امـا در مـورد آن قوانین حقوقـی خاصی نیز وجـود ندارد 
و از جنبـه حقوقـی چیـزی را متوجـه فـرد تحقیـر کننـده نمی 

کنـد امـا امـری کامـاًل غیـر اخالقی اسـت.

استاد فلسفه دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با مهر:

هر امر حقوقی لزوماً اخالقی نیست/ نسبت اخالق و حقوق در اندیشه غربی

شــده و برخــی هــا هــم در حــال آمــاده شــدن اســت.
ــرای کــودکان  ــی فلســفه ب ــا کارهــای دیگــرم، تربیــت مرب ام
اســت کــه اگــر سرانگشــتی حســاب کنیــد، حــدود 500 نفــر را 
ــاه مــدت و بلنــد مــدت خــودم شــرکت داده  در دوره هــای کوت
و آنهــا را آمــوزش داده ام و در سراســر کشــور مشــغول فعالیــت 
انــد و ایــن امــر بــا محوریــت دانشــگاه خوارزمــی انجــام شــده 
اســت. کار دیگــری کــه بــا تــالش هــای چندیــن ســاله مــا بــه 
ســرانجام رســید، راه انــدازی کارشناســی ارشــد ایــن رشــته بــود 
ــد در  ــا بتوانن ــم ت کــه احتمــاال از ســال ۹۷ دانشــجو مــی گیری

آینــده در ســطح جامعــه کار کننــد.
فــارغ از بحــث فلســفه بــرای کــودکان، ایــده تــازه مــن فلســفه 
بــرای همــه اســت کــه در ســطح بیــن المللــی هــم آن را مطرح 
ــا فلســفه ورزی کــه مــراد از آن همــان عقالنیــت و  کــرده ام ت
اســتدالل و تفکــر اســت، درکل جامعــه رشــد کند. مثــاًل همین 
ــرد،  ــر بگی ــر در نظ ــات و... را اگ ــد تصادف ــوروز مانن ــات ن اتفاق
بخــش عمــده ای از آن را معتقــدم کــه ناشــی از ضعــف مهارت 
هــای فکــری اســت. ایــن تصادفــات بــه هرچــه مربوط باشــند، 
همــه ناشــی از ضعــف فکــری اســت. واقعــاً مــا نیازمنــد یــک 
ــت و  ــه تربی ــه بخشــی از آن ب ــری هســتیم ک ــه متفکرت جامع

آمــوزش و پــرورش برمــی گــردد.

|| در پایان اگر نکته ای دارید بفرمایید.
ــم.  ــر نیازمندی ــه تفک ــا ب ــش از اینه ــی بی ــدم خیل ــن معتق م
الزم اســت کــه در همیــن جــا از دوســتان و دســت 
انــدرکاران بــه ویــژه آقــای پژمــان گلچیــن و دیگــر دوســتان 
ــت  ــا کار الزم اس ــتر از اینه ــی بیش ــا خیل ــم. ام ــکر کن تش
ــی  ــری از زندگان ــکل دیگ ــه ش ــم ک ــع کنی ــردم را قان ــا م ت
ــه  ــا هم ــردم م ــود دارد. م ــم وج ــردن ه ــل ک ــردن و عم ک
ــا  ــد، ام ــی خواهن ــده آل م ــت و ای ــوب و راح ــی خ زندگان
بــرای آن نمــی خواهنــد کــه کاری بکننــد. مــا بایــد بتوانیــم 
مــردم، سیاســتگذاران و مســئولین را قانــع بکنیــم. چــرا کــه 
ــاد، شــاید در الویــت بنــدی  ــه خاطــر مشــغله زی مســئولین ب
شــان کمتــر بــه »تفکــر« اهمیــت بدهنــد. مثــاًل مــی گوینــد 
کــه حــاال پولــی داریــم بهتــر اســت، شــکمی را ســیر کنیــم 
بــه جــای اینکــه فکــری را بــارور کنیــم. درصورتــی کــه بــه 
نظــرم، مــا بایــد بــرای افــکار مردمــان مــان کاری کنیــم تــا 
کمتــر ایــن مشــکالت را داشــته باشــیم. چــه بســا مشــکالت 

ــان هــم حــل بشــود. اقتصــادی م
بــه عنــوان مثــال وقتــی کــه مــا مصــرف ســوختمان بیشــتر از 
چیــن اســت، معلــوم اســت کــه مشــکل مــا صرفــاً اقتصــادی 
نیســت، بلکــه مشــکل مــا فکــری اســت. در ســایر مــوارد هــم  

اینگونــه اســت. اگــر شــما بــه شــاخص هــا توجــه کنیــد ایــن را 
مــی بینیــد. خــب بــه هــر حــال مــا چگونــه مردمــی هســتیم؟ 
ــی  ــه جوی ــم صرف ــی توانی ــه م ــم ک ــی کنی ــر نم ــا فک ــرا م چ
بکنیــم؟ بــه نظــرم اینهــا تفکــر مــی خواهــد. بــه نظرم مشــکل 

مــا بــا دراختیــار قــرار دادن امکانــات حــل نمــی شــود.
ــد  ــی مانن ــای عال ــاده ه ــا ج ــر م ــه اگ ــدارم ک ــاور ن ــن ب م
ــه داشــته باشــیم، مشــکلمان حــل  کشــورهای توســعه یافت
مــی شــود. هرچنــد بخشــی از کار جــاده اســت. امــا بخشــی 
ــیاری از  ــال بس ــر ح ــه ه ــت. ب ــردم اس ــر م ــم تفک از کار ه
کارهــای عــادی در زندگــی روزمــره داریــم کــه مــی توانیــم 
نکنیــم، امــا مــی کنیــم. مثالــی کــه همیشــه مــی زنــم ایــن 
اســت؛ مــن همیشــه از کــرج بــه تهــران مــی آیــم در اتوبــان 
مــی بینــم کــه اکثــر ماشــین هــا تــک سرنشــین هســتند و 
همــه هــم شــاکی هســتند و بــه زمیــن و زمــان بــد و بیــراه 
مــی گوینــد کــه ایــن چــه وضعــی اســت. امــا نمــی پرســند 
کــه در ایــن وضعیــت مــن چقــدر نقــش دارم؟ چــرا مــن بــا 
ــی  ــر م ــه را مقص ــده ام و... هم ــی نیام ــه عموم ــیله نقلی وس
دانــد، بــه جــز خــودش را. بــه نظــرم ایــن نیــاز بــه تفکــر و 
مهــارت هــای فکــری والبتــه زیرمهــارت هــای فکــری دارد 

ــاز دارد. ــرای آمــوزش نی ــی ب ــان طوالن کــه زم
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حسین فلسفی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خرم آباد در یادداشتی به تبیین چگونگی رفتار ما با 

پردازد. می  طبیعت 

چنــد ماهیگیــر بــه برکــه ای می رســند پــر از ماهی هــای 
ــد و پــس ازآن  ــا آزشــان می کشــد ماهــی می گیرن ریزودرشــت و ت
ــد  در کنــار برکــه دمــی می آســایند و در ایــن اندیشــه فــرو می رون
کــه ســالی دیگــر بیاینــد و بیشــتر ماهــی بگیرنــد و نــاگاه می بینند 
کــه بــر فــراز درختــان کنــار برکــه، چندیــن و چنــد مــرغ 
ماهی خــوار النــه کــرده و گاه و بــی گاه از ماهی هــای برکــه 
نــوش جــان می کننــد. اندیشــه ای نابخردانــه در ذهــن ماهیگیــران 
گــذر کــرد کــه »بــرای ماهــی بیشــتر بیاییــد مرغــان ماهی خــوار را 
بکشــیم!« و چنیــن کردنــد و ســال دیگــر بــرای گرفتــن ماهــی به 
برکــه رفتنــد و بــا شــگفتی دیدنــد کــه ماهــی در آن نیســت و پس 
ــدی  ــوار پیون ــی و ماهی خ ــان ماه ــه می ــد ک ــو دریافتن از پرس وج
اســت ناگسســتنی؛ پیونــدی کــه طبیعــت آن را ســاز کــرده اســت 
تــا »گل و خــار و گنــج و مــار و غــم و شــادی بــه هــم باشــند« امــا 
بدبختانــه آدمــی آن را نمی بینــد و نمی دانــد و بــا نابــودی طبیعــت 
ــرد. ــر شــاخ ایســتاده و بــن می ب ــد و ب تیشــه برریشــه خــود می زن
طبیعــت آن دســتگاه بــزرگ و ارجمنــدی اســت کــه آفریــدگار دانــا 
چنانــش آفریــده اســت کــه پیوســته در کار شــکوفایی خــود اســت 
ــی رود  ــان م ــه گم ــد و آنگاه ک ــکافندگی بازنمی مان ــی از ش و دم
ــد  ــم خــود می دان ــر بگذاری ــان اســت و اگ ــز چن ــن نیســت نی چنی

چــه بایــد بکنــد.
طبیعــت دانشــی دارد بســیار برتــر از دانــش آدمــی؛ دانــش طبیعــت 
دســت اندرکار و بــی دادوبیــداد پراکســیس و ســودمند و بــی 
ــا و  ــم کــه گــوش شــنوا و چشــم بین ــن مایی گمراهــی اســت و ای

ــم. ــتین نداری ــش راس دان
به گفته مولوی:

جمله ی ذرات عالم در جهان 
با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم
با شما نامحرمان ما خامشیم

چون شما سوی جمادی می روید
 محرم جان جمادان کی شوید

از جمادی در جهان جان روید
غلغل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت
وسوسه تأویل ها نربایدت

ــت و  ــکوفا اس ــه خودش ــت ک ــی اس ــز کس ــی نی ــر، آدم در براب
ــد و  ــته باش ــتی داش ــر دس ــای دیگ ــکوفایی چیزه ــد در ش می توان
ــد  ــد باشــد، طبیعــت را می یاب ــش طبیعــی خــود پایبن ــه دان اگــر ب

ــت. ــن نیس ــی چنی ــد ول و می فهم
ــار و  ــی ی ــت و آدم ــالدی طبیع ــم می ــده هفده ــش از س ــا پی ت
غم خــوار هــم بــوده و در کنــار هم زیســت می کرده انــد و از 
ــدی  ــی پیون ــد. آدم ــند بوده ان ــادمان و خرس ــش ش ــی خوی زندگ
ــناخته  ــن ش ــت؛ آدم چنی ــا داش ــر جهان ه ــا سراس ــتنی ب ناگسس
ــم  ــا جس ــه ب ــمند« ک ــاِس اندیش ــده حس ــِم روین ــد: »جس می ش
ــا رویندگــی اش  ــدی داشــت و ب ــان پیون ــا همــه  بی جان بودنــش ب
بــا همــه گیاهــان و بــا حســاس بودنــش بــا همــه  جانــداران و بــا 
اندیشــه منــدی بــا همــه فرشــتگان او نیــز همونــدی بــود کــه بــی 

ــردن. ــت ک ــی نمی توانس ــدان زنگ ــران همون دیگ
نــاگاه در همیــن روزگار بــود کــه دکارت فرانســوی گفــت آدم همان 
اندیشــه اســت و طبیعــت همــان کشــش در ســه راســتا و ایــن بــا 
آن هیــچ پیونــدی نــدارد و آن دو سراســر در برابــر هم انــد و آدمــی 
بــرای آســایش روزگار خــود بایــد تــا می توانــد در طبیعــت دســت 
ببــرد و بهــره ببــرد و ایــن نــگاه بــه طبیعــت چــون آذرخــش جهان 

را گرفــت و مانــدگار شــد و طبیعــت شــد ابــزاری در دســت آدم.

ــت مداران،  ــه سیاس ــه ورزان، در برنام ــه  اندیش ــگاه در اندیش ــن ن ای
برنامــه ریــزان و... و تک تــک مــردم فرهیختــه و نافرهیخته ریشــه 
دوانیــده اســت و چنیــن می نمایــد کــه درمانــی و پایانــی نیــز نــدارد 
و هــر کــس بــه طریقــی دل طبیعــت را می شــکند و از چنیــن دل 
شکســتنی ســرخوش اســت؛ دانشــگاه ها ســاخته شــد تــا در آن فن 
ــر ایــن جنگ هــا،  ــا طبیعــت آمــوزش داده شــود و افــزون ب جنــگ ب
ــای  ــه گوی ــه و هم ــون و... هم ــای گوناگ ــوزی ها، کاربری ه آتش س

آن انــد کــه بایــد طبیعــت را دگرگــون کنیــم و بهــره ببریــم.
در ایــن کار و زار گاهــی از گوشــه و کنــار جهــان ســازمانی و نهادی 
در پشــتیبانی از طبیعــت ســاخته می شــود و بــر طبیعــت مویــه ای 
ــت  ــدی از طبیع ــرای بهره من ــاز ب ــا ب ــه آن ه ــه هم ــد ک می خوانن

ــه نگهــداری از آن. اســت ن
طبیعــت نیــز بیــکار ننشســته و گاهــی نــه ســر از خرســندی کــه از 
ســر ناچــاری خشــم خــود را بیــرون می ریــزد و گــوش زد می کنــد 
ــه  ــرای رســیدن ب کــه ای آدم آزمنــد ســخن مــرا گــوش کــن و ب
ــز از  ــرای گری ــز ب ــی ات و نی ــت نایافتن ــان دس ــای بی پای آرزوی ه
ــز  ــکیبایی نی ــه ش ــزن ک ــه ن ــرا تازیان ــده م ــت از آین نگرانی های

ــتانه ای. ــرزی دارد و آس م
طبیعــت گوشــزد کــرده و می کنــد کــه آزارم دهیــد نتیجــه آزارتــان 
ــون،  ــد خ ــی، قن ــارخون، تنبل ــد فش ــی مانن ــد؛ نتیجه های را می بین
ــدن  ــت، گذران ــرس از طبیع ــه، ت ــام خان ــی بن ــی در النه های زندان
روزگار در ترافیــک، آلودگــی هــوا، افســردگی، الکی خــوش بــودن، 
بی آبــی، خشــکی، گرمــا، خوراکی هــای ســرطانی، گرفتــاری 
در بیمارســتان ها و... و اگــر همچنــان فریــاد بلنــد طبیعــت را 
ــده و  ــای کوبن ــم به راه زمین لرزه ه ــد چش ــم، بای ــنیده انگاری ناش
ــم.  ــوش کنی ــز فرام ــق را نی ــه عش ــیم ک ــالی هایی باش خشک س
ــن  ــار ببی ــا یک ب ــار و تنه ــتیز، یک ب ــت س ــی طبیع ــده گرام خوانن
بــر طبیعــت چــه گذشــته و چــه می گــذرد و تنهــا یک بــار گــوش 
کــن کــه طبیعــت چــه می گویــد و نیندیــش اگــر نبینیم و نشــنویم 

چــه خواهــد شــد.

یادداشتی از حسین فلسفی؛

ما و چهره نازک طبیعت/ به ندای طبیعت گوش کن
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تحــوالت نیمــه دوم قــرن بیســتم در کشــورهای اســالمی نشــان 
ــورها  ــن کش ــی در ای ــدرن غرب ــت م ــتـ  مل ــوی دول ــه الگ داد ک
کامیــاب نبــوده و از ایــن رو بــود کــه احیــای دیــن و بازگشــت بــه 
ارزش هــای اســالمی مطــرح شــد. بنابرایــن بــه جــرأت می تــوان 
ــن در پیشــرفت،  ــن و سیاســت، و نقــش دی ــه رابطــه دی گفــت ک
ــه  ــه موضوعاتــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر تبدیــل ب از جمل
ــورها  ــن کش ــوالت ای ــیاری از تح ــم بس ــدی در فه ــی کلی پرسش

شــده اســت.
اگرچــه انقــالب اســالمی ایــران توانســت دیــن را به عنــوان 
ــن وجــود  ــا ای ــد؛ ب ــری مهــم در جهــان مــدرن معرفــی نمای متغی
ــه  ــی ب ــی آرام و تدریج ــالمی خیزش ــورهای اس ــیاری از کش بس
ســمت پیشــرفت همــراه بــا دین گرایــی را در دســتور کار خــود قرار 
ــد  ــه گام در فراین ــت ک ــن نمونه هاس ــه ای ــزی، ازجمل ــد. مال داده ان
توســعه نهــاده و طــی چنــد دهــه اخیــر پیشــرفت قابــل توجهــی 

ــرده اســت. ــه ک را تجرب
ایــن پیشــرفت چنــان مشــهود بــود کــه انــور ابراهیــم،  بــه اتــکاء 
ــوب شــرق آســیا نشــان  ــه آن اظهــار کــرد کــه کشــورهای جن ب
دادنــد کــه نظریــه ماکــس وبــر، در بــاب ناتوانــی جهــان اســالم در 
پیمــودن مســیر ترقــی نادرســت اســت؛ زیــرا براســاس نظریــه وبــر 
از آنجایــی کــه ارزش هــای پروتســتانی در اســالم وجــود نــدارد؛ لذا 
نبایــد انتظــار توســعه و پیشــرفت از کشــورهای اســالمی براســاس 
ــوان  ــن وجــود اگرچــه نمی ت ــا ای اندیشــه های اســالمی داشــت. ب
متغیــر دیــن را علــت تامــه در توســعه مالــزی دانســت؛ اما بایســتی 
اظهــار داشــت کــه چنانچــه کــه شــواهد نشــان می دهــد، زمینــه 
اســالمی ایــن کشــور و تالش هــای اندیشــمندان و رهبــران 
ــن  ــعه در ای ــاد توس ــکار در ایج ــل ان ــی غیرقاب ــلمان آن نقش مس

کشــور پــس از رســیدن بــه اســتقالل ایفــا کــرده اســت.
ــن  ــه دی ــاب رابط ــود در ب ــای موج ــه رویکرده ــتار ب ــن نوش در ای
ــتی  ــاد همزیس ــن در ایج ــش دی ــز نق ــزی و نی ــت در مال و سیاس
مســالمت آمیز و نیــز چگونگــی بهره گیــری رهبــران مالــزی از دین 

ــری در ایجــاد پیشــرفت اشــاره می شــود: ــوان متغی ــه عن ب
1- رابطــه دیــن و سیاســت: تعامــل دیــن و سیاســت در مالــزی در 
دوره معاصــر در چنــد مرحلــه قابل مشــاهده اســت:  نخســت مرحله 
استعمارســتیزی: در ایــن مرحلــه اســالم بــه مثابــه ابــزاری در کنــار 
ســایر ابزارهــا بــرای خــروج اســتعمارگران انگلیســی بــه کار گرفته 
شــد. ماالیی هــا از ظرفیــت ظلم ســتیزی و استعمارســتیزی اســالم 
ــه دوم  ــد. مرحل ــره بردن ــی به ــه خوب ــی ها ب ــا انگلیس ــارزه ب در مب
ــس از خــروج اســتعمارگران   ــه پ ــه ســازی اســت ک ــه جامع مرحل
ــرای مســلمانان در  ــوان عامــل وحدت بخــش و هویت ســاز ب به عن
برابــر ســایر قومیت هــا بــه کار گرفتــه شــد. مرحلــه ســوم مرحلــه 
ــارف  ــد از درون مع ــالش ش ــه ت ــن مرحل ــت: در ای ــازی اس نهادس

اســالمی، نهادهایــی را بــرای مدیریــت جامعــه تأســیس کننــد.
بــا ایــن وجــود امــروزه در مــورد رابطــه دیــن و سیاســت در مالــزی 
ــوزه  ــن در ح ــه دی ــال ب ــه اقب ــی اینک ــود دارد: یک ــل وج دو تحلی
سیاســی مالــزی نوعــی اســتراتژی اســت بــرای اینکــه مســلمانان 
ــد؛  و  ــه دهن ــوام ادام ــایر اق ــر س ــود را ب ــدار سیاســی خ ــد اقت بتوانن
دیگــری اینکــه در مالــزی دیــن، نــه مثابــه یــک ابــزار بلکــه بــه 
ــن حضــور  ــا ای ــی در عرصــه سیاســی حضــور دارد ام ــوان اصل عن
ــر  ــن ام ــه رو از اســالم می باشــد و همی ــی میان ــه قرائت ــکاء ب ــا ات ب
اســت کــه شــبهه اســتراتژی اســتفاده از دیــن را در پــی دارد. بــرای 
ــان  ــی دو جری ــه معرف ــن مســأله الزم اســت ب روشــن تر شــدن ای
ــان نخســت، حــزب اســالمی  ــم:  جری ــزی بپردازی اســالمی در مال
مالــزی )pas( اســت که در صــدد ایجاد حکومت و دولتی اســالمی 
ــد و از  ــرا کن ــور اج ــن کش ــالمی را در ای ــریعت اس ــه ش ــت ک اس
ایــن طریــق بــه جامعــه ای اســالمی دســت یابــد. بــه دیگــر بیــان 
ــدود  ــکام و ح ــرای اح ــت را اج ــی دول ــای اصل ــه کارویژه ه ازجمل
ــالمی در  ــالب اس ــوع انق ــس از وق ــد. پ ــه می دان ــی در جامع اله
ــکیل  ــود در تش ــی خ ــوی عمل ــران را الگ ــان، ای ــن جری ــران ای ای
حکومــت اســالمی قــرار داد و لــذا گرایش هــای اســالمی در 
ایــن حــزب افزایــش یافــت. ایــن رویکــرد تاکنــون نتوانســته بــه 

ــد. ــری در نظــام سیاســی دســت یاب ــق و حداکث ــت مطل حاکمی
جریــان دوم،  کــه می تــوان از آن بــه جریــان اســالمی میانــه رو یــاد 
کــرد، توســط ســازمان ملــی متحــد ماالی)آمنــو( پیگیری می شــود 
ــه ناسیونالیســم در جهــت وحدت بخشــی حرکــت  ــکا ب ــا ات کــه ب
ــد  ــه چن ــه در جامع ــبب تفرق ــی را س ــی افراط ــد و دین گرای می کن
قومیتــیـ  دینــی مالــزی می دانــد. بــه اســالم نگاهــی حداکثــری 
نــدارد و صرفــا بــه تعامــل دیــن و دولــت توجــه کــرده و مفاهیــم 
دینــی را در قالــب آمــوزش در ســطح اجتماعــی جســتجو کــرده و 
ــه  ــن جامع ــای زیری ــی را از الیه ه ــه ای دین ــه جامع ــت یابی ب دس
ــد )اســالم  ــا مــدد گرفتــن از تســاهل و تســامح پیگیــری می کن ب
اجتماعی(.ایــن جریــان در جســتجوی توســعه و پیشــرفت ســازگار 
ــد.  ــه می ده ــالم ارئ ــه رو از اس ــی میان ــت و قرائت ــالم اس ــا اس ب
چنانچــه از نــام ایــن حــزب هــم بــر می آیــد ایــن حــزب بــا ســایر 
قومیت هــا نظیــر هندوهــا و چینی هــا نیــز ائتــالف کــرده و بــرای 
ــی  ــش قومیت ــه تن ــاری از هرگون ــد و ع ــزی واح ــه مال ــیدن ب رس
ــو، رویکــرد حــزب اســالمی را، در کشــوری  ــد. آمن ــالش می کن ت
کــه جمعیــت مســلمانان آن فقــط کمــی بیــش از نصــف جمعیــت 

ــد. ــز می دان ــزی فاجعه آمی ــرای مال ــت، ب آن اس
ــدر  ــوان پ ــه عن ــر محمــد«، کــه از او ب ــا روی کار آمــدن »ماهاتی ب
مالــزی مــدرن یــاد می شــود، قرائــت اســالم میانــه رو از گســترش 
ــخنرانی ها  ــته ها، و س ــد. او در نوش ــوردار ش ــی برخ ــل توجه قاب
خــود همــواره بــه تســاهل و تســامح بین االدیانــی و بین المذاهــب 
ــاره  ــواره اش ــت هم ــن قرائ ــه ای ــوط ب ــاخصه های مرب ــایر ش و س
ــای  ــور از تنش ه ــرو عب ــالم را در گ ــان اس ــرده و پیشــرفت جه ک
ــی می دانســت. از ســویی دیگــر مســأله  ــی و مذهب موجــود قومیت
ــورت  ــردازی ص ــه نظریه پ ــم در مرحل ــت ه ــن و دول ــل دی تعام
گرفتــه و هــم در مرحلــه عمــل. بــه دیگــر بیــان گفتمــان سیاســی 
اســالمی در مالــزی از ویژگــی عملگرایانــه باالیــی برخوردار اســت 
ــردازی  ــه نظریه پ ــالمی ب ــه اس ــاب جامع ــه در ب ــی ک و هنگام
ــا در  ــد ت ــرا می کن ــز آن را اج ــی نی ــط عملیات ــردازد در محی می پ
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شـــت ا د د یا

ــه  ــه شــده جــرح و تعدیــل شــوند. ب ــد اجــرا نظریه هــای ارائ فراین
ــرکت های  ــالمی، ش ــداری اس ــه بانک ــوان ب ــه می ت ــوان نمون عن
بیمــه اســالمی، نهادهــای آموزشــی اســالمی، تأســیس مســاجد 
مجلــل و مراکــز اســالمی، برگــزاری مســابقات بین المللــی قــرآن 
ــن  ــج دی ــرای تروی ــبکه هایی ب ــانه ها و ش ــاص رس ــم، اختص کری

ــرد. ــاره ک اســالم و ... اش
ــه  ــت یابی ب ــس از دس ــزی پ ــل: مال ــتی متقاب ــن و همزیس ۲- دی
اســتقالل در ســال 1۹5۷م، بــرای آغــاز دورانــی جدیــد بــا 
چالش هایــی مواجــه بــود. از جملــه ایــن چالش هــا حضــور 
نژادهــا و مذاهــب مختلــف در مالــزی بــود: ماالیی  هــای مســلمان 
ــه  ــد(، بقی ــا )۶درص ــد( و هندوه ــا )1۹ درص ــد(؛ بودایی ه )۶0درص
جمعیــت هــم شــامل ســایر نژادهــا و مذاهــب اســت، لــذا بــا توجــه 
ــود کــه نخســتین دغدغــه  ــن ترکیــب جمعیتــی طبیعــی ب ــه ای ب
اصلــی حاکمــان مالــزی، دســت یابی بــه وحــدت ملی و پیشــگیری 
ــران  ــالش رهب ــت ت ــر اهمی ــن ام ــی باشــد و ای از تنش هــای قوم
مالــزی بــرای دســت یابی بــه هویــت ملــی را برجســته می نمایــد 
کــه همیــن هویــت منســجم عبــور از تنش  هــای داخلــی و حرکت 
بــه ســمت پیشــرفت را موجــب گردیــد. مســلمانان مالــزی اگرچــه 
از جمعیــت بیشــتری نســبت بــه پیــروان ســایر ادیــان برخوردارنــد 
امــا بــا پذیــرش آزادی ســایر ادیــان و مذاهــب بــه ارتقــای ســطح 
همبســتگی اجتماعــی در مالــزی کمــک شــایان توجهــی کردنــد.
ایــن رونــد از دوران ماهاتیــر محمــد بــا جدیــت پیگیــری شــد و در 
دوره عبــداهلل احمــد بــدوای نیــز در قالــب طــرح اســالم حضــاری، 
کــه یکــی از اصــول آن حمایــت از اقلیت هــا و زنان اســت، اســتمرار 
یافــت و نشــان داد کــه اســالم ماالیــی از ظرفیتــی برخوردار اســت 
ــان و مذاهــب  ــایر ادی ــروان س ــا پی ــازواری ب ــه س ــد ب ــه می توان ک
ــر بســیاری از کشــورهای  برســد و مشــکالتی کــه امــروزه در براب
ــه  ــزی ب ــرار دارد در مال ــار ق ــر میانم ــا کشــوری نظی اســالمی و ی
حداقــل ممکــن برســد و در قالــب رقابت هــای دمکراتیــک 
جلوه گــر شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــود  ــزی وج ــت مال ــی حکوم ــتم سیاس ــز در سیس ــی نی ضعف های
ــیعیان و  ــیحیان، ش ــامل مس ــدارا ش ــاهل و م ــن تس ــرا ای دارد؛ زی
ــی  ــران قومیت ــل بح ــود ح ــن وج ــا ای ــود. ب ــلفی ها نمی ش ــا س ی
ــزی مســأله ای قابــل تقدیــر اســت. در هــر صــورت  در کشــور مال
ــی  ــی در ط ــت مل ــاس هوی ــازی براس ــت س ــتـ  مل ــد دول فراین
دوره هــای مختلــف از اســتقالل مالــزی پیگیــری شــد و نقطــع اوج 
و عطــف آن مربــوط بــه دوره ماهاتیــر محمــد اســت و تاکنــون نیــز 

ــه اســت. اســتمرار یافت
ــته  ــای گذش ــالل دهه ه ــزی در خ ــی مال ــام سیاس ــن نظ بنابرای
توانســت بــا پذیــرش کثرت گرایــی معضــل رابطــه دیــن و 
سیاســت و جامعــه را حــل نمــوده و از ایــن رهگــذر بــا بکارگیــری 
همــه نژادهــا و قومیت هــا و مذاهــب بــه نظامــی سیاســی متشــکل 
از احــزاب سیاســی کــه نماینــده قومیت هــای خــود بودنــد دســت 
یافــت که بــه جبهه ملــی موســوم شــد. بنابرایــن ازجملــه تعامالت 

مهــم دیــن و سیاســت کــه نقــش قابــل توجهــی در توســعه مالزی 
ــه  ــود ک ــی ب ــامح بین االدیان ــاهل و تس ــأله تس ــد، مس ــا کردن ایف
رهبــران مالــزی بــا اتــکا بــه احــکام اســالمی بــه آن توجــه نمودند 

ــد. ــور نماین ــش رو عب ــای پی و توانســتند از بســیاری از چالش ه
ــوم در  ــان س ــا کشــورهای جه ــی: اساس ــه غرب ــن و مدرنیت 3- دی
ــاس  ــده را اقتب ــرد عم ــه رویک ــی س ــه غرب ــا مدرنیت ــه ب مواجه
ــا هــم  ــال آن، و نهایت ــام و کم ــرش تم ــه، پذی ــد: رد مدرنیت کرده ان
ــزی رویکــرد ســوم  ــی و اســتفاده گزینشــی. در مال رویکــرد تلفیق
ــزه  ــه انگی ــزی ب ــگان مال ــه نخب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــده ب اتخــاذ ش
ــن  ــد و از ای ــالمی روی آورده ان ــات اس ــه مطالع ــرب، ب ــذار از غ گ
ــبت  ــتری نس ــت بیش ــا از اصال ــرای ماالیی ه ــن ب ــالم و دی رو اس
ــه مدرنیتــه برخــوردار اســت و ماالیی هــا ترجیــح می دهنــد کــه  ب
ــد  ــزی،  همانن ــد. در مال ــادره نماین ــالم مص ــع اس ــه نف ــرب را ب غ
ــان ســوم، هــر ســه رویکــرد حضــور  بســیاری از کشــورهای جه
ــاس( و  ــزی )پ دارد؛ امــا رقابــت اصلــی میــان حــزب اســالمی مال
ــه  ــدا ب ــزی در ابت ــو( می باشــد. اســالم گرایان مال ــی )آمن جبهــه مل
شــدت مخالــف غــرب و دســتآوردهای آن بودنــد؛ امــا در دو دهــه 
اخیــر در ایســتارهای خــود تعدیــل ایجــاد کــرده و بــه جبهــه ملــی 

نزدیک تــر شــدند.
ــزی در مواجهــه  ــران مال ــه رهب ــوان گفــت ک ــب می ت ــن ترتی بدی
ــی را  ــری گزینش ــی و بهره گی ــرد تلفیق ــی رویک ــه غرب ــا مدرنیت ب
ــت  ــری از صنع ــن بهره گی ــد ضم ــالش کردن ــد و ت انتخــاب کردن
ــز  ــی، ارزش هــای اســالمی و ســنتی خــود را نی ــوژی غرب و تکنول
حفــظ نماینــد و تبدیــل بــه جامعــه اســالمی مــدرن شــوند. در ایــن 
زمینــه تالش هــای ماهاتیــر محمــد و تغییــر نــوع نــگاه مســلمانان 
ــرد. وی  ــا ک ــدی ایف ــی کلی ــه نقش ــه مدرنیت ــبت ب ــزی نس مال
ــد از تجربه هــای صنعتــی غــرب  می گفــت: اگــر آســیایی ها بتوانن
اســتفاده نماینــد و در عیــن حــال ارزش هــای خــود را حفــظ نماینــد 
ــد  ــخ خواهن ــول تاری ــدن در ط ــن تم ــاختن بزرگ تری ــه س ــادر ب ق
ــا طــرح  ــداوی ب ــد ب ــداهلل احم ــد، عب ــر محم ــس از ماهاتی ــد. پ ش
اســالم حضاری در حقیقــت در جســتجوی نوعی مدرنیته اســالمی 

برآمــد کــه در بخــش بعــد بــدان پرداختــه می شــود.
ــعه  ــبب توس ــه س ــی ک ــن عامل ــرفت: مهم تری ــن و پیش 4- دی
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــزی ب ــل مال ــه کام ــد توج ــزی گردی مال
آینــده اش اســت، کــه بــه مثابــه ســکوی پرتابــی بــرای رســاندن 
مالــزی بــه موفقیــت و پیشــرفت و جایــگاه کنونــی اش عمــل کرد. 
در ایــن میــان اســتفاده از مبانــی دینــی در تنظیــم ایــن برنامه هــا 
ــای  ــه برنامه ه ــر ب ــن ام ــت. ای ــوردار اس ــی برخ ــت خاص از اهیم
مطــرح شــده مقبولیتــی خــاص می دهــد کــه فراینــد اجــرای آن را 
ــرفت  ــمت پیش ــه س ــت ب ــتین گام حرک ــد. نخس ــهیل می کن تس
توســط »تــون عبدالــرزاق« دومیــن نخســت وزیر مالــزی برداشــته 
شــد. وی طرحــی را بــرای پیشــرفت مالــزی ارائــه کــرد کــه نقطــه 
ــوزش در  ــی داد. آم ــکیل م ــوزش تش ــر آم ــز ب ــی آن را تمرک کانون
ــعه  ــدت و توس ــه وح ــیدن ب ــرای رس ــزاری ب ــرزاق، اب ــگاه عبدال ن

ــرزاق  ــه می شــد. سیاســت توســعه عبدال اقتصــادی در نظــر گرفت
ــد  ــذا رش ــود و ل ــده ب ــذاری ش ــالمی پایه گ ــم اس ــاس مفاهی براس

ــد. ــوردار ش ــتری برخ ــدت بیش ــن دوره از ش ــالم گرایی در ای اس
ــد.  ــری ش ــزی پیگی ــدی مال ــران بع ــط رهب ــه توس ــن برنام ای
»ماهاتایــر محمــد« نخســت وزیر بعــدی، چشــم انداز ۲0۲0 را 
ــز  ــر نی ــس از ماهاتی ــرد. پ ــه ک ــرزاق ارائ ــرح عبدال ــتمرار ط در اس
ــت وزیران  ــه نخس ــروی از برنام ــا پی ــداوی«، ب ــد ب ــداهلل احم »عب
پیشــین، بــه منظــور ایجــاد »جامعــه مالزیایی متمــدن و باشــکوه«، 
طرحــی جامــع بــا عنــوان »اســالم حضــاری«]1[ )اســالم تمدنــی( 
را تدویــن کــرد کــه در بیانیــه جبهــه ملــی بــرای دهمیــن انتخابات 
عمومــی در مــاه مــارس ۲004م ایــراد شــد. ایــن طــرح اگرچــه از 
ســوی جبهــه ملــی )آمنــو( ارائــه می شــد؛ امــا مشــابه شــعاری بــود 
کــه حــزب اســالم گرای pas )توســعه ســازگار بــا اســالم( از دهــه 
1۹۹0م به بعد ســرلوحه کار خود قرار داد. در حقیقت اســالم حضاری 
را می توان تقریب دو حزب رقیب در مالزی دانســت. اســالم حضاری 
مبتنی بر عناصری از اســالم اســت که می تواند افراد را متمدن و قوی 
ســازد و منجــر به موفقیــت شــود و از 10 اصل زیــر  برخوردار اســت: 
1. ایمــان و تقــوای الهــی، ۲. حکومــت عــادل و قابــل اعتمــاد، 3. 
ــان،  ــا و زن ــوق اقلیت ه ــزی، 4. حمایــت از حق ــاع از مال قابلیــت دف
5. همبســتگی فرهنگــی و اخالقــی، ۶. مردمــی آزاد و مســتقل،۷ . 
ارجحیت دانــش]۲[ 8. توســعه متــوازن و فراگیر اقتصــادی ۹. حفظ 

محیــط زیســت، 10. کیفیــت خــوب زندگی.
در حقیقت اســالم حضاری )تمدنی( مانیفســتی اســت که در تالش 
است میان ســنت و تجدد ارتباطی وثیق برقرار ســازد تا کشور مالزی 
در کنــار حفظ هویت ملی خود، به کشــوری مدرن و پیشــرفته تبدیل 
گــردد. بســیاری از مفاهیــم مــدرن، در ایــن طــرح تبیینــی دینــی 
می یابنــد و تعامــل و توســعه و خدمــت آن بــه سیاســت بــه وضــوح 
ــت در  ــد، اصال ــه برمی آی ــول دهگان ــه از اص ــت و چنانچ هویداس
ــای  ــی اعض ــه تمام ــده و ب ــی داده ش ــتگی مل ــه همبس ــزی ب مال
جامعــه مالــزی اعــم از مســلمانان،  هندوهــا و چینی هــا توجــه شــده 
ــه  ــول دهگان ــن اص ــی ای ــای تمام ــرح بنیان ه ــن ط ــت. در ای اس
از دیــن اســالم و از منابــع اولیــه و ثانویــه و نیز کتب مطرح اســالمی 
اســتخراج شــده اســت و برای هر یــک از این اصــول از قــرآن کریم، 
ســیره پیامبــر اکــرم)ص( و صحابــه و خلفــا و... مســتنداتی را ارئــه 
می کننــد تا نشــان دهند کــه اســالم دینی کامــال اجتماعی اســت و 
بــرای دســت یابی بــه پشــرفت از پتانســیل کافــی برخــوردار اســت 
و لــذا نیــازی بــه مراجعــه بــه مدرنیتــه در بنیان هــای نظــری وجــود 
ــه  ــوژی ب ــدارد، اگرچــه ممکــن اســت در حــوزه صنعــت و تکنول ن

غرب مراجعه شــود و اســالم نیــز ایــن کار منع نکرده اســت.
ــه آیاتــی از  ــال در بحــث کیفیــت خــوب زندگــی ب ــوان مث ــه عن ب
قــران کریــم نظیــر »و لقــد کرمنــا بنــی آدم و...«، امــر بــه تعــاون، 
ــر«،  ــون »التیس ــی همچ ــز مفاهیم ــی االرض و نی ــتخالف ف اس
ــت  ــاد عدال ــرم)ص( در ایج ــر اک ــیره پیامب ــا س ــرج«، و ی »رفع الح
ــث اقتصــادی  ــن در مباح ــد. همچنی ــتناد می کنن ــی اس اجتماع
ــاد  ــز اقتص ــی و نی ــرمایه داری غرب ــاد س ــا رد اقتص ــا ب ماالیی ه
سیوسیالیســتی، اقتصــاد اســالمی را در دســتور کار خود قــرار داده اند 
و در بخش های مختلفی نظیر بانکداری اســالمی، مالیه اسالمی و... 
فعــال نموده اند. از این رو می توان مشــاهد کرد کــه تغییراتی جدی در 
فضای ادراکی مســلمانان ماالیی نســبت به جهان پیرامونی و ساخت 

یه جامعــه پیشــرفته به وجــود آورده اســت.
اســالم حضاری نشــان می دهد که مالزیایــی در صدد دســت یابی به 
تمدن اســالمی بومی هســتند که برآمده از گفتمان ماالیو می باشد و 
همیــن امــر وجــه تمایــز آن بــا تمــدن غربــی اســت، یعنــی تمدنی 
ترکیــب یافتــه از فرهنــگ ماالیــو و دین اســالم. این رویکــرد از این 
رو اقتبــاس شــده که ماالیی هــا بتوانند بــا حفظ هویت ملی خــود، در 
هویــت غــرب جــذب نشــده و بتواننــد از آن اســتفاده الزم را ببریند و 
می توان به طور نســبی گفت که در چند دهه گذشته در دست یابی به 

ــاب بوده اند. اهداف خود کامی
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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Islam hadhari]1[
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شـــت ا د د یا

یادداشتی از مهدی مسائلی؛

لزوم تقویت حوزه های علمیه
 اهل سنت ایران

بعضــی از شــیعیان تقویــت حوزه هــای علمیــه اهل ســنت را در ایــران یــک تهدیــد بــرای 
مذهــب شــیعه به حســاب مــی آورنــد؛ زیــرا فکــر می کننــد افزایــش تعــداد مبلغــان دینی 
اهــل ســنت منجــر بــه تقویــت جایــگاه مذهبــی آنهــا در برابــر شــیعه می شــود. ایــن در 
حالیســت کــه قلمــرو تبلیغــی ایــن روحانیــون محــدود بــه جامعــه ی مذهبــی اهل ســنت 

اســت و تبلیــغ دیــن در بعــد کلــی بــر عهــده ایــن افــراد نیــز هســت. 
ــه وظیفــه تبلیغــی خویــش عمــل کننــد جامعــه اهــل  پــس اگــر ایــن گــروه نتواننــد ب

ــی ســوق داده خواهــد  شــد.  ــی دین ــه ســمت ب ــران ب ســنت کشــور ای
بــه دیگــر ســخن تضعیــف حوزه هــای علمیــه اهــل ســنت در کشــور جایــگاه مذهبــی 
شــیعه را تقویــت نمی کنــد بلکــه بی دینــی و الابالــی گــری را در کشــور بیشــتر خواهــد 

نمــود و اهــل ســنت کشــور را از تعالیــم دینــی دور مــی دارد.
ــه  ــتان و ب ــتان گلس ــه اس ــتان ب ــراه دوس ــه هم ــش ب ــدی پی ــه چن ــفری ک ــده در س  بن
خصــوص شــهر گنبــد کاووس داشــتم، فاصلــه گرفتــن مــردم از اندیشــه هــای دینــی را 
مشــاهده کــردم. شــاید قســمتی از ایــن معضــل، همچــون ســایر نقــاط کشــور، ناشــی از 

تعــداد کــم مبلغــان دینــی نســبت بــه جمعیــت فــراوان شــهرها و روســتاها باشــد. 
همــه می دانیــم کــه حــوزه هــای علمیــه شــیعه بیشــتر بــا تکیــه بــر ســهم امــام و وجــوه 
ــه و  ــا در ســایر کشــورهای اســالمی حوزه هــای علمی ــردم اداره می شــوند. ام شــرعی م
دانشــگاه هــای دینــی اهل ســنت معمــواًل توســط دولت هــا و حکومت هــا تامیــن مالــی 
می شــوند. از ایــن جهــت بایــد توجــه مســؤلین جمهــوری اســالمی ایــران بــه مســائل 

مالــی حوزه هــای علمیــه اهــل ســنت حتــی بیــش از حوزه هــای علمیــه شــیعه باشــد.
البتــه در ســال هــای اخیــر مقــام معظــم رهبری بــا نــگاه هوشــیارانه خویــش اقداماتــی را 
در جهــت کمــک بــه حــوزه هــای علمیــه اهل ســنت انجــام داده انــد امــا ایــن اقدامــات در 
برابــر  نیازهــای فــراوان تبلیغــات دینــی در مناطــق ســنی نشــین انــدک اســت و افــراد در 

جایــگاه مســئولیتی دیگــر نیــز بایــد بــه ایــن امــر مهــم توجه شــود.
ــه اهــل  ــه حــوزه حوزه هــای علمی  متأســفانه بعضــی هنگامــی کــه ســخن از کمــک ب
ســنت می شــود تنهــا از نفــوذ فتنه گــران خارجــی و وهابیــت در ایــن حــوزه هــا ســخن 
مــی گوینــد. ایــن افــراد کافیســت خــود را در جایــگاه یــک مبلغــان دینــی اهــل ســنت 
قــرار دهنــد آیــا بــا وجــود محدودیــت هــای مالــی، کمــک هــای دیگــران را در راســتای 
ــت  ــه عل ــالمی ب ــورهای اس ــایر کش ــیعیان س ــا ش ــت. آی ــد پذیرف ــن نخواهن ــغ دی تبلی
محدودیــت هــا و تنگناهــای مالــی، بــه کمــک جمهــوری اســالمی چشم داشــت ندارند!؟

ــار  ــه رفت ــی و صادقان ــی اهل ســنت کشــور اصول ــت مذهب ــا اقلی ــر ب ــه اگ ــت اینک حقیق
کنیــم، هیچــگاه نبایــد تــرس از مدیریــت کشــورهای خارجــی بــر آنهــا را داشــته باشــیم 
بلکــه بــه وســیله آنهــا می توانیــم خــارج از کشــور را مدیریــت کنیــم.  اهل ســنت کشــور 
ــه  ــه گرایان ــاروای فرق ــبت ن ــی نس ــه نف ــوان ب ــا آن می ت ــه ب ــت ک ــی اس ــران ظرفیت ای
بــه جمهــوری اســالمی پرداخــت و حقیقــت شــعار اســالمی بــودن انقــالب اســالمی را 
ــد بســیاری از اعصــار تاریخــی  ــوان اهل ســنت کشــور را همانن ــان ســاخت. مــی ت نمای
مرجــع علمــی جهــان اســالم قــرار داد. بــه جــای تــرس از اینکــه اهل ســنت کشــور مــا 
بــه حوزه هــا و یــا دانشــگاه هــای مذهبــی پاکســتان و کشــورهای دیگــر رونــد و تحــت 
تاثیــر وهابیــت قــرار گیرنــد، مــی تــوان طالب ســنی مذهــب جهــان اســالم را در کشــور 
جمهــوری اســالمی روحیــه اعتــدال و استکبارســتیزی آموخــت. الزمــه ایــن امــر وجــود 

ــت. ــور اس ــنت در کش ــوی اهل س ــای ق ــگاه ه ــا و دانش حوزه ه

مهدی متولیان: 

آوینی فراموش شده - آوینی مشهور
همـه سـاله همزمـان بـا ۲0 فروردین همـه رسـانه ها پر 
می شـود بـا یـاد و خاطـره  شـهید سـید مرتضـی آوینی 
و البتـه کـه زنـده نگه داشـتن یـاد شـهید آن هم شـهید 
صاحب اندیشـه و هنر بسـیار ارجمند اسـت امـا این گونه 
یاد سـید مرتضی چندان راضی کننده نیسـت هـر کدام از 
رسـانه هـا و اهالی رسـانه و حتی دوسـتان و یاران شـهید 
که قصـد یاد ایشـان را مـی کنند انـگار از نگاه شـخصی 
خـود بـه آن دریای معرفـت می نگرنـد و دریغا کـه اندازه 
آینه شکسـته وجـود خـود تصویـر از او مـی بیننـد، انگار 
کسـی لنـز تله بر چشـم هـا بسـته، انـگار زاویـه دیدها را 
کسـی عامدانه تنـگ کرده اسـت، چرا همه دوسـت دارند 
از یـک مسـتند سـاز و راوی بـا صـدای مخملـی حـرف 
بزننـد؟ چرا همـه وقتی که ایشـان زنـده بود با او دوسـت 
صمیمی بوده اند؟ چرا همه آوینی مسـتند سـاز را دوسـت 
دارنـد و از همـه بدتر چرا روشـنفکرنما جماعـت به چنین 

پدیـده ای عالقـه مند شـده انـد؟ هر سـال باید از خودم بپرسـم کـه اینکه شـهید قبـل از انقالب چه شـلواری می 
پوشـیده یـا احیانـان کدام سـلمانی می رفتـه برای اصـالح موهایـش چه اهمیتـی دارد؟

مگــر نــه ایــن اســت کــه آنچــه از نویســنده باقــی مــی مانــد نوشــته هایــش اســت و بــس؟ پــس چــرا نوشــته 
هایــش کنــاری گذاشــته شــده و خاطــره هایــش از زبــان اطرافیــان صــادق و ناصــادق اصالــت پیــدا کرده اســت؟ 
چــرا یکــی از همیــن شــبکه هــای محتــرم از محتــوای کتــاب هــای منتقدانــه اش بــرای برنامــه ســازی اســتفاده 
نمــی کنــد ، چــرا »حلــزون هــای خانــه بــه دوش« نقــد نمــی شــود چــرا بــه »توســعه و مبانــی تمــدن غــرب« 
پرداختــه نمــی شــود؟ بــه نظــر می رســد پــای یــک برنامــه ریــزی دقیــق در میان اســت، کســی یــا کســانی می 

خواهنــد کــه نــگاه مــا بــه شــهید آوینــی ســطحی باشــد.
ایـن برنامـه ریـزی دقیق کار چه کسـی یا کسـانی اسـت؟ اصال چرا باید کسـی این گونـه بخواهد؟ علـی التحقیق 
ایـن نیـروی برنامه ریز چیزی فراتر از فرد یا افراد اسـت یک »کل هوشـمند« به نام مدرنیته، اندیشـه ای منسـجم، 
خـود بسـنده و سـتیهنده با نقیض و نقیضان خـودش، مدرنیته هـر جا که ببنید اندیشـه ای به میان آمـده تا بنیانش 
را بـه چالـش به کشـد قصد حـذف او مـی کند اینجـا هم ایـن خاصیت دنیـای مدرن اسـت که انسـان هـا را تک 
بعـدی و تـک سـاحتی بـار مـی آورد، همیـن انسـان هـای تک سـاحتی هسـتند که وقتـی با وجـود مبارک سـید 
شـهیدان اهـل قلم مواجـه می شـوند ناگزیر در همـان مرحلـه مشـاهده  سـاحتی از وی را انتخاب می کنند، بشـر 
امـروزی نمـی توانـد متفکـری چنـد وجهی کـه در هر وجـه خـودش صاحب رای اسـت ببیند چه برسـد بـه اینکه 
ببینـد و بـه یاد بسـپارد و سـالها بعد شـهادتش در باب ایـن وجوه مختلف سـخن فرسـایی کند، پس هر فـردی به 
قـدر فهـم و دریافـت خودش و متناسـب با سـاحت وجودی خـودش آن وجـود چند سـاحتی را می بینـد و در بابش 

حرف می زنـد و بـاورش دارد.
روشـنفکر عقب افتـاده وطنی تمام دغدغـه اش از شـناخت یک متفکر ظواهر و تیپ و لباسـش اسـت برای همین 
مـی گـردد و مـی گـردد تـا پیـدا کند مرتضـی آوینـی کجا شـلوار لـی پوشـیده یا کـدام کافـه رفتـه یا اینکـه بین 
رفقایـش با چه اسـمی صدایـش می کردند. برای روشـنفکر عقـب افتاده وطنی آنقـدر که مدل عینـک آوینی مهم 
اسـت کتابهایـش مهم نیسـت و از بس ایـن موجود بی خاصیت بـی غیرت و تعصب اسـت که نمی بینـد که وجود 
جـاری مرتضـی آوینـی تا ابد نـدای تنفـر از روشـنفکرمابان وطنـی و تحقیر و تمسـخر آنـان دارد هر موجـودی به 
جـز روشـنفکر وطنی در این مقام باشـد که کسـی اینگونه دشـمنش باشـد حتی بعـد مرگش و حتی بـرای مطامع 
گروهـی و فـردی اش نمـی تواند نـام او را به زبان بیاورد چـرا که نیروی غیرت بشـر قدرتمند تر از انتخـاب و اختیار 
اوسـت امـا روشـنفکر وطنی طـی روندی مشـمئز کننـده مـی خواهد شـهید آوینـی را چهـره ای روشـنفکر مانند 

خودش ببینـد و به تصویر بکشـد.
طـرف دیگر ماجرا بچه مسـلمان های احساسـاتی هسـتند کـه تمام تصورشـان از آوینـی صدای زیبـای محزونی 
اسـت که از بسـیجی و جهاد و شـهادت حـرف می زند جهاد و شـهادت گرچـه پایان راه شـهید آوینی بـود اما همه 
وی نبـود برای رسـیدن بـه نقطه کمالی که شـهادت تو را از زندگـی عادی برباید آوینی مسـیری را طی کـرد که از 
جهـادی در حـوزه اندیشـه و تعالی فکری می گذشـت ، جهادی که وضع موجـود و غلفت عصر حاضـر را به کناری 
مـی نهـاد و انقالب اسـالمی را در وجه فکـری آن رقم مـی زد انقالبی درونـی از نوع انقالب خمینـی )ره( لکن این 
تک سـاحتی هرچند از نوع عشـق به شـهادت باشـد باز از نتایج زیسـتن در هوای عصر حاضر اسـت و چنان اسـت 

افـرادی که وجـوه دیگر آن اندیشـمند با کرامت را برگرفتـه و باقـی را وانهاده اند.
ایـن روزهـا بایـد کمی منصفانه تر درباره شـهیدی کـه وجه اندیشـمند بودنش در حـوزه های مختلف تفکـر، هنر ، 
مدیریـت فرهنگـی ، رسـانه و ...مهمتریـن وجه اش اسـت حرف بزنیـم، به جای رفتن به سـراغ خاطرات و مسـائل 
شـخصی زندگـی اش آثـار ارزشـمندش را بـاز بخوانیم. نوشـته هایـی که مورد بـی مهری قـرار گرفته اند از پسـتو 
بیرون بکشـیم، نسـبتش را با همانهایی که االن سـنگش را به سـینه می زنند ببینیم، نسـبتش را با حقیقت انقالب 

اسـالمی ببینیم و آنگاه تاثیرش را در اتمسـفر فکری جامعه بسـنجیم.
ایـن روزهـا بیاییم بـه جای اظهار لحیـه در باب آن شـهید در خلـوت خودمان با خوانـدن »انفطار صـورت« و »امام 
و حیـات باطنـی انسـان« سـالگردش را گرامـی بداریـم و برای حـرف زدن در بـاب نویسـنده بزرگی کـه بزرگتر از 

گنجایـش ادعاهای ماسـت کمـی صبـر و تامل به خـرج دهیم.
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شـــت ا د د یا

شناسی  جامعه  دانشیار  یگانه،  جوادی  محمدرضا 
دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرنگار 
مهر قرار داده به موضوع »نوروز، هویت ایرانی-اسالمی 

و »منطقه تمدنی هجری شمسی« پرداخته است؛

ــا  ــهر« ی ــی«، »ایرانش ــران فرهنگ ــه آن »ای ــه ب ــه ای ک منطق
»ایــران بــزرگ« گفتــه مــی شــود، منطقــه ای اســت مســلمان 
ــان  ــه خراس ــا منطق ــی، ی ــه غیرعرب ــا خاورمیان ــی؛ ی و غیرعرب
ــرب  ــاز و مغ ــل حج ــم( در مقاب ــرب و عج ــراق )ع ــزرگ و ع ب
عالــم عربــی، یــا مشــرق جهــان اســالم. ایــن منطقه مشــابهت 
ــراوان و ســابقه تاریخــی یکســان دارد، کــه  هــای فرهنگــی ف
ایــن مــردم ایــن منطقــه را بــه یکدیگــر پیونــد مــی دهــد. امــا 

ــام« اســت.  آنچــه ایــن منطقــه نــدارد، یــک »ن
نــام ایــن منطقــه بــزرگ، پیــش از ایــن »ایــران« بــوده اســت، 
امــا در زمــان رضاشــاه در ســال 1304، نــام رســمی کشــور مــا 
از »پــارس« یــا »پرشــیا« بــه »ایــران« تغییــر نــام یافــت. ایــن 
ــا نارضایتــی همســایگان از  ــز ب ــان نی نامگــذاری در همــان زم
ــیای  ــورهای آس ــه کش ــد و البت ــرو ش ــتان روب ــه افغانس جمل
میانــه در آن زمــان متعلــق بــه شــوروی بودنــد و جایــی بــرای 
ــزرگ را روی بخشــی  ــه ب ــام یــک منطق ــراض نداشــتند. ن اعت
از آن گذاشــتن، امــری بــود کــه بایــد روی آن تأمــل بیشــتری 
مــی شــد، کــه در دوره رضاشــاه نشــد. بــرای تقریــب بیشــتر به 
ــال  ــی، مث ــک کشــور اروپای ــه ی ــال زد ک ــوان مث ــی ت ذهــن م
آلمــان در ســال 1۹40، وقتــی که قــدرت فائقــه را در اروپــا دارد، 

نــام کشــور خــود را از آلمــان بــه اروپــا تغییــر دهــد. 
ــزرگ  ــران ب ــان تمــدن ای مشــخص اســت کــه سلســله جنب
ــالمی در  ــدن اس ــی تم ــش در دوره طالی ــن بخ )و مهمتری
ســده هــای 4 تــا ۶ هجــری(، منطقــه و کشــوری اســت کــه 
ــود.  ــی ش ــده م ــران« خوان ــالمی ای ــوری اس ــروزه »جمه ام
امــا اگــر ایــران قصــد دارد کــه نقــش تمــدن ســاز خــود در 
جهــان اســالم را دوبــاره ایفــا نمایــد، نیازمنــد ارتبــاط موثرتــر 
بــا همســایگان خــود اســت و راه اصلــی آن، زنــده کــردن آن 
ــان،  ــره درخش ــی از آن خاط ــت. بخش ــان اس ــره درخش خاط
نــام اســت. نــام هایــی ماننــد خاورمیانــه یــا آســیای میانــه، 
ــرب«  ــا »غ ــا ب ــی آنه ــگاه جغرافیای ــاس جای ــر اس ــتر ب بیش
ــای  ــام ه ــذا ن ــت، ل ــده اس ــته ش ــان، گذاش ــوی غربی و از س

ــبی نیســتند. مناس
ــا  ــود را داشــته باشــد، ت ــام تاریخــی خ ــد ن ــه بای ــن منطق ای
آن نــام، آن گذشــته تاریخــی را زنــده کنــد و عمــال در برابــر 
منطقــه عربــی جهان اســالم، گزینــه دیگــری را نشــان دهد، 
کــه همــه جهــان اســالم، تمــدن عربــی آن نیســت. بخشــی 
از ایــن تغییــر در ســال هــای اخیــر رخ داده اســت و آن ایــران 
ــه،  ــا خاورمیان ــت ت ــتن اس ــه دانس ــیای میان ــی از آس را بخش
ــی  ــایگان غیرعرب ــا همس ــران ب ــتر ای ــی بیش ــی نزدیک یعن
ــرای ایرانیــان نیــز ســازگارتر اســت،  خــود. ایــن همراهــی ب
ــا شــرق و شــمال شــرق  بــه ویــژه اگــر ارتباطــات خــود را ب

ــد.  خــود گســترش دهن
ــی آن تمــدن درخشــان گذشــته،  مهــم تریــن مســاله در بازیاب
ــت  ــته و هوی ــخ گذش ــه تاری ــی ک ــت، نام ــام آن اس ــی ن بازیاب
ــام  ــی ن ــه، یعن ــی منطق ــام واقع ــی ن ــت، ول ــه اس ــن منطق ای
ــه  ــت بخــش منطق ــد هوی ــروزه نمــی توان ــران، ام تاریخــی ای
ــن  ــد موثرتری ــام یــک کشــور خــاص )هــر چن باشــد، چــون ن
ــران  ــب ای ــا ترکی ــی ب ــام های ــت و ن ــور( اس ــن کش و مهمتری
ماننــد »ایرانویــج«، »ایرانشــهر«، »ایــران فرهنگــی« و »ایــران 
بــزرگ« نیــز بــه همیــن دلیــل نمــی توانــد موفــق باشــد و نمی 
تــوان از کشــورهای مســتقل همســایه انتظــار داشــت کــه نــام 
ایــران را بــرای ایــن منطقــه بــزرگ بپذیرنــد. البتــه وقتــی گــرد 
ــد،  ــزرگ« نباش ــران ب ــول »ای ــورها، ح ــن کش ــم آوردن ای ه
ترکیــه مــی خواهــد )و احتمــاال مــی توانــد( کشــورهای منطقــه 

ــق  ــی را تحق ــده نوعثمان ــرد آورد )و ای ــود گ ــول محــور خ را ح
بخشــد( و ایــن تهدیــدی اســت کــه مــا از آن غافــل هســتیم 
و فرصتــی اســت کــه از دســت مــی رود. لــذا بــر اهالــی ادب و 
فرهنــگ ایــران اســت که نــام مشــترک و باســابقه فرهنگــی را 

ــد. ــج نماین ــدا کــرده و تروی پی
ــر عناصــر مشــترک، شــیوه  ــد ب ــام مشــترک، تاکی ــاب ن در غی
ــی  ــر نم ــن عناص ــه ای ــت ک ــخص اس ــت. مش ــبی اس مناس
توانــد عناصــر اســالمی یــا شــیعی باشــد. البتــه بدیهــی اســت 
ــد اســالمی و شــیعی  ــی، بع ــت ایران ــه عنصــر اساســی هوی ک
ــد  ــی، تاکی ــان عرب ــا جه ــز ب ــرای ایجــاد تمای ــا ب آن اســت، ام
ــا  ــی( ضــروری اســت، ی ــه ضدعرب ــی )و ن ــر عناصــر غیرعرب ب
ــوروز  ــد و ن ــر آن ادعایــی ندارن آن بخــش هایــی کــه اعــراب ب
ــوارد اســت.  ــن آن م ــی از بهتری ــات فارســی یک ــان و ادبی و زب
ــالم،  ــان اس ــران در جه ــش ای ــدن نق ــگ ش ــن پررن همچنی
مســلما بــر تقویــت عنصــر شــیعی در تمــدن اســالمی خواهــد 

ــه بحــث دیگــری اســت. ــه البت ــزود، ک اف
ــان  ــت. زب ــی« اس ــان فارس ــترک، »زب ــر مش ــی از عناص یک
ــد  ــا هن ــی ت ــه از عثمان ــان فرهنگــی منطق ــی زب فارســی زمان
بــوده اســت و بســیار کســان بــوده انــد کــه بــه فارســی شــعر 
ــه فارســی ســخن  ــد ب ــی نمــی توانســته ان ــد ول ــه ان مــی گفت
بگوینــد، از جملــه اقبــال الهــوری و گاه ماننــد ســلطان ســلیم 
عثمانــی بــه کشــور ایــران نیــز تهاجــم کــرده بودنــد. ادبیــات 
ــان  ــی می ــرای نزدیک ــادی دارد ب ــیار زی ــدرت بس ــی، ق فارس
فرهنــگ هــا و اگــر نگاهــی بــه مقالــه دکتــر شــفیعی کدکنــی 
ــاره راه هــای انتشــار یــک شــعر در قدیــم، داشــته باشــیم  در ب
ــد  ــترش آن پیون ــی و گس ــات فارس ــه ادبی ــت ک ــخص اس مش
ــی و ورزش  ــا موســیقی و آواگــذاری روی شــعر و نقال خــورده ب
زورخانــه ای. شــعر و ادب فارســی، تنهــا شــعر و نثــر نیســت و 
اگــر بــا ســایر هنرهــا همــراه نشــود فراگیــر نخواهــد شــد و این 
ــی  ــا محدودیــت های ــر در کشــور ب مســاله در ســال هــای اخی
روبــرو بــوده اســت. امــا نــوروز نقطــه همگرایــی ســهل تــری 

ــت. اس
ــی  ــری شمس ــم هج ــاز تقوی ــه آغ ــاد و نقط ــه نم ــوروز ک ن
ــر  ــش موث ــای نق ــانگرهای ایف ــن نش ــی از بهتری ــت، یک اس
ــری،  ــری قم ــم هج ــت. تقوی ــالم اس ــان اس ــران در جه ای

ــردی،  ــی و کارب ــم اجرای ــه تقوی ــی اســت و ن تقویمــی مذهب
چــون ثابــت نیســت و هــر ســال ده روز بــه عقــب مــی رود، 
ــم کاری  ــی، تقوی ــل هــم در کشــورهای عرب ــن دلی ــه همی ب
ــا نامگــذاری متفــاوت مــاه  ــم میــالدی اســت، ب ــج، تقوی رای
هــای ســال. امــا تقویــم میــالدی، تقویمــی کامــال مســیحی 
اســت و زیبنــده نیســت مســلمانان از تقویــم مســیحی 
ــد. امــا تقویــم هجــری شمســی، هــم طبیعــی  اســتفاده کنن
ــا  ــان ب ــود در جه ــم موج ــازگارترین تقوی ــون س ــت، چ اس
ــال اســالمی اســت  ــت و چرخــش آن اســت؛ هــم کام طبیع
ــود؛ و  ــی ش ــاز م ــرم )ص( آغ ــر اک ــرت پیامب ــا هج ــون ب چ
ــی  ــی اســت، چــون مــاه هــای آن از اســاطیر ایران هــم ایران
گرفتــه شــده، و اکنــون در ایــران رایــج اســت و ایرانیــان بــه 
عالــم اســالم هدیــه کــرده انــد )چــه تقویــم یزدگــری و چــه 

ــی(. ــم جالل تقوی
تقویــم هجــری شمســی آنچنــان بــا هویــت ایرانی-اســالمی 
ــتان  ــالش باس ــوی دوم، ت ــه در دوره پهل ــده ک ــن ش ــا عجی م
گرایــان بــرای جایگزینــی تقویــم شاهنشــاهی بــه جــای تقویم 
هجــری، یکــی از علــل نارضایتــی شــدید مــردم و زمینــه ســاز 

انقــالب اســالمی شــد. 
توجیــه کارگــزاران فرهنگــی رژیــم پهلــوی بــرای تغییــر تقویم 
ایــن بــود کــه تقویــم مذهبــی ایــران، تقویــم قمــری اســت و 
ــاق  ــی، اتف ــای شمس ــاهی بج ــم شاهنش ــی تقوی ــا جایگزین ب
خاصــی رخ نمــی دهــد و فقــط از ســال 1354 بــه ۲534 تغییــر 
مــی کنــد. امــا اعتــراض ســریع مراجــع از جملــه امــام خمینــی 
و آیــت اهلل گلپایگانــی نارضایتــی مــردم نشــان داد کــه تقویــم 
ــر هجــری قمــری نیســت،  ــل تغیی هجــری شمســی، در مقاب
ــا  ــالمی م ــت ایرانی-اس ــا هوی ــت و ب ــل آن اس ــه مکم بلک

عجیــن شــده اســت.
یکــی از نقــاط مهــم ترویــج تمــدن ایرانی-اســالمی بــه جهــان 
اســالم، تقاضــای عمومــی بــرای تغییــر تقویــم جهان اســالم از 
میــالدی بــه هجــری شمســی اســت و اهمیــت نــوروز بــرای 
حــوزه تمدنــی ایــران بــزرگ، در ایــن مســاله اســت و نــه نــوروز 
ــه عنــوان یــک جشــن باســتانی. »منطقــه تمدنــی هجــری  ب
شمســی«، حــوزه تمدنــی ایــران بــزرگ اســت کــه به ســهولت 

مــی توانــد در سراســر جهــان اســالم پذیرفتــه شــود.

یادداشت محمدرضاجوادی یگانه؛

منطقه تمدنی هجری شمسی
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی از فرزاد جهان بین است که در ادامه 
خوانید؛ می 

ــک  ــود دارد. ی ــی وج ــف مختلف ــالمی تعاری ــت اس ــورد دول در م
تعریــف ایــن اســت کــه صرفــا دولتــی کــه در جغرافیای مســلمین 
ــی  ــف دوم دولت ــد. تعری ــت اســالمی می دانن تشــکیل شــود را دول
ــالمی در  ــای اس ــریعت و آموزه ه ــری ش ــظ و مج ــه حاف ــت ک اس
ــدم  ــا ع ــرا ی ــه شــرط اج ــه ب ــا توج ــی ب ــه عبارت ــه اســت. ب جامع
ــه اســالمی و غیراســالمی تقســیم  اجــرای شــریعت دولت هــا را ب
می کنیــم. تعریــف ســوم ایــن اســت کــه دولــت اســالمی دولتــی 
اســت کــه فرمانروایــان آن شــرایط و اختیــارات خاصــی دارنــد کــه 
ــاد،  ــرط اجته ــد ش ــت؛ همانن ــده اس ــه ش ــی ارائ ــوص دین در نص
عدالــت کــه در اندیشــه های شــیعه اســت یــا قریشــی بــودن کــه 
در تفکــرات اهــل ســنت اســت. در تعریــف چهــارم دولت اســالمی 
دولتــی اســت کــه نــه تنهــا ارزش هــای حاکــم بــر زندگی سیاســی 
ــه  ــد، بلک ــن می کن ــن تعیی ــب دی ــان را از جان ــرایط فرمانروای و ش
شــیوه اســتقرار حاکــم در راس هــرم دولــت و به طــور کلــی ســاختار 
ــان  ــن بی ــر اســاس دی ــه ب ــا را در جامع نظامی-سیاســی و روش ه

می شــود.
ــالمی  ــت اس ــری از دول ــه رهب ــی ک ــد تعریف ــر می رس ــه نظ ب
دارنــد نیــز همیــن تعریــف چهــارم اســت. یعنــی اواًل مشــروعیت 
ــته  ــد داش ــه بای ــت ک ــی اس ــه صالحیت های ــتگی ب ــان بس حاکم
باشــند و اینهــا از جانــب خــدای متعــال تعییــن شــده اســت. ایــن 
یــک رکــن مشــروعیت اســت.رکن دیگــر مشــروعیت هــم اقبــال 

ــت. ــی اس مردم
قانــون اساســی مــا هــم تعریــف چهــارم را تاییــد مــی کنــد. منظور 
مــا از دولــت در اینجــا  بــه معنــای حاکمیــت اســت، نــه  بــه معنای 

ــوه مجریه. ق
دولــت اســالمی یعنــی روش و منــش دولت مــردان اســالمی 
ــه هســت  ــم در آن جایگاهــی ک ــی هــم اســتقرار حاک باشــد، یعن
منــوط بــه یکســری ویژگی هــا اســت و هــم مناســبات ایــن حاکــم 
ــم  ــت و ه ــالم اس ــاس اس ــر اس ــف ب ــطوح مختل ــردم در س ــا م ب

ــر اســالم باشــد. ــی ب ــد مبتن فرآیندهــا، روش هــا و ... بای
ــل  ــر قاب ــه غی ــود دارد ک ــری ارکان وج ــالمی یکس ــت اس  در دول
تغییــر اســت امــا در داخــل ایــن ارکان،متناســب بــا شــرایط زمانــه 
بــه صورت مســتمر اعتبــار مــی کنیم.مثــاًل در خصــوص تعــداد قوا 
در حکومــت قطعیتــی وجــود نــدارد. البتــه گفتــه اســت ولــی فقیــه 
در راس باشــد؛ در حدیــث »مــن کان مــن الفقهــا صائنــا لنفســه...« 
اشــاره شــده کــه فقیــه بایــد ایــن ویژگی هــا را داشــته باشــد. منتها 
ــه  ــد س ــال می بینی ــد مث ــر می روی ــطوح پایین ت ــراغ س ــی س وقت
قــوه یــا چهــار قــوه یــا 5 قــوه الزم داریــد. اینها جــزو اصول نیســت 

و قطعــا قابــل تغییــر اســت.
 اصــول چیســت؟ مثــاًل یکــی اینکــه در مناســبات حاکــم با مــردم، 
ــد و  ــته باش ــردم داش ــا م ــتبدادی ب ــار اس ــد رفت ــم نمی توان حاک
خــودش را بــر مــردم تحمیــل کنــد. نــوع رابطــه حاکــم بــا مــردم 
ــه  ــت، ن ــت اس ــه و محب ــر عاطف ــی ب ــی و مبتن ــه اله ــک رابط ی
ــذا پیامبــر)ص( فرمودنــد اگــر کســی در  مبتنــی بــر زور و اجبــار. ل
جمعــی رهبــری کنــد در حالــی کــه مــردم نســبت بــه او کراهــت 

ــد او طــرد شــده اســت.  دارن
ــف  ــه تعری ــباتی ک ــام مناس ــه تم ــت ک ــن اس ــدی ای ــل بع اص
ــه همیــن خاطــر اســت  ــر اســاس دیــن باشــد. ب می کنیــد بایــد ب
ــد  ــن می کن ــت را تعیی ــای دول ــاخص ه ــری ش ــی رهب ــه وقت ک
ــد، شــاخص اعتقــادی و  ــه آن اشــاره می کن اولیــن مــوردی کــه ب
اخالقــی اســت. مــی گوینــد بایــد بــر منابــع اســالمی تکیــه شــود. 
شــاید افــراد تلقی هــای مختلفــی داشــته باشــند امــا بایــد روی این 
منابــع تکیــه شــود. یعنــی منبــع اصلــی مــا بــرای فهــم و اســتنباط 
و تحقــق فرآیندهــا بایــد دیــن باشــد. اینهــا همــان اصولــی اســت 

کــه ثابــت اســت. 
ــم  ــاخص هایی ه ــی از ش ــت. یک ــل اس ــک اص ــم ی ــت ه عدال
ــرفت  ــت. پیش ــت اس ــث عدال ــد بح ــرح می کن ــری مط ــه رهب ک
ــم  ــت. عل ــوان پذیرف ــول نمی ت ــن اص ــق ای ــت را طب ــدون عدال ب
منهــای اخــالق، سیاســت منهــای معنویــت را نمی تــوان پذیرفــت. 
ایشــان در ابتــدا ایــن را مطــرح می کنــد کــه تمــدن اســالمی بــر 
چهــار رکــن اســتوار اســت کــه عبارتنــد از دیــن، علــم، اخــالق و 
ــت وزیر  ــان نخس ــک زم ــوب ی ــن چارچ ــا در همی ــت. م عقالنی
داشــتیم و دیدیــم کــه ایــن مــدل جــواب نمی دهــد، پــس نخســت 
ــش  ــور را افزای ــارات رئیس جمه ــم و اختی ــذف کردی ــری را ح وزی
دادیــم. شــورای عالــی قضائــی کارآمــد نبــود، آن را حــذف کردیم و 
رئیــس قــوه قضائیــه در راس قــرار گرفــت.و در همین خصــوص در 
اصالحیــه قانــون اساســی تقریبــا هــر چــه شــورا بــود حــذف شــد.
ــد کــه در ایــن اصــول  ــون اساســی در اصــل 1۷۶ ذکــر می کن قان
ــه  ــول ب ــن اص ــر در ای ــرد و تجدیدنظ ــر ک ــد نظ ــوان تجدی نمی ت
ــی  ــه عبارت ــود و ب ــوب می ش ــم محس ــتن پارادای ــای شکس معن
ــرد. ایــن اصــول چیســت؟ اصــل چهــارم  گفتمــان را از بیــن می ب
قانــون اساســی کــه همــه چیــز را مبتنــی بــر اســالم می دانــد، یــا 
مثــاًل اصــول مربــوط بــه بحــث والیــت فقیــه و یــا اداره کشــور از 
طریــق مشــارکت عمومــی. امــا در قانــون اساســی قیــد نشــده کــه 
مــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم مــدل ریاســتی مناســب اســت یــا 
ــه االن وجــود دارد  ــی ک ــی شــود. وضعیت ــه پارلمان ــل ب ــد تبدی بای
ــی است.بخشــی از اشــکاالتی کــه  نیمــه ریاســتی و نیمــه پارلمان

داریــم محصــول همیــن وضعیــت اســت.
ــژادی  ــای احمدی ن ــا آق ــی ی ــای الریجان ــه  آق ــوان نمون ــه عن ب
ــه ای اســت کــه  ــدا مــی شــوند و از آنجــا کــه طبع شــان به گون پی
ــر  ــال اگ ــد، مث ــد دهن ــی رش ــتند را خیل ــه در آن هس ــی ک جایگاه
ــا بعــد  ــی ب ــی را قبــل از آقــای الریجان ــی امنیــت مل شــورای عال
از ایشــان مقایســه کنیــد، می بینیــد آقــای الریجانــی کلــی آنجــا 
ــراد دیگــر هــم رویکــرد ایشــان را  را توســعه داده اســت. شــاید اف
ــائل  ــر مس ــکالت بخاط ــن مش ــی از ای ــند.لذا بخش ــته باش داش
ــارات  ــه اختی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــه ب ــت؛ بلک ــخصی نیس ش
ــد.  ــدا می کنن ــا هــم اصطــکاک پی شــفاف نیســت و دســتگاه ها ب
یــا مثــاًل شــما بــه عنــوان دولــت دخــل و خــرج خــود را حســاب 
ــد  ــس می دهی ــل مجل ــه را تحوی ــد و الیحــه بودج ــاب کردی و کت

امــا مجلــس۷0-۶0 درصــد از الیحــه بودجــه را تغییــر می دهــد و 
بــه شــما اعــالم می کنــد کــه آن را اجــرا کنیــد! بــه همیــن خاطــر 
اســت کــه بعضــا ایــن مصوبــات انجــام نمی شــود. از طــرف دیگــر 
هــم مجلــس حــق خــود مــی دانــد کــه نســبت بــه ایــن الیحــه 

نظــر بدهــد.
در دوره دولــت اســالمی بــه دو چیــز نیــاز داریــم. فاعــل و عامــل. 
فاعــل ناظــر بــه نیــروی انســانی تــراز اســت کــه بــار اصلــی بــر 
دوش اوســت.همراه بــا ایــن مســاله نیازمنــد عامــل هســتیم. بحث 
ــرفت از  ــی پیش ــالمی ایران ــوی اس ــالمی و الگ ــانی اس ــوم انس عل

ــد. ــن رو دارای اهمیتن همی
ــر و  ــد فک ــت، تولی ــی اس ــالمی حیات ــوری اس ــرای جمه ــه ب آنچ
ــه  ــه ب ــگاه اجتهــادی و عالمان ــه تعبیــر رهبــری ن نظریــه اســت. ب
عرصه هــای گوناگــون از علــوم انســانی تــا نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــر  ــدرن و هن ــانه های م ــا  رس ــداری ت ــاد و بانک ــمی، از اقتص رس
ــالب  ــت. انق ــالمی اس ــازی اس ــت س ــم دول ــوازم مه ــینما، از ل س
اســالمی بــه مثابــه جدولــی اســت کــه خانه هــای خالــی زیــادی 

ــود.  ــر ش ــه پ ــه دان ــد دان ــی بای ــای خال ــن خانه ه دارد و ای
مــا چــون در موضــع منتقــد هســتیم،راحت اظهــار نظــر مــی کنیم 
ــند  ــان در مس ــر خودم ــه اگ ــم ک ــی کنی ــم پیش بین ــا نمی توانی ام
ــور  ــرای اداره ام ــه ای ب ــوری و نظری ــه تئ ــا چ ــم واقع ــرار بگیری ق
داریــم! رهبــری نظریه پــردازی در همــه جریانــات اداره یــک ملــت 
ــن  ــی ای ــای دین ــر علم ــد.   اگ و کشــور را مســئله مهمــی می دانن
کار را نکننــد نظریه هــای غیردینــی جایگزیــن می شــود  چــرا کــه 

ــد.  ــت کن ــد در خــال مدیری ــچ نظــام و مجموعــه ای نمی توان هی
ــن  ــا م ــد ت ــت نکنی ــه حرک ــد ک ــت بگوئی ــه دول ــر می شــود ب مگ
ــد اداره  ــال نمی توان ــه در خ ــم ک ــور ه ــم؟ کش ــه کن ــد نظری تولی
ــد مدیریــت کنــد. امــا  شــود، هیــچ مجموعــه ای در خــال نمی توان
ــن  ــم برهمی ــران ه ــورت مدی ــد در آن ص ــادی ش ــه م ــر نظری اگ
اســاس تربیــت می شــوند و آن وقــت ایــن مدیــر در راس اقتصــاد و 
سیاســت و امنیــت و... قــرار می گیــرد. پــس مهم تریــن کاری کــه 
مــا بایــد انجــام دهیــم تولیــد فکــر و نظریــه اســت. یعنــی در کنــار 
این کــه  حاکمیــت بــه وظایــف ذاتــی خــود عمــل مــی کنــد یــک 
عــده ای بایــد در ایــن زمینه هــا فعــال باشــند و در عرصــه اقتصــاد و 
سیاســت و... تولیــد فکــر و نظریــه کننــد. یکــی از مســایل مهــم در 
همیــن جــا مطــرح مــی گــردد و آن مفهــوم شناســی علم دینــی  و 

یادداشتی از فرزاد جهان بین؛

مسایلی برای تامل در حلقات پنج گانه انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی
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شـــت ا د د یا

مناســبات آن بــا علــوم انســانی غربــی اســت.
ــه  ــو در عرص ــت الگ ــر، کاربس ــد فک ــد از تولی ــه بع ــن نکت دومی
ــداد  ــد و امت ــدا کن ــت پی ــر عینی ــن فک ــی ای ــت، یعن ــی اس زندگ
ــم  ــاره نمی توانی ــه  یکب ــت ک ــا اس ــه اینج ــد.. نکت ــی بیاب اجتماع
ــور را  ــم کش ــده می خواه ــن ای ــا ای ــده دارم و ب ــن ای ــم م بگویی
ــه  ــی عقب ــم عظیم ــروطه حج ــنفکران در مش ــم؟  روش اداره کن
تئوریــک از  بلژیــک و فرانســه داشــتند، امــا علمــای مــا هنــوز در 
حــال تولیــد بودنــد و تجربــه حکومتــی نداشــتند. امــا از طرفــی در 
دوران مشــروطه تالش هــای مهمــی شــد و یکــی از خیانت هایــی 
کــه روشــنفکران غربــی کردنــد ایــن بــود کــه ایــن حرکــت را در 
نطفــه خفــه کردنــد. درحالیکــه الگــوی بومــی داشــت از آن تولیــد 
ــم  ــری داری ــه در مهاجــرت صغ ــی ک ــه خام ــد. از عدالت خان می ش
ــود  ــرح می ش ــم مط ــری در ق ــرت کب ــه در مهاج ــی ک ــه مجلس ب
مــی رســیم.اینها زمیــن تــا آســمان بــا هــم فــرق می کنــد. اینجــا 
ــود.  ــن ب ــم دی ــر فه ــی ب ــد و مبتن ــاد پیشــنهاد کردن ســاختار و نه
ــه هــر حــال غــرب  ــد اینهــا رشــد کننــد. ب متأســفانه اجــازه ندادن
نظریــه آمــاده ای داشــت و روی میــز  گذاشــت لــذا بــرای همیــن 
ــی از  ــند یک ــی را بنویس ــون اساس ــد قان ــرار ش ــه ق ــی ک آن تیم
ویژگی هایــش ایــن بــود کــه زبــان بلــد باشــد. چــون می خواســت 

ــد.   ترجمــه کن
ــن  ــد ای ــده ای می دهی ــما ای ــی ش ــه وقت ــت ک ــن اس ــئله ای مس
ایــده بایــد آرام آرام و بــه طــور طبیعــی رشــد کنــد. برخــی از ماهــا 
احســاس می کنیــم کــه اگــر اجــازه بدهنــد مــا می توانیــم کشــور 
ــاره جهــاد ســازندگی  ــری درب ــه نمی توانند.رهب ــم و بقی را اداره کنی
می گوینــد کــه ایــن کار ابتــد از خــود جوانــان شــروع شــد، جوانــان 

ــد. ــن کار را کردن ــد و ای ــوز آمدن ــجو و دانش آم دانش
در ســال ۷۹ گــزارش ایــن حرکــت زیبــا و پرشــکوه بــه مــا رســید 
و منجــر بــه تشــکیل بســیج ســازندگی شــد. ایــن موضــوع دقیقــا 

هماننــد جهــاد ســازندگی در اوایــل انقــالب اســت.
می گوینــد آنجــا هــم ابتــدا جوانــان شــروع کردنــد و خودشــان در 
ــا فرمــان  روســتاها مشــغول خدمتگــذاری شــدند. امــام بزرگــوار ب
بســیج ســازندگی اینهــا را تشــویق کــرد. بــه عبارتــی ایــن الگویــی 
ــدا  ــرد پی ــود و کاربســت خ ــام می ش ــی انج ــک جای ــد ی ــه داری ک
ــاد علی رغــم دشــمنی ها آرام آرام خــود  ــد، بعــد اگــر جــا افت می کن

ــد.  ــاز می کن ــود را ب ــای خ ج
بــه نظــر مــن  کســانی کــه دغدغه منــد هســتند نبایــد 
ــط  ــا فق ــری مســئله م ــر رهب ــه تعبی ــد. ب ــم کنن ــا را گ اولویت ه
انتخابــات نشــود؛ انتخابــات هــم مهــم اســت امــا از آن مهمتــر 
تولیــد فکــر و نظریــه هســت.رهبری اذعــان داشــتند کــه 
ــرانجام  ــه س ــگ ب ــره جن ــه  باالخ ــد ک ــده فرمودن ــه بن ــام ب ام
ــه  ــگ ک ــد. جن ــگاه ها باش ــه دانش ــا ب ــواس ه ــاند، ح می رس
ــه  ــد؟ دغدغ ــئولیت گرفتن ــد مس ــانی رفتن ــه کس ــد چ ــام ش تم
ــارج از  ــه خ ــه ب ــانی ک ــد و کس ــه بودن ــه رفت ــه جبه ــدان ب من
ــئول  ــتند مس ــی برگش ــد و درس خواندند،وقت ــه بودن ــور رفت کش
شــدند. نمی خواهــم بگویــم جبهــه نمی رفتنــد، ولــی بایــد 
حواســمان باشــد کــه یــک عــده ای بایــد در ایــن حوزه هــا وارد 
شــوند. مثــال فــرض کنیــد اگــر کشــور مــا را بــا خــاک یکســان 
ــد  ــانی می خواهن ــه کس ــاختیم چ ــاره س ــه دوب ــردا ک ــد، ف کردن
مســئولیت بگیرنــد؟ بــا چــه تئــوری می خواهیــم جامعــه را اداره 

ــد؟ کنی
ــی  ــم قبل ــد پارادای ــی حاکــم می شــود کــه بتوان ــم زمان هــر پارادای
ــی   ــد نشــان داد کــه تفکــر توســعه غرب را شکســت دهــد. اوال بای
ــه صــورت  ــود را ب ــه خ ــز نتوانســته جامع ــود نی ــد خ ــی در مه حت
موفــق اداره کنــد و علــی رغــم برخــی دســتاوردها ناکامیابــی هــای 
زیــادی ایجــاد کــرده اســت.  امــا از طــرف دیگــر هــم چــه حرفــی 

بــرای گفتــن داریــم؟ 
نمونــه آن انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۹۲ اســت. مــا گاهی 
مــردم را بخاطــر انتخابشــان متهــم می کنیــم! مــردم چــه گناهــی 
ــی  ــر اســاس ارزیاب ــد. ب ــا درســت رای می دهن ــردم اتفاق ــد؟ م دارن
ــد و  ــی می دهن ــخیص نهای ــردم تش ــان، م ــورای نگهب ــه ش اولی
ــا  ــد م ــادل می گوی ــداد ع ــای ح ــال آق ــی مث ــد. وقت رای می دهن

حاضــر هســتیم گرســنه بمانیــم ولــی عــزت داشــته باشــیم، مــردم 
ــه نظــر شــما  ــد؟ ب ــت تاســیس می کنی ــس چــرا دول ــد پ می گوین
ایــن حــرف معقول تــر اســت یــا ایــن حــرف آقــای روحانــی کــه 
ــرخ  ــد و چ ــم بچرخ ــانتریفیوژها ه ــم س ــن کاری می کن ــت م گف
اقتصــاد هــم بچرخــد؟ چــرا مــردم  بایــد به عــزت منهای معیشــت 
ــی،  ــه مدیریت ــال تجرب ــه س ــن هم ــداز ای ــی بع ــد ؟ یعن رأی بدهن
حــرف شــما ایــن اســت کــه مــن عــزت را حفــظ مــی کنــم ولــی 

در مــورد معیشــت فعــال نمــی توانــم کاری انجــام بدهــم؟
مشــکل اساســی جامعــه مــا درحــا حاضــر سیاســت زدگی اســت؛ 
یعنــی هــر مســئله و موضــوع از منظــر سیاســی تحلیــل می شــود 
ــا  ــرد. م ــو شــکل بگی ــه گفت وگ ــد ک ــازه نمی ده ــد اج ــن رون و ای
ــا  ــن مســئله باشــد ت ــر همی ــی پیگی ــم کــه یــک جریان ــاز داری نی

ــود.  ــرف زده ش ــرد و ح ــکل گی ــو ش گفت وگ
ــه  ــد ک ــما می بینی ــق دارم. ش ــل ح ــن کام ــت م ــوان گف  نمی ت
ــک  ــم نزدی ــه ه ــان ب ــان و اصولگرای ــع اصالح طلب ــی مواق خیل
ــوان کــرد  ــن! االن چــه کار می ت ــی همی می شــوند. گفت وگــو یعن
کــه هم رشــد اقتصــادی بــاال بــرود و هــم تــورم پائیــن باشــد؟ چرا 
جمهــوری اســالمی نتوانســته اســت؟ مگــر می شــود یکــی را فدای 
دیگــری کــرد؟ رشــد بــاال و تــورم بــاال داشــت. کنتــرل تــورم پــدر 
رشــد را درآورده اســت. چــه کار بایــد کرد؟چگونــه مــی تــوان هــم 
ــده باشــد.  ــواده، بالن زن شــان اجتماعــی داشــته باشــد و هــم خان
ــه نظــر جــای ایــن مباحــث در دانشــگاه و حــوزه علمیــه اســت  ب
کــه واقعــا روی ایــن بحــث تمرکــز کننــد. دانشــگاه و حــوزه بایــد 
بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگــردد. امــام فرمودنــد منشــا ســعادت 
و شــقاوت یــک ملــت دانشــگاه اســت. رهبــری گفتنــد دانشــگاه 
ــا  ــا دانشــگاه و حــوزه اصــالح نشــود و ت موتــور محرکــه اســت. ت
بازنگردنــد بــه کارهایــی کــه وظیفــه دارنــد انجــام دهنــد، جامعــه 

ــود.  ــالح نمی ش ــا اص م
ــد،  ــرون می آی ــگاه بی ــوزه و دانش ــرد از ح ــن دولت م ــره ای باالخ
ــگاه و  ــبات را در دانش ــر مناس ــد. اگ ــه نمی آی ــازار ک ــه و ب از کوچ
حــوزه اصــالح کنیــم ســرریز ایــن اقــدام در جهــت دولت اســالمی 

خواهــد بــود، ولــو بــا یــک فاصلــه زمانــی هــم باشــد.
ــاه نیســت،  ــط پادش ــوک فق ــم«، مل ــن ملوکه ــی دی ــاس عل  »الن
ــه تعبیــر رهبــری »ملــوک« شــامل نخبــگان جامعــه می شــود.  ب
ــذا  ــد. ل ــه می آی ــه جامع ــه ب ــت ک ــگان اس ــری نخب ــرریز فک س
جمع بنــدی بنــده ایــن اســت چیــزی کــه در ایــن میــان می توانــد 

ــه مــا کمــک کنــد اصــالح دانشــگاه و حــوزه اســت. ب
شگفتا، آیا خالفت با رفاقت و خویشی هم می شود؟

چنانچــه در تبییــن مرحلــه دولــت اســالمی بیــان شــد دو موضــوع 
دولتمــرد تــراز و نیــز نــرم افــزار اداره کشــور، اصلــی تریــن 
ــه  ــراز ب ــا دولتمــرد ت ــاط ب ــه اســت.در ارتب ــن مرحل ــات ای موضوع

ــود. ــی ش ــاره م ــی اش ــش سیاس ــت در گزین ــوع عدال موض
آنچه در گزینش سیاسی مد نظر است آنکه:

الــف- فرآینــد ســازمانی بــه جــای گزینــش 
: شــخصی

آیــا گزینشــها، جــذب و بــه کارگیریهــا در یــک فرآینــد ســازمانی 
ــط  ــناختها و رواب ــاس ش ــر اس ــه ب ــا آنک ــرد و ی ــی گی ــورت م ص

ــت؟ ــخصی اس ش
علی )ع( در این خصوص می فرمایند:

در کار کارگزارانــت بنگــر و پــس از آزمایــش بــه کارشــان برگمــار 
ــه  ــی  مشــورت دیگــران ب ــا . و ب ــا آنه ــه ســبب دوســتی ب ــه ب ، ن
ــران  ــردن و از دیگ ــود کار ک ــه رأی خ ــرا ب ــار ، زی ــان مگم کارش
مشــورت نخواســتن ، گونــه  ای از ســتم و خیانــت اســت . کارگزاران 
ــا  ــت و حی ــه اهــل تجرب ــان گروهــی بجــوی ک شایســته را در می
ــابقه  ای  ــالم س ــه در اس ــا ک ــح ، آنه ــای صال ــتند و از خاندانه هس

ــد . ــن دارن دیری
پیامبــر خــدا نیــز)ص(  در ایــن خصــوص فرموده انــد: »هــر کــس از 
میــان گروهــی یکــی را بــه کار بگمــارد؛  در حالــی کــه فــردی بهتر 
از او کــه بیشــتر مــورد پســند خداســت در میــان آنــان وجود داشــته 
ــزان  ــرده اســت« )می ــت ک ــان خیان ــر و مومن ــه خدا، پیامب باشــد، ب

الحکمــه، ج 10، ص ۷41(

ب- ویژگیهــای اکتســابی بــه جــای ویژگیهــای 
انتســابی:

آیــا در گزینشــها، ویژگیهــای اکتســابی مدنظــر اســت و یــا 
ویژگیهــای انتســابی و خاســتگاه طبقاتــی؟

علی )ع( در این خصوص می فرمایند:
»ال تقبلــن فــی اســتعمال عمالــک و امرائــک اال شــفاعه الکفایــه 

ــه « .  واالمان
در بــه کار گماشــتن عامــل و کارگــزار، هیــچ توصیــه ای را مپذیــر و 

تنهــا لیاقــت و امانــت داری را مدنظــر داشــته بــاش.

ویژگیهای الزم جهت احراز مناصب حکومتی .

1- باور به گفتمان خودی:
کســی کــه در مســند مســئولیت در نظــام اســالمی قــرار مــی گیرد 
مــی بایــد تعلــق خاطــر فکــری و قلبــی کامــل بــه گفتمــان خودی 
داشــته باشــد و هــم از حیــث نظــری و هــم از حیــث قلبــی و نیــز 
ــته باشــد.علی)ع( در  ــب دشــمن نداش ــه رقی ــاری وابســتگی ب رفت

بیانــی زیبــا در ایــن خصــوص بــه مالــک مــی نویســند:
ــش  ــدکاران پی ــر ب ــه وزی ــری اســت ک ــو ، وزی ــران ت ــن وزی بدتری
ــان  ــه این ــادا ک ــوده اســت و شــریک گناهــان ایشــان . مب ــو ب از ت
همــراز و همــدم تــو شــوند ، زیــرا یــاور گناهــکاران و مددکار ســتم 
پیشــگان بوده انــد . در حالــی کــه ، تــو می توانــی بهتریــن جانشــین 
ــی  ــه و کاردان ــه در رأی و اندیش ــانی ک ــی از کس ــان بیاب را برایش
هماننــد ایشــان باشــند ولــی بــار گناهــی چــون بــار گنــاه آنــان بــر 
دوش ندارنــد ، از کســانی کــه ســتمگری را در ســتمش و بزهکاری 
را در بزهــش یــاری نکــرده باشــند . رنــج اینــان بــر تــو کمتر اســت 
و یاریشــان بهتــر و مهربانیشــان بیشــتر و دوستیشــان بــا غیــر تــو 
کمتــر اســت . اینــان را در خلــوت و جلــوت بــه دوســتی برگزیــن 

.)نامــه 53(

2-  علم و دانش در خصوص حوزه مسئولیت
در حدیثــی بســیار مهــم از امــام صــادق)ع( نقــل شــده اســت کــه 
ــن  ــه خائ ــه کار را ب ــد ک ــرق نمی کن ــن ف ــر م ــد:«از نظ فرموده ان
واگــذار کنــم یــا بــه ناشــی و نــا وارد.«!)تحــف العقــول، ص 3۶۷(.

3- تجربه کاری:
ــه  ــزوم تجرب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــتر ب ــک اش ــه مال ــه ب ــی)ع( در نام عل

ــد: ــی فرماین ــور م ــدی در ام من
افــراد بــا تجربــه را بــه عنــوان کارگــزار انتخــاب نما)نهــج البالغــه، 

نامــه 53(
و نیز فرمودند:

ــت و  ــگ  و هــر کاری از صالب ــرد را در جن ــر م »رای و اندیشــه پی
ــوان بیشــتر دوســت دارم«)حکمــت 83( دالوری ج

4- سعه صدر:
آلــه الرئاســه ِســَعُه الَصــدر )نهــج البالغــه، کلمــات قصــار، شــماره 

.)1۷۶

5-  شجاعت :
ــو کســانی باشــند کــه ســخن  ــران ت ــد کــه برگزیده تریــن وزی بای
حــق بــر زبــان آرنــد ، هــر چنــد ، حــق تلــخ باشــد و در کارهایــی 
کــه خداونــد بــر دوســتانش نمی پســندد کمتــر تــو را یــاری کننــد 
، هــر چنــد ، کــه ایــن ســخنان و کارهــا تــو را ناخــوش آیــد .)نامــه 

)53
ویژگیهای الزم جهت احراز مناصب حکومتی .

6- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی:
امیرالمومنین علی)ع( چنین سفارش کرده اند: 

ــه،ج 8, ص  ــالن)میزان الحکم ــی کس ــورک عل ــی ام ــکل ف ال تت
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شـــت ا د د یا

)3۹3
»در کارهای خود بر افراد سست و تنبل تکیه مکن« 

ایشــان در نامــه ۶1 ضمــن توبیــخ کمیــل بــن زیــاد کــه فرمانــدار 
منطقــه »هیــت« بود بــه خاطــر سســتی در انجــام وظایــف محوله 

بــه وی نوشــتند:
ــادن مســوولیت  ــه ســبب وانه ــی ب ــاد نخع ــل پســر زی ــه کمی »ب
ــد ،  ــا بع ــاراج قرقیســا ام ــه ت ــن ب ــر دشــمن و پرداخت خــود در براب
بی گمــان ایــن روش کــه مــرد ماموریــت و مســوولیت خویــش را 
تبــاه کنــد و درگیــر کاری دیگــر شــود کــه مســوولیت آن را نــدارد ، 
ســند ناتوانــی بــه شــمار آیــد و بیان گــر اندیشــه ای ویران گر باشــد.
اقــدام تــو بــه تــاراج قرقیســا و وانهــادن مرزهایــی که مســوولیتش 
را بــه تــو ســپرده بودیــم ، در حالــی کــه بــرای دفــاع از آن نقــاط و 
رانــدن دشــمن ، در آن جــا نیرویــی نبــود ، جــز پراکندگــی اندیشــه 
نباشــد . مســلم اســت کــه تــو بــا ایــن کار دشــمانت را پلی شــده ای 
ــتوار  ــانه هایی نااس ــا ش ــد ، ب ــتانت را فرصــت یابن ــاراج دوس ــه ت ک
ــدی  ــرزی را فروبن ــه ی م ــه رخن ــی آن ک ــی بی شــکوه ، ب و پیرامون
ــاز شــهروندانت را  ــه نی ــا شــوکت دشــمن را در هــم بشــکنی ، ن ی
ــور  ــخی در خ ــش را پاس ــده خوی ــار فرمان ــه انتظ ــرآورده ای و ن ب

. داده ای 

7- ساده زیستی:
ُروا  ــِۀ اَلَْعــْدِل أَْن ُیَقدِّ َ تََعالـَـی َفــَرَض َعلـَـی أَئِمَّ علــی )ع( فرمــود:إِنَّ اهلَلَّ
ــَغ بِالَْفِقیــِر َفْقــُرُه .خداونــد بــر  ــاَل َیَتَبیَّ ــاِس َکْی ــِۀ اَلنَّ أَنُْفَســُهْم بَِضَعَف
پیشــوایان دادگــر مقــرر فرمــوده کــه خــود را در معیشــت بــا مــردم 
ــه هیجــان  ــی ب ــج بینوای ــا بینوایــی را رن ــد ت ــر دارن تنگدســت براب

نیــاورد و موجــب هالکتــش گــردد . 
ــۀ  ــی ائم ــی فرمایند:ولکــن یجــب عل ــز م ــارت دیگــری نی در عب
الحــق ان یعتــدوا انفســهم مــن ضعفــۀ النــاس لئــال یطغــی الفقیــر 

ــره« فق
ــز  ــان عاج ــد مردم ــام مانن ــت در طع ــق الزم اس ــان ح ــر امام ب
ــر  ــود، - ه ــراء نش ــان فق ــث طغی ــر باع ــا فق ــند ت ــف باش و ضعی
وقــت فقــر بــه آنهــا فشــار آورد بگوینــد: بــر مــا چــه بــاک ســفره 

ــت. ــد ماس ــز مانن ــن نی امیرالمؤمنی
از ایــن عبــارات بــه وضــوح بــه دســت مــی آیــد که ســاده زیســتی 

نــه یــک امــر مســتحبی و فضیلــت بلکــه یــک واجب اســت.
ــا نیســت کــه نمــی  ــن معن ــه ای ــن ســخنان ب ــر ای ــه نظــر حقی ب
تــوان از میــان طبقــه متمــول، بــه انتخــاب دولتمــرد دســت زد امــا 
بــی شــک در مقــام تصــدی مســئولیت، فــرد مســئول بایــد ســطح 
زندگــی خــود را بــا زندگــی طبقــه پاییــن جامعــه هماهنــگ کنــد 
و بــه نظــرم ایــن یکــی از شــروط پذیــرش مســئولیت بایــد بایــد 

باشــد.

8- فروتنی در مقابل مردم
همچنیــن در عهدنامــه شــان بــه محمدبــن ابــی بکــر، زمانــی کــه 
ــه  ــوص ب ــن خص ــرد در ای ــوب ک ــر منص ــت مص ــه والی وی را ب

ــوان یــک دســتور نوشــتند: عن
ــْم  ــْط لَُه ــَک َو اُبُْس ــْم َجانَِب ــْن لَُه ِ ــَک َو أَل ــْم َجَناَح ــْض لَُه فاْخِف
ــا ایشــان فروتــن بــاش و نرمخــوی و  َوْجَهَک)همــان، نامــه ۲۷( ب

ــاده رو . گش
گوینــد هنگامــی کــه از صفیــن بــاز گردیــد و وارد کوفــه شــد بــر 
شــبامیان گذشــت ، صــدای گریــه زنانشــان را بــر کشــتگان نبــرد 
صفیــن شــنید . در ایــن حــال ، حــرب بــن شــر حبیــل شــبامی ، که 
از بــزرگان قــوم خــود بــود ، بــه ســوی او آمــد . امــام بــه او فرمــود : 
ــرا  ــده اند . چ ــره ش ــما چی ــر ش ــما ب ــان ش ــنوم زن ــه می ش چنانک

ــد ؟  ــی نمی کنی ــه و زاری نه ــان را از نال آن
حــرب همــراه او بــه راه افتــاد . علــی ) ع ( ســواره بــود و او پیــاده . 

پــس بــه او فرمــود : 
ــب  ــی موج ــون من ــی در رکاب چ ــون توی ــن چ ــرد ، پیاده رفت بازگ

ــان شــود .  ــت و خــواری مؤمن ــی و مذل ــب وال فری
ــٌۀ  ــی َو َمَذلَّ ِ ــٌۀ لِلَْوال ــی ِفْتَن ــَع ِمْثلِ ــَک َم ــَی ِمْثلِ ــإِنَّ َمْش ــْع َف ...اْرِج

لِلُْمْؤِمِن)نهــج البالغــه، کلمــات قصــار، 3۲۲(
الزم بــه ذکــر اســت کــه حاکــم مــی بایــد در مقابــل مــردم فروتن 

باشــد و نــه در مقابل دشــمنان.

9- مشورت 
علــی )ع( در عهدنامــه خویــش بــه مالــک اشــتر در ایــن خصــوص 
ــا دانشــمندان فــراوان گفتگــو کــن و  ــد: ب ــه ایشــان مــی فرماین ب
بــا حکیمــان فــراوان بحــث کــن کــه مایــه ی آبادانــی و اصــالح 

شــهرها و برقــراری نظــم و قانــون اســت.

10- حسن تدبیر:
ــران  ــداران و مدی ــرای زمام ــروری ب ــاری ض ــر معی ــن تدبی حس
می باشــد. هیــچ مدیریتــی نمی توانــد بــدون تدبیــر درســت راه بــه 
جایــی ببــرد و هــر جــا کــه نابســامانی و تباهــی مشــاهده می شــود 
ــًا  ــد و اساس ــا برآم ــری در آنج ــی بی تدبی ــتجوی نوع ــد در جس بای
ــن عوامــل فروپاشــی ســازمان ها و دولت هــا ســوءتدبیر  از مهمتری
ــز دلیــل برگشــت  ــان امیرالمومنیــن)ع(: »چهــار چی ــه بی اســت. ب
)روزگار و اوضــاع و احــوال دولت هــا و حکومت هاســت(، بــدی 
تدبیــر و زشــتی تبذیــر و کمــی عبــرت گرفتــن و بســیاری مغــرور 

ــدن« ش

11- سعه صدر:
ــراز و  ــا ف ــور ب ــدر ام ــه در مص ــد ک ــد بدان ــالمی بای ــر اس مدی
نشــیب های گوناگونــی مواجــه بــوده و بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف، ســختی های فــراوان در پیــش دارد و اگــر حوصلــه، 
ــارهای  ــر فش ــازد در اث ــود نس ــالح خ ــی را س ــاری و بلندهمت بردب
جانبــی و پیشــامدهای ناگوار حــرکات غیرمترقبــه ای از خود نشــان 
می دهــد کــه بعضــاً اعتبــار مدیریــت و مســئولیت او را زیــر ســئوال 
ــرد. ســعۀ صدر آنقــدر مهــم اســت کــه حضــرت علــی)ع( آن  می ب

ــد:  ــت می دانن ــزار حکوم را اب
آله الرئاسه ِسَعُه الَصدر )نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 1۷۶(.

12- قاطعیت:
اگــر رهبــران دینــی در مقابــل مشــکالت، سرزنشــها و جوســازی 
هــا تســلیم شــده واحســاس تــرس مــی کردنــد؛ هیچــگاه در ایفای 
رســالت عظیــم خویــش موفــق نمــی شــدند.حضرت درخصــوص 

قاطعیــت خــود فرمــود:
ــا  ــرکوبی آنه ــکار و س ــه در پی ــوگند، ک ــم س ــان خویش ــه ج ب
کــه بــا حــق ســتیز کننــد و درمانــدن گمراهــی همچنــان پــای 
بفشــارند، کــم تریــن نرمــش و ســازش نخواهــم داشــت. پــس، 
ــدای  ــه خ ــدای ب ــید و از خ ــزگار باش ــدای پرهی ــدگان خ ای بن

ــه ۲4( ــد. )خطب ــاه بری پن
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شـــت ا د د یا

تلقــی مشــهوری وجــود دارد مبنــی بــر این که علــم و فلســفه نمی 
تواننــد بــا یکدیگــر نســبت داشــته باشــند از آن جایــی که علــم نام 
انــگار بــوده و فلســفه ذات انــگار اســت. اســاس فلســفه ســخن از 
ماهیــت موجــودات اســت در حالــی کــه اســاس پژوهــش علمــی 
ســخن از ذات نیســت و اساســا علم بــا ذات موجــودات کاری ندارد و 

صرفــا بــه ســاحت پدیــداری موجــودات نظــر دارد و ... .
امـا ایـن تلقی تـا چه حـد بلحـاظ تاریخـی قابل اسـتناد می باشـد؟ 
البتـه که حـوزه ی فلسـفه و قلمرو پژوهشـی علـم جدیـد را نباید با 
یکدیگـر خلط کنیـم ولی تفـاوت این دو دال بر تخالفشـان نیسـت. 
بلکـه ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگرنـد بدیـن معنا که علم فلسـفه 
نیسـت ولـی در زمین فلسـفه بوجـود آمده اسـت و براسـاس همین 
مبنـا رشـد مـی یابـد. بنیادهـای علم جدیـد تماما فلسـفی اسـت و 
بیکـن و گالیلـه و دکارت هـر سـه فیلسـوفانی بودنـد که بنیـاد علم 
جدیـد را بـا تفکـر فلسـفی خـود بنـا نهـاده انـد. در ادوار دیگـر هم 
فلسـفه نه فقـط در برابـر علم بـوده نبـوده بلکـه دو مقام فیلسـوف 
و عالـم در وجـود یـک شـخص جمـع مـی شـده اسـت. افالطـون 
وارسـطو عالوه بـر مباحث فلسـفی به مباحـث ریاضـی و طبیعیات 

نیـز توجـه داشـته اند. 
ــوده  ــر ب ــراه یکدیگ ــم هم ــفه و عل ــز فلس ــالمی نی در دوره ی اس
انــد. کســی ماننــد محمدبــن زکریــای رازی، فیلســوف، پزشــک و 
کیمیایــی بــزرگ بــود. ابــن ســینا نیزکــه نــام کتــاب طــب خــود را 
قانــون و کتــاب فلســفی اش را شــفا گذاشــت مــی خواســت بگوید 
کــه اصل و اســاس علــم، فلســفه اســت. در دو هــزار و پانصد ســال 
اخیــر هــر کجــا فلســفه وجــود داشــته نــه تنهــا زمینــه ی پژوهش 
علمــی محــدود نگردیــده اســت بلکــه رونــق و افــول تمــدن هــا 
بــا رونــق و افــول فلســفه مــالزم بــوده اســت. ایدئولــوژی نیــز بــا 
ــم و فلســفه نســبت دارد. امــا اشــتباهی کــه در اینجــا ممکــن  عل
ــطه ی  ــوژی بواس ــی از ایدئول ــتباه در تلق ــد، اش ــود آی ــت بوج اس
ــا علــم مــی باشــد. علــم و ایدئولــوژی یکــی  یکــی دانســتن آن ب
نیســتند. نــه علــم از دل ایدئولــوژی بــر مــی آیــد و نــه ایدئولــوژی 
ــکار کــرد  از دل علــم. امــا نمــی تــوان نســبت میــان ایــن دو را ان
زیــرا بســیار ی از ایدئولــوژی هــا خــود را مســتند بــه تئــوری هــای 
علمــی کــرده انــد و بســیاری از مداخــالت ایدئولوژیــک بــر رونــد 
رشــد علــم تاثیرگذار بــوده اســت. بنابرایــن ایــن دو چــون دو رودی 

هســتند کــه سرچشــمه شــان از فلســفه مــی باشــد. 

و امــا نســبت مــا بــا علــم بــه چــه شــکل اســت و ایــن نســبت تــا 
چــه حــد در ارتبــاط بــا فلســفه ی جدیــد مــی باشــد. در برخــورد بــا 
علــم جدیــد مــا اســیر دو نــوع ایدئولــوژی شــدیم. نــوع شــماره ی 
یــک- توهــم فهــم علــم جدیــد در فضــای دانشــگاهی بــود. ایــن 
کــه علــم جدیــد خصلتــی جهــان شــمول داشــته اســت و مــا مــی 
توانیــم بــدون توجــه بــه بنیادهــای فلســفی ایــن علــوم بــه اخــذ 
ــه  آن هــا اقــدام کــرده و در جهــت رشدشــان گام هــا برداریــم و ب
خیــال خــام خــود ایــن گونــه، َعلـَـم تمــدن چندیــن هــزار ســاله ی 
همیشــه ســرافراز ایرانــی را در حــوزه ی علــم نیــز برافراشــته کنیم 
و از عقــب ماندگــی و توســعه نیافتگــی بــه توســعه برســیم. در واقع 
آرمــان توســعه )بــه معنــی نــازل کلمــه!( همچــون حجابــی بــرای 
فهــم عمیــق مــان از علــم جدیــد شــد و نــه تنهــا علــم جدیــد را 
در مبانــی آن ندیدیــم بلکــه زبــان بــه نکوهش و تمســخر کســانی 
گشــودیم کــه بدنبــال فهــم عمیــق از علــم و مواجهه ای فلســفی و 

تمدنــی بــا آن بــوده انــد.
علمــی را کــه همچــون کاالیــی وارداتــی وارد شــده بــود را بــا حفظ 
فرمــت بســته بنــدی شــده ی آن حفــظ کردیم طــوری کــه از خود 
ــر فــارغ از ارزش تــر!، از مارکــس  دورکیــم پوزیتیویســت تــر، از وب
مارکسیســتر و  از ...، ... تــر شــدیم. ایــن ایدئولــوژی کــه مــی تــوان 
آن را علــم زدگــی نامیــد یکــی از موانــع اصلــی تحــول در فضــای 
علمــی در راســتای حــل شــکاف موجــود میــان دانشــگاه و جامعــه 
ــوده اســت. تلقــی ای کــه هنــوز در ســطح دانشــگاه  و فرهنــگ ب
هــای کشــور موجــود اســت و هــر نــوع تفکــر فلســفی پیرامــون 
علــم را مــرادف فلســفه بافــی دانســته و طالبــان ایــن نــوع تفکــر را 
ارجــاع بــه بخــش فلســفه واقــع در دانشــکده ی ادبیــات مــی دهد! 
در حالــی کــه در دانشــگاه هــای اروپایــی و آمریکایــی دانشــجویی 
کــه فلســفه ندانــد بــی ســواد تلقــی مــی شــود نحــوه ی برخــورد 
مــا بــا فلســفه ی جدیــد و نســبت آن بــا علــم جدیــد در دانشــگاه 
هایمــان بدیــن شــکل بــوده اســت و اگــر بازنگــری جــدی در ایــن 
ــد انجــام نشــود حاصــل ایــن علــم نافهمــی تشــدید شــکاف  رون
میــان علــم جدیــد و جامعــه و تشــدید نافهمــی از علــم خواهــد بود!
نــوع شــماره ی دو- برخــوردی صرفا سیاســی بــا مقولــه ی تفکر و 
علــم جدیــد مــی باشــد. این تصــور کــه ظهــور و رشــد علــم جدید 
ــای  ــزی ه ــه ری ــا و برنام ــذاری ه ــت گ ــی از سیاس ــا ناش را صرف
آگاهانــه و متعمدانــه افــرادی شــرور بــا اهدافی شــوم بدانیــم که در 

راســتای ایجــاد علــم جدیــد اقــدام کــرده انــد و یــا ایــن کــه علــم 
ــم و راه حــل  ــد کنی ــش نق ــم بودن ــدون مناقشــه در عل ــد را ب جدی
ــم و فرهنــگ و جامعــه مــان را  ــی نســبتی عل خــروج از بحــران ب
ــم  ــم اســالمی بدانی ــذاری در عرصــه ی عل ــا در سیاســت گ صرف
ایــن نیــز ناشــی از عــدم توجــه بــه عمــق فلســفی علــم جدیــد می 
باشــد. علــم همچــون نهالــی اســت کــه در بســتر شــرایط فکــری 
ــن تفکــر  ــا ای و شــرایط سیاســی، اجتماعــی و ... کــه در نســبت ب
شــکل گرفتــه، شــکل مــی پذیــرد و همچــون پــروژه ای نیســت 
کــه بتــوان آن را بواســطه ی اراده ی سیاســتمداران مدیریــت نمود. 
ــتوانه ی  ــود پش ــدون وج ــم ب ــه ی عل ــذاری در عرص ــت گ سیاس
فلســفی و نظــری امــکان پذیــر نبــوده و نــه تنهــا مــا را بــه علــم 
نمــی رســاند بلکــه از آن فرســنگ هــا دورتــر کــرده و مــا را بازیچه 

ی دســت هــای کــور قــدرت مــی نمایــد. 
ــی رکــود و ســکون فضــای  ــوژی عامــل اصل ــوع ایدئول ــن دو ن ای
علمــی مــی باشــد. امــا ایــن هــا بــه معنــی بــی نســبتی علــم بــا 
سیاســت نخواهــد بــود. علــم بــدون حمایــت مــادی بوجــود نمــی 
آیــد. همــان طــور که علــم زمانــی کــه وارد شــد )در کنــار کاالهای 
دیگــر( بــا دســتان قــدرت وارد ایــران شــد. تاســیس دانشــگاه های 
ایــن مــرز و بــوم همــه محصــول دســتان قــدرت بــود. محصــول 
ــر در  ــه تغیی ــر گون ــود! ه ــذاران ب ــت گ ــذاری سیاس ــت گ سیاس
فضــای علمــی کشــور در راســتای رســیدن بــه فهــم عمیــق تــر 
علــم نیــز بــا توجــه بــه ضــرورت وجــود روشــمندی متمایــز علمی، 
نیازمنــد حمایــت سیاســی اســت همــان طــور کــه برتــری مکاتــب 
جامعــه شــناختی کارکــردی و چنــد دهــه بــی توجهــی بــه نظریات 
ــای  ــام ه ــا نظ ــبت ب ــوان در نس ــی ت ــوح م ــه وض ــس را ب مارک

سیاســی کشــورهای حامــی ایــن نــوع نــگاه دیــد. 
امــا حمایــت سیاســی بــا اطاعــت کورکورانــه ی علــم از سیاســت 
و قــدرت یکــی نخواهــد بــود و برعکــس چیــزی کــه معمــوال در 
ــم منهــای فلســفه  ــت عل ــظ قرائ ــه حف ــدان ب ــه من ــات عالق ادبی
ــم مبتنــی  ــد گفــت هــر چنــد عل ــده مــی شــود. در نهایــت بای دی
ــا یکدیگــر نســبت  ــوژی سیاســی نیســت امــا ایــن دو ب ــر ایدئول ب
ــوژی هــر  ــم و ایدئول ــی اینســت کــه عل ــه ی اصل ــا نکت ــد ام دارن
دو از آبشــخور فلســفه ســیراب مــی گردنــد و تــا فلســفه ای نباشــد 
ــه  ــود و ن ــد ب ــی خواه ــه علم ــود آورد ن ــوم را بوج ــی عل ــه مبان ک

ــوژی ای... ایدئول
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شـــت ا د د یا

ــعه  ــی توس ــات اساس ــالم و موضوع ــن اس ــن دی ــردم بی ــر م اکث
اقتصــادی و اجتماعــی ارتباطــی را مشــاهده نمی کننــد و اگــر هــم 
ببیننــد اغلــب آن را مانــع، حتــی نیــروی انحطاطــی در پیشــرفت 
جوامــع مســلمان در نظــر می گیرنــد. در دهه هــای گذشــته 
ــاددان  ــناس و اقتص ــلمان جامعه ش ــمندان مس ــای دانش تالش ه
ــر از  ــالمی« فرات ــاد اس ــجم »اقتص ــته منس ــعه رش ــرای توس ب
ــر از  ــرف نظ ــت و ص ــه اس ــک نرفت ــان آکادمی ــف در جه تعاری
اســتثناء ســاختن مشــروط بانکــداری اســالمی تأثیــر جــدی بــر 
سیاســت گذاران و عمــوم مــردم بــر جــای نگذاشــته اســت. اخیــرا 
ــرای توســعه  ــل اســالمی ب ــم اصی ــال پارادای ــه دنب مســلمانان ب
ــتر از  ــا بیش ــور آنه ــت وجوی پرش ــد. جس ــوده ان ــود ب ــع خ جوام
ــت.  ــاز راه اس ــوز در آغ ــت و هن ــر نیس ــه اخی ــد ده ــات چن اقدام
ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــدک در رس ــی ان ــم تالش ــتار ه ــن نوش ای
اســت. تاکنــون بیــن تصویــر انســان بــه صــورت کلــی در قــرآن 
ــه جوامــع مســلمان نقصــان  ــج حاصل و توســعه اجتماعــی و نتای
علمــی فاحشــی دیــده می شــود. مــا تــالش مــی کنیــم بصیــرت 
ــام فراچارچــوب  ــا ن ــه از آن ب ــر کشــیم ک ــه تصوی ــی ای را ب قرآن

ــم. ــاد می کنی ی
بــا تجربــه جامعــه ابتدایی ســازماندهی شــده توســط پیامبــر)ص( 
ــه در  ــر جــای گرفت ــده انســانی تصوی ــن دریافــت کنن ـ کامل تری
فراچارچــوبـ  و انســانی کــه اهــداف قــرآن بــرای بشــریت را بــه 
خوبــی فهــم نمــود مــا مــدل آرمانــی را شناســایی می کنیــم. در 
جایــی کــه فراچارچــوب بــرای کل بشــر بــه طــور مطلــق و همــه 
ــی  ــدل آرمان ــه کار بســتن دارد، م ــت ب ــا قابلی ــا و مکان ه زمان ه
ــه عملیاتــی شــده اســت کــه شــرایط واقعــی و  یــک طــرح اولی
شــیوه تجربــی جوامــع خاصــی را تشــریح مــی ســازد. هــر مســیر 
ــد  ــالم بای ــام اس ــه ن ــا و ب ــر کج ــده ای در ه ــال ش ــعه دنب توس
جوهــره ایــن مــدل آرمانــی را دربرداشــته باشــد. بــه اضافــه اینکه 
فراچارچــوب و مــدل آرمانــی، پارادایــم اســالمی را نمایندگــی می 
کننــد. بــه عبــارت ایــن نوشــتار کوتــاه تــالش ناچیــز بــرای فهــم 

یــک آیــه از قــرآن اســت کــه در آن خالــق جهــان شــرایط الزم و 
کافــی برای توســعه جامــع جوامع انســانی را مشــخص می ســازد. 
در آیــه ۹۶ســوره اعــراف آمــده اگــر افــراد جامعــه مطیــع قوانیــن 
الهــی باشــند و تقــوا در پیــش گیرنــد جامعــه انســانی مکانیســم 
ــردی و چــه  ــه شــکل ف ــرای توســعه کامــل چــه ب ــی]1[ ب درون
جمعــی خواهــد یافــت.]۲[ امــروزه نظریــه هــای توســعه، قواعــد 
عملــی ای را در جوامــع بــه عنــوان ســاختار نهــادی مــورد توجــه 
قــرار مــی دهنــد کــه مســیر پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی را 

ــد. ــزی می کنن ــی ری پ
تکامــل مفهــوم توســعه در غــرب کامل تریــن شــکل در اندیشــه 
ــرای  ــه شــاخصی ب ــه دســت آورده اســت ک ــی توســعه را ب کنون
ــا  ــا ب ــازد. م ــی س ــم م ــالم فراه ــرگاه اس ــعه از نظ ــوم توس مفه
ارائــه چارچــوب بنیادیــن دیــدگاه اســالم دربــاره توســط انســانی 
آغــاز می کنیــم و در ادامــه دیــدگاه قــرآن در خصــوص توســعه و 
شــرایط الزم بــرای پیشــرفت انســان بــه شــکل فــردی و گروهی 
ــوب  ــا فراچارچ ــا آنچــه را م ــدگاه ه ــن دی ــم. ای ــرح می دهی را ش
ــا کــه ایــن اهــداف  ــه ایــن معن ــد. ب ــم وصــف می کنن ــده ای نامی
مشــخص مفصل بنــدی شــد بــا انطبــاق و پای بنــدی بــه 
قواعــد نهــادی رفتــار و ویژگی هــای قهرآمیــز آن، کــه در قــرآن 
مشــخص شــده اســت حاصــل خواهــد شــد. همچنیــن بــه گفتار 
و ســنت پیامبــر)ص( کســی کــه ســاختار نهادی مشــخص شــده 
ــا  ــد. م ــد ش ــاع داده خواه ــرد، ارج ــرا ک ــه اج ــرآن را در مدین در ق
ایــن چارچــوب را مــدل آرمانــی نام گــذاری کرده ایــم. ایــن 
قالــب ارجــاع نهایــی بــرای اجــرای فراچارچــوب اســت و اصــوال 
کاربــرد و اجــرای فراچارچــوب بــه وســیله موجــود انســانی صورت 
ــی  ــه خوب ــا، جوهــر و اهــداف آن را ب ــرد؛ کســی کــه معن می پذی
درک کــرده اســت. یــک جنبــه مهــم مــدل آرمانــی ایــن اســت 
کــه شــرایط توســعه مشــخص شــده در قــرآن را عملیاتــی و تــا 
ــا  ــه ت ــا( را ک ــوب قواعد)نهاده ــاخت. فراچارچ ــی س ــدی بوم ح
ــی  ــدل آرمان ــازد. م ــخص می س ــتند مش ــی هس ــدی انتزاع ح

ــدی  ــد را مفصل بن ــن قواع ــی ای ــب عملیات ــر قال ــرف دیگ از ط
ــر کــه شــرایط  ــد. فراچارچــوب قواعــد انتزاعــی تغییرناپذی می کن
الزم بــرای حصــول بــه مجموعــه مشــخصی از اهــداف را شــکل 

می دهنــد، مشــخص می ســازد.
مــدل آرمانــی شــرح می دهــد چگونــه ایــن قواعــد انتزاعــی بــه 
دســت موجــود انســانی که فقــط و تنهــا دریافــت کننده مســتقیم 
ــدل  ــدند. م ــی ش ــانی عملیات ــه انس ــود در جامع ــوب ب فراچارچ
آرمانــی طــرح اولیــه فراچارچــوب اســت و قواعــد تغییرناپذیــرش 
ـ مجموعــه ای از قواعــد ثابــت دربــاره عوامــل موقــت یــا فضایــی 
ـ را شــامل می شــود. عملیاتــی کــردن فراچارچــوب و مــدل 
ــالمی را  ــدل اس ــخص، م ــان مش ــا زم ــا ی ــک فض ــی در ی آرمان
ــن  ــام جهان شــمول ای ــن ع شــکل می دهــد. فراچارچــوب، قوانی
ــر  ــه ب ــی ک ــدل آرمان ــازد. م ــخص می س ــاری را مش ــد رفت قواع
مبنــای تجربــه زندگــی پیامبــر)ص( بنــا شــده اســت قواعد عــام و 
خــاص رفتــار را مشــخص می ســازد و جامعــه انســانی مبتنــی بــر 
قواعــد تغییرناپذیــر فراچارچــوب را شــکل می دهــد. مــدل آرمانــی 
ــا  ــا و مکان ه ــه زمان ه ــه در هم ــت ک ــدی اس ــده قواع دربردارن

ــد. ــرد دارن کارب
ــع  ــات را وض ــا مالی ــت زکات ی ــوب پرداخ ــال فراچارچ ــرای مث ب
می کنــد امــا میــزان آن را مشــخص نمی کنــد؛ در حالــی 
ــالیانه  ــورت س ــه ص ــد ب ــزان ۲/5 درص ــی می ــدل آرمان ــه م ک
را مشــخص می ســازد. ایــن قاعــده جهان شــمول مــدل 
آرمانــی اســت. همچنیــن قواعــدی در مــدل آرمانــی وجــود دارد 
ــل  ــه جــرح و تعدی ــاز ب کــه خــاص زمــان و مــکان هســتند و نی
ــظ  ــده حف ــک قاع ــه روح ی ــی ک ــن اســاس در حال ــر ای ــد. ب دارن
ــتند  ــکان هس ــان و م ــی زم ــیوه عمل ــا ش ــق ب ــود، مطاب می ش
ــن اســاس در حالی کــه  ــر ای ــد. ب ــل دارن ــه جــرح و تعدی ــاز ب و نی
ــی  ــیوه عمل ــا ش ــق ب ــود، مطاب ــی ش ــظ م ــده حف ــک قاع روح ی
ــر)ص(  ــال پیامب ــرای مث ــردد. ب ــردی می گ ــکان کارب ــان و م زم
حکــم کــرد کــه دالالن و تاجــران نمــی تواننــد کاروان هایــی کــه 

یادداشتی از عباس میرآخور:

پارادایم اصیل اسالمی برای توسعه
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شـــت ا د د یا

مــواد غذایــی بــرای بــازار می آورنــد در خــارج از شــهر مالقــات و 
ــد  ــور بودن ــا مجب ــد. کاروان ه ــداری کنن ــان را خری مال التجاره ش
ــد.  ــازه بگیرن ــازار اج ــه ب ــرای ورود ب ــل از ورود کاالهایشــان ب قب
ایــن قاعــده مشــخصا مشــمول زمــان و مــکان ارجــاع می گــردد. 
ــه  ــدم مداخل ــمول ع ــده جهان ش ــود قاع ــن وج ــا ای ــن ب همچنی
ــد  ــازه می ده ــازار اج ــارکت کنندگان ب ــه مش ــه هم ــه ب در عرض
ــند. ــته باش ــب کاال داش ــرای کس ــه ب ــت آزادان ــترس و فرص دس

مفهـوم توسـعه در این فراچارچوب سـه بُعد دارد: توسـعه نفس فرد 
که رشـد نـام دارد، توسـعه فیزیکی زمین که اسـتعمار نامیده شـده 
و توسـعه انسـان به صورت دسـته جمعی که هـر دو مـورد فوق را 
در بر می گیرد. مفهوم نخسـت، توسـعه فرآیند پویای رشـد انسـان 
به سـوی کمـال را مشـخص می سـازد. مفهـوم دوم بر بهـره وری 
از منابـع طبیعـی بـرای توسـعه زمیـن داللـت دارد کـه نیازهـای 
مـادی افراد و تمام بشـر را فراهم می سـازد. مفهوم سـوم اشـاره به 
پیشـرفت انسـان به شـکل گروهی به سـوی وحـدت و هم گرایی 
کامـل دارد. فراچارچوب شـرایطی را که ذیل آن انسـان می تواند به 
پیشـرفت برسـد تعیین می کند. پیش درآمد سـه تعریف فـوق، این 
اعتقـاد اسـت کـه خداونـد منـان شـیوه و ابزارهایی برای تسـهیل 

دسـت یابی به هر سـه بعد توسـعه را فراهم سـاخته اسـت.

تصویر توسعه در اسالم
همــان طــور کــه آمــد، تصویــر توســعه در اســالم ســه بعــد دارد: 

توســعه نفــس، توســعه فیزیکــیـ  مــادی و توســعه
جامعــه. ایــن توســعه ها در اصــل و دقیقــا در یــک نقطــه یعنــی 
ــتیابی  ــرای دس ــه گانه ب ــاد س ــام ابع ــرفت در تم ــه پیش ــی ک جای

ــده  ــح داده ش ــالم توضی ــه در اس ــه ک ــان گون ــعه هم ــه توس ب
ــالم  ــد. در اس ــط می گردن ــر مرتب ــه یکدیگ ــت، ب ــاز اس ــورد نی م
چهــار جــزء ثابــت در ســایر دیدگاه هــای توســعه یعنــی امنیــت، 
عقالنیــت، نقــش دولــت و بــازار بــه شــکل متفاوتــی مــورد توجه 
ــعه  ــه توس ــه گان ــاد س ــام ابع ــالم تم ــت. در اس ــه اس ــرار گرفت ق
مســئولیت ســنگینی بــرای افــراد و جامعــه در نظــر گرفتنــد و هــر 
ــوازن  ــعه مت ــد. توس ــعه می دانن ــدان توس ــئول فق ــا را مس دو آنه
ــف  ــه گانه تعری ــاد س ــه ابع ــوازن در هم ــوان پیشــرفت مت ــه عن ب
شــد. پیشــرفتی متــوازن تلقــی مــی شــود کــه تــوأم بــا عدالــت، 
ــردی اش  ــن ف ــد بی ــم در بع ــدل( و ه ــی اش )ع ــد کل ــم در بع ه
)قســط( باشــد. هــدف چنیــن توســعه متوازنــی کســب پیشــرفت 
ــن  ــد تعیی ــت از قواع ــانها از راه تبعی ــه انس ــال هم ــیر کم در مس
شــده از ســوی خداونــد اســت. الــزام بــه پیــروی از قواعــد تعییــن 
شــده بــا مکانیســم درونــی و بیرونــی انجــام می شــود. مکانیســم 
ــق کــه در  ــه خال ــه وســیله حــدی از آگاهــی نســبت ب ــی ب درون
باطــن هــر انســانی وجــود دارد، تعییــن می شــود. در ایــن جــا هــر 
تصمیــم یــا عملــی بــا آگاهــی کامــل از حضــور تــام خداونــد در 
همــه جــا انجــام می شــود؛ چیــزی کــه در قــرآن تعبیــر بــه تقــوا 

شــده اســت. مکانیســم بیرونــی از طریــق قاعــده امــر بــه معروف 
ــه  ــت انســان ها نســبت ب ــد. والی ــی از منکــر عمــل می کن و نه
یکدیگــر بخشــی از پرســتش خالــق اســت و هر انســانی مســئول 
اســت کــه تبعیــت ســایر افــراد از قواعــد را تضمیــن نمایــد. ایــن 
ــروی از  ــش اســت کــه پی ــت و ارکان ــه دول ــن وظیف ــر همچنی ام
قواعــد را الزامــی ســازند. ســاختار حکومــت داری متصــور شــده در 
ــت و  ــه شــفافیت و پاســخ گویی کامــل توســط دول ــاز ب ــرآن نی ق
مشــارکت کامــل در امــور جامعــه توســط تمــام اعضــای جامعــه 

دارد.
ــه ۹۶  ــه اوج آن آی ــراف و نقط ــوره اع ــات س ــی آی ــرآن در برخ ق
ــرای تحقــق منظــور خــود از  ایــن ســوره، شــرط الزم و کافــی ب
ــی از  ــن کار مثال های ــام ای ــرای انج ــد. ب ــان می کن ــعه را بی توس
جوامــع شکســت خــورده در ایــن راه ذکــر می کنــد. تمرکــز قرآن 
ــه واســطه  ــه شــناخته شــده ب ــج جامع ــر پن ــن خصــوص ب در ای
پیامبرشــان، یعنــی حضــرت نــوح)ع(، حضــرت هــود)ع(، حضــرت 
صالــح)ع(، حضــرت لــوط)ع( و حضــرت شــعیب)ع( اســت. )آیــات 
5۹ تــا ۹3 ســوره اعــراف( در هــر مــورد قــرآن توصیــح مــی دهــد 
کــه چگونــه پــس از اینکــه هــر فرســتاده قومــش را بــه ســوی 
خالــق بــزرگ فرامی خوانــد و آنهــا را توصیــه بــه پیــروی از قواعــد 
ــتثمار  ــز از اس ــاوز، پرهی ــم و تج ــودداری از ظل ــده، خ ــن ش تعیی
ــوم  ــت آن ق ــود، اکثری ــی می نم ــی و سیاس ــادی، اجتماع اقتص
ــا  ــن مثال ه ــد. ای ــود را رد می کردن ــر خ ــته پیامب ــرر خواس مک
ــه در  ــی جامع ــه ناکام ــد چگون ــان دهن ــا نش ــدند ت ــاب ش انتخ
ــودی خــود آنهــا را  ــا قواعــد تعییــن شــده ناب همراهــی کــردن ب
ــب  ــتاده در ترغی ــتکار فرس ــورد پش ــر م ــود. در ه ــب می ش موج

بــه تبعیــت از قواعــدـ  نظیــر رفتــار یــا ســایر انســان ها براســاس 
انصــاف، عدالــت و احتــرام، عــدم ظلــم بــه ضعفــا، وفــاداری بــه 
ــر  ــار مغای ــروت و رفت ــت ث ــاب از انباش ــا، اجتن ــا و قول ه پیمان ه
ــر دیگــر  ــل نشــدن در براب ــت انســان، تبعیــض قائ شــأن و منزل
انســان ها بــه هــر دلیــل بــا مخالفــت شــدید مــردم مواجــه شــد.

مؤلفه های اصلی توسعه در اسالم
ــعه در  ــی توس ــای اصل ــد مؤلفه ه ــث ش ــه بح ــور ک ــان ط هم
ــرد ۲- توســعه فیزیکــی  ــی نفــس ف ــد از: 1- تعال اســالم عبارتن
ــن  ــی انســان ها. ای ــی اش 3- توســعه جمع ــع طبیع ــن و مناب زمی
ــد  ــکل می دهن ــت را ش ــی اطاع ــد اصل ــتم قواع ــا سیس مؤلفه ه
کــه در آن پیشــرفت در ســه بعــد بــه هــم مرتبــط توســعه تضمین 
ــر)ص(  ــده از پیامب ــر جــای مان می شــود. در اصــل دســتورهای ب
ــده در  ــد تعیین ش ــیرهایش از قواع ــات و تفس ــن توضیح همچنی

قــرآن بــه انــدازه خــود قــرآن موثــق هســتند.
قواعـد مشـخص شـده در فراچارچوب و مـدل آرمانی طـوری ارائه 
شـده اند کـه انسـان ها بتوانند فـردی و دسـته جمعی به پتانسـیل 
کامـل خـود دسـت پیدا کننـد. ایـن در عمل بـه معنای اسـتفاده از 

نعمت هـای خداونـد در جهت پتانسـیل کامل خود برای پیشـرفت 
بـه سـوی امـکان کامـل انسـان اسـت. ایـن نعمت هـا بـه خاطـر 
عشـق )والیت( خداوند به انسـان ها )به دلیل اینکه انسـان اشـرف 
مخلوقـات اسـت و روح خدا در او دمیده شـده( در تجلی ربوبیت اش 
بـه انسـان ها داده شـد. بنابرایـن فرآینـد توسـعه نفـس نیـاز بـه 
پاک سـازی نفـس دارد که با خودآگاهیـ  نخسـتین نشـانه این که 
شـخص حیاتی مسـتقل بـدون خالقش نـداردـ  شـروع می شـود. 
ایـن آگاهـی فرآینـد پویایـی را آغـاز می کنـد کـه در آن خداوند به 
شـخص قـدرت می دهد تـا از نعمـت روح، فطـرت، عقـل و آزادی 
انتخـاب به عنـوان ابزارهایی اسـتفاده کند که به او در مسـیر کمال 

می کند. کمـک 
پیشــرفت داللــت بــر ارتقــای بیشــتر معرفــت بــه یگانگــی خالق 
و مخلوقاتــش دارد. بــرای مثــال میــزان حساســیتی کــه فــرد بــه 
احســاس درد و تحمــل رنجــی کــه دیگــران می کشــند، نشــان 
می دهــد شــاخص پیشــرفت، تطهیــر نفــس اوســت. همــه قواعــد 
رفتــاری توصیه شــده وحــدت تــوع بشــر و اعتقــادات آنهــا را ارتقا 
ــاس  ــکـ  و احس ــری از ش ــه پائین ت ــانـ  درج ــد. ایم می بخش
ــق،  ــوار خال ــت در ج ــوی و امنی ــادی و معن ــش م ــر آرام قوی ت
ــل و تدریجــی  پی آمــد ایــن پیشــرفت اســت. ایــن فرآینــد متقاب
ــوق های  ــاد مش ــق ایج ــرد را ار طری ــاد ف ــس، اعتم ــر نف تطهی
زندگــی خالــی از اســترس، تــرس و غــم تقویــت می کنــد 
ــی از  ــی ناش ــن زندگ ــود. چنی ــناخته می ش ــه ش ــات طیب و حی
ــه اســت کــه موانــع مســیر کمــال فــرد  کــردار درســت و عادالن
و همچنیــن ســایر انســان ها را رفــع می کنــد. در ایــن خصــوص 
قــرآن وعــده مــی دهــد »هــر کــس از مــرد یــا زن عمل شایســته 
انجــام دهــد و بــا ایمــان باشــد قطعــا او را بــه حیاتــی پــاک زنــده 
خواهیــم داشــت و بــه چنیــن کســانی بــر پایــه بهتریــن کاری که 

ــل/۹۷( ــم داد.«)نح ــاداش خواهی ــد پ ــام می دهن انج
واســطه  بــه  انســان  غیرمــادی  نعمت هــای  عــالوه  بــه 
ــوان  ــه عن ــادی ب ــیـ  م ــع طبیع ــا از مناب ــد ت ــا ش ــد اعط خداون
ــر شــود،  ــد. هرچــه نفــس پاک ت ــن اســتفاده نمای کارگــزاری امی
ــود  ــتر می ش ــتفاده بیش ــق اس ــوی خال ــه س ــری اش ب جهت گی
ــود  ــرای س ــادی ب ــی و غیرم ــا طبیع ــن نعمت ه ــتر از ای و بیش
ــتفاده  ــودات اس ــی موج ــا بق ــان ها و م ــایر انس ــه س ــاندن ب رس
می کنــد. هرچــه مســئولیت کارگــزار امیــن بــودن بهتــر 
ــد، و معرفــت  ــراد شــدت یاب ــودن اف انجــام شــود، خــدا محــور ب
ــایر انســان ها و  ــا س ــت ب ــردد والی ــت بیشــتر گ ــه والی ــا ب آن ه
ــا همــان طــور کــه  ــت می شــود. دقیق ــا بقــی موجــودات تقوی م
ــر انســان ها و  ــی دیگ ــان ول ــان اســت مؤمن ــی مؤمن ــد ول خداون
مــا بقــی موجــودات می شــوند. همــان گونــه کــه تطهیــر نفــس 
ــی تقویــت می شــود، نفــس »مشــعل  ــال و تعامل ــه شــکلی فع ب
درونــی« را برمی افــزود کــه همــان حساســیت بیشــتر بــه پیــروی 
از قواعــد بــا تقواســت کــه خــود تــرس از نارضایتــی ولــی، خالــق، 

ــد. ــا می ده ــک معن ــق و مال عاش
ــس و  ــر نف ــه پیشــرفت تطهی ــی ک ــی هنگام ــن مشــعل درون ای
ــرای  ــوزد. ب ــتر می س ــرد بیش ــدت می گی ــد ش ــت از قواع تبعی
کمــک به ایــن فرآینــد خداونــد دو مکانیســم فراهــم آورده اســت: 
یکــی بــرای قبــل از وقــوع و دیگــری بــرای پــس از وقــوع عمل. 
ــار  ــک در رفت ــرای کم ــد ب ــگزاری از خداون ــا، سپاس ــی دع اول
انســان مطابــق بــا قواعــد تعییــن شــده اســت. دومــی بازگشــت 
بــه خداونــد در عمــل توبــه بــه خاطــر ســرپیچی از قواعــد تعییــن 

ــاه اســت. ــا عمــل گن شــده ی

ترجمه: علی باقری دولت آبادی
__________________________________

Automatic pilot ]1[
]۲[ ترجمــه آیــه مــورد اشــاره: »اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده 
ــن  ــمان و زمی ــی از آس ــا برکات ــد، قطع ــده بودن ــوا گرائی ــه تق و ب
برایشــان مــی گشــودیم ولــی تکذیــب کردنــد، پــس بــه کیفــر 

ــم.« ــان را گرفتی ــان آن ــان گریب ــت آوردش دس
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شـــت ا د د یا

آوینـی وقتـی قلم به دسـت گرفت کـه هویت سـه پاره مـا گرم 
درهـم جوشـیدن در امر سیاسـی بود. ایران اندیشـی در ایسـتگاه 
دانشـگاه تهـران آرام گرفتـه بـود، رجعـت بـه مآثـر اسـالمی در 
بازنگـری بـه فلسـفه و کالم و فقـه شـدت داشـت و رفتـه رفته 
نقـد غـرب را در آینه منتقدان غربـی مدرنیته ترجمـه می کردیم. 
امـا این همـه در دفتـر متخصصینی که سـر در تتبع آثار داشـتند 
جداجـدا مانـده بودنـد. این چنـد پارگی هر چنـد ظاهـرا در تاریخ 
مـا رخ داده اما از سـر تصادفات تاریخی نیسـت. بلکـه به بحران 
بنیادینـی باز می گـردد که دوگانگی نظـر و عمل به بـار می آورد. 
به همیـن علت ما اغلب حسـاب عمـل و نظر را سـوا می کردیم. 
یعنی علـوم اسـالمی را در کتاب ها روی طاقچه نگه می داشـتیم 
توسـعه  برنامه هـای  و  نهادهـای متجـدد  و در وقـت عمـل، 
آمریکایـی را بـه کار می انداختیـم و حتـی در بازنگری بـه تاریخ 
خویـش راه شرق شناسـی را می رفتیـم. امـا در همیـن کار هـم 
چنـدان توفیق نداشـتیم و طـرح و نظریه های غربـی هم تبدیل 

بـه روال هـای عملی نمی شـد.
جدایــی نظــر و عمــل از مســائل اصلــی فلســفه اســت ارســطو 
کــه متافیزیــک را از یــک ســو و شــعر و اخــالق و سیاســت را 
از ســوی دیگــر بررســید  جدایــی آنهــا را اعتبــاری می دانســت. 
در تاریــخ فلســفه اســالمی دو عنــوان حکمــت نظــری و 
ــم  ــخ اع ــزرگ تاری ــران ب ــد. متفک ــدا ماندن ــی ج حکمــت عمل
اســالمی یــا غربــی پیوســته در تــب و تــاب نشــان دادن نســبت 
ــا  ــش ب ــو و همکاران ــال آدرن ــد. در دوره معاصــر مث ــن دو بودن ای
کتــاب دیالکتیــک روشــنگری نگــران ایــن هســتند کــه زندگی 
ــگاه  ــی در دانش ــنگری های علم ــی از روش ــی و سیاس اجتماع
جــدا بیافتــد. آنهــا فکــر می کننــد زندگــی روزمــره بــا اســطوره 
ــر مصــرف و ناسیونالیســم افراطــی پیــش مــی رود  ــی نظی های
ــاج نظــری فاســد می شــوند.  ــرج ع ــزوای ب و دانشــمندان در ان
ــذا  ــد. ل حتــی جنــگ دوم را از نتایــج همیــن دوگانگــی می دانن
شــکاف نظــر و عمــل از انتزائیــات فلســفی نیســت  و نمی تــوان 
یــک بــار بــرای همیشــه آن را طــی مقالــه یــا رســاله ای حــل 
و فصــل کــرد. ایــن جدایــی اصــال از مســائل اساســی زندگــی 
ــه  ــد ب ــب باش ــر دو جان ــع ه ــد جام ــی بتوان ــر کس ــت واگ اس

انــدازه ای کــه توفیــق یابــد، الهــام بخــش نظــر و عمــل آینــده 
اســت.

ــنا  ــی آش ــران غرب ــا متفک ــر ب ــگاه هن ــی در دانش ــهید آوین ش
ــی،  ــد رجب ــهادت محم ــه ش ــالب ب ــد از انق ــود و بع ــده ب ش
ــی  ــادآورد و جان ــالمی را فرای ــون اس ــا مت ــت ت ــی آموخ عرب
ــی  ــر ســاده، ســوزان و شــوریده اش از ایمان ــد داشــت. نث هنرمن
ــیر در  ــرار اوراد و س ــه تک ــش ب ــا ایمان ــی داد؛ ام ــر م صــاف خب
ــت انگار را  ــه نیس ــه درد زمان ــد بلک ــدود نش ــته مح ادوار گذش
ــت انگاری  ــه نیس ــه ب ــید. توج ــر دوش می کش ــبو ب ــون س چ
ــی آزرد  ــد را م ــر جدی ــردان عص ــن م ــدان عمیق تری ــه وج ک
ــالمی آْن را  ــالب اس ــا انق ــی ب ــه آوین ــود ک ــی ب ــاز رجای دمس
ــد.  ــود را می دی ــور موع ــم ن ــت نیهلیس ــید. او در ظلم می چش
ولــی دلخوشــی بــه وعــده، عین مهمــل نشســتن نیســت. بلکه 
دســت کــم بــه نــزد وی کمــر همــت بســتن بــود. فرهــاد، کــه 
چنــد ســالی همســایه آوینــی بــوده تعریــف کــرده کــه شــب ها 
صــدای قرائــت و عبــادت او را از پنجــره می شــنیده. کســی کــه 
ــازد  ــتند می س ــی آورد، مس ــه در م ــد دارد و روز مجل ــب تهج ش
ــم  ــه ه ــر را ب ــاد اصغ ــر و جه ــاد اکب ــد، جه ــن می گوی و نریش
ــای  ــل در کتاب ه ــر و عم ــت نظ ــن اس ــت. ممک ــه اس آمیخت
ــی در  ــند ول ــه باش ــی دو گان ــت عمل ــری و حکم ــت نظ حکم
ــرا مومــن حســاب صــوم  ــه می شــوند. زی ســاحت ایمــان یگان

ــد. ــدا نمی کن ــار ج ــالت را از کار و ب و ص
آوینــی دربــاب ژورنالیســم، ســینما و تکنولــوژی چیــز نوشــته و 
در هــر مــورد وارد عمــل شــده اســت. شــاید گزیــن گویه هــای 
او بــه ســاختار فلســفی منســجمی منجــر نشــد امــا لحــن الهام 
ــر  ــه س ــه در آن ب ــت ک ــذری اس ــب دوران گ ــش اش مناس بخ
ــوز  ــت و هن ــا اس ــا راهگش ــرای م ــای او ب ــم. قضاوت ه می بری
می توانــد از اشــتباهاتی کــه امــکان دارد در آن بغلطیــم بازمــان 
دارد. مثــال مقــاالت انفطــار صــورت کــه در آن، میــان نقاشــی 
ــب دوره  ــتر مناس ــک را بیش ــرده و گرافی ــک داوری ک و گرافی
انقالبــی مــا دانســته، جریــان فعالــی را در همیــن رشــته بــه راه 

انداخــت و هنــوز الهــام بخــش اســت.
تصــور خامــی وجــود دارد که دشــمنی بــا تکنولــوژی را به ســید 

ــه هایدگــر نســبت می دهــد. نظــر و  ــد و از آنجــا ب احمــد فردی
ــه تنهایــی ثابــت می کنــد کــه بحــث از فتنــه  عمــل آوینــی ب
ــی  ــد خام اندیشــانه نیســت. آوین ــه می گوین ــان ک ــک چن تکنی
گفتــه بــود »تکنولــوژی، فرهنــگ شــیءات یافتــه اســت« امــا 
خــودش پشــت میــز تدویــن نشســت. کنایــه از اینکــه هــر چند 
ابزارهــا واجــد تاریــخ و فرهنــگ و احوالــی هســتند ولــی ایــن 
بــدان معنــا نیســت کــه نجــس و غیــر قابــل نفوذانــد. هایدگــر 
ــه  ــی ک ــک و حوالت ــه تکنی ــود ب ــته ب ــش خواس ــز در مقاالت نی
مــی آورد فکــر کنیــم و هیــج جــا از دســت کشــیدن از زندگــی 
جدیــد کــه تکنولوژیــک اســت دم نــزده. بــه نظــر آوینــی توبــه، 
انســان طاغــی را بــه راه مــی آورد و انســانی کــه در راه باشــد چه 
بســا تکنولــوژی را نیــز توبــه دهــد. صراحــت او در مــورد آنچــه 
ــل توجــه  ــر تکنیــک« می گفــت قاب ــت انســان ب ــدان »والی ب
اســت. مســتندهای آوینــی از لحــاظ ســاخت و پرداخــت قابــل 
ــی  ــت و گوی ــه گف ــد ک ــول هســتند و از قضــا ســخنی دارن قب
الهــی اســت. اگــر چنیــن نبــود مــا چطــور می توانســتیم امــروز 
بعــد از آن همــه زد و خــورد بــا حکومــت بعثــی در جنگ هشــت 
ســاله دوبــاره بــه نجــف برویــم و در کنــار بــرادران عراقــی تــا 
ــای  ــا دوربینه ــه ب ــی ک ــم. تصویرهای ــاده روی کنی ــال پی کرب
ــن را همــوار کــرد.  ــی، مســتند جنــگ ســاختند راه اربعی معمول
حــاال دیگــر می تــوان رســوخ در تکنیــک را بــا همیــن 

ــه راحتــی دیــد. مالحظــه ب
ــانه های آن  ــه از نش ــوژی ک ــه نیســت انگاری و تکنول ــه ب  توج
ــه نحــوی وارســی شــده کــه  اســت در نظــر و عمــل آوینــی ب
طلیعــه موعــود دارد. انســان بــا آنچــه می ســازد خــود و آینده اش 
ــار مــی آورد  ــه ب ــا می کنــد. آنچــه می ســازیم آینــده ای را ب را بن
و جهــاد در عــراق علیــه ســلفی گری خونریــز آینده ای ســت کــه 
می توانســتیم طلیعــه اش را در مجموعــه روایــت فتــح ببینیــم.

ــه  ــزی ک ــی چی ــت ول ــی رف ــای مختلف ــه راه ه ــی ب ــم آوین قل
حــاال بعــد از چنــد ســال بیشــتر بــه چشــم می آیــد و می توانــد 
ره آموزآینــده باشــد ایــن اســت کــه علم بایــد سیاســی و در عمل 
باشــد و سیاســت و عمــل نیــز بایــد علمــی و حکمــی باشــند. 
هــر راهــی جــز ایــن بنــای فســاد و تباهــی را خواهــد گذاشــت.

یادداشت علیرضا سمیعی:

آوینی در ظلمت نیهلیسم نور موعود را می دید/ تکنولوژی از منظر آوینی
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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 کتابی در این خصوص زده اسـت. با توجـه به خبری 
که اخیرا راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسـی اسـالمی در گروه 
علـوم انسـانی منتشـر شـد، توجـه بـه کتبـی از ایـن دسـت از سـوی 

صاحـب نظـران و منتقدین، ضـروری مـی نماید.
بر همین اسـاس معرفـی کوتاهی از ایـن کتاب تقدیـم خوانندگان می 

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر

در زمانـی کـه 
مـدرن  تاریـخ 
عقیـده  بـه 
بسـیاری  ی 
نظـر  اهـل  از 
سـپری گشـته 
است، و بشر در 
جهان  زیسـت 
مـدرن  پسـت 
جسـت  در 
راه  جـوی  و 
اسـت،  نجـات 
بحـث در مورد 
چیستی انسان، 
غریـب  ابـدا 
نمایـد.  نمـی 
بـا  سـویی،  از 
توجـه خاصـی 
کـه بـه بومـی 
علـوم  سـازی 
گرفتـه  تعلـق 
بـازار  اسـت، 
مباحث انسـان 
در  شناسـانه، 
کشـور  داخـل 
نحـو  بـه 

اسـت. گـرم  فزاینـده 
کتـاب چیسـتی انسـان در اسـالم، با هـدف طـرح مباحـث و دعاوی، 
حول تعریف انسـان و بیان دیدگاه های اسـالمی تالیف گشـته اسـت، 
تا بتواند گام آغازینی برای هدف عالی )علوم انسـانی اسـالمی( باشـد.

ایـن اثـر در 4۲8 صفحـه بـرای اولین بار در 13۹4 توسـط پژوهشـگاه 
فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی زیـر نظر گـروه حکمـت و دیـن پژوهی 
بـه چـاپ رسـید و در چـاپ اول، بـا قیمت پشـت جلـد ۲5000 تومان 

عرضه گشـت.
مولـف اثـر، محمد تقی سـهرابی فر، متولـد 1341 عضـو هیئت علمی 
پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسالمی اسـت. او تدریس در حوزه و 
دانشـگاه را با دروسـی مانند ادبیات عرب، تفسـیر، فقه، اصول، کالم و 
تاریخ فلسـفه آغـاز نمود و اکنون سـال هاسـت به تدریس در سـطوح 
عالـی حـوزه مشـغول اسـت. از او آثـاری ماننـد »علم پیشـین الهی و 
اختیـار انسـان«، »حسـد از منظـر امـام خمینـی«، »معرفت شناسـی 
باورهـای دینی«، »عقل و عشـق)زندگی و آرای مالصـدرا(« و »علم، 
ظـن، عقیده« به چاپ رسـیده اسـت. بـا این کـه در زمینـه ی اصول، 
فقـه و ادبیـات عـرب متبحر اسـت، اما عمـده ی همت خـود را متوجه 

مباحث اعتقادی سـاخته اسـت.
مولـف از طـرح و نقد 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 بـرای عالقـه مند ایـن حوزه 
از مطالعـه یـا پژوهـش گـر، آسـان شـود و ایـن، از برتـری هـای این 

اثر اسـت.
هم چنین، اسـتقراِی گسـترده مصادیق فطرت و دسـته بنـدی نمودِن 
آنهـا در چهـار گروِه آگاهی هـا، گرایش ها، توانش ها و سـاختار، تبییِن 
ِی  رکردهـا کا
ِی  مجموعـه 
و  فطریـات 
دینی،    فطـرت 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
آراِی  و  دینـی 
شناسان،    روان 
تبیین تناسـب 
فطـرت  بیـن 
دینـی و تجربه 
ِ دینـی و تبیین 
تـالزم  عـدم 
میان فطرت و 
مـی  را  ارزش 
جـزو  تـوان 
نـوآوری هـای 
دانسـت. اثـر 

جـای  گرچـه 
یـک  خالـی 
بنـدی،  جمـع 
در پایـان کتاب 
س  محسـو
اسـت، اما شاید 
انسـان  بتـوان 
از  را  اسـالمی 
نگاه این کتاب 
گونـه  ایـن 
کـرد: معرفـی 

ی  د جـو مو
کـه  فطـری، 
اسـتعداد طـی درجـات و درکات را تـا بـی نهایـت و از خاک تـا معراج 
یا از اسـفل السـافلین تا اعلـی علیین داراسـت و برای خالفـت خداوند 
در آسـمان هـا و زمین آفریده شـده اسـت. نـه ذاتا گنـاه کار اسـت، نه 
فرزنـد محبـوب خداونـد اسـت و نـه بی حسـاب و بـی سرپرسـت، به 

حـال خـود رهـا گشـته اسـت.   

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش اول ایـن کتـاب، بـه فطـرت مـي  پـردازد. چیسـتي، اهمیت و 
ویژگي هـاي فطـرت، و آن گاه اثبات فطرت مندي انسـان هم از طریق 
منابـع دیني و هم از طریق آرا و اندیشـه هاي دیگر اندیشـمندان درباره 

انسـان، در دو فصـل نخسـت این بخـش، جاي گرفته اسـت.
ایـن که از چـه راه هایي، مي تـوان امور فطري را شناسـایي کـرد و این 
کـه مصادیـق فطرت در انسـان کـدام  انـد، در فصِل سـوم پـي  گرفته 
مي شـود. فطریـات در ایـن فصـل، در چهـار گـروه: آگاهـي، گرایش، 
توانش و سـاختار دسـته بندي شـده اسـت. در انتهاي این فصل، بحث 

تـالزم یـا عدم تـالزم 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 

میـــزگـــرد
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د گـــر میــز

رابرت  نوشته  هگل گرایی«،  »شناخت  کتاب  انتشار 
که  شد  ای  بهانه  الهیتا  انتشارات  توسط  سینربرینک، 
در میزگردی با حضور مهدی بهرامی )مترجم کتاب(، 
پارسا  مهدی  و  کتاب(  اردبیلی )ویراستار  محمدمهدی 
به  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  خانقاه، 
بررسی این کتاب و همچنین جایگاه هگل در تاریخ فلسفه 

بپردازیم.
در بخشی از این میزگرد که به نقد و بررسی خوانش 
های اندیشمندانی چون هایدگر و پوپر از هگل پرداخته 
می شود، اردبیلی مدعی است که نقدهای پوپر، شوپنهاور و 
هیدگر به هگل بی راه بوده و اساسا ما نه تنها باید روش پوپر 
را نقد کنیم، بلکه باید نقاب پلورالیسم را از چهره او برداریم تا 
فاشیسم او هویدا شود. مهدی پارسا نیز با بیان اینکه کار پوپر 

فلسفه است با این دیدگاه مخالفت می کند.

ــر  ــم اث ــوان مترج ــه عن ــما ب ــی ش ــاب بهرام || جن
ــاب را  ــار کت ــه اختص ــی( ب ــگل گرای ــناخت ه )ش
ــایر  ــا س ــث را ب ــه بح ــا در ادام ــد ت ــی بفرمایی معرف

ــم. ــش ببری ــه پی ــن ب حاضری
ــدۀ »هگل گرایــی«  ــۀ ای ــر پای ــاب ب ــی: اســاس ایــن کت بهرام
ــم آن را  ــه می توانی ــت ک ــه اس ــکل گرفت Hegelianism ش
بــه منزلــۀ سلســله ای از واکنش هــای پیچیــده بــه فلســفۀ هــگل 
ــر تاریــخ و  ــاب قصــد دارد درآمــدی ب ــده و درک کنیــم. کت فهمی
ــفۀ  ــۀ فلس ــتر و زمین ــژه در بس ــه وی ــی، ب ــۀ هگل ــراث اندیش می
اروپایــِی قــاره ای و نیــز در چارچــوب فلســفۀ اجتماعــی و سیاســی 

معاصــر ارائــه کنــد.
ــفی و  ــت فلس ــه اکنونی ــیدن ب ــب بخش ــاب قال ــوری کت ــز مح ت
گشــودِن امکانــات آتــی اندیشــه اســت، بدیــن معنــا کــه اندیشــۀ 
ــا، چالــش برانگیــز و الهــام بخــش اســت  هــگل، اندیشــه ای پوی
کــه مــا را وامــی دارد تــا بــه نحــوی مفهومــی بــه تاریــخ، جامعــه 
ــن  ــم. ای ــیم کنی ــده« را ترس و سیاســت اندیشــیده و مســیر »آین
»آینــده« همانــا نااندیشــیدۀ اندیشــۀ هگلــی اســت کــه در عیــن 
حــال که مرئــی نیســت، امــا همچنیــن کاماًل هــم نامرئی نیســت 
و ایده آلیســِم نظری وی به کمال و تمامیت خود نرسیده است و این 

»آینــده« ذاِت اکنون اســت.
کتــاب »شــناخت هــگل گرایــی« قصــد دارد درآمــدی بــر 
ــۀ  ــتر و زمین ــژه در بس ــه وی ــی، ب ــۀ هگل ــراث اندیش ــخ و می تاری
ــز در چارچــوب فلســفۀ اجتماعــی  ــاره ای و نی ــِی ق فلســفۀ اروپای
ــی و  ــش اصل ــه بخ ــاب از س ــه کندکت ــر ارائ ــی معاص و سیاس
ــوان  ــت عن ــش اول تح ــود. بخ ــکیل می ش ــل تش ــت فص هش
ــر  ــه عناص ــر ب ــدی مختص ــا درآم ــی« ب ــای هگل گرای »ماجراه
اصلــی ایده آلیســِم هــگل و معرفــی آن بــا تکیــه بــر ســه کتــاب 
ــر  ــق و عناص ــم منط ــی روح، عل ــی پدیدارشناس ــم وی یعن مه
فلســفۀ حــق آغــاز می شــود. نویســنده ایــن عناصــر را بــه منزلــۀ 
واکنشــی انتقــادی نســبت بــه فلســفۀ کانــت ارائــه کرده و ســپس 
ــا  ــردازد کــه ب ــه تشــریح جنبش هــای فلســفی گوناگونــی می پ ب
درگیــری مــداوم، خــواه ایجابــی خــواه انتقــادی، ملهــم از پــروژۀ 

ــد. ــگل بوده ان ــفی ه فلس
ــاِن »چــپ« و »راســت«  ــروان صریــح فلســفۀ یعنــی هگلی از پی
ــم  ــی اگزیستانسیالیس ــتقل یعن ــای مس ــته از جنبش ه ــا آن دس ت
ــۀ قطب هــای  ــه منزل و مارکسیســم – کیرکگــور و مارکــس – ب
ــا  ــد. ت ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــگل م ــه ه ــاد اندیش متض
فرامــوش نکــردم بایــد اشــاره کنــم کــه در ایــن بخــش بــه طــور 
ــز  ــی« نی ــم بریتانیای ــب »ایده آلیس ــه مکت ــاره ای ب ــر اش مختص
ــی  ــن، برادل ــاگارت، گری ــک ت ــون م ــی چ ــود، چهره های می ش
ــی  ــا ایده آلیســم هگل ــج ب ــه در آکســفورد و کمبری ــت ک و بوزانِک
ــا  ــتۀ آنه ــاگردان برجس ــور از ش ــل و م ــد و راس ــروکله می زدن س

ــد. بودن

ــد  ــام دارن ــوی ن ــی و فرانس ــی آلمان ــدی هگل گرای ــش بع دو بخ
ــت.  ــتم اس ــرن بیس ــی ق ــه هگل گرای ــوف ب ــخصاً معط ــه مش ک
ــِم  ــنت مارکسیس ــه س ــتر ب ــی بیش ــی آلمان ــش هگل گرای در بخ
هگلــی و نظریــۀ انتقــادی مکتــب فرانکفــورت پرداختــه 
می شــود کــه البتــه یــک اســتثنا هــم در ایــن میــان وجــود دارد 
و آن مواجهــۀ هیدگــر بــا هــگل اســت کــه از بخش هــای بســیار 
جــذاب کتــاب اســت. فصــل اول ایــن بخــش بــه لــوکاچ و هیدگر 

اختصــاص یافتــه اســت.
اندیشــۀ هــگل، اندیشــه ای پویــا، چالــش برانگیــز و الهــام بخــش 
اســت کــه مــا را وامــی دارد تــا بــه نحــوی مفهومــی بــه تاریــخ، 
جامعــه و سیاســت اندیشــیده و مســیر »آینــده« را ترســیم کنیــم

نقــد لــوکاچ نســبت بــه هــگل و مدرنیتــه بــا محوریــت دو کتــاب 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــی طبقات ــخ و آگاه ــوان و تاری ــگل ج ه
می گیــرد. مواجهــۀ هیدگــر بــا هــگل نیــز بــا نقــد هیدگــر نســبت 
بــه زمــان و روح آغــاز شــده و بــا خوانش هیدگــر از پدیدارشناســی، 
خودآگاهــی و مفهــوم تجربــه نــزد هــگل ادامــه می یابــد. فصــل 
ــث  ــردازد. بح ــر می پ ــو و هورکهایم ــه آدورن ــش ب ــن بخ دوم ای
ــون  ــی و دگرگ ــم هگل ــازِی مفاهی ــی ازآن خودس ــی چگونگ اصل
ســاختِن همیــن مفاهیــم با نقــِد رادیــکاِل خاص خودشــان اســت. 
کتاب هــای دیالکتیــک روشــنگری و دیالکتیــک منفــی بررســی 

می شــوند.
فصــل آخــر ایــن بخــش بــه هابرمــاس و اکســل هونــت 
ــد  ــه نق ــبت ب ــان نس ــت هایش ــر رهیاف ــه ب ــاص دارد ک اختص
مدرنیتــه، توجــه ملهــم از هگل شــان بــه نظریــۀ بیناســوبژکتیویته 
)intersubjectivity( و تأکیــد مجددشــان بــر مفهــوم 
به رســمیت شناســی متقابــل )mutual recognition( بــه 
ــود. ــز می ش ــی متمرک ــت اجتماع ــی هوی ــی اساس ــۀ ویژگ منزل

ــل  ــردازد. فص ــوی می پ ــی فرانس ــه هگل گرای ــی ب ــش پایان  بخ
اول ایــن بخــش بــه هگلیــان فرانســوی مشــهور، کســانی چــون 
ژان وال، الکســاندر کویــره، ژان هیپولیــت و الکســاندر کــوژو 
ــن و  ــع از مضامی ــه ضمــن تفاســیر بســیار بدی اختصــاص دارد ک
ــر نســل بعــدی متفکــران  ــه ســزایی ب ــر ب ــی، تأثی مفاهیــم هگل
فرانســوی داشــتند. فصــل دوم ایــن بخــش بــر ســه لحظــۀ مهــم 
در فلســفۀ فرانســوی قــرن بیســتم متمرکــز اســت، یعنــی نقــد 

ــا دیگــری،  ــط و نســبت ب ــه شــرح هــگل از رب ســارتر نســبت ب
ــی  ــووار و ارزیاب ــوی دوب ــی از س ــن هگل ــازِی مضامی ازآن خودس
ــراه  ــم هم ــگل و اگزیستانسیالیس ــان ه ــۀ می ــی از رابط مرلوپونت
بــا کوشــش وی بــرای دگرگــون ســاختِن دیالکتیــک هگلــی بــه 

ــه. ــرت گرایان ــِک کث نوعــی حاد-دیالکتی
فصــل ســوم ایــن بخــش بــر دو متفکــر پساســاختارگرای 
برجســته متمرکــز اســت، یعنــی ُدلــوز و مواجهــۀ انتقــادی اش بــا 
دیالکتیــک هگلــی و دگرگونــی مفهومــی آن و دریــدا و واســازی 
ملهــم از هیدگــر وی از متافیزیــک کــه دیالکتیــک هگلــی بــرای 
ایــن واســازی از یــک ســو مــالک و منبــع ذاتی محســوب شــده و 
از ســوی دیگر هــدف اصلی نقد و حملۀ آن اســت. کتــاب در بخش 
ــِگ  ــکاِن نوعــی آوفهبون ــا طــرح و پیشــنهاِد ام ــری ب نتیجــه گی
)Aufhebung( نســبی یــا محــدود میــان هگل گرایــی 

ــد. ــان می یاب ــوی پای ــی فرانس ــی و هگل گرای آلمان

پارســا: فکــر می کنــم کــه هــگل ماننــد بســیاری از فالســفه 
کالســیک، فیلســوفی اســت که هنوز قــوای درونش بالفعل نشــده 
یــا مصرف نشــده اســت. مــن معتقــدم که فلســفه همیشــه بر یک 
ــه نرســیده«،  ــه ت ــه فلســفه ای »ب ــی ک ــا وقت ــان دیگــری بن بنی
نمی توانیــم بگوئیــم کــه آن فلســفه چیســت، یــا اینکــه بخواهیــم 
بــه آن هویتــی نســبت بدهیممی شــود و هــگل هنــوز فیلســوفی 
ــن  ــوه فلســفیدن را دارد. بنابرای ــوان بالق ــه شــدت ت ــه ب اســت ک
نکتــه ایــن اســت که عــالوه بــر حجم خیلــی عظیمــی کــه در این 
کتــاب بــه آنها اشــاره شــده اســت، فکــر می کنــم هنوز هــم هگل 
می توانــد فلســفه تولیــد کنــد. امــا نتیجــه ایــن نکتــه ایــن اســت 
ــم  ــیده«، نمی توانی ــه نرس ــه ت ــفه ای »ب ــه فلس ــی ک ــه وقت ک
ــه آن  ــم ب ــه بخواهی ــا اینک ــت، ی ــفه چیس ــه آن فلس ــم ک بگوئی

ــم. ــی نســبت بدهی هویت
دلــوز می گویــد: یــک فســتیوال در نقطــه آغــاز وقتــی کــه تولیــد 
می شــود یــک فســتیوال نیســت و فقــط یــک رویــداد اســت، امــا 
ــتیوال  ــه فس ــل ب ــود، تبدی ــرار می ش ــال تک ــر س ــه ه ــی ک زمان
می شــود و هرچــه تاریــخ بیشــتری از آن بگــذرد هویــت 
مســتحکم تری پیــدا می کنــد. در واقــع می خواهــم بگویــم 
تــا یــک تفکــر تمــام نشــده و بــه طــور کامــل مصــرف نشــده مــا 

طی میزگردی در مهر عنوان شد؛

جایگاه منحصر به فرد هگل در تاریخ فلسفه/ 
بازگشتی برای بازخوانی هگل
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د گـــر میــز

بایــد تعاریــف مــان را دربــاره آن بــاز نگــه داریــم. فکــر می کنــم 
کــه فلســفه هــگل تــا زمانــی کــه مــا هنــوز فلســفه های هگلــی 

داریــم در حــال ایجــاد اســت.
نکتــه دیگــر توجــه بــه نقدهایــی اســت کــه بــر هــگل در ســنت 
پساســاختارگرایی فرانســوی مطــرح شــده اســت. ما باید نگرشــی 
ــیر  ــم تفس ــا را ه ــی نقده ــیم، یعن ــته باش ــا داش ــه آنه ــی ب ایجاب
هــگل و افــزودن بــر هــگل بــه حســاب بیاوریــم. مثــال اگــر بــه 
رویکرد دلوز نسبت به هگل توجه کنید، مالحظه خواهید کرد که در 
خیلــی جاها هگل را نقد می کنــد. جاهایی که هــگل را نقد می کند، 
در واقــع چهــره ای از هــگل می ســازد و در فاصله گیــری از آن 
ــه ایجــاد کــردن یــک تفکــر فلســفی  ــد ب چهــره شــروع می کن
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــرد. ممک ــه بگی ــد از آن فاصل و می خواه
هگلــی وفــادار بگویــد کــه ایــن هــگل نیســت و ایــن تصویــری 
کــه از هــگل می ســازد فروکاهنــده اســت. نظــرم ایــن اســت کــه 
فلســفه ای کــه از نقــد آن چهــره از هــگل تولیــد می شــود را هــم 

هــگل در نظــر بگیریــم.
اردبیلــی: بــه نظــرم بــا بیانــات دکتــر پارســا مــا در همیــن ابتــدا 
ــده اصلــی ای  از خــود هســتۀ مرکــزی بحــث شــروع کردیــم. ای
ــت.  ــگل اس ــت« ه ــده »محوری ــرح ش ــاب مط ــن کت ــه در ای ک
یعنــی اینکــه هــگل یــک جایــگاه منحصــر بــه فــردی در تاریــخ 
فلســفه دارد، یعنــی هــم اوج اندیشــه مــدرن اســت و هــم اینکــه 
بســتری را بــرای پســت مدرن ها فراهــم می کنــد. نویســنده 

کتــاب هــم اشــاره کــرده اســت کــه هــگل هنــوز پتانســیل های 
بســیاری بــرای همــه مــا دارد کــه باید آنهــا را بشناســیم. بخشــی 
هــم شــاید بــه خاطــر ســبک نوشــتار هــگل اســت کــه یــک نوع 
ابهــام پیامبرگونــه در نوشــتارش وجــود دارد کــه باعــث می شــود 
کتابــش بارهــا و از جوانــب مختلــف خوانــده شــوند و زنــده بمانند.

ــود  ــر خ ــه تعبی ــه ب ــا توج ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ ــه مه نکت
ــود  ــه خ ــت ک ــوان گف ــق، می ت ــفۀ ح ــۀ فلس ــگل در مقدم ه
ــه  ــه اش. ب ــفه« در زمان ــز »فلس ــت ج ــزی نیس ــز چی ــگل نی ه
ــگل را در  ــفه ه ــای فلس ــان پژواک ه ــر همچن ــروز اگ ــرم ام نظ
ــه خاطــر ایــن اســت کــه ایــن  فلســفه پســاهگلی می شــنویم ب
ــا هــگل در فلســفه  خــود فلســفه اســت کــه ســخن می گویــد. ب
اتفاقــی افتــاد کــه نــورش همچنــان بــر اندیشــۀ می تابــد و چشــم 
همــه را خیــره می کنــد. پــس مــن کل اندیشــۀ پســاهگلی را بــر 
اســاس همیــن نور، همیــن انقالب هگلــی می خوانم و هــگل را نخ 
تســبیحی می دانــم کــه تمــام جریانــات پســاهگلی را، حتــی آنهــا 
کــه بــه هــگل فحــش می دهنــد را کنــار یکدیگــر نگــه مــی دارد.
بــه تعبیــر خــود هــگل در مقدمــۀ فلســفۀ حــق، می تــوان 
ــزی نیســت جــز »فلســفه« در  ــز چی گفــت کــه خــود هــگل نی

زمانه اشــاین امــر هــم ســلیقه ای نیســت کــه مثــال مــن از هــگل 
ــال روی  ــم و دیگــری مث ــد کن ــگل تاکی ــد و روی ه خوشــم بیای
شوپنهاور، بلکه شما می توانید به روشنی سایۀ هگل را بر کل فلسفۀ 
معاصــر مشــاهده کنید. این ســایه در مقاطعــی خــودش را به منزلۀ 
ــۀ  ــه منزل ــات ب ــی اوق ــد، برخ ــان می ده ــن نش ــی ادای دی نوع

ــال حضــور دارد. ــر ح ــه ه ــا ب ــمن، ام ــی دش نوع
در حــدود ۲00 ســال گذشــته هــر کــدام از متفکــران بــزرگ، برای 
ــد، بایــد  ــد ایده ان اینکــه نشــان دهنــد کــه صاحــب ســبک و مول
ــد، خــب  ــا هــگل روشــن کنن پیــش از هــر چیــز تکلیفشــان را ب
ــی  ــرای هویت یاب ــم ب ــات ه ــن مواجه ــه اولی ــت ک ــن اس روش
ســلبی اســت، گویــی شــما در ســن بلــوغ بــرای اینکــه بگوییــد 

ــان بایســتید. مســتقل هســتید، رودرروی پدرت
رابطــۀ فلســفۀ معاصــر، از ســنت تحلیلــی گرفته تا پســت مــدرن، 
از پدیدارشناســی گرفتــه تــا جریانــات چــپ، با هــگل از این ســنخ 
مواجهــه بــا پــدر اســت، حــال چــه خــود را در قالــب ارادت بــه پدر 
ــب  ــی در قال ــدر، چــه حت ــاد از پ ــب انتق ــد، چــه در قال نشــان ده

پدرکشــی اینگونه است.
 
 

خالصه اینکه، بازخوانی کل ســنت فلســفی معاصر در پرتو نسبتش 
با هگل، ســه دســتاورد دارد؛ یکی اینکه ما مکاتب فلسفی معاصر را 
ژرف تــر خواهیــم شــناخت. یعنــی آن را نــه درپرتو تعابیــر ظاهری، 

ــه،  ــم داد. دوم اینک ــرار خواهی ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــه از مبن بلک
ــه  ــک کل مواج ــۀ ی ــه مثاب ــی ب ــلفۀ غرب ــا فس ــم ب ــا می توانی م
شــویم. کل گرایــی بــا کلی گویــی فــرق دارد. بــه تعبیــر هــگل در 

پیشــگفتار پدیدارشناســی روح »امــر حقیقــی، کل اســت«.
ثمــرۀ ایــن مواجهــه هــم ایــن اســت کــه آن شــکافی کــه بیــن 
ــه  ــرد ک ــم ک ــود دارد را درک خواهی ــه و پســت مدرنیته وج مدرنیت
ــی  ــم میانج ــد. بازه ــت مدرنیته می رس ــه پس ــه ب ــا مدرنیت از کج
ــه ای  ــگل آن دقیق ــود ه ــرم خ ــه نظ ــت؟ ب ــکاف کیس ــن ش ای
ــه هــم شــکاف هســت و  ــا نشــان می دهــد ک ــه م ــه ب اســت ک
هــم شــکاف نیســت. هــگل خــودش هــم پیونــد دهنــدۀ اندیشــۀ 
مــدرن و پســت مدرن اســت و هــم خــود شــکاف میــان ایــن دو 
اســت. البتــه شــاید بایــد فرصتــی شــود تــا مــن توضیح دهــم که 

چــرا از اصطالح »پســت مــدرن« اســتفاده می کنم.
بــه هــر حــال، مــن همــه اینهــا را نســخه های بــه روز شــدۀ هگل 
می دانــم. صحبتهــای دکتــر پارســا را نیــز مــن بــه ایــن صــورت 
می فهمــم کــه اگــر متفکــری در نقــد هــگل هــم صحبــت بکنــد 
خــودش بــه ایــن معنــا ادامــه ســنت هگلــی بــه شــمار مــی رود، 
ــل  ــزی در مقاب ــت هــم آنتی ت ــن حال ــی در رادیکال تری ــی حت یعن

هگل اســت.

|| همانطــور کــه آقــای بهرامــی در ابتــدا اشــاره کــرد 
ــه  ــگل ب ــفه را از ه ــخ فلس ــی تاری ــاب نوع ــن کت ای
بعــد آمــوزش می دهــد. آیــا برداشــت مــن درســت 

ــت؟ اس
هــگل یــک جایــگاه منحصــر بــه فــردی در تاریــخ فلســفه دارد، 
ــرای  ــه بســتری را ب ــم اینک ــدرن اســت و ه ــم اوج اندیشــه م ه
ــر.  ــم خی ــه ه ــم بل ــی: ه ــد، بهرام ــم می کن پســت مدرن ها فراه
بلــه، از ایــن حیــث کــه کتــاب معرفــی جنبشــی فلســفی بــه نــام 
ــا  ــاز و ت ــم آغ ــرن نوزده ــه دوم ق ــه از نیم ــت ک ــی اس هگل گرای
همیــن دوران معاصــر ادامــه دارد. خیــر، از ایــن حیــث کــه کتــاب 
ــیدن،  ــرک کش ــور َس ــک ج ــفی و ی ــل فلس ــی تأم ــتر نوع بیش
ســروکله زدن و َور رفتــن بــا مفاهیــم و مضامیــن هگلــی و نحــوۀ 
مواجهــۀ فیلســوفان و متفکــران مختلــف بــا ایــن مفاهیــم اســت. 
البتــه می توانیــم هگل گرایــی را منحصــر بــه ایــن دوران خــاص 
ندانســته و از آغــاز مدرنیتــه یعنــی از دکارت و بــاism هایــی کــه 
پیــش از هگل گرایــی )Hegelianism( نیــز وجــود دارنــد آن 

را بررســی کنیــم.
 ،)Rationalism( عقل گرایــی  مثــال  عنــوان  بــه 
رومانتیســم   ،)Empiricism( تجربه گرایــی 
کانــت،   –  )Idealism( ایده آلیســم   ،)Romanticism(
فیشــته و شــلینگ- کــه ربــط و نســبت مســتقیم و غیرمســتقیم 

بــا هگل گرایــی دارنــد.
پارســا: ابتــدا دربــاره ایــن نکتــه آخــر یعنیism هــا بایــد بگویــم 
کــه هرکــدام از اینهــا یــک مفهــوم فلســفی هســتند. به ایــن معنا 
کــه کمــک می کننــد کــه مــا بتوانیــم بعضــی چیزهــا را بــا هــم 
ببینیــم. مــن فکــر می کنــم کــه بعضــی از ایــن مفاهیــم خــوب 
ــد.  ــد و بعضــی خــوب کار نمی کنن ــی خــوب کار می کنن ــد یعن ان
مثــال پست مدرنیســم مفهــوم خوبــی نیســت و مــن از آن اســتفاده 
ــار هــم قــرار می دهــد  نمی کنــم. چــرا کــه جریان هایــی را در کن

کــه نمی فهمــم چــرا بایــد کنــار هــم باشــند.
ــم،  ــت مدرن بنام ــوز را پس ــدا و دل ــه دری ــدارم ک ــت ن ــن دوس م
ــی  ــا و پویای ــبت زای ــک نس ــا در ی ــم اینه ــر می کن ــه فک ــرا ک چ
با فلســفه کالســیک قــرار دارنــد. اینکــه این فلســفه و متــون آنها 
ــم،  ــر بگیری ــم درنظ ــل مدرنیس ــی درمقاب ــا عکس العمل را صرف
ــوم  ــم، مفه ــر می کن ــوض فک ــا در ع ــت. ام ــتن آنهاس فروکاس
ــوب  ــتند و خ ــی هس ــم خوب ــی مفاهی ــا واقع گرای ــی ی عقل گرای

ــد. کار می کنن

ــوب کار  ــم خ ــه پست مدرنیس ــد ک ــه می فرمائی ــی: اینک بهرام
ــد؟ ــوب کار نمی کن ــترها خ ــه بس ــا در هم ــد، آی نمی کن

ــا در جامعه شناســی ...  ــر ی ــه نظــرم در تاریــخ هن ــه ب پارســا: ن
فــرق می کنــد. منظــورم مشــخصاً در فلســفه اســت. اجــازه دهیــد 
در یــک معنــای تحلیلــی بــه ایــن فکر کنیــم کــه فیلســوف بودن 
بــه چــه معناســت؟ یعنــی تولیــد یــک فلســفه بــه چــه معناســت؟ 
همانطــور کــه می دانیــم فلســفه، ســنت و تاریــخ خــودش را دارد 
ــد.  ــاد کرده ان ــنت را ایج ــن س ــه ای ــتند ک ــی هس ــراد و متون و اف
بــه نظــرم فیلســوف کســی اســت کــه بــه پیچیده تریــن شــکل 
ممکــن هــر چــه کــه در ایــن ســنت وجــود دارد را بــه هــم مرتبط 
می کنــد. بــه ایــن معنا مــن بــا ســخن دکتــر اردبیلــی موافقــم که 

گفتنــد کــه هــگل، خوِد فلســفه اســت.
ــود دارد  ــه وج ــفه هایی ک ــن فلس ــگل بی ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــن مس ــد و ای ــرار می کن ــاط برق ارتب
فلســفه ها را بخوانیــد و خوانــدن یــک فلســفه یعنــی از یــک نقطه 
ــه نقطــه دیگــر حرکــت کــردن. ایــن حرکــت می توانــد ادامــه  ب
پیــدا کنــد و وقتــی کــه ایــن کل بــزرگ و بزرگتــر می شــود یــک 
فلســفه شــکل می گیــرد. بــه ایــن معنــا کــه مــن حــاال اتصالــی 
بین مفاهیم و ایده هایی در ذهنم وجود دارد که شکل مشخصی دارد؛ 
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من با این شکل می توانم به یک مفهوم تازه نگاه کنم که مثال نگاهم 
بــه آن، بــا دوســال گذشــته متفاوت اســت.

ــا  ــن معن ــه ای ــد. ب ــی باش ــد هگل ــوفی بای ــر فیلس ــن ه بنابرای
کــه اگــر یــک فیلســوف بگویــد کــه مــن کاری بــا ایــن بخــش 
ــودش را در  ــاً خ ــوف صرف ــن فیلس ــدارم، ای ــفه ن ــخ فلس از تاری
فیلســوف بــودن محــدود کــرده اســت. در فلســفه مــا نمی توانیــم 
انتخــاب کنیــم چــرا کــه چیــزی از پیــش وجــود نــدارد. بلکــه من 
ــزی ایجــاد  ــج چی ــه تدری ــد ب ــم و بع ــرار می کن ــی برق اتصال های

ــود. می ش
بــرای خوانــدن یــک فلســفه بایــد آن فلســفه در خــودش 
پتانســیل هایی داشــته باشــد. بــه ایــن معنــا همه مســائل فلســفی 
ــی  ــا جای ــد ت ــط ان ــر مرتب ــه همدیگ ــتند و ب ــئله هس ــک مس ی
ــئله  ــچ مس ــد و هی ــکل می دهن ــفی را ش ــنت فلس ــک س ــه ی ک
ــا ســایرین بی ارتبــاط باشــد. چــرا کــه  فلســفی ای نیســت کــه ب
هیــچ ذاتــی از پیــش وجــود نــدارد کــه بخواهــد تعییــن کنــد کــه 

ــروم. ــه کجــا ب مــن ب
ــودن،  ــپینوزایی ب ــی اس ــودن یعن ــوف ب ــورت فیلس ــن ص ــه ای ب
هگلــی بــودن و غیــره، یعنــی بــا همــه چیز ســرکار داشــتن، امــا با 
یــک صــدا. یعنــی همه چیــز کــه کثیــر و متکثــر اســت را بــا یک 
صــدا بخوانیــم. بــه همیــن دلیــل بــه نظــرم در آینــده جــای خیلی 
عجیبــی نمی خواهیــم برویــم یــا اینکــه فلســفه خیلــی متفاوتــی 
ــزی  ــاز چی ــا آغ ــان ی ــا پای ــع م ــم. درواق ــد کنی ــم تولی نمی خواهی
هــم نیســتیم بلکــه فلســفه، یــک کلیــت اســت کــه دارد شــکل 
ــد فیلســوفی  ــد و فیلســوف جدی ــدا می کن ــان پی ــرد و جری می گی
ــتری را وارد  ــوف های بیش ــد و فیلس ــتر می خوان ــه بیش ــت ک اس

سیســتمش می کنــد.
مثــال می بینید که افالطون، ارســطو و... در کانت حضــور دارند و در 
هــگل همین طور. به همین خاطر من اینها را فیلســوف کالســیک 
می دانــم. بــه نظــرم شــاید دکتــر اردبیلــی بــا هگل بــه مثابــۀ یک 
ذات ثابــت برخــورد می کنــد کــه جایــی ایســتاده و چیــزی گفتــه 
و مابقــی صرفــاً واکنشــی هســتند نســبت بــه آن. اصال مــا چیزی 
بــه نام خوِد هگل یــا خوِد کانــت نداریم، بلکه اتصــاالت و ارتباطات 

مهم است.
 

 اردبیلــی: اینکــه مــا نظــر یــک فیلســوف یــا شــارح را دربــاره 
هــگل نقــد کنیــم، بــه ایــن معنــا کــه هــگل حقیقــی را معرفــی 
نمی کنــد یــک خطــر دارد کــه شــما اشــاره کردیــد. یعنــی ایــن 
خطــر را دارد کــه گویــی مــا یــک هــگل قطعــی متقنــی داریــم و 
حقیقتــش هــم نــزد ماســت و حــاال فالنــی ایــن هــگل را تحریف 
کرده اســت. اما نکته بســیار مهم این اســت که نباید از آن طرف بام 
ــر در  ــرد، پوپ ــد ک ــد ایســتاد و نق ــات بای ــاً برخــی اوق ــاد. اتفاق افت
جامعــه باز و دشــمنانش تــالش نمی کند کــه امکاناتــی را در هگل 
بیابــد و شــکوفا کنــد، بلکــه او صراحتــاً می خواهــد هــگل را خفــه 
کنــد، او می خواهــد امکانــات هــگل و حتــی افالطــون را مســدود 

کندزیرا برخی از این تفاســیر، آشکارا تحریف هستند.
مثاًل شــما نقدهای پوپر دربارۀ هگل را بخوانید؛ پوپــر در جامعه باز و 
دشــمنانش تالش نمی کند کــه امکاناتی را در هگل بیابد و شــکوفا 
کنــد، بلکــه او صراحتاً می خواهــد هگل را خفــه کنــد، او می خواهد 

امکانــات هــگل و حتــی افالطــون را مســدود کند.
اینجــا مــا نمی توانیــم ژســت پلورالیســتی بگیریــم و دســت روی 
دســت بگذاریــم و بگوییــم »بــه هــر حــال تفســیر پوپــر هــم یک 
ــد  ــر را از حیــث روشــی نق ــد هــم پوپ تفســیر اســت«، بلکــه بای
کــرد و هــم نشــان داد کــه پشــِت نقــاِب پلورالیســتی او چــه نــوع 
فاشیســتی خوابیــده اســت. مــن نگرانــم کــه ایــن رویکردهــای 
پلورالیســتی ای کــه االن هــم بــاب شــده اند و برآمــده از همدســتی 
ــۀ  ــه بهان ــتند، ب ــک هس ــم و هرمنوتی ــم، پست مدرنیس لیبرالیس
عــدم حــذف صداهــای مختلف، عمــاًل خــود نقــد را هــم ناممکن 
کننــد. بــرای مثــال، چــرا در ایــن مملکــت مثــال در بخــِش قابــل 
توجهی از جامعۀ علمی تا اســم هگل را می آورید، یا متهم می شــوید 

به استبدادگرایی، یا متهم می شــوید به خرافه پرستی؟

پارســا: عیبی نــدارد اگــر شــما در نقــد یــک رویکــرد بگوئید که 
فالن ادعا غلط اســت، اما به نظرم این کار، فلسفه نیست. یعنی مثال 
شــما بگوئید که پوپر حرفش دربــاره هگل غلط اســت و مثاًل فالن 
صفحه را ندیده  اســت، به این شــکل می توانید بگوئیــد که این غلط 
است، اما این کار، فلسفه نیست. هرچند من معتقدم که کار پوپر کار 

فلســفی هســت بــه ایــن معنــا کــه انســداد هــگل نیســت.

اردبیلــی: بایــد دیــد کــه بحــث از چــه منظــری مطرح می شــود. 
منظــورم ایــن نیســت کــه پوپــر چیــزی دربــاره هــگل می گویــد 
و مــا برویــم چیــزی بیاوریــم و... بلکــه نــگاه مــن فراتــر از ایــن 
مســائل اســت و می خواهــم بگویــم کــه هگلــی اگــر نــگاه کنیــم 
قطعــاً خــود پوپــر هــم بخشــی از فلســفه اســت، امــا آیــا خــود نقد 
مــا بخشــی از فلســفه نیســت؟ نقــد مــا نــه بــرای محــدود کــردِن 

فضــا و بســتن دهان هــا، بلکــه بــرای حراســت از خــود فلســفه.
در ایــن راســتا قطعــا بایــد همــه را، حتــی خــود هــگل را، هــم نقد 
کــرد. امــا یــک زمانــی هســت کــه خــود نقــد باعــث گشــایش 
ــا از آن نقدهــا اســتقبال می شــود.  ــه ایــن معن هــگل می شــود. ب
ــش  ــد: بخ ــی می افت ــاق عجیب ــرن 1۹ اتف ــۀدوم ق ــا در نیم ام
بســیاری از فیلســوفان ایــن دوره وقتــی از هــگل حــرف می زننــد، 
ــرف  ــگل ح ــا از ه ــک معن ــه ی ــد او، ب ــه در نق ــاع و چ ــه در دف چ

ــد. ــرف می زنن ــوان ح ــان ج ــه از هگلی ــد. بلک نمی زنن

پارسا: یعنی در اینجا به نوعی، خلط شده؟
بایــد پوپــر را از حیــث روشــی نقــد کــرد و نشــان داد کــه پشــِت 

نقــاِب پلورالیســتی او چــه نــوع فاشیســتی خوابیــده اســت

ــه  ــگل ب ــه ه ــت ب ــه بازگش ــم ک ــم بگوی ــی: می خواه اردبیل
ــود هــگل.  ــه خ ــِی هــگل اســت ن ــه بازخوان نوعــی بازگشــت ب
یعنــی بازخوانــی و احیــای امکاناتــی کــه در هــگل، بــه غلــط و بــا 
ســاده انگاری و تحریــف، مســدود نشــان داده شــده اســت. شــاید 
جالــب باشــد کــه بگویــم بــه نظــر مــن چیــزی بــه نــام نفریــِن 
ــدیدترین  ــه ش ــه ب ــانی ک ــام کس ــا تم ــود دارد. از قض ــگل وج ه
ــا  ــان ی ــا خودش ــا ی ــد، در انته ــی بودن ــن ضدهگل ــکل ممک ش

ــوند. ــی می ش ــان هگل ــا وراثش ــان ی فلسفه ش
مثال تحلیلی ها یا پوزیتیوست ها که در ابتدا موضعی ضدهگل اتخاذ 
کردنــد، در انتها مثال به واســطۀ افــرادی مانند کوایــن و... به هگل 
گرایش پیدا کردند و اصال امروز سنت هگل گرایی تحلیلی داریم. یا 
مثال نگاه پدیدارشناســی هوسرلی که قویاً ضدهگلی بود در هوسرل 

متاخر آشکارا به پروژۀ هگل نزدیک می شود.
ــود دارد در  ــه وج ــی ک ــی از نقدهای ــه خیل ــم ک ــم بگوی می خواه

ــا آشــکار  ــب اســت و رســالت م ــوع فری ــا یــک ن برخــی زمان ه
ــدم  ــم معتق ــن ه ــال م ــر ح ــه ه ــت. ب ــن فریب هاس ــاختن ای س
ــا »ذات هــگل« وجــود  ــه اســم »خــوِد هــگل« ی ــزی ب کــه چی
نــدارد و مــا بــا هگل هــا طــرف هســتیم، امــا ایــن نبایــد مــا را بــه 
نوعــی پلورالیســم محــض ســوق دهــد کــه فرقــی بیــن هــگل و 

غیرهــگل باقــی نمانــد.
 مثالی که من معموال می زنم این اســت که شــما فــرض کنید روی 
این دیوار ســایۀ یک حیوان چهارپا افتاده است. شاید من بگویم این 
حیوان بز اســت، شــما بگوییــد گاو اســت، آقای بهرامــی هم بگوید 
ــان  ــات و اختالفاتم ــر جزئی ــر س ــم ب ــاید بتوانی ــت. ش ــب اس اس
بحــث کنیم و ادلــه بیاوریم. امــا اگر یک نفر پرید وســط و گفت این 
اصــال یک نهنگ اســت، یــا مثال درخت اســت، ما چــکار می توانیم 
بکنیم؟ منطق شما می گوید، ما نمی توانیم آن را رد کنیم، چون آن هم 
یــک نظر اســت. من نگرانی ام این اســت کــه االن ایــن نهنگ ها و 
درخت ها را دارند به خورد من و شــما می دهند. رسالت ما، البته بدون 

دچار شــدن به جزم اندیشی، دفاع از حقیقت است، با تیکه بر نص.
پارســا: البتــه اگــر خالقیــت خیلــی زیــاد باشــد، همــان درخت هم 

است. ممکن 

اردبیلـی: مـن دقیقاً اسـم همیـن بی معیـاری را پست مدرنیسـم 
می گذارم.

پارســا: مــن اســمش را هنــر می گــذارم و همیشــه هــم وجــود 
داشــته، شــما اگــر بــه متــن افالطــون و ســقراط هــم نــگاه کنیــد، 
می بینیــد که خیلی چیزهــا را خیلی خیلی دور می بینند. من فلســفه 

ــم. ــرو نمی کاه ــذب و... ف ــدق وک ــا ص را ب

ــه چیــزی متهــم می کنیــد کــه نیســتم؟  اردبیلــی: چــرا مــرا ب
ــذب  ــدق و ک ــه ص ــفه را ب ــود فلس ــه نمی ش ــگل ک ــا ه ــاً ب قطع

ــت. فروکاس
نگرانــم کــه ایــن رویکردهــای پلورالیســتی ای کــه االن هــم باب 
شده اند و برآمده از همدستی لیبرالیسم، پست مدرنیسم و هرمنوتیک 
هســتند، به بهانۀ عدم حذف صداهای مختلف، عماًل خود نقد را هم 

ناممکن کنند

پارســا: االن داریــد ایــن کار را می کنید. می گوئید کــه چه چیزی 
درباره هگل درست اســت و چه چیزی غلط است. می گویم که شما 
معیــاری نداریــد که بــا آن معیــار بگوئید کــه چه چیزی خــود هگل 
ــک  ــه دیالکتی ــد ک ــوز می گوی ــت. دل ــزی نیس ــه چی ــت و چ اس

هــگل و ســقراط یــک چیــز اســت.

د گـــر میــز
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اردبیلــی:  ایــن یــا ناشــی از بدفهمــی دلــوز اســت، یــا ناشــی از 
غــرض ورزی اش در کتــاب نیچــه و فلســفه. نــه نیچــۀ آن کتــاب 

نیچــه اســت ونــه هگلــی کــه نقــد می کنــد، هــگل اســت.
ــت  ــورد قرائ ــز در م ــه آمی ــی و طعن ــۀ کنای ــی: از قضــا نکت بهرام
ــر  ــگل را بناب ــه ه ــت ک ــن اس ــوی ای ــاختارگرایان فرانس پساس
تفســیر هگلیــان پیــر می خواننــد و پــس از آن تمــام تــوان خــود را 
صــرف ارائــۀ هگل گرایــی ای جــوان امــا بــدون هــگل می کننــد.
پارســا: بلــه محتمــل اســت کــه دلــوز بــه شــما پاســخ بدهــد کــه 
دیالکتیــک هگلــی همــان دیالکتیکی ســقراطی اســت. مــن اینها 

را یکــی می گیــرم.

اردبیلــی: بــه نظــرم بحــث به جــای خوبــی رســید. نگرانــی من 
دقیقــا همیــن مواضــع اســت کــه آن را بــالی دوران مــا می دانــم. 
یعنــی ما از تــرس اینکه مبادا دچــار جزم گرایی عقل گرایانه بشــویم 
کــه می خواهــد بــرای هــر چیــزی صــدق و کــذب تعییــن کنــد، 
بــه وضعیتــی افتاده ایــم کــه اگــر فــردی بیایــد و حــرف پرتــی هم 

بــه هــگل بگویــد شــما می گوئیــد ایــن آزادی بیــان اســت.

پارســا: بخواهــم گــوش می دهــم بخواهــم گــوش نمی دهــم. 
چــه مشــکلی دارد؟

اردبیلــی: »نقــد« موضــع دارد، شــما بایــد از یــک موضــع بیــان 
نقــد کنیــد.

پارسا: من ربط این را نمی فهمم.

ــا  ــن بدفهمی ه ــی از ای ــه یک ــردم ب ــن برمی گ ــی: م بهرام
کــه  هــگل  نــزد  خودآگاهــی  دربــاره  هیدگــر  بحــث  و 
ــاختارگراها در آن  ــت ها و پساس ــاهیدگری ها، اگزیستانسیالیس پس

ــد. غوطــه ورن

پارسا: یعنی شما معتقدید که این ها اشتباه کرده اند؟
ــه  ــِل نظرورزان ــه عق ــه جــای ورود ب ــر از هــگل، ب  تفســیر هیدگ
ــی درک  ــد، یعن ــی می مان ــی باق ــل انتزاع ــی تأم ــطح نوع درس
خودآگاهــی بــر حســب نوعــی فرمالیســم انتزاعیبهرامــی: دقیقــاً و 
تحقیقــاً بلــه. تفســیر دکارتی-فیشــته ای هیدگــر از هــگل دربــاره 
ــی در  ــِت انضمام ــِت فردی ــرِح ُمِمن ــی، در ش ــوع خودآگاه موض
ــی  ــگل در پدیدارشناس ــد. ه ــاکام می مان ــی ن ــوم خودآگاه مفه
مفهــوم خودآگاهــی را بــه نحــوی تعریــف می کنــد کــه 
ــۀ  ــِن« تمایزنیافت ــت: 1( »م ــی اس ــِت ذات ــه ُمِمن ــده  س دربردارن

محــض )کلیــت(؛ ۲( وســاطت بــه واســطۀ ابــژه  میــل )جزئیــت(؛ 
و 3( حرکــت به رسمیت شناســی میــان ســوژه های خــودآگاه 
)فردیــت انضمامــی(. درحالی کــه هیدگــر ُمِمنــِت نخســت 
ــن« (،  ــن« = »م ــام »م ــن« در مق ــی »م ــِی انتزاع )خوْدهمان
ــرح  ــل( را ش ــام می ــی در مق ــِت خودآگاه ــِت دوم )جزئی و ُمِمن
ــی ای  ــِت انضمام ــوم )فردی ــِت س ــاره  ُمِمن ــا وی درب ــد، ام می ده
ــدی  ــه واســطه  به رسمیت شناســی بیناســوبژکتیو مفصل بن ــه ب ک

ــد. ــت نمی ده ــه دس ــرحی ب ــت( ش ــده اس ش
ــِل  ــه عق ــای ورود ب ــه ج ــگل، ب ــر از ه ــیر هیدگ ــا، تفس بدین معن
ــد،  ــی می مان ــی باق ــل انتزاع ــی تأم ــطح نوع ــه درس نظرورزان
ــر حســب نوعــی فرمالیســم انتزاعــی.  یعنــی درک خودآگاهــی ب
بنابرایــن هیدگــر در برداشــتی ناقــص از خودآگاهــی باقــی 
ــت  ــت، جزئی ــِت کلی ــه ُمِمن ــر س ــردِن ه ــه در یکی ک ــد ک می مان
ــطه   ــه واس ــه ب ــت، ک ــی فردی ــوم، یعن ــدۀ س ــِت تعیین کنن و ُمِمن
ــت. ــاکام اس ــده، ن ــل ش ــوبژکتیو حاص ــِی بیناس به رسمیت شناس
ــزی را  ــه چی ــت؟ چ ــده اس ــن را ندی ــر ای ــی هیدگ ــا: یعن پارس

بدهیــد؟ نجــات  می خواهیــد 

بهرامــی: نمی دانــم، شــاید ندیــده اســت و شــاید هــم نخواســته 
ــه ببیند. ک

پارســا: افــراد دیگــری هــم هســتند کــه آن را برجســته 
کرده انــد. امــا ایــن جریــان فلســفی تاکیــد بــر خوانــش هیدگــری 
کــرده اســت. امــا مــن نمی فهمــم کــه مشــکل کجاســت؟ شــما 
می خواهیــد بگوئیــد کــه ایــن غلــط اســت، یــا هیدگــر هــگل را 
غلــط فهمیــده اســت؟ که مــن بــه خــودم اصــاًل اینگونه اجــازه ای 
نمی دهــم. اصال چه اهمیتــی دارد؟ من هیچ وقــت درباره هیچکس 
ــده. هرکســی  ــه دیگــری را فهمی ــه نمی گویــم کــه چگون اینگون
کــه فهمیــده، خــوب فهمیــده. چــون کاری کــه انجــام می شــود 
و اثرگــذار اســت پــس درســت اســت. خوانــش هیدگــری 
ــن را  ــل مــن ای ــن دلی ــه همی ــرده اســت. ب ــد ک ــرده و تولی کار ک
ــد.  ــاع کنی ــد دف ــزی می خواهی ــه چی ــما از چ ــه ش ــم ک نمی فهم
ــدارد، اگــر وجــود  شــما می فرمائیــد کــه »خــود هــگل« وجــود ن

ــد؟ ــد محافظــت کنی ــزی می خواهی ــه چی ــس از چ ــدارد پ ن
ــر  ــش هیدگ ــی خوان ــض درون ــان دادِن تناق ــاً نش ــی: اتفاق بهرام
بــدون پوشــیدِن عبــای محافظــه کاری خــودش نوعــی نجــات و 

ــت. محافظت اس

ــِی  ــا نف ــد ب ــما می خواهی ــا ش ــر پارس ــای دکت ــی: آق اردبیل
ــا از  ــالء ی ــد؟ از خ ــت کنی ــزی محافظ ــه چی ــد از چ ــه نق هرگون

بی معنایی؟

پارســا: مــن معتقــدم کــه فلســفه کشــف نیســت بلکــه خلــق 
است.

اردبیلــی: مســئله ایــن اســت کــه درســت اســت کــه مــا خــود 
هــگل نداریــم. امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ معیاری 
ــزی را  ــاره چی ــدد درب ــت های متع ــن برداش ــه م ــم. اینک نداری
محــدود بکنــم، بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر چیــزی کــه دلمان 
خواســت دربــاره آن بگوئیــم. حرفــی کــه شــما می زنید ماننــد این 
اســت کــه بگویــم مــن بــه ایــن میــز می گویــم آب. مــن معتقــدم 
اگــر مــا حداقــل یــک لنگــرگاه را حفــظ نکنیــم، خــود »فهــم« و 
»نقــد« ناممکــن می شــود. ایــن محافظــت از ذاِت هــگل نیســت، 
بلکــه محافظــت از امکانــاِت بشــری ای اســت کــه داریم از دســت 
ــر  ــا فقیرت ــه معن ــات، ب ــن امکان ــت رفت ــن از دس ــم و ای می دهی

شــدن امکانات بشــر اســت.
مــا بایــد از گشــودگی بشــریت دفــاع کنیــم. وقتــی کــه 
می خواهیــم دربــاره چیــزی صحبــت کنیــم، )هرچنــد معتقــدم که 
هــر فهمــی تحریــف اســت( امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ 
معیــاری بــرای ایــن خلــق وجــود نداشــته باشــد، چــرا کــه اگــر 
معیار نباشد، اصال فهمی نخواهیم داشــت، البته خود همین معیار را 
باید نقــد کرد، اما بازهم بــا خود همین معیار؛ ایــن یکی از مهمترین 
درســهایی اســت کــه از هــگل آموخته ایــم. همــان درســهایی کــه 
قرائتهــای امثــال پوپــر، بــا ارائــۀ تصویــری کاریکاتــوری از هگل، 

ســعی در نابــود کردنــش دارنــد.

ــته  ــی داش ــک تکیه گاه ــد ی ــه بای ــد ک ــما معتقدی ــا: ش پارس
ــیم؟ باش

ــم  ــاً ه ــه واقع ــیم، بلک ــته باش ــد داش ــا بای ــه تنه ــی: ن اردبیل
تکیــه گاه داریــم. مــن نمی گویــم کــه مثال مــن طرفــدار معیــارم و 
شما نیستید، بلکه می گویم شــما هم معیارها و مبانی ای دارید، همه 
ــی خــود متفکــران  ــر، خــود پســت مدرن ها، حت ــد، خــود پوپ دارن
ضدمتافیزیکــی و ضدمعیــار، همــه معیــار داریــد، فقــط شــما به آن 

ــد. ــان نمی کنی اذع
 

پارســا: پــس اجــازه بدهیــد کــه مــن بگویــم کــه آن چیــزی که 
هســت چیســت؟ هرچنــد کــه شــما نگفتیــد. مــن هــم معتقــدم 
کــه می توانیــم کــه معیارهــای گــذری و مقطعــی داشــته 
باشــیم. قطعــاً در ایــن زمینه هــا چیــزی درســت و چیــزی غلــط 
اســت. امــا بایــد توجــه کــرد کــه در یــک حــوزه چنیــن اســت و 
مــا می توانیــم حوزه هــا را عــوض کنیــم. شــما نمی توانیــد یکــی 
ــط  ــت فق ــه حقیق ــد ک ــد و بگوئی ــت کنی ــا را تثبی ــن حوزه ه از ای
ــد  ــت کنی ــوزه محافظ ــک ح ــد از ی ــما می خواهی ــت. ش ــن اس ای
ــا حرکــت  ــن حوزه ه ــد بی ــه بای ــدم ک ــن معتق ــه م ــی ک درصورت
کــرد. بایــد آدم بدانــد کــه حوزه هــا متکثــر اســت. امــا فلســفه ای 
غنــی خواهــد بــود کــه بتوانــد بیــن ایــن حوزه هــا حرکــت کنــد 
واگــر شــما در یــک حــوزه باقــی بمانیــد و ... بــه نظــرم فلســفه 

ــد. ــان را محــدود کردی خودت

بهرامــی: نشــان دادن بدفهمی هایــی کــه دربــاره فلســفه هگل 
وجــود دارد را فلســفیدن نمی دانیــد!؟

ــاًل  ــه طــور محلــی می توانیــم ایــن کار را بکنیــم. مث پارســا: ب
بگوئیم که اگر از این منظر نگاه کنیم این حرف شــما غلط است، اما 
نمی توانیــد ایــن را مطلق کنیــد و به طــور مطلق بگوئیــد که حرف 

پوپــر غلــط اســت. ایــن بــه هیــچ وجــه درســت نیســت.

|| چــه طــور می توانیــم بــه خودمــان اجــازه بدهیــم 
ــگل  ــده از ه ــده ش ــای خوان ــم قرائت ه ــه بگویی ک

د گـــر میــز
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غلــط اســت؟ چگونــه شــما می گویــد کــه اندیشــه 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــت اس ــک روای ــا ی ــگل تنه ه

آن تکیــه کــرد؟

اردبیلــی: مــا در اینجــا دچــار بحث بســیار جــدی یعنی پرســش 
دوران مــان هســتیم. وقتــی کــه مــا می گوئیــم کــه بایــد فــالن 
تفســیر را نقــد کرد، شــما می خواهیــد من را بــه آن موضعــی ببرید 
ــت حــرف  ــگِل« ثاب ــود ه ــام »خ ــه ن ــی ب ــی دارم از ذات ــه گوی ک
می زنــم، درصورتــی کــه اصاًل ایــن موضع مــن نیســت. همچنین 
مــن ادعــا نمی کنــم کــه هرکســی کــه می آیــد از هــگل صحبــت 
می کنــد، بایــد فقــط از موضــع مــن بــه هــگل بنگــرد، بلکــه هــر 
کســی می توانــد از موضــع خــودش دربــاره هــگل صحبــت بکنــد 

کــه بــا موضــع مــن متفــاوت یــا حتــی مخالــف باشــد.
چــرا در بخــِش قابــل توجهــی از جامعــۀ علمــی کشــور ما تا اســم 
ــا  ــه اســتبدادگرایی، ی ــا متهــم می شــوید ب ــد، ی هــگل را می آوری

ــتی؟ ــه خرافه پرس ــوید ب ــم می ش مته
نکتــه اینجاســت کــه هرکســی کــه از هــگل حــرف می زنــد بایــد 
ــال  ــد، مث ــرف می زن ــه ای دارد ح ــه ادل ــا چ ــه ب ــد ک ــان بده نش
ارجاع به کلیت اندیشــۀ هگلی بر اساس پدیدارشناســی روح یا دایره 
المعــارف یــا حتــی عناصــر فلســفۀ حــق یــک چیــز اســت،  ارجاع 
بــه چنــد درســگفتار یــا مهمــالت شــوپنهاور در راســتای تســویه 

حســاب شــخصی و روانی اش با هگل چیز دیگری است.
ــه  ــم ک ــما را درک می کن ــی ش ــن نگران ــه م ــم ک بازهــم می گوی
ــرف  ــن از ط ــی م ــا نگران ــویم، ام ــی بش ــار جزم اندیش ــادا دچ مب
دیگــر ایــن اســت کــه مــا ایــن بی معیــاری را تــا کجــا می خواهیم 
پیــش ببریــم؟ یعنــی هرکســی می توانــد یــک جملــه ای از یــک 
ــک  ــن ی ــی ای ــاب یعن ــن کت ــه ای ــد ک ــد و بگوی ــاب را بخوان کت
جملــه؟ مــن هــم حامــی گشــایش در تفســیر و فهــم هســتم، امــا 
اگــر ایــن گشــایش از حــد بگــذرد، دیگــر گشــایش نیســت، بلکــه 

ــه انســداد تفکــر می رســد. پارگــی اســت کــه از قضــا ب

ــا  ــد. م ــته باش ــا نداش ــد ی ــته باش ــر داش ــد تاثی ــا: می توان پارس
ــما  ــم. ش ــده نداری ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــفه موضع ــاره فلس درب
ــا ایــن  معتقدیــد کــه نقــد بایــد یــک موضعــی داشــته باشــد، آی
ــا می توانــد  موضــع بایــد یــک موضــع ثابــت و پایــداری باشــد ی

ــد؟ ــر کن تغیی

ــاب  ــک کت ــع ی ــک موض ــط از ی ــم فق ــا نمی توانی ــی: م اردبیل
را بخوانیــم. هرکســی می توانــد از موضــع خــاص خــودش یــک 
کتــاب را بخوانــد. امــا مشــکل در ایــن اســت کــه آیــا هرکســی 
درهرجایــی می توانــد حــرف بزنــد؟ می گویــم کــه درســت اســت 
کــه مــا معیــار جزمــی نداریــم اینکــه مــا بــه متــن هــگل مراجعــه 
ــد  ــم نبای ــن را ه ــن مت ــود ای ــد خ ــت، هرچن ــل اس ــم راه ح کنی
جزمــی کــرد. امــا می خواهــم بگویــم کــه مــا بایــد یــک معیــاری 

داشــته باشــیم کــه هــر حــرف مفتــی را نزنیــم.
ــاری کــه  ــار چیســت؟ معی ــن اســت کــه آن معی حــال ســوال ای
بــه نظــرم می رســد تالش بــرای نزدیک شــدن بــه نوعی انســجام 
عقالنی میان هــر دو طرف اســت، یعنی مجموعــه ای از گزاره های 
مــورد فهِم مــن و متــون هــگل کــه همدیگــر را تعدیــل می کنند. 
یعنــی وقتــی مــا دربــاره هــگل صحبــت می کنیــم بایــد 
ــا متــن هــگل مرتبــط  ــا خودشــان و هــم ب حرف هایمــان هــم ب
باشــند. مثاًل وقتی که هیدگر درباره هــگل صحبت می کند و برخی 
اوقات چیزی می گوید که اصاًل با منطق حاکم بر فلسفۀ هگل ارتباط 

ندارد.

ــه  ــه چ ــق، ب ــن منط ــف ای ــم و کش ــرای فه ــما ب ــا: ش پارس
ــد کــه  ــه متــن رجــوع می کنی ــر ب ــد؟ اگ ــاری رجــوع می کنی معی
بایــد بــا فلســفه هیدگــر وارد گفتگو شــوید. شــما شــاید به اشــتباه 
فکــر کنیــد کــه اصــل مطلــب یــا منطــق هگلــی را پیــدا کــرده  
ــه؛ شــما هنــوز ایــن کار را  ــد، درصورتــی کــه مــن می گویــم ن ای

نکرده ایــد. بلکــه صرفــاً یــک خوانــش دیگــر از متــن را در مقابــل 
خوانشــی دیگــر قــرار داده ایــد. بــه ســادگی مــی تــوان فهمید که 

کــدام کار بیشــتری انجــام داده اســت.
  

اردبیلــی: اجــازه دهیــد مثالــی از هســتی و زمــان بزنــم. وقتــی 
هیدگــر از رویکــرد هــگل دربــاره زمــان ســخن می گویــد، چیــزی 
می گویــد کــه اصاًل بــه هــگل ارتباطــی نــدارد. هیدگــر در اینجا به 
خیــال خــودش هــگل را نقــد می کنــد و بعــد موضعــی بــر ضــد 
هــگل می گیــرد کــه از قضــا هگلــی اســت. او هــگل را در جایــی 
ــد، کــه هــگل آنجــا نایســتاده اســت. هیدگــر حتــی  نقــد می کن
ــاع  ــی ارج ــه همانجای ــد، ب ــاع هــم می ده ــه هــگل ارج ــی ب وقت
می دهــد کــه هــگل دارد یــک رویکــردی را نقــد می کنــد، 
موضــع مــورد انتقــاد هــگل را بــه عنــوان موضــع خــود هــگل جــا 

می زنــد.
بحــث بــر ســر فهــم مــن یــا تفســیر مــن نیســت، بحــث خیلــی 
روشــن اســت. االن فرصتش نیســت، من ایــن بحــث را مفصال در 
مقاله ام با عنوان »هگل، هیدگر و مســئلۀ زمان« به تفصیل توضیح 
داده ام کــه در اینترنــت هــم قابــل دسترســی اســت. بــه هــر حــال 
ــوف را  ــک فیلس ــی ی ــا وقت ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــئله اصل مس
ــوع انســجام داشــته باشــد.  ــد برداشــتمان یــک ن می خوانیــم بای

ایــن انســجام لزومــاً جزمــی نیســت.

پارسا: هیدگر که در درون خودش منسجم است.

ــون  ــت، چ ــجم اس ــود منس ــر در درون خ ــی اگ ــی: حت اردبیل
ــا متــن هــگل هــم  ــد ب ــاط اســت، بای ــا هــگل در ارتب بحثــش ب

ــد. ــرار کنی ــبتی برق نس

پارســا: چیزهایــی را کــه رد کردیــد االن بــه آنهــا برگشــتید. اما 
من می گویم این چیزی که شــما می گویید خود هگل، یک خوانش 
رسمی از هگل است که در درونش یقین حسی جایگاهی دارد و کار 

هیدگــر بــا آن خوانــش رســمی از هــگل در تضــاد اســت.
ایــن ادعــای شــما حــرف مــن را نقــض نمی کنــد، چــرا کــه مــن 
ایــن خوانــش رســمی را هــم یــک حــوزه در نظــر می گیــرم کــه 
ــه آن  ــده، شــما ب ــار آن آم ــه چــون خیلــی اســم هــگل درکن البت
ــگل«.  ــوِد ه ــد »خ ــه می گوئی ــد، بلک ــش رســمی نمی گوئی خوان
اگــر هــم ایــن معیــار باشــد بایــد بدانیــم کــه تنهــا یــک حــوزه 
اســت و نــه اصــل ماجــرا. حــاال شــما معتقدید کــه باید یــک معیار 
ــد در  ــار می خواهی ــوان معی ــه عن ــن را ب ــما ای ــر ش ــد و اگ باش
نظــر بگیریــد، مــن بــه شــما هگلــِی محافظــه کار می گویــم. هــر 
کســی حــق دارد کــه موضعــش را عــوض کنــد و جــوری دیگــر 

ــاری نیســت. ــا بی معی ــدام از اینه ــچ ک بیاندیشــد و هی

اردبیلــی: امــا مســئله فریــب چــه می شــود؟ هــگل مجموعه ای 
از داده ها است.

پارسـا: چرا فـردی باید فریـب بدهـد؟ البتـه نمی توانیـد بگوئید 
مجموعـه ای از داده هـا اسـت چـون داده ها خودشـان تفسـیراند.

ــم  ــا ه ــا ب ــف داده ه ــای مختل ــد بخش ه ــا بای ــی: ام اردبیل
انســجام داشــته باشــند وگرنه اصال فرق هگل و کانت و شــلینگ و 

نیچه چیســت؟ با این تفسیر شــما هیچ مرزی وجود ندارد.
ــت  ــران اصال ــتید؟ نگ ــه هس ــران چ ــا نگ ــما در اینج ــا: ش پارس
هســتید؟ اگــر ایــن بــه قــول شــما فریــب باشــد، بــه چــه کســی 
ــی  ــه کس ــه چ ــب ب ــودِن فری ــفه، ب ــاند؟ در فلس ــیب می رس آس
ــدارم کــه  ــاد ن ــد اســت؟ مــن اعتق ــرا ب ــد و چ آســیب وارد می کن
در فلســفه فریــب وجــود دارد. معتقــدم کــه اگــر کســی بــه عنوان 
ــزی  ــذار باشــد و چی ــا اثرگ ــد، ام فیلســوف در فلســفه دروغ بگوی
تولیــد کنــد، هیــچ اشــکالی نــدارد. امــا در زندگــی اجتماعــی بــه 
دروغ اعتقــاد نــدارم، چــون در ایــن زندگــی اجتماعــی می خواهــم 
مشــارکت داشــته باشــیم و امنیــت آن را می خواهیــم امــا در 

ــم. ــا دروغ نداری ــا مشــکلی ب ــاوت اســت و م فلســفه متف

بهرامــی: بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان ابهــام و فریــب را هــم ارز 
انگاشــت. ایــن ابهــام کوششــی اســت در راســتای مفصل بنــدی 
پیچیدگــی تجربــه  مــدرن بــا زبانی کــه بــه نحــوی نظرورزانــه در 
جســت وجوی تقلیــد از ابژه هــای خویــش اســت، یعنــی خواســِت 
دکارتــی وضــوِح گفتمــاِن فلســفی ای را رد می کنــد کــه بــر پایــه  

ریاضیــات و علــوم دقیقــه مدل ســازی شــده بــود.
 

تـک  تـک  اسـت.  بزرگـی  فریبـکار  هـگل  خـود  پارسـا: 
فیلسـوف هایی را که هگل خوانده بررسـی کنیـد و ببینید که هگل 
آنهـا را چگونـه خوانده اسـت. مثـاًل نقد هگل بـه کانت را بررسـی 
کنیـد. قطعـا یـک کانتـی خواهـد گفـت کـه هـگل کانـت را بـد 
فهمیـده اسـت. مـن معتقـدم کـه فلسـفه اینگونـه کار می کنـد.

ــه ایــن معنــی  وقتــی طالــس می گویــد همــه چیــز آب اســت. ب
نیســت کــه روی میــز اتاقــش شــیرجه می زنــد، بلکــه دارد یــک 
بــازی می کنــد و در ایــن بــازی یــک فریبــی هســت. امــا نکته ای 
کــه در ایــن گفتــه هســت ایــن اســت کــه دو نــوع فریــب داریــم، 
یکــی، فریــب آگاهانــه و دیگــری، فریــب ناآگاهانــه. یعنــی اگــر 
فلســفه باشــد یــک فریــب آگاهانــه اســت. یعنــی اینکــه ناشــی از 
قصــور فیلســوف نیســت، بلکــه فیلســوف بالــذات فریبکار اســت و 
درواقــع فریــب هنرمندانــه اســت. درصورتیکــه خطــا را ذات بشــر 

ــد. ــتباه کن ــد اش ــی می توان ــم و هرکس می دان

اردبیلــی: مســئله بــر ســر ایــن اســت کــه اواًل شــیوه مواجهه ای 
که شــما مطرح کردید اجازه نمی دهد که بین هیچ شــکلی از فریب 
تمایز قائل شــد. چون شــما از این عبــارت پراگماتیســتِی خطرناک 
اســتفاده می کنیــد کــه: »دارد کار می کنــد«. فاشیســم هــم 
ــًا  ــاً، فرض ــرد. ثانی ــی کار می ک ــم زمان ــر ه ــد. هیتل ــاید کار کن ش
مــن حــرف شــما را بپذیــرم. بــا توجــه بــه آن موضعــی کــه داریــد 
ــدارد و همیشــه حقیقــت  ــود ن ــی وج ــچ کذب ــه هی ــد ک و می گوی
اســت، اصاًل من نمی دانــم که چرا با من بحث می کنیــد؟ االن تمام 
حرف هــای مــن را هــم بایــد بــا ایــن اســتدالل خودتــان بپذیریــد. 
خود نقد شــما بــر حرفهــای من، مغایــر موضع شــما بر نقد اســت؟ 

حرفهای من آیــا »کار نمی کند«؟

پارســا: مــن در انتهــا تنهــا ایــن را می گویــم کــه مــن هــم بــه 
نوعــی انســجام درونــی اعتقــاد دارم، امــا آن را بــه نوعــی انســجام 

ــم. ــی می دان ــی محل درون

اردبیلــی: آقــای دکتــر پارســا، مــن حــرف شــما و مواضعتــان را 
کاماًل می فهمم. نقد من بیشــتر و ژرفتر معطوف به وضعیت اندیشه 
در ایــن زمانه اســت. مــن شــما را نمایندۀ زمانــۀ خودمــان می دانم. 
تمام تالشــم البته نقد همین زمانۀ پســت مدرن و نسبی گراســت که 

زمانۀ سرگردانی و گمگشتگی انسان است.

http://mehrnews.com


صفحه 58 | شماره 21 | مرداد 96  MEHR NEWSAGENCY

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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ــارف  ــیری در مع ــه س ــان« از مجموع ــن آس ــالم دی ــاب »اس کت
ــد. ــر ش ــان منتش ــین انصاری ــیخ حس ــالمی ش اس

ــر  ــه ب ــا تکی ــت ب ــده اس ــالش ش ــدر، ت ــه گرانق ــن مجموع در ای
پژوهــش و ویرایشــی روشــمند و دقیــق، ســاختار هنرمندانــه 
ــرود،  ــن ن ــۀ ســخن از بی مباحــث و ســبک و ســیاق اســتاد در ارائ
تــا ضمــن نشــر فرهنــگ انســان ســاز آل اهلل شــیوه منحصــر بــه 
ــه  ــه در تبییــن معــارف دینــی نیــز حفــظ شــده و ب فــرد معظــم ل

ــردد.  ــه گ ــتاقان ارائ مش
ــوزه  ــوارد و ح ــان و م ــن آس ــهولت دی ــئله س ــه مس ــر ب ــن اث در ای
هــای متعــدد آن اشــاره شــده اســت. ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن 
اســت کــه مناســبت میــان ســهولت و بــی تفاوتــی را بــه تصویــر 
بکشــد و بــا بیــان مــوارد متعــدد ســهولت، ادعــای سســت صعوبت 
دیــن اســالم را غیرموجــه نشــان دهــد. مخاطبیــن بــا مطالعــه این 
اثــر، ضمــن تمســک بــه دینــداری بــه ســهولت دیــن اســالم نیــز 

اذعــان خواهنــد نمــود. ایــن مجلــد چهلمیــن اثــر از ایــن مجموعــۀ 
ســترگ و دربردارنــدۀ دو بخــش در مــورد ســهولت و بــی تفاوتــی 
مــی باشــد و عــالوه بــر دربرداشــتن متــن ســخنرانی کــه الجــرم 
ســبک و ســیاق متــن را نیــز نوشــتاری مــی ســازد از فوایــد زیــر 

خالــی نیســت:
ـ عنوان بندی مناسب و تفکیک مطالب و موضوعات.

ـ اســتخراج مصــادر آیــات و روایــات و ارائــه مطالــب متنــوع دیگــر 
در پی نوشــت.

ـ ذکر نام مستقل برای هر بحث.

ـ مجموعه متنوع فهرست ها و...
عالقــه منــدان بــرای تهیــه ایــن اثــر مــی تواننــد از راه هــای زیــر 

اقــدام نماینــد:
مراجعــه بــه فروشــگاه مرکــز نشــردارالعرفان واقــع در قــم، خیابــان 

صفائیــه، کوچــه ممتاز-تمــاس بــا شــماره 0۹1۹۶5۲۲0۲4

اثر شیخ حسین انصاریان؛

کتاب »اسالم دیِن آسان« منتشر شد

کتاب معـرفی 

ــه نقــل از پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، فصــول مختلــف  ب
ــه چــاپ  ــن در مقــاالت علمــیـ  پژوهشــی کشــور ب ــاب پیــش  از ای کت
رســیده و مکــرر مــورد ارجــاع پژوهشــگران فلســفه و هنــر قــرار گرفتــه 

ــت. اس
احمدرضــا معتمــدی از بنیانگــذاران مباحــث فلســفه هنــر در 
ــری  ــه هن ــود تجرب ــت و خ ــک اس ــگاهی و آکادمی ــث دانش مباح
ــوده  ــان آزم ــه ج ــینما ب ــوزه س ــفی در ح ــر فلس ــار فاخ ــا آث را ب

ــت. اس

 بررســی مقایســه ای و تطبیقــی همراه بــا نقــد و واکاوی در آراء فیلســوفان 
ــر آراء فیلســوفان  ــا تأثی ــا هــگل و ســنت گرایان، و ی ــر از افالطــون ت هن
برجســته مکتــب شــرق چــون شــانکار، بــر هنــر معاصــر چــون ســینما 
در سلســله مقــاالت کتــاب، حــاوی دیدگاه هایــی بدیــع و نواندیشــانه در 

ســاحت فلســفه هنــر اســت.
ــاالت، آن را نتیجــه  ــن مق ــاره ای ــی در یادداشــتی درب رضــا داوری اردکان
پژوهــش و تدریــس ســالیان متمــادی فلســفه هنــر، تجربــه تولیــد اثــر 

ــد. ــی می کن ــان تلق ــا زب ــس ب ــری و ان هن

به قلم احمدرضا معتمدی؛

جستارهایی در فلسفه هنر منتشر شد

ــرور آن  ــی«، م ــل تمدن ــاس و تحلی ــرت الی ــاب »نورب ــدف کت ه
ــخصیت های  ــی از ش ــاس، یک ــرت الی ــار و آرای نورب ــش از آث بخ
مطــرح و کمتــر شناخته شــده جامعه شناســی تاریخــی، اســت کــه 
بــر تحلیــل  تمدنــی تمرکــز دارد. آثــاری کــه یا مقدمــه و زمینه ســاز 
ایــده تحلیــل تمدنــی الیــاس یعنــی فراینــد متمدن شــدن، بــوده  یــا 
ــرای رســیدن  ــوده  اســت. ب ــی ب ــل تمدن ــل و ادامــه تحلی در تکمی
ــاس  ــرت الی ــن هــدف، نویســنده تــالش کــرده اســت نورب ــه ای ب
را در بســتر جریــان کلــی تحلیــل تمدنــی در جامعه شناســی 
ــالف او  ــا آرای اس ــه ب ــگاه او را در مقایس ــرده و جای ــی ک مکان یاب
کــه بــر شــکل گیری ایــده تحلیــل تمدنــی الیــاس تأثیــر داشــته اند 
و اخــالف او کــه هــم متأثــر از او بوده انــد و هــم بــر آرای بعــدی او 

ــد. ــیم کن ــته اند، ترس ــر گذاش تأثی
ــدن را در  ــوم تم ــد مفه ــی تول ــف در فصــل نخســت، چگونگ مؤل
قــرن هجدهــم در دو ســنت آلمانــی و فرانسوی ـ انگلیســی و تفاوت 
معنایــی ایــن مفهــوم را در ایــن دو زمینــه سیاســی ـ اجتماعی 

ــاوت نشــان داده  اســت. متف
 فصــل دوم بــه بررســی نســبت نوربــرت الیــاس بــا متفکرانــی کــه 
بیشــترین تأثیــر را بــر شــکل گیری ایــده تحلیــل تمدنــی الیــاس 

ــت. ــه  اس ــته اند، پرداخت داش
ــاری«  ــه درب ــراد« و »جامع ــه اف ــاب »جامع ــوم، دو کت ــل س  فص
الیــاس بررســی شــده اســت. ایــن دو کتــاب را می تــوان چارچــوب 

ــدن« دانســت. ــد متمدن ش ــاب »فراین ــی کت نظــری و مفهوم
 فصــل چهــارم، بــه کتــاب اصلــی الیــاس دربــارۀ تحلیــل تمدنــی 
ــل،  ــن فص ــت. ای ــه اس ــدن« پرداخت ــد متمدن ش ــی »فراین یعن
ــد  ــد فراین ــاس در دو مجل ــوری الی ــده مح ــت از ای ــی اس تلخیص
متمدن شــدن. در ایــن دو مجلــد الیــاس تــالش می کنــد تــا 
ــی  ــای آن در زندگ ــن نموده ــی را در انضمامی تری ــوالت تمدن تح

ــد. ــان ده ــدرن نش ــت م ــدی دول ــره و صورت بن روزم
در فصــل پنجــم بــه بررســی انتقادهایــی کــه نســلی از 
جامعه شناســان تاریخــی و عالقه منــدان بــه تحلیــل تمدنــی 
بــه الیــاس داشــته اند، می پــردازد؛ انتقاداتــی کــه منجــر بــه 
ــعه  ــی توس ــی و حت ــل تمدن ــی در تحلی ــکل گیری گفت وگوی ش

آرای الیــاس شــد.

فارغ از مناقشـاتی که وجـود دارد، تحلیـل تمدنی را می تـوان تأملی 
نظام منـد دانسـت کـه در ادامـه تحلیل هـای پراکنـده و تلویحـی 
دربـارۀ تمدن هـا مطرح شـده اسـت. یکـی از مهم تریـن پیامدهای 
بسـط رویکـرد تحلیـل تمدنـی و پذیـرش نگـرش چند-تمدنـی از 
تاریـخ جهـان، می توانـد ایـن باشـد کـه بـه مرکززدایـی از رویکرد 

اروپا-محـور در تحلیـل تمدن هـا منجـر شـود.

کتاب »نوربرت الیاس و تحلیل تمدنی« منتشر شد
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»خویشــکاوی ایرانیــان در دوران مــدرن« حــاوی مقاالتــی از 
مقصــود فراســتخواه، محمدرضــا جــوادی یگانــه، ســعیده زاد قنــاد، 
آرمیــن امیــر،  تقــی آزاد ارمکــی، نصــراهلل پورمحمــدی املشــی و 

ــد. ــدی می باش ــین مجته سیدحس
ــا عنــوان »تأمــل در  مقصــود فراســتخواه در تبییــن مقالــه خــود ب
چنــد شــاخص در مطالعــات جهانــی مربــوط بــه صفــات ملت هــا« 
ضمــن برشــمردن نارســایی های ژانــر خلقیــات ایرانــی بــر 
لــزوم طرح ریــزی برنامه هــای پژوهشــی مــدّون بــرای ایــن 
ــات  ــی از مطالع ــمردن نمونه های ــا برش ــد و ب ــد می کن ــوزه تاکی ح
ــات  ــن مطالع ــۀ ای ــد فاصل ــالش می کن ــن حــوزه، ت ــی ای بین الملل

ــد.  ــان ده ــران نش ــده در ای ــات انجام ش ــا مطالع را ب
محمدرضا جـوادی یگانه و سـعیده زادقناد در مقاله مشـترک خود با 
عنـوان »چند فرضیه دربـاره علل اسـتقبال ایرانیـان از کتاب حاجی 
بابـای اصفهانی اثر جیمـز موریه« به تبییـن حوزۀ نفـوذ و اثرگذاری 
متـن، و نحوۀ مواجهـۀ مخاطبـان ایرانی با ایـن اثر می پردازنـد و در 
نهایت شـش فرضیـه را به مثابۀ دالیـل احتمالی پذیرش ایـن اثر در 

جامعـۀ ایران مطـرح می کنند.
 آرمیــن امیــر با اطــالق صفــِت خلِف صاحــب اقتــداِر جمــال زاده به 
محمــود ســریع القلــم در مقالــه خــود تــالش می کنــد تأثیرپذیــری 
ــم در  ــان و ه ــروژۀ ذهنی ش ــم در پ ــال زاده را ه ــریع القلم از جم س
ارجاعــات او بــه جمــال زاده نشــان دهــد. او در ایــن نوشــتار نشــان 
ــارۀ فرهنــگ سیاســی  می دهــد پژوهــش میدانــی ســریع القلم درب
ایرانیــان از نظــر اعتبــار مخــدوش، و نوعــی خلقیات نویســی اســت 

ــر میدانی. ــه پژوهــش معتب ن

 تقــی آزاد ارمکــی در مقالــه خــود 
ادبیــات  »بدخوانــِی  عنــوان  بــا 
جمــال زاده  ایــران«،  اجتماعــی 
را متفکــر متعلــق بــه بخشــی از 
ــۀ  ــه هم ــی و ن ــدرن ایران ــان م جه
»خلقیــات  کتــاب  و  می دانــد  آن، 
ــی«  ــل »غربزدگ ــان« را مث ــا ایرانی م
ــی  جــالل آل احمــد، مصــداق بدخوان
ــد.  ــران می دان ــی ای ــات اجتماع از ادبی
ــون  ــن مت ــی، ای ــر آزاد ارمک ــه نظ ب
بدفهمی هایــی درخصــوص جهــان 
ایرانــی، جهــان شــرق و جهان اســالم 

ــت. ــرده  اس ــد ک تولی
نصراهلل پورمحمـدی املشـی در مقاله 
خـود »خویـش کاوی ایرانیـان از منظر 

تاریـخ« را بررسـی می کند و بخشـی از مسـائل تحقیقـات در ایران 
را حاصـل بی توجهـی به تاریـخ و متون ادبـی ایران می داند. ایشـان 
هنـر جمـال زاده را طـرح موضوعـات بریده بریـدۀ دیگـران در قالب 
یک کتـاب و جمـع آوری مطالـب در بـازۀ زمانی طوالنـی می داند و 
نقش شـرایط تاریخـی و جغرافیایی در شـکل دهی بـه خصلت های 

ایرانیـان را واکاوی می کنـد.
ــی  ــه برخ ــادی ب ــی انتق ــه »نگاه ــدی در مقال ــین مجته سیدحس
ــان از منظــر روان پژوهــی«  ــش کاوی ایرانی ــار درخصــوص خوی آث
ــارۀ کاســتی های نظــری و  ــه بحــث درب ــا رویکــردی انتقــادی ب ب

ــردازد  ــان می پ ــوی ایرانی ــارۀ خلق وخ ــوِن درب ــناختی مت روش ش
ــه  ــار ارائ ــن آث ــه ای ــال ب ــارۀ اقب ــه درب ــۀ روان پژوهان ــد فرضی و چن

می کنــد.
ــور  ــدرن«، به منظ ــان در دوران م ــش کاوی ایرانی ــش »خوی  همای
ــندگانی  ــات نویس ــان در مطالع ــات ایرانی ــادی خلقی ــی انتق بررس
چــون جمــال زاده، حســن نراقــی، جیمــز موریــه و ... در فروردیــن 

ــد. ــزار ش 13۹5 برگ
»خویشــکاوی ایرانیــان در دوران مــدرن« نوشــته آرمیــن امیــر بــا 
قیمــت ۶ هزارتومــان توســط انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر 

و ارتباطــات منتشــر شــده اســت.

کتاب مجموعه مقاالت »خویشکاوی ایرانیان در دوران مدرن« منتشر شد

کتاب معـرفی 

کتاب »درآمدی بر فلسفه احکام؛ 
کارکردها و راه های شناخت«

ــان  ــم حســنعلی اکبری ــه قل ــر فلســفه احــکام کارکردهــا و راه هــای شــناخت« ب کتــاب »درآمــدی ب
منتشــر شــد.

فلسـفه حکم چیسـت و چـه تفاوتی با علـت حکم و مقاصـد شـریعت و ماننـد آن دارد، آیا فلسـفه حکم 
مربـوط به خود حکم اسـت یـا متعلق حکـم، بین حکم ظاهـری و واقعـی دراین بـاره چه تفاوتی اسـت، 
آیـا فلسـفه حکـم در فرایند اسـتنباط حکم بـه کار گرفته می شـود یا نه ضوابط آن چیسـت، آیـا می توان 
از آن در تحلیـل گزاره هـای فقهـی یا کشـف نظام های اسـالمی بهره گرفـت، کارایـی آن در رفع تزاحم 
در احـکام فـردی و اجتماعـی چیسـت، آگاهـی از آنچه تأثیـرات مثبـت و یا منفـی تربیتی دارد، فلسـفه 
احـکام را از چـه منابـع و با چه روش هایـی می توان شـناخت، معیار اعتبـار این منابع و روش ها چیسـت، 
سـؤال هایی اسـت که این نوشـتار بـه آن می پـردازد؛ کتـاب حاضر بـا نگاهی ثانـوی و تحلیلی، فلسـفه 

احـکام به صورت کلـی مطالعـه می کند.
کتــاب »درآمــدی بــر فلســفه احــکام کارکردهــا و راه هــای شــناخت« توســط انتشــارات پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنــگ اســالمی در 51۶ صفحــه و بــه قیمــت 35 هــزار تومــان روانــه بــازار فــروش شــد.

به قلم سید حسین شرف الدین؛

کتاب »ارزشهای اجتماعی از منظر 
قرآن کریم« منتشر شد

ــرآن  ــاب »ارزشــهای اجتماعــی از منظــر ق کت
ــاب بخشــی از  ــن کت ــم« منتشــر شــد. ای کری
یــک تحقیــق گســترده در حــوزه اندیشــه های 
اجتماعــی قــرآن کریــم اســت کــه بــه صورتی 
مجــزا، تدویــن و تالیــف یافتــه اســت. ارزش ها 
ــده  ــرح ش ــث مط ــه در مباح ــه ک ــان گون هم
ــده  ــان ش ــل بی ــه تفصی در بخــش نخســت ب
ــن  ــده تری ــن و زن ــی تری ــن، کانون ــم تری مه
بخــش یــک فرهنــگ محســوب مــی شــوند 
ــدون  ــگ ب ــک فرهن ــناخت ی ــن رو ش و از ای
ــر و  ــی و عناص ــام ارزش ــل نظ ــناخت تحلی ش
ــر  ــان عناص ــوع می ــات متن ــزای آن، ارتباط اج
ــا نظــام  ــن نظــام ب ــن نظــام، پیوســتگی ای ای
باورهــا، هنجارهــا، شــخصیت هــا و رفتارهــای 

ــود. غیرممکــن خواهــد ب
محــور ایــن مطالعــه، قــرآن کریــم و بخــش گوهــری و اساســی فرهنــگ اســالمی انعــکاس یافته 
در ایــن متــن آســمانی و مقــدس اســت؛ از ایــن رو ارزش هــای اجتماعــی مــورد بحــث نیــز ارزش 
هایــی اســت کــه قــرآن کریــم بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم و در قالــب عبــارات و بیانــات 

مختلــف، از آن ســخن گفتــه اســت.
ــن ارزش هــای  ــا عناوی ــج فصــل ب ــم« در پن ــرآن کری ــاب »ارزشــهای اجتماعــی از منظــر ق کت
اجتماعــی از دیــدگاه علــوم اجتماعــی، مواضــع کلــی قــرآن کریــم در حــوزه ارزش هــا، مفاهیــم 
عــام ناظــر بــه ارزش هــای اجتماعــی، مفاهیــم خــاص ناظــر بــه ارزش هــای اجتماعــی و ارزش 

هــای اجتماعــی ناظــر بــه حــوزه هــای مختلــف رفتــاری بــه نــگارش درآمــده اســت.
کتــاب »ارزشــهای اجتماعــی از منظــر قــرآن کریــم « بــا موضــوع ارزش هــای اجتماعــی- جنبــه 
هــای قرآنــی نوشــته ســید حســین شــرف الدیــن در 5۶4 صفحه و قیمــت 40 هــزار تومان توســط 

پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی منتشــر شــده اســت.
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