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مصاف	انقالبيگري	و	واپسگرایي/	داود	مهدوی	زادگان	
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درباره	این	سياست	فانتزي	خطير!/	سيد	مهدی	ناظمی					
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ضرورت	نظارت	و	ارزیابي	نهادهاي	باالدستي	فرهنگي/	سعيد	زیباکالم	

آراي	فروید	در	قالب	کتابي	جديد	بررسي	شد	

کتاب	»تاریخ	مسلمانان،	مسيحيان	و	یهوديان	در	خاورميانه«	منتشر	شد	

کتاب	»فلسفه	تاریخ	و	تمدن«	عالمه	جعفري	منتشر	شد	

کتاب	»تاریخ،	نظریه	و	عمل	فلسفه	براي	کودکان«	منتشر	شد	
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ــزارش گــــ

ــوان	 ــا	عن ــاق	ب ــه	آف ــای	مدرس ــوره	از	درس	گفتاره ــن	د دومي
»طيف	بندــی	حــوزه	دــر	نســبت	بــا	علــوم	انســانی2«	بــا	همــت	
مؤسســه	آفــاق	حکمــت	و	همــکاری	دفتــر	تبليغــات	اســالمی	با	
ســخنرانی	آیــت	اهلل	دکتــر	محســن	اراکــی	بــا	موضــوع	»تبييــن	
ــوم	 ــه	عل ــتيابی	ب ــرای	دس ــی	ب ــه	حکومت ــاخت	های	فق زیرس
انســانی	اســالمی«	در	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنگ	اســالمی	قم	

ــزار	شــد. برگ
ــف	و	 ــه	تعری ــث	ب ــه	بح ــر	مقدم ــی	د ــن	اراک ــت	اهلل	محس آی
توصيــف	و	وظيفــه	علــم	پرداخــت	و	گفــت	مجموعــه	ای	قوانيــن	
ــم،	کشــف	 ــه	عل ــت	ک ــم	اس ــم	حاک ــای	عال ــام	پديده	ه ــر	تم ب
کنندــه	ایــن	قوانيــن	می	باشــد.	کشــف	ایــن	قوانيــن	به	دانشــمند	
ــم	 ــای	آن	عل ــت	پديده	ه ــی	و	مديری ــرت	پيش	بين ــم،	قد آن	عل
ــه	کار	مــی	رود	کــه	آنچــه	 ــی	ب را	می	دهــد.	وصــِف	علمــی،	وقت
ــی	و	 ــه	علِّ ــک	رابط ــای	ی ــه	گوی ــت	آمد ــده	و	به	دس کشــف	ش
حتمــی	بيــن	دو	یا	چنــد	پديده	باشــد،یعنی	دــر	واقــع	قضيه	علمی	
بازگوکنندــه	رابطــه	حتمــی	بيــن	دــو	یا	چنــد	پديده	اســت	کــه	با	
اســتفاده	از	روش	علمــی،	ایــن	رابطــه	به	دســت	می	آیــد.	گاهــی	
ــد،	 ــراد	از	ترتــب	پديده	هــا	عليــت	را	اســتخراج	می	کنن برخــی	اف
امــا	دليلــی	بــرای	آن	ندارنــد	و	دــر	واقــع	هــم	صرفــاً	ترتــب	دو	یا	
ــل	اســتخراج	و	 ــت	از	آن	قاب ــه	علي ــه	اســت	ک ــه	بود ــد	پديد چن

اســتنباط	نيســت.
ــح	روش	علمــی	گفــت:	منظــور	از	روش	علمــی،	 ــر	توضي وی	د
روش	اســتقرائی	یــا	قياســی	اســت	کــه	شــهيد	صدــر	دــر	کتــاب	
ــُس	الَمنِطقيــه	لاِِلســتقراء«	به	صــورت	مفصل	توضيــح	داده	 »اُسَّ
اســت.	هنر	شــهيد	صدــر	دــر	این	کتــاب	کشــف	قوانيــن	منطقی	
ــن	 ــتقراء	را	تبيي ــازی	اس ــی	روش	منطقی	س ــت.	یعن ــتقراء	اس اس
کردــه	و	می	گویــد	اســتقراء	می	توانــد	برهــان	عقلــی	تــام	باشــد	

کــه	ایــن	نظریــه	از	ابداعــات	خــاص	شــهيد	صدــر	اســت.
وی	دـر	بخـش	اول	سـخنان	خـود	ایـن	سـؤال	را	طـرح	کـرد	که	
آیـا	قضایـای	علـوم	انسـانی	جـزء	قضایـای	علمـی	هسـتند	یـا	
خيـر؟	منشـأ	سـؤال	این	اسـت	کـه	پديده	هـای	عالـم	بـه	ارادی	و	
غيرارادـی	تقسـيم	می	شـوند	و	تقریباً	همـه	علما	اتفاق	نظـر	دارند	
کـه	پديده	هـای	غيرارادـی	محکـوم	قانون	عليـت	اسـت	و	بر	این	
اسـاس،	کاماًل	قابل	پيش	بينـی	و	مديریت	هسـتند.	اما	پديده	های	
انسـانی	کـه	ارادی	هسـتند،	آیـا	محکوم	قانـون	عليت	هسـتند	یا	
خير؟	علوم	انسـانی	یعنـی	علومی	که	موضـوع	آن	رفتارهای	ارادی	
انسـان	اسـت.	بـا	ایـن	توصيـف	و	پيـش	فـرض	از	علوم	انسـانی	
اسـت	که	سـؤال	از	محکوم	بودـن	و	نبودـن	افعال	انسـانی	تحت	

قانـون	عليـت	پيـش	می	آید.
وی	دــر	پاســخ	بــه	این	ســؤال	گفت:	دــر	حوزه	انديشــه	اســالمی،	
ســه	مســلک	به	این	ســؤال	پاســخ	داده	اند	کــه	در	کتــاب	»آزادی	
و	عليــت«،	ایــن	ســه	مســلک	به	صــورت	مفصــل	مــورد	بحــث	و	
ــا	 ــه	اســت.	مســلک	اول،	وجــوب	نظــری	ی ــرار	گرفت بررســی	ق
ضــرورة	الوجــود؛	مســلک	دــوم،	امــکان	یــا	الضــرورة؛	مســلک	
ســوم،	وجــوب	عملــی.	قائليــن	بــه	مســلک	اول	معتقدنــد	قانــون	
عليــت	بــر	رفتارهــای	انســان	حاکــم	اســت،	همان	طــور	کــه	بــر	
بقيــه	پديده	هــای	عالــم	حاکــم	اســت.	لــذا	رفتارهــای	انســانی	را	
ــد:	رفتارهــای	 ــد	و	می	گوین ــد	می	دانن ــر،	قانونمن ــا	هميــن	تقری ب
انســان	قابــل	پيش	بينــی	و	مديریــت	اســت.	ایــن	نظریــه	مــورد	
قبــول	غالــب	فيلســوفان	مســلمان	می	باشــد	کــه	البتــه	یکــی	از	
نقــاط	چالــش	مکتــب	اصولــی	قــم	و	نجــف	دــر	پذیــرش	و	عدم	
پذیــرش	ایــن	مســلک	اســت.	مکتــب	اصولــی	قــم	چــون	متأثــر	
از	گرایشــات	فلســفی	بودــه	اســت	معتقــد	به	این	مســلک	اســت،	

امــا		مکتــب	اصولــی	نجــف	مســلک	دــوم	را	قبــول	دارند.

وی	دــر	توضيــح	مســلک	دــوم	گفــت:	قائليــن	بــه	این	مســلک،	
قلمــرو	قانــون	عليــت	را	فقــط	بــه	رفتارهــای	غيرارادــی	محدــود	
می	داننــد	و	دــر	رفتارهــای	انســانی	و	ارادــی	نمی	توانيــم	قانــون	
ــد	 ــفه	می	گوین ــه	فالس ــی	ک ــر	حال ــم	د ــاری	بداني ــت	را	ج علي
اساســاً	قانــون	عليــت	اســتثناپذیر	نيســت.	دــر	مقابــل،	متکلمــان	
ــت.	 ــتثناپذیر	اس ــون	اس ــن	قان ــد	ای ــف	می	گوین ــان	نج و	اصولي
مثــاًل	مرحــوم	شــهيد	صدــر	که	دــر	جرگــه	معتقدــان	به	مســلک	
امــکان	اســت،	نحــوه	پيدایــش	رفتارهــای	ارادــی	را	بــه	صــورت	
ــی	 ــای	اراد ــر	رفتاره ــد	اگ ــد	و	می	گوی ــه	می	کن ــی	توجي خاص
ضــروری	الوجــود	شــود	از	ارادــی	بودــن	خــارج	می	شــود	و	تحــت	

ــرد. ــرار	می	گي ــت	ق ــون	علي قان
آیــت	اهلل	اراکــی	در	توضيــح	نظریــه	مــورد	نظر	خودش،	مســلک	
ســوم،	گفــت:	مــا	معتقديــم	قانــون	عليــت	اســتثناپذیر	نيســت	و	
معتقــد	بــه	امتنــاع	ترجيــح	بالمرجــح	هســتيم،	یعنــی	چيــزی	که	
وجــود	و	عدمــش	یکســان	اســت،	بــه	وجــود	نمی	آیــد.	هر	شــیء	
ــد	 ــد	باشــد	و	می	توان از	نظــر	ذات،	ممکــن	اســت؛	یعنــی	می	توان
ــا	نبودنــش	حتمــی	اســت.	 ــع،	بودــن	ی ــا	از	نظــر	واق نباشــد،	ام
مــا	بــا	نظریــه	وجــوب	دــر	مبنــا	همــراه	هســتيم،	یعنــی	معتقــد	
ــه	 ــاوت	ک ــن	تف ــا	ای ــتيم.	ب ــح	هس ــح	بالمرِج ــاع	ترجي ــه	امتن ب
مرِجــح	را	لزومــا	علِّــی	نمی	دانيــم،	بلکــه	»بایــِد	اخالقــی«	هــم	
می	توانــد	مرِجــح	باشــد.	بنابرایــن	ديدــگاه،	مــا	می	توانيــم	علــوم	
انســانی	داشــته	باشــيم؛	یعنــی	علمــی	کــه	قابليــت	پيش	بينــی	
ــه	مــا	می	دهــد.	امــا	اگــر	 رفتارهــای	انســانی	و	مديریــت	آن	را	ب
مســلک	دــوم	را	بپذیریــم	نمی	توانيــم	بــر	علمــی	بودــن	قضایای	
علــوم	انســانی	اعتمــاد	کنيــم	و	نتایــج	قضایــای	علــوم	انســانی	
غيرحتمــی	خواهــد	بــود.	وی	دــر	تبييــن	نظریــه	مختار	گفــت:	به	
نظــر	مــا	قانــون	امتنــاع	ترجيــح	بالمرِجــح	کامــاًل	درســت	و	عام	
اســت،	امــا	مرِجــح	دوگونه	اســت:	مرِجــح	دــر	رفتارهــای	ارادی	با	
غيرارادــی	فــرق	دــارد.	دــر	رفتارهــای	ارادــی،	آنچــه	وجــود	یک	
رفتــار	ارادــی	را	حتمــی	می	کنــد	یــک	»بایــد«	اســت	کــه	نفــس	
مریــد	بــه	آن	می	رســد،	امــا	دــر	رفتارهــای	غيرارادــی،	»علــت«	
اســت.	هــر	رفتــار	یــا	عمــل	مــا	قبــل	از	اینکــه	واقعيــت	خارجــی	
پيدــا	کنــد	چنــد	مرحلــه	دــارد؛	مرحلــه	اول	تصــور	اســت،	مرحله	
دــوم	تصديــق	بــه	فایدــه،	مرحلــه	ســوم	شــوق	و	مرحلــه	چهــارم	

ارادــه	معطــوف	بــه	عمــل	متولــد	می	شــود.	دــر	مرحلــه	شــوق،	
انســان	خودــش	بــه	خودــش	دســتور	می	دهــد!	بــه	هميــن	دليل	
مــا	معتقديــم	هــر	رفتــار	بــد	ناشــی	از	یک	دــروغ	اســت	و	انســان	
ــم	 ــرآن	ه ــه	ق ــه	آی ــد	ک ــروغ	می	گوی ــش	د ــه	خود ــش	ب خود
ــوا	علــی	 هميــن	حــرف	را	تأیيــد	می	کنــد.	»اولئــک	الذیــن	کذب
انفســهم...«.	دــروغ	گفتــن	به	خــود،	منشــأ	بســياری	از	رفتارهای	
ناپســند	انســان	اســت	که	دــر	مقابــل	آن	صدــق	اســت.	صدق	در	
قــرآن	فقــط	ناظــر	بــه	گفتــار	نيســت،	بلکــه	شــخصيت	و	رفتــار	

صادــق	نيــز	داریــم.
وی	دــر	توضيــح	رفتارهــای	ارادــی	انســان	گفــت:	دــر	رفتارهای	
انســان	نيــز	ترجيــح	بالمرِجــح	جــاری	اســت،	امــا	ایــن	مرِجــح	
علــت	چيــزی	نيســت	بلکــه	بایدــی	اســت	کــه	دــرون	انســان	
شــکل	می	گيــرد	و	ایــن	بایــد	مبتنــی	بــر	ضــرورت	علِّــی	نيســت	
ــا	ایــن	توصيــف،	مــا	 ــر	وجــوب	عمــل	اســت.	ب بلکــه	مبتنــی	ب
ــم	کــه	 ــن	خاصــی	می	داني رفتارهــای	انســانی	را	محکــوم	قواني
ــی	منتهــی	می	شــود.	انســان	 ــه	بایدهــای	اخالق ــن	ب ــن	قواني ای
قبــل	از	ارادــه	باید	بســنجد،	یعنــی	اراده	ای	کــه	مورد	نظر	ماســت	
بعــد	از	ســنجش	اســت.	کودــک	و	مجنــون	اراده	دــارد،	امــا	اراده	
او	مبتنــی	بــر	ســنجش	نيســت،گاهی	رســانه	نيــز	طــوری	عمــل	

ــد. ــن	می	برن ــنجش	را	از	بي ــرت	س ــه	قد ــد	ک می	کنن
ایــن	نظریه	پردــاز	علــوم	دينــی	دــر	بخــش	دــوم	ســخنان	خــود	
ســه	مدخــل	را	مطــرح	کــرد	و	گفــت:	مــا	معتقديــم	علوم	انســانی	
اســالمی	وجــود	دــارد	و	دــر	منابــع	اســالمی	مــا	آمدــه	اســت	که	
البتــه	نيــاز	بــه	فهــم	و	اســتنباط	و	اجتهــاد	دــارد.	علــوم	انســانی	
بــه	زیرســاخت	نيــاز	دــارد	و	مــا	دــر	علــوم	انســانی	اســالمی	این	
زیرســاخت	ها	را	از	اســالم	می	گيریــم.	مــا	ابتدائــاً	نيازمنــد	
ــالمی	 ــانی	اس ــوم	انس ــر	عل ــان	و...	د ــان	و	جه ــی	از	انس تعاریف
هســتيم.	بــه	عبــارت	ديگــر،	مبادــی	تصوریه	مــا	باید	دــر	فضای	
اســالمی	شــکل	بگيــرد	کــه	بــا	ایــن	توصيــف،	مبادــی	تصوریــه	
مــا	بــا	مبادــی	تصوریــه	آنهــا	خيلــی	متفــاوت	اســت.	همچنيــن	
مبادــی	تصديقيــه	مــا	بــا	مبادــی	تصديقيــه	آنهــا	متفاوت	اســت.
وی	دــر	مدخــل	دــوم	گفــت:	دــر	منابــع	دينــی	مــا	صدهــا	قاعده	
علمــی	دــر	رابطــه	بــا	رفتارهــای	انســان	ارائــه	شــده	اســت	کــه	
اگــر	ایــن	قواعــد	را	از	متــون	دينــی	اســتخراج	کنيــم،	بــه	علــوم	

آیت اهلل اراکی:
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ــم. ــا	می	کني ــد	دســت	پيد ــانی	جدي انس
ــه	یکــی	ديگــر	 وی	دــر	تبييــن	مدخــل	ســوم،	ب
از	تفاوت	هــای	مــا	بــا	علــوم	انســانی	مدــرن	
پرداخــت	و	گفــت:	یکــی	از	تفــاوت	هــای	جدــی	
ــای	 ــر	معياره ــرن	د ــانی	مد ــوم	انس ــا	عل ــا	ب م
ــا	 ــت.	م ــانی	اس ــوم	انس ــای	عل ــنجش	قضای س
ــار	 ــد	معي ــه	می	توان ــش	و	تجرب ــم	آزمای معتقدي
ــانی	 ــوم	انس ــای	عل ــت	نظریه	ه ــنجش	صح س
باشــد،	امــا	ایــن	معيار	قطعــی	نيســت.	دــر	مقابل،	
ــارد	 ــود	د ــی	وج ــای	قطع ــم	معياره ــا	معتقدي م
کــه	وحــی	یکــی	از	آنهاســت.	همچنيــن	قواعــد	
عقلــی	ثابــت	کــه	ما	دــر	علــم	اصــول	فقــه	اثبات	
ــه	 ــد	ک ــری	باش ــار	ديگ ــد	معي ــم،	می	توان می	کني
اینهــا	ســنجه	هایی	برهانــی	و	قطعــی	اســت.	
اســاس	و	بنيــان	علــوم	انســانی	اســالمی	متفاوت	
ــوم	 ــه	عل ــت.	البت ــی	اس ــانی	غرب ــوم	انس ــا	عل ب
انســانی	غربــی	قابــل	اســتفاده	اســت	و	همــه	اش	
باطــل	نيســت	امــا	مــا	می	توانيــم	علــوم	انســانی	
ديگــری	ارائــه	کنيــم	کــه	هــم	از	لحــاظ	منابــع	و	
هــم	معيارهــای	ســنجش	از	اســتحکام	بيشــتری	

ــار	باشــد. برخورد
دبيــرکل	مجمــع	جهانــی	تقریــب	مذاهــب	
ــه	 ــه	فق ــر	بخــش	آخــر	ســخنانش	ب اســالمی	د
ــالمی	 ــانی	اس ــوم	انس ــا	عل ــه	آن	ب ــام	و	رابط نظ
پرداخــت	و	دــر	توضيــح	مفردــات	بحــث	گفــت:	
منظــور	از	نظــام،	نظــام	اجتماعــی	اســت؛	یعنــی	
فقهــی	کــه	احــکام	مربــوط	بــه	رفتارهــای	
ــف	 ــر	تعری ــد.	وی	د ــن	می	کن ــی	را	تبيي اجتماع
ــرای	 رفتارهــای	اجتماعــی	گفــت:	دــو	تعریــف	ب
ــف	اول؛	 ــارد.	تعری رفتارهــای	اجتماعــی	وجــود	د
ــل	 ــه	فع ــروط	ب ــف	مش ــل	مکل ــه	فع ــی	ک وقت
مکلــف	ديگــر	باشــد؛	یعنــی	فعــل،	موضــوع	حکم	
ــف	 ــه	مکل ــر	اینک ــرد	مگ ــرار	نمی	گي ــی	ق فقه
ديگــری	بــه	آن	ضميمه	شــود.	دــر	تعریــف	ديگر	
ــن	 ــی«	و	»م ــس	اجتماع ــه	»نف ــم	ک ــا	معتقدي م
ــن	 ــه	»م ــور	ک ــارد،	همانط ــود	د ــی«	وج اجتماع
فردــی«	وجــود	دــارد.	البتــه	از	آراء	برخــی	بــزرگان	
ــف	 ــن	تعری ــا	ای ــه	ب ــود	ک ــتنباط	می	ش ــن	اس ای
موافــق	نيســتند.	دــر	ایــن	اجتمــاع،	قــوام	جامعــه	
بــه	وجــود	دســتگاه	حاکميــت	اســت	کــه	فاعــل	
ایــن	احــکام،	همــه	مردــم	هســتند	ولــی	شــروع	
ــی	 ــام،	یعن ــه	نظ ــت.	فق ــم	اس ــتور	حاک آن	از	دس
فقــه	انســان	اجتماعــی،	یعنــی	فقهــی	کــه	تکليف	
جامعــه	را	معيــن	می	کنــد	و	جامعــه	به	موجــب	آن،	
وحدــت	در	ارادــه	اجتماعــی	پيدا	می	کنــد.	موضوع	
فقــه	فردــی	افعــال	یــک	فــرد	مکلــف	اســت،	امــا	
موضــوع	فقــه	اجتماعی	بایدهــا	و	نبایدهــا	و	حالل	
ــت	 ــس	تربي ــت.	پ ــی	اس ــار	اجتماع ــرام	رفت و	ح
یــک	فــرد	بــا	تربيــت	جامعــه	دــو	فضــای	کامــاًل	
ــاص	 ــکام	خ ــام،	اح ــر	کد ــت	و	ه ــاوت	اس متف
خودــش	را	دــارد	و	یکــی	از	وظایــف	علوم	انســانی	
اســالمی	توليــد	فقــه	نظــام	اســت	کــه	ناظــر	بــه	

ــت. ــالمی	اس ــه	اس ــای	جامع رفتاره
دوميــن	جلســه	درس	گفتــار	مدرســه	آفــاق،	
ــت	اهلل	 ــا	ســخنرانی	آی پنجشــنبه	۷	ارديبهشــت	ب
ســيدمهدی	ميرباقــری	بــا	موضــوع	»تحــول	
ــر	 ــانی«	د ــوم	انس ــر	عل ــول	د ــر	روش؛	راه	تح د
پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	قــم	

ــد. ــد	ش ــزار	خواه برگ

ــور	 ــا	حض ــور	ب ــو	الت ــور	برون ــی	آرای	پروفس ــد	و	بررس ــت	نق نشس
مهدــی	حســين	زاده،	حســين	ســوزنچی	و	برونــو	التور	در	پژوهشــگاه	

علــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	قــم	برگــزار	شــد.
دــر	ابتدای	این	نشســت،	ســوزنچی	متــن	یادداشــتی	که	در	نقــد	آرای	
پروفســور	التــور	نوشــته	بــود	را	قرائــت	کــرد.	متن	ایــن	یادداشــت	به	

شــرح	زیــر	اســت:
»قبــل	از	شــروع	بحــث	بایــد	بــه	نکتــه	ای	اشــاره	کنــم.	شــاید	بــرای	
ــارن	 ــی	از	تق ــد	حد ــرد،	نيازمن ــکل	بگي ــد	ش ــی	مفي ــه	گفتگوی اینک
ــاوت	از	 ــر	ســنتی	فکــری	مــی	انديشــيدم	بســيار	متف باشــد.	مــن	د
ســنت	فکــری	شــما.	البتــه	سالهاســت	کــه	بــه	مطالعــه	ســنت	فکری	
غربــی	مشــغولم	و	نيــز	در	چنــد	مــاه	اخير	کوشــيده	ام	بــا	مطالعــه	آثار	
مختلــف	شــما	بــه	ســنت	فکــری	شــما	نزديــک	شــوم	ولــی	نميدانــم	
کــه	آیــا	شــما	هــم	بــا	ســنت	فکــری	مــا	آشــنایی	داریــد	تــا	گفتگــو	
نامتقــارن	نباشــد؟	حتــی	اگــر	مــن	مجبــور	بــه	ترجمــه	ســخن	شــما	
بــرای	خودــم	نباشــم،	آیــا	مجبــور	بــه	ترجمــه	ســخن	خودــم	بــرای	
شــما	نيســتم؟	و	ایــن	چــه	اندــازه	موفقيــت	آميــز	اســت؟	نميدانــم.

ــی	 ــح	م ــم.	توضي ــه	ميکن ــگاه	و	کار	شــما	ارائ ــا	خوانشــی	از	ديد ابتد
دهــم	کــه	التــور	دــر	شــبکه	ای	که	دــر	تعامــل	با	مــن	قــرار	دــارد،	از	
یــک	اکتنــت	بــه	یــک	اکتــور	تبديــل	مــی	شــود.	اکنــون	ایــن	اکتــور	
همــان	التــوری	اســت	کــه	خودــش	مــی	گویــد	یــا	اینکــه	نــه	مــن	

اشــتباه	او	را	اکتــور	کردــم؟
  ANT .دربــاره بحــث هــای ایشــان ســه مطلــب را عرض مــی کنــم
یــا نظریــه کنشــگر – شــبکه، توجــه خوبــی کردــه اســت بــه عرصه 
ای از واقعيــت کــه دــر نــگاه هــای دوگانــه انــگار جــز – کل، عامــل 
ــه مــی شــود. و آن  – ســاختار، طبيعــت – انســان و ... ناديدــه گرفت
ــد	و	رابطــه	نقــش	اساســی	ایفــا	مــی	کنــد،	آن	 ایــن اســت کــه پيون
هــم	نــه	پيوندــی	مکانيکــی	بلکــه	پيوندــی	از	طریــق	ترجمــه	فعــال.	
پوزیتویســت	هــا	و	ادينبورایــی	هــا،	هریــک	چيــزی	را	ديدنــد	و	آنچــه	
ــر	را	 ــای	ديگ ــه	چيزه ــرد	ک ــره	ک ــان	خي ــان	را	چن ــد	چشــم	آن ديدن
ــرای	هميــن	همــان	چيــزی	را	هــم	کــه	ديدنــد،	درســت	 نديدنــد.	ب
نديدنــد.	یکــی	در	قطــب	طبيعت	ایســتاد	و	ديگــری	در	قطــب	جامعه.	
یکــی	علــم	را	انعــکاس	طبيعــت	دــر	ذهــن	دانســت	و	ديگــری	علــم	

را	برســاخته	اجتماعــی.	پوزیتویســت	هــا	بــه	تاثيــر	جهــان	خارجــی	بر	
ذهــن	توجــه	کردنــد	که	درســت	بــود.	امــا	علــم	را	در	هميــن	منحصر	
ــه	تصرفاتــی	کــه	 ــود.	انديشــمندان	ادينبــورا	ب کردنــد	کــه	اشــتباه	ب
مــا	دــر	علــم	مــی	کنيــم	توجــه	کردنــد	کــه	درســت	بــود	امــا	علــم	را	
منحصــر	دــر	هميــن	کردنــد	کــه	اشــتباه	بــود.	و	به	قــول	شــما	هردو	
اصــل	تقــارن	را	رعایــت	نکردنــد.	]ایشــان	دــر	اصــل	تقــارن	تعميــم	
ــق	و	 ــد	صد ــه	شناســی	بای ــر	بحــث	جامع ــه	د ــد	ک ــی	گوی ــه	م یافت
کــذب	را	کنــار	بگذاریــم	و	تقــارن	قائــل	شــویم.	ديدــگاه	ایشــان	ایــن	
اســت	کــه	نــه	تنهــا	بيــن	صدــق	و	کــذب،	بلکــه	بایــد	بيــن	تحليــل	
اجتماعــی	و	واکنــش	هــای	طبيعــت	هــم	تقــارن	ایجــاد	کنيــم	و	همه	

چيــز	را	از	زاویــه	اجتمــاع	محــض	تحليــل	نکنيــم.[
شــما	بــه	خوبی	نشــان	دادــه	اید	کــه	این	دــو	گــروه	عليرغــم	اختالف	
شديدشــان	هردــو	دــر	یــک	متافيزیــک	ایســتاده	انــد	همانطــور	کــه	
تفــاوت	سوسياليســت	هــا	و	کاپيتاليســت	هــا	دــر	حــد	نــزاع	دــو	قبيله	
لــی	لی	پــوت	اســت. ]اشــاره بــه ســریال گاليــور[ مشــکل هردــو این 
بــود: تلقــی جــز – کل و فرامــوش کردــن پيونــد. شــما بــه واقعيــت 
پيونــد توجــه کردــه ایــد کــه بســيار خــوب اســت. امــا ســه نکتــه که 

بــه ذهــن مــن می رســد:
اول اینکــه آیــا شــما همــان خطــای آنهــا را تکــرار نمــی کنيــد؟ شــما 
بــه خوبــی نشــان دادــه ایــد کــه دــر دــل هــر تقابلــی بســتر و زمينه 
مشــترکی وجــود دــارد، خــواه تقابــل عامــل – ســاختار و خــواه تقابل 
پوزیتویســم – ادينبــورا. امــا خــود شــما هــم بــا هردــوی اینهــا تقابل 
دارید. آیا این تقابل داللت بر یک بســتر مشــترک ندــارد؟ آیا در بحث 
شــما هــم	بخشــی	از	واقعيــت	مخفــی	نشــده؟	مــن	قبــول	دــارم	کــه	
بســياری	از	اوقــات	اکتنــت	را	اکتــور	مــی	کنيــم.	امــا	آیــا	اکتنــت	هيچ	
ذاتــی	از	خودــش	ندــارد؟	مــن	قبول	دــارم	کــه	بســياری	از	روابــط	ما	از	
جنــس	شــبکه	اســت.	ولــی	آیــا	هيــچ	ســاختاری	دــر	کار	نيســت؟	من	
قبــول	دــارم	کــه	واقعيــت	داشــتن	و	دارایــی	مورد	غفلــت	قــرار	گرفته	
ــا	ایــن	نتيجــه	مــی	شــود	کــه	بودــن	و	ذات	را	انــکار	بایــد	 اســت.	آی
کــرد؟	آیــا	ديدــن	یــک	واقعيــت	بایــد	موجــب	انــکار	ديگــر	واقعيــت	
ــا	ادبيــات	فلســفی	خودمــان	 هــا	شــود؟	اگــر	بخواهيــم	مطلــب	را	ب
بيــان	کنيــم،	شــما	توجــه	دادــه	ایــد	کــه	ربــط	غيــر	از	طرفيــن	ربــط	

نشست نقد و بررسی آرای برونو التور؛
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ــط	هســت	و	 ــط	رب ــس	فق ــه	پ ــد	ک ــه	ای ــا	نتيجــه	گرفت اســت	ام
طرفينــی	در	کار	نيســت.

	بگذاریــم	یــک	مثــال	بزنــم،	بلــور	]از	متفکریــن	مکتــب	
ادينبــورا[	التــور	را	نقــد	کــرد	و	گفــت	تــو	چيــزی	بيــش	از	یــک	
برســاختگرای	اجتماعــی	نيســتی.	و	التور	در	پاســخش	نوشــت	تو	
دــر	فهــم	ديدــگاه	مــن	دچــار	اشــتباه	شــده	ای.	بــا	ادبيــات	شــما،	
التــور	بــرای	بلــور	یــک	اکتنــت	بــود	کــه	بلــور	دــر	ایــن	شــبکه	از	
ــه  ــر اســاس نظری ــور	ســاخت.	اشــتباه	یعنــی	چــه؟	ب او	یــک	اکت
بازیگر – شــبکه االن التور وضعيت یک اکتور جديــد	را	پيدا	کرده،	
امــا	شــما	می	گویيــد	نــه	او	در	فهــم	مــن	اشــتباه	کرده	اســت.	من	
ــد	 ــی	شــما	یــک	ذات	داری ــم.	یعن ــازی	نمــی	کن ــن	نقــش	را	ب ای
کــه	نمــی	تــوان	هــر	اکتــوری	از	او	ســاخت	و	هــر	برســاختی	ارائــه	

ــرد. ک
ــور	 ــه	بل ــما	ب ــم.	ش ــری	بگوی ــه	ديگ ــب	را	از	زاوی ــد	مطل بگذاری
اشــکال	کردــه	ایــد	کــه	او	هماننــد	کانت	اســت	کــه	نومــن	را	فقط	
بــرای	ایــن	پذیرفتــه	کــه	کســی	بــه	او	نگویــد	رئاليســت	نيســتی.	
وگرنــه	نومن	هيچ	نقشــی	دــر	کانت	ندــارد.	و	شــما	اکتانــت	را	وارد	
کرديــد	کــه	برخــالف	بلــور،	اثــر	جهــان	خــارج	را	قبــول	کنيــد.	اما	
ــه	همــان	مشــکل	کانــت	مواجــه	شــده	ایــد.	چــون	 شــما	هــم	ب
ــن	 ــال	نامتعي ــر	کام ــد.	اگ ــن	کردي ــال	نامتعي ــت	را	کام ــما	اکتن ش
اســت،	پس	ســخن	بلــور	درســت	اســت.	مــن	مــی	توانــم	هرگونه	
ــا	 ــم.	ام ــه	او	بده ــی	ب ــر	نقش ــم.	ه ــه	او	بده ــی	ب ــکل	و	صورت ش
چنانکــه	خــود	شــما	بــه	خوبــی	اشــاره	کرديــد	واقعيــت	دــر	برابــر	
مــا	مــی	ایســتد	و	مــا	نمــی	توانيــم	هــر	نقشــی	بــه	او	بدهيــم.	او	
نقــش	خودــش	را	بــازی	می	کنــد.	ميکروب	دــر	لحظــه	خاصی	در	
لولــه	آزمایــش	خــود	را	به	پاســتور	نشــان	دــاد.	واقعا	نشــان	دــاد،	نه	
اینکــه	فقــط	پاســتور	ديگــران	را	متقاعــد	کــرد.	پاســتور	ابزارهــای	
نگاشــتی	ایجــاد	کــرد	]ایشــان	معتقدنــد	که	همــه	دانشــمندان	در	
ــد	کــه	از	آن	طریــق	واقعيــت	 ــد	ابزارهــای	نگاشــتی	ان حــال	تولي
هــا	را	مــی	تواننــد	ثبــت	کننــد.[	امــا	ميکــروب	هــم	یــک	کنشــی	
ــت،	 ــر	آن	شــبکه	شــکل	نمــی	گرف ــه	اگ ــاد.	بل از	خــود	نشــان	د
ميکــروب	خودــش	را	نشــان	نمــی	دــاد.	امــا	خــود	ميکــروب	هــم	
ــش	 ــه	نق ــش	و	ن ــن	نق ــت	ای ــه	توانس ــت	ک ــی	داش ذات	خاص

ديگــری	را	ایفــا	کنــد.
ــن	 ــم	م ــارد،	ه ــت	د ــلول	واقعي ــم	س ــم.	ه ــی	زن ــال	م ــک	مث ی
واقعيــت	دــارم	و	هــم	پيوندهایــی	کــه	ســلولها	بــا	هــم	شــبکه	ای	
را	دــر	بدــن	مــن	ایجــاد	کردــه	انــد.	اینکــه	مــن	و	خــود	ســلول	ها	
بــه	بقــای	شــان	ادامــه	مــی	دهيــم هردــو واقعيــت دــارد. واقعيت 
داشــتن اکتنــت – اکتــور یعنــی پيوندهایــی کــه بيــن ســلول هــا 
ــود	 ــی	خ ــاختار	یعن ــل و س ــتن عام ــت داش ــد واقعي ــت، نبای هس
ــکار	کنــد.	اینهــا	ســه	حيــث	از	واقعيــت	 ســلول	و	خــود	مــن	را	ان

هســتند.
نکتــه	دوم.	شــما	ظاهــرا	معانــی	را	صرفــا	برســاخته	می	دانيــد،	ولو	
برســاخته	مشــترک	انســان	و	ناانســان	و	نظــم	را	دــر	اشــيا	قبــول	
نداریــد	و	آن	را	صرفــا	برســاخته	انســان	مــی	دانيــد.	من	ایــن	را	که	
ما	دــر	برســاختن	معانــی	و	نظــم	مشــارکت	داریم	قبــول	دــارم	اما	
ایــن	تمــام	واقعيــت	نيســت.	معانــی	ای	هســت،	البتــه	برســاختنی	
هــم	هســت.	نظمــی	واقعــا	هــم	هســت،	البتــه	مــا	هــم	نظمــی	

مــی	آفرینيــم.
ــی	ای	هــم	جدــای	 ــرای	اینکــه	معان شــاید	یــک	دليــل	ســاده	ب
از	برســاخت	مــا	دــر	کار	اســت،	همــان	اســتدالل	هــای	افالطــون	
باشــد	درباره	واقعيت	داشــتن	مثــل.	من	و	شــما	در	داشــتن	معنای	
انســان	مشــترکيم،	آنچه	مشــترکيم	کجاســت؟	در	من	اســت	پس	
دــر	شــما	نيســت،	در	شــما	اســت	پــس	در	مــن	نيســت.	ما	و	شــما	
ــا	مشــترکا	یعنــی	اینکــه	ذهــن	مــن	و	 مشــترکا	ســاخته	ایــم؟	آی
شــما	بــا	هــم	قاطی	شــده	اســت؟	مــا	دــر	فلســفه	اســالمی	بحثی	
داریــم	دربــاره	اتحــاد	عاقــل	و	معقــول	و	تبييــن	مــی	کنيــم	کــه	
ایــن	معانــی	واقعيــت	دارنــد	امــا	نــه	واقعيــت	فيزیکــی	و	مادــی،	
بلکــه	واقعيــت	متعالــی.	متعالــی	بودــن	ایــن	واقعيــت،	اســتعالی	
کانتــی	نيســت،	شــبيه	متعالــی	بودــن	خداســت.	]واژه	متعالــی	بــه	

جــای	واژه	مجــرد	آمدــه[.
فرگــه	دــر	آخریــن	مقالــه	ای	که	نوشــت	بيــن	ســه	چيز	جدــا	کرد.	
ایدــه	کــه	منظــورش	تصــور	ذهنــی	اســت	کــه	دــر	هــر	ذهنــی	
جداگانــه	هســت.	شــی	ملمــوس	کــه	در	خــارج	هســت	و	انديشــه	
کــه	واقعيــت	عينــی	دــارد.	هرچنــد	کــه	نــه	تصور	اســت	و	نه	شــی	
ملمــوس.	آنچــه	مــا	دــر	ســنت	فکــری	خــود	دربــاره	واقعيــت	می	
گویيــم	و	معتقديــم	معانــی	واقعيــت	دارنــد،	بســيار	نزديــک	اســت	

بــه	انديشــه	فرگــه.
اشــکال	دــوم	دربــاره	نظــم.	وقتی	مــی	گویيم	مــا	نظم	مــی	دهيم،	
ــد	 ــورم	پيون ــد؟	منظ ــی	ندارن ــن	پيوند ــا	چني ــزا	واقع ــن	اج ــا	ای آی
ــد	واقعــی	اســت.	واقعيــت	 فيزیکــی	و	مادــی	نيســت،	بلکــه	پيون
فقــط	فيزیــک	و	مادــه	نيســت.	پيوندــی	کــه	وقتــی	مــی	شــنوید	
ــه	 ــن	توج ــود،	م ــط	ب ــم	مرتب ــه	ه ــا	ب ــان!	اینه ــد	آه ــی	گویي م
نکردــم.	عدــد	پــی	یــک	پيونــد	واقعــی	بــا	محيــط	دایــره	دــارد.	
ــان	آن	را	محاســبه	مــی	 یــک	نســبت	واقعــی	دــارد.	ریاضــی	دان
کننــد.	عدــد	پــی	صرفــا	برســاخته	ریاضــی	دانــان	نيســت.	یــک	
نســبت	واقعــی	اســت	بيــن	محيــط	و	قطــر	دایــره	ولــی	ایــن	پيوند	
از	جنــس	پيونــد	دــو	امــر	جســمانی	نيســت،	واقعــا	رابطــه	هســت.	
حتــی	دــر	روابــط	فيزیکــی	اگــر	بــی	نظمــی	مطلــق	حاکم	اســت،	
پــس	چگونــه	اســت	کــه	فرضيــه	هــا	و	نظریــه	هــا	نــاکارآ	بودــن	
و	نقــص	شــان	آشــکار	مــی	شــود	و	ســپس	تــالش	مــی	شــود	تــا	

نقــص	نظریــه	قبلــی	جبــران	شــود؟
بلــه	نظــم	اشــيا	بســيار	بســيار	ذووجــوه	و	پيچيدــه	اســت	و	از	تــک	
نظــم	هایــی	کــه	پوزیتویســت	هــا	ادعــا	مــی	کننــد	و	مــی	گوینــد	
ایــن	نظــم	اســت،	اگــر	نيســت	پــس	هيــچ	چيــز	نيســت؛	فراتــر	
اســت.	شــبکه	ای	از	روابــط	بيــن	اشــيا	اســت	کــه	خود	شــبکه	هم	
دائمــا	دــر	حــال	تغييــر	اســت.	امــا	هریــک	از	آنهــا	یــک	نســبت	و	
نظــم	واقعــی	دارنــد.	مــا	بــا	بــی	نهایــت	نظــم	مواجــه	هســتيم	که	
هربــار	یکــی	را	بــه	چنــگ	مــی	آوریــم	و	چــون	فکــر	مــی	کنيــم	
همــه	واقعيــت	ایــن	اســت	خطــا	کردــه	ایــم.	معلــوم	مــی	شــود	
کــه	نظــم	واقعــی	دــر	کار	بودــه.	آنجــا	کــه	خطا	کردــه	ایــم	همان	
جاســت	کــه	چيــزی	را	برســاخته	ایــم	امــا	دــر	ایــن	برســاختن	تــا	
حدــی	بــه	واقعيــت	بــی	اعتنــا	بودــه	ایــم.	دــر	ادبيــات	اســالمی	ما	
معتقديــم	کــه	جهــان	هــا	هســت.	شــاید	ادبيــات	الیــب	نيتــس	
دربــاره	جهــان	هــای	ممکــن	بتوانــد	بــه	فهــم	منظــور	مــا	کمــک	
ــن	یعنــی	جهــان	هــا.	 ــن	اســت،	عالمي ــد	رب	العالمي ــد.	خداون کن
ــی	 ــان	و	ب ــت	جه ــی	نهای ــم:	ب ــی	فهم ــور	م ــن	را	اینط ــن	ای م
نهایــت	نظــم	هســت	کــه	مــا	انســان	هــا	دــر	شــبکه	هایــی	قــرار	
مــی	گيریــم	کــه	دائمــا	دــر	حــال	بازتوليــد	و	یــا	بــه	قــول	شــما	
برســاخت	جهــان	و	نظمــی	از	ميــان	نظــم	هــا	هســتيم	و	دوبــاره	

نظمــی	ديگــر.
سوزنچی	اشکال	سوم	را	به	دليل	ضيق	وقت	مطرح	نکرد.

دــر	ادامــه	ایــن	نشســت	مهدــی	حســين	زادــه	بــه	ارائــه	نقدهــای	
خــود	به	پروفســور	التــور	در	قالب	ســه	نکتــه	پرداخــت.	وی	گفت:	
اوال	اینکــه	ایشــان	روش	شناســی	پوزیتویســم	و	مکتــب	ادينبــورا	
را	کنــار	مــی	گــذارد	و	اتنومتدولــوژی	را	معرفــی	مــی	کنــد.	ســوال	
ــر اســاس ANT پيوندهایــی کــه شــکل  مــن	ایــن	اســت کــه ب
مــی گيــرد منحصــر	نيســتند	بلکــه	بــی	نهایــت	انــد.	چــرا	ایشــان	
دــر	کتــاب	زندگــی	آزمایشــگاهی	فقــط	نســبت	هــای	خاصــی	را	
ــه	ایشــان	ایــن	 ذکــر	مــی	کنــد؟	ایــن	چــه	چيــزی	اســت	کــه	ب
اجــازه	را	مــی	دهــد	کــه	بيــن	نســبت	هــا	گزینــش	کنــد؟	مثــال	
ایشــان	دربــاره	رنــگ	لبــاس	افــراد	هيــچ	گاه	صحبــت	نمــی	کند.	
آیــا	ایــن	بــه	خاطــر	ایــن	پيشــفرض	نيســت	کــه	رنــگ	لبــاس	ها	
دــر	فراینــد	کار	علمــی	تاثيــری	ندــارد؟	ایــن	گــزاره	از	کجــا	آمده؟	
مــی	خواهــم	دــر	آخر	برســم	بــه	اینکــه	ایــن	شــيوه	ای	که	ایشــان	

ارائــه	مــی	دهــد	نظریــه	بــار	اســت.
حســين	زادــه	ادامــه	دــاد:	نکتــه	دــوم	مــن	ناشــی	از	اشــکال	مــن	
دــر	ورود	بــه	آثــار	جنــاب	التــور	بــود.	و	آن	اینکــه	ایشــان	نومــن	
کانتــی	را	کنــار	مــی	گــذارد	بدــون	اینکــه	دليــل	آن	را	بيــان	کنــد.	
ایشــان	یــک	انگيــزه	خوانــی	از	کانــت	دــارد.	مــی	گویــد	کانــت	

نومــن	را	آورد	تــا	اینکــه	دــر	آخر	بگویــد	من	رئاليســت	هســتم.	در	
منظومــه	معرفتــی	کانــت	نقــش	نومــن	ایــن	بــود	کــه	کانــت	مــی	
گفــت	مــن	بــا	واقعيــت	عریــان	مواجــه	نمــی	شــوم،	بــا	واقعيــت	
آنگونــه	کــه	خــود	را	بــرای	مــن	مــی	نمایانــد	مواجــه	مــی	شــوم.	
ــر	روی	نقطــه	 ــور	ب ــاب	الت ــا	جن ــه	آی ــن	اســت	ک ــن	ای ســوال	م
ارشميدســی	ایســتاده	اســت	و	از	نقطــه	ای	کــه	هيــچ	چارچــوب،	
ــد	و	 ــی	کن ــگاه	م ــم	ن ــه	عال ــارد	ب ــی	ند ــچ	پارادایم ــه	و	هي مقول

ــی	دهــد؟ ــزارش	م گ
وی	افــزود:	ویتکنشــتاین	نخســت	مــی	گویــد	جهــان	مجموعــه	
فکــت	هاســت	نــه	شــی.	هرچيــزی	دــر	جهــان	دــر	نســبتی	بــا	
بقيــه	اشياســت.	دــر	نــگاه	او	جهــان	تشــکيل	شــده	اســت	از	ابــژه	
های بســيط کــه دــر کنــار هــم state of affairs  را تشــکيل	
ــه	 ــت.	البت ــبکه	نيس ــون	ش ــم	بد ــد	عال ــی	گوی ــد.	او	م ــی	دهن م
ــرای	 ــارد.	او	ب ــن	د ــاوت	بنيادي ــور	تف ــاب	الت ــا	جن ویتکنشــتاین	ب
ابــژه	هــا	قابــل	بــه	اســنس	اســت	و	اســنس	امــکان	ترکيــب	هــر	
ابــژه	ای	بــا	ابــژه	های	ديگــر	را	دــارد.	یعنی	ویتکنشــتاین	نخســت	
جهــان	را	شــبکه	ای	مــی	بينــد.	بــرای	هــر	ابــژه	ذات	قائــل	اســت.	
او	مــی	گویــد	ایــن	جهــان	از	منظــر	ســوژه	ای	دــارد	شــکل	مــی	
ــن	ســوژه	 ــور	ای ــای	الت ــان	ســوژه	اســت.	آق ــان،	جه ــرد.	جه گي
را	حــذف	مــی	کنــد.	آیــا	التــور	دــر	نقطــه	ارشميدســی	ایســتاده	
اســت؟	او	دــر	کجــا	ایســتاده	اســت؟	آیــا	غيــر	از	ایــن	اســت	کــه	
نســخه	ای	کــه	مــی	پيچــد	را	از	منظــر	خودــش	دــارد	بيــان	مــی	

ــد؟ کن
حســين	زادــه	بــا	اشــاره	بــه	نکتــه	ســوم	خــود	گفــت:	نکتــه	ســوم	
ــد	از	185۷	 ــل	و	بع ــر	قب ــه	تخمي ــرای	مای ــور	ب ــاب	الت اینکــه	جن
تمایــز	قائــل	اســت.	از	185۷	مایــه	تخميــر	نســبتی	را	دــارد	کــه	
قبــال	نداشــته	اســت.	ســوال	مــن	ایــن	اســت	کــه	آیــا	این	نســبت	
هــا	ادامــه	پيدــا	نمــی	کنــد؟	در	هــر	ثانيــه	ایــن	مایــه	تخميــر	دارد	
نســبت	هــای	ديگــری	را	پيدــا	مــی	کنــد.	مثــال	دــر	ســال	فــالن	
ــن	نســبت	 ــد.	ای ــاال	دارن ــتند	و	ح ــر	نداش ــن	خب ــا	از	ای ــی	ه ایران
ــر	یــک	 جديدــی	شــد.	چــه	شــد	کــه	شــما	تمرکــز	مــی	کنيــد	ب
ســال	و	از	آنجــا	یــک	تعينــی	بــه	ایــن	مادــه	مــی	دهيــد؟	غيــر	از	
ایــن	اســت	که	دــر	اینجا	شــما	یــک	نســبتی	را	تعيــن	داديــد؟	و	از	
آن	بــه	بعــد	قائــل	بــه	ذاتــی	بــرای	آن	شــديد؟	ایــن	ذات	را	چــه	کار	
مــی	کنيــد	در	حالــی	که	گفتيــد	ایــن	هــا	ذات	ندارنــد	و	قوام	شــان	
بــه	قــوام	شــبکه	اســت؟	ویتکنشــتاین	کــه	عالــم	را	شــبکه	ای	می	
بينــد	بــرای	ابــژه	هــای	خــود	قائــل	بــه	ذات	اســت.	آقــای	التــور	
کــه	از	ذات	جدــا	مــی	شــوند	چگونــه	ایــن	را	جــواب	مــی	دهنــد؟
ــور	 ــه،	پروفس ــين	زاد ــوزنچی	و	حس ــای	س ــه	نقده ــس	از	ارائ پ
التــور	ناظــر	بــه	ایــن	انتقادــات	گفــت:	مباحــث	شــما	مــن	را	یــاد	
مجموعــه	مباحــث	بيــن	فيلســوفانی	انداخــت	کــه	دــر	قــرن	اول	
و	دــوم	هجــری	دــر	بغدــاد	جریــان	داشــته	اســت.	مــن	بــا	آقــای	
ســوزنچی	موافقــم	کــه	بحــث	نامتقــارن	اســت.	یکــی	از	دالیــل	
نامتقــارن	بودــن	بحــث	عــالوه	بــر	تفــاوت	ســنت	هــای	فکــری،	
ایــن	اســت	کــه	شــما	بــه ANT ارجــاع داديــد دــر حالی کــه این 
اصال بحثی فلســفی نيست و پژوهشی کامال تجربی است. پس اگر 
به من اجــازه بدهيد ســراغ نامتقارن دوم بــروم. زمانی که 40 ســال 
قبــل کار خــود را شــروع کرديــم فقــط مبانــی معرفتــی مطالعــات 
علمــی را داشــتيم. بلــور و ديگرانــی کــه در ایــن مدت وارد شــدند
ــراغ  ــد و س ــر موضــع بدهن ــد تغيي ــور بودن ــاد: مجب ــه د وی ادام
ــم  ــفه عل ــث فلس ــه مباح ــی ب ــچ ربط ــه هي ــد ک ــی برون مباحث
ــارم  ــول د ــد. قب ــراع ش ــر ANT اخت ــن خاط ــه همي ــت. ب نداش
کــه ایــن	مبحــث	ممکــن	اســت	خيلــی	نامتعــارف	و	عجيــب	بــه	
نظــر	برســد.	یــک	موقــع	بحــث	را	فلســفی	مطــرح	مــی	کنيــم	و	
زمانــی	معرفــت	شــناختی.	اگــر	کــه	از	جامعــه	شناســی	حــرف	می	
زنيــم،	یعنــی	یــک	مطالعــه	تجربــی.	ولــی	فلســفه	اینطور	نيســت.	
خصوصــا	دــر	بحــث	دکتر	حســين	زادــه	و	خصوصــا	در	اشــاره	ای	
کــه	بــه	پاســتور	شــد،	اگــر	ایــن	را	بخواهيــد	بــه	معرفــت	شناســی	
ارجــاع	بدهيــد	مشــکل	دــر	هــر	دــو	ســنت،	چــه	ســنت	مــن	و	چه	
ســنت	شــما،	هردــو	یکســان	باقــی	مــی	مانــد.	ســوال	هــا	اینطــور	
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خواهــد	بــود:	ســوژه	چطــور	مــی	توانــد	چيــزی	را	بشناســد؟	ســوژه	
چــه	مــی	کنــد؟	ابــژه	چــه	مــی	کنــد؟	ایــن	هــا	ســواالتی	نيســت	
کــه	بــه	فعاليــت	توصيفــی	دــر	آزمایشــگاه	ربــط	داشــته	باشــد	و	
بــه	هيــچ	متنــی	از	پاســتور	نيــز	ارتبــاط	ندــارد.	علــم	هيــچ	ســوال	
معرفــت	شــناختی	مطــرح	نمــی	کنــد.	علــم	از	هســتی	شناســی	
مــی	پرســد.	مباحــث	مــن	رنــگ	و	بــوی	سياســی	هــم	دــارد	برای	
ــا	 ــم.	اگــر	ب ــا	بپرســيم	از	عملکــرد	عل ــی	باشــد	ت ــح	باب اینکــه	فت
ســبک	معرفــت	شناســی	بخواهيــم	بــه	عملکــرد	علــم	بپردازیــم	

کامــال	بــی	فایدــه	خواهــد	بــود.
وی	افــزود:	نگرانــی	هــر	دــو	بزرگــوار	راجــع	بــه	ذات	بــود	و	اینکــه	
بحــث	پيونــد	چــه	ربطــی	بــه	ذات	مــی	توانــد	داشــته	باشــد.	مــن	
مــی	توانــم	شــما	را	بــه	هانــری	کربــن	ارجــاع	بدهــم.	دــر	بحــث	
علــم	مــا	بایــد	آن	چيزی	کــه	دــر	کنــش	روزمــره	و	در	عمــل	دارد	
اتفــاق	مــی	افتــد	را	دــر	نظــر	بگيریــم.	بــرای	مثــال	اســيدالکتيک	
حاصــل	پيوندهــای	بســيار	زیادــی	اســت.	دــر	این	بــاره	پاســخ	من	
بــه	آقــای	حســين	زادــه	مثبت	اســت.	بــرای	مثــال	توليد	ماســت	را	
دــر	ایــران	دــر	نظــر	بگيرید.	خيلــی	چيزهــا	عوض	شــده.	فنــاوری	
تغييــر	پيدــا	کردــه	و	چيزهــای	جديدــی	کشــف	شــده	ولــی	ثبــات	
هــم	وجود	داشــته	اســت.	بحــث	ارتبــاط	بيــن	مفاهيــم	را	دــر	نظر	
ــد	اینطــور	 ــزان	فلســفی	نيســت.	ســوال	بای ــد.	ســوال	عزی بگيری
ــرای	 ــاز	داریــم	ب مطــرح	شــود	کــه	مــا	چــه	تعدــاد	هســتومند	ني
اینکــه	شــبکه	ایجــاد	شــود.	شــما	وقتــی	ســراغ	ذات	مــی	رویــد	
دــر	واقــع	هيــچ	توضيحــی	دربــاره	هيــچ	چيــزی	نمــی	دهيــد.	بــه	

هميــن	دليــل	بــه	جــای	ذات	بــه	ســراغ	پيونــد	مــی	روم.
ــد	از	 ــم،	بای ــم	بحــث	فلســفی	بکني ــر	بخواهي ــاد:	اگ ــه	د وی	ادام
معرفــت	شناســی	فاصلــه	بگيریــم.	در	بحثی	کــه	جناب	ســوزنچی	
مطــرح	کردنــد	کــه	آیــا	بــا	گرفتــن	بخشــی	از	واقعيــت	قســمت	
ديگــر	را	رهــا	نمــی	کنيــد،	بایــد	بگویــم	کــه	کامــال	خطــر	معرفت	
شناســی	دــر	اینجــا	وجــود	دــارد.	این	خطــر	مــا	را	به	شــدت	تهديد	
مــی	کنــد	کــه	دــر	ایــن	حالــت	واقعيــت	ديــن،	جهــان،	سياســت	
آنگونــه	کــه	دــر	واقع	دــارد	عمل	مــی	کنــد،	مغفــول	خواهــد	ماند.	
 ANT ــود را از ــه مباحــث خ ــود ک ــت ب ــن وضعي ــه	همي ــر	ب ناظ
منتقــل کردــم بــه شــيوه هــای بودــن و کثــرت ایــن شــيوه هــا. 
ــما	 ــا	و	ش ــنت	م ــه	س ــد	ک ــی	کن ــک	م ــا	کم ــه م ــن بحــث ب ای

بتواننــد	مواجهــه	ای	ديپلماتيــک	بــا	هــم	داشــته	باشــند.
ــه	 ــول	کلم ــز	ح ــه	چي ــا	هم ــال	ه ــن	انتق ــر	ای ــت:	د ــور	گف الت
»برســاخت«	ســامان	یافتــه	بــود.	گویــی	کــه	ســاخته	شــدن	بــه	
واقعيــت	امــور	مــی	توانــد	ربــط	داشــته	باشــد.	دــر	همه	شــاخه	ها	
ــر	 ــن	را	درنظ ــد	ای ــات	و	...	بای ــن،	ادبي ــم،	دي ــات	عل ــل	مطالع مث
بگيریــم	کــه	چــه	دــر	ســنت	شــما	و	چــه	دــر	ســنت	مــن،	مــا	بــا	

ــازیم. ــه	آن	را	بس ــه	اینک ــویم	ن ــی	ش ــه	م ــه	مواج پديد
وی	افــزود:	ســوال	ناظــر	بــه	پيونــد،	نظــم	و	اینکــه	چقدــر	طــول	
مــی	کشــد	کــه	چنيــن	وضعيتــی	ایجــاد	شــود،	را	نبایــد	دــر	بحث	
هــای	کالســيک	کــه	تاکنــون	وجــود	داشــته	دنبــال	کــرد.	ســوال	
بایــد	ایــن	باشــد	کــه	چــه	انواعــی	از	هســتومندها	دــر	اختيــار	مــا	
قــرار	مــی	گيرنــد.	از	اینجــا	بــه	تکثر	هســتی	شــناختی	می	رســيم	
کــه	هيــچ	ربطــی	هم	بــه	ســوال	ســنتی	معرفــت	شــناختی	ندــارد.	
اینطــور	نيســت	کــه	مــن	بخشــی	از	واقعيــت	را	ببينــم	و	بخشــی	
ديگــر	را	نــه.	علــم	اعتبــار	خــود	را	دــارد،	واقعيت	خــود	را	نيــز	دارد.	
ولــی	از	منظــری	کــه	مــن	طــرح	بحــث	مــی	کنــم،	مــی	توانيــم	
بفهميــم	کــه	مثــال	حضــور	یــک	نفــر	نــزد	خداونــد	چطــور	قابــل	
فهــم	مــی	شــود.	ما	دــر	زندگــی	خــود	خيلــی	از	ایــن	هســتومندها	
مثــل	حقــوق	و	سياســت	را	داریــم.	ولــی	توجــه	بکنيــد	کــه	بحــث	
ــه	مــی	 شــيوه	هــای	بودــن	فلســفه	را	از	معرفــت	شناســی	فاصل

دهــد.
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	بحــث	آقــای	ســوزنچی	که	بــه	الیــب	نيتس	
ــا	مفهــوم	رب	العالميــن	مقایســه	کردنــد،	 ارجــاع	دادنــد	و	آن	را	ب
بایــد	بگویــم	کــه	مواجهــه	ديپلماتيــک	کــه	از	آن	بحــث	کردــم	
ســوال	از	چندگونگــی	اســت.	ممکــن	اســت	فکــر	کنيــد	در	ســنت	
مــن	چندگانگــی	پذیرفتــه	شــده.	اینطــور	نيســت.	دــر	ســنت	مــن	
شــيوه	هــای	زیســت	بســيار	اندکــی	مــورد	قبــول	واقــع	شــده	انــد.	
هيــچ	نحــوه زیســتی نبایــد نابــود شــود. ANT یــک بحــث خيلی 
ســاده و	محدــود	اســت	که	دربــاره	نحــوه	عملکــرد	در	آزمایشــگاه	
و	یــا	از	منظــر	جامعــه	شــناختی	اســت.	درنظــر	داشــته	باشــيد	کــه	

صرفــا	یــک	شــيوه	درســت	وجــود	ندــارد.
بعــد	از	توضيحــات	پروفســور	التور،	حســين	زاده	بــه	ارائــه	نظرات	
خــود	دربــاره	توضيحــات	پروفســور	التــور	پرداختــه	و	گفــت:	اگــر	
بگویيــد	بحــث	مدرســی	اســت،	درســت	اســت.	بــه	شــرط	اینکــه	
ــه	 ــم.	نکت ــور	را	مدرســی	بداني ــت،	ویتکنشــتاین،	کوهــن	و	بل کان
اساســی	مــن	کــه	آقــای	پروفســور	جــواب	ندادنــد	ایــن	بــود	کــه	
ــن	 ــه	م ــديد؟	اینک ــع	ش ــه	ارشميدســی	واق ــر	نقط ــا	د ــما	کج ش
تجویــز	روشــی	را	مــی	کنــم	بــه		نــام	اتنومتدولــوژی،	آیــا	صرفــا	
توصيــه	اســت	یــا	اینکــه	مبنایی	دــارد؟	چــرا	مــن	باید	روش	شــما	
را	بپذیــرم؟	تــا	مبانــی	فلســفی	یــک	روش	مشــخص	نشــود،	نمی	

شــود	دــر	بررســی	آن	قدــم	از	قدــم	برداشــت.
وی	ادامــه	دــاد:	حتی	دــر	اتنومتدولوژی	پاســخم	را	نگرفتــم.	وقتی	
ــوژی،	بایــد	تمــام	پرســش	هــای	معرفــت	 مــی	گویيــد	اتنومتدول
شــناختی	را	کنــار	بگذاریــد	بــه	ایــن	معنــا	کــه	مــن	قبــول	ندــارم	
کــه	روشــی	کــه	دــارم	ارائــه	مــی	دهــم	باردــار	اســت.	ایــن	از	کجا	
ــی	 ــن	را	م ــم	ای ــه	بگویي ــت	ک ــما	نيس ــن	و	ش ــت	م ــه؟	دس آمد

ــن	کار	را	 ــر	ای ــی	اگ ــارم.	حت ــی	د ــار	و	آن	یکــی	را	برم ــذارم	کن گ
بکنيــم	بــاز	بــا	مبنایــی	معرفت	شــناختی	عمــل	کردــه	ایــم.	یعنی	
ــه	 ــن	اســت	ک ــالک	اســت	ای ــن	م ــرای	م ــم	آنچــه	ب ــی	گویي م
دــر	مبنــای	عمــل	فایدــه	داشــته	باشــد.	پــس	شــما	ابزارگــرا	مــی	

شــوید.
وی	افــزود:	ایشــان	فرمودنــد	مــا	بــا	پديدــه	هــا	مواجــه	می	شــویم	
ــی	انجــام	مــی	 ــد	فعاليــت	تجرب ــه	اینکــه	آنهــا	را	بســازیم	و	بع ن
دهيــم.	هــذا	اول	کالم.	چــه	کســی	گفتــه	مــا	بــا	پديدــه	هــا	مواجه	
مــی	شــویم؟	مــا	بــا	پديدــه	هــا	آنگونــه	کــه	بــر	مــا	نمایــان	اســت	
ــت	 ــن	و	کان ــای	کوه ــا	آق ــما	ب ــوای	ش ــویم.	دع ــی	ش ــه	م مواج
چيســت؟	شــما	نومــن	کانتــی	را	کنــار	مــی	گذاریــد	بــه	ایــن	دليل	

کــه	بــه	دــرد	نمــی	خــورد.	ایــن	چــه	مبنایــی	اســت؟
دــر	ادامــه	پروفســور	التــور	دــر	جواب	بــه	نقد	حســين	زادــه	گفت:	
مــن	اصــال	کاری	بــا	مبانــی	نظــری	ندــارم.	هــر	نــوع	ســوالی	کــه	
مطــرح	می	شــود	چــه	از	مبانــی	نظــری	و	چــه	از	روش،	معمــوال	از	
ســوی	کســانی	مطــرح	مــی	شــود	کــه	خودشــان	فعاليــت	عملــی	
علمــی	انجــام	نمــی	دهنــد.	دــر	هــر	علمــی	هيــچ	کالس	درســی	
وجــود	ندــارد	کــه	دانشــمند	از	قبــل	دــر	آن	شــرکت	کنــد	و	مبانی	
ــی	 ــد.	مبان ــی	کن ــرود	کار	علم ــد	ب ــرد	و	بع ــری	آن	را	فرابگي نظ
نظــری	دــر	پایــان	کار	معلوم	می	شــوند	نــه	در	ابتدــا.	اگــر	از	مبانی	
نظــری	من	بپرســيد	مــی	گویــم	نميدانــم.	من	یــک	پراگماتيســت	
ــه	ویليــام	جيمــز	تاســی	مــی	کنــم.	بحــث	را	از	روش	 هســتم	و	ب
ــوم	 شناســی	مردمــی	مطــرح	کرديــد.	ایــن	اصــال	چيســت؟	معل
اســت	کــه	ایــن	کار	بازشناســی	فنــی	بارهــای	نظــری	اســت.	کل	
کارهــای	گارفينــکل	هميــن	اســت.	همــه	چيزهایــی	کــه	اینجــا	

مطــرح	مــی	شــود	معلــوم	اســت	کــه	بــار	نظــری	دارنــد.
وی	دــر	ادامــه	افــزود:	در	ابتدــای	امــر	موضوعی	کــه	مطمئن	بودم	
دــر	آن	مــی	توانــم	بــا	شــما	فضــای	مشــترکی	داشــته	باشــم،	این	
بــود	کــه	دــر	هر	دــو	ســنت	انبــوه	پديده	هــا	هســتند	که	به	ســمت	
مــا	مــی	آینــد	نــه	اینکــه	مــا	بــه	ســمت	آنهــا	برویــم.	مــا	اربــاب	
پديدــه	ها	نيســتيم.	مثال	هنرمند	کســی	نيســت	کــه	کار	هنــری	را	
مــی	ســازد.	کار	هنــری	خودش	ســاخته	مــی	شــود.	ما	چــه	قدرتی	
ــه	دــر	جایــگاه	قدــرت	 مــی	توانيــم	داشــته	باشــيم؟	هيــچ.	مــا	ن
ســخنرانی	هســتيم	نــه	قدــرت	نســبت	بــه	جابجــا	کردــن	پديدــه	
هــا	داریــم.	مــا	بــا	اشــيا	مواجــه	مــی	شــویم.	بــرای	مــن	خيلــی	

عجيــب	اســت	کــه	شــما	ایــن	حــرف	هــا	را	مــی	زنيــد.	
حســين	زادــه	ناظر	بــه	صحبت	هــای	پروفســور	التــور	ادامــه	داد:	
دــو	حــوزه	را	از	هــم	جدــا	کنيــد.	یکی	حــوزه	نظــر	اســت	و	ديگری	
حــوزه	عمــل.	درســت	اســت	کــه	مــا	اربــاب	پديدــه	هــا	نيســتيم.	
مــا	بــا	پديدــه	هــا	مراودــه	داریــم.	حــوزه	بحــث	مــن	این	نيســت.	
مــن	نگفتــم	کــه	حرفهــای	شــما	بــار	نظــری	دــارد،	عــرض	کردم	
صحبــت	هــای	شــما	نظریــه	بــار	اســت.	یعنــی	مواجهــه	شــما	بــا	
عالــم	عریان	نيســت.	شــما	مــی	گویيــد	من	پراگماتيســت	هســتم.	
ــد؟	 ــرای	پراگماتيســم	داری ــی	ب ایــن	اول	بحــث	اســت.	چــه	دليل
ــم	 ــا	چارچــوب	اســت.	حتــی	مــی	توان ــم	ب ــا	عال مواجهــه	شــما	ب
بگویــم	بــا	پارادایــم	اســت.	اگــر	شــما	ایــن	را	رد	کرديد	بایــد	دليل	

بياوریــد.
التــور	دــر	انتهــای	ایــن	گفتگــو	خطــاب	بــه	حســين	زادــه	گفــت:	
ــی	 ــت	م ــما	صحب ــا	ش ــی	ب ــش	تجرب ــارم	از	پژوه ــام	د ــن	مد م
کنــم	و	شــما	دــر	مســير	ديگــری	وارد	مــی	شــوید.	آن	چيــزی	کــه	
مــن	بــا	آن	مشــکل	دــارم	اهميــت	ســوال	شماســت.	ســوال	شــما	
هيــچ	اهميتــی	ندــارد.	علــم	بــه	معرفــت	شناســی	نمــی	پردــازد،	
بــه	هســتی	شناســی	مــی	پردــازد.	ســوال	مــا	ایــن	اســت	کــه	مــا	
چگونــه	مــی	توانيم	بــا	سياســت،	علــم،	هنــر	و	...	مواجه	شــویم	در	
موقعيــت	و	شــرایط	درســتی	کــه	در	آن	قــرار	دارنــد.	شــما	از	مبانی	
ــا	 ــی	مــی	پرســيد.	اینهــا	اصــال	ب ــی	یــک	پژوهــش	تجرب معرفت
هــم	ســنخيتی	ندارنــد.	ســوال	از	تکثــر	جهــان	هســتی	اســت	کــه	
اتفاقــا	خيلــی	مهــم	اســت.	ســواالت	شــما	اصــال	جــذاب	نيســتند.	
خواهــش	ميکنــم	ســوال	فلســفی	بپرســيد.	اینکــه	اصــول	و	مبانی	

یــک	روش	تجربــی	چيســت،	ســوال	بــی	معنایــی	اســت.
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کرســی	ترویجــی	»اســالمی	ســازی	علــوم	انســانی«	بــا	ارائــه	
حجــت	االســالم	والمســلمين	عبدالحســين	خســروپناه،	نظریــه	
پردــاز	علــم	دينــی	و	نقــد	مهدــی	گلشــنی	رئيــس	و	بنيانگــذار	
گــروه	»فلســفه	علــم«	دانشــگاه	صنعتــی	شــریف	در	دانشــگاه	

معــارف	اســالمی	قــم	برگــزار	شــد.
دــر	ابتدــای	جلســه	مهدــی	گلشــنی	بــه	موانــع	ایجــاد	فضــای	
توليــد	علــم	دينــی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	غالــب	بودــن	ديدــگاه	
علــم	غربــی	دــر	مراکــز	علمــی	و	آموزشــی	بــا	نــگاه	بــه	اینکــه	
مســائل	جامعــه	را	مــی	تــوان	بــا	آن	حــل	کــرد،	مطلــق	نگــری	
دــر	پذیرش	یــا	رد	علــم	دينی	دــر	مراکــز	علمــی	و	آموزشــی،	عدم	
وجــود	فضــای	گفتگــو	ميــان	رویکردهــای	مختلــف	توليــد	علــم	
دينــی،	ورود	و	حضــور	برخــی	افــراد	دــر	فضــای	علــم	دينــی	بدون	
آگاهــی	از	فضــای	علــم	جديــد،	دور	شــدن	محيــط	های	علمــی	از	
آدــاب	و	اخــالق	و	تقــوای	علمــی	و	وجــود	تعصــب	و	برتــری	طلبی	
دــر	فضــای	علمــی،	جفــای	برخی	افــراد	دــر	سياســی	جلــوه	دادن	
توليــد	علــم	دينی	بــه	عنــوان	پــروژه	نظــام،	ناديده	انگاشــتن	نقش	
و	جایــگاه	فرهنــگ	دــر	توليــد	علــم	دينــی،	عدــم	توجــه	بــه	بُعــد	
تربيتــی	دــر	مدــارس	و	مراکــز	آموزشــی	و	توجــه	ِصــرف	بــه	بُعــد	

تعليمــی،	عدــم	وجــود	وســعت	نظــر	دــر	مراکــز	عملــی.
عبدالحســين	خســروپناه	نظریــه	اســالمی	ســازی	علوم	انســانی	
را	دــر	دــو	بخــش	ارائــه	کــرد	و	دــر	ابتدــا	متذکــر	شــد:	آســيب	
هــای	جدــی	دامنگيــر	علــم	دينــی	شــده	اســت	اوال	موافقــان	
و	مخالفــان	بيشــتر	بــه	نقلــی	ســازی	علــم	توجــه	مــی	کننــد	در	
حالــی	کــه	ماهيــت	علــم	مدــرن	تجربــی	اســت.	ثانيــا	برخــی	
ــم	 ــد	عل ــی	مــی	توانن ــم	دين ــف	عل ــا	تعری ــد	ب تصــور	مــی	کنن
دينــی	توليــد	کننــد	و	حــال	اینکــه	مــا	بــرای	توليــد	علــم	دينــی	
نيــاز	بــه	روش	و	الگــو	داریــم	و	قــوام	هــر	علمــی	بــه	متدلــوژی	
آن	اســت	کــه	متاســفانه	دــر	توليــد	علــم	دينــی	به	بحــث	روش	

بســيار	کــم	توجــه	شــده	اســت.
ــا	گالیــه	از	برخــی	مخالفــان	علــم	دينــی	گفــت:	برخــی	 وی	ب
فکــر	مــی	کنند	علــم	دينــی	خــم	رنگــرزی	اســت	و	حــال	اینکه	
اصــوال	توليــد	علــم	بعــد	از	توليــد	نظریــه	هاســت	و	مــا	دــر	حال	
حاضــر	دــر	مرحلــه	توليــد	نظریــه	هــای	علــم	دينــی	هســتيم	

پــس	انتظــاِر	داشــتن	علــم	دينــی،	انتظــاری	نابجاســت.
خســروپناه	دربخــش	اول	ســخنان	خــود	به	چهــار	مقدمه	اشــاره	
کــرد؛	اوال	ارائــه	تعریــف	یکســان	از	علــم	دينــی	ممکــن	اســت	
ــی	ممکــن	 ــم	دين ــد	عل ــرای	تولي ــه	الگــوی	یکســان	ب ــا	ارائ ام
ــو	 ــه	الگ ــن	ب ــر	از	پرداخت ــف	ناگزی ــد	از	تعری ــا	بع ــت	و	م نيس
هســتيم.	تعریــف	مــا	از	علــم	دينــی	علمــی	اســت	کــه	مبتنــی	
ــد	و	 ــی	باش ــری	دين ــت	گي ــی	و	جه ــی،	روش	شناس ــر	مبان ب
ایــن	تعریــف	تقریبــا	مشــترک	اســت	امــا	دــر	مرحلــه	بعــد	بایــد	
متعــرض	الگــو	بشــویم	و	بگویيــم	روش	و	جهــت	گيــری	چگونه	
ــم	 ــا	ه ــود	الگوه ــد	ب ــف	خواه ــا	مختل ــون	روش	ه ــت	و	چ اس

ــد	شــد. ــف	خواهن ــر	گوناگــون	و	مختل ناگزی
وی	افـزود:	ثانيـا؛	مقصـود	مـا	از	علـوم	انسـانی	هيچکدـام	از	دو	
معنـای	امریکایـی	و	آلمانـی	آن	نيسـت.	آلمانی	ها	بعـد	از	ديلتای	
همـه	علـوم	غير	از	علـوم	طبيعـی،	مهندسـی	و	پزشـکی	را	علوم	
انسـانی	می	خواندند	و	امریکایـی	ها	علوم	انسـانی	را	مقابل	علوم	
اجتماعـی	تعریـف	می	کردند	که	سـاختار	دانشـکده	هـای	ما	در	
حـال	حاضر	مبتنـی	بر	تعریـف	امریکایی	از	علوم	انسـانی	اسـت.	
به	همين	دليل	دانشـکده	ادبيـات	ما	از	دانشـکده	علوم	اقتصادی	
مـا	جدا	اسـت.	مقصـود	مـن	از	علـوم	انسـانی،	علـوم	اجتماعی	و	
رفتـاری	اسـت.	ثالثا؛	مقصود	از	اسـالمی	سـازی	علـوم	اجتماعی	
این	نيسـت	که	علوم	انسـانی	مدـرن	را	بخواهيم	اسـالمی	کنيم.	

مثـال	هـر	مکتبی	یـک	نظریـه	اقتصادـی	دـارد،	مـا	آن	نظریه	را	
بگيریـم	و	اسـالمی	کنيـم	مثال	بخـش	هایی	کـه	با	گـزاره	های	
دينی	متعارض	اسـت	کنـار	بگذاریـم	و	بقيه	را	بپذیریـم!	البته	این	
ممکن	اسـت	امـا	این	ديدـگاه	یک	ديدـگاه	حداقلی	و	گزینشـی	
اسـت.	مثال	ما	عقده	های	جنسـی	فرویـد	را	نپذیریـم	و	در	مقابل	
طبقـه	بندـی	نيازهـای	مزلـو	را	بپذیریـم	و	یـا	یـک	طبقه	بـه	آن	
اضافـه	کنيم!	شـبيه	ایـن	حرف	هـا	را	در	آثـار	سـيد	محمد	نقيب	
العطـاس	مـی	توانيم	پيدا	کنيـم.	اما	منظور	ما	از	اسـالمی	سـازی	
علـوم	یک	مسـئله	کامال	توليدی	مبتنی	بر	مبانی	اسـالمی	اسـت	
کـه	ممکن	اسـت	چند	دهه	طول	بکشـد.	رابعا؛	سـوال	این	اسـت	
کـه	علـم	اجتماعـی	مدـرن	بـه	دنبـال	چيسـت؟	علـم	اجتماعی	
مدرن	به	دنبال	شـناخت	و	تغيير	انسـان	اسـت.	یعنی	دقيقا	همان	
نگاهی	که	به	طبيعت	داشـته	مـی	خواهد	همان	نـگاه	را	در	مورد	
انسـان	پياده	کند	و	انسـان	را	در	راسـتای	اهداف	خـود	تغيير	دهد.
خســروپناه	دــر	ادامــه	بــه	ســه	فعاليــت	علــوم	اجتماعــی	مدــرن	
ــان	 ــف	انس ــت	اول	توصي ــاد:	فعالي ــح	د ــرد	و	توضي ــاره	ک اش
مطلــوب؛	دــر	اینجــا	انســان	عنــوان	مشــير	اســت	و	منظــور	از	
انســان،	مثــال	اقتصــاد	یــا	مديریــت	و	یــا	رفتــار	اســت	و	منظــور	
از	مطلــوب	دــر	اینجــا	ایدــه	آل	یــا	کامــل	نيســت،	بلکــه	تعریف	
ــی	 ــان	اقتصاد ــال	انس ــوان	مث ــه	عن ــارد.	ب ــود	را	د ــاص	خ خ
مطلــوب	دــر	مکتــب	کالســيک	بــا	انســان	مطلــوب	دــر	مکتب	
ــام	از	 ــر	کد ــه	ه ــت	ک ــاوت	اس ــيک	متف ــی	نئوکالس اقتصاد
مکاتــب	بــرای	توليــد	انســان	مطلــوب	از	فلســفه	و	ایدئولــوژی	
متبوع	خودشــان	اســتفاده	می	کنند.فعاليت	دوم	توصيف	انســان	
محقــق	اســت	کــه	از	روش	هــای	آمــاری	بــرای	توصيف	انســان	
محقــق	اســتفاده	مــی	کننــد	که	دــر	ایــن	بخــش	نقــش	تجربه	
پررنــگ	اســت.	مخالفــان	علــم	دينــی	دچــار	ایــن	مغالطه	شــده	
انــد	کــه؛	علــم	تجربــی	اســت	و	دينــی	و	غيــر	دينــی	ندــارد!	و	
ــه	ایــن	فعاليــت	علــوم	اســت	کــه	 شــاهد	آنهــا	بيشــتر	ناظــر	ب
تجربــه	دــرآن	پررنــگ	مــی	باشــد.	فعاليــت	ســوم	تغييــر	انســان	
ُمحَقــق	بــه	انســان	مطلــوب	اســت	کــه	ایــن	بخش	شــامل	ســه	

عنصــر	مهــم	حقوقــی،	راهبردــی	و	نهادســازی	اســت.
ــه	بخــش	اول،	ســوالی	تاریخــی	مطــرح	و	 ــد	از	ارائ گلشــنی	بع
تصریــح	کــرد:	چــرا	امــروزه	علــم	دينــی	مطــرح	مــی	شــود	و	ما	

بــه	دنبــال	علــم	دينــی	هســتيم،	امــا	دــر	گذشــته	چنين	ســوالی	
مطــرح	نبودــه	اســت؟

ــر	 ــوم	انســانی	اســالمی	د ــازی	عل ــاز	اســالمی	س ــه	پرد نظری
پاســخ	گفت:	دــر	دوره	هــای	اوليــه	تمدن	اســالمی	دانشــمندان	
مســلمان	بــه	دنبــال	توليــد	علــم	دينــی	بودنــد	مثال	مــا	دــر	آثار	
فارابــی	ایــن	دغدغــه	هــا	را	مــی	بينيــم.	وی	بــا	مبانــی	خاصــی	
بــه	ســراغ	توليــد	علــم	دينــی	مــی	رود،	البتــه	بایــد	توجه	داشــته	
باشــيم	کــه	علــوم	دــر	آن	زمــان	مصاديــق	خــاص	خودــش	را	
داشــته		اســت.	ضمن	اینکــه	وقتــی	علوم	انســانی	مدــرن	دنبال	
شــناخت	و	تفســير	خــود	از	انســان	اســت	چــرا	مــا	بــه	دنبــال	آن	
ــا	جــای	 ــه	ت ــرن	آمد ــوم	انســانی	مد نباشــيم؟!	حــال	آنکــه	عل
ديــن	را	بگيــرد	و	اومانيســم	آن،	اومانيســم	خداگریــز	اســت	بــه	
ــن	 ــا	دي ــرن	ب ــوم	انســانی	مد ــای	عل ــش	ه ــل	چال ــن	دلي همي
بســيار	زیــاد	اســت.	همچنيــن	تمدــن	اســالمی	بــا	علوم	انســانی	
ســکوالر	توليــد	نمــی	شــود	مگراینکــه	تلقــی	مــا	از	ديــن	کامال	

ــه	باشــد. شــخصی	و	فردــی	و	نســبی	گرایان
ــم«	دانشــگاه	صنعتــی	 رئيــس	و	بنيانگــذار	گــروه	»فلســفه	عل
شــریف	دــر	ادامــه	نکاتــی	را	متذکــر	شــد	و	افــزود:	دــر	ميــان	
دانشــمندان	قديــم	جدایــی	بيــن	علــم	و	ديــن	وجــود	نداشــته	و	
آنهــا	کار	علمــی	را	عبادــت	مــی	دانســتند	و	معتقــد	بودنــد	علــم	
و	ديــن	تداخــل	دــارد.	مثال	دــر	دــوران	نيوتن	بحــث	جدایی	علم	
از	ديــن	وجــود	نداشــت	و	نيوتــن	کار	خــود	را	همزمــان	یــک	کار	
علمــی	و	دينــی	مــی	دانــد	البتــه	بعدــا	کــم	کــم	دانشــمندانی	
مثــل	الپــالس	مــی	گوینــد	مانياز	بــه	خدــا	نداریــم.	در	گذشــته	
الحــاد	بيشــتر	در	محيطهــای	فلســفی	و	درميــان	فالســفه	بوده	
ــاور	 ــا	ب ــر	برخــی	فالســفه	خد ــر	دهــه	هــای	اخي ــا	د اســت	ام
شــده	انــد	و	دــر	مقابــل	الحــاد	از	علــوم	طبيعــی	و	از	فيزیســين	
هــا	مطــرح	مــی	شــود	و	امــروزه	ســرنِخ	الحــاد	دــر	رشــته	هــای	
علــوم	طبيعــی	اســت.	امــروزه	علــوم	اجتماعــی	از	علــوم	تجربی	
ــد	و	دــر	 ــال	مدــل	هــای	فيزیکــی	را	مــی	برن ــر	اســت،	مث متاث
رشــته	هــای	اقتصادــی	از	روی	آنهــا	الگوبردــاری	مــی	کننــد	که	
البتــه	مخالفينــی	هــم	دارد.امــروزه	علوم	شــناختی	در	حــال	رواج	
جدــی	اســت	که	دــر	آن	نــگاه	کامــال	فيزیکالــی	و	پوزیتيویســتی	
حاکــم	اســت	و	فکــر	مــی	کننــد	مــی	توانند	همــه	چيــز	را	بــا	آن	

در مناظره گلشنی و خسروپناه مطرح شد؛

وحی می  تواند در علوم تجربی کمک کند/ آسیب های جدی به علم دینی
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حــل	کننــد.	غمــوض	و	پيــش	فــرض	هــای	دــر	علــوم	تجربی	و	
انســانی	وجــود	دــارد	اما	پيچيدگــی	مســائل	و	تاثير	پيــش	فرض	
هــا	دــر	علوم	اجتماعی	و	انســانی	بســيار	بيشــتر	اســت.	دــر	علوم	
ــوم	 ــاد	اســت	امادــر	عل ــاق	نظــر	زی ــی	مســائل	مــورد	اتف تجرب
انســانی	مســائل	مــورد	اتفــاق	خيلــی	کــم	اســت	و	دــر	مقابــل	

مکاتــب	فــراوان	و	مختلفــی	وجود	دــارد.
دــر	ادامه		گلشــنی	در	نقد	ســخنان	حجت	االســالم	و	المســلين	
خســروپناه	گفــت:	اینکــه	ما	دــر	اســالمی	ســازی	علــوم	فقط	به	
دنبــال	علــوم	اجتماعی	باشــيم	بــا	اقتصائات	روز	ســازگار	نيســت	
و	مشــکل	حــوزه	امــروز	ایــن	اســت	کــه	نمــی	دانــد	الحــاد	دــر	
چــه	حدــی	رواج	پيدــا	کردــه	اســت!	ضمــن	اینکــه	اقبــال	مردــم	

بــه	علــوم	بيشــتر	از	فلســفه	اســت.
اســتاد	دانشــگاه	صنعتــی	شــریف	دــر	ادامه	بــه	نکات	مشــترک	
ــا	نقلــی	 ديدــگاه	هــای	خــود	بــا	دکتــر	خســروپناه	پرداخــت؛	ب
ســازی	علــوم	مخالفــم	و	معتقدــم	الهــام	و	وحــی	مــی	توانــد	دــر	

علــوم	تجربــی	بــه	مــا	کمــک	کنــد.		
ــش	 ــر	بخ ــفه	د ــت	و	فلس ــی	حکم ــه	پژوهش ــت	مؤسس ریاس
ــه	توضيــح	الگــوی	ِحکمــی	اجتهادــی	 بعدــی	ســخنان	خــود	ب
ــی	و	روش	 ــه	مبان ــو	مولف ــن	الگــو	روی	د ــر	ای ــا	د پرداخــت؛	م
تاکيــد	داریــم.	مبانــی	را	بســياری	از	بــزرگان	طــرح	کردــه	انــد	
ولــی	دــر	همــان	حــد	ماندــه	انــد	و	متعــرض	روش	و	الگو	نشــده	

انــد.	روش	ِحکمــی	یعنــی	روش	برهانــی،	چــون	حکمــت	علــِم	
مطابــق	بــا	واقــع	و	نافــع	اســت	ولــی	معمــوال	فالســفه	بيشــتر	
تاکيــد	بــر	گــزاره	هایــی	دارنــد	کــه	مطابــق	بــا	واقــع	باشــد	و	به	
نافــع	بودــن	و	نبودــن	آن	خيلــی	کاری	ندارنــد!	وی	دــر	توضيــح	
روش	اجتهادــی	ایــن	روش	را	بــه	چهار	قســم	تقســيم	کــرد	و	در	
تبييــن	ایــن	اقســام	گفــت:	قســم	اول	همــان	اجتهــاد	متعــارف	و	
فعلــی	حوزوی	اســت.	دــر	قســم	دــوم	از	حوادث	و	مکاتــب	جديد	
ــاب	و	 ــواالت	کت ــا	آن	س ــم	و	ب ــی	کني ــتخراج	م ــواالت	را	اس س
ســنت	را	اســتنطاق	مــی	کنيــم.	اوليــن	بــار	شــهيد	صدــر	ایــن	
رو	شــرا	ابدــاع	کــرد	و	عالمــه	نيز	دــر	تفســير	الميزان	ایــن	روش	
را	دــارد،	امــا	حوزویــان	ســنتی	کمتــر	از	ایــن	روش	اســتفاده	می	
ــد	 ــت	و	فراین ــن	آن	اس ــح	نبود ــن	روش	منق ــف	ای ــد،	ضع کنن
آن	دقيقــا	مشــخص	نيســت.	اجتهــاد	نــوع	ســوم	ســابقه	ای	دــر	
ميــراث	حــوزوی	مــا	ندــارد.	دــر	ایــن	اجتهــاد	از	معرفــت	دينــی	
ــه	 ــود	آمد ــه	وج ــوم	ب ــم	اول	و	د ــاد	قس ــيله	اجته ــه	وس ــه	ب ک
پرســش	هایــی	اســتخراج	مــی	کنيــم	و	بــه	ســراغ	فکــت	هــای	
اجتماعــی	مــی	رویــم	و	پاســخ	را	بــه	دســت	مــی	آوریــم.	اجتهاد	
قســم	چهــارم	بــرای	نهادســازی	اســت.	دــر	مجمــوع	مــا	پنــج	
روش	دــر	الگــوی	ِحکمی	اجتهادــی	داریــم؛	چهــار	روش	اجتهاد	

ــی! ــه	عــالوه	یــک	روش	برهان ب
عضـو	هيـات	امنـای	پژوهشـگاه	علـوم	و	فرهنـگ	اسـالمی	در	

نسـبت	بين	فعاليتهای	مرسـوم	در	علوم	انسـانی	مدـرن	و	الگوی	
حکمـی	و	اجتهادی	گفت:	علوم	انسـانی	مدرن	سـه	فعاليت	عمده	
دـارد؛	اول	تعریف	انسـان	مطلوب	کـه	ما	در	تعریـف	آن	ميتوانيم	
از	روش		برهانـی	و	اجتهـاد	قسـم	اول	و	دـوم	کمـک	بگيریـم.	
فعاليـت	دـوم	در	علوم	انسـانی	توصيف	انسـان	محقق	اسـت	که	
مـا	بـه	وسـيله	اجتهاد	قسـم	سـوم	و	همچنيـن	کمک	گرفتـن	از	
تکنيک	هـای	تجربی	موجـود	ایـن	کار	را	انجام	می	دهيـم.	البته	
ایـن	سـوال	وجود	دـارد	که	آیـا	تکنيک	ها	مـی	توانند	بار	ارزشـی	
داشـته	باشـند	یا	خير؟!	پرسشـگر	خالـی	الذهن	نيسـت	به	همين	
دليـل	بایـد	ببينيـم	پرسـش	هـا	را	بایـد	از	کجـا	بياوریم	کـه	این	
پرسـش	ها	برای	توصيف	انسـان	محقق	به	وسـيله	اجتهاد	قسـم	

سـوم	ممکن	می	شـود.
عضــو	شــورای	عالــی	انقــالب	فرهنگــی	دــر	نقــد	بخــش	دــوم	
ســخنان	خســروپناه	گفــت:	بــه	نظــرم	عنــوان	الگــوی	ِحکمــی	
اجتهادــی	بهتــر	اســت	عــوض	شــود	تــا	بــرای	بقيــه	نيــز	ایــن	
امــکان	فراهــم	شــود	کــه	توليــد	علــم	دينــی	داشــته	باشــند	و	از	

آن	اســتفاده	کننــد.
وی	دــر	آخــر	گفــت:	روش	هــای	اجتهــاد	قســم	ســوم	و	چهــارم	
امــروز	واقعــا	الزم	اســت.	همچنيــن	ســيره	برخــی	دانشــمندان	
ــن	 ــر	الدي ــه	نصي ــی	و	خواج ــان	بيرون ــل	ابوریح ــلمان	مث مس
طوســی	بــه	صــورت	جدــی	بایــد	بــه	عنــوان	الگــو	مطرح	شــود.

برنامــه	»180	درجه«	شــب	گذشــته،	جمعــه	اول	
ارديبهشــت	مــاه	بــا	موضــوع	»فبــک	در	تــرازو«	
ــر	آن	قاســم	 ــت	و	د ــق	رف ــبکه	اف ــن	ش روی	آنت
ــروه	فلســفه	 ــی	گ ــات	علم پورحســن	عضــو	هي
ــی	 ــی	قائد ــی	و	یحي ــه	طباطبای ــگاه	عالم دانش
ــم	و	 ــفه	تعلي ــروه	فلس ــی	گ ــات	علم ــو	هي عض
تربيــت	دانشــگاه	خوارزمــی	بــه	عنــوان	صاحــب	
نظــران	موافــق	و	مخالــف	طــرح	»فلســفه	بــرای	
ــه	مناظــره	پرداختنــد. ــا	یکديگــر	ب کودــکان«	ب
ــروه	 ــی	گ ــات	علم ــن،	عضــو	هي ــم	پورحس قاس
ــن	 ــر	ای ــی	د ــه	طباطبای فلســفه	دانشــگاه	عالم
برنامــه	دربــاره	فلســفه	و	پرســش	هــای	فلســفی	
گفــت:	فلســفه	تفکــر	آزاد	عقالنــی	اســت	یعنــی	
مواجــه	ای	آزاد	کــه	ســبب	انديشــيدن	مــی	شــود.
وی	بـا	اشـاره	به	ایـن	نکته	کـه	تا	مدت	هـا	تصور	
ایـن	بود	کـه	فبک	گرایشـی	جديـد	اسـت،	اظهار	
کرد:	اگر	فلسـفه	بـرای	کودک،	دـرون	یک	تفکر	
فلسـفی	قرار	مـی	گيـرد	باید	همـه	محتـوا	و	مفاد	
این	تفکـر	را	پيروی	کنـد.	یعنی	اینطور	نباشـد	که	
گاهـی	آن	را	بـه	منطق	و	گاهی	بـه	روش	و	نظریه	
تربيت	کودـک	ارجاع	دهيم.	معتقدـم	مقوم	اصلی	
فلسـفه	برای	کودک	که	تفکر	اسـت	هـر	تفکری	
نيسـت	بلکه	در	مرحله	اول	تفکر	فلسـفی	اسـت.

قائدــی	نيــز	دــر	پاســخ	بــه	وی	بيــان	کــرد:	بســتر	
ــتدالل	ورزی	 ــکان	روی	اس ــرای	کود ــفه	ب فلس
پــی	ریــزی	شــده	اســت	و	اگــر	اســتدالل	را	کنــار	
بگذاریــم	هيــچ	مهارتی	در	فلســفه	بــرای	کودک	

ایجــاد	نمــی	شــود.	
ــرای	 ــفه	ب ــرد	فلس ــر	رویک ــرد:	د ــه	ک وی	اضاف
کودــکان	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	نشــده	اســت	که	
فلســفه	فقــط	بــرای	طــرح	پرســش	از	چيزهایــی	
کــه	دــر	آســمان	و	طبيعــت	وجــود	دــارد،	نيســت	

بلکــه	هر	ســوالی	کــه	مرتبــط	بــا	زندگــی،	جهان	
ــوط	مــی	 ــن	رویکــرد	مرب ــه	ای و	انســان	اســت	ب
ــا	 ــه	م ــد	ک ــی	گوین ــوفان	م ــر	فيلس ــود.	اکث ش
ــم،	دــر	حاليکــه	خــود	ســقراط	 از	ســقراط	متاثری
هميشــه	از	دانســتنی	هایــی	کــه	از	پيــش	گفتــه	
شــده،	فــراری	بودــه	اســت	و	بــه	هميــن	دليــل	

ــرد.		 ــا	ک ــه	را	ره مدرس
ایــن	عضــو	هيــات	علمــی	دانشــگاه	بــا	اشــاره	
ــی	 ــه	فلســفه	را	فلســفه	م ــه	آنچــه	ک ــه	اینک ب
کنــد،	پاســخ	فيلســوفان	نيســت	بلکــه	پرســش	
ــان	 ــه	مطــرح	شــده	اســت،	بي ــی	اســت	ک های
کــرد:	مــن	بــه	شــاگردانم	هميشــه	گفتــم	
ــه	 ــد	فلســفه	بخوانيــد	هــم	نظری شــما	هــم	بای
ــه	 ــد.	البت ــی	را	بداني ــوم	تربيت ــوزه	عل ــای	ح ه
ــل	 ــان	منتق ــه	شاگردانش ــه	ب ــرای	اینک ــه	ب ن
ــر	 ــد	اگ ــی	بدان ــه	مرب ــرای	اینک ــه	ب ــد	بلک کن
ــد	از	 ــی	کن ــرح	م ــی	را	مط ــاگردش	موضوع ش

ــت. ــار	اس ــی	برخورد ــه	مضامين چ
ــروه	 ــی	گ ــات	علم ــو	هي ــن	عض ــم	پورحس قاس
فلســفه	دانشــگاه	عالمــه	طباطبایــی	نيــز	
ــر	 ــت:	اگ ــخنان	گف ــن	س ــه	ای ــش	ب ــر	واکن د
روانشناســی،	جامعــه	شناســی	و...	پرســش	هایــی	
ــه	آن	 ــا	ب ــا	لزوم ــد	م ــرح	کن ــور	مط ــاره	ام را	درب
ــما	 ــر	ش ــا	اگ ــم	ام ــی	گویي پرســش	فلســفی	نم
ــد	 ــوال	کني ــور	س ــتی	ام ــتی	و	هس ــاره	چيس درب

ــود. ــی	ش ــفی	م ــش	فلس پرس
وی	دــر	پایــان	ســخنانش	گفــت:	ليپمــن	زمانــی	
ــرای	کودــک	را	مطــرح	کــرد	کــه	دــر	 فلســفه	ب
کالس	دــرس	از	دانشــجویان	پرسشــگری	نديــد.	
ــرای	کودــکان	 ــد	دــر	فلســفه	ب شــما	اگــر	نتواني
ــی	 ــال	م ــار	خ ــد	دچ ــاد	کني ــفی	ایج ــگاه	فلس ن
ــش	 ــرح	پرس ــد	ط ــی	تواني ــه	نم ــرا	ک ــوید	چ ش
کنيــد.	مــا	بایــد	یــک	اصــالح	جدــی	دــر	فلســفه	
بــرای	کودــکان	دــر	ایــران	ایجــاد	کنيــم	درواقــع	

بنيادهــای	فلســفه	دــر	»فلســفه	بــرای	کودکان«	
دــر	ایــران	کمتــر	ديدــه	مــی	شــود.	

در	هـر	قسـمت	از	برنامـه	»180	درجه«	بـا	توجه	
به	موضـوع	یک	هيـات	همـراه	در	برنامـه	حضور	
دـارد	که	به	تناسـب	بحـث،	نظر	2	مهمـان	برنامه	
را	مـورد	سـوال	قـرار	مـی	دهنـد	و	یـا	مخالفـت	و	
موافقـت	خـود	را	بـا	آنها	اعـالم	می	کننـد.	در	این	
برنامه	نيز	علی	خواجه	دانشـجوی	دکتری	فلسفه	
تعليـم	و	تربيت	دانشـگاه	خوارزمی،	ميثـم	مهديار	
دانشـجوی	جامعـه	شناسـی	نظـری	فرهنگـی	
دانشـگاه	عالمـه،	سـارا	قادری	تسـهيلگر	فبک	و	
فاطمـه	صدر	دکتـری	فلسـفه	از	دانشـگاه	عالمه	
طباطبائـی	»180	درجـه«	را	همراهـی	کردند.	

ایـن	سـری	از	»180	درجه«	همچون	سـری	قبل	
از	حضـور	مجيـد	خسـروانجم	و	آیتـم	»تاکسـی«	

اميـد	مهدـی	نـژاد	و	اسـکایپ	بهره	مـی	برد.		
محبوبــه	عســگری	از	دانشــگاه	بریتيــش	کلمبيا،	
ــا	از	موسســه	ســالفين	مکزیــک،	 یوجيــن	اچوری
ــگاه	 ــفه	دانش ــتاد	فلس ــرگ	اس ــاس	وارتنب توم
مانــت	هوليــوک،	جانــا	مهــر	لــن	اســتاد	فلســفه	
ــل	از	 ــس	دني ــری	فران ــينگتن،	م ــگاه	واش دانش
دانشــگاه	مونتــرال	و	بــاب	هــاوس	مدير	موسســه	
ســاپر	انگلســتان	کارشناســان	و	اســتادانی	بودنــد	
کــه	در	بخــش	اســکایپ	بــا	صدوهشــتاددرجه	به	

گفتگــو	نشســتند.	
ســيد	مرتضــی	فاطمــی	دــر	ایــن	برنامــه	عــالوه	
ــن	 ــردبيری	ای ــی	و	س ــه	کنندگ ــرا،	تهي ــر	اج ب
ــز	 ــور	ني ــان	پ ــواد	صفاری ــی	و	ف ــه	تلویزیون مجل
ــه	»180	 ــد.	برنام ــه	دارن ــر	عهد ــی	را	ب کارگردان
ــن	 ــاعت	20:30	روی	آنت ــا	س ــه	ه ــه«	جمع درج
ــد	 ــز	روز	بع ــق	مــی	رود	و	تکــرار	آن	ني شــبکه	اف

ــود. ــی	ش ــش	م ــاعت	۹:30	و	14:30	پخ س

در برنامه ۱۸۰ درجه انجام شد؛

مناظره پورحسن و قائدی درباره »فلسفه برای کودکان«
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ــزارش گــــ

همایــش	»بررســی	مفهــوم	و	جایــگاه	عقــل	دــر	زندگــی	روزمــره؛	
ایــران«	کــه	دــر	شــش	کارگــروه	تخصصــی	از	جملــه	فقــه،	حقوق،	
ادبيــات،	فلســفه	و	...	از	مدتهــا	پيــش	برنامه	ریــزی	شــده	بــود،	دــر	
ــگاه	 ــد.	دانش ــزار	ش ــال	جاری	برگ ــن		س ــی	فروردي ــای	پایان روزه
صنعتــی	شــریف،	باشــگاه	انديشــه	و	انجمن	اســالمی	دانشــجویان	
ــن	 ــگان	ای ــوان	برگزارکنند ــه	عن ــریف	ب ــی	ش ــگاه	صنعت دانش
ــان	 ــاه	ميزب ــن	م ــه	روز	28،	2۹	و	30	فروردي ــی	س ــش،	ط همای

ــد. ــن	همایــش	بودن ــه	ای عالقمندــان	ب

فلسفه یونان؛ افالطون و عقل
دــر	روز	پایانــی	همایــش	»بررســی	مفهوم	جایــگاه	عقل	دــر	زندگی	
ــح،	پنــل	»فلســفه«	برگــزار	شــد.	دــر	 ــت	صب روزمــره«	و	دــر	نوب
ــی	 ــات	علم ــق،	عضــو	هي ــای	مطل ــعيد	بين ــل	س ــن	پن ــای	ای ابتد
ــون	و	 ــان؛	افالط ــفه	یون ــوع	»فلس ــا	موض ــان	ب ــگاه	اصفه دانش
عقــل«	ســخنرانی	خــود	را	ارائــه	کــرد	و	بــه	تفکيــک	جهان	توســط	
افالطــون	بــه	دــو	بخش	جهــان	محســوس	و	جهــان	معقول	اشــاره	
کــرد	و	گفــت:	افالطــون	چندــان	اعتقادــی	بــه	امکان	تحقــق	هبوط	
فيلســوف	ندــارد،	بــه	طــوری	کــه	»جمهــوری«	بــه	رغــم	عنوانــش	
ــروعيت	 ــون	مش ــود.	افالط ــام	می	ش ــد	تم ــتایش	خردمن ــا	س ب
ــر	 ــون	د ــع	افالط ــر	موض ــد.	تغيي ــون	می	دان ــه	قان ــت	را	ب حکوم
گــذر	زمــان	بــه	ســاحت	دوگانــه	وجــود	نــزد	وی،	یعنــی	معقــول	و	
محســوس	بازمی	گردــد،	یعنــی	حقایــق	جاویدــان	و	حقایــق	حادث.
وی	افــزود:	نســبت	ثابــت	و	متغيــر،	وحدــت	و	کثــرت	نــزد	افالطون	
بســيار	حائــز	اهميــت	بــه	نظــر	می	رســد،	از	نظــر	وی	امــور	بشــری	
ثابــت	نيســتند،	بلکــه	ســيال	بودــه	و	دــارای	پيچيدگی	هــای	بســيار	
ــی	 ــوارد	قانون ــه	م ــوان	ب ــن	نســبت	می	ت ــن	ای ــرای	تبيي هســتند.	ب
ــی	 ــواد	قانون ــی	م ــی	ط ــث	اصل ــواًل	مباح ــه	معم ــرد،	ک ــاره	ک اش
ــی،	 ــه	قانون ــر	ماد ــل	ه ــاص	ذی ــوارد	خ ــرای	م ــده	و	ب ــوان	ش عن
تبصــره	ای	وجــود	دــارد.	بــه	عنــوان	مثال	یــک	کارمنــد	بایــد	ميزان	
معينــی	دــر	هفتــه	دــر	محــل	کار	خــود	حاضــر	باشــد،	ولــی	اگــر	
کارمندــی	دچــار	حادثــه	ای	شــد	و	نتوانســت	به	ميــزان	تعيين	شــده	
دــر	محــل	کار	خــود	حاضــر	باشــد،	امکانــش	طــی	تبصــره	ای	برای	
وی	فراهــم	آمدــه	اســت،	یعنــی	»بایــد«	نخســت	جــزو	»ثابت«ها	و	
»تبصــره«	بعدــی	جــزو	»متغير«هــا	باشــد.	اگــر	تبصره	هــا	وجــود	
نداشــته	باشــند،	بایدهــا	از	هــم	می	پاشــند،	چون	دــر	زندگــی	آدمی،	
ــن	 ــد،	از	بي ــق	باش ــی	مطل ــر	قانون ــذا	اگ ــارد،	ل ــود	ند ــی	وج مطلق
مــی	رود،	پــس	بــا	وضــع	نمودــن	اســتثناها،	باعــث	می	شــویم	کــه	
ــب	 ــه	ترکي ــل	ب ــذا	افالطــون	قائ ــد.	ل ــی	بمانن ــا	باق ــا	پابرج اصل	ه
معقــول	و	محســوس	نيســت،	چــون	دــر	صــورت	ترکيــب	ایــن	دــو	

بخــش،	هــر	دــو	از	بيــن	می	رونــد.

نیما بازفعالسازی رادیکال سنت است
دــر	ادامــه	پنــل	فلســفه،	یحيــی	شــعبانی	ســخنرانی	خــود	را	بــا	
موضــوع	»پديدــار	شناســی	و	نســبتش	بــا	نيمــا	و	ســنت«	ارائــه	
کــرد.	وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اســاس	ســخنانش	بازفعالســازی	
ــازی	 ــا	و	بازفعالس ــعر	نيم ــه	ش ــه	ب ــر	ادام ــه	د ــه	ک ــنت	بود س
ســنت	ایــران	دــر	شــعر	نيمــا	پرداخــت،	گفــت:	»ســنت«	از	نظــر	
هوســرل	یعنــی	»اکنــوِن	ســپری	شــده«،	و	مســئله	ای	کــه	بــرای	
ــه	 ــه	مثاب ــژه	ب ــی	از	اب ــک	تلق ــت	اســت،	ی ــز	اهمي هوســرل	حائ
تاریــِخ	رســوب	کرده	معناســت	و	ایــن	رســوبات	معنایــی	هســتند	
کــه	بــه	عنــوان	ســنت	دــر	دســترس	مــا	قــرار	دارنــد.	از	طرفــی	
ســنت	دــر	واقــع	بــه	نوعــی	دســت	بــه	دســت	شــدن	ایده	هــای	
ــت	 ــد	اس ــرل	معتق ــت.	هوس ــوب	کرده	اس ــکل	رس ــه	ش ــه	ب اولي
ــده	و	 ــترک	ش ــی	مش ــه	دارای ــل	ب ــی	تبدي ــه	زمان ــت	اولي بداه
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــد	ک ــدن	می	یاب ــت	ش ــه	دس ــت	ب ــت	دس قابلي
مکتــوب	درآیــد،	یعنــی	نوشــتار	قابليــت	ایجــاد	ابژه	هــای	
ــدن	 ــتار	ش ــکان	نوش ــع	ام ــر	واق ــی	آورد.	د ــد	م ــه	آل	را	پدي اید

ــت. ــم	اس ــش	عل ــاز	پيدای ــا،	آغ بداهت	ه
ــد	نيمــا	گسســت	 ــر	خــالف	نظــر	برخــی	کــه	گفته	ان وی	افــزود:	ب
ــکال	ســنت	 ــا	نيمــا	بازفعالســازی	رادي ــد	از	ســنت	اســت،	اتفاق اکي
بودــه	کــه	ایــن	مــورد	دــر	نامه	هایــی	کــه	بــه	شــين	پرتــو	نوشــته	
مشــهود	اســت.	ایــن	موضــوع	دــر	رســاله	دکتــرای	جنــاب	آقــای	
دکتــر	ناتــل	خانلــری	نيــز	اشــاره	شــده	کــه	عروض	ســنتی	شــکل	
ناقصــی	از	موســيقی	اســت.	اهميــت	شــعر	نيمــا	بــه	ایــن	اســت	که	
ــاد	 ــرای	ایج ــا	ب ــی	کلمه	ه ــا	و	جابجای ــازی	قافيه	ه ــت	از	ب بازگش
ــای	 ــه	بداهت	ه ــکال	ب ــورت	رادي ــته	و	بص ــه	را	شکس وزن	و	قافي

ــد. ــه	بازمی	گرد اولي

عقل برای زندگی یا زندگی برای عقل؟
دــر	ادامــه	علــی	نجــات	غالمی	بــه	عنــوان	ســومين	ســخنران	پنل	
فلســفه،	ســخنان	خــود	را	تحــت	موضــوع	»نســبت	عقــل	علمــی	و	
زیســت	شــناختی«	ارائــه	کــرد.		وی	پــس	از	ارائــه	مقدمــه	ای	کوتــاه	
اظهــار	داشــت:	نهيليســم	نيچــه	از	جایــی	آغــاز	می	شــود	کــه	علــم	
ــه	 ــد،	ب ــت	می	کن ــا	و	طبيع ــرار	زیبایی	ه ــف	اس ــه	کش ــروع	ب ش
عنــوان	مثــال	یــک	شــاخه	گل،	زمانــی	زیبایی	خــود	را	ازدســت	داد	
کــه	مشــخص	شــد	گل،	یــک	مجموعــه	کلروفيــل	اســت.	از	طرفی	
برخــی	مواضــع	هوســتر	نيــز	قابــل	تأمــل	اســت،	بــه	عنــوان	مثــال	
او	بيــان	می	کنــد؛	جریانــی	کــه	دــر	حــال	پيشــتازی	اســت	و	علــم	
ــه	زودــی	آب	از	ســر	 ــگاه	خــاص	خــود	می	نگــرد،	ب ــا	ن و	ديــن	را	ب

اروپائيــان	خواهــد	گذرانــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	موضــوع	و	محــور	همایــش	کــه	»بررســی	مفهوم	
جایــگاه	عقــل	دــر	زندگــی	روزمــره«	اســت،	مطالــب	ارائــه	شــده	
ــا	موضــوع	 ــاط	ب توســط	خودــش	و	ســایر	انديشــمندان	را	دــر	ارتب
ــرای	زندگــی	 ــل	ب ــرد:	عق ــح	ک ــی	و	تصری ــش	ارزیاب ــی	همای اصل
نيســت،	بــل	زندگــی	بــرای	عقــل	اســت،	یعنــی	تفکــر	بــرای	خــود	
تفکــر	حائــز	اهميــت	اســت،	نــه	اینکــه	الزاماً	دــر	بــازه	زمانی	بســيار	
ــی	ســواالت	و	مشــکالت	و	 ــرای	تمام ــی	ب ــاه	پاســخی	عقالن کوت

مســائل	بيابيــم.
دــر	پایــان	پنل	فلســفه	نيــز		پژمــان	گلچين	دبيــر	همایــش	مطالب	
ــل	از	 ــه	عق ــگاه	ب ــوع	ن ــر	ن ــا	گزارشــی	از	تفکــر	حاکــم	ب خــود	را	ب
نــگاه	پيشــينيان	عنــوان	نمودــه	و	محــور	اصلــی	ســخنان	خــود	را	
بــر	مبنــای	نظریــات	محمد	عابــد	الجابــری	فيلســوف	مراکشــی	در	
رســاله	»نقــد	عقــل	عربــی«	عنــوان	نمــود	و	گفــت:	الجابــری	عقل	

را	بــه	ســه	دســته	مهــم	تقســيم	می	نمایــد:
1-	عقــل	منحــرف	فعــال؛	کــه	عقلــی	بــه	دنبــال	اســتدالل	اســت.	
ــطویی	و	 ــل	ارس ــن	عق ــل	بي ــوان	تقاب ــته	بندی	می	ت ــن	دس ــر	ای د

عقــل	ابــن	ســينایی	را	بــه	عنــوان	مثــال	بــارز	ذکــر	نمــود.
2-	عقــل	متشــّتت	خودخــواه؛	دــر	ایــن	دســته	بندی،	عقل	بيــش	از	
اینکــه	نيــاز	بــه	اســتدالل	داشــته	باشــد،	بــرای	نتيجه	گيــری	در	هر	
امــری	نيــاز	بــه	فکــت	و	واقعيت	هــای	موجــود	داشــته	و	توجــه	ایــن	

عقــل	معطــوف	بــه	اخــالق	آخرت	محــور	اســت.
ــز	 ــته	ني ــن	دس ــر	ای ــل(؛	د ــمنان	عق ــل	)دش ــه	عق ــل	علي 3-	عق
ــه	 ــن	نمون ــوان	بارزتری ــه	عن ــی	ب ــد	غزال ــام	محم ــوان	از	ام می	ت
انديشــمندان	ایــن	حــوزه	و	ایــن	روش	برخــورد	بــا	عقــل	یــاد	نمــود.
ــا	 ــش	ب ــن	همای ــای	ای ــایر	بخش	ه ــد	س ــز	مانن ــفه	ني ــل	فلس پن
بخــش	پرســش	و	پاســخ	و	گفتگــو	ميــان	حضــار	و	ســخنرانان	بــه	

ــان	داد. ــود	پای کار	خ

گــوش دادن بــه طــور دقیــق و موشــکافانه نخســتین 
موضــوع مهــم مهــارت هــای فلســفیدن اســت

دــر	نهایــت	و	در	آخریــن	بخــش	همایش	»بررســی	جایــگاه	مفهوم	
عقــل	در	زندگــی	روزمــره«،	کارگاه	فلســفه	و	فلســفه	بــرای	کودک	
توســط		یحيــی	قائدــی	برگــزار	شــد.	وی	انتخــاب	عنــوان	کودــک	
بــرای	ایــن	کارگاه	را	نــه	بــه	معنــای	اینکــه	فلســفه	بــرای	افرادــی	
کــه	از	لحــاظ	ســّنی	کودــک	محســوب	مــی		شــوند،	بلکــه	بــرای	
ــفيدن	و	 ــای	راه	فلس ــر	ابتد ــه	د ــود	ک ــوان	نم ــی	عن ــام	افراد تم
فلســفه	ورزی	قــرار	دارنــد.	بــه	نظــر	وی	نخســتين	موضــوع	مهــم	
مباحــث	مهارت	هــای	فلســفه	ورزی،	گــوش	دادــن	بــه	طــور	دقيــق	
و	موشــکافانه	اســت،	البتــه	دــر	کنــار	ایــن	موضــوع،	گویندــه	نيــز	

بایســتی	خــوب	و	دقيــق	ســخن	بگویــد.
ــا	تعریفــی	کــه	از	 دــر	ادامــه	وی	از	حضــار	جلســه	تقاضــا	نمــود	ت
مفهــوم	»عقــل«	دــر	ذهــن	خــود	دارنــد	را	بــه	طــور	خالصــه	و	دــر	
یــک	جملــه	روی	کاغــذ	بنویســند.	ادامــه	جلســه	بــه	پيادــه	ســازی	
مهارت	هــای	فلســفه	ورزی	بــر	روی	تعاریــف	عقــل	از	نــگاه	

ــد. ــپری	ش ــن	س حاضری
بــر	اســاس	اعــالم	باشــگاه	انديشــه،	کليــه	مطالــب	ارائــه	شــده	دــر	
همایــش	فــوق	دــر	قالــب	مجموعــه	مقاالتــی	بــه	صــورت	کتــاب	
توســط	نشــر	نگاه	معاصر	دــر	آیندــه	ای	نزديک	منتشــر	و	دــر	اختيار	

عالقمندــان	قــرار	خواهدگرفــت.

سعید بینای مطلق:

افالطون، جهان را به دو بخش جهان محسوس و جهان معقول تفکیک می کند
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ــر،	عصــر	 ــر	صد ــت	اهلل	محمدباق ــهيد	آی ــش	بزرگداشــت	ش همای
روز	گذشــته	یکشــنبه	ســوم	ارديبهشــت	مــاه،	در	موسســه	فرهنگی	

شــهدای	هفتــم	تيرمــاه	)سرچشــمه(	برگــزار	شــد.
حســن	رحيــم	پــور	ازغدــی	یکــی	از	ســخنرانان	ایــن	همایــش،	دــر	
ابتدــای	ســخنانش	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	منزلــت	شــهيد	محمدباقــر	
صدــر	در	دهــه	چهارم	انقــالب	اســالمی	و	دــر	محافل	علمــی	هنوز	
بــه	درســتی	شــناخته	نشــده	اســت،	گفــت:	متاســفانه	در	طــول	این	
ســال	هــا	اهميــت	نوانديشــی	شــهيد	صدــر	از	بيــن	رفتــه	اســت،	در	
حالــی	کــه	اگــر	قــرار	باشــد	10	متفکــر	بــزرگ	اســالمی	معرفــی	
کنيــم	کــه	مواضــع	آنــان	دــر	تکویــن	جمهــوری	اســالمی	نقــش	
داشــته	حتمــا	یکــی	از	آنهــا	محمدباقــر	صدــر	خواهــد	بــود.	فردــی	
کــه	بــا	وجــود	ســن	کمــش	دــر	حــوزه	نجــف	وارد	عرصــه	هــای	
مختلفــی	شــد	و	نظریــه	پردــازی	کــرد.	وی	دــر	حــوزه	هــای	فقهی	
و	حقوقــی،	روابــط	بيــن	الملــل،	مديریــت	کشــور،	معــارف	اســالمی	
و	شــيعی	فعــال	و	بــا	اســتناد	بــه	متــود	حــوزوی	بــا	زبــان	آکادميک	

هــم	آشــنا	شــده	بــود.
وی	افــزود:	بندــه	دــر	دــوران	جوانــی	اســم	ایشــان	را	شــنيده	بودــم	
دــر	دــوران	طلبگــی	هــم	برخــی	از	کتــاب	هــای	ایشــان	را	خواندــم	
البتــه	ترجمــه	هــای	خوبــی	از	آثــار	ایشــان	صــورت	نگرفتــه	و	ایــن	
موضــوع	خــود	یکــی	از	دالیــل	مغفــول	مانده	شــدن	ایشــان	اســت.	
اميدواریــم	ایــن	موضــوع	سروســامان	دادــه	شــود	و	ترجمــه	هــای	
خوبــی	از	آثارشــان	صــورت	بگيــرد	کــه	البتــه	دوســتان	پژوهشــگاه	
تخصصــی	شــهيد	صدــر	دارنــد	ایــن	مســئله	را	جبــران	می	کننــد.
شــهيد	صدــر	دــر	بخشــی	از	نوشــته	هایــش	اشــاره	مــی	کنــد	کــه	
اغلــب	انديشــمندان	و	طــالب	دــر	حــوزه	و	دانشــگاه	یادشــان	رفته	
حــوزه	و	دانشــگاه	وســيله	هســتند	نــه	هدــف	و	اینکــه	علــوم،	فقــه	
و	اصــول	بنــا	بودــه	علــم	نافــع	باشــند	نــه	علــم	غيــر	نافــع.	توجــه	
ــوم	 ــص	عل ــه	متخص ــد	ک ــی	زن ــرف	را	م ــن	ح ــی	ای ــد	کس کني
حــوزوی	اســت	و	تاکيــد	هــم	دــارد	کــه	قصدش	بــی	اهميــت	جلوه	
دادــن	علــوم	حــوزوی	نيســت.	او	ادامــه	مــی	دهــد	کــه	مســئله	من	
نــوع	نــگاه	بــه	علــوم	اســت	و	الزم	اســت	که	بــه	کل	دــرس	و	بحث	
هــا	بــه	معنــای	حرفــی	توجــه	کنيــم	نــه	اســمی.	بــه	عقيده	ایشــان	
اگــر	بــه	علــوم	حــوزوی	بــه	عنــوان	ســالح	بينديشــيم	یــک	گونــه	

دــرس	بيــرون	مــی	آیــد	و	اگــر	بــه	عنــوان	ديگــری	بينديشــم	گونه	
ديگــری	دــرس	بيــرون	مــی	آیــد	و	خلــط	بيــن	وســيله	و	هدف	یک	

خلــط	بســيار	رایــج	اســت.
ــه	 ــه	گفت ــاد:	ب ــه	د ــالب	فرهنگــی	ادام ــی	انق ــورای	عال عضــو	ش
شــهيد	صدــر	دــر	حاشــيه	تاریــخ	نشســتن	و	بــه	خــود	نمــره	دادــن	
هنــر	نيســت.	مــا	هميــن	امــروز	هم	نمــی	دانيــم	دــر	مقابــل	دنيای	
پــرزرق	و	بــرق	چگونــه	هســتيم،	بنابرایــن	معنویــت	و	تقوا	دــر	اتاق	
ــی	 ــه	های ــا	آب	نديد ــه	م ــی	آســان	اســت.	هم ــر	خيل بحــث	و	منب
ــد	 ــذا	بای ــتيم.	ل ــری	هس ــناگر	ماه ــم	ش ــر	آب	ببيني ــتيم	و	اگ هس
ــد	 ــن	بای ــه	اســت.	بنابرای ــر	صحن ــه	د ــم	ک ــرف	بزني ــی	ح از	تقوای
حواســمان	باشــد	گــول	ظاهــر	را	نخوریــم.	خيلــی	از	مــا	فکــر	مــی	

کنيــم	تقــوا	داریــم	دــر	حالــی	کــه	اینطــور	نيســت.
ایــن	نظریــه	پردــاز	انقــالب	اســالمی	اضافــه	کــرد:	شــهيد	صدــر	
دــر	جــای	ديگــری	کــه	از	اســالم	و	مســلمين	ســخن	گفتــه	اســت	
مــی	گویــد؛	دــر	قــرآن	هــم	اســالم	بــه	معنــای	لغــوی	و	عــام	آن	
یعنــی	تســليم	شــدن	دــر	برابــر	حــق	آمدــه	و	هم	بــه	معنــای	خاص	
ــد)ص(	از	 ــه	حضــرت	محم ــاری	ک ــریعت	و	رفت ــد،	ش ــی	عقای یعن
طــرف	خدــا	آورده	بــه	کار	رفته	اســت.	مــا	وقتــی	از	جامعه	اســالمی	
و	تمدــن	اســالمی	حــرف	مــی	زنيــم،	منظورمــان	هــم	اســالم	بــه	

معنــای	عــام	و	هــم	اســالم	بــه	معنــای	خــاص	اســت.
رحيـم	پـور	ازغدـی	دـر	ادامـه	سـخنانش	بـه		نظر	شـهيد	صدـر	در	
خصـوص	غيبـت	امـام	زمان)عـج(	پرداخـت	و	گفـت:	شـهيد	صدر	
دـر	خصـوص	این	سـوال	کـه	چرا	امـام	زمـان	باید	سـال	هـا	منتظر	
بلـوغ	انسـان	بمانـد	)	غيبـت	کبـری(	و	بعـد	ظهـور	کند،	مـی	گوید:	
این	موضـوع	دو	دليل	دارد؛	بلوغ	بشـر	و	رشـد	خود	امـام	زمان.	نکته	
جالـب	درباره	دليل	دوم	هم	این	اسـت	که	درسـت	اسـت	امـام	زمان	
معصـوم	اسـت	ولی	معصوم	بودنشـان	بـه	معنای	اینکه	خدا	هسـتند	
نيسـت	چون	خـود	عصمـت	هم	یـک	مقولـه	نسـبی	اسـت.	درباره	
مسـلمانان	هـم،	آنهـا	را	به	دو	دسـته	تقسـيم	مـی	کند؛		دسـته	اول	
بخشـی	از	مسـلمانان	هسـتند	کـه	بـه	حکومـت	مربـوط	می	شـوند	
یعنی	معلوم	نيسـت	مسـلمان	واقعی	انـد	یا	غيرواقعی	ولی	خودشـان	
را	بـه	حکومـت،	مسـلمان	معرفـی	کردند	و	حقـوق	و	وظایـف	آنها	با	
سـایر	مسـلمانان	یکی	اسـت	و	حکومت	در	برابر	آنها	مسـئول	است،	

ولـی	دسـته	دوم	مسـلمانان،	مسـلمان	به	معنـای	مومن	و	مسـلمان	
واقعـی	هسـتند	و	ایـن	شـرط	کسـانی	اسـت	کـه	مـی	خواهنـد	بـه	
حکومـت	وارد	شـوند.	به	عقيده	شـهيد	صدر	اگـر	از	هر	دسـته	از	این	
مسـلمانان	کسـی	مرتد	شـد،	چه	مرتد	ملی	و	چـه	ذاتی	و	توبـه	کرد،	

حکومـت	بایـد	توبـه	او	را	بپذیرد	و	قبـول	کند.
نویســنده	»مدــارا،	نــه	از	راه	پلوراليــزم«	دــر	ادامه	ســخنرانی	خود	به	
مباحــث	انــواع	حکومــت	از	نظــر	شــهيد	محمد	باقــر	صدــر	پرداخت	
ــد؛	 ــی	کن ــته	م ــه	دس ــا	را	س ــت	ه ــر	حکوم ــهيد	صد ــت:	ش و	گف
دســته	اول	حکومــت	هــای	ضــد	اســالمی	مثــل	حکومــت	هــای	
کمونيســتی،	مارکسيســتی	و	یــا	حتــی	ليبراليســتی.	مبنــای	فکــری	
ایــن	حکومــت	هــا	ضــد	اســالم	اســت	و	وظيفــه	واجــب	مســلمانان	
براندــازی	ایــن	حکومــت	هــا	دــر	حــد	توانشــان	اســت،	البتــه	بایــد	
مراقــب	باشــيم	خــود	اســالم	بــه	خطــر	نيفتــد.	همــکاری	و	تقویــت	
آنهــا	هــم	حــرام	اســت.	دســته	دــوم	حکومــت	هایــی	هســتند	کــه	
ــن	دســته	 ــد	و	نوکــر	هســتند.	ای ــای	فکــری	مشــخصی	ندارن مبن
ــد	و	مشــروع	نيســتند	 ــوژی	ندارن ــب	و	ایدئول ــا	مکت ــت	ه از	حکوم
مثــل	حکومــت	زمــان	شــاه	ایــران.	مســلمان	هــا	بایــد	ایــن	گونــه	
حکومــت	هــا	را	ســرنگون	و	جــای	آن	حکومــت	اســالمی	بياورنــد.
ــت	اســالمی	اســت	و	 ــزود:	دســته	ســوم	حکوم ــان	اف ــر	پای وی	د
ــی	اعــالم	کردــه	 ــی	اســت	کــه	معصــوم	نيســت	ول ــراد	حکومت م
کــه	مــی	خواهــد	حکومــت	اســالمی	باشــد	و	ســعی	هــم	مــی	کنــد	
ــا	اســالمی	باشــد.	حــاال	ایــن	نــوع	حکومــت،	خــود	ســه	دســته	 ت
مــی	شــود؛	یــا	صــد	دــر	صــد	معصــوم	اســت	مثــل	حکومــت	زمان	
حضــرت	اميــر)ع(	و	پيامبــر)ص(	یــا	حکومــت	اســالمی	اســت	کــه	
بعضــی	قوانيــن	آن	اســالمی	نيســت	ولــی	مــی	گویــد	مــی	خواهــد	
اســالمی	شــود	و	اســالمی	نبودــن	قوانيــن	آن	هــم	بــه	خاطــر	ایــن	
ــت	اســالمی	اســت	 ــا	حکوم ــارد	و	ی ــی	از	آن	ند ــه	اطالع اســت	ک
کــه	مافيــا	و	دزدهــا	ســرکار	مــی	آینــد	و	دــر	چنيــن	حکومتــی	بایــد	
حاکمــان	را	عــزل	کــرد	و	مقابلشــان	ایســتاد.	نکتــه	مهــم	این	اســت	
کــه	بــه	هيــچ	کدــام	از	ایــن	ســه	گونــه	حکومــت	اســالمی	نــه	مــی	
توانيــم	بگوئيــم	حکومــت	صــد	دــر	صــد	اســالمی	نــه	مــی	توانيــم	
بگوئيــم	حکومــت	غيــر	اســالمی	چــرا	کــه	درصــد	اســالم	دــر	آنها	

فــرق	دارد.
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همایــش	بزرگداشــت	شــهيد	آیــت	اهلل	محمدباقر	صدر	در	موسســه	
فرهنگــی	شــهدای	هفتــم	تيــر	برگزار	شــد.

	آیــت	اهلل	عبــاس	کعبــی	نمایندــه	مردــم	خوزســتان	دــر	مجلــس	
خبــرگان	گفت:	بــه	دليــل	اینکه	دــر	آســتانه	انتخابــات	قــرار	داریم،	
مــی	خواهــم	دــر	زمينــه	مردــم	ســاالری	از	منظــر	از	منظــر	شــهيد	
ــه	طــور	مســتقيم	 ــم	ســاالری	ب ــم.	واژه	مرد ــر	ســخنرانی	کن صد
دــر	ادبيــات	و	مفاهيــم	شــهيد	صدــر	نيامدــه	امــا	ایشــان	در	نوشــته	
ــر	سرنوشــت	 ــت	انســان	ب ــد؛	حکوم ــه	ان ــب	خــود	گفت ــا	و	مطال ه
خویــش	بــر	پایــه	خالفــت	اهلل	اســت	و	اســتفاده	از	این	تعبير	بســيار	
ــه	اصطــالح	مردــم	ســاالری	دينــی	و	اســالمی	نزديــک	اســت.	 ب
ــالب	 ــم	انق ــر	معظ ــار	رهب ــن	ب ــاالری	را	اولي ــم	س ــالح	مرد اصط

بــرای	تبييــن	حقيقــت	جمهــوری	اســالمی	اســتفاده	کردنــد.
وی	افــزود:	از	نظــر	شــهيد	صدــر	نظریــه	مردــم	ســاالری	اســالمی	
دــارای	چهــار	رکــن	اســت.	رکــن	اول	بينــش	و	نگــرش	توحيدــی	
اســت،	بــه	ایــن	معنــا	کــه	بــر	پایــه	نظــام	احســن	الهــی	حاکــم	بــر	
جهــان	هســتی	انســان،	جهــان	و	طبيعــت	بــا	یکديگــر	دــر	ارتبــاط	
ــار،	 ــان	هدفد ــر	جه ــهيد	صد ــر	ش ــه	از	منظ ــن	پای ــر	ای ــتند.	ب هس
قانــون	منــد	و	نظامنــد	مبتنــی	بــر	شــعور	و	ادارک	اســت.	رکــن	دوم	
حاکميــت	مطلــق	انســان	بــر	جهــان	اســت	کــه	خــود	حاکميــت	به	

دــو	گونــه	حاکميــت	تدوینــی	و	تشــریعی	تقســيم	مــی	شــود.
ایــن	عضــو	جامعــه	مدرســين	حــوزه	علميــه	قــم	دــر	ادامــه	توضيح	
ــح	 ــر	تصری ــهيد	صد ــگاه	ش ــاالری	از	ديد ــم	س ــه	مرد ارکان	نظری
کــرد:	رکــن	ســوم،	رکــن	حاکميــت	ســنن	الهــی	بــر	جهان	هســتی	
ــان	و	 ــر	انس ــم	ب ــای	حاک ــی	ه ــون	مند ــاس	قان ــر	اس ــان	ب و	انس
ــی،	 ــت	ذات ــم	اصــل	کرام ــر	ه ــن	آخ ــت	و	رک ــتی	اس ــان	هس جه
فطــری	و	عمومــی	انســان	بــر	پایــه	نيــروی	عقــل،	تدبيــر،	ارادــه	و	
اختيــار	اســت.	بــر	ایــن	اســاس	قدرتــی	کــه	خدــا	بــه	انســان	دادــه	

بــرای	تغييــر	و	تفســير	جهــان	اســت.	بــه	عبــارت	ديگــر	حاکميــت	
انســان	بــر	سرنوشــت	خویــش	از	طــرف	خدــا	به	انســان	داده	شــده	
اســت.	همچنيــن	اصــل	5۶	و	5۷	قانون	اساســی	در	انديشــه	شــهيد	
ــاس	 ــن	اس ــر	ای ــت.	ب ــده	اس ــرح	ش ــری	مط ــوع	ديگ ــه	ن ــر	ب صد
حاکميــت	انســان	بــر	سرنوشــت	خویــش	بــا	قيــد	خالفــت	اهلل	آمده	
ــر	سرنوشــت	 ــر	پایــه	خالفــت	الهــی	و	عمومــی	انســان	ب یعنــی	ب
خویــش	حاکميــت	دــارد	و	نه	مطلــق.	لــذا	نبایــد	متوهم	بشــویم	که	

حاکميــت	الهــی	بــه	انســان	تفویــض	شــده	اســت.
ــد	 ــی	کن ــد	م ــر	تاکي ــهيد	صد ــرد:	ش ــح	ک ــی	تصری ــت	اهلل	کعب آی
ــی	 ــنت	اله ــه	س ــر	پای ــری	ب ــی	و	فط ــی	تکوین ــت	اله ــه	خالف ک
عمومــی	و	همگانــی	بــا	گســتردگی	و	شــمول	همــراه	اســت	ولــی	
قابــل	تفویــض	نيســت	چــون	صفــات	الهــی	تجزیــه	ناپذیــر	اســت.	
ــت	 ــرای	مديری ــت	و	اســتعداد	ب ــرت	مديری ــه	انســان	قد ــد	ب خداون
زندگــی	اجتماعــی	دادــه	و	انســان	را	واجــد	حقوقــی	مثــل	آزادــی،	
حــق	حيــات،	مالکيــت	خصوصــی	و...	کرده	اســت.	خداونــد	ویژگی	
هــای	فطــری	حــق	سرنوشــت	انســان	را	داده	اســت	و	این	اســتعداد	
ــت	 ــن	خالف ــت.	ای ــه	اس ــينی	ناميد ــای	جانش ــه	معن ــت	ب را	خالف
یــک	خالفــت	جعلــی	و	عرضــه	شــده	بــر	انســان	اســت	و	نــه	یــک	
خالفــت	اکتســابی	و	تشــریعی.	خالفــت	اهلل	یعنــی	اینکــه	انســان	
ظرفيــت	و	قابليــت	ایــن	را	دــارد	کــه	بــا	رعایــت	قانــون	اســتخالف	
جانشــين	خدــا	شــود	و	هميــن	موضــوع	باعــث	اعتــراض	فرشــتگاه	
هــم	شــد.	از	ديدــگاه	شــهيد	صدــر	خالفــت	عامــه	بــر	پایــه	نظریــه	

اســتخالف	اســت.
ــای	 ــه	ه ــی	از	پای ــت	و	یک ــه	امان ــر	پای ــتخالف	ب ــزود:	اس وی	اف
ــه	اســت.	 ــاره	کرد ــه	آن	اش ــر	ب ــهيد	صد ــه	ش ــاالری	ک ــم	س مرد
بــه	عقيدــه	او	پذیــرش	حکومــت	بــر	پایــه	امانــت	و	امانــت	بــر	پایــه	
علــم	و	عدالــت	اســت.	نظریــه	عمومــی	خالفــت	دــو	وجهــه	الهی	و	

تکوینــی	و	وجهــه	زمينــی	کــه	همــان	حکومــت	مبتنــی	بــر	امانــت	
اســت	دــارد	همچنيــن	نظریــه	اســتخالف	یــک	نظریه	چنــد	وجهی	
اســت	کــه	دــر	عيــن	حــال	هــم	مردــم	را	رشــد	مــی	دهــد	و	هــم	به	
آنهــا	مســئوليت.	مردــم	ســاالری	اســالمی	دــر	شــکل	گيــری	نظام	
ــی	و	پيشــرفت	 ــای	فرهنگــی،	رشــد	اجتماع سياســی	رشــد	و	ارتق
اقتصادــی	بایــد	خودــش	را	نشــان	بدهــد.	دــر	نظریــه	دموکراســی	
غربــی	مردــم	تنهــا	دــر	بعــد	سياســی	حضــور	دارنــد	امــا	بر	اســاس	
ــاد	 ــه	خالفــت	عمومــی	مردــم	ســاالری	اســالمی	همــه	ابع نظری
ــه	شــهيد	 ــب	نظری ــن	ترتي ــرد.	بدي ــر	برمــی	گي زندگــی	بشــر	را	د
صدــر	مردــم	صاحــب	حــق	و	مکلــف	به	حمــل	حــق	الهی	هســتند	
برایــن	اســاس	همه	مردــم	در	مشــارکت	همگانــی	مســئولند	و	اداره	
امــور	بــر	پایــه	مشــورت	اســت	لــذا	هنگامــی	کــه	از	امامــت	بحــث	
مــی	کنيــم،	امامــت	بــر	پایــه	خالفــت	شــکل	گرفتــه	اســت.	بديــن	
ترتيــب	تنهــا	راه	کنتــرل	قدــرت	امانــت،	علــم،	عدالــت،	تقــوا	و	زهد	
نســبت	بــه	قدــرت	اســت	و	ایــن	فرهنــگ	خالفــت	عمومــی	بایــد	
فراگيــر	شــود.	لــذا	امــام	یعنــی	انســانی	کــه	مراتــب	کمــال	را	طــی	

کردــه	اســت.
آیــت	اهلل	کعبــی	دــر	پایــان	گفــت:	شــهيد	صدــر	بــه	والیــت	فقيــه	
حاکــم	بــر	شــریعت	معتقــد	اســت.	بــر	ایــن	اســاس	والیــت	فقيــه	
ــراخ	 ــر	مديریــت	علمــی	و	حضــور	اجتماعــی	مردــم	ف عرصــه	را	ب
مــی	کنــد.	از	ديدــگاه	شــهيد	صدــر	نظریــه	مردــم	ســاالری	دينــی	
نزديــک	بــه	نظــام	ریاســتی	و	راس	آن	والیــت	فقيــه	اســت.	خــود	
ــت	از	 ــه	دس ــت	فقي ــه	والی ــاد	ب ــر	اعتق ــم	بخاط ــر	ه ــهيد	صد ش
مرجعيــت	خــود	برداشــت	و	خودــش	را	ســرباز	امــام	ناميــد.	رکــن	
ــهيد	 ــر	ش ــت.	از	نظ ــوری	اس ــس	جمه ــتی	رئي ــام	ریاس ــر	نظ ديگ
صدــر	رئيــس	جمهــور	کانديدــای	ولــی	فقيــه	اســت	و	مردــم	از	بين	
کانديدــای	پيشــنهادی	ولــی	فقيــه	یکنفــر	را	انتخــاب	مــی	کننــد.

عباس کعبی:

مردم ساالری اسالمی همه ابعاد زندگی بشر را در برمی گیرد
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ــارس	 ــژه	مد ــاق	وی ــه	آف ــای	مدرس ــن	جلســه	از	درس	گفتاره 	اولي
ــه	همــت	 ــا	عنــوان	دــوره	آموزشــی	»فردایــی	ديگــر«	ب ــه	ب علمي
ــش	 ــا	موضــوع	»بين ــاق	حکمــت	ب مؤسســه	علمــی	فرهنگــی	آف
تمدنــی«	و	بــا	ســخنرانی	مســعود	معينــی		پــور	عضــو	هيئــت		علمی	
ــه	 ــا	حضــور	طــالب	مدرســه	معصومي ــوم	)ع(	و	ب دانشــگاه	باقرالعل

ــزار	شــد. برگ
دــر	ابتدــای	ایــن	نشســت،	معينــی	پــور	بــا	بيــان	ایــن	مطلــب	کــه	
انقــالب،	باالترین	ســطح	تغييــر	اجتماعــی	اســت	و	نظریــه		پردازان	
مختلفــی	بــه	آن	پرداختــه		انــد،	بــه	اهميــت	مفهــوم		شناســی	دــر	
بــاب	انقــالب	اســالمی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	بــرای	ایــن	کار	چهــار	
ــن«	 ــی«	و	»تمد ــام	سياس ــالب«،	»نظ ــوم	»نهضــت«،	»انق مفه
بایــد	مــورد	بررســی	قــرار	بگيــرد	کــه	بــا	بررســی	آن	مــی		توانيــم	
ــورد	 ــن	را	م ــا	تمد ــاط	آن	ب ــت	و	ارتب ــالب،	پيشــينه،	غای بســتر	انق
توجــه	قــرار	دهيــم.	وی	دــر	ادامه	گفــت:	انقــالب	اســالمی	مواجهه	
ایــن		زمانــی	با	تمدــن	غــرب	در	کالبــد	ایــران	اســالمی	و	هديــه		ای	
الهــی	اســت	کــه	بــرای	مــا	بــه	وديعــت	نهادــه	شــده	و	بایــد	بســط	

پيدــا	کنــد.

مرگ انقالب با خالی  شدن آن از روح نهضت
عضــو	هيئــت		علمــی	دانشــگاه	باقرالعلــوم	)ع(	دــر	توضيــح	مفهــوم	
»نهضــت«	گفــت:	نهضــت	برانگيختگــی	انســان	و	اجتمــاع	بــرای	
ــی	اســت	 ــان	طوالن ــر	یــک	زم ــه	اهدــاف	مشــخص	د رســيدن	ب
کــه	گاهــی	بــه	انقــالب	منجــر	مــی		شــود.	وی	دــر	ادامــه	بــا	بيــان	
اینکــه	پایــه		هــا	و	هویــت	انقــالب	دــر	بســتر	یــک	نهضــت	شــکل	
مــی		گيــرد،	خالــی		شــدن	انقــالب	از	وجــه	نهضــت	را	بــه	معنــای	

ــرگ	انقــالب	دانســت. م
ایــن	مدــرس	و	محقــق	جامعــه		شناســی	سياســی	افــزود:	نهضــت	
مــا	از	اوایــل	دهــه	40	شــکل	مــی		گيــرد	کــه	امــام	دعــوت	خودــش	
را	بــرای	حرکــت	عليــه	نظــام	طاغــوت،	علنــی	مــی		کنــد	و	پانزدــه	
ســال	طــول	کشــيد	تــا	بــه	ظهــور	انقــالب	اســالمی	منجــر	شــود	و	

ایــن	نهضــت	تــا	ایجــاد	تمدــن	اســالمی	ادامه	دــارد.
معينــی	پــور	دــر	ادامــه،	بحــث	»انقــالب«	را	این	گونه	تعریــف	کرد:	
پديدــه	سياســی-	اجتماعــی	کــه	تمــام	ســاختارهای	نظام	موجــود	را	
از	بيــن	مــی		بــرد	و	همــراه	بــا	خشــونت	و	تدریجــی	اســت،	امــا	یک	
مرکــز	ثقــل	انفجــاری	در	بســتر	خودــش	دــارد.	وی	گفــت:	انقالب	
دــر	جایــی	ظهــور	و	بــروز	مــی		کنــد	کــه	وجــه	ایجابــی	و	ســلبی	آن	

روشــن	شــده	باشــد.

ناتوانی نظریات موجود در فهم انقالب اسالمی ایران
رئيــس	ميــز	علــوم	انســانی	دفتــر	تبليغــات	اســالمی	حــوزه	علميــه	
قــم	گفــت:	نظریــات	مختلفــی	دــر	تحليــل	انقالب	وجــود	دــارد	که	
بــا	وجــود	اینکــه	همــه	آنهــا	حظــی	از	واقعيــت	دارنــد	و	هــر	کدــام	
به	زعــم	خــود	دــر	تحليــل	انقالب	اســالمی	ایــران	کوشــيده		انــد،	اما	
هيچ	کدــام	بــه	فهــم	صحيــح	و	کاملــی	از	ایــن	انقــالب	نائل	نشــده	
	انــد.	وی	دــر	ادامه	پــس	از	اشــاره	بــه	نظریــه	مارکسيســتی	و	دولت	
رانتيــر	بــه	بيــان	نظریــه	مختــار	خــود	دــر	بــاب	انقــالب	پرداخــت	
ــه	سياســی،	اجتماعــی،	 ــد	چندرهيافت و	گفــت:	انقــالب	یــک	فراین

فرهنگــی،	اقتصادــی	و	بــا	غلبــه	عامــل	دينــی	اســت.
وی	دــر	ادامــه	توضيــح	دــاد:	بــر	اســاس	بحثــی	کــه	امــام	خمينــی	
)ره(	دــر	شــرح	حديــث	عقــل	و	جهــل	دارنــد،	انســان	دــو	فطــرت	
دــارد	کــه	دــر	مســير	بازگشــت	بــه	فطــرت	خویــش	انقــالب	مــی		
ــه	کمــال	و	فــرار	از	 کنــد.	وی	افــزود:	»فطــرت	مخمــوره«	ميــل	ب
نقــص	و	»فطــرت	محجوبــه«	ميــل	بــه	کمــال	و	فــرار	از	نقــص	در	
عالــم	طبيعــت	اســت	و	بــر	اســاس	اینکــه	انســان	بــر	اســاس	کدــام	
فطــرت	رفتــار	کنــد،	جهــت	انقــالب	و	هویــت	آن	تعييــن	می		شــود.	
بــر	ایــن	اســاس،	انقــالب	اســالمی	و	آرمــان		هــا،	اهدــاف	و	هویــت	
آن	بــر	اســاس	فطــرت	مخمــوره	شــکل	گرفتــه	و	دــر	ایــن	وضعيت	

نهادهــا	و	ســاختارها	هویــت	خــاص	خــود	را	مــی		گيــرد.

انقالب اسالمی، فرایندی در حال شدن
دــر	ادامــه	بحــث،	ســه	رویکــرد	دــر	مواجهــه	بــا	انقــالب	مــورد	
توجــه	قــرار	گرفــت.	دــر	رویکــرد	اول،	مواجهــه	بــا	انقــالب	بــه	

ــی	 ــک	زمان ــر	ی ــه	د ــی	ک ــه	تاریخــی	و	مقطع ــک	مقول ــه	ی مثاب
اتفــاق	افتادــه	و	تمــام	شــده	فهــم	مــی		شــود.	بــر	ایــن	اســاس،	
انقــالب	اســالمی	پایــان	یافتــه	و	عصــر	جمهــوری	اســالمی	آغاز	
شــده	اســت.	دــر	رویکــرد	دــوم،	انقــالب	اســالمی	از	ابتدــا	پروژه	
ــان	 شــکل	خورده	ای	معرفــی	مــی		شــود	کــه	از	جانــب	بنيادگرای
ــری	 ــکل		گي ــا	ش ــی	ب ــس	از	مدت ــه	و	پ ــورت	پذیرفت ــيعه	ص ش
نيازهــای	جديــد،	انقــالب	دچــار	عرفــی		شــدن	و	روی		آوردــن	به	

ــی		شــود. ــرن	م ــا	و	ســاختارهای	مد نهاده
دــر	رویکــرد	ســوم	انقــالب	اســالمی	یــک	فراینــد	دــر	حال	شــدن	
اســت.	انقــالب	اســالمی	روحــی	از	حقيقــت	محمديــه	اســت	که	در	
ــن	 ــه	و	ای ــروز	یافت ــور	و	ب ــران	و	جمهــوری	اســالمی	ظه ــد	ای کالب
حقيقــت	تــا	برپایی	حکومــت	حضرت	حجــت	ادامــه	دــارد؛	بنابراین،	
انقــالب	پديدــه	ای	دــر	حال	شــدن	اســت	کــه	از	جایی	شــروع	شــده	

و	تــا	بــه	غایــت	خــود	نرســد	ناتمــام	و	دــر	حــال	شــدن	اســت.

انقالب و نهادسازی پساانقالبی
بــه	اعتقــاد	نویســنده	کتــاب	»الگــوی	توســعه	سياســی	در	انديشــه	
امــام	خمينــی	)ره(«	بســياری	از	مواجهــه		هــای	سياســی-	اجتماعی	
موجــود	دــر	جامعــه	مــا	برگرفتــه	و	متأثــر	از	ایــن	نظریــات	اســت	و	
لــذا	الزم	اســت	دقيــق		تــر	بــه	منشــأ	و	ریشــه		هــای	ایــن	مواجهــه		
هــا	توجــه	کــرد.	ایشــان	ادامــه	دــاد:	دــر	مــورد	آیندــه	انقــالب	هــم	
رویکردهــای	مختلفــی	وجــود	دــارد	کــه	دــر	بســياری	از	آنهــا	اثــر	
منتظــره	هــر	انقالبــی	خــروج	از	وضعيــت	انقالبــی	و	از	بيــن	رفتــن	
ــد	 ــر	فراین ــا	د ــالب		ه ــود	و	انق ــی		ش ــته	م ــی	دانس ــه	انقالب روحي
ــد	و	 ــی		آین ــود	م ــه	وج ــی	ب ــی	و	اجتماع ــای	سياس ــاکش		ه کش
ــه	وضعيــت	قبــل	از	 ــاره	ب روندــی	را	پشــت	ســر	مــی		گــذارد	و	دوب
انقــالب	و	وضعيــت	عادــی	نســبت	بــه	آرمــان		هــا	برمــی		گردنــد.
ــا	و	 ــر	آرمان	ه ــریعتی	اگ ــر	ش ــه	از	نظ ــح	اینک ــس	از	توضي وی	پ
ــه	وضعيــت	نهادــی	تبديــل	شــود	از	بيــن	مــی		 ــی	ب ــه	انقالب روحي
ــح	 ــود،	تصری ــی		ش ــر	م ــه	تحج ــل	ب ــی	تبدي ــان	انقالب رود	و	ایم
ــه	 ــود	ب ــت	موج ــروج	از	وضعي ــث	خ ــی	)ره(	بح ــام	خمين ــرد:	ام ک
ــی		 ــی	کالن	مطــرح	م ــگاه	تمدن ــک	ن ــر	ی ــوب	را	د ــت	مطل وضعي

کنــد	و	پيشــنهاد	ایجابــی	هــم	دــارد	و	لــذا	روحيــه	انقالبی	دــر	متن	
ســاختارها	و	نهادهــای	انقالبــی	اشــراب	شــده	و	بســط	مــی		یابــد.
ــن	پژوهشــگر	انقــالب	اســالمی	دــر	توضيــح	»نظــام	سياســی	 ای
پســاانقالبی«	و	»دولــت	مســتقر«	گفــت:	پــس	از	انقــالب	و	گــذر	
ــن	 ــه	یــک	نظــام	سياســی	جایگزی ــد	ب از	یــک	نظــام	سياســی	بای
ــد	آرمــان		هــای	انقالبــی	را	دــر	جامعــه	محقــق	 برســيم	کــه	بتوان
ــا	 ــاد:	ب ــه	د ــد.	وی	ادام ــن	کن ــم	را	تأمي ــای	مرد ــه	و	نيازه کرد
وجــود	اینکــه	از	نظــر	امــام	خمينــی	)ره(	روحانيــت	نبایــد	مســتقيمًا	
مســئوليت		هــای	اجرایــی	را	بــه	عهدــه	بگيرنــد،	امــا	ساختارســازی	
	هــا	بایــد	بــر	اســاس	ديــن	صــورت	بگيــرد	و	لــذا	ایشــان	با	تشــکيل	
کميتــه	امدــاد،	کميتــه	انقــالب	اســالمی،	ســپاه	پاســداران	و	جهــاد	
ســازندگی	بــر	اســاس	ظرفيــت		هــای	دينــی	و	مشــارکت	و	حضــور	
فعــال	مردــم	بــه	نهادســازی		هــای	متناســب	بــا	هویــت	انقــالب	

ــد. اســالمی	پرداختن
معينــی	پــور	ســپس	گفــت:	مــا	االن	دــر	وضعيــت	جامعــه	
پســاانقالبی،	مديریــت	شــکل		گيــری	نيازهــا	و	درخواســت		هــای	
انســان	پســاانقالبی	نداریــم	و	لــذا	جریانــی	بــه	ایــن	نظــام	نيازهــا	
خــط	مــی		دهــد	کــه	ارتباطــی	بــا	هویــت	انقالبــی	مــا	ندــارد؛	دــر	
حالــی	کــه	نظــام	سياســی	و	دولــت	دــر	وضعيــت	پســاانقالبی	بایــد	
ــش	را	 ــد	و	نيازهای ــی	را	بشناس ــان	مابعدانقالب ــای	انس ــی		ه ویژگ
بــر	اســاس	آن	دــر	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش،	دــر	رســانه،	دــر	نظام	

ــد. ــخ	بده ــو	و	پاس ــمت		وس ــرف	و	...	س مص
وی	بــا	تفکيــک	انقــالب	اســالمی	از	جمهــوری	اســالمی	تصریــح	
کــرد:	جمهــوری	اســالمی	ممکــن	اســت	از	روح	انقــالب	اســالمی	
خــارج	بشــود	و	دــر	ایــن	صورت	مــا	بــا	کالبدــی	مواجهيم	کــه	دارای	
ظاهــر	اســالمی،	امــا	خالــی	از	معناســت	و	بــه	یــک	نظام	ســکوالر	و	

عرفــی	تبديــل	مــی		شــود.
معينــی	پــور	دــر	انتهــا	دــر	توضيــح	مفهــوم	»تمدــن«	بــا	اشــاره	به	
اینکــه	انقــالب	اســالمی	بایــد	دــر	نهایــت	بــه	تمدنــی	برســاخته	از	
ــا	 ــا	ب ــری	م ــاط	درگي ــه	نق ــی	منجــر	شــود،	ب ــن	حرکــت	انقالب ای
تمدــن	غــرب	دــر	ســطوح	هســتی		شــناختی،	معرفــت		شــناختی	و	

انســان		شــناختی	پرداخــت.

مسعود معینی پور:

انقالب اسالمی روحی از حقیقت محمدیه است 
که در کالبد ایران ظهور یافت
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محمــد	اميــن	قانعــی	راد،	عضــو	هيــات	علمــی	مرکــز	تحقيقــات	
ــر	 ــگاه	د ــوی	دانش ــر	نشســت	»فراس ــور	د ــی	کش ــت	علم سياس
دانشــگاه«	کــه	دــر	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	ارتباطــات	برگــزار	
شــد،	دــر	ابتدا	بــا	اشــاره	بــه	اینکه	دربــاره	دانشــگاه	دــو	نگاه	نســبتًا	
ــگاه	فلســفی	اســت	 ــگاه،	ن ــک	ن ــت:	ی ــارد،	گف ــود	د ــاوت	وج متف
کــه	تأکيدــش	بــر	ایدــه	دانشــگاه	اســت.	اگــر	ایدــه	دانشــگاه	را	بــا	
واقعيــت	دانشــگاه	مقایســه	کنيــد	و	نســبت	آنهــا	را	بــا	هــم	بررســی	
کنيــد،	احســاس	می	کنيــد	که	دانشــگاه	دــر	ایــران	دچار	زوال	شــده	
اســت.	بــه	دليــل	اینکــه	بيــن	واقعيــت	دانشــگاه	و	ایدــه	دانشــگاه	
فاصلــه	وجــود	دــارد.	ایده	دانشــگاه	هــم	یکــی	از	ایده	های	اساســی	
اســت	کــه	دــر	فلســفه	مطــرح	می	شــود.	فلســفه	از	ابتدایــش	یــک	
نســبت	زیادــی	بــا	مفهــوم	دانشــگاه	برقــرار	کــرد،	ولــی	افالطــون	
آن	را	بــا	زندگــی	اجتماعــی	و	مدينــه	فاضلــه	پيونــد	دــاد.	بنابرایــن	
بــه	طــور	گســترده	هــر	فيلســوفی	بــه	گونــه	ای	بــه	ایدــه	دانشــگاه	

ــد. ــت	می	کن ــاره	آن	صحب ــد	و	درب بازمی	گرد
وی	افــزود:	از	طرفــی	بررســی	ديگــر،	بررســی	تاریخــی	اســت	کــه	
دــر	آن	می	بينيــم	کــه	فلســفه	و	تاریــخ	دــر	مقابــل	همديگــر	آرایش	
ــی	 ــوانح	تاریخ ــر	س ــد	د ــتخواه	می	گوی ــر	فراس ــد.	دکت می	گيرن
دانشــگاه	کــه	بررســی	کردــم،	دــر	واقعيــت	می	بينــم	کــه	بســياری	
اتفاقــات	و	تغييــرات	افتادــه	اســت.	همين	دانشــگاه	توانســته	اســت	
ــرات	 ــی	از	تغيي ــگاه	بخش ــن	دانش ــد	و	بنابرای ــاد	کن ــی	ایج تغييرات
جامعــه	بودــه	اســت.	امــا	خودــم	بــه	عنــوان		یــک	جامعه	شــناس	
معتقدــم	کــه	جامعه	شناســی	را	بایــد	دــر	مــرز	بيــن	فلســفه	و	تاریــخ	
ــه	باشــيم	 ــم	بی	توج ــه	دانشــگاه	نمی	تواني ــه	اید ــی	ب ســاخت؛	یعن
ــوان	 ــم.	عن ــم	نپردازی ــم	نمی	تواني ــگاه	ه ــت	دانش ــه	واقعي ــی	ب ول
ــا	 ــت	و	م ــی	اس ــوع	نارضایت ــک	ن ــان	دهنده	ی ــم	نش ــت	ه نشس
هدفمــان	ایــن	اســت	کــه	از	ایــن	دانشــگاه	فــرا	برویــم،	امــا	کجــا	

بایــد	برویــم،	بتوانيــم	از	واقعيــت	دانشــگاه	فراتــر	برویــم.
قانعــی	راد	دــر	ادامــه	گفت:	شــاید	بتــوان	این	داســتان	را	بــه	گونه	ای	
ديگــر	هــم	خوانــد؛	ایــن	چيزهایــی	کــه	می	گوینــد	دانشــگاه	ایجــاد	
کردــه	اســت	را	ممکــن	اســت	فــرد	ديگــری	بگویــد	کــه	اینهــا	را	
مدرنيزاســيون	ایجــاد	کردــه	اســت	و	بخشــی	از	روند	مدرنيزاســيون	
هــم	خــود	دانشــگاه	بودــه	اســت	و	طبيعتــاً	نقشــی	داشــته	اســت	یا	
فــرد	ديگــری	بگوید	کــه	همــه	اینهــا	زائيدــه	انقــالب	مشــروطه	اند	
و	...	.	می	خواهــم	بگویــم	کــه	ایــن	روایــت	بایــد	دــر	عيــن	حــال	بــا	

واقعيــت	تطبيــق	شــود.
ــی	 ــگاه	ایران ــه	دانش ــم	ک ــن	بگوی ــر	م ــد:	اگ ــآور	ش ــی	راد	یاد قانع

تــرور	و	خشــونت	را	ایجــاد	کــرد،	جــواب	چيســت؟	یعنــی	بگویيــم	از	
دانشــکده	فنــی	دانشــگاه	تهــران	بســياری	تروریســت		خارج	شــدند	
و	ســازمان	های	تروریســتی	ایجــاد	کردنــد	و	...	یــا	بگویيم	دانشــگاه	
ایرانــی	نــگاه	مهندســی	را	بــر	جامعــه	حاکــم	کــرد	و	فرآیندهــا	را	بــه	
ســمت	و	ســویی	هدایــت	کــرد	کــه	دــر	بســياری	از	مــوارد،	دچــار	
مشــکل و بحران شــديم. یــک نــوع Self Cretisisem نســبت	
بــه	دانشــگاه	و	حيــات	و	هســتی	دانشــگاه	هــم	می	شــود.	همــه	مــا	
ــم	و	 ــالب	فرهنگــی	را	محکــوم	می	کني ــای	انق بســياری	از	پيامده
بــا	برخــی	از	اهدــاف	آن	مخالــف	هســتيم.	امــا	مــن	دــر	آن	زمــان	
دانشــجوی	ســال	دــوم	بودــم	و	دــر	تمــام	کالس	هــای	دانشــکده	
تهــران	یــک	دــاس	و	چکــش	و	...	کشــيده	بودنــد	و	اساســاً	درســی	
ــا	 ــد	اینه ــد	می	توان ــت	جدي ــه	دول ــوال	چگون ــن	اح ــا	ای ــود.	ب نب
ــه	 ــد،	اصــاًل	دانشــگاه	داری	و	دولتدــاری	چگون را	جمــع	و	جــور	کن

ممکــن	اســت؟
وی	افــزود:	نمی	خواهــم	دــاوری	کنــم،	امــا	آن	گونــه	بودنــد	و	تفکــر	
دانشــگاهی	دــر	آن	زمانــه	چيزی	بــه	غيــر	از	آن	را	اقتضــاء	نمی	کرد.	
ــم.	 ــت	بروی ــام	معرف ــالح	نظ ــرف	اص ــه	ط ــد	ب ــا	بای ــن	م بنابرای
ــد	و	 اصــالح	نظــام	معرفــت		بحثــی	اســت	کــه	والراشــتاین	می	کن
می	گویــد	دــر	بســياری	از	مــوارد	مــا	نمی	توانيــم	جامعــه	را	اصــالح	
ــم،	اصــالح	نظــام	 ــم	اصــالح	کني ــزی	کــه	می	تواني ــم؛	آن	چي کني
معرفــت	اســت.	شــاید	بتــوان	دانشــگاه	و	مناســبات	اهــل	علــم	بــا	
یکديگــر	را	اصــالح	کــرد	و	شــکل	ســازمان	دانــش	را	تــا	حدودــی	
تغييــر	دــاد	و	دگرگــون	کــرد	ولی	اغلــب	پروژه	هــای	اصــالح	جامعه	
ــم	نظــام	معرفــت	را	 ــد.	چــه	بســا	اگــر	بتواني ــی	نمی	انجام ــه	جای ب
ــد	و	 ــته	باش ــم	داش ــه	ه ــر	جامع ــی	د ــم،	بازتاب	های ــالح	کني اص
بتوانيــم	چيزهایــی	را	دــر	جامعــه	تغييــر	بدهيــم.	برخــالف	برخــی	از	
ديدگاه	هــا	کــه	معتقــد	بــه	ایســتایی	دانشــگاه	اســت،	معتقدــم	کــه	
دانشــگاه	ایرانــی	نــه	تنها	ایســتا	نيســت،	بلکه	دــارد	پریشــانی	را	در	

ــد. ــد	می	کن ــی	بازتولي ــای	اجتماع ــه	زمينه	ه کلي
وی	گفــت:	بــه	فــرض	مثــال	ممکــن	اســت	بگوینــد	کــه	اگــر	مــا	
ــا	 ــم،	دانشــگاه	چقدــر	مقصــر	اســت؟	م یــک	اقتصــاد	فاســد	داری
یــک	نظــام	آموزشــی	داریــم	کــه	همــه	از	آن	ایــراد	می	گيریــم.	بــه	
ــر	 ــرد،	ســلطه	ب ــر	خــود	بندــه	اکنــون	کودــک	را	از	بيــن	می	ب تعبي
ذهــن	همــه	و...	.	برخــی	ماننــد	مــا	انتقاداتــی	بــه	آن	می	کنيــم	امــا	
کل	افرادــی	کــه	دــر	رشــته	آمــوزش	تحصيــل	کرده	انــد،	از	هميــن	
ــد.	 ــروژه	اجــرا	می	کنن نظــام	آشــفته	مدرســه	منتفــع	می	شــوند	و	پ
امــا	اساســاً	معتقدند	کــه	برنامه	درســی	اشــکال	دــارد	و	اگــر	اصالح	

ــرد. ــی	صــورت	می	گي ــه	خوب ــوزش	ب شــود،	آم
رئيــس	ســابق	انجمــن	جامعه	شناســی	ایــران	دــر	ادامه	یادآور	شــد:	
هيــچ	کدام	از	مســئوالن	مــا	و	دــر	برنامه	هيــچ	کدــام	از	کانديداهای	
انتخاباتــی	راجــع	بــه	آمــوزش	صحبــت	نمــی	کننــد.	در	این	کشــور	
بــر	ســر	آمــوزش	چه	مــی	گــذرد؟	کل	نظــام	دانشــگاهی	ما	دــر	این	
مــورد	بــی	تفــاوت	اســت.	هــر	کدــام	از	برنامــه	هایــی	کــه	دربــاره	
آمــوزش	وجــود	دارنــد	بــه	عنــوان	تــک	برنامــه	هــای	منســجمی	
مطــرح	می	شــوند	کــه	هيــچ	چيــزی	را	تغييــر	نمی	دهنــد.	آیــا	االن	
دــر	آمــوزش	عالــی		علــی	اکبــر	سياســی	را	وزیــر	آمــوزش	عالی	می	
کننــد؟	یــا	اینکــه	حتمــا	بایــد	مهندس	یــا	پزشــک	باشــيد	که	تــو	را	

وزیــر	آمــوزش	عالــی	بگذارنــد.
ــه	ام	کــه	همــه	افرادــی	کــه	 قانعــی	راد	گفــت:	مــن	هميشــه	گفت
بــه	عنــوان	وزیــر	معرفــی	کردــه	ایــد،	مهندــس	بودــه	انــد،	امــا	آیــا	
هيــچ	بــه	ذهنتــان	رســيد	کــه	فردــی	کــه	ایدــه	دانشــگاه	را	مــی	
دانــد	وزیــر	علــوم	بگذاریــد؟	یــا	فردــی	کــه	دــر	فلســفه	یــا	تاریــخ	
آمــوزش	عالــی	یــا	جامعــه	شناســی	آمــوزش	عالــی	کار	کرده	اســت	
بــه	عنــوان	وزیــر	معرفــی	کنيــد.	تــازه	آیــا	دانشــگاهيان	ایــن	فــرد	
را	قبــول	مــی	کننــد؟	بــه	تازگــی	جــوری	شــده	اســت	کــه	رئيــس	
دانشــگاه	تهــران	هــم	بایــد	از	پرديس	فنــی	بيایــد.	این	نگاه	توســط	
خــود	ماهــا	بازتوليــد	مــی	شــود،	یعنــی	خــود	علــوم	انســانی	هــا	این	

وضعيــت	را	پذیرفتــه	انــد.
وی	تصریــح	کــرد:	امــا	ایــن	وزرا	فقــط	تغييــرات	فــرد	و	اشــخاصی	
ــرا	 ــد.	چ ــرش	ندارن ــاختاری	و	نگ ــرات	س ــا	تغيي ــد	و	اساس را	دارن
ــيب	 ــار	آس ــه	دانشــگاه	دچ ــوم	اینک ــت	مهندســی	مفه ــه	ذهني ک
شــده	اســت	را	نمــی	فهمــد.	او	ایــن	را	مــی	فهمــد	کــه	ایــن	یــک	
سيســتم	اســت	کــه	ورودــی	آن	پــول	اســت	و	خروجــی	آن	دانــش	
ــا	خروجــی	 ــت	ت ــول	گرف ــد	از	بودجــه	پ ــس	بای و	دانشجوســت،	پ
بيشــتری	داشــت.	عمدتــا	بــه	فرآیندهــا	داخــل	دانشــگاهی	توجهی	

نمــی	شــود.
قانعــی	راد	افــزود:	بحــران	هــای	زیادــی	کــه	دــر	جامعــه	داریــم	بــه	
ایــن	برمــی	گردد	کــه	دانشــگاه	نســبت	به	خودــش	درک	درســتی	
ــه	 ــی	ک ــد.	افراد ــت	خودــش	را	نمــی	دان ــارد.	رســالت	و	ماموری ند
تربيــت	مــی	کنــد	فاقــد	اســتقالل	هســتند.	معمــوال	نمــی	تواننــد	
بــا	جمعيــت	فاصلــه	بگيرنــد،	قــرار	اســت	فــارغ	التحصيل	دانشــگاه	
ــک	 ــی	دموکراتي ــه	گرای ــه	نخب ــن	ب ــد،	م ــه	باش ــی	نخب ــا	حدود ت
معتقدــم.	االن	بــه	گونــه	ای	شــده	اســت	کــه	مــا	دــر	ایــن	کشــور	
ــه	نویــس	تربيــت	مــی	کنيــم،	امــا	انســانی	کــه	بــه	خودــش	 مقال
اتــکا	داشــته	باشــد	و	یــک	نــوع	اعتمــاد	بــه	نفــس	واقعــی	داشــته	

باشــد	تربيــت	نمــی	کنيــم.
وی	افــزود:	دانشــگاهی	کــه	بتوانــد	عقالنيــت	بــه	معنــای	واقعــی	
ــول	 ــه	ق ــد	ب ــل	کن ــر	را	منتق ــکاوی	و	تفک ــد،	کنج ــل	کن را	منتق
آقــای	دــاوری	اردکانــی	توســعه	عقــل	دــر	ایــن	کشــور	هــم	الزم	
اســت.	یعنــی	بایــد	از	دانشــگاه	عقــل	بيــرون	بيایــد،	یعنــی	همــان	
چيــزی	کــه	کانــت	دنبــال	آن	بــود،	یعنــی	دانشــگاه	کانــون	خــرد	
ــه	شــده	 ــون	مقال ــه	دانشــگاه	کان ــد	االن	ک ــه	اینکــه	مانن باشــد	ن
ــه	 ــم	ب ــاس	آن	داری ــر	اس ــا	ب ــه	م ــی	اســت	ک ــن	فرآیند اســت.	ای
ــی	از	دــرس	نمــی	 ــچ	لذت ــا	هي ــم.	دانشــجویان	م پيــش	مــی	روی
برنــد.	امــا	دانشــگاه	بایــد	اجتمــاع	دانشــمندان	گوناگونــی	کــه	بــه	
ــا	ایــن	 دانــش	مــی	انديشــند،	باشــد.	فضــای	دانشــگاهی	نبایــد	ت
ــالق،	 ــات،	اخ ــان،	ریاضي ــد	زب ــه	بای ــد	بلک ــازه	تخصصــی	باش اند
علــوم،	فيزیک،	فلســفه،	جامعــه	شناســی	و	...بخوانند.	االن	شــما	دو	
واحــد	فلســفه	یــا	دــو	واحد	جامعــه	شناســی	صنعتــی	در	هيــچ	کدام	
از	دانشــگاه	هــا	مشــاهده	نمــی	کنيــد.	دــر	علــوم	پزشــکی	2	واحــد	
دــرس	جامعــه	شناســی	پزشــکی	و	بهداشــت	نيســت.	نتيجــه	ایــن	
مــی	شــود	کــه	دــر	بهتریــن	حالــت	دانشــگاه	آدــم	هایــی	را	تربيت	
مــی	کنــد	کــه	بيــش	از	آنکــه	بــه	جامعــه	شــکل	بدهنــد،	از	جامعــه	

ــد. شــکل	مــی	پذیرن

قانعی راد:

دانشگاه رسالت و ماموریت خودش را نمی داند/ مقاله نویس تربیت می کنیم
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وی	دــر	ادامــه	گفــت:	الزمه	پرســش	از	دانشــگاه	
ــگاه	 ــه	دانش ــت	ک ــن	اس ــو	ای ــر	بوردي ــه	تعبي ب
بتواندخودــش	را	بــه	ابــژه	مطالعــه	تبديــل	کنــد،	
یعنــی	هــم	ســوژه	باشــد	و	هــم	ابــژه	باشــد.	کدام	
ــا	دــر	خودشــان	 یــک	از	رشــته	هــای	علمــی	م
ــان	 ــه	خودش ــع	ب ــد؟	راج ــه	ان ــی	کرد بازانديش
ــه	 ــت	ک ــر	اس ــن	خاط ــه	ای ــد؟	ب ــه	ان ــر	کرد فک
ــته	 ــه	رش ــازه	بازانديشــی	ب ــی	اج دانشــگاه	کنون
ــن	 ــد	ای ــا	فاق هــا	را	نمــی	دهــد.	رشــته	هــای	م
ــال	 ــد.	مث ــر	کنن ــان	فک ــه	خودش ــه	ب ــد	ک توانن
ــال	 ــا	اص ــران	م ــی	و	عم ــای	مهندس ــته	ه رش
نمــی	تواننــد	دربــاره	نســبت	خودشــان	بــا	محيط	
زیســت	بينديشــند.	پزشــکان	مــا	نمــی	تواننــد	به	
ایــن	قضيــه	بينديشــند	کــه	چــرا	هــر	روز	بيمــار،	
ــی	 ــتر	م ــان	بيش ــک	تعدادش ــتان،	پزش بيمارس
شــود.	یعنــی	همــه	دــر	یــک	فرآینــد	افتاديــم.

قانعــی	راد	دــر	ادامــه	دربــاره	ایده	دانشــگاه	گفت:	
دــو	ایدــه	اساســی	دــر	ایــن	زمينــه	بودــه	اســت.	
 )scholar(ور	ــش ــگاه	دان ــه	دانش ــی	اینک یک
ــرای  ــگاه ب ــک پناه ــگاه ی ــد، دانش ــت کن تربي
خــرد و	حقيقــت	و	دانــش	اســت	و	نهایتــا	دانــش	
ور	تربيــت	مــی	کنــد.	امــا	دانش	ور	کســی	اســت	
کــه	بــه	حقيقــت	و	دانــش	مــی	انديشــد.	برخــی	
ــی	 ديگــر	هــم	دانشــگاه	را	پناهــگاه	طــرح	رهای
بخشــی	مــی	دانســتند.	پناهــگاه	خــرد	انتقادــی	
نقــاد	مرتبــط	بــا	عرصــه	عمومــی	اســت.	اینجــا	
ــر	 ــنفکر	اســت.	د ــت	روش ــش	دانشــگاه	تربي نق
ــد	دانشــگاه	دچــار	زوال	شــده	 غــرب	مــی	گوین
چــون	نــه	دانــش	ور	و	نــه	روشــنفکر	تربيــت	می	

ــد. ــد،	بلکــه	متخصــص	تربيــت	مــی	کن کن
ــه	چيــزی	غيــر	 وی	تشــریح	کــرد:	متخصــص	ب
ــر	 ــد	د ــی	کن ــه	نم ــش	توج ــص	خود از	تخص
صورتــی	کــه	دانــش	ور		طرحــی	بــرای	فرهنــگ	
یــک	ملــت	داشــت.	شــاید	مقدــاری	بلندپــروازی	
ــر	معنــوی	 مــی	کــرد	مــی	گفــت	دانشــگاه	رهب
ــه	 ــن	واژه	فاصل ــا	ای ــا	ب ــروز	م ــت.	ام ــه	اس جامع
گرفتــه	ایــم	و	بــا	ســاز	مردــم	مــی	رقصيــم.	یــک	
ــن	اســت	 ــر	از	زوال	دانشــگاه	ای ــی	ت ــت	منف حال
کــه	مــی	گوینــد	»ســقوط	دانشــگاه	از	اجتماعــی	
از	دانشــمندان	دــر	جســتجوی	دانــش	بــه	جهان	
کفرآميــز	بنــگاه	هــای	اقتصادــی«	یعنــی	
دانشــگاه	بــه	یــک	بنــگاه	اقتصادــی	تبديــل	مــی	
شــود.	اتفاقــی	کــه	دــر	ایــران	هم	دــارد	مــی	افتد.
قانعــی	راد	دــر	پایــان	گفــت:	بحــث	آدــم	هــای	
خــوب	یــا	بــد	نيســت	بلکــه	بحث	نهــاد	دانشــگاه	
ــاد	 ــک	نه ــران	ی ــر	ای ــگاه	د ــاد	دانش ــت.	نه اس
ــروی	 ــه	ني ــت	ک ــده	اس ــه	ای	ش ــغلی-	حرف ش
انســانی	تربيــت	مــی	کنــد	و	از	ابتدــا	هــم	هدفش	
هميــن	بــود	کــه	آدــم	هایــی	را	تربيــت	کنــد	کــه	
ــران	 ــس	بح ــد.	پ ــی	کنن ــوژی	و	نظام کار	تکنول
نهایــی	دــر	حــال	حاضر	ایــن	اســت	که	دانشــگاه	
هــای	مــا	قادــر	بــه	تربيــت	گروهــی	کــه	بتوانند؛	
اول	قــوم	را	بــه	عنــوان	دانــش	ور	تربيــت	کننــد،	
دــوم	مســائل	قــوم	را	بــه	عنــوان	یــک	روشــنفکر	
ــوع	 ــک	ن ــد،	نيســت.	درعــوض	ی ــی	کنن بازنمای
متخصــص	تغييرشــکل	یافتــه	شــده	دــر	بدترین	
شــکل	خودــش	تربيــت	مــی	کندکــه	بــه	محض	
فــارغ	التحصيلــی	بــه	دنبــال	ایــن	اســت	کــه	بــا	
مدرکــش	بــه	هــر	قيمتــی	قبایــی	بــرای	خودــش	
بيندــوزد،	بدــون	اینکــه	بــرای	زوال	و	آیندــه	

ــد. ــه	فکــری	کن جامع

نشست	فرهنگ	دانشگاهی	و	چالش	های	آن	در	ایران	به	همت	جهاد	
دانشگاهی	تهران	در	تاالر	شریعتی	دانشکده	علوم	اجتماعی	برگزار	شد.

غالمرضــا	ذاکــر	صالحــی،	دانشــيار	موسســه	پژوهــش	و	برنامــه	ریــزی	
آمــوزش	عالــی	دــر	ابتدــای	این	نشســت	با	اشــاره	بــه	اینکــه	امــروزه	در	
بحــث	هــای	روز	جامعــه	و	حتــی	برنامــه	هــا	و	مناظــره	هــای	کانديداهــا	
هــم	کمتــر	بــه	تعليــم	و	تربيــت	توجــه	مــی	شــود،	گفــت:	بــه	نظــر	می	
ــاد	و	 ــا	و	اقتص ــت	روبن ــم	و	تربي ــا،	تعلي ــت	ه ــول	کمونيس ــه	ق ــد	ب رس

صنعــت	بــه	معنــای	ســاخت	و	ســاز،	زیربنــا	اســت.
ــر،	تعــارض	و	شــکاف	نســلی	 ــات	و	تغيي وی	دــر	ادامــه	پارادوکــس	ثب
ــگ	دانشــگاهی	برشــمرد	 اســتادان	را	از	مســائل	مهــم	درحــوزه	فرهن
و	افــزود:	مــا	امــروزه	دــر	بســياری	از	دانشــگاه	هــا	شــاهد	ســه	نســل	
ــی	و	 ــی،	مديریت ــگ	علم ــه	فرهن ــن	س ــش	بي ــتيم.	تن ــاتيد	هس از	اس
ــه	 ــا	ب ــی	و	ی ــب	منصب ــه	صاح ــی	و	مدرس ــوی	ناپلئون ــوری،	الگ اپرات
ــگ	و	 ــوم	فرهن ــن	مفه ــيال	بود ــرک،	س ــد	مد ــه	تولي ــی	کارخان عبارت
دانشــگاه	بــه	ایــن	معنــا	کــه	وقتــی	دربــاره	فرهنــگ	دانشــگاهی	حرف	
ــن	 ــم	بود ــم.	حاک ــت	بگویي ــرار	اس ــه	ق ــم	از	چ ــی	داني ــم	نم ــی	زني م
ــی	و	 ــک،	غيرصنف ــای	غيرآکادمي ــه	ه ــا	دغدغ ــگ	دانشــجویی	ب فرهن
شــخصی،	تماشــاگرانه	و	منفعالنــه	و	بســيار	دــم	دســتی	و	فهــم	ناقــص	
از	ایدــه	دانشــگاه	از	جملــه	مهمتریــن	مســائل	مــورد	بحــث	دــر	حــوزه	
فرهنــگ	دانشــگاهی	اســت.	البتــه	مــن	در	ایــن	ســخنرانی	قصد	پاســخ	

دادــن	بــه	آنهــا	را	ندــارم	و	فقــط	مــی	خواهــم	طــرح	مســئله	کنــم.
ذاکــر	صالحــی	ادامــه	دــاد:	بنابرایــن	فرهنــگ	دانشــگاهی	تحــت	تاثير	
ایدــه	دانشــگاه	اســت.	امــروزه	بيشــتر	از	تمدــن	دانشــگاهی	ســخن	می	
گویيــم،	دــر	حالــی	کــه	فرهنــگ	دانشــگاهی	مغــز	تمدــن	دانشــگاهی	
اســت	کــه	ديدــه	نمــی	شــود.	ارزش	هــا،	باورهــا،	هنجارهــا	و	مهــارت	

هــا	جزئــی	از	فرهنــگ	دانشــگاهی	اســت.
ــزود:	 ــی	اف ــوزش	عال ــزی	آم ــه	ری ــش	و	برنام ــه	پژوه ــيار	موسس دانش
دانشــگاه	ترجمــه	التيــن	کلمــه	یونيور	ســيتا	اســت،	بــه	معنــای	صنف،	
ــاتيد	و	پژوهشــگران	و	 ــف	اس ــی	صن ــه	معن ــر	اصطــالح	دانشــگاه	ب د
ــرای	جســتجوی	حقيقــت	و	نگهبانــی	فرهنــگ	و	 دانشــگاه	مرکــزی	ب
آمــوزش	اســت.	دانشــگاه	اردــوگاه	علــم	جديــد	و	یــک	سيســتم	پيچيده	
عقالنــی	و	اخالقــی	اســت.	دانشــگاه	بــا	هویتــی	کــه	بــه	عنــوان	نهــاد	
ــه	 ــا،	اید ــا،	ارزش	ه ــط،	هنجاره ــتمی	از	رواب ــه،	سيس ــا	کرد ــم	پيد عل
هــا،	مناســک	و	عملکردهــای	خــاص.	از	طرفــی	آمــوزش	عالــی	یــک	

سيســتم	اجتماعــی	بــرای	توليــد	و	اشــاعه	دانــش	دســته	اول	و	نظریــه	
عمومــی	و	حــل	مســائل	و	مشــکالت	جامعــه،	بازانديشــی	و	نقــد	
سياســت	هــای	اجتماعــی	اســت.	بــه	هميــن	دليــل	عالــی	بودــن	فقــط	

ــه	ســوم	و	بعــد	از	متوســطه	نيســت. ــه	آمــوزش	مرحل ناظــر	ب
ــر	 ــود	د ــای	موج ــش	ه ــی	از	چال ــه	تعداد ــه	ســخنانش	ب ــر	ادام وی	د
حــوزه	فرهنــگ	دانشــگاهی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	دــر	حــوزه	فرهنــگ	
ــه	 ــی	ب ــف	نهاد ــتيم؛	1،	ضع ــه	هس ــش	مواج ــا	۶	چال ــگاهی	ب دانش
ایــن	معنــا	کــه	دانشــگاه	هــای	مــا	بــه	خاطــر	بحــران	نهادــی،	بحــران	
هژمونــی	و	مشــروعيت،	نهادــی	بروکراتيــک	اســت	کــه	صــورت	بخش	
زندگــی	نيســت،	بنابرایــن	ایــن	دانشــگاه	هــا	یــک	بروکــرات	تربيــت	
ــر	 ــن.	ب ــر	و	کارآفری ــنفکر،	مدي ــه،	روش ــک	فرهيخت ــه	ی ــد	ن ــی	کنن م
اســاس	یکــی	از	تحقيقاتــی	کــه	خودــم	انجــام	داده	بودــم	در	ایــران	هر	
چــه	تحصيــالت	بــاال	مــی	رود،	ســرمایه	اجتماعــی	کاهــش	پيدــا	مــی	
کنــد.	چالــش	دــوم	ضعــف	هویــت	اســت؛	بــه	ایــن	معنــا	کــه	دــر	ایران	
دانشــگاه	تدــاوم	و	اســتمرار	تاریخــی	و	تمایــز	روشــن	از	ديگــر	نهادهای	
مشــابه	ندــارد.	چالــش	ســوم	پيدایش	شــبه	فرهنگ	دانشــگاهی	اســت،	
بــه	ایــن	معنــا	کــه	مــا	بــه	جــای	فرهنــگ	دانشــگاهی،	شــبه	فرهنــگ	
دانشــگاهی	داریــم؛	دــر	چنيــن	فرهنگــی	مــا	فقــط	مدــرک	مــی	دهيم	
ــه	جــای	 ــم	و	ب ــم	داری ــم،	بدــون	روح	عل و	شــبه	کاال	مــی	ســازیم.	عل
حقيقــت	طلبــی،	ديپلــم	طلبــی	اتفــاق	مــی	افتــد.	دــر	چنيــن	شــرایطی	
زوال	آکادمــی	اتفــاق	مــی	افتــد	و	تخصــص	بــه	جــای	فرهيختگــی	قرار	
مــی	گيــرد.	دانشــگاههای	ایــن	گونــه	بــه	جــای	انديشــمند	و	متفکــر،	
پيمانــکار	تربيــت	مــی	کنندکــه	ایــن	پيمانــکاران،	دانشــگاه	را	تبديــل	به	

شــرکت	مــی	کننــد	و	از	آن	پــول	دــر	مــی	آورنــد.
ذاکــر	صالحــی	دــر	پایــان	بــه	ســه	چالــش	ديگــر	موجــود	دــر	فرهنــگ	
دانشــگاهی	اشــاره	کــرد	وگفــت:	فقدــان	الگــو	از	ديگــر	چالــش	هــای	
فرهنــگ	دانشــگاهی	مــا	اســت،	بــه	ایــن	معنــا	کــه	مــا	بــرای	دانشــگاه	
هایمــان	الگــوی	مشــخصی	نداریــم	و	مرتــب	از	الگوهای	متفــاوت	تقليد	
مــی	کنيــم.	جمــود	برکارکردهــای	تکنيکــی	دانشــگاه	بــه	ایــن	معنا	که	
توليــد	و	انتقــال	دانــش	و	خدمــات	اجتماعــی	اتفــاق	نمــی	افتــد،	از	ديگر	
مــوارد	موجــود	دــر	فرهنــگ	دانشــگاهی	اســت	و	آخریــن	چالــش	هــم	
پارادوکــس	فرهنــگ	دانشــگاهی	بــه	معنــای	فرهنــگ	ثبــات	و	تغييــر	
اســت.	بــه	بيــان	ديگــر	مــا	دــر	دانشــگاه	هم	مــی	خواهيــم	عامــل	ثبات	

باشــيم	و	هــم	عامــل	تغييــر	کــه	ایــن	موضــوع	نشــدنی	اســت.

غالمرضا ذاکرصالحی:

دانشگاه های ما الگوی مشخصی ندارند/
 چالش های فرهنگ دانشگاهی
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ــه	 ــگاه	عالم ــی	دانش ــات	عمل ــو	هي ــی،	عض ــا	ذکيان غالمرض
طباطبایــی	دــر	نشســت	نقــد	و	بررســی	و	رونمایــی	کتاب	»شــرح	
ــرز	قراملکــی	کــه	 مبســوط	منطــق	اشــارات«	تاليــف	احــد	فرام
ــی	 ــات	فرهنگ ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــت	پژوهش ــه	هم ب
برگــزار	شــد	بــا	اشــاره	بــه	دليــل	اینکــه	دکتــر	قراملکی	اشــارات	
را	تدریــس	مــی	کنــد،	گفــت:	دکتــر	قراملکــی	بــه	عبارتــی	یــک	
ــن	 ــا	شــاهد	ای ــروز	م ــه	ام ــد	ک ــی	را	ایجــاد	کردن ــان	منطق جری

جریــان	منطقــی	دــر	دانشــگاه	هــای	مهــم	کشــور	هســتيم.
ذکيانـی	افـزود:	ایـن	کتـاب	از		چند	جهت	بـی	نظير	اسـت.	اوال	زبان	
بسـيار	روان	بی	تکلف	و	حاشـيه	ای	دارد.	این	نشـان	دهنده	اشـراف	
مولـف	به	متن	اسـت.	نکته	ديگر	بحث	منطق	دو	بخشـی	اسـت	که	
بـا	مبنای	فخـر	رازی	که	تصور	را	بسـيط	می	دانـد	آن	را	قابل	تعریف	
نمـی	داند.	منطق	دو	بخشـی	بـرای	او	سـالبه	به	انتفـاع	موضوع	می	

شـود	که	بـه	وضوح	در	ایـن	کتاب	آمده	اسـت.
وی	تاکيـد	کـرد:	دو	ایراد	اساسـی	در	این	شـرح	وجود	دـارد؛	ابتدا	کم	
توجهـی	یـا	بـی	توجهـی	بـه	ارسـطو	اسـت،	یعنی	بـه	گمان	مـن	با	
وجـود	کتـاب	ارغنـون	ارسـطو	بایـد	بيـش	از	اینها	بـه	آن	اشـاره	می	
شـد.	چراکـه	بيـش	از	اینهـا	به	گردـن	ما	حـق	دـارد	و	در	اشـارات	و	
بوعلـی	و	تاریـخ	منطق	بایـد	بيشـتر	بـه	آن	پرداخته	می	شـد.	نحوه	
ارجاعـات	دـر	ایـن	کتـاب	از	یک	سـبک	واحـد	برخوردار	نيسـت.	به	

عنـوان	مثال	ارسـطو،	سـه	نـوع	ارجـاع	داریم.
وی	افــزود:	امــا	آنچــه	کــه	دــر	ایــن	کتــاب	مشــهود	اســت؛	تمرکــز	
بــر	دــو	تــا	شــرح	فخــر	و	خواجــه	اســت	کــه	انصافــا	هــم	ایــن	دــو	

بخوبــی	بــه	اشــارات	پرداختــه	انــد.

اســتاد	دانشــگاه	عالمــه	گفــت:	بحــث	اینکــه	منطــق	علــم	اســت	
یــا	ابــزار،	چنديــن	بــار	مطــرح	شــده	اســت،	پرســش	ایــن	اســت	که	
منطــق	بــه	تعبيــر	شــيخ	الرئيــس	یــا	علــم	اســت	یــا	ابــزار	یــا	هــر	
دــو.	اگــر	علــم	اســت،	پــس	مقدمــه	علــوم	نيســت	و	هــر	قدــر	هــم	
کــه	فربــه	شــود	اشــکالی	ندــارد.	امــا	اگــر	ابــزار	اســت	پــس	چــرا	تــا	
ایــن	اندــازه	فربــه	اســت؟	چــرا	بایــد	10	جلــد	را	خوانــد	تــا	تــازه	ابزار	

مــن	بــرای	ســایر	علــوم	شــود؟
وی	تصریــح	کــرد:	دــر	کتــاب	آمده	اســت	کــه	منطق	جــزو	حکمت	
عملــی	نيســت	و	حتــی	ابــزار	آن	هــم	نيســت.	پرســش	ایــن	اســت،	
آیــا	حکمــت	عملــی	ابــزار	دــارد	یــا	ندــارد؟	نــگاه	ارســطو	بــه	شــعر	
ــعر	را	از	 ــه	ش ــی	نيســت،	بلک ــی	و	مجــازی	و	غيرحقيق ــگاه	تخيل ن

تاریــخ	حقيقــی	تــر	مــی	دانــد.

وی	یادـآور	شـد:	دـر	بحث	مقـوالت	نویسـنده	می	گوید	کـه	چالش	
بوعلـی	ایـن	نيسـت	کـه	تحـوالت	بـرای	منطـق	مفيـد	نيسـت	تـا	
طوسـی	اسـتدالل	بوعلـی	را	خـروج	از	انصـاف	علمـی	بيانـگارد	و	
وضعيـت	مشـابه	را	در	طب	و	سـایر	صناعات	بـه	ميـان	آورد.	اما	فکر	
مـی	کنم	چالـش	بوعلـی	را	نه	تنهـا	مفيد	نمـی	داند	بلکه	مـی	گوید	
مضراسـت	ودر	شـفا	هـم	این	را	مـی	گوید.	امـا	نمی	دانـم	چراکه	در	
اینجـا	اینگونـه	ایـراد	را	به	طوسـی	گرفتـه	اند.	امـا	چرا	مقـوالت	در	
ابتدـای	ارغنـون	آمده	اسـت؟	به	نظرم	دليل	داشـته	اسـت	و	حقيقت	
این	اسـت	که	مقوالت	از	منطقه	ارسـطو	قابل	حذف	نيسـت	و	کسـی	
کـه	مقدمـه	ایـن	کا	را	فراهـم	می	کنـد	فرفوریـس	اسـت.	مقوالت	
ارسـطو	مبتنـی	بـر	جوهـر	اول	اسـت		و	بـرای	اینکه	مبنـای	معرفت	
شناسـی	بـرای	حدـود	و	مفاهيمـش	ایجـاد	کنـد	از	آنجا	شـروع	می	
کنـد.	تـا	اینکه	بگویـد	که	هيچ	حدـی	تهـی	نداریم	و	هر	حدـی	ناظر	

به	یـک	فـرد	خارجی	اسـت.
ذکيانــی	گفــت:	اســاس	حــرف	ارســطو	بــر	روی	جوهــر	اول	اســت.	
بنابرایــن	دــارد	بــرای	منطــق	مبنــای	معرفــت	شناســی	ایجــاد	مــی	
کنــد.	اســاس	ایثاغوجــی	انــکار	جوهــر	اول	اســت	یعنــی	بــه	جوهــر	
نمــی	پردــازد	و	ایثاغوجــی	مقدمــه	ارغنــون	می	شــود	و	در	اشــاره	و	
شــفا	آمدــه	اســت	و	دــر	همــان	جــا	موجــب	شــد	کــه	بوعلــی	بگوید	
کــه	ایــن	مقدمــه	ذهــن	را	مشــوش	مــی	کنــد	و	ذلمقدمــه	را	اخــراج	
کــرد	و	بلکــه	خودــش	را	قســيم	قيــاس	کــرد.	بنابرایــن	دــر	تبديــل	
منطــق	۹	بخشــی	بــه	دــو	بخشــی	بحــث	بســيار	جدــی	تــر	اســت.	
بــه	نظــرم	بــا	فرفوریــس	ایــن	عدــول	شــروع	شــد	و	ابــن	ســينا	دــر	
اشــارات	ميــوه	آن	را	چيــد	و	بــه	ســنت	منطــق	ســينوی	تبديل	شــد.

غالمرضا ذکیانی:

منطق؛ علم یا ابزار؟/ شرح مبسوط منطق اشارات کتاب روان و سلیسی است

احــد	فرامــرز	قراملکــی،	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	دــر	نشســت	نقد	و	
ــاب	»شــرح	مبســوط	منطــق	اشــارات«	 ــی	از	کت بررســی	و	رونمای
ــات	 ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــط	پژوهش ــه	توس ــف	وی	ک تالي
فرهنگــی	برگــزار	شــد	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فــرد	نمــی	تواند	بــه	دور	
از	زبــان	مادــری	خــود	بيانديشــد	گفــت:	تحقيقات	پيــاژه	نشــان	داد	
کــه	مــا	واقعــا	بــا	نمادهــای	زبانــی	مــی	انديشــيم.	نمادهــای	زبانــی	
از	نظــر	مــن	اصــال	بــه	جــای	مفاهيــم	ننشســته	انــد	بلکــه	بــه	جای	
تصاویــر	نشســته	انــد.	انســان	دومرحلــه	داشــته	اســت؛	یکــی	تفکر	
و	تصویرهــا	و	ديگــری	تفکــر	و	زبــان	بودــه	اســت.	اصــال	مــا	تفکــر	
بــا	مفاهيــم	را	نمــی	دانــم	بتوانيم	داشــته	باشــيم	یــا	نــه.	بنابراین	آن	
کســی	کــه	آذری	اســت،	آذری	مــی	انديشــد	مگــر	اینکــه	اســتحاله	
شــده	باشــد.	یادمان	باشــد	که	دکتر	عابدــی	دــارد	الميــزان	را	دوباره	
مــی	نویســد	چــون	معتقــد	اســت	کــه	الميــزان	ترکــی	فکــر	شــده،	
فارســی	نوشــته	شــده	و	عربــی	منتشــر	شــده	اســت.	لــذا	مشــکل	

غریــب	بودــن	الميــزان	ایــن	اســت.
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	دربــاره	شــعر	بایــد	بگویم	کــه	شــعر	منطق	و	
راه	خودــش	را	دــارد	و	مــن	دــر	کتاب	قدــرت	انــگاره	ســعی	کرده	ام	
کــه	راهــی	بــاز	کنــم	و	جلــد	دومــی	کــه	دــر	حــال	نوشــتن	اســت	با	
عنــوان	مديریــت	انــگاره	هــا	بنویســم.	بــه	نظــرم	در	شــعر	بيــش	از	
آنکــه	منطــق	بخواهــد	مديریــت	مــی	خواهــد.	اینهــا	بســيار	بــا	هم	
تفــاوت	دارنــد	و	تجزیــه	و	ترکيبــی	کــه	مــا	دــر	ذهــن	مــی	کنيم	دو	
جــور	اســت	یکــی	را	تخيــل	و	ديگــر	را	فکــر	یا	انديشــه	مــی	گفتند.	
بــه	گمانــم	آنجــا	اصــال	منطقــی	ندــارد	و	بهتــر	اســت	نگوئيــم	کــه	

منطــق	مــی	خواهــد	بلکــه	مديریــت	مــی	خواهــد.
قراملکــی	بيــان	کــرد:	ایــن	جملــه	ارســطو	کــه	شــعر	فلســفی	تــر	از	
تاریــخ	اســت	بــه	ایــن	معنــی	اســت	کــه	ارســطو	مــی	خواهــد	کــم	

لطفــی	خودــش	را	بــه	تاریــخ	بيــان	کنــد.	دربــاره	مقــوالت	معتقدم	
کــه	مقــوالت	بــرای	منطــق	مــا	بســيار	مهــم	انــد.	اگــر	مقــوالت	را	
از	منطــق	مــا	بگيریــد	همــه	چيــز	را	گرفته	ایــد	و	ابــن	ســينا	درواقع	
مــی	خواهــد	ایــن	کار	را	بکنــد.	دعــوای	ابــن	ســينا	ایــن	اســت	کــه	
دــر	کتــب	منطــق	بــه	مقــوالن	بــه	عنــوان	مســئله	نپردازیــد.	ایــن	
همــان	بحــث	فربهــی	معرفــت	منطقــی	را	پيــش	مــی	آورد	کــه	بــه	
نظــرم	ایــن	ســينا	مــی	خواهــد	بگویــد	کــه	مقــوالن	جزفرامنطــق	
اســت.	مــن	بيســت	ســال	اســت	کــه	بــه	ایــن	فکــر	مــی	کنــم	کــه	
منطق	دوره	اســالمی	دــر	درون	خــود	چه	موانع	توســعه	دــارد.	یکی	
از	ایــن	موانــع	همــان	تکليــف	مقــوالت	اســت	مادامــی	کــه	مــا	بــه	

مقولــه	وابســته	باشــيم	منطقمــان	توســعه	پيدــا	نخواهــد	کــرد.
اســتاد	دانشــگاه	تهــران	یادــآور	شــد:	من	دــر	این	کتــاب	ارســطو	را	
اصــال	نياوردــه	ام	و	هرچنــد	مــی	دانــم	کــه	بدــون	ارســطو	تاریــخ	
منطــق	اصــال	قابــل	خواندــن	و	فهــم	نيســت.	چــون	کــه	بندــه	ابزار	
و	روش	واقــع	ارســطو	را	ندــارم	و	بــه	هميــن	دليــل	بــه	ایــن	حــوزه	
ــن	 ــا	چــرا	نقادــی	نکردــه	ام؟	هدــف	مــن	دــر	ای وارد	نشــده	ام.	ام
کتــاب	آشــنایی	خوانندــگان	با	بخشــی	از	ميــراث	منطق	مســلمانان	
ــا	نقادــی	خوانــش	خودــم	از	ایــن	 اســت	و	نمــی	خواســته	ام	کــه	ب

ــه	بدهــم. منطــق	را	ارائ
وی	دــر	ادامــه	بــا	اشــاره	به	اینکــه	همــواره	علم	دــو	حيثيــت	ابزاری	
و	معرفتــی	داشــته	اســت	گفــت:	حيثيــت	معرفتــی	بــرای	خودــش	
بســيار	رشــد	مــی	کنــد	امــا	امــروز	مــن	مــی	خواهــم	بــرای	خودــم	
ــه	 ــه	فرب ــزاری	نيســت	ک ــچ	علمــی	اب ــم.	هي ــاع	کن ــه	ای	ابد قاعد
نشــود.	مــن	دــر	مباحثاتــی	که	دــر	کالس	هــا	دــارم	به	کــرات	گفته	
ــرروی	مقــوالت	اســتوار	شــده	اســت.	 ام	کــه	اساســا	منطــق	مــا	ب
ــه	 ــم.	پنجــره	فيلســوف	ب ــا	منطــق	نداری ــوالت	م ــن	مق ــون	ای بد

بيــرون	دــر	گفتمــان	صدرایی	مقــوالت	اســت	و	پنجره	منطــق	دان	
بــه	فلســفه	کليــات	خمــس	اســت.	بنابرایــن	اگــر	ایــن	دو	دــر	ميان	
نباشــد	منطقمــان	ایــن	منطــق	نخواهــد	بــود.	در	ایــن	مــن	ترديدی	
ندــارم	و	بــه	دنبــال	ایــن	هســتم	کــه	دــر	جایــی	که	مــا	مقــوالت	را	
قائــل		نيســتيم	چگونــه	مــی	شــود.	مثــال	خيلــی	ســاده	ان	چالــش	
هــای	شــيخ	اشــراق	بــا	منطــق	خودمــان	اســت.	از	طرفــی	ديگــر	
مثــال	خيلــی	ســاده	ديگــر	اینکــه	اگر	شــما	کانسپچواليســم	باشــيد	
و	نــه	رئاليســم	ديگــر	جنــس	و	فصلــی	نمــی	توانيــد	داشــته	باشــيد.	
مثــال	مدلــی	ماننــد		مشــابهت	خانوادگــی	ویتگنشــتاین	را	پيدا	کنيد	
تــا	بتوانــد	بــرای	شــما	تعریفــی	بکنــد.	کــه	بــا	مدــل	جنــس	و	فصل	
امــکان	ندــارد.	مــن	همچنــان	ایــن	بــاور	را	دــارم	کــه	اگر	ما	فلســفه	
ای	مبتنــی	براصالــت	وجــود	داشــته	باشــيم	کــه	دــر	اینجــا	موضوع	
گــزاره	هــای	مــا	مقولــه	ای	از	مقــوالت	نيســت	و	محمــول	هــای	ما	
هــم	دــر	دســته	بندــی	کليــات	خمــس	نخواهــد	رفــت	و	اینکــه	این	
گــزاره	هــای	چــه	ارتباطــی	با	هــم	دارنــد	و	تحليل	دــرون	گــزاره	ای	
و	بــرون	گــزاره	ای	نيــاز	بــه	یــک	منطــق	ديگری	دــارد.	مگــر	کاری	
کــه	رایــج	اســت	یعنــی	مالصدرا	بــا	زبــان	ابــن	ســينا	تفســير	کنند.	
ــت	 ــه	اس ــت	و	گفت ــه	اس ــاز	کرد ــن	راه	را	ب ــم	ای ــرا	ه ــه	مالصد ک
حقيقــت	نوعيــه	وجــود	کــه	بــه	نظــرم	بــه	معنــی	ســه	زوج	اســت.	

مگــر	اینکــه	شــما	درســت	کنيــد.

احدفرامرز قراملکی:

بیست سال است که به موانع توسعه منطق می اندیشم
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ــزارش گــــ

عبدــاهلل	صلواتــی،	عضــو	هيــات	علمــی	دانشــگاه	تربيــت	دبيــر	
دانشــگاه	شــهيد	رجایــی	دــر	نشســت	نقــد	و	بررســی	و	رونمایی	
از	کتــاب	»شــرح	مبســوط	منطــق	اشــارات«	تاليــف	احــد	فرامرز	
قراملکــی	کــه	بــه	همــت	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعات	
فرهنگــی	برگــزار	شــد،	گفــت:	دکتــر	قراملکــی	بــر	گردــن	اهل	
منطــق	حــق	زیادــی	دارنــد.	ایشــان	احياگــر	منطــق	و	بــه	ویــژه	
منطــق	اشــارات	دــر	ایــران	هســتند.	هــر	چنــد	ایــن	کتــاب	ديــر	

متولــد	شــد	و	بایــد	بيســت	ســال	پيــش	مــی	آمــد.
وی	گفــت:	کتــاب	از	نــکات	مثبــت	زیادــی	برخوردــار	اســت؛	از	
جملــه	اینکــه	نــگاه	تاریخــی	بــه	مســائل	دــارد	کــه	بســيار	مهم	
اســت.	مســاله	محــور	بودــن	و	بررســی	تطبيقــی	فخــر	و	خواجه	
دــر	مســائل	منطقــی	بســيار	اهميت	دــارد	که	دــر	سراســر	کتاب	
مشــهود	اســت.	البتــه	حضــور	اصيــل	فخــر	دــر	کتــاب	محصول	

یــک	برنامــه	راهبردــی	حداقــل	بيســت	ســاله	اســت	و	...
صلواتــی	افــزود:	دکتــر	قراملکــی	دــر	این	کتــاب	اشــاره	می	کند	
کــه	دانــش	یــک	امــر	جمعــی	اســت	و	متکــی	بــه	فــرد	نيســت.	
او	معتقــد	اســت	کــه	دانــش	تــا	هویــت	جمعــی	خودــش	را	بــه	
نحــو	جدــی	بــه	رســميت	نشناســد	دــر	ایــن	دانــش	نمــی	توانــد	
ــی	 ــت	یعن ــاب	اس ــن	کت ــم	همي ــاهد	آن	ه ــد.		ش ــذار	باش اثرگ

حاصــل	20	ســال	گفتگــو	بــا	دانشــجویان	اســت.
ــرد:	 ــی	تشــریح	ک ــر	شــهيد	رجای ــت	دبي ــتاد	دانشــگاه	تربي اس
ــا	بيــان	مســاله	 ایــن	کتــاب	نظــام	منــد	اســت	و	هــر	بحثــی	ب
ــل	 ــورت	کام ــه	ص ــه	ب ــر	و	خواج ــت،	فخ ــده	اس ــروع	ش ای	ش
گــزارش	مــی	شــوند	بــه	تعبيــری	ایــن	کتــاب	یــک	نــوع	الگوی	

ــت. ــی	اس ــی	و	آموزش پژوهش
صلواتــی	دــر	ادامــه	دــر	توضيــح	اینکــه	فخر	دــر	کتــاب	حضور	
اصيــل	دــارد	گفــت:	معموال	در	الســنه	ســنت	فلســفی	مــا،	فخر	
بــه	عنــوان	امــام	المشــککين	شــناخته	مــی	شــود	و	بــه	عنــوان	
ــناخته	 ــت	ش ــفه	اس ــر	و	فلس ــرای	تفک ــی	ب ــه	تهديد ــی	ک کس

ــوان	یــک	 ــه	عن ــاب	از	او	ب ــن	کت ــر	ای ــا	د ــا	اتفاق مــی	شــود.	ام
فرصــت	اســتفاده	مــی	شــود	و	حتــی	خيلــی	جاهــا	بــه	صــورت	
منصفانــه	خواجــه	نصير		پــس	زده	می	شــود	و	فخــر	ترجيح	داده	
مــی	شــود	و	نویســنده	تصریــح	مــی	کنــد	کارهایــی	کــه	فخــر	
دــر	منطــق	اشــارات	انجــام	دــاد	حاصــل	مطالعــات	راهبردــی	و	

پژوهشــی	فخــر	بودــه	اســت.
وی	یادــآور	شــد:	بــه	نظــرم	بایــد	از	عنــوان	کتــاب	یعنــی	شــرح	
مبســوط	اشــارات	آشــنایی	زدایــی	کــرد.	چــرا	کــه	ایــن	شــرح	
ــر	 ــاب	از	نث ــت.	کت ــاوت	اس ــر	متف ــای	ديگ ــرح	ه ــه	ش ــا	هم ب
روانــی	برخوردــار	اســت	و	...	جنبــه	پژوهشــی	یــا	آموزشــی	ایــن	
کتــاب	موجــب	نمی	شــود	کــه	جنبــه	ديگــر	مثــال	آموزشــی	آن	

ــوش	شــود. مخد
صلواتــی	تشــریح	کرد:	دــو	نگاه	ماکروســکوپی	و	ميکروســکوپی	
مــی	تــوان	بــه	ایــن	کتــاب	داشــت	دــر	نــگاه	کلی	ســه	اشــکال	
یعنــی	اشــکال	زبانــی،	زمانــی	و	حجــم	پژوهــش	دــر	ایــن	اثــر	
وجــود	دــارد.	دــر	واقــع	یکنواختــی	بيــن	ایــن	ســه	مولفــه	وجود	
ــن	مســائل	 ــان	دــر	بســياری	از	ای ــال	دــر	حيطــه	زم ــارد.	مث ند
تپــش	نبــض	زمــان	را	مشــاهده	مــی	کنيــد.	امــا	جــا	داشــت	که	
مقدــاری	سيســتمی	تــر	بــه	آن	پرداختــه	مــی	شــد.	بــه	تعبيــری	
بخــش	هایــی	از	کتــاب	بــوی	ســنت	مــی	دهــد	و	جاهایــی	هــم	
بــوی	مدــرن	مــی	دهــد.	یعنــی	داده	هــای	منطــق	جديد	دــر	آن	
هویداســت	و	دــر	جاهایــی	با	همــان	منطق	ســنتی	برگزار	شــده	
اســت.	هــر	چنــد	ممکــن	اســت	گفتــه	شــود	کــه	ایــن	ســليقه	

ــت. ای	اس
اســتاد	دانشــگاه	شــهيد	رجایــی	یادــآور	شــد:	مولفــه	دــوم	بحث	
زبــان	اســت	کــه	بــا	تمــام	سليســی	و	روانــی	قلــم	نویســنده	دــر	
برخــی	جاهــا	شــاید	بتــوان	گفــت	نارســایی	وجــود	دــارد.	مثــال	
دــر	آخــر	کتــاب	در	بخــش	الفــاظ	شــش	نکتــه	تکميلــی	مطرح	
می	شــود	کــه	یکــی	از	آنهــا	بحــث	تکميلــی	مشــکک	و	متواتی	

مطــرح	مــی	شــود.	آنجــا	مدــام	مطــرح	مــی	شــود	کــه	مفهــوم	
کلــی	یــا	مشــکک	اســت.	دــر	حالی	کــه	ایــن	بحــث	ذیــل	الفاظ	
مطــرح	شــده	اســت.	اگــر	دقيــق	تــر	بایــد	مطــرح	مــی	شــد	باید	

مــی	گفتيــم	کــه	الفاظــی	متواتــی	یــا	مشــکک	هســتند.
ــه	 ــت	ک ــد	گف ــش	بای ــم	پژوه ــاره	حج ــزود:	درب ــی	اف صلوات
ــر	اســت.	مثــال	کــه	 ــود	زیبندــه	ت نوســاناتی	دــارد	کــه	اگــر	نب
ــر	 ــده	اســت	د ــی	مطــرح	ش ــال	مباحث ــه	اجم ــا	ب بعضــی	جاه
صورتــی	کــه	مباحــث	بســيار	مهمــی	اســت.	مثــال	دــر	بخــش	
تشــکيک	و	تصــور	دــر	تصديــق	کــه	بســيار	مهــم	اســت،	آیــا	
اساســا	مــی	شــود	دــر	تصــور	و	تصديــق	تشــکيک	داشــت؟	بــه	
نظــر	مــی	رســد	ایــن	تصــور	کمــی	اســت.	امــا	خيلــی	کوتــاه	و	

ــده	اســت. ــه	ش ــه	آن	پرداخت ــا	ب ــل	و	غيرگوی مجم
ــی	از	 ــه	و	برخ ــگاه	جزنگران ــه	ن ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــر	ادام وی	د
اشــکاالت	آن	گفــت:	دــر	بعضــی	از	جاهــای	کتــاب	بيان	مســاله	
بــه	صــورت	صــوری	عنــوان	شــده	اســت.	مثال	دــر	صفحــه	52	
کــه	خطبه	کتــاب	آمدــه	اســت	خطبه	کتــاب	را	نمــی	تــوان	بيان	
مســاله	کــرد،	چــرا	کــه	بيــان	مســاله	بيشــتر	بــه	چنديــن	ســوال	
ختــم	مــی	شــود.	نکتــه	ديگــر	اینکه	هيــچ	مــرزی	بين	نســبی	و	

نفســی	مشــخص	نيســت.
صلواتــی	گفــت:	دــر	جایــی	از	کتــاب	آمدــه	کــه	علــم	بــه	تصور	
و	تصديــق	تقســيم	شــده	اســت،	دــر	جایــی	ديگــر	بــه	علمــی،	
ظنــی،	وضعــی	و	تســليمی	تقســيم	شــده	اســت.	دــر	جاهــای	
ديگــر	مــی	گویــد	علــم	دــو	جــز	دــارد	و	...	دــر	جایی	ديگــر	علم	
بــا	یقيــن	یکــی	گرفتــه	شــده	اســت.	اگــر	علــم	بــا	یقيــن	یکــی	
اســت،	چگونــه	بــاز	علــم	بــه	تصديــق	ظنــی،	تســليمی	و	وضعی	
تقســيم	مــی	شــود؟		اگــر	اینگونــه	باشــد	علــم	فقــط	یک	قســم	
دــارد	و	آن	هــم	تصديــق	یقيــن	اســت.	ایــن	مبحــث	جا	داشــت	
بــه	عنــوان	یــک	چالــش	دــر	کنــار	چالــش	هــای	ديگــر	کــه	در	

کتــاب	آمدــه،	مطــرح	مــی	شــد.

عبداهلل صلواتی:

قراملکی، احیاگر منطق اشارات در ایران است
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ــزارش گــــ

ــه	 ســومين	نشســت	آســيب	شناســی	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	ب
همــت	انجمــن	علمــی	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	دانشــگاه	تهــران	

بــا	حضــور	حجــت	االســالم	پارســانيا	برگــزار	شــد.
ــوم	 ــورد	عل ــر	م ــکالی	د ــان	اش ــا	بي ــانيا	ب ــالم	پارس ــت	االس حج
انســانی	اســالمی	گفــت:	اشــکالی	مطــرح	اســت	کــه	مــی	گویــد	
از	ســال	هــای	نخســت	پيــروزی	انقــالب	اســالمی	و	دــر	ماجــرای	
انقــالب	فرهنگــی،	مســئله	توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی	وجــود	
داشــته	و	رهبــران	عالــی	ایــن	نظــام	سياســی،	همــواره	از	ایــن	ایدــه	
دفــاع	کردــه	و	بــه	عامــالن	و	هوادــاران	آن،	بودجــه	هــای	آنچنانی	
اختصــاص	دادــه	انــد.	بــا	ایــن	حــال	تاکنــون	معرفتــی	بــا	عنــوان	
ــت	 ــن	وضعي ــت.	از	ای ــه	اس ــد	نيامد ــالمی	پدي ــانی	اس ــوم	انس عل
ديرینــه	مــی	تــوان	بــه	ســادگی	نتيجــه	گرفــت	کــه	علــوم	انســانی	
اســالمی	مقولــه	ای	ناممکــن	و	ممتنــع	اســت	و	تدــاوم	ایــن	مســير	

نيــز	هيــچ	ثمــری	نخواهــد	داشــت.
ــن	ســوال	 ــوان	کــرد:	مــن	ای ــن	اشــکال	عن ــه	ای ــر	پاســخ	ب وی	د
ــا	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	 ــه	مطــرح	مــی	کنــم	کــه	آی را	اینگون
وجــود	نداشــته	اســت؟	و	مــا	تــازه	مــی	خواهيــم	آن	را	ایجــاد	کنيم؟	
اوال	دــر	مــورد	اینکــه	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	نداشــته	ایــم	نظــر	
بندــه	ایــن	اســت	کــه	مســلمانان	توانســته	انــد	دــر	تاریــخ	جهــان	
ــه	خــود	را	ایجــاد	کننــد	و	آن	را	 ــوط	ب ــوم	اجتماعــی	مرب اســالم	عل

ــوام	بخشــند. تد
ــان	اینکــه	چارچــوب	هــای	علمــی	مدــرن	اجــازه	نمــی	 ــا	بي وی	ب
ــم	 ــم	علمــی	فرهنــگ	ديگــر	ديدــه	شــود	گفــت:	عل دهــد	مفاهي
مدــرن	تعریفــی	را	ارائــه	مــی	دهــد	کــه	هویــت	جديدــی	بــه	دســت	
مــی	دهــد	و	مــا	از	منظــر	ایــن	مفاهيــم	جديــد	مــی	خواهيــم	ســوال	

خــود	را	مطــرح	کنيــم.
پارســانيا	افــزود:	ملکــم	خــان	مــی	گفــت	از	عقــال	خواهــش	مــی	
کنيــم	دــر	دانــش	هــای	غربــی	تصــرف	نکننــد.	او	می	گویــد	صدها	
ســال	اســت	کــه	غربــی	هــا	ایــن	دانــش	هــا	را	توليــد	کردــه	انــد	و	
مــا	بایــد	همــان	را	عمــل	کنيــم	و	نباید	دــر	آن	اعمــال	ســليقه	کنيم.
وی	ادامــه	دــاد:	وقتــی	بحــث	از	علــوم	اجتماعی	اســالمی	می	شــود	
ــا	منظــور	 ــد	کــه	آی دــر	درجــه	اول	معنــای	علــم	مفهــوم	مــی	یاب
معنــای	کنتــی،	پوزیتيویســتی	و	یــا...	اســت؟	ایــن	دــر	حالــی	اســت	
کــه	علــم	دــر	جهــان	اســالم	مفهــوم	ديگــری	داشــته	اســت.	بحث	
بــر	ســر	ایــن	اســت	کــه	اگــر	مــی	گویيــم	بایــد	علــوم	اجتماعــی	
ــی	و	 ــوم	اجتماع ــای	عل ــيم،	معن ــته	باش ــود	را	داش ــه	خ ــوط	ب مرب

معنــای	علــم	دــر	اینجا	چيســت؟
ــتی	را	 ــای	پوزیتيویس ــرن	و	معن ــای	مد ــما	معن ــر	ش ــت:	اگ وی	گف
مطلــق	دــر	نظــر	بگيریــد،	ایــن	معنــا	را	از	علــم	دــر	جهان	اســالم	و	
حتــی	دــر	برخــی	قــرون	در	خــود	غــرب	هــم	نداشــته	ایم.	مشــکل	
جامعــه	مــا	ایــن	اســت	کــه	یــک	معنــا	را	مطلــق	کردــه	و	همــان	

ــد. ــا	را	جســت	و	جــو	مــی	کن معن
ــوم	اجتماعــی	اســالمی	ایــن	 ــان	اینکــه	ادعــای	عل ــا	بي پارســانيا	ب
اســت	کــه	ابتدــا	در	مــورد	خــود	معنــای	علــم	و	روش	علــم	صحبت	
مــی	کنــد،	گفت:	دــر	مــورد	معنــای	علم	دــر	قرن	بيســتم	تطــورات	
و	تفســيرهای	مختلفــی	را	مــی	بينيــد	و	جهــان	اســالم	هــم	تعریف	
خــود	را	داشــته	اســت.	یکــی	از	کلمــات	پرکاربردــی	کــه	دــر	قــرآن	

بــه	کار	رفتــه	کلمــه	علــم	اســت.
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	مــورد	معنای	علــم	در	غــرب	تکثر	وجود	دــارد	و	
جریــان	هــای	مختلفــی	دــر	ایــن	مــورد	بــه	وجــود	آمدــه	و	هــر	یک	

علــم	اجتماعــی	مربــوط	بــه	خــود	را	بــه	وجــود	آورده	اســت.
پارســانيا	افــزود:	متاســفانه	مــا	معنــا	و	مفهــوم	مدــرن	از	یــک	مقطع	
خــاص	تاریخ	دــر	مــورد	علــم	را	اصالــت	می	دهيــم.	علــم	اجتماعی	
ــن	 ــق	کرد ــل	مطل ــه	دلي ــا	ب ــم	ه ــن	چش ــا	ای ــه	و	هســت	ام بود
مفاهيمــی	کــه	دــر	جغرافيایــی	ديگــر	بــه	دليــل	عوامــل	اجتماعــی	

و...	بــر	مــا	مســلط	شــده	اســت،	نمــی	توانــد	ببينــد.

وی	ادامــه	دــاد:	بایــد	گفــت	فقــه	روشــمندترین	علــم	تاریخ	بشــری	
اســت.	امــا	وقتــی	معنــای	پوزیتيویســتی	علــم	را	بــه	عنــوان	علم	در	

نظــر	مــی	گيریــد	ديگــر	فقــه	را	علــم	نمــی	دانيد.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	گفت:	دــر	حــوزه	امــور	اجتماعــی	کالن،	چون	
ــه	 ــه	اهــل	تســنن	کــه	فق ــر	خــالف	فق ــود	ب ــت	ب ــر	اقلي شــيعه	د
ســلطانيه	دارد	بــه	بحث	ادــاره	حکومــت	نتوانســته	بپردازد.	لــذا	فقه	
مــا	عمومــاً	ســلبی	بودــه	اســت.	مــا	بایــد	نســبت	بــه	داشــته	هــای	
خــود	نــگاه	انتقادــی	داشــته	باشــيم	و	از	آن	عبــور	کنيــم	امــا	بــه	این	
معنــی	نيســت	کــه	اصــاًل	علــوم	اجتماعــی	اســالمی	نداشــته	ایــم.
وی	ادامــه	دــاد:	علــم	دــر	نــزد	ابــن	خلدون	بــه	معنــی	آنچــه	غزالی	
از	علــم	مــی	گویــد	کار	مــی	کنــد	نــه	بــه	معنــای	کنتــی	آن.	شــيعه	
دــر	طول	تاریــخ	تقيــه	و	طوریــه	را	پرورانده	اســت	و	دانشــی	را	توليد	
کردــه	بــه	دــرد	زیســتن	دــر	اقليــت	مــی	خورده	اســت	چــون	عماًل	
دــر	اقليــت	بودنــد	و	بحــث	والیــت	فقيــه	دــر	آن	مقاطع	زیاد	بســط	
ــه	 ــود	بود ــاظ	تاریخــی	محد ــه	لح ــه	ب ــود	چراک ــی	ش ــده	نم داش

اســت.
ــی	 ــوم	اجتماع ــازه	عل ــم	ت ــا	بخواهي ــه	م ــرض	ک ــر	ف ــزود:	ب وی	اف
اســالمی	را	توليــد	کنيــم.	شــما	دــر	غــرب	مــی	بينيــد	کــه	عبــور	از	
قــرون	وســطی	چقدــر	طــول	کشــيد.	چگونــه	ایــن	ســوال	معيــاری	
را	دــر	نظــر	مــی	گيــرد	کــه	مــی	گویــد	گذشــت	دــو	یــا	ســه	دهــه	
ــوم	 ــد	عل ــه	تولي ــرد	ک ــی	گي ــر	م ــن	ام ــر	ای ــی	ب ــالب	را	دليل از	انق

اجتماعــی	اســالمی	نشــدنی	اســت؟
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	بيــان	اینکــه	عدــم	تحقــق	یــک	امــری،	
دالیــل	فرهنگــی،	اقتصادــی،	سياســی	و...	دارد	گفــت:	به	یــاد	دارم	
کــه	اســاتيدی	واحدهــای	یــک	رشــته	را	تغييــر	دادنــد	و	مقاومتــی	از	
ــک	ســری	از	 ــت.	ی ــه	ديگــری	از	اســاتيد	صــورت	گرف ســوی	عد
مقاومــت	هــا	از	ایــن	حيــث	بــود	کــه	برخــی	مــی	گفتنــد	اگــر	فالن	
دــرس	حــذف	شــود	ديگــر	کتــاب	هــای	مــا	-کــه	بــه	عنــوان	منبع	
مطــرح	بــود-	خریدــه	نمــی	شــود!	لــذا	همــه	عوامــل	عدــم	تحقق،	

معرفتــی	نيســت.
پارســانيا	گفــت:	ایــن	دــر	حالــی	اســت	کــه	دــر	هميــن	دــو	یا	ســه	
دهــه	کارهــای	زیادــی	انجــام	شــده	اســت	و	رســاله	هایــی	دــر	این	
بــاب	تدویــن	شــده	اســت.	حــال	کســی	نمــی	خواهــد	ایــن	را	ببينــد	

بحــث	ديگــری	اســت.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	بيــان	اشــکال	ديگــری	دــر	مــورد	علــوم	
انســانی	اســالمی	گفــت:	اشــکال	ديگــری	مــی	گویــد	قائــالن	بــه	

علــوم	انســانی	اســالمی	از	یــک	ســو،	علــوم	انســانی	غربــی	را	ذاتــًا	
مســموم	مــی	داننــد	و	از	ســوی	ديگــر	تصریــح	مــی	کنند	کــه	قائل	
بــه	اســتفاده	از	مفــاد	آن	هســتند.	ظاهــراً	ایــن	دــو	تلقی	بــا	یکديگر	
ســازگار	نيســتند؛	آنچــه	را	کــه	ذات	و	جوهــر	مســموم	دــارد	را	نمــی	
تــوان	مصــرف	کــرد،	چون	ســم	دــر	تمــام	اجــزاری	آن	رخنــه	کرده	
اســت.	علــوم	انســانی	غربــی	یــک	کليت	بــه	هــم	پيوســته	و	در	هم	
تنيدــه	اســت	کــه	نمــی	تــوان	آن	را	تجزیــه	و	تفکيــک	کــرد	و	پــاره	

ــاره	ای	را	واگذاشــت. ای	از	آن	را	برگرفــت	و	پ
وی	دــر	پاســخ	بــه	اســن	اشــکال	گفت:	ایــن	اشــکال	از	یک	تشــبيه	
اســتفاده	مــی	کنــد	کــه	نــه	تشــبيه	آن	درســت	اســت	و	نــه	همــه	
قائــالن	بــه	علــوم	انســانی	اســالم	یــاز	ایــن	تشــبيه	اســتفاده	مــی	

کننــد.
وی	ادامــه	دــاد:	هــر	مقدــار	کــه	خطــا	در	ســازه	هــای	علمی	باشــد	
ــازی	و	 ــوع	بازس ــک	ن ــکان	ی ــت	و	ام ــکنی	هس ــاختار	ش ــل	س قاب
بازخوانــی	از	آن	وجــود	دــارد	و	دــر	تحــوالت	فرهنگــی	و	تاریخــی	
علــم	ایــن	مســئله	رخ	دادــه	اســت.	جهــان	غــرب	یــک	بــار	از	علوم	
جهان	اســالم	اســتفاده	کــرد	بدــون	اینکــه	گزینش	کنــد	و	بــار	دوم	
گزینــش	کردنــد.	مــا	هــم	از	علــوم	غــرب	دــو	بــار	اســتفاده	کرديم	
کــه	یکــی	صدــر	اســالم	بــه	صــورت	گزینشــی	بــود	و	دومــی	امروز	

اســت	کــه	گزینــش	نمــی	کنيــم.
ــت	 ــن	جه ــبهه	از	ای ــد	ش ــی	فرمای ــن	م ــزود:	اميرالمومني وی	اف
شــبهه	اســت	کــه	حقــی	را	بــا	باطــل	دــر	مــی	آميزنــد.	اینکــه	علــم	
پوزیتيویســتی	مــی	خواهــد	فقــط	بــه	حــس	تاکيــد	کنــد	و	نقطــه	
مواجهــه	بــا	عينيــت	را	حــس	دــر	نظــر	بگيــرد،	ایــن	مطلــق	کردن	
اشــتباه	اســت.	منتهــی	بایــد	گفــت	دــر	دانــش	هــای	تجربــی	حس	

جایــگاه	خــود	را	دــارد.
ــم	وجــود	 ــاره	عل پارســانيا	گفــت:	رویکردهــای	مختلفــی	کــه	درب
دــارد	بــه	ایــن	معنــی	نيســت	کــه	هيــچ	عنصــری	از	حقيقــت	دــر	
آنهــا	نباشــد.	هيــچ	کــس	نيســت	کــه	هيــچ	مواجهــه	ای	بــا	حقيقت	
نداشــته	باشــد	بلکــه	دــر	تصرفــی	کــه	دــر	آن	می	کنــد	دچــار	خطا	

مــی	شــود.
وی	ادامــه	دــاد:	مســموم	بودــن	علــوم	انســانی	غربــی	به	ایــن	معنا	
صحيــح	اســت	کــه	اگــر	کســی	آن	را	یکپارچــه	ببلعــد،	هــالک	می	
ــتفاده	 ــل	اس ــه	عناصــر	قاب ــی	نيســت	ک ــن	معن ــه	ای ــذا	ب ــود.	ل ش
نداشــته	باشــد.	علــوم	انســانی	اســالمی	منابــع	معرفتــی	متکثــر	را		
ماننــد	حــس،	عقــل	و...	بــه	رســميت	مــی	شناســد	و	اجــازه	نمــی	

حجت االسالم پارسانیا:
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دهــد	هریــک	از	آنهــا	مطلــق	شــود.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	افــزود:	علــوم	انســانی	غربــی	
کليــت	دــر	هــم	تنيدــه	ای	اســت	امــا	اینکــه	قابــل	

تجزیــه	نباشــد،	اینگونــه	نيســت.
ــورد	 ــر	م ــری	د ــکال	ديگ ــرح	اش ــا	ط ــانيا	ب پارس
ــت:	اشــکال	ديگــری	 ــوم	انســانی	اســالمی	گف عل
ــوم	 ــاس	عل ــه	اقتب ــوت	ب ــه	ای	دع ــد	عد ــی	گوی م
انســانی	از	قــرآن	کریــم	مــی	کننــد	دــر	حالــی	کــه	
علــوم	انســانی	تنهــا	بــر	روش	تجربــی	مبتنی	اســت	
وگــزاره	هایــی	کــه	اعتبــار	و	حجيــت	آن	هــا	مبتنی	
ــوم	 ــه	کار	بســتن	دــر	عل ــل	ب ــر	وحــی	اســت،	قاب ب

ــانی	نيســت. انس
وی	دــر	پاســخ	بــه	ایــن	اشــکال	گفــت:	این	شــبهه	
معنــای	پوپــری	علــم	را	مطلــق	کردــه	اســت.	یعنی	
اینکــه	معرفــت	علمــی،	معرفــت	آزمــون	پذیر	باشــد	
ــه	 ــارد	و	آنچ ــود	را	د ــه	خ ــه	روش	مخصــوص	ب ک

آزمــون	نشــده	انــد	را	علــم	نمــی	داننــد.
ــد،	 ــن	باش ــم	ای ــای	عل ــر	معن ــاد:	اگ ــه	د وی	ادام
ــر	ســوال	مــی	رود	چــون	 مســلمان	بودــن	هــم	زی
ــد. کالم	و	اعتقادــات	مــا	معنــای	ديگــری	مــی	یاب
وی	افــزود:	اگــر	شــما	بخواهيــد	نــگاه	قرآنی	داشــته	
باشــيد	از	روش	تجربــی	هــم	اســتفاده	مــی	کنيــد.	
ــط	 ــط	و	فق ــه	فق ــت	ک ــه	نيس ــت	اینگون ــد	گف بای
ــه	 ــد.	اینک ــم	باش ــر،	عل ــون	پذی ــای	آزم ــزاره	ه گ
گفتــه	شــود	گــزاره	هــای	آزمــون	پذیــر	علــم	انــد،	
خــود	یــک	اعتقــاد	اســت	و	بــر	اســاس	یــک	عقيده	

ــذا	خــود	را	نقــض	مــی	کنــد. شــکل	گرفتــه	ل
ــل،	 ــا	وحــی،	نق ــم	ب ــت:	هــر	بحشــی	از	عل وی	گف
عقــل،	تجربــه	و...	مشــخص	مــی	شــود	کــه	تعامل	
هریــک	از	آنهــا	بــا	هــم	بحــث	هــای	بعدــی	را	بــه	

وجــود	مــی	آورد.
ــوم	 ــورد	عل ــر	م ــان	اشــکال	ديگــری	د ــر	بي وی	د
انســانی	اســالمی	گفــت:	اشــکال	ديگــر	مــی	گویــد	
نظریــه	پردــازان	علــوم	انســانی	اســالمی	تصریــح	
کردــه	اند	کــه	مقصودشــان	از	تاکيــد	بر	توليــد	علم،	
بهــره	گيــری	از	آن	دــر	راســتای	تحصيل	اقتدــار	در	
ابعــاد	ملــی	و	تمدنــی	اســت	)العلم	ســلطان(	بــه	این	
ترتيــب	منتقدــان	اشــکال	مــی	کننــد	کــه	دغدغــه	
ایشــان	کســب	قدــرت	اســت	نــه	شــناخت	حقيقت.
پارســانيا	دــر	پاســخ	بــه	ایــن	اشــکال	گفــت:	ایــن	
اشــکال	را	کســی	بيــان	مــی	کنــد	کــه	بــرای	علــم	
ــی	 ــا.	یک ــد	پوزیتيویســت	ه ــل	اســت	مانن ذات	قائ
ــکال	 ــن	اش ــن	چني ــد	ای ــی	توان ــت	نم پراگماتيس
کنــد.	فوکــو	نيــز	نمــی	توانــد	ایــن	چنيــن	اشــکال	
ــم	 ــه	ایــن	اســت	کــه	عل ــل	ب کنــد	چــرا	کــه	او	قائ

ــار	اســت. ــاخته	اقتد برس
وی	ادامــه	دــاد:	یــک	موقــع	فوکویــی	بحــث	مــی	
کنيــم	کــه	هویــت	علــم	بــا	سياســت	گــره	خوردــه	
اســت	و	علــم	از	ارزش	تهــی	شــده	و	ابــزاری	اســت.	
دــر	جهــان	مدــرن،	علم	معنــای	تجربــه	پيدــا	کرده،	
عقالنيــت	ابــزاری	و	معطــوف	بــه	هدــف	بــه	وجــود	
ــه	 ــم	وســيله	تســلط	شــیء	ب ــذا	عل ــه	اســت.	ل آمد

عالــم	مــی	شــود.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت:	علــم	و	قدــرت	هریک	
مفهومــی	وجودــی	اســت.	هــر	چــه	علــم	قــوی	تــر	
ــماء	 ــود.	اس ــی	ش ــر	م ــوی	ت ــم	ق ــرت	ه ــود،	قد ش
ــی	 ــتند	ول ــم	هس ــن	ه ــاً	عي ــی	ذات ــات	اله و	صف

ــد. ــاوت	ان ــاً	متف مفهوم
وی	دــر	پایــان	گفــت:	علــم	دــارای	مراتبــی	اســت.	
حقيقــت	علــم	کــه	علــم	شــهودی	اســت	این	اســت	

کــه	شــما	بــا	معقــول	خــود	متحــد	مــی	شــود.

هشــتمين	نشســت	»آفــاق	انديشــه«	دــر	حســينيۀ	ارشــاد	دــر	تاریــخ	
یکشــنبه	۹۶/2/10	از	ســاعت	1۶	تــا	18	برگــزار	شــد.	در	این	نشســت	
همایــون	همتــی،	اســتاد	دانشــگاه	در	رشــتۀ	اديــان	و	عرفــان	تطبيقی	
دربــارة	افــکار	و	آراء	مارتيــن	لوتــر	و	مکتــب	پروتستانتيســم	و	اصــالح	
دينــی	در	مســيحيت	ســخنرانی	کردنــد	و	گفــت:	ایــن	روزها	ســالگرد	
پنجاهميــن	ســال	تأســيس	حســينيۀ	ارشــاد	اســت	کــه	آن	را	بــه	همۀ	
ــریف	 ــی	ش ــۀ	فرهنگ ــن	مؤسس ــئوالن	ای ــرکاران	و	مس ــت	اند دس
ــات	اســالمی،	 ــۀ	خدم ــر	ارائ ــوارم	د ــم	و	اميد ــک	عــرض	می	کن تبری

فرهنگــی،	و	هنــری	موفــق	باشــند.
وی	گفــت:	بحــث	دربــارة	مارتين	لوتــر	هنوز	هم	بحث	نســبتاً	تــازه	ای	
اســت.	مارتيــن	لوتــر	در	کشــور	ما	اکثراً	دســتمایۀ	سياســت	بازی	شــده	
و	بعضــی	روشــنفکران	پنداشــته	اند	می	تواننــد	ژســت	لوتــری	دــر	برابر	
ــون	 ــی	روحاني ــردهند.	برخ ــت	س ــای	مخالف ــد	و	ند ــت	بگيرن روحاني
عزیــز	هــم	فکــر	می	کننــد	لوتــر	بــه	کلــی	ضــد	ديــن	بودــه	اســت.	
ــز	و	او	را	 ــت	و	خطاآمي ــکات	مثب ــه	ای	اســت	از	ن ــر	مجموع ــر	لوت تفک

بایــد	دــر	تمامتــش	ديــد	نــه	بــه	شــکل	شــبح	آســا	و	ناقص.
همتــی	دــر	ادامــه	مختصــری	از	زندگينامــۀ	لوتر	را	شــرح	دــاد:	لوتر	در	
شــهر	آیزلِبـِـن	زادــه	شــد.	او	تــا	مقطــع	کارشناســی	ارشــد	حقــوق	)بــه	
خواســت	پدــرش	هانــس(	خواند	و	دکتــرای	الهيــات	گرفــت.	او	در	این	
ایــام	ســکوالر	بــود	و	علقــۀ	دينــی	نداشــت.	او	دــر	زمــان	پــاپ	لئــوی	
دهــم	می	زیســت.	لوتــر	دــر	شــهرهای	آیزلبــن،	ماگدبــورگ،	آگدنــاخ،	
ــورت	)تحصيــالت	دانشــگاهی(،	و	 ــل(،	ارف مانســفيلد	)محــل	تحصي
ویتنبــرگ	)دــر	پایان	عمــر(	زیســت	و	اســتاد	دانشــگاه	ویتنبرگ	شــد.
همتــی	تصریــح	کــرد:	روزی	دــر	خــارج	از	شــهر	دــر	راه	مــی	رفت	که	
ــن	 ــجده	روی	زمي ــت	س ــه	حال ــت	و	ب ــش	را	گرف ــه	ای	جلوی صاعق
ــول	 ــم	)س((	ق ــاب	حضــرت	مری ــنت	»آن«	)از	الق ــت:	َس ــاد	و	گف افت
ــان	 ــه	راهب مــی	دهــم	کــه	راهــب	شــوم!		ســپس	متحــول	شــد	و	ب
ــه	 ــت	ب ــت	و	رهباني ــغول	ریاض ــت	و	مش ــار(	پيوس ــتينی	)ِفرای آگوس
ــب	 ــت	مذه ــی	خواس ــه	م ــر	ن ــد.	لوت ــت«	ش ــک	»پِریس ــوان	ی عن
ــد	 ــالب	کن ــت	انق ــی	خواس ــه	م ــد	ن ــيحيت	بيفزای ــه	مس ــی	ب جديد
نــه	بــا	کاتوليسيســم	و	واتيــکان	دربيفتــد	همــۀ	اینهــا	مــوج	ســواری	
ــورم«	)اصــالح(	و	 ــو	واژة	»رف ــارش	د ــر	آث ــی	د ــود.	او	حت ــی	ب و	اتفاق

ــت. ــه	اس ــه	کار	نبرد ــم«	را	ب »پروتستانتيس
وی	افــزود:	دــر	زمــان	ریاضــت	لوتــر	متوّجــه	شــد	بخشــی	از	بندهــای	
ــای	۹5	 ــرانجام	تزه ــه	شــده	اســت.	او	س ــد	فهميد ــس	ب ــاب	مقد کت
گانــه	خــود	را	دــر	ایــن	زمينه	نوشــت	و	بر	ســر	دــر	کليســای	ویتنبرگ	
آویخــت	و	بعدــاً	بــرای	واتيــکان	ارســال	کــرد.	لوتر	دــر	بندهــای	پایانی	
تزهــای	۹5گانــۀ خــود، اتوریتــه و معصوميــت )Infallibility( پاپ 
  »Dogma« را رد کــرد و گفــت پــاپ حق تفســير کتــاب مقدــس و
ــاپ  ــژة پ ــاری و وی ــوق انحص ــه از حق ــيحی )ک ــد مس ــی عقای یعن
ــا و  ــی« کليس ــت فروش ــارد و »بهش ــت( را ند ــيحيت اس ــر مس د
اشــرافی گری کشيشــان را مذمــت کــرد و خواســتار پایــان دادــن به 
آن شــد. لوتــر شــهرت و محبوبيــت یافــت و شــاهزاده های آلمــان 
ــزار  ــا برگ ــن او و کليس ــره بي ــن مناظ ــد. چندي ــت کردن از او حمای
شــد. پــاپ دســتور بــه دســتگيری و قتــل او دــاد. نهایتــًا لوتــر بــا 
کمــک دوســتان پرنفــوذش بــه قلعــۀ »وارتبــورگ« گریخــت، بــا 
شــاگردش کاتریــن فــون بــارا ازدــواج کــرد و کتــاب مقدــس را برای 
اوليــن بار دــر قــرن 11 ميالدی بــه آلمانــی ترجمــه کــرد. او 54 کتاب 
دــارد. کتاب هــای«Here I Stand« )مــن	اینجــا	مــی	ایســتم(	دو	
»کاتشيســم)آموزش	نامــه(«	بــود.	لوتــر	تنهــا	بــرای	کتــاب	مقدــس	
حجّيــت	قائــل	بــود	و	مصلــوب	شــدن	عيســی	را	مهــم	تریــن	واقعه	در	

ــت. ــيحيت	می	دانس مس
ــراض	و	 ــر	اعت ــا	ب ــم	ابتد ــش	پروتستانتيس ــرد:	جنب ــاره	ک ــی	اش همت
ــد	و	 ــالق	می	ش ــزی	اط ــت	مرک ــه	حکوم ــاهزادگان	ب ــت	ش پروتس
ــل	 ــای	»عاد ــت.	ســپس	آموزه	ه ــق	گرف ــر	تعل ــه	حرکــت	لوت ــد	ب بع
شــمردگی«،	»آمرزیدگــی«،	»گنــاه	اوليــه«،		»تعریــف	ایمان	بــه	اميد	
و	اعتمــاد«	و	»اصــل	دــو	شمشــير«	را	توضيــح	دادنــد.	بددهنــی	لوتر	و	
جوک	هــای	او	دــر	زبــان	آلمانــی	مشــهور	اســت	از	خطاهــای	بــزرگ	او	
مــی	تــوان	بــه	توهيــن	بــه	قــرآن	کریــم	و	پيامبــر	گرامی	اســالم	)ص(	
دــر	مقدمــۀ	ترجمــه	اش	از	کتــاب	مقدــس	اشــاره	کــرد.	پيامبــری	کــه	
تاریــخ	بــه	امانتدــاری،	پاکــی	و	صداقــت	او	گواهــی	می	دهــد	و	امــروزه	
ــا	 ایــن	همــه	پيــرو	دــر	سراســر	جهــان	دــارد.	لوتــر	پــس	از	تبانــی	ب
شــاهزادگان	آلمانــی	دســتور	بــه	کشــتار	دهقانانی	دــاد	که	بــه	افزایش	

ماليــات	اعتــراض	داشــتند.	

همایون همتی:

لوتر در کشور ما اغلب دستمایه سیاست بازی شده است
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ســارا	شــریعتی	دــر	سلســله	نشســت	های	»عصــر	علــوم	انســانی«	
ــرف	الدين	 ــانی	ش ــوم	انس ــی	عل ــتان	تخصص ــت	دبيرس ــه	هم ب
برگــزار	می	شــود	بــه	پرســش	»چــرا	بایــد	علــوم	انســانی	

ــت.		 ــم؟«	پرداخ بخواني
بــه	گــزارش	خبرگــزاری	مهــر،	»چــرا	بایــد	علــوم	انســانی	
بخوانيــم؟«؛	ایــن،	عنــوان	پرسشــی	بــود	کــه	ســارا	شــریعتی،	عضو	
هيــات	علمی	دانشــگاه	تهــران،	دوشــنبه،	یازدهــم	ارديبهشــت	ماه،	
ــوم	 ــای	»عصــر	عل ــن	نشســت	از	سلســله	نشســت	ه ــر	پنجمي د

ــت. ــخ	گف ــه	آن	پاس ــانی«	ب انس
شــریعتی	دــر	بدــو	ســخن	خــود	روشــن	کــرد	وقتــی	از	»خواندــن	
علــوم	انســانی«	حــرف	مــی	زنــد،	فراتــر	از	»تحصيــل	رشــته	های	
ــن	 ــریعتی	از	»خواند ــور	ش ــارد.	منظ ــر	د ــانی«	را	مدنظ ــوم	انس عل
علــوم	انســانی«،	»مطالعــه	و	آگاهــی	نســبت	بــه	دانــش	انســانی	و	

ــود. اجتماعــی«	ب
ســارا	شــریعتی	بــا	ایــن	مقدمــه،	پاســخ	خــود	را	منــوط	بــه	تشــریح	
دــو	کارکرد	شــناختی	این	علــوم	از	نظــر	بورديــو	دانســت.	وی	که	از	
منظــر	»طبــع«	علــوم	انســانی	ســخن	مــی	گفــت،	»نقــد«	را	اولين	
خصلــت	ذاتــی	علــوم	انســانی	خوانــد	که	به	فــرد	ایــن	امــکان	را	می	

ــا	فاصله	گيــری	از	مســئله	و	 ــا	ب دهــد	ت
موضــوع	مــورد	مطالعــه،	بــه	ســنجش	
آن	چــه	ميــراث	و	تبــار	اوســت	بپردازد.	
ــی«	را	 ــه	انتقاد ــن	»فاصل ــریعتی	ای ش
کــه	منجــر	بــه	نقــد	مــی	شــود	اوليــن	
ــق	 ــرد	از	طری ــه	ف ــت	ک ــزاری	دانس اب
خواندــن	علــوم	انســانی	بــه	آن	مجهــز	

مــی	شــود.
ــم	 ــزار،	توه ــن	اب ــر	ای ــوی	ديگ از	س
همــه	چيــز	دانــی	بــه	وجــود	مــی	آورد	

ــوم	 ــن	عل ــته	ی	خواند ــا	ناخواس ــته	ی ــای	خواس ــزء	پيامده ــه	ج ک
انســانی	اســت؛	شــریعتی	توضيــح	دــاد	کــه	بورديــو	بــرای	رفــع	این	
مســئله،	از	دوميــن	ابــزار	یعنی	»بازانديشــی	یــا	بازتابندگی«	ســخن	

ــد. ــی	گوی م
از	نظــر	بورديــو	»بازانديشــیِ«	ناشــی	از	خواندــن	علوم	انســانی،	این	
آگاهــی	را	بــه	فــرد	می	دهــد	کــه	خــود	را	دــر	ميــان	عناصــری	کــه	
ــه	ســنجش	 ــق	ب ــن	طری ــد	و	از	ای ــد،	ببين ــرار	می	ده ــد	ق ــورد	نق م

خــود	نيــز	بپردــازد.

ــرش	را	 ــن	نگ ــرد	ای ــه	ف ــی«	ب ــاد	»بازانديش ــح	د ــریعتی	توضي ش
ــه	ای	 ــه		همــان	زمين ــز	محصــول	و	تربيــت	یافت می	دهــد	کــه	او	ني
اســت	کــه	مــورد	نقد	قــرار	دادــه	اســت.	بورديــو	بــرای	توضيــح	این	
بيــان،	از	اصطــالح	»همدســتی«	اســتفاده	مــی	کنــد؛	بــه	ایــن	معنا	
کــه	موضوعــات	و	نظــم	مــورد	نقــد	فــرد،	جــز	از	طریــق	همدســتی	

عناصــری	دــر	وجــود	فــرد،	اتفــاق	نمــی	افتنــد.
گفتنــی	اســت	سلســله	نشســت	های	»عصــر	علــوم	انســانی«	بــه	
همــت	دبيرســتان	تخصصــی	علــوم	انســانی	شــرف	الدين	برگــزار	

می	شــود.

سارا شریعتی تشریح کرد؛

چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟

ــوان	 ــا	عن ــاق	ب ــه	آف ــای	مدرس ــه	از	درس	گفتاره ــومين	هفت س
»طيف	بندــی	حــوزه	دــر	نســبت	بــا	علــوم	انســانی2«	بــا	همــت	
مؤسســه	آفــاق	حکمــت	و	همــکاری	دفتــر	تبليغــات	اســالمی	با	
ســخنرانی	آیــت	اهلل	ســيد	محمدمهدــی	ميرباقــری	بــا	موضــوع	
»تحــول	دــر	روش؛	راه	تحــول	در	علوم	انســانی«	در	پژوهشــگاه	

علــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	قــم	برگــزار	شــد.
آیــت	اهلل	ميرباقــری	دــر	ابتدــا	مهم	تریــن	محــور	مــورد	بحــث	را	
پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	عنــوان	کــرد	کــه	چــه	نســبتی	بایســته	
ــان	وحــی	و	قــوای	فاهمــه	ایجــاد	شــود؟	وی	متذکــر	 اســت	مي
شــد	نظریــات	و	رویکردهــای	متعددــی	دــر	پاســخ	به	این	ســؤال	
وجــود	دــارد	کــه	دــر	هر	کدــام	بایــد	فرآینــد	فهــم	و	نســبت	آن	با	

وحــی	و	نقــش	وحــی	دــر	دــاوری	صحــت	آن	تبييــن	گردد.
وی	افــزود:	یکــی	از	نظریــات	رایــج	دــر	ایــن	زمينــه	ایــن	اســت	
کــه	دــر	حــوزه	فهــم،	مــی	توانيــم	بــه	شــهودی	مســتقل	از	وحی	
برســيم	کــه	ممکــن	اســت	حــق	و	صدــق	باشــد	و	مــی		توانيــم	
مبتنــی	بــر	آن،	دانــش	نظــری	بــا	عنــوان	عرفــان	نظــری	توليــد	
ــی	 ــل	توانای ــد	اســت	عق ــات	معتق ــر	از	نظری ــم.	یکــی	ديگ کني
دــرک	مســتقل	را	دــارد	و	می		تواند	دســتگاه	فلســفی	ایجــاد	کند	
و	از	جهــان	هســتی	تحليــل	فلســفی	ارائه	دهــد	و	در	ایــن	تحليل	
ــه	وحــی	 ــازی	ب ــا	واقــع	باشــد،	ني ــق	ب کــه	ممکــن	اســت	مطاب
ندــارد.	نظریــه	ديگــر	ایــن	اســت	کــه	دــر	حــوزه	دانــش	تجربی	
ــت	 ــی	دس ــه	گزاره	های ــی	ب ــتقل	از	وح ــم	مس ــی		تواني ــم	م ه

یابيــم	کــه	صحــت	آنهــا	متوقــف	بــر	وحــی	نيســت.
ميرباقــری	ادامــه	دــاد:	بــر	اســاس	این	ســه	نظریــه	بيــن	معرفت		
هــای	مختلف	نســبت	تباین	وجــود	دارد.	فلســفه،	عرفــان	و	وحی	
هــر	کدــام	راه	مســتقلی	هســتند	و	نمــی	تــوان	دــر	تفســير	یکــی	
ــت	 ــنجش	صح ــام	راه	س ــر	کد ــت.	ه ــک	گرف ــری	کم از	ديگ
ــه	 ــه	ایــن	نظریــه	مــی		توانيــم	ب خــود	را	دــارد	کــه	از	قائليــن	ب
ــد	اســت	 ــه	معتق ــاًل	عالم ــم.	مث ــی	اشــاره	کني ــه	طباطبای عالم

بــرای	فهــم	و	تفســير	قــرآن	مــی		توانيــم	از	قــرآن	بــه	صــورت	
مســتقل	از	بقيــه	دســتگاه		هــای	معرفتــی	بهــره	ببریــم.	یکــی	
ديگــر	از	قائليــن	بــه	نظریــه	فهــم	مســتقل	از	وحی،	شــهيد	صدر	
اســت	کــه	روش	علــوم	تجربــی	را	مــورد	دقــت	قــرار	مــی		دهــد	
ــاالت	 ــاب	احتم ــاس	حس ــر	اس ــای	آن	را	ب ــزاره		ه و	صحــت	گ

مدلــل	مــی		کنــد.
براســاس	ایــن	ســه	رویکــرد،	علــوم	تجربــی	یــا	فلســفه	و	عرفان	
از	وحــی	جدــا	هســتند	و	گاهــی	چالــش	در	نتيجــه	علــوم	تجربی	
یــا	فلســفه	یــا	عرفــان	بــا	وحــی	پيدــا	مــی		شــود.	مثــاًل	مــا	دــر	
حکمــت	متعاليــه	نمــی	توانيــم	معــاد	جســمانی	را	اثبــات	کنيــم	
امــا	دــر	متــون	اســالمی	و	وحــی،	معــاد	جســمانی	یــک	مســئله	
کامــاًل	قطعــی	اســت	کــه	بــا	ایــن	توصيــف	تعــارض	بيــن	عقــل	
و	نقــل	پيــش	مــی		آیــد.	اساســاً	وصــف	تعــارض	بــه	ایــن	دليــل	
اســت	کــه	مــا	نســبت	علــوم	عقلــی	و	وحــی	را	هم	عــرض	مــی		

دانيــم؛	بــه	هميــن	دليــل	دــر	پــی	حــل	تعــارض	برمــی		آیيم!
عضــو	مجلس	خبــرگان	رهبــری	دــر	ادامه	به	دــو	رویکــرد	ديگر	
اشــاره	کردــه	و	گفــت:	رویکــرد	ديگــر	دــر	نســبت	بيــن	ديــن	و	
علــوم	معتقــد	اســت	تبایــن	بيــن	علــم	و	ديــن	وجــود	دــارد.	دين	
بــه	چيــزی	مــی		پردــازد	کــه	علــوم	بــه	آن	نمــی		پردــازد	و	دين	
زبــان	خاصــی	دــارد	کــه	بــا	زبــان	علــم	و	فلســفه	متفاوت	اســت.	
درواقــع،	دــر	ایــن	رویکــرد	ديــن	یــک	حــوزه	حداقلــی	را	دــر	بــر	
مــی		گيــرد	کــه	زبان	خــاص	و	اغــراض	خــاص	خــود	را	دــارد.	در	

ایــن	نــگاه	بــه	دنبــال	دــاوری	علم	دــر	مــورد	دين	نيســتيم!
رویکــرد	ديگــر	دــر	نســبت	ديــن	و	علــوم	ایــن	اســت	کــه	اصــاًل	
ــد	 ــوم	بشــری	را	بســنجيم	و	بای ــن	وحــی	و	عل ــد	نســبت	بي نبای
معرفت	مــان	نســبت	بــه	وحــی	با	ســایر	معــارف	ســنجيده	شــود.	
بــه	عبارتــی،	علــوم	نقلــی،	معرفــت		هــای	بشــری	نســبت	بــه	
ــریعت	 ــک	ش ــط	تئوری ــض	و	بس ــه	قب ــتند	و	نظری ــی	هس وح
مدعــی	هميــن	رویکــرد	اســت.	دــر	ایــن	رویکــرد	معرفــت		های	

ــد	 ــه	بای ــتند،	بلک ــرض	هس ــری	هم	ع ــارف	بش ــا	مع ــی	ب دين
معرفــت	دينــی	حــول	معرفــت	بشــری	ســامان	دهــی	شــود.

ــيد	 ــتادش	س ــه	اس ــن	نظری ــر	تبيي ــی	د ــم	دين ــاز	عل نظریه	پرد
منيرالديــن	حســينی	گفــت:	دــر	تعامــل	بيــن	وحــی	و	علــوم	باید	
ــل	 ــی	تحلي ــارف	وحيان ــر	مع ــی	ب ــی	را	مبتن ــای	علم ــزاره		ه گ
کنيــم.	علــم	مبانــی	ای	دــارد	کــه	دــر	همــان	علــم	جــاری	مــی		
ــم	و	 ــن	بگيری ــی	را	از	دي ــد	مبان ــم	بای ــرای	اصــالح	عل شــود	و	ب
دــر	حــوزه	علــم،	جریــان	بدهيــم	تــا	علــم	دينــی	توليــد	و	گــزاره		

ــود. ــا	اصــالح	ش ه
دــر	مقابل،	برخــی	معتقدنــد	باید	فلســفه	اســالمی	زایش	داشــته	
باشــد	تــا	فلســفه		هــای	مضــاف	حاصــل	شــود	و	ما	بایــد	آنهــا	را	
دــر	علــوم	جــاری	کنيــم	تــا	علــم	دينــی	بــه	وجــود	آیــد	کــه	خود	
ایــن	محــل	اشــکال	اســت!	بلکــه	مــا	معتقديــم	نظــام	مســائل	
ــار	انســان	 ــم	اختي ــا	معتقدي ــه	شــود.	م ــن	گرفت ــد	از	دي هــم	بای
دــر	کيفيــت	فهــم	او	موثــر	اســت؛	یعنــی	فــرد	مــی		توانــد	یــک	
جریــان	را	مؤمنانــه	بفهمــد	و	می		توانــد	همــان	را	ملحدانه	بفهمد	
و	ایــن	دــو	فهــم	کامــاًل	متفــاوت	اســت.	دــر	ایــن	نــگاه	جهــت		
گيــری	و	اخــالق	فــرد	و	دــر	واقع	اختيــار	فــرد،	در	فهــم	او	دخيل	
اســت	و	حــال	اینکه	مــا	مقابل	ایــن	نــگاه	را	در	منطق	ارســطویی	
مــی		بينيــم.	حتی	دــر	علــم	اصول	هــم	مــا	پــای	اختيار	را	وســط	
نمــی		کشــيم.	البتــه	اینجــا	منظور	اطــالق	دــر	اختيار	نيســت	که	
بــه	انــکار	واقعيــت	بيانجامــد.	یک	پایــگاه	تفاهــم	عمومــی	وجود	
دــارد	کــه	همــه	انســان	هــا	دــر	آن	فاعــل	تبعــی	هســتند.	از	آغاز	
تــا	مرحلــه		ای	از	فهــم،	مــا	فاعــل	تبعــی	و	تابــع	یــک	سلســله	
مشــيت		هــای	الهــی	هســتيم	کــه	بــر	مــا	حاکــم	هســتند.	ولــی	
از	یــک	مرحلــه	بــه	بعــد،	اختيــار	اثرگذارتــر	مــی		شــود	و	هرچــه	
مســئله	پيچيدــه		تــر	مــی		شــود	اختيــار	جدــی		تــر	اســت؛	حتــی	
گاهــی	اختيــار	در	ادــراکات	حســی	مــا	دخيل	اســت.	دــر	فهم	ما	
مجموعــه		ای	از	عوامــل	حضــور	دارنــد	کــه	حــس	مــا	جدــای	از	
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عقــل	و	حــاالت	روحــی	مــا	نيســت.
ــه	کــرد:	انســان	جهــان	را	 ــه	اضاف ــر	ادام ــری	د ــت	اهلل	ميرباق آی
ــن	 ــد	و	محوری	تری ــار	می	فهم ــام	اختي ــک	نظ ــوب	ی ــر	چارچ د
ــه	 ــبت	ب ــری	نس ــاب	جهت	گي ــان،	انتخ ــار	انس ــاب	و	اختي انتخ
موضــوع	پرســتش	اســت.	ایــن	انتخــاب	دــر	فراینــد	فهــم	حضور	
ــار	 ــام	اختي ــک	نظ ــرون	ی ــر	د ــار	انســان	د ــد.	اختي ــا	می	کن پيد
ــار	تاریخــی؛	 اجتماعــی	عمــل	می	کنــد	و	دــر	یــک	مســير	اختي
یعنــی	بعضــی	فهم	هــا	مربــوط	بــه	مرحلــه	تاریخــی	خاصــی	از	

ــی	بشــر	هســتند. ــات	اجتماع حي
اختيــار	انســان	دــر	مراتــب	مختلــف	فهــم	می	توانــد	متولــی	بــه	
وحــی	باشــد	یــا	نباشــد.	بنابرایــن،	دــر	همــه	عرصه	هــای	فهــم	
می	توانــد	متولــی	بــه	ديــن	عمــل	کنــد	یــا	نکنــد.	اگــر	عملکــرد	
معرفتــی	انســان	دينــی	شــود،	فهــم	او	نيــز	دينــی	می	شــود.	ایــن	
فهــم	ممکــن	اســت	دــر	حــوزه	علــوم	نظــری	یــا	علــوم	تجربــی	

باشــد.
وی	افــزود:	فهم	هــای	انســان	بریدــه	از	یکديگــر	نيســتند	و	یــک	
نظــام	معرفتــی	مرتبــط	بــا	هــم	شــکل	می	دهنــد.	بعضــی	اوقات	
ــود.	 ــل	نمی	ش ــم	حاص ــند،	فه ــی	نباش ــای	اجتماع ــا	اراده	ه ت
عقالنيــت	تاریخــی	و	اجتماعــی	بشــر	هــم	یــا	مســتقل	از	وحــی	
ــی	 ــوم	دين ــه	عل ــرای	دســت	یابی	ب ــه.	ب ــا	ن ــرد	ی ــکل	می	گي ش
ــن	را	 ــه	دي ــی	ب ــکان	تول ــم	کــه	ام ــزاری	را	درســت	کني ــد	اب بای
دــر	قــوای	فعالــه	فاهمــه	انســان،	اعــم	از	فهــم	روحــی،	عقلــی	و	
حســی	و	اعــم	از	فهــم	فردــی	و	اجتماعــی،	فراهــم	کنــد.	موضوع	
ــوان	 ــا	چــه	روشــی	می	ت ــن	اســت	کــه	ب ــم	دينــی	ای ــی	عل اصل
عقالنيــت	اجتماعــی	را	تســليم	بــه	وحــی	کرد؟چگونه	ایمــان	در	

ــف	فهــم	اجتماعــی	جــاری	می	شــود؟ ســطوح			مختل
دــر	این	رویکــرد	بــرای	ادــارک	صحت	مســتقل	از	وحــی	قائل	
ــا	 ــع	پيد ــا	واق ــد	نســبتی	ب نيســتيم.	همان	طــور	کــه	فهــم	بای
ــد.	 ــرار	کن ــد	برق ــا	پرســتش	خداون ــد	نســبتی	هــم	ب ــد،	بای کن
ــن،	 ــد.	بنابرای ــا	کن ــی	پيد ــا	کارآمد ــز	ب ــد	نســبتی	ني ــم	بای فه
معيــار	صحــت	دــر	فهــم،	حتــی	دــر	علــوم	تجربــی،	هــم	بــه	

کارآمدــی	دــر	جهــت	قــرب	و	هــم	تناســب	بــا	واقــع	و	هــم	بــه	
تبعيــت	از	وحــی	برمی	گردــد.	اگــر	انســان	دــر	مســير	اختيــار	
ــت	نکــرد،	حاصــل	 ــش،	از	وحــی	تبعي ــد	دان ــرای	تولي خــود	ب
ــا	واقــع	 ــح	نيســت،	کمااینکــه	اگــر	نســبتی	ب دانــش	او	صحي
ــارد.	 ــت	ند ــت	و	حجي ــح	نيس ــت	صحي ــی	نداش ــا	کارآمد و	ی
ــه	اکتشــاف،	 ــت	و	ن ــن	دســتگاه،	منطــق	حجي ــر	اســاس	ای ب
اصلی	تریــن	منطــق	می	شــود.	اصلی	تریــن	ســؤالی	کــه	
پيــش	روی	فهــم	قــرار	می	گيــرد	ایــن	اســت	کــه	مــن	
چگونــه	جهــان	را	بفهمــم	کــه	ایــن	فهــم	دــر	مقــام	پرســتش	
ــی	 ــت	قاعده	مند ــن	اس ــه	ممک ــد.	البت ــت	باش ــد	حج خداون
دــر	تبعيــت	از	وحــی	دــر	حــوزه	علــوم	عقلــی	بــا	علــوم	نقلــی	

ــارد. ــه	اشــکالی	ند ــاوت	باشــد	ک متف
ریيــس	فرهنگســتان	علــوم	اســالمی	ادامه	دــاد:	اگر	شــما	دنبال	
ــع	 ــاف	واق ــه	اکتش ــما	را	ب ــه	ش ــی	ک ــتيد،	منطق ــاف	هس اکتش
ــر	 ــا	اگ ــت،	ام ــع	اس ــاف	واق ــار	اکتش ــط	عهده	د ــاند،	فق می	رس
شــما	دنبــال	تبعيــت	از	خداونــد	دــر	فهــم	هســتيد،	روش	شــما	
بایــد	به	گونــه	ای	باشــد	کــه	فهــم	مؤمنانــه	را	ممکــن	کنــد.	دــر	
ایــن	روش،	حــس	و	عقــل	تعطيــل	نمی	شــود.	همــه	علــوم	نيــز	
نقلــی	نمی	شــود،	بلکــه	رفتــار	حســی	و	عقلــی	دــر	فهــم	جهــان،	
ــد	 ــود،	قاعده	من ــع	ش ــن	واق ــت	از	دي ــه	تبعي ــه	ای	ک ــه	گون ب
می	شــود.	نمی	خواهيــم	علــوم	تجربــی	را	توقيفــی	کنيــم،	بلکــه	
می	خواهيــم	بــه	حجــت	برســانيم.	مثــاًل	نمی	خواهيــم	بگویيــم	
ــا	هــم	 ــد،	م ــی	اســتفاده	می	کردن ــط	از	مرکب	های ــا	فق ــر	انبي اگ

ــم.	 ــتفاده	کني ــا	اس ــان	مرکب	ه ــد	از	هم بای
وی	ادامــه	دــاد:	همــه	مســئلۀ	علــم	دينــی،	تبعيــت	عقالنيــت	از	
وحــی	اســت.	منتهــا	بعضی	هــا	ایــن	را	دــر	حــوزه	محدــود	علــوم	
انســانی	درنظــر	می	گيرنــد	و	راه	آن	را	ایــن	می	داننــد	کــه	
گزاره	هــا	تعارضــی	بــا	گزاره	هــای	دينــی	نداشــته	باشــد	و	مبانــی	
آن	متنافــی	بــا	مبانــی	دينــی	نباشــد	و	یــا	مســئله	علــم	از	ديــن	
اســتنباط	شــود.	ولــی	نظــر	مــا	این	اســت	کــه	دامنــه	علــم	دينی	
گســترده	تر	اســت،	اختصــاص	بــه	علــوم	انســانی	ندــارد	و	علــوم	

تجربــی	و	حتــی	علــوم	عقلــی	و	علــوم	شــهودی	را	دربرمی	گيرد.	
ســپس	اینهــا	بایــد	بــا	هــم	هماهنــگ	شــوند.	وقتــی	می	خواهيم	
ــای	آن	 ــم،	ورودی	ه ــزی	کني ــالمی	برنامه	ری ــه	اس ــرای	جامع ب
ــه	منظومــه	و	روشــی	 ــاز	ب ــد	هماهنــگ	باشــند.	بنابرایــن،	ني بای
داریــد	کــه	امــکان	فهــم	منســجم	و	هماهنــگ	دــر	حــوزه	علوم	
اســتنباطی	و	علــوم	تجربــی	و	دــر	حــوزه	برنامه	ریــزی	بــه	شــما	

ــد. بده
آیــت	اهلل	ميرباقــری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	دــر	ایــن	نــگاه	تلقــی	
از	ديــن	هــم	عــوض	می	شــود،	افــزود:	ديــن	دــر	اینجــا	صرفــًا	
سلســله	ای	از	گزاره	هــا	نيســت	کــه	در	نســبت	بيــن	علــم	و	دين،	
نســبت	بيــن	گزاره	هــا	بيــان	شــود.	نــه	علــم	یک	سلســله	گــزاره	
اســت	و	نــه	ديــن.	علــم	عملکــرد	اختيار	انســان	دــر	توليــد	دانش	
اســت.	ديــن	هــم	جریــان	الوهيــت	حضــرت	حــق	اســت	و	دــر	

یــک	مرتبــه	ای	جریــان	والیــت	خداونــد	متعــال	اســت.
ریيــس	فرهنگســتان	علــوم	اســالمی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	دــر	
جریــان	توليــد	علــم	دينــی،	هــم	فرهنــگ	وجــود	دــارد	و	هــم	
ــد	خــاص	روشــی	 ــه	قواع ــد	زیرســاختی	ک فلســفه	و	هــم	قواع
اســت،	ادامــه	دــاد:	بــر	اســاس	ایــن	نــگاه،	اگــر	کســی	قائــل	بــه	
نســبيت	دــر	علم	شــد،	بــه	ایــن	معنا	کــه	درجــات	علمکــرد	اراده	
انســان	دــر	فهــم	او	از	جهــان	تأثيــر	می	گــذارد،	دــر	عيــن	حــال	
قائــل	بــه	یک	سلســله	قواعــد	ثابــت	دــر	عالم	اســت	که	بایــد	آن	
را	فهميــد.	یــک	سلســله	قوانيــن	هســت	کــه	اصــاًل	ارادــه	مــا	در	
آن	دخيــل	نيســت	و	تابــع	اراده	هــای	ديگــری	ایجاد	می	شــوند	و	
تحــت	تســخير	مــا	قــرار	نمی	گيرنــد.	ولــی	یک	سلســله	قوانيــن	
ــا	فردــی	انســان	اســت.	 هســت	کــه	ظهــور	ارادــه	اجتماعــی	ی
ــن	 ــه	ای ــت،	ب ــار	ماس ــع	اختي ــم،	تاب ــود	فه ــه	می	ش ــه	گفت اینک
معنــا	نيســت	کــه	عالــم	قانونمنــد	نيســت	و	مــا	تابــع	اختيــار	خود	
هرطــور	بخواهيــم	بــرای	عالــم	قانــون	فــرض	می	کنيــم.	قواعــد	
واقعی	انــد،	ولــی	تفســيرها	از	آن	متفــاوت	اســت.	اختيــارات	
ــان	 ــر	انس ــان	و	کف ــاوت	ایم ــات	متف ــع	درج ــه	تاب ــاوت	ک متف

ــد.		 ــاوت	می	فهمن ــان	را	متف ــتند،	جه هس

ــزارش گــــ
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ــر	 ــفه	چيســت؟«	هایدگ ــاله	»فلس ــون	رس ــو	پيرام نشســت	گفتگ
صبــح	روز	ســه	شــنبه	12	ارديبهشــت	در	دانشــکده	ادبيــات	و	علوم	
انســانی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	گرديــد.	دــر	ایــن	نشســت	کــه	به	
همــت	مرکــز	ســپهر	انديشــه	جهــاد	دانشــگاهی	و	انجمــن	علمی	-	
دانشــجویی	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	گرديــد،	اســاتيد	گروه	

فلســفه	دانشــگاه	تهــران	بــه	ســخنرانی	پرداختند.
دــر	ابتدــای	نشســت	محمدرضــا	بهشــتی	بــا	اشــاره	بــه	این	کــه	هر	
پرسشــی	پرســش	حقيقــی	نيســت	عنــوان	کــرد:	ســرآغاز	فلســفه	
ــی	 ــر	پرسش ــرآغاز	ه ــد	س ــت	بگویي ــن	اس ــت.	ممک ــرت	اس حي
حيــرت	اســت.	اما	پرســش	حقيقــی	متأثــر	از	حيــرت	حقيقی	اســت.	
ــود.	 ــی	ش ــوب	م ــفه	محس ــرای	فلس ــه	ب ــرآغاز	و	آرخ ــرت،	س حي
آرخــه	دــر	زبــان	یونانــی	بــه	معنــای	آغــاز	کردــن	اســت.	دــر	درجه	
ــی.	امــا	ایــن	ســرآغاز	 اول	ســرآغاز	زمانــی	و	ســپس	ســرآغاز	مکان
بــا	ادامــه	مســير	ارتبــاط	دــارد	و	باعــث	می	شــود	ایــن	چيــز	همانی	
ــه	 ــرآغاز	نيســت	بلک ــا	س ــه	تنه ــن	آرخ ــه	هســت.	بنابرای باشــد	ک
اصــل	حاکــم	بــر	شــیء	نيــز	هســت.	ایــن	تحليــل	هایدگــر	از	نظــر	
اتيمولوژیســت	هــا	نيــز	مــورد	تأیيــد	قــرار	گرفتــه	اســت.	آرخــه،	آن	
بــه	آن	مــالزم	بــا	فلســفه	اســت	و	فلســفه	تــا	زمانــی	کــه	فلســفه	

اســت	ایــن	آرخــه	را	بــا	خــود	همــراه	دــارد.
وی	افــزود:	دــر	عصــر	جديــد	ديگــر	ســرآغاز،	حيــرت	نيســت	بلکــه	
شــک	اســت	و	انتهایــش	رســيدن	بــه	یقيــن	از	طــرف	فــرد	ســؤال	
کنندــه	اســت	و	ایــن	خيلــی	بــا	رویکردــی	کــه	حيــرت	را	اصــل	می	

دانــد	متفــاوت	اســت.
ــن	 ــن	بود ــه	نشــاط	آفری ــا	اشــاره	ب ــاری	ب ــه	حســين	غف ــر	ادام د
پرســش،	حيــرت	و	تفکر	فلســفی	اظهــار	داشــت:	حيرت	بــه	معنای	
ســرگرمی	نيســت	بلکــه	بــه	معنــای	داشــتن	ديدــی	فراتــر	از	ديــد	

ــه	مســائل	اســت. ــاوت	ب ــی	تف ــی	و	ب معمول
ــه	 ــاًل	وقتــی	ب وی	افــزود:	دــر	ذات	علــم	حيــرت	وجــود	ندــارد.	مث
کشــف	قوانيــن	طبيعــی	و	فيزیکــی	مــی	پردازیــم	حيــرت	دــر	آن	
وجــود	ندــارد.	ماهيــت	حيــرت،	عقلــی	اســت	و	نــه	حســی.	زمانــی	
ــه	 ــات	چ ــم	ورای	محسوس ــم	بداني ــی	خواهي ــا	م ــه	م ــت	ک اس
ــر	رویــم	و	 ــه	فرات چيزهایــی	وجــود	دــارد.	حــال	اگــر	از	ایــن	مرحل
ــرت	 ــن	حي ــت	ديگــر	ای ــا	حاصــل	شــود	آن	وق ــرای	م شــهودی	ب

ــد	شــد. بســيار	بيشــتر	خواه

غفــاری	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	فلســفه	حکــم	زادــگاه	و	خواســتگاه	
ــوم	 ــات	و	عل ــام	ادبي ــد	ن ــزود:	نبای ــارد	اف ــوم	انســانی	را	د ــرای	عل ب
انســانی	بــرای	ایــن	دانشــکده	انتخــاب	مــی	شــد.	چــون	ارتباطــی	
ميــان	ایــن	هــا	نيســت.	بلکــه	بایــد	نــام	فلســفه	و	علــوم	انســانی	را	
قــرار	دهيــم.	ارتبــاط	تنگاتنــگ	و	مهمــی	ميــان	فلســفه	بــا	ســایر	
علــوم	انســانی	اســت	کــه	بایــد	بيــش	از	پيــش	بــه	آن	توجــه	کنيم.	
ــه	 امــا	متأســفانه	ديدــه	نمــی	شــود	کــه	از	ســایر	علــوم	انســانی	ب
ــوم	 ــن	رشــته	کــه	ســرآغاز	ســایر	عل ــا	ای فلســفه	رجــوع	شــود	و	ب

ــرد. انســانی	اســت	فعاليــت	هــای	مشــترک	صــورت	گي
وی	دــر	ادامه	بــا	پرداختــن	به	رســاله	هایدگر	عنــوان	کــرد:	هایدگر	
ــل	 ــا	فلســفه	ممکــن	نيســت.	مث ــف	فلســفه	ب ــد	اســت	تعری معتق
تعریــف	عقــل	بــا	عقــل.	همــه	ایــن	هــا	دــور	اســت.	هایدگــر	معتقد	
ــد	 ــر	انســان	اســت.	نبای ــی	د ــرد	وجود ــک	رویک اســت	فلســفه	ی
ــد	 ــرای	آن	باشــيم.	هایدگــر	مــی	گوی ــف	مفهومــی	ب ــال	تعری دنب
بــه	جــای	آن	کــه	بگویيــم	فلســفه	چيســت	بهتــر	اســت	بگویيــم	

فيلســوف	کيســت.
ــون	 ــزود:	ممکــن	اســت	کشــورهای	گوناگ ــه	اف ــر	ادام ــاری	د غف
ــا	آن	 ــند	ام ــته	باش ــود	را	داش ــه	خ ــوص	ب ــفه	مخص ــان،	فلس جه
فلســفه	ای	کــه	دــر	حال	حاضــر	وجود	دــارد	و	آثــارش	موجود	اســت	
یونانــی	اســت.	امــا	ایــن	کــه	بگویيــم	فلســفه	ذاتــاً	مختــص	یونــان	
اســت	غلــط	اســت.	مــن	بــه	هایدگــر	ارادت	دــارم	امــا	به	نظــرم	می	
رســد	کــه	ایــن	حــرف	او	مقدــاری	نژادپرســتانه	اســت.	مثاًل	فلســفه	
دــر	اســالم	یــک	خواســتگاه	بيرونی	دــارد	که	یونانی	اســت.	فلســفه	
یونــان	دــر	رشــد	فلســفه	دــر	عالــم	اســالم	تأثيــر	داشــته	اســت.	اما	
فلســفه	اســالمی	یــک	خواســتگاه	درونــی	بســيار	ویــژه	هم	داشــته	
اســت.	مثــاًل	دــر	قــرآن	تأکيــد	زیادــی	بــر	کلمــه	»حکمــت«	وجود	
دــارد	کــه	بــه	عنــوان	یک	اصــل	بــرای	هدایــت	بشــر	از	آن	یــاد	می	
کنــد.	خداونــد	دــر	قــرآن	کریــم	مــی	فرمایــد	نشــانه	هــای	خــود	را	
دــر	آفــاق	و	دــر	انفــس	قــرار	دادــه	ایــم	تــا	حقيقت	بر	شــما	روشــن	
ــاحت	 ــر	س ــه	د ــود	ک ــه	موج ــن	ک ــد	ای ــی	گوی ــر	م ــود.	هایدگ ش
ــرای	یونانيــان	بيــش	از	همــه	حيــرت	 وجــود	جمــع	شــده	اســت	ب
ایجــاد	کردــه	اســت.	امــا	آیــا	آن	جایــی	کــه	قــرآن	مــی	گویــد:	آیــا	
ایــن	بــرای	شــما	کافــی	نيســت	کــه	خداونــد	بــر	هــر	چيــزی	آگاه	
اســت،	دــر	ایــن	جا	مــا	شــاهد	حيــرت	نيســتيم؟	بنابرایــن	ایــن	نگاه	

نژادپرســتانه	و	انحصارگرایانــه	هایدگــر	صحيــح	نيســت.
دــر	ادامــه	نشســت	حميــد	طالــب	زادــه	گفــت:	پرســش	از	ماهيــت	
اشــياء	از	یونــان	آغــاز	شــده	اســت	کــه	ایــن	نــوع	پرســش	مربــوط	
بــه	مفهــوم	لوگــوس	یونانــی	اســت.	هميــن	موجــب	شــده	اســت	
ــد.	هایدگــر	 ــه	مفهــوم	تقســيم	مــی	کن ــز	را	ب ــم	همــه	چي کــه	عل
ــای	 ــه	معن ــن	ب ــه	ای ــد	ک ــی	دان ــر	اپيســتمه	م ــی	ب فلســفه	را	مبتن

دوســت	دــاری	دانش	اســت.
دــر	انتهــای	جلســه	رضــا	دــاوری	اردکانــی	بــا	تأیيــد	گفتــه	غفاری	
دــر	ارتبــاط	فلســفه	بــا	علــوم	انســانی	عنــوان	کــرد:	بایــد	بــه	ایــن	
ــن	از	 ــر	را	م ــاله	هایدگ ــن	رس ــزود:	ای ــود.	وی	اف ــه	ش ــئله	توج مس
زبــان	فرانســه	ترجمــه	کردــه	ام.	چــون	آلمانــی	بلــد	نبودــم	و	خيلی	
بــه	ترجمــه	دقيــق	بعضــی	لغــات	توجــه	نکردــه	ام.	ایــن	را	از	ایــن	
جهــت	مــی	گویــم	چــون	بعضــی	هــا	ایرادــات	ترجمــه	ای	بــه	ایــن	
نوشــته	مــن	مــی	گيرنــد	کــه	مثــاًل	فــالن	لغــت	را	بهتــر	بــود	ایــن	

طــور	ترجمــه	نمــی	کردــی	و	...	.
ــی	اســت	 ــذات	یونان ــا	ل وی	دــر	ادامــه	گفــت:	ایــن	کــه	فلســفه	ب
ــا	 ــر	ب ــه	تفک ــد.	البت ــی	کن ــک	را	خوشــحال	م ــب	تفکي ــل	مکت اه
فلســفه	فــرق	دــارد.	همچنين	فيلســوفان	دــر	بخش	هــای	مختلف	
عمرشــان	ديدــگاه	هــای	متفــاوت	دارنــد.	مــا	هــگل	یــک	و	هــگل	
دــو	داریــم.	حتــی	ابــن	ســينای	یــک	و	ابــن	ســينای	دــو	داریــم	و	
همچنيــن	دربــاره	ســایر	فيلســوفان.	هایدگر	این	کتــاب	را	دــر	اواخر	

عمــرش	نوشــته	و	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	داشــت.
وی	افــزود:	هایدگــر	بــه	4	نــوع	تفکر	قائــل	اســت	و	فلســفه	را	یکی	
از	ایــن	4	نــوع	مــی	دانــد	کــه	آن	را	مهــم	تریــن	نــوع	تفکــر	مــی	
ــان	 ــا	فلســفه	ســاخته	شــده	اســت.	اگــر	فلســفه	پای ــا	ب ــد.	اروپ دان
بپذیــرد	اروپــا	پایــان	پذیرفتــه	اســت.	اوليــن	نوع	تفکر،	شــعر	اســت.	
شــعر	قبــل	از	فلســفه	و	یونــان	بودــه	اســت.	پــس	تفکــر	مختــص	
ــه	 ــی	اســت	ک ــر	دين ــر،	تفک ــوع	تفک ــن	ن ــان	نيســت.	دومي یوناني
ــر	 ــن	تفک ــمانی	عي ــاب	آس ــت.	کت ــاء	اس ــاء	و	اولي ــه	انبي ــوط	ب مرب
ــه	ایــن	نــوع	تفکــر	صحبــت	مــی	 اســت.	هایدگــر	کمتــر	راجــع	ب
کنــد.	نــوع	ســوم	فلســفه	اســت	و	نــوع	آخــر،	حکمــت	و	سياســت	
ــفه	 ــن	فلس ــز	آن.	بنابرای ــت	آمي ــی	حکم ــه	معن اســت.	سياســت	ب
ــا	بــر	اســاس	آن	ســاخته	شــده	 نحــوه	ای	از	تفکــر	اســت	کــه	اروپ

اســت،	نــه	همــه	تفکــر.			

رضا داوری اردکانی:

فلسفه نحوه ای از تفکر است، نه همه تفکر/ ۴ نوع تفکر از منظر هایدگر

محمد بحرینی

ــزارش گــــ
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نشسـت	اول	از	سلسـله	نشسـت	های	گروه	مطالعات	راهبردی	مرکز	
علـم	و	فناوری	فرهنگسـتان	علـوم	با	عنـوان	توصيف	وضـع	موجود	
نظـام	دانایی	دـر	ایران	برگزار	شـد.	دـر	این	نشسـت	غالمرضا	رکن	
الديـن	افتخاری	عضو	هيـات	علمی	دانشـگاه	تربيت	مدـرس	اظهار	
داشـت:	نظر	به	اینکـه	از	علم	بـه	عنوان	یـک	واقعيت،	پديدـه،	نظام	
چنـد	جنبـه	و	پيچيدـه	و	نيـاز	شـهروندی	و	توسـعه	ای	و	حقوقـی	با	
هدف	شـناخت،	بازیابی	و	بازتوليد	بهزیسـتی	انسـانی	و	فضایی	برای	
دسـتيابی	به	یک	زندگـی	شـرافتمندانه	و	از	اثرگـذاری	فعاليت	های	
آن	دـر	محيط	جهانـی	و	در	مقياس	جهانـی	یا	تغيير	شـکل	رفتارها،	
یاد	می	شـود.	ضرورت	درک	و	شـناخت	این	واقعيـت،	پديده،	با	تلقی	
کردـن	آن	بـه	مثابـه	یـک	کل	و	یک	نظـام،	توجـه	به	برنامـه	ریزی	
و	مديریـت	راهبردـی	آمایشـی	آن،	بيـش	از	پيش	می	طلبـد.	در	این	
چارچوب،	شـکل	گيـری	علم،	به	عنـوان	حق	ديگر	از	حقوق	انسـانی	
از	جنبـه	هـای	اکولوژیکـی،	اقتصادـی	و	اجتماعـی،	نياز	بـه	واکاوی	
مسـتمر	دـارد.	به	سـخن	ديگر،	پيـام	روشـن	تغيير	شـکل	رفتارهای	
انسـانی،	سـازمان	و	سـرزمينی	از	طریـق	تقویـت	علـم	و	ضـرورت	
واکاوی	شـيوه	هـای	برنامه	ریـزی	و	مديریـت	آموزشـی	و	تحقيق	و	
فـن	آوری،	بـه	عنـوان	مصدر	نوعی	شـيوه	زندگـی	در	جهـان	امروز	

بيـش	از	پيش	احسـاس	می	شـود.
وی	افـزود:		بديـن	سـان	کـه	نقـش	برنامـه	ریـزی	و	مديریـت	علم	
)آمـوزش	و	پژوهـش	و	فنـاوری(	را	دـر	جریـان	توسـعه	ملـی،	نمـی	
تـوان	ناديده	گرفت	چـرا	که	آن	ابزاری	اسـت	جهـت	افزایش	نيروی	
خالق؛	ابزاری	اسـت	جهت	نشـر	و	انتشـار	علـم؛	راهی	اسـت	جهت	
انتقـال	ارزش	های	اجتماعی؛	وسـيله	ای	اسـت	برای	توسـعه	مهارت	
هـا؛	راهی	بـرای	مراقبت	و	نگهدـاری	از	منابع	و	سـرمایه	ها؛	وسـيله	
ای	اسـت	برای	نشـان	دادـن	چگونگی	مصـرف؛	و	سـرانجام	مصدر	

نوعـی	شـيوه	زندگی	در	جهـان	امروز	اسـت.
افتخـاری	گفـت:	بـا	ایـن	توصيـف،	می	تـوان	گفـت	کـه	نهادهای	

موجود	علمی	در	ایران	براسـاس	رسـالت	های	فعلـی	از	توانایی	الزم	
بـرای	معماری	مديریت	علمـی	و	اجرا	و	تحقق	آن	برخوردار	نيسـتند.	
بديـن	معنی	کـه	ایـن	نهادها	از	چهار	آسـيب	انسـانی	)انديشـه	توجه	
بـه	سـرمایه	هـای	فکـری	و	مردـم(،	فرآیندـی،	سـاختاری	و	نهادی	

رنـج	مـی	برند.
وی	یادـآور	شـد:	بديـن	ترتيب	پرسـش	پيش	رو	دـر	این	ارتبـاط	این	
اسـت	که	برنامـه	ریـزی	و	مديریت	علـم	در	ایـران	با	چـه	چالش	ها	
و	آسـيب	و	مسـائل	راهبردی	روبرو	اسـت؟	و	چه	ویژگـی	هایی	دارد؟	
بـرای	پاسـخ	بـه	سـوال	راهبردـی	از	روش	اسـنادی	و	شـيوه	تحليل	
محتـوی	اسـتفاده	شـد،	نتایج	نشـان	مـی	دهد	کـه	برنامـه	ریزی	و	
مديریـت	علـم	دـر	ایـران	از	شـکاف	دـر	برنامـه	ریـزی	و	مديریـت	
یکپارچـه	علـم	و	وجـود	تداخـل	و	تقابـل	واحدهـای	تصميـم	گيری	
موثـر	بر	آن،	رویکرد	بخشـی	و	کـم	توجهی	به	اقدامات	بين	بخشـی	
دـر	چارچوب	اسـناد	یـک	پارچه	توسـعه	علمی	در	سـطح	دانشـگاه	
ها،	کاسـتی	دـر	سـاز	و	کارهـای	مناسـب	اجرایـی	و	رویـه	ای	برای	
هماهنگـی	فعاليت	های	توسـعه	ای	علمی	در	سـطوح	ملی	و	منطقه	
ای،	نبـود	مشـارکت	اثربخـش	و	فراگير	ذینفعـان،	حمایـت	ناکافی	و	
سـازمان	یافته	از	ایجاد	و	توسـعه	تشکلها	و	سـازمان	های	مردم	نهاد	
علمـی،	کم	توجهی	بـه	ظرفيت	هـای	مناسـب	اجرایی	بـرای	ایفای	
نقـش	موثر	مديریت	های	منطقه	ای	دانشـگاهی،	نبود	معيار	توسـعه	
ای	و	حقوقـی	علـم	سـنجی	و	کـم	توجهـی	بـه	رسـالت	و	کارکرد	
علـم	دـر	سـطح	منطقـه	ای	و	فراملـی،	وجـود	رویکـرد	تعصـب	
سـازمانی	و	چانـه	زنـی	دـر	تخصيـص	منابع	بـه	علـل	مختلف	از	
جملـه	زبـان	آوری	برخـی	دانشـگاه	هـا،	اسـتمرار	سياسـت	اهدـا	
)عرضـه،	دـر	سایسـت	گـذاری	و	برنامـه	ریـزی	و	گسـترش	بـی	
قـواره	حـوزه	عمـل	دانشـگاه	هـا،	نبـود	انديشـه	و	مبانـی	ظـری	
روشـن،	مدـون،	یکپارچه	و	راهبردی	از	توسـعه	علمی	و	همسـویی	
آن	با	سـند	چشـم	انداز	توسـعه	ملـی	در	سـطوح	متفـاوت	و	تصميم	

سـازی	و	بـه	ویژه	در	سـطح	کالن،	کاسـتی	در	شـناخت	نظـام	مند	
از	تحـوالت	علـم	و	پایـش	مسـتمر	آن،	نبـود	نظـام	طبقـه	بندـی	
علمـی	براسـاس	سـاختار	و	کارکـرد	مکانـی	)آمایـش	علمـی(،	
و	وجـود	شـکاف	ميـان	نيـاز	مردـم	و	بـا	برنامـه	های	علمـی	رنج	
مـی	بـرد.	برای	بـرون	رفـت	از	ایـن	چالـش	ها	بـه	برنامـه	ریزی	
و	مديریـت	بازآفرینـی	توسـعه	علمـی	نيـاز	اسـت	تـا	در	راسـتای	
آن	دولـت	و	نهادهـای	علمـی،	تغييـرات	اساسـی	دـر	نظـام	های	
اقتصادـی،	اجتماعـی	-سياسـی،	کالبدی	و	نهـاد-	مديریتـی	علم	را	
دـر	قالب	یک	راهبـرد	کانونی	تعقيب	نماینـد	تا	کارایی	و	اثربخشـی،	
قدرت	تطابق،	نوسـازی،	بازسـازی	و	نـوآوری	و	کارآفرینـی	توأم	با	

عدالـت	و	پایدـاری	را	افزایـش	دهـد.

رکن الدین افتخاری:

نهادهای علمی درایران توانایی الزم برای مدیریت علمی را ندارند

اوليــن	پيــش	نشســت	کنگــره	بيــن	المللــی	توســعه	و	تعالــی	علــوم	
بــر	پایــه	عقالنيــت	وحيانــی	)بــا	تاکيــد	بــر	انديشــه	هــای	عالمــه	
ــم	سياســت	و	 ــی	عل ــعه	و	تعال ــا	موضــوع	توس ــی(	و	ب ــی	آمل جواد
ــزار	 ــم	برگ ــوم	اســالمی	ق ــگ	و	عل ــر	پژوهشــگاه	فرهن اخــالق	د
ــن	نشســت	حجــت	االســالم	و	المســلمين	مرتضــی	 ــر	ای شــد.	د
جوادــی	آملــی،	رئيــس	بنيــاد	بيــن	المللــی	علــوم	وحيانــی	اســرا	بــه	

ســخنرانی	پرداخــت.
ــت	 ــه	اینکــه	عقالني ــا	اشــاره	ب ــی	ب ــی	آمل حجــت	االســالم	جواد
وحيانــی	یــک	شــيوه	معرفتــی	اســت،	گفــت:	عقالنيــت	وحيانــی	نه	
نقــص		هــای	عقالنيــت	ســنتی	را	دــارد	و	نه	نقــص	هــای	عقالنيت	
مدــرن	را.	دــر	عقالنيــت	ســنتی،	نقــل	تنهــا	منبــع	معرفتــی	اســت.	
دــر	ایــن	عقالنيــت،	نقــل	را	مرادــف	بــا	وحــی	مــی	گيرنــد	و	ظواهر	
کتــاب	و	ســنت	را	وحــی	مــی	داننــد.	آنهــا	معتقدنــد	ديــن	هميــن	
اســت	کــه	دــر	روایــات	جمــع	شــده	اســت.	دــر	ایــن	رویکــرد	عقل	
موجودــی	برخوردــار	از	نقــل	اســت.	عقــل	صرفــا	مفتــاح	اســت،	نــه	

مصبــاح	و	نــه	ميــزان.
وی	افــزود:	عقالنيــت	مدــرن	کــه	نــام	روشــنفکری	دينــی	بــر	خود	
ــه	یدــک	مــی	 ــط	آن	را	ب ــن	نيســت	و	فق ــه	دي ــار	ب گذاشــته،	وفاد
کشــد.	دــر	ایــن	رویکــرد	ديــن	جایــگاه	اساســی	ندــارد	و	ديــن	را	در	
ســایه	عقالنيــت	مردــن	خوانش	مــی	کننــد.	در	ایــن	رویکــرد	عقل	
ميــزان	ديــن	معرفــی	مــی	شــود	و	ديــن	بایــد	خــود	را	بــا	عقالنيــت	

مدــرن	منطبــق	کنــد.
رئيــس	بنيــاد	بيــن	المللــی	علــوم	وحيانی	اســرا	دــر	ادامــه	با	اشــاره	

بــه	ویژگــی	هــای	عقالنيــت	وحيانــی،	ادامــه	دــاد:	اما	دــر	عقالنيت	
وحيانــی	یــک	منبــع	داریــم	بــه	نــام	وحــی	کــه	منبــع	هســتی	دين	
اســت.	خداوند	ارادــه	تشــریعی	اش	را	دــر	وحی	متجلی	کرده	اســت	
و	دــر	آن	هرآنچــه	بشــر	برای	ســعادت	دنيــا	و	آخــرت	بدــان	نيازمند	

اســت	وجــود	دارد.
وی	افـزود:	نبایـد	ميان	وحـی	و	نقل	خلط	شـود.	آن	مقدـاری	از	دين	
که	در	کتاب	و	سـنت	آمده	نقل	اسـت.	یک	منبع	هسـتی	دين	داریم	
که	وحی	اسـت.	نقل	منبع	نيسـت،	دليل	و	راهنماسـت.	نقـل	می	آید	
تـا	وحی	را	بـکاود	و	از	آن	اسـتفاده	کنـد،	همان	طور	کـه	عقل	چنين	
کاری	مـی	کند.	عقل	و	نقل	سـراج	انـد	و	وحی	صـراط.	و	نقل	و	عقل	
بـا	هماهنگی	یکديگر	مـی	روند	تا	حقيقـت	دين	را	بکاونـد	به	جامعه	

انسـانی	ارائه	دهند.
جوادــی	آملــی	ادامــه	دــاد:	گرچــه	ظاهــر	قــرآن	وحــی	اســت،	ولــی	

ایــن	قــرآن	دــر	کســوت	محکــم	و	متشــابه	اســت	و	دــر	کســوت	
مطلــق	و	مقيــد	اســت	و	در	کســوت	علــم	حصولــی	اســت.	بنابراین	
نبایــد	تعبــد	بــه	ایــن	نقــل	بــه	عنــوان	منبــع	نهایــی	ديــن	داشــته	
ــم.	 ــح	کني ــی	منق ــا	راهکارهای ــد	ب ــل	را	بای ــن	نق ــه	ای ــيم.	بلک باش
ضمــن	اینکــه	هرکدــام	از	ایــن	عقــل	و	نقــل	دــر	دــرون	خــود	یک	
ميزانــی	دارنــد	کــه	ميــزان	صدــق	و	کــذب	دــر	داخــل	خــود	آنهــا	
ــرای	حــق	و	 مشــخص	مــی	شــود.	دــر	بيــرون	هــم	معيارهایــی	ب

باطــل	و	صدــق	و	کــذب	اینهــا	ديدــه	شــده	اســت.
وی	دــر	پایــان	افــزود:	تکملــه	بحــث	مــن	ایــن	اســت	کــه	مجــاری	
ادراکــی	را	به	ســه	دســته	تقســيم	مــی	کننــد:	نقــل،	عقل	و	شــهود.	
ایــن	هــر	ســه	نقــش	کشــف	دارنــد.	نــه	نقــل	منبع	اســت،	نــه	عقل	
و	نــه	شــهود.	هــر	ســه	اینهــا	حقيقــت	غيبــی	و	وحــی	را	دنبــال	می	
کننــد.		اینهــا	راه	هســتند،	هــر	ســه	مــی	رونــد	کــه	یــک	حقيقــت	را	
ــرای	ديدــن	یــک	حقيقــت.	 پيدــا	کننــد.	ایــن	هــا	ســه	مســيرند	ب
مکشــوف	ديــن	اســت.	آن	کســی	کــه	مــی	خواهــد	عقــل	را	منبــع	
ديــن	بنامــد،	از	ديــن	چيــزی	باقــی	نمــی	گــذارد.	ایــن	بــه	محــاق	
بردــن	ديــن	اســت.	تــا	بيــن	منبــع	و	دليــل	فــرق	نگذاریــم،	فــرق	
بيــن	نقــل	و	وحــی	را	نخواهيــم	فهميد.عقالنيــت	وحيانــی	بــا	تمــام	
قــوا	مــی	آیــد.	همــه	ظرفيــت	هــای	عقــل	را	بــه	ميدــان	مــی	آورد.	
ــه	 ــاب	را	ب ــی،	ن ــی،	تجرید ــی،	عرف ــه	تجرب ــی،	نيم ــل	تجرب عق
ميدــان	مــی	آورد.	عقالنيــت	وحيانــی	همــه	نقــل	و	همــه	کشــف	را	
بــه	عرصــه	مــی	آورد	و	همــه	را	کنــار	هــم	مــی	گــذارد	تــا	حقيقــت	

را	بفهمــد.

حجت االسالم مرتضی جوادی آملی:

عقالنیت مدرن وفادار به دین نیست/عقالنیت وحیانی یک شیوه معرفتی است

ــزارش گــــ
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متن زیر مشروح درس اخالق آیت اهلل رشاد در تاریخ 
دوم اردیبهشت ماه است که در ادامه می خوانید؛

عرض	شــد	کــه	بنــا	داریــم	چنــد	جلســه	ای	را	خــارج	از	سلســله	
مباحــث	آفــات	اللســان،	بــه	طــرح	پــاره	ای	از	عناصــر	موثــر	دــر	
زّی	طلبگــی	اختصــاص	دهيــم.	دــر	رونــد	تکاملــی	یــک	طالب	
ــی	 ــن	عناصــر	الزم	و	ضــروری	اســت.	مبنای ــم	ای ــه	یــک	عال ب
ــود	کــه	طلبگــی	خــود	یــک	ســلوک	 کــه	عــرض	شــد	ایــن	ب
اســت.	طلبگــی،	دانشــجویی	نيســت	کــه	بگویيــم	وارد	محيطی	
ــی	 ــذ	م ــی	را	اخ ــای	آموزش ــی	از	واحده ــویم	و	تعداد ــی	ش م
ــگاه	 ــم؛	آن ــی	گيری ــرک	م ــم	و	مد ــی	دهي ــان	م ــم؛	امتح کني
وظيفــه	خــود	را	انجــام	دادــه	ایــم!	بلکه	دــر	نظــام	حــوزه	و	روند	
طلبگــی،	عناصــر	ديگــری	مقدــم	بــر	عنصــر	آمــوزش	و	علــم	
ــا	 ــق	نشــود	ی ــر	آن	عناصــر	محق ــه	اگ ــه	طــرزی	ک هســتند.	ب
علــم	حاصــل	نمــی	شــود	و	یــا	دــر	صــورت	حصــول	مــی	توانــد	

ــار	باشــد.	 زیــان	ب

آفات سیر و سلوک
ــان	 ــر	حــوزه	عرف ــراد	د ــل	ســير	و	ســلوکی	کــه	اف درســت	مث
طــی	مــی	کننــد	کــه	اگــر	طبــق	شــرایط	پيــش	نرونــد	معمــوال	
دچــار	انحــراف	مــی	شــوند.	نفــس	ایــن	ســير	و	ســلوک،	موجب	
ــال	 ــود.	مث ــی	ش ــرد	م ــی	ف ــراف	عمل ــری	و	انح ــاج	فک اعوج
ــه	مــی	شــود	کــه	 ــی	گفت ــوی	و	عرفان ــی	دــر	ســلوک	معن وقت
ــی	داشــت	و	تحــت	اشــراف	او	ســير	و	 ــی	و	مرب ــد	ول ــا	بای حتم
ســلوک	کــرد؛	یعنــی	نبایــد	کســی	انفرادــی	بــرای	خــود	تصميم	
ــيدن	 ــواب	رس ــه	ج ــار	ب ــد	و	انتظ ــل	کن ــق	آن	عم ــرد؛	طب بگي
داشــته	باشــد.	یــا	ایــن	ســير	و	ســلوک	بــه	نتيجــه	نمــی	رســد	
و	یــا	اگر	پيشــرفتی	داشــته	باشــد	دچــار	اعوجــاج	و	انحــراف	می	
شــود	و	گاهــی	خودــش	بــه	خطــر	تبديــل	مــی	شود.کســانی	که	
دــر	وادــی	معنویــت	و	عرفــان	و	شــهود	وارد	شــده	انــد	ولی	ســر	
از	کفــر	و	الحــاد	درآوردــه	انــد؛	کــم	نيســتند.	علتــش	آن	اســت	
ــت	ديگــر	اینکــه،	 ــد.	آف ــه	ان ــت	نکرد ــن	شــرط	را	رعای ــه	ای ک
منــازل	ســلوک	ترتيبــی	دــارد	و	بایــد	براســاس	آن	ترتيــب،	گام	
پيمــود.	مثــال	اگــر	از	منــزل	یقظــه	کــه	مبدأ	ســلوک	اســت	آغاز	
نکنيــم؛	مثــل	ایــن	اســت	کــه	ســاختمانی	را	بدــون	پــی	گــذاری	
بنــا	کردــه	ایــم.	لزومــا	بــرای	ایــن	کار	بایــد	ســير	معينــی	را	کــه	
اهــل	ســلوک	تعييــن	کردــه	انــد	طــی	کــرد.	از	روی	نوشــته	هم	
نمــی	شــود.	بلکــه	بایــد	مرشــد	راهــی	مراقــب	انســان	باشــد	و	

ســالک	بــا	هدایــت	او	ســير	مقامــات	کنــد.

بایسته های سلوک طلبگی

الف( خودسازی
طلبگــی	هــم	صرفــاً	تحصيــل	نيســت؛	نوعــی	ســلوک	اســت.	
بــه	تعبيــر	ديگــر؛	طلبگــی	محدــود	بــه	آمــوزش	نيســت	بلکــه	
فراتــر	از	آن	اســت.	اگــر	بناســت	چيــزی	تحصيــل	کنيــم	فقــط	
علــم	نيســت.	شــرایط	بســياری	هــم	الزم	دــارد.	بســا	اگــر	فقــط	
علــم	بياموزیــم	نــه	تنهــا	عالــم	دينــی	نمــی	شــویم	بلکــه	دينی	
هــم	نمــی	شــویم.	آدــم	خطرناکــی	خواهيــم	شــد.	انســانی	کــه	
خودســاخته	نيســت.	خودســازی	نکرده؛	ملکــه	تقوا	را	به	دســت	
ــراز	 ــر	را	اح ــرایط	ديگ ــه	و	ش ــت	نکرد ــس	را	تربي ــه؛	نف نياورد
نکردــه	اســت	وقتــی	علمــی	فراچنــگ	مــی	آورد	هرچــه	بيشــتر	
باشــد	خطرنــاک	تــر	مــی	شــود.	لهــذا	بایــد	دــر	ســير	طلبگــی	

ــه	 ــته	ب ــر	گذش ــه	د ــم	ک ــل	کني ــروط	و	عناصــری	را	تحصي ش
بررســی	شــرط	تهذیــب	و	محاســبه	نفــس	پرداختيــم.

ب( تفکر
یکــی	ديگــر	از	شــروط	و	دســتورالعمل	هــای	طلبگــی،	تفکــر	
اســت.	طلبــه	بایــد	دــر	رونــد	تحصيــل	طلبگــی	و	حضــور	دــر	
حــوزه،	روش	تفکــر	یــاد	بگيــرد	و	بــه	فعــل	تفکــر،	ملتزم	باشــد.	
دــر	غيــر	ایــن	صــورت،	طلبــه	نيســت.	بعدــاً	هم	عالــم	دينــی	بار	

نخواهــد	آمــد.	
دــر	حــوزه،	اصــل	بــر	ایــن	اســت	کــه	غایــت	و	انجــام	طلبگــی،	
اجتهــاد	باشــد.	اجتهــاد،	بــه	نوعی	حاصــل	تفکــر	اســت.	اجتهاد،	
حاصــل	مطالعــه	نيســت.	حتــی	حاصــل	پژوهــش	هــم	نيســت.	
بلکــه	همــه	اینهــا	مقدمــه	اجتهــاد	هســتند.	آن	چيــزی	کــه	بــه	
اجتهــاد	منتهــی	مــی	شــود؛	پيونــد	خوردــِن	کاویدــن	و	پژوهيدن	
بــه	انديشــيدن	اســت.	یعنــی	وقتــی	انســان	بــه	مرحلــه	
انديشــيدن	مــی	رســد	اجتهــاد	اتفــاق	مــی	افتــد.	بدــون	تفکــر،	

اجتهــاد	ميســر	نيســت.	
دــر	ســده	اخيــر	معمــول	ایــن	اســت	کــه	یــک	ســری	کتــاب	ها	
را	مــی	خوانيــم.	مثــال	دــر	اصــول	فقــه؛	ابتدــا	»الموجــز«	را	مــی	
خوانيــم	کــه	یک	دــوره	اصــول	کوتــاه	اســت.	بعــد	از	آن	»اصول	
فقــه«	مرحــوم	مظفــر	را	مــی	خوانيــم	کــه	یــک	دــوره	اصــول	
ــی	 ــه	م ــم	خواند ــائل«	ه ــی	اســت.	ســپس	»رس ــه	تفصيل نيم
ــه	اســت	و	بخــش	هــای	 ــه	اصــول	عملي ــود	ب شــود	کــه	محد

ديگــر	اصول	دــر	آن	نيســت.
ــه(	اهتمــام	خاصــی	 ــی	علي 	مرحــوم	شــيخ	)رضــوان	اهلل	تعال
ــه	را	بســط	و	توســعه	دهــد.	 داشــته	اســت	کــه	اصــول	عملي
ــوره	 ــر	د ــی	د ــه	موج ــد	ک ــه	ش ــی	گرفت ــم	وقت ــن	تصمي ای
ــی	 ــص	گرای ــر	ن ــد	و	اصــرار	ب ــود	آم ــه	وج ــری	ب ــاری	گ اخب
ــا	اصــول	 ــر	را	کــرد	ت شــکل	گرفــت.	شــاید	شــيخ	ایــن	تدبي
ــه	 ــد.	اصــول	عملي ــن	کن ــق	و	تدوی ــم،	تعمي ــه	را	تحکي عملي
بعــد	از	آن	اســت	کــه	شــما	ادلــه	لفظــی	نداریــد.	آنــگاه	کــه	
آیــه	و	روایــت	نداریــم	و	دــر	تکليــف	شــک	داریــم	چــه	کنيم؟	
ــه	 ــد	از	آن	»کفای ــم.		بع ــی	کني ــوع	م ــه	رج ــه	اصــول	عملي ب
االصــول«	را	مــی	خوانيــم.	و	بــا	چهــار	دــوره	اصــول-	هرچند	

ــی	شــویم. »رســائل«	ناقــص	اســت-	آشــنا	م

اندیشیدن؛ حلقه مفقوده آموزش!
دــر	ایــن	مرحلــه	فقــط	آمــوزش	ديدــه	ایــم	و	احيانــا	بــا	آراء	هــم	
آشــنا	شــده	ایــم	کــه	بــه	نحــوی	پژوهــش	و	کاوش	هــم	روی	
دادــه	اســت.	امــا	دــر	ســطوح،	تفکــر	نکردــه	ایــم.	گرچــه	ایــن	
روش،	غلــط	اســت.	ولــی	فعــال	اینجــور	اســت	کــه	طلبــه	را	بــه	
انديشــيدن	وا	نمــی	داریــم.	تنهــا	مــی	گویيــم	ایــن	کتــاب	هــا	
ــم	 ــذا	اســمش	را	هــم	گذاشــته	ای ــوز.	ل را	بخــوان	و	خــوب	بيام
دــوره	ســطح.	گویــی	بنا	نيســت	بــه	عمــق	وارد	شــویم.	بناســت	
کــه	پابنــد	ایــن	متــن	باشــيم	و	حاصلــش	ایــن	باشــد	کــه	اصول	
بياموزیــم	نــه	اینکــه	مجتهــد	شــویم.	حاصــل	ایــن	باشــد	کــه	
وقتــی	طلبــه	پلــه	پلــه	بــاال	رفــت؛	ديگــر	بداند	کــه	علــم	اصول	
ــت	و	 ــی	اس ــب	و	قواعد ــه	مطال ــامل	چ ــت	آن	ش چيســت؛	غای
چــه	بخــش	هایــی	را	دــر	بــر	مــی	گيــرد.		لــذا	الزمــه	این	دــوره،	
ــی	مجتهــد	مــی	شــود	کــه	 ــه	وقت اجتهــاد	نيســت.	بلکــه	طلب
پــای	تفکــر	بــه	ميــان	بيایــد.	هرچنــد	بــه	نظــر	مــا	روش	فعلــی	
ناقــص	اســت	کــه	بعــد	از	ده	ســال	بــه	طلبــه	بگویيــم	راجــع	به	

ــش! ــی	بياندي آراء	اصول
	دــر	دــوره	دــرس	خــارج	کــه	پایبنــد	متــن	نيســتيم	مــی	گویيم:	
فکــر	کــن!.	بــه	آراء	یــک	اصولــی	خــاص	پایبنــد	نيســتيم.	ولــی	
وقتــی	»کفایــه«	را	مــی	خوانيــم؛	آراء	مرحــوم	آخونــد	را	بررســی	
مــی	کنيــم	و	اگــر	آراء	ديگــری	هــم	مطــرح	مــی	شــود	صاحــب	
ــی	 ــا	رد	م ــد	ی ــود،	تأیي ــتای	رأی	خ ــر	راس ــا	را	د ــه«	آنه »کفای
کنــد.	یــا	آن	آراء	را	نقــد	مــی	کنــد.	طلبــه،	نقــد	او	را	مــی	آمــوزد.	
حــاال	اگــر	فرضــاً	تقریــر	آخونــد	از	نظــر	شــيخ	یــا	اشــکالت	او	
بــه	شــيخ،	اشــکال	داشــته	باشــد	کســی	نيســت	تــا	آنهــا	را	نقــد	
کنــد.	بنابرایــن	دــر	ایــن	دــوره	اصــول،	تفکــر	و	چالــش	نمــی	
کنيــم.	صرفــاً	آراء	مختــار	چنــد	شــخصيت	مهــم	و	معتبــر	را	می	
خوانيــم.	البتــه	خواندــن	»رســائل«	و	»کفایــه«	الزم	اســت	امــا	
عــرض	مــن	ایــن	اســت	کــه	اگــر	روش	هــا	را	تغييــر	دهيــم	دــر	
ــه	انديشــيدن	را	طلــب	 ــوان	از	طلب هميــن	مراحــل	هــم	مــی	ت

ــرد.	 ک
مــی	تــوان	از	طلبــه	خواســت	دــر	عــرض	آن	ســه	دــوره	کامــل	
ــه(	را	 ــه	اهلل	علي ــر	)رحم ــهيد	صد ــات«	ش ــه،	»حلق ــول	فق اص
هــم	بخوانــد	و	مباحثــه	کنــد.	ایــن،	راه	را	بــرای	تفکــر	بــاز	مــی	
کنــد.	چــون	مرحــوم	صدــر،	صــد	و	چهــل	ســال	بعــد	از	شــيخ	و	

درس اخالق آیت اهلل رشاد؛

تفکر؛ رمز بصیرت است/ شاهکار اجتهادی شهید مطهری

ــزارش گــــ
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صــد	ســال	بعــد	از	آخونــد	ظهــور	کردــه	و	نوانديــش	اســت.	تنها	
فردــی	صاحــب	علم	نيســت	بلکــه	نظریــه	هم	دــارد.	آراء	شــهيد	
صدــر	بــا	آراء	مرحــوم	آخونــد	متفــاوت	اســت.	او	نظریــات	آخوند	
را	نقــد	مــی	کنــد.	وقتــی	بــه	مــوازات	دــوره	هــای	اصــول	رایــج،	
»حلقــات«	را	هــم	بخوانيــم	راه	بــرای	تفکــر	بــاز	مــی	شــود.	

جایگاه اندیشیدن در مقطع درس خارج
ایــن	دــوره	ســطح	بــود.	امــا	در	مقطــع	خــارج،	ديگــر	بنا	نيســت	
یــاد	بگيریــم.	بلکــه	قــرار	اســت	بيانديشــيم.	لــذا	نمــی	گوینــد	
کدــام	کتــاب	را	مــی	خوانــی؟	براســاس	کدــام	مکتب	دــرس	می	
خوانــی؟	آیــا	مکتــب	آخونــد	را	مــی	خوانــی	یــا	ميــرزا	را؟	چــون	
ایــن	دــو	نظــرات	متفاوتــی	بــا	هــم	دارنــد.	کســی	کــه	دــرس	
خــارج	مــی	گویــد	یــا	خودــش	نظر	جديــد	دــارد	یــا	تأثيــر	گرفته	
از	نظــرات	رجــال	اســت.	ولــی	مقيــد	بــه	مکتبــی	نيســتيم.	دــر	
نتيجــه	آراء	مختلــف،	طــرح	و	نقــد	مــی	شــود.	بناســت	کــه	طلبه	
بــرود	و	نظــرات	مختلــف	را	ببينــد.	دــرس	گفتــه	شــده	را	تقریــر	

کنــد.	ديگــر	راه	تفکــر	بــاز	مــی	شــود.

اشکال شما وارد نیست!
ــم.	یکــی	 ــرا	مــی	گيری ــا	ســه	دســته	قواعــد	را	دــر	حــوزه	ف م
ــی	وارد	 ــد	ول ــی	گيرن ــه	حــوزه	م ــه	ب ــه	ناآگاهان از	اشــکاالتی	ک
ــه	روش	 ــگاه	ب ــود:	دانش ــی	ش ــه	م ــه	گفت ــت	ک ــت	اینس نيس
شناســی	اهتمــام	دــارد	ولــی	حــوزه	اینطــور	نيســت.	مــی	گویند:	
ــق	و	پژوهــش	اهتمــام	 ــه	روش	شناســی	تحقي دــر	دانشــگاه	ب
خاصــی	وجود	دــارد.	و	شــاهد	مــی	گيرند	کــه	مثال	دانشــجویان	
دــر	هرکدام	از	مقاطع	کارشناســی	و	کارشناســی	ارشــد،	دــو	واحد	
ــد:	دانشــگاهيان	روش	 ــی	گوین ــد.	م ــی	آموزن ــق	م روش	تحقي
تحقيــق	فــرا	مــی	گيرنــد	از	آن	طــرف	حوزویــان	محتــوا	دارنــد	
ــد.	ایــن	مطلــب	را	کــه	اگــر	دــروس	 ولــی	روش	تحقيــق	ندارن
حــوزه	بــه	درســتی	خواندــه	شــود	محتــوا	دــارد؛	مــن	هــم	قبول	
دــارم.	لــذا	گاهــی	بعضــی	طــالب	نظــر	مــرا	راجــع	بــه	تحصيل	
هــم	زمــان	در	دانشــگاه	جویــا	می	شــوند؛	مــی	گویــم:	ضرورتی	
ندــارد.	چــون	دانشــگاه	چيــزی	به	شــما	نخواهــد	دــاد.	محتوایی	
بــه	شــما	نمــی	افزایــد.	وقتــی	کــه	آنجــا	صــرف	مــی	کنيــد	اگر	
دــر	دــروس	حــوزه	صــرف	کنيــد	خيلــی	قوی	تــر	بــار	مــی	آیيد.	

دــر	حــوزه	محتــوا	کامــال	تأمين	اســت.

شهید مطهری و شاهکارهای اجتهادیش!
نشــان	ایــن	ســخن	هــم	وجــود	دســت	پروردــه	هــای	حــوزه	
ــه	اهلل	 ــر	)رحم ــهيد	صد ــری	و	ش ــهيد	مطه ــال	ش ــت.	امث اس
عليهمــا(	چــه	خواندــه	انــد؟	فقــه	و	اصــول	خواندــه	انــد.	امــا	چرا	
مثــل	شــهيد	صدــر	دــر	اقتصادــی	کــه	نخوانده	اســت	تأســيس	
نظریــه	مــی	کنــد؟	چــرا	شــهيد	مطهــری	دــر	اقتصــاد	و	حقــوق	
آنطــور	قــوی	ورود	پيدــا	مــی	کنــد؟	دــر	تاریــخ	هــم	وارد	مــی	
شــود	دــر	حالی	کــه	یــک	جلســه	تاریــخ	نخواندــه	اســت؟	کتاب	
»خدمــات	متقابــل	اســالم	و	ایــران«	را	مــی	نویســد	و	دــر	مقابل	
تاریــخ	دــان	بــزرگ	روزگار	خــود	قــد	علــم	مــی	کنــد؟	دــر	نقــد	
ــک	 ــن	کــوب	کــه	ی ــر	زری ــرن	ســکوت«	دکت ــو	ق ــاب	»	د کت
ــزرگ	و	شایســته	ســتایش	اســت	ایــن	طــور	دســت	 محقــق	ب
بــه	قلــم	مــی	شــود	و	اجتهادــی	قلــم	مــی	زنــد.	دــر	حقــوق	بــه	
خوبــی	نظریــه	حقــوق	طبيعــی	را	تقریــر	مــی	کنــد	و	به	دفــاع	از	

حقــوق	زن	مــی	پردــازد.	
ایشــان	دــر	ادبيــات	کــه	کامــال	خــارج	از	تخصــص	اوســت؛	نقد	
حافــظ	را	مــی	نویســد	دــر	حالــی	کــه	نه	شــاعر	اســت	نــه	ديپلم	
ادبــی	دــارد	و	نــه	حتی	یــک	جلســه	ادبی	شــرکت	کرده	اســت.	
تحصيــالت	روز	او،	ششــم	ابتدایــی	اســت.	مــن	ایــن	را	از	زبــان	
خودشــان	شــنيدم.	مــی	فرمــود:	وقتــی	مــی	خواســتم	از	فریمان	
بــه	قــم	بــروم	تــا	طلبــه	شــوم؛	دایــی	مــن	کــه	دــر	آن	زمــان	

وکيــل	مجلــس	بــود	و	قاعدتــا	روشــنفکر	و	شــلواری	و	کراواتــی؛	
ــا	ایــن	اســتعدادت	مــی	 ــه	مــن	گفــت:	آقــا	مرتضــی!	شــما	ب ب
خواهــی	بــروی	قــم	آخونــد	شــوی؟	تــو	اگــر	درســت	را	ادامــه	
ــی	 ــاب	م ــوی؛	کت ــی	ش ــتاد	م ــری؛	اس ــی	گي ــرا	م ــی	دکت ده
نویســی	و	صاحــب	آثــار	مــی	شــوی!	اســتاد	مــی	فرمــود:	گوش	
بــه	حــرف	ایشــان	ندادــم	و	به	قــم	آمدم.	داســتان	مفصلــی	دارد.	
مــی	گفــت	قــم	کــه	آمدــم	بــه	تدریــج	بعــد	از	مدتــی	شــروع	بــه	
نوشــتن	کردــم.	ظاهــرا	مــی	گفــت	اوليــن	کتابــم	را	کــه	»نظــام	

حقــوق	زن	دــر	اســالم«	بود	نوشــتم	و	بــه	دایــی	ام	دادم.	
او	تعجـب	کـرد	کـه	این	کتـاب،	عجـب	قلمی	دـارد.	قلم	ایشـان	
خيلـی	روان	و	زالل	و	پرکشـش	اسـت.	همين	کتاب	»داسـتان	و	
راسـتان«	که	به	قلم	ایشـان	اسـت	این	گونه	اسـت.	مگر	ایشـان	
جایـی	رمـان	نویسـی	خواندـه	اسـت؟	ولـی	این	کتـاب		یکـی	از	
نمونـه	هـای	خـوب	داسـتان	نویسـی	دينـی	شـده	اسـت.	یـک	
فيلسـوف	و	یک	فقيه،	نشسـته	و	به	ایـن	زیبایی	بـرای	نوجوانان،	
داسـتان	نوشـته	اسـت.	بله؛	کتاب	مسـئله	حجاب	ایشـان،	فقهی	
اسـت.	ولـی	وقتـی	از	حقـوق	می	نویسـد	آنچنـان	به	ميدـان	می	

آیـد	که	»انديشـه	سياسـی«	می	نویسـد.
دــر	ادبيــات	وارد	مــی	شــود	و	حافــظ	را	نقــد	مــی	کنــد.	اســتاد	
مطهــری	دــر	تمــام	عمر	خــود	تنهــا	یــک	چهاربيتــی،	آنــگاه	که	
دــر	زندــان	بوده	بــرای	امــام	ســروده	اســت.	کالس	ادبيــات	هم	
ــی	آن	نقــد	ایشــان	-کــه	متأســفانه	موسســه	 ــه	اســت.	ول نرفت
چــاپ	آثــار	ایشــان	آن	کتــاب	نقــد	حافــظ	را	خيلــی	خــام	چــاپ	
کردــه	اســت-	بــرای	بندــه	که	مــع	االســف	چهــل	پنجاه	ســال	
از	عمــرم	را	دــر	ادبيات	ســير	داشــته	ام؛	ســر	ســوزن	ذوقــی	دارم	
و	متهمــم	بــه	اینکــه	اهــل	ادبــم؛	ایــن	همــه	دقــت	اســتاد،	فوق	
ــاه	 ــز	اســت.	حاشــيه	هــای	ایشــان	کوت ــه	اعجــاب	برانگي العاد
اســت	لکــن	بســيار	دقيــق	و	ســنجيده	و	حســاب	شــده	اســت	و	
اشــعار	حافــظ	را	خيلــی	خــوب	طبقــه	بندــی	کردــه	اســت.	هــم	
بــه	لحــاظ	محتوایــی	و	هــم	از	نظــر	رویکــرد	و	گرایــش	و	هــم	از	

ديــد	ادبــی	نقــد	خوبــی	نوشــته	اســت.	
احتمـال	مـی	دهم	اکنـون	از	زاویـه	نگاه	ایشـان	یکی	از	شـعرای	
برجسـته	زمـان	ما	شـروع	بـه	نوشـتن	نقـد	حافـظ	کرده	باشـد.	
حافظ	بيسـت	درصد	اشـعارش	شـاهکار	است.	هشـتاد	درصد	آن	
متعارف	اسـت	و	چند	تا	شـعر	دارد	کـه	اگر	من	آنهـا	را	گفته	بودم	
قطعـاً	دـر	مجموعـه	خود	چـاپ	نمـی	کردم.	مثـل	شـعر	الغياث.	
خب؛	شـاید	این	تفطـن	را	بنده	نداشـتم	ولی	شـهيد	مطهری	این	
نگاه	را	داشـت	کـه	اینجور	حافظ	را	مطلقاً	بی	نقص	نبينيم.	اسـتاد	
مطهری	در	خيلی	از	ابواب،	آثاری	به	جای	گذاشـته	اسـت.	سـوال	
اینجاسـت	کـه	یـک	طلبه	چـرا	اینقدـر	جامـع	می	شـود؟	علتش	

همـان	اسـت	که	عرض	شـد.

روش های سه گانه در آموزش حوزوی
ببينيــد	مــا	دــر	حــوزه	ســه	روش	را	مــی	آموزیــم.	یکــم:	قواعد	و	
آدــاب	ادبــی	فهــم	متــن؛	کــه	بــا	صــرف	و	نحــو	و	علــوم	بالغی	
و	بخشــی	از	اصــول	کــه	مباحــث	الفــاظ	اســت	بدســت	مــی	آید.
ــی	ســوم	 ــم	و	از	نظــر	ترتيب ــی	گيری ــرا	م ــه	ف ــزی	ک ــوم	چي 	د
ــروز،	 ــان	ام ــه	زب ــت.	ب ــس	اس ــن	مقد ــم	مت ــد	فه ــت:	قواع اس
هرمنوتيــک	اســت.	منتهــا	هرمنوتيــک	هــم	مولــف	مدار	اســت.	
مــا	مــی	خواهيــم	نيــت	ماتــن	را	کــه	خداونــد	متعــال	یــا	معصوم	
ــی	 ــط	هرمنوتيک ــد	و	ضواب ــه	قواع ــم.	و	البت ــت	کشــف	کني اس
فــوق	العادــه	دقيقــی	دــر	اصــول	مــا	وجــود	دــارد	کــه	فــرا	مــی	
ــر	مباحــث	معناشناســی	و	 ــا	هــم	نظي ــر	اینه ــه	غي ــم.	البت گيری
ســمانتيکی	دــر	اصــول	مــا	وجــود	دــارد.	مجموعــا	مــا	را	بــرای	
ــا	مــی	کنــد.	اصــال	گفتــه	مــی	شــود	 فهــم	متــن	مقدــس	توان
هرمنوتيــک	اوال	منطــق	تفســير	متــن	مقدــس	بودــه	اســت.	که	
هرمــِس	فيلســوف	آن	را	تأســيس	کردــه	اســت.	بعضــی	هم	می	
گوینــد	یونــس	بودــه	و	آن	را	زبــان	پيامبــری	مــی	داننــد.	بــه	هر	

روی	ابتدائــاً	بــرای	فهــم	متــن	مقدــس	شــکل	گرفتــه	اســت	و	
بعدــاً	احيانــاً	بــه	دانشــی	بــرای	تحریــف	متــن	مقدــس	انجاميده	
اســت.	بــا	همه	دــوره	هــا	و	شــاخه	هایــی	کــه	هرمنوتيــک	دارد	
ــا	 ــد	ب ــی	االن	جــای	بحــث	مــا	نيســت.	هرچنــد	طــالب	بای ول

ایــن	مباحــث	آشــنا	باشــند.
دســته	ســوم	از	قواعدــی	کــه	مــی	آموزیــم	قواعــد	فکــر	کردــن	
اســت	کــه	دــر	ذیــل	دانــش	منطــق،	آمــوزش	دادــه	مــی	شــود.	
منطــق	صــوری	تنهــا	صــوری	نيســت	چــون	مادــه	و	محتــوا	فرا	
گرفتــه	مــی	شــود	و	شــرایط	محتــوای	صحيــح	و	طــرز	چينــش	
ــت.	 ــر	اس ــق،	روش	تفک ــس	منط ــود.	پ ــی	ش ــه	م ــم	گفت ه

بنابرایــن	مــا	دــر	طلبگــی	ســه	دســته	قواعــد	مــی	آموزیــم.	

آموزش منطق، محتوایی خوب با روشی بد
اینجــا	عــرض	مــی	کنــم	ممکــن	اســت	روش	هــای	مــا	نقــص	
داشــته	باشــد؛	ولی	محتــوا	ســالم	اســت.	باید	منطــق	خوانــد	و	از	
ایــن	نظر	کــه	دــر	ســال	هــای	ابتدائــی	تحصيل	گذاشــته	شــده	
کار	درســتی	انجــام	گرفته	اســت.	روش	شناســی	در	حــوزه،	فوق	
العادــه	مهــم	اســت.	مــا	اصــول	را	کــه	روش	فهم	اســت	از	ســال	
چهــارم	شــروع	مــی	کنيــم	و	تــا	زمانــی	کــه	مرجــع	تقليــد	مــی	
شــویم	ادامــه	مــی	دهيــم.	یعنــی	دــر	حــوزه	بــه	روش	شناســی	
اهتمــام	فراوانــی	مــی	شــود؛	ولــی	ایــن	اشــکال	وجــود	دــارد	که	
دــر	مقــام	اجــرا	موفــق	نيســتيم.	یعنی	بــه	نحــوی	از	ســر	عادت	

و	روال	آموزشــی	منطــق	گفتــه	مــی	شــود.	
طلبــه	نمــی	داند	بــرای	چــه	منطــق	را	مــی	خوانــد؟	منطــق	چه	
کاربردهــا	و	کارایــی	هایــی	دــارد؟	مهــارت	انديشــيدن	را	عمــال	
اکتســاب	نمــی	کنــد.	منطــق	بــه	شــيوه	ای	القــا	مــی	شــود	کــه	
عمــال،	علمــی	حصولــی	بــرای	ذخيــره	ســازی	دــر	ذهــن	مــی	
گردــد.	و	از	آنجایــی	کــه	تبديــل	بــه	مهــارت	و	ملکــه	نمی	شــود	
انســان	همــان	حفظيــات	را	هــم	فرامــوش	مــی	کنــد.	مشــکل	
مــا	اینجاســت	کــه	دــر	روش	آمــوزش	اشــکال	داریــم	و	اال	علم	
منطــق	و	متــن	فعلــی	آن	الزم	اســت.	برنامــه	خوبــی	هــم	پایــه	

ریــزی	شــده	اســت	امــا	بایــد	روش	فعلــی	را	اصــالح	کــرد.	
ــت.	 ــر	اس ــوزوی،	تفک ــلوک	ح ــر	س ــل	و	عناص ــی	از	مراح یک
ــت.	 ــيدن	اس ــد	انديش ــی	رس ــاد	م ــه	اجته ــه	ب ــی	ک ــال	پل اص
بدــون	آموختــن	روش	تفکــر،	مجتهــد	نمــی	شــویم.	مــن	فقهــا	
ــد	 ــم	مجته ــه	معتقد ــی	شناســم	ک ــی	را	م ــه	نام ــون	ب و	اصولي
نيســتند.	چنيــن	افرادــی	احيانــاً	بارهــا	هــم	دــرس	خــارج	اصول	
گفتــه	انــد	ولــی	به	نظــر	مــن	اجتهــاد	نکردــه	انــد.	یعنــی	همان	
ــه،	خــارج	هــم	 ــه	را	گفت ــو،	کفای ــه	آن	اســتاد	خــارج	گ طــور	ک
گفتــه	اســت.	در	دــرس	خــارج	هــم	مثــل	کفایــه،	متــن	را	تقریر	
ــاس	رأی	 ــی	براس ــه	و	حت ــد	کرد ــف	را	تأیي ــاید	آراء	مخال و	ش
ديگــری،	رأی	قبلــی	را	ابطــال	کرده	اســت.	امــا	نيانديشــيده	ایم	
و	شــاگرد	را	بــه	انديشــيدن	وا	نداشــته	ایــم	کــه	وقتــی	یــک	دور	

ــد	مجتهــد	شــود.	 اصــول	مــی	خوان
متأســفانه	مــی	بينيــم	کســانی	را	کــه	دــو	یــا	ســه	دــوره	خــارج	
اصــول	مــی	بيننــد	ولــی	همچنــان	بــه	اجتهــاد	دســت	نيافتــه	
انــد.	اشــکال	کار	کجاســت؟	دــر	دــوره	ســطح	بناســت	اصــول	
یــاد	بگيریــم؛	امــا	دــر	دــرس	خــارج	که	بنــا	بــر	آموختــن	مجدد	
اصــول	نيســت.	آنجــا	بناســت	تفکــر	را	بياموزیــم	و	اجتهــاد	دــر	
اصــول	را	فراچنــگ	آوریــم.	بــه	ایــن	معنــا	کــه	اگــر	اســتاد،	یک	
دــوره	خــارج	اصــول	گفت	و	شــاگرد	هم	اســتعدادش	را	داشــت	و	

زحمتــش	را	کشــيد	ديگــر	مجتهــد	شــود.	
لــذا	ديگــر	دــور	دــوم	و	ســوم	معنــا	ندــارد.	مرحــوم	صدــر،	بــه	
مدــت	دــو	ســال	و	نيــم،	دــوره	خــارج	اصــول	مرحــوم	خویــی	را	
شــرکت	مــی	کنــد	و	بعــد	از	آن	خــود،	دــرس	خــارج	مــی	گویــد.	
دــو	دــوره	هــم	دــرس	خــارج	مــی	گویــد	تــا	اینکــه	شــهيد	مــی	
شــود.	مرحــوم	امام)رحمــه	اهلل	عليــه(،	همــان	زمانــی	کــه	دــر	
دــرس	خــارج	آقــای	بروجردی)رضــوان	اهلل	تعالی	عليه(	شــرکت	
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ــه	اســت.	 ــی	گفت ــارج	اصــول	م ــم،	خ ــش	ه ــه	خود ــی	کرد م
آقــای	مطهــری	و	منتظــری	و	...	شــاگردان	دــرس	امــام	بوده	اند	
کــه	دــر	محضــر	او	حکمــت	و	اصــول	مــی	خواندــه	انــد؛	ســپس	
همگــی	همــراه	اســتاد	خــود،	بــر	ســر	دــرس	مرحــوم	بروجردی	
حاضــر	می	شــده	انــد.	امام	یــک	دــوره	تقریــرات	دــرس	مرحوم	
بروجردــی	را	بــه	نــام	»لمعــات	االصــول«	مــی	نویســند.	مرحوم	
ــام	 ــه	ن ــی	را	ب ــوم	بروجرد ــرس	مرح ــان	د ــم،	هم منتظــری	ه

»نهایــه	االصــول«	منتشــر	مــی	کنــد.
ــری	 ــث	نظ ــه	مباح ــن	ب ــات،	پرداخت ــن	جلس ــا	از	ای ــای	م بن
محــض	نيســت.	بلکــه	بيشــتر	مایلــم	کاربردــی	ســخن	بگویــم.	
ــه	ای	 ــه	ای	کــه	هســتيد	چــه	برنام ــر	هــر	پای ــد	شــما	د ببييني
بــرای	تفکــر	داریــد؟	اصــال	داریــد؟	ســاعاتی	را	بــه	فکــر	کردن	
اختصــاص	مــی	دهيــد؟	اگــر	برنامــه	بــرای	تفکر	نداشــته	باشــيد	
پيــش	نخواهيــد	رفــت.	ایــن	را	جدــی	بگيریــد!	از	خلقــت	الهــی	
گرفتــه	کــه	اعــم	از	مبدأشناســی	و	توحيــد	اســت	بایــد	بــا	تفکــر	
جلــو	رفــت	تــا	هميــن	دــرس	هایــی	کــه	مــی	آموزیــد.	تفکــر	

برنامــه	مــی	خواهــد.	فکــر	کردــن	خصوصــا	دــر	ســحر،	حقيقتــًا	
معجــزه	گــر	اســت.	انســان	احســاس	مــی	کنــد	از	آســمان	بــه	

انســان	الهــام	مــی	کننــد.	
اگر	انسـان	اهل	باشـد	و	مسـتعد	دریافت	باشـد	و	بـه	صورت	یک	
روند	در	سـاعت	مناسـبی،	فکـر	کردن	را	دنبـال	کنـد؛	واقعا	فوق	
العاده	اسـت.	آنقدر	مسـائل	به	ذهن	انسـان	می	رسـد	که	حسـاب	
ندـارد.	در	جلسـه	پيش	عـرض	کرديم	کـه	معرفت،	تجلـی	الهی	
اسـت.	ایـن	بـه	ایـن	خاطر	اسـت	که	خدـا	دـر	انسـان	تجلی	می	
کنـد.	چـون	علـم	مسـاوق	بـا	وجـود	اسـت.	و	هـر	وجودـی	مبدأ	
الهی	دـارد.	در	لحظات	مناسـبی	که	الهامات	الهی	متوجه	انسـان	
می	شـود.	آیا	سـاعتی	داریـد؟	پيامبر	اعظـم	صلی	اهلل	عليـه	و	آله	
و	سـلم	می	فرمایـد:	»	لی	مـع	اهلل	سـاعه«	من	خود	سـاعتی	را	با	

خدـا	خلوت	مـی	کنم.	
ــر	مطالعــه	و	ديدــن	حواشــی	 هيــچ	وقــت	مــی	شــود	عــالوه	ب
دــرس،	بنشــينيد	و	بــا	خــود	بگویيد	ایــن	»اصــول	فقــه«	مرحوم	
مظفــر-	یــک	»	اصــول	فقــه«	دــو	جلدــی	داریــم	کــه	از	مرحوم	
مظفــر	اســت	یــک	»اصــول	فقــه«	دوازدــه	جلدــی	داریــم	کــه	
ــه(	و	 ــه	اهلل	علي ــين	حلی)رحم ــيخ	حس ــوم	ش ــه	مرح ــق	ب متعل
فــوق	العادــه	اســت.	ایشــان	هــم	طــراز	و	هــم	شــاگردی	مرحوم	
خویــی	اســت	و	هــر	دــو	شــاگرد	ميــرزای	نائينــی	هســتند.-	کــه	

اســتاد	مــا	آن	را	اینجــور	بيــان	کردنــد.	قدــری	فکر	کنيــم	ببينيم	
ــب	درســت	و	 ــارد؟	مطل ــی	ند ــر	ایراد ــول	مرحــوم	مظف ــن	ق ای
دقيــق	اســت؟	ایــن	مطلــب	را	بــه	دوقســم	تقســيم	کرده	اســت	
ــح	 ــيم،	صحي ــن	تقس ــال	ای ــود؟	اص ــم	ش ــه	قس ــارد	س ــا	ند ج

اســت؟	آیــا	مقَســم،	صحيــح	اســت؟	

یک نمونه از ثمرات تفکر 
گاهـی	بنده	در	درس	خـود	این	اشـکاالت	را	وارد	مـی	کنم.	مثال	
تمـام	اصوليـون،	واجـب	را	به	تعبدـی	و	توصلی	یـا	از	حيثی	ديگر	
بـه	تکليفـی	و	وضعی	تقسـيم	مـی	کنند.	بندـه	گفتم:	اصـال	این	
مقَسـم،	غلـط	اسـت.	بـرای	اینکـه	اوال	واجـب	را	بـه	تکليفـی	و	
وضعی	تقسـيم	می	کنيد	سـپس	مـی	گویيد	واجـب	تکليفی	پنج	
قسـم	اسـت:	واجـب،	حـرام،	مسـتحب،	مکـروه،	مباح!	ایـن	طور	
که	مقَسـم،	غلـط	می	شـود!	واجب،	قسـمی	از	تکليفی	اسـت.	نه	
اینکه	واجب،	مقَسـم	تکليفی	باشـد!	تا	به	پنج	قسـم،	تقسيم	شود	

که	یـک	قسـم	آن	خودش	اسـت.	

چالش! علم که به آخر نرسیده است!
بنشــينيم	دــر	مشــهورات	اصــول	فکــر	کنيــم	کــه	ایــن	حــرف	
درســت	اســت؟	تفکــر	کنيــد!	مــی	بينيــد	عجــب!	چــه	اشــکالی	
بــه	ذهنــم	رســيد.	علــم	کــه	بــه	آخــر	نرســيده	اســت.	ممکــن	
اســت	به	ذهــن	گذشــتگان	نرســيده	باشــد.	اگــر	به	شــيخ	اعظم،	
خاتــم	االصولييــن	مــی	گوینــد	بــه	ایــن	معنا	نيســت	که	ایشــان	
ختــم	اصول	باشــند.	بلکــه	تا	دــوره	خود،	خاتــم	االصولييــن	بوده	
ــو	 ــه	جل ــد	ب ــا	بای ــد.	و	م ــد.	اصــول،	راه	خــود	را	طــی	مــی	کن ان
برویــم.	اگــر	شــيخ	اعظــم	خاتــم	بــود	ديگــر	آخونــد	خراســانی،	
ميــرزای	نائينــی	و	محقــق	خراســانی	و..	پيدــا	نمــی	شــد.	ایــن	
همــه	اصولــی	آمدنــد	و	آراء	شــيخ	را	نقــد	کردنــد.	مــا	بایــد	بــه	
مثابــه	یــک	فــرد	پــا	جلــو	بگذاریــم.	فکــر	کنيــم؛	تأمــل	کنيــم.	
البتــه	علــی	القاعدــه	اشــتباه	هــم	رخ	خواهــد	دــاد.	احتيــاط	هــم	
ــا	آراء	مــرد	فکــوری	مثــل	شــيخ	اعظــم	 ــد	کــرد.	باالخــره	ب بای
مواجهيــم.	بــه	راحتــی	نمــی	تــوان	نقــد	کــرد	ولــی	از	آن	طــرف	

هــم	گمــان	نکنيــم	نقــد	چنيــن	فحولــی	محــال	اســت!	
امــا	بدانيــم	دــر	مقابلمان	قلــه	هــای	بلندی	مثل	شــيخ	و	ميــرزا	و	
آخونــد	و	محقــق	قــرار	دارنــد	کــه	بــه	راحتــی	نمی	تــوان	آنهــا	را	
فتــح	کــرد.	وقتــی	تفکــر	ایــن	قدر	بهــا	دــارد؛	مــی	تــوان	فهميد	
معنــای	روایتــی	کــه	مــی	فرمایــد:	»تفکــر	ســاعه	افضــل	مــن	

عبادــه	ســتين	او	ســبعين	ســنه«.	یــک	ســاعت	فکــر	کردــن	به	
اندــازه	شــصت	یــا	هفتــاد	ســال	بلکــه	بيشــتر،	اهميــت	و	ارزش	
دــارد.	بــرای	اینکــه	یــک	ســاعت	فکــر	کردــن،	گاهــی	دنيــای	
ــا	هفتــاد	ســال	 ــا	شــصت	ی انســان	را	عــوض	مــی	کنــد؛	امــا	ب
ممکــن	اســت	هيــچ	تحولــی	دــر	فــرد	رخ	ندهــد.	شــصت	ســال	
فــالن	عابــد	دــر	کنجــی	بنشــيند	و	عبادــت	کنــد	چــه	تأثيــری	
دــر	سرنوشــت	جامعــه	دــارد؟!	امــا	گاهــی	کســی	با	یک	ســاعت	

تفکــر	خــود،	سرنوشــت	ملتــی	را	تغييــر	مــی	دهــد!

تفکر؛ رمز بصیرت
دـر	بيانـی	حضـرت	اميرالمومنيـن	مـی	فرماینـد:	»مـن	تفکـر	
ابصر«)نهـج	البالغـه،	کتـاب	31(.	راه	اینکـه	انسـان	بـه	بصيرت	
برسـد،	راه	و	هدـف	خـود	را	بيابـد؛	و	مسـير	درسـت	را	فهـم	کند	
تفکـر	اسـت.	بصيـرت	تنها	سياسـی	که	نيسـت.	بصيـرت	گاهی	
معنـوی،	عرفانی،	علمی	و...	اسـت.	انسـان	صاحـب	بصر	علمی	و	

معرفتـی	مـی	شـود	کـه	ایـن	بـا	تفکر	حاصـل	می	شـود.

بیاموزید و در آن فکر کنید!
دــر	بيانــی	ديگــر	از	حضــرت	اميــر	عليه	الســالم	اســت	کــه	می	
فرمایــد:	»مــن	اکثــر	الفکــر	فيمــا	تعلّــم	اتقــن	علمــه...«.	بندــه	
هــم	هميــن	فرمایــش	حضــرت	را	توضيــح	مــی	دادــم.	کســی	
دــرس	می	آمــوزد	کافی	اســت؟	مــی	فرماید:	نــه	اینطور	نيســت.	
آن	چيــزی	را	کــه	فراگرفتــه	اســت	بنشــيند	و	دــر	آن	بيانديشــد.	
اســتاد	گفــت؛	مــن	هم	حفــظ	کردــم؛	مطالعــه	هــم	کردــم؛	و	به	
ذهنــم	ســپردم	پایــان	کار	نيســت.	ایــن	فراینــد،	ابتــر	و	ناقــص	
ــه	 ــا	ماند ــت	ج ــی	اس ــه	تعال ــه	حلق ــر	ک ــه	آخ ــد.	حلق ــی	مان م
اســت.	حضــرت	مــی	فرمایــد:	ایــن	طــور	دــرس	نخوانيــد!	روی	
همــان	مطلبــی	کــه	آموختــه	ایــد	فکــر	کنيــد.	آنــگاه	اســت	کــه	
ــد.	 ــی	گرد ــع	م ــی	شــود.	اشــکاالت،	مرتف ــان	محکــم	م علمت
ــد.	»...و	 ــد	دســت	مــی	یاب ــب	جدي ــه	مطال ــد.	ب ــاء	مــی	یاب ارتق
فهــم	مــا	لــم	یکــن	یفهم«)غررالحکــم،8۹1۷(.	از	اســتاد	چيــزی	
فــرا	گرفتــه	ایــم	ولــی	اگــر	تفکــر	نکنيــم	همــان	حــرف	اســتاد	
را	خــوب	نفهميدــه	ایــم.	مــی	فرمایــد:	وقتــی	تفکــر	مــی	کنــد	

فهــم	درســت	تــر	مــی	یابــد.	

تفکر؛ ریشه حیات و نیکی ها
از	حضــرت	امــام	حســن	عليــه	الســالم	اســت	کــه	مــی	
فرماید:»التفکــر	حيــاه	قلــب	البصير.«)بحاراالنــوار،ج۷8،ص115

ــه	اســت. ــه	تفکــر	زند ــل	آگاه	ب ،ح11(.	د
	بـاز	از	هميـن	بزرگـوار	اسـت	کـه	مـی	فرمایـد:	»اوصيکـم	
بالتقـوی	و	ادامـه	التفکـر	فـاّن	التفکـر	ابـو	کل	خيـر	و	ام«)تنبيه	
الخواطـر،ج1،ص52(	دـر	این	حديـث،	حضرت	تقـوا	و	تفکر	را	در	
عـرض	هم	قـرار	مـی	دهد.	ترتيبـی	نيسـت.	حديث	مـی	فرماید:	
تفکـر،	بایـد	مداومـت	داشـته	باشـد.	مانند	تقـوا	که	هميشـه	باید	
باشـد.	دـر	ادامه	مـی	فرمایـد:	فکر	کردـن،	پدر	و	مادـر	هر	نيکی	

اسـت.	هـر	خيـری	با	تفکـر	دسـت	یافتی	اسـت.	
بنابرایـن	حاصل	بحـث	ما	در	این	جلسـه	این	بود	کـه	یکی	ديگر	
از	عناصـر	و	منـازل	سـلوک	طلبگی،	تفکـر	اسـت.	و	خصوصيت	
حـوزه	دـر	این	اسـت	کـه	با	تفکـر	مأنـوس	باشـد.	اگر	در	مـا	این	
اتفـاق	بيفتـد	طلبه	هسـتيم.	امـا	اگر	چنين	نيسـت	و	نيانديشـيده	
مطالـب	را	تلقی	می	کنيم؛	داریم	دانشـگاهی	دـرس	می	خوانيم.
آنجـا	هم	هميـن	کار	را	می	کنند.	امـا	در	حوزه	ایـن	روش	جوابگو	
نخواهـد	بـود.	باالخـره	تصادفـی،	انسـان	شـهيد	صدر	و	شـهيد	
مطهـری	نمی	شـود.	بلکه	بـا	برنامه	بـا	روش	و	بـا	تحمل	زحمت	
مـی	رسـد.	اگر	مـی	خواهيم	بـه	اجتهـاد	برسـيم	جز	از	پـل	تفکر	

نمی	شـود	بـه	اجتهاد	دسـت	یافت.
ــلوک	 ــق	س ــا	توفي ــه	م ــه	هم ــال	ب ــد	متع ــاء	اهلل	خداون ان	ش

ــد.														 ــت	بفرمای ــی	عنای ــوی	و	معرفت معن

ــزارش گــــ
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دــر	ابتدــای	ایــن	کرســی	علمــی	کــه	بــا	ارائــه	حجــت	االســالم	و	
المســلمين	دکتــر	ابوالفضــل	ســاجدی	مديــر	قطــب	علمــی	فلســفه	
ديــن	و	نقــد	حجت	االســالم	محمــد	جعفــری	و	محمدکاظم	شــاکر	
برگــزار	شــد،	حجــت	االســالم	ســاجدی	ضمــن	طــرح	بحــث	»رویا	
انــگاری	وحــی«	گفــت:	دــر	مــورد	رویا	انــگاری	وحــی،	پيشــتر	نصر	
ابوزیــد	نيــز	رویایــی	بودــن	وحــی	را	مطــرح	کردــه	بــود	و	لــذا	ایــن	
نظریــه	تــازه	نيســت.	فقــط	دکتــر	ســروش	آن	را	تکميــل	کردــه	و	
ــد	 ــی	می	توان ــه	وح ــگاه	ب ــت.	ن ــه	اس ــان	کرد ــز	بي ــواهدی	را	ني ش
هستی	شناســی،	معرفــت	شــناختی		و	معناشناســی	باشــد	که	ایشــان	
از	هستی	شناســی	وارد	شــده	اســت.	دکتــر	ســروش	ديدــگاه	تجربه	
دينــی	را	مطــرح	کردــه	کــه	آن	را	تجربــه	دينــی	پيامبــر	می		دانــد	و	
ــا	هــم	مشــکلی	نداریــم	و	محــل	اختــالف	ســه	 ــا	اینجــا	ب البتــه	ت
مــورد	مدعــای	ایشــان	اســت:	وحــی	قرآنــی	مشــاهده	اســت	و	نــه	
مخاطبــه.	ایــن	مشــاهدات	در	خــواب	و	عالــم	رویــا	بودــه	و	بنابراین	

نيــاز	بــه	تعبيــر	دــارد	و	نه	تفســير.
ــواهد	 ــزود:	ش ــن	اف ــن	همچني ــفه	دي ــی	فلس ــب	علم ــر	قط مدي
قرآنــی	وی	آیــات	پایانــی	ســوره	مائدــه،	آیــات	پایانــی	ســوره	زمــر	
و	آیــات	ابتدایــی	ســوره	واقعــه	اســت.	البتــه	بخشــی	از	ایــن	شــواهد	
ــا	 ــر	برخــی	ترجمه	ه ــه	د ــرا	ک ــتباه	چ ــه	اش ــه	ترجم ــد	ب برمی	گرد
»هنگامــی	کــه«	بــه	اشــتباه	»روزی«	معنــا	شــده	کــه	ایــن	نقــص	
ــا	 ــر.	ب ــه	پيامب ــت	و	ن ــد	اس ــخنان	خداون ــن	س ــه	ای ــت.	گویند اس
ــه	آیــات	قبــل	می	تــوان	دریافــت	کــه	توصيــف	گــر	آن	 نگاهــی	ب
نيــز	خداســت	چــرا	کــه	تغييــر	متکلــم	دــر	متــن	نيــاز	بــه	قرینــه	
دــارد.	دــر	آیــات	قــرآن	خطابــه	وجود	دــارد	نه	مشــاهده	کــه	گوینده	

ــد	اســت. ــز	خداون ســخن	ني
ــگام	 ــر	هن ــد	پيامب ــروش	می	گوی ــر	س ــد:	دکت ــآور	ش ــاجدی	یاد س
وحــی	بيهــوش	می	شــدند	پــس	القــای	وحــی	دــر	عالــم	خــواب	بــر	
ایشــان	رخ	مــی	دــاد؛	بایــد	در	پاســخ	بگویيــم	کــه	این	جریــان	فقط	
ــه	تمــام	گونه	هــای	وحــی،	 دــر	هنــگام	وحــی	مســتقيم	بودــه	و	ن
مضاف	براینکــه	آنچــه	دــر	روایــات	آمدــه	حالــت	بيهوشــی	و	اغمــاع	

بودــه	و	نــه	خــواب.	البتــه	دــر	خصــوص	پيامبــر	مکــرم	اســالم	کــه	
ایشــان	رســول	بودنــد	و	تفــاوت	رســول	بــا	نبــی	دــر	ایــن	اســت	که	

رســول	دــر	بيدــاری	هــم	بــه	ایشــان	وحــی	می	شــود.
ایــن	اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	همچنيــن	تصریــح	داشــت:	دليــل	
ــه	 ــه	درنتيج ــت	ک ــات	اس ــی	آی ــروش	بی	نظم ــای	س ــر	آق ديگ
رویابودــن	وحــی	بــه	وجــود	آمدــه.	دــر	جــواب	بایــد	بگویيــم	کــه	
ــه	 ــر	ب ــه	ناظ ــه	بلک ــن	نبود ــل	رویابود ــه	دلي ــی	ب ــن	بی	نظم ای
ــود.	 ــض	می	ش ــات	نق ــانی	آی ــذا	پریش ــت.	ل ــوران	اس ــث	د حواد
ــه	شــده	 ــرآن	را	یادآورد ــه	تناقض	هــای	بســيار	ق ــر	ادام ایشــان	د
کــه	بایســتی	یادــآور	شــویم	کــه	اهــل	بيــت)ع(	آگاهتریــن	افــراد	
بــه	قــرآن	هســتند.	بــا	پذیــرش	پيش	فــرض	حاکــی	از	خارج	بودــن	
آنهــا	ســعی	دــر	رفــع	تناقــض	یــا	بيــان	قيــود	و	حيثيت	هــای	آیــات	
داشــته	اند	نــه	اینکــه	پيش	فــرض	حکایــت	از	تابــع	را	منکــر	شــوند.	
همــه	رویاهــای	پيامبــر	وحــی	اســت	ولــی	همــه	وحی	هــای	پيامبــر	

ــا	نيســت. روی
دــر	ادامــه	ایــن	کرســی	علمــی	محمــد	کاظــم	شــاکر	بــه	عنــوان	
ــر	 ــا	د ــی	و	نظریه	ه ــد	و	بررس ــه	نق ــن	گون ــت:	ای ــد	گف ــن	ناق اولي
ــی	و	 ــای	وح ــه	بحث	ه ــرا	ک ــت	چ ــت	اس ــازنده	و	مثب ــوع	س مجم
قرآن	شناســی	را	بــه	جلــو	مــی	بــرد	و	از	تکــرار	مکــررات	کــه	نتيجــه	

ــرد. ــد	ک ــری	خواه ــت	نيســت،	جلوگي ــز	مالل ــزی	ج آن	چي
وی	افــزود:	توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	فردــی	مثــل	ســروش	متوجه	
اســت	کــه	فاعــل	وحــی	خداســت،	لــذا	مســاله	ای	کــه	ســروش	را	
وادــار	بــه	ارائــه	چنيــن	نظریــه	ای	کردــه	ایــن	اســت	کــه	وی	گفتــه	
شــامل	مکاشــفه	هــم	می	شــود	و	نــه	فقــط	رویــا	و	ایــن	حکــم	بــه	

جهــت	پذیــرش	اقبــال	عمومــی	مطــرح	شــده	اســت.
ــه	از	طــرف	خداســت	 ــن	گفــت:	اینکــه	فــالن	آی شــاکر	همچني
ــی	 ــم	ول ــن	را	می	داني ــه	ای ــت،	هم ــی	نيس ــف	جديد ــه	کش ک
ــی	 ــه	زبان ــاب	چ ــن	کت ــه	ای ــه	مجموع ــت	ک ــن	اس ــخن	ای س
ــه	رب	 ــه	الحمدلل ــت؟	گویند ــان	روای ــا	زب ــار	ی ــان	اخب ــارد؟	زب د
العالميــن	کيســت؟	قــل		الحمدللــه	چطــور؟	گویــی	شــخص	ثالثی	

ــاد	 ــات	از	آن	ی ــوان	التف ــه	عن ــا	ب ــای	م ــد.	علم ــا	را	می	گوی این	ه
می	کننــد	زیــرا	دــر	قــرآن	از	ایــن	نــوع	پيچيدگــی	وفــور	یافــت	
ــما	 ــت.	ش ــت	اس ــان	روای ــن،	زب ــن	مت ــان	ای ــذا	زب ــود.	ل می	ش
ــان	 ــای	خودت ــد	ج ــان	می	تواني ــی	خودت ــوان	راوی	زندگ ــه	عن ب
ــرآن	 ــد	ق ــی	ديدن ــينيد.	وقت ــم	بنش ــران	ه ــای	ديگ ــد	و	ج باش
ــن	 ــن	نتيجــه	رســيدند	و	ای ــه	ای ــارد	ب ــی	د ــن	پيچيدگی	های چني

ــد. ــل	کنن ــتند	ح ــيک	نتوانس ــران	کالس را	مفس
دــر	ادامــه	کرســی	نيــز		محمــد	جعفــری	دانشــيار	موسســه	امــام	
خمينــی)ره(		و	ديگــر	ناقــد	جلســه	نيــز	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	ارایــه	
نظریــه	دکتــر	ســروش	در	قبــال	وحــی	و	در	عــرض	ســایر	نظریات،	
بایــد	بــا	نــگاه	برون	دينــی	و	دــر	ســنجش	عقالیــی	بــه	ایــن	مقولــه	
وارد	شــویم	و	ان	را	دــر	ســه	بخــش	ســاختاری،	روش	و	محتوایــی	
ــه	دــر	5	ســاله	اخيــر	داشــته	 چهارچــوب	بندــی	کنيــم.	وی	5	مقال
ــام	 ــی	ایشــان	بایســتی	تم ــت	ذهن ــه	باف ــن	ب ــی	برد ــرای	پ ــه	ب ک
صحبت	هایــش	را	جســتجو	کــرد	و	نبایســتی	یــک	مقالــه	را	مدنظــر	
قــرار	دــاد،	لذا	مناســب	اســت	ارجاعــات	و	مســتندات	را	کاملتــر	ارایه	

کنيــم.
جعفــری	همچنيــن	گفــت:	مگــر	تمــام	وحــی	را	بــه	خداوند	اســتناد	
نمی	دهيــم؟	هيچگونــه	دليــل	قرآنــی	و	روایــی	ناقــض	ایــن	بحــث	
نيســت	کــه	همــه	وحی	هــا	دــر	رویــا	نبودــه	و	چنــد	نمونــه	داریــم	

البتــه	بيــن	وحــی	قــرآن	و	غيــر	آن	مرزبندــی	داریــم.
ــد	 ــول	بای ــی	و	رس ــای	نب ــد:	درخصــوص	ویژگی	ه ــآور	ش وی	یاد
بگویــم	رســول	قطعــا	تمــام	ویژگی	هــای	نبــی	را	دــارد	و	بــه	همين	
خاطــر	یــک	قدــم	باالتــر	اســت	نــه	بــه	ایــن	معنــا	کــه	رســول	و	از	
نبــی	متمایــز	اســت.	بنابراین	رســول	هماننــد	نبی	دــر	خــواب	هم	از	

ــود. ــع	می	ش ــی	مطل وح
کرســی	ترویجی»نقــد	رویــا	انــگاری	وحــی«	عصــر	روز	چهارشــنبه	
ــن	 ــران	ای ــا	حضــور	صاحبنظ ــاری	ب ــاه	ج ــورخ	۶	ارديبهشــت	م م
حــوزه	در	ســالن	جلســات	موسســه	پژوهشــی	امــام	خمينــی)ره(	در	

قــم	برگــزار	شــد.

در موسسه امام خمینی)ره(؛

کرسی ترویجی نقد رویا انگاری وحی برگزار شد
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ــوان	 ــا	عن ــاق	ب ــه	آف ــای	مدرس ــه	از	درس	گفتاره ــن	هفت چهارمي
ــا	همــت	 ــوم	انســانی2«	ب ــا	عل ــر	نســبت	ب ــی	حــوزه	د »طيف	بند
ــا	همــکاری	دفتــر	تبليغــات	اســالمی	 مؤسســه	آفــاق	حکمــت	و	ب
ــذر	از	 ــوع	»گ ــا	موض ــوزنچی	ب ــالم	س ــخنرانی	حجت	االس ــا	س ب
علــم	دينــی	بــه	علــوم	انســانی	اســالمی«	دــر	پژوهشــگاه	علــوم	و	

ــد. ــزار	ش ــم	برگ ــگ	اســالمی	ق فرهن
دــر	ابتدا	حجت	االســالم	و	المســلمين	ســوزنچی	از	تغييــرات	نگرش	
خــود	بــه	علــم	دينــی	و	ضــرورت	انتقــال	از	مواجهــه	انتزاعــی	یــا	به	
تعبيــر	ديگــر	صرفــاً	فلســفی	بــا	علــم	دينــی	بــه	مواجهــه	انضمامی	
ســخن	گفــت؛	رویکردــی	کــه	وزن	فلســفه	را	بــه	نفــع	رشــد	فقــه	
و	اجتهــاد	کاهــش	خواهــد	دــاد	و	توجــه	محققــان	ایــن	عرصــه	را	از	
اتــکا	بــه	ميــراث	فلســفی،	بــه	توجــه	عميق	تــر	بــه	ميــراث	فقهــی	

دــر	کنــار	ديگــر	ســاحت	های	معــارف	دينــی	خواهــد	کشــاند.
ــه	 البتــه	وجــه	ديگــر	ایــن	تغييــر	دــر	نــگاه	ســوزنچی	معطــوف	ب
نحــوه	مواجهــه	مــا	بــا	علــوم	انســانی	دــر	غــرب	بــود؛	مواجهــه	ای	
کــه	دــرک	مــا	را	بــه	نحــوی	ناتمــام	و	ناقــص	شــکل	دادــه	اســت	
ــان	 ــل،	نســخه	های	پيشــنهادی	از	ســوی	معتقد ــن	دلي ــه	همي و	ب
بــه	علــم	دينــی	اغلــب	مبتنی	بــر	همــان	دــرک	ناتمــام	و	دــر	تقابل	
ــای	 ــن	رویکرده ــه	گرفت ــتی	و	ناديد ــای	پوزیتيویس ــا	رویکرده ب

ــت. ــی	و	...	اس ــيری،	انتقاد تفس
وی	دــر	ادامــه	به	نقش	علــوم	در	دــوران	مدرن	اشــاره	کــرد	و	گفت:	
علــوم	در	دــوره	مدرن	تطــورات	عميقی	پيدــا	کرده	و	داعيه	دــار	اداره	
کل	زندگــی	بشــر	شــده	اســت.	ایــن	دــر	حالــی	اســت	کــه	قبــل	از	
دــوران	مدــرن،	اديان	اعــم	از	حقيقــی	و	ســاختگی	و	تحریف	شــده،	
همــه	کاره	زندگــی	بشــر	بودنــد.	اســالم	هــم	از	ابتدــا	داعيه	دــار	کل	
زندگــی	و	شــئونات	انســان	بــود.	زندگــی	امــروز	مــا	مســلمانان	نيــز	
بــا	علــم	جديــد	و	دســتاوردهای	آن	گــره	خوردــه	اســت،	درحالی	که	
دــر	برخــی	عرصه	هــا	بين	علــوم	جديــد	و	ديــن	اســالم	ناســازگاری	
ــی	 ــم	دين ــرح	عل ــث	ط ــئله	باع ــن	مس ــود	و	همي ــاس	می	ش احس

شــده	اســت.
ــن	متذکــر	شــد:	 ــم	و	دي ــزاع	عل ــورد	خاســتگاه	ن ــر	م ســوزنچی	د
تعــارض	علــم	و	ديــن،	هيــچ	گاه	مســئله	تمدــن	اســالمی	و	علمــای	
مســلمان	نبودــه	اســت.	دــر	اســالم	ایــن	دــو	همــراه	هــم	رشــد	و	
همــراه	هــم	افــول	کرده	انــد.	حداکثــر	بحــث	رابطــه	عقــل	و	وحــی	
)بــه	عنــوان	دــو	ابــزار	شــناخت(	بيــن	دانشــمندان	مســلمان	مطرح	
ــا	 ــالمی	ب ــن	اس ــی	تمد ــای	جد ــی	از	تفاوت	ه ــت.	یک ــه	اس بود
غربــی	دــر	هميــن	نکتــه	اســت	کــه	دانشــمندان	مســلمان	اعــم	از	
عرفــا	و	فقهــا	و	فالســفه،	همــه	خودشــان	را	متديــن	می	دانســتند	
و	هيچــگاه	خودشــان	و	نظراتشــان	را	خــارج	از	گفتمــان	دينــی	یــا	
دــر	مقابــل	آن	معنــا	نمی	کردنــد؛	اما	دــر	تمدن	غــرب،	دانشــمندان	
هيــچ	ابایــی	نداشــتند	کــه	نظریــات	علمــی	را	دــر	مقابــل	نظریــات	
دينــی	مطــرح	کننــد.	در	تمدــن	غرب،	هــرگاه	ديــن	در	صدــر	بوده،	
علــم	را	زميــن	زدــه	و	هــرگاه	علــم	دــر	صدــر	قــرار	گرفته	ســعی	در	
زميــن	زدــن	ديــن	داشــته	اســت	و	علــم	و	ديــن	دــر	تمدــن	غــرب	

کامــاًل	دــر	مقابــل	یکديگــر	بودــه	اســت.
ــم	 ــق	عل ــای	تحق ــکان	و	راهکاره ــی،	ام ــاب	»معن ــنده	کت نویس
ــه	نقطــه	ضعــف	کتــاب	خــود	اشــاره	کــرد	و	 دينــی«	دــر	ادامــه	ب
گفــت:	نقطــه	ضعــف	ایــن	کتــاب	و	تقریبــاً	عمــوم	کتاب	هایــی	کــه	
بــا	عنــوان	علــم	دينــی	یــا	علــوم	انســانی	اســالمی	نوشــته	شــده،	
این	اســت	که	شــناخت	مناســبی	از	»علــوم	انســانی«	غربــی	ندارند؛	
لــذا	بحث	شــان	دــر	افــق	انتزاعــی	علــم	دينــی	باقــی	ماندــه	و	بــه	

افــق	انضمامــی	علــوم	انســانی	اســالمی	نرســيده	اســت.
ــرن	و	 ــوره	مد ــر	د ــم	د ــی	عل ــاخه	های	اصل ــن	ش ــر	تبيي وی	د
جریان	هــای	فکــری	غالــب	دــر	هــر	کدــام	از	آنهــا	گفــت:	دــر	دــو	

حــوزه	علــوم	طبيعــی	و	علــوم	کاربردــی،	جریــان	اصلــی،	جریــان	
ــی	 ــوم	انســانی	و	اجتماع ــوزه	عل ــر	ح ــا	د پوزیتيویســتی	اســت،	ام
ــی	زبان(	 ــورهای	انگليس ــوزه	کش ــون	)ح ــان	انگلوساکس ــو	جری د
ــارد.	 ــود	د ــوی(	وج ــی	و	فرانس ــای	آلمان ــوزه	زبان	ه ــاره	ای	)ح و	ق
جریــان	انگلوساکســون	معتقــد	بــه	امتدــاد	پوزیتيویســم	دــر	علــوم	
انســانی	و	اجتماعــی	اســت	و	بيــن	ســاینس	و	هيومنيتيســم	تفکيک	
ــه	 ــی(	ب ــيری	و	انتقاد ــاره	ای	)تفس ــای	ق ــا	جریان	ه ــد،	ام می	کن

ــد. ــاور	دارن ــی	ب ــوم	طبيع ــانی	از	عل ــوم	انس ــی	عل ــز	جد تمای
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	مقابل،	در	حــوزه	علوم	اســالمی	دــو	طبقه	بندی	
ــی	 ــوم	عقل ــارد؛	عل ــود	د ــم	فکــری	وج ــه	عظي ــو	نحل و	چه	بســا	د
و	علــوم	نقلــی	کــه	گاه	ایــن	دــو	نحلــه	فکــری	دــر	طــول	تاریــخ	
ــر	فضــای	 ــده	اند.	د ــر	ش ــا	یکديگ ــی	ب ــار	تعارضــات	و	تقابالت دچ
ــی	 ــب	حکمــت	نظــری	و	عمل ــوم	دــر	قال ــی،	همــه	عل ــوم	عقل عل
دســته	بندی	می	شــود،	و	منطــق	)روش	هــای	اســتدالل(	ابــزار	
ــاس	 ــر	اس ــوم	ب ــی،	عل ــوم	نقل ــای	عل ــر	فض ــا	د ــت.	ام ــم	اس عل
غایــات	یعنــی	نيــاز	و	کارکــرد،	بــه	فقــه،	کالم،	اخــالق،	تفســير	و	...	
ــم	 ــای	فه ــی	روش	ه ــی	یعن ــه	زبان	شناس ــود	ک ــته	بندی	می	ش دس
متــن،	ماننــد	لغــت،	صــرف	و	نحــو،	بالغــت	و	...	ابــزار	علــم	اســت.
ســوزنچی	بــا	بيــان	پيشــينه	تاریخــی	دــر	مواجهــه	ســنت	اســالمی	
و	غربــی	گفــت:	بــه	لحــاظ	تاریخــی،	مواجهــه	اوليــه	مــا	بــا	جریــان	
ــراث	 ــی	و	مي ــوم	عقل ــذا	عل ــود؛	ل پوزیتيویســتی	)انگلوساکســون(		ب
معقــول	را	بــرای	مقابلــه	و	پاســخگویی	در	برابــر	آنها	بــه	کار	گرفتيم	
و	مهم	تریــن	نقــد	مــا	بــه	آنهــا	ایــن	بــود	کــه	مبادــی	ایــن	علــوم	
ــه	 ــه	حــس	کرد ــا	شــناخت	را	منحصــر	ب ــط	اســت؛	چــون	آنه غل
بودنــد	و	مــا	دــر	مقابــل،	هــم	حــس	را	قبــول	داشــتيم	و	هــم	عقــل	
ــوای	 ــع،	دع ــتيم.	درواق ــناخت	می	دانس ــای	ش ــهود	را	از	ابزاره و	ش
اصلــی	مــا	بــا	انگلوساکســون	بــود	و	حــال	اینکــه	متفکــران	اصلــی	
ــه	 ــد	ک ــاره	ای	بودن ــای	ق ــه	جریان	ه ــق	ب ــوم	انســانی	متعل ــر	عل د
توانایــی	مــا	دــر	علــوم	عقلــی	بــه	تنهایــی	بــرای	مقابلــه	بــا	جریان	
قــاره	ای	کافــی	نيســت	و	مــا	نيازمنــد	بهــره	وری	از	تــراث	تفســيری	
ــی	 ــنت	هرمنوتيک ــتيم.	س ــود	هس ــون	خ ــا	مت ــای	کار	ب و	روش	ه
اقتضائاتــی	دــارد	کــه	شــاید	ســنت	نقلــی	مابــازای	آن	بهتــر	باشــد.
ــم	را	لغــت،	صــرف	و	نحــو،	 ــزار	عل ــی	اب ــوم	نقل وی	افــزود:	دــر	عل

ــد.	 ــه	می	دانن ــال	و	اصــول	فق ــع(،	رج ــان،	بدي ــی،	بي بالغــت	)معان
دــر	قبــال	ایــن	دــر	فضــای	تلقــی	قــاره	ای	از	علــم،	ابــزار	علــوم	را	
ــی	 ــی،	تبارشناس ــق	ديالکتيک ــی،	منط ــی،	نشانه	شناس زبان	شناس
ــق	 ــزار	منط ــد	اب ــوفان	می	گفتن ــد.	فيلس ــگاری	می	دانن و	مردم	ن
اســت.	پوزیتویســت	ها	می	گفتنــد	ابــزار	روش	تجربــی	اســت.	ولــی	
ــی	 ــی،	زبان	شناس ــک،	نشانه	شناس ــزار	هرمنوتي ــد	اب ــا	می	گوین اینه
و	...	اســت.	مهم	تریــن	متفکــران	بــزرگ	علــوم	انســانی	همــه	دــر	

ایــن	نحلــه	ریشــه	دارنــد.
ــته	ها	 ــن	رش ــه	ازای	ای ــه	»ب ــؤال	ک ــن	س ــرح	ای ــا	ط ــوزنچی	ب 	س
دــر	غــرب	مــا	چــه	داریــم؟«،	ادامــه	دــاد:	دــر	اینجــا	فلســفه	مــا	
ــام	 ــه	ام ــت	فقي ــوری	والی ــال	تئ ــه؟	مث ــا	فق ــارد	ی ــری	د دســت	پ
خمينــی)ره(	کــه	یــک	نظریــه	ایجابــی	دــر	فضــای	علــوم	انســانی	
اســت	از	جنــس	متــون	دينــی	اســت؛	یعنــی	تئــوری	جديــد	مــا	دــر	
حــوزه	علــوم	سياســی	در	فضــای	علــوم	نقلــی	اســت.	بنابرایــن	این	
ــم؟	 ــا	مســير	را	اشــتباه	نرفته	ای ــا	م ســؤال	مطــرح	می	شــود	کــه	آی
ــط	 ــی	غل ــا	نيســت	کــه	حرف	هــای	قبل ــن	معن ــه	ای ــن	ب حــرف	م
بودــه	اســت.	بلکــه	بدين	معناســت	کــه	قطعــاً	بایــد	حواســمان	را	در	
مبانــی	و	ارزش	هــا	جمــع	کنيــم،	امــا	مســئله	ایــن	اســت	کــه	چطور	

ــيد؟ ــم	رس ــه	عل ــوان	ب می	ت
ــا	 ــه	م ــزود:	فق ــم	اف ــوم	ق ــی	دانشــگاه	باقرالعل ــت	علم عضــو	هيئ
ــوم	اجتماعــی	مدــرن	اســت.	امــا	ایــن	حــرف	کژتابــی	 معادــل	عل
ــی	 ــوم	اجتماع ــان	عل ــه	هم ــن	فق ــم	ای ــارد.	نمی	گوی ــياری	د بس
ــوم	اجتماعــی	 ــه	عل ــی	ب اســت،	بلکــه	می	گویــم	جنــس	فقــه	خيل
ــوم	 ــه	عل ــفه	ب ــر	فلس ــفه.	ورود	از	منظ ــا	فلس ــت	ت ــر	اس نزديک	ت
اجتماعــی،	درســت	بــود	ولــی	دــر	آخــر	مــا	را	بــه	علــم	نرســاند.	مــا	
همچنــان	دــر	افــق	فلســفه	مانده	ایم.	دــر	انتزاعيــات	فلســفی	برگ	
ــه	فضــای	 ــان	را	ب ــم	خودم ــا	نمی	تواني ــت،	ام ــت	ماس ــه	دس برند
ــت	 ــم	دس ــای	عل ــل،	فض ــن	دلي ــه	همي ــانيم؛	ب ــم	بکش ــود	عل خ

ــت. ــل	اس ــرف	مقاب ط
وی	گفــت:	اشــتباه	راهبردــی	مــا	دــر	حــوزه	علوم	انســانی	اســالمی	
ایــن	بــود	کــه	مــا	بــه	دليــل	عالــم	بــه	زمانــه	نبودــن	و	توقــف	دــر	
بزرگانــی	کــه	عالــم	بــه	زمانــه	خویــش	بودنــد،	در	علــوم	انســانی	از	
کانــت	و	پوزیتيویســم	گــذر	نکرديــم	و	ديلتــای	را	جدــی	نگرفتيــم.	

حجت االسالم سوزنچی:

تعارض علم و دین هیچ گاه مسئله تمدن اسالمی نبوده است/ 
گذر از علم دینی به علوم انسانی اسالمی
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مــا	بــا	کانــت	درگيــر	شــديم	و	کار	خوبــی	کرديــم.	امــا	
کانــِت	علــوم	انســانی	آمــد	و	مــا	او	را	جدــی	نگرفتيــم.	
ــوم	انســانی	اســت.	 ــِت	عل ــد	مــن	کان ديلتــای	می	گوی
ــی	 ــوم	طبيع ــا	عل ــوم	انســانی	ب ــت	عل ــای	می	گف ديلت
ــبی	 ــدت	نس ــه	ش ــانی	ب ــوم	انس ــت	و	عل ــاوت	اس متف
اســت.	او	می	گفــت	اگــر	علــم	انســانی	بخواهــد	

ــرد. ــا	را	جدــی	بگي ــد	معن متحــول	بشــود،	بای
ســوزنچی	دــر	نقــد	فضــای	معرفتــی	کشــور	گفــت:	ما	
ــم،	 ــرم	می	کردي ــه	ن ــت	و	پنج ــای	دس ــا	ديلت ــد	ب بای
ولــی	ایــن	کار	را	نکرديــم.	چــون	بــه	عالمــه	طباطبایی	
و	شــهيد	مطهــری	اعتمــاد	کرديــم	کــه	دــر	زمــان	آنها	
هنــوز	ديلتــای	وارد	ایــران	نشــده	بــود.	آنهــا	بــا	اینکــه	
ــد	 ــا	را	ديدن ــه	م ــد،	زمان ــود	بودن ــه	خ ــه	زمان ــم	ب عال
ــم.	 ــود	را	ببيني ــان	خ ــوز	زم ــتيم	هن ــا	نتوانس ــی	م ول
شــهيد	مطهــری	و	عالمــه	طباطبایــی	از	مارکسيســم	
بــوی	ديلتــای	را	استشــمام	کردنــد.	بــه	هميــن	دليــل	
نظریــه	اعتباریــات	را	مطــرح	کردنــد.	ایــن	نظریــه	باب	
ــا	ديلتــای	را	بــاز	می	کنــد.	امــا	بــزرگان	مــا	 مواجهــه	ب
همچنــان	نظریــه	ديلتــای	را	بــه	افــق	کانت	کشــاندند.	
بــزرگان	مــا	خيلــی	بزرگ	انــد	و	قصــد	تخطئــه	آنــان	را	
ندــارم،	امــا	عالــم	بــه	زمانــه	خــود	نيســتند.	مــا	بــا	علوم	
ــزرگان	 ــن	ب ــه	ای ــديم.	ازآنجاک ــر	نش ــی	درگي اجتماع
ــی	 ــث	معرفت	شناس ــر	مباح ــات	را	د ــه	اعتباری نظری
آوردــه	بودنــد،	مــا	هــم	دــر	فضــای	معرفت	شناســی	به	
معنــای	کانتــی	افتاديــم	و	مســئله	مــا	ایــن	شــد	کــه	آیا	
ادــراک	اعتبــاری	داریــم	یــا	نــه؟	اگــر	داریــم	آیــا	فقه	و	
اخــالق	ادــراک	اعتباری	انــد؟	نــه!	چــون	اگــر	این	گونــه	
ــه	 ــن	پاســخی	اســت	ک ــوند.	ای ــبی	می	ش ــند،	نس باش

ــد. ــا	دادن ــن	متفکــران	م بزرگ	تری
ــی	 ــات	بحث ــاره	اعتباری ــزود:	بحــث	عالمــه	درب وی	اف
ــه	 ــه	ب ــی.	عالم ــه	معرفت	شناس ــود	ن ــی	ب انسان	شناس
ــه	 ــاره	انســان	پياد ــت	درب ــت	علي ــی	گف ــان	بی	زبان زب
ــد.	 ــای	می	زن ــه	ديلت ــه	تن ــه	ب ــی	تن ــود،	یعن نمی	ش
ــی	 ــل	اراد ــور	فع ــرای	صد ــر	ب ــد	اگ ــه	می	گوی عالم
ــد،	بلکــه	 همــه	عوامــل	جمــع	بشــود	کفایــت	نمی	کن

ــن	شــرط	اســت. ــاِر	م اعتب
	وی	ادامــه	دــاد:	مــا	مقالــه	ششــم	»اصــول	فلســفه«	
ــيل	 ــا	پتانس ــه	م ــه	ب ــه	عالم ــود	ک ــی	ب ــه	جای را	ک
ــه	نفــع	»نهایــۀ	 ــا	علــوم	انســانی	می	دــاد	ب مواجهــه	ب
الحکمــۀ«	کنــار	گذاشــتيم.	مســئله	ایــن	بودــه	کــه	آیا	
ــن	مســئله	 ــه.	ای ــا	ن ــاری	اســت	ی ــه	و	اخــالق	اعتب فق
خــوب	اســت،	ولــی	مســئله	ديگــر	ایــن	اســت	کــه	بــا	
کنــش	انســانی	چــه	می	خواهيــم	بکنيــم؟	آیــا	جنــس	
مباحثــی	کــه	دربــاره	کنــش	انســانی	مطــرح	می	شــود،	
هم	جنــس	مســائل	فقــه	مــا	نيســت؟	بــا	ایــن	رویکــرد	
کــه	بــه	فقــه	نــگاه	کنيد،	فقــه	بــرای	شــما	کال	زیــرورو	
می	شــود.	مثــال						ً		مــا	دــر	فقــه	وادی	هــای	بزرگــی	
بــه	نــام	احــکام	وضعــی	داریــم	کــه	بــا	آن	ســاماندهی	

ــود. ــام	می	ش ــی	انج اجتماع
ســوزنچی	دــر	پایــان	گفــت:	مــا	بایــد	از	»علــم	دينی«	
ــوم	انســانی	 ــه	ســوی	»عل ــر	برویــم	و	ب یــک	گام	فرات
ــر	 ــوم	انســانی	ديگ ــر	عل ــروز	د ــم.	ام اســالمی«	بروی
پوزیتيویســم	حــرف	اول	را	دــر	جهــان	نمی	زنــد.	
ــد.	 ــرف	اول	را	می	زن ــه	ح ــيری	اند	ک ــای	تفس جریان	ه
ــتوانه	 ــات	تفســيری	پش ــا	جریان ــه	ب ــرای	مواجه ــا	ب م
ــوم	 ــراث	عل ــود	را	از	مي ــم	خ ــد	اواًل	فه ــا	بای ــم.	م داری
اســالمی	جدــی	بگيریــم	و	ثانيــاً	بــه	بازخوانــی	جدــی	
ــه	 ــم.	البت ــی	دســت	بزني ــق	دســتاوردهای	غرب و	عمي
ــی	 ــی	و	تطبيق ــانه،	انتقاد ــه	آزادانديش ــرط	اینک ــه	ش ب
باشــد.	ما	دــر	اولی	مشــکل	داریــم	و	در	دومی	مشــکل	

ــم. مضاعــف	داری

حســينيۀ ارشــاد دــر ادامــه برگــزاری سلســله نشســت هــای آفــاق 
انديشــه ميزبــان همایــون همتــی بــود. وی دــر ایــن جلســه دربــاره 
ســفرهای عرفانــی، تعریــف و جایــگاه عرفان اســالمی صحبــت کرد.
ــان و  ــت از عرف ــای نادرس ــا تلقی ه ــه م ــر جامع ــت: د ــی گف همت
داوری هــای متناقــض دــر ایــن بــاره فــراوان اســت. عرفــان مختــص 
ــراث مشــترک  ــن خاصــی نيســت و مي ــا دي ــچ نظــام فلســفی ی هي
ــان  ــارد. از عرف ــود د ــا وج ــۀ فرهنگ ه ــر هم ــه د ــی اســت ک و عام
کالســيک یونانی گرفته تا قرون وســطی، تا عرفان یهودی و مسيحی، 
افلوطينــی تــا عرفــان هندــی و چينــی و ایرانــی تــا عرفان هــای عصر 
جديــد )New Age(. امــروز پژوهشــگران عرفــان تــالش می کنند 
وجه مشترک آنها را کشف کنند و با وجود همۀ تفاوت ها تمام آنها را تحت 

ــد. ــان دســته بندــی می کنن ــوان عرف عن
ــان از  ــون عرف ــد چ ــان معتقدن ــی عرفان پژوه ــاد: برخ ــه د وی ادام
 Spiritual( ــی ــات روح ــا و احساس ــات، کيفيت ه ــس وجداني جن
feelings( اســت و از جنــس مفهــوم نيســت، تعریف ناپذیــر 
اشــتياق،  اميــد،  مثــل  بنابرایــن  اســت:   )Indefinable(
عشــق ورزیدن یــا خواب ديدــن قابل توصيف نيســت و فــرد بایــد آن را 
ــی  ــل، بعض ــر مقاب ــد. د ــا دریاب ــد ت ــه )Experience( کن تجرب
معتقدنــد عرفــان قابــل تعریــف و بيان پذیــر اســت و می تــوان 
ــه شــهودی  ــه تجرب ــان را ب ــاد. آنهــا عرف ــه دســت د روایتــی از آن ب
 Intuitive( یــا تجربــه ُوحدانــی ) Unitive experience(
ــر آن  ــه ای کــه انســان د ــد. تجرب experience( تعریــف می کنن
احســاس برآمدــن و عــروج مــی کنــد. بــا مبدــأ عالــم تمــاس می گيرد 
ــد. ــی رس ــراق )illumination( م ــدگی روح و اش ــه روشن ش و ب
ــوی و  ــال روی مثن ــون 25 س ــد نيکلس ــور راینول ــزود: پروفس وی اف
عرفان اســالمی تحقيق کرده و 14 نسخه مثنوی را تطبيق داده است. 
او دــر کتــاب پيدایش و ســير تصــوف می گوید تــا قرن 5 بيــش از 300 
ــری،  ــد، هجوی ــل بایزی ــانی مث ــوف از کس ــان و تص ــف از عرف تعری
نــوری، خــّراز وغيــره جمــع آوری کردــه اســت. دــر عصــر شــکوفایی 
عرفــان اســالمی )قــرن ۶ و ۷( نــوع ديگــری از آن بــه وجــود آمــد که 
 )ontology( ــی ــتی شناس ــی هس ــفی مآبانه و نوع ــان فلس عرف
بودــه اســت کــه بــه آن عرفــان نظــری )Theoretical( می گویند 
و بــه دســت ابــن عربــی، اهــل اندلــس اســپانيا بنيان گذاشــته شــد. او 
۹0 اســتاد و 1400 اثــر داشــته و 30 ســال آخــر عمــر خــود را مجــاور 
و مقيــم مکــه و خانــه کعبــه بودــه اســت. او بــرای عرفــان اســالمی، 
موضــوع، مبادــی و غایــت تعریــف کــرد. پــس از او فرزندخواندــه اش 
صدرالدين قونوی، راه او را ادامه داد. موضوع عرفان، شــناخت خداوند و 
رســيدن به وجود البشــرط َمقَســمی اســت. روش عرفان علم حضوری 
است نه علم حصولی و از راه معرفت قلبی و باطنی است. استاد می خواهد 
و ســير و مراحــل و منازلــی دــارد: از مقامــات تبّتــل تــا فنــا    پلــه پله تا 

مالقــات خدا
ــه ای حــاالت،  ــزل و مرحل ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت:  دــر هــر من
مقامات و قدرت هایی به ســالک روی می کند. ســير و ســلوک را عرفان 
عملــی )Practical( مــی گوینــد. دــر عرفــان عملــی ســالک بایــد 
اســتاد ببينــد، ریاضــت بکشــد و مثــل فردــی کــه رژیــم تغذیــه گرفته 

ــود. ــکوفا ش ــی اش ش ــای روح ــا قدرت ه ــد ت ــختی بکش س
ــه و  ــار بخــش تقســيم کرد ــه چه ــان را ب ــان عرف ــزود: محقق وی اف
بحــث مــی کننــد کــه عرفــان خــود آن تکنيک هــا اســت یــا حاالتــی 
که از آنها حاصل می شــود: جهان بينی و هستی شناسی عرفانی، اعمال، 
ــاهدات  ــج و مش ــاالت و نتای ــا، ح ــا و تکنيک ه ــا، توصيه ه برنامه ه
عارفــان و خواب ها و رؤیاها کســانی مثل والتر ترنس اســتيس در کتاب 
عرفــان و فلســفه )کــه دــر زبان انگليســی بــی نظير اســت( عرفــان را 
نتایــج ایــن تکنيک هــا و اعمــال می داننــد امــا بــه نظــر مــن بحــث 
ــوان  ــی ت ــه را م ــه چهارگان ــن مجموع ــام ای ــت و تم ــه ای اس بيهود
ــت  ــوان رقاب ــاب اســتيس ت ــا کت ــی کــه ب ــا کتاب ــد. تنه ــان نامي عرف
دــارد کتــاب پروفســور اســتيون کتــز دربــاره عرفــان اســالمی اســت. 
 Islamic :کتــاب پروفســور الکســاندر نایــش هــم خواندنــی اســت
ــان  Mysticism a Short History )تاریخچــه مختصــر عرف

ــالمی(. اس
وی ادامــه دــاد:  ســرمایۀ عــارف نقــد اســت. او همــه چيــز را می بينــد 
آن هــم دــر بيدــاری نه دــر خــواب و رؤیــا! بــا مطالعــه و حفــظ کردن 
مثــاًل 50 هــزار بيــت کســی عــارف نمی شــود. عرفــان حاصل ســير و 
ســلوک اســت. ســفر اســت، رفتــن و رســيدن اســت. بــه عــزم مرحلۀ 
عشــق  پيــش نــه قدمــی    کــه ســودها کنــی ار این ســفر توانــی کرد
ــا اصــاًل  ــژوه باشــد ام ــی گفــت: ممکــن اســت کســی عرفان پ همت
مســلمان و معتقد نباشد چنانکه نمونه هایش در دانشگاه های دنيا بسيار 

است.
وی سپس به چهار سفر عرفانی اشاره و شرح آنها پرداخت:

1-  سفر من الخلق الی الحق: مسافرت از مردم تا خدا
2- سفر بالحق فی الحق :مسافرت با خدا درباره	خدا

3- ســفر مــن الحــق الــی الخلــق بالحــق: مســافرت از خدــا تــا مردــم 
بــا خدا

4- سفر فی الخلق بالحق: مسافرت درميان مردم با خدا
وی دــر ادامــۀ ســخنان خــود بــه کتــاب والیــت نامــه و رســاله توحيد 
عالمه طباطبایی )ره(، مصباح الهدایه إلی الخالفۀ و الوالیه امام خمينی 
)ره(، آشــنایی با علوم اسالمی شهيد مطهری، اســفار مالصدرا، اشارات 
ابن ســينا، ديدگاه های آیــت اهلل جوادی آملی، عالمه حســن زاده آملی، 
و نيــز برخــی عرفای بــزرگ معاصــر مثل آیــت اهلل قاضی، آیت اهلل شــاه 
آبادــی و آیــت اهلل بهجــت اشــاره کردــه و برخی آیــات و روایــات درباره 

عرفــان، معرفت قلبــی و شــهودی را خواند.

همایون همتی:

تلقی های نادرستی از عرفان در جامعه ما
 وجود دارد/ چهار سفر عرفانی

ــزارش گــــ
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ویــژه	 آفــاق	 مدرســه	 درس	گفتارهــای	 از	 جلســه	 دوميــن	
مدــارس	علميــه	بــا	عنــوان	دــوره	آموزشــی	»فردایــی	ديگــر«	بــه	
ــوع	 ــا	موض ــت	ب ــاق	حکم ــی	آف ــی	فرهنگ ــه	علم ــت	مؤسس هم
»ضرورت	هــا،	ابعــاد	و	لــوازم	مواجهــه	فکــری	و	فرهنگــی	حــوزه	و	
روحانيــت	بــا	غــرب«	و	بــا	ســخنرانی	حجت	االســالم	اميــر	آقاجانلو	
و	حجت	االســالم	علــی	محمدــی	از	مدرســان	و	پژوهشــگران	
حــوزه	علميــه	قــم	و	بــا	حضــور	طــالب	مدرســه	معصوميــه	برگــزار	

ــد. ش
ــن	 ــت:	اولي ــخنران	اول	گف ــوان	س ــو	به	عن ــالم	آقاجانل حجت	االس
نکتــه	ای	کــه	بایــد	بــه	آن	توجــه	کنيــم	ایــن	اســت	کــه	چــرا	بــرای	
مــا	مواجهــه	بــا	غــرب	این	قدــر	اهميــت	یافتــه	اســت	و	نــه	شــرق	
و	نــه	هيــچ	جــای	ديگــر؟	درواقــع	ایــن	توجــه	بــه		واســطه	غلبــه	و	
ســيطره	ای	اســت	کــه	غــرب	مدــرن	پيدــا	کردــه	و	زندگــی	مــا	را	

نيــز	تحــت	تأثير	قــرار	دادــه	و	دــر	برگرفته	اســت.
وی	ادامــه	دــاد:	امــروز	یکــی	از	دســته	بندی	های	موجــود	و	مشــهور	
دــر	مواجهــه	بــا	غــرب	از	دســته	بندی	های	معرفت	شــناختی	
ــن	 ــق	ای ــت.	طب ــکال	نيس ــی	از	اش ــه	خال ــرد	و	البت ــو	می	گي الگ
ــود	 ــرب	وج ــا	غ ــه	ب ــر	مواجه ــان	د ــوع	جری ــه	ن ــيم	بندی،	س تقس
دــارد:	1.	جریان	هــای	غرب	پذیــر	کــه	شــامل	افرادــی	ماننــد	
	.2 می	پذیرنــد.	 دربســت	 را	 غــرب	 کــه	 اســت	 ملکم	خــان	
ــرب	 ــا	غ ــت	ب ــتيز	و	مخالف ــر	س ــه	د ــتيز	ک ــای	غرب	س جریان	ه
ــرار	 ــر	آن	ق ــنتی	را	د ــلفی	و	س ــای	س ــی	جریان	ه ــتند	و	برخ هس
می	دهنــد.	3.	جریان	هــای	غرب	گریــز	کــه	ســعی	می	کننــد	
ــه	ای	از	غــرب	فــرار	 ــا	غــرب	نداشــته	باشــند	و	به	گون مواجهــه	ای	ب
ــود.	4.	 ــوزوی	می	ش ــنتی	ح ــات	س ــی	جریان ــامل	برخ ــد	و	ش کنن
ــرب	 ــا	غ ــی	ب ــورت	گزینش ــه	به	ص ــن		ک ــای	غرب	گزی جریان	ه

مواجــه	می	شــوند.
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــيم	بندی	ای ــن	تقس ــکال	ای ــن	اش ــت:	اولي وی	گف

ــن،	 ــود	غرب	گزی ــه	می	ش ــته	ها	گفت ــه	دس ــار	بقي ــر	کن ــی	د وقت
ــا	 ــی	پيد ــت.	کس ــانده	اس ــر	نش ــته	را	باالت ــن	دس ــاپيش	ای پيش
ــات	 ــن	نيســتم!	تمــام	جریان ــد	مــن	غرب	گزی ــه	بگوی نمی	شــود	ک
ــد	 ــه	بهره	من ــف	از	مدرنيت ــاحت	های	مختل ــر	س ــور	د ــری	کش فک
می	شــوند؛	حتــی	جریان	هایــی	کــه	مخالــف	مدرنيتــه	و	بــه	دنبــال	

ــتند. ــور	از	آن	هس عب
آجانلــو	ادامــه	دــاد:	اشــکال	دوم	این	اســت	کــه	موجب	ساده	ســازی	
ــرض	 ــيم	بندی	را	ف ــن	تقس ــا	ای ــع،	م ــر	واق ــود.	د ــئله	می	ش مس
می	گيریــم	و	مصاديــق	را	بــر	آن	تحميــل	می	کنيــم؛	مثــاًل	بســياری	
از	جریان	هــای	ســنتی	و	حتــی	ســلفی	را	می	بينيــم	کــه	تمتعاتشــان	
از	غــرب	و	تکنيــک	آن،	کمتــر	از	ســایر	جریان	هــا	نيســت.	اشــکال	
ســوم	ایــن	اســت	کــه	خــود	جریان	هــا	و	افــراد	راضــی	نمی	شــوند	
تــا	ذیــل	ایــن	دســته	ها	قــرار	بگيرنــد.	اشــکال	چهــارم	این	تقســيم	
ایــن	اســت	کــه	مــالک	خاصــی	ندــارد؛	مثــاًل	اگــر	چــه	چيزهایــی	

ــود؟ ــوب	می	ش ــی	محس ــود،	غرب	گزین ــش	ش گزین
وی	افــزود:	اشــکال	ديگــر	ایــن	اســت	کــه	خــود	مفهــوم	»غــرب«	
ــن	 ــيم	بندی	ای ــن	تقس ــرض	ای ــک	ف ــت.	ی ــن	نيس ــر	آن	روش د
اســت	کــه	گویــا	غــرب	یــک	کل	اســت	کــه	می	تــوان	دــر	مــورد	
ــد.	 ــب	را	نمی	پذیرن ــن	مطل ــياری	ای ــه	بس ــاد؛	درحالی	ک ــر	د آن	نظ
اگــر	غرب	شناســی	کنيــم،	ديگــر	این	قدــر	ایــن	مســئله	بــرای	مــا	
بغرنــج	نخواهــد	بــود؛	مشــکل	مــا	ایــن	اســت	کــه	دــر	مــورد	غرب	
نمی	دانيــم	بــا	چــه	چيزی	دــر	طرفيــم	و	تصویــری	کــه	از	رســانه	ها	

گرفته	ایــم	را	غــرب	می	پنداریــم.

الیه های مواجهه با غرب
ایــن	اســتاد	حــوزه	علميــه	دــر	رابطــه	بــا	جریان	شناســی	مواجهــه	
بــا	غــرب،	بــر	اســاس	الیه	هــای	مواجهــه،	تقســيم	بندی	
ــر	 ــا	د ــی	م ــت:	گاه ــاد	و	گف ــرار	د ــه	ق ــورد	توج ــری	را	م ديگ

الیــه	تکنيــک	و	ابــزار	بــا	غــرب	مواجــه	می	شــویم	و	آن	
را	یــاد	می	گيریــم	و	یــا	وارد	می	کنيــم.	دــر	ایــن	الیــه	مــا	
ــی	از	 ــد	وقت ــالل	آل	احم ــته	ایم.	ج ــی	داش ــای	زیاد مواجهه	ه
ــور	 ــه	را	منظ ــن	الی ــد،	ای ــت	می	کن ــرب	صحب ــا	غ ــه	ب مواجه
ــبک	 ــار	و	عرصــه	س ــگ	و	رفت ــطح	فرهن ــوم،	س ــه	د ــارد.	الی د
زندگــی	اســت.	دــر	الیه	ســوم	ما	بــا	مســائل	امنيتــی،	سياســی	و	
نظامــی	غــرب	مواجهيــم	کــه	کریه	تریــن	چهــره	غــرب	اســت.	
چهارميــن	و	بنيادی	تریــن	الیــه،	الیــه	فلســفی	و	فکــری	غــرب	

ــت. اس
ــرب،	 ــا	غ ــه	ب ــای	مواجه ــام	از	الیه	ه ــاد:	هرکد ــه	د وی	ادام
اقتضائــات	خــاص	خــود	را	دــارد	و	بایــد	متناســب	بــا	همــان	الیه	
بــا	غــرب	برخــورد	کــرد.	دــر	مواجهــه	تکنيکــی	و	ابــزاری،	شــاید	
ــته	 ــر	را	نداش ــه	آن	روح	کف ــک	فی	حدنفس ــزار	و	تکني ــود	اب خ
ــبک	 ــذارد	و	س ــر	می	گ ــا	تأثي ــی	م ــبک	زندگ ــر	س ــا	د ــد،	ام باش
زندگــی	ای	کــه	از	غــرب	می	آیــد،	نــوع	فرهنــگ،	رفتــار	و	
ــد	 ــه	بای ــن	الی ــر	ای اعتقادــات	خــاص	خــود	را	هــم	مــی	آورد؛	د
ــی	و	 ــی،	امنيت ــه	اجتماع ــد.	عرص ــی	باش ــا	فرهنگ ــورد	م برخ
ــای	کار	 ــه	ج ــت،	ن ــع	اس ــری	مناف ــه	درگي ــه	عرص ــی	ک سياس
ــن	 ــد	ای ــا	نبای ــن	م ــفی.	بنابرای ــه	کار	فلس ــت	و	ن ــی	اس فرهنگ
ــن	 ــن	و	محوری	تری ــم.	مهم	تری ــط	کني ــم	خل ــا	ه ــا	را	ب الیه	ه
ــر	 ــه	فکــری	و	فلســفی	اســت.	د ــا	غــرب،	الی ــه	ب ــه	مواجه الی
ــان	آن	را	 ــد	زب ــوند	و	بای ــن	وارد	ش ــد	متخصصي ــه	بای ــن	الی ای
ــارد؛	 ــاوت	د ــم	تف ــا	عل ــد	دقــت	کــرد	کــه	فلســفه	ب داشــت.	بای
فلســفه	مجموعــه	مســائل	نيســت؛	دــر	حالــی	کــه	مــا	بــا	فلســفه	
ــه	 ــت	مواج ــائل	اس ــه	ای	از	مس ــه	مجموع ــه	ک ــد	فق ــم	مانن ه
ــه	آن	مســائل	 ــل	ب ــه	تبدي ــی	اســت	ک ــویم.	فلســفه،	فهم می	ش
می	شــود.	فلســفه،	نحــوه	ســلوک	انســان	اســت.	فلســفه	
ــت	و	 ــی	اس ــالمی	و	ایران ــان	اس ــلوک	انس ــوه	س ــرا	نح مالصد

در دوره آموزشی »فردایی دیگر« مطرح شد؛
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فلســفه	غــرب،	نحــوه	ســلوک	و	زندگــی	انســان	غربــی.	صدــرا	
ــت	 ــرار	اس ــون	ق ــذارد	چ ــفار	می	گ ــم	اس ــش	را	ه ــم	کتاب اس

ــرد. ــفر	بب ــک	س ــه	ی ــان	را	ب انس
حجت	االســالم	آقاجانلــو	دــر	ادامــه،	غــرب	را	دــارای	یــک	هســته	
مرکــزی	انديشــه	ای	دانســت	کــه	کثــرات	و	الیه	هــای	آن	را	
ــده،	 ــای	بيان	ش ــان	الیه	ه ــاد	ایش ــه	اعتق ــد.	ب ــت	می	بخش وحد
ــراغ	 ــم	س ــر	بخواهي ــت	و	اگ ــوری	اس ــر	مح ــورات	آن	عنص ظه
اصــل	برویــم	و	از	ظواهــر	فاصلــه	بگيریــم،	بایــد	مواجهــه	فلســفی	
بــا	غــرب	داشــته	باشــيم؛	چــون	محــور	آن	امــری	فلســفی	اســت	و	
عناصــر	مدرنيتــه	یعنی	اومانيســم،	سکوالریســم	و	ســوبژکتيویته	در	

همــه	تکثــرات	غــرب	حضــور	محــوری	دــارد.
مسیر مواجهه حوزه با غرب

آقاجانلــو	دــر	بيــان	وظيفه	حــوزه	دــر	مواجهه	با	غــرب	بيان	داشــت:	
آن	چيــزی	کــه	وظيفــه	حــوزه	اســت،	اواًل	و	بالــذات	مواجهــه	فکری	
ــا	 و	فرهنگــی	اســت.	امــور	مختلفــی	دــر	نحــوه	مواجهــه	حــوزه	ب
غــرب	تعيين	کنندــه	هســتند.	گاهــی	چــون	مــا	غــرب	را	ديگــری	
ــرای	 ــی	ب ــم	حرف ــا	می	گویي ــا	ی ــان	ابتد ــم	از	هم خودمــان	می	داني
گفتــن	ندــارد	و	آن	را	جدــی	نمی	گيریــم	و	یــا	از	همــان	ابتدــا	
ــی	از	 ــه	فهم ــن	صــورت	ن ــر	ای ــه	د ــم	ک ــم	آن	را	رد	کني می	خواهي
ــر	خواهــد	 ــه	نتيجــه	ای	درب ــد	و	ن ــه	دســت	می	آی فلســفه	غــرب	ب
داشــت.	حــوزه	بایــد	غــرب	را	تــا	آنجــا	کــه	ممکــن	اســت	دقيــق	و	
عميــق	بشناســد،	بعد	بــه	ســنت	خــود	برگردــد	و	آن	را	به	اســتنطاق	

ــاورد. بي

آسیب شناسی مواجهه ما با غرب
حجت	االســالم	آقاجانلــو	دــر	انتهــا	بــه	آسيب	شناســی	مواجهــه	بــا	
غــرب	پرداخــت	و	گفــت:	در	مســئله	مواجهــه	فلســفی	ما	بــا	غرب،	
ــد	زیادــی	افتادــه	 دــر	پنج-شــش	دهــه	اخيــر	اتفاقــات	خــوب	و	ب
ــالب	 ــد	ط ــل	جدي ــه	ای	از	نس ــد	عد ــوب	مانن ــات	خ ــت.	اتفاق اس
ــا	 ــد	و	ب ــاد	می	گيرن ــی	ی ــه	خوب ــفه	ها	را	ب ــن	فلس ــه	ای ــوان	ک ج
ــا	 ــد؛	ام ــه	می	دهن ــان	را	ادام ــان	کارش ــنت	خودم ــه	س ــی	ب پایبند

ــت. ــته	اس ــود	داش ــم	وج ــيب	هایی	ه ــتباهات	و	آس اش
ــرب،	 ــفه	غ ــم	فلس ــر	فه ــا	د ــتباهات	م ــی	از	اش ــزود:	یک وی	اف
ــه	اســت.	 ــه	جــای	فلســفه	غــرب	بود ــم	ب ــی	فلســفه	عل جایگزین
ــر	 ــر	د ــفه	پوپ ــم	و	فلس ــفه	عل ــط	فلس ــا	بس ــروش	ب ــر	س دکت
ــرح	 ــور	مط ــر	کش ــوف	د ــوان	فيلس ــوزه،	به	عن ــگاه	ها	و	ح دانش
ــرب	 ــفه	غ ــای	فلس ــه	ج ــوان	و	ب ــم	را	به	عن ــفه	عل ــا	فلس ــد	و	م ش
شــناختيم؛	حال	آنکــه	فلســفه	علــم	دــر	مقابــل	متافيزیــک	اســت.	
فلســفه	علــم	مدعــی	اســت	کــه	تاریــخ،	تاریــخ	فلســفه	و	انديشــه	
فلســفی	نيســت،	بلکــه	تاریــخ	علــم	اســت.	بســتر	ایــن	نــوع	فهــم	
دــر	فلســفه	تحليلــی	اســت.	بعــد	از	آن	ســراغ	فلســفه	های	مضــاف	
رفتيــم	و	الگویــی	ریختــه	شــد	کــه	مثــاًل	از	فلســفه	محــض	)مثــاًل	
ــيمی	و	 ــک	و	ش ــفه	فيزی ــاف	)فلس ــفه	مض ــرا(	فلس ــفه	صد فلس
ــرون	 ــم	بي ــز	عل ــاف	ني ــفه	مض ــد	و	از	فلس ــرون	می	آی ــوق(	بي حق
ــوم	 ــت	کــه	عل ــور	نيس می	ْآیــد؛	درصورتی	کــه	هميشــه	این	ط
ــوم	 ــی	عل ــه	برخ ــد،	بلک ــرون	بيای ــاف	بي ــفه	های	مض ــل	فلس از	د
ــار	 ــا	را	دچ ــاور،	م ــن	ب ــد.	ای ــرون	می	آی ــق	بي ــفه	های	مطل از	فلس
ــد	 ــرای	تولي ــم	ب ــرد.	عل ــه	ک ــير	بی	راه ــر	مس ــردرگمی	و	درگي س
ــاف،	 ــفه	های	مض ــارد.	فلس ــه	گانه	ند ــن	س ــه	ای ــازی	ب ــدن	ني ش
علــم	درجــه	دوم	اســت؛	یعنــی	اینکــه	برگرديــم	و	دوبــاره	بــه	امری	

ــم. ــگاه	کني ن
وی	دـر	پایـان	گفت:	آسـيب	ديگر	این	اسـت	کـه	ما	فکـر	می	کنيم	
تمـام	مباحثـی	کـه	در	غـرب،	به	نقد	غـرب	می	پردـازد	بـه	ما	کمک	
می	کنـد.	برای	مثال	تمام	آثار	فوکو	که	فيلسـوفی	پسـت	مدرن	اسـت	
در	ایران	ترجمه	شـده	اسـت.	غافل	از	اینکه	آنگونه	که	فوکو	مدرنيته	
را	نقـد	می	کنـد،	از	ديـن	و	سـنت	مـا	هـم	چيزی	باقـی	نمی	مانـد.	بر	

شـاخ	نشسـته	ایم	و	بـن	می	بریم!
دــر	ادامــه	جلســه	حجت	االســالم	محمدــی	بــه	بيــان	ديدگاه	هــای	
ــود	کــه	 ــن	ب ــن	پرســش	نشســت	ای خــود	پرداخــت	و	گفــت:	اولي
ــه	 ــن	تمدــن	غــرب،	ب ــا	ناديده	گرفت ــد	ب ــه	می	توان ــا	حــوزه	علمي آی
مأموریــت	تاریخــی	خــود	در	حفظ	و	بســط	شــيعه	دــر	زمــان	حاضر	

ادامــه	دهــد؟	دــر	ســه	الیــه	و	بــه	ســه	بيــان	می	تــوان	گفــت	کــه	
ــه	 ــه	غــرب،	ب ــد	دــر	صــورت	بی	توجهــی	ب حــوزه	علميــه	نمی	توان
مأموریــت	تاریخــی	خودــش	عمــل	کنــد	و	متأســفانه	تــا	اآلن	هــم	
دــر	فهــم	مأموریــت	خودش	بــه	ایــن	مســئله	توجه	نداشــته	اســت.

عــدم فهــم غــرب، منشــأ شــکل گیری هویــت 
اجتماعــی کاذب بــرای حوزه هــای علمیــه

وی	افــزود:	الیــه	اول،	الیــه	هویــت	اجتماعــی	اســت.	عدــم	
ــای	 ــرای	حوزه	ه ــی	ب ــی	کاذب ــت	اجتماع ــرب،	هوی ــناخت	غ ش
ــه	 ــه	هميــن	دليــل	مأموریــت	تاریخــی	او	ب ــه	رقــم	زدــه	و	ب علمي
ــش	 ــران	از	ارت ــش	ای ــنگين	ارت ــت.	شکســت	س ــه	اس ــاق	رفت مح
ــيعه	و	 ــای	ش ــی	علم ــد	و	همراه ــی	وليعه ــا	فرمانده ــه	ب روس	ک
مردــم	ایــران	صــورت	پذیرفــت،	مــا	را	بــا	ابــزار	و	تکنيــک	مدــرن	
روبــرو	می	کنــد.	ایــن	مواجهــه	»غيــر«	مــا	را	تغييــر	دــاد.	پيــش	از	
آن،	»غيــر«	مــا	اهــل	تســنن	بــود	و	مــا	خــود	را	دــر	تعــارض	بــا	آنها	
ثابــت	می	کرديــم.	ایــن	»غيــر«	بعــد	از	ورود	مدرنيتــه	تغييــر	پيدــا	
ــر«	 ــن	»غي ــه	ای ــوزه	علمي ــالمی	و	ح ــالب	اس ــر	انق ــد	و	اگ می	کن
خــود	را	درســت	نشناســد،	دچــار	هویت	یابــی	کاذب	خواهد	شــد.	در	
گذشــته،	شــبهات	و	هجمــه	از	جانــب	اهــل		ســنت	مطــرح	می	شــد	
و	بــزرگان	مــا	پاســخ	می	گفتنــد	و	لــذا	هویــت	مــا	حفــظ	شــد؛	امــا	
غــرب	موجود	ديگــری	اســت	و	هجمــه	متفاوتی	دــارد.	بایــد	متوجه	
ــنخ	 ــود	از	س ــرب	وارد	می	ش ــه	از	غ ــبهاتی	ک ــوع	ش ــه	ن ــيم	ک باش
ــی	اســت.	 شــبهات	نظــری	نيســت،	بلکــه	از	ســنخ	شــبهات	عمل
ــارد؛	به	نحــوی	 ــری	د غــرب	دــر	عقالنيــت	خودــش	قدــرت	راهب
ــاد	می	دهــد.	 ــه	ب ــد،	هویــت	شــما	را	ب کــه	اگــر	از	آن	اعــراض	کني
ــمت	 ــه	س ــتياقی	ب ــن	اش ــا	چني ــان	اآلن	ب ــام	جهاني ــه	تم اینک
ــه	 ــرب	ب ــراض	از	غ ــل	اســت.	اع ــن	دلي ــه	همي ــد	ب ــرب	می	دون غ
ــم	 ــم	و	فکــر	کن ــد	نظــری	کن ــن	ســادگی	نيســت	کــه	مــن	نق ای
پروندــه	اش	بســته	شــد	و	کنارش	بگــذارم.	غــرب	دــر	تاروپــود	رفتار	
مــا	حضور	دــارد	و	مــا	بــه		ســادگی	نمی	توانيــم	از	آن	اعــراض	کنيم.	
ــا	عمــل	 ــر	ضــد	م ــر«	خودمــان	و		کســی	را	کــه	ب ــوز	»غي ــا	هن م
می	کنــد	و	مــا	بایــد	دــر	مقابلــش	صف	کشــی	کنيــم	نشــناخته	ایم.
ــر	شــکل	گيری	نظامــات	 تقدــم	مواجهــه	و	فهــم	مســئله	غــرب،	ب

علمــی	حــوزه	دــر	مواجهــه	صحيــح	بــا	غرب
وی	ادامــه	دــاد:	مســئله	دــوم،	بحــث	خــود	علــم	اســت.	مــا	وقتــی	
می	خواهيــم	فراینــد	توليــد	علــم	و	جریان	هــای	علمــی	را	توضيــح	
دهيــم،	ســریعاً	روی	مبانــی	متمرکــز	می	شــویم	و	همــه	اختالفــات	
را	بــه	اختــالف	دــر	مبانــی	ارجــاع	می	دهيــم؛	درحاليکــه	بســياری	از	
اختالفــات	دــر	رتبــه	ماقبــل	مبانی	اســت	و	آن،	فهم	مســئله	اســت.	
فيلســوف	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	می	خواهــد	بــه	چــه	مســئله	ای	
پاســخ	بدهــد؟	چــه	تفاوتــی	ميــان	مســائل	فقيــه	دــر	قبــل	و	بعــد	از	
انقــالب	اســالمی	رخ	داده	اســت؟	ایــن	ادبيات	دــر	فقــه	و	در	بحث	
موضوع	شناســی	پررنگ	تــر	اســت؛	اینکــه	حکــم	فقيــه	تابــع	
ــان	اختــالف	امــام	و	قائم	مقامشــان	 فهــم	موضوعــش	اســت.	جری
حکم	شناســی.	 نــه	 و	 اســت	 موضوع	شناســی	 هميــن	 دــر	
ــد،	 ــای	منتظــری	نســبت	می	ده ــه	آق ــام	ب ــه	ام ــاده	لوحی	ای	ک س
دــر	فهــم	مســئله	حکومــت	اســت	کــه	بــه	تبــع	آن،	فهــم	درســتی	
از	حکــم	حکومــت	شــکل	نمی	گيــرد.	اگــر	مــا	غــرب	را	نشناســيم	
ــزی	را	 ــه	چي ــخ	چ ــم	و	پاس ــزی	مواجهي ــه	چي ــا	چ ــم	ب نمی	داني

می	خواهيــم	بدهيــم.

تعین های مختلف کفر در ادوار تاریخ
ــی	 ــئله	کالم ــی	را	مس ــئله	بعد ــه،	مس ــوزه	علمي ــتاد	ح ــن	اس ای
دانســت	کــه	مهم	تریــن	کليدــواژه	دــر	آن	نــگاه	فلســفه	تاریخــی	
ــی	 ــالی	تاریخ ــی	و	ابت ــف	تاریخ ــرب	موق ــزود:	غ ــت.	وی	اف اس
مــا	اســت.	دــر	طــول	تاریــخ،	کفــر	و	طاغــوت	تعين	هــای	مختلفــی	
ــار	و	معجــزات	پيامبــران	به	عنــوان	حجــت	 ــوع	رفت ــد	کــه	ن یافته	ان
خداونــد،	بــا	آن	تناســب	دــارد.	لــذا	طبــق	فرمایــش	امام	صادــق)ع(،	
حضــرت	عيســی	به	گونــه	ای	معجــزه	مــی	آورد	و	حضــرت	موســی	
به	گونــه	ای	ديگــر.	دــر	زمــان	حضــرت	موســی،	ســحر	دــر	اختيــار	
ــا	او	 ــارد	ب ــت	ند ــی	جرئ ــل	کس ــن	دلي ــه	همي ــت	و	ب ــون	اس فرع

بجنگــد.	دــر	زمــان	حضرت	عيســی،	مســئله	پزشــکی	مطرح	اســت	
کــه	دــر	اختيــار	کاهنــان	اســت.	اگــر	معجــزه	دــر	برابــر	نقطــه	قوت	
جریــان	کفــر	باشــد	عمــود	خيمــه	کفــر	را	پایيــن	می	کشــد.	دــر	غير	
ایــن	صــورت،	شایســتگی	رهبــری	خــود	را	اثبــات	نکردــه	اســت.	
غــرب	بــه	باطــل	بــر	مردــم	ســيطره	پيدــا	کردــه	اســت؛	لــذا	بایــد	
آن	را	بشناســيم	تــا	بدانيــم	بــا	چــه	چيــزی	بایــد	بجنگيــم	و	انقــالب	
اســالمی	چــه	معجــزه	ای	بایــد	اقامــه	کنــد.	از	منظــر	کالمــی،	اگــر	
مــا	نحــوه	نفــوذ	کفــر	و	راه	هایــی	را	کــه	بــرای	تســلط	بــر	مؤمنيــن	
دــارد	نشناســيم،	نمی	توانيــم	جهــاد	کبيــر	بــا	کفــار	داشــته	باشــيم.

سه رویکرد در فهم هویت غرب
حجت	االســالم	محمدــی	دــر	ادامــه	به	بيــان	ســه	رویکرد	دــر	فهم	
هویــت	غــرب	پرداخــت	و	گفــت:	دــر	حــال	حاضــر	فــارغ	از	اینکــه	
غــرب	را	بپذیریــم	یــا	نــه،	ســه	نحــوه	نــگاه	بــه	غــرب	وجود	داشــته	
و	دــارد:	نــگاه	اول	ایــن	اســت	کــه	غــرب	هویــت	واحدــی	ندــارد	و	
ــم؛	 ــد	نداری ــت	واح ــک	هوی ــوان	ی ــرب	به	عن ــام	غ ــه	ن ــزی	ب چي
ــا	اســت.	 ــياء	و	پديده	ه ــه	ای	از	انســان	ها،	اش ــرب	مجموع ــه	غ بلک
لــذا	نمی	توانــم	حکمــی	کلــی	دــر	مــورد	غــرب	بدهيــم؛	چــون	بــا	
ــزاء	آن	 ــرب،	اج ــناخت	غ ــرای	ش ــتيم.	ب ــه	رو	نيس ــی	روب ــر	واحد ام
به	صــورت	جداگانــه	بایــد	ســنجيده	شــود	تــا	بتــوان	دــر	مــورد	آن	
حکــم	کــرد.	ایــن	نــوع	نــگاه،	مهم	تریــن	و	شــایع	ترین	نــوع	نــگاه	

بــه	غــرب	دــر	ميــان	متدينــان	و	حتــی	حوزویــان	اســت.
وی	افــزود:	نــگاه	دــوم	بــه	رویکردــی	مربــوط	می	شــود	کــه	توســط	
شــهيد	صدــر	و	دــر	کتــاب	اقتصادنــا	توجهاتــی	بــه	آن	دادــه	شــده	
ــا	غــرب،	 ــر	مواجهــه	ب ــا	د ــه	م ــد	ک اســت.	ایشــان	اشــاره	می	کنن
ــات	 ــا	نظام ــه	ب ــتيم؛	بلک ــه	رو	نيس ــيخته	روب ــائل	ازهم	گس ــا	مس ب
اجتماعــی	مواجهيــم.	غــرب	نظــام	واره	اســت.	آنچــه	بــه	مــا	هجمــه	
ــر	 ــت.	اگ ــتی	اس ــا	سوسياليس ــرال	ی ــاد	ليب ــام	اقتص ــد،	نظ می	کن
مــا	نتوانيــم	دــر	مقابــل	ایــن	نظــم	و	انســجام،	از	دــل	فقــه	مکتــب	
ــل	غــرب	بایســتيم. ــم	دــر	مقاب ــم،	نمی	تواني ــه	دهي اقتصادــی	ارائ
وی	ادامــه	دــاد:	عالمــه	طباطبایــی	نــوع	نــگاه	ديگــری	بــه	ایــن	
مســئله	دارنــد	کــه	بصيرت	هــای	مهمــی	بــه	مــا	می	دهــد.	ایشــان	
دــر	ذیــل	آیــه	200	ســوره	آل	عمــران،	رویکــرد	اجتماعی	خودشــان	
را	توضيــح	می	دهنــد	کــه	جامعــه	هویــت	واحدــی	غيــر	از	افرادــش	
دــارد.	ایــن	نکتــه	دــر	بحــث	غرب	شناســی	تأثيــرات	مهمــی	دــارد.	
ایشــان	وقتــی	بــه	ایــن	مســئله	می	رســد	کــه	آیــا	غــرب	اخالقــی	
اســت	یــا	نــه،	می	فرماینــد	حتــی	نظــم	و	انضبــاط	و	وجدــان	کاری	
ــرای	 ــارد	و	ب ــی	د ــرب	هویت ــون	غ ــوب	نيســت؛	چ ــم	خ ــرب	ه غ
ــا	 ــخص	ب ــار	ش ــه	رفت ــاً	ب ــود	صرف ــی	آن	نمی	ش ــتی	و	غلط درس
ــر«	اســت،	 ــا	»غي ــاط	اخــالق،	مواجهــه	ب ــگاه	کــرد.	من خودــش	ن
ــا	خــود.	بــرای	شــناخت	غــرب	بایــد	ديــد	کــه	دــر	 ــه	مواجهــه	ب ن
مواجهــه	بــا	»غيــر«	خودــش	چه	رفتــاری	دــارد.	آیــا	غرب	راســتگو	
اســت؟	غــرب	بزرگ	تریــن	دروغ	هــا	را	بــه	مــا	گفتــه	و	دروغ	هایــش	
را	راســت	نشــان	دادــه	اســت.	این	تحليــل	از	اینجــا	ریشــه	می	گيرد	
ــل	 ــت	قائ ــرای	آن	هوی ــد	و	ب ــه	را	واحــد	می	دان ــه،	جامع ــه	عالم ک

اســت.
محمدــی	دــر	پایــان	اظهــار	داشــت:	نظریــه	حضــرت	امــام	از	ایــن	
هــم	باالتر	اســت.	دــر	نــگاه	ایشــان،	جریــان	غــرب	جریــان	والیت	
ــه	 ــه	نظری ــل	اســت	ک ــن	دلي ــه	همي ــت	باطــل	اســت	و	ب و	مديری
ــه	 ــد،	ن ــی	می	دان ــول	اجتماع ــروع	تح ــه	ش ــه	را	نقط والیت	فقي
نظام	ســازی	اجتماعــی	را.	امــام	نقطــه	شــروع	تحــول	اجتماعــی	را	
دســت	گيری	جریــان	والیــت	و	تولــی	جامعــه	نســبت	بــه	جریــان	
ــت	 ــی	والی ــه	نهای ــه	را	حلق ــد	و	والیت	فقي ــه	می	دان ــت	حق والی
اجتماعــی	دــر	ذیــل	والیــت	معصــوم.	بنابرایــن،	دــر	ایــن	نظریــه	
مســائل	ســياليت	و	پيچيدگــی	بيشــتری	پيدــا	می	کنــد؛	مثــاًل	امــام	
قبــل	از	انقــالب	موســيقی	را	مطلقــاً	حــرام	می	دانســتند،	امــا	بعــد	
ــه	 ــی،	مالحظ ــئله	اصل ــد.	مس ــری	می	دهن ــر	ديگ ــالب	نظ از	انق
جزئيــات	دــر	ذیــل	جریــان	والیــت	حقــه	و	باطلــه	اســت	کــه	نــگاه	
ــا	 ــد.	م ــز	عــوض	می	کن ــاد	را	ني ــر	اجته ــکان	د ــان	و	م ــه	زم ــا	ب م
ــه	 ــم	مواجه ــذا	نمی	تواني ــم	و	ل ــب	افتاده	ای ــگاه	عق ــوع	ن ــن	ن از	ای
منســجمی	داشــته	باشــيم	و	دــر	برابر	غــرب	دچــار	انفعال	شــده	ایم.
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نشســت	»فلســفه	عشــق،	از	عشــق	انســانی	تا	عشــق	عرفانی«	
شــنبه،	30	ارديبهشــت	با	ســخنرانی	اميرعبــاس	علــی	زمانی	در	

انديشــگاه	فرهنگــی	کتابخانــه	ملــی	برگزار	شــد.
ــای	حســی	و	 ــی	ه ــاوت	زیبای ــه	تف ــاره	ب ــا	اش ــا	ب ــر	ابتد وی	د
ــا	 ــی	ه ــرد:	اصــل	زیبای ــوان	ک ــر	حســی	عن ــای	غي ــی	ه زیبای
مربــوط	بــه	تفکــر	اســت.	از	آن	باالتــر	زیبایــی	دــل.	همــه	هدف	
ــه	 ــه	برســيم.	رســيدن	ب ــن	مرحل ــه	ای ــا	هميــن	اســت	کــه	ب م
ــر	از	اســتدالل	هــای	فلســفی	اســت.	 زیبایــی	هــای	دــل	باالت
هدــف	نمــاز	و	عبادــات	نيــز	روشــن	شــدن	دل	اســت.	دــر	قرآن	
بــرای	دــل	از	تعابيــر	قلــب	و	فــؤاد	و	لــب	اســتفاده	شــده	اســت.
وی	دــر	ادامــه	بــا	ذکــر	ایــن	نکته	کــه	فلســفه	ابن	ســينا	بســيار	
ــه	ایــن	جــا	مــی	رســد	کــه	 واالســت،	گفــت:	فلســفه	نهایتــاً	ب
ــم	 ــا	تسلســل	خواهي ــا	واجــب	الوجــوب	اســت	و	بدــون	خد خد
ــه	 ــا	ب داشــت	وخدــا	علــت	العلــل	و	علــت	غایــی	اســت.	امــا	ت
حــال	کســی	را	ديدــه	اید	کــه	مثال	دــر	قنــوت	بگویــد	ای	واجب	
الوجــود	و	اشــک	از	چهــره	اش	بيایــد؟	امــا	دــر	شــعر	موســی	و	
شــبان	غــرق	دــر	خداونــد	شــدن	را	کامــاًل	حــس	مــی	کنيــم.	
الفاظــی	مثــل	قنــد،	شــکر،	شــيرین	و	تعابيــری	از	این	دســت	در	
مثنــوی	و	غزليــات	چــرا	ایــن	قدــر	زیــاد	اســت؟	چــون	خداونــد	

چشــيدنی	اســت.
دانشــيار	دانشــگاه	تهــران	افــزود:	دــر	روایــات	داریــم	کــه	اگــر	
مردــم	گنــاه	نکننــد	صدــای	مالئکــه	و	جبرئيــل	را	مــی	شــنوند.	
اگــر	کينــه	هــا،	هــوس	هــا	و	..	نباشــد	پردــه	هــا	کنــار	مــی	رود	
و	انســان	خيلــی	چيزهــا	را	مــی	بينــد.	عصــر	مدــرن	از	دــکارت	
بــه	ایــن	طــرف	مــی	خواهــد همــه چيزهــا را بــا فرمــول هــای 
ذهنــی تبييــن کننــد. ذهــن بــه معنــی Mind و عقــل ریاضی.  
ــود  ــم و راز آل ــه مبه ــت ک ــوب اس ــی خ ــأله از جهت ــن مس ای

نيســت. امــا بخشــی از وجــود انســان ایــن گونــه رها می شــود. 
ذهــن انســان بــزرگ تریــن ماشــين هــا را مــی ســازد، ولــی این 
انســان لــذت عميــق و روح ندــارد و صرفــا یــک ماشــين اســت. 
ميــان دــو کلمــه Pleasure و  happiness  تفــاوت وجود 
دــارد؛ لــذت با شــادی متفــاوت اســت.	شــادی	رضایــت	را	در	پی	
دــارد.	بشــر	امــروز	سرشــار	از	لــذات	اســت	ولــی	راضــی	نيســت.	
افرادــی	را	مــی	بينيــد	کــه	درآمــد	بــاال،	علــم	بــاال	و	خانــه	خوب	

دارنــد،	امــا	بدــون	احســاس	و	دــرک	و	تهی	هســتند.
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	انســان	مدــرن	ذهنــش	ماننــد	هاردــی	
پــر	از	اطالعــات	اســت.	یــک	ماشــين	دقيــق	و	منظــم	اســت،	
امــا	شــور	و	حــرارت	انســانی	بــرای	زیســتن	دــر	او	نيســت.	بــا	
ــه	 ــزاری	و	حســاب	گران ــی	رابطــه	انســان	هــا	اب ــگاه	دکارت ن
ــم	 ــز	نصيب ــه	چــه	چي ــی	شــود	ک ــن	مهــم	م ــی	شــود	و	ای م
مــی	شــود.	اشــعار	مدــرن	را	ببينيــد.	ســرد	و	مختصــر	هســتند.	
ــد.	شــب	 ــگاه	کني ــا	را	ن ــازرگان	موالن ــعر	طوطــی	و	ب ــا	ش ام
ــن	کار	دــل	 ــح	تمــام	مــی	شــود.	ای شــروع	مــی	شــود	و	صب

اســت.	معنــا	کار	دــل	اســت.
علــی	زمانــی	دــر	ادامه	افــزود:	تمــام	عبادــات	بــرای	تقویت	و	
بــه	کار	افتادــن	دــل	اســت.	انبيــاء	بــرای	بــه	کار	انداختــن	دل	
آمدــه	انــد.	عشــق	یــک	فضيلــت	اســت.	چــون	کانــون	معنــا	
را	زندــه	مــی	کنــد.	موالنــا	کــه	فردــی	عابــد،	فقيــه،	ســخنور	
و	...	بــود،	چــرا	مــی	گویــد	مردــه	بدــم	زنده	شــدم؟	چــون	دل	
او	مردــه	بــود.	عاشــق	کســی	اســت	کــه	کانــون	دــل	او	فعال	
ــه	 ــت	ک ــقانه	اس ــگاه	عاش ــر	ن ــم	ت ــود.	از	عشــق	مه ــی	ش م

موجــب	مــی	شــود	عالــم	را	جــور	ديگــر	ببينيــم.
ــرد	 ــت:	کارک ــن	دانشــگاه	تهــران	گف ــروه	فلســفه	دي عضــو	گ
ديگــر	عشــق	شستشــو	و	زالل	کردــن	انســان	اســت.	عاشــق	

فردــی	صــاف	و	زالل	اســت.	مــی	گویند	کودــکان	از	همــه	زالل	
تــر	انــد	چــون	دلــی	هســتند	و	خــود	واقعــی	خودشــان	هســتند.	
ــا	را	 ــان	ه ــه	عشــق	اســت	و	انس ــبيه	ب ــز	ش ــی	ني ــرگ	آگاه م
صميمــی	مــی	کنــد.	پندارهــا	را	پــاره	مــی	کنــد	و	باعــث	مــی	
شــود	خــود	واقعــی	انســان	ظهــور	کنــد.	عشــق	کانــون	معنــا	را	
فعــال	مــی	کنــد	دــر	نتيجــه	گرمــا	حــرارت	و	اميــد	توليــد	مــی	
شــود.	عقــل	حســابگر	دکارتــی	عشــق	را	نمــی	فهمــد.	بلکــه	
ــن	 ــان	حکمــت	ای ــا	هم ــر	ســهروردی	ی ــه	تعبي ــل	ســرخ	ب عق
توانایــی	را	دــارد.	بــا	دــل	خنديدــن،	گریســتن	و	فهميدــن	خيلی	
تفــاوت	دــارد.	پيغمبــر	بــا	دــل	توانســته	بــه	جایــگاه	پيغمبــری	
برســد.	مــی	گویــد	ســلمان	چيزهایــی	مــی	داند	کــه	ابــوذر	نمی	
دانــد.	آیــا	ســلمان	هــگل	و	...	خواندــه	اســت؟	خيــر.	پيغمبــر	دل	
ایــن	افــراد	را	فعــال	مــی	کنــد	مــا	بایــد	برنامــه	بــرای	دــل	مــان	

داشــته	باشــيم.
وی	دــر	پایــان	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	نکتــه	کــه	چگونــه	مــی	تــوان	
ایــن	کانــون	را	فعــال	کــرد،	افــزود:	ایــن	بحــث	عرفــان	اســت	و	
دــو	ســوال	اساســی	ایــن	جــا	مطــرح	مــی	شــود.	یکــی	ایــن	که	
از	کجــا	آغــاز	کنيــم	و	ديگــر	آن	کــه	چــه	بایــد	بکنيــم.	عرفــان	
خراســانی	و	کل	ادبيــات	عاشــقانه	مــا	بــه	دنبــال	تحریــک	دــل	
ــر	کســی	 ــه	ه ــارد	و	آن	اینک ــتر	ند ــم	بيش ــک	راه	ه اســت	و	ی
ــد	و	 ــا	کن ــش	پيد ــرون	خوی ــد	از	د ــش	را	بای ــش	راه	خود خود
پيــش	بــرود.	تــا	کانــون	وجودــی	دــرون	انســان	فعــال	نشــود	نه	
مدــرک	بــه	دــرد	مــی	خــورد	نــه	پــول	و	نــه	...	.	همــه	ایــن	هــا	
تــا	مدتــی	حــس	خوبــی	بــه	انســان	مــی	دهنــد،	امــا	هيــچ	کدام	
ماندــگاری	دــر	انســان	ندــارد.	عرفــان	جســتجوی	معنــا	اســت	
و	آغــاز	آن	ایــن	اســت	کــه	دانســتنی	نيســت	بلکــه	چشــيدنی	

اســت.	شــنيدنی	نيســت	بلکــه	ديدنــی	اســت.

عضو گروه فلسفه دین دانشگاه تهران:

عقل حسابگِر دکارتی عشق را نمی فهمد/ تفاوت لذت و شادی

ــزارش گــــ
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ــوع	 ــا	موض ــرا	ب ــت	مالصد ــش	بزرگداش ــن	همای ــت	و	یکمي بيس
ــر	 ــروز	د ــح	ام ــا	فضــای	مجــازی«،	صب ــه	ب ــر	مواجه »فلســفه	د
مجموعــه	فرهنگــی	آدينــه	برگــزار	شــد.	دــر	ابتدــای	ایــن	همایش	
آیــت	اهلل	ســيد	محمــد	خامنــه	ای	بــه	طــرح	ديدــگاه	هــای	خــود	

ــت. ــش	پرداخ ــوع	همای ــون	موض پيرام

فلســفه بایــد بــه فضــای مجــازی ورود کنــد/ فلســفه 
دانســتن بــرای عمــل کــردن اســت

ــد	 ــا	بای ــر	ابتد ــوان	کــرد:	د ــه	موضــوع	جلســه	عن ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــا	مســایل	مختلــف	چــه	جایــگاه	و	 ببينيــم	فلســفه	دــر	مواجهــه	ب
وظيفــه	ای	دــارد.	قلمــرو	و	شــأن	فلســفه	ایــن	کار	را	ایجــاب	مــی	
کنــد.	فلســفه	بنــا	دــارد	جهــان	را	بــا	عقل	ادــراک	کنــد	و	حقایــق	را	
فهــم	کنــد	و	ایــن	فهــم	را	بــه	ديگــران	نيــز	منتقــل	کنــد.	همچنين	
حکمــت	عملــی	کارکــرد	معلومــات	نظــری	فلســفه	اســت.	دانســته	
هــا	جدــای	از	بایســته	ها	نيســت.	عقــل	و	فطــرت	انســان	بالفاصله	
از	یــک	علــم،	نتيجــه	عملــی	مــی	گيــرد.	دــر	غيــر	ایــن	صــورت	
علــم	ماننــد	درخــت	بــی	فایدــه	و	بــی	ثمــر	مــی	شــود.	دــر	حکمت	
ــا	و	ظریــف	اســت. مالصدــرا	ســاز	و	کار	ایــن	مســأله	بســيار	زیب

	وی	دــر	ادامــه	افــزود:	نيــاز	بــه	تعریــف	فضــای	مجــازی	نداریــم	
امــا	فلســفه	تعریف	مشــخصی	دــارد.	فلســفه	دانســتن	بــرای	عمل	
کردــن	اســت.	عمل	کردــن	بــرای	بهتــر	زندگــی	کردــن.	مالصدرا	
ــه	ســفر	و	ســياحت.	ســفر	اول	مــن	 فلســفه	را	تشــبيه	مــی	کنــد	ب
ــات	 ــم	و	مخلوق ــرات	عال ــی	الحــق	اســت.	ســفر	دــر	کث ــق	ال الخل
ــت	 ــناختن	و	معرف ــن	و	ش ــرای	ديد ــد.	ب ــمت	توحي ــه	س ــت	ب اس
جویــی.	دــر	تمــام	ســفرها	بالحــق	یعنی	بــا	کمک	حــق	وجــود	دارد	
و	ایــن	یعنــی	بــه	کمــک	عقل.	ســفر	دــوم	ســير	کامــل	تری	دــارد.	
فلســفه	بایــد	طــوری	جهــان	را	ببينــد	کــه	خداونــد	مــی	بينــد.	دــر	
ســفر	ســوم	وارد	عالــم	کثــرات	و	ســر	و	صداهــای	مختلف	و	ســليقه	
هــای	مختلــف	آن	مــی	شــود.	ســپس	ســفر	دــر	ميــان	خلق	اســت.	
دــر	تمــام	ایــن	مراحــل	با	حــق	حرکــت	و	ســفر	صــورت	مــی	گيرد.
ــزود:	فضــای	مجــازی	 ــرا	اف ــاد	حکمــت	اســالمی	صد ــس	بني رئي
فضایــی	بــرای	تخاطــب	و	مواجهــه	و	بيــان	مســایل	مختلــف	ایجاد	
کردــه	اســت.	دــر	نتيجــه	حتمــاً	فلســفه	بایــد	وارد	ایــن	فضــا	شــود.	
چــرا	کــه	مربــوط	بــه	قلمــرو	فلســفه	اســت.	وظایــف	فلســفه	را	اگــر	
ــی	اســت.	 ــت	افزای ــه	اش	معرف ــن	وظيف ــم	برشــماریم	اولي بخواهي
فلســفه	نقشــی	مثــل	نقش	دــارو	بــرای	انســان	دــارد.	وظيفــه	ديگر	
هنجاریابــی	بــرای	حضــور	دــر	ایــن	فضــا	اســت.	فلســفه	خــود	یک	
فرهنــگ	اســت	و	بایــد	آن	را	دــرون	انســان	هــا	تزریــق	کــرد.	کار	
ديگــر	فلســفه	خودســازی	اســت.	فلســفه	هــم	خــود	را	می	ســازد	و	

هــم	مــی	توانــد	ديگــران	را	بســازد.
آیــت	اهلل	ســيد	محمــد	خامنه	ای	دــر	ادامه	عنــوان	کــرد:	در	حکمت	

عملــی	3	بخــش	اخــالق،	تدبيــر	خانوادــه	و	سياســت	مطرح	اســت.	
خودســازی	یعنــی	اخــالق	آمــوزی	کــه	وظيفــه	فلســفه	اســت.	دــر	
فلســفه	تأکيــد	زیــاد	بــه	اخــالق	را	مــی	بينيــم.	خودســازی	از	مرحله	
فردــی	شــروع	مــی	شــود	و	بــه	ســطح	خانوادــه	و	ســپس	حکومــت	
مــی	رســد.	حکومــت	و	سياســت	بایــد	در	اختيــار	فــرد	حکيم	باشــد.	
چــرا	ســقراط	را	کشــتند؟	چــون	می	گفــت	سياســت	و	حکمــت	بایــد	
دــر	اختيــار	افــراد	حکيــم	باشــد.	امــروز	هــم	هميــن	گونــه	اســت.	
اســالم	بــه	عرصــه	سياســت	آمدــه	و	حرفــی	دــارد	و	مواجهــه	هــا	
عليــه	اســالم	را	مــی	بينيــد.	فضــای	مجــازی	نامــش	مجازی	اســت	
امــا	یــک	حقيقــت	اســت	و	حضــور	دــر	آن	بــرای	آگاهــی	بخشــی	و	
ــا	ناخواســته	مرشــد	و	 ــته	ی ــروز	خواس ــا	ام ــری	الزم	اســت.	م راهب
راهبــر	عالــم	شــده	ایــم	و	دــر	ابعــاد	فردــی	نيــز	بایــد	ســعی	کنيــم	

بــرای	ديگــران	الگــو	باشــيم.

فضــای مجــازی خــود یــک حقیقــت اســت/ جهــان 
غــرب بــر محــور حقیقــت نمــی گــردد

رضا	دــاوری	اردکانــی،	رئيس	فرهنگســتان	علــوم	و	چهــره	ماندگار	
فلســفه،	دــر	بيســت	و	یکميــن	همایــش	بزرگداشــت	مالصدــرا	بــا	
ــخنرانی	 ــه	س ــازی	ب ــای	مج ــوژی	و	فض ــفه،	تکنول ــوع	فلس موض

پرداخــت.
وی	دــر	ابتدــا	بــا	بيــان	تفــاوت	ميــان	نــگاه	غربــی	و	اســالمی	بــه	
مفهــوم	»مجــازی«	عنــوان	کــرد:	وقتــی	کلمــه	مجــازی	را	بــه	کار	
مــی	بریــم	بایــد	توجــه	کنيــم	کــه	ایــن	مفهــوم	دــر	نــگاه	اســالمی	
کــه	به	وهــم	و	خيــال	اشــاره	دــارد	نيســت.	فضای	مجــازی	بــا	نگاه	
اســالمی	خــود	یــک	حقيقــت	اســت.	همــان	طــور	کــه	آیــت	اهلل	
ــد	بندــه	هــم	معتقدــم	کــه	مــی	 ــه	ای	فرمودن ســيد	محمــد	خامن
تــوان	از	ایــن	فضــا	اســتفاده	درســت	فرهنگــی	کــرد.	بندــه	نمــی	
دانــم	و	حــوزه	تخصصــی	مــن	فضــای	مجــازی	نيســت	اما	شــنيده	
ام	کــه	اطالعاتــی	دربــاره	فضای	مجــازی	وجود	دــارد	کــه	از	طریق	
آن	مــی	تــوان	بــا	جهــان	کارهایــی	کــرد	کــه	اگــر	بــه	گــوش	مــا	

برســد	وحشــت	خواهيــم	کــرد.
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	دــر	ادامــه	اظهــار	داشــت:	غربــی	هــا	
ــه	ایــن	 ــد	و	ب همــواره	مســایل	را	از	منظــر	خــود	تعریــف	مــی	کنن
ــه	عنــوان	مثــال	پيرامــون	 وســيله	ديگــران	را	خــوار	مــی	کننــد.	ب
ــش	از	 ــوران	پي ــد؛	د ــی	کنن ــوان	م ــه	را	عن ــخ	3	مرحل مراحــل	تاری
مدــرن،	مدرنيتــه	و	دــوران	پســت	مدــرن.	ایــن	تقســيم	بندــی	برای	
تاریــخ	از	منظــر	غــرب	اســت	و	بــا	محــور	قــرار	دادــن	خــود	ایــن	
گونــه	بــه	جهــان	مــی	نگرنــد.	دــر	واقع	بــا	ایــن	نــوع	تقســيم	بندی	
دارنــد	سراســر	تاریــخ	بشــر	را	تحقيــر	مــی	کنند.	درســت	آن	اســت	

کــه	بــه	دنبــال	تقســيم	بندــی	ديگــری	از	تاریــخ	بشــر	باشــيم.
دــاوری	اردکانــی	دــر	ادامــه	گفــت:	واقعيــت	یعنــی	وجــود	داشــتن	

جهــان	و	ایــن	کــه	مــی	توانيــم	جهــان	را	بشناســيم	کــه	یــک	امــر	
مهمــی	اســت.	امــا	در	ســير	تاریخــی	غــرب	مواجهه	بــا	ایــن	مفهوم	
بســيار	آشــفته	بودــه	و	شــاهد	برخــی	مهمــل	گویــی	هــا	از	جانــب	
انديشــمندان	غربــی	هســتيم.	مثــاًل	شــاهد	هســتيم	کــه	برخــی	در	
اروپــا	ندــای	مــرگ	ســوژه	ســر	دادنــد.	کســانی	مثــل	فوکــو،	دریدا	
و	...	.	ایــن	هــا	بــه	جــای	ســوژه	متــن	را	قــرار	دادنــد	و	ایــن	گونــه	
از	جهــان	تعبيــر	کردنــد	کــه	جهــان	متنــی	اســت	کــه	خواندــه	مــی	
شــود.	ایــن	مســير	دــر	نهایت	بــه	نابودــی	ابــژه	نيــز	انجاميــد.	یعنی	
درســت	اســت	کــه	تنهــا	مــرگ	ســوژه	را	عنــوان	کردنــد	امــا	ابــژه	
را	نيــز	بــه	نابودــی	کشــاندند.	حــال	بایــد	از	غربــی	هــا	پرســيد	کــه	
ديگــر	چــه	باقــی	ماندــه	اســت؟	ایــن	گونــه	نظریــه	پردــازی	هــا	

بيشــتر	بــه	مهمــل	گویــی	شــبيه	اســت.
ــار	 ــل	بودری ــی	مث ــزود:	کس ــران	اف ــگاه	ته ــفه	دانش ــتاد	فلس اس
ــرد	و	از	 ــی	نگ ــه	فضــای	مجــازی	بســيار	افراطــی	م ــرب	ب ــر	غ د
کســانی	اســت	کــه	بــه	شــدت	دــر	فضــای	مجــازی	غــرق	و	محــو	
شــده	اســت.	نکتــه	اساســی	ایــن	اســت	کــه	بایــد	ديــد	کــه	از	نظــر	
غــرب	جهــان	بــر	چــه	ســازی	مــی	چرخــد.	جهــان	موجــود	غــرب	
بــر	محــور	حقيقــت	نمــی	گردــد	بلکــه	بر	ســاز	ديگــری	مــی	گردد.	
دــر	حقيقــت	دــر	جهــان	امــروز	غــرب	بــا	یــک	کابــوس	مواجهيــم.	
از	طرفــی	دــروغ	دــر	دنيــای	امروز	پــر	شــده	و	افــراد	از	دــروغ	گویی	
ــند	و	 ــی	کش ــوب	م ــه	آش ــان	را	ب ــی	جه ــد.	افراد ــی	کنن ــرم	نم ش

تصــور	نمــی	کننــد	کــه	کارشــان	غلــط	اســت.
دــاوری	اردکانــی	دــر	انتهــای	ســخنان	خــود	گفــت:	امــروز	فضای	
مجــازی	تمامــی	فعاليــت	هــا	و	مناســبات	مــا	را	در	بــر	گرفته	اســت.	
ــه.	 ــن	انديش ــی	و	همچني ــبات	جهان ــا	مناس ــره	ت ــایل	روزم از	مس
جهــان	امــروز	تبديــل	بــه	جهانــی	وحشــتناک	شــده	اســت	و	بایــد	
ــن	 ــا	اهلل	از	ای ــا	ان	ش ــم	ت ــل	کني ــوع	تأم ــن	موض ــه	ای ــبت	ب نس

ــم. ــا	کني آشــفتگی	هــا	نجــات	پيد

ــدای  ــاندن ص ــرای رس ــی ب ــازی فرصت ــای مج فض
ــت ــران اس ــه دیگ ــود ب ــگ خ فرهن

سـومين	سـخنران	بيسـت	و	یکمين	همایـش	بزرگداشـت	مالصدرا	
با	تشـبيه	فضای	مجـازی	به	یک	کالن	شـهر	عنـوان	کرد:	امـروز	با	
این	کالن	شـهر	سـایبری	مواجه	هسـتيم	که	تمام	مرزهـای	زمانی	و	
مکانـی	را	در	نورديدـه	و	به	تعبير	فسـلفی	امروز	همگان	دـر	ال	زمان	
و	ال	مـکان	بـا	هـم	ارتباط	دارنـد.	در	این	بيـن	آن	چه	که	ضـرورت	و	
اصالـت	دـارد	ارتباط	ميان	انسـان	هاسـت.	اخـالق	را	باید	بـه	عنوان	
یـک	مقوله	ارتبـاط	محور	بنگریم.	در	این	کالن	شـهر	سـایبری	باید	
یـک	اخالق	حکومـت	کند	و	بایـد	به	بررسـی	و	بازنگری	دـر	باید	ها	
و	نبایـد	های	اخالقـی	بپردازیم.	فضـای	مجازی	فرصـت	برابر	برای	
رسـاندن	صدـای	فرهنگ	خـود	بـه	ديگـران	را	فراهم	کرده	اسـت	و	

گزارش بیست و یکمین همایش بزرگداشت مالصدرا 
با موضوع »فلسفه در مواجهه با فضای مجازی«

ــزارش گــــ
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ایـن	وظيفه	فلسـفه	و	علـوم	عقلی	اسـت	که	ایـن	امر	را	انجـام	دهد.
اســتاد	حقــوق	دانشــگاه	شــهيد	بهشــتی	دــر	ادامــه	گفــت:	تــک	
ــی	 ــردرگمی	اخالق ــت.	س ــيده	اس ــان	رس ــه	پای ــی	ب ــی	غرب صدای
ــا	و	 ــک	صد ــی	ت ــا	هماهنگــی	اصــول	اخالق ــل	ن ــه	دلي ــی	ب کنون
اقتدارگرایانــه	غــرب	بــا	تکثر	اخالقــی	حاکم	ميــان	کاربــران	فضای	
مجــازی	اســت.	دــر	نتيجــه	باید	بــه	دنبــال	اصــول	جامــع	مبتنی	بر	
خيــر	مشــترک	همــه	افــراد	نــوع	بشــر	باشــيم	تــا	بــه	عدــم	انحصار	
گرایــی	یــک	نــژاد	و	یــک	فرهنــگ	خــاص	برســيم.	فرصــت	برابــر	
و	رابطــه	بــرد	بــرد	ميان	شــهروندان	دــر	فضای	مجــازی	وجــود	دارد	

کــه	ایــن	دــر	فضــای	واقعــی	وجــود	ندــارد.
محقــق	داماد	دــر	انتهــا	عنــوان	کــرد:	باید	اصول	مشــترک	ارزشــی	
و	اخالقــی	دــر	ميــان	جوامــع	را	بررســی	کنيــم	کــه	اصــول	عقالیی	
اســت	تــا	حياتــی	ســعادتمندانه	بــه	دــور	از	نــزاع	هــای	اخالقــی	را	
بــرای	بشــر	بــه	ارمغــان	بياوریــم	تــا	موجــب	کرامــت،	نوع	دوســتی،	
ــر	 ــل	و	مشــارکت	همــه	دــر	خي ــرام	متقاب ــری،	احت مســئوليت	پذی
هــای	حقيقــی	بــه	اصطــالح	فلســفه	را	شــاهد	باشــيم.	دــر	نتيجــه	
ــق	 ــش	عم ــازی	و	افزای ــای	مج ــات	فض ــق	اطالع ــش	عم افزای

تاثيرگــذاری	را	خواهيــم	داشــت.

ــازی  ــای مج ــی فض ــت عقالن ــرای مدیری ــندی ب س
ــود ــن ش ــی تدوی ــت صدرای ــر حکم ــی ب مبتن

عبدالحسـين	خسـروپناه	در	ادامه	همایش	با	موضوع	ارزیابی	فضای	
مجازی	بـا	رویکرد	حکمت	اسـالمی	به	سـخنرانی	پرداخت.

وی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	فضــای	مجــازی	تلفيقــی	از	حقيقــت	و	
اعتبــار	اســت	عنــوان	کــرد:	دــر	فضــای	مجــازی	کاربــران	بازیگرند	
ــد؛	 ــی	ده ــام	م ــازی	8	کار	را	انج ــای	مج ــاچی.	فض ــه	تماش و	ن
ســرویس	دادــن	بــه	کاربــران،	رفــع	نيازهــای	کاربــران،	نيازســازی،	

کنتــرل	و	مديریــت	نيازهــا،	ایجــاد	وابســتگی،	تعييــن	معيــار،	ایجــاد	
دلبســتگی	و	بــاور	و	دــر	نهایــت	تســخير	انســان	از	لحــاظ	فرهنگی	
ــر	 ــرد	آخ ــن	کارک ــل	همي ــه	دلي ــاید	ب ــی	سياســی	و	...	.	ش اجتماع
اســت	کــه	آژانــس	امنيــت	ملــی	آمریــکا	بــه	عنــوان	زیــر	مجموعــه	
وزارت	دفــاع	آمریــکا	ایــن	مســوليت	را	بــر	عهدــه	گرفتــه	اســت	که	

فضــای	مجــازی	را	مديریــت	کنــد.
رئيــس	موسســه	حکمــت	و	فلســفه	ایــران	دــر	ادامــه	افــزود:	دــر	
حــال	حاضــر	مهــم	تریــن	وســيله	تســخير	و	تغييــر	انســان	فضــای	
مجــازی	اســت.	از	طرفــی	دــر	انديشــه	اســالمی	مــی	دانيــم	کــه	
انســان	تجلــی	اســماء	الهــی	مــی	توانــد	باشــد.	حــال	ایــن	ســوال	
مطــرح	مــی	شــود	کــه	آیــا	بــا	تســخير	هویــت	انســان	دــر	فضــای	
مجــازی	مــی	تــوان	اســفار	اربعــه	دــر	قــوس	صعــود	انســانی	را	طی	

ــرد؟ ک
ــازی	 ــت	فضــای	مج ــاره	مديری ــگاه	درب ــروز	3	ديد ــزود:	ام وی	اف
بــا	حکمــت	متعاليــه	وجــود	دــارد؛	اوليــن	ديدــگاه	مــی	گویــد	ایــن	
مســأله	امــکان	دــارد.	هــم	از	طریق	نــرم	افــزار	و	هم	ســخت	افــزار.	
بایــد	با	ایجــاد	رشــد	عقالنــی	و	حکيمانه	دــر	کاربــران	و	مديــران	به	
ایــن	مقصوددســت	یابيم.	بندــه	بر	ایــن	ديدگاهــم.	اما	ديدــگاه	دوم	
معتقد	اســت	کــه	این	مســأله	امــکان	ندــارد.	چــون	فضــای	مجازی	
زایيدــه	فلســفه	و	علــوم	غربــی	اســت	و	دــر	نتيجــه	نمــی	توانيــم	با	
انديشــه	اســالمی	و	حکمــت	متعاليــه	آن	را	مديریــت	کنيــم.	ديدگاه	
ســوم	مــی	گویــد	حتــی	اگــر	مديریــت	ممکن	باشــد	نبایــد	ایــن	کار	
را	انجــام	دهيــم	و	مطلــوب	نيســت.	چــون	مــا	دــر	جهانی	شــدن	به	
ســر	مــی	بریــم	و	چــاره	ای	جــز	زیســت	دــر	ایــن	جهانــی	شــدن	
نداریــم.	نــه	مــی	توانيــم	از	آن	فــرار	کنيــم	و	نبایــد	فــرار	کنيــم	چــرا	

کــه	از	بــازار	جهانــی	شــدن	عقــب	مــی	افتيــم.
خســروپناه	دــر	انتهــای	ســخنان	خــود	گفــت:	بایــد	یک	ســند	برای	

مديریــت	عقالنــی	فضــای	مجــازی	مبتنــی	بــر	حکمــت	صدرایــی	
تدویــن	کنيــم.

مجــاز نقطــه مقابــل حقیقــت نیســت بلکــه مجــاز از 
معنــای اول خــود بــر مــی گــذرد

حســن	بلخــاری	دــر	ادامــه	همایــش	مالصدــرا	بــا	موضــوع	مفهوم	
ــراد	ســخنرانی	 ــه	ای ــر	ب ــان	و	هن شناســی	مجــاز	دــر	حکــت،	عرف

پرداخــت.
وی	دــر	ابتدــا	بــا	تبييــن	کلمه	»مجــاز«	عنــوان	کــرد:	مجاز	بــر	وزن	
ــه	شــده	 ــای	تجــاوز	و	تعدــی	گرفت ــه	معن ــل	از	جــاز	الشــيئ	ب مفع
ــا	از	 ــد	ی ــول	نمای ــش	عد ــه	از	اصــل	خوی ــزی	ک ــی	چي اســت.	یعن
مکانــی	کــه	ابتدــا	داشــته	برگــذرد.	مجــاز	نقطــه	مقابــل	حقيقــت	
نيســت	بلکــه	مجــاز	از	معنــای	اول	خــود	بــر	مــی	گــذرد.	شــاید	دــر	
ایــن	برگذشــتن	اســتعال	وجــود	داشــته	باشــد	نــه	تنــزل.	مگــر	دــر	
عالــم	رســانه	واقعيــت	بســط	و	امتدــاد	نمــی	بایــد؟	مگــر	ایــن	خــود	
نوعــی	اســتعال	نيســت؟	البتــه	بــه	شــرطی	کــه	مجــاز	از	حقيقــت	
ابتدایــی	خــود	جدــا	نشــود	و	همچنــان	نســبتی	با	آن	داشــته	باشــد.
رئيــس	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	فرهنگــی	ایــران	افــزود:	دــر	هنــر	بــا	
ــر	و	شــيوا	 ــر	و	شــيدا	ت ــان	ت ــت	را	عری ــل،	حقيق ــوه	تخي کمــک	ق
تــر	مــی	توانيــم	عرضــه	کنيــم.	ایــن	تنــزل	حقيقــت	توســط	خيــال	
ــد.	 ــی	نامن ــران	م ــان	طي ــا	عارف ــد	ام ــی	نامن ــاز	م ــی	مج را	بعض

ــان	کــه	حافــظ	گفــت: همچن
ما	در	پياله	عکس	رخ	یار	ديده	ایم																	

ای	بی	خبر	ز	لذت	شرب	مدام	ما
بعضــی	بــه	ایــن	عکــس	مــی	نگرنــد	و	دــر	همــان	متوقــف	مــی	
ماننــد.	امــا	عارفــان	بــه	شــهود	جمــال	یــار	مــی	رســند.	ایــن	بحــث	
ــور	 ــه	ن ــگ	را	محصــول	تجزی ــا	رن ــد	مجــاز	باشــد.	عرف نمــی	توان
نمــی	داننــد	بلکــه	رنــگ،	نــوِر	متجّســد	اســت	و	نــور،	رنــِگ	مجرد.	
یعنــی	تمایــزی	ميــان	صــورت	و	ســيرت	نيســت.	بــه	هميــن	خاطر	
اســت	کــه	دــر	گنبــد	امــا	رضــا	)ع(	رنــگ	طــال	دارید	بــا	آن	کــه	در	

فقــه	مــی	دانيــد	چــه	برخوردــی	بــا	طــال	شــد.
دکتـر	بلخـاری	افزود:	ميـان	مجاز	و	محسـوس	و	حقيقـت	و	معقول	
نسـبت	وجـود	دارد	و	این	نسـبت	یکتایی	اسـت.	در	عرفـان	به	تقابل	
ظاهـر	و	باطن	قائل	نيسـتيم.	اگـر	ظاهر	نقطه	مقابل	خدـا	بود	در	خدا	
جمع	نمی	شـد.	هو	الظاهـر	و	الباطن.	در	هنر	و	عرفـان	حقيقت	را	در	
ایـن	فضـا	تجلی	می	دهيم	تـا	مخاطب	را	به	یاد	نيسـتان	دـور	افتاده	

خود	بيفتـد.	مثاًل	دربـاره	موسـيقی	گفته	اند:
بس	حکيمان	گفته	اند	این	لحن	ها																	

از	دوار	چرخ	بگرفتيم	ما		
مجــاز	قنطــره	)پــل(	حقيقــت	اســت.	دنيای	مجــازی	بســط	حقيقت	
ــان	 ــام	جه ــن	را	تم ــای	م ــن	االن	صد ــد	همي ــور	کني ــت.	تص اس
بشــنوند.	آیــا	ایــن	بــد	اســت؟	مشــکل	اساســی	دربــاره	اســتفاده	از	
فضــای	مجــازی	و	دــر	کل	تکنولوژی	از	انســان	اســت	و	ایــن	ربطی	
بــه	جهــان	مجــازی	ندارد.	انســان	اســت	کــه	فضــای	مجــازی	را	به	
ــس	نيســت	 ــا	ب ــد	روی	انســان	کار	کــرد.	آی لجــن	مــی	کشــد.	بای

دشــنام	هایــی	کــه	بــه	تکنولــوژی	مــی	دهيــم؟
اســتاد	فلســفه	هنــر	دــر	ادامــه	افــزود:	جــورج	لــوکاچ	بــزرگ	تریــن	

ــزارش گــــ
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جامعــه	شــناس	هنــر	اســت.	لــوکاچ	از	شــيئ	زدگــی	مــی	گویــد	که	
دــر	ایــن	حالــت	آدمــی	خــود	را	ســوژه	نمــی	دانــد	بلکــه	ابــژه	مــی	
دانــد.	دــر	فيلمــی	از	چارلــی	چاپليــن	ایــن	را	مــی	بينيــم	کــه	نشــان	
مــی	دهــد	انســان	نيز	شــيئ	بــه	ماننــد	ابزارهــای	تکنولوژیک	شــده	
اســت.	لــوکاچ	معتقــد	اســت	انســان	غربــی	پذیرفتــه	کــه	عيــن	و	
ابــژه	اســت	و	ایــن	اســت	کــه	دــر	جهــان	اروپــا	انقالبــی	رخ	نمــی	
دهــد.	ایــن	را	بایــد	درمــان	کــرد	نــه	ایــن	کــه	فضــای	مجــازی	را	

نابــود	کنيــم.	ایــن	مســأله	ســخت	اســت	لکــن	ممکــن	اســت.

ــد/  ــی کن ــاد م ــب ایج ــل مرک ــازی جه ــای مج فض
ــازی ــای مج ــفی و فض ــر فلس تفک

کریــم	مجتهدــی	دــر	همایــش	بزرگداشــت	مالصدــرا	بــا	موضــوع	
تفکــر	فلســفی	و	فضــای	مجــازی	بــه	ســخنرانی	پرداخــت.

وی	دـر	ابتدـا	گفـت:	فضـای	مجـازی	را	بـه	انگليسـی	مـی	گویند:	
Cyber space. کلمـه سـایبر ریشـه دـر زبـان یونانـی دـارد. 
سـيبرنتيک دـر یونانی به معنـای فرمانداری و راننده و کسـی اسـت 
که سـر نخ هـا را در دسـت دـارد. یعنی چيـزی که از مـکان معينی 
ادـاره می شـود. کلمـه ویرچوال نيـز یعنی بالقـوه. یعنـی چيزی که 
وجـود ندـارد و ادعایـی هـم ندارد بـرای واقعيـت داشـتن. همچنين 
کلمـه information space بـه کار بردـه مـی شـود کـه به 

معنـی ارایـه اخبـار و گاهـی نيز اخبار سـازی اسـت.
ــد	 ــم	نباشــد	بای ــر	فيلســوف	ه ــی	اگ ــک	انســان	حت ــزود:	ی وی	اف
بدانــد	کــه	ایــن	جریــان	تبعاتــی	نيــز	دــارد.	اگــر	یــک	فــرد	تبعــات	
ــن	فضــا	خواهــد	شــد.	خــود	 ــی	ای ــد	قربان فضــای	مجــازی	را	ندان
را	دانــا	و	مطلــع	تصــور	کنــد	امــا	دــر	واقــع	نباشــد.	بــه	عقيدــه	مــن	
مهــم	تریــن	خطر	بــرای	فلســفه	جهــل	نيســت	بلکــه	ســاده	لوحی	
اســت.	جهــل	مرکــب	خطرنــاک	تریــن	چيــز	اســت.	بــزرگ	تریــن	
ــی	 ــت	یعن ــن	حقيق ــزرگ	تری ــود.	ب ــم	ب ــی	دان ــقراط	نم ــعار	س ش
اعتــراف	بــه	ندانســتن.	ســقراط	شــکاک	نبــود	بــرای	دانایــی	ارزش	
قائــل	بــود	ولــی	از	جهــل	مرکــب	واهمه	داشــت.	ایــن	بيــان	مطلب	
نيســت	کــه	شــجاعت	مــی	خواهــد	بلکــه	شــجات	دــر	شــناختن	و	
ــراه	 ــن	هم ــال	گفت ــرت	و	پ ــه	ســخت	اســت.	پ ــن	اســت	ک فهميد
بــا	تهــور	نــه	تنهــا	شــجاعت	نيســت	بلکــه	ضــد	شــجاعت	اســت.	
ســقراط	مــا	را	بــه	شــجاعت	بــرای	ادامــه	تحقيــق	و	ادامه	دانســتن	

ــد. دعــوت	مــی	کن
کریـم	مجتهدی	افـزود:	وظيفه	فيلسـوف	ارایـه	راه	حل	نيسـت	بلکه	
طرح	درسـت	و	تبيين	مسأله	اسـت.	بزرگ	ترین	شـجاعت	فيلسوف	
شـجاعت	دانشـجو	بودن	اسـت.	فضای	مجازی	جهل	مرکب	ایجاد	
مـی	کنـد.	به	این	شـکل	کـه	اطالعـات	زیادی	بـرای	مـا	فراهم	می	
کنـد	و	بـا	حاکم	شـدن	ایـن	اطالعـات	بـر	ذهن	کـه	معلوم	نيسـت	

درسـت	انـد	یا	خيـر	دچار	جهـل	مرکب	می	شـویم.
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	دــر	انتهــا	افــزود:	موضــوع	ديگری	
کــه	بایــد	بــه	آن	فکــر	کنيــم	ریشــه	یابــی	تفکــر	فضــای	مجــازی	
کنونــی	اســت.	دــکارت	و	الیبنيتــس	بــا	حاکــم	کردــن	ماشــين	و	
نمــرات	و	شــمارش	هــا	بــر	ایجــاد	فضــای	مجــازی	امــروزی	دخيل	
هســتند.	یعنــی	دــر	واقــع	ریشــه	فضــای	مجــازی	کنونــی	را	باید	در	

انديشــه	هــای	آنــان	جســتجو	کــرد.

باید به وجه ملکوتی فضای مجازی نیز توجه داشت
غالمرضــا	اعوانــی	دــر	همایــش	بزرگداشــت	مالصدــرا	بــا	موضوع	
وجــه	ملکوتــی	وجــود	عالــم	مجــازی	از	ديدــگاه	حکمــت	متعاليــه	

بــه	ســخنرانی	پرداخــت.
غالمرضــا	اعوانــی	دــر	ابتدــای	ســخنان	خــود	بــا	اشــاره	بــه	فــرق	
بيــن	علــم	و	حکمــت	گفــت:	تفــاوت	ایــن	دــو	دــر	وجــه	ملکوتــی	
حکمــت	اســت	کــه	علــم	از	آن	بی	بهــره	اســت.	همچنيــن	حکمت	
الهــی	از	حکمــت	بحثــی	بيشــتر	بــه	وجــوه	ملکوتی	توجــه	دــارد.	اما	
علــم	امــروز	بــه	ایــن	مســایل	بــی	توجــه	اســت.	ملکــوت	از	کلمــه	
ملــک	بــه	معنــای	فرشــته	اســت	یعنــی	عالــم	فرشــتگان.	4	آیــه	در	
قــرآن	پيرامــون	عالــم	ملکــوت	داریــم.	قــرآن	همــه	را	بــه	توجــه	و	
نظــر	دــر	ملکــوت	اشــيا	دعــوت	مــی	کنــد.	از	آن	جــا	کــه	مراتــب	
وجــود	انســان	بــا	مراتــب	عالــم	کبيــر	منطبــق	اســت،	انســان	بــه	
ملکــوت	اشــيا	دســت	نمــی	یابــد	مگــر	آن	کــه	بــه	ملکــوت	دــرون	
خــود	دســت	یابــد.	کســی	بــه	ملکــوت	نمی	رســد	مگــر	آن	کــه	دو	

بــار	متولــد	شــده	باشــد.
ــد	 ــی	دان ــض	م ــات	مح ــم	را	حي ــن	عال ــون	ای ــزود:	افالط وی	اف
و	ایــن	حيــات	دــر	تمــام	ذرات	عالــم	ســریان	دــارد.	دــر	ایــن	بحــث	
مالصدــرا	تفاوتــی	بــا	ديگــران	دــارد.	عالــم	بــرزخ	از	ديــد	او	عالــم	
خيــال	منفصــل	اســت.	امــا	از	ديــد	افالطون	ریاضــی	اســت.	ریاضی	
دــر	ایــن	جــا	بــه	معنــای	مصطلــح	نيســت	بلکــه	بــه	معنایــی	مانند	
ارتبــاط	ميــان	تمــام	گوشــت	و	پوســت	و	وجــود	ماســت.	عالــم	نظم	
اســت	و	نظــم	یعنــی	ریاضــی.	تمــام	نــو	افالطونــی	هــا	تحــت	تأثير	
فيثاغــورث	و	نــگاه	ریاضــی	او	بــه	جهــان	هســتند.	فيثاغــورث	یــک	
عــارف	بــزرگ	اســت.	فســفله	ایــن	هــا	تمامــاً	ریاضــی	اســت.	البتــه	
ســهروردی	هــم	بــه	صــورت	ســر	بســته	بــه	ایــن	نکتــه	پرداختــه	
اســت.	ســهروردی	و	دــکارت	هــر	دــو	واقعيــت	جســم	را	امتدــاد	می	
داننــد	و	معتقدنــد	هــر	چيزی	تعينــی	در	امتدــاد	دــارد.	با	ایــن	تفاوت	
کــه	دــکارت	معتقــد	اســت	که	جســم	نفــس	ندــارد.	ســهروردی	می	
ــاًل	 ــگ	ببخشــد؟	مث ــد	رن ــی	نفســه	مــی	توان ــا	جســم	ف پرســد	آی

رنــگ	گل	از	کجاســت؟	پــس	وجهــی	ملکوتــی	نيــز	دــر	ایــن	جــا	
وجــود	دــارد.	فرشــتگان	قــوای	عالــم	انــد	و	صفاتــی	دارنــد.	تمــام	
چيزهــا	و	قوایــی	کــه	بــه	انســان	هــا	نســبت	دادــه	مــی	شــود	بــا	
ملکــوت	ارتبــاط	دــارد.	مثــل	معانــی	بســيط	اســت	و	تقریبــاً	شــبيه	
همــان	اســماء	اهلل	هســتند.	مثــاًل	صفــت	زیبایــی	کــه	دــر	نهایــت	
مــی	رســد	بــه	خداونــد.	امــروزه	همــه	چيــز	بــه	مادــه	نســبت	دادــه	
مــی	شــود	بدــون	آن	کــه	بــه	وجــه	ملکوتــی	توجهــی	بشــود.	دــر	
ــه	ایــن	 ــد	ب مــورد	فضــای	مجــازی	نيــز	هميــن	طــور	اســت	و	بای

جنبــه	از	فضــای	مجــازی	توجــه	داشــت.
غالمرضــا	اعوانــی	افــزود:	دربــاره	ُمُثــل	ریاضــی	غربــی	هــا	زیــاد	
ــل	ریاضــی	را	 ــم.	ُمُث ــه	ای ــی	کار	نکرد ــا	خيل ــا	م ــد	ام ــه	ان کار	کرد
دــر	ديدــگاه	هــای	مالصدــرا	مــن	نديدــم.	شــاید	دــر	گفته	هــای	او	

وجــود	دــارد	و	بندــه	اطــالع	ندــارم.

ســهم فضــای مجــازی در پــوچ گرایــی بــا تأکیــد بر 
فلســفه صدرایی

ــر	 ــت	دبي ــگاه	تربي ــی	دانش ــات	علم ــی	عضــو	هي ــاهلل	صلوات عبد
شــهيد	رجائــی	دــر	همایــش	نســبت	فلســفه	با	فضــای	مجــازی	که	
دــر	بنيــاد	حکمــت	اســالمی	صدــرا	برگــزار	شــد	ســخنرانی	خــود	را	
ارائــه	کــرد	و	گفــت:	وجــود	دــر	فلســفۀ	صدرایــی	واقعيــت	اصيل	در	
عالــم	و	آدــم	اســت	و	فاصلــه	گرفتــن	از	ایــن	وجــود	و	آگاه	نبودــن	از	
آن	بــه	علــم	مرکــب،	انســان	را	بــه	وادــی	پوچــی	ســوق	مــی	دهد	و	
ایــن	پــوچ	گرایــی	و	ازخودبيگانگــی	وجودی	نقطــۀ	عزیمت	انســان	
بــه	ســمت	و	ســوی	پــوچ	گرایــی	اخالقــی	اســت	و	دــر	پــی	ایــن	
ــيدن	و	 ــيوة	انديش ــی،	ش ــوچ	گرای ــام	پ ــا	ن ــی	ب ــی	وجود دگرديس
ــا	 ــط	ب ســبک	زندگــی	و	تمامــی	شــئون	فردــی	و	اجتماعــی	مرتب

وجــود	انســان	دســتخوش	تغييــر	بنياديــن	مــی	شــود.
ــی	شــدن	زندگــی	و	 ــم	و	ديجيتال ــه	رغــم	احاطــۀ	عل ــزود:	ب وی	اف
نيــز	بــا	وجــود	رشــد	و	توســعۀ	فــن	آوری،	انســان	امــروزی	بــه	نفــی	
باورهــا	و	ارزش	هایــش	دــر	جهــان	هســتی	گرایــش	یافته	بــه	گونه	
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ای	کــه	تصویــری	بــی	جــان	و	بــی	هدــف	از	جهــان	پيرامونــی	دــر	
ذهــن	اش	ترســيم	شــده	اســت.	فضــای	مجــازی	یکــی	از	مؤلفــه	
هــای	جدــی	دنيــای	مدــرن	اســت	کــه	مــی	توانــد	مــا	را	از	وجــود	
و	آگاهــی	نســبت	بدــان	دــور	کنــد	و	در	زمينــی	ديگــر	غيــر	از	وجود	
ســکنا	دهــد	و	دــر	پــی	ایــن	ســکونت	جديــد،	هویــت	نویــی	را	برای	
مــا	رقــم	زنــد	و	بــا	ابــژه	ســاختن	مــا	بــه	عنــوان	قطعاتــی	از	پــازل	
ــان	 ــه	ارمغ فضــای	مجــازی،	خودبيگانگــی	وجودــی	را	برایمــان	ب

ــاورد. بي
صلواتــی	دــر	ادامــه	تصریــح	کــرد:	به	عبــارت	ديگــر،	حضــور	جدی	
دــر	این	زیســت	بــوِم	جديــد	هویــت	جديدــی	از	انســان	ارائــه	خواهد	
دــاد	بــه	گونــه	ای	کــه	او	را	از	هویــت	حقيقــی	اش	دــور	مــی	کنــد	و	
ایــن	دــور	شــدن	از	دنيــای	واقعــی	بــر	تمامــی	الیــه	هــای	زندگــی	
فــرد	اثرگــذار	خواهــد	بــود.	دــور	شــدن	انســان	امــروز	از	ارزش	ها	
ــی	 ــا	یعن ــت	آن	ه ــرار	از	تابعي ــه	و	ف ــر	جامع ــم	ب ــت	حاک و	واقعي
مســخ	انســان	معاصــر	و	ایــن	مســخ	اساســًا	نــه	بــرای	انســان	و	
نــه	مؤمنــان	و	متدينــان	ارمغــان	نيکویــی	نيســت،	بلکــه	مخــرب	
اســت	و	خانمانســوز	اســت.	دــر	این	فضــا	واقعيــت	دنيــای	واقعی	
مــا،	آن	جهــان	واقعــی	ای	کــه	بــرای	مــا	حضــور	دــارد	فرســنگ	
هــا	بــا	جهــان	مجــازی	ای	کــه	بــرای	مــا	حضــور	دــارد	و	دــر	آن	
نفــس	مــی	کشــيم	فاصلــه	دــارد	و	ایــن	داســتان،	انســان	را	دچار	
مــرگ	تدریجــی	مــی	کنــد.	ایــن	دــو	قطبــی	شــديد	ميــان	جهــان	
واقعــی	و	جهــان	مجــازی	انســان	را	گرفتــار	مخاطراتــی	جدــی	مــی	

کنــد.
عضــو	هيــات	علمــی	دانشــگاه	تربيــت	دبيــر	شــهيد	رجائــی	یادآور	
شــد:	فاصلــه	زیــاد	ميــان	عالـَـم	مجــازی	و	عالـَـم	واقعــی،	ســبب	بی	
معنایــی	و	پوچــی	مــی	شــود.	مــراد	از	عالَــم	مجــازی	و	واقعــی	نــه	
ســاحت	آفاقــی	کــه	ســاحت	انفســِی	تجربه	شــده	در	انســان	اســت	
ــت	او	را	مــی		ســازد	و	ســاحت	 ــر	آن	ســاحت	مجــازی	ذهني کــه	د
واقعــی	همــان	بدــن	و	بــه	تعبيــری؛	امکانــات،	ابــزار،	و	محــل	ظهور	
اســت	و	دقيقــاً	بخاطــر	هميــن	فاصلــه	نجومــی	ميــان	ذهــن	و	بدن	
اســت	کــه	ایــن	بدــن	نمــی	توانــد	بدــن	ایــن	ذهــن	باشــد	و	فرامين	
او	را	اجــرا	کنــد	ماننــد	انســان	کافکایــی	کــه	بدنــش	مســخ	شــده	
ــان	 ــان	انس ــه	همچن ــن	او	را	ک ــتورات	ذه ــرای	دس ــی	اج و	توانای
اســت	ندــارد.	بــه	نظــرم	ایــن	دــو	را	مــی	تــوان،	دوگانگــی	مخــرب	
ــه	دوگانگــی	پســامدرن	ناميــد.	تفــاوت	مســخ	کافکایــی	انســان	 ب
بــا	مســخ	مجــازی	انســان	ایــن	اســت	کــه	دــر	مســخ	کافــکا،	بدــن	

انســان	مســخ	مــی		شــود	و	دــر	مســخ	مجــازی	ذهــن	انســان.
وی	دــر	پایــان	گفــت:	دــر	گذشــته	تنوع	زیســت	نــوع		های	انســانی	
معلــول	دانــش	و	تعامــالت	انســان	بــا	عالَــم	واقعــی	بــود		امــا	دــر	
دنيــای	کنونــی،	افــزون	بــر	عوامــل	گذشــته،	عالَــم	مجــازی	نيــز	
از	عوامــل	پيچيدــه،	پرنوســان،	و	پرشــتاب	تنــوع	زیســت	نوعهــای	
ــه	 ــی	ک ــا	مادام ــوع	ه ــت		ن ــت	از	زیس ــن	دس ــت	و	ای ــانی	اس انس
واقعيــت	اصيــل،	یعنــی	هســتی	خویــش	را	فرامــوش	نکنــد	
دســتخوش	بی	-خانمانــی	و	ســرگردانی	و	دــر	نهایــت	پوچــی	نمی	
شــود.	امــا	بــا	فراموشــی	واقعيــت	اصيل،	زیســت	نــوع	انســان	دچار	
بــی	خانمانــی	وجودــی،	و	ســپس	بحــران		هــای	معنــوی	و	اخالقی،	

ــا	شــتاب	بــه	ســراغش	مــی	آینــد. و	پوچــی	ب

آموزش و پژوهش فلسفه در دانشگاه های مجازی
ــات	 ــکده	مطالع ــی	پژوهش ــات	علم ــو	هي ــوزی	عض ــا	ماح رض
ــا	فضــای	 ــش	نســبت	فلســفه	ب ــر	همای ــی	د ــی	و	اجتماع فرهنگ
ــد	 ــزار	ش ــرا	برگ ــالمی	صد ــت	اس ــاد	حکم ــر	بني ــه	د ــازی	ک مج
ــر	 ــفه	د ــش	فلس ــوزش	و	پژوه ــوان	آم ــا	عن ــود	را	ب ــخنرانی	خ س
دانشــگاه	هــای	مجــازی	ارائــه	کــرد	و	گفــت:	آمــوزش	فلســفه	دــر	
ــه	 ــه	نتيج ــه	س ــل	ب ــف	ني ــا	هد ــی،	ب ــرن	آلمان ــگاه	های	مد دانش
وحدــت	علــم،	ارتقــا	وضعيــت	شــهروندی	و	دــر	نهایــت،	ســعادت	
فردــی	و	جمعــی،	دــر	دــو	ســطح	پــی	گرفتــه	مــی	شــد.	در	ســطح	
اول،	فلســفه	بــه	مثابــه	رشــته	ای	تخصصــی	مباحــث	خــود	را	دــارد	
و	اســتادان	و	دانشــجویان	فلســفه	بــه	صــورت	تخضصــی	مباحــث	
رشــته	خــود	را	دنبــال	مــی	کنند.	در	ســطح	دــوم،	فلســفه	بــه	مثابه	
روح	دانشــگاه	مدــرن،	وحدــت	علــوم	و	دانــش	هــا	را	در	نهــاد	مدرن	
ــش	 ــی	دان ــی	مســتمر	مبان ــا	نقاد ــد	و	ب ــی	کن ــال	م دانشــگاه	دنب
هــای	مختلــف،	اصلی	تریــن	مشــخصه	ایــن	نهــاد	را،	یعنــی	
اســتقالل	دانشــگاه	را	حاصــل	مــی	آرود.	دــر	مقــام	اخيــر،	فلســفه	
بنيــاد	دنيــای	جديــد	و	وحدــت	اجتماعــی	ای	اســت	کــه	هــم	اهــل	
سياســت	از	آن	منتفــع	مــی	شــوند	و	هــم	خــود	جامعــه	از	قبــل	آن	

ــه	قدــم	محقــق	ســازد. ــد	آیندــه	را	قدــم	ب مــی	توان
ــا	پيدایــش	فضــای	مجــازی	و	قــوت	گرفتــن	آن	دــر	 وی	افــزود:	ب
ــت	 ــرض	واقعي ــر	ع ــود	د ــت	خ ــل	واقعي ــر	و	تحمي ــای	اخي دهه	ه
ــد	آموزشــی	و	 ــای	متعد ــوس	از	مجــرای	کارکرده فيزیکــی	و	ملم
اجتماعــی	و	فرهنگــی	و	اقتصادــی	و	غيــره،	شــاهد	نســل	جديدــی	
ــه	 ــتيم	ک ــوری	هس ــازی-	حض ــازی	و	مج ــگاه	های	مج از	دانش
بــه	انحــاء	مختلــف	هــر	یــک	از	آنهــا،	حســب	چيســتی	و	کارکــرد	
ــی،	 ــی،	جهان ــی،	گروه ــوزش	فرد ــی	از	آم ــای	متعدد ــود،	الگوه خ

ــته	اند. ــش	گذاش ــه	نمای ــره	را	ب ــته	ای	و	غي ميان	رش
ماحــوزی	تاکيــد	کــرد:	برکنــار	از	ســاختار	و	چگونگــی	عملکــرد	این	
الگوهــای	آموزشــی	و	پژوهشــی،	پرســش	اصلــی	موردنظــر	مــا	این	
ــاف	 ــی	اهد ــه	تمام ــگاه	ها	ب ــل	از	دانش ــن	نس ــا	ای ــه	آی ــت	ک اس
ــا	 ــد	ی ــت	می	یابن ــا	دس ــتند	و	بدانه ــد	هس ــوق	متعه ــه	گانه	ف س
اینکــه	متناســب	بــا	ســاختار	وجودــی	خــود،	به	یــک	یــا	دو	مــورد	از	
آنهــا	متعهــد	بودــه	و	یــا	حتــی	اهدــاف	ديگــری	را	موردنظــر	دارند.
وی	دــر	ادامــه	با	اشــاره	بــه	مقاله	خــود	در	ایــن	همایش	گفــت:	این	
نوشــتار	بر	آن	اســت	از	خــالل	معرفــی	کارکرد	فلســفه	در	دانشــگاه	
مدــرن،	تفــاوت	هــای	امروزیــن	دانشــگاه	بــا	دانشــگاه	هــای	نســل	
قبــل	را	خاطــر	نشــان	ســاخته	و	تحــول	اخيــر	را	دــر	تاملی	فلســفی	

بــه	بحــث	بگــذارد.
عضــو	هيــات	علمــی	پژوهشــکده	مطالعــات	فرهنگــی	و	اجتماعــی	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــوان	ب ــه	می	ت ــوان	نتيج ــه	و	بعن ــت:		بطورخالص گف
ــی	 ــم	دسترس ــگاه	ها	و	عد ــوع	از	دانش ــن	ن ــه	ای	ای ــت	تود خصل
ــای	 ــتادان	و	هم	دوره	ای	ه ــه	اس ــالن	ب ــاوم	محص ــتقيم	و	مد مس
ــی	گســترده	 ــی	از	مدرک	گرای ــوع	جديد ــر	نتيجــه	رواج	ن خــود	و	د
بين	المللــی،	می	تــوان	از	جدایــی	ميــان	تفکــر	و	پژوهــش	از	یکســو،	
و	عدــم	بهره	گيــری	از	فضــای	فيزیــکال	زندگــی	دانشــگاهی	
ــو	از	دانشــگاه	ها	و	 ــن	الگ ــی	ای ــه	منف ــوان	وج ــر	بعن از	ســوی	ديگ
بــه	تبــع	آن،	ایــن	نــوع	از	آمــوزش	و	پژوهــش	فلســفه،	و	دسترســی	

بــه	رویکردهــا	و	ســالیق	مختلــف	جهانــی	دــر	انجــام	پژوهش	ها	و	
بهره	گيــری	از	ديدگاه	هــای	همزمــان	آنهــا	دــر	تصحيــح	و	تکميــل	
ــای	 ــته	از	مرزبندی	ه ــت	برخاس ــم	محدودي ــه	عد ــا	توج ــا	ب یافته	ه
ــرای	 سياســی	و	جغرافيایــی	از	یکســو	و	عرضــه	فضــای	آزاد	الزم	ب
ــوه	 ــوان	وج ــر،	بعن ــوی	ديگ ــی	از	س ــت	انتقاد ــترش	عقالني گس
ــا	 ــوع	از	آمــوزش	و	پژوهــش	فلســفه	لحــاظ	کــرد.	ب مثبــت	ایــن	ن
ــوان	گفــت،	آمــوزش	 ــه	ایــن	وجــوه	مثبــت	و	منفــی	می	ت توجــه	ب
و	پژوهــش	فلســفه	دــر	دانشــگاه	های	مجــازی	و	مجــازی-	
حضــوری،	بــه	جــای	محلی	گرایــی	و	مکتب	ســازی	های	غيــر	
همگــن،	بــه	یکسان	ســازیهای	جهانــی	خاصــی	نظــر	دــارد	کــه	بــر	
اســاس	منطقــی	جهانــی	دــر	آمــوزش	و	پژوهــش	فلســفه،	آموزش	

ــد. ــت	می	کن ــگان	را	تربي ــگان	و	آموزش	ديد دهند

فلسفه تنها حرارتی است که فکر یخ زده را نابود می کند
ــين	 ــرا	غالمحس ــت	مالصد ــش	بزرگداش ــر	همای ــخنران	آخ س
ــه	 ــاز	ب ــت	مج ــوع	واقعي ــا	موض ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــی	دينان ابراهيم

ســخنرانی	پرداخــت.
ــه	فضــای	مجــازی	یکــی	از	 ــن	ک ــه	ای ــا	اشــاره	ب ــا	ب ــر	ابتد وی	د
مهــم	تریــن	مباحثــی	اســت	کــه	بشــر	امــروز	بــا	آن	رو	بــه	رو	اســت	
گفــت:	کار	فلســفه	نبــرد	بــی	امــان	بــا	افســون	زدگــی	اســت.	چون	
متأســفانه	انســان	دچــار	افســون	زدگی	مــی	شــود.	فلســفه	عقاید	و	
انديشــه	هــای	ناســنجيده	را	نابــود	مــی	کنــد.	فلســفه	تنهــا	حرارتی	
اســت	کــه	فکــر	یــخ	زدــه	را	نابــود	مــی	کنــد.	وای	بــر	وقتــی	کــه	
فکــر	یــخ	بزنــد.	همــان	طــور	کــه	بدــن	بدــون	نفــس	مردــه	اســت،	

نفــس	هــم	بدــون	تفکــر	فلســفی	مردــه	اســت.
ــاوز	از	 ــی	تج ــاز	یعن ــزود:	مج ــران	اف ــگاه	ته ــفه	دانش ــتاد	فلس اس

ــم: ــت	داری ــوع	حقيق ــی	و	3	ن ــوع	معن ــا	3	ن ــی.	م ــی	حقيق معن
معنـی	و	حقيقـت	لغـوی،	حقيقـت	شـرعی	و	حقيقـت	عرفـی.	مجاز	
عبـور	از	ایـن	3	معنـی	اسـت.	ایـن	عبور	حدـی	ندـارد	و	مجـاز	تا	بی	
نهایت	مـی	رود.	اما	بين	دو	مفهوم	اسـتعال	و	گسـترش	خيلی	تفاوت	
وجـود	دارد	که	دنيای	امروز	با	آن	درگير	اسـت.	گسـتردگی	خيال	بی	

نهایـت	اسـت	و	حافظ	بـه	زیبایی	ایـن	نکته	را	بيـان	کرده:
گفتم	که	بر	خيالش	راه	نظر	ببندم								

گفتا	که	شبرو	است	این	راه	دگر	گزیند	
مجاز	اقسـامی	دـارد	که	عبارت	انـد	از:	کنایـه،	مجاز	و	اسـتعاره.	فرق	
های	بسـياری	ميـان	این	ها	وجـود	دارد	کـه	جای	بحث	آن	نيسـت.	

گاهی	حتـی	کنایه	داللت	قـوی	تری	از	حقيقـت	دارد.
ــم	 ــان	عال ــی	مي ــر	اســت	و	برزخ ــال	از	حــس	باالت ــزود:	خي وی	اف
محســوس	و	عالــم	معقــول	اســت.	عقــل	بــرای	گســترش	دــر	ایــن	
جهــان	مــی	آیــد	دــر	عالــم	خيــال.	خيــال	از	مجاز	هــم	باالتر	اســت.	
ــل	 ــم	عق ــه	عال ــال	ب ــی	رود	و	از	خي ــال	م ــه	خي ــس	ب ــر	از	ح تفک
ــان	مــی	رو	 ــارد:	همچن ــن	مســير	انتهــا	ند ــد	و	ای جهــش	مــی	کن
بــه	پایانــش	نــرس.	آن	چــه	دــر	هســتی	اتفاق	مــی	افتــد	دــر	این	3	
کلمــه	اســت:	عالم،	انســان	و	دــر	آخر	عالــم	و	انســان.	عالــم	منهای	
انســان	چيســت؟	دــر	نــگاه	اول	ممکــن	اســت	بگویيــم	عالــم.	امــا	
ایــن	را	چــه	کســی	مــی	گویــد؟	هميــن	انســان.	پــس	عالــم	بدــون	

انســان	نداریــم.

ــزارش گــــ
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ــر	 ــران	د ــوم	ای ــی،	رئيــس	فرهنگســتان	عل ــاوری	اردکان رضــا	د
ــل	 ــد	و	تحلي ــد،	نق ــا	تجد ــی	ب ــگ	ایران نشســت	»مواجهــه	فرهن
محمدعلــی	فروغــی	و	مســائل	تجدــد	ایرانی«	کــه	در	پژوهشــگاه	
علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	گفــت:	آنچــه	
کــه	مــن	دــر	ایــن	ســخنرانی	عنــوان	می	کنــم،	بيشــتر	ناظــر	بــر	
یکــی	از	کتاب	هــای	فروغــی	اســت	کــه	دــو	ســال	پيــش	منتشــر	
شــده؛	یعنــی	»یادداشــت	های	پاریــس«	یــا	»کنفرانــس	صلــح«.	
ــغلش	 ــه	ش ــی	ک ــه	فرد ــد	ک ــت	نکني ــرا	مالم ــه	م ــوارم	ک اميد
ــا	 ــد،	ام ــی	می	خوان ــت	های	سياس ــرا	یادداش ــت،	چ ــفه	اس فلس
بایــد	توجــه	کــرد	کــه	ایــن	یادداشــت	ها،	یادداشــت	های	سياســی	

فروغــی	اســت.
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	ســال	های	اخيــر	دربــاره	محمدعلــی	فروغــی	
ــه	بی	مناســبت	بودــه	اســت	و	 ــد	و	ایــن	گفتن	هــا	ن بســيار	گفته	ان
نــه	زائــد،	زیــرا	فروغــی	چــه	او	را	دوســت	بداریــم	و	چــه	دوســت	
نداریــم،	یکــی	از	مؤثرتریــن	و	جامع	تریــن	شــخصيت	های	
سياســی	و	فرهنگــی	دــوران	مشــروطيت	تــا	ســال	1321	اســت.	
ــه	ای	 ــس«	بهان ــح	پاری ــس	صل ــت	های	»کنفران ــار	یادداش انتش
ــال	 ــد	س ــم.	چن ــی	بگوی ــر	از	فروغ ــار	ديگ ــه	یکب شــده	اســت	ک
ــره	 ــی	روزم ــار،	یادداشــت	های	»زندگ ــرج	افش ــوم	ای ــش	مرح پي
ــی	 ــای	معرف ــی	از	کاره ــرد.	یک ــر	ک ــی«	را	منتش ــاه	فروغ ۶	م
دانشــمندان	و	آثــار	آنــان	اســت.	ایــن	یادداشــت	ها	را	می	خواســت	
خــود	منتشــر	کنــد	کــه	اَجــل	مهلتــش	ندــاد.	اکنــون	ایــن	کتــاب	
بــه	اهتمــام	دــو	پژوهشــگر	کــه	ادامه	دهندــه	کار	افشــار	هســتند،	

منتشــر	شــده	اســت.
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	ایــران	افــزود:	ایــن	کار	خوبــی	اســت	
امــا	مــن	و	امثــال	مــن	کــه	بــه	فلســفه	و	علــوم	اجتماعی	مشــغول	
ــی	 ــرد	سياس ــک	م ــه	ی ــت	های	روزان ــد	یادداش ــرا	بای ــم،	چ بودي
را	بخوانيــم؟	فروغــی	سياســتمدار	بــود	امــا	چيــزی	بيــش	از	یــک	
سياســتمدار	داشــت.	او	دههــا	کتاب	دــر	فلســفه،	فيزیــک،	اقتصاد	
ــا	 ــه	ام،	ام ــا	را	خواند ــی	از	آنه ــم	بعض ــن	ه ــت؛	م ــته	اس و	...	نوش
اگــر	بپرســند	کــه	فروغــی	را	دــر	کدــام	اثــرش	بيشــتر	شــناخته	ام،	
بی	درنــگ	می	گویــم	کــه	دــر	»یادداشــت	های	روزانــه	پاریــس«.	
ــی	 ــام	علم ــأن	و	مق ــان،	ش ــن	بي ــا	ای ــه	ب ــد	ک ــان	کني ــاید	گم ش
فروغــی	را	بــه	ویــژه	تقدــم	او	را	در	نوشــتن	مقاالت،	کتب	فلســفی	
ــم	کــه	فروغــی	81	ســال	 و	علمــی	بی	اهميــت	دانســتم.	می	داني
پيــش	کتاب	هــای	خوبــی	دربــاره	تاریــخ	و	فلســفه	نوشــته	اســت	
کــه	هنــوز	تنهــا	کتــاب	تاریــخ	و	فلســفه	ای	اســت	کــه	ایرانيــان	
ــخ	و	 ــن	80	ســال		کتاب	هــای	تاری ــر	طــی	ای ــد.	د ــف	کرده	ان تألي
فلســفه	زیادــی	ماننــد	»راســل«	و	کاپلســتون	ترجمه	شــده	اســت.	
امــا	فلســفه	خوانده	های	مــا	ســعی	و	کوششــی	دــر	نوشــتن	تاریــخ	

ــد. ــخ	و	فلســفه	اســالمی	نکرده	ان و	فلســفه	حتــی	تاری
دــاوری	اردکانــی	تصریــح	کــرد:	بعضی	شــواهد	حاکی	از	آن	اســت	
ــد،	 ــد	می	آم ــه	پدي ــاری	ک ــد،	آث ــم	می	ش ــی	ه ــر	کوشش ــه	اگ ک
ــا	 ــر	اروپ ــت	فلســفه	د ــير	حکم ــا	س ــه	ب ــد	ک ــت	آن	را	نمی	یاب وق
برابــری	کنــد.	دــر	اوایــل	انقــالب	از	فروغــی	و	امثال	او	کــه	محدود	
هســتند،	کمتــر	حــرف	می	زدنــد	و	اگــر	چيــزی	می	گفتنــد	دــر	رد،	
ذم	و	نفــی	آنهــا	بــود.	نویســندگان	دــوران	ســلطنت	پهلوی	هــا	از	
ــتثنای	 ــه	اس ــمند	ب ــتمداران	دانش ــی	سياس ــتمداران	و	حت سياس
دکتــر	مصدــق	و	مدــرس،	خوششــان	نمی	آمــد	و	از	آنهــا	ذکــری	
ــت	 ــت	شــدت	یاف ــن	مخالف ــالب	شــد	ای ــی	انق ــد.	وقت نمی	کردن
ــان	 ــه	بحــث	نســبت	مي ــرد	ک ــا	ک ــزاری	پيد ــاً	صــورت	بي و	احيان
ــار	و	 ــات،	آث ــه	مؤسس ــر	ب ــد	و	ناگزی ــش	آم ــد	پي ــالب	و	تجد انق
اشــخاصی	توجــه	شــد	کــه	نشــان	تجدــد	داشــتند	یــا	بــه	واســطه	
ــخاص	از	 ــن	اش ــی	از	ای ــد.	یک ــد	بودن ــرب	و	تجد ــا	غ ــنایی	ب آش

ــود. ــی	فروغــی	ب ــا،	محمدعل ــن	آنه ــه	مؤثرتری جمل

ــه	 ــال	ب ــش	اقب ــال	پي ــود	1۶-15	س ــت:	از	حد ــار	داش وی	اظه
ــر	 فروغــی	بيشــتر	شــده	و	نویســندگان	و	دانشــمندان	بيشــتر	د
تحســين	و	مدــح	او	مقــاالت	نوشــته	یــا	الاقــل	از	او	بــا	حرمــت	یاد	
کردنــد؛	ایــن	اعتبــار	از	کجاســت؟	یــا	فروغــی	چــه	کردــه	و	چــه	
آوردــه	اســت	کــه	َقدــرش	بلنــد	شــده	اســت؟	بــرای	یافتن	پاســخ	
ایــن	پرســش،	بعضی	مالحظــات	و	مقدمــات	را	بایــد	در	نظــر	آورد.	
فروغــی	از	خاندــان	فضــل	و	سياســت	بود؛	یعنــی	پدــر	و	جدش	در	
زمــره	ُفضالیــی	بودنــد	کــه	دــر	کار	سياســت	بــه	تدبيــر	امــور	هم	
دخالتــی	داشــتند.	خاندــان	فروغــی	و	بعضــی	خاندان	هــای	ديگــر	
اگــر	آغازکنندــگان	راه	تجدد	دــر	ایران	نبودنــد،	مؤثرتریــن	افراد	در	

اخــذ	علــم	و	کســب	علــم	دــر	ایــران	و	تجدــد	غربــی	بودند.
وی	افــزود:	وقتــی	انتشــار	آثــار	تجدــد	و	جهــان	متجّدد	در	سراســر	
ــود	کــه	ســاکنان	آســيا،	 روی	زميــن	آغــاز	شــد،	جلــوه	آنچنــان	ب
آفریقــا	و	بــه	طــور	کلــی	مردــم	جهــان	قديــم	نمی	توانســتند	از	آن	
ــق	روزنامه	هــا،	کتاب	هــا	و	مصــرف	 چشــم	بپوشــند؛	آنهــا	از	طری
ــد	و	مخصوصــًا	 ــای	جدي ــا	دني ــش	ب ــا،	کــم	و	بي مصنوعــات	اروپ
بــا	شــيوه	زندگــی	و	آدــاب	و	سياســت	آشــنا	شــدند.	گروهــی	کــه	
ــتر	 ــدند،	بيش ــنا	ش ــد	آش ــا	تجد ــاالت	ب ــا	و	مق ــق	کتاب	ه از	طری
منّورالفکــر	بودنــد	و	از	لــزوم	تغييــر	دــر	سياســت	و	نظــام	سياســی	
ــان	 ــتند	و	کارش ــر	راه	داش ــت	کمت ــر	حکوم ــا	د ــد؛	آنه می	گفتن
بيشــتر	اعتــراض	بــه	حکومت	هــا	بــود.	آنهــا	می	گفتنــد	همــه	جــا	
سياســت	بایــد	بــه	شــيوه	غربــی	باشــد.	بعضــی	از	ایــن	متجددــان	
و	متجددمآبــان،	فرزندــان	خانواده	هایــی	بودنــد	کــه	فضــل	و	ادب	
بــه	مثابــه	سياســی	و	ديوانــی	را	تــوأم	داشــتند	و	بــا	علــم	و	عمــل	
ــن	 ــان	ای ــيدند.	از	مي ــی	می	کوش ــر	راه	تجددمآب ــود	د ــی	خ سياس
خاندان	هــا،	دــو	خاندان	هدایــت	و	فروغــی	مخصوصــاً	از	آن	جهت	
ممتــاز	و	قابــل	ذکــر	هســتند	کــه	بيشــتر	اعضــای	دانشمندشــان	
بــه	سياســت	رو	کردنــد	و	سياستمدارانشــان	غالباً	دانشــمند	بودند.	
مــن	اکنــون	دربــاره	مخبرالدولــه	و	مخبرالســلطنه	هدایــت	چيزی	
نمی	گویــم	زیــرا	ســخن	دربــاره	محمدعلــی	فروغــی	اســت.	البتــه	
ــی	دانشــمنِد	بافرهنــگ	 ــر	سياســتمداران	داخل ــود	اث ــرار	ب اگــر	ق
را	بــا	هــم	قيــاس	کننــد،	مخبرالســلطنه	دــر	کنــار	فروغــی	قــرار	

می	گرفــت.
دــاوری	ادامــه	دــاد:	امــا	فروغــی	کــه	بــود؟	نویســنده	کتاب	هــای	

»علــوم	مدــارس	متوســطه«،	مؤلــف	اوليــن	کتــاب	درســی	»علم	
ــان	فارســی،	اســتاد	و	رئيــس	مدرســه	سياســی،	 ــه	زب اقتصــاد«	ب
رئيــس	ديــوان	تميــز،	ديپلمــات،	نمایندــه	مجلــس	شــورا،	رئيــس	
ــره	 ــتان	و	باالخ ــس	فرهنگس ــت	وزیر،	رئي ــر،	نخس ــس،	وزی مجل
مؤلــف	»ســير	حکمــت	فلســفه	دــر	اروپــا«	و	مترجــم	فــن	ســماع	
ــح	 ــون	و	مصّح ــار	افالط ــی	آث ــفاء«	و	برخ ــاب	»ش ــی	کت طبيع
ــات	ســعدی	و	...	اینهــا	قســمتی	از	کارنامــه	زندگــی	فروغــی	 کلي
اســت	و	بــرای	شــناختن	اشــخاص	بایــد	بــه	کارنامــه	آنهــا	رجــوع	
کــرد،	امــا	دقایقی	دــر	زندگــی	افراد	اســت	که	دــر	کارنامه	رســمی	
ــم	 ــن	می	خواه ــد،	م ــه	ش ــاًل	گفت ــه	قب ــه	ک ــد.	چنانچ نمی	گنج
ــد	 ــر	چن ــم؛	ه ــس«	بشناس ــت	های	پاری ــا	»یادداش ــی	را	ب فروغ
ــی	 ــز	زیاد ــم،	از	یادداشــت	ها	چي ــنا	نبود ــار	او	آش ــا	آث ــر	ب ــه	اگ ک

ــد. ــتگيرم	نمی	ش دس
وی	گفــت:	آنچــه	از	یادداشــت	ها	دــر	معرفــی	فروغــی	برمی	آیــد،	
ایــن	اســت	کــه	او	از	جوانــی	جویــای	علــم	و	فرهنــگ	بودــه،	بــا	
اســتعداد	و	ذوق	فــراوان	کــه	داشــته	اســت،	خيلــی	زود	بــه	مقــام	
ــت	 ــت	اس ــن	فضيل ــمند	بود ــت.	دانش ــيده	اس ــمندی	رس دانش
ــته	 ــه	داش ــی	چ ــم	فروغ ــد	ببيني ــيارند	و	بای ــمندان	بس ــا	دانش ام
ــرام	 ــه	او	احت ــد	و	ب ــرف	می	زنن ــه	از	او	ح ــن	هم ــه	ای ــت	ک اس
می	گذارنــد.	آیــا	او	فيلســوف	بودــه	اســت؟	وقتــی	یادداشــت	های	
ــم	 ــا	می	آمد ــب	روزه ــر	قال ــه	د ــم،	از	اینک ــه	را	می	خواند ۶	ماه
ــی	 ــد	قزوین ــه	محم ــان	عالم ــه	هم ــان	ک 14:13	ميرزامحمدخ
ــه	 ــد	ب ــيخ	محم ــاق	ش ــه	اتف ــا	ب ــب	روزه ــه	قال ــت،	از	اینک اس
ــاب	 ــد	کت ــش	را	صــرف	خری ــه	و	بيشــتر	پول کتابفروشــی	می	رفت
ــی	 ــه	کتاب	های ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــم.	ام ــين	می	کرد ــه،	تحس می	کرد
ــی	 ــون	قزوین ــی	چ ــه	و	دوســت	و	همنشــين	فاضل ــه	می	خرید ک
داشــته،	بيشــتر	انتظــار	داشــتم	کــه	عالمــه	شــود	نــه	فيلســوف.	
ــی	 ــم	فروغ ــم،	ديد ــس«	را	خواند ــت	های	پاری ــی	»یادداش وقت
بيشــتر	َمــرِد	سياســت	اســت	و	کمتــر	فرصــت	دــارد	بــه	کتابخانه،	
کتــاب	و	کتابفروشــی	بــرود	و	شــاید	دفعــات	مراجعــه	اش	بــه	کتاب	
فروشــی،	یــک	دهــم	مراجعــه	اش	بــه	خياطــی،	لبــاس	فروشــی	و	
جواهرســازی	باشــد.	البتــه	اهــل	تئاتــر	و	کنســرت	و	اُپــرا	بودــه	و	

ــت. ــه	اس ــر	می	رفت ــای	تئات ــه	تماش ــب	ها	ب ــی	از	ش بعض
ــای	 ــرت	و	گفتگوه ــزم،	معاش ــل	ب ــن	اه ــزود:	همچني ــاوری	اف د
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ــاس	 ــه	لب ــد؟	ب ــی	می	ده ــا	چــه	معن ــه	اســت؛	اینه دوســتانه	بود
ــاعدت	 ــذت	مس ــتن	و	از	ل ــه	داش ــذ	توج ــذای	لذی ــه	و	غ برازند
ــرای	 ــه	ب ــت،	بلک ــب	نيس ــط	عي ــه	فق ــن،	ن ــره	برد ــتان	به دوس
ــم،	هــر	 ــات	مرد ــاف	و	طبق ــرِد	سياســت	ضــروری	اســت.	اصن َم
یــک	شــيوه		زندگــی	خــاص	دارنــد.	چنانچــه	زندگــی	اهــل	علم	و	
دانشــمندان	بــا	زندگــی	سياســتمداران	و	گــذران	این	هر	دــو	گروه	
ــا	رســم	شــيوه	زندگــی	فيلســوفان	متفــاوت	اســت.	شــاعران	و	 ب

ــد. ــی	می	کنن ــاص	زندگ ــيوه	خ ــه	ش ــم	ب ــان	ه عارف
ــی،	 ــی	فروغ ــه	زندگ ــان	اینک ــا	بي ــوم	ب ــتان	عل ــس	فرهنگس ریي
زندگــی	فيلســوفانه	نبوده	اســت،	گفــت:	او	یــک	سياســتمدار	بوده	
و	زندگــی	سياســتمدارانه	داشــته	و	البتــه	دــر	همــه	کار	و	سياســت	
هــم	اعتدــال	را	رعایــت	می	کردــه	اســت.	فروغــی	مردــی	صریــح	
اللهجــه	اســت	و	موافقت	هــای	خــود	را	بــه	صراحــت	بيــان	

می	کردــه	امــا	هرگــز	بــا	اشــخاص	یــا	افــراد	بيهودــه	
ــک	 ــت	ديپلماتي ــم	ظراف ــت.	او	ه ــه	اس درنمی	افتاد
داشــته	و	هــم	ظرافت	هــای	ديپلماتيــک	را	بــه	خوبــی	
دــرک	می	کردــه	اســت.	در	سياســت	هــم	همــواره	قدر	
ــود	را	 ــام،	خ ــغل	و	مق ــرای	ش ــته	و	ب ــود	را	می	دانس خ
کوچــک	نمی	کردــه	اســت.	دــر	مدتــی	کــه	دــر	پاریس	
ــد،	 ــت	هایش	برمی	آی ــه	از	یادداش ــه،	چنانچ می	گذراند
بــار	ســنگين	وظایــف	هيــأت	بــر	عهدــه	او	بوده	اســت؛	
بــار	ســنگينی	کــه	دــر	حقيقــت	ســنگين	نبودــه	و	هــر	
ــأت	را	 ــه،	فروغــی	مشــاورالملک،	رئيــس		هي چــه	بود
ــود،	 ــده	ب ــه	او	محــول	ش ــه	ب ــق	کاری	ک ــان	الی چند
نمی	دانســته	امــا	ســتاد	او	را	بــه	کــرات	ســتوده	اســت	
و	بــا	نصرت	الدولــه	روابــط	بهتــری	داشــته	اســت.	امــا	
ــد،	 ــه	می	کن ــور	خارج ــر	ام ــرای	وزی ــه	ب ــر	کاری	ک ه
ــا	و	 ــن	تمن ــه	برآورد ــتور،	بلک ــرای	دس ــه	اج آن	را	ن
خواهــش	او	تعبيــر	می	کردــه	اســت.	نامه	هــای	هيــأت	
ــود	 ــته	و	خ ــی	می	نوش ــه	فارس ــا	ب ــا	را	او	ابتد و	نطق	ه
ترجمــه	می	کردــه	یــا	دــر	ترجمــه	بــه	مترجــم	کمــک	

ــت. ــه	اس می	کرد
وی	یادــآور	شــد:	ميــرزا	محمدخــان	را	هــم	می	ديدــه	
ــه	چنــان	کــه	15-10	ســال	قبــل	شــيخ	 اســت	امــا	ن
محمــد	را	می	ديدــه	اســت.	ایــن	بــار	ميرزامحمدخــان	
ــه	مقتضــای	مســئوليت	ديپلماتيــک	 را	هــم	بيشــتر	ب
و	کمتــر	بــرای	گفتگــو	دــر	مســائل	علمــی	می	ديدــه	

ــه	ســر	 ــه	شــيوه	سياســتمداران	ب ــس	ب ــر	پاری اســت.	فروغــی	د
ــد؟	 می	بردــه	اســت؛	مگــر	ديگــران	و	همراهــان	او	چــه	می	کردن
ــی	 ــرا	کس ــس	چ ــد.	پ ــی	می	کردن ــان	زندگ ــه	یکس ــراً	هم ظاه
ــم	و	 ــد	و	اس ــر	می	شناس ــالء	را	کمت ــين	ع ــاورالُملک	و	حس مش
رســم	فروغــی	همــه	جــا	هســت؟	یــک	وجــه	و	البتــه	وجــه	مهــم	
آن،	دانشــمند	بودن	و	دســت	داشــتن	در	ادب	و	ادبيات	بوده	اســت	
امــا	عــالوه	بــر	اینهــا،	چيــز	ديگــری	هــم	اســت	کــه	بایــد	آن	را	از	
فحــوای	بيــان	و	از	پيــچ	و	خــم	عبــارات	او	دریافــت.	فروغــی	یــک	
ایرانــی	مدــرن	بــود	و	جهــان	مدــرن	را	کــم	و	بيــش	می	شــناخت	
ــه	 ــی	بهــره	داشــت	و	ب ــا	حدود ــرن	ت ــَرِد	مد و	مهــم	اینکــه	از	ِخ
ایــن	جهــت	اندکــی	بهتــر	از	ديگــران	می	دانســت	کــه	دــر	ایــن	
ــرد.	 ــوان	ک ــه	نمی	ت ــرد	و	چ ــوان	ک ــه	می	ت ــذرد	و	چ ــان	می	گ جه
ــته	 ــار	ننوش ــرای	انتش ــس«	را	ب ــت	های	پاری ــی	»یادداش فروغ
ــت؛	 ــته	اس ــا	را	نداش ــار	آنه ــد	انتش ــود	قص ــل	خ ــا	الاق ــت	ی اس
بديــن	جهــت	دــر	نوشــتن	آنهــا	مالحظــه	کاری	و	تعــارف	کمتــر	
می	بينيــم،	چنانچــه	دــر	جایــی	و	دــر	صفحــه		158	خبر	از	تشــکيل	
جلســه	لــژ	فراماســونی	دادــه	اســت.	دــر	جایــی	ديگــر	بعضــی	از	
ــژ	فراماســونی	را	معرفــی	کردــه؛	ایــن	را	از	ایــن	جهــت	 اجــزای	لُ
می	گویــم	چــون	می	خواهــم	بنــا	را	بــر	ایــن	بگــذارم	کــه	فروغــی	
ــه،	رأی	و	نظــرش	 ــاره	اشــخاص	و	سياســت	ها	گفت ــر	چــه	درب ه
بودــه	کــه	بــا	تعــارف	بيــش	از	حــد	آنهــا	را	نپوشــانده	اســت.	اگــر	
ــی	 ــم،	فروغ ــر	او	بداني ــظ	ضمي ــان	محاف ــت	ها	را	بي ــن	یادداش ای
ــر	 ــان	د ــه	چند ــه	بی	آنک ــوب	می	فهميد ــه	سياســت	را	خ اول	آنک

بنــد	فلســفه	ها	و	ایدئولوژی	هــا	باشــد.	دــوم	آنکــه	وضــع	کشــور	را	
بســيار	آشــفته	می	ديدــه	و	در	عيــن	حــال	چنانکــه	از	ســخنرانی	او	
بــرای	»کنفرانــس	صلــح«	برمی	آیــد،	خواهــان	تجديــد	عظمــت	
ایــران	بوده	اســت.	ســوم	آنکــه	وقتــی	تعابيــری	مانند	امپریاليســم	
ــته	اش	 ــر	نوش ــت،	د ــه	اس ــم	یافت ــورت	بلشویس ــه	ص ــی	ک روس
ــن	 ــرد	پيش	بي ــش	و	ِخ ــر	باریک	اندي ــد	از	نظ ــاً	بای ــی	آورد	قاعدت م
در	سياســت	بهــره	ای	داشــته	باشــد.	چهارم	او	مرد	سياســت	اســت	
ــه	نظــر	 ــارد،	راضــی	ب ــا	سياســتمداران	مصاحبــت	د و	از	اینکــه	ب
می	رســد.	دــر	ایــن	یادداشــت	ها	هيــچ		اشــاره	ای	بــه	هيــچ	مســئله	
فلســفی	نمی	کنــد.	از	احوالــی	کــه	دــر	آن	فــارغ	از	احوال	سياســت	

ــه	اســت. ــی	نزد ــارج	از	آن	می	انديشــد،	حرف ــان	خ ــه	جه ب
دــاوری	دــر	ادامــه	گفــت:	فروغی	گرچــه	بخشــی	از	آثــار	افالطون	
و	کتــاب	»شــفاء«	بوعلــی	و	...	و	حتــی	»ســير	حکمــت«	را	نوشــته	

ــفه	 ــته	و	فلس ــفه	نداش ــه	فلس ــر	کاری	ب ــر	عم ــا	اواخ ــت،	ت اس
نخواندــه	بودــه	اســت.

ایــن	چهــره	ماندــگار	فلســفه	گفــت:	آغازکنندــگان	بحــث	دــرس	
فلســفه	دــر	ایــران،	فاضــالن	غيرفيلســوف	بوده	انــد	و	ایــن	وضــع	
ــا	چارچــوب	فلســفه	کلــی	مــا	را	تعييــن	کردــه	 از	همــان	ابتدــا	ت
اســت.	می	گوینــد	کــه	کمــال	آدمــی	دــر	فيلســوف	بودن	اوســت،	
فروغــی	در	تاریــخ	معاصــر،	مقام	خــاص	خــود	را	دــارد.	کاش	همه	
سياســتمداران	ماننــد	او	از	تاریــخ،	ادــب	و	تفکــر	کشــور	خــود	و	از	
اوضــاع	علــم	و	جهــان	آگاه	بودنــد.	پنجــم	آنکــه	بــه	همان	نســبت	
کــه	فروغــی	دــر	سياســت	بصيــرت	داشــته،	در	مــورد	اشــخاص	و	
سياســتمداران	بــا	انصــاف	و	غالبــاً	بدــون	اختالف	هــای	سياســی،	
ــورد	کســانی	هــم	کــه	 ــر	م ــه	اســت.	چنان	کــه	د حکــم	می	کرد
بــه	کلــی	بــه	آنهــا	بی	اعتقــاد	بودــه،	منــزوی	نکردــه	و	حتــی	دــر	

ــا	نيســت. ــه	و	دشــمنی	پيد ــه	اش،	کين مالمــت	عيب	گون
وی	افــزود:	ششــم	آنکــه	فروغــی	بی	عيــب	نيســت،	مــن	هــم	دــر	
ایــن	نوشــتار	قصــد	ســتایش	از	او	را	ندــارم	و	دــر	مقــام	تائيد	شــيوه	
زندگــی	و	رفتــار	سياســی	اش	نيســتم.	فروغــی	و	امثــال	معدــود	او،	
راهگشــایان	تجددمآبــی	مــا	بودنــد.	آنهــا	جزئــی	از	تاریــخ	معاصــر	
ایــران	هســتند.	ممکــن	اســت	کســانی	آنهــا	را	بــه	خيانــت	متهــم	
ــخ	و	از	 ــا	را	از	تاری ــود،	آنه ــال	خ ــه	خي ــزا	ب ــد	ناس ــا	چن ــد	و	ب کنن
کتاب	هــای	رســمی	تاریــخ	مدــارس	بيرونشــان	بيندازنــد	امــا	همه	
از	یــک	رویــه	پيــروی	نمی	کننــد	و	بــه	هميــن	جهــت	اســت	کــه	
ــم	 ــن	نيامد ــم	م ــرار	می	کن ــده	اســت.	تک ــوش	نش ــی	فرام فروغ

بگویــم	بيایيــد	بــه	احتــرام	فروغــی	همــه	بایســتيم	و	کاله	از	ســر	
ــه	 ــم؛	یکــی	اینک ــه	را	بگوی ــو	نکت ــم	د ــه	می	خواه ــم،	بلک برداری
فروغــی	فقــط	دــر	زمــره	کســانی	نيســت	کــه	دــر	مبانــی	تاریــخ	
تجددمآبــی	مــا	اثر	و	ســهم	داشــتند،	بلکــه	او	از	مظاهــر	تجددمآبی	
ایــران	اســت.	نکتــه	ديگــر	ایــن	اســت	کــه	فروغــی	دــر	قيــاس	با	
اغلــب	اقربيــن	سياســتمدارش،	از	لحــاظ	دــرک	و	فهم	سياســت	و	
فهــم	کارهــا	و	خــروج	از	بن	بســت	ها	دــر	رتبــه	باالتــر	قرار	داشــته	
اســت.	او	شــاید	پایبندی	هــا	و	انضباط	هــای	اخالقــی	دکتــر	
ــه	 ــی	شــدن	عالق ــه	اروپای ــان	ب مصدــق	را	نداشــته	اســت	و	چند
داشــته	اســت	کــه	بــه	دشــواری	راه	آن	و	به	فراهــم	آوردن	شــرایط	
طــی	آن	کمتــر	مــی	انديشــيده	اســت	و	حتــی	صــالح	کشــور	را	در	
ســازش	بــا	سياســت	هــای	غالــب	مــی	ديدــه	اســت.	او	اســتعمار	
ــه	 ــا	مــی	خواســته	اســت	ب ــزم	را	مــی	شــناخته	اســت	ام امپریالي
قــول	خودــش	مســائل	کشــور	را	در	ســازش	بــا	قدرت	

هــای	مســتولی	تاميــن	کنــد.
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	گفــت:	گفتــه	شــده	
فروغــی	یــک	اســتعداد	فــوق	العادــه	بــود	کــه	علــوم	
ــی	 ــای	عرب ــان	ه ــی	و	زب ــب	فارس ــان	اد ــد،	زب جدي
ــک	 ــر	فيزی ــی	دانســت	د و	فرانســه	و	انگليســی	را	م
ــت.	 ــارس	نوش ــرای	مد ــی	ب ــاب	درس ــيمی	کت و	ش
ــرای	محصــالن	 امــا	ایــن	کتــاب	دــرس	اقتصــاد	را	ب
مدرســه	سياســی	تاليــف	کــرد.	دــر	فلســفه	و	تاریــخ		و	
ــه	نوشــت	یــا	ترجمــه	 ادــب	و	سياســت	کتــاب	و	مقال
کــرد.	اینهــا	را	همــه	کســانی	کــه	ســری	دــر	کتــاب		
ــه	بســياری	 ــن	ک ــد،	م ــی	دانن ــد	م ــات	دارن و	مطبوع
از	آثــار	فروغــی	را	خواندــه	ام	و	مــی	شناســم	دــر	ایــن	
دو،	ســه	ســال	هــم	کــه	دــر	مجلــد	از	یادداشــت	های	
زندگانــی	او	چــاپ	شــده	اســت	کــه	البتــه	یادداشــت	
هــا	متعلــق	بــه	دــو	دــوره	از	زندگــی	فروغــی	اســت	و	
ــت	 ــتن	یادداش ــه	نوش ــه	او	ب ــد	ک ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
هــای	روزانــه	عادــت	داشــته	اســت.	زمينــه	شــناخت	

ــد. ــم	ش ــتری	از	او	فراه بيش
ــک	 ــی	ی ــی	خصوص ــد	زندگ ــی	گوین ــت:		م وی	گف
شــخص	چــه	اهميتــی	دــارد؟	و	بــه	چــه	کار	مــی	آید؟	
درســت	مــی	گوینــد.	اگــر	هــم	کســی	چنيــن	چيــزی	
ــی	 ــه		زندگ ــتم	ک ــانی	هس ــود	از	کس ــن	خ ــد	م نگوی
خصوصــی	اشــخاص	و	بــه	عادــات	آنهــا	اهميــت	نمی	
ــای	 ــزاران	صفحــه	از	خاطــرات	و	نوشــته	ه ــرا	ه ــس	چ ــم.	پ ده
سياســتمداران	و	دانشــمندان	از	جملــه	فروغــی	را	خواندــه	ام.	قبــال	
ــم.	شــيوه	 ــف	اشــاره	کرد ــه	شــيوه	زندگــی	گــروه	هــای	مختل ب
ــرد.	 ــتباه	ک ــد	اش ــخاص	نبای ــی	اش ــات	زندگ ــا	جزئي ــی	را	ب زندگ
ــال	 ــه	قب ــتمدار،	چنانک ــم	سياس ــود	وه ــم	دانشــمند	ب ــی	ه فروغ
گفتــه	شــد	یادداشــت	هــای	او	مــی	توانــد	بــه	مــا	بگویــد	کــه	او	

بــا	دانــش	سياســت	چــه	نســبتی	داشــته	اســت؟
دــاوری	تصریــح	کــرد:	چيــزی	کــه	مــن	از	خواندــن	این	نوشــته	ها	
دریافتــم	این	اســت	کــه	او	گرچــه	دانشــمند	بودــه	و	دــر	جوانی	به	
رســم	عالمانــه	می	زیســته،	دــر	دــوران	کمال	عمــر	بيشــتر	روحی	
سياســی	پيدــا	کردــه	و	بــه	رســم	سياســتمداران	زندگی	مــی	کرده	

اســت.
وی	ادامــه	داد:	شــاعران،	فيلســوفان	و	دانشــمندان	هر	یک	شــيوه	
خــاص	دــر	زندگــی	دارنــد.	نمــی	گویــم	کــه	همــه	شــاعران	مثل	
هــم	زندگــی	مــی	کننــد	امــا	زندگــی	شــاعرانه	بــه	طــور	کلــی	بــا	
زندگــی	مردــم	عادــی	تفــاوت	دــارد	و	بــا	شــيوه	و	رســم	زندگــی	
سياســتمداران	متفــاوت	اســت	و	فروغــی	دــر	یادداشــت	هایــی	که	
مرحــوم	ایــرج	افشــار	چاپ	کــرد	زندگــی	کــم	و	بيش	دانشــمندانه	
اســت.	او	بيشــتر	اوقــات	را	بــه	همــراه	شــيخ	محمــد	قزوینــی	بــه	
کتــاب	فروشــی	مــی	رفتــه	اســت.	دــر	آن	دــوران	او	معلم	بــود.	در	
یادداشــت	هــای	پاریــس	ظاهــرا	فروغــی،	فروغــی	ديگری	شــده	
اســت.	او	هــر	روز	یــا	هــر	شــب	مهمــان	دــارد	یــا	بــه	مهمانــی	می	
رود،	تئاتــر	مــی	بينــد	و	یکــی	دــو	بــار	هــم	همــراه	همکارانــش	به	

ــزارش گــــ
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کتابفروشــی	رفتــه،	امــا	کمتــر	کتــاب	خریدــه	اســت.
دــاوری	دــر	ادامــه	افــزود:	دــر	پاریــس	فروغی	دانشــمند،	یکســره	
ــس	 ــر	پاری سياســی	شــده،	فکــر	و	ذکــرش	سياســت	اســت	او	د
نــه	دانشــمندانه،	نــه	فيلســوفانه	بلکــه	سياســتمدارانه	می	زیســته	
اســت	و	ایــن	یــک	امــر	عجيــب	نيســت.	دانشــمند	اگــر	دــر	فکــر	
و	ذکــر	علــم	باشــد	و	بــا	ایــن	فکــر	و	ذکــر	دــر	سياســت	وارد	شــود	
سياســتمدار	موفقــی	نخواهــد	بــود.	ماکــس	وبــر	بيهودــه	ســودای	
ــه	 ــم	و	مطالع ــت	عل ــی	توانس ــرا	نم ــت،	زی ــی	داش ــغل	سياس ش
ــم	و	 ــم	داری ــا	عل ــال	مــن	کــه	نســبتی	ب ــد.	مــن	و	امث را	رهــا	کن
مــی	پنداریــم	کــه	علــم	را	بــر	سياســت	ترجيــح	دادــه	ایــم،	مایــل	
بوديــم	کــه	فروغــی	بــا	ایــن	همــه	اســتعداد	آلوده	سياســت	نشــود	
و	عمــرش	را	صــرف	فلســفه	و	علــم	و	ادــب	کنــد.	البتــه	او	اوقــات	
فراغــت	سياســت	را	صــرف	علــم	و	ادــب	مــی	کردــه	اســت.	کاش	
دــل	و	جانــش	چنــان	بــه	تســخير	علــم	درمــی	آمــد	که	سياســت	
ــاس	 ــر	قي ــه	مردــی	کــه	د ــی	چــرا	و	چگون را	رهــا	مــی	کــرد	ول
بــا	سياســتمداران	معاصــرش	دــرک	سياســی	قــوی	داشــته	و	بــه	
ــد	از	 ــی	کن ــی	توانســته	را	جوی ــی	م ــع	بحران ــر	مواق خصــوص	د
ــود	کــه	فروغــی	را	از	کار	 ــد،	مگــر	سياســت	ب سياســت	رو	بگردان

علــم	و	فلســفه	بــاز	داشــت؟
ــرای	 ــتمداری	اش	ب ــت	و	سياس ــه	سياس ــد:	اینک ــآور	ش وی	یاد
کشــور	چــه	ســود	داشــت	یــا	مایه	چــه	خســرانی	بــود	منظــور	نظر	
نيســت.	فروغــی	هرچــه	بودــه		صاحبــان	لياقــت	و	اهــل	خدمــت	
را	کنــار	نزدــه	اســت	کــه	جــای	آنــان	را	بگيــرد.	از	اینجــا	کــه	دــر	
هــر	زمانــی	اشــخاص	و	کســانی	مجــال	حضــور	دــر	سياســت	می	
یابنــد	مقــام	و	قدــر	هرکــس	را	بایــد	بــا	اقــران	او	ســنجيد.	فروغــی	
فيلســوف	نبــود.	او	را	دــر	سياســتمداری	اش	بایــد	شــناخت.	ديگــر	
معاصرانــش	هــم	کــه	دــر	راه	علــم	ســعی	کردنــد،	بــه	جایــی	کــه	
ــه	مطالعــه	 ــد.	ابوالحســن	فروغــی	کــه	بيشــتر	ب بایــد	نرســيده	ان
فلســفه	مــی	پرداخــت	حتــی	بــه	اندــازه	برادــر	سياســتمدارش	دــر	
تعليــم	علــم	و	فلســفه	اثــر	نکــرد.	چنانچــه	گفتــه	شــد	اگــر	امــروز	
بــه	فروغــی	بيــش	از	دانشــمندان	یــک	صــد	ســال	اخيــر	توجــه	
ــر	و	 مــی	شــود	از	آن	روســت	کــه	او	اوال	دــر	طــی	ســی	ســال	اث
ســهم	آشــکار	دــر	طراحــی	سياســت	ایــران	و	اجــرای	آن	داشــته	

اســت.
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	افــزود:	ثانيــا؛	دــر	جامعيــت	کــم	نظير		
او	بودــه	اســت.	ثالثــا،	دــر	گفتــن	و	نوشــتن	زبــان	و	قلمــی	بليــغ	و	
اســتوار	داشــته	اســت.	رابعــا،	اگــر	حمــل	بــر	تعصــب	شــغلی	نمــی	
کنيــد،	مــی	گویــم	مهمتریــن	کتابــش	ســير	حکمــت	اروپاســت	
کــه	پاســخی	بــه	یکــی	از	نيازهــای	زمــان	اوســت.	خامســا،	اعتبار	
و	نفــوذ	سياســی	اش	پشــتوانه	ای	بــرای	معرفــی	و	ترویــج	آثــارش	

بودــه	اســت.
دــاوری	اردکانــی	دــر	ادامــه	گفــت:	بــه	عقيدــه	مــن	اگــر	فروغــی	
کتــاب	ســير	حکمــت	دــر	اروپــا	را	ننوشــته	بــود،	شــهرت	و	اعتبــار	
کنونــی	را	نداشــت.	ایــن	کتــاب	عــالوه	بــر	همــه	مزایایی	کــه	دارد	
دــر	آن	نــه	بارقــه	هــای	تفکــر	مــی	تــوان	یافــت	و	نــه	دعوتــی	بــه	
تفکــر	دــر	آن	هســت.	اصــال	تاریــخ	تجدــد	مابــی	مــا	تاریــخ	تفکر	
ــت.	 ــه	اس ــات	آماد ــن	معلوم ــن	و	آموخت ــخ	فراگرفت ــت.	تاری نيس
مــا	دــر	دــوره	جديــد	بــه	علــم	آموختنــی	و	آموزشــی	بيشــتر	توجه	
کردــه	ایــم.	مــا	علــم	و	فضــل	اروپایــی	را	آموختــه	ایــم	و	آمــوزش	
علــم	قديــم	را	هــم	نــگاه	داشــته	ایــم.			دــر	هــزار	و	ســيصد	ســال	
پيــش	کــه	نهضــت		علمــی	و	فکــری	دــر	ميــان	نيــاکان	مــا	پديد	
آمــد،	بنيانگــذاران	علــم		اهــل	گوشــه	گيــری	و	تنهایــی	و	تامــل	
ــه	علــم	و	فرهنــگ	جديــد	روکرديــم	 ــار	کــه	ب بودنــد	امــا	ایــن	ب
رویکردمــان	بيشــتر	عملــی	و	فرهنگــی	بــود.	البتــه	تجدــد	نمــی	
توانســت	دــر	علــم	نظــری	خالصــه	شــود،	اما	دــر	بعضــی	آموخته	
هــا	و	رســوم	قابــل	تقليــل	هــم	خالصــه	نمــی	شــد.	فروغــی	یکی	
از	نامدارتریــن	کســانی	اســت	کــه	بــا	علــم	و	عقــل	اروپایــی	آشــنا	
شــده	و	آن	را	بــه	هموطنــان	خــود	آموختــه	اســت.	نامدــاری	اش		
بــه		آن	جهــت	اســت	کــه	ذوق	و	دــرک	کافــی	بــرای	تعليــم	بــه	

شــيوه	زندگــی	و	رســم	جديــد	داشــته	اســت.

ــگ،	 ــب	و	فرهن ــم	واد ــا	عل ــنایی	او	ب ــه	آش ــف	ک ــت:		حي وی	گف
فلســفه	و		سياســت،	او	را	بــه	ایــن	پرســش	نرســانده	اســت	
ــه	وجــود	آمدــه	و	چــه	کردــه	و	مردــم	 ــه	ب ــا	چگون کــه	ایــن	اروپ
کشــورهایی	کــه	مــی	خواهنــد	اروپایــی	شــوند	چــه	بایــد	بکننــد	و	

ــود؟ ــی	ش ــه	م ــان	چ ــه	ش آیند
ایــن	اســتاد	فلســفه	ادامــه	دــاد:	اگــر	فروغــی	گرفتــار	این	پرســش	
هــا	مــی	شــد	شــاید	حتــی	یــک	شــب	نمــی	توانســت	دــر	پاریس	
بــا	حســين	عــال،	مشــاورالمک	و...حتــی	بــا	ميــرزا	محمــد	خــان	
ســرکند	چــه	رســد	بــه	اینکه	دــر	حدــود	بيســت	مــاه	شــب	و	روز	را	
بــا	آنــان	بگذرانــد.	فروغــی	بــا	رســم	زندگــی	غربــی	چنــان	کنــار	
آمدــه	بــود	کــه	اخــذ	و	اقتبــاس	آن	دــر	نظــرش	مســئله	دشــواری	
ــی	 ــن	برم ــه	ای ــم	ب ــش	ه ــش	و	متانت ــر	و	آرام ــاید	صب ــود.	ش نب
گشــت.	بــا	خواندــن	یادداشــت	هــای	او	مــی	توانيــم	بــه	روحيــه	
شــاد	و	صبــور	شــاعرانه	و	متانــت،	مدــارا	و	توانایيش	دــر	مصاحبت	

بــا	سياســتمداران	دــارای	رای	هــای	متفــاوت	غبطــه	بخوریــم.
دــاوری	دــر	پایــان	گفــت:	فروغــی	دــر	یادداشــت	هــای	پاریــس	
ــر	مــی	شــود	کــه	فضــل	و	 ــا	تدبي ــرک	ب ــرد	سياســی	زی ــک	م ی
ذوق	ادبيــش	از	اکثــر	ديگــران	بيشــتر	بودــه	و	ایــن	مزیــت	بــه	او	
تعادلــی	اســتثنایی	مــی	بخشــيده	اســت.	نکتــه	آخــر	اینکه	مــا	چرا	
ــه	وضــع	زندگــی	ووضــع	خــود	نظــر	 ــه	جــای	اینکــه	اکنــون	ب ب
کنيــم،	بــه	فروغــی	فکــر	مــی	کنيــم؟	مگــر	فروغی	اســوه	اســت؟	
نــه،	مــا	نــه	مــی	توانيــم	از	فروغــی	پيــروی	کنيــم	و	نــه	فروغــی	
ــبتی	 ــی	نس ــا	و	فروغ ــان	م ــذا	مي ــع	ه ــم.	م ــی	داني ــوه	م را	اس
ــل	 ــم	او	الاق ــکار	کني ــد	آن	را	ان ــم	و	نبای ــی	تواني ــه	نم ــت	ک هس
از	مظاهــر	یــک	دــوره	پنجــاه	ســاله	تاریــخ	معاصــر	ماســت	و	35	
ســال	دــر	سياســت	کشــور	نفــوذ	دائــم	داشــته	اســت.	او	دــر	زمره	
موثرتریــن	منورالفکرهــای	ایرانــی	اســت	کــه	دــر	ترویــج	تجدد	و	
وضــع	سســت	بنيــاد	تجدــد	مآبــی	کوشــيده	اســت.	مخصوصــا	ما	
اهــل	فلســفه	بایــد	همــواره	دــر	نظــر	داشــته	باشــيم	کــه	فلســفه	
ــا	فضــل	و	 ــه	سياســتمدار	ب ــک	سياســتمدار	و	البت ــی	را	از	ی اروپای
ــق	 ــم	فلســفه	را	از	طری ــوز	ه ــم	و	هن ــه	ای ــه	آموخت ــاب	خواند کت
سياســت	مــی	آموزیــم.	گمــان	مــی	کنــم	اگــر	بــه	ایــن	معنــا	تذکر	
پيدــا	کنيــم	قدــری	بهتر	مــی	توانيــم	جایــگاه	خــود	را	بازشناســيم.

فروغــی هیــچ مواجهــه ای بــا مدرنیتــه نــدارد/ هگل؛ 
ــف مدرنیته کاش

حســين	مصباحيان	اســتاد	دانشــگاه	تهــران،	در	نشســت	»مواجهه	
ــا	تجدــد،	نقــد	و	تحليــل	محمدعلــی	فروغــی	 ــی	ب فرهنــگ	ایران
و	مســائل	تجدــد	ایرانــی«	کــه	دــر	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	
مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	دــر	ابتدــا	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	

مــا	از	چــه	مواجهــه	ای	داریــم	ســخن	مــی	گویــم	گفــت:	منظومه	
ای	از	اصطالحــات	دربــاره	مدرنيتــه	وجــود	دــارد	کــه	بــه	نظــرم	تا	
تدقيــق	نشــود	مــا	نمــی	توانيــم	راجــع	بــه	مواجهــه	افــراد	بــا	آن	
صحبــت	کنيــم.	یــک	کلمــه		مدرنيتــه،	یک	کلمــه	مدرنيزاســيون	
ــی	 ــخن	م ــا	س ــاره	انه ــا	درب ــه	م ــت	ک ــد	اس ــم	تجد ــی	ه و	یک
گوئيــم.	بــه	نظــرم	ایــن	ســه	واژه	تفــاوت	ماهــوی	بــا	هــم	دارند	و	

نمــی	شــود	یــک	جــا	بــا	همديگــر	بــه	کار	بردــه	شــوند.
مصباحيــان	دــر	ادامــه	بــه	کتــاب	هابرمــاس	بــا	عنــوان	»گفتمان	
ــی	از	 ــاب	یک ــن	کت ــزود:	ای ــرد	و	اف ــاره	ک ــه«	اش ــفی	مدرنيت فلس
بهتریــن	کتــاب	هــای	فلســفی	اســت	کــه	بــه	مدرنيتــه	پرداختــه	
اســت.		او	دــر	ایــن	کتــاب	از	قــول	هــگل	چنــد	لحظــه	تاریخــی	
ــه	 ــرای	مدرنيت ــفی	ب ــاد	فلس ــد	بني ــن	چن ــه	و	همچني از	مدرنيت
تعریــف	مــی	کنــد.		دــر	ایــن	کتــاب	بيــان	می	شــود	کــه	چگونــه	
ــی	 ــرن	منته ــر	مد ــکل	گيری	عص ــه	ش ــزرگ	ب ــان	ب ــه	جری س
می	شــوند	همچنيــن	دربــاره	مدرنيتــه	ویژگی	هــای	ذکــر	می	شــود	
ــه	 ــرد	ک ــاره	ک ــن	موضــوع	اش ــه	ای ــوان	ب ــه	می	ت ــه	از	آن	جمل ک
مدرنيتــه	متضمــن	یــا	دربردارندــه	آیندــه	اســت.	هــگل	صراحــت	
دــارد	کــه	هنجاریــن	و	اصــول	و	مبانــی	فلســفی	خــود	را	بــه	هيــچ	
وجــه	از	دــوره	هــای	قبلــی	وام	نمــی	گيــرد.		بــه	لحاظ	فلســفی	نيز	
هابرمــاس	بــا	اتــکا	بــه	کتــاب	پديدارشناســی	روح	هــگل	می	گوید	
ــه	 ــه	ب ــف		مدرنيت ــه	کاش ــت	ک ــوفی	اس ــتين	فيلس ــگل	نخس ه
لحــاظ	فلســفی	اســت.	قبــل	از	او	کانــت،	دــکارت	و	غيره	بودــه	اند	
امــا	هــگل	جملــه	ای	دــارد	کــه	نقطــه	رهنمــون	او	بــه	مدنيته	می	
شــود.	او	مــی	گویــد:	ابلهانــه	اســت	اگــر	فکر	کنيــم	فيلســوف	می	
توانــد	از	زمانــه	خودــش	فراتــر	بــرود.	دــر	واقــع	هابرمــاس	معتقــد	
اســت	کــه	هــگل	نخســتين	کســی	بــود	کــه	زمانــه	خــود	را	ديــد	
تــا	ایــن	حــد	کــه	هــگل	را	بدــون	انقــالب	کبيــر	فرانســه	و	حوادث	
آن	نمــی	توانيــم	تبييــن	کنيــم.		و	آنجــا	پــی	بــرد	که	دــوره	عوض	
ــف	 ــاد	فلســفی	را	ســابژکتيویته	تعری ــن	بني شــده	اســت.	اســم	ای

کــرد	و	بنابرایــن	بنيــاد	مدرنيتــه	ســابژکتيویته	شــد.
ــن	 ــود	متضم ــابژکتيویته	خ ــت:	س ــران	گف ــگاه	ته ــتاد	دانش اس
4	معنــای	کليدــی	فردگرایــی،	حــق	نقــد،	ارادــه	عمــل	و	فلســفه	
ایده	آليســتی	اشــاره	کــرد.	ایــن	مفاهيــم	نتایــج	و	برآمدهایــی	دــارد	
کــه	زندگــی	دينــی،	اخــالق،	جامعــه	و	هنــر	از	آنجملــه	به	شــمار	
مــی	رود.	هابرمــاس	همچنيــن	بنيــاد	سياســی	مدرنيته	را		ســيادت	
سياســی	افــراد	بــر	سرنوشــت	خــود	و	پيدــاش	دولــت	ليبــرال	مــی	
دانــد.	از	هميــن	جهــت	اســت	کــه	مفاهيمــی	چــون	حقوق	بشــر	و	
...	شــکل	گرفتــه	اســت.	بعــد	اجتماعــی	و	اقتصادــی	مدرنيتــه	نيــز		
پيشــرفت	تکنولــوژی	و	اقتصــاد	و	انديشــه	ترقــی	اســت.	بنابرایــن	
اگــر	مــا	مدرنيتــه	را	بــه	عنــوان	یک	مثلــث	در	نظــر	بگيریــم،	ضلع	
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پائينــی	آن	بنيــاد	فلســفی	ســابژکتيویته،	ضلــع	ديگر	وجه	سياســی	
یــا	ســيادت	انســان	هــا	بــر	سرنوشــت	خودشــان	و	بعــد	ديگــر	آن	
هــم	بعــد	ترقــی	خواهــی،	انديشــه	و	پشــرفت	و	تکنولــوژی	اســت.
وی	افــزود:	اگــر	بخواهيــم	مدرنيتــه	را	خالصــه	کنيــم	کــه	همــه	
مــوارد	را	دــر	برداشــته	باشــد	باز	به	ســه	مســئله	کلی	عقــل	گرایی،	
فــرد	گرایــی	و	همــه	شــمول	گرایــی	مــی	رســيم.	امــا	وقتــی	کــه	
ــم.	 ــت	مــی	کني ــه	صحب ــا	مدرنيت ــا	از	مواجهــه	یــک	متفکــر	ب م
ــه	 ــورت	گرفت ــه	ای	ص ــوع	مواجه ــه	ن ــم	چ ــد	ببيني ــن	بای بنابرای
ــا	ایــن	ســه	 اســت.		هيچکدــام	از	انديشــمندان	مــا	مواجهــه	ای	ب
مــورد	ندارنــد	درصورتيکــه	هــر	ســه	ایــن	مــوارد	دــر	غــرب	مــورد	
ــه	 ــا	از	مدرنيت ــه	م ــی	ک ــن	وقت ــد.		بنابرای ــه	ان ــرار	گرفت ــی	ق نقاد
ســخن	مــی	گوئيــم	بایــد	ببينيــم	کــه	مواجهــه	ایــن	انديشــمند	بــا	
ایــن	ســه	پایــه	مدرنيتــه	چــه	بودــه	اســت.	دــر	دکتــر		فروغــی	ما	

ــن	مواجهــه	را	شــاهديم. کمتری
مصباحيــان	گفــت:	مدرنيزاســيون	نيــز	معانــی	مختلفی	دــارد	که	از	
	 	سياســیـ	 آنجملــه	می	تــوان	بــه	تعميــق	دســتاوردهای	فکــریـ	
اجتماعــی	غــرب	دــر	داخــل	جوامع	غربــی،	تعميــم	دســتاوردهای	
	اجتماعــی	غــرب	در	داخــل	جوامــع	غيرغربی	 	سياســیـ	 فکــریـ	
اشــاره	کــرد.	فروغــی	دــر	کتابــش	هيــچ	مواجهــه	ای	بــا	مدرنيتــه	
ــر	 ــی	د ــه	غرب ــم	دســتاوردهای	مدرنيت ــه	تعمي نداشــته	و	فقــط	ب

کشــوری	ماننــد	ایران	دــارد.	
ــک	 ــه	ی ــد	و	مدرنيت ــک	فراین ــد	ی ــه	تجد ــان	اینک ــا	بي وی	ب
فرآوردــه	اســت	اظهــار	کــرد:	غربی	هــا	از	طریــق	تجدــد	
ــد	 ــن	تجد ــا	ای ــد،	ام ــت	یافته	ان ــه	دس ــه	مدرنيت ــان	ب سنتش
ســنت	اصــال	دــر	جامعــه	مــا	صــورت	نگرفتــه	اســت.	فروغــی	
ــر	 ــارد	و	د ــه	ای	ند ــچ	مواجه ــش	هي ــه	و	بحران	های ــا	مدرنيت ب
ــی	از	 ــا	بارقه	های ــز	م ــا«	ني ــر	اروپ ــت	د ــير	حکم ــاب	»س کت
ــاب	رویکــرد	 ــن	کت ــر	ای ــا	د ــم.	تنه ــوت	فکــری	را	نمی	بيني دع
ــود	 ــی	وج ــفه	غرب ــه	فالس ــانی	نســبت	ب ترویجــی	و	اطالع	رس
دــارد.	دــر	کتــاب	ديگــر	فروغــی	نيــز	مواجهــه	انتقادــی	نســبت	

بــه	مدرنيتــه	مشــاهده	نمی	شــود.
اســتاد	دانشــگاه	تهــران	تاکيــد	کــرد:	البتــه	طبيعــی	اســت	کــه	ما	
انتظــاری	از	فروغــی	نداریــم	چــون	دــر	آن	دــوره	مواجهــه	بــا	بنياد	
ــا	تمامــی	تعارضاتــش	و	نقــد	آن	بســيار	کــم	 ــه	ب فلســفی	مدرنيت
بودــه	اســت.	بنابرایــن	فروغــی	بــا	ایــن	مفهــوم	از	تجدد	هــم	هيچ	
مواجهــه	ای	نکردــه	اســت.	امــا	پرســش	ایــن	اســت	کــه	مدرنيتــه	
بــه	عنــوان	یــک	مفهــوم	و	مدرنيزاســيون	بــه	عنــوان	ســه	فراینــد	
مختلــف	و	تجدــد	هــم	بــه	عنــوان	فرایندــی	که	دــر	مقابل	ســنت	

قــرار	مــی	گيــرد	فروغــی	چــه	مواجهــه	یــا	بــا	آن	کردــه	اســت؟	با	
مدرنيتــه	و	بحــران	هــای	آن	اصــال	مواجهــه	نکردــه	اســت.	درباره	
ــار	فروغــی	تامــل	می	کنيــم	می	بينيــم	کــه	 تجدــد	وقتــی	دــر	آث
تاکيدــش	بيشــتر	روی	توســعه	و	ترقــی	زبــان	فارســی	اســت	و	بــه	
ســنت	و	نوشــدن	آن	کاری	ندــارد.	تصحيح	هایــی	کــه	فروغــی	بــر	
کتاب	هایــی	چــون	»ديــوان	ســعدی«	و	...	نوشــته	اســت	رویکــرد	
انتقادــی	و	تفســيری	ندــارد	و	بــا	حــرف	جديــد	کمتریــن	مواجهــه	

ــد. ــرار	می	کن را	برق
مصباحيــان	بــا	بيــان	اینکــه	فروغــی	ترجيــح	دادــه	کــه	با	مســائل	
خطرنــاک	روبــه	رو	نشــود	افــزود:	او	دــر	یادداشــتی	باعنــوان	»چــرا	
ایــران	را	بایــد	دوســت	داشــت«	اساســا	بــه	موضوعــات	پرخطــر	
ــت	 ــران	را	دوس ــی	ای ــر	کس ــه	اگ ــر	حاليک ــد	د ــاره	ای	نمی	کن اش
دــارد	بایــد	بررســی	کنــد	که	چــرا	مــا	دــر	شــرایط	زوال	هســتيم	و	
حرفــی	دــر	جهــان	نداریــم.	و	هيــچ	حرفــی	بــرای	جهــان	نداریــم.	
دــر	حاليکــه	مــا	ناقد	ليبراليســم	و	کاپيتاليســم	هســتيم	چــه	چيزی	
بــرای	ارائــه	دــر	مقابــل	آنهــا	داریــم.	بنابراین	کســی	کــه	ایــران	را	
دوســت	دــارد	بایــد	دعــوت	بــه	خواندــن	ســنت	و	فرهنــگ	بکند	و	
دعــوت	بــه	تجدــد	ســنت	بکنــد	تــا	مدرنيتــه	شــکل	بگيــرد.	االن	
مدرنيتــه	بــه	صبغــه	انفرادــی	توهمــی	بيــش	نيســت.	دــر	چنيــن	
ــد	کــه	 ــه	خواندــن	ســنت	بکن ــوت	ب ــد	دع شــرایطی	فروغــی	بای

ــرد. ــورت	نمی	گي ــن	کار	ص ای
ــه	 ــا	ب ــز	تنه ــيون	ني ــا	مدرنيزاس ــی	ب ــه	فروغ ــت:	مواجه 	وی	گف
ــی	 	اجتماع ــیـ	 	سياس ــریـ	 ــتاوردهای	فک ــق	دس ــای	تعمي معن
غــرب	بــه	کشــورهای	ديگــر	اســت.	بنابرایــن	از	لحــاظ	فردــی	بــه	
نظــر	مــی	رســد	کــه	انــگار	رکــن	سياســی	مدرنيتــه	بــا	او	وحدــت	
ــا	یــک	مالحظــه	همــراه	 ــا	اینهــا	هــم	ب ــه	اســت.		ام ــد	ا	کرد پي
اســت	و	آن	محافظــه	کاری	افراطــی		تــوام	بــا	تــرس	فروغــی	دــر	
برخــورد	با	رضــا	شــاه	اســت.	بنابرایــن	فروغــی	وقتــی	وارد	صحنه	
ــب	 ــه	عق ــوره	ب ــک	د ــه	ی ــه	جامع ــود	ک ــور	می	ش ــی	کش سياس
نشســته	اســت.	چــرا	کــه	مــا	قبــل	از	آن	مشــروطيت	را	داشــته	ایم	
کــه	آزادــی	بــه	نحو	نســبی	مســتقر	بودــه	اســت.		دــوره	رضاشــاه	
ــای	 ــی	از	کارگزاره ــت	و	یک ــتبداد	اس ــه	اس ــق	ب ــت	مطل بازگش

ــی	آن	هــم	فروغــی	اســت. اصل
ــی	را	 ــن	فروغ ــار	ابوالحس ــان	آث ــر	پای ــگاه	د ــتاد	دانش ــن	اس ای
متمایزتــر	از	محمدعلــی	فروغــی	دانســت	و	گفــت:	مــن	دــر	حوزه	
ــی	 ــی	فروغ ــالم	تر	از	محمدعل ــی	را	س ــن	فروغ ــت	ابوالحس سياس
می	بينــم.	دــر	حــوزه	فکــر	و	انديشــه	هــم	نقطــه	عکــس	محمــد	

ــی	اســت. ــی	فروغ عل

ــان  ــه زب ــد کــه ب فروغــی خــودآگاه تــالش مــی کن
ــوزد فارســی فلســفه بیام

ــگاه	 ــی	پژوهش ــات	علم ــو	هي ــوقانی	عض ــجاعی	جش ــک	ش مال
ــه	 ــت	»مواجه ــر	نشس ــی	د ــات	فرهنگ ــانی	و	مطالع ــوم	انس عل
ــا	تجدــد،	نقــد	و	تحليــل	محمدعلــی	فروغــی	 ــی	ب فرهنــگ	ایران
و	مســائل	تجدــد	ایرانــی«	کــه	دــر	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	
مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد،	گفــت:	ســخنرانان	قبــل	اشــاره	
ــی	 ــه	جد ــا	مواجه ــه		ی ــه	ای	صــورت	نگرفت ــه	مواجه ــد	ک کردن
ــک	پرســش	 ــن	ی ــه	م ــن	اســت	ک ــل	ای ــه	اســت.	حداق ای	نبود
دــر	جلــوی	ایــن	دــو	ارائــه	قــرار	مــی	دهــم	و	فکــر	مــی	کنــم	کــه	
ــچ	کــس	 ــم	هي ــا	کني ــی	معن ــی	جد ــی	خيل ــه	را	خيل ــر	مواجه اگ
ــا	مدرنيتــه	مواجهــه	پيدــا	نکردــه	اســت.	یعنــی	ماننــد	تعریــف	 ب
فلســفه	اســت	کــه	بعضــی	اوقــات	چنــان	مــی	تــوان	ســختگيرانه	
ــق	 ــرت	ح ــود	حض ــوف	خ ــق	فيلس ــه	مصاد ــرد	ک ــش	ک تعریف
باشــد.	امــا	زمانــی	کــه	مــا	بــرای	مواجهــه	ســطوحی	قائليــم	مــن	
همانطــور	کــه	دــر	مقالــه	ای	کــه	تحــت	عنــوان	فروغــی	و	تاریــخ	
نــگاری	ســير	حکمت	دــر	اروپا	منتشــر	کردــه	ام	و	دــر	محضر	متن	

ــه	ام. رفت
وی	افــزود:	همانجایــی	کــه	فروغــی	مــی	گویــد	کــه	من	دــر	مقام	
ــم	 ــی	بيني ــت	م ــير	حکم ــود	س ــتم	از	خ ــق	نيس ــد	و	رد	و	تطبي نق
کــه	هــم	دــر	مقــام	نقــد	و	هــم	دــر	مقــام	رد	اســت	و	نوزدــه	مــورد	
هــم	بــا	فالســفه	مســلمان	تطبيــق	مــی	دهــد	و	فکــر	مــی	کنــم	
اگــر	بــه	مقدمــه	فــن	ســماع	طبيعــی	کــه	از	ابــن	ســينا	ترجمــه	
کردــه	مراجعــه	کنيــم	مــی	بينيــم	کــه	اتفاقــا	بــه	ضــرورت	احيــا	
و	بازخوانــی		ســنت	فلســفی	مــا	از	منظــر	مســائل	فلســفی	جديــد	
ــت	و		 ــث	حرک ــم	بح ــا	ه ــن	مدع ــال	ای ــد.	مث ــی	کن ــاره	م اش
فيزیــک	جديــد	اســت.	قبلتــر	ادعــا	کردــه	ام	کــه	اوليــن	و	آخریــن	
ــان	فارســی	 ــه	زب ــه	روزتریــن	تاریــخ	فلســفه	ای	اســت	کــه	ب و	ب
نوشــته	شــده	اســت.	چــرا	کــه	زمانــی	کــه	دــارد	ویليــام	جميــز	را	
دــر	1320	مــی	نویســد	مــی	گوید	کــه	امــروز	دــر	مطبوعــات	اروپا	

خواندــم	کــه	ویليــام	جيمــز	هــم	درگذشــت.
ــه	ســطوح	 ــن	مواجه ــرای	ای ــر	ب ــت:	اگ ــه	گف ــر	ادام شــجاعی	د
متفاوتــی	قائــل	باشــيم،	یعنــی	همــان	تفکيــک	مدرنيتــه،	
مدرنيزاســيون	و	...	اتفاقــا	خــوب	اســت.	بــه	نظــر	مــی	رســد	کــه	
ــا	 ــارد،	ام ــی	تجدــد	خــود	خودآگاهــی	ند ــه	مبان فروغــی	شــاید	ب
مقاصدــش	کامــال	آگاهانــه	اســت.	فروغــی	خودــآگاه	تــالش	مــی	
کنــد	کــه	بــه	زبــان	فارســی	فلســفه	بيامــوزد،	مگــر	ایــن	مواجهــه	
کمــی	اســت؟	یعنــی	اگــر	مــا	مواجهــه	را	بــه	ایــن	معنــا	بگيریــم	
کــه	دــر	کنــار	گادامــر	و	هابرمــاس	اســمی	هــم	از	فروغی	برده	شــود	
طبيعــی	اســت	که	نيســت.	امــا	ایــن	فرهنگ	همــان	فرهنگی	اســت	
کــه	دــر	زمــان	قــرون	وســطی	اشــاره	بــه	ابــن	ســينا	و	غزالــی	مــی	

کردنــد	و	مــی	گفتنــد	کــه	اینهــا	مدرنــوس	هســتند.
وی	یادــآور	شــد:	فکــر	مــی	کنــم	کــه	مــا	هنــوز	ســير	حکمــت	
ــاظ	 ــایر	الف ــن	و	س ــه	و	مت ــه	مقدم ــد	ب ــا	نبای ــم.	م ــه	ای را	نخواند
فروغــی	دــر	ســيرحکمت	اکتفــا	کنيم.	بــه	تعبيــر	دریدا	آن	ســطور	
ســفيد	فروغــی	را	هــم	قاعدتــا	بایــد	ديــد.	خــود	فروغــی	صریحــا	
مــی	گویــد	کــه	مــن	دــر	مواقــع	تفنــن	و	فراغتــم	ســير	حکمــت	
ــن	اســت	کــه	ارســطو	مــی	گفــت	 ــر	از	ای را	نوشــته	ام.		مگــر	غي
کــه	بنيادگــذاری	تفکــر	دــر	فراغت	صــورت	مــی	گيــرد؟	یعنی	در	
یــک	جاهایــی	مــا	نبایــد	ببينيــم	کــه	خــود	مولــف	چــه	مــی	گوید.	
مولــف	دارد	دــرآن	بافــت	زمانــی	خودش	ســخن	می	گویــد.	یعنی	
ســاختار	فرهنگــی	-	سياســی	مــا	شــاید	اقتضــا	مــی	کنــد	مواجهه	
ــه	 ــی	ک ــن	تمثيل ــر	همي ــط	اگ ــم	فق ــی	کن ــر	م ــرب	را.	فک ــا	غ ب
فروغــی	از	دــرکات	دــر	کتاب	اصول	فلســفه	مــی	آورد	و	مــی	گوید:	
مــا	درخــت	فلســفه	ای	داریــم	کــه	ریشــه	هایــش	مابعدالطبيعــه	و	
تنــه	اش	طبيعيــات	و	شــاخه	هایــش	طــب	و	مکانيــک	و	اخــالق	
اســت.	فکــر	مــی	کنــم	کــه	بــه	وصــع	خودــش	ایــن	مواجهــه	را	
شــکل	دادــه	و	آیندگان	مســير	فروغــی	را	دنبــال	نکرده	انــد.	هنوز	
هــم	کــه	هنــوز	اســت	ســيرحکمت	اوليــن	و	آخریــن	متن		فارســی	

متــن	تاریــخ	فلســفه	اروپایــی	اســت.

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

در تاریخ اندیشه درخصوص ارتباط میان اخالق و حقوق، 
سه مرحله قابل تصور است.

در مرحله اول بین اخالق و حقوق هیچ تفاوتی وجود 
نداشت؛ هم اخالق وجود داشت و هم حقوق و مردم به 
هر دو عمل می کردند. پیشتر، یعنی پیش از آنکه دولت ها 
تشکیل شوند، در جوامع قدیم، عادات و رسوم اجتماعی 

بود که مردم را اداره می کرد.
مرحله دوم به قرن هجدهم و شکل گیری و نضج گیری 
نهضت های آزادیخواهی اشاره دارد و در این دوره به 
رابطه اخالق و حقوق با دیدی تجدیدنظرگرایانه نگریسته 
شد. بر این اساس آزادیخواهان، خواستار محدود شدن 

قلمرو سیطره دولت ها در امور داخلی افراد شدند.
جنگ های اول و دوم جهانی این نکته را ثابت کردند 
که هر چه در راه دمکراسی و آزادیخواهی و حکومت 
مردم تالش شود، بازهم نمی توان ظلم را از بین برد زیرا 
دمکراسی نیز نقایص خود را دارد؛ از جمله اینکه برخی 
اقلیت  بر  اکثریت  حکومت  به  دمکراسی  خود  اوقات 
محدود می شود، بنابراین باید اصولی وجود داشته باشد که 
برای دمکراسی هم محدودیت ایجاد کند؛ قواعد حقوق بشر 
درنتیجه همین نهضت شکل گرفت. هنگامی که سعی شد 
ارتباط حقوق و اخالق با هم حفظ شود، لزوم تدوین حقوق 

بشر نیز شکل گرفت و رعایت آن اجباری شد.
در گفتگو با پروفسور »ریچارد سوئین برن« استاد ممتاز 
فلسفه دانشگاه آکسفورد به بررسی نسبت حقوق و اخالق 

پرداخته ایم که در ادامه آمده است.

ــد  ریچــارد ســوئين برن )Richard Swinburne(	 )متول
1۹34( اســتاد فلســفه ديــن دــر دانشــگاه آکســفورد و یکــی از 
مهم تریــن فيلســوفان ديــن معاصــر انگلســتان دــر دهه هــای 
ــر ســال 1۹۶8  ــاب او د ــن کت ــر محســوب می شــود. اولي اخي
ــا عنــوان »مــکان و زمــان« منتشــر شــد. اثــر مهــم بعدــی  ب
او »مقدمــه ای بــر نظریــه  تأیيــد« بــود. ارتقــای او بــه مرتبــه 
ــز  ــا تمرک ــارن ب ــر 1۹۷2 مق ــل د ــگاه کي ــر دانش ــتادی د اس

علمــی وی بــر فلســفه ديــن شــد.
دــر ســال 1۹85 مقــام اســتاد ممتــاز فلســفه ديــن مســيحی 
ــای  ــد. او کتاب ه ــا ش ــه وی اعط ــفورد ب ــگاه آکس ــر دانش د
ــای  ــاره« )1۹8۹(، »وحــی« )1۹۹2(، »خد »مســئوليت و کف
مســيحی« )1۹۹4(، »مشــيت و مســئله شــر« )1۹۹4( را 
نوشــته اســت. همچنيــن »توجيــه معرفتــی« )2001( و »قيام 
ــتند.  ــر او هس ــای ديگ ــم« )2003( از کتاب ه ــای مجس خد
ــا  ــتان بریتاني ــو فرهنگس ــال 1۹۹2 عض ــرن از س ــویين ب س
ــتان  ــای انگلس ــال 1۹۹5 از کليس ــر س ــن د ــت. همچني اس
ــان پيوســت. یکــی  ــه کليســای ارتدکــس یون ــد و ب ــا ش جد
 Is there a God ــار ســوئين بــرن کتــاب از مهم تریــن آث
ــی	هســت؟«	 ــا	خدای ــوان	»آی ــا	عن ــان	ب توســط محمــد جاود

ــه	شــده	اســت. ــه	فارســی	ترجم ب

ــوق  ــالق و حق ــان اخ ــبت می ــوص نس || در خص
ــد. ــح بفرمایی توضی

دــر	ابتدــا	مایل	هســتم	دــر	خصوص	فلســفه	اخــالق	توضيحی	
ــه	عنــوان	اخــالق	 بدهــم.	فلســفه	اخــالق	کــه	اغلــب	از	آن	ب
ــی	 ــه	ماهيت ــز	هســتند	ک ــی	متمرک ــر	اعمال ــود	ب ــی	ش ــاد	م ی
نيــک	داشــته	و	همچنيــن	آن	دســته	از	اعمالــی	کــه	دــر	ایــن	

ميــان	فرایــض	اخالقــی	بــه	حســاب	مــی	آینــد.
وفــای	بــه	عهــد	فریضــه	نيــک	اســت	امــا	کمــک	کردــن	بــه	
ــه	لحــاظ	 ــه	ب ــد	ک ــر	بســيار	خــوب	اســت	)هرچن انســان	فقي
ــد	 ــی	مانن ــود(.	اعمال ــی	ش ــوب	نم ــه	محص ــی	فریض اخالق
عملــی	اخيــر	دــر	کــه	فراتــر	از	فرایــض	بــه	حســاب	مــی	آینــد	

ــد. ــی	خوانن را	مســتحب	م
فلســفه	اخــالق	بــر	دســته	ای	از	اعمــال	متمرکــز	اســت	کــه	
انجــام	آنهــا	بــرای	بخشــی	از	انســان	هــا	دــر	شــرایط	خــاص	

نيــک	محســوب	مــی	شــود.
ــوال	 ــوق	س ــالق	و	حق ــفه	اخ ــان	فلس ــه	مي ــما	از	رابط ش
ــوق،	 ــما	از	حق ــور	ش ــد	منظ ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــد.	ب کردي
قانــون	حکومتــی	باشــد	بــه	ایــن	معنــا	کــه	حکومــت	
بخشــی	از	قوانيــن	را	بــرای	شــهروندان	خــود	وضــع	
ــه	و	 ــا	کرد ــت	از	آنه ــه	اطالع ــد	ب ــا	را	مقي ــد	و	آنه ــی	کن م
ــن	 ــن	قواني ــر	از	ای ــه	اگ ــد	ک ــی	گوی ــا	م ــه	آنه ــن	ب همچني
ــر	 ــر	نظ ــا	د ــرای	آنه ــی	ب ــه	تنبيهات ــد	چ ــرپيچی	کنن س

ــد. ــد	ش ــه	خواه گرفت

ــر  ــوق ب ــفه حق ــالق و فلس ــفه اخ ــد فلس || تأکی
ــت؟ چیس

فلســفه	حقــوق	یــا	آنچــه	عمدتــا	از	آن	تحــت	عنــوان	
ــت	بخشــی	از	فلســفه	 ــر	حقيق ــود،	د ــی	ش ــاد	م قضــاوت	ی
ــت	 ــی	اس ــته	از	قوانين ــه	آن	دس ــه	متوج ــه	ک ــالق	بود اخ
ــا	نبایــد	آنهــا	را	وضــع	کردــه	و	بایــد	 کــه	حکومــت	بایــد	ی
ــر	اســاس	آنهــا	 ــر	جنبــه	تنبيهاتــی	نظارتــی	را	ب ــا	نبایــد	ب ی

ــد. ــم	کن تنظي
ــا	 ــن	اســت	کــه	آی ــن	مســاله	متوجــه	ای ــال	ای ــوان	مث ــه	عن ب
دولــت	حــق	وادــار	کردــن	شــهروندان	بــه	خدمــت	ســربازی	
ــه	 ــه	تنبي ــا	مجــاز	ب ــر	و	آی ــا	خي ــارد	ی ــال	د ــد	س ــرای	چن را	ب

شــهروندانی	منتقــد	خــود	را	دــارد؟
ــر	ایــن	موضــوع	تمرکــز	دــارد	 همچنيــن	)فلســفه	اخــالق(	ب
ــرای	آن	 ــام	ب ــت	حــق	اســتفاده	از	مجــازات	اعد ــا	دول کــه	آی
ــا	 ــد	دــارد	ی دســته	از	مجرمينــی	کــه	مرتکــب	جــرم	شــده	ان

ــر. خي

|| کــدام نظریــه هــا بــر نســبت اخــالق و حقــوق 
تأکیــد بیشــتری دارنــد؟

نظریــه	حقــوق	طبيعــی	از	ميــان	مکاتــب،	بيشــترین	بررســی	
را	دــر	خصــوص	رابطــه	ميــان	اخــالق	و	حقــوق	انجــام	دادــه	
اســت	و	ایــن	موضــوع	دــر	فلســفه	کالســيک	یونانــی	-	رومی	

بــه	خوبــی	بــه	چشــم	مــی	خــورد.
همچنيــن	مــی	تــوان	بــه	آراء	فالســفه	مســلمان	یــا	مســيحی	
ــی	ذات	 ــه	تعال ــر	و	حــق	ب ــد	خي ــز	اشــاره	کــرد	کــه	معتقدن ني
انســان	کمــک	مــی	کنــد.	بــه	عــالوه،	ایــن	متفکرین	دــر	نظر	
ــه	 ــد	خــود	ب ــد	کــه	نقــش	جامعــه	و	حکومــت	دــاری	بای دارن
ــک	 ــی	کم ــه	سياس ــا	و	جامع ــه	ه ــخاص،	خانواد ــی	اش تعال

ــد. کن
ــول	 ــود،	ح ــی	خ ــاس	ذات	حقيق ــر	اس ــد	ب ــن	بای ــذا	قواني ل
ــد. ــن	ببرن ــت	را	از	بي ــه	و	آف ــت	بود ــر	حرک ــی	د ــور	نيک مح

|| در ســنت حقــوق طبیعــی قانــون صحیــح 
چگونــه تعریــف مــی شــود؟

دــر	ســنت	حقــوق	طبيعــی،	اصطالحــی	وجــود	دــارد	کــه	مــی	
گویــد	قانــون	ناعادالنــه	قانــون	نيســت.	ایــن	بــه	آن	معناســت	
کــه	قوانيــن	فــی	نفســه	بایــد	عادالنــه	باشــند	و	بنابرایــن	اگــر	
مشــاهده	شــد	کــه	قانونــی	عادالنــه	نيســت،	آنــگاه	مــا	شــاهد	
وجــود	قوانينــی	خواهيــم	بــود	کــه	شایســتگی	داشــتن	افتخــار	
ــون	شــناخته	شــود	را	 ــه	عنــوان	قان ــد	ب ــا	کرامــت	آنچــه	بای ی

ــد. ندارن

|| آیــا رویکــردی پوزیتیویســتی بــه حقــوق 
چنیــن اســت؟

خيــر.	ديدــگاه	ســنت	طبيعــی	مقابــل	رویکــرد	پوزیتيویســتی	
ــب	 ــر	قال ــد	د ــوق	بای ــت	حق ــد	اس ــم	معتق ــت.	پوزیتيویس اس
ــا	 ــال	آنه ــه	اعم ــوند	ک ــناخته	ش ــميت	ش ــه	رس ــی	ب قوانين
ــا	از	 ــرای	آنه ــده	و	اج ــل	نش ــت	تحمي ــه	حکوم ــوی	بند از	س
ــه		 ــه	شــکل	تنبي ــی	ب ــم	های ــن	تحری ــر	نظــر	گرفت ــق	د طری
ــا	 ــد	ی ــه	باش ــن	عادالن ــواه	آن	قواني ــال	خ ــود،	ح ــت	ش ضمان

ــه. ناعادالن

گفتگوی مهر با ریچارد سوئین برن:

نسبت حقوق و اخالق نزد فالسفه اسالمی/
 خیر و حق باعث تعالی انسان می شود

جالل حیران نیا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 43 |  شماره 22 | شهریور 96

ـــو گـفتــگـ

شناخت اندیشمندان یک مرز و بوم و همچنین شناساندن 
آنها به دیگر جوامع وظیفه دیگر اندیشمندان آن مرز و بوم 
است که با همتی بلند باید گامی در این راه بردارند. در 
این میان سید جواد میری، عضو هیات علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو کتاب درباره استاد 
مطهری و عالمه طباطبایی به زبان انگلیسی در انگلیس 
و امریکا منتشر کرده است. به مناسبت سالگرد شهادت 
استاد مطهری با وی به گفتگو نشسته ایم که شما را به 

مطالعه آن دعوت می کنیم؛

|| در ابتــدا بفرماییــد چگونــه بــا اندیشــه های شــهید 
مطهــری آشــنا شــدید و مطهــری را متعلــق بــه کدام 

ســنت فکــری مــی دانید؟
ــن	 ــی	دانســت.	م ــو	انديشــان	دين ــوان	مطهــری	را	جــزو	ن ــی	ت م
ــز	چارچــوب	 ــارم	و	خودــم	را	ني ــه	د ــن	نحل ــه	ای ــه	خاصــی	ب عالق
ــال،	 ــد	شــریعتی،	اقب ــم.	افرادــی	مانن ــف	مــی	کن ــه	تعری ــن	نحل ای
ــتی،	 ــی،	بهش ــی،	طالقان ــه	طباطبای ــری،	عالم ــيدجمال،	مطه س
بــازرگان	و	انديشــمندانی	از	ایــن	دســت	و	دــر	جهــان	عــرب	افرادی	
ــه	دانســت.	از	 ــن	جمل ــوان	از	ای ــی	ت ــی،	را	م ــن	نب ــک	ب ــد	مال مانن
حدــود	ســی	ســال	پيــش	که	دــر	ســوئد	بودــم	عالقــه	ام	نســبت	به	
اینهــا	و	گفتمانــی	کــه	دــر	چارچــوب	نظریــه	هایــی	تحــت	عنــوان	
اصــالح	دينــی	یــا	اصــالح	اجتمــاع	مبتنــی	برآمــوزه	هــای	دينــی	

ــود،	آغــاز	شــد. ب
بعــد	هم	کــه	وارد	دانشــگاه	شــدم	و	دــر	حــوزه	آکادميک	شــروع	به	
فعاليــت	کردــم،	بيشــتر	کتــاب	هایــی	کــه	دــر	ایــن	مدــت	نوشــتم	
مربــوط	بــه	نوانديشــان	دينــی	بودــه	اســت.	مطالعاتــی	روی	اقبــال،	
شــریعتی،	امــام	موســی	صدــر،	طالقانــی،	عالمــه	جعفــری،	مرحــوم	
مطهــری	و...	انجــام	دادــه	ام	و	مطالعــات	تطبيقی	بين	انديشــمندان	
غــرب	ماننــد	گيدنــز،	گوفمــان	یــا	کارل	یاســپرس	بــا	انديشــمندان	
شــرقی	انجام	دادــه	ام.	مثال	امام	موســی	صدــر	را	با	کارل	یاســپرس	
مقایســه	کردــه	ام	کــه	دليلــش	یافتــن	قرابت	هــای	فکــری	و	نقاط	
افتــراق	آنهــا	و	یافتــن	پاســخ	ایــن	پرســش	هاســت	کــه	بــه	عنــوان	
مثــال	آیــا	دــر	دنيــای	متشــنج	فعلــی	مــی	تــوان	قرائتــی	از	ديــن	و	
چنــد	فرهنگــی	داشــت؟	و	آیــا	بــه	جــای	اینکــه	بــر	طبــل	جنــگ	و	
نــزاع	بکوبيــم	مــی	توانيــم	بــه	راه	وفاقــی	دــر	ســطح	ملــی،	منطقــه	

ای	و	جهانــی	برســيم؟

ــته  ــاب نوش ــری دوکت ــه مطه ــا اندیش ــه ب || در رابط
ایــد، ابتــدا چنانچــه ممکــن اســت دربــاره کتــاب هــا 

ــد؟  توضیــح دهی
ــه	گفتمــان	مطهــری	و	بهشــتی	 ــوان	نگاهــی	ب ــا	عن ــاب	اول	ب کت
اســت	کــه	دــر	ســال	200۷	یــا	2008	دــر	آمریــکا	بــه	چــاپ	رســيد	
ــت	 ــام	صحب ــود.	تم ــی	ب ــای	اجتماع ــه	ه ــوب	نظری ــر	چهارچ و	د
ــا	دــر	 ــود	کــه	م ــن	ب ــاب	ای ــه	صــورت	خالصــه	دــر	آن	کت مــن	ب
گفتمــان	هــای	جامعــه	شناســی،	علــوم	اجتماعــی	و	علــوم	انســانی،	
صحبــت	از	مکاتــب	مختلــف	مــی	کنيــم.	مثال	مــی	گویيــم	مکتب	
کارکردگرایانــه،	مکتــب	مارکسيســتی،	محافــظ	کارانــه	و	...	ســوال	
ایــن	اســت	کــه	چــرا	دــر	حــوزه	جهــان	غيــر	غربــی	مثــال	جهــان	
ایرانــی	یــا	اســالمی	مکتبــی	وجــود	ندــارد	کــه	بــه	گونــه	ای	دــر	
گفتمــان	هــای	جامعــه	شناســی	مطــرح	شــود؟	آیــا	دــر	جهــان	غير	
غربــی،	مکتبــی	بــرای	اســتفاده	در	گفتمــان	هــای	جامعه	شناســی	
ــی	و	 ــه	شناس ــزرگ	جامع ــای	ب ــوال	ه ــی	از	س ــارد؟	یک ــود	ند وج
نظریــه	اجتماعــی	ایــن	اســت	کــه	نظــم	اجتماعــی	چگونــه	امــکان	

ــر	اســت. پذی
اگــر	ایــن	نقطــه	آغازیــن	باشــد،	غيــر	ممکن	اســت	کــه	در	ســنت	و	
ســنت	هــای	فکری	مــا	پاســخی	بــه	این	ســوال	داده	نشــده	باشــد.	

یعنــی	شــما	اگــر	ابتدــا	بــه	ســاکن	نگاهــی	بــه	بــزرگان	فســلفه	دــر	
ایــران	بکنيــد.	از	فارابــی،	ابــن	ســينا،	عالمــه	حلــی،	خواجــه	نصيــر	
طوســی	تــا	مالصدــرا	و	مــال	هادــی	ســبزواری	و	تــا	دــوران	معاصر	
و	دــر	جهــان	تشــيع	اگــر	بخواهيــم	نــام	ببریم	شــهيد	صدــر،	عالمه	
ــری،	 ــه	جعف ــاگرد	او	عالم ــازی	و	ش ــرای	قفق ــی،	مالصد طباطبای
ــال	پاســخی	 ــه	دنب ــه	ای	ب ــه	گون ــری،	بهشــتی	و...	ب ــتاد	مطه اس
بــرای	ایــن	ســوال	بودــه	انــد	کــه	نظــم	اجتماعــی	چگونــه	امــکان	

پذیــر	اســت.
از	ایــن	منظــر	مــن	بــه	ایــن	نتيجــه	رســيدم	کــه	شــاید	مــا	بتوانيــم	
دــر	چهارچــوب	نظریــه	هــای	اجتماعــی	صحبــت	از	مکتــب	اصالت	
فطــرت	بــه	ميــان	آوریــم.	منظــورم	از	ایــن	مکتــب	اصالــت	فطــرت	
ایــن	اســت	کــه	مکتــب		چيــزی	نيســت	کــه	فقــط	انديشــمندان	
ــت	 ــالم	از	آن	صحب ــان	اس ــفه	جه ــا	فالس ــالمی	ی ــا	اس ــی	ی ایران
کردــه	باشــند،	بــه	عنــوان	مثــال	اریــک	فــروم	کــه	آلمانــی	بودــه	
و	دــر	آمریــکا	فعاليــت	هــای	آکادميــک	خــود	را	تــا	ســال	1۹80	پی	
گيــری	مــی	کردــه	مــی	گویــد:	برخــی	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	انســان	
چهارچــوب	و	طبيعــت	جهانشــمولی	ندــارد.	یعنــی	معتقــد	هســتند	
ــزای	 ــی	اج ــارد	و	تمام ــمول	ند ــت	جهانش ــان	موجودي ــه	انس ک
وجودــش	و	آن	چيــزی	کــه	او	را	بــه	انســانيت	مــی	رســاند،	متکــی	
بــر	مســائل	زمــان	و	مــکان	مــی	باشــند	و	ما	هســته	یــا	جوهــره	ای	

بــه	نــام	انســانيت	نداریــم.
ایــن	متفکــران	و	انديشــمندان	ایرانــی	کــه	نــام	برديــم	متعلــق	بــه	
مکتــب	اصالــت	فطــرت	مــی	باشــند	و	معتقدنــد	کــه	انســان	وجــود	
ــم	 ــگاه	کني ــم	ن ــر	بخواهي ــگاه	اگ ــن	ديد ــارد.	از	ای جهانشــمولی	د
شــاید	بتــوان	پاســخ	هایــی	بــرای	ایــن	ســواالت	یافــت	کــه	نظــم	
اجتماعــی	چيســت؟	انســان	چيســت؟	روابــط	انســانی	چگونــه	مــی	
توانــد	بهبــود	پيدــا	کنــد؟	آن	چيــزی	کــه	جامعــه	مطلــوب	را	مــی	
توانــد	رقــم	بزنــد	چــه	شــاخصه	هایــی،	چــه	عواملــی	و	چــه	فاکتــور	
هایــی	مــی	باشــند؟	پاســخ	ایــن	ســواالت	را	دــر	چارچــوب	مکتــب	
ــب	و	باالخــص	 ــن	مکت ــمندان	ای ــرت	و	از	آرای	انديش ــت	فط اصال
متفکــران	جهــان	اســالم	و	جهــان	تشــيع	مــی	تــوان	جســتجو	کرد.

|| پــس معتقدیــد که مــی تــوان از آرای اندیشــمندانی 
چــون شــهید مطهــری مکتــب اســتخراج کــرد و آنها 

را وارد گفتمــان هــای علمــی جهانــی کرد.
بلــه.	بــه	عنــوان	مثــال	دــر	مصاحبــه	ای	کــه	بــا	آقــای	پروفســور	
جــرج	ریتــزر	حدــود	چهــار	ســال	پيــش	انجــام	دادــم	بــرای	مجلــه	
چشــم	اندــاز	اســالمی	کــه	دــر	لندن	چــاپ	مــی	شــود،	بــرای	کتابی	

کــه	دربــاره	مطهــری	نوشــته	بودــم	از	ایشــان	خواســتم	مقدمــه	ای	
بنویســد	ایشــان	بــه	مــن	گفــت	کــه	حقيقــت	ایــن	اســت	کــه	مــا	
نمــی	دانيــم	انديشــمندان	شــما	چــه	نظریاتــی	دارنــد.	نظــرات	آنها	
بایــد	در	چارچــوب	نظریــه	هــای	اجتماعــی	و	گفتمان	هــای	جهانی	

مطــرح	شــوند.
بــه	نظــر	من	هــم	بایــد	تعاملــی	بيــن	این	دــو	جهــان	غرب	و	شــرق	
صــورت	پذیــرد	و	ایــن	نيــاز	مبــرم	ماســت	کــه	انديشــمندان	مــان	را	
دــر	ســطح	جهانــی	مطــرح	کنيــم	کــه	ایــن	کار	با	نوشــتن	کتــاب	و	
مقــاالت	و	یــا	کنفرانــس	هــای	و	ســمينار	هــای	مشــترک	امــکان	
ــه	 ــگاه	مقلدان ــه	و	ن ــط	نهضــت	ترجم ــد	فق ــا	نبای ــت.	م ــر	اس پذی
ــه	مجموعــه	علــوم	انســانی	 ــگاه	مــا	ب داشــته	باشــيم.	متاســفانه	ن
غربــی	یــا	مجموعــه	علــوم	انســانی	کــه	دــر	اروپــا	و	امریــکا	شــکل	
گرفتــه	اســت،	ایــن	اســت	کــه	آنهــا	نــص	اســت	و	تفســير	نــص	
هــم	مردــود	اســت.	درصورتــی	کــه	اینگونــه	نيســت	و	گفتمــان	ها	

بایــد	دــر	حــال	تعامــل	و	تضــارب	آرا		باشــند.

|| غیـر از ایـن کتـاب، دربـاره مطهـری، کتابـی هم در 
انگلیـس به چاپ رسـاندید. دربـاره آن توضیـح دهید.
ــی	 ــه	شناس ــی:	جامع ــين	دود ــق	ماش ــوان	»منط ــا	عن ــی	ب کتاب
آلترناتيــو	و	مطهــری«	بــه	فارســی	نوشــتم.	یکــی	از	تزهــای	بزرگ	
و	یــا	حداقــل	چشــم	اندازهــای	بــزرگ	در	دنيــای	مدــرن	که	بعــد	از	
تغييــر	و	تحوالتــی	کــه	در	عصــر	روشــنگری	صــورت	می	پذیــرد	و	
جدایــی	نهــاد	حکومــت	از	نهــاد	ديــن	اتفــاق	مــی	افتــد،	ایــن	اســت	
کــه	ديــن	دــر	معادــالت	اجتماعــی	و	فرهنگــی	و	از	آن	باالتــر	دــر	
مديریــت	جوامــع	انســانی	ديگــر	نمــی	توانــد	نقــش	آفریــن	باشــد،	
چــرا	کــه	قداســت	خــود	را	از	دســت	دادــه	و	بــه	زبــان	وبــر،	افســون	
زدایــی	شــده	اســت	و	دــر	جهانــی	کــه	افســون	زدایــی	شــده	ديگر	
ديــن	نمــی	توانــد	دــر	جوامــع	انســانی	دســتورالعمل	یــا	کارکردــی	
داشــته	باشــد.	ایــن	نظریــه	تقریبــا	تــا	دهــه	1۹۶0	ميالدــی	یعنــی	
تــا	اواســط	قــرن	بيســتم	حاکــم	و	حکمفرمــا	بــود	و	هــر	حرکتــی	در	
جهــان	دــر	حــوزه	هــای	فرهنگــی،	سياســی،	اقتصادــی،	مديریــت،	
انديشــه	اگــر	اتفــاق	مــی	افتــاد،	انديشــمندان	ســعی	بــر	تفســير	آن	

دــر	چهارچــوب	این	نظریــه	کالن	داشــتند.
امــا	انقــالب	اســالمی	ایــران	دــر	این	زمــان	رخ	مــی	دهــد	و	نهضت	
هــای	دينــی	رشــد	مــی	کننــد	و	تغييراتــی	دــر	معادــالت	جهانــی	
صــورت	مــی	پذیــرد	کــه	یــک	طــرف	ایــن	معادــالت	ديــن	اســت.	
حتــی	کســی	کــه	قصــد	نفــی	ديــن	را	دــارد	خــود	را	دــر	مواجهــه	با	
آن	مــی	بينــد.	دــر	ایــن	چهارچــوب	نظریــه	هــای	اجتماعــی	شــکل	

سید جواد میری در گفتگو با مهر:

مطهری بینش جامعه شناختی دارد/ باید مطهری را در سطح جهان مطرح کنیم
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ـــو گـفتــگـ

گرفتــه	بــود	و	دــر	ایــن	ميــان	ســوالی	پيش	مــی	آیــد	کــه	همانگونه	
کــه	گيدنــز	اشــاره	می	کنــد	آیــا	ديــن	چهارچوبی	شــعائری	اســت	و	
یــک	زبانــی	بــرای	عبوديــت	و	بــه	معنــی	کيرکگــوری	یــک	جهش	
باورمنــد	اســت	و	هيــچ	اصــول	یــا	پارامتــر	عقالنــی	دــر	آن	وجــود	
ندــارد	و	یــک	حــس	اســت؟	فارابــی	معتقــد	بــود	بيــن	زبــان	وحــی	
ــان	 ــرار	اســت،	زب ــا	فلســفه	یــک	ديالکتيکــی	برق ــان	عقــل	ی و	زب
ــی	 ــان	م ــان	بره ــان	فلســفه	زب ــان	اســتعاره	اســت	و	زب وحــی،	زب

باشــد.
انســان	بــرای	تفســير	موجوديــت	خــود	دــر	جهــان	هســتی،	بــه	دو	
وجــه	ذکــر	شــده	یعنــی	اســتعاره	و	برهــان	یــا	قــوه	تعقــل	و	خيــال	
نيازمنــد	اســت.	بــه	نظــر	مــی	رســد	دــر	جامعــه	شناســی	وعلــوم	
انســانی	معاصــر	ایــن	قــوه	تخيــل	کنــار	گذاشــته	شــده	و	از	آن	قــوه	
ــا	بررســی	گفتمــان	 ــرور	عدــول	شــده	اســت.	ب ــه	م تعقــل	هــم	ب
مطهــری	متوجــه	نظریــه	ای	متفــاوت	مــی	شــویم	کــه	مبتــی	بــر	
ــو	فارابيــن	اســت.	تمامــی	مطلــب	ارائــه	شــده	دــر	کتــاب	 نــگاه	ن
مذکــور	دــر	حــول	هميــن	محــو	مــی	چرخــد	کــه	بــه	گونــه	ای	می	
تــوان	شــالوده	جامعــه	شناســی	آلترناتيــو	را	از	ایــن	نــوع	نــگاه	هــا	

مطــرح	کــرد.

ــون  ــمندانی چ ــرات اندیش ــوان نظ ــی ت ــه م || چگون
شــهید مطهــری را وارد گفتمــان هــای علمــی جهانی 

کــرد؟
ــک	 ــر	ی ــه	د ــد	ک ــذار	باش ــر	گ ــد	تاثي ــی	توان ــی	م ــه	زمان انديش
موضعــی	ایســتاده	باشــد.	علــت	تأثيرگــذاری	هایدگــر	ایــن	اســت	
کــه	از	موضــع	یــک	ســنت	فکــری	ریشــه	دــار	ســخن	مــی	گویــد	
و	جهانبينــی	و	چهارچــوب	ذهنــی،	فکــری،	عقلــی	و	عاطفــی	یــک	
ــگاه	 ــه	جهــان	ن فرهنــگ	را	نمایندگــی	مــی	کنــد	و	از	آن	منظــر	ب
مــی	کنــد.	بــرای	مثــال	هایدگــر	اگــر	از	ارســطو	صحبــت	بــه	ميان	
مــی	آورد	منظــورش	ایــن	نيســت	کــه	ارســطو	اگــر	ایــن	را	گفتــه	
مــن	هــم	دــارم	ایــن	را	مــی	گویــم	بلکــه	نســبت	خــود	را	با	ارســطو	

ــد. مشــخص	مــی	کن
مطهــری	هــم	بــه	ماننــد	هایدگر	خــود	را	بــا	گذشــته	و	هویــت	خود	
مــورد	ســنجش	قــرار	داده	اســت.	مشــکلی	کــه	امــروزه	مــا	و	جامعه	
ــط	 ــا	رب ــه	م ــت	ک ــن	اس ــتند	ای ــرو	هس ــا	آن	روب ــا	ب ــک	م آکادمي
خودمــان	را	گــم	کردــه	ایــم.	ما	دــر	دانشــگاه	هــا	از	هایدگــر،	گيدنز	
و...	صحبــت	مــی	کنيــم،	جديدتریــن	کتــاب	هــا	و	مقــاالت	مثــال	
ژیــژک	را	ترجمــه	مــی	کنيــم	امــا	نســبت	مــن	بــا	ژیــژک	چيســت؟	
مــن	کجــای	جغرافيــای	تفکر	قــرار	گرفتــه	ام؟	مــن	هميشــه	مثالی	
ــا	تبریــز	 ميزنــم	کــه	از	شــما	100	ســال	پيــش	اگــر	دــر	تهــران	ی
بوديــد	مــی	پرســيدند	در	شــمال	شــرقی	ایــران	ایــن	منطقــه	نامش	
چيســت،	پاســخ	مــی	دادــی	ایــن	منطقــه	ماورالنهــر	اســت	و	امــروز	
اگــر	از	شــما	بپرســند	پاســخ	مــی	دهــی	ایــن	منطقــه	آســيای	ميانه	
اســت.	ســوال	اینجاســت	کــه	برای	شــما	که	دــر	تهــران	قــرار	دارید	
آیــا	ایــن	منطقــه	ميانــه	آســيا	اســت؟	نــه	بلکــه	بــرای	آن	شــخص	
روســی	کــه	از	مســکو	نــگاه	مــی	کردــه	اســت	ایــن	منطقــه	ميانــه	
آســيا	بودــه	اســت.	بــرای	آن	بــه	نســبت	خودــش	اینجــا	ميانه	آســيا	
بودــه	اســت.	مــا	بــرای	چينــی	هــا،	ســال	هــای	ســال	غــرب	بودــه	
ایــم	ولــی	مــا	جغرافيای	خودمــان	را	گــم	کرده	ایــم،	موضــع	و	تاریخ	
خودمــان	را	گــم	کردــه	ایــم.	امــروز	اگــر	مــن	بگویــم	دــر	ماورالنهر	
ایســتاده	ام	نــه	کســی	کــه	در	خــارج	از	ایــران	یعنــی	ترکمنســتان	و	
قزاقزســتان	قــرار	دــارد	مــی	فهمــد	ماورالنهر	کجاســت	و	نه	کســی	
کــه	دــر	ایــران	قــرار	دــارد.	چــون	کســی	ديگــر	بــه	این	نــام	دنيــا	را	

نمــی	شناســد.
ــم	و	 ــه	ای ــرار	گرفت ــور	ق ــا	مح ــان	اروپ ــای	جه ــک	فض ــر	ی ــا	د م
جغرافيــای	طبيعــی	خودمــان	را	گــم	کردــه	ایــم	و	هــم	جغرافيــای	
ــت	از	 ــر	صحب ــری	اگ ــد	مطه ــی	مانن ــان	را.	افراد ــن	خودم ذه
ــن	 ــان	ای ــعی	و	تالشش ــد،	س ــه	ان ــن	کرد ــان	و	دي ــات	زم مقتضي
بودــه	اســت	کــه	پایی	دــر	ســنت	داشــته	باشــند	و	از	یــک	چارچوب	
ــه	آن	را	 ــد	ک ــعی	کنن ــد	و	س ــگاه	کنن ــان	ن ــه	جه ــه	ای	ب انديش
بازســازی	بکننــد.	مطهــری	دــر	یکــی	از	کتابهایــش	کــه	فکــر	مــی	
کنــم	جامعــه	و	تاریــخ	باشــد،	اشــاره	مــی	کنــد	کــه	بعــد	از	حملــه	

مغــول،	یــورش	یــا	تهاجــم	اروپــا	بزرگتریــن	ثلمه)مصيبــت(	را	برای	
ایرانــی	هــا	بــه	همــراه	داشــت.	چــرا	کــه	بــه	گونــه	ای	جغرافيــای	
ــه	کــرد.	از	همــه	اینهــا	بدتــر	گسســتی	 طبيعــی،	سياســی	را	تجزی
ميــان	مــا	و	انديشــه	مــا	ایجــاد	نمــود	و	نهادهایــی	دــر	ایــن	جامعــه	
پديــد	آمــد	کــه	ارتبــاط	خــود	را	بــا	تاریــخ	و	فضــای	فکــری	گذشــته		

خودــش	را	از	دســت	داده	اســت.
زمانــی	کــه	شــما	دــر	یــک	موضــع	مشــخص	نباشــيد	و	دــر	خــالء	
نظریــه	پردــازی	کنــی،	ديدــگاه	هــا،	انديشــه	هــا	و	سياســت	هایت	
نمــی	تواننــد	مثمرثمــر	و	کارآمــد	باشــد.	ناکارآمدــی	کــه	دــر	حــوزه	
سياســت	دــر	جهــان	ایرانــی	و	اســالمی	مــا	بــا	آن	روبــرو	هســتيم	
فقــط	حاصــل	کمبــود	تکنولــوژی	نيســت	بلکــه	ایــن	بينش	مــا	می	
باشــد	کــه	از	دســت	رفته	اســت.	بــرای	مثــال	دــر	جغرافيایــی	که	ما	
زندگــی	مــی	کنيــم	و	وســيله	ای	کــه	وارد	مــی	کنيــم	دــر	کجــای	

زندگــی	مــا	بایــد	قــرار	بگيــرد.
ایــن	مفهــوم	را	به	گونه	ای	ســيد	حســين	نقيــب	العطاس،	فيلســوف	
اهــل	مالزی	بــا	مفهــوم	ادب	معرفــی	مــی	نمایــد.	او	اشــاره	می	کند	
که	دــر	حکمــت	اســالمی	مفهومی	تحــت	عنــوان	ادب	وجــود	دارد	
ــه	 ــی	مــا	ایــن	ادــب	را	تحــت	عنــوان	تربيــت	مــی	شناســيم.	ب ول
گفتــه	وی	دــر	حکمــت	اســالمی	ایــن	کلمه	دــر	حکمــت،	مفهومی	
گســترده	دــارد	و	همــان	اســت	کــه	مــا	بــه	گونــه	ای	تحــت	عنوان	
عدــل	مــی	شناســيم	یعنــی	هرچيــزی	دــر		جــای	خــود	بودــن	و	از	
آن	باالتــر	نــه	تنهــا	هــر	چيــزی	را	دــر	جــای	خــود	قراردادــن	بلکــه	
فضاهایــی	را	ایجــاد	کنيــم	کــه	هــر	کســی	بــه	خالقيتــی	کــه	دــر	

وجودــش	قــرار	دــارد	بتواند	برســد.
امــا	مشــکلی	اینجــا	وجــود	دــارد	کــه	دــر	کتــاب	منطــق	ماشــين	
دودــی	بــه	آن	اشــاره	کردــه	ام	و	آن	ایــن	اســت	کــه:	چگونــه	ما	می	
توانيــم	ایــن	متــون	را	بخوانيــم	و	یــا	بــا	چــه	نگاهــی	بــه	ایــن	متون	
نــگاه	کنيــم	و	آنهــا	را	بخوانيــم.	مــا	هنوز	بــه	درجــه	ای	از	هــم	افقی	
نرســيده	ایــم	کــه	بتوانيــم	بــا	این	متــون	بــه	گونــه	ای	که	شایســته	
و	بایســته	اســت	ارتبــاط	برقــرار	نمایيــم.	بــرای	مثــال	زمانــی	کــه	
گفتــه	هــای	مطهــری	دــر	رابطــه	بــا	کانــت	و	نيچــه	را	مطالعــه	می	
کنيــم	بــه	ایــن	نتيجــه	ميرســيم	کــه	مطهــری	کــه	آلمانــی	نمــی	
دانســته،	کانــت	و	نيچــه	را	اشــتباه	فهميده	اســت	یــا	مثال	دــر	رابطه	
ــت،	 ــته	اس ــح	نداش ــتی	صحي ــن	برداش ــت	از	فنوم ــه	کان ــا	نظری ب
دــر	حالــی	کــه	مطهــری	بــه	دنبــال	کانــت	شناســی	نبودــه	اســت.	
مطهــری	بــه	دنبــال	نيچــه	شناســی	نبودــه	اســت.	بلکــه	بــه	دنبال	
ارائــه	نســبت	خویــش	بــا	امثــال	کانــت	و	یــا	نيچــه	بودــه	اســت	و	از	
آن	مهمتــر	ســعی	دــر	بازســازی	جغرافيــای	حکمــی	و	انديشــه	ای	

خودــش	داشــته	اســت.

|| ارتبــاط مــا بــا میــراث فلســفی مــان امــروزه قطــع 
ــان  ــرب همچن ــفه غ ــه در فلس ــی ک ــده در حال ش
ــی  ــر تمام ــفه ب ــه فالس ــذاری اندیش ــاهد تاثیرگ ش
وجــوه زندگــی بشــر هســتیم. آیــا اســتاد مطهــری و 
یــا دیگــر فالســفه مســلمان معاصــر تالشــی بــرای 

ــد؟ ــته ان ــد داش ــن پیون ــاره ای ــراری دوب برق
درکتــاب	»فقــر	تئوریــک	دــر	علــوم	انســانی	ایــران«	کــه	توســط	
انتشــارات	جامعــه	شناســان	ایــران	منتشــر	شــد،	بــه	نحــوه	تدریس	
فلســفه	غــرب	دــر	کالس	هــای	دــرس	ایــران	اشــاره	کردــه	ام	و	
منظــورم	از	تدریــس	فقــط	چگونگــی	ارائــه	مطالــب	توســط	اســتاد	
یــا	معلــم	دــر	کالس	درس	نيســت،	بلکــه	آن	اســلوب	هــای	فکری	
اســت	کــه	در	نظــام	آموزشــی	مــا	و	دــر	ذهــن	اســاتيد	وجود	دــارد	و	
بــه	نســل	هــای	بعدــی	منتقــل	مــی	شــود.	یکــی	از	ایــن	مطالــب	
اســطوره	ای	اســت	کــه	فلســفه	غــرب	بدــون	انقطــاع	از	فيثاغــورث	
ــه	هایدگــر	رســيده	 ــروز	ب ــه	داشــته	و	ام ــت	ادام ــا	ارســطو	و	کان ت
اســت	وهيــچ	انقطاعــی	دــر	آن	وجــود	نداشــته	اســت	ولــی	ديگــر	
فرهنــگ	ها	مدــام	دچــار	انقطــاع	و	گسســت	بودــه	و	چنــد	پارگی	و	

چند	دســتگی	دــر	آنهــا	وجود	دــارد.
ــد	 ــن	اســطوره	کــه	همــه	فرهنــگ	هــا	دچــار	انقطــاع	شــده	ان ای
ــه	وجــود	آمــد،	 ــا	1۹	ب ــه	جــز	فرهنــگ	غــرب،	دــر	قــرن	18	و	ی ب
امــا	بــرای	کســانی	کــه	دــر	حــوزه	تاریــخ	و	تاریــخ	انديشــه	کار	مــی	

کننــد،	واضح	اســت	کــه	اینگونــه	نبوده	اســت	و	در	تمامــی	فرهنگ	
هــا	گسســت	وجــود	داشــته	اســت.	دــر	تمامــی	فرهنــگ	هــا	نقــاط	
اوج	و	حضيــض	وجــود	داشــته	اســت.	پســتی	و	بلندــی	دــر	تمامــی	
ــروزه	تحــت	 ــا	ام ــه	م ــزی	ک ــن	چي ــارد.	ای ــود	د ــا	وج ــگ	ه فرهن
عنــوان	فرهنــگ	وتمدــن	غــرب	مــی	شناســيم	و	بســيار	هــم	غالب	
ــوان	تمدــن	 ــان	ژئوپليتيکــی	هــم	تحــت	عن ــه	زب شــده	اســت	و	ب
یــورو	آتالنتيکــی	از	آن	نــام	مــی	برنــد،	دــارای	قدمــت	200	ســاله	
ــن	مســتوا	برســد	مدــت	 ــه	ای ــد	ب ــرای	اینکــه	بتوان مــی	باشــد	و	ب
مديدــی	دــر	تمدن	اســالم	و	بعــد	هــا	از	تمدــن	هنــد	و	چيــن	ارتزاق	
کردــه	اســت،	تــا	خودــش	را	بازســازی	بکنــد.	ایــن	فرهنــگ	حاصل	
2500	ســال	نمــی	باشــد.	دــر	تمدــن	ایــران	و	جهــان	اســالم	هــم	

شــاهد	دــوران	هــای	اوج	و	حضيــض	هســتيم.
ولــی	ایــن	نکتــه	غيــر	قابــل	انــکار	اســت	کــه	مــا	االن	دــر	دــوران	
انقطــاع	هســتيم.	بــرای	مثــال	شــما	اگــر	بــه	حــوزه	هــای	علميــه	
نــگاه	کنيــد	دــر	یــک	دــوران	انقطــاع	هســتند.	چراکــه	حــوزه	های	
علميــه	ای	کــه	قــرار	بودــه	تمامــی	معرفــت	بشــری	را	مطمــح	نظر	
خــود	قــرار	دهــد،	وجــود	ندــارد،	شــاید	در	ایــن	30	یــا	40	ســال	اخير	
تغييــرات	اندکــی	دــر	مواد	هــای	درســی	آنهــا	داده	شــده	باشــد.	به	
نهــاد	هــای	دانشــگاهی	نــگاه	مــی	کنيــم	دــر	حالــت	انقطــاع	قــرار	
دــارد.	شــاید	افــراد	شــاخصی	وجود	داشــته	باشــند	کــه	به	گونــه	ای	
از	ایــن	رونــد	جدــا	باشــند،	ولــی	افرادــی	ماننــد	عالمــه	طباطبایی	و	
یــا	اســتاد	مطهــری	و	از	ایــن	دســت،	کســانی	بودنــد	که	آن	مشــعل	
ــظ	 ــد	حف ــته	ان ــک،	توانس ــو	اند ــی	را	ول ــفی	و	حکم ــش	فلس بين
کننــد.	یعنــی	توانســته	انــد	بــا	فارابــی،	خواجــه	نصيــر	و	مالهادــی	
بــه	صــورت	مســتقيم	مواجــه	شــوند.	بــرای	مثــال	اســتاد	مطهــری	
مســتقيم	بــا	حافــظ	روبــرو	مــی	شــود	و	نيــاز	بــه	گفتــه	هــای	گوتــه	

دــر	مــورد	حافــظ	ندــارد	کــه	بفهمــد	حافــظ	چــه	گفتــه	اســت.

|| اســتاد مطهــری دو کتــاب در مــورد شــرح منظومــه 
دارد؛ یکــی شــرح مختصــر و دیگر شــرح مبســوط که 
در آنهــا مطالــب زیــادی را بــه کار مــی گیــرد. روشــی 
کــه ایشــان بــه کار بــرده اســت بــرای تدریــس بــه 
ــد  ــی توان ــا م ــت و آی ــوده اس ــه ب ــما چگون ــر ش نظ

روشــی بــرای تدریــس فلســفه باشــد؟
ــام	 ــه	نظ ــزی	ک ــرم	چي ــه	نظ ــوال،	ب ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــش	از	پاس پي
ــت،	 ــه	اس ــت	داد ــا	آن	را	از	دس ــی	م ــه	علم ــا	و	جامع ــی	م آموزش
ــق	و	 ــک	انســان	محق ــه	ی ــی	هســتند	ک ــه	های آن	عناصــر	و	مولف
متفکــر	را	مــی	توانــد	بــه	وجــود	آورد.	مثــال	اینکــه	شــخص	دقيقــی	
باشــد	و	یــا	ديســيپلين	علمــی	داشــته	باشــد	و	از	اینهــا	مهمتــر	آن	
تزکيــه	نفــس	اســت.	قبــل	از	اینکــه	اســتاد	مطهــری	دــر	رابطــه	بــا	
ــا	عرفــا	صحبــت	کنــد،	خودــش	دغدغــه	 ــا	حافــظ	و	ی مالصدــرا	ی
ایــن	را	داشــته	اســت	کــه	مــن	دــر	کجــای	ایــن	جغرافيــای	وجــود	
قــرار	گرفتــه	ام	و	نســبتم	بــا	علــم،	عرفــان	و	یــا	حکمــت	چيســت.	
ــه	 ــت.	عالم ــا	نيس ــزاره	ه ــه	گ ــط	مجموع ــت	فق ــه	حکم ــرا	ک چ
جعفــری	دــر	مالقاتــی	کــه	بــا	بعضــی	از	فيلســوفان	یــا	بعضــی	از	
اســاتيد	فلســفه	آلمــان	داشــت،	یــک	ســوالی	از	آنهــا	می	پرســد	که	
فلســفه	امــروز	در	آلمــان	انســانيت	را	چگونــه	تعریف	مــی	نماید؟	در	
پاســخ	فالســفه	آلمانــی	پاســخ	می	دهنــد	که	مــا	امــروزه	دــر	رابطه	
بــا	ایــن	موضــوع	هــا	کار	نمــی	کنيــم	و	موضــوع	هــای	فلســفه	دــر	
آلمــان	خيلــی	تخصصــی	شــده	اســت	و	ایــن	حــرف	بــه	نظــر	خيلی	

عجيــب	بــه	نظــر	مــی	رســد.
بــه	قــول	عالمــه	مــا	یــک	نــگاه	کارمنــد	وارانــه	بــه	فلســفه	داریــم.	
ــا	فيلســوف	 ــا	م ــم	ی ــروز	فيلســوف	نداری ــا	ام ــر	م ــی	ديگ ــه	زبان ب
ــن	 ــه	ای ــم	ک ــن	فلســفه	داری ــه	محققي ــم،	بلک ــی	کني درســت	نم
ــگاه	 ــا	ن ــا	فيلســوف	اســت.	ام ــاوت	ب ــی	متف ــق	فلســفه	خيل محق
مطهــری	یــک	نــگاه	کارمنــد	وارانــه	نيســت.	اســتاد	دانشــگاه	بــه	
دنبــال	اضافــه	کردــن	آثــار	قلمــی	اســت	نــه	قدمــی!	فيلســوف	و	
عــارف	بــا	آن	قدمــی	کــه	بــر	مــی	دــارد	و	بــا	آن	بــود	و	نوع	زیســت	
خودــش،	گفتمــان	هایــی	توليــد	مــی	کنــد	کــه	بعــد	هــا	انســان	ها	
دــر	مــورد	آن	مــی	نویســند.	ایــن	چيــزی	اســت	کــه	بــه	نظــر	مــن	
دــر	نــگاه	مطهــری	وجــود		دــارد	امــا	مغفــول	اســت	و	اگــر	کســی	
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مــی	خواهــد	دــر	رابطــه	بــا	شــيوه	هــای	تدریــس	یــا	تحقيق	اســتاد	
مطهــری	تحقيــق	نمایــد	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	داشــته	باشــد.

|| شــما بــا تأکیــد بــر دیــدگاه هــای اســتاد مطهــری 
ز جامعــه شناســی بدیــل صحبــت کردیــد. بــا توجــه 
ــت  ــوده اس ــناس نب ــه ش ــری جامع ــه مطه ــه اینک ب
ــه  ــوان ب ــی ت ــری م ــری مطه ــی فک ــه از مبان چگون

ــل رســید؟ جامعــه شناســی بدی
یکــی	از	ســوال	هــای	مهمــی	کــه	هميشــه	دــر	ذهــن	مــن	بودــه	
ــر	اســاس	آن	کتــاب	هــا	و	مقــاالت	متفاوتــی	نوشــته	ام	 اســت	و	ب
ایــن	اســت	کــه	چــه	کســی	جامعــه	شــناس	اســت.	توجــه	بفرمایيد	
شــما	دــر	ســوالی	کــه	پرســيديد	اشــاره	کرديــد	کــه	ایشــان	جامعــه	
شــناس	نبودــه	اســت.	پــس	یــک	جامعــه	شناســی	وجــود	دــارد	که	
مــا	ایشــان	را	کــه	جامعــه	شــناس	نبوده	اســت	مــی	خواهيم	بــه	آن	
ربــط	دهيم.	خــوب	ایــن	جامعــه	شناســی	چيســت	و	جامعه	شــناس	
کيســت؟	بــرای	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	مــن	حداقــل	دــو	ســه	هــزار	

متــن	موجــود	دــر	حــوزه	جامعه	شناســی	کــه	در	ســال	هــای	1۹10	
تــا	ســال	2000	دــرس	دادــه	شــده	اســت	را	مطالعــه	کردــه	ام.	یک	
تعریــف	جامــع	و	واحــد	کامــل	بــرای	آن	کــه	بفهميــم	چــه	کســی	
ــرای	 ــوروکين	ب ــال	س ــارد.	مث ــود	ند ــت،	وج ــناس	اس ــه	ش جامع
مطــرح	ســاختن	ریشــه	هــای	جامعــه	شناســی،	تــا	اوســتا	و	زنــد	و	
کتــاب	هــای	مقدــس	عقــب	مــی	رود.	بعــد	مــی	گویــد	کــه	ریشــه	
هــای	جامعــه	شناســی	اینجاســت.	ولــی	افرادــی	مثــل	دورکهایم	و	
گيدنــز	مــی	گوینــد	جامعــه	شناســی	بــه	عنــوان	یــک	علــم	مدــرن	
از	آگوســت	کنــت	شــروع	شــده	و	بــه	صــورت	یــک	علــم	نهادــی	
مدــرن	از	دورکهایــم	و	وبــر	آغــاز	شــده	اســت.	پــس	از	آن	تالکــوت	
پارســونز	دــر	مــورد	جامعه	شناســی	کالســيک	افرادــی	مثــل	پارتو،	
ــی	از	مارکــس	نمــی	 ــد	و	نام ــی	کن ــی	م ــم،	را	معرف ــر،	دورکهای وب

ــرد. ب
بوتامــور	معتقــد	اســت	مــا	دــو	نــوع	جامعــه	شناســی	داریــم:	جامعه	
شناســی	مارکسيســتی	و	جامعــه	شناســی	آکادميــک.	پدــر	جامعــه	
ــی	 ــه	شناس ــر	جامع ــت	و	پد ــس	اس ــتی،	مارک ــی	مارکسيس شناس
ــا	 ــت.	اینج ــت	اس ــت	کن ــا	آگوس ــم	ی ــا	دورکهای ــک	نهایت آکادمي
ســوال	پيــش	مــی	آیــد	چطــور	تالکــوت	پارســونز	زمانــی	کــه	دــر	
رابطــه	بــا	جامعــه	شناســی	صحبــت	بــه	ميــان	آوردــه	اســت	و	یک	
نظــام	جامعــه	شناســی	بــزرگ	بــا	نــام	مارکــس	دــر	بــه	وجــود	آمده	
اســت،	از	مارکــس	جامعــه	شــناس	تــر	چــه	کســی	مــی	توانســته	

باشــد	امــا	مارکــس	را	جامعــه	شــناس	نمــی	دانــد.
پــس	بــه	نظــر	مــی	رســد	پيــش	فرضهــای	ذهنــی	وجــود	دــارد	که	
دــر	پاســخ	بــه	ســوال	اینکــه	چه	کســی	جامعــه	شــناس	اســت	تاثير	
گذارنــد.	زمانــی	کــه	از	ایــن	منظــر	نــگاه	مــی	کنيــم	شــاید	یکــی	
ــا	 ــه	شناســی	چيســت	و	ی ــرای	اینکــه	جامع ــف	ب ــن	تعاری از	بهتری
جامعــه	شناســی	کيســت،	ایــن	اســت	کــه	بگویيــم	جامعه	شناســی	
یــک	بينــش	یــا	نــگاه	اســت.	ایــن	تعریفــی	اســت	کــه	ســی	رایــت	

ــه	مــی	دهــد.	مــی	 ــا	مفهــوم	بينــش	جامعــه	شــناختی	ارائ ــز	ب ميل
گویــد	ممکــن	اســت	شــاعری	کــه	هيچــگاه	یــک	کتــاب	جامعــه	
ــه	 ــائل	جامع ــن	مس ــد	بي ــه	اســت،	بتوان ــه	نکرد ــی	را	مطالع شناس
ــد	و	 ــرار	کن ــه	ای	برق ــی	اش	رابط ــای	فرد ــه	ه ــی	و	دغدغ شناس
آن	را	دــر	یــک	بســتر	تاریخــی	بازبينــی	کنــد	چــرا	کــه	انســان	یک	
موجــود	تاریخمنــد	اســت	و	گسســته	از	تاریــخ	خودــش	نمــی	توانــد	
تعریــف	شــود.	اگــر	ایــن	نــگاه	را	یک	شــاعر	یــا	یــک	روزنامــه	نگار	
هــم	داشــته	باشــد،	مــی	توانــد	یــک	جامعــه	شــناس	باشــد.	ممکن	
اســت	یــک	شــخص	دــر	دانشــگاه	هــاروارد	دــوره	هــای	ليســانس،	
فــوق	ليســانس	و	دکتــرای	جامعــه	شناســی	را	گذراندــه	باشــد،	امــا	
جامعــه	شــناس	نباشــد.	چــرا	کــه	فاقــد	آن	بينــش	جامعــه	شناســی	

اســت.
مطهــری	را	از	ایــن	منظــر	مــی	تــوان	یــک	جامعه	شــناس	دانســت.	
حتــی	بــا	توجــه	بــه	عنــوان	هــای	کتــاب	هــای	او	ماننــد	خدمــات	
متقابــل	ایــران	و	اســالم	نيــز	مــی	تــوان	ایــن	موضــوع	را	دریافــت.	
یکــی	از	دغدغــه	هایــی	کــه	دــر	جامعــه	آن	روز	و	امــروز	ایــران	وجود	

داشــته	ایــن	اســت	کــه	خيلــی	هــا	مــی	خواســته	انــد	خــود	را	ایرانی	
ــالمی	 ــود	را	اس ــا	خ ــی	ه ــالم	و	خيل ــون	اس ــد	بد ــف	نماین تعری
تعریــف	نمودــه	انــد	بدــون	ایــران،	و	اکنــون	دــو	جریــان	عمدــه	در	
ایــران	وجــود	دارد	کــه	دــر	راس	آنهــا	روحانيــت	و	انديشــمندان	قرار	
ــی	ترســند	 ــم،	م ــی	آوری ــا	م ــر	آنه ــران	را	ب ــام	ای ــی	ن ــد	و	وقت دارن
ویــا	بــرای	ديگــری	نــام	اســالم	را	مــی	آوریــم	مــی	ترســد.	اســتاد	
مطهــری	هــم	بــا	آن	درگيــر	بودــه	اســت	و	معتقــد	اســت	دــر	یــک	
بســتر	تاریخــی	اســالم	بدــون	ایرانيــت	نمــی	توانــد	معنــا	پيدــا	کند	
و	آن	چيــزی	کــه	مــا	ایــران	مــی	ناميــم	بدــون	مفهــوم	اســالميت	
هــم	بــه	معنــای	حقيقــی	و	هــم	بــه	معنــای	هویتــی	نمــی	توانــد	
معنــا	بيابــد	اینهــا	بــه	گونــه	ای	دــر	حالــت	خدمــت	بــه	هــم	بودــه	
انــد	و	یکديگــر	را	بــه	تعالــی	رســانده	انــد.	یعنی	شــما	امــروزه	اگــر	از	
حکمــت	صحبــت	بــه	ميــان	آوری،	بدــون	انديشــه	هــای	فارابــی	و	
ابــن	ســينا	و	ســهروردی	امــکان	پذیــر	نخواهــد	بــود	و	اگــر	بخواهی	
ــينه	 ــی	آن	را	از	پيش ــی	توان ــی	نم ــته	باش ــت	داش ــی	از	ایراني تعریف
تاریخــی	خــود	جدــا	کنــی.	ایــن	نکتــه	ای	اســت	کــه	بایــد	متوجــه	
آن	بــود.	لــذا	از	ایــن	منظــر	اســتاد	مطهــری	جامعــه	شــناس	بســيار	

بزرگــی	بودــه	اســت.		
ــا	 ــن	معن ــه	ای ــه	شناســی	را	ب ــه	جامع ــی	اســت	ک ــر	صورت ــن	د ای
تعریــف	کنيــم	کــه	آگوســت	کنــت	ســه	ذهنيــت	عمدــه	را	تعریــف	
مــی	کنــد.	اینها	بــه	قولــی	ایدــه	آل	تایپ	انــد.	یکــی	از	آنهــا	ذهنيت	
اســطوره	ای	مــی	باشــد،	ديگــری	ذهنيــت	فلســفی	یــا	تئولوژیــک	
ــران	 اســت	و	ديگــری	ذهنيــت	سوســيولوژیک	مــی	باشــد.	دــر	ای
متاســفانه	ذهنيــت	سوســيولوژیک	را	جامعــه	شناســی	ترجمــه	کرده	
ــار	رشــته	هــای	 ــد	گویــی	جامعــه	شناســی	یــک	رشــته	دــر	کن ان
ديگــر	مــی	باشــد.	دــر	حالــی	کــه	دــر	نــگاه	کنــت	ایــن	موضــوع	
مطــرح	نبودــه	اســت،	بلکــه	او	معتقــد	بــود	این	یــک	ذهنيت	اســت.	
یعنــی	ذهنيتــی	اســت	کــه	بــه	جــای	اینکــه	بيایــد	بــر	اســاس	نگاه	

هــای	اســطوره	ای	و	...	بــه	جهــان	بــر	اســاس	نــگاه	کنــد،	براســاس	
نــگاه	ســاینتيفيک	نــگاه	مــی	کنــد.	علــی	و	معلولــی	و	مبتنــی	بــر	
تجربيــات	نــگاه	مــی	کنــد	و	منظــورش	از	تجربيــات		مدــل	هــای	

علــم	تجربــی	اســت.
اســتاد	مطهــری	بــا	ایــن	نــگاه	زاویه	دــارد.	نــه	تنهــا	اســتاد	مطهری	
ــد.	ایــن	 ــا	ایــن	نــگاه		زاویــه	دارن بلکــه	بســياری	از	انديشــمندان	ب
ديدــگاه	باعــث	نمی	شــود	کــه	مــا	بگویيم	مطهــری	جامعه	شــناس	
نيســت	و	دورکهایــم	جامعــه	شــناس	اســت.	مــا	وقتــی	دورکهایم	را	
جامعــه	شــناس	می	دانيــم	بــه	خاطر	ایــن	اســت	کــه	وی	تحقيقات	
اجتماعــی	انجــام	دادــه	اســت	ولــی	اســتاد	مطهــری	چــه	تحقيقات	
اجتماعــی	انجــام	دادــه	اســت.	ایــن	هــم	یــک	پاســخ	واهــی	اســت	
چــرا؟	آدورنــو	یکــی	از	بزرگتریــن	جامعــه	شناســان	محســوب	مــی	
شــود	و	شــما	وقتــی	دــروس	نظریــه	هــای	اجتماعــی	دــرس	مــی	
دهيــد	آدورنــو،	هورکهایمــر،	حتــی	خــود	هابرمــاس	را	بــه	عنــوان	
بزرگتریــن	نظریــه	پردــازان	و	جامعــه	شناســان	معرفــی	می	شــوند.
حــال	دــر	تمــام	بيوگرافــی	علمــی	اینهــا	تحقيــق	کنيــم	هيچــگاه	
اثــری	از	تحقيقــات	اجتماعــی	بــه	معنــی	اینکــه	آمــار	دادــه	باشــند	
یــا	پرســش	نامــه	پــر	کردــه	باشــند،	نمــی	یابيــم.	اســتاد	بندــه	دــر	
دانشــگاه	بریســتول	هيچــگاه	همچيــن	کاری	نکردــه	اســت.	امــا	
چــرا	جامعــه	شــناس	حســاب	مــی	شــوند؟	مــن	دــر	کتابــی	کــه	در	
مــورد	نظریــه	هــای	جامعــه	شناســی	عالمــه	جعفــری	دــر	آمریــکا	
چــاپ	کردــه	بودــم	یــک	هرمــی	را	مــی	گویــم	و	گفتــم	هرمــی	را	
دــر	نظــر	بگيریــد	بــا	هفــت	اقليــم	کــه	دــر	پایيــن	تریــن	اقليــم	آن	
تحقيقــات	اجتماعــی	قــرار	دــارد	و	باالتریــن	نقطــه	آن	هــرم	منطقه	
ــال	 ــر	ح ــی	د ــا	کس ــما	ب ــت	ش ــن	اس ــی	ممک ــت.	یعن ــراغ	اس الف
صحبــت	مــی	باشــيد	ناگهــان	جرقــه	ای	دــر	ذهــن	شــما	زدــه	مــی	
شــود.	آن	جرقــه	الهامــات	و	اشــراقات	می	باشــند.	وقتــی	ما	صحبت	
از	بينــش	جامعــه	شناســی	مــی	کنيــم	ایــن	هــرم	هفــت	اقليمــی	را	
بایــد	در	نظــر	بگيریم،	تحقيقــات	اجتماعــی،	نظریه	جامعه	شناســی،	
نظریــه	هــای	اجتماعــی،	فلســفه	اجتماعی،	متاتئــوری،	متــا	فيزیک	
و	منطقــه	الفــراغ.	بــا	دــر	نظــر	گرفتــن	ایــن	هفــت	اقليــم	شــخصی	
ماننــد	هابرمــاس،	زیــاد	بــه	ســمت	پایيــن	هــرم	نمــی	آیــد.	بلکــه	
بــه	ســمت	بــاالی	هــرم	یعنــی	جایــی	کــه	نظریــه	هــای	جامعــه	
شناســی	و	اجتماعــی	و	حتــی	گاهــی	اوقــات	بــه	فلســفه	اجتماعــی	
و	متاتئــوری	و	متافيزیــک	هــم	مــی	پردــازد،	گرایــش	دــارد.	اســتاد	
مطهــری	نيــز	بــه	هميــن	شــکل	مــی	باشــد	و	از	ایــن	منظــر	اگــر	
نــگاه	کنيــم	افــراد	زیادی	هســتند	کــه	واجــد	شــرایط	بينــش	جامعه	
شــناختی	انــد.	ایــن	نــگاه	هــای	کليشــه	ای	کــه	در	ایــران	دــر	حوزه	
علــوم	انســانی	وجــود	دــارد	حاصل		یــک	نگاه	هــای		مقلدانه	اســت	
کــه	چارچــوب	علــوم	انســانی	ديســيپلينه	یــا	اروپــا	محــور	اســت.

ــا در اندیشــه  ــروز م ــرای ام ــی ب ــت های || چــه ظرفی
ــود دارد؟ ــری وج مطه

پيــش	از	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	بایــد	نکتــه	ای	را	مــد	نظــر	داشــته	
ــر	 ــی	د ــه	کارکرد ــت	و	وی	چ ــا	کيس ــری	واقع ــه	مطه ــيم	ک باش
فضــای	فرهنگــی	ایــران	داشــت	و	آیــا	آن	کارکــرد	جایی	دــر	جامعه	
امــروزی	مــا	دــارد؟	و	آیــا	هنــوز	نيــازی	بــه	وجــود	او	داریــم؟	یــک	
مفهومــی	اســت	تحــت	عنــوان	»روشــنفکران	عرصــه	عمومــی«.	
جامعــه	ایــران	نيــاز	بــه	متفکرانــی	دــارد	کــه	فقــط	دــر	یــک	حــوزه	
تخصــص	نداشــته	باشــند،	یــا	فقــط	دغدغــه	هایشــان	دغدغــه	های	
علمــی	صــرف	نباشــد،	بلکــه	بتواننــد	دــر	عرصــه	عمومــی	نقــش	
ــم	 ــه	از	ه ــی	را	ک ــوزه	های ــن	ح ــد	ای ــعی	کنن ــند	و	س ــن	باش آفری
گســيخته	شــده	انــد	مثــل	حــوزه	سياســت	از	حــوزه	اقتصــاد،	حــوزه	
اقتصــاد	از	حــوزه	فرهنــگ،	حــوزه	فرهنــگ	از	حــوزه	علــم،	حــوزه	
ــل	و	 ــن	المل ــط	بي ــن	از	حــوزه	رواب ــن،	حــوزه	دي ــم	از	حــوزه	دي عل

ــد. ــط	کنن ــه	هــم	مرتب ــه	هــای	اجتماعــی	را	ب حــوزه	دغدغ
ایـن	افرادـی	که	متفکـران	و	یا	روشـنفکران	عرصه	عمومی	هسـتند	
بایـد	ایـن	هـا	را	بـه	هـم	ارتبـاط	دهنـد.	مطهـری	از	ایـن	جنـس	
انديشـمندان	بـود.	یعنـی	متفکـری	دـر	حـوزه	اجتماعـی	و	عمومی	
بـود.	ایـن	یک	سـنت	حسـنه	ای	بـود	که	بـه	عنـوان	مثال	بسـياری	
از	مصلحـان	اجتماعـی	در	آن	قدـم	گذاشـتند	و	حداقـل	از	معاصران	
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ـــو گـفتــگـ

آنهـا	افرادی	مثل	سـيد	جمـال،	اقبال،	شـریعتی،	مطهـری،	طالقانی	
و	بهشـتی	را	مـی	تـوان	نام	بـرد.	قدر	این	سـنت	را	مـا	بایـد	بدانيم	و	

امـروز	هم	بـه	آنهـا	نيـاز	داریم.
یعنـی	بایـد	سياسـت	گـذاران	و	سياسـت	مدـاران	و	کسـانی	کـه	
اهـل	حکومـت	هسـتند	بداننـد	کـه	فضایـی	بایـد	ایجـاد	شـود	کـه	
روشـنفکرانی	بتوانند	در	این	عرصه	مسـائل	را	تجزیه	و	تحليل	بکنند	
و	افـق	هـا	را	باز	کننـد.	اگر	انسـداد	فکری	و	سياسـی	به	وجـود	بياید،	
نظـام	دـر	کليت	آن	هـم	نمـی	تواند	نفع	ببـرد	و	بایـد	افرادی	باشـند	
کـه	بتواننـد	ایـن	کارکـرد	را	داشـته	باشـند.	پس	بی	شـک	نـه	تنها	
مطهـری	بلکـه	افـراد	ديگری	کـه	در	ایـن	حـوزه	فعاليت	مـی	کنند	
ماننـد	طالقانـی،	شـریعتی	و	...	مسـتحق	قدـر	دانی	هسـتند	و	زمانی	
کـه		مـا	روز	معلـم	را	به	نـام	مطهری	مـی	ناميم	بدين	معنی	نيسـت	
کـه	ديگـران	را	حذف	کنيـم	بلکه	بديـن	معنی	اسـت	که	بـرای	این	
نـوع	بينش	سـمبلی	قرار	می	دهيـم.	به	عنـوان	مثال	اگر	شـهریار	به	
عنوان	سـمبل	ادـب	ایرانی	اسـت	بدين	معنی	نيسـت	که	فردوسـی	
سـمبل	نيسـت،	بنابراین	مطهری	به	عنوان	سـمبل	تعليم	و	تربيت	و	

عرصـه	هـای	ديگر	اسـت.

ــر در  ــروز کمت ــری ام ــای مطه ــه ه ــرا اندیش || چ
محافــل آکادمیــک مــا مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد؟
متاســفانه	افرادــی	کــه	نــام	برديــم	تنهــا	از	یــک	چهارچوب	اســالم	
سياســی	یــا	اســالم	گرایــی	از	جنبــه	سياســی	مطــرح	شــده	انــد	و	
چــون	حکومــت	مــا	یــک	حکومــت	دينــی	اســت	و	بــه	گونــه	ای	
ــد،	بســياری	از	 ــب	سياســی	مــی	دان ــن	مکت ــی	ای خودــش	را	متول
ــف	 ــه	تعری ــه	صــورت	انحصــار	گرایان ــا	را	ب ــاران	اینه سياســت	مد
ــر	 ــم	و	فک ــل	قل ــه	اه ــانی	ک ــا	و	کس ــگاهی	ه ــد.	دانش ــه	ان کرد
ــا	سياســت	مدــاران	 هســتند	چــون	قصــد	دارنــد	فاصلــه	خــود	را	ب

و	حــوزه	حکومتــی	نگــه	دارنــد	وارد	ایــن	عرصــه	نمی	شــوند.	شــما	
اگــر	مــی	بينيــد	افرادی	مثــل	مارکــس	نظریاتشــان	دــر	روابــط	بين	
الملــل	مثــل	روابــط	مارکسيســتی	مطرح	اســت	یا	دــر	حــوزه	جامعه	
شناســی	پزشــکی	نــگاه	وبــری	را	داریــم،	اینهــا		نظریاتشــان	پــر	بار	
و	فربــه	شــده	اســت	چــون	مدــام	مــورد	بررســی	قــرار	گرفتــه	انــد	و	
جــال	یافتــه	انــد.	امــا	بــه	نظریــات	و	ديدــگاه	هــای	افرادــی	مثــل	
مطهــری	دــر	حــوزه	هــای	مختلــف	پرداختــه	نشــده	اســت	و	اینهــا	
بــه	مــرور	دــر	مقابــل	نظریــات	مارکسيســتی	بســيار	ضعيــف	مانده	
انــد.	بایــد	فضاهایــی	ایجاد	شــود	که	دــر	آنهــا	افــراد	بتوانند	تفاســير	
متفــاوت	از	آن	چيــزی	کــه	حــوزه	رســمی	سياســت	دــر	نظــر	دــارد،	

ــه	شــود. ارائ
امــا	چــون	ایــن	فضــا	حداقــل	تــا	مدــت	هــای	زیادــی	وجود	داشــته	
برخــی	اینگونــه	فکــر	کردــه	انــد	کــه	ایــن	هــا	اصــال	آکادميــک	
نبودــه	انــد	و	نيــازی	نيســت	افــراد	آکادميک	بــه	آنهــا	بپردازنــد	و	یا	
اینکــه	اگــر	صحبتــی	دــر	مــورد	آنهــا	زدــه	شــود	ممکن	اســت	یک	
متولــی	سياســی	گریبــان	آنهــا	را	بگيــرد.	دــر	اینجــا	نياز	بــه	مقداری	
شــجاعت	داریــم	کــه	افــراد	حرفشــان	را	بزننــد	و	آن	درکــی	کــه	بر	
ــت	 ــه	قرائ ــاز	ب ــا	ني ــد	ام ــد	را	بازگــو	کنن ــه	ان ــون	دریافت اســاس	مت
هــای	خالقانــه	داریــم	و	بایــد	اســتراتژی	هــای	متفــاوت	خالقانه	را	
دــر	مواجهــه	با	متــون	مختلــف	ایجــاد	کنيــم.	ایــن	اســتراتژی	های	
خالقانــه	را	نمــی	تــوان	از	تفکــرات	غربــی	گرفــت	چــرا	کــه	ایــن	
منظومــه	گفتمانــی	کــه	افرادــی	ماننــد	مطهــری	و	بهشــتی	توليــد	
کردــه	انــد	مبتنــی	بــر	نــگاه	آکادميــک	نيســت	بلکــه	یک	رســالت	
پيامبــر	گونــه	دــارد.	در	نــگاه	هــای	مدــرن	و	قرائت	گونــه	آکادميک	
فقــط	تجزیــه	و	تحليــل	اســت	و	رســالت	هــای	اجتماعی	و	انســانی	
جایــی	ندــارد.	شــما	امــروزه	نمــی	توانيد	مقالــه	ای	دــر	مــورد	جامعه	
ــای	 ــالت	ه ــر	آن	رس ــانيد	و	د ــاپ	برس ــه	چ ــی	ب ــی	آمریکای شناس

انســانی	را	معرفــی	کنيــد.	مــا	دانشــگاه	هایــی	نيــاز	داریــم	کــه	دــر	
کنــار	ایــن	دانشــگاه	هــا	بتوانــد	ایــن	دــو	جنبــه	نــگاه	های	رســالت	
یــا	ندــا	هــای	پيامبــر	گونــه	و	صدــای	تجزیــه	تحليــل	را	دــر	یــک	

ســپهر	انديشــه	بــا	هــم	داشــته	باشــند.

|| در پایــان اگــر نکتــه خاصــی کــه باقــی مانــده بــه 
نظرتــان مــی رســد، بفرماییــد؟

ــروز	 ــا	ام ــفانه	م ــا	متاس ــذرد	ام ــی	گ ــالب	م ــه	از	انق سالهاســت	ک
حتــی	2	واحــد	دانشــگاهی	نداریــم	که	نظریــات	مطهری،	بهشــتی،	
ــری	 ــی	مطه ــال	کرس ــود.	اص ــس	ش ــر	آن	تدری ــریعتی	و	...	د ش
شناســی	نداریــم،	کرســی	بهشــتی	شناســی	نداریــم	و	بــه	نظــر	من	
اکنــون	وقــت	آن	رســيده	اســت	کــه	بــر	روی	داشــته	های	خــود	کار	
کنيــم.	بــه	طــور	مثــال	بــه	جــای	اینکــه	بــرای	مــن	نوعــی	کرســی	
گذاشــته	شــود	و	از	رانت	اســتفاده	کنــم،	کتــاب	بنویســم	و	...	وقتش	
شــده	که	داشــته	هــای	خودمــان	را	دــر	چهارچوبــی	تعریــف	کنيم.	
ــی	 ــر	متک ــرح	بشــوم	اگ ــم	مط ــی	توان ــم	نم ــن	ه ــون	م ــرا؟	چ چ
ــر	گذشــته	 ــه	واســطه	اینکــه	ب ــه	گذشــته	ام	نباشــم.	مطهــری	ب ب
خــود	یعنــی	عالمــه	طباطبایــی	تکيــه	کردــه	اســت	مطهــری	شــد	
ــی	قاضــی،	 ــر	شــيخ	عل ــه	ب ــه	واســطه	تکي و	عالمــه	طباطبایــی	ب
ــه	 ــه	شــد	ب ــر	عالم ــری	اگ ــه	جعف ــی	شــد.	عالم ــه	طباطبای عالم
ــه	 ــه	عبارتــی	ایــن	افــراد	ب ــود.	ب دليــل	اینکــه	پشــتش	قفقــازی	ب
ــرآن	و...		 ــار	و	ق ــه	اطه ــه	ائم ــا	ب ــی	و	از	آنج ــا	فاراب ــنتی	ت ــک	س ی
متصــل	بودــه	انــد	چون	ســنت	شــيعی	یــک	ســنت	عقالنی	اســت.	
بــه	نظرم	درســی	حداقــل	دــو	واحدــی،	دانشــگاهی،	پژوهشــگاهی	
دــر	ایــن	راه	نيــاز	داریــم.	اینهمــه	پژوهشــگاه	در	قــم	و	مشــهد	زده	
شــده	ولــی	متاســفانه	همــه	حــرف	خودشــان	را	مــی	زننــد	و	حــرف	

خارجــی	هــا	را	ترجمــه	مــی	کننــد.

حکما و فیلسوفان مسلمان به ارسطو، فارابی و میرداماد، 
لقبهای معلم اول، معلم ثانی و معلم ثالث داده اند. معلمی 
شغل انبیاء خوانده شده، بنابراین تکریم و تجلیل از فردی 
بنام معلم در سنت فکری و فرهنگی ما مقام بسیار باالیی 
است که نصیب افضل علما و حکما می شود. لذا از همین 
نامگذاری روز شهادت آیت اهلل مطهری به روز معلم 
می توان به اهمیتی که این مرد بزرگ و فرزانه برای ما و 
انقالب و جوانان معاصر دارد. در گفتگو با حجت االسالم 
علیرضا قائمی نیا، سردبیر فصلنامه ذهن به بررسی ویژگی 
های اندیشه شهید مطهری و تأثیرگذاری آن در دوران 
معاصر و چگونگی بهره گیری بیشتر برای آینده پرداختیم 

که اکنون از نظر شما می گذرد.

|| آقــای دکتــر! دغدغــه شــهید مطهــری چــه بــود و 
ایشــان در طــول دوره فکــری خــود بــه چــه مباحثــی 

پرداختنــد؟
ــه	دــو	دــوره	و	بخــش	قابــل	 ــه	نظــرم	تفکــر	شــهيد	مطهــری	ب ب
تقســيم	اســت؛	بخشــی	کــه	دــر	دهــه	چهــل	واقع	شــده	کــه	غالب	
آن	مواجهــه	بــا	مارکسيســم	اســت.	ایشــان	بــه	شــدت	بــا	بحثهــای	
فلســفی	تــالش	کــرد	کــه	مبانــی	فلســفی	مارکسيســم	را	رد	کنــد.	
ایشــان	دــر	ایــن	دــوره	اهتمــام	فراوانی	به	فلســفه	اســالمی	داشــت	
ــرد.	 ــه	ک ــم	را	تهي ــفه	و	روش	رئاليس ــای	اصــول	فلس ــی	ه و	پاورق
دــوره	انتقــال	ایشــان	بــه	تهــران	هم	دــر	هميــن	بخش	مــی	گنجد.
دــوره	دــوم،	دــوره	مباحث	جديــد	کالمی	اســت	کــه	تقریبا	تــا	زمان	
شــهادت	ایشــان	ادامــه	پيدا	مــی	کنــد،	مباحثــی	مانند	نظــام	حقوق	
زن	دــر	اســالم،	عدــل	الهــی،	اســالم	و	مقتضيــات	زمــان	و...	مربوط	
بــه	ایــن	دــوره	هســت	کــه	ایشــان	بــه	ایــن	مســائل	پرداختنــد.	می	

تــوان	گفت	دوره	شــکوفایی	تفکر	ایشــان	دــر	همين	دوره	اســت	که	
بــه	مباحــث	کالم	جديــد	روی	مــی	آورد.	کالم	جديــد،	اصطالحــی	
اســت	کــه	بــرای	اوليــن	بــار	توســط	شــهيد	مطهــری	دــر	یکــی	از	
ســخنرانی	هــا	دــر	حســينيه	ارشــاد	دــر	ســال	1355	اســتفاده	شــد.	
به	نظــرم	این	دــوره،	دــوره	تحــول	خاصی	اســت؛	دــوره	انقالبی	ای	
اســت	کــه	دــر	دــوره	تفکــر	اســالمی	به	چشــم	مــی	خــورد	و	رشــد	
خاصــی	اســت	کــه	دــر	تفکــر	شــهيد	مطهــری	رخ	دادــه	اســت.	در	
واقــع	در	ایــن	دــوره،	کل	تفکر	اســالمی	در	متــن	تفکــرات	روز	قرار	

مــی	گيــرد	و	روابــط	خــود	را	مشــخص	مــی	کنــد.

ــکار عمومــی و  ــر اف ــه نظــرم بعــد از اینکــه تنوی || ب
ــت  ــم را پش ــازی و رد مارکسیس ــفاف س ــرد ش رویک
ســر گذاشــتند، بیشــتر بــه مباحــث علــوم اســالمی 
پرداختنــد، یعنــی دغدغــه اصلــی شــان تولیــد علــوم 
اســالمی در بخشــهای مختلــف و بــه کارگیــری آنهــا 
ــه کارگیــری توســط مــردم و  در مســائل روزمــره و ب

علیرضا قائمی نیا در گفتگو با مهر:

تفکر شهید مطهری انتقادی است/ مطهری برای جناح های سیاسی هزینه نشود
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ـــو گـفتــگـ

حــل معضــالت مــردم نبــود؟!
اگــر	منظــور	از	علــوم	اســالمی	همــان	علومــی	اســت	کــه	دــر	حوزه	
رایــج	اســت	از	قبيــل؛	اصــول،	فقــه،	منطــق،	فلســفه	و	...	بلــه!	حرف	
شــما	درســت	اســت،	ایشــان	بخشــی	از	وقــت	خــود	را	صــرف	ایــن	
کار	مــی	کردنــد.	دــر	این	بــاره	کالســهایی	هــم	داشــتند،	ولــی	کار	
اصلــی	که	ایشــان	انجــام	دادنــد	و	بــه	نظــرم	همچنــان	کار	جديدی	
اســت	کــه	بایــد	بــه	آن	توجــه	شــود،	قــرار	دادن	تفکــر	اســالمی	در	
متــن	ماجراهــای	روز	و	تعيين	نســبت	این	تفکــر	و	کارایی	آن	اســت،	
ماننــد	مباحثــی	که	اشــاره	کردــم.	ایشــان	بحث	نظــام	حقــوق	زن	را	
یــا	عدــل	الهــی	یــا	اســالم	و	مقتضيــات	زمــان	را	مطــرح	مــی	کــرد.	
ــد	دــر	حــوزه	هــای	مختلــف	 ــا	اســتفاده	از	مباحــث	جدي ایشــان	ب
ــای	فلســفی،	 ــل	ه ــی	تحلي ــی،	روان	شناســی	و	حت ــه	شناس جامع
تــالش	مــی	کــرد	کــه	کارآمدــی	ایــن	تفکــر	را	نشــان	دهــد.	دــر	
دــوره	دــوم	قطعــا	تفکر	ایشــان	تفکــر	چنــد	ضلعــی	بودــه	و	تنها	به	

فلســفه	اکتفــا	نمــی	کردنــد.
مســتحضر	هســتيد	ایشــان	در	دوره	اول	دــر	مواجهه	با	مارکسيســم،	
رویکــرد	خالــص	فلســفی	داشــت	و	مبانــی	ماتریاليســم	تاریخــی	و	
ديالکتيــک	و	...	را	نقــد	می	کــرد،	امــا	دــر	دــوره	متأخــر	بــه	مباحــث	
ــه	 ــد	هم ــالش	می	کردن ــتند	و	ت ــی	داش ــام	فراوان ــی	اهتم اجتماع
ایــن	اضــالع	مختلــف	را	دــر	مباحــث	کالم	جديــد	کــه	دــوره	تحول	

خاصــی	اســت،	جمــع	کننــد.

ــد  ــه ح ــا چ ــری ت ــتاد مطه ــما کار اس ــر ش ــه نظ || ب
نیازمنــد ایــن بــوده کــه ایشــان علــوم روز را بدانــد، 
مباحثــی کــه در غــرب مطــرح هســت را بدانــد و تــا 

ــه ایــن مســائل آشــنایی داشــتند؟ چــه حــد ب
ایشــان	دــر	یادداشــتهای	خودشــان	و	همچنيــن	در	کتــاب	مقاالت	
دــر	بعضــی	مــوارد	به	دانشــمندان	علــوم	اســالمی	و	طــالب	توصيه	
کردنــد	کــه	بــه	مباحــث	روز	مســلط	باشــند	و	حتــی	مواردــی	را	نــام	
بردنــد	مثــل	بحثهــای	فلســفه	تاریخ	و	فلســفه	غــرب	و	امثــال	اینها	

و	تأکيــد	مــی	کردنــد	بــر	روی	ایــن	مباحــث	کار	کنيــد.
ایشــان	علــی	رغــم	محدوديتهایــی	که	دــر	آن	زمــان	وجود	داشــت،	
تــالش	کردنــد	با	تفکــر	غربی	آشــنا	شــوند،	حتــی	از	دانشــگاهيانی	
کــه	تحصيــل	کردــه	غــرب	هــم	بودنــد	باالتــر	بــود	و	بــه	خوبــی	
فلســفه	غــرب	را	مــی	فهميدــه	اســت،	امــا	طبيعــی	اســت	کــه	بــا	
توجــه	بــه	اقتضــای	آن	دــوران	بســياری	از	مباحث	جديد	بــه	فضای	
فکــری	ایــران	وارد	نشــده	بــود	و	ایشــان	بــا	ایــن	مباحــث	چندــان	
آشــنا	نبودنــد	مثــل	بحثهــای	هرمنوتيــک	و	...	کــه	بيشــتر	بعــد	از	
ــه	آن	 ــا	توجــه	ب ــی	ب انقــالب	اســالمی	دــر	ایــران	مطــرح	شــد	ول
ــم،	 ــات	ک ــا	امکان ــان	ب ــه	ایش ــت	ک ــاب	آور	اس ــا	اعج ــان	واقع زم
بــا	ترجمــه	هــای	بســيار	اندکــی	کــه	دــر	ایــران	بودــه،	بــه	خوبــی	
آن	مباحثــی	کــه	ترجمــه	شــده	بــود	را	حتــی	بهتــر	از	مترجمــان	و	
نویســندگان	تحليــل	و	حالجــی	و	نقدهایــی	را	مطــرح	مــی	کــرد.

ــا  ــی ب ــان در بحث ــه ایش ــت ک ــهور اس ــه! مش || بل
دکتــر حمیــد عنایــت، مترجــم آثــار هــگل مــی گویند 
ــر  ــوده، دکت ــت ب ــت ماهی ــروان اصال ــزء پی ــگل ج ه
ــه  ــان را ب ــتاد ایش ــر! و اس ــد خی ــی گوین ــت م عنای
یکــی از کتابهایــی کــه ترجمــه کــرده بودنــد ارجــاع 
مــی دهنــد و دکتــر عنایــت قانــع مــی شــوند! اســتاد! 
ویژگــی هــای بــارز تفکــر و اندیشــه شــهید مطهری 

ــت؟ چیس
بــه	نظــرم	تفکــر	شــهيد	مطهــری	چنــد	ویژگــی	دــارد:	یکــی	اینکه	
نســبت	بــه	تحليل	علــوم	اســالمی	و	تفکــر	اســالمی	توانایی	بســيار	
باالیــی	دــارد.	ایشــان	به	خوبــی	اضــالع	مختلــف	تفکر	اســالمی	را	
تحليــل	مــی	کــرد.	دــوم	اینکه	ایشــان	ربــط	و	نســبت	اینها	بــا	تفکر	
جديــد	و	مباحــث	فلســفه	غــرب	را	بــه	خوبــی	کشــف	و	آنهــا	را	بــه	
خوبــی	تطبيــق	می	کــرد.	بعضــی	از	متفکرانــی	کــه	بعــد	از	ایشــان	
ظهــور	کردنــد	و	در	قيــد	حيات	هســتند	در	فلســفه	اســالمی	متبحر	
هســتند	ولــی	دــر	حــوزه	تطبيــق	و	ارتبــاط	دادــن	بــا	مباحــث	جديد	
توانایــی	چندانــی	ندارنــد	و	دــر	ایــن	بخش	دچــار	ضعف	می	شــوند،	

امــا	شــهيد	مطهــری	بــه	زیبایــی	تفکــر	غربــی	را	متوجــه	مــی	شــد	
و	حالجــی	مــی	کــرد	و	محورهــای	ارتبــاط	تفکــر	اســالمی	بــا	آنهــا	
ــه	خوبــی	پيدــا	مــی	کــرد	و	تطبيقهــای	مناســبی	انجــام	دــاد.	 را	ب

نقدهــای	جذابــی	را	هــم	مطــرح	کــرد.
ــی	 ــری	را	براســاس	دســته	بند ــم	تفکــر	شــهيد	مطه ــر	بخواه اگ
ــوان	روش	ایشــان	 ــی	ت ــم،	م ــی	کن ــروزی	دســته	بند تفکــرات	ام
را،	نوعــی	متفکــر	انتقادــی	ناميــد.	امــروزه	دــر	مطالعــات	اســالمی	
دــر	ميــان	شــخصيتهای	مهــم	و	روشــتفکرها،	چنــد	ديدــگاه	مطرح	
ــا	 ــه	اینه ــتند	ک ــنت	گرایان	هس ــگاه	س ــگاه،	ديد ــک	ديد ــت:	ی اس
ــن	 ــد	ای ــد	و	معتقدن ــول	می	کنن ــنتی	را	قب ــفه	های	س ــط	فلس فق
فلســفه،	مشــترک	ميــان	همــه	اديــان	و	تمدنهــای	بــزرگ	اســت.	
تفکــر	ســنتی	ها	برخــالف	ســنتگراها	فقــط	تفکــر	فلســفی	و	روش	
فلســفی	ای	کــه	دــر	حــوزه	هــای	علميــه	دــر	طــی	چهاردــه	قــرن	
شــکل	گرفتــه	را	قبــول	دارنــد	و	چيــز	جديدــی	را	قبــول	ندارنــد.	می	
تــوان	بــه	ماجــرای	ســومی	هــم	اشــاره	کنــم؛	ماجــرای	مدرنيســتها	
ــد	 ــول	ندارن ــنتی	را	قب ــر	س ــال	تفک ــه	اص ــت	ک ــان	اس و	نوانديش
ــه	 و	ميــراث	علــوم	اســالمی	را	چندــان	بهــا	نمــی	دهنــد	و	تنهــا	ب
مدرنيســم	و	دســتاوردهای	فلســفه	هــای	جديــد	بــاور	دارنــد.	ضلــع	
چهارمــی	هــم	مخصوصــا	دــر	ایــران	مشــهود	اســت	کــه	هيدگری	
هــا	هســتند	کــه	اینهــا	متأثــر	از	فلســفه	هيدگــر	هســتند.	امــا	تفکر	

شــهيد	مطهــری	بــا	همــه	اینهــا	متفــاوت	اســت.
ــه	 ــرم	عالم ــه	نظ ــه	ب ــری	ک ــهيد	مطه ــر	ش ــی	تفک ــی	اصل ویژگ
طباطبایــی	هــم	دــر	ایــن	تفکر	ســهيم	بودــه،	این	اســت	کــه	نوعی	
ــر	اینکــه	از	دســتاوردهای	 ــی	عــالوه	ب ــد	یعن ــی	دارن تفکــر	انتقاد
ســنتی	اســتفاده	مــی	کنــد	و	تــا	جایــی	کــه	امــکان	پذیــر	هســت	
از	مطالعــات	جديــد	دــر	تحليــل	و	تأســيس	کالم	جديد	هم	اســتفاده	
مــی	کنــد	رویکــرد	انتقادــی	هــم	دــارد.	بســيار	مهــم	اســت	کــه	بــا	

ــه	تفکــر	جديــد	نزديــک	مــی	شــود. منطــق	خاصــی	ب

|| همزمــان بــا انقــالب اســالمی، دانشــمندان جهــان 
اســالم مثــل شــهید آیــت اهلل ســیدمحمد باقــر صدر 
ــدر  ــهید ص ــال ش ــد، مث ــالب پرداختن ــئله انق ــه مس ب
ــت و ...  ــالمی را نوش ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ــه از بنیانگــذاران و از شــاگردان  . شــهید مطهــری ک
ــالب  ــا انق ــتقیم ب ــاط مس ــوده و ارتب ــام ب ــک ام نزدی
ــی  ــه کارهای ــه چ ــن زمین ــت. در ای ــالمی داش اس

ــام داد؟ انج
شــهيد	مطهــری	چهــره	اصلــی	و	تأثيرگــذار	دــر	انقــالب	اســالمی	
بعــد	از	حضــرت	امــام	خمينــی)ره(	و	حتــی	بــازوی	توانمنــد	حضرت	
امــام)ره(	بودنــد	و	دــر	بســياری	از	مــوارد	حضــرت	امــام)ره(	مســائل	
ــا	و	 ــی	ســخنرانی	ه ــاد،	حت ــی	د ــا	مشــورت	ایشــان	انجــام	م را	ب
فعاليتهــای	سياســی	ای	کــه	ایشــان	داشــت	بــه	جایــگاه	ایشــان	در	
اوائــل	انقــالب	اســالمی	بــر	مــی	گردــد	کــه	می	خواســت	مســائل	
را	حــل	کنــد.	قطعــا	انقــالب	اســالمی	بدــون	وجــود	ایشــان	شــکل	

نمــی	گرفــت	و	موفــق	نمــی	شــد.
ــی	فضــای	سياســی	 ــارد	ول ــی	محســناتی	د ــن	فعاليتهــا	از	جهت ای
آن	زمــان	باعــث	شــد	کــه	درجــه	علمــی	ایشــان	چندــان	شــناخته	
ــم	 ــور	مبه ــان	ط ــان	هم ــی	ایش ــخصيت	علم ــی	ش ــود،	یعن نش
ــالب	اســالمی	 ــای	انق ــر	ابتد ــرایط	سياســی	خاصــی	د ــد.	ش بمان
وجــود	داشــت	ولــی	ایشــان	درایــت	باالیــی	دــر	تشــخيص	جریان	
ــروه	 ــتند	وارد	گ ــه	می	خواس ــان	ک ــن	و	فرق ــروه	منافقي انحرافی)گ
هــای	انقالبــی	شــوند(	داشــتند.	مســلم	اســت	کــه	ایشــان	تــا	حــد	

زیادــی	دــر	پيشــرفت	انقــالب	اســالمی	تأثيــر	داشــتند.

|| شــهید مطهــری علومــی کــه بــرای جامعــه 
ــوم اســالمی  ــد و ضــروری اســت را عل اســالمی مفی
مــی دانــد. بــا توجــه بــه ایــن تعریــف بــه نظــر شــما 
ــوم  ــازی عل ــالمی س ــان در راه اس ــدگاه ایش از دی
انســانی چــه اســتفاده هایــی مــی تــوان کــرد؟ خــود 

ــتند؟ ــی داش ــه فعالیتهای ــن راه چ ــان در ای ایش
مســئله	اســالمی	ســازی	علــوم	انســانی	دــر	زمــان	شــهيد	مطهری	

چندــان	مطــرح	نبوده	اســت،	البتــه	در	خــارج	از	ایــران	مطــرح	بوده	
اســت،	امــا	فضــای	ابتدــای	انقــالب	و	مشــکالت	بســيار	سياســی	
و	...	باعــث	مــی	شــد	هنــوز	کشــش	طــرح	ایــن	مســئله	دــر	ایــران	
وجــود	نداشــت.	بــه	هــر	حــال	بــه	نظــرم	مســئله	اســالمی	ســازی	
ــای	انقــالب	اســالمی	 ــرای	ابتد ــوم	انســانی،	مســئله	مهمــی	ب عل
ــد	از	شــهادت	ایشــان	و	 ــی	و	بع ــای	بعد ــوره	ه ــر	د ــه	د ــود	بلک نب
مخصوصــا	دــر	دهــه	اخيــر	مطــرح	شــده	اســت.	دــر	ميــان	عــرب	
زبانــان	و	دــر	ميــان	انديشــمندان	جنــوب	شــرقی	آســيا	این	مســئله	
مطــرح	بــود،	امــا	از	البــه	الی	مباحــث	ایشــان	مــی	تــوان	مطالبــی	

را	دــر	ایــن	موضــوع	کشــف	کــرد.
اســتاد	مطهــری	بــا	رویکــرد	انتقادــی	کــه	قبال	عــرض	کردــم	)نقد	
ــه	 ــد،	نقــد	دورکيــم،	نقــد	آگوســت	کنــت	و	...(	ب روانشناســی	فروی
دنبــال	رویکــرد	انتقادــی	در	علــوم	اســالمی	بودــه	اســت.	برخالف	
رویکردــی	کــه	برخــی	از	افــراد	دارنــد	کــه	صرفــا	بــه	یــک	طــرف	
اهميــت	مــی	دهنــد	و	مبانــی	فلســفی	خودمــان	را	برجســته	مــی	
ــر	 ــل	را	تغيي ــد	طــرف	مقاب ــی	می	خواهن ــن	مبان ــا	ای ــد	و	کال	ب کنن
ــت	و	مباحــث	 ــی	رف ــو	م ــی	جل ــرد	انتقاد ــا	رویک ــد،	ایشــان	ب دهن
جامعــه	شناســی	را	حالجــی	مــی	کــرد،	دــر	عيــن	حــال	از	مباحــث	
خودــی	هــم	اســتفاده	مــی	کــرد.	مباحــث	فلســفی،	مباحثــی	کــه	
دــر	مــورد	تاریــخ	و	جامعــه	و	...	دــارد؛	همــه	نشــانگر	ایــن	ادعاســت	
کــه	کار	ایشــان	تأســيس	رویکردهــای	اســالمی	دــر	حــوزه	هایــی	
مثــل	جامعــه	شناســی،	روان	شناســی	و	...	بودــه	اســت،	ولــی	به	هر	
حــال	طبيعــی	اســت	بــا	رویکردهایــی	کــه	امــروزه	هســت	بســيار	

تفــاوت	دارد.

|| شــهید مطهــری چــه ویژگیهایــی داشــت که شــما 
بــرای اندیشــمندان امــروز الزم مــی بینید؟

شــهيد	مطهــری	را	بایــد	از	زبــان	دشــمنانش	شــناخت	نــه	خودــی	
هــا.	شــهيد	مطهری	شــخصيتی	اســت	که	مخالفــان	و	دشــمنانش،	
از	او	بســيار	تمجيــد	کردنــد؛	چهــره	هایی	کــه	حتی	از	لحــاظ	فکری	
بــا	ایشــان	مخالــف	بودنــد.	شــهيد	مطهــری	اســتثنائی	دــر	تفکــر	
اســالمی	بــود،	بــه	خاطر	احاطــه	و	شــيفتگی	که	نســبت	بــه	مباحث	
ــر	 ــر	کمت ــه	ایشــان	داشــت	د ــه	ای	ک روز	فلســفی	داشــت.	روحي
فردــی	پيدــا	مــی	شــود.	ایشــان	بــه	دنبــال	بحــث	و	مطالعــه	کتــاب	
بــود.	دــر	معاصریــن	چنيــن	ویژگــی	ای	ديدــه	نمــی	شــود.	ایشــان	
تشــنه	مباحــث	جديــد	بــود.	مرحــوم	مطاهــری	شــخصيت	ممتــاز	
و	بــی	نظيــر	دــر	طــول	تاریــخ	اســالم	اســت.	دــر	ميــان	متکلمــان	
مســلمان	شــخصيتی	بــا	این	قــوت	و	قدــرت	نمــی	بينيد،	متأســفانه	

ایشــان	همچنــان	شــناخته	نشــده	اســت.
تأکيــد	مــی	کنــم	کــه	ایشــان	نبایــد	بــرای	جریانهــای	سياســی	و	
افــراد	هزینــه	شــود،	بيشــتر	از	ایــن	بایــد	مواظب	شــخصيت	ایشــان	
بــود.	دــر	ایــن	ميــان	اصــول	اصلــی	تفکر	ایشــان	مشــخص	اســت،	
ــه	 ــه	ب ــه	ای	اســت	ک ــن	نکت ــود.	ای ــه	ش ــراد	هزین ــرای	اف ــد	ب نبای
نظــرم	بایــد	بــه	آن	دقــت	وافــری	شــود،	چون	بــا	افــراد	ديگــر	قابل	
مقایســه	نيســت،	شــهيد	مطهــری	ویژگــی	هــای	خاصی	داشــت	و	
بــا	قدــرت	و	قوتــی	کــه	پيــش	می	رفــت،	خألهایــی	فکــری	را	پــر	
می	کــرد	و	دــر	ایــن	زمينــه	توفيقاتــی	داشــت.	بــه	قــول	حضــرت	
امــام)ره(	طهــارت	روحــی	خاصــی	کــه	ایشــان	داشــت	بــی	نظيــر	
ــی	 ــخصيت	ب ــوی	ش ــی	و	معن ــاظ	علم ــوع	از	لح ــر	مجم ــود.	د ب
نظيــری	بودــه	و	الگویــی	اســت	کــه	بــه	راحتــی	دــر	طــول	زمــان	

نمــی	تــوان	بــه	آن	دســت	پيدــا	کــرد.

ــی  ــد کس ــی گوین ــواره م ــی هم ــر دینان ــای دکت || آق
را بــه آزاداندیشــی عالمــه طباطبایــی ندیــدم! 
شــهید مطهــری هــم چــون شــاگرد عالمــه بــوده از 
ایشــان ایــن صفــت را بــه ارث مــی بــرد و وقتــی در 
دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران فلســفه تدریس 
مــی کــرد، بــه رئیــس دانشــکده نامــه مــی نویســد 
ــرای تدریــس  ــک فیلســوف مارکسیســت را ب ــه ی ک
فلســفه مارکسیســتی دعــوت کننــد تــا بــا آن بحــث 
کنیــم، نــه اینکــه کســی کــه معتقد بــه مارکسیســت 
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ـــو گـفتــگـ

ــد.  ــس کن ــن درس را تدری ــت ای نیس
ایــن آزاداندیشــی چقــدر الزمــه فضای 

ــه ماســت؟ ــروزی جامع فکــری ام
آزادانديشــی	الزمــه	کار	علمــی	اســت،	بدــون	آن	
نمــی	تــوان	کار	کــرد.	در	فضــای	مباحــث	علمی،	
بــه	صــورت	دســتوری	نمی	تــوان	عمــل	کــرد.	بــا	
جبــر	نمی	تــوان	جلــو	رفــت.	باید	بــا	آزادانديشــی	
ــای	 ــاب	آق ــو	رفــت.	آزادانديشــی	کــه	جن ــه	جل ب
دينانــی،	بــه	عالمــه	طباطبایی	نســبت	مــی	دهند	
بــه	مراتــب	بيشــترش	را	در	شــهيد	مطهــری	می	
ــود	 ــه	خ ــود،	ن ــری	نب ــهيد	مطه ــر	ش ــم.	اگ بين
عالمــه	طباطبایــی	چندــان	شــناخته	مــی	شــد	و	
نــه	ابعــاد	مختلــف	تفکــرش	مشــخص	می	شــد.	
ــه	 ــت	ک ــری	اس ــهيد	مطه ــل	ش ــخصيتی	مث ش
عالمــه	طباطبایــی	را	دــر	جامعــه	آن	روز	مطــرح	

ــرد. ک
ــه	 ــود	عالم ــه	خ ــود،	ن ــری	نب ــهيد	مطه ــر	ش اگ
ــه	 ــد	و	ن ــی	ش ــناخته	م ــان	ش ــی	چند طباطبای
ــد.	 ــی	ش ــخص	م ــرش	مش ــف	تفک ــاد	مختل ابع
ــه	 ــت	ک ــری	اس ــهيد	مطه ــل	ش ــخصيتی	مث ش
عالمــه	طباطبایــی	را	دــر	جامعــه	آن	روز	مطــرح	

ــرد ک
ــود،	 ــوزوی	ب ــرد	ح ــک	ف ــی	ی ــه	طباطبای عالم
ــر	 ــر	د ــت	اگ ــگاهيان	نداش ــا	دانش ــی	ب ارتباط
ــود	 ــن	ب ــرای	ای ــرد،	ب ــی	ک مجالســی	شــرکت	م
ــا	 ــود،	ام ــنا	ش ــا	آش ــری	آنه ــا	فضــای	فک ــه	ب ک
شــهيد	مطهــری	درگير	کار	بــود	و	با	دانشــگاهيان	
بحث	مــی	کــرد.	مســتقيما	بــا	مســائل	روز	درگير	
ــر	حســينيه	 ــود	و	بحثهــای	علمــی	مطــرح	و	د ب
ــن	 ــرم	ای ــه	نظ ــرد.	ب ــی	ک ــخنرانی	م ــاد	س ارش
نکتــه	مهــم	اســت	کــه	شــهيد	مطهــری	روحيــه	
بــی	نظيری	دــر	طــول	تاریخ	دــارد.	شــخصيتی	را	
ــال	گفتگــو	و	 ــه	دنب ــد	ایشــان	نديدــم	کــه	ب مانن
بحــث	علمــی	و	نقــد	باشــد،	از	ایــن	جهت	ایشــان	
شــخصيت	بــی	نظيــری	اســت.	همــان	طــور	کــه	
اشــاره	کردــم	عالمــه	طباطبایــی	هــم	بــا	شــهيد	
مطهــری	شــناخته	شــد	و	اال	بعد	فلســفی	ایشــان	

ــد. پنهــان	مــی	مان
اگــر	حواشــی	و	پاورقــی	هــای	شــهيد	مطهــری	
بــر	کتــاب	اصــول	فلســفه	و	روش	رئاليســم	نبــود،	
ایــن	کتــاب	تــا	چــه	حــد	مــورد	توجــه	قــرار	مــی	
گرفــت؟!	مطالبــی	که	شــهيد	مطهــری	دــر	مورد	
تحليلهــا،	ديدــگاه	ها	و	نظــرات	عالمــه	طباطبایی	
مطــرح	مــی	کــرد	باعــث	شــناختن	ایشــان	شــد.	
شــهيد	مطهــری	بحثهــای	مختصــر	و	پاراگرافــی	
عالمــه	طباطبایــی	را	کــه	بــرای	عــوام	قابــل	فهم	
نيســت	بــاز	کردــه	و	بــه	صــورت	کتــاب	منتشــر	
مــی	کــرد،	مثــل	بحثهــای	کثــرت،	منشــأ	ديــن.	
ــط	 ــث	توس ــن	مباح ــرورش	داد ــرت	پ ــا	قد اینه
اســتاد	شــهيد	مطهــری	را	نشــان	مــی	دهــد	کــه	

ویژگــی	مهمــی	اســت.
نکتــه	ديگــری	اینکــه	متأســفانه	االن	بســياری	از	
جناحهــای	سياســی	ســعی	مــی	کننــد	که	ایشــان	
را	چهــره	غيرمنطقــی	نشــان	دهنــد،	ایشــان	فوق	
ــان	 ــد،	هم ــی	ای	بودن ــخصيت	منطق ــه	ش العاد
ــود.	 ــوگ	ب ــال	ديال ــم	دنب ــاره	کرد ــه	اش ــور	ک ط
شــاید	بســياری	از	نزاعهــای	سياســی	کــه	بعــد	از	
انقــالب	پيــش	آمــد	اگــر	ایشــان	حضــور	داشــتند	
ــت،	چــون	ایشــان	 ــن	نزاعهــا	شــکل	نمی	گرف ای
بــا	درایــت	و	منطــق	مــی	توانســت	اینهــا	را	حــل	

ــد. کن

 انتشارات صدرا، ناشر آثار استاد شهید آیت  اهلل مرتضی مطهری، 
در سال ۱۳۵۷ جهت تمرکز بخشیدن به نشر آثار آن اندیشمند 
گرانقدر اسالمی به پیشنهاد خود آن متفکر شهید تأسیس شد و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و شهادت استاد، همه تالش خود 
را جهت برآوردن درخواست های وافر ملت حقیقت  جوی ایران 

نسبت به آثار آن بزرگمرد مصروف داشته است.
به بهانه سالگرد شهادت استاد مطهری با محمد کوکب، قائم 
مقام نظارت بر نشر آثار شهید مطهری و ویراستار آثار وی 

گفتگویی انجام دادیم که در ادامه آمده است؛

عقل گرایی در تمام آثار شهید مطهری مشهود است
کوکــب	دــر	ابتدــا	درخصــوص	ســنت	فکــری	شــهيد	مطهــری	گفــت:	
شــهيد	مطهــری	دــر	درجــه	اول	یک	فيلســوف	بــود	و	فيلســوفی	بــود	که	
از	نظــر	فکــری	به	ســنت	مالصدــرا	اعتقــاد	داشــت	و	دنباله	روی	فلســفه	
مالصدــرا	بــود.	امــام	خمينــی)ره(	و	عالمــه	طباطبائی	هــم	ازایــن	نظر	در	
چنيــن	جریانــی	قــرار	مــی	گيرنــد.	لــذا	ایشــان	یــک	فيلســوف	صدرایــی	
محســوب	مــی	شــوند.	منتهــا	یکــی	از	ویژگــی	هــای	شــهيد	مطهــری	
جامــع	االطــراف	بودنشــان	اســت.	بــه	هميــن	خاطــر	عــالوه	بــر	فلســفه،	
یــک	بعــد	عرفانــی	هــم	داشــت	کــه	از	ایــن	جنبــه	بــه	عرفــان	حکمــت	
متعاليــه	و	ابــن	عربــی	اعتقــاد	داشــت.	بــه	هرحــال	آقــای	مطهــری	یک	
عقــل		گــرای	فيلســوف	بــود	و	ایــن	عقــل	گرایــی	دــر	تمــام	آثــار	ایشــان	

مشــهود	اســت.

وظیفه مصلح دینی پاالیش دین از آفت هاست
ــری	را	 ــهيد	مطه ــوان	ش ــی	ت ــی	م ــه	دين ــر	انديش ــزود:	از	نظ وی	اف
نوانديــش	دينــی	ناميــد.	ولــی	نوانديــش	دينی	بــه	معنایــی	که	خودشــان	
هــم	دــر	کتــاب	هایشــان	ذکــر	کردــه	انــد	و	گفتــه	انــد	کــه	تفکــر	دينــی	
دــر	بســتر	تاریــخ	دچــار	عــوارض	و	آســيب	هایــی	مــی	شــود	و	هر	چــه	از	
سرچشــمه	پديــد	آورندــه	ديــن	دــور	شــویم	ایــن	آفــات	بيشــتر	می	شــود.	
هــر	متفکــر	و	مصلــح	دينــی	وظيفه	دــارد	که	بــا	این	آفــات	مبــارزه	و	دين	
را	از	ایــن	آفــات	پيرایــش	و	پاالیــش	کنــد.	بنابرایــن	بــه	عقيده	من	شــهيد	
مطهــری	یــک	نوانديــش	دينــی	بــه	معنــای	مصلــح	دينــی	بودنــد.	ولــی	
ایشــان	را	بــه	عنــوان	روشــنفکر	یــا	منورالفکــری	کــه	امــروز	رایــج	اســت	
نمــی	دانــم	چــرا	کــه	شــهيد	مطهــری	خودــش	بــه	جریــان	روشــنفکری	

انتقاد	داشــت.

استقالل مکتب در برابر التقاط
کوکــب	ادامــه	دــاد:	شــهيد	مطهــری	خيلی	بــه	اســتقالل	مکتــب	اعتقاد	
ــه	 ــی	ک ــد	و	چيزهای ــالم	را	از	زوائ ــد	اس ــه	بای ــت	ک ــی	گف ــت	و	م داش
بــه	آن	نســبت	دادــه	مــی	شــود	مصــون	بداریــم	و	مکتــب	اســالم	را	بــا	
مکاتــب	ديگــر	مختلــط	نکنيــم	دــر	واقــع	بــا	التقــاط	مخالــف	بودنــد.	بــه	
هميــن	دليــل	بــه	عقيدــه	ایشــان	نبایــد	اینگونــه	باشــد	کــه	اقتصــاد	را	
از	مارکسيســم،	آزادــی	را	از	ليبراليســم	و	از	ديگــر	مکاتــب	هــم	چيزهــای	
ــم	 ــم	و	یــک	لعــاب	اســالمی	بزني ــم	و	باهــم	جمــع	کني ديگــری	بگيری
ــل	از	 ــفانه	قب ــه	متاس ــی	ک ــم.	اتفاق ــی	کني ــالم	معرف ــوان	اس ــه	عن و	ب
انقــالب	بيــن	یکســری	از	گــروه	هــا	رخ	دــاد.	نظرشــان	دربــاره	مســائل	
روز	هــم	اینگونــه	بــود	کــه	وظيفــه	فقيــه	اســت	کــه	بــا	اجتهــاد	خــود	و	با	
توجــه	بــه	مبانــی	و	ریشــه	هــا	حکــم	جديــد	بدهــد	تــا	ديــن	بالندگــی	و	

ســرزندگی	خودــش	را	حفــظ	کنــد.
ــر	 ــری	د ــتاد	مطه ــرد:	اس ــه	ک ــری	اضاف ــهيد	مطه ــار	ش ــتار	آث ویراس
شــرایطی	زندگــی	مــی	کــرد	کــه	تفکــر	غالــب	بــر	دنيــای	شــرق،	تفکــر	
مارکسيســتی	و	تالشــش	هــم	ایــن	بــود	کــه	با	چنيــن	مکتبــی	مبــارزه	و	
مقابلــه	کنــد	و	تضــاد	ایــن	مکتــب	را	بــا	اســالم	نشــان	دهــد،	چنانکــه	بــا	

تفکــر	ليبراليســتی	هــم	مبــارزه	کــرد	و	امــروز	هــم	اگــر	ایشــان	زندــه	بود	
بــا	چنيــن	مکاتبــی	مقابلــه	مــی	کــرد.

مطهری دارای نظام فکری منسجم است
قائــم	مقــام	نظــارت	بــر	نشــر	آثــار	شــهيد	مطهــری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	
ــت،	 ــری	اس ــهيد	مطه ــار	ش ــه	آث ــغول	مطالع ــه	مش ــت	ک ــال	اس 30	س
گفــت:	شــهيد	مطهــری	دــر	حــوزه	هایــی	چــون	کالم،	فلســفه	و	فقــه	
مطالــب	زیادــی	دــارد	و	بــه	بســياری	از	مســائل	مبتــال	بــه	جامعــه	دــر	
هرزمانــی	پاســخ	دادــه	اســت.	وظيفــه	بازماندــگان	ایشــان	این	اســت	که	
آثــار	مختلــف	وی	را	مرتــب	و	یکجــا	کننــد	و	از	دــل	آن	هــا	نظــام	فکری	
ایشــان	را	بيــرون	آورد	و	اســتخراج	کــرد.	بــه	نظر	مــن	اگر	مطالعــه	عميق	
روی	آثــار	شــهيد	مطهــری	داشــته	باشــيم	متوجــه	می	شــویم	که	دــارای	

یــک	نظــام	فکــری	منســجم	و	منظــم	بودــه	اســت.

ــات بکــر مطهــری در حــوزه هــای روان شناســی و  نظری
جامعــه شناســی

ــه	هــای	مهــم	شــهيد	مطهــری	 ــد	براینکــه	یکــی	از	دغدغ ــا	تاکي وی	ب
ــه	 ــات	روز	پياد ــق	مقتضي ــوان	احــکام	اســالم	را	مطاب ــه	بت ــود	ک ــن	ب ای
کنــد،	توضيــح	دــاد:	بــه	نظــر	مــن	اگــر	کســی	دغدغــه	اســتاد	مطهــری	را	
داشــته	باشــد،	بایــد	تــالش	کنــد	تــا	خــط	فکــری	و	روش	اســتاد	را	بــرای	
برخــورد	بــا	احــکام	اســالم	دنبــال	کنــد	چــرا	کــه	بــه	نظــر	مــی	رســد	که	
شــيوه	متقــن	و	مســتحکمی	در	ایــن	رابطــه	داشــتند.	اغلب	آثــار	مطهری	
مبنایــی	اســت.	اینکــه	مــا	امــروز	دــر	جامعــه	و	مســائل	مختلــف	نمــی	
توانيــم	از	آنهــا	اســتفاده	کنيــم	بــه	معنای	مشــکل	دــار	بودن	آثار	نيســت	
و	دليلــش	کــم	کاری	کســانی	اســت	که	نخواســتند	و	یــا	نتوانســتند	کاری	
دــر	ایــن	حــوزه	کننــد.	البتــه	اوليــن	قدــم	دــر	ایــن	مســير	فهــم	خــوب	و	
ــود	آن	شــهيد	را	بشناســيم	مــی	 ــی	مت ــق	ایشــان	اســت	چــون	وقت دقي
توانيــم	بــا	توجــه	بــه	آن	دــر	بســياری	از	مســائل	و	موضوعــات	جامعــه	از	
آنهــا	اســتفاده	کنيــم.	به	عنــوان	نمونــه،	شــهيد	مطهــری	آثــار	و	نظریات	
بکــر	و	تــازه	ای	دــر	حــوزه	روانشناســی	و	جامعه	شناســی	دارند	کــه	به	آن	
کــم	توجهی	شــده	اســت.	دليلــش	هم	کــم	کاری	متفکــران	و	مســئوالن	

اجرایــی	مــا	بودــه	اســت.
وی	دــر	پایــان	تصریــح	کــرد:	دــر	حــال	حاضــر	مشــغول	تأليــف	اثــری	
هســتم	کــه	بــه	موضــوع	آزادــی	از	منظــر	شــهيد	مطهــری	مــی	پردــازد	

و	بــه	زودــی	منتشــر	مــی	شــود.

ویراستار آثار شهیدمطهری در گفتگو با مهر:

مطهری دارای نظام فکری منسجم است/ 
مخالف التقاط و به دنبال استقالل مکتب بود
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ـــو گـفتــگـ

ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق و شاعر ایرانی سال هاست 
که در حوزه منطق تحقیقات و فعالیت های داشته است. با او 

درباره موضوع »منطق در روزگار ما« گفتگو کردیم؛

||	وظیفه منطق در دوره  ما چیست؟ 
دــر	هــر	دــوره	کســانی	یافــت	می	شــوند	کــه	از	فلســفه	دــر	جایــگاه	
ــی	 ــر	عاد ــيار	غي ــی	بس ــه	راه	های ــا	ب ــد؛	ی ــود	می	برن ــطه	س سفس
می	رونــد.	قدمــا	بــرای	توصيــف	منظــور	چنيــن	کســانی	از	اصطــالح	
ــا	مشــهور	شــوی«	 ــن	ت ــت	ک ــان	»مخالف ــا	هم ــرف«	ی ــف	تع »خال
ــه	 ــم.	چ ــی	می	دان ــف	را	ناکاف ــن	توصي ــن	ای ــد.	م ــتفاده	می	کردن اس
بســياری	از	ایشــان	بــا	جديــت	بــه	عقایــد	خویــش	پایبنــد	هســتند	و	

ــد. ــه	می	کنن ــی	ارائ ــای	منظم ــر	فرم	ه ــان	را	د ــی	نظراتش حت
دــر	حقيقــت	آنچــه	فلســفه	کانتينتال	یــا	اروپــای	متصــل	را	از	فلســفه		
تحليلــی	جدــا	مــی	کنــد،	»توجيــه«	اســت.	هــر	چــه	مــا	دــر	فلســفه		
ــر	 ــی،	اســتداللی	هســتيم	و	ســعی	مــی	کنيــم	مباحثمــان	دای تحليل
بــر	توجيــه	باشــد،	آنهــا	کمتــر	بــه	تقویــت	وجــوه	اســتداللی	کار	خــود	
عالقــه	نشــان	مــی	دهنــد.	»پــل	اســتون«	فالســفه	را	از	نقطــه	نظــر	
توجــه	به	اســتدالل	دســته	بندــی	کردــه	و	عقيده	دــارد	بار	اســتداللی	
ــرای	 ــم	ب ــه	مــا	می	تواني ــر	اســت.	البت فلســفه		اروپایــی	متصــل،	کمت
رصــد	کردــن	سفســطه	ها	از	ابــزار	منطــق	اســتفاده	کنيــم؛	دــر	حيطه		
»فرمالوژی«)صــوری(	مشــکلی	وجــود	ندــارد.	مثال	تعریــف	کامپيوتر،	
بــه	ســادگی	همــان	مهندســی	برق	بــه	عــالوه	منطــق	اســت.	جایگاه	
ــن	پديدــه	ای	از	لحــاظ	علمــی	و	تکنولوژیکــی	بســيار	محفــوظ	 چني

اســت.
اصــوال	پديدــه	هــای	کامــال	صــوری	بــه	ندــرت	گرفتــار	مغالطــه	مــی	
شــوند،	ولــی	دــر	حــوزه		عمومــی	بایــد	از	گفتــار	»این	فرمالوژی«)غيــر	
ــن	 ــرای	تبيي ــوژی«	ب ــا	»این	فرمال ــرد.	اساس ــتفاده	ک ــوری(	اس ص
ــاال	 ــا	ب ــر	آنه ــه	د ــال	مغالط ــه	احتم ــود	ک ــان	می	ش ــی	بني حوزه	های
ــوری	 ــر	ص ــتدالل	غي ــی	اس ــم	از	نوع ــم	مرد ــا	می	داني ــی	رود.	م م
ــر	کســی	 ــه	می	شــود	اگ ــن	خاطــر	گفت ــه	همي ــد؛	ب اســتفاده	می	کنن
بــه	مطالعــه		منطــق	ریاضــی	بپردــازد	تــا	خــوب	اســتدالل	کنــد	عمــر	

خویــش	را	تلــف	کردــه	اســت.
امـا	کاربـرد	منطـق	»این	فرمالـوژی«	یـا	غيرصـوری	ایـن	اسـت	کـه	
نشـان	می	دهـد	که	منطق	شـهودی	مردم	چگونـه	کار	می	کنـد،	به	چه	
صـورت	به	مغالطـه	می	افتد	و	اساسـا	چگونه	اسـت	که	دـر	گفتگوهای	
عمومـی	مردم	مغالطـات	یکديگر	را	دـرک	می	کنند.	کاربـرد	ديگر	این	
گرایـش،	تدقيـق	دـر	نوشـته	های	فالسـفه	اسـت.	بديـن	صـورت	که	
پاراگراف	هایـی	از	یـک	مقالـه	یا	کتـاب	انتخاب	می	شـوند	تـا	بدانيم	از	
چـه	اسـتداللی	اسـتفاده	کرده	اند	یـا	دچار	چه	اشـکالی	هسـتند.	بدين	
ترتيـب	می	توانيم	روی	فالسـفه	ای	که	بـه	اسـتدالل	و	توجيه	اهميت	
کمتـری	داده	انـد،	تحقيق	کنيـم.	ایـن	فعاليت	هـا	بدين	منظـور	انجام	

می	شـوند	که	مـا	از	تعهد	فلسـفه	دور	نشـویم.

||	بــه نظــر می رســد در عصــر ســلطه  رســانه،  
ــی  ــه ابزارهای ــوف ب ــد معط ــوژی« بای منطق»این فرمال
ــتند؟ ــردم هس ــا م ــک ب ــاس نزدی ــه در تم ــد ک باش
مقـاالت	 و	 کتاب	هـا	 دـر	 کـه	 کارهایـی	 مهمتریـن	 از	 یکـی	
»این	فرمالوژیـک«	انجـام	می	شـود،	تحليل	سـخنان	سياسـت	مداران	
اسـت	تا	نشـان	دهد	چه	اشـکاالتی	دـر	استدالل	هایشـان	وجـود	دارد.	

||	پـس ایـن روزها یا هـر وقت کـه بحث های سیاسـی 
پر رنگ می شـود سـر شـما حسـابی شـلوغ است؟

مــن	بــه	عنــوان	یــک	شــهروند	مســائل	سياســی	را	دنبــال	مــی	کنــم	
امــا	دــر	لباس	معلــم	وظایــف	علمی	دــارم.	نتيجــه	این	وظایــف	علمی	
ممکــن	اســت	بــه	تحليل	هــای	سياســی	ديگــران	کمــک	کنــد،	امــا	
ایــن	بدــان	معنی	نيســت	کــه	دانشــمندان	بایــد	سياســت	مدار	باشــند.	

ــور	 ــی	و	ام ــائل	اجتماع ــی،	مس ــی	زندگ ــه	پيچيدگ ــد	ک ــه	کني توج
سياســی،	منطق	را	توســعه	داده	اســت	-	اگــر	نخواهيــم	بگویيم	تغيير	
دادــه	اســت.	مثال	دــر	منطق	قديــم	چهاردــه	نــوع	مغلطه	و	سفســطه	
ــه	 ــارد	ک ــود	د ــی	وج ــون	کتاب	های ــم	اکن ــود.	ه ــی	شــده	ب طبقه	بند
ــد	و	 ــی	می	کن ــی	را	معرف ــوع	راه	اســتدالل	انحراف ــش	از	ســيصد	ن بي
ــازه	ایــن	طــور	مجموعه	هــا	دــر	حصــر	عقلــی	هــم	نيســتند؛	چــرا	 ت
کــه	دامنــه	اســتدالل	های	فریــب	دهندــه	و	اغــوا	کنندــه	بــاز	اســت	

ــزود. ــه	آن	اف ــوان	ب و	می	ت

ــود.  ــز ب ــق آمی ــیار توفی ــان بس ــزد ایرانی ــق در ن ||	منط
حتــی در قــرن بیســتم تنهــا ســهم مــا از تولیــد علــم 
ــه منطــق اســت. چــرا چنیــن موفقیــت هایــی  در زمین

ــود؟ ــا می ش ــب م نصی
دــر	دــوره	ای،	یعنــی	تــا	قــرن	هفتــم	منطــق	دــر	ایران	بســيار	شــکوفا	
بــود.	پــس	از	آن	مباحــث	منطقــی	بــه	واســطه	ترجمــه	هــای	التيــن	
بــه	اروپــا	رفــت.	من	مقالــه	ای	دــارم	که	دــر	آن	نشــان	می	دهــم	چهار	
فرمــول	که	دــر	مطالعات	منطــق	موجهات	بــه	»بارکــن«	و	»بوریک«	
نســبت	داده	شــده،	دــر	حقيقت	از	کشــفيات	»ابن	ســينا«	بوده	اســت.	
ــان	و	 ــه	درخش ــه	پای ــا	چ ــا	ت ــه	م ــد	ک ــان	می	ده ــا	نش ــن	نمونه	ه ای
ــی	فلســفه		مــا	رفتــه	رفتــه	عرفــان	زدــه	شــد	و	 دقيــق	بوده	ایــم.	ول

طبعــا	از	بــار	منطقــی	اش	کاســته	شــد.
ــه	 ــق	رو	ب ــد	منط ــب	ش ــود	موج ــم	ب ــران	حاک ــر	ای ــه	د ــی	ک فضای
ضعــف	و	زوال	بگــذارد.	دــر	ایــن	زمينــه	تقصيــر	چندانــی	هــم	متوجه	
مردــم	ایــران	نيســت؛	بعــد	از	انقــالب	نخســتين	کنگــره		بيــن	المللــی	
دــر	ایــران	و	تاســيس	یــک	مدرســه	منطــق	باعــث	شــد	بــار	ديگــر	
ایرانيــان	فرصــت	کننــد	دربــاره		منطــق	مطالعــات	بيشــتری	داشــته	
باشــند.	کتــاب	مرحــوم	مصاحــب	دــر	منطــق	جديــد	بســيار	پيچيدــه	
ــرباالیی	و	 ــی	س ــوز	راه ــک	نوآم ــرای	ی ــت	ب ــوان	گف ــود	و	می	ت ب

ــد. ــوب	می	ش ــخت	محس س
من	کتابی	سـاده	دـر	منطق	جديد	نوشـتم	و	همکارانم	کارهای	مشـابه	
کردنـد.	هـم	اکنون	دانشـجویان	و	اسـاتيد	منطـق	ریاضی	مـا	در	حال	
سـهيم	شـدن	دـر	منطـق	قـرن	بيسـتم	هسـتند.	مقاالتـی	کـه	من	و	
همکارانم	می	نویسـيم	در	مهمترین	نشـریه	های	جهان	چاپ	می	شـود	
و	دـر	هميـن	مدت	کـم	اسـتعدادهای	فراوانی	کشـف	شـده	اسـت.	اما	
هنـوز	دـر	زمينـه	منطـق	فلسـفی	کـم	کار	هسـتيم؛	ولـی	می	توانيم	با	
سـرمایه	گـذاری	بيشـتر	و	جذب	دانشـجو	در	این	رشـته	نيـز	توفيقاتی	

بـه	دسـت	آوریم.	

||	آیــا در ایــران انگیــزه هــای کالمــی موجــب توجــه به 
منطــق می شــد یــا دالیــل دیگــری دانشــمندان مــا را 

از قــرن ســوم تــا هفتــم جــذب مــی کــرد؟
انگيزه	هــای	کالمــی	بســيار	موثــر	بــود؛	زیــرا	دــر	دــوران	عباســی	دــر	
جامعــه		ایــران	جــز	مســلمانان،	یهودی	هــا،	مســيحی	ها	و	زرتشــتيان	
حضــور	داشــتند	و	طبيعــی	بــود	کــه	مباحــث	کالمــی	ميــان	آنهــا	دــر	
بگيــرد؛	بــرای	پاســخگویی	نيــز	فلســفه	و	کالم	بــه	وجــود	آمــد.	پــس	
از	ترجمــه	آثــار	افالطــون	و	ارســطو،	دانشــمندان	بــه	ســمت	فلســفه		
محــض	رفتنــد.	ابــن	ســينا	از	لحــاظ	تعقــل	دــر	رأس	آنها	قرار	داشــت	
و	هنــوز	آثــارش	قابــل	اســتفاده	اســت،	بــه	گونــه	ای	کــه	هــم	اکنــون	

دوبــاره	دــر	غــرب	بــه	وی	توجــه	می	شــود.	از	ایــن	رو	هــم	بــه	اعتبــار	
ــه	 ــی	و	فلســفی	پرداخت ــه	مباحــث	منطق ــی	ب کالم	و	مســائل	مذهب

ــا. ــی	آنه ــار	ارزش	ذات ــه	اعتب ــم	ب ــد	و	ه می	ش
ــان	 ــا	و	زب ــه		زبان	ه ــترک	هم ــه		مش ــق	را	نقط ــان	منط ــی	زب فاراب
عقــل	می	دانســت.	محمــد	غزالــی	هــم	منطــق	و	ریاضــی	را	فطــری	
دانســته.	شــخصی	ماننــد	»کاتبــی«	کــه	دــر	زمينــه		ریاضــی	و	هيأت	
ــه	 ــرا	ب ــود،	زی ــهره	ب ــی«	ش ــی	منطق ــه	»کاتب ــرد	ب ــز	کار	می	ک ني
ــه	نشــان	 ــه	داشــت	و	یــک	قضــاوت	منصفان مباحــث	منطــق	عالق
ــر	 ــا	د ــب	دني ــن	کت ــاب	و	حاشــيه	هایش	یکــی	از	بهتری می	دهــد	کت

ــه	اســت. ــن	زمين ای

||	آیــا در ایــران گرایــش هــا و مکاتــب مختلــف منطقی 
وجــود داشــت یــا همــه در ادامــه یــک حرکــت رشــد 

می کردنــد؟
ــا	اواخــر	قــرن	 ــا	ت ــه	تنهــا	دــر	ایــران	بلکــه	دــر	تمــام	دني منطــق	ن
نوزدهــم	بــه	صــورت	ارســطویی	منحصــر	می	شــد.	کانــت	می	گفــت	
ــان	 ــزی	بد ــد	چي منطــق	ارســطویی	کامــل	اســت	و	کســی	نمی	توان

ــد. بيافزای

||	شــاید در ایــران چنیــن چیزهایی نبــود امــا در غرب از 
زمــان »بیکــن« بــه ایــن ســو مرتــب بــه ارســطو ایراد 
می گرفتنــد. بــه طــور مثــال خــود بیکــن اشــکال مــی 

کنــد کــه »قیــاس« کامــال صــوری نیســت؟
خير؛	در	ایران	نيز	انتقاداتی	به	ارسـطو	می	شـد.	ابوسـعيدابوالخير	همين	
اشـکال	را	مطرح	کرده.	فخـر	رازی	نيز	در	برخی	اسـتدالل	ها	به	قياس	
و	عقيـم	بودـن	آن	طـوری	می	تـازد	کـه	خواجـه	نصير	طوسـی	مجبور	
می	شـود	پاسـخ	دهـد.	دـر	مقطعی	،	منطـق	در	ایـران	به	سـمت	جدلی	
شـدن	و	انتقادـی	گشـتن	مـی	رود.	این	دـوره	دسـتاوردهایی	دـارد	که	

بعضی	هنـوز	ناشـناخته	اند.	
فــارغ	از	اینکــه	علــم	و	تکنولــوژی	چقدــر	می	تواننــد	بــه	طــور	
کلــی	زیــان	داشــته	باشــند	بایــد	ديــد	مــا	اصــال	بــه	قدــری	علمــی	
ــزی	 ــه	آن	چي ــم	علي ــاال	بخواهي ــه	ح ــده	ایم	ک ــک	ش و	تکنولوژی
ــه	 ــش	از	اینک ــی	بي ــد	رازی	و	غزال ــر	می	رس ــه	نظ ــی	ب بگویيم؟*ول
ــه	 نقدهــای	ســازنده	داشــته	باشــند	دــر	صدــد	خشــکاندن	ایــن	گون

ــد؟ ــران	بوده	ان ــر	ای تفکــر	د
ــاره		فلســفه	مخــرب	بودــه	)کــه	آن	را	هــم	 شــاید	ایــن	انتقادهــا	درب
ــاره		 ــا	دــر	نظــر	گرفتــن	تاریــخ	فلســفه	رد	کــرد(	امــا	درب ــوان	ب می	ت
ــه	نيســت.	چنانچــه	گفتــم	غزالــی	منطــق	را	مســتثنا	 منطــق	اینگون

ــد. ــه	آن	محتاجن ــه	ب ــت	هم ــاور	داش ــرد	و	ب می	ک

||	بــه نظــر می رســد در دوران جدیــد بعضــی از 
فالســفه و مثــال فالســفه  پســت مــدرن در حــال 

اســتیضاح فلســفه و منطــق هســتند؟
آنهــا	انتقاداتــی	بــه	مدرنيتــه،	تکنولــوژی	و	علــم	دارنــد.	امــا	شــاید	ما	
دــر	شــرایطی	نباشــيم	کــه	بتوانيــم	عليــه	علــم	و	تکنولــوژی	چيــزی	
بگویيــم.	مــا	هنــوز	بــه	طــور	کامــل	از	فوایــد	علــم	و	تکنولــوژی	بهره	
ــه	نظــر	می	رســد	دــر	شــرایط	 ــم	و	حتــی	بيشــتر	ب بردــاری	نکرده	ای
کنونــی	بــه	علــم	و	تکنولــوژی	نيازمنديــم.	مثــال	مخالفــت	بــا	انــرژی	
هســته	ای	بــه	خاطــر	زیان	هــای	زیســت	محيطــی	نمی	توانــد	
یــک	بحــث	کامــال	علمــی	باقــی	بمانــد،	زیــرا	دــر	صــورت	مخالفــت	
ــی	 ــای	سياس ــا	وارد	بحث	ه ــی	م ــا	و	علوم ــن	تکنولوژی	ه ــا	چني ب
می	شــویم	کــه	ممکــن	اســت	منافــع	ضــروری	و	ملی	مــان	را	تحــت	

شــعاع	قــرار	دهــد.
انتقـاد	بـه	علـم	و	تکنولـوژی	وقتی	معنـا	دارد	کـه	خطری	برای	سـایر	
جنبه	هـای	زندگـی	انسـانی	محسـوب	شـود.	فـارغ	از	اینکـه	علـم	و	
تکنولـوژی	چقدـر	می	توانند	بـه	طور	کلی	زیان	داشـته	باشـند	باید	ديد	
مـا	اصال	بـه	قدـری	علمـی	و	تکنولوژیک	شـده	ایم	که	حـاال	بخواهيم	
عليـه	آن	چيـزی	بگویيـم.	ایـن	دـر	حالـی	اسـت	کـه	انتقـاد	اصولی	و	

صحيـح	به	علـم	تنهـا	از	طریـق	رشـد	علمـی	ممکن	می	شـود.	

ضیاء موحد در گفتگو با مهر:

وظیفه منطق، رصد کردن سفسطه ها است/ از تعهدات فلسفه دور نشویم
علیرضا سمیعی
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ـــو گـفتــگـ

با  گذشته  سال  اسفندماه  قرآن  علوم  دانشنامه   
حرفه   نخبگان  و  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  حضور 
دانشنامه نگاری دینی در قم رونمایی شد. با توجه به 
در مسیر چاپ قرار گرفتن این اثر، با حجت االسالم و 
المسلمین اکبر زراعتیان مدیر علمی و فنی پژوهشکده 
دانشنامه نگاری دینی، گفتگویی پیرامون ابعاد مختلف 
علمی و محتوایی این اثر  انجام شده است که در ادامه 

خوانید؛ می 

ــنامه ای را  ــاالت دانش ــنامه ها و مق ــگاه دانش || جای
در بیــن آثــار علمــی تببیــن فرماییــد.

بدــون	شــک	مقــاالت	دانشــنامه	ای	بــه	عنــوان	مقــاالت	مرجــع	
دــر	ســده	اخيــر	جایــگاه	ویــژه	خودشــان	را	دارنــد	و	بــه	ســبب	
روش	هــای	نــو	و	بديعی	کــه	دــر	اینگونه	مقاالت	اســتفاده	شــده	
ــد.	 ــا	می	کن ــعه	پيد ــاالت	توس ــن	مق ــه	ای ــال	ب ــه	روز	اقب روز	ب
ســبک	نــگارش	ایــن	مقــاالت	ســبکی	جديــد	بودــه	و	دــر	عين	
ســادگی	بســيار	پرزحمــت	اســت.	محصولــی	کــه	از	ایــن	روش	
ــرای	اهــل	تحقيــق	 ــی	ارزشــمند	ب ــه	دســت	می	آیــد	محصول ب
بودــه	و	بــه	عنــوان	آثــاری	مرجــع	مــورد	اســتفاده	پژوهشــگران	

اســت.
ــه	خاطــر	جامعيــت	ایــن	مقــاالت،	آدرس	هــای	فراوانــی	کــه	 ب
دــر	ایــن	مقــاالت	مــورد	اســتناد	قــرار	گرفته	انــد	و	منابــع	اصيــل	
بســياری	کــه	مقــاالت	دانشــنامه	ای	از	ایــن	منابــع	بهــره	بردند،	
مقــاالت	دانشــنامه	ای	امــروزه	عهده	دــار	یک	انقالبــی	در	عرصه	
نــگارش	و	ارایــه	مطالب	هســتند	و	دــر	آینده	جایــگاه	ویــژه	ای	را	
بــه	خودشــان	اختصــاص	خواهنــد	دــاد	همچنانکــه	می	بينيم	در	
جاهــای	مختلــف	موسســات	گوناگــون	بــه	ایــن	ســمت	حرکت	
می	کننــد	کــه	آرمان	هــا	و	اهدــاف	علمــی	و	پژوهشــی	خودشــان	
را	دــر	قالــب	دانشــنامه	های	مختلــف	بــه	جامعــه	علمــی	ارائــه	

کننــد.

|| در ایــن بیــن دانشــنامه علــوم قــرآن دارای چــه 
جایگاهــی اســت؟

ــه	عنــوان	یــک	دانشــنامه	گســترده	 دانشــنامه	قــران	کریــم	ب
متعهــد	اســت	کــه	انعــکاس	جامــع	و	کاملــی	را	دــر	عرصه	هــای	
مختلــف	علمــی	از	ديدگاه	هــا	و	آرای	قرانــی	ارایــه	کنــد.	
دانشــنامه	علوم	قــرآن	فــاز	اول	از	کالن	دانشــنامه	قرآن	شناســی	
اســت	کــه	دــر	مرحلــه	توليــد	قــرار	گرفتــه	و	دوجلد	نخســت	آن	
آمادــه	چــاپ	و	رو	نمایــی	اســت	؛	دانشــنامه	قرآن	شناســی،	دارای	
ــش	 ــل	را	پوش ــزار	مدخ ــود	ه ــه	و	حد ــی	بود ــاختار	موضوع س
می	دهــد	کــه	دــر	ســه	بخــش	عمدــه		مباحــث	پيرامــون	قــرآن		
ــت	 ــی(	و	حکم ــرون	قرآن ــری	)د ــت	نظ ــی(،	حکم ــوم	قرآن )عل

ــود. ــری	می	ش ــی(	پی	گي ــرون	قرآن ــی	)د عمل
دانشــنامه	علــوم	قــرآن	حدــود	8۶	مدخــل	را	پوشــش	می	دهــد	
ــم	و	 ــی	فه ــناخت،	مبان ــون	قرآن	ش ــی	چ ــن	اصل ــل	عناوی و	ذی
تفســير،		تاریــخ	تقســير	و	ترجمــه،	قــرآن	و	علــوم،	تنظيــم	خواهد	
شــد؛	کــه	بخــش	قرآن	شــناخت	در	دــو	جلــد	و	34	مدخــل	آماده	
چــاپ	گرديدــه	و	بخش	هــای	بعدــی	نيــز	دــر	ســه	جلــد	آمادــه	
می	شــود	کــه	دــر	مجمــوع	دانشــنامه	علــوم	قــرآن	مشــتمل	بــر	

پنــج	مجلــد	خواهــد	شــد.

|| ضوابط کلی دانشنامه چگونه بوده است؟
ضوابــط	کلــی	ایــن	دانشــنامه	از	نظــر	محتــوا،	روش،	ســاختار	و	

نثــر	را	می	تــوان	دــر	برخــی	امــور	خالصــه	کــرد.	از	جملــه	اینکه	
دــر	ایــن	مقــاالت	مطالــب	بنياديــن	و	آرای	اصلــی	و	معتبــر،	بــا	
توجــه	به	آثــار	نگارش	شــده	دــر	علــوم	قــرآن	و	تفاســير،	گزارش	
ــيعه	و	 ــع	ش ــه	مناب ــه	ب ــر	مقال ــب	ه ــده	اند	و	مطال ــی	ش و	بررس
ــه،	کتاب	هــای	 ــه	کار	رفت اهل	ســنت	مســتند	شــده	اند؛	مآخــذ	ب
ــار	از	 ــر	دــر	موضــوع	خــود	و	برخورد ــل،	دســت	اول	و	معتب اصي

ارزش	اســتناد	هســتند.
از	ديگــر	ضوابــط	می	تــوان	بــه	پرهيــز	از	تســاهل	علمــی	
اشــاره	کــرد		در	دانشــنامه،	تنهــا	معيــار	پذیــرش،	ارزش	علمی	و	
	حتی	 اســتنادی	هر	نوشــتار	بودــه	اســت؛	ازایــن	رو	نویســندگانـ	
	بــه	جســتجو	و	کاوش	پرداخته	انــد	 دــر	مواضــع	بســيار	مشــهورـ	
تــا	مطالــب	را	صحيح	و	مســتند	گــزارش	کننــد	و	از	آوردــن	آنچه	

ــد. ــف	اســت	بپرهيزن ــا	ضعي بی	ســند	ی
همچنيــن	تــالش	شــده	اســت	از	بازگویــی	مطالــب	دــر	
ــار	 ــش	از	یک	ب ــب،	بي ــود	و	مطل ــز	ش ــق	پرهي ــای	هم	اف مقاله	ه
دــر	دانشــنامه	به	طــور	مبســوط	آوردــه	نشــود؛	ديگــر	ضابطــه	
ــه	اســت.	تاریخمندــی	 ــاالت	بود ــورد	توجــه	تاریخمندــی	مق م
بديــن	معنــی	اســت	کــه	دــر	ســرفصل	هــای	مختلــف	مقــاالت	
دانشــنامه	ای	شــروع	و	پایــان	بحــث	بــا	توجــه	بــه	آن	تطوراتــی	
اســت	کــه	ایــن	موضــوع	دــر	تاریــخ	علم	طــی	کردــه	اســت.	در	
ــه	 ــته	ها	ب ــته	اند،	نوش ــی	داش ــه	تاریخ ــه	صبغ ــی	ک مقاله	های
ترتيــب	ســير	تاریخــی	آمدــه	و	دــر	مقاله	هــای	ديگــر،	چينــش	
ــه	اســت. ــۀ	ســازمندی	و	منطــق	علمــی	بود ــر	پای ــب	ب مطال

|| ایــن دانشــنامه دارای چــه وجــوه تمایــزی 
ــت؟ ــابه اس ــار مش ــه آث ــبت ب نس

دــر	ایــن	دانشــنامه،	کوشــش	شــده	آرای	صاحب	نظــراِن	هرچند	

مخالــف	بــا	امانت	دــاری	گــزارش	شــده،	از	تعصبــات	مذهبــی	و	
قومــی	پرهيــز،	و	بــه	روش	منطقــی	و	علمی	بــه	آنها	پاســخ	داده	
ــی	 ــالش	شــده	اســت	روشــنگری		عقيدت ــان	ت شــود.	دراین	مي

نيــز	ضمــن	بيــان	حقایــق	علمــی،	تحقــق	یابــد.
ــه	 ــاری	از	حاشــيه	پردازی	بود ــد	نظــر	خودد از	ديگــر	اصــول	م
اســت.	دــر	هــر	مقاله،	کوشــش	بــر	آمدــن	مطالــب	مهــم	درباره	
موضــوع	و	پرهيــز	از	حاشــيه	روی	اســت؛	ازایــن	رو	دــر	گــزارش	
رویدادهــای	تاریخــی،	روایــات	و	...،	تنهــا	آنچــه	به	طورمســتقيم	

بــا	موضــوع	مقالــه	دــر	پيونــد	بودــه،	ذکر	شــده	اســت.
ــه	 ــورد	توج ــط	م ــر	ضواب ــتقيم	از	ديگ ــول	مس ــز	از	نقل	ق پرهي
می	باشــد	لــذا	دــر	دانشــنامه	از	آوردــن	نــص	آیــات	و	روایــات	و	
حتــی	ترجمــۀ	صریــح	آنهــا	خوددــاری	و	بــه	گــزارش	محتــوای	
کلــی	و	مفــاد	آن	بســنده	شــده	اســت؛		مگر	دــر	جایی	کــه	همان	
عبــارت	عربــی	آیــه	یــا	حديــث،	محــور	گفتگــوی	نوشــتار	بودــه	
و	دــر	القــای	مفاهيــم	و	براهيــن	نقــش	مســتقيم	داشــته	اســت؛	
ازایــن	رو	متــن	عربــی	برخــی	از	آیــات	قــرآن	کــه	مــورد	

ــت. ــده	اس ــر	ش ــه،	ذک ــرار	گرفت ــان	ق ــهاد	قرآن	پژوه استش
مســاله	ديگرگزیدــه	نویســی	اســت.	ایــن	امــر	همــراه	بــا		پرهيز	
از	نقــل	قــول	مســتقيم	و	حرکــت	بــر	محــور	مطالــب	اصلــی	و	
ــم	 ــه	حج ــد	ک ــد	ش ــب	خواه ــيه	پردازی	موج ــاب	از	حاش اجتن
ــول	و	 ــل	قب ــک	حجــم	قاب ــع	ی ــر	واق ــنامه	ای	د ــاالت	دانش مق
ــکلی	 ــه	ش ــنامه	ای	ب ــه	دانش ــر	مقال ــد.	اگ ــی	باش ــورد	اعتماد م
گســترده	نگارش	شــود	یک	مقالــه	20	صفحــه	ای	دانشــنامه	ای	
بــه	راحتــی	ایــن	ظرفيــت	را	دــارد	کــه	تبديــل	بــه	یــک	کتــاب	
200	صفحــه	ای	بشــود.	دــر	پایــان	اميدواریــم	بــا	لطــف	خداونــد	
ســبحان	کار	ارزشــمندی	ارایــه	شــده	و	مــورد	توجه	پژوهشــگران	

علــوم	اســالمی	قــرار	گرفتــه	باشــد.

حجت االسالم اکبر زراعتیان:

دانشنامه علوم قرآن، دارای ساختار موضوعی است
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ـــو گـفتــگـ

ــک	ُمقــرَّب	می	توانــد	 	معرفــت	خدــا	چيــزی	اســت	کــه	نــه	َملَ
آن	معرفــت	را	پيدــا	کنــد	و	نــه	رســول	ُمْرَســل؛	و	ایــن	از	بــرکات	
ــرای	اهــل	معرفــت	 بعثــت	اســت.	ایــن	قدــری	کــه	معرفــت	ب
ــه	 ــه	ب ــاب	خداســت	ک ــه	کت ــن	از	نازل حاصــل	شــده	اســت،	ای
وســيله	نــزول	بــر	قلــب	رســول	اهلل	کــه	آن	هــم	از	اســرار	بــزرگ	
اســت.	کيفيــت	وحــی	از	امــوری	اســت	کــه	غيــر	از	خــود	رســول	
خدــا	و	کســانی	کــه	دــر	خلوت	بــا	رســول	خدــا	بودنــد	یــا	اینکه	
از	او	الهــام	گرفته	انــد	کيفيــت	نــزول	وحــی	را	کســی	نمی	توانــد	
ــا	 ــد	ب بفهمــد؛	و	لهــذا	هــر	وقــت	خواســتند	معرفــی	هــم	بکنن
ــارک	و	 ــد،	چنانچــه	خدــای	تب ــان	مــا	عاميهــا	معرفــی	کردن زب
ــا	شــتر	معرفــی	 ــان	آن	بشــر	عامــی،	خودــش	را	ب ــا	زب تعالــی	ب
ــی	 ــن	معرف ــا	زمي ــد،	ب ــی	می	کن ــمان	معرف ــا	آس ــد،	ب می	کن
می	کنــد،	بــا	َخلـْـق	و	امثــال	اینهــا.	و	ایــن	بــرای	ایــن	اســت	کــه	
بيــان	قاصــر	اســت	از	اینکــه	آن	مطلبــی	کــه	هســت	ادا	بشــود	و	
تــا	آن	حدــی	کــه	بيــان	می	توانســته	ادــا	کنــد	قــرآن	ادــا	کردــه	
اســت،	و	هيــچ	کتــاب	معرفتــی	ادــا	نکرده	اســت،	آنهایی	کــه	ادا	

کردنــد	بــه	تبــع	قــرآن	ادــا	کردند.
ــد.	و	 ــی	االب ــود	ال ــته	ب ــۀ	اهلل	بس ــاب	معرف ــود،	ب ــرآن	نب ــر	ق اگ
آن	فلســفه	یونانــی	یــک	بــاب	ديگــری	اســت	کــه	دــر	محــل	
ــتدالل	 ــا	اس ــه،	ب ــرای	اینک ــت؛	ب ــد	اس ــيار	ارجمن ــش	بس خود
اثبــات	می	کنــد،	نــه	معرفــت	حاصــل	می	شــود،	بــا	دليــل	اثبــات	
می	شــود	وجــود	خدــای	تبــارک	و	تعالــی.	معرفــت	غيــر	اثبــات	
وجــود	اســت.	و	قــرآن	آمدــه	اســت	کــه	هــم	اثبــات	بکنــد	بــه	
همــان	طریقه	هــای	متعــارف	و	طریقه	هــای	بلکــه	گاهــی	
نازلتــر	از	او	و	هــم	پردــه	ديگــرش	عرفــان	قــرآن	اســت	کــه	او	
را	هميــن	مقدــارش	هــم	کــه	دــر	قــرآن	اســت	دــر	هيــچ	کتابی	
ــه	متحــول	 ــی	اســالمی	ک ــب	عرفان ــر	کت ــی	د ــد،	حت نمی	یابي
شــده	اســت	و	بــا	عرفــان	قبــل	االســالم	بســيار	فــرق	دــارد،	باز	
تعبيــرات	قــرآن	غيــر	آنــی	اســت	کــه	آنهــا	دارنــد.	یــک	نحــوه	
ديگــری	هســت،	یــک	لطایف	ديگــری	در	قــرآن	هســت	و	اینها	
هــم	از	بــرکات	بعثت	اســت.	و	بــرکات	بعثــت	آن	مقدــاری	که	در	
معنویــات	هســت	آن	قدر	دــر	ماديــات	ظاهر)صحيفه	امــام،	جلد	

1۷،	ص	433(
حجــت	االســالم	والمســلمين	علــی	نصيــری،	رئيــس	مؤسســه	
معــارف	وحــی	و	خــرد	دــر	مــورد	نقــش	قــرآن	دــر	معرفــۀ	اهلل	
ــی	از	 ــت:	یک ــرآن	گف ــارف	ق ــی	مع ــه		بيکرانگ ــاره	ب ــا	اش ب
ــا	 ــری	پيام	ه ــان	ناپذی ــرآن،	پای ــگفت	انگيز	ق ــای	ش ویژگی	ه
ــار	 ــر	کن ــرآن	د ــه	ق ــا	ک ــن	معن ــه	ای ــت؛	ب ــای	آن	اس و	آموزه	ه
انعــکاس	علــوم	و	دانش	هــای	مختلــف	و	بهــره	مندــی	از	
ظاهــری	زیبــا،	از	چنــان	درون	مایــه	عميــق	و	ژرفــی	برخوردــار	
پایــان	 آموزه	هــای	آن	 اســت	کــه	هيــچ	گاه	معــارف	و	

نمی	پذیــرد.
وی	افــزود:	ایــن	دــر	حالــی	اســت	کــه	آثــار	بشــری	هــر	اندــازه	
کــه	عميــق	و	نغز	باشــند	پــس	از	مدتی	تفکــر	و	درنگریســتن	در	
ــار	ژرف	 ــد.	مــا	آث آن،	اســرار	آن	کشــف	شــده	و	پایــان	می	پذیرن
فلســفی	و	عرفانــی	همچــون	شــفا	و	اشــارات	ابــن	ســينا،	اســفار	
صدرالمتالهيــن،	تجریــد	االعتقــاد	خواجــه	نصيرالديــن	طوســی،	
فصــوص	الحکــم	ابــن	عربــی	را	آزموده	ایــم	کــه	بــا	ارایــه	یــک	
یــا	دــو	شــرح	حرف	هــای	گفتنــی	آنهــا	پایــان	پذیرفتــه	و	ديگــر	
ــای	 ــه	پ ــه	عمــری	را	ب ــه	حاضــر	نيســت	ک ــش	وری	فرزان اندي
شــرح	و	تبييــن	و	ژرف	کاوی	مجدــد	دــر	آنهــا	صــرف	کنــد،	زیــرا	
بــه	خوبــی	می	دانــد	کــه	ایــن	کتاب	هــا	اگــر	دریــا	باشــند	دــّر	و	

جواهــر	آنهــا	اســتخراج	شــده	اســت.
ــان	کــرد:	امــا	قــرآن	از	 ایــن	محقــق	و	نویســنده	کشــورمان	بي
ایــن	جهــت	کتــاب	اســتثنایی	اســت،	زیــرا	اینــک	بــا	احتســاب	
آغــاز	تفســير	یعنی	همزمــان	بــا	نــزول	آیــات	و	از	دــوران	پيامبر،	
بایــد	گســتره	تاریخــی	تفاســير	را	پانزده	ســده	دانســت.	دــر	این	
ــوب	 ــّون	و	مکت ــير	مد ــور	تفاس ــه	از	ظه ــی	ک ــاليان	متماد س
ــنی	 ــيعه	و	س ــوی	ش ــيری	از	س ــر	تفس ــزاران	اث ــذرد	ه می	گ
ــا	عطــف	توجــه	بــه	بخشــی	 بــر	مجموعــه	آیــات	و	ســور	یــا	ب
ــا	تفســير	موضوعــی	 ــه	صــورت	تفســير	ترتيبــی	ی از	قــرآن	و	ب

ــه	اســت. ــن	یافت تدوی
نصيــری	تصریــح	کــرد:	از	ســویی	ديگــر،	در	نگریســتن	دــر	این	
تفاســير	نشــان	می	دهــد	کــه	هــر	یــک	بــه	کشــف	و	اســتخراج	

ــا	ایــن	حــال	 بخشــی	از	گنج	هــای	قــرآن	نایــل	آمده	انــد،	امــا	ب
هــر	قرآن	شــناس	و	قــرآن	آشــنایی	می	دانــد	کــه	هنــوز	
بســياری	از	اســرار	و	پيام	هــای	ایــن	کتــاب	آســمانی	ناگشــوده	
ــه	 ــان	باشــد	ک ــر	ســخن	معصــوم	چن ــاری،	اگ ــه	اســت.	ب ماند
تنهــا	فرشــته	ای	مقــّرب	یــا	پيامبــری	مرســل	یــا	بندــه	ای	کــه	
ــن	آن	را	داشــه	باشــد،	 ــاب	برتافت ــه،	ت ــد	قلبــش	را	آزمود خداون

ــد	روشــن	اســت. ــف	ســخن	خداون تکلي
ایــن	اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	گفــت:	شــاید	آنجــا	کــه	خداونــد	
قــرآن	را	کتــاب	مکنــون	و	سربســته	ای	دانســته	کــه	تنهــا	پاکان	
و	پــاک	نهادــان	بدــان	راه	دارنــد،		اشــاره	بــه	هميــن	نکتــه	دــارد	
کــه	آیــات	قــرآن	بســان	صدف	هــای	پــر	دــّر	و	مرجانــی	اســت	
کــه	بــه	ایــن	زودــی	بــرای	هــر	کــس	گشــوده	نخواهــد	شــد.	
ــاد	 ــی	ی ــر	مختلف ــا	تعابي ــات	ب ــر	روای ــرآن	د ــری	ق ــان	ناپذی پای
ــرآن	را	 ــر)ع(	ق ــرت	امي ــه	حض ــوان	نمون ــه	عن ــت	ب ــده	اس ش
ــه	 ــر	توصيــف	کردــه	اســت:	»بحــر	ال	ینزف ــی	پایان	ناپذی دریای

ــا	الماتحــون« ــون	ال	ینضبه المســتنزفون	و	عي
وی	افــزود:	امــام	دــر	جایــی	ديگــر	اعالم	داشــته	که	شــگفتی	ها	
و	شــگفت	آفرینی	های	قــرآن	هرگــز	پایــان	نمی	پذیــرد:	»ال	
تفنــی	عجائبــه	و	ال	تنقضــی	غرائبــه«		چنــان	کــه	امــام	معتقــد	
اســت	خداونــد	قــرآن	را	چنــان	ژرف	و	پرمعنــا	نــازل	کردــه	کــه	
آن	را	مایــه	ســيرابی	انديشــه	های	انديشــه	وران	قرار	داده	اســت:	

»جعلــه	ریــا	لعطــش	العلمــاء«
نصيــری	بــا	بيــان	اینکــه	امــام	صادــق)ع(	دــر	پاســخ	بــه	ایــن	
پرســش	کــه	چگونــه	بــا	ایــن	همــه	بحــث	و	گفتگــو	بــه	جــای	
ــه	 ــرآن	افزود ــی	ق ــراوت	و	تازگ ــر	ط ــودگی،	ب ــی	و	فرس کهنگ
می	شــود،	گفــت:	ليشــان	فرمــود:	زیــرا	خداونــد	آن	را	کتابــی	فــرا	
زمانــی	و	فــرا	قومــی	قــرار	داد	کــه	دــر	تمــام	زمان	هــا	و	مکان	ها	
و	بــرای	هــر	ملتــی	گفتــار	و	پيامــی		تــر	و	تــازه	را	دــر	پــی	دــارد.	
ــرآن	را	 ــای	ق ــارف	و	آموزه	ه ــری	مع ــان	ناپذی ــد	پای ــون	تردي بد
ــرآن	 ــرد	ق ــه	ف ــر	ب ــای	منحص ــه	ویژگی	ه ــی	از	جمل ــد	ناش بای
دانســت	کــه	آن	را	از	ســایر	کتــب	بشــری	و	زمينــی	از	هــر	جهت	

ــازد. ــا	می	س جد

حجت االسالم علی نصیری:
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ـــو گـفتــگـ

اخیرا کتاب مولفه های نرم در تالقی فرهنگ و اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی( نوشته عادل پیغامی  )داللتهایی برای 
ستاد  و  ایران  معاصر  تاریخ  مطالعات  موسسه  توسط 
همایش ملی اقتصاد مقاومتی با مشارکت موسسه نشر 
شهر به چاپ رسیده است. در این کتاب سعی شده تا 
تعامالت دوسویه فرهنگ و اقتصاد که فهرستی از مولفه 
های نرم در دستیابی به اقتصاد مقاومتی و زمینه های 
ضروری تحقق آن را به تصویر می کشند، مورد بحث و 

شود. واقع  اشاره 
نویسنده در مقدمه کتاب به تعامالت دوسویه فرهنگ و 
اقتصاد توجه داشته و آنها را تعریف کرده است. وی بعد 
از تعریف اقتصاد فرهنگ، زمینه های فرهنگی اقتصاد، 
اقتصاد فرهنگی، و فرهنگ اقتصادی آورده است: نظام 
نهادها،  شامل  آن  اجزا  و  ها  مولفه  جمیع  با  اقتصادی 
متغیرها، عامالن و بازیگران بسترهای تعاملی اقتصادی با 
نظام فرهنگی و جمیع  مولفه ها و اجزا آن، روابطی دو سویه 
دارد. گاه این نظام فرهنگی است که خادم نظام اقتصادی 
و ضامن موفقیت و کارآمدی آن است و گاه این نظام 
فرهنگی است که مخدوم نظام اقتصادی و جمیع عناصر 
آن قرار گیرد. در گفتگو با دکتر عادل پیغامی، معاون 
پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع( به بررسی دیدگاه های 
وی در این کتاب پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی 

. ست شما

ــا اقتصــاد  || چــه پیونــدی میــان فرهنــگ و تاریــخ ب
وجــود دارد؟ بــا توجــه بــه کتــاب »مولفه هــای نــرم در 
تالقــی فرهنــگ و اقتصــاد )داللتهایــی بــرای اقتصــاد 
مقاومتــی(،« نــگاه جدیــدی بــه ایــن مســألهـ  رابطــه 
ــان  ــد، اقتصاددان ــخـ  داری ــگ و تاری ــاد و فرهن اقتص
معمــوال نــگاه صــرف اقتصــادی دارنــد و حتــی پیونــد 
ــه  ــت، چ ــؤال اس ــر س ــاد زی ــی و اقتص ــوم سیاس عل

برســد بــه مســائلی ماننــد فرهنــگ و تاریــخ؟
جــان	اســتورات	ميــل،	اقتصاددانــان	بــزرگ	انگليســی	کــه	
بســياری	ها	از	کارشناســان	حتــی	او	را	پدــر	اقتصــاد	توســعه	
می	داننــد،	جملــه	معروفــی	دــارد	کــه	می	گویــد:	»کســانی	کــه	جــز	
ــه	 ــن	جمل ــد.«	ای ــد،	اقتصــاد	را	هــم	نمــی	دانن اقتصــاد	نمــی	دانن
ــته	ای	و	 ــن	رش ــات	بي ــه	مطالع ــت	ک ــی	اس ــه	اهميت ــان	دهند نش
چندرشــته	ای	بــرای	اهالــی	علــوم	انســانی	دــارد	کــه	اقتصــاد	از	این	
مجموعــه	محســوب	مــی	شــوند،	یعنــی	بــه	تعبيــر	جــان	اســتوارت	
ــد	دانــش	اقتصــاد	و	 ــد	ولــی	پيون ميــل	اگــر	کســی	اقتصــاد	را	بدان
ــی	و	 ــی،	فرهنگ ــی،	حقوق ــائل	سياس ــا	مس ــی	ب ــائل	اقتصاد مس
تاریخــی	را	ندانــد	و	دنبــال	نکنــد	نمی	توانــد	از	عهدــه	فهــم	اقتصــاد	
ــد	 ــی	کــه	بای ــام	حــل	مســئله	و	نســخه	های ــر	مق ــا	د ــد	ی ــر	بيای ب

ــد. ــل	کن ــر	عم ــد،	مؤث بپيچي
از	ایــن	منظــر	طبيعتــا	بندــه	دــر	تحقيقــات	و	آثــارم	ســعی	کردــم	
مطالعــات	بيــن	رشــته	ای	و	تلفيقی	و	چنــد	رشــته	ای	اقتصاد	و	ســایر	

علــوم	را	مــورد	توجــه	قــرار	دهــم.
طبيعتــا	دــر	بيــن	مباحثــی	ماننــد	حــوزه	سياســت،	حــوزه	اجتمــاع،	
ــه	فرهنــگ	از	اهميــت	خاصــی	برخوردــار	 ــخ	و	...،	مقول حــوزه	تاری
اســت،	بــه	دليــل	اینکــه	تمــام	عرصــه	هــای	سياســی،	اجتماعــی،	
اقتصادــی	و	...	دــر	ظــرف	فرهنــگ	بــه	نوعــی	هویــت	خــود	را	پيدــا	
مــی	کننــد.	اساســا	اقتصــاد	بــا	فرهنگــی	کــه	منبعــث	از	آن	اســت،	
هویــت	پيدــا	می	کنــد	و	بــه	اصطالح	شناســنامه	دــار	و	معنادــار	می	
شــود.	اینجاســت	کــه	همــان	طــور	کــه	شــما	گفتيــد	گاهــی	اوقات	
بيــن	کشــورها	دــر	نظــام	اقتصادــی	تفــاوت	وجــود	دــارد،	اقتصــاد	

فرانســه	غيــر	از	اقتصــاد	انگليــس	اســت،	چنانچــه	فرهنــگ	حــوزه	
کار،	فرهنــگ	حــوزه	پــس	اندــاز	و	ســرمایه	گــذاری،	فرهنــگ	حوزه	
مصــرف،	فرهنــگ	حقوقــی	و	فرهنــگ	تعامــالت	بيــن	بازیگــران	و	
ــز	 ــا	هــم	متمای ــان	مختلــف	اقتصــاد	ایــن	کشــورها	ب نقــش	آفرین
اســت.	از	ایــن	جهــت	بــه	نظــر	می	رســد	دــر	مباحــث	حــوزه	اقتصاد	
ایــران	بایــد	تعامــالت	بيــن	حــوزه	فرهنــگ	و	اقتصــاد	را	بــه	نحــو	

کامــل	و	الزم	ببينيــم.
مــن	در	ایــن	کتــاب	ســعی	کردــم	تعامــالت	دوســویه	بيــن	اقتصاد	
و	فرهنــگ	را	از	چنــد	منظــر	مــورد	توجــه	قــرار	دهــم؛	ابتدــا	از	منظر	
حــوزه	اقتصــاد	فرهنــگ،	دــوم	از	منظــر	حــوزه	اقتصــاد	فرهنگــی	و	
ســوم	از	منظــر	حــوزه	فرهنــگ	اقتصادــی.	ما	دــر	اقتصــاد	فرهنگ،	
دــر	پــی	ایــن	هســتيم	کــه	نظــام	فرهنــگ	و	نظــام	توليــد	کاالهای	
فرهنگــی،	محصــوالت	فرهنگــی،	خدمــات	فرهنگی	و	نظــام	توزیع	
آنهــا	و	تخصيــص	بهينــه	منابــع	به	حــوزه	فرهنــگ	و	حــوزه	بــازار	و	
قيمــت	گــذاری	و	ارزشــگذاری	دــر	حــوزه	فرهنــگ	را	بــه	نوعــی	بــا	

چارچوبهــای	دانــش	اقتصــاد	مــورد	بررســی	قــرار	دهيــم.
دــر	بخــش	اقتصــاد	فرهنگــی،	اساســا	فرهنــگ	بــه	مثابــه	موتــور	
ــرای	 ــل	ب ــه	اصي ــاختار	و	زمين ــه	س ــه	مثاب ــگ	ب ــعه،	فرهن توس
پيشــرفت	اقتصادــی	و	حــل	مســائل	اقتصادــی	مــورد	توجــه	واقــع	
ــان،	 ــگ	بني ــاد	فرهن ــی،	اقتص ــاد	فرهنگ ــه	اقتص ــده	و	از	آن	ب ش
اقتصــاد	فرهنــگ	پایــه	تعبيــر	کرديــم	و	دــر	شــق	ســوم	بــه	مقولــه	
ــاحت	 ــر	س ــل	ه ــم	مث ــم.	اقتصــاد	ه ــی	پرداختي ــگ	اقتصاد فرهن
ــه	 ــد	ب ديگــری	از	بشــر،	خودــش	واجــد	فرهنگــی	اســت	و	نيازمن
عرصــه	فرهنــگ،	هنــر	و	رســانه	و	ارتباطــات	اســت	کــه	بندــه	دــر	
آن	مقولــه	مثــال	بحثهــای	فرهنگی	اقتصــاد	مقاومتــی	را	بــه	عنوان	
نمونــه	ای	از	بحثهایــی	کــه	امــروزه	دــر	حــوزه	اقتصــاد	ایــران	بــه	
عنــوان	نســخه	راهبردــی	جامــع	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت،	

مــورد	توجــه	قــرار	دادم.

ــم  ــگ ه ــت و فرهن ــاوت اس ــخ متف ــا از تاری || روایته
متغیــر اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه فضــای ایــران 
ــه  ــد، چگون ــی کنن ــی م ــف زندگ ــای مختل ــه قومه ک
ــخن  ــالمی س ــیـ  اس ــگ ایران ــوان از فرهن ــی ت م

ــرد؟ ــی ک ــاد بررس ــا اقتص ــا را ب ــه آنه ــت و رابط گف
هــر	چنــد	فرهنــگ	مناطــق،	حتــی	فرهنــگ	کشــور	چنــد	فرهنگی	
ــز	از	همــه	هســت	و	طبيعــت	 ــران	متمای ــد	ای ــد	قوميتــی	مانن و	چن
اقتصادهــای	منطقــه	ای	نيــز	هميــن	مســأله	را	اقتضــاء	مــی	کنــد،	

طبيعتــا	اگــر	بندــه	بخواهم	دــر	حــوزه	اقتصاد	منطقــه	ای	در	کشــور	
ــف	 ــد	و	مختل ــای	متعد ــای	اقتصاده ــد	فرهنگه ــوم،	بای ــق	ش موف
ــم.	 ــاد	را	ببين ــوزه	اقتص ــا	ح ــا	ب ــه	آنه ــم	و	رابط ــورم	را	بشناس کش
هــر	چنــد	کــه	الیــه	مشــترکی	از	حــوزه	فرهنــگ	داریــم	کــه	بنــام	
ــی	 ــم،	ول ــام	ببری ــم	از	آن	ن ــی	تواني ــی	م ــالمی	ایران ــگ	اس فرهن
ــا	فرهنــگ	مناطــق،	فرهنــگ	بومهــا	و	اقــوام	مختلــف	دــر	 طبيعت
اقتصــاد	تأثيرگــذار	اســت.	ناديدــه	گرفتــن	اقتصــاد	ایــن	فرهنگهــا	
باعــث	مــی	شــود	کــه	گاهــی	دــر	اســتانهای	مــرزی	و	بــه	تعبيــری	
دــر	پيرامــون،	)خــارج	از	مرکــز	و	پایتخــت(	ناظــر	و	شــاهد	نوعــی	از	
هــم	گســيختگی	اقتصــاد	منطقــه	ای	و	چرخــه	توليــد	ارزش	آنهــا	

هســتيم.

ــتر  ــه و بس ــب و زمین ــان موج ــگ ایرانی ــا فرهن || آی
توســعه، رشــد یــا اقتصــاد مثبــت و خــوب را فراهــم 

ــا برعکــس؟ ــد ی مــی کن
فرهنــگ	ایرانــی،	کل	تعریــف	شــده	ای	نيســت	کــه	بتوانــم	بگویــم	
ــود	 ــا	قضــاوت	ش ــود	ت ــت	بررســی	ش ــد	و	ثاب ــه	واح ــن	مجموع ای
آیــا	ایــن	مجموعــه	ثابــت	موجبــات	رشــد	و	پيشــرفت	اقتصادــی	را	
ــا	اقتصــاد	برقــرار	مــی	کنــد	 فراهــم	مــی	کنــد	و	تعامــل	مثبتــی	ب
یــا	نــه،	جــزء	موانــع	و	مقتضيــات	منفــی	آن	محســوب	مــی	شــود.
ــاط	تاریخــی،	 ــه	ای	اســت	از	نق ــی	مجموع ــگ	ایران ــا	فرهن طبيعت
ــت	و	اســالميت	و	 ــخ	از	ایراني ــول	تاری ــر	ط ــه	د ــاد	یافت ــاط	امتد نق
نقاطــی	از	تجــارب	و	مراودــات	تاریخــی	معاصــری	کــه	چــه	بســا	با	
کشــورهای	منطقــه	داشــتيم،	یــا	دــر	گذشــته	بــا	جریانــات	مختلف	
پيدــا	کرديــم.	بخشــهایی	از	اقتصــاد	مــا	بــه	تعبيــر	شــهيد	مطهــری	
از	حملــه	مغــول	در	عرصــه	عدالــت	متأثر	اســت.	در	مراودــات	جديد	
در	ســبک	زندگــی،	در	نظــام	توليــد،	شــيوه	بــازار،	شــيوه	تخصيص	
منابــع	گاهــی	وقتهــا	از	نظامهــای	غربــی	یــا	شــرقی	متأثــر	بودــه	

اســت.
فرهنــگ	ایرانــی	بــا	چنيــن	تکثــری	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد،	
امــا	دــر	یــک	نــگاه	کلــی	اگــر	بخواهــم	بــه	ایــن	ســؤال	بــا	دقــت	
ــی	اســالمی	 ــگ	ایران ــم	فرهن ــد	بگوی ــم،	بای ــخ	ده بيشــتری	پاس
مــا	ابعــاد	بســيار	خــوب	و	همســوئی	بــرای	ســاختن	یــک	اقتصــاد	
پيشــرفته	و	پویــا	دــارد؛	هــم	دــر	ابعــاد	و	مبانی	اســالمی	که	دــر	این	
فرهنــگ	مســتتر	اســت	هــم	دــر	بعــد	فرهنــگ	ایرانــی،	امــا	شــاهد	
خردــه	فرهنگهــای	معارضــی	هــم	هســتيم،	گاهــی	وقتهــا	ضــرب	
ــه	کار	و	تــالش	و	...	را	نکوهــش	مــی	 ــه	نوعــی	هــر	گون المثلــی	ب

عادل پیغامی در گفتگو با مهر:

اقتصاددان نمی تواند نسبت به فرهنگ بی توجه باشد
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ـــو گـفتــگـ

کننــد	و	مــی	خواهــد	جلــوی	آن	را	بگيــرد.
نگاهــی	کــه	مــا	بــه	ســرمایه	داریــم،	فرهنــگ	معارضــی	کــه	هــر	
ــه	انباشــت	ســرمایه	را	منفــی	مــی	انــگارد	و	حتــی	بــه	نوعــی	 گون
هماننــد	دزدــی	مــی	دانــد،	طبيعتــا	مخالــف	بــا	مســئله	توســعه	و	
ــه	 پيشــرفت	و	رشــد	اقتصادــی	محســوب	مــی	شــود.	بازگشــت	ب
آن	فرهنــگ	اصيــل	ایرانــی	اســالمی	طبيعتــا	ازجملــه	پــروژه	هــا	و	
پروســه	هایــی	اســت	کــه	دــر	بازســازی	نویــن	اقتصــاد	ایــران	بایــد	

ــود. ــه	ش ــی	گرفت جد
دــر	طــول	تاریخ	معاصر؛	بــازار	ایــران،	اقتصــاد	ایــران،	توليدکنندگان	
ــی	از	 ــنامه	و	تعریف ــان،	شناس ــل	خودش ــت	اصي ــر	هوی ــران	د ای
خودشــان	داشــته	انــد.	کنشــگران	اقتصادی	ایرانــی	در	طــول	تاریخ	
مخصوصــا	دــر	دــوره	قبــل	از	قاجار	شــاهد	نوعــی	انســجام	و	هویت	
دــر	مســائل	اقتصادــی	ایــران	هســتيم،	امــا	بعــد	از	دــوره	قاجــار	و	
مشــخصا	در	دــوران	پهلــوی	و	ادامه	اش،	گاهــی	وقتها	دچــار	نوعی	
از	کژتابی	هــا	و	رفتارهــای	ســوء	دــر	اقتصــاد	شــديم،	کــه	مســير	را	

بــرای	پيشــرفت	کشــور	ســنگالخ	کردــه	اســت.	ا
از	ایــن	جهــت	اقتصاددــان	نمــی	توانــد	نســبت	بــه	مقولــه	فرهنگ	
ــر	 ــوب	د ــگ	مطل ــر	و	بازســازی	فرهن ــگ	و	تکثي ــش	فرهن و	پاالی
ــا	دچــار	 ــی	توجــه	باشــد،	فرهنــگ	مصرفــی	م عرصــه	اقتصــاد	ب
نوعــی	اعوجــاج	و	مشــکالتی	شــده	اســت؛	فرهنــگ	پــس	اندــاز،	
فرهنــگ	کار	و	...	؛	فهرســتی	از	فرهنگهــای	مضــاف	هســتند	که	در	
عرصــه	اقتصــاد	بایــد	نســبت	بــه	آنهــا	توجــه	الزم	را	مبــذول	داریم.

|| پیشــینه مطالعــات شــما را بایــد در مطالعــات 
ــگ پروتســتانی توجــه  ــه فرهن ــد ک ــر دی ماکــس وب
ــد و  ــی کن ــی م ــف را بررس ــان مختل ــد. ادی ــی کن م
آنهــا را نســبت بــه توســعه و پیشــرفت مــی ســنجد 
ــعه و  ــاد توس ــا اقتص ــن ب ــدام دی ــد ک ــن کن ــا تعیی ت
صنعتــی هماهنگــی و همســانی دارد. دیــن اســالم بــا 

ــی دارد؟ ــه ارتباط ــرفت چ ــعه و پیش ــاد توس اقتص
متــون	اصلی	دينــی،	مشــخصا	آن	بخــش	از	متون	مقدــس	تحریف	
نشــده	ای	کــه	امــروز	دــر	دســت	بشــر	و	منحصر	دــر	قرآن	اســت	و	
مــا	بــه	آن	اعتقــاد	و	ایمــان	داریــم،	طــی	عبارتهایــی	بــه	ما	گوشــزد	
مــی	کنــد	کــه	نمــی	تــوان	از	آنهــا	بــه	راحتــی	گذشــت،	بــه	طــور	
مثــال	حتــی	اگــر	مســلمان	هــم	نباشــيم،	متــن	تاریخــی	و	ســنگ	
نوشــته	ای	دــر	گوشــه	ای	از	دنيــا	پيدــا	شــود	که	دــر	آن	آمده	باشــد	
کــه	ایــن	فرمــول	اقتصادــی	را	اجــرا	کرديــم	و	بــه	رشــد	و	پيشــرفت	
باالیــی	دســت	یافتيــم،	روحيــه	حقيقــت	جویــی	پژوهشــگر	اقتضاء	
مــی	کنــد	کــه	ببينــد	دــر	ایــن	ســنگ	نوشــته	چــه	چيــزی	نوشــته	
شــده	و	راهــکار	اقتصادــی	ایــن	قــوم	تاریخــی	چــه	بودــه	اســت؟

حتــی	اگــر	قــرآن	را	بــه	مثابــه	متــن	تاریخــی	ببينيــم	نــه	بــه	مثابــه	
متنــی	کــه	خداونــد	متعــال	نــازل	فرمودــه	ایــن	حداقل	کنجــکاوی	
را	خواهيم	داشــت.	در	قــرآن	خداوند	مــی	فرماید:	»َولـَـْو	أَنَُّهــْم	أََقاُموا	

التَّــْوَراَة	َواْلِنِْجيــَل	َوَمــا	أُنـْـِزَل	إِلَْيِهــْم	ِمــْن	َربِِّهْم	َلََکُلــوا	ِمــْن	َفْوِقِهْم	
ــٌۀ	ُمْقَتِصَدــٌۀ	َوَکثِيــٌر	ِمْنُهــْم	َســاَء	َمــا	 َوِمــْن	تَْحــِت	أَْرُجلِِهــْم	ِمْنُهــْم	أُمَّ
ــيحيان	و	 ــان،	مس ــاب	)یهودي ــل	کت ــر	اه ــه/۶0(	اگ َیْعَمُلوَن«)مائد
مســلمانها(	بــه	کتــاب	خــود	عمل	مــی	کردنــد،	از	بــاالی	ســر	و	زیر	
پایشــان	مــی	خوردنــد؛	)ایــن	یعنــی	رونــق	اقتصادــی(،	بعــد	مــی	
فرمایــد:	بعضــی	از	اینهــا	امــت	مقتصده	خوب	هســتند،	بيشترشــان	

بــد	عمــل	مــی	کننــد.
ــا	 ــه	م ــرآن	ب ــه	ق ــو«	اســت	ک ــگاه	کي ــی	»پ	آن ــه	نوع ــن	جمل ای
گوشــزد	مــی	کنــد،	مــی	گویــد:	آن	تعاليمــی	کــه	ديــن	آوردــه،	بــه	
نوعــی	ضامــن	و	تضميــن	کنندــه	پيشــرفت	مادــی	شــما	دــر	ایــن	
دنيــا	هم	هســت.	رفــاه	اقتصادی	شــما	دــر	این	دنيــا	را	هــم	تضمين	
ــت	 ــن	جه ــت.	از	ای ــی	اس ــکام	دين ــی	اح ــن	ویژگ ــد	و	ای ــی	کن م
فرهنــگ	دينــی	اساســا	معــارض	بــا	فرهنــگ	توســعه	نمــی	توانــد	
باشــد،	ولــی	فرهنگ	ديــن	دــاری	برخــی	معارض	با	توســعه	اســت.	
ــعه	 ــا	پيشــرفت	و	توس ــده	ب ــه	از	اســالم	ش ــيری	ک ــی	از	تفاس برخ

ــف	هســتند. مخال

|| اشـاره داشـتید به ضرب المثل و فرهنگ خـاص و ...؛ 
نوعی زهدگرایـی و دنیاگریزی که در فرهنـگ ایرانی و 
ایرانـی های مسـلمان وجـود دارد. این فرهنـگ ها چه 

تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشـته اسـت؟
متأســفانه	دــر	دــوره	هایــی	از	تاریــخ	فرهنــگ	اســالمی	ایرانيــان	و	
برخــی	ديگــر	از	اقــوام	مســلمان،	رویکردــی	از	دنياگریــزی	و	
ــوال	 ــه	معم ــات	متصوف ــت.	جریان ــه	اس ــکل	گرفت ــت	ش رهباني
تفســيری	از	ديــن	را	دنبــال	کردنــد	کــه	بــه	نوعــی	بــا	دنياگریــزی	
همــراه	بودــه	اســت.	تفاســيری	کــه	از	ديــن	داشــتند،	نگاهــی	کــه	
ديــن	بــه	دنيــا	دــارد	بــه	عنــوان	گــذرگاه،	ابــزار	و	امانتــی	کــه	خدــا	
بــه	انســان	دادــه	بــرای	اجــرای	مأموریتــی	و	طبيعتــا	اصالتــی	برای	
آن	قائــل	نشــده	اســت	امــا	ایــن	را	تفســير	کردــن	بــه	دنياگریــزی،	

ــه	اســت. ــی	بود ــی	و	حديث ــی	قرآن ــون	اصل ــف	مت مخال
ــر	اســالم	 ــالِم:	د ــی	الِس ــَۀ	ِف ــد:	»ال	َرْهبانَِيّ ــر)ص(	می	فرمای پيامب
رهبانيــت	وجــود	ندــارد.«	جریــان	متصوفــه	گاهــی	وقتهــا	خودــش	
را	بــه	عنــوان	ديــن	و	دين	دــاری	بــر	اذهان	و	ســبک	زندگــی	مردم	
ــاز	کردــه	اســت	و	نتيجــه	اش	هــم	آن	شــده	اســت	کــه	گاهــی	 ب
ــن	دــاری	و	 ــن	و	دي ــام	دي ــم	برخــی	بن وقتهــا	االن	هــم	مــی	بيني
ــا	و	زهــد	را	مطــرح	 ــز	از	دني ــه	اســم	اســالم	رویکــرد	گری برخــی	ب

مــی	کننــد.
متأســفانه	ایــن	خردــه	فرهنگهــای	معــارض	گاهــی	وقتهــا	تأثيــر	
منفــی	خــود	را	دــر	حيــات	اقتصادــی	کشــور	و	پویایــی	آن	گذاشــته	
اســت.	اینجاســت	کــه	مــی	بينيــم	کســانی	مثــل	شــهيد	مطهــری،	
عالمــه	طباطبایــی،	امــام	موســی	صدــر،	شــهيد	صدــر	بــر	نوزایــی	
انديشــه	اقتصادــی	اســالمی	تأکيــد	داشــتند	و	ســعی	کردنــد	ایــن	
تعاریــف	را	بــه	نحــو	درســتی	تصحيــح	کننــد،	مثــال	بــه	ما	گوشــزد	

کردنــد	زهــد،	عدــم	اســتفاده	از	دنيا	نيســت،	زهــد	اســتفاده	صحيح	
از	دنيــا	اســت.	دــر	اســالم	و	نــگاه	عرفــان	اســالمی	اصيــل	و	نــگاه	
انديشــه	اســالمی	اصيــل	بــا	اســتفاده	از	دنيــا	و	عمــران	و	آبادانــی	

ایجــاد	کردــن	دــر	دنيــا	مخالف	نيســت.
ــرا	رســيد	و	لحظــه	 ــو	ف ــد:	اگــر	مــرگ	ت ــر)ص(	مــی	فرماین پيغمب
ــود،	 ــو	ب ــی	دــر	دســت	ت ــو	دــر	ایــن	دنياســت	و	نهال آخــر	عمــر	ت
ســعی	کــن	ایــن	نهــال	را	قبــل	از	رفتــن	از	ایــن	دنيــا،	بــکاری.	ایــن	
نــگاه	بــه	عمــران	و	آبادانــی	بــرای	خدمــت	بــه	انســانها	و	اجــرای	
مأموریتهــای	الهــی،	نگاهــی	اســت	کــه	دــر	اصــل	و	اصالــت	ديــن	
حضــور	داشــته	امــا	متأســفانه	برخــی	از	ایــن	فضــا	عدــول	کردنــد.	
متأســفانه	رویکردهــای	چــپ	گرایانــه	دــر	تاریــخ	معاصــر	بــه	ایــن	
قضيــه	دامــن	زدــه	اســت.	رویکردهای	بــه	نوعــی	مخالف	بــا	حوزه	
ســرمایه	و	کار	ســرمایه	و	تأکيــد	بيــش	از	حــد	و	افراطــی	بــه	حــوزه	
ــی	 ــير	عقالن ــعه	را	از	مس ــی	توس ــه	نوع ــتضعاف،	ب ــری	و	اس کارگ

خــارج	کردــه	اســت.

|| اگــر بخواهیــم از اقتصــاد نظــری بــه اقتصــاد واقعی 
حرکــت کنیــم و از اصطــالح توجــه بــه دیــدگاه چــپ 
ــم.  ــتفاده کنی ــد، اس ــرح کردی ــه مط ــه ای ک گرایان
ــازمانها،  ــیاری از س ــالمی بس ــالب اس ــدای انق ابت
کارخانــه هــا، شــرکت هــا و ... در دســت دولــت قــرار 
ــوال  ــه ام ــر اینک ــه خاط ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت، ع گرف
ــی در دســت  ــم قبل ــه رژی ــراد وابســته ب برخــی از اف
دولــت قــرار گرفــت، اینهــا باعــث شــد دولت بســیار 
ــرمایه  ــه س ــی ب ــگاه منف ــی ن ــود، از طرف ــزرگ ش ب
ــات  ــرایط و روحی ــه ش ــه ب ــا توج ــرمایه داری ب و س
انقالبــی، اوج گرفــت و هــر کســی، هــر مالــی داشــت 
ــگار از  ــه ان ــد ک ــی ش ــورد م ــا او برخ ــه ای ب ــه گون ب
ــده  ــرمایه دار ش ــه و س ــت گرفت ــال و مل ــت الم بی
اســت. برخــی افــراد از کشــور فــرار کردنــد، برخــی 
هــم دســتگیر و اعــدام شــدند. بــه هــر حــال نظــرم 
ایــن اســت کــه نــگاه چــپ گرایانــه اوایــل انقــالب 
اســالمی، دولــت را بــزرگ کــرد. ایــن دولــت بــزرگ 

ــرای توســعه شــد؟ چــه مانعــی ب
چنــد	زمينــه	واقعــی	و	متأســفانه	یــک	کژانديشــی	بــا	هــم	ترکيــب	
شــدند	و	آن	اتفــاق	دهــه	اول	انقــالب	اســالمی)دهه	۶0(	بــه	وقــوع	
پيوســت.	یــک	زمينــه	ایــن	بــود	کــه	دــر	دــوران	طاغــوت	پهلــوی،	
هــزار	فاميــل	و	جریاناتــی	کــه	بــه	غلــط	دــر	حــوزه	اقتصــاد	ایــران	
شــکل	گرفتــه	بــود،	اموالی)مردمــی	و	ملــی،	ایرانيــان(	را	بــه	
خــود	اختصــاص	دادــه	بــود،	ایــن	زمينــه	ای	واقعــی	بــود،	بســياری	
ــاف	و	 ــی	اوق ــی	حت ــای	مل ــروت	ه ــی	و	ث ــای	خارج از	قرارداده
موقوفــات	ایرانيــان	دــر	دــوره	حکومــت	پهلــوی	هــا،	پدــر	و	پســر،	
بــه	غــارت	و	چپــاول	رفــت.	ایــن	زمينــه	بعــد	از	انقــالب	بــا	تغييــر	
حکومــت	و	مســتقر	شــدن	حکومــت	اســالمی	اقتضــاء	مــی	کــرد،	

ایــن	امــوال	بــه	مردــم	برگردــد.
زمينــه	دــوم	بــا	شــکل	گيــری	انقــالب	اســالمی	و	شــروع	جنــگ	
تحميلــی	صــورت	گرفــت.	طبيعتــا	هميشــه	شــرایط	اقتصــاد	جنگ،	
شــرایط	حضــور	بيشــتر	دولــت	را	مــی	پذیــرد،	دــر	تمــام	کشــورها	
حتــی	کشــورهایی	مثــل	آمریــکا	و	انگليــس	و	حتی	کشــورهایی	که	
دــم	از	خصوصــی	ســازی	اقتصادــی	مــی	زننــد،	مســلما	در	شــرایط	
جنــگ	و	بحــران	اقتصادــی	ســهم	دولــت	بيشــتر	و	نقــش	دولت	پر	
رنــگ	مــی	شــود.	ایــن	دــو	زمينــه	واقعــی	را	دــر	نظــر	بگيریــد،	کج	
فهمــی	ای	هــم	دــر	دولــت	موقــت،	نهضــت	ملــی،	نهضــت	آزادــی	
و	رویکردهــای	ملــی	گرایانــه	بــود	کــه	بــه	ملــی	کردــن	کارخانــه	
هــا	و	بخــش	هایــی	از	اقتصــاد	ایــران	تأکيــد	مــی	کــرد.	دــر	واقــع	
ملــی	کردــن	و	ملــی	شــدن	اینهــا	ميــراث	غلــط	از	دولــت	موقــت	و	
نهضــت	آزادــی	مــی	دانيــم،	اساســا	رویکــرد	بزرگانــی	مانند	شــهيد	
ــت	اهلل	مهدــوی	 ــد	آی ــام)ره(	و	کســانی	مانن مطهــری،	حضــرت	ام
کنــی	از	مؤسســان	انقــالب،	ایــن	نبودــه	اســت.	ایــن	رویکــرد	غلط	
ــی	کــه	تفاســير	 ــات	چــپ	گرایانه)جریانات نهضــت	آزادــی	را	جریان
چــپ	از	اســالم(	داشــتند	تشــديد	کردنــد.	ایــن	کژفهمــی	بــه	عالوه	
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ـــو گـفتــگـ

دــو	زمينــه	موجــود،	فضــا	را	دــر	ایــران	بــه	نحــوی	پيــش	بــرد	کــه	
شــاهد	ایــن	بوديــم	که	دولــت	دــر	اقتصــاد	حضــور	و	نقــش	آفرینی	

غلــط	داشــته	باشــد.
البتــه	مــن	اصطــالح	»دولــت	بــزرگ«	را	قبــول	ندــارم	و	اســتفاده	
نمــی	کنــم.	دولــت	دــر	دــوران	انقــالب	اســالمی	عرصــه	تصدــی	
ــه	 ــن	اســت	ک ــت	ای ــی	واقعي ــد،	ول ــزرگ	ش ــه	ب ــی	قاعد ــری	ب گ
دولــت	دــر	عرصــه	مســئوليتها	و	مأموریتهــا	و	نقشــهای	ویــژه	ای	
کــه	دــارد،	هميشــه	دــر	اقتصــاد	ایــران	مخصوصــا	دــر	نيــم	قــرن	
گذشــته	بســيار	کوچــک	و	رقيــق	بودــه	اســت.	دولــت	مــا	االن	دــر	
زمينــه	حکمرانــی،	مقــررات	گــذاری	و	سياســت	گــذاری	بســيار	کم	
عمــق	اســت.	عمــق	حکمرانــی	ما	بســيار	پائيــن	اســت.	بســياری	از	

ــن	اســت. ــا	ناشــی	از	همي ــی	م مشــکالت	اقتصاد
اینکــه	بخــش	خصوصــی	نمــی	توانــد	فعاليــت	کنــد	و	نمــی	توانــد	
بخــش	خصوصــی	بــزرگ	شــکل	گيــرد.	ایــن	کــه	معمــوال	دولــت	
اســير	جریانــات	رانتــی	دــرون	و	بيــرون	دولت	می	شــود،	دــر	اقتصاد	
سياســی	پنجــاه	ســال	اخيــر	ناشــی	از	ایــن	اســت	کــه	مــا	بــا	دولت	
مقتدــر	قــوی	مواجــه	نيســتيم.	بــه	هميــن	دليــل	کلمــه	کوچــک	
ســازی	دولــت	را	دــارای	آســيب	مــی	دانــم،	کوچــک	ســازی	دولت	

را	قبــول	ندــارم.
ــد.	 ــته	باش ــی	داش ــوم	منف ــه	مفه ــی	ک ــن	جریان ــم	ای ــه	معتقد بند
ــد	 ــه	بای ــی،	و	اینک ــی	و	خصوص ــه	دولت ــن	از	دوگان ــف	کرد تعری
ــن	 ــه	ای ــوط	ب ــدن	من ــزرگ	ش ــن	ب ــود	و	ای ــزرگ	ش ــی	ب خصوص
اســت	کــه	دولــت	رقيــق	تــر	و	کوچــک	شــود،	غلــط	اســت.	دولــت	
بایــد	حــوزه	تصدــی	گــری	خــود	را	کمرنــگ	کنــد،	ولــی	همزمــان	
ــر	شــود.	آن	حــد	از	عمــق	 ــد	پررنــگ	ت ــی	بای دــر	عرصــه	حکمران
ــارد،	 ــر	اقتصادــش	د ــا	آلمــان	د ــکا	ی ــت	آمری ــی	کــه	دول حکمران

متأســفانه	مــا	دــر	اقتصــاد	خــود	نداریــم.

|| بلــه همــان طــور کــه فرمودیــد، مشــکالت موجــود 
تأثیــر مســتقیم بزرگــی یــا کوچکــی اقتصاد نیســت. 
ــه  ــودن ب ــنا نب ــی و آش ــی درایت ــری و ب ــی تدبی ب

ــکالت و  ــن مش ــث ای ــود باع ــوق خ ــف و حق وظای
نابســامانی هــا شــده اســت. همــان طــور کــه مــردم 
بــه حقــوق و وظایــف خــود آشــنا نیســتند، دولــت هم 

ــه حقــوق و وظایــف خــود آشــنا نیســت!  ب
دولــت	بایــد	دــر	کارکردهــای	ویــژه	اصلــی	خودــش	بــزرگ	شــود،	
ــی	خودــش	 ــل	و	اقتضائ ــر	اصي ــای	غي ــر	کارکرده ــد	د ــت	بای دول

ــد. ــا	کن ــض	و	بســط	پيد ــات	قب حســب	اقتضائ
دولــت	دــر	شــرایط	جنــگ	مــی	تواند	بــزرگ	شــود،	امــا	در	شــرایط	
ــزرگ	 ــود.	کوچــک	شــدن	و	ب ــد	کوچــک	ش ــا	بای ــگ	حتم غيرجن
ــی	 ــی	اســت.	وقت ــوژی	نيســت،	اقتضــاء	زمان ــت	ایدئول شــدن	دول
ــن	 ــاه	تری ــر	کوت ــر	ســال	200۷	شــديد	شــد،	د ــکا	د بحــران	آمری
فرصــت	بخــش	عمدــه	ای	از	شــرکتهای	بــزرگ	آمریکایــی	دولتــی	
ــی	 ــرایط	بحران ــی	ش ــد.	وقت ــی	ش ــورز	دولت ــرال	موت ــدند،	جن ش
ســپری	شــد،	دــر	کوتــاه	تریــن	مدت	بــه	وضــع	قبــل	برمــی	گردد.

|| توانایی و تدبیر دولت و حکومت یعنی همین!
بــزرگ	شــدن	دولتــی	کــه	مــن	مــی	گویــم	افزایــش	تــوان،	تدبير	و	

تمشــيت	و	سياســتگذاری	و	حکمرانی	اش	اســت.

|| بعد از سـی و چند سـال اقتصـاد متمرکـز و به تعبیر 
مـن دولت بـزرگ، اصل 44 قانون اساسـی ابالغ شـد. 

این رونـد حرکت به سـمت اقتصاد آزاد نیسـت! 
مـن	نامش	را	پيدـا	کردن	ترکيـب	بهينه	دولـت،	بازار	و	بخش	سـوم	
اقتصاد)تعاونـی(،	بخش	چهارم	اقتصـاد	)عمومـی(	و	نهایتا	نهادهای	
وقفـی	و	خيریـه	مـی	گـذارم.	بایـد	ترکيـب	بهينه	بيـن	اینهـا	را	پيدا	
کنيـم،	متأسـفانه	وقتی	کـه	کلمـه	خصوصی	سـازی	به	زنجيـره	ای	
از	اقدامـات	و	فعاليت	هـا	از	سـوی	دولتهـا	بـه	اقل)واگـذاری(	محدود	
می	شـود	و	بـه	جـای	اینکـه	به	دنبـال	ترکيـب	بهينـه	دولت	و	بـازار	
باشـيم	بـا	مقولـه	ای	بنـام	واگذاری	ها	نوعی	به	سـمت	پـاک	کردن	
صـورت	مسـأله	می	رویـم.	اساسـا	خصوصـی	سـازی	را	بـا	تعریـف	
اصيـل	و	یافتـن	ترکيـب	بهينـه	دولـت	و	بـازار،	متولـد	نشـده	خفـه	

کرديـم	یعنی	جنين	مردـه	ای	متولد	شـد	که	بر	روی	دسـت	ما	باقی	
مانده	اسـت.

ــت،	 ــازی	اس ــی	از	رهاس ــش	نوع ــت،	نام ــازی	نيس ــمش	آزادس اس
چــون	آزادســازی	دــر	اقتصاد	مــی	توانــد	امری	مطلــوب	باشــد،	ولی	
ــه	 ــت	اســت،	کــه	ب ــات	ران ــا	چاشــنی	جریان نوعــی	از	رهاســازی	ب

دنبــال	تقســيم	رانــت	هســتند	را	مشــاهده	مــی	کنيــم.

ــتیم؛  ــورم هس ــأله ت ــار مس ــان دچ ــا در اقتصادم || م
تــورم فزاینــده همــراه بــا رکــود، ایــن تــورم چقــدر 

ــت؟! ــعه اس ــارض توس مع
تــورم	دورقمــی،	معضــل	و	مشــکل	اقتصادــی	اســت،	امــا	بــه	نظرم	

بــرای	اقتصــاد	مشــکل	حادی	نيســت.

|| حتــی بــا دوام ســی و هفــت ســاله و تبعــات باالیی 
که در بخشــهای مختلــف اقتصــادی دارد!

ــورم،	 ــود.	ت ــت	ش ــم	رعای ــد	مرد ــرت	خری ــه	قد ــرط	اینک ــه	ش ب
ــته	 ــه	هس ــاری	ب ــن	بيم ــر	ای ــا	اگ ــت،	ام ــی	اس ــاری	اقتصاد بيم
مرکــزی	زندگــی	مردــم	یعنــی	قدــرت	خریــد	مردــم،	تخصيــص	
ــع،	بتــوان	اثــرات	جانبــی	منفــی	اش	را	مديریــت	کــرد	 بهينــه	مناب
ــل	 ــل	تحمــل	و	هــم	قاب ــد،	هــم	قاب ــا	مشــکلی	ایجــاد	نمــی	کن ت

ــت. ــل	اس ح
متأســفانه	مشــکلی	کــه	داریــم	عدــم	کنتــرل	تبعــات	ایــن	تــورم	
ــه	 ــرای	حــل	مســأله	نبود ــی	ب ــاوم	آن	اســت.	متأســفانه	عزم و	تد
اســت.	بســياری	از	کشــورهایی	کــه	مســير	پيوســتن	به	پيشــرفتگی	
اقتصادــی	را	طــی	کردنــد،	مثــل	برزیــل	دــر	برهــه	هایــی	تورمهای	
ــا	تورمهــای	 ــن	طــور	هســت	ب ــد	و	االن	هــم	همي ســنگينی	بودن
ــی	کــه	 ــا	مديریت ــد	ام ــه	مــی	کنن ــی	مواجــه	هســتند	و	تجرب باالی
ــرار	دــاد	واال	 ــد	مــورد	بحــث	ق ــورم	مــی	شــود	را	بای ــه	ت نســبت	ب
شــکی	نيســت	کــه	تــورم	بيمــاری	اســت	امــا	بيمــاری	اصلــی	دــر	
نحــوه	مديریــت	اقتصادــی	اســت	کــه	بــا	تــورم	پيــش	آمدــه	چــه	

برخوردــی	می	کنــد.

ســند	آمــوزش	2030	یونســکو	بــا	رویکــرد	تأثيــر	بــر	همــه		
حوزه	هــای	آموزشــی	کشــورها،	دــر	ســال	2015	ميالدــی	و	بــرای	
ــد.	 ــه	ش ــد	ارائ ــل	مّتح ــازمان	مل ــر	س ــورها،	د ــی	کش ــام	عمل اقد
ــر	 ــز	از	کشــورهای	شــرکت	کننده	د ــران	ني جمهــوری	اســالمی	ای
ایــن	اجــالس	بــود	کــه	متعّهــد	بــه	اجــرای	ایــن	ســند	شــد	و	دــر	
ســال	13۹5،	ســند	ملـّـی	آمــوزش	2030	را	امضــا	کــرد.	اگرچــه	این	
ســند	دــر	مــاه	هــای	اخيــر	مــورد	اعتــراض	نهادهــای	مختلــف	قرار	
گرفــت	و	دلســوزان	انقــالب	دــر	مــورد	آفــت	هــای	آن	هشــدارهای	
الزم	را	بــه	دولــت	دادــه	بودنــد،	امــا	متاســفانه	شــاهد	امضــای	ایــن	
ســند	بــه	صــورت	محرمانــه	و	اجرایــی	شــدن	آن	دــر	کشــور	بوديم.
ــا	معلمــان	و	 چندــی	پيــش	رهبــری	معظــم	انقــالب	دــر	ديدــار	ب
فرهنگيــان	از	امضــای	ایــن	ســند	انتقــاد	کردــه	و	بــر	توقــف	اجرایی	
ــل	و	 ــازمان	مل ــند	2030	س ــن	س ــد:	»ای ــد	کردن ــدن	آن	تاکي ش
یونســکو	و	ایــن	حرفهــا،	اینهــا	چيزهایــی	نيســت	کــه	جمهــوری	
ــليم	 ــد	و	تس ــا	بده ــار	اینه ــر	ب ــانه	اش	را	زی ــد	ش ــالمی	بتوان اس
ــالح	 ــه	ی	به	اصط ــک	مجموع ــبت	ی ــه	مناس ــه	چ ــود.	ب ــا	بش اینه
ــا	 ــزرگ	دني ــای	ب ــوذ	قدرته ــاً	تحــت	نف ــه	قطع ــی	ای	-ک بين	الملل
اســت-	ایــن	حــق	را	داشــته	باشــد	کــه	بــرای	کشــورهای	مختلف،	
ــوابق	 ــا	س ــف،	ب ــای	مختل ــا	تمّدنه ــون،	ب ــای	گوناگ ــرای	ملّته ب
تاریخــی	و	فرهنگــی	گوناگــون،	تکليــف	معّيــن	کنــد	کــه	شــما	باید	
ــا	 این	جــوری	عمــل	کنيــد؟	اصــل	کار،	غلــط	اســت.	اگرچنانچــه	ب
اصــل	کار	شــما	نميتوانيــد	مخالفــت	بکنيــد،	حّداقلّــش	ایــن	اســت	

کــه	بِایســتيد	بگویيــد	جمهــوری	اســالمی	خودــش	ممشــی	دــارد،	
خطّ	وربــط	دــارد،	مــا	ســندهای	باالدســتی	داریــم،	مــا	ميدانيــم	باید	
دــر	زمينه	هــای	آمــوزش،	پــرورش،	اخــالق،	ســبک	زندگــی	چه	کار	
ــم	 ــا	بروی ــه	م ــارد.	اینک ــود	ند ــند	وج ــن	س ــه	ای ــاج	ب ــم؛	احتي کني
ســند	را	امضــا	کنيــم	و	بعــد	هــم	بيایيــم	شــروع	کنيــم	بی	ســروصدا	
اجرائــی	کردــن،	نخيــر،	ایــن	اصــاًل	مطلقــاً	مجاز	نيســت؛	مــا	اعالم	
ــی	 ــورای	عال ــه	از	ش ــئول.	بند ــتگاه	های	مس ــه	دس ــم	ب ــم	کرده	ای ه
انقــالب	فرهنگــی	هــم	گله	مند	هســتم؛	آنهــا	بایــد	مراقبــت	ميکردند،	
نبایــد	اجــازه	ميدادنــد	ایــن		کار	تــا	اینجا	پيــش	بياید	کــه	ناچار	بشــویم	

مــا	جلــوی	آن	را	بگيریــم	و	مــا	وارد	قضّيــه	بشــویم.«
آیــت	اهلل	رشــاد،	عضــو	شــورای	عالــی	انقالب	فرهنگــی	دــر	گفتگو	با	
خبرنــگار	»مهــر«	بــا	بيــان	ایــن	کــه	امضــای	ســند	2030	نمونه	ای	
از	پيگيــری	پــروژه	نفــوذ	بيگانگان	در	کشــور	اســت،	اظهار	داشــت:	
دــر	چنــد	ســال	اخير	مقــام	معظــم	رهبــری	)دام	ظلــه(	بارها	نســبت	
بــه	توطئــه	و	ترفندهــای	نفــوذ	بيگانــگان	دــر	ســاختار	اقتصادــی،	
سياســی،	فرهنگــی	و	اجتماعــی	جمهــوری	اســالمی	هشــدار	دادــه	
بودنــد،	امــا	بایــد	اذعان	کــرد	کــه	متاســفانه	تاکنــون	این	هشــدارها	

و	انذارهــا،	از	ســوی	مصادــر	امــور	جدــی	گرفتــه	نشــده	اســت.

زیــر یــوغ بیگانــه رفتــن و قبــول ســلطه کفــار حــرام 
شــرعی اســت

ایــن	اســتاد	خــارج	فقــه	حــوزه	تصریــح	کــرد:	بــر	اســاس	مســلمات	

ــوغ	 ــر	ی ــی	ســبيل«	زی ــه	»نف ــه	اســتناد	قاعد ــه	ب فقهــی	و	از	جمل
ــه	رفتــن	و	قبــول	ســلطه	کفــار	حــرام	شــرعی	اســت؛	هيــچ	 بيگان
ــی،	سياســی	و	فرهنگــی	 ــارد	اســتقالل	اقتصاد مســئولی	حــق	ند

ــد. ــع	کن ــف	و	تضيي ــت	را	تضعي مل

ــند  ــن س ــون، ای ــه و قان ــلمات فق ــاس مس ــر اس ب
ــت ــردود اس ــل و م باط

آیــت	اهلل	رشــاد	بــا	بيــان	اینکــه	ســند	موســوم	بــه	2030	بــه	دليــل	
ــا	 ــی،	مخالفــت	ب ــع	مل ــا	مناف ــی،	تعــارض	ب ــی	دين ــا	مبان تنافــی	ب
اســناد	و	قوانيــن	جمهــوری	اســالمی،	و	مخالفــت	صریــح	ولــی	امــر	
ــی	باطــل	و	 ــا	آن،	از	نظــر	شــرعی	و	قانون ــر	انقــالب	ب امــت	و	رهب
ــظ	 ــرای	حف ــران	ب ــریف	ای ــت	ش ــرد:	مل ــت،	تاکيدک ــود	اس مرد

آیت اهلل رشاد در گفتگو با مهر:

سند ۲۰۳۰ یادآور قرارداد های عهد قجری و 
پهلوی است/ مبانی سکوالریستی و الحادی ۲۰۳۰
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ـــو گـفتــگـ

اســتقالل	اقتصادــی،	سياســی،	فرهنگــی	خــود	و	تحصيــل	اقتدــار	
ــت	 ــب	اهــل	بي ــم	اســالم	و	مکت ــا	هــزار	شــهيد	تقدي ــی،	صده مل
ــد	 ــه	ان ــالب	کرد ــد.	انق ــالمی	کرده	ان ــام	اس ــالب	و	نظ )س(،	انق
ــر	قيوميــت	قدرتهــای	 ــا	از	زی ــد،	ت کــه	آزاد	و	مســتقل	زیســت	کنن
ــه	 ــار	ب ــود	و	ديگرب ــتبد	آزاد	ش ــای	مس ــوغ	و	دولت	ه ــتکبر	و	ی مس

ــاز	نخواهــد	گشــت. ــوی	ب عهــد	قجــر	و	پهل

آمــران و مباشــران امضــا و اجــرای ایــن ســند بایــد 
عذرخواهــی کننــد

وی	گفـت:	آمران	و	مباشـران	امضا	و	اجرای	این	سـند	بایـد	به	خاطر	
ایـن	اقدـام	خفت	بـار	و	تحقرآميز	به	پيشـگاه	رهبری،	ملـت	و	خاصه	
خانواده	های	شـهدا	و	شـاهدان	انقـالب	و	دفاع	مقدـس	عذرخواهی	
کننـد	و	در	محضـر	خداوندی	اظهـار	ندامـت	و	توبه	نمایند.	شـگفت	
آور	اسـت	که	مسـئولين	آموزش	و	پرورش	کشـور،	بـه	رغم	مخالفت	
صریـح	رهبری	دـر	چندين	ماه	گذشـته	و	ابـالغ	نظر	شـریف	معظم	
لـه	از	سـوی	مقامـات	مافـوق	خـود	همچنـان	بـر	اجـرای	بی	سـر	و	

صدای	این	سـند	مشـکوک	اصـرار	مـی	ورزند!
عضـو	شـورای	عالی	انقالب	فرهنگی	افـزود:	پيش	تر	در	دـوره		دولت	
هفتم	و	هشـتم	پروژه	نفوذ	کليـد	خورد	و	بيگانگان	موفـق	به	نفوذ	در	
برخی	سـاختارهای	اقتصادی،	سياسـی	و	امنيتی	کشـور	شـده	بودند.	
کانونهـای	قدـرت	و	ثـروت	دـر	پوشـش	سـازمان	ها	و	نهادهـای	به	
ظاهـر	بين	المللـی	-	دـر	حالی	که	ایـن	سـازمان	ها	در	حقيقـت	ابزار	
اعمـال	اراده	چنـد	قدرت	اسـتکباری	بيش	نيسـتند،	با	شـعارهای	پر	
زرق	و	بـرق	وارد	کشـور	مـا	شـدند	و	بـه	عنـوان	مثـاًل	توسـعه	حوزه		
مطالعات	زنان	و	خانواده،	رشـته	هایی	را	پيشـنهاد	دادنـد	و	به	تبع	آن	
دـر	دانشـگاه	ها	و	برخی	دسـتگاههای	اجرایی	و	حتا	بخـش	هایی	از	
دسـتگاه	قضا	و	برخـی	نهادهـای	امنيتی	کشـور	حضور	و	نفـوذ	پيدا	
کردنـد،	در	آن	زمـان	اما	با	هوشـياری	برخی	دسـتگاههای	امنيتی	و	
هشـدار	رهبری	)دام	ظله(	جلو	پيشـرفت	توطئه	دـر	آن	مرحله	گرفته	

. شد

مأموریت یونسکو ترویج سبک زندگی غربی است
ــار	 ــروژه	نفــوذ	ديگرب ــراً	احســاس	می	شــود	پ ــد	کــرد:	اخي وی	تاکي
از	ســوی	بيگانــگان	ديگربــار	دــر	حــال	پيگيــری	اســت	و	متاســفانه	
ــه	 ــای	ب ــب	برخــی	نهاده ــر	قال ــه	توانســته	اند	د ــگان	از	جمل بيگان
ــج	 ــش	تروی ــه	ماموریت ــکو	ک ــل	یونس ــی	مث ــالح	بين	الملل اصط
ســبک	زندگــی	غربــی	اســت،	ســند	خفــت	بــاری	را	تحــت	عنــوان	

ــد. ــل	کنن ــا	تحمي ــه	نظــام	آموزشــی	م ســند	2030	ب

سازمان ملل، در اختیار چند دولت جهانخوار است
آیــت	اهلل	رشــاد	بــا	انتقــاد	شــديد	از	ســاختار	کنونــی	ســازمان	ملــل،	
عنــوان	داشــت:	ایــن	چــه	ســازمان	مللــی	اســت	کــه	چنــد	قدــرت	
ــا	دــارا	بودــن	حــق	وتــو	بــرای	بيــش	از	150	کشــور	 اســتکباری	ب
جهــان	تعييــن	تکليــف	می	کننــد	و	اگــر	نمایندــگان	همــه		ملــل	هم	
دــر	موضوعــی	رای	بدهنــد،	بــا	رای	مخالــف	یکــی	از	ایــن	قدرت	ها،	
آن	رای	اجمــاع	بيــن	الملــل	ملغــی	می	شــود،	پــس	ایــن	دســتگاه	
ســازمان	ملــل	نيســت	بلکــه	ســازمان	دــول	آن	هــم	چنــد	دولــت	
ــازمان	هایی	 ــا	و	س ــاس	نهاده ــن	اس ــر	همي ــت!	ب ــوار	اس جهانخ
ــزار	زورگویــی	ایــن	 ــی	و	امثالهــم	اب مثــل	یونســکو،	تجــارت	جهان

قدرت	هــا	محســوب	می	شــوند.
وی	افـزود:	مـا	بـه	این	دليل	نسـبت	بـه	نهادهـا	بدبين	هسـتيم	که	
آنهـا	نوچه	آتش	بيـار	معرکه	قداره	کشـی	های	قدرتهای	مسـتکبر	و	
جنایتـکار	هسـتند	و	ایـن	بدبينی	ما	هم	مسـتند	به	دهها	شـاهد	زنده	

دهه	هـا	تجربه		رفتار	اسـتعماری	و	اسـتکباری	آنهاسـت.
	

ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــود را ب ــوذ خ ــمنان، نف دش
ــد ــرده ان ــز ک متمرک

ــاد:	 ــه	د ــالمی	ادام ــه	اس ــگ	و	انديش ــگاه	فرهن ــس	پژوهش ریي
دشــمنان	نفــوذ	خــود	را	خاصــه	بــر	نظــام	آمــوزش	و	پرورش	کشــور	
ــن	شــأن	و	 ــرورش	خطيرتری ــرا	آمــوزش	و	پ ــد.	زی متمرکــز	کرده	ان
امــر	یــک	کشــور	و	ملــت	اســت.	از	ایــن	رو	زودبازدــه		تریــن	پــروژه	
نفــوذ	ورود	دــر	قلمــرو	آمــوزش	و	پــرورش	اســت	و	دــر	مدــت	زمان	

ــل	 ــد	نس ــرورش	می	توانن ــوزش	و	پ ــق	آم ــی	از	طری ــيار	کوتاه بس
ــا	 ــد.	بن ــی	تربيــت	کنن ــر	اســاس	آموزه	هــای	غرب یــک	کشــور	را	ب
بــر	ایــن	پــر	تأثيرتریــن	نفــوذ،	تصــّرف	و	نفــود	دــر	حــوزه		آمــوزش	
ــر	 ــن	قســمت،	ب ــر	روی	ای ــز	دشــمنان	ب ــرورش	اســت	و	تمرک و	پ

اســاس	مطالعــه	و	تحقيــق	بودــه	اســت.

بــی اعتنایــی مســئولین اجرایــی بــه اســناد مصــوب 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی

عضــو	شــورای	انقــالب	فرهنگــی،	بــا	تاکيــد	بــر	ایــن	که	مــا	دقيق	
تریــن	و	کامــل	تریــن	ســندهای	علمــی،	آموزشــی	و	تربيتــی	را	دــر	
ــا	طــی	 ــم،	ام ــب	کرده	ای ــالب	فرهنگــی	تصوی ــی	انق شــورای	عال
ــرار	 ــی	ق ــئولين	اجرای ــی	مس ــی	اعتنای ــورد	ب ــی	م ــنوات	متماد س
ــر	 ــی	س ــتابزده	و	ب ــه	ای	ش ــم	عد ــی	بيني ــاره	م ــرد	و	یکب ــی	گي م
وصدــار	اقدــام	بــه	اجرایــی	کردــن	اســناد	اســتعماری	مــوازی	مــی	
شــوند.	قبــل	از	امضــاء	و	اجــرای	ســند	خفــت	بــار	2030،	مــا	ســند	
»تحــول	بنياديــن	آمــوزش	و	پــرورش«	را	دــر	شــورای	عالی	انقالب	
ــه	تایيــد	و	 فرهنگــی	تصویــب	کرده	ایــم	و	بعــد	از	تصویــب	هــم	ب

تنفيــذ	مقــام	معظــم	رهبــری	هــم	رســيده	اســت.
وی	افـزود:	هـزاران	فکر	نخبـه	دانشـگاهی	وحوزوی	در	توليد	سـند	
»تحـول	بنياديـن	آمـوزش	و	پـرورش«	نقش	داشـته	انـد	و	از	جمله	
اسـنادی	اسـت	که	بيشـترین	وقت	مفيد	چندين	جلسه	شـورای	عالی	
انقالب	فرهنگی	را	در	سـال	تصویب	به	خود	اختصاص	داده	بود	و	در	
حالی	که	چندين	سـال	از	تصویب	این	سـند	مهم	گذشـته	است،	ولی	
نـه	دولت	قبلـی	و	نه	دولت	فعلی	هيچ	اقدام	محسـوس	و	مقبولی	را	در	
اجـرای	این	سـند	انجـام	نداده	اند.	ولی	متاسـفانه	یـک	مرتبه	می	بينيم	
بی	آنکه	شـورای	عالی	انقـالب	فرهنگی	مطلع	باشـد	و	بی	آنکه	مجلس	
شـورای	اسـالمی	که	مرجـع	تصویب	معاهده	هاسـت	مطلع	باشـد	و	
بی	آنکه	مردم	اطالع	داشـته	باشـند،	سندی	از	سـوی	مسئولين	امضا	
می	شـود	که	در	راسـتای	بی	مباالت	کردن	جامعه	و	سـکوالر	کردن	

آمـوزش	و	پـرورش	تدوین	و	برنامه	ریزی	شـده	اسـت.

ــتی و  ــادی سکوالریس ــر مب ــی ب ــند 2030 مبتن س
ــت ــادی اس الح

عضو	شـورای	عالی	الگـوی	اسـالمی	ایرانی	پيشـرفت	تصریح	کرد:	
به	حکـم	رهبر	معظم	انقالب	اسـالمی	)دام	ظله(	شـورایی	از	جمع	از	
نخبـگان	و	صاحب	نظـران	با	عنوان	شـورای	عالی	الگوی	پيشـرفت	
تشـکيل	و	مرکـزی	تحـت	عنـوان	»مرکـز	الگـوی	اسـالمی	ایرانی	
پيشـرفت«	تاسيس	شـده	اسـت	و	این	مرکز	ماموریت	دارد	چارچوب	
و	سـند	پيشـرفت	ایرانـی	اسـالمی	را	که	مبتنـی	بر	مبانـی	معرفتی	و	
حکمـِی	دينـی	و	متناسـب	با	شـأن	ملت	ایـران	و	سـازگار	با	شـرایط	
اقليمـی	و	بومی	کشـور	و	جامعه	ما	باشـد،	تهيه	و	تنظيـم	کند	و	جمع	
کثيـری	از	دانشـگاهيان	و	حوزویان	برجسـته	در	حـال	تنظيم	چنين	
سـندی	هسـتند	ولی	یک	مرتبه	مشـاهده	می	شـود	برخی	مسئولين	
اجرایـی	به	مـوازات	ایـن	مرکز،	سـند	توسـعه		پایدار	تصویب	شـده	و	
القاء	شـده	نهادهای	اسـتعماری	را	وارد	کشـور	می	کنند	و	آن	را	نصب	
العيـن	تصميمات	مـی	کنند،	دـر	حالی	کـه	چنين	اسـنادی	مبتنی	بر	
مبادی	سکوالریسـتی	بلکـه	الحادـی	اسـت	و	از	نظر	تضاد	بـا	منافع	
ملـی	مـا	جـز	خفـت	و	ذلـت	ارمغانی	بـرای	ملـت	و	کشـور	ما	بـه	بار	

آورد. نخواهد	
ــه	انتقــاد	 ــا	اشــاره	ب ایــن	عضــو	شــورای	عالی	انقــالب	فرهنگــی	ب
ــان	از	 ــند	2030	و	گله	مندی	ش ــری	از	س ــم	رهب ــام	معظ ــديد	مق ش
شــورای	عالــی	انقــالب	فرهنگــی،	گفــت:	بندــه	بــه	عنــوان	عضــو	
کوچکــی	از	ایــن	شــورای	محتشــم	و	معظــم	از	ایــن	اتفــاق	اظهــار	
شرمســاری	می	کنــم	و	عــذر	تقصيــر	بــه	پيشــگاه	رهبــری	می	بــرم.	
ــه	 ــن	وضعيــت	ب ــا	ای ــال	بندــه	موجــب	شــد	ت شــاید	کوتاهــی	امث
وجــود	بيایــد	و	اگــر	فریــاد	می	زديــم	و	آشــکارا	و	قاطعانــه	بــه	ایــن	
مســئله	اعتــراض	می	کرديــم،	ديگــر	کار	بــه	اینجــا	نمی	رســيد	کــه	

شــخص	ایشــان	وارد	ميدــان	بشــود.

ــد  ــای عه ــادآور قرارداده ــند 2030 ی ــرش س پذی
ــت ــوی اس ــریـ  پهل قج

آیــت	اهلل	رشــاد	بــا	اشــاره	بــه	برخــی	مفــاد	خفــت	بــار	ســند	2030،	

گفــت:	ایــن	ســندها	دــر	ذهــن	آدمــی	قراردادهــای	جهالــت	آميــز	
ــا	را	 ــوی	ه ــد	پهل ــار	عه ــت	ب ــای	خف ــه	ه ــرن	قجــری	و	معاهد ق
ــه	 ــليم	طلبان ــات	تس ــن	تعهد ــک	چني ــد؛	بالش ــی	کن ــی	م تداع
ــر	 ــر،	د ــتقل	و	مقتد ــربلند،	مس ــران	آزاد	و	س ــاری	ای ــب	گرفت موج
نقشــه	های	ظالمانــه	و	اســتعماری	کشــورهای	غربــی	خواهــد	شــد.	
دــر	برخــی	از	مفــاد	ایــن	ســند	آشــکارا	مبنــای	تفاوت	هــای	جنســی	
انــکار	می	شــود.	دــر	حالــی	کــه	از	نظــر	مــا	زن	و	مــرد	تقاوت	هایــی	
دارنــد	و	حقــوق	حقيقــی	آن	هــا	مبتنــی	بــر	ایــن	تفاوت	هــا	اســت	و	

ــرد	و	زن	اســت. ــر	م ــم	ب اال	ظل
ریيــس	شــورای	حــوزه	علميــه	اســتان	تهــران	ادامــه	دــاد:	
ــان	فطــرت	 ــوازم	هم ــه	ل ــزام	ب ــه	الت ــرد	ب افتخــار	و	عــزت	زن	و	م
ــه	 ــارد	ک ــد	د ــند	تاکي ــن	س ــر	ای ــی	د ــت.	ول ــان	اس و	طبيعت	ش
ــل	 ــا	تحمي ــه	زن	ه ــن	را	ب ــر	بود ــل	ماد ــای	کليشــه	ای	مث نقش	ه
نکنيــد!	دــر	حالــی	کــه	افتخــار	زن	ایرانی	اســالمی	به	مادــر	بودنش	
اســت.	مادــر	ایرانــی	و	زن	اســالمی	بــه	ایــن	فخــر	می	کنــد	کــه	بــه	
دســتی	گهــواره		یــک	نوزادــی	را	بــه	حرکــت	درمــی	آورد	کــه	فردــا	
مردــی	ببــار	آیــد	کــه	مثــل	امــام	خمينــی)ره(	روزی	جهــان	را	تکان	
خواهــد	دــاد	و	بــه	دســت	ديگــر	خانــه	را	ادــاره	می	کنــد،	یــا	دســتی	
دــر	امــور	اجتماعــی	دــارد	و	مســئوليت	پذیــر	در	متــن	جامعه	اســت.

نفــی تفکیــک جنســیتی در محیــط آمــوزش و 
پــرورش از مفــاد ســند 2030 اســت

ــط	 ــر	محي ــک	جنســيتی	د ــی	تفکي ــزود:	نف ــوزه	اف ــتاد	ح ــن	اس ای
ــگان	 ــند	اســت،	بيگان ــن	س ــاد	ای ــر	مف ــرورش	از	ديگ ــوزش	و	پ آم
اصــرار	دارنــد	کالس	هــای	دــرس	مدــارس	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	
صــورت	مختلــط	برگــزار	شــود!	و	چنيــن	امــوری	بــا	مبانــی	دينی	و	
اســالمی	ما	ســازگار	نيســت،	بــه	ویرانــی	اخــالق	و	تضعيــف	ديانت	
ــو	خواهــد	انجاميــد	و	خــالف	مصلحــت	جامعــه	و	منافــی	 نســل	ن
ــاً	برخــی	امضاکنندــگان	ســند	و	بعضــی	 ــی	اســت.	قطع منافــع	مل
مجریــان	آن	نيــز	حاضــر	نيســتند	دــر	مــورد	فرزندــان	خــود	تــن	به	

چنيــن	امــور	بدهنــد.

تغییــر متــون کتــب مــدارس از دیگــر مفــاد ذلــت بار 
ســند 2030 اســت

وی	ابــراز	داشــت:	اصــرار	بــر	تغييــر	متــون	کتــب	مدــارس	از	ديگــر	
مفــاد	ذلــت	بــار	ســند	2030	اســت.	دــر	کشــورهای	ضعيــف	عربــی	
طبــق	هميــن	ســندهای	بــه	اصطــالح	بين	المللــی	آیه	هــای	جهــاد	
را	از	کتــب	درســی	حــذف	کردنــد	تــا	ملت	شــان	را	تســليم	پذیــر	بار	
بيآورنــد	تــا	دــول	اســتعماری	بتواننــد	هــر	تحکمــی	کــه	خواســتند	
روا	بدارنــد.	دــر	حالــی	کــه	ملــت	مــا	نمــی	توانــد	زیــر	بــار	تحکــم	
حــکام	مســتکبر	ومســتبد	بيــن	المللــی	بــرود	بلکه	مــا	مــی	خواهيم	
تــا	نســل	هــای	آیندــه	کشــور،	همچــون	نســل	هــای	گذشــته	آگاه،	
آزاد،	آزادــه،	ســازش	ناپذیــر،	مجاهــد	و	حماســه	پردــاز	باشــند.	ما	به	
ــی	 ــاهنامه	فردوس ــه	های	ش ــتان	،	حماس ــران	باس ــه	های	ای حماس
افتخــار	می	کنيــم،	مــا	بــه	مقاومتهــای	تاریخــی	ملــت	دــر	مقاطــع	
مختلــف،	نهضــت	هــای	اســتقالل	طلبانــه	و	آزاديخواهانــه	مباهات	
مــی	کنيــم،	مــا	بــه	مجاهدتهــا	و	مقاومتهــای	قهرمانانــه	و	مردانــه	
مبــارزان	دــر	زندانهــای	مخوف	قجــری	و	پهلــوی،	نبردهــای	درس	
آمــوز	و	دفــاع	جانانــه	رزمندــگان	دــر	طــول	دفــاع	مقدــس	افتخــار	
ــر	وحشــی	گری	های	 می	کنيــم.	مــا	ایرانی	هــا	بوديــم	کــه	دــر	براب
مغــول	ســينه	ســپر	کرديــم	و	بــه		آنــان	اجــازه	تــرک	تــازی	دــر	
ــه	سرانگشــت	انديشــه	 ــه	ب ــم	ک ــا	بودي ــن	م ــم.	ای کشــور	ندادي
نيرومنــد	انديشــه	ورانمــان	هجــوم	یونانــی	و	اســکندرانی	را	دــر	
ــای	 ــر	بنياده ــم	و	ب ــت	دادي ــر	ماهي ــم	و	تغيي خــود	هضــم	کردي
ميــراث	یونانــی	کاخ	ســتبر	و	ســتوار	و	ســترگ	حکمــت	اســالمی	
را	بنــا	نهاديــم	و	اینــک	نيــز	دــر	بــرار	هجــوم	فکــری	فرهنگــی	
ــم؛	و	ایــن	همــه	نمــود	 فرنــگ	مدــرن	قــد	برافراشــته	ایســتاده	ای
ونتيجــه	خصلــت	ســتم	شــکاری	و	بيگانــه	ســتيزی	و	روح	حقيقــت	
جویــی	و	آزادانديشــی	مردــم	ایــران	اســت	و	چنيــن	اســنادی	مــی	
ــن	روح	را	از	 ــترد	و	ای ــا	بس ــگ	م ــا	را	از	فرهن ــن	خصلته ــد	ای خواه
ــد	 ــم	آن	را	نخواهن ــز	مرد ــز	و	هرگ ــتاند!	هرگ ــا	بس ــی	م ــد	مل کالب

ــت. پذیرف
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ـــو گـفتــگـ

ســند	آمــوزش	2030	یونســکو	بــا	رویکــرد	تأثيــر	بــر	همــه		
ــر	ســال	2015	ميالدــی	 حوزه	هــای	آموزشــی	کشــورها،	د
و	بــرای	اقدــام	عملــی	کشــورها،	دــر	ســازمان	ملــل	مّتحــد	
ــز	از	کشــورهای	 ــران	ني ــه	شــد.	جمهــوری	اســالمی	ای ارائ
ــه	 ــد	ب ــه	متعّه ــود	ک ــالس	ب ــن	اج ــر	ای ــرکت	کننده	د ش
ــی	 ــند	ملّ ــال	13۹5،	س ــر	س ــد	و	د ــند	ش ــن	س ــرای	ای اج
آمــوزش	2030	را	امضــا	کــرد.	اگرچــه	ایــن	ســند	دــر	مــاه	
هــای	اخير	مــورد	اعتــراض	نهادهــای	مختلــف	قــرار	گرفت	
و	دلســوزان	انقــالب	دــر	مــورد	آفــت	هــای	آن	هشــدارهای	
الزم	را	بــه	دولــت	دادــه	بودند،	اما	متاســفانه	شــاهد	پيگيری	
ایــن	ســند	توســط	دولــت	تــا	مــرز	اجرایــی	شــدن	در	کشــور	

ــم. بودي
چندــی	پيــش	رهبــری	معظــم	انقــالب	در	ديدــار	بــا	معلمان	
ــر	 ــه	و	ب ــاد	کرد ــند	انتق ــن	س ــای	ای ــان	از	امض و	فرهنگي
توقــف	اجرایــی	شــدن	آن	تاکيــد	کردنــد:	»ایــن	ســند	2030	
ســازمان	ملــل	و	یونســکو	و	ایــن	حرفهــا،	اینهــا	چيزهایــی	
ــر	 ــانه	اش	را	زی ــد	ش ــوری	اســالمی	بتوان ــه	جمه نيســت	ک
بــار	اینهــا	بدهــد	و	تســليم	اینهــا	بشــود.	بــه	چــه	مناســبت	
ــًا	 ــی	ای	-کــه	قطع یــک	مجموعــه	ی	به	اصطــالح	بين	الملل

تحــت	نفــوذ	قدرتهــای	بــزرگ	دنيــا	اســت-	ایــن	حــق	را	داشــته	
باشــد	کــه	بــرای	کشــورهای	مختلــف،	بــرای	ملّتهــای	گوناگــون،	
بــا	تمّدنهــای	مختلــف،	بــا	ســوابق	تاریخــی	و	فرهنگــی	گوناگــون،	
ــد؟	 ــل	کني ــوری	عم ــد	این	ج ــما	بای ــه	ش ــد	ک ــن	کن ــف	معّي تکلي
اصــل	کار،	غلــط	اســت.	اگرچنانچــه	بــا	اصــل	کار	شــما	نميتوانيــد	
ــد	 ــتيد	بگویي ــه	بِایس ــت	ک ــن	اس ــش	ای ــد،	حّداقلّ ــت	بکني مخالف
جمهــوری	اســالمی	خودــش	ممشــی	دــارد،	خطّ	وربــط	دــارد،	مــا	
ــای	 ــر	زمينه	ه ــد	د ــم	بای ــا	ميداني ــم،	م ــندهای	باالدســتی	داری س
آمــوزش،	پــرورش،	اخــالق،	ســبک	زندگــی	چــه	کار	کنيــم؛	احتيــاج	
بــه	ایــن	ســند	وجــود	ندــارد.	اینکــه	مــا	برویــم	ســند	را	امضــا	کنيــم	
ــن،	 ــی	کرد ــروصدا	اجرائ ــم	بی	س ــروع	کني ــم	ش ــم	بيایي ــد	ه و	بع
نخيــر،	ایــن	اصــاًل	مطلقــاً	مجــاز	نيســت؛	مــا	اعــالم	هــم	کرده	ایــم	
بــه	دســتگاه	های	مســئول.	بندــه	از	شــورای	عالی	انقــالب	فرهنگی	
هــم	گله	منــد	هســتم؛	آنهــا	بایــد	مراقبــت	ميکردنــد،	نبایــد	اجــازه	
ــا	 ــد	کــه	ناچــار	بشــویم	م ــا	اینجــا	پيــش	بيای ــن		کار	ت ــد	ای ميدادن

ــه	بشــویم.« ــا	وارد	قضّي ــم	و	م ــوی	آن	را	بگيری جل
بــرای	بررســی	بيشــتر	ایــن	موضــوع	بــه	ســراغ	حجــت	االســالم	
علــی	ذوعلــم	عضــو	هيئــت	علمــی	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	انديشــه	

اســالمی	رفتيــم؛

|| بــه عنــوان ســوال اول و مقدمــه بحــث مقــداری در 
مــورد کلیــت و روح حاکــم بــر ســند 2030 صحبــت 

بفرماییــد تــا بــه بحــث هــای جزئــی تــر برســیم.
دــر	مــورد	ســند	2030	مــا	ممکــن	اســت	دــو	نــوع	مواجهــه	داشــته	
باشــيم؛	یکــی	مواجهــه	دــرون	متنــی	و	یکی	بــرون	متنــی.	مواجهه	
ــه	بنــد	ایــن	 ــه	ایــن	صــورت	اســت	کــه	مــا	بنــد	ب دــرون	متــن	ب
ســند	را	بررســی	کنيــم	و	ببينيــم	دــر	کجاهــا	بــا	مبانــی	مــا	ســازگار	
اســت	و	کجاهــا	ســازگاری	ندــارد.	ولــی	بــه	نظر	بندــه	رویکــرد	دوم	
بســيار	مهــم	تــر	اســت،	چراکــه	بایــد	گفــت	چگونــه	یــک	مجموعه	
برنامــه	عملياتــی	بــه	عنــوان	برنامــه	15	ســال	آیندــه	نظــام	آموزش	
و	پــرورش	مــا	تدویــن	مــی	شــود	و	دــر	شــرف	تصویــب	قــرار	مــی	
ــل	 ــه	ذی ــن	مجموع ــی	ای ــود	ول ــی	ش ــی	م ــی	رونمای ــرد	و	حت گي
ــا	 ــا	الق ــه	م ــل	ب ــری	مقاب ــه	فک ــه	آن	را	جبه ــت	ک ــعارهایی	اس ش

کردــه	اســت	و	ایــن	نکتــه	مهمــی	اســت.
ــر	 ــا	ب ــالب	م ــت	و	انق ــی	اس ــالب	فرهنگ ــک	انق ــا	ی ــالب	م انق
اســاس	یــک	نظریــه	و	فلســفه	متفــاوت	بــا	فرهنــگ	و	مبانــی	رایج	
دــر	غــرب	شــکل	گرفته	اســت.	آن	خــط	روشــن	فکــری	و	فرهنگی	

انقــالب	مــا	اگــر	آلودــه	شــود	و	یــا	عناصــر	بيگانــه	دــر	آن	ورود	کند	
بدتریــن	نــوع	نفــوذ	فرهنگــی	اســت	کــه	دــر	جامعــه	مــا	صــورت	
گرفتــه	اســت.	مرحــوم	مطهــری	مطــرح	مــی	کنــد	کــه	اســتقالل	
فرهنگــی	مهمتــر	از	اســتقالل	اقتصادــی	و	سياســی	اســت.	امــروز	
ــن	اســت	کــه	گفتمــان	انقــالب	اســالمی	و	 ــر	ای ــالش	غــرب	ب ت
مبانــی	نظــری	آن	را	بــه	چالــش	بکشــد.	اگــر	توانســت	آن	را	مــورد	
نقــد	جدــی	قــرار	دهــد	و	اگــر	نتوانســت	آن	را	تحریــف	کنــد	و	مــا	را	

دچــار	یــک	نــوع	التقــاط	کنــد.
بــه	فــرض	اینکــه	مــا	دــر	مــورد	2030	برنامــه	هــای	خيلــی	خوبــی	
هــم	تدویــن	کردــه	ایــم	و	هيــچ	کليدــواژه	غربــی	هــم	در	این	ســند	
ــرق	یونســکو	 ــر	بي ــا	زی ــا	اصــل	اینکــه	م وجــود	نداشــته	باشــد	ام
بخواهيــم	پيشــرفت	فرهنگــی	و	آموزشــی	خــود	را	تعریــف	کنيــم	

بســيار	بــرای	مــا	موجــب	ســرافکندگی	اســت.
مثــال	دــر	کشــور	مــا	انتخابــات	برگــزار	مــی	شــود	و	مردم	ســاالری	
ــم	 ــه	مرد ــه	ب ــود	ک ــا	نب ــی	ه ــه	غرب ــر	توصي ــا	بخاط ــم.	م داری
ســاالری	عمــل	کرديــم	بلکــه	آن	را	از	اســالم	گرفتــه	ایــم.	بنابراین	
شناســنامه	ای	کــه	بــر	روی	مردــم	ســاالری	مــا	قــرار	دارد،	اســالم	
ــه	توصيــه	هــای	 ــه	دموکراســی	غربــی،	ن ــاب	محمدــی	اســت	ن ن
پوشــالی	و	ویترینــی	ســازمان	ملــل	بــه	کشــورهای	جهــان	ســوم.
دــر	عرصــه	سياســی	ایــن	مطلــب	بســيار	روشــن	اســت	کــه	مــا	
ــه	 ــود	تکي ــای	خ ــوزه	ه ــر	آم ــيم	و	ب ــته	باش ــتقالل	داش ــد	اس بای
کنيــم	ولــی	چــرا	در	عرصــه	تربيتــی	و	آموزشــی	ایــن	اســتقالل	را	از	
دســت	بدهيــم؟	مــن	فکــر	مــی	کنــم	آســيبی	کــه	ســند	2030	می	
زنــد،	لطمــه	وارد	کردــن	بــه	اســتقالل	فرهنگــی	ماســت.	لــذا	ســند	
2030	از	ایــن	جهــت	بایــد	بيشــتر	مــورد	نقــد	قــرار	بگيــرد	وگرنــه	
دــرون	ایــن	متــن	مطالــب	خوبــی	هــم	وجــود	دــارد	و	حتــی	از	نظر	
ــه	 ــا	از	تجرب روشــی	مــی	توانيــم	از	ایــن	متــن	اســتفاده	کنيــم	و	ی
موفــق	ديگــر	کشــورها	بهــره	ببریــم	اینهــا	هيــچ	گونــه	منافاتــی	
ندــارد.	امــروز	حــرف	هایــی	مطــرح	مــی	شــود	کــه	مثــال	رد	کردــن	
ســند	2030	بــه	معنــی	ایــن	اســت	کــه	مــا	مــی	خواهيــم	بــا	جهان	
ارتبــاط	نداشــته	باشــيم	و	یــا	آمــوزش	و	پــرورش	مــا	متوقــف	بمانــد	

و...	دــر	حالــی	کــه	اصــاًل	بحــث	ایــن	نيســت.
ــی	هویــت	 ــه	ديگــر	کشــورها	اســتفاده	مــی	کنيــم	ول مــا	از	تجرب
انقــالب	اســالمی	یــک	هویــت	اســالمی	ایرانــی	اســت	و	خطــری	
کــه	ایــن	ســند	ایجــاد	مــی	کنــد	ایــن	اســت	کــه	بــه	هویــت	مــا	

ــود. ــه	وارد	ش خدش
مــا	االن	چيــزی	بــه	نــام	ســند	تحــول	بنياديــن	آمــوزش	و	پــرورش	
داریــم.	مــا	همــه	آنچــه	را	کــه	از	نــکات	مثبــت	2030	تلقــی	مــی	

ــل	ســند	تحــول	مــی	 ــر	از	آن	را	ذی ــر	از	آن	و	بهت شــود	فرات
توانيــم	داشــته	باشــيم.	چــرا	مــا	کاری	کنيــم	که	حکایــت	از	

نوعــی	خودباختگــی	فکــری	و	فرهنگــی	مــی	کنــد؟
تدویــن	ســند	2030	توســط	کميســيون	ملــی	یونســکو	دــر	
ایــران	و	مصوبــه	هيئــت	وزیــران	دــر	ایــن	مــورد	حکایــت	از	
یــک	نــوع	خودباختگــی	فکــری	و	فرهنگــی	مــی	کنــد،	دــر	
حاکــی	کــه	عميــق	تــر	از	آنچــه	دــر	ایــن	ســند	ذکر	شــده	را	

مــا	دــر	ســند	تحــول	داریم
تدویــن	ســند	2030	توســط	کميســيون	ملــی	یونســکو	دــر	
ایــران	و	مصوبــه	هيئــت	وزیــران	دــر	ایــن	مــورد	حکایــت	از	
یــک	نــوع	خودباختگــی	فکــری	و	فرهنگــی	مــی	کنــد،	دــر	
حاکــی	کــه	عميــق	تــر	از	آنچــه	دــر	ایــن	ســند	ذکر	شــده	را	

مــا	دــر	ســند	تحــول	داریم.
مــا	دــر	برنامــه	درســی	ملــی	کــه	یکــی	از	اســناد	تحولــی	
ــم	 ــی	داری ــای	جديد ــرف	ه ــت	ح ــرورش	اس ــوزش	و	پ آم
ــی	از	آن	 ــال	یک ــت.	مث ــکو	اس ــه	یونس ــه	ب ــل	ارائ ــه	قاب ک
ــی	اســت.	 ــه	درســی	مل ــر	برنام ــذاری	د ــف	گ الگــوی	هد
ــت	محــوری	را	 ــم	فکــر	محــوری	و	عقالني ــا	داری اینکــه	م
دــر	آمــوزش	خــود	دنبــال	مــی	کنيــم.	اینکــه	مــا	ســخن	از	
ــه	ميــان	مــی	آوریــم	کــه	مدرســه	بایــد	بســتر	 مدرســه	زندگــی	ب
آمادــه	کردــن	دانــش	آمــوز	بــرای	زندگــی	عينــی	و	واقعــی	باشــد.	
ــت	 ــر	مدرســه	تقوی ــد	د ــه	و	پرسشــگری	را	بای ــا	رویکــرد	مباحث م
کنيــم	و	رویکــرد	فعــال	شــدن	دانــش	آمــوزن	و	مهــارت	هــای	آن	
را	توســعه	دهيــم.	ما	حــوزه	یادگيــری	تفکر	و	حکمــت	را	دــر	برنامه	
درســی	قــرار	داديــم	کــه	دــر	هيــچ	کشــوری	ایــن	امــر	بــه	عنــوان	

یــک	حــوزه	یادگيــری	تعریــف	نشــده	اســت.
اینهــا	را	مــا	از	اســالم	گرفتــه	ایــم	و	دــر	عرصــه	جهانــی	قابــل	ارائه	
اســت.	مــا	بــه	جــای	اینکــه	ایــن	را	بــه	یونســکو	ارائــه	کنيــم	و	ادعــا	
ــود	 ــی	خ ــی	و	مل ــای	دين ــه	ه ــم	از	یافت ــی	تواني ــا	م ــه	م ــم	ک کني
الگویــی	را	ارائــه	دهيــم	کــه	بــرای	ديگــر	کشــورها	قابــل	اســتفاده	
اســت،	از	آن	طــرف	آمدــه	ایــم	اهدــاف	یونســکو	را	پيگيــری	مــی	
کنيــم.	ایــن	یــک	نــوع	عقــب	گــرد	اســت.	جمعــی	که	دــر	ایــن	کار	
ســهيم	بودنــد	دانســته	یــا	ندانســته	بــه	هویــت	ملــی	و	انقالبــی	و	

شــأن	مــا	آســيب	وارد	کردنــد.
کشــوری	مثــل	انگليــس،	اســتراليا	یــا	کــره	جنوبــی	کــه	مشــهور	
اســت	دــر	نظــام	آموزشــی	پيشــرفت	کردــه	انــد	هيــچ	گاه	برنامــه	

ــد. ــرار	نمــی	دهن ــم	کار	ق ــرای	خــود	عل یونســکو	را	ب
اینکــه	تيتــر	کار	خــود	را	یــک	تيتــر	یونســکویی	قــرار	دهيــم	ایــن	
بــد	اســت.	حفــظ	هویــت	و	اســتقالل	فکــری	و	فرهنگــی	بــرای	مــا	
بســيار	مهمتــر	اســت.	برخــی	واژه	هــا	و	بندهــای	دــرون	ســند	ابهام	
دــارد	و	ممکن	اســت	برخــی	ایــن	بندهــا	را	توجيــه	کنند،	ایــن	اصاًل	
مهــم	نيســت	بلکــه	مســئله	ایــن	اســت	کــه	خــط	نفــوذ	فکــری	و	
فرهنگــی	دــر	کشــور	بــا	اجــرای	ایــن	ســند	ایجــاد	مــی	شــود.	مــا	
بــه	هيــچ	وجــه	بــا	اســتفاده	از	تجــارب	جهانــی	دــر	عرصــه	تعليم	و	

تربيــت	مخالــف	نيســتيم.
مــا	بــا	ایــن	مخالــف	نيســتيم	کــه	دــر	توســعه	آمــوزش	خودمــان	با	
دنيــا	گفتگــو	کنيــم	امــا	مــا	بــا	ایــن	امــر	مخالفيم	کــه	بــرای	تحول	
دــر	آمــوزش	و	پرورشــمان	بــه	جــای	اســتفاده	از	ادبيــات	اســالمی	
ایرانــی	خودمــان	زیــر	پرچــم	یونســکو	قــرار	بگيریــم.	مــا	ایــن	امــر	
را	نوعــی	تنــازل	و	انحطــاط	مــی	دانيــم.	مــا	بــا	ایــن	مخالفيــم	کــه	
ــا	را	 ــرورش	م ــوزش	و	پ ــد	و	آم ــد	بياین ــکو	بخواهن ــان	یونس بازرس
تایيــد	کننــد	و	یــا	آنهــا	بــرای	ما	معلمــی	کننــد	و	زیــر	چتر	یونســکو	

بخواهنــد	اهدــاف	اســتعماری	خــود	را	دنبــال	کننــد.
تــالش	ســازماندهی	شــده	کارشناســی	ای	کــه	توســط	دولــت	برای	
توليــد	ســند	2030	انجــام	گرفــت	بــه	مراتــب	از	کل	حمایــت	هایــی	
کــه	دــر	ایــن	5	ســال	بــرای	اجرایــی	شــدن	ســند	تحــول	انجــام	

حجت االسالم ذوعلم در گفتگو با مهر:

سند ۲۰۳۰ به استقالل فرهنگی ما آسیب می زند/ ضعف رصد فرهنگی در کشور
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ـــو گـفتــگـ

ــند	 ــا	س ــود.	گوی ــار	ب ــتری	برخورد ــت	بيش ــت،	از	حمای ــه	اس گرفت
یونســکو	خيلــی	بيشــتر	بــه	مــزاق	دولــت	مــزه	کردــه	اســت

تــالش	ســازماندهی	شــده	کارشناســی	ای	کــه	توســط	دولــت	برای	
توليــد	ســند	2030	انجــام	گرفــت	بــه	مراتــب	از	کل	حمایــت	هایــی	
کــه	دــر	ایــن	5	ســال	بــرای	اجرایــی	شــدن	ســند	تحــول	انجــام	
ــند	 ــا	س ــود.	گوی ــار	ب ــتری	برخورد ــت	بيش ــت،	از	حمای ــه	اس گرفت
یونســکو	خيلــی	بيشــتر	بــه	مــزاق	دولــت	مــزه	کردــه	اســت.	ایــن	

اشــکال	اساســی	اســت.
ــا	 ــم.	م ــی	داری ــق	فرهنگــی	و	تمدن ــار	عمي ــا	پيشــينه	ریشــه	د م
ــه	 ــم	ک ــری	داری ــهيد	مطه ــتی	و	ش ــهيد	بهش ــد	ش ــانی	مانن کس
نظریــه	پردــاز	تعليــم	و	تربيــت	بودنــد.	بحــث	هایــی	کــه	عالمــه	
طباطبایــی	دــر	مــورد	تعليــم	و	تربيــت	مطــرح	کردــه	از	بحــث	های	
ــر	اســت.	 ــی	شــود	بســيار	جلوت ــروز	مطــرح	م ــه	ام فلســفی	ای	ک
مبانــی	نظــری	تحــول	دــر	آمــوزش	و	پــرورش	کــه	جــزوه	ای	۶00	
صفحــه	ای	اســت	واقعــا	یک	متــن	بســيار	فخيــم	فلســفی	و	جامعه	
شــناختی	دــر	مــورد	آمــوزش	و	پــرورش	اســت.	مــا	ایــن	را	بایــد	بــه	
دنيــا	عرضــه	کنيم.	یونســکو	یــک	حــرف	هــای	ویترینی	و	کليشــه	

ــد. ــی	زن ای	م
بحــث	ديگــر	بــه	نظــر	بندــه	ضعــف	ديدبانــی	فرهنگــی	دــر	جامعه	
ماســت.	چــرا	نبایــد	شــورای	انقــالب	فرهنگــی	مــا	از	ســرعت	عمل	
و	رصدگــری	هوشــمندانه	ای	برخوردــار	باشــد؟	اعتــراض	مــا	بيــش	
ــی	 ــه	شــورای	انقــالب	فرهنگــی	اســت.	وقت ــگان	ب ــه	کنند از	تهي
گرایــش	فلســفی	غربگــرا	دــر	دســتگاه	هــای	مــا	نفــوذ	مــی	کند	و	
بــر	اســاس	همــان	گرایــش	مــی	خواهــد	یــک	ســندی	را	تحميــل	
کنــد	و	بــا	تفســير	ســوگيرانه	خودــش	بــر	مــا	القــا	کنــد	چــرا	نبایــد	

رصــد	فرهنگــی	مــا	ایــن	را	بفهمــد	و	بــا	آن	برخــورد	کنــد؟

|| در مواجهــه بــا خــود متــن چــه نقدهایــی مــی توان 
وارد کــرد؟

مــن	دــر	مناظــره	ای	کــه	اســفند	مــاه	گذشــته	دــر	شــبکه	آمــوزش	
برگــزار	شــد	نقدهــای	خــود	را	بــه	متــن	این	ســند	اعــالم	کردــم.	در	
همــان	برنامــه	مــن	بــر	موضــوع	ســبک	زندگــی	متمرکــز	شــدم	و	
وقتــی	مســئول	کميســيون	ملی	یونســکو	دــر	ایــران	به	پشــت	خط	
آمــد،	مــن	ســوال	کردــم	مــا	مــی	خواهيــم	شــهروند	جهانــی	تربيت	
ــت	 ــی	تربي ــهروند	اســالمی	و	انقالب ــم	ش ــی	خواهي ــا	م ــم	و	ی کني
کنيــم؟	او	اقــرار	کــرد	کــه	بایــد	ایــن	ســند	را	اصــالح	کنيــم.	ایــن	
بحــث	ها	قباًل	شــده	اســت.	ولــی	االن	دــو	بحث	وجــود	دــارد.	یکی	
اینکــه	از	نــگاه	کلــی	حتــی	اگــر	ایــن	ســند	اشــکاالتی	هم	نداشــت	
و	حتــی	اگــر	ایــن	اشــکاالت	برطــرف	بشــود	هــم	بــرای	مــا	قابــل	
قبــول	نيســت	چــون	مــا	زیــر	علــم	تفکــر	ســکوالر	یونســکو	برنامه	

خــود	را	تعریــف	مــی	کنيــم.
اشــکال	دــوم	هــم	ضعــف	رصــد	و	ديدبانــی	فرهنگــی	دــر	کشــور	
ــی	 ــت	نم ــی	وق ــالب	فرهنگ ــی	انق ــورای	عال ــان	ش ــت.	آقای ماس
ــد.	ایــن	یــک	نقــد	جدــی	اســت.	امــام)ره(	 ــد	و	اهتمــام	ندارن گذارن
ــی	 ــس	م ــر	مجل ــرس	د ــل	مد ــه	ای	مث ــا	نمایند ــود	م ــی	فرم م

ــد. ــاد	بکش ــه	فری ــم	ک خواهي
رونــد	ایــن	کار	دــر	ســکوت	برگــزار	شــد	و	از	ســوی	دولــت	اعــالم	
نشــد	ولــی	محرمانــه	نبــود،	کمااینکــه	دــر	جلســه	رونمایی	دــو	نفر	
از	نمایندــگان	مجلــس	هــم	حضــور	داشــتند.	اشــکال	از	رصدگــران	
اســت.	دشــمن	بــه	صــورت	طبيعــی	بایــد	مخفيانــه	وارد	شــود	ولــی	
ــالب	 ــورای	انق ــد	ش ــرا	بای ــد.	چ ــل	بودن ــا	غاف ــای	م ــتگاه	ه دس
فرهنگــی	مــا	اینقدــر	خــواب	باشــد	کــه	5	مــاه	از	زمــان	رونمایــی	

ســند	بگــذرد	و	اینقدــر	کنــد	بــا	مســئله	برخــورد	کنــد؟
خــوف	ایــن	مــی	رود	کــه	برخــورد	بــا	ایــن	ســند	هــم	یــک	برخــورد	
جزئــی	نگرانــه	شــود؛	مثــال	برابــری	جنســيتی	بــه	عدالت	جنســيتی	
تبديــل	شــود.	مــن	مــی	گویــم	ایــن	هــم	کافــی	نيســت.	اســاس	
ــور	 ــک	کش ــوان	ی ــه	عن ــا	ب ــه	م ــت.	اینک ــوال	اس ــر	س ــث	زی بح
مســتقل	زیــر	علــم	یونســکو	برویــم،	مرزهــای	فرهنگــی	مــا	دــر	

اینجــا	جابجــا	مــی	شــود.
ــه	هوشــيار	 ــه	جامع ــود	ک ــث	ب ــن	حي ــر	انقــالب	از	ای برخــورد	رهب
باشــد	و	دــر	آیندــه	مراقــب	مرزهــای	فکــری	و	فرهنگــی	باشــد.

|| هــدف دولــت از تصویــب ایــن ســند چــه بــود و چه 
چیــزی را دنبــال مــی کــرد؟ رهبــر انقــالب در حــوزه 
فرهنگــی مــی فرمایــد مــا بــا یــک ولنــگاری فرهنگی 
و بــی برنامگــی مواجــه ایــم، ایــن درحالــی اســت که 
حداقــل مــا در حــوزه آمــوزش و پــرورش مــا اســناد 
ــند  ــب س ــه تصوی ــازی ب ــه نی ــتیم ک ــتی داش باالدس

2030 نباشــد.
تلقــی	مــن	ایــن	اســت	کــه	دولــت	توجهــی	بــه	ایــن	امــر	نداشــته	
کــه	چــه	چيــزی	را	تصویــب	مــی	کنــد.	یعنــی	ایــن	یــک	غفلــت	
ــی	و	 ــث	آموزش ــه	مباح ــبت	ب ــی	نس ــی	تفاوت ــی	از	ب ــض	ناش مح
ــند	 ــاره	س ــه	درب ــک	مصوب ــت	ی ــون	دول ــا	تاکن ــی	اســت.	آی تربيت
تحــول	دــر	آمــوزش	و	پــرورش	داشــته	اســت؟	دولــت	اصــاًل	جنبه	
فکــری	نداشــته	و	جنبــه	سياســی	و	قدــرت	طلبانــه	دــارد	و	انديشــه	
فرهنگــی	منقحــی	دــر	دولــت	وجــود	ندــارد.	کســانی	کــه	پشــت	
ــزار	 ــت	را	اب ــد	و	دول ــه	هســتند	هوشــمندانه	عمــل	مــی	کنن صحن

ــد. خــود	مــی	کنن
آن	ســی	کارگروهــی	کــه	بــرای	ســند	تشــکيل	شــد،	برخــی	متدين	
انــد	ولــی	متوجــه	نيســتند	و	حذاقــت	فرهنگــی	آنهــا	ضعيف	اســت.	
نادانــی	و	خــالء	انديشــه	فرهنگی	دــر	دولــت	باعث	تصویــب	چنين	

متنی	شــد.	نــگاه	ليبراليســتی	قطعاً	دــر	دولت	نفــوذ	دارد.

ــد  ــند بای ــن س ــب ای ــد تصوی ــی رون ــر قانون || از نظ
ــازوکاری  ــه س ــرد و چ ــی ک ــی م ــیری را ط ــه مس چ

ــد؟ ــی ش ــری م ــد پیگی بای
ــا	 ــروش	و	ی ــوزش	و	پ ــی	آم ــد	شــورای	عال ــا	بای ــی	ی از	نظــر	قانون
شــورای	عالــی	انقــالب	فرهنگــی	دــر	ایــن	قضيــه	ورود	مــی	کــرد.	
دــر	بعضــی	از	مــوارد	مشــابه	مجلــس	قانــون	گــذاری	مــی	کنــد	که	
ایــن	ســند	مصوبــه	مجلــس	را	نيــز	ندــارد.	خــود	ایــن	ســند	2030	
کــه	منتشــر	شــده	بــه	تایيــد	هيــچ	جــا	نرســيده	و	رونمایــی	شــده	
اســت.	روی	آن	هــم	نوشــته	شــده	کــه	ایــن	ســند	پيــش	نویــس	
اســت.	یعنــی	چيــزی	کــه	مصــوب	نبودــه	اســت	بــا	یــک	هياهویی	
رونمایــی	شــد.	ایــن	نشــان	مــی	دهــد	کــه	عدــه	ای	مــی	خواســتند	
ایــن	ســند	را	قدــم	بــه	قدــم	جلــو	ببرنــد	و	بدــون	اینکــه	دــر	جایــی	
تصویــب	شــود،	اجرایــی	شــود.	وقتــی	مطلــب	روشــن	شــد	و	بــر	آن	
نقــد	وارد	شــد،	دوســتان	گفتنــد	کــه	این	ســند	پيــش	نویس	اســت.	
اگــر	پيــش	نویــس	بــود	کــه	رونمایــی	نمی	شــد!	کســی	ســند	پيش	
نویــس	را	رونمایــی	نمــی	کنــد!	بایــد	خيلــی	ســاده	لــوح	باشــيم	که	
وزیــر	یــک	ســندی	را	دــر	حضــور	نمایندــه	یونســکو	رونمایــی	کرده	
و	از	طرفــی	بگوینــد	ایــن	پيــش	نویــس	اســت.	ایــن	کار	ســفيهانه	

ــت. ای	اس

ــم  ــا ه ــی ه ــود غرب ــه خ ــود ک ــی ش ــرح م || مط
نســبت بــه ایــن ســند نقدهایــی دارنــد، مثــال نقــدی 
ــورد  ــیحی در م ــی مس ــای مذهب ــوی جریان ه از س
ــود دارد.  ــه وج ــن برنام ــی در ای ــای جنس آموزش ه
ــن  ــورد ای ــا در م ــی ه ــود غرب ــر خ ــن منظ ــذا از ای ل

ــد؟ ــی گوین ــه م ــند چ س
برخــی	خيــال	مــی	کننــد	کــه	اســناد	ســازمان	ملــل	وحــی	منــزل	
اســت	و	همــه	تابــع	آن	هســتند.	دــر	حالــی	کــه	خــود	آمریــکا	دــر	
مــورد	کنتــرل	آب	و	هوایــی	و...	بيشــترین	نقــض	مصوبات	ســازمان	
ملــل	را	انجــام	دادــه	اســت.	دــر	مــورد	توصيــه	هــای	یونســکو	دــر	
بخــش	آمــوزش	آنهــا	دــر	بســياری	از	جاها	تبعيــت	نکردنــد	یعنی	تا	
جایــی	کــه	بــا	منافعشــان	ســازگار	نباشــد	زیــر	بــار	آن	نمــی	رونــد.	
ــن	 ــار	چني ــر	ب ــا	زی ــی	ه ــود	غرب ــی	خ ــه	وقت ــوال	اینجاســت	ک س
ــن	 ــع	ای ــر	تاب ــود	را	اینقد ــد	خ ــرا	بای ــا	چ ــد	م ــی	رون ــی	نم مصوبات
مراکــزی	کنيــم	کــه	زیــر	نفــوذ	غربــی	هاســت.	دــر	یونســکو	یــک	
خــط	فکــری	توســعه	فرهنــگ	آمریکایــی	ســازماندهی	مــی	شــود	
ــی	شــود.	کشــورهای	کوچــک	 ــا	م ــه	کشــورهای	کوچــک	الق و	ب
چــون	خــود	دســتمایه	ای	ندارنــد	و	ســران	آنهــا	وابســته	هســتند،	

ــد. آنهــا	را	مــی	پذیرن

ایــن	تلقــی	دــر	بعضــی	از	دولتمردــان	مــا	االن	وجــود	دارد	کــه	گویا	
غربــی	هــا	خيلــی	بيشــتر	از	مــا	مــی	داننــد	و	آنهــا	دانــای	کل	انــد	و	
مــا	بایــد	دانــش	آمــوز	آنهــا	باشــيم،	ایــن	تلقــی	بایــد	عــوض	شــود.

ــا  ــی ب ــه نظــر مــی رســد یــک فرهنــگ آمریکای || ب
ــورهای  ــه کش ــد ب ــی خواه ــدن م ــی ش ــه جهان بهان
دیگــر تحمیــل شــود و ایــن امــر در قالــب مصوبــات 
بیــن المللــی از قبیــل یونســکو پیگیــری مــی شــود و 
ــی آن  ــه در پ ــت ک ــک واژه ای اس ــازی ی ــی س جهان
ــات  ــن مصوب ــود. ای ــی ش ــه م ــا دیکت ــگ آنه فرهن
بیــن المللــی بــا موضــوع جهانــی ســازی چه نســبتی 

ــد؟ برقــرار مــی کن
خــود	غربــی	هــا	خيلــی	جاهــا	گفتــه	انــد	کــه	ایــن	جهانــی	ســازی	
دــر	واقــع	آمریکایــی	ســازی	اســت.	اینهــا	مــی	خواهنــد	ارزش	های	
سکوالریســتی	خــود	را	دــر	کل	جهــان	اشــاعه	دهنــد،	بــه	گونــه	ای	
کــه	کشــورهای	ديگر	دنبالــه	رو	باشــد.	یعنی	یــک	فرهنــگ	انفعال	
و	غــرب	مدــاری	و...	را	القــا	مــی	کنــد.	یعنی	مــا	باید	هميشــه	دانش	
آمــوز	آنهــا	باشــيم	و	آنهــا	دانــای	کل	انــد	و	مــا	یادگيرندــه	ایــم.	بــه	
هميــن	جهــت	دــر	اســناد	یونســکو	آمدــه	کــه	بازآمــوزی	معلمــان	و	
مديــران	بــر	اســاس	رویکردهای	یونســکو	و	توســط	یونســکو	انجام	

شــود.	ایــن	خيلــی	بــرای	مــا	ضعــف	و	ذلــت	اســت.
ــه	 متاســفانه	کســانی	کــه	ایــن	اســناد	را	تنظيــم	کردنــد	حاضــر	ب
گفتگــو	نيســتند.	چــه	کســی	االن	مدافــع	محتــوای	2030	اســت	و	
چــه	کســی	مســئول	تهيــه	آن	بودــه	اســت؟	دــر	یــک	فضــای	آزاد	
مــی	تــوان	در	ایــن	مــورد	بــه	گفتگــو	پرداخــت	ولــی	طــرف	مقابل	
ــن	اســت	کــه	طــرف	 ــا	ای ــه	گفتگــو	نيســت.	مشــکل	م حاضــر	ب
مقابــل	هــم	طلبــکار	اســت،	خدمــت	بــه	جامعــه	هــم	نمــی	کنــد،	
نــگاه	غــرب	گــرا	دــارد،	دــر	مقابــل	نظــام	تــا	آنجایــی	کــه	بتواننــد	
موضــع	گيــری	مــی	کننــد،	شــعار	آزادــی	و	گفتگــو	هــم	ســر	مــی	

دهــد	ولــی	حاضــر	بــه	گفتگــو	هــم	نمــی	شــود.

|| بــا توجــه بــه اینکــه ایــن متــن در بســیاری از جاها 
دارای ابهــام بــود و غربــی هــا مــی توانســتند تفســیر 
خــود از ایــن متــن را اصالــت دهنــد، ایــن متــن مــی 
توانســت در آینــده چــه هزینــه هایــی بــه مــا متحمل 

کنــد؟ 
ــا	2030	 ــه	ســال	2015	ت ــرای	برنام ــر	اســاس	آنچــه	یونســکو	ب ب
ــرای	 ــی	ب ــند	اجرای ــوان	س ــه	عن ــی	ب ــت،	متن ــه	اس ــب	کرد تصوی
ــی	 ــط	س ــه	توس ــی	ک ــن	متن ــت.	ای ــده	اس ــته	ش ــا	نوش ــور	م کش
کارگــروه	ایرانــی	تاليف	شــده	اســت	کــه	حجم	ســيصد	صفحــه	ای	
دــارد	متن	آشــفته	و	مغشوشــی	اســت	و	بســيار	شــتابزده	تهيه	شــده	
اســت.	ایــن	کارگــروه	هــا	هــر	کدــام	یــک	جــزوه	درســت	کردــه	
ــتار	 ــک	سرویراس ــی	ی ــد	و	حت ــم	چســبانده	ان ــه	ه ــا	را	ب ــد	و	آنه ان
ندــارد.	ایــن	متــن	واقعــاً	بــی	هویــت	اســت.	یــک	جــا	از	ایــن	متــن	
بــه	عنــوان	»برنامــه	2030«	یــک	جــا	»ســند	2030«	و	یــک	جــا	

ــاد	شــده	اســت. »برنامــه	عمــل	2030«	ی
ــی	 ــی	وقت ــت	ول ــه	ای	اس ــکو	توصي ــناد	یونس ــت	کل	اس ــد	گف بای
ــد	شــما	 ــم	و	نشــود،	مــی	گوین ــی	کني ــن	را	اجرای ــم	ای ــا	پذیرفتي م
بدعهدــی	کردــه	ایــد.	ایــن	دــر	حــد	قطعنامــه	و...	نيســت	کــه	برای	
مــا	تعهدــآور	باشــد	ولــی	بــه	مــا	مــی	گوینــد	شــما	قــول	داديــد	این	
را	عملياتــی	کنيــد	چــرا	انجــام	نداديــد؟	مثال	مــی	خواهند	کشــورها	
را	دــر	مــورد	اینکــه	چقدر	در	مــورد	تعهداتشــان	بــه	یونســکو	پایبند	
بودــه	انــد	ردــه	بندی	کننــد،	جایــگاه	کشــور	مــا	پایيــن	خواهــد	آمد	

و	بــه	لحــاظ	حيثيتــی	بــرای	مــا	هزینه	دــارد.
مــن	یــک	تلقــی	ديگــر	دــارم	و	آن	این	اســت	کــه	یک	جمــع	نخبه	
غــرب	گرایــی	کــه	دــر	الیــه	هــای	دســتگاه	هــای	ما	وجــود	دــارد،	
اینهــا	مــی	خواســتند	از	ایــن	آب	گل	آلود	ماهــی	بگيرند	و	در	پشــت	
اســناد	یونســکو	قــرار	گرفتنــد	کــه	حــرف	هــای	خودشــان	را	دــر	
قالــب	یونســکو	بزننــد.	مــن	فکــر	مــی	کنــم	بيــش	از	یونســکو،	آدم	
هــای	داخلــی	آنهــا	بــه	دنبــال	ایــن	بودند	کــه	حرف	هــای	خــود	را	

بــه	آمــوزش	و	پــرورش	مــا	تحميــل	کننــد.
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برخــی	انديشــمندان،	عصــری	کــه	مــا	دــر	آن	زندگــی	می	کنيــم	را	
بــا	عناوینــی	چــون	عصــر	اطالعــات	یــا	عصــر	فراتکنيــک	معرفــی	
مــی	کننــد.	شــناخت	ویژگــی	هــای	ایــن	عصــر	و	درکــی	کالن	از	
مختصــات	ایــن	عصــر	بــرای	مواجهــه	بــا	مســائلی	کــه	زیســتن	در	

چنيــن	عصــری	ایجــاب	مــی	کنــد،	امــری	ضــروری	اســت.
حجــت	االســالم		حميــد	رجایــی،	دانــش	آموختــه	ســطوح	عالــی	
حــوزه	و	کارشــناس	ارشــد	ارتباطــات	و	مدــرس	حــوزه	و	دانشــگاه	
ــا	بيــان	اینکــه	پرســش	از	اینکــه	 ــا	خبرنــگار	مهــر	ب دــر	گفتگــو	ب
مهــم	تریــن	مســأله	عصــر	مــا	چيســت،	پرسشــی	اســت	کــه	دــر	
ــت:	 ــود،	گف ــی	ش ــرح	م ــر	مط ــه،	کمت ــعه	نيافت ــورهای	توس کش
ــۀ	 ــای	پراکند ــه	ه ــر	و	داد ــی	ت ــایل	جزئ ــه	مس ــدن	ب ــرگرم	ش س
ریزوماتيــک،	مــا	را	دچــار	اشــتباهات	راهبردــی	ســهمگين	می	کند	
ــم. ــر	بماني ــی	خب ــد	ب ــت	جهــان	جدي ــی	شــود	از	کلي و	باعــث	م

ــه	عکــس	آنچــه	مــا	دــر	مغــرب	زميــن	 وی	افــزود:	شــوربختانه	ب
ــای	 ــه	ه ــالمی،	انديش ــورهای	اس ــياری	از	کش ــر	بس ــاهديم،	د ش
مربــوط	بــه	تحليــل	»عصــر	و	زمــان«	و	برســاختن	تئــوری	هایــی	
کــه	بتوانــد	شــرایط	زمــان	را	تبييــن	کنــد	و	بــرای	آن	راهکارهــای	
راهبردــی	بجویــد،	کميــاب	یــا	مهجــور	اســت.	در	مغــرب	زميــن،	به	
جــز	فيلســوفان	بــزرگ،	انديشــمندانی	امثــال	ســاموئل	هانتينگتون،	
مــک	لوهــان،	تافلــر،	نيــل	پســتمن	و	ژان	کازنــو	و	ديگران،	دــر	این	

بــاب	بســيار	انديشــيده	و	گفتــه	و	نوشــته	انــد.
وی	بــا	بيــان	اینکــه	ایــن	ســنخ	تفکــرات	جامعــه	شــناختی	عميــق	
و	همچنيــن	نظریــه	پردــازی	هــای	آیندــه	پژوهانــه	بســيار	بســيار	
ــه	نظــر	مــن	دــو	مســئله	بســيار	کالن	 ضــروری	اســت،	گفــت:	ب
ــارد:	یکــی	مســئله	شــناخت	و	 ــرار	د ــر	جهــان	بشــریت	ق ــر	براب د
ــت«	و	 ــر	فراصنع ــی	»عص ــر	یعن ــر	حاض ــت	عص ــل	درس تحلي
ديگــری	»فرجــام	تمدــن	بشــری«	کــه	بــه	تحليــل	انديشــه	هــای	
ــام	 ــن	تم ــه	نظــر	م ــازد.	ب ــی	پرد ــی	و	بحــث	منجــی،	م آخرالزمان

مســائل	ديگــر	دــر	ذیــل	ایــن	دــو	مقولــه	کلــی	اســت.
ــن	اســت	 ــت:	ممک ــه	گف ــر	ادام ــوزه	و	دانشــگاه	د ــتاد	ح ــن	اس ای
ــی	 ــان	را	خيل ــر	جه ــم	ب ــی	حاک ــای	اقتصاد ــه	ه ــر	دغدغ ــک	نف ی
مهــم	بدانــد	یــا	بــه	عنصــر	فرهنگــی	اهميــت	بدهــد	و	بــر	مولفــه	
ــن،	 ــر	م ــه	نظ ــا	ب ــارد.	ام ــای	بفش ــی	پ ــی	و	اجتماع ــای	فرهنگ ه

شــناخت	درســت	چيســتی	»عصــر	فراصنعــت«	و	بحــث	مهدویــت	
ــن	هاســت.	 ــه	ای ــۀ	هم دربردارند

وی	دربــاره	ویژگــی	هــای	عصــر	فراصنعــت	گفــت:	اعصــار	
پيشــين،	ماننــد	»عصرکشــاورزی«،	»عصــر	مکانيــک«	و	»دــوره	
اتوماســيون«،	اداور	آشــنایی	هســتند.	برخی	مولفــه	های	ایــن	ادوار،	
بارهــا	و	بارهــا	مــورد	کنــکاش	انديشــمندان	و	جامعــه	شناســان	قرار	
گرفتــه	اســت.	امــا	دــر	»عصــر	فراصنعــت«	مــا	بــا	یــک	»جهش«	
ــم.	شــاید	شــنيده	باشــد	کــه	مــی	 بســيار	عظيــم	مواجــه	شــده	ای
گوینــد	برخــی	صداهــا	را	نمــی	شــنویم	چــون	بســيار	بلنــد	و	عظيم	
ــا	 ــنيدن	آن	صداه ــه	ش ــر	ب ــوش	مســلح«	قاد ــون	»گ ــا	بد ــد؛	م ان
ــک	 ــون	ی ــن	طــور	اســت	و	بد نيســتم.	عصرفراصنعــت	هــم	همي

»هــوش	مســلح«	آن	را	نمــی	تــوان	دــرک	کــرد.
وی	افــزود:	دــر	عصــر	مکانيــک،	انســان	توانســت	بــا	بــه	کارگيری	
ــهيل	و	 ــود	را	تس ــی	خ ــی،	زندگ ــای	صنعت ــين	آالت	و	ابزاره ماش
تســریع	کنــد.	توليــد	کاال	و	خدمــات	نيــز	در	ایــن	دــوره،	فــراوان	تر،	
ســهل	تــر	و	اســتانداردتر	شــد	و	البتــه	تاثيــرات	زیادــی	بــر	جوامــع	
گذاشــت.	مثــال	مردــم	دــر	ایــن	دــوره	اتومبيــل	و	قطــار	داشــتند	و	
ــا	 ــات	انســان	ب ــد	و	ارتباط ــریع	ش ــراوان	و	س ــان	و	ف مســافرت	آس
ــود	 ــته	ب ــاپ	توانس ــت	چ ــر	صنع ــش	ت ــد.	پي ــترده	ش ــان	گس جه
جهــان	بيــن	االذهانــی	انســان	هــا	را	متصــل	و	منبســط	کنــد	و	بــا	
توســعه	ابزارهــای	مکانيکــی	و	صنعتــی،	شــرایط	طــوری	شــد	کــه	
قــوای	ظاهــری	انســان	هــا	گســترش	پيدا	کنــد.	مثــال	قطــار	امتداد	
ــا	و...	 ــا،	تراکتوره ــط	توليده ــا،	خ ــل	ه ــد	و	جرثقي ــان	ش ــای	انس پ
امتدــاد	عضــالت	و	ســخت	کوشــی	هــای	بدنــی	و	امثــال	آن	شــد	
و	ایــن	دــوات	توانســت	توانایــی	هــای	جســمی	انســان	را	گســترش	
دهــد.	در	واقــع	در	عصــر	مکانيــک،	عضــالت	انســان	توانســته	بود	
ــی	 ــی«	تاحد ــا	برق ــيلی	ی ــرژی	فس ــا	»ان ــای	ب ــين	ه توســط	ماش
ــاق	 ــی	اتف ــگ	زمان ــگ	بن ــا	بي ــد،	ام ــا	کن ــر	گســترش	پيد مهارپذی
افتــاد	کــه	»دانــش	الکترونيــک«	ظهــور	و	گســترش	پيدــا	کــرد.

ــن	اســتاد	دانشــگاه	اظهــار	داشــت:	الکترونيــک،	یــک	جهــش	 ای
بســيار	بــزرگ	دــر	جهــان	انســان	بــه	وجــود	آورد.	کــم	کــم	صنایــع	
بشــری	بــا	مدارهــای	نيمــه	ديجيتــال	یــا	تمامــاً	ديجيتــال	مجهــز	
شــدند	و	عناصــری	چون:	ســرعت،	انبســاط	انســان،	انقباض	چشــم	

گيــر	جهــان	پيرامــون،	تغييــر	دــر	ارتباطــات	و	مناســبات	انســان	بــا	
انســان	و	انســان	بــا	طبيعــت	بــه	وجــود	آمــد.	نکتــه	مهــم	دــر	ایــن	
تغييــرات	ســرعت	و	گســتردگی	آن	بــود	کــه	فراتــر	از	انتظــار	بشــر	
ــگان	و	 ــی	نخب ــه	حت ــد	ک ــا	را	درنوردي ــان	ه ــه	انس ــود	و	آن	گون ب
ــر	 ــه	آن،	خــود،	کامــاًل	غافلگي ــه	جــای	پرداختــن	ب انديشــمندان	ب

شــدند.
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	ایــن	خيلــی	جالــب	اســت	کــه	شــخصيتی	
چــون	»تافلــر«	کــه	دــر	بهتریــن	جوامــع	علمی	زمــان	خود	ســخن	
گفتــه	اســت،	خيلــی	گلــه	مــی	کنــد	کــه	آنچــه	مــن	مــی	گویــم	
را	ديگــر	دانشــمندان	مــی	گوینــد	و	امــا	وقتــی	بــه	حــرف	هایشــان	
گــوش	می	کنــم،	مــی	بينــم	عمــق	فاجعــه	را	دــرک	نکردــه	انــد!	به	
نظــر	مــن	عمــق	فاجعــه	دــر	واقــع	خــود	»تکنولــوژی	ديجيتــال«	
نيســت،	بلکه	نگرانــی	عمده	دو	منشــأ	دــارد؛	یکی	»تحــوالت	ژرف	
و	پرشــتاب«	و	ديگــر	»بــی	توجهــی	و	غفلــت	نخبــگان	جامعــه	از	

ــی	آن«. ــل	و	چــاره	جوی تحلي
ــال	 ــر	ديجيت ــه	عنص ــان	اینک ــا	بي ــات	ب ــناس	ارتباط ــن	کارش ای
بــه	طــور	فزایندــه	دــر	عصــر	فراصنعــت	ایفــای	نقــش	مــی	کنــد،	
ــر	 ــز	انســان	توانســت	خــود	را	د ــال،	مغ ــر	عصــر	ديجيت ــت:	د گف
قالــب	مدارهــای	پيچيدــۀ	الکترونيکــی	گســترش	دهــد.	مدارهــای	
ــازش	 ــره	و	پرد ــوان	ذخي ــر،	ت الکترونيکــی	توانســت،	شــتاب،	تغيي
ــد	 ــزاری	)مانن ــرم	اف ــاط	هــای	ن ــر	رب اطالعــات	و	از	همــه	مهــم	ت
سيســتم	هــای	عامــل(	و	ربــات	هــای	ســخت	را	دــر	اختيــار	انســان	
بگــذارد	و	لــذا	موجــب	جهشــی	شــد	کــه	هنــوز	دــارد	انســان	هــا	را	
منجنيــق	وار،	بــه	جلــو	پرتــاب	مــی	کنــد!	ایــن	ربــات	هــا	با	تــوان	و	
دقــت	بســيار	بــاال	مــی	تواننــد،	بســياری	از	کارهــای	انســان	را	بهتر	
انجــام	دهنــد.	اگــر	در	عصــر	صنعــت	بدن	مــا	گســترش	یافــت،	در	
عصــر	ديجيتــال	ایــن	مغــز	مــا	اســت	کــه	خــود	را	توســط	شــبيه	
تریــن	پديدــۀ	ديگــر	بــه	خــود،	یعنــی	مدارهــای	الکترونيک	و	شــاید	
بعدهــا	بيوتکنولــوژی	دــر	ابعــاد	ميکــرو	و	نانــو	گســترش	مــی	دهد.
ــر	عصــر	 ــت،	د ــا	گســترش	یاف ــن	م ــت	بد ــر	عصــر	صنع ــر	د اگ
ديجيتــال	ایــن	مغــز	مــا	اســت	کــه	خــود	را	توســط	شــبيه	تریــن	
پديدــۀ	ديگر	بــه	خــود،	یعنــی	مدارهــای	الکترونيــک	و	شــاید	بعدها	

بيوتکنولــوژی	دــر	ابعــاد	ميکــرو	و	نانــو	گســترش	مــی	دهــد
ــات،	 ــار	اطالع ــال،	انفج ــاون	مث ــه	عن ــت:	ب ــار	داش ــی	اظه رجای
توانســت	تمــام	بدنــۀ	منابــع	و	علمــی	و	خبــری	را	دــر	اختيار	انســان	
ــگاه	 ــوان	پردــازش	آن	از	ســوی	بن ــرار	دهــد.	امــا	حجــم	و	ت هــا	ق
هــای	توليــد	اطالعــات	علمــی	و	خبری،	مــی	توانــد	هــم	مخاطبان	
را	ســردرگم	کنــد	و	هــم	اربــاب	رســانه	را	چنــان	قدرتــی	بخشــد	که	
بتواننــد	علــم	و	آگاهــی	های	خبــری		را	مديریــت	و	دروازبانــی	کنند.	
امــروزه	توانشــی	بــه	نــام	»مهندســی	علــم«	داریــم	کــه	مــی	توانــد	
بــد	یــا	خــوب	بــه	کارگرفتــه	شــود.	طــرف	ديگــر	مســئله،	شــتاب	و	
ســرعتی	کــه	اســت	تکنولــوژی	ديجيتــال	بــه	تحــوالت	پيرامونــی	
دادــه	اســت	و	واقعــا	جوامــع	بشــری	را	بــا	»بحــران	تحــول«	مواجه	

کردــه	اســت.
وی	گفــت:	بحــران	تحــول	وضعيتــی	اســت	کــه	تحــوالت	چنــان	
ــه	 ــی	را	از	جامع ــه	مجــال	ارزیاب ــر	روی	هــم	خــراب	می	شــوند	ک ب
نخبگانــی	مــی	گيرنــد.	چــرا	کــه	اوال	دــر	حــوزه	ذهنــی	و	آگاهــی،	
قدــرت	پردــازش	مغــز	دــر	یــک	بــازه	زمانــی	محدــود	اســت	و	اگــر	
ســرعت	تحــوالت	پيراموانــی	از	ایــن	توانــش	محاســباتی	و	انطباقی	
انســان	بيشــتر	شــود	ما	دــر	درک	جهانــی	کــه	خودمان	که	دــر	حال	
ــی	 ــتاب	و	تحــول،	گوی ــن	ش ــم!	ای ــی	ماني ــد	ان	هســتيم	درم تولي
ماننــد	عنصــر	مســتقلی	بــر	مــا	حکــم	ميرانــد.	مثــال	شــما	ببينيــد	از	
جایی	کــه	تکنولــوژی	دــارد	در	جامعــه	تاثيرات	مســتقل	مــی	گذارد	
ــد.	بخــش	 ــا	درمــی	آورن ــه	صد ــی	را	ب ــگان	جوامــع	آالرم	های نخب
بزرگــی	از	هنــر	و	خصوصــا	ســينما،	در	دورة	پســت	مدرن،	کشــيدن	
ــی	 ــت	چارل ــد	گذشــته	اســت.	چــه	از	عصــر	صنع ــر	ممت ــک	آژی ی

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
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ــرون	 ــر	کام ــار	جيم ــه	آث ــوان	نمون ــه	عن ــن،		و	ب چاپلي
دــر	مجموعــه	فيلــم	هــای	»ترميناتــور«	و	ده	هــا	فيلم	
ديگــر	کــه	کامــال	ایــن	مســئله	را	بــه	چالش	می	کشــد	
و	دنيایــی	را	بــه	تصویــر	مــی	کنــد	کــه	ماشــين	کامــاًل		
ــد	 ــن	کار	هنرمن ــت.	ای ــده	اس ــتولی	ش ــان	مس ــر	انس ب
ــود	 ــه	ش ــا	ديد ــد	ت ــزرگ	کن ــئله	را	ب ــه	مس ــت	ک اس
)Exaggeration( ولــی بــه نظــر مــن مســئله بــه 

خودــی خــود	مهــم	و	اساســی	اســت.	
حجــت	االســالم	رجایــی	دــر	ادامــه	گفــت:	از	ســوی	
ديگــر	خــود	تحــوالت	زندگــی	و	شــرایط	کار	و	زندگی،	
ــر	اســت	کــه	 ــان	شــتابناک	و	خــود	دــر	حــال	تغيي چن
بخــش	بزرگــی	از	تــوان	عصبــی	و	ادراکــی	و	روانــی	مــا	
َصــرف	»انطبــاق	بــا	محيــط«	مــی	شــود	و	شــوربختانه	
ــزار	و	 ــی	را	ن ــن	زندگ ــورم		و	مت ــی	را	مت ــيۀ	زندگ حاش
ــد.	دــر	شــتاب	تحــوالت	نســل	هــا	 نحيــف	مــی	نمای
دچــار	شــکاف	مــی	شــوند	چــون	تــوان	انطبــاق	پذیری	
ــد.	 آن	هــا	دــر	»ماراتــن	تحــوالت«	کفایــت	نمــی	کن
مثــال	آیــا	تــا	کنــون	بــا	خــود	انديشــيده	ایــد	کــه	چــرا	
ریــش	ســفيدها	ديگــر	نمــی	تواننــد	بــرای	نســل	جوان	
کارگشــایی	کننــد	و	دــر	مشــکالتی	کــه	بــرای	نســل	
بعدــی	پيــش	مــی	آیــد	ریــش	ســفيدی	کننــد؟	چــون	
ــی	و	ســختی	 ــا	راحت ــاد	ديگــری	ب ــر	ابع ــد،	د نســل	بع
مواجــه	اســت.	ماهيــت	زندگــی	او	تفــاوت	هایــی	دــارد،	
به	طــوری	کــه	نســل	پيشــين	از	دــرک	صورت	مســئله	
ناتــوان	مــی	شــود.	امــروزه	نســل	حاضــر	حتــی	نمــی	
تواننــد	بــرای	نســل	قبــل	توضــح	دهنــد	کــه	چــرا	نمی	
تواننــد	بــه	راحتــی	بــا	فاميــل	و	نســل	پيــش	صلــه	رحم	
داشــته	باشــند.	زندگــی	هــا	دــارد	بــه	ســرعت	بــه	یک	
زندگــی	هــای	مينيمــال	و	آپارتمانــی	تبديــل	می	شــود.	
ســرعت	و	شــتاب	و	نيــاز	بــه	تخصــص،	بــرای	حضــور	
دــر	زندگــی	پيچيدــه	امــروز،	خانوادــه	هــا	را	از	هميــن	
گســيخته	اســت.	پدــر	و	مادــران،	فرزندــان	خــود	را	دــر	
تقریبــا	از	دوره	دانشــجویی	از	دســت	می	دهنــد!	و	ديگر	

بــه	درســتی	آنهــا	را	نمــی	بيننــد!
ــه	 ــی	ب ــایل	زندگ ــت:	وس ــار	داش ــی	اظه ــد	رجای حمي
ــر	 ــان	ب ــرا	زم ــود	زی ــی	ش ــارج	م ــور	خ ــرعت	از	د س
ــذرد.	 ــی	گ ــتری	م ــرعت	بيش ــا	س ــر	ب ــات	بش مصنوع
مثــاًل	شــما	ســری	بــه	عتيقــه	فروشــی	هــا	بزنيــد.	مــی	
بينيــد	کاالهایــی	کــه	مربــوط	بــه	پانزدــه	ســال	پيــش	
ــد!	و	 ــی	رس ــروش	م ــه	ف ــه	ب ــوان	عتيق ــه	عن اســت،	ب
کامــاًل	حــس	نوســتالژی	را	در	مشــتریان	برمــی	انگيزد!	
ایــن	یــک	نشــانه	اســت.	ایــن	هــا	یعنــی	شــتاب	تحول	
کــه	مــی	توانــد	بــه	بحــران	تبديــل	شــود	ایــن	یعنــی	
نســل	ها	دــر	تعامــل	بــا	دنيــای	پيرامــون،	باید	ســرعت	
انطبــاق	زیادــی	پيدــا	کننــد	و	معلــوم	نيســت	ایــن	اتفاق	
بيافتــد.	شــما	نمــی	توانيــد	بــه	راحتــی	مقامــت	کنيــد	
ــد.	 ــما	راه	نمی		اندازن ــر	کار	ش ــی	ديگ ــزار	قبل ــون	اب چ
ــر	 ــر	»عص ــرف	د ــار	مص ــک	ب ــای	ی ــئله	کااله مس
ــه	یــک	ســبک	زندگــی	 فراصنعــت«	خودــش	دــارد	ب

ــود. ــی	ش ــل	م تبدي
وی	دــر	پایــان	گفت:	متأســفانه	فضــای	تفکر	و	انديشــه	
دــر	کشــور	مــا	معطــوف	بــه	بررســی	های	موشــکافانه	
علمــی	نيســت.	بــه	عبــارت	ديگــر	بررســيهای	عناصــر	
عصــر	جديد	زیرســاختهای	خــود	را	مــی	طلبــد.	از	جمله	
 Cognitive یــا	شــناختی	علــوم	مــا	ایــران	دــر	بایــد
ــرا مطالعــه	 ــا کنيــم، زی science  را بــه ســرعت احي
انســان	و	چــاره	جویــی	بــرای	او	نيازمند	این	زیرســاختها	
هــم	هســت.	ناگفتــه	نمانــد	کــه	مــا	دــر	دانــش	ســبک	
ــع	وحيانــی	نيــز	برخورداریــم	کــه	مــی	 زندگــی	از	مناب
ــا	 ــی	تمدــن	م ــر	پویای ــک	نقطــه	درخشــان	د ــد	ب توان
باشــد	امــا	خــب	زیرســاختهای	علمــی	هــم	الزم	اســت.

	اینکــه	چــرا	علــوم	انســانی	را	بایــد	مطالعه	کــرد	از	پرسشــهایی	
اســت	کــه	دــر	زمينــه	مطالعــه	ایــن	حــوزه	مطالعاتــی	مطــرح	
ــه	 ــت	ک ــرح	اس ــی	مط ــژه	زمان ــه	وی ــش	ب ــن	پرس ــت.	ای اس
ــازار	کار	و	درآمدهــای	اقتصادــی	 ــوم	انســانی	دــر	نســبت	ب عل

ــرد. ــرار	گي ــورد	مالحظــه	ق م
	در	پاســخ	بــه	چرایــی	مطالعــه	علــوم	انســانی	برخی	اســتدالل	
مــی	کننــد	»نقــد«	اوليــن	خصلــت	ذاتــی	علــوم	انســانی	اســت	
ــا	فاصله	گيــری	 ــا	ب ــن	امــکان	را	مــی	دهــد	ت ــرد	ای ــه	ف کــه	ب
ــه	 ــنجش	آن	چ ــه	س ــه،	ب ــورد	مطالع ــوع	م ــئله	و	موض از	مس
ــی«	 ــش	انتقاد ــن	»بين ــازد.	ای ــت	بپرد ــار	اوس ــراث	و	تب مي
ــوم	 ــن	عل ــق	خواند ــرد	از	طری ــه	ف ــت	ک ــزاری	اس ــن	اب اولي

ــی	شــود. ــز	م ــه	آن	مجه انســانی	ب
ــر	 ــوم	انســانی	د ــه	عل ــذر	مطالع ــه	از	رهگ ــزاری	ک ــن	اب دومي
ــا	بازتابندگــی«	 ــرد	»بازانديشــی	ی ــی	گي ــرار	م ــرد	ق ــار	ف اختي
اســت.	»بازانديشــیِ«	ناشــی	از	خواندــن	علــوم	انســانی،	ایــن	
آگاهــی	را	بــه	فــرد	می	دهــد	کــه	خــود	را	دــر	ميــان	عناصــری	
ــه	 ــق	ب ــن	طری ــد	و	از	ای ــد،	ببين ــرار	می	ده ــد	ق ــورد	نق ــه	م ک
ــن	 ــرد	ای ــه	ف ــی«	ب ــازد.	»بازانديش ــز	بپرد ــود	ني ــنجش	خ س
ــه		 ــت	یافت ــول	و	تربي ــز	محص ــه	او	ني ــد	ک ــرش	را	می	ده نگ
همــان	زمينــه	ای	اســت	کــه	مــورد	نقــد	قــرار	دادــه	اســت.	بــه	
ــز	از	 ــرد،	ج ــد	ف ــورد	نق ــات	و	نظــم	م ــه	موضوع ــا	ک ــن	معن ای
ــی	 ــاق	نم ــرد،	اتف ــود	ف ــر	وج ــتی	عناصــری	د ــق	همدس طری

ــد. افتن
 )Mark Sedgwick( ســجویک  مــارک  پروفســور 
اســتاد دانشــگاه آرهــوس	دانمــارک،	اســتاد	ســابق	دانشــگاه	
ــات	 ــی	مطالع ــن	اروپای ــر	انجم ــز	دبي ــره	و	ني ــی	قاه آمریکای
ــر	 ــگار	مه ــوال	خبرن ــه	س ــخ	ب ــر	پاس ــی	د ــی	غرب باطنی	گرای
ــل	 ــانی	تحصي ــوم	انس ــه	عل ــر	زمين ــه	د ــی	ک ــش	افراد افزای
مــی	کننــد	را	موفقيــت	ایــن	حــوزه	از	دانــش	دانســت	و	گفــت:	
ــوم	انســانی	پيشــتر	توســط	عدــه	ای	معدــود	مطالعــه	مــی	 عل
شــد،	امــا	اکنــون	ميليونهــا	نفــر	دــر	جهــان	دــر	دانشــگاهها	

ــت	بزرگــی	 ــن	موفقي ــد	و	ای ــل	مــی	کنن ــوم	را	تحصي ــن	عل ای
ــا	 ــن	ميليونه ــه	ای ــه	ک ــش	آمد ــن	ســوال	پي ــون	ای اســت.	اکن
ــد	و	 ــه	کار	کنن ــد	چ ــی	خواهن ــان	م ــس	از	تحصيالتش ــر،	پ نف
ایــن	یــک	عالمــت	ســوالی	اســت	کــه	دــر	مقابــل	کســانی	که	

ــرار	دــارد. ــد،	ق ــوم	انســانی	مــی	کنن تحصيــل	عل
نویســنده	کتــاب	»عليــه	جهــان	مدــرن:	ســنت	گرایی	و	
ــا	بيــان	اینکــه	یکــی	 تاریــخ		پنهــان	فکــری	ســده	بيســتم«	ب
ــازار	کار	 از	مشــکالت	اساســی	دــر	خصــوص	علــوم	انســانی	ب
اســت،	گفــت:	اینکــه	فــارغ	التحصيــالن	ایــن	رشــته	هــا	بــازار	
ــته	 ــن	رش ــی	ای ــای	اصل ــه	ه ــد،	از	دغدغ ــبی	ندارن کار	مناس
ــا	 ــوم	ب ــن	عل ــا	کردــن	ای ــق	پيد ــرای	وف ــو	راه	ب هــا	اســت.	د
نيازهــای	بــازار	وجــود	دــارد؛	یکــی	وفــق	دادــن	آن	بــا	بــازار	
کار	اســت؛	نظيــر	آنچــه	دــر	مــورد	علــوم	پزشــکی،	مهندســی	
یــا	برنامــه	نویســی	کامپيوتــری	وجــود	دــارد	و	ديگــری،	وفــق	

دادــن	بــازار	بــا	علــوم	انســانی	اســت.
وی	دــر	پاســخ	بــه	اینکــه	آیــا	علــوم	انســانی	بایــد	خــود	را	بــا	
ــرای	برخــی	 ــر	ب ــن	ام ــت:	ای ــد،	گف ــق	ده ــازار	وف ــای	ب نيازه
ــرا	 ــد،	زی ــی	افت ــی	نم ــن	اتفاق ــز	چني ــا	هرگ ــت	ام ــب	اس جال
علــوم	انســانی	نوعــی	آمادــه	شــدن	غيرمســتقيم	بــرای	زندگی	
اســت،	نــه	یــک	آمایــش	بــرای	اشــتغال.	در	واقــع	هدــف	علوم	
انســانی	ایــن	نيســت	کــه	افــراد	را	بــرای	تجــارت	تربيــت	کند.	
ــه	 ــا	مطالع ــوم	انســانی	ب ــل	عل ــارغ	التحصي ــک	ف ــد	ی هــر	چن
ایــن	رشــته	هــا	ممکــن	اســت	دســت	بــاالی	دــر	تجــارت	و	
بــازار	پيدــا	کنــد	ولــی	هدــف	ایــن	رشــته	هــا	تربيــت	افرادــی	
بــرای	بــازار	نيســت	و	هدــف	آن	تربيــت	انســانهایی	اســت	کــه	

ــد. ــای	زندگــی	را	بفهمن معن
ــه	 ــی	ک ــرد:	افراد ــنهاد	ک ــان	پيش ــر	پای ــجویک	د ــارک	س م
تمایــل	بــه	تحصيــل	دــر	علــوم	انســانی	را	دارنــد	اگــر	دغدغــه	
حضــور	دــر	بــازار	کار	را	دارنــد،	دــر	کنــار	تحصيــالت	شــان	در	
ــه	و	...	را	 ــوم	مهندســی،	رایان ــد	عل ــه	هــای	ديگــری	مانن زمين

ــد. ــال	کنن دنب

»مارک سجویک« در گفتگو با مهر:

هدف علوم انسانی، فهم معنای زندگی است
 نه آمادگی برای اشتغال

ـــو گـفتــگـ
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واپس گرایی در معنی بازگشت به گذشته امری است 
که چندین بار از سوی برخی دولتمردان مورد اشاره قرار 
گرفته است. اوج این رویکرد آنجایی بود که با تخریب 
دادن شرایط  بحرانی جلوه  و  قبل  دولت  های  فعالیت 
کشور، سخن از لزوم بازگشت به سال ۸۴ به میان آمد. 
هنوز هم در پایان دوره چهارساله دولت، ناکارآمدی های 
حال حاضر به گذشته ارجاع داده می شود. دالیل متعددی 
را می توان برای اتخاذ این رویکرد در نظر گرفت؛ فرار 
از پاسخگویی نسبت به عملکردها، عدم استیالی گفتمان 
دولت، عدم شجاعت در حرکت رو به جلو و پیشرفت 
و... را می توان از دالیل ارجاع امور به گذشته نام برد. در 
مصاحبه پیش رو با نگاهی به مفهوم واپس گرایی به آثار 
و نتایج آن بر فرهنگ سیاسی کشور خواهیم پرداخت. 
از  یکی  عنوان  به  رقیب  جناح  دستاوردهای  تخریب 
شگردهای جریان واپس گرا که در دولت یازدهم ظهور 
و بروز داشته است، برای باقی ماندن در قدرت در شرایط 
حال حاضر کشور اتخاد شده است. متن زیر مشروح 
گفتگوی ما با حجت االسالم داود مهدوی زادگان عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

است که در ادامه می خوانید؛

|| در ادبیــات سیاســی از واپــس گرایــی بــه عنــوان 
ــه  ــرفت و اندیش ــل پیش ــاع و در مقاب ــی ارتج نوع
ــه در تبلیغــات  ــاد مــی شــود، امــری ک ــو ی هــای ن
ــم  ــت یازده ــی دول ــات سیاس ــی در ادبی انتخابات
نمــود داشــته و بــه نوعــی ســخن از لزوم بازگشــت 
ــورد  ــدا در م ــود. ابت ــی ش ــل از 84 م ــه دوران ماقب ب
ــوم را  ــن مفه ــد و ای ــح دهی ــی توضی ــس گرای واپ

تبییــن کنیــد.
یک	معنـای	دينی	و	یک	معنای	سـکوالر	و	متجددانـه	را	می	توان	
از	واپـس	گرایـی	ارادـه	کـرد.	این	دـو	معنا	کامـال	در	تقابـل	با	هم	
قـرار	دارنـد.	آنچه	یکی	بـه	عنوان	واپـس	گرایی	در	نظـر	می	گيرد	

از	نظر	ديگری	پيشـرفت	تلقی	می	شـود.
دــر	تعریــف	دينــی،	واپــس	گرایــی	یعنــی	بازگشــت	بــه	جاهليت	
ــتی	و	 ــت	پرس ــکل	ب ــه	ش ــالم	ب ــر	اس ــر	صد ــه	د ــت	ک و	دنيوی
شــرک	تجلــی	پيدــا	مــی	کــرد.	قــرآن	مــی	فرمایــد	»افــان	مــات	
او	قتــل	انقلبتــم	علــی	اعقابکــم«	خداونــد	خبــر	می	دهــد	گروهی	
چنيــن	رویکردــی	دارنــد	کــه	منتظرنــد	پيامبــر	از	دنيــا	بــرود	تــا	
اینهــا	دوبــاره	بــه	عصــر	جاهلــی	بازگردنــد.	از	ديدــگاه	قــرآن	دــر	
مقابــل	واپــس	گرایــی،	ورود	بــه	آیيــن	الهــی	و	ســاحت	قدســی	

خداونــد	مطــرح	اســت.
دــر	نــگاه	متجددانــه،	آنهــا	بــا	یــک	نــوع	تاریخــی	گــری	بحــث	
ــه	 ــا	را	ب ــوران	ه ــال	د ــد.	مث ــی	کنن ــف	م ــی	را	تعری ــس	گرای واپ
ــل	 ــوران	ماقب ــد	و	د ــی	کنن ــيم	م ــرن	تقس ــل	مد ــرن	و	ماقب مد
مدــرن	را	دــوران	ماقبــل	ترقــی	و	پيشــرفت	تلقــی	مــی	کننــد	که	
ــی	علمــی	اســت.	دــر	ایــن	 ــی	فرهنگــی	و	ب دــوران	تحجــر	و	ب
دســتگاه،	واپــس	گــرا	کســی	اســت	کــه	مــی	خواهــد	بــه	دــوران	
ماقبــل	مدــرن	بازگردــد.	لــذا	دــر	دســتگاه	کالســيک	دــو	معنای	

دينــی	و	ســکوالر	از	واپــس	گرایــی	قابــل	تفســير	اســت.
دــر	دــرون	فضــای	ایــران	بعــد	از	انقــالب	اســالمی،	دــو	تلقــی	
از	واپــس	گرایــی	ديدــه	مــی	شــود.	یــک	تلقــی	بــا	رویکردهــای	
ــوره	 ــر	د ــت	کــه	د ــه	و	مشــروطه	خواهــی	شــکل	گرف متجددان
ــر	 ــرفت	را	د ــی	و	پيش ــا	ترق ــت.	آنه ــرت	داش ــم	قد ــوی	ه پهل
ــی	 ــرا	را	جریان ــس	گ ــان	واپ ــی	دانســتند	و	جری ــرن	شــدن	م مد
ــوره	 ــه	د ــم	را	ب ــت	مرد ــی	خواس ــه	م ــد	ک ــی	کردن ــی	م معرف

ماقبــل	مشــروطه	برگردانــد.	اتفاقــی	کــه	افتــاد	ایــن	بــود	کــه	بــا	
وقــوع	انقــالب	اســالمی	ایــن	ادبيــات	ديگــر	جایگاهــی	نداشــت	
ــوم	 ــد	و	مفه ــه	ش ــام	مواج ــا	ابه ــی	ب ــس	گرای ــای	واپ ــذا	معن ل

ــود. شــفافی	نب
از	نظــر	جریــان	متجدــد،	انقــالب	اســالمی	اساســاً	یــک	جریــان	
ــه	و	ضــد	تجدــد	و	مدرنيســم	اســت.	ایــن	جریــان	 واپــس	گرایان
بــه	شــکل	آشــکار	نمــی	توانســت	ایــن	حــرف	را	بزنــد	خصوصــًا	
ــور	 ــرت	حض ــر	قد ــد	د ــر	متجد ــه	ظاه ــان	ب ــن	جری ــه	ای اینک
داشــته	اســت.	یعنــی	بــه	ایــن	شــکل	نبــود	کــه	انقالب	اســالمی	
ــه	از	 ــيری	ک ــذا	تفس ــد.	ل ــکار	کن ــد	و	از	کار	بي ــس	بزن ــا	را	پ آنه
واپــس	گرایــی	مــی	کردنــد	تفســيری	بــه	ظاهــر	جديــد	بــود	کــه	
بــه	صــورت	مصداقــی	آن	را	بــه	دــوره	ماقبــل	دولــت	ســازندگی	
بــاز	مــی	گردانــد.	مــی	گفتنــد	بــا	دولــت	ســازندگی	مــا	وارد	یــک	
عرصــه	ترقــی	و	پيشــرفت	شــديم	کــه	الگوهــای	جديــد	و	مدــرن	
درصدــد	اجــرا	درآمــد.	لــذا	هرچــه	بــرای	دــوره	ماقبل	ســازندگی	
باشــد	تعبيــر	بــه	گذشــته	می	شــد.	لــذا	دــر	ادبيــات	سياســی	آنها	
دــر	طــی	ســال	هــای	اخيــر	هدــف	ایــن	اســت	کــه	مــا	بــه	آن	
دــوره	ســازندگی	برگرديــم	دــر	حالــی	کــه	بــه	آن	بازگشــت	نمی	
گفتنــد	بلکــه	آن	را	ترقــی	مــی	خواندنــد.	یعنــی	اگــر	بخواهيــم	به	
دــوره	انقــالب	مثــال	دــوره	دفــاع	مقدــس	و	مفاهيــم	معطــوف	به	

آن	برگرديــم،	ایــن	واپــس	گرایــی	خواندــه	مــی	شــد.
مقابــل	ایــن	رویکــرد	،	انديشــه	انقالبــی	اســت	کــه	اساســاً	واپس	
گرایــی	را	آن	نگاهــی	مــی	دانــد	کــه	بــه	دنبــال	بازگشــت	مجدــد	
ــان	متجدــد	مــی	خواهــد	 ــذا	جری ــه	پيــش	از	انقــالب	اســت.	ل ب
آن	فضــای	پيــش	از	انقــالب	احيــا	شــود	و	یــا	بــه	دنبــال	عادــی	

ســازی	انقــالب	اســت	و	انقــالب	را	از	معنــا	تهــی	کنــد.
بایــد	گفــت	آن	جریــان	مدرنــی	کــه	دــر	ایــران	خــود	را	طرفدــار	
ــاب	و	 ــرفت	ن ــال	پيش ــه	دنب ــد،	ب ــی	دان ــی	م ــرفت	و	ترق پيش
ــوع	پيشــرفت	درجــه	 ــال	یــک	ن ــه	دنب ــص	نيســت	بلکــه	ب خال
ــوع	غــرب	زدگــی	لجــام	گســيخته	 ســوم	اســت.	یعنــی	یــک	ن
تهــوع	آوری	دــر	ذهــن	تئورســين	هــای	ایــن	تفکــر	حاکم	اســت.	
اینهــا	بــه	دنبــال	پيشــرفت	ظاهــری	کــه	دــر	غــرب	وجود	دــارد،	
هــم	نيســتند.	شــما	مــی	بينيــد	همــه	کســانی	کــه	مدعــی	تجدــد	
بــه	شــيوه	غربــی	هســتند،	هرگــز	حاضــر	نيســتند	مثــل	غربــی	
هــا	رفتــار	کننــد.	مثــال	آنهــا	از	قانــون	صحبــت	مــی	کننــد	ولــی	

هرگــز	حاضــر	نيســتند	،	قانونمنــد	عمــل	کننــد.	از	دموکراســی	و	
انتخابــات	و	اصــول	اخالقــی	آن	دــم	مــی	زننــد	ولــی	وقتــی	پــای	
اجــرا	مــی	رســد	هيــچ	رفتــاری	مطابــق	ایــن	حــرف	هــا	دــر	آنهــا	
نيســت.	لــذا	تفــاوت	اساســی	ميــان	آن	نــوع	واپــس	گرایــی	کــه	
غربــی	هــا	دــر	موطــن	خــود	مــی	گوینــد	بــا	ایــن	واپــس	گرایــی	
کــه	جریــان	مدــرن	خــواه	ایرانــی	مــی	گوینــد	وجــود	دــارد.	اینهــا	
عامــل	بــه	تجدــد	واقعــی	نيســتند.	آنــان	بعــد	از	دفــاع	مقدــس	به	
دنبــال	ایــن	بودنــد	کــه	گذشــته	را	احيــا	کننــد	کــه	از	نظــر	آنهــا	
ــود	کــه	از	 ایــن	احيــای	گذشــته	نبــود	بلکــه	احيــای	راه	ترقــی	ب

دــوره	پهلــوی	شــروع	شــده	بــود.

|| در تاییــد حــرف شــما بایــد گفــت جنــاب نوبخت 
از برنامه ششــم توســعه بــه عنــوان برنامــه یازدهم 
یــاد مــی کنــد یعنــی در واقــع آن را در ادامــه برنامــه 

هــای توســعه پهلــوی مــی بینــد!
بلــه.	اینهــا	خــود	را	احياگــر	مــی	داننــد	دــر	حالی	کــه	منظــور	آنها	
احيــای	دــوره	ماقبــل	انقــالب	اســت.	از	نظــر	مــا	ایــن	یــک	نــوع	
واپــس	گرایــی	اســت	ولــی	آنهــا	ایــن	امــر	را	ترقــی	و	پيشــرفت	

مــی	داننــد	و	وقــوع	انقــالب	را	واپــس	گرایــی	مــی	نامنــد.

ــا راه اداره  ــد در حــال حاضــر تنه ــی گوین ــا م || آنه
کشــور و گــذر از خطــرات و بحــران هایــی کــه البته 
بــا بزرگنمایــی بــر آن تکیــه مــی کننــد، ایــن اســت 
کــه برگردیــم بــه ســال 84؛ یــک مقــدار بحــث را 
ــون دولتمــردان  ــات سیاســی اکن ــه ادبی معطــوف ب

ادامــه دهیــم.
ــش	از	84	 ــوره	پي ــه	د ــم	ب ــی	خواهي ــد	م ــی	گوین ــه	م االن	ک
بازگرديــم	درواقــع	مــی	خواهنــد	مــا	را	بــه	دــوره	پيــش	از	انقالب	
بازگرداننــد.	امــروزه	ادبيــات	سياســی	ایــن	جریــان	ماهيتــاً	و	بــه	
لحــاظ	هدــف	و	آرمــان	بــا	آن	موقــع	تفاوتی	ندــارد.	کال	بازگشــت	
بــه	دــوران	پيشــا	انقالبــی	مــد	نظر	ایــن	جریــان	اســت.	لــذا	االن	
ــک	از	 ــچ	ی ــد	هي ــگاه	مــی	کني ــان	را	ن ــن	جری ــات	ای ــی	ادبي وقت
مفاهيــم	و	آمــوزه	هــای	گفتمــان	انقــالب	دــر	آن	وجــود	ندــارد.	
مثــال	دــر	عرصــه	بانکدــاری	مــی	بينيــد	کــه	دســتورالعمل	هــای	
ــی	و	صندــوق	 ــد	بانــک	جهان ــی،	مانن ــن	الملل ســازمان	هــای	بي
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ــوزه	 ــر	ح ــا	د ــت	و	ی ــا	اس ــد	آنه ــورد	تاکي ــول	م ــی	پ ــن	الملل بي
فرهنــگ	و	آمــوزش	و	پــرورش	ســند		2030را	دنبــال	مــی	کننــد.	
یعنــی	بــه	دنبــال	ایــن	هســتند	کــه	ایــران	دــر	جامعــه	جهانــی	

مــورد	نظرشــان	حــل	شــود.
غربــی	هــا	وقتــی	برنامــه	توســعه	بــرای	جهان	ســوم	می	نویســند	
بــه	دنبــال	پيشــرفت	آنهــا	نيســتند	بلکــه	بــه	دنبــال	این	هســتند	
کــه	ضمــن	باقــی	نگــه	داشــتن	شــما	بــر	هویت	جهــان	ســومی،	
ــه	پيشــرفت	 زندگــی	مطبوعــی	داشــته	باشــيد	و	قــرار	نيســت	ب

آنهــا	دســت	یابيــد.
دولــت	هــای	غــرب	گرایــی	کــه	بعــد	از	جنــگ	روی	کار	آمدنــد	
ــور	 ــک	کش ــه	ی ــل	ب ــور	تبدي ــه	کش ــد	ک ــن	بودن ــال	ای ــه	دنب ب
مدــرن	درجــه	ســوم	شــود.	دــر	ســال	84	اتفاقــی	کــه	افتــاد	ایــن	
ــه	حاشــيه	رفتنــد	 ــود	کــه	اینهــا	قدــرت	را	از	دســت	دادنــد	و	ب ب
و	ایــن	لطمــه	بزرگــی	بــه	رویکــرد	غــرب	گــرا	بــود.	اینکــه	ایــن	
وضعيــت	بخواهــد	ادامــه	پيدــا	کنــد	و	آنهــا	دــر	حاشــيه	قدــرت	
ــذا	ديديــم	کــه	مســائل	 ــرای	آنهــا	قابــل	قبــول	نبــود	ل باشــند	ب
ــان	 ــط	جری ــه	88	توس ــع	فتن ــر	واق ــد.	د ــد	آورن ــال	88	را	پدي س

ــر	 ــن	د ــش	از	ای ــه	نمــی	توانســت	بي ــاد	ک ــی	رخ	د ــس	گرای واپ
ــرت	باشــد. حاشــيه	قد

اتفاقــی	کــه	دــر	ســال	۹2	افتــاد	ایــن	بــود	کــه	فرصتــی	پيدا	شــد	
تــا	آنهــا	دوبــاره	بــه	قدــرت	برگردنــد.	دــر	ایــن	مســير	اشــتباهات	
و	کــم	کاری	هــای	نيروهــای	انقــالب	هــم	قطعــاً	موثــر	بــود.	لــذا	
دوبــاره	ماشــين	تبليغاتــی	آنها	بــه	کار	افتــاد	و	بحث	واپــس	گرایی	
ــد	و	خــود	را	نيروهــای	مترقــی	و	آزادــی	خــواه	و	 را	مطــرح	کردن
اهــل	پيشــرفت	معرفــی	کردنــد	و	طــرف	مقابــل	را	واپــس	گــرا	

خواندنــد	کــه	مــی	خواهنــد	بــه	گذشــته	برگردنــد.
ایـن	جریـان	یـک	تلقی	نسـبت	به	اتفاقـات	8	سـاله	پيـش	از	خود	
دـارد.	تلقـی	آنهـا	به	جهـت	ذهنيـت	هـای	ایدئولوژیکی	کـه	دارد	
ایـن	اسـت	که	دـر	این	مدـت	هيـچ	فعاليت	خـاص	یا	پيشـرفت	و	
تحـرک	علمی	اتفـاق	نيفتاده	اسـت.	در	حالـی	که	در	این	8	سـال	
پيشـرفت	هـای	زیادی	در	بعـد	فناوری	و	پيشـرفت	دانـش	و...	رخ	
دـاد.	آنهـا	این	پيشـرفت	هـا	را	نمی	ديدنـد	و	با	هميـن	ذهنيت	در	

سـال	۹2	قدـرت	را	به	دسـت	گرفتند.
جریـان	متجدـد	همـواره	خـود	را	مخالف	وضـع	موجود	نشـان	می	
دـاد	و	نيروهـای	انقالبی	موافق	وضـع	موجود	جلوه	داده	می	شـد.	
اکنـون	قدرتـی	که	نيروهـای	انقـالب	از	خود	نشـان	دادنـد	آنها	را	

زميـن	گير	کردـه	اسـت	و	مجبور	شـده	انـد	از	وضع	موجـود	دفاع	
کننـد.	اینجاسـت	که	واپـس	گرایی	می	توانـد	معنا	پيدا	کنـد.	االن	
نيروهـای	انقـالب	بـه	مردـم	نشـان	دادـه	انـد	کـه	واپـس	گرای	
واقعی	کيسـت.	واپس	گرا	کسـی	اسـت	کـه	از	وضع	موجـود	دفاع	

می	کنـد	و	بـا	تغيير	مخالف	اسـت.

ــه اینکــه جریــان هــای واپــس گــرا  ــا توجــه ب || ب
بــه امــکان هــای جدیــد فکــر نمــی کننــد بلکــه بــه 
تجربــه هــای انجــام شــده مــی اندیشــند، پدیــده 
واپــس گرایــی چــه نتایجــی را مــی توانــد بــا خــود 

بــه همــراه داشــته باشــد؟ 
وقتــی	شــما	عرصــه	هــای	مختلــف	کاری	آنهــا	را	نگاه	مــی	کنيد	
مــی	بينيــد	تصویــر	روشــن	و	اميدبخشــی	در	کارهــای	آنهــا	ديده	
ــی	 ــی	شــود	م ــر	م ــن	پ ــا	بت ــور	اراک	ب ــی	راکت ــی	شــود.	وقت نم
تــوان	از	ایــن	کار	اميــد	القــا	کــرد؟	لــذا	ایــن	همــان	واپــس	گرایی	
اســت	.	آنهــا	الگوهــای	توســعه	ای	را	کــه	دنبــال	مــی	کننــد	کــه	

تابعــی	از	غــرب	اســت.

|| مسـئله واپس گرایی در نسـبت با مسئله پیشرفت 
چطـور معنی پیـدا می کند؟ مـا از پیشـرفت در مبانی 
خـود تعبیـر مشـخصی داریم ولـی واپـس گرایی به 

آن پیشـرفت منتهی نمی شـود.
اگــر	ایــران	بخواهــد	پيشــرفت	را	بــا	رویکــرد	مســتقل	و	فعاالنــه	
دنبــال	کنــد،	تفکــر	واپس	گــرا	بــا	آن	مقابلــه	خواهــد	کرد.	اساســًا	
تلقــی	آنهــا	ایــن	اســت	کــه	پيشــرفت	را	دــر	غربــی	شــدن	معنــا	
مــی	کننــد.	بنابرایــن	شــما	همــواره	درجــه	دــوم	خواهيــد	بــود	و	
ــد	رســيد.	 ــی	نخواهي ــه	جهــان	اول	برســيد	ول ــد	کــه	ب مــی	دوی
ــتقل	 ــرد	مس ــا	رویک ــا	ب ــگاه	آنه ــر	ن ــرفت	د ــه	پيش ــوم	اینک د

تعقيــب	نمــی	شــود.

|| اصــالً ســریع القلــم کــه یکــی از تئورســین ایــن 
ــتقالل را  ــئله اس ــت مس ــه صراح ــت ب ــان اس جری

ــرد. ــر ســوال مــی ب زی
بلــه	یکــی	از	چيزهایــی	کــه	اینهــا	زیــر	ســوال	مــی	برنــد	همــان	
ــرب	 ــود	غ ــر	خ ــه	د ــی	ک ــر	حال ــت.	د ــتقالل	اس ــوم	اس مفه
ــرب	 ــی	غ ــات	سياس ــن	ارکان	ادبي ــی	از	مهمتری ــتقالل	یک اس

ــا	 ــرفت	ب ــی	پيش ــوم	یعن ــی	د ــان	ویژگ ــن	جری ــذا	ای ــت.	ل اس
ــد.	ایــن	امــر	چــه	نتيجــه	ای	 خصلــت	مســتقالنه	را	برنمــی	تابن
مــی	توانــد	داشــته	باشــد؟	عمــاًل	یــک	فرهنــگ	پيــرو	و	جامعــه	

ــود. ــم	ب ــاهد	خواهي ــوم،	را	ش ــه	س ای	درج

|| تئــوری هــای توســعه ای کــه اینهــا دنبــال 
ــد  ــورهایی مانن ــود را در کش ــون خ ــد آزم ــی کنن م
ــه  ــل و اردن در ده ــه 1980، برزی ــن در ده آرژانتی
ــه ایــن رویکــرد از ایــن  1990 پــس داده اســت. ب
حیــث هــم مــی تــوان واپــس گرایــی نامیــد چراکه 
دیــدگاه هایــی کــه در جهــان جــز فاجعــه نیافریــده 
را پیگیــری مــی کننــد. آنهــا همان تئــوری هایــی را 
ــی  ــرات هــای غرب ــه تکنوک ــد ک ــی کنن ــری م پیگی
ــد در  ــی کردن ــال م ــش دنب ــال پی ــا 60 س در 50 ی
حالــی کــه ناکارآمــدی آن نظریــات در خــود غــرب 
ــه  ــرب چ ــود غ ــت. در خ ــده اس ــخص ش ــم مش ه
ــه ایــن دیــدگاه هــا وارد شــده اســت؟ نقدهایــی ب
اگــر	بخواهيــم	از	منظــر	پســت	مدــرن	هــا	بحــث	کنيــم	خيلــی	
کمکــی	نمــی	کنــد.	بــه	نظــرم	جریــان	مدــرن	و	پســت	مدــرن	
یکــی	اســت	و	فرقــی	بــا	هــم	ندارنــد.	پســت	مدــرن	ها	بــه	همان	
ــا	 ــرن	ه ــه	مد ــد	ک ــود	ان ــع	موج ــظ	وض ــال	حف ــه	دنب ــار	ب مقد
دنبــال	ایــن	امــر	هســتند.	دــر	واقــع	آنهــا	نهایتــا	نقدهای	روشــی	

و	تاکتيکــی	دارنــد	نــه	نقــد	دــر	بنيادهــا.
البتــه	فرهيختگانــی	دــر	غــرب	وجــود	دارنــد	کــه	نقــد	اساســی	
و	بنيادــی	بــه	مدرنيتــه	دارنــد	کــه	دــر	اثــر	ایــن	مدرنيتــه	جوامــع	
بشــری	به	شــدت	بــه	ســمت	طبقاتــی	شــدن	رفتنــد	و	محروميت	
ــی	از	 ــد	غــرب	وقت ــا	معتقدن ــر	شــده	اســت.	آنه ــا	گســترده	ت ه
ــان	چيــزی	جــز	حقــوق	 ــد،	منظــور	آن حقــوق	صحبــت	مــی	کن
ــری	را	 ــس	ديگ ــی	ک ــز	انســان	غرب ــی	نيســت	و	ج انســان	غرب
ــه	 ــذا	ب ــد.	ل ــی	دان ــی	را	وحشــی	م ــد	و	انســان	غيرغرب نمــی	بين
اعتقــاد	ایــن	دســته	از	منتقديــن	نســبت	بــه	غــرب	جديــد،	جریان	
متجدــد	دــر	ایــران	هــم	یــک	نــوع	جریــان	واپــس	گراســت.	این	
ــود.	یکــی	از	 ــی	ش ــه	نم ــه	اســت	و	ديد ــا	جســته	و	گریخت نقده
کارهایــی	کــه	انقــالب	اســالمی	مــی	توانــد	انجــام	دهــد،	هميــن	

اســت	کــه	ایــن	نــوع	نــگاه	دــر	غــرب	ديدــه	شــود.

|| الگـوی سیاسـت ورزی تـراز در مواجهه بـا پدیده 
واپس گرایی چیسـت و ایـن الگو چطـور باید تنظیم 

شـود که بـه واپـس گرایی منتهی نشـود؟
ــات	مقــام	معظــم	رهبــری	اینطــور	مــی	 ــه	بيان ــا	توجــه	ب مــن	ب
ــوری	 ــرای	د ــا	ب ــت	ورزی	م ــوی	سياس ــه	الگ ــم	ک ــم	بگوی توان
جســتن	از	واپــس	گرایــی	ایــن	اســت	کــه	مــا	بتوانيــم	گفتمــان	
انقالبــی	را	حفــظ	کنيــم.	واپــس	گرایی	بــه	نوعی	محافظــه	کاری	
ــا	انقالبــی	گــری	 اســت.	بــرای	هميــن	اســت	کــه	دــر	تقابــل	ب
معنــا	پيدــا	مــی	کنــد.	یعنــی	واپــس	گــرا	یــک	انســان	محافظــه	
ــر	 ــه	وضــع	غي ــود	را	ک ــد	وضــع	موج ــی	خواه ــه	م کار	اســت	ک

ــد. ــی	اســت،	حفــظ	کن انقالب
اصــرار	مقــام	معظــم	رهبــری	مبنــی	بــر	انقالبــی	بودــن	بــه	ایــن	
دليــل	اســت	کــه	مــا	بایــد	ایــن	وضــع	موجــود	را	تغييــر	دهيــم.	
چــون	مــا	بــا	انقــالب	اســالمی	تــازه	تغييــر	را	شــروع	کردــه	ایــم.	
متجدديــن	مــی	خواهنــد	انقــالب	را	محدــود	بــه	مقطــع	خاصــی	
کننــد.	ایــن	درحالی	اســت	کــه	انقالبــی	گری	دــر	22	بهمــن	5۷	
تــازه	شــروع	شــده	اســت.	انقالبــی	بودــن	دــر	واقــع	ضــد	واپــس	
گرایــی	اســت	و	آن	را	خنثــی	مــی	کنــد.	انقالبــی	گــری	از	فلســفه	
سياســی	اش	گرفتــه	تــا	دــر	شــيوه	هــا	و	راهکارهــا	نظــر	دــارد.	
ــرح	 ــی	را	مط ــت	مقاومت ــئله	دول ــا	مس ــراً	حضــرت	آق ــال	اخي مث
کــرد.	یعنی	مــا	اگــر	بخواهيــم	اقتصــاد	مقاومتــی	را	اجرایــی	کنيم	
ــا	 ــازو	کاره ــن	س ــا	ای ــم.	ب ــاز	داری ــم	ني ــی	ه ــت	مقاومت ــه	دول ب
اســت	کــه	مــی	توانيــم	واپــس	گرایــی	را	از	جامعــه	دــور	کنيــم.

ـــو گـفتــگـ
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یکی از فرضیاتی که برخی نویسندگان مطرح کرده اند، 
»تفسیر  کردن  جای گزین  و  قرآنی  وحی  رؤیاانگاری 
وحی  فرضیه  این  در  است.  قرآن«  »تعبیر  با  قرآن« 
مصداقی از رؤیا شمرده می شود و درنتیجه فهم محتوای 
آن تنها با خواب گزاری میسر است. به ادعای عبدالکریم 
سروش این فرضیه از شواهد درون متنی و تاریخی کافی 

است. برخوردار 
در گفتگو با حجت االسالم ابوالفضل ساجدی، عضو هیأت 
علمی موسسه امام خمینی)ره( به بررسی و نقد ادله و 
شواهد این فرضیه می پردازیم و با نگاهی پدیدارشناختی، 
مراجعه به خود وحی و حاالت و سخنان دریافت کننده 
وحی و نزدیک ترین افراد به وی را معیاری برای قضاوت 

در این باره قرار می دهیم.
در این گفتگو ادله سروش برای نفی ارتباط کالمی بین 
خالق و مخلوق در وحی کانون مناقشه قرار می گیرد 
و در ادامه شواهد تحقق وحی در حالت بیداری را ارائه 
می شود. حجت االسالم ساجدی معتقد است وحی حتی 
اگر در رؤیا هم باشد، نیاز به تعبیر و خواب گزاری ندارد.

ــم  ــدگاه عبدالکری ــی از دی ــث تبیین ــدای بح || در ابت
ســروش در مــورد رویاانــگاری وحــی ارائــه بفرمایید؛ 

اســتدالل او بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟
عبدالکریــم	ســروش	بــه	مناســبت	های	گوناگــون،	تزهــای	
ــم	آن	 ــت	و	فه ــوه	برداش ــی	و	نح ــت	وح ــاره	حقيق ــی	درب مختلف
مطــرح	کرده	اســت.	او	در	گام	نخســت،	حقيقــت	وحــی	را	تجربه	ای	
دينــی	می	شــمارد	کــه	مقــوم	اصلــی	آن	شــخصيت	و	ظرفيــت	نبــی	
اســت؛	یعنــی	کشــفی	اســت	درخــور	اســتعداد	نبــی،	اما	قابل	بســط	

ــرای	غيرنبــی. و	تکميــل	و	تکــرار	ب
ســپس	بــه	تشــریح	ایــن	تجربــه	می	پردــازد	و	وحــی	را	الهامــی	از	
جنــس	الهامــات	شــعرا	و	عرفــا	تلقــی	می	کنــد	و	دــر	نتيجــه	نبــی	
را	نه	تنهــا	صورت	بخــش	وحــی	بلکــه	دــارای	نقــش	محــوری	دــر	
توليــد	آن	می	انــگارد؛	توليدــی	کــه	شــخصيت	و	حــاالت	توليدگــر	
نقــش	مســتقيم	دــر	نحــوه	شــکل	گيری	آن	دارنــد.	همچنيــن	وی	
بــا	اتــکا	بــر	آنچــه	دــر	بــاب	حقيقــت	وحــی	گفتــه	بــود	و	بــا	تأکيــد	
ــد	 ــه	نق ــن،	ب ــات	دي ــات	و	عرضي ــان	ذاتي ــک	مي ــزوم	تفکي ــر	ل ب
ــازد؛	 ــی	می	پرد ــای	دين ــرآن	و	گزاره	ه ــنتی	از	ق ــت	های	س برداش
امــا	آنچــه	وی	اخيــراً	مطــرح	کردــه	اســت،	رؤیاانــگاری	وحی	اســت	
کــه	بــر	اســاس	آن،	تجربــه	پيامبــر	نــه	هماننــد	تجربــه	شــاعران،	
بلکــه	به	ســان	تجربــه	یــک	رؤیابيــن	بوده،	دــر	نتيجــه	زبان	رؤیــا	را	

داراســت.	دــر	واقــع	ســخن	وی	دربردارندــه	ســه	مدعاســت:
ــای	 ــه	خد ــه	مخاطب ــر،	اســت	ن ــی	مشــاهدات	پيامب 1.	وحــی	قرآن
ــا	وی؛	یعنــی	وحــی	گــزارش	وقایعــی	اســت	کــه	خــود	 ســبحان	ب

ــد؛ ــه	نقــل	کالم	خداون پيامبــر	شــاهد	آن	بودــه	اســت	ن
2.	این	مشاهدات	در	رؤیا	روی	داده	اند	نه	در	بيداری؛

3.	ایــن	رؤیاهــا	نيــاز	بــه	تعبيــر	دارنــد	نه	تفســير.	بــه	عبــارت	ديگر،	
ــود	 ــه	می	ش ــخن	گفت ــا	س ــاره	آنه ــرآن	درب ــر	ق ــه	د ــری	ک عناص
ــی.	 ــی	و	این	جهان ــه	عناصــری	واقع ــتند	ن ــی	هس عناصــری	رؤیای
خالصــه	ایــن	ســه	ادعــا	ایــن	اســت	کــه	قــرآن،	رؤیتــی	اســت	دــر	

ــا	عناصــری	رؤیایــی. ــا	ب رؤی

|| ادعــای ســروش بــر اســاس کــدام شــواهد قرآنــی 
اســت؟

او	منکــر	خطاب	گونگــی	و	متقــوم	بــه	طرفيــن	بودــن	وحــی	
می	شــود.	عبــارات	او	دــر	این	بــاره	صراحــت	کامــل	دــارد.	وی	مــی	

ــد: نویس
»خطابــی	و	مخاطبــی	و	اخبــاری	و	مخبــری	و	متکلمــی	و	کالمــی	

دــر	کار	نيســت،	بــل	همــه	نظــارت	و	روایــت	اســت...	چنان	نيســت	
کــه	مخاطــب	آواهایــی	قــرار	گرفتــه	باشــد	و	دــر	گــوش	باطنــش	
ســخنانی	را	خواندــه	باشــند	و	فرمــان	بــه	ابــالغ	آن	داده	باشــند؛	بل	
محمــد	روایتگــر	تجــارب	و	ناظــر	مناظــری	اســت	کــه	خــود	ديدــه	
اســت	و	فرقــی	اســت	عظيــم	ميــان	ناظــر	راوی	و	مخاطــب	خبــر...	
بــه	جــای	ایــن	گــزاره	کــه	دــر	قــرآن،	اهلل	گویندــه	اســت	و	محّمــد	
شــنونده،	اینــک	ایــن	گــزاره	می	نشــيند	که	دــر	قــرآن	محّمــد	ناظر	

اســت	و	محّمــد	راوی	اســت.«
ســروش	بــرای	اثبــات	اینکــه	قــرآن	از	جنــس	مشــاهدات	اســت	نه	
خطــاب	و	تکلــم،	ســه	شــاهد	قرآنــی	مــی	آورد	و	نشــان	می	دهــد	در	
ایــن	ســه	قطعــه	قرآنــی،	گفت	وگــو	و	مکالمــه	ای	دــر	کار	نيســت،	

بلکــه	هرچــه	هســت،	مشــاهده	و	توصيــف	اســت.
ــه	اســت.	 ــا	120	ســوره	مائد ــات	111	ت ــی	او	آی ــن	شــاهد	قرآن اولي
ــر	اینکــه	ایــن	آیــات	توصيــف	احــوال	 ــا	تکيــه	ب دکتــر	ســروش	ب
ــر	می	شــمارد	 ــون	و	عيســی	اســت،	آنهــا	را	مشــاهدات	پيامب حواری
نــه	کالم	خدــای	ســبحان.	ایــن	اســتدالل	دــر	اثبــات	مدعــای	وی	
کافــی	نيســت.	دــر	واقــع	او	توصيــف	بودــن	ایــن	آیــات	را	اثبــات	
کردــه	اســت؛	امــا	بــرای	ایــن	مدعــا	کــه	توصيفگــر	پيامبــر	اســت	
نــه	خدــای	ســبحان،	هيــچ	دليلــی	نياوردــه	اســت.	دقت	دــر	معنای	
آیــه	نشــان	می	دهــد	توصيفگــر،	خدــای	ســبحان	اســت.	آیــه	112	
ــاب	 ــون...«.	جن ــال	الحواری ــاز	می	شــود:	»اذ	ق ــارت	آغ ــن	عب ــا	ای ب
ــون	 ــد:	»روزی	حواری ــه	می	کن ــن	ترجم ــه	را	چني ــن	آی ــروش	ای س
بــه	عيســی	بن	مریــم	گفتنــد...«؛	درحالی	کــه	ترجمــه	صحيــح	آیــه	

چنيــن	اســت:	»هنگامــی	کــه	حواریــون	گفتنــد...«.
فــرق	ایــن	دــو	نحــوه	بيان	دــر	ایــن	اســت	کــه	بيــان	اول	همــراه	با	
ادامــه	اش،	جملــه	ای	کامــل	اســت،	امــا	بيــان	دــوم،	جملــه	کاملی	با	
نهــاد	و	گــزاره	نيســت	بلکــه	تنهــا	یــک	ظــرف	یــا	قيــد	اســت	و	نياز	
بــه	مکمــل	دــارد	و	بــه	اصطــالِح	ادبيــات	عــرب،	نيــاز	بــه	متعلــق	
دــارد.	بــه	همين	جهــت	بســياری	از	مفســران	مانند	طبرســی	و	فخر	
رازی	،	آن	را	متعلــق	بــه	»اوحيــت«	دــر	آیــه	قبــل	گرفته	انــد.	ترجمه	

آیــه	قبــل	چنيــن	اســت:
»و	]به	یــاد	بيــاور[	هنگامــی	کــه	الهــام	کردــم	بــه	حواریيــن	کــه	بــه	

مــن	و	به	پيامبــرم	ایمــان	بياوریــد...«.
ــر	اینکــه	متکلــم	آن	خدــای	ســبحان	 ــه	ب داللــت	آشــکار	ایــن	آی
اســت	نيــاز	بــه	توضيــح	ندــارد.	دــر	آیــه	بعــد	)آیــه	112(	ظــرف	)یــا	
زمــان(	آن	الهــام	بيــان	می	شــود	کــه	هنگامــی	بــود	کــه	حواریيــن	

ــان	 ــتان	هم ــن	داس ــر	ای ــود	حکایتگ ــوم	می	ش ــس	معل ــد...	پ گفتن
گویندــه	دــر	آیــه	111	یعنــی	خدــای	ســبحان	خواهــد	بــود.	البتــه	
مفســران	بــرای	تکميــل	جملــه	دــر	آیــه	112	احتمــال	ديگــری	را	
نيــز	مطــرح	کرده	انــد	و	آن	اینکــه	کلمــه	»اذکــر«،	یعنــی	»بــه	یــاد	
بيــاور«	دــر	تقديــر	باشــد.	طبــق	ایــن	احتمــال	نيــز	متکلــم	خدــای	
ــاد	 ــه	ی ــد	»ب ــرش	می	فرمای ــه	پيامب ــه	ب ــود	ک ــد	ب ــبحان	خواه س
بيــاور«.	مفســران،	تقديــر	گرفتــن	ایــن	کلمــه	را	از	مقایســه	ایــن	آیه	
بــا	آیــات	بســياری	کــه	دــر	آنهــا	ایــن	کلمه	ذکــر	شــده	اســت	الهام	
گرفته	انــد؛	ماننــد	آیــات	1۶،	41،	51،	54	و	5۶	ســوره	مریــم	و	آیــات	

ــاف. ــه	4۶	ســوره	احق 41،	45،	48	ســوره	ص	و	آی
ــه	دــوم	بدــل	 ــز	ایــن	اســت	کــه	ظــرف	دــر	آی احتمــال	ديگــر	ني
ــد	از	 ــال	بع ــای	متع ــی	خد ــد	یعن ــل	باش ــه	قب ــرف	آی تفســيری	ظ
ــد	 ــر	صد ــم...«	د ــی	کرد ــه	وح ــی	ک ــد	»هنگام ــه	می	فرمای اینک
ــد	 ــر	می	آی ــر	ب ــی	و	جزئی	ت ــو	تفصيل ــه	نح ــه	ب ــح	آن	واقع توضي
ــم	 ــاز	ه ــه	ب ــد...«	ک ــون	گفتن ــه	حواری ــی	ک ــد	»هنگام و	می	فرمای

ــت. ــال	اس ــای	متع ــتان	خد ــن	داس ــه	ای حکایت	کنند
ــوال	 ــت	اح ــات	حکای ــن	آی ــد	ای ــد	هرچن ــه	ش ــه	مالحظ چنان	ک
ــون	و	عيســی	اســت،	طبــق	هــر	ســه	احتمــال	مطــرح	دــر	 حواری

ــر. ــه	پيامب ــت	ن ــبحان	اس ــای	س ــْر	خد ــای	آن،	حکایتگ معن
نمونــه	دوم	دــر	مدعــای	ســروش	آیــات	۶8	تا	۷5	ســوره	زمر	اســت.	
او	ایــن	آیــات	را	مصداقــی	از	توصيفــات	شــخصی	پيامبــر	از	احواالت	
روز	قيامــت	می	شــمارد	و	اســتفاده	از	صيغــه	ماضــی	دــر	ایــن	آیــات	
ــد	کــه	گویندــه،	خــود	آن	احــوال	هولنــاک	 را	نشــانگر	ایــن	می	دان
ــت	 ــده	اســت	حکای ــع	ش ــه	اســت	و	از	آنچــه	واق را	مشــاهده	کرد

می	کنــد.
آیــا	ایــن	آیــات	شــاهدی	بــرای	مدعــای	دکتــر	ســروش	اســت	یــا	
ــه	 ــی	ک ــم	توصيف ــف	اســت،	آن	ه ــات	توصي ــن	آی ــه	ای ــه؟	اینک ن
توصيفگــر	خــود	شــاهد	و	ناظــر	موصوفــش	بودــه	اســت،	ســخنی	
صائــب	اســت؛	امــا	پرســش	ایــن	اســت	کــه	توصيفگــر	کيســت؟	
پيامبــر	یــا	خدــای	ســبحان؟	بــرای	رســيدن	بــه	پاســخ	این	پرســش	
توجــه	بــه	ســه	آیــه	قبــل	و	ســياق	شــکل	گرفته	بــر	اســاس	آنهــا	
بی	فایدــه	نيســت.	ترجمــه	آیــات	۶5	و	۶۶	ایــن	ســوره	چنين	اســت:	
»و	همانــا	بــه	تــو	و	بــه	]پيامبــران[	قبــل	از	تــو	وحــی	شــده	اســت.	
ــان	کاران	 ــود	و	از	زی ــود	می	ش ــت	ناب ــی	عمل ــرک	ورزید ــر	ش اگ
خواهــی	بــود.		بلکــه	خدــا	را	عبادــت	کــن	و	از	شــکرگزاران	بــاش«.
دــر	ایــن	آیات	مشــخص	اســت	کــه	متکلــم	خدای	ســبحان	اســت.	

نقد آرای عبدالکریم سروش در گفتگو با حجت االسالم ابوالفضل ساجدی؛

نشانه های متنی و ساختاری قرآن رویاانگاری وحی را نفی می کند

ـــو گـفتــگـ
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ســپس	دــر	آیــه	۶۷	نيــز	ســخن	از	احاطــه	خدــای	ســبحان	بــر	عالم	
بــه	ميــان	آمدــه	اســت	تــا	اینکــه	بــه	آیــه	۶8	می	رســيم	و	توصيــف	
ــن	ســياقی	 ــاز	می	شــود.	ظاهــر	چني ــف	محشــر	و	قيامــت	آغ مواق
ایــن	اســت	کــه	گویندــه	و	توصيفگــر	دــر	ایــن	آیــه	همــان	گویندــه	
دــر	آیــات	قبــل	اســت؛	چراکــه	تغييــر	متکلــم	دــر	یــک	متــن،	نيــاز	

بــه	قرینه	دــارد.
ــن	 ــه	نزديک	تری ــن	ک ــرت	اميرالمؤمني ــه	حض ــر	اینک ــالوه	ب ع
فــرد	بــه	حضــرت	رســول	بودــه	اســت	و	بــه	مــراد	ایشــان	از	بقيــه	
ــد،	 ــر	اســت،	ســوای	اینکــه	تمــام	قــرآن	را	کالم	خدــا	می	دان آگاه	ت
دــر	روایتــی،	خصــوص	ایــن	آیــه	را	مصدــاق	کالم	و	قــول	خدــای	

ــی	آورد. ــمار	م ــبحان	به	ش س
ــای	 ــت.	آق ــه	اس ــوره	واقع ــی	س ــات	ابتدای ــم	آی ــوم	ه ــه	س نمون
ــت«	 ــره	قيام ــری	از	منظ ــت	ديگ ــه	را	»روای ــوره	واقع ــروش	س س
می	شــمارد	کــه	شــخص	پيامبــر	آن	را	ديدــه		و	نقــل	کردــه	
ــر	 ــل	محکمــی	ب ــات	را	دلي ــر	آی ــن	ظاه اســت.	وی	ماضــوی	بود
توصيف	گونــه	بودــن	ایــن	قطعــه	قرآنــی	می	دانــد.	دــر	پاســخ	آقای	
ســروش	می	تــوان	گفــت:	اواًل	وی	بــاز	دــر	ترجمــه	اشــتباه	می	کنــد	
و	»اذا«	را	کــه	دــر	ادبيــات	عــرب	معنــای	اســتقبالی	دارد،	حــذف،	و	

ــد. ــا	می	کن ــوی	معن ــه	را	ماض آی
ثانيــاً	بــه	جــای	آنکه	بــه	دنبــال	یافتــن	توصيفگــر	باشــد،	بــه	اثبات	
ــای	 ــبب	معن ــن	س ــه	همي ــد	و	ب ــنده	می	کن ــن	بس ــف	بود توصي
ماضــوی	داشــتن	آیــات	را	دليلــی	تــام	بــرای	مدعایــش	می	پندــارد.
ــی	 ــد	وقت ــخن	وی	بگوی ــاع	از	س ــر	دف ــی	د ــت	کس ــن	اس ممک
ــازد،	 ــه	ای	بپرد ــزارش	واقع ــه	گ ــه	ای	ب ــچ	مقدم ــی	بی	هي متکلم
ظاهــر	کالمــش	ایــن	اســت	کــه	خودــش	ایــن	صحنه	هــا	را	ديدــه	
اســت	و	گــزارش	می	کنــد	و	توصيفگــر	خــود	اوســت.	پاســخ	ایــن	
ــود	 ــوی	خ ــه،	از	س ــون	مقدم ــه	بد ــزارش	واقع ــر	گ ــه	اگ ــت	ک اس
پيامبــر	باشــد،	این	ســخن،	درســت	اســت؛	امــا	اگــر	هميــن	گوینده	
گــزارش	خــود	را	مســتند	بــه	فــرد	ديگــری	کنــد،	معلــوم	می	شــود	
کــه	گزارشــگر	اصلــی	آن	واقعــه	فردــی	ديگــر	اســت.	حــال	بایــد	
ــه	گزارشــگری	 ــر	گــزارش	ســوره	واقعــه	را	مســتند	ب ببينيــم	پيامب

ديگــر،	یعنــی	خدــای	ســبحان	کردــه	اســت	یــا	نــه؟
ــرآن	را	کالم	 ــه	کل	ق ــر	ک ــات	پيامب ــته	بيان ــر	از	آن	دس صرف	نظ
ــه	طــور	خــاص	توصيفــات	 خدــای	ســبحان	می	شــمارد،	ایشــان	ب
ایــن	ســوره	از	قــرآن	را	توصيفــات	خداونــد	می	شــمارد	نــه	
ــرای	نمونــه	حضــرت	محمــد)ص(	خطــاب	 مشــاهدات	خویــش.	ب

ــد: ــه)س(	می	فرمای ــرش	فاطم ــه	دخت ب
»همانــا	خدــای	تبــارک	و	تعالــی	مخلوقــات	را	دــر	دو	قســمت	خلق	
کــرد	]اصحــاب	ميمنــه	و	اصحــاب	مشــئمه[	و	مــن	و	همســر	تــو	را	
دــر	بهتریــِن	ایــن	دــو	قســم	قــرار	دــاد	و	ایــن	اســت	ســخن	خدای	
ــه	 ــی	ک ــه	می	دان ــو	چ ــه	و	ت ــاب	ميمن ــی[	اصح ــل:	»]یک عزوج
اصحــاب	ميمنــه	چه	شــأن	عظيمــی	دارنــد؟«	ســپس	آن	دو	قســم	
را	ســه	قســمت	قــرار	دــاد:	]ســابقون	و	اصحــاب	یميــن	و	اصحــاب	
ــم	 ــه	قس ــن	س ــن	ای ــر	بهتری ــو	را	د ــر	ت ــن	و	همس ــمال[	و	م ش
ــبقت	گيرندگان،	 ــه:	»و	س ــا	ک ــن	اســت	ســخن	خد ــاد	و	ای ــرار	د ق
نعمــت	 باغ	هــای	 دــر	 مقربــان	 آنان	انــد	 ســبقت	گيرندگان.	

ــتی.« بهش
دــر	ایــن	روایــت،	حضــرت	آیــات	هشــتم	و	دهــم	ســوره	واقعــه	را	
ــد.	 ــای	ســبحان	مطــرح	می	کنن ــزارش	خد ــه	قســمتی	از	گ به	منزل
ــد	 ــان	می	دهن ــر	نش ــری	از	پيامب ــای	ديگ ــن،	نقل	ه ــر	ای ــزون	ب اف
ــمار	 ــد	به	ش ــات	خداون ــه	را	توصيف ــوره	واقع ــات	س ــان،	آی ــه	ایش ک

می	آورنــد.
ــد	 ــول	اهلل	بوده	ان ــرار	رس ــه	محــرم	اس ــن	ک ــن	اميرالمؤمني همچني
ــات	را	توصيــف	الهــی	 ــن	آی ــه،	ای ــر	صحاب ــگام	احتجــاج	ب ــز	هن ني
ــای	 ــه	خد ــت	ک ــی	هس ــما	کس ــان	ش ــر	مي ــا	د ــمارند:	»آی می	ش
ســبحان	همان	گونــه	کــه	مــرا	یــاد	کردــه	اســت،	او	را	یــاد	
کردــه	باشــد؛	هنگامــی	کــه	فرمــود:	»و	ســبقت	گيرندگان،	

مقربــان.« آنان	انــد	 ســبقت	گيرندگان.	
ایــن	شــواهد	را	بایــد	بــه	آیــه	35	همين	ســوره	کــه	در	ميــان	همين	
ــاره	 ــه	درب ــن	آی ــم.	ای ــع	شــده	اســت	ضميمــه	کني ــات	واق توصيف
یــک	»فــرش	مرفوعــه«	اســت	کــه	دــر	آیــه	قبــل	به	منزلــه	نعمــت	

اصحــاب	یميــن	بيــان	شــده	اســت.	ترجمــه	آیــه	چنيــن	اســت:	»ما	
آنهــا	)فــرش	مرفوعــه(	را	بــه	آفرینشــی	جديــد،	آفریديــم«.	گویندــه	
دــر	ایــن	جمله	خالــق	هســتی	اســت.	حــال	آیــا	گوینده	این	ســخن	

غيــر	از	همــان	توصيفگــر	ســابق	اســت؟

ــرای کشــف ماهیــت یــک شــیء،  || نخســتین گام ب
بررســی خــود آن شــیء اســت. جنــاب ســروش نیــز 
در راســتای همیــن گام، بــرای کشــف ماهیــت وحــی 
ــرد؛ لکــن اگــر  ــر ک ــی ذک ــه قرآن ــرآن، ســه نمون و ق
بخواهیــم ایــن گام را صحیح و اســتوار برداریــم، باید 
کل قــرآن را مالحظــه کنیــم. آیــا بــا مطالعــه سراســر 
قــرآن، خطاب گونــه بــودن آن و متکلــم بــودن خــدای 

ســبحان به دســت نمی آیــد؟ 
ــه	اســت	 ــه	کار	رفت ــل«	ب ــه	»ق ــرآن	کلم ــر	ق ــار	د ــش	از	300	ب بي
کــه	دــر	بيشــتر	آنهــا	کامــاًل	واضــح	اســت	کــه	مخاطــب	شــخص	
پيامبــر	اســت.	دــر	بســياری	از	آیــات	منادــی	بــا	خطــاب	»یــا	ایهــا	
ــا	ایهــا	النبــی«	و...	حضــرت	را	ندــا	می	دهــد	و	دــر	 الرســول«	و	»ی
بســياری	ديگــر،	حــرف	»ک«	و	»انــت«	و	ضميــر	مســتتر	افعــال،	
حضرتــش	را	خطــاب	می	کنــد.	لــذا	می	فهميــم	امرکنندــه	
ــد	او	را	 ــه	بای ــرآن	هســت	ک ــر	ق ــه	ای	د ــه	و	خطاب	کنند و	ندادهند
بيابيــم.	حــال	وقتــی	بــه	آیاتــی	می	نگریــم	کــه	خدــای	ســبحان	در	
آنهــا	متکلــم	اســت،	می	فهميــم	کــه	آن	آمــر	و	منادــی	و	مخاِطــب،	
خدــای	ســبحان	بودــه	اســت.	برخــی	از	آیــات	نيــز	هــم	متکلــم	و	
هــم	مخاطــب	را	نشــان	می	دهنــد.	دــر	اینجــا	بــه	ذکــر	چنــد	نمونه	

ــم: ــنده	می	کني بس
1.	»هنگامــی	کــه	بندگانــم،	از	تــو	دربــاره	مــن	ســؤال	کردنــد	]بــه	
آنهــا	بگــو:[	من	نزديــک	هســتم	و	دعــوت	دعاکنندــگان	را،	هنگامی	
ــد	 ــز	بای ــا	ني ــس	آنه ــم.	پ ــت	می	کن ــد،	اجاب ــرا	می	خوانن ــه	م ک
ــد؛	باشــد	کــه	 ــه	مــن	ایمــان	بياورن ــد	و	ب ــت	کنن ــرا	اجاب دعــوت	م

ــره:	18۶(؛ ــد«	)بق رشــد	یابن
ــه	 ــم	آن	آمرزند ــا	من ــه	همان ــن	ک ــالم	ک ــم	اع ــه	بندگان 2.	»ب

مهربــان«	)حجــر:	4۹(؛
3.	»بگــو	ای	بندــگان	مــن	کــه	بــر	خــود	اســراف	و	ســتم	کرده	ایــد	
ــان	را	 ــه	گناه ــا	هم ــا	خد ــوید.	همان ــد	نش ــا	ناامي ــت	خد از	رحم
ــر:53(؛ ــان«	)زم ــه	مهرب ــيار	آمرزند ــت	بس ــرا	اوس ــرزد؛	زی می	آم

ــا	 ــم	ت ــازل	کردي ــاب	را	به	حــق	ن ــو	کت ــه	ســوی	ت ــا	ب ــا	م 4.	»همان
بيــن	مردــم	حکمرانــی	کنــی	بــه	آنچــه	خدــا	بــه	تــو	نشــان	داده«	

ــاء:	105(؛ )نس
5.	»همانــا	مــا	بــه	تــو	وحــی	کرديــم	همان	گونــه	کــه	بــه	نــوح	و...	

ــاء:	1۶3(؛ ــم«	)نس وحی	کردي
۶.	»این	گونــه	تــو	را	فرســتاديم	دــر	امتــی	کــه	قبــل	از	آن	امت	هایی	
ســپری	شــدند،	تــا	آنچــه	بــه	تــو	وحــی	کرديــم	را	برایشــان	تالوت	

ــد:	30(؛ کنی«	)رع
البتــه	دکتر	ســروش	دــر	پاســخ	به	ایــن	اشــکال	می	گوید	دــر	خواب	
نيــز	انســان	بــه	خــود	خطــاب	می	کنــد	و	از	پيــش	خــود	بــه	پيــش	
خــود	می	شــود	و	یــا	اینکــه	خــود	را	دــر	قالــب	ديگــری	می	بينــد	و	با	
خــود	ســخن	می	گویــد؛	پــس	خطابــات	قرآنــی	منافاتــی	بــا	فرضيه	
ــه	 ــان	خطاب	گون ــاس	زب ــر	اس ــا	ب ــارد؛	ام ــی	ند ــگاری	وح رؤیاان

قــرآن،	دــو	نکتــه	را	می	تــوان	یادــآور	شــد:
الــف(	چــه	ایــن	خطاب	هــا	حقيقــی	باشــند،	چــه	مجــازی	و	
شاعرمســلکانه	یــا	رؤیاگونــه	و	از	قبيــل	خــود	را	دــر	کالبــد	ديگــران	
ــای	 ــه	آق ــم	نيســتند	)چنان	ک ــت	از	مشــاهدات	متکل ــن،	حکای ديد
ســروش	مدعــی	اســت(،	بلکــه	شــنيده	های	متکلــم	هســتند؛	حــال	
ــی	 ــا	خيال ــا	شــنيده	های	مجــازی	و	ی ــا	شــنيده	های	حقيقــی	او	ی ی
او.	پــس	اگــر	خطابــات	قرآنــی	بــا	رؤیایــی	بودــن	آنهــا	)که	بخشــی	
از	فرضيــه	جنــاب	ســروش	اســت(	ســر	ســتيز	ندارنــد،	بــا	رؤیــت	و	
مشــاهده	بودــن	قــرآن،	کــه	ســوی	ديگــر	مدعــای	دکتــر	ســروش	

اســت،	ناهمســازند؛
ب(	طبــق	اصــول	و	قواعدــی	کــه	همــه	عقــال	و	اهالــی	زبان	بــه	آن	
پایبنــد	هســتند،	مادــام	کــه	قرینــه	خاصــی	از	ســوی	متکلــم	نصب	
ــود.	 ــل	می	ش ــی	اش	حم ــای	حقيق ــر	معن ــد،	کالم	او	ب ــده	باش نش

ــرای	نفــی	حقيقــی	بودــن	اصــل	 بنابرایــن	اگــر	دليــل	مناســبی	ب
خطــاب	)مثــل	برخــی	عبــارات	خطابــی	شــاعران(	یــا	خطاب	کنندــه	
)مثــل	خطــاب	خيالــی	دــر	خــواب(	نباشــد،	بایــد	حقيقــی	بودــن	آن	

را	بپذیریــم.

ــوان  ــی ت ــر م ــود پیامب ــی را در کالم خ ــه های || قرین
یافــت کــه بــر ایــن نکتــه اشــاره داشــته باشــد کــه 

ــد؟ ــداد کن ــد قلم ــی را کالم خداون وح
ــه	آن	شــخص	 ــه	تجربه	کنند ــه	ای	شــخصی	اســت	ک ــی	پديد وح
ــش	 ــم	از	پي ــناختی،	نمی	تواني ــی	پديدارش ــر	نگاه ــر	اســت.	د پيامب
ــه	 ــد	ب ــه	بای ــم؛	بلک ــازی	کني ــاره	نظریه	پرد ــر	این	ب ــان	د خودم
مطالــب	خــود	حضــرت	هــم	توجــه	کنيــم.	وقتــی	بــه	بيــان	خــود	
حضــرت	می	نگریــم،		ایشــان	وحــی	را	کالم	خدــای	ســبحان	

ــاهداتش. ــاره	مش ــش	درب ــات	خود ــه	توصيف ــمارد،	ن می	ش
وقتــی	وليدبــن	مغيــره،	اســتهزاکننده	وحــی،	نــزد	حضــرت	آمــد	و	
ــا	بســرا!«،	حضــرت	 ــرای	م ــن	شــعرت	ب گفــت:	»ای	محمــد	از	ای
فرمــود:	»ایــن	شــعر	نيســت،	بلکــه	کالم	خدای	ســبحان	اســت	که	
بــه	وحــی	کردــن	آن	بــر	مالئکــه	و	انبيایــش	راضــی	شــده	اســت.«
ــه	 ــان	را	به	منزل ــرت	پاکش ــرت،	عت ــه	حض ــا	ک ــن	ازآنج همچني
ــه	 ــد	ب ــد،	بای ــی	می	کنن ــی	معرف ــق	قرآن ــه	حقای ــی	آگاه	ب افراد
احاديــث	معصوميــن	رجــوع	کنيــم؛	امــا	برداشــت	آقــای	ســروش	
بــا	ســخن	معصوميــن	هــم	مخالــف	اســت؛	زیــرا	آنــان	نيــز	وحــی	
ــت،	 ــده	اس ــان	ش ــد	بي ــوی	خداون ــه	از	س ــی	ک ــه	کالم را	به	منزل
معرفــی	کرده	انــد	نــه	مشــاهده	یــا	رؤیــای	خالــی	از	مکالمــه	خدای	

ــر. ــا	پيامب ســبحان	ب
ــا،	 ــر	خد روزی	کســی	از	امــام	صادــق)ع(	پرســيد:	»ای	پســر	پيامب
ــد؟«.	پــس	حضــرت	 ــرآن	چــه	می	گویي ــت[	ق ــاره	]ماهي شــما	درب
ــا	و	وحــی	 ــاب	خد ــا	و	کت ــا	و	ســخن	خد ــرآن	کالم	خد فرمــود:	»ق
ــام	کاظــم	و	 ــن	مضمــون	از	ام ــل	الهــی	اســت«.	همي ــا	و	تنزی خد
امــام	رضــا	و	امــام	هادــی)ع(	آمدــه	اســت.	ضميمــه	کنيــد	احاديــث	
رســيده	از	پيامبــر	و	اهل	بيــت	ایشــان	را	کــه	وحــی	را	نــوع	خاصــی	

ــد. ــاد	می	کنن ــوش	قلمد ــت	آن	را	گ ــزار	دریاف ــوت،	و	اب از	ص
درخــور	توجــه	اســت	کــه	آقای	ســروش	دــر	جمــع	خطابــات	قرآنی	
ــی	و	از	 ــی	خيال ــات	را	خطابات ــن	خطاب ــه	ای ــود،	هم ــه	خ ــا	فرضي ب
ســنخ	»از	پيــش	خــود	بــه	پيــش	خــود	شــدن«	به	شــمار	مــی	آورد	و	
می	گویــد	چنيــن	حاالتــی	دــر	خــواب	امــوری	عادــی	و	طبيعی	انــد.	
ــا	احاديــث	مزبــور	ناســازگار	اســت؛	زیــرا	خطــاب	 ایــن	برداشــت	ب
خيالــی	تنهــا	دــر	همــان	عالــم	خــواب	اســت	کــه	از	نظــر	رؤیابيــن،	
ــود؛	 ــی	می	ش ــود	او	تلق ــر	از	خ ــی	غي ــی	و	از	موجود ــی	حقيق خطاب
امــا	وقتــی	فــرد	بــه	حالــت	بيدــاری	و	هشــياری	برســد،	اگــر	متوجه	
شــود	کــه	ایــن	خطابــات	دــر	عالــم	رؤیــا	از	قبيــل	»از	پيــش	خــود	
بــه	پيــش	خــود	شــدن«	بودــه	اســت	ديگــر	آن	خطــاب	را	مســتند	
ــر	و	 ــی	پيامب ــذا	وقت ــد.	ل ــش	نمی	کن ــر	از	خود ــی	غي ــه	متکلم ب
خاندــان	پــاک	ایشــان،	دــر	حالــت	بيدــاری	ایــن	خطابــات	را	کالم	و	
قــول	خدــای	ســبحان	خوانده	انــد،	یعنــی	ایــن	خطابــات	را	از	نــوع	

ــته	اند. ــی	نمی	دانس ــات	خيال خطاب
دکتــر	ســروش	بــرای	دفــع	هميــن	اشــکال	دــر	پــی	اثبــات	معادله	
»خطــاب	پيامبــر	بــه	خودــش	مســاوی	اســت	بــا	خطــاب	حقيقــی	

خدــا	بــه	او«	بــر	آمدــه	اســت.
راه	اول	او،	اســتفاده	از	معادلــه	توحيــد	افعالــی	اســت:	»فعــل	مخلوق	
برابــر	بــا	فعــل	خالــق«.	نتيجــه	ایــن	معادلــه	این	اســت	کــه	خطاب	
ــوت	و	 ــق	آن	ص ــی	خال ــت؛	یعن ــل	خداس ــش	فع ــه	خود ــر	ب پيامب
خطــاب	خدــای	ســبحان	اســت؛	پــس	گویــی	خطاب	کنندــه	خــود	

اوســت.
ــر	 ــورت	ه ــن	ص ــر	ای ــه	د ــت؛	چراک ــوش	اس ــخن	مخد ــن	س ای
ــد	کالم	 خطــاب	و	کالمــی	کــه	از	هــر	مخلوقــی	صادــر	شــود،	بای
ــران	را	کالم	 ــا	کالم	ديگ ــر	نه	تنه ــه	پيامب ــد؛	درحالی	ک ــا	باش خد
ــد،	بلکــه	تنهــا	بخشــی	از	کالم	خــود	را	کالم	خدــای	 خدــا	نمی	دان
ــی	 ــر	صورت ــا	د ــه	تنه ــت	ک ــن	اس ــه	ای ــمارد.	نکت ــبحان	می	ش س
ــل	 ــه	اواًل	فاع ــرد	ک ــوب	ک ــا	محس ــی	را	کالم	خد ــوان	صوت می	ت
مباشــر	آن	خدــای	ســبحان	باشــد؛	ثانيــاً	غــرض	از	ایجــاد	آن	صوت،	

ـــو گـفتــگـ
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پيام	رســانی	خدــای	ســبحان	و	تفهيــم	حقيقتــی	از	جانب	وی	باشــد.	
بنابرایــن	هــر	فعلــی	فعــل	خدــا	هســت،	امــا	هــر	خطابــی	خطــاب	

ــا	نيســت. خد
راه	دــوم	او،	توســل	بــه	مبنــای	وحدــت	وجــود،	فنــا	و	اتحــاد	حقيقی	
مخلــوق	بــا	خالــق	یــا	فنــای	ذکــری	عاشــق	و	عــارف	دــر	معشــوق	

ــارف(	اســت. ــی	ع ــی	وحدت	بين )یعن
ایــن	مبنــا	نيــز	گذشــته	از	ابهاماتی	کــه	دــارد،	تحليل	مناســبی	برای	
ــه	 ــن	اســت	ک ــه	اش	ای ــرا	الزم ــود؛	زی ــد	ب ــر	نخواه ــگاه	پيامب ديد
ــند؛	 ــبحان	باش ــای	س ــی	و	ســخن	خد ــر	وح ــخنان	پيامب ــام	س تم
درحالی	کــه	پيامبــر	تنهــا	ســخنان	خاصــی	را	کالم	خدــای	ســبحان	
می	داننــد.	اگــر	گفتــه	شــود	ایــن	»وحدت	بينــی«	و	»فنــای	
ذکــری«	تنهــا	دــر	حــاالت	خاصــی	دــر	حضــرت	اتفــاق	می	افتــاد،	
الزمــه	اش	ایــن	اســت	کــه	حضــرت	دــر	آن	حــال	و	مقــام،	تمــام	
سخنانشــان،	حتــی	ســخنانی	را	کــه	دــر	غيــر	ایــن	حــال	از	ایشــان	
صادــر	شــده،	کالم	خدــای	ســبحان	بدانــد	)چراکــه	او	در	ایــن	حال	
»عينــک	وحدت	بينــی«	بــر	چشــم	زدــه	اســت	و	بــا	هميــن	عينک،	
ــر	آن	حــال،	 ــد(	و	دــر	غي گذشــته	و	حــال	و	آیندــه	را	نظــاره	می	کن
ــال	 ــر	آن	ح ــه	د ــخنانی	را	ک ــی	س ــخنانش	را،	حت ــک	از	س هيچ	ی
خــاص	از	وی	صادــر	شــده	کالم	خدــای	ســبحان	ندانــد	)چراکــه	در	
حــال	حاضــر	آن	عينــک	را	بــر	چشــم	نزدــه	اســت؛	پــس	گذشــته	را	

ــد(. ــک	می	بين ــون	آن	عين ــز	بد ني

ــش و  ــب پرس ــی را در قال ــای دوم ــروش ادع || س
پاســخ مطــرح می کنــد و بــا طــرح ایــن ســوال کــه 
ــت  ــا رخ داده اس ــاهده ها در کج ــا و مش ــن نظاره ه ای
پاســخ مــی دهــد ایــن امــر در رؤیــا رخ داده اســت؟
ــرد:	 ــيم	ک ــش	تقس ــو	بخ ــه	د ــاره	را	ب ــر	این	ب ــث	د ــوان	بح می	ت
1.	بررســی	نقليــات	تاریخــی	و	احاديــث	واردــه	دــر	ایــن	زمينــه؛	2.	
بررســی	نشــانه	های	متنــی	و	ســاختاری	قــرآن	کــه	آقــای	ســروش	

ــمارد. ــش	می	ش ــخن	خوی ــد	س ــا	را	مؤی آنه
دکتــر	ســروش	مدعــی	اســت	نقليــات	تاریخــی	و	احاديــث،	گــواه	
ایــن	مدعاســت	کــه	وحــی	دــر	رؤیــا	دریافــت	شــده	اســت.	آقــای	
ســروش	حديثــی	از	اميرالمؤمنيــن	را	دليــل	ســخن	خــود	می	گيــرد	
کــه	فرمــود:	»رؤیــای	پيامبــران	وحــی	اســت«.	آنچــه	می	تــوان	بــه	
طــور	قطــع	گفــت	ایــن	اســت	کــه	همــه	قــرآن	دــر	خــواب	نبودــه	
اســت.	هميــن	مقدــار	نيــز	کافــی	اســت	تــا	نشــان	دهــد،	رؤیــا	قوام	
ــاب	 ــای	جن ــز	مدع ــور	ني ــث	مزب ــد.	حدي وحــی	را	تشــکيل	نمی	ده
ــار	 ــر	انحص ــی	اگ ــث	حت ــن	حدي ــد.	ای ــت	نمی	کن ــروش	را	ثاب س
رؤیــای	پيامبــران	در	وحــی	را	برســاند،	انحصار	وحــی	در	رؤیــا	را	که	
مدعــای	وی	اســت	نمی	رســاند.	بــه	عبــارت	ديگــر	ایــن	حديــث	بــا	
دــو	گــزاره	زیــر	کامــال	ســازگار	اســت	کــه	بعضــی	وحی	هــا	رؤیــا	

نبوده	انــد؛	هيــچ	وحــی	قرآنــی	ای	دــر	رؤیــا	نبودــه	اســت	)بــا	توجــه	
بــه	اینکــه	وحــی	بــر	نبــی،	اعــم	از	وحــی	قرآنــی	اســت(.

ــا،	حضــرت	 ــق	آنه ــه	طب ــی	اســت	ک شــاهد	ديگــر	ایشــان	نقليات
هنــگام	دریافــت	وحــی	بــه	»خــواب	ســنگينی«	می	رفــت	و	عــرق	
ــد	 ــز،	نمی	توان ــاهد	ني ــن	ش ــر	ای ــه	ب ــد.	تکي ــه	می	ش از	ایشــان	روان
مطلــوب	وی	را	اثبــات	کنــد.	ایــن	ســخن،	ضمــن	نکاتــی	روشــن	

می	شــود:
ــواب	 ــروش	»خ ــاب	س ــول	جن ــه	ق ــا	ب ــا	ی ــت	اغم ــه	حال اول	اینک
ســنگين«	هميشــگی	نبودــه	اســت؛		بلکــه	گاهــی	جبرئيل	از	ســوی	
ــه	اغمــا	 خدــای	ســبحان	می	آمدــه	کــه	دــر	ایــن	حالــت	پيامبــر	ب
نمی	رفتــه		بلکــه	جبرئيــل	ماننــد	بندــه	ای	دــر	کنــار	او	می	نشســته	
ــه	اســت.	 ــازه	می	گرفت ــه	اج ــا	اینک ــده،	ت ــان	وارد	نمی	ش ــر	ایش و	ب
حتــی	گاهــی	اصحــاب	هــم	جبرئيــل	را	می	ديدنــد؛	هرچنــد	
بســياری	از	مــوارد	هــم	بــه	نحــو	مکاشــفه	ای	بودــه	کــه	اصحــاب	
ــبحان	 ــای	س ــز	خد ــه	گاه	ني ــدند.	البت ــه	نمی	ش ــان	متوج و	اطرافي
ــا	 ــت	اغم ــن	حال ــر	ای ــه	د ــه	ک ــی	می	کرد ــطه	وح ــون	واس بد
حاصــل	می	شــده	اســت.	البتــه	دــر	ایــن	حالــت	نيــز	پيامبــر	پــس	
از	بــه	هــوش	آمدــن	می	فرمــود:	»خدــای	ســبحان	چنيــن	فرمــود	
و	خدــای	ســبحان	چنيــن	دســتور	دــاد	و...«،	نــه	اینکــه	»چنيــن	و	

ــان	ديدــم.« چن
دــوم	اینکــه	اغمــا	و	بيهوشــی	بــا	خــواب	فــرق	دــارد؛	لــذا	بــه	قــول	

خــود	آقــای	ســروش	مســيحيان	گفتنــد	او	»مصــروع«	اســت	نــه	
ــت.	 ــه	اس ــی	بود ــنگينی	وح ــبب	س ــی	به	س ــن	بيهوش ــوام«.	ای »ن
ــا	وحــی	شــود	و	به	ســبب	ســنگينی	 ــن	اینکــه	ابتد ــرق	اســت	بي ف
ــوش	 ــان	بيه ــا	ایش ــه	ابتد ــوند،	و	اینک ــوش	ش ــان	بيه ــی	ایش وح
ــد	و	ســپس	 ــه	خــواب	برون ــر	ســروش	ب ــول	دکت ــه	ق ــا	ب شــوند	ی
وحــی	بــر	ایشــان	نــازل	گردــد.	دــر	آیــه	51	ســوره	شــورا	نيــز	کــه	
ــد	 ــد،	می	فرمای ــی	می	کن ــواع	وحــی	را	طبقه	بند ــای	ســبحان	ان خد
گاهــی	مســتقيماً	وحــی	بــر	پيامبــر	نــازل	می	شــود؛	گاهــی	از	پــس	
پردــه	غيــب	و	گاهــی	از	طریــق	ارســال	فرشــته	وحــی.	در	ایــن	آیه	
ــه	 ــد	ک ــن	نشــان	می	ده ــه	اســت.	ای ــی	از	خــواب	نيامد اصــاًل	نام
خــواب،	نوعــی	وحــی	و	قســمی	از	ارتبــاط	وحيانــی	نيســت،	بلکــه	
تنهــا	مــالزم	و	مقــارن	بعضــی	از	مصاديــق	وحــی	اســت؛	لــذا	دــر	

ــد. ــری	از	آن	نمی	آی ــی	ذک ــواع	وح ــان	ان بي
ســوم	اینکــه	روایــات	پرشــماری	از	ائمــه	دــر	فــرق	بين	»رســول«	و	
»نبــی«	آمدــه	اســت.	طبــق	ایــن	روایــات	»رســول«	کســی	اســت	
ــرف	 ــد	و	ح ــخن	می	گوی ــا	او	س ــد	و	ب ــزد	او	می	آی ــک	ن ــه	»مل ک
ــد«؛	 ــرف	می	زني ــر	ح ــا	همديگ ــما	ب ــه	ش ــه	ک ــد؛	همان	گون می	زن
ــد	و	 ــس	رســول	او	را	می	بين ــازل	می	شــود،	پ ــر	او	ن ــل	ب ــا	»جبرئي ی
ســخنش	را	می	شــنود«؛	امــا	»نبــی«	کســی	اســت	کــه	»دــر	خواب	

می	بينــد	و	صدــا	را	می	شــنود،	امــا	ملــک	را	نمی	بينــد«؛	یــا	»کســی	
کــه	جبرئيــل	بــر	او	نــازل	می	شــود	و	چه	بســا	دــر	خــواب	خبــری	به	
او	دادــه	می	شــود«	یــا	»روح	]جبرئيــل	یــا	موجــود	مجــرد	ديگــری[	
ــون	 ــد،	بد ــد	و	حــرف	می	زن ــا	او	ســخن	می	گوی ــد	و	ب ــزد	او	می	آی ن

اینکــه	او	را	دــر	بيدــاری	ببيند.«
تعابيــر	اول	نشــان	می	دهنــد	»رســول«	کســی	اســت	کــه	جبرئيــل	
ــان	ها	 ــه	انس ــه	ک ــد؛	همان	گون ــخن	می	گوی ــا	او	س ــاری	ب ــر	بيد د
ــر	خــالف	»نبــی«	کــه	دــر	خــواب	 ــد	)ب ــا	هــم	ســخن	می	گوین ب
ــرت	 ــه	حض ــت	ک ــکی	نيس ــود(؛	و	ش ــط	می	ش ــل	مرتب ــا	جبرئي ب
محمــد)ص(،	رســول	بودــه	اســت.	حتــی	دــر	روایتــی	آمدــه	اســت	
کــه	پيــش	از	مبعــوث	شــدن	پيامبــر	بــه	رســالت،	جبرئيل	دــر	خواب	
ــول	 ــدن	و	رس ــوث	ش ــس	از	مبع ــا	پ ــد؛	ام ــط	می	ش ــا	وی	مرتب ب

شــدن،	ديگــر	دــر	بيدــاری	می	آمــد.
دــر	نقــل	عامــه	نيــز	وحــی	دــر	قالــب	»رؤیــای	صالحــه«	به	منزلــه	
ــی	و	 ــت	»مقدمه	چين ــا	حکم ــی«	و	ب ــزول	وح ــروع	ن ــا	و	ش »ابتد
تمهيــد	بــرای	وحــی	دــر	بيدــاری«	مطــرح	شــده	اســت.	لــذا	جزری	
نيــز	دــر	شــرح	حديثــی	کــه	می	گویــد	»خــواب	نيکــو	جزئــی	از	4۶	
ــی	 جــزء	نبــوت	اســت«	چنيــن	توضيــح	می	دهــد	کــه	طــول	زمان
نــزول	وحــی	23	ســال	بودــه	کــه	از	ایــن	مدــت،	تنهــا	شــش	مــاه	
اول	وحــی	دــر	خــواب	بودــه	اســت	و	نســبت	ایــن	دــو،	یــک	بــه	4۶	
ــان	 ــواع	وحــی	را	بي اســت.	همچنيــن	دــر	روایــت	ديگــری	کــه	ان
می	کنــد،	بيــن	»وحــی	قرآنــی«	و	»وحــی	دــر	رؤیــا«	تقابــل	ایجــاد	

می	شــود.
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــور	ای ــات	مزب ــِن	روای ــر	متيق قد
ــه	درجــه	ای	از	کمــال	و	 ــی	رســيدن	ب ــت	»رســول«،	یعن خصوصي
ظرفيــت	کــه	بتــوان	دــر	بيدــاری	بــا	ملــک	وحــی	مرتبــط	شــد،	بــه	
طــور	غالبــی	وحــی	بــر	او	دــر	بيدــاری	اســت؛	هرچنــد	ایــن	منافات	
ندــارد	بــا	اینکــه	گاهــی	وحــی	دــر	خــواب	هــم	بــر	حضــرت	نــازل	

شــده	باشــد.
ــا	 ــد	رؤی ــروش	می	گوی ــاب	س ــه	جن ــت	ک ــن	اس ــه	ای ــور	توج درخ
انگاشــتن	وحــی	بــر	غنــای	آن	می	افزایــد؛	چراکــه	دــر	ایــن	صورت	
وحــی	تنهــا	خبــری	نيســت	کــه	پيامبــر	آن	را	شــنيده	باشــد،	بلکــه	
حقيقتــی	اســت	کــه	آن	را	ديدــه	اســت؛	درحالی	کــه	طبــق	روایــات،	
ــه	 ــت	ک ــی«	اس ــر	»نب ــول«	ب ــری	»رس ــاالت	و	برت ــن	از	کم ای

می	توانــد	دــر	بيدــاری	پذیــرای	وحــی	الهــی	باشــد.
دــر	نتيجــه	ســخن	ایشــان	عکــس	مضمــون	روایــات	اســت.	طبــق	
روایــات	124	هــزار	نبــی	دــر	طــول	تاریــخ	وجــود	داشــته	اند،	امــا	
تنهــا	313	)یــا	315(	نفرشــان	)یعنــی	تقریبــاً	از	هــر	چهارصــد	نفــر،	
یکــی(	بــه	وادــی	رســالت	ره	یافته	انــد.	پــس	چگونــه	وحــی	دــر	رؤیا	
کــه	ویژگــی	»نبــی«	اســت،	غنی	تــر	از	وحــی	دــر	بيدــاری	اســت	
کــه	ویژگــی	»رســول«	اســت؟	مگــر	ديدــن	حقایــق	متعالــی	فقــط	
دــر	خــواب	ميســر	اســت؟	رســوالن	به	ســبب	قــوت	روح	و	وســعت	
جانشــان،	آنچــه	را	انبيــا	دــر	خــواب	می	تواننــد	ببينــد،	دــر	بيدــاری	
ــن	 ــم	ديد ــت،	ه ــر	اس ــنيدن	غنی	ت ــن	از	ش ــر	ديد ــد.	اگ می	بينن
ــر	 ــاً	پيامب ــت.	قطع ــر	اس ــم	غنی	ت ــنيدن،	از	آن	ه ــا	ش ــم	از	خد و	ه
قيامــت	را	بعينــه	ديدــه	اســت؛	امــا	بــه	جــای	آنکــه	خــود	بــا	زبــان	
بشــری	اش،	بازگوکنندــه	ديده	هایــش	باشــد،	بيانــات	معلــم	بيــان	و	

توصيفــات	خالــق	توصيــف	را	بــرای	مــا	هديــه	آوردــه	اســت.

ــورد نشــانه های  || ســروش اشــکاالت دیگــری در م
متنــی و ســاختاری قــرآن بــرای اثبــات مدعــای خــود 
ذکــر مــی کنــد؛ باذکــر آنهــا بفرماییــد پاســخ شــما 

بــه مدعاهــای او چیســت؟
او	ســه	شــاهد	ســاختاری	از	قــرآن	کریــم	مــی	آورد.	ســروش	
می	گویــد	ابتدــا	و	ميانــه	و	انتهــای	ســوره	ها	گاه	پيوندــی	بــا	
هــم	ندارنــد.	دــر	یــک	ســوره	ممکــن	اســت	از	موضوعــات	فقهــی،	
ــان	و	 ــالق	و	ایم ــا	اخ ــود	ت ــه	ش ــی	و	سياســی	ســخن	گفت اجتماع
ــن	پریشــانی	 ــر	جســت	وجوی	منشــأ	ای ــاد.	وی	ســپس	د ذکــر	مع
ــد	و	 ــاره	رد	می	کن ــر	این	ب ــران	را	د ــول	مفس ــه	ق ــد	و	س برمی	آی

نهایتــاً	می	گویــد:
ــه	 ــت	ک ــی...	از	آن	اس ــن	پراکندگ ــه	ای ــت	ک ــد	پذیرف ــی	بای »گوی

ـــو گـفتــگـ
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ســاختار	روایــی	ســوره	ها	تابــع	ســاختار	مه	آلــود	و	خواب	آلــود	
رؤیاســت	کــه	غالبــاً	نظــم	منطقــی	ندارنــد	و	از	ســویی	بــه	ســویی	
ــام	 ــجام	و	انتظ ــد	انس ــد	و	فاق ــه	ای	می	رون ــه	گوش ــه	ای	ب و	از	گوش

ــتند.« هس
بــه	نظــر	می	رســد	ســخن	جنــاب	ســروش	پاســخ	مناســبی	بــرای	
آن	پرســش	نيســت؛	چراکــه	ترتيــب	آیــات	قــرآن	در	مصحــف	از	دو	
حــال	خــارج	نيســت:	یــا	بــر	اســاس	ترتيــب	نــزول	آیــات	اســت	یــا	

ترتيبــی	غيــر	از	ترتيــب	تاریخــی	نــزول	آیــات	دارد.
اگــر	بــر	اســاس	ترتيــب	تاریخــی	نــزول	باشــد،	اصــاًل	توقِع	داشــتن	
ســاختاری	منظــم	دــر	ایــن	ترتيــب،	بيجاســت؛	چراکــه	دــر	ایــن	
ترتيــب،	نــزول	آیــات	قــرآن	بــر	اســاس	وقایعــی	اســت	کــه	بــرای	
مســلمانان	یــا	دشمنانشــان	روی	می	دهــد.	مثــاًل	وقت	جنــگ،	آیات	
ــازل	می	شــوند؛	اگــر	کســی	ســؤال	اعتقادــی	 ــا	جهــاد	ن مناســب	ب
بپرســد،	آیاتــی	در	هميــن	راســتا	نــازل	می	شــوند	و	هــرگاه	موقعيت	
فراهــم	آیــد	کــه	پيامبــر	مســلمانان	را	از	بعضــی	عادت	هــای	زمــان	
جاهليــت	بــاز	دــارد	و	احــکام	اســالم	را	برایشــان	بازگــو	کنــد،	آیــات	
ــع	 ــه	وقای ــه	ک ــوند.	همان	گون ــازل	می	ش ــکام	ن ــه	اح ــوط	ب مرب
مختلــف	و	متفــاوت	دــر	هــم	تنيده	انــد،	موضــوع	آیــات	قــرآن	بــر	

ــد. ــه	و	متفاوت	ان ــم	درهم	تنيد ــی	ه ــت	تاریخ ــاس	ثب اس
ــول	 ــر	ط ــه	د ــم	ک ــرض	کني ــم	کســی	را	ف ــال	می	تواني ــرای	مث ب
ســی	ســال	شــاگردی	نــزد	یــک	اســتاد،	بخواهــد	کلمــات	کليدــی	
و	نــکات	راهگشــای	او	را	دــر	کتابــی	بــر	اســاس	تاریــخ	آن	ســخنان	
ــاس	 ــر	اس ــی	ب ــن	کتاب ــر	چني ــی	اســت	د ــد.	بديه ــع	آوری	کن جم
اتفاقــات	مختلفــی	کــه	پيرامــون	آن	اســتاد	رخ	می	دهــد	و	موقعيــت	
بــرای	ســخن	در	مباحــث	مختلــف	علمــی،	سياســی،	اقتصادــی	و...	
فراهــم	می	شــود،	موضوعــات	مختلــف	دــر	هــم	آميختــه	خواهنــد	

شــد.
ــر	از	 ــه	غي ــی	ثانوی ــاس	ترتيب ــر	اس ــف،	ب ــات	مصح ــر	آی ــا	اگ ام
ترتيــب	نــزول	آیــات	تنظيــم	شــده	باشــند،	بــاز	هــم	پاســخ	دکتــر	
ــم	 ــرض	کني ــر	ف ــه	اگ ــود؛	چراک ــد	ب ــه	نخواه ــروش،	قانع	کنند س
قــرآن	محتــوای	خواب	هــای	پيامبــر	اســت	و	ایــن	خواب	هــا	چــون	
خــواب	بوده	انــد،	ســاختار	پریشــان	دارنــد	و	محتواهــای	متنــوع	دــر	
آنهــا	بــا	هــم	آميختــه	شــده	اند،	بــاز	ایــن	پرســش	باقــی	اســت	کــه	
چــرا	ایشــان	هنگامــی	که	خواســت	دــر	یک	تدویــن	ثانویــه،	چينش	
جديدــی	بــرای	آیــات	ایجــاد	کنــد	و	هــر	آیــه	را	دــر	ســوره	ای	خاص	
و	بــا	ترتيبــی	خــاص	قــرار	دهــد،	بــاز	هــم	چينشــی	را	برگزیــد	کــه	
از	نظــر	مــا	پيدــا	کردــن	نظــم	واحــد	بيــن	آیــات	دشــوار	می	نمایــد؟	
چــرا	مثــاًل	آیــات	االحــکام	را	یــک	ســوره	قــرار	ندــاد	و	آیات	التوحيد	
ــو	را	نمی	شــود	از	هــم	 را	یــک	ســوره	و...؟	مگــر	خواب	هــای	تودرت
ــک	 ــت	ی ــواب	را	تح ــمتی	از	خ ــرد؛	قس ــی	ک ــا،	و	موضوع	بند جد

موضــوع	و	قســمتی	ديگــر	را	ذیــل	موضــوع	ديگــر	آورد؟
لــذا	چــاره	ای	نداریــم	جــز	اینکــه	ماننــد	مفســران،	یــا	بگویيــم	ایــن	
ــا	بکوشــيم	 ــر	نداریــم،	ی چينــش	حکمتــی	دــارد	کــه	مــا	از	آن	خب
ارتبــاط	آیــات	را	کشــف	کنيــم	یــا	بگویيــم	ایــن	به	هم	ریختگــی	یــا	
ــه	 ــای	صورت	گرفت ــبب	جابه	جایی	ه ــی	از	آن	به	س ــت	کم	بخش دس
پــس	از	تدوین	اســت.	بــرای	هریــک	از	ایــن	اقــوال	شــواهدی	وجود	
ــل	 ــرای	ح ــه	ب ــروش	ن ــای	س ــه	آق ــه	فرضي ــه	اینک ــارد.	خالص د
پرســش	اول	الزم	اســت	نــه	بــرای	حــل	پرســش	دــوم،	ســودمند.

ــه	آن	متوســل	 ــر	ســروش	ب ــه	دکت ــری	ک ــاختاری	ديگ ــه	س قرین
شــده،	تکرارهــای	قرآنــی	اســت.	مثاًل	بــه	گفته	او،	داســتان	موســی	
دــر	بيــش	از	ســی	ســوره	قــرآن	بيــان	شــده	اســت.	او	از	ایــن	مطلب	
ــزی	را	 ــچ	گاه	چي ــف	هي ــک	مؤل ــد:	»ی ــتفاده	می	کن ــه	اس این	گون
ایــن	همــه	تکــرار	نمی	کنــد؛	امــا	یــک	رؤیابيــن	می	توانــد	دــه	بــار	

دوســتی	را	دــر	خــواب	ببيند.«
ــات	مختلفــی	 ــد	گفــت	اوال	حضــرت	موســی	جریان دــر	پاســخ	بای
ــرای	 ــد:	جدــا	شــدن	از	مادــر	و	فرزندخواندگــی	ب ــه	کرده	ان را	تجرب
ــربازان	 ــی	از	س ــا	یک ــری	ب ــر،	درگي ــه	ماد ــت	ب ــون،	بازگش فرع
فرعــون،	خروج	از	شــهر	و	آشــنا	شــدن	بــا	شــعيب	و	ازدواج	بــا	دختر	
او،	جدــا	شــدن	از	خانوادــه	و	مشــاهده	آتــش	و	مبعوث	شــدن	و	ده	ها	
جریــان	ديگــر	کــه	دــر	ابــالغ	پيــام	بــه	فرعونيــان	و	هــالک	شــدن	
فرعونيان	و	تشــکيل	امت	مســلمان	رخ	دــاد	و	حکایاتی	کــه	بين	او	و	

قومــش	رخ	دــاد	که	حتــی	بيــان	عناویــن	آنها	بــه	طــول	می	انجامد.	
لــذا	نمی	تــوان	گفــت	هربــار	داســتان	حضــرت	موســی	دــر	قــرآن	
ــای	 ــه	ج ــت.	البت ــابق	اس ــتان	های	س ــرار	داس ــود،	تک ــان	می	ش بي
انــکار	نيســت	کــه	گاه	ماجرایــی	واحــد	دــر	قــرآن	چنــد	بــار	تکــرار	

می	شــود؛
ــر	 ــر	ه ــه	د ــت	ک ــن	اس ــبب	ای ــد	به	س ــرای	واح ــرار	ماج ــاً	تک ثاني
حکایــت،	بعــد	جديدــی	از	آن	واقعــه	عبرت	آمــوز	بــرای	مــا	
ــود،	 ــل	ش ــوب	تحلي ــی	خ ــه	ای	تاریخ ــر	واقع ــود.	اگ ــکار	می	ش آش
ــودمندتر	 ــوند،	بســيار	س ــاد	آن	بررســی	ش ــه	ابع ــه	هم به	گونه	ای	ک
از	آن	اســت	کــه	کل	تاریــخ	را	حفــظ	کنيــم.	دــر	صــورت	اول،	تاریخ	
زندــه	می	شــود	و	بــه	جــای	آنکــه	تنهــا	حکایــت	پيشــينيان	باشــد،	
ــرار	 ــه	تک ــخ	هميش ــه	تاری ــد؛	چراک ــد	ش ــا	خواه ــود	م ــت	خ حکای
می	شــود،	بــه	شــرطی	کــه	بتوانيــم	دقيقــاً	و	عميقــاً	حقيقــت	وقایــع	
گذشــته	و	علــل	و	اســباب	حاکــم	بــر	آنهــا	را	به	دســت	بياوریــم؛	امــا	
دــر	صورت	دــوم،	تاریخ	دــر	حد	»اطالعــات	عمومی«	و	»ســرگرمی	

ــد. ــی	می	مان ــی«	باق علم
ــد	 ــخ	تأکي ــری	تاری ــر	تکرارپذی ــه	ب ــه	پرشــماری	ک ــر	ادل عــالوه	ب
ــر	 ــاص	ب ــور	خ ــه	به	ط ــده	اند	ک ــياری	وارد	ش ــات	بس ــد،	روای دارن
تحقــق	دوبــاره	وقایــع	امــت	موســی	و	وقایــع	بنی	اســرائيل،	تأکيــد	
ــه	 ــوط	ب ــد.	مرحــوم	مجلســی	بيــش	از	بيســت	روایــت	مرب می	کنن

ایــن	موضــوع	را	دــر	بابــی	از	کتابــش	جمــع	آوری	کردــه	اســت.
ــن	 ــخ	ای ــن	تاری ــری	بي ــه	عميق	ت ــه	رابط ــد	ک ــان	می	ده ــن	نش ای
ــته	 ــع	گذش ــایر	وقای ــه	س ــبت	ب ــرائيل	نس ــخ	بنی	اس ــا	تاری ــت	ب ام
وجــود	دــارد.	پــس	تاریــخ	بنی	اســرائيل	و	حضــرت	موســی	نيازمنــد	
واکاوی	دقيق	تــر	و	بررســی	عميق	تــری	اســت.	شــاید	هميــن	
واقعيــت	موجــب	شــده	کــه	دــر	قــرآن	هيــچ	داســتانی	بــه	اندــازه	
داســتان	های	حضــرت	موســی	از	ابعــاد	مختلــف	بازخوانــی	نشــود.
بــه	هميــن	ترتيــب،	هيــچ	آیــه	ای	دــر	قــرآن	تکــرار	نشــده،	مگــر	
ــه	داشــته	اســت.	دــر	روایتــی	آمدــه	اســت	 اینکــه	دليلــی	حکيمان
کــه	ملحدــی	از	هشــام	بن	حکــم	پرســيد:	اگــر	امرؤالقيس)یکــی	از	
شــعرای	عــرب(	مصرعــی	از	شــعرش	را	چهــار	بــار	تکــرار	می	کــرد	
نــزد	تــو	چگونــه	آدمی	بــود؟	هشــام	گفت:	دــر	ایــن	صــورت	ديوانه	
بــود.	ملحــد	گفــت:	پــس	چگونــه	پيامبــرت	را	ديوانه	نمی	شــماری،	
ــر	آن	 ــه	د ــه	)ک ــرون...«	آمد ــا	الکاف ــا	ایه ــل	ی ــا	»ق ــه	ب درحالی	ک
آیــه	چهــار	و	پنــج،	تکــرار	آیــات	دــو	و	ســه	اســت(؟	هشــام	گفــت:	
»بــرو	بعدــاً	بيــا!	مــن	االن	مشــغوليتی	دــارم«.	وی	ســریعاً	خدمــت	
امــام	صادــق)ع(	رســيد	و	قضيــه	را	بــرای	ایشــان	بازگو	کــرد.	آن	گاه	
ــرد	ملحــد(	پنداشــته	 ــه	کــه	او	)ف حضــرت	فرمــود:	مطلــب	آن	گون
ــه	ایشــان	 ــزد	پيامبــر	جمــع	شــدند	و	ب ــا	مشــرکان	ن نيســت.	همان
گفتنــد:	ای	محمــد	تــو	یــک	روز	معبــود	مــا	را	پرســتش	کــن؛	مــا	
هــم	دــه	روز	معبــود	تــو	را	می	پرســتيم؛	و	تــو	یــک	مــاه	معبــود	مــا	
ــو	را	می	پرســتيم؛	 را	پرســتش	کــن؛	مــا	هــم	یــک	ســال	معبــود	ت

پــس	خدــای	ســبحان	فرمــود:
»بگــو		ای	کافــران،	نــه	مــن	آنچــه	شــما	عبادــت	می	کنيــد،	عبادت	
ــن	 ــه	م ــد	آنچ ــت	می	کني ــما	عباد ــه	ش ــک	روز(	و	ن ــم	)ی می	کن
عبادــت	می	کنــم	)دــه	روز(	و	نــه	مــن	عبادــت	می	کنــم	آنچه	شــما	
ــد	آنچــه	 ــه	شــما	عبادــت	می	کني ــاه(	و	ن عبادــت	می	کنيد)یــک	م
ــما	و	 ــرای	ش ــما	ب ــن	ش ــال(.	دي ــک	س ــم	)ی ــت	می	کن ــن	عباد م

ديــن	مــن	بــرای	مــن.«
هشــام	نيــز	ایــن	پاســخ	را	بــرای	ملحــد	بيــان	کــرد.	ملحــد	گفــت:	
ایــن	پاســخ	را	از	پيــش	خــود	نگفتــه	ای،	بلکــه	از	گنجينــه	ای	ديگــر	
اســتفاده	کردــه	ای.	شــبيه	ایــن	حکایــت	دــر	تفســير	قمی	نيــز	نقل	

شــده	اســت.
ثالثـاً	اینکه	کسـی	رؤیایـی	را	چندين	بار	ببينـد،	مجوز	این	نمی	شـود	
کـه	چندين	بـار	رؤیایش	را،	بدون	اینکـه	فایده	ای	در	تکرار	آن	باشـد،	
بـرای	مخاطبان	تکـرار،	و	وقت	آنهـا	را	تلف	کند؛	اما	اگـر	بپذیریم	که	
تکـرار	داسـتان	های	قرآنی	مشـتمل	بر	فوایـد	جديـد	و	آموزه	های	نو	
اسـت،	این	تکـرار	مقبول	اسـت؛	بدون	اینکه	محتاج	باشـيم	قـرآن	را	

خواب	هـای	پيامبر	تلقـی	کنيم.

|| تناقض هــا و تناقض نماهــای قرآنــی موضــوع 

دیگــری اســت کــه ســروش را متمایــل بــه فرضیــه 
ــه  خواب انــگاری وحــی کــرده اســت. وی می گویــد ب
ــرآن  ــات ق ــه آی ــن پیش فــرض ک ــا ای جــای آنکــه ب
ــال  ــه دنب ــد، ب ــی می کنن ــع خارج ــت از وقای حکای
جمــع ایــن تناقضــات در عالــم خــارج باشــیم، بایــد 
در خــود ایــن پیش فــرض خدشــه کنیــم. اگــر آیــات 
ــاً  ــند و صرف ــی نباش ــع خارج ــی از وقای ــرآن حاک ق
ــا  ــی ب ــچ تناقض ــر هی ــند، دیگ ــر باش ــای پیامب رؤیاه
ــیاری از  ــای بس ــت. وی نمونه ه ــد داش ــم نخواهن ه
ایــن تناقض هــا را ذکــر می کنــد، در پاســخ بــه ایــن 

ــوان گفــت؟ ــی ت مســئله چــه م
معصوميــن	کــه	پيامبــر	آنهــا	را	آگاه	تریــن	افــراد	بــه	قــرآن	معرفــی	
ــا	آیــاِت	به	ظاهــر	متناقــض	و	به	طورکلــی	 می	کنــد،	دــر	مواجهــه	ب
ــد،	 ــوار	می	نمای ــع	دش ــم	واق ــا	عال ــا	ب ــت	آنه ــه	مطابق ــی	ک آیات
ــرض	 ــکار	پيش	ف ــا	ان ــا	ب ــد؟	آی ــرح	می	کردن ــی	را	مط ــه	راه	حل چ
ــا	 ــد،	ی ــاک	می	کردن ــئله	را	پ ــورت	مس ــارج«،	ص ــت	از	خ »حکای
ــات	و	 ــن	حيثي ــا	کرد ــا	جد ــرض،		ب ــن	پيش	ف ــرش	ای ــن	پذی ضم
ــای	 ــط	از	معن ــح	برداشــت	های	غل ــات	و	تصحي ــم	آی ــب	مبه جوان
ــات	معقــول،	 ــوای	آی ــد	کــه	محت ــه،		می	کوشــيده	اند	نشــان	دهن آی

ــع	اســت؟	 ــق	واق ــل	جمــع	و	مطاب قاب
آنچــه	از	مراجعــه	بــه	منابــع	حديثــی	به	دســت	می	آیــد	ایــن	اســت	
کــه	آن	حضــرات	هيــچ	گاه	راه	اول	را	نپيموده	اند	و	همــواره	از	راه	دوم	
ــان	 ــد.	ایــن	نشــان	می	دهــد	کــه	تلقــی	آن مشــکل	را	حــل	کرده	ان
از	وحــی	بــا	تلقــی	آقــای	ســروش	متفــاوت	اســت.	مثــاًل	وقتــی	از	
اميرالمؤمنيــن	پرســيده	می	شــود	کــه	چرا	دــر	آیــه	ای	از	قــرآن	آمده	
اســت	کــه	دــر	روز	قيامــت	هيچ	کــس	جــز	بــه	اذن	خدای	ســبحان	
و	به	حــق	ســخن	نمی	گویــد	)نبــأ:	38(	و	دــر	آیــه	ای	ديگــر،	ســخن	
نادرســت	مشــرکان	دــر	روز	قيامــت	نقــل	شــده	اســت	که	»بــه	خدا	
قســم	مــا	مشــرک	نبوديــم«	)انعــام:	23(؛	ایشــان	نمی	فرمایــد	کــه	
دــر	خــواب	ســخن	گفتــن	و	ســخن	نگفتــن	جمــع	می	شــوند؛	بلکه	
می	فرمایــد	روز	قيامــت	بــه	گفتــه	خــود	قــرآن،	پنجــاه	هــزار	ســال	
اســت	و	دــارای	مواطــن	بســياری	اســت	و	هریــک	از	آیــات	مزبــور	

مربــوط	بــه	یکــی	از	ایــن	مواطــن	اســت.	
ــی	بودنــش،	فراموشــی	داشــتن	و	 ــا	و	نديدن ــات	خد ديدــن	و	مالق
فراموشــی	نداشــتن	خدــا،	اخــذ	روح	توســط	مالئکــه	و	اخذ	مســتقيم	
ــران	 ــر	از	پيامب ــن	پيامب ــؤال	کرد ــال،	س ــای	متع ــط	خد روح	توس
ســابق	کــه	از	دنيــا	رفته	انــد،	آمدــن	خدــا	و	رفتــن	پيــش	خدــا،	تکيه	
ــر	 ــن	نزديک	ت ــبحان	و	از	رگ	گرد ــای	س ــتن	خد ــرش	داش ــر	ع ب
بودنــش	و	مــوارد	بســيار	ديگــر	از	موضوعاتی	انــد	کــه	دــر	احاديــث	
بــه	آنهــا	پرداختــه	شــده	اســت	و	معصوميــن	درصدــد	رفــع	تناقض	

و	مطابــق	واقــع	جلــوه	دادــن	آنهــا	برآمده	انــد.

ــت  ــود، حقیق ــت خ ــای نخس ــروش در دو مدع || س
ــای  ــت. وی در مدع ــا پنداش ــی در رؤی ــی را رؤیت وح
ــی  ــت وح ــاره حقیق ــه درب ــر آنچ ــی ب ــومش، مبتن س
ــاج  ــی و محت ــی رؤیای ــی را زبان ــان وح ــت، زب گف
ــر وی،  ــر از نظ ــارت دیگ ــه عب ــگارد. ب ــر می ان تعبی
ــان آن نیــز  چــون حقیقــت وحــی رؤیایــی اســت، زب
ــرده  ــد. وی بی پ ــر باش ــد تعبی ــی و نیازمن ــد رؤیای بای
می گویــد زبــان قــرآن در صریح تریــن حالــت 
خــود نیــز رمزآلــود و مه آلــود اســت  و نیازمنــد 
خواب گــزاری. نمی تــوان حقایــق مطرح شــده در 
قــرآن را بــه عالــم واقــع نســبت داد. نبایــد آنچــه را 
ــداری و  ــود، در بی ــته می ش ــی پنداش ــواب واقع در خ
هشــیاری هــم واقعــی شــمرد؛ پاســخ شــما بــه ایــن 

ــت؟ ــئله چیس مس
ــوش	 ــی	فرام ــرآن،	گوی ــت	ق ــگام	قرائ ــا	هن ــد	»م ــی	گوی وی	م
می	کنيــم	کــه	»خواب	نامــه«	ای	را	می	خوانيــم	کــه	زبانــش،	
زبــاِن	بيدــاری	نيســت،	بلکــه	زبــاِن	خــواب	اســت...	خــواب	همــواره	
و	دــر	صریح	تریــن	صورتــش،	بــاز	هــم	رمزآلــود	و	ِمه	آلــود	اســت	و	
نيازمنــد	خواب	گــزاری.	...	روایتگــری	تيزچشــم،	آنهــا	را	دــر	رؤیــا	و	

ـــو گـفتــگـ
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خيــال	ديدــه	و	شــنيده	اســت،	آن	هــم	بــا	زبانـِـی	رمــزی	کــه	بيگانه	
ــاِن	بيدــاری	اســت. ــا	زب ب

ــنده	 ــل	نویس ــا	دلي ــت	اواًل	تنه ــد	گف ــخن	بای ــن	س ــخ	ای ــر	پاس د
فــوق	بــر	زبــان	رؤیایــی	وحــی،	هميــن	اســت	کــه	حقيقــت	وحــی	
رؤیاگونــه	اســت	و	طبيعــی	اســت	رؤیــا	بایــد	بــه	زبــان	رؤیــا	باشــد.	
بديهــی	اســت	بــا	رد	مدعــای	ایشــان	دربــاره	حقيقــت	وحــی،	دليلی	
ــد؛	 ــی	نمی	مان ــی(	باق ــی	وح ــان	رؤیای ــر	او	)زب ــای	اخي ــرای	مدع ب

چراکــه	بــرای	آن	دليــل	مســتقلی	ارائــه	نکردــه	اســت.
ثانيــاً	حتــی	بــا	پذیــرش	پيش	فــرض	رؤیــا	بودــن	وحــی،	نيازمندــی	
زبــان	وحــی	بــه	تعبيــر،	ســخنی	باطــل	اســت.	ایــن	مطلــب	را	دــر	
طــی	ســه	عنوانــی	کــه	عــرض	خواهــم	کــرد،	نشــان	می	دهــم.

هوشیاری پیامبر در خواب
اول	اینکــه	آقــای	ســروش	معتقــد	اســت	»پيامبــر	دــر	رؤیــا	چهــره	
ــيند«.	 ــران	می	نش ــای	پيامب ــه	ج ــود	ب ــرد	و	خ ــران	را	می	گي ديگ
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــت	ک ــد	اس ــود	محم ــی	خ ــه،	»گوی ــرای	نمون ب
ــان	او	 ــود	را	از	زب ــته	خ ــود	و	خواس ــر	می	ش ــود	ظاه ــر	خ ــم	ب ابراهي
ــواب	رخ	 ــر	خ ــاالت	د ــه	ح ــرد«.	این	گون ــخ	می	گي ــد	و	پاس می	گوی
ــتن	 ــياری	از	خویش ــت	و	ناهش ــی	غفل ــا	نوع ــراه	ب ــد	و	هم می	ده
اســت؛	به	گونه	ای	کــه	انســان	صورتــی	خيالــی	را	کــه	ســاخته	خــود	

ــارد. ــود	می	پند ــارج	از	خ ــی	و	خ ــی	واقع ــت،	موجود اوس
ــر؟	 ــا	خي ــد	ی ــز	رخ	می	ده ــر	ني ــرای	پيامب ــی	ب ــن	حالت ــا	چني آی
طبــق	احاديــث،	آن	حضــرت	حتــی	دــر	حــال	خــواب	از	هوشــياری	
ــواب	و	 ــا،	خ ــام	رض ــه	ام ــه	فرمود ــد	و	ب ــار	بوده	ان ــل	برخورد کام
بيداری	شــان	یکــی	بودــه	اســت.	روزی	پيامبــر	دــر	بســتانی	خوابيده	
بــود	کــه	ابــوذر	بــه	حضورشــان	آمــد	و	خواســت	ببينــد	پيامبــر	بيدار	
اســت	یــا	خوابيدــه.	پــس	شــاخه	خشــکی	را	شکســت.	وقتــی	پيامبر	
صدــای	آن	را	شــنيد،	فرمــود:	»ای	ابــاذر!	آیــا	نمی	دانــی	مــن	اعمال	
ــمانم	 ــاری.	چش ــر	بيد ــه	د ــم.	چنان	ک ــواب	می	بين ــر	خ ــما	را	د ش

ــی	رود.« ــواب	نم ــه	خ ــم	ب ــی	قلب ــد	ول می	خوابن
ــون	 ــد	و	بد ــه	روزی	حضــرت	خوابيدن ــه	ک ــر	آمد ــت	ديگ ــر	روای د
ــاره	 ــی	از	ایشــان	دــر	این	ب ــه	نمــاز	ایســتادند.	وقت ــد	وضــو	ب تجدي
ــمانم	 ــتم؛	چش ــما	نيس ــد	ش ــن	مانن ــد:	»م ــد.	فرمودن ــيده	ش پرس

می	خوابــد،	ولــی	قلبــم	نمی	خوابــد.«

تفاوت وحی قرآنی و دیگر رؤیاهای نبوی
اگــر	بپذیریــم	بخشــی	از	وحــی	قرآنــی	دــر	خواب	نازل	شــده	اســت،		
ــتند	از	 ــرآن	هس ــزول	ق ــاوی	ن ــه	ح ــی	را	ک ــان	خواب	های ــد	مي بای
ديگــر	خواب	هــای	پيامبــر	تفکيــک	کنيــم.	وحــی	قرآنــی،	چنانچــه	
قبــاًل	بيــان	شــد،	کالم	خداســت؛		امــا	رؤیاهــای	صادقــه	کالم	خدــا	
ــر	 ــه	تعبي ــاز	ب ــن	اســت	ني ــر	ممک ــه	پيامب ــای	صادق ــتند.	رؤی نيس
داشــته	باشــد،	امــا	وحــی	قرآنــی	کــه	دــر	رؤیا	بــر	پيامبــر	نازل	شــود	
نيازمنــد	تعبيــر	نيســت؛	چراکــه	کالم	خداســت	و	کالم	خدــا	نيــاز	به	
تعبيــر	ندــارد،	حتــی	اگــر	دــر	رؤیــا	بــه	پيامبــر	القــا	شــود.	مطالعــه	
زندگــی	پيامبــر	نشــان	می	دهــد	خــود	ایشــان	بيــن	ایــن	دــو	نــوع	
ــه	 ــل	می	شــدند	و	تلقــی	یک	ســانی	نســبت	ب خــواب	تفکيــک	قای

هــر	دو	نداشــتند.

ــای  ــی رؤی ــن دو یعن ــک از ای ــر ی ــای ه || ویژگی ه
ــت؟ ــی چیس ــی قرآن ــه و وح صادق

ــی	 ــان	باق ــرای	مؤمن ــر	ب ــت	پيامب ــس	از	رحل ــه	پ ــای	صادق 1.	رؤی
ــت. ــه	اس ــل	تجرب ــد	و	قاب می	مان

2.	رؤیاهــای	صادقــه	پيامبــر	بــه	دســت	کاتبــان	وحــی	بــه	نــگارش	
درنيامدــه	اســت	و	حضــرت	دســتور	بــه	حفــظ	و	قرائــت	و	کتابت	آن	
نداده	انــد.	دــر	تاریــخ	خواب	هــای	پرشــماری	از	پيامبــر	نقــل	شــده	

اســت	کــه	هيچ	یــک	از	آنهــا	دــر	قــرآن	نيامده	انــد.
3.	حضــرت	دــر	هنــگام	نقــل	ایــن	رؤیاهــا	می	فرمــود:	»دــر	خــواب	
ــن	 ــبحان	چني ــای	س ــه	»خد ــه	اینک ــم«	ن ــان	ديد ــن	و	چن چني

ــود.« فرم
4.	دــر	صــورت	ابهــام،	یــا	اصحــاب	تعبيــر	آن	را	می	پرســيدند	و	یــا	

ــود. ــر	آن	را	می	فرم ــه	ســاکن،	تعبي ــا	ب خــود	حضــرت	ابتد

اما	ویژگی	های	وحی	قرآنی	این	است	که:
1.	با	رحلت	پيامبر	پرونده	این	نوع	وحی	بسته	شده	است.

2.	حضــرت	آن	را	بــه	کّتــاب	وحــی	عرضــه	می	کردنــد	تــا	نگاشــته	
شــود	و	مردــم	را	تشــویق	بــه	حفــظ،	قرائــت،	کتابــت،	یادگيــری	و	
ــه	 ــو	ب ــن	بی	وض ــت	زد ــد؛	دس ــران	می	کردن ــه	ديگ ــم	آن	ب تعلي
نوشــته	آن	را	منــع	می	کردنــد	و	قــاری	آن	را	مســتحق	ثــواب	

می	شــمردند.
ــبحان	 ــای	س ــود:	»خد ــا	می	فرم ــل	آنه ــگام	نق ــرت	هن 3.	حض
چنيــن	فرمــود«	یــا	»خدــای	ســبحان	چنيــن	نــازل	کــرد«	یــا	»بــر	
مــن	چنيــن	نــازل	شــد«؛	نــه	اینکــه	»دــر	خــواب	چنيــن	ديدــم.«
4.	اصحــاب	از	تعبيــر	آن	نمی	پرســيدند،	بلکــه	از	خــود	آیــه،	معنــای	
آن	و	تفســيرش	می	پرســيدند.	خــود	حضــرت	نيــز	تعبيــر	آن	را	بيــان	
نمی	کردنــد،	بلکــه	دــر	توضيــح	آن،	تعبيراتــی	از	این	دســت	بــه	کار	
می	بردنــد:	»معنــای	آیــه	چنيــن	اســت«	یــا	»منظــور	ایــن	اســت«	

یــا	»گفتــه	خدــا	چنيــن	اســت«	یــا	»تفســير	آن	چنيــن	اســت.«
ــن	 ــرت	بي ــود	حض ــه	خ ــد	ک ــواهد	برمی	آی ــن	ش ــوع	ای از	مجم
مشــاهدات	رؤیــای	صادقــه	اش	و	وحــی	و	کالم	خدــای	ســبحان	که	
بــر	او	نــازل	می	شــد	تمایــز	قایــل	بــود.	دــر	اولــی	گاه	تعبيــر	را	الزم	
می	دانســت؛	امــا	دومــی	ســخن	خداســت	و	طبــق	قواعــد	زبانــی،	
دــر	نبــود	قرینــه	خاصــی،	بــه	همــان	معنــای	ظاهــری	اش	حمــل	
می	شــود	و	دــر	صــورت	ابهــام،	نيــاز	بــه	توضيــح	و	تفســير	دــارد	نــه	

تعبيــر	و	خواب	گــزاری.
البتــه	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	دــر	قــرآن،	خــواب	محتــاج	تعبيــر	
دانســته	شــده	اســت؛	اما	خــود	قــرآن	خــواب	محتــاج	تعبير	نيســت.	
مثــاًل	خــواب	عزیــز	مصــر	کــه	دــر	قــرآن	نقل	شــده،	نيــاز	بــه	تعبير	
دــارد؛	لکــن	آیــه	قــرآن	کــه	می	گویــد:	»و	گفــت	پادشــاه،	مــن	دــر	
خــواب	هفــت	گاو	فربــه	می	بينــم...«	)یوســف:	43(	نيــاز	بــه	تعبيــر	
ندــارد؛	چــون	آن	پادشــاه	واقعــاً	ایــن	جملــه	را	گفته	اســت.	دــر	قرآن	
ــه	شــکل	 ــاری	ب ــل	شــده	اســت	و	بيد ــه	خــواب	نق خــواب	به	منزل
بيدــاری؛	یعنــی	هــر	واقعيتــی	بــه	همــان	صــورت	کــه	هســت	بيان	

شــده		اســت.

ــده آن و  ــی، دریافت کنن ــر وح ــی از منظ ــان وح || زب
ــن اســت؟ ــل تبیی ــه قاب مفســر آن چگون

ــر	 ــد	تعبي ــر	ســروش	دــر	مدعــای	ســوم	خــود	وحــی	را	نيازمن دکت
دانســت.	معضلــی	کــه	ایــن	فرضيــه	بــا	آن	روبه	روســت،	
ناســازگاری	بــا	آیــات	و	روایاتــی	اســت	کــه	زبــان	وحــی	را	تشــریح	
می	کننــد.	وی	درصدــد	رفــع	ایــن	ناســازگاری	برآمدــه	اســت،	چون	
معتقــد	اســت	هــر	الگویــی	کــه	دــر	بــاب	زبــان	وحــی	مطرح	شــود،	
ــی	و	فراگيــری«اش	نشــان	دادــه	شــود.	او	 ــد	ســازگاری	درون »بای
مدعــی	اســت:	»نظریــه	رؤیــای	رســوالنه	بــا	هيــچ	ظاهــر	قرآنی	ای	
معارضــه	ندــارد«.	وی	می	گویــد،	فرضيــه	اش	منافاتــی	بــا	واضــح	و	
آشــکار	بودــن	زبــان	قــرآن	ندــارد؛	چراکــه	آیــات	قــرآن	به	روشــنی	

مشــاهدات	پيامبــر	دــر	رؤیــا	را	نشــان	می	دهنــد.
ــی	 ــان	عرب ــاید	»زب ــان،		ش ــن	بي ــت	ای ــوان	گف ــخ	می	ت ــر	پاس د
ــه:	 ــد:	3۷؛	ط ــف:	2؛	رع ــعراء:	1۹5؛	یوس ــل:	103؛	ش ــح«	)نح واض
113؛	زمــر:	28؛	فصلــت:	3؛	شــورا:	۷؛	زخــرف:	3؛	احقــاف:	12(	
بودــن	قــرآن	را	توجيــه	کنــد؛	امــا	بــا	ديگــر	آیاتــی	کــه	زبــان	وحــی	
را	توضيــح	می	دهنــد،	ناســازگار	اســت.	توضيــح	آنکــه،	طبــق	ایــن	
فرضيــه،	آنچــه	مقصــود	از	طــرح	ایــن	رؤیاهاســت،	ظاهــر	آشــکار	
آنهــا	نيســت،	بلکــه	غــرض	و	هدــف،	رســاندن	مخاطبــان	بــه	تعبير	
ایــن	خواب	هاســت؛	یعنــی	می	تــوان	گفــت	ایــن	کتــاب	مقصــود	و	
منظــورش	را	بــه	نحــو	آشــکار	و	واضــح	بيــان	نکردــه	اســت.	چنين	

نگاهــی	بــه	زبــان	وحــی،	بــا	تعبيــرات	زیــر	ســازگار	نيســت:
ــل:	8۹(؛	 ــلمين«	)نح ــری	مس ــه	»هدایتگ ــرآن	ب ــف	ق اول؛	توصي
ــن	 ــکار	بود ــالق:11(؛	»آش ــور:34	و	4۶؛	ط ــی«	)ن »واضح	کنندگ
نشــانه	ها«	)بقــره:۹۹؛	یونــس:15؛	مریــم:۷3؛	حــج:	1۶و۷2؛	
ــاب	 ــنی	کت ــه:5(؛	»روش ــاف:۷؛	مجادل ــه:25؛	احق ــبأ:43؛	جاثي س
ــاب(«	)یوســف:1؛	شــعراء:2؛	قصــص:2؛	زخــرف:2؛	 ــان	کت ــه	زب )ن
ــد:۹(؛ ــور«	)حدي ــه	ن ــا	ب ــی	از	تاریکی	ه ــان:2(؛	»خارج	کنندگ دخ
دــوم؛	مأموریــت	داشــتن	پيامبــر	بــه	»پيام	رســانی	روشــن«	

)مائدــه:۹2؛	نحــل:35و82؛	نــور:54؛	عنکبــوت:18؛	یــس:1۷؛	
ــرای	 ــه	واضحــی	ب ــه	ضابط ــم	ن ــی	ببيني ــژه	وقت ــن:12(؛	به	وی تغاب
ــه	 ــت	و	ن ــه	اس ــلمانان	بود ــت	مس ــر	دس ــزاری	د ــن	خواب	گ ای
پيامبــر	و	پيشــوایان	پــس	از	ایشــان	فراینــد	مشــخصی	بــرای	ایــن	

کرده	انــد؛ مطــرح	 خواب	گــزاری	
ــرآن،	حــالل	کردــن	حــالل	آن،	حــرام	 ــه	ق ــزوم	رجــوع	ب ســوم؛	ل
ــه	 ــل	ب ــکام	آن	و	عم ــات	و	اح ــه	واجب ــل	ب ــرام	آن،	عم ــن	ح کرد

ــرآن. ــات	ق محکم
چهــارم؛	اینکــه	قــرآن،	نــوری	اســت	بــرای	کســی	کــه	
از	آن	روشــنایی	بخواهــد؛	تاریکی	هــا	جــز	بــه	آن	از	بيــن	
نمی	رود)نهج	البالغــه،	1414ق،	ص۶1(	؛	راه	راســت	و	هدایتگــر	
کســی	اســت	کــه	از	آن	پيــروی	کنــد؛	هدایتگــری	اســت	کــه	گمراه	
ــخنانی	 ــر	س ــتمل	ب ــه،	1414ق،	ص252(؛	مش ــد	)نهج	البالغ نکن

اســت	کــه	عالــم	و	جاهــل	آن	را	می	فهمنــد.
ــل	فهــم	بودــن	ســطحی	از	معــارف	حقيقــی	 ــر	قاب ــد	ب ــه	تأکي البت
قــرآن	بــرای	عمــوم	مخاطبــان،	منافاتــی	بــا	اشــتمال	ایــن	کتــاب	
بــر	معانــی	متعالــی	ای	کــه	تنها	دــر	دســترس	خــواص	اســت،	ندارد	
و	لــذا	دــر	تفاســير	اهل	بيــت	هــم	معنــای	ظاهــری	و	هــم	معنــای	

باطنــی	مطــرح	شــده	اســت.
جنــاب	ســروش	مصاديــق	بســياری	از	آیــات	قــرآن	را	برمی	شــمرد	
ــزد	 ــه	عناصــر	مأنــوس	ن ــد	و	ناظــر	ب کــه	دــارای	عناصــر	رؤیایی	ان
مــا	نيســتند.	بــرای	مثــال	بــه	نظــر	وی،	گرفتــن	خورشــيد،	قــرآن	
ــه	 ــا	ديد ــر	رؤی ــياطين	د ــارد	ش ــهاب	های	ط ــان	و	ش ــنيدن	جني ش
ــم	بيدــاری	رخ	 ــاً	دــر	عال ــد	گمــان	شــود	اینهــا	واقع شــده	اند	و	نبای
می	دهنــد؛	لکــن	رجــوع	بــه	شــأن	نــزول	ایــن	آیــات	و	توضيحــات	
ــد ــت	می	کن ــا	را	ثاب ــن	مدع ــا،	خــالف	ای ــاره	آنه ــر	درب ــود	پيامب خ
جنــاب	ســروش	مصاديــق	بســياری	از	آیــات	قــرآن	را	برمی	شــمرد	
ــزد	 ــه	عناصــر	مأنــوس	ن ــد	و	ناظــر	ب کــه	دــارای	عناصــر	رؤیایی	ان
مــا	نيســتند.	بــرای	مثــال	بــه	نظــر	وی،	گرفتــن	خورشــيد،	قــرآن	
ــه	 ــا	ديد ــر	رؤی ــياطين	د ــارد	ش ــهاب	های	ط ــان	و	ش ــنيدن	جني ش
ــم	بيدــاری	رخ	 ــاً	دــر	عال ــد	گمــان	شــود	اینهــا	واقع شــده	اند	و	نبای
می	دهنــد؛	لکــن	رجــوع	بــه	شــأن	نــزول	ایــن	آیــات	و	توضيحــات	
ــد. ــت	می	کن ــا	را	ثاب ــن	مدع ــا،	خــالف	ای ــاره	آنه ــر	درب خــود	پيامب
بــه	هميــن	منــوال،	رجــوع	به	شــأن	نــزول،	ســبب	نــزول	و	تفاســير	
پيامبــر	و	اهل	بيــت	ایشــان	دــر	ديگــر	آیــات	قــرآن،	نشــانگر	ایــن	
اســت	کــه	عناصــر	و	حقایــق	مطرح	شــده	دــر	آیــات،	واقعــی	و	ناظر	

ــد. ــم	بيداری	ان ــه	عناصــر	عال ب

|| در پایـان بـا تشـکر از وقتـی کـه بـه مـا اختصاص 
دادیـد یک جمـع بنـدی از بحث خـود ارائـه بفرمایید.
مدعــای	آقــای	ســروش،	دــر	یــک	جملــه	ایــن	اســت	کــه	وحــی،	
رؤیتی	اســت	دــر	رؤیــا	و	نيازمنــد	تعبيــر.	وی	بــرای	اثبــات	رؤیت	
ــه	 ــد	ک ــک	می	کن ــی	تمس ــه	آیات ــرآن،	ب ــن	ق ــاهده	بود و	مش
ــه	خــود	 ــه	ب ــا	مراجع ــذا	ب ــد.	ل ــی	دارن ــان	گزارشــگر	و	توصيف زب
ــی	 ــخص	م ــان	مش ــت	ایش ــر	و	اهل	بي ــخنان	پيامب ــرآن	و	س ق
شــود	کــه	توصيفگــر	دــر	ایــن	آیــات،	خدــای	ســبحان	اســت	نــه	

ــر. خــود	پيامب
ســروش	بــرای	اثبــات	رؤیــا	بودــن	وحــی،	دــر	کنــار	جســت	وجوی	
نشــانه	های	متنــی	و	ســاختاری	قــرآن،	بــه	یــک	حديــث	و	برخــی	
نقليــات	تاریخــی	تکيــه	می	کنــد.	نشــانه	های	متنــی	وی،	عبارتنــد	
از	پریشــانی	آیــات	قــرآن،	تکرارهــا	و	تناقضــات	قرآنــی	در	بخشــی،	
عــالوه	بــر	نقــد	شــواهد	درون	متنــی	و	برون	متنــی	دکتــر	ســروش	
بــرای	اثبــات	رؤیــا	بودــن	وحــی،	شــواهد	دــال	بر	رؤیــا	نبودــن	تمام	

یــا	غالــب	وحــی	قرآنــی	را	مطــرح	ســاختيم.
ــم؛	 ــی	کردي ــان	را	بررس ــوم	ایش ــای	س ــر،	مدع ــش	ديگ ــر	بخ د
ــرآن.	وی	 ــود	ق ــم	مقص ــرای	فه ــزاری	ب ــه	خواب	گ ــاز	ب ــی	ني یعن
بــرای	ایــن	مدعایــش،	غيــر	از	رؤیــا	بودــن	وحــی	دليــل	مســتقلی	
نياوردــه	اســت.	دــر	ایــن	بخــش	بــا	رجــوع	بــه	احاديــث	و	شــواهد	
تاریخــی،	نشــان	داديــم	کــه	حتــی	اگــر	وحــی	قرآنــی	در	خــواب	بر	
پيامبــر	نــازل	شــده	باشــد،	زبــان	خــواب	ندــارد	و	نيازمنــد	تعبيــر	و	

خواب	گــزاری	نيســت.

ـــو ـــوگـفتــگـ گـفتــگـ
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در جامعه اسالمی، علوم گوناگونی شکل گرفت و به 
شکوفایی رسید. برخی از این علوم از درون منابع اصیل 
اسالمی پا به عرصه وجود نهاد و برخی دیگر هر چند ابتدا 
از مرزهای خارج از اسالم به جمع مسلمانان راه یافت، ولی 
دست خوش تغییراتی شد و خود را با فرهنگ مسلمانان 
هماهنگ ساخت و به عبارت دیگر، بومی شد. ازجمله 
این دانشها، می توان به فلسفه اشاره نمود که از یونان 
وارد سرزمین های اسالمی شد، ولی مسلمانان، بسیاری 
از مطالب آن را با توجه به درون مایه های اسالمی تغییر 
دادند و یا مسائل بسیاری را بر آن افزودند. فلسفه با یک 
شیب یکسان در جامعه اسالمی رشد نکرد، بلکه گاه با 
مخالفتهای فراوان رو به افول می گذشت و گاه نیز با 

حمایت دولت ها به اوج می رسید.
گیرد  قرار  دولتها  حمایت  مورد  فلسفه  وقتی  طبیعتًا 
بر جامعه و خط مشی آن خواهد  نیز  تأثیرات زیادی 
گذاشت. گاه نیز این خط مشی از تأثیرات جزئی و کوتاه 
مدت فراتر رفته موجب تغییر و تحول در فرهنگ یک 
جامعه و یا حتی تمدن بر آمده از فرهنگ خواهد شد.

در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین محمود تقی زاده 
و  استاد حوزه  و  مؤسسه شیعه شناسی  رئیس  داوری، 
اجتماع  فلسفه  تخصصی  دکترای  دارای  که  دانشگاه 
مسلمین از دانشگاه منچستر انگلستان است، به بررسی 
نقش فلسفه در تمدن سازی پرداختیم که اکنون متن آن 

شماست؛ روی  پیش 

|| اســتاد حجــت االســالم یــداهلل یــزدان پناه، اســتاد 
فلســفه و عرفــان اســالمی معتقــد اســت و مــی گوید: 
ــه کار  ــداری ک ــان مق ــا هم ــی ب ــن فاراب ــه  نظــر م »ب
کــرده، همیــن االن می توانــد پایه گــذار تمــدن 
ــود  اســالمی باشــد. دغدغــه تمدنــی فارابــی زیــاد ب
ــدن  ــای تم ــه ه ــرد.« اندیش ــادی ک ــی زی و کار تمدن
ســاز فارابــی تــا چــه حــد بــوده اســت، آیــا فارابــی 
ــرای  ــر را در جهــت تمــدن ســازی ب ــن تأثی بزرگتری
ــمندان  ــت دانش ــن جه ــا در ای ــت ی ــد داش ــا خواه م

ــم؟ ــری داری بزرگت
ابونصــر	فارابــی	دــر	کتــب	متعدــد	خــود	دربــاره	علــم	مدنــی،	از	دــو	
ــت.	 ــه	اس ــه	بحــث	کرد ــه	و	جاهل ــات	فاضل ــا	سياس ــت	و	ی سياس
سياســت	فاضلــه	بــه	مجموعــه	تدبيرهــا	و	دســتوالعملهای	عــام	و	
کلــی	ای	اطــالق	مــی	شــود	کــه	رئيــس	اول	مدينــه	فاضلــه	بــرای	
محقــق	ســاختن	و	راســخ	گردانيدــن	آراء،	عقایــد،	عادــات،	ســنن،	
رویه	هــا	و	ســجایای	فاضلــه	دــر	ذهــن	و	ذاکــره	اهالــی	مدينــه	بایــد	
اتخــاذ	کنــد.	فارابــی	ایــن	سياســت	ها	را	بــه	طــور	کلــی	و	اجمالــی	
نــام	بردــه	و	بــه	طــور	جزئــی	و	تفصيلــی	شــرح	ندادــه	اســت.	ایــن	
ــق	تشــویق	 ــد	و	از	طری ــا	تعليمــی	و	آموزشــی	ان سياســت	ها	عمدت
ــی	 ــم	مــی	شــوند،	ول ــج	و	تحکي ــه	تروی ــخ	و	تنبي ــب	و	توبي و	ترغي
بــه	هــر	تقديــر،	بــه	نظــر	اینجانــب	بــرای	جامعــه	امــروز	مــا،	بهــره	
گيــری	از	روش	و	شــيوه	علمــی	-	اســتقرائی	ابوریحــان	بيرونــی	دــر	
ــاء	ســطح	 ــی	و	اجتماعــی	و	سياســی	و	ارتق ایجــاد	توســعه	اقتصاد
مدنيــت	جامعــه	اســالمی،	از	روش	و	شــيوه	های	فلســفی-	قياســی	
فارابــی	بــه	مراتــب	کارآمدتــر	و	ســازنده	تــر	اســت،	زیــرا	تمدــن	و	
ــی،	ریاضــی،	 ــون	طبيع ــوم	و	فن ــق	عل ــا	رون ــی	ب ــگ	ماد ــا	فرهن ی
و	هنــری	ســر	و	کار	دــارد	کــه	روش	هــای	تجربــی	و	آزمایشــی	را	

طلــب	مــی	کنــد	نــه	راههــا	و	روشــهای	عقلــی	محــض.

ــی  ــود م ــخنان خ ــه س ــاه در ادام ــزدان پن ــای ی || آق
ــیم بندی  ــر تقس ــتند، اگ ــه نیس ــی متوج ــد: برخ گوین

ــه  ــدی ب ــگاه درجه بن ــود و ن ــام ش ــوب انج ــوم خ عل
علــوم خــوب انجــام بشــود، تمــدن از دلــش بیــرون 
خواهــد آمــد. ایــن مســأله بــرای فارابی واضح اســت 
و جلــو هــم رفته اســت.« لطفــا در مــورد اندیشــه های 
تمدن ســاز فارابــی بیشــتر توضیــح دهیــد و بفرمائید 
کــه چگونــه اگــر تقســیم بندی علــوم خــوب انجــام 
ــام  ــوب انج ــوم خ ــه عل ــدی ب ــگاه درجه بن ــود و ن ش

شــود، تمــدن از دلــش بیــرون خواهــد آمــد؟!
ــری	و	 ــال	نظ ــی	کام ــوم	بحث ــی	عل ــه	بند ــی	و	طبق ــته	بند دس
انتزاعــی	اســت	و	ربــط	وثيقــی	با	عالــم	واقــع	و	تحــوالت	آن	ندــارد.	
ممکــن	اســت	قــوم	و	قبيلــه	ای	دــر	عرصــه	هــای	مختلــف	زندگی	
مدنــی	و	بــه	کارگيــری	تجربــی	فنــون	عمــران	و	آبادانــی	جامعــه	
خــود	بســيار	پيشــرفته	باشــد،	ولــی	دــر	فلســفه	علــم	و	دســته	بندی	
علــوم،	ديدــگاه	نظــری	مســتقلی	نداشــته	باشــد.	از	این	رو	هيــچ	گاه	
ــه	بندــی	کردــن	و	تقســيم	 از	صــرف	دســته	بندــی	کردــن	و	طبق
بندــی	کردــن	علــوم	و	فنــون	و	دانشــها،	تمدنــی	زائيدــه	نمی	شــود	
و	مدنيتــی	شــکل	نمــی	گيــرد.	بلــی!	بــا	ایــن	کار	توســعه	علمــی	و	
ارتقــاء	علمــی	پديــد	مــی	آیــد،	ولــی	پيوندــی	ضــروری	بيــن	دســته	
بندــی	کردــن	علــوم	و	توســعه	فرهنــگ	مادــی	کــه	از	آن	بــه	تمدن	

تعبيــر	مــی	شــود،	وجــود	ندــارد.
ــق	نظامهــای	آموزشــی	و	پژوهشــی،	 ــا	توســعه	و	رون تمدــن	هــا	ب
ــود	اوضــاع	بهداشــت	 مدــارس،	دانشــگاها،	پژوهشــگاه	هــا،	و	بهب
ــه،	 ــه	و	امکن ــاز	ابني ــاخت	و	س ــاری	و	س ــعه	معم ــان،	توس و	درم
ــل	 ــل	و	نق ــایل	حم ــی	و	وس ــای	مواصالت ــت	راهه اصــالح	وضعي
زمينــی	و	هوائــی	و	دریایــی،	ارتقــاء	وضعيــت	تجــارت	و	بازرگانــی،	
ارتقــاء	وســایل	دفاعــی	و	جنــگ	افــزار،	گســترش	صنعــت	کتــاب	و	
مطبوعــات،	رونــق	وســایل	تجملــی،	تفریحــی	و	هنــری	و....همــراه	
اســت.	از	ایــن	رو،	اگرچــه	داشــتن	دســته	بندــی	منطقی	و	مســتدل	
از	علــوم	و	فنــون	امــری	شایســته	و	بایســته	اســت،	ولــی	ایــن	امــر	

هيــچ	مالزمتــی	بــا	ارتقــاء	و	بهبــود	مدنيــت	جامعــه	ندــارد.
اگرچــه	داشــتن	دســته	بندــی	منطقــی	و	مســتدل	از	علــوم	و	فنــون	
امــری	شایســته	و	بایســته	اســت،	ولــی	ایــن	امــر	هيــچ	مالزمتــی	با	
ارتقــاء	و	بهبــود	مدنيــت	جامعــه	ندارد.*آقــای	یزدــان	پنــاه	معتقــد	
ــت.	 ــازی	اس ــر	تمدن	س ــفه،	د ــای	فلس ــی	از	کارکرده ــت،	»یک اس
ــه	 ــت	ک ــانی	اس ــای	انس ــت	صحنه	ه ــام	پش ــل	تم ــن	حاص تمد
بــه	شــکل	محصــول	انســانی	دــر	تمــام	ســطوح	و	زمينه	هــا	پيادــه	

می	شــود.	یکــی	از	پشــتوانه	های	اصلــی	و	حســاس	تمدــن،	فلســفه	
ــه	تمدــن	تبديــل	می	شــوند.	ایــن	 و	انديشــه	ها	اســت.	انديشــه	ها	ب
کارکــرد	هــم	خيلــی	جدــی	اســت	و	دــر	ادامــه	مســئله	معنی	یابــی	
مطــرح	می	شــود.	معنی	یابــی	خــود	را	دــر	تمــام	ســاحت	ها	و	
ــان	 ــم	نش ــازی	ه ــورت	تمدن	س ــد،	به	ص ــان	می	ده ــا	نش تعامل	ه

می	دهــد.«	نظــر	شــما	دــر	ایــن	ارتبــاط	چيســت؟
هــر	یــک	از	دانــش	هــای	فلســفی	و	علمــی،	مولــد	تمدن	متناســب	
ــی	 ــا	تمدن ــی	اساس ــن	یونان ــد.	تمد ــه	ان ــخ	بود ــر	تاری ــود	د ــا	خ ب
ــی	 ــا	تمدن ــرب	حاضــر	اصالت ــن	غ ــی(	و	تمد ــل	انتزاع ــی	)عق عقل
تجربــی	)عقــل	حســی/	تجربــی(	تلقــی	شــده	انــد.	معلــم	شــهيد	
مــا،	مرتضــی	مطهــری	دــر	نقــد	مراحــل	ســه	گانه	هــوش	بشــری	
ــن	 ــه	تمد ــت،	ب ــت	کن ــن،	اگوس ــی	نوی ــه	شناس ــذار	جامع بنيانگ
اســالمی	بــه	عنــوان	تمدنــی	جامــع	دانش	هــای	االهياتــی	و	دينــی	
ــی	 ــی	تجرب ــای	علم ــی،	و	دانش	ه ــفی	و	عقل ــای	فلس و	دانش	ه

استشــهاد	کردــه	انــد.
بلــی،	فلســفه	مــی	توانــد	تمدــن	ســاز	باشــد،	چنانچــه	دــر	یونــان	
باســتان	تمدــن	ســازی	کردــه	اســت،	ولــی	بایــد	متذکــر	بــود	کــه	
دانــش	عقلــی	و	فلســفی	تنهــا	بخشــی	از	مدنيــت	مــا	را	مــی	توانــد	
تکامــل	بخشــد	نــه	همــه	عرصــه	هــای	آن	را؛	زیــرا	بخــش	عمدــه	
تمدــن	هــا	مربــوط	بــه	حيــات	مادــی	و	طبيعــی	ماســت	کــه	بایــد	
ــد.	از	ایــن	 ــه	ســامان	یاب ــا	آمــار	و	ارقــام	و	آزمــون	و	خطــا	و	تجرب ب
ــن	کالم	کــه	تمدنهــا	حاصــل	انديشــه	ورزی	انســان	اســت،	 رو،	ای

کالمــی	درســت	و	مطابــق	واقــع	اســت.
ولــی	ســؤال	ایــن	اســت	کــه	کدــام	انديشــه	و	کدــام	تمدــن؟!	دــر	
طــرح	هــای	توســعه	ای	که	بــرای	اصــالح	و	بهبــود	اوضــاع	زندگی	
روزانــه	عامــه	مردم	دــر	عرصه	هــای	آمــوزش	و	پــرورش،	اقتصاد	و	
کســب	و	کار،	سياســت	و	حکمرانــی	و	مديریــت	جامعــه،	قضــاوت	و	
فصــل	خصومــت	و	اجــرای	حدــود،	همســرگزینی،	ازدــواج	و	طالق،	
آئين	هــا	و	مراســم	دينــی،	امــور	دفاعــی	و	نظامــی،	امــور	فراغتــی	و	
تفریحــی	و	امثــال	آن،	نيــاز	بــه	انديشــه	کمــی،	آزمایشــی	و	تجربــی	
اســت	و	انديشــه	عقلی	و	فلســفی	صــرف،	کارآیــی	و	کارآمدــی	الزم	
ــا	نيســت	کــه	مــا	 و	بایســته	را	ندــارد،	البتــه	ایــن	نظــر،	بدــان	معن
بــه	معرفــت	و	دانــش	فلســفی	و	عقلــی	نيــاز	نداریــم	بلکــه	بديــن	
ــک	از	 ــر	ی ــی	ه ــزان	کارای ــه	و	مي ــد،	محدود ــه	ح ــت	ک معناس
دانشــهای	عقلــی	و	حســی	را	بــه	خوبــی	بشناســيم	و	دــر	آن	مبالغه	

نکنيــم.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نقش فلسفه در تمدن سازی/ موثرترین راه مقابله با دسیسه های غرب

ـــو ـــوگـفتــگـ گـفتــگـ
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دــر	هميــن	راســتا،	معنادــاری	و	یــا	معنایابــی	زندگــی	نيــز	امــری	
فلســفی	اســت	کــه	دــر	محدودــه	مباحثــات	متکلمــان	و	فالســفه	
قــرار	داشــته	و	دــر	زمــره	مباحــث	بنياديــن	جــای	دادــه	مــی	شــود.	
دــر	مجمــوع	بــه	نظــر	مــی	رســد	شــرح	ديدــگاه	معلــم	شــهيد	دــر	
ــز	از	 ــالمی	و	پرهي ــن	اس ــرد	تمد ــه	ف ــر	ب ــی	منحص ــه	ویژگ زمين
یکســویه	نگری،	چــه	دــر	قلمــرو	علــوم	شــرعی	و	یــا	علــوم	عقلــی	
ــا	 ــروز	م ــه	ام ــرای	جامع ــی	ب ــی	تجرب ــوم	عقل ــا	عل ــفی	و	ی فلس
ــه	 ــل	توصي ــی	رســد	و	قاب ــه	نظــر	م ــر	ب ــر	و	ســازنده	ت مناســب	ت

ــت. اس

ــلمان در  ــمندان مس ــی اندیش ــگاه اجتماع ــا ن || آی
تمــدن ســازی کارایــی و کارآمــدی دارد؟

ــه	صــورت	 ــلمان	ب ــی	مس ــران	اجتماع ــک	از	متفک ــر	ی ــی،	از	ه بل
فردــی	و	نيــز	بــه	صــورت	جمعــی	مــی	تــوان	نکتــه	ای	را	آموخــت	
ــت	آراء،	 ــوان	اهمي ــی	می	ت ــت.	از	ابونصــر	فاراب ــه	ای	را	فراگرف و	اید
عقایــد،	اعمــال	و	افعــال	)فرهنــگ(	اهالــی	یــک	جامعــه	دــر	تمييــز	
ــر	او،	 ــق	نظ ــت.	طب ــاد	گرف ــا	را	ی ــن	آنه ــه	بود ــا	جاهل ــه	و	ی فاضل
هنگامــی	جامعــه	مــا،	اســالمی	تلقــی	مــی	شــود	کــه	آمــوزه	هــا	و	
آدــاب	فاضله	مســلمانی	به	درســتی	دــر	ميــان	قاطبه	اهالــی	جامعه	

مــا	رواج	داشــته	باشــد	و	ممارســت	شــود.
از	ابــن	خلدــون	مــی	تــوان	آموخــت	که	همــه	جوامــع	سياســی،	اعم	
از	اســالمی	و	غيــر	اســالمی،	بال	اســتثنی	دــارای	عمر	محدــود	بوده	
و	روزی	از	بيــن	مــی	رونــد،	پــس	باید	بکوشــند	کــه	بهتریــن	کارآیی	
را	دــر	اجــل	محدــود	خــود	ارائــه	دهنــد.	از	شــریعتی	می	آموزیــم	کــه	
امتــی	نمونه	دــر	کنار	امامی	اســوه	دــر	مســير	تکاملی	تاریخ	باشــيم.	
ــگان	 ــه	از	فروخفت ــيم	و	ن ــر	و	صــالح	باش ــه	خي ــگان	ب از	قيام	کنند
دــر	خودخواهی	هــای	فردگرایانــه.	از	عالمــه	طباطبایــی	و	مطهری	
مــی	آموزیــم	کــه	از	واقعيــت	اجبارکنندــه	جامعــه	غفلــت	نکنيــم	و	
بــرای	بهبــود	و	ارتقــاء	شــرایط	اجتماعــی	بکوشــيم	و	از	مرحــوم	امام	
خمينی)قدــس	اهلل	نفســه	الزکيــه(	می	آموزیــم	کــه	موهبــت	قدــرت	
و	ثــروت	و	منزلتــی	کــه	خداونــد	دــر	ســایه	رهبــری	فقيهــی	عادــل	
و	تالشــهای	امتــی	خدادوســت	و	پيامبــر	دوســت	و	ائمــه	دوســت	
بــه	مــا	مســلمانان	هديــه	داده،	بــا	حماقــت	و	ســفاهت	و	بالهــت	از	

دســت	ندهيــم	و	همچنــان	پاســدار	آن	نعمــات	باشــيم.
ــا	 ــه	م ــم	ک ــی	آموزی ــلمان	م ــی	مس ــران	اجتماع ــه	متفک از	هم
اجتماعــی	آفریدــه	شــده	ایــم	و	بایــد	زندگــی	تعاونــی	را	پيشــه	خود	
ــرار	 ــا	را	ســرلوحه	اعمــال	خــود	ق ــق	خد ــه	خل ســازیم	و	خدمــت	ب
دهيــم.	از	آنهــا	همچنيــن	مــی	آموزیــم	کــه	بــرای	مــا	اصالــت	از	آن	
فرهنــگ	اســت	نــه	اقتصــاد.	اصالــت	و	تقدــم	از	آن	فکر	و	انديشــه	و	
اخــالق	و	وجدــان		انســانی	ماســت	کــه	مــا	را	رو	بــه	جلــو	می	بــرد	
ــه	 ــم	ک ــی	آموزی ــن	م ــا	همچني ــه	آنه ــد.	از	هم ــال	می	بخش و	کم
همــه	مواهــب	مادــی	و	معنــوی	امتهــا،	اعــم	از	مومن	و	مشــرک،	در	
ســایه	تــالش	و	مجاهدــت	و	اســتقامت	مردــم	آن	ملتهــا	به	دســت	
ــی. ــی	و	خيالباف ــت	گذران ــا	مفت	خــواری	و	وق ــه	ب ــه	اســت	و	ن آمد
همــه	متفکــران	اجتماعــی	مســلمان	بــه	خصــوص	معاصــران	مــا،	
دغدغــه	عقــب	ماندگــی	جوامــع	اســالمی	را	مطــرح	کردــه	و	نقــش	
ســعی	و	تــالش	و	وجدــان	و	انضبــاط	کاری	دــر	رفــع	آن	عارضــه	را	
برجســته	ســاخته	انــد.	هــر	قومــی	دــر	گــرو	عمــل	خویش	اســت	و	
ــا	انحطــاط.	خــواه	مومــن،	 ــد	ی ــا	ارتقــاء	مــی	یاب ــا	عمــل	خــود	ی ب

خــواه	مشــرک.
همــه	متفکــران	اجتماعــی	مســلمان	بــه	خصــوص	معاصــران	مــا،	
دغدغــه	عقــب	ماندگــی	جوامــع	اســالمی	را	مطــرح	کردــه	و	نقــش	
ســعی	و	تــالش	و	وجدــان	و	انضبــاط	کاری	دــر	رفــع	آن	عارضــه	را	
برجســته	ســاخته	انــد.	هــر	قومــی	دــر	گــرو	عمــل	خویــش	اســت	
و	بــا	عمــل	خــود	یــا	ارتقــاء	مــی	یابــد	یــا	انحطــاط.	خــواه	مومــن،	
ــرب،	 ــالم	و	غ ــی	اس ــت	تمدن ــه	رقاب ــه	ب ــرک.*با	توج ــواه	مش خ

ــرو	مــی	شــود؟ ــا	چــه	وضعيتــی	روب تمدــن	نویــن	اســالمی	ب
ــارها	و	 ــرا	فش ــت،	زی ــاده	نيس ــان	س ــؤال	چند ــن	س ــه	ای ــخ	ب پاس
مشــکالتی	کــه	کشــورهای	غربــی	بــرای	جوامــع	اســالمی	ایجــاد	
مــی	کننــد	چــه	بســا	زمينــه	ایجــاد	یــک	گونــه	ویــژه	از	تمدــن	را	
ــا	مضــاد	اســت	بســيار	 ــر	و	ی ــا	آن	مغای ــی	ب ــه	لحــاظ	ماهيت ــه	ب ک

ســخت	و	ناممکــن	ســازد.	دــر	حــال	حاضــر	جوامــع	اســالمی	را	می	
تــوان	دــر	ســه	گــروه	دســته	بندــی	کــرد:	دســته	اول،	کشــورهایی	
ــه	طــور	نســبی	 ــه	ب ــه	هســتند	ک ــزی	و	ترکي ــزی،	اندون ــر	مال نظي
ــایرین	 ــه	س ــبت	ب ــری	نس ــی	بهت ــعه	یافتگ ــاخصه	های	توس از	ش
برخوردارنــد.	دســته	دــوم،	کشــورهای	حاشــيه	جنوب	خليــج	فارس	
ــی	و	 ــل	فن ــی	از	عق ــد	ول ــی	دارن ــروت	انبوه ــه	تنهاث ــتند	ک هس
تجربــی	مطلقــا	بی	بهــره	انــد.	نــه	تنهــا	تکنولــوژی	ندارنــد،	بلکــه	
ــا	 ــی	و	گازی	و	ســرمایه	گذاریهــای	آنه ــع	نفت ــت	مناب ــی	مديری حت
هــم	دــر	ســطح	کالن	با	غربی	هاســت	و	دســته	ســوم،	کشــورهایی	
نظيــر	پاکســتان	و	مصــر	و	مراکــش	انــد	کــه	روزمرگــی	مــی	کنند	و	
وزنــی	علمــی	و	فکــری	دــر	حــوزه	راهبــری	و	الگودهی	برای	ســایر	

ــد. جوامــع	اســالمی	ندارن
امــا	دــر	مــورد	کشــورهای	دســته	اول	دــو	نکتــه	قابــل	توجه	اســت:	
یکــی	ایــن	اســت	کــه	تکنولــوژی	آنهــا	کامــال	وابســته	بــه	غــرب	
اســت	و	در	ســطح	پائيــن	تــری	از	تکنولوژی	غربــی	قرار	دــارد	و	دوم	
اینکــه	بــه	لحــاظ	فرهنگــی	تقریبــا	کپــی	گرفتــه	از	مغــرب	زميــن	
ــر	آنهــا	ســنگين	اســت	کــه	هــر	از	 اســت.	آن	قدــر	فشــار	غــرب	ب
ــای	 ــه	و	ج ــن	رفت ــر	اســالمی	از	بي ــر	از	ظواه ــک	ظاه ــد	گاه	ی چن
خــود	را	بــه	یــک	ظاهــر	غربــی	مــی	دهــد.	رواج	مدــارس	مختلــط	
دختــر	و	پســر،	بی	حجابــی	مردــان	و	زنــان،	شــراب	خانه	ها،	
فاحشــه	خانه	ها،	همجنســگراها،	و	دــه	هــا	مــورد	از	ایــن	قبيــل،	این	
کشــورهای	ســکوالر	اســالمی	را	دــر	وضعيتــی	قــرار	دادــه	کــه	بــه	
قــول	جامعــه	شــناس	معــروف	معاصــر،	آنتونــی	گيدنــز،	از	هرگونــه	
نمودهــا	و	نمادهــای	ديندــاری	اســالمی،	تهــی	و	خالــی	شــده	اند	و	

از	اســالم	تنهــا	بــه	اســم	آن	دلخوشــند!
از	ایــن	رو،	پاســخ	بــه	ســؤال	فــوق	چندــان	ســاده	و	روشــن	بــه	نظر	
ــر	 ــه	اگ ــن	اســت	ک ــه	مســلم	اســت،	ای ــی	آنچــه	ک نمی	رســد،	ول
جوانــان	کشــورهای	اســالمی	بــه	ســبک	زندگــی	مســلمانی	روی	
آورنــد	و	آن	را	بــه	جــد	بخواهنــد	و	بــه	دولتهــای	خــود	بــرای	تحقق	
آن	فشــار	آورنــد	و	ارادــه	و	عزمــی	اســتوار	دــر	راه	دســتيابی	بــه	علم	
ــه	 ــی	ب ــا	نصــرت	اله ــند،	مطمئن ــته	باش ــرن	داش ــوژی	مد و	تکنول
آنــان	خواهــد	رســيد	و	اهدــاف	آنــان	محقــق	خواهــد	شــد.	»ليــس	
ــری	را	 ــان	مســلمان	ام ــر	جمــع	جوان ــا	ســعی«.	اگ لالنســان	اال	م
بخواهــد	و	بــرای	تحقــق	آن	جانفشــانی	کنــد	بدــون	ترديــد	بدــان	
دســت	خواهــد	یافــت	و	هيــچ	رادــع	و	مانعــی	آنهــا	را	بــاز	نخواهــد	
داشــت.	همــه	تالشــها	و	توصيــه	هــای	امــام	امــت،	مرحــوم	امــام	
خمينــی)ره(	هــم	ایــن	بــود	کــه	جوانــان	مســلمان	را	بــه	خودآگاهی	
و	بصيــرت	و	بيداری	رســانده	و	عــزم	و	ارادــه	ای	قاطع	دــر	آنها	برای	
رســيدن	بــه	خودکفایــی	و	خودبســندگی	و	غنــا	و	پيشــرفت	پديــد	

آورد.

ــا  ــد ب ــی توان ــه م ــالمی چگون ــن اس ــدن نوی || تم
ــد.  ــه کن ــی مقابل ــدن غرب ــی از تم ــای ناش بحرانه
ــا  ــن بحرانه ــور از ای ــای عب ــما راهکاره ــر ش ــه نظ ب

ــت؟ چیس
بــه	نظــر	اینجانــب	دــر	حــال	حاضــر	موثرتریــن	راه	ممکــن	بــرای	
مقابلــه	با	دسيســه	هــا	و	حيلــه	هــای	دولتهای	غربــی،	ســوادآموزی	
و	علــم	آمــوزی	فرزندــان	ماســت.	اگــر	مــا	بتوانيــم	نســلی	متديــن	
بــه	آمــوزه	هــای	اســالمی	و	دــر	عيــن	حــال	باســواد	و	عالم	بــه	علم	
و	فنــاوری	روز	پــرورش	دهيــم،	گام	مهمــی	در	دســتيابی	به	مدنيت	
مســتقل	اســالمی	برداشــته	ایــم.	همــه	چيــز	بــا	تحصيــل	و	علــم	
آمــوزی	و	ارادــه	یادگيــری	شــروع	مــی	شــود.	بی	ســواد	و	جاهــل	
حتــی	اگــر	ارادــه	زندگــی	پيشــرفته	را	هم	داشــته	باشــد،	به	اشــتباه	

مــی	افتــد	و	همچــون	حمــار	طاحونــه	دــور	خــود	مــی	چرخــد.
اســاس	قــرب	بــه	خداونــد	و	مظهــر	خالقيــت	خداونــد	شــدن،	عالم	
شــدن	و	مــال	شــدن	اســت.	اگــر	بــه	فرزندان	خــود	علــم	دوســتی	را	
ــان	بــه	طــور	 یــاد	دهيــم	و	زمينــه	هــای	علــم	آمــوزی	را	بــرای	آن
شایســته	فراهــم	آوریــم،	گام	درســت	اول	دــر	راه	ترقــی	را	برداشــته	
ــی	 ــم،	م ــی	آفریني ــم،	م ــی	آموزی ــب،	م ــن	ترتي ــی،	بدي ــم.	بل ای
آزمائيــم،	تصحيــح	مــی	کنيــم،	و	بــه	جلو	مــی	رویــم.	علم	دوســتی	
ــا	حيلــه	هــا	و	 ــه	ب و	علــم	جویــی	البتــه	گام	اول	اســت،	ولــی	مقابل

ــان	و	معاندــان،	طبعــا	آگاهــی	و	بصيــرت	و	تعهــد	 ترفندهــای	رقيب
و	عصبيــت	)دــر	معنــای	مثبــت	آن(	مــی	خواهــد	کــه	بایــد	توســط	
معلمــان،	مصلحــان	و	مربيــان	بــه	مــا	آمــوزش	دادــه	شــود	و	موجد	
همتــی	واال	دــر	مــا	گردــد	تا	دــر	رفــع	نقائص	ســرزمين	خود	کوشــا	
شــویم.	ناگفتــه	پيداســت	کــه	دــر	ایــن	راســتا،	وظيفــه	حاکمــان	و	
زمامدــاران	دــر	ایجــاد	محيــط	امــن	و	آســوده	فکــری،	آموزشــی	و	
پژوهشــی	امــری	بســيار	خطيــر	محســوب	شــده	و	غفلــت	از	ایــن	
امــر	چــه	بســا	خســارتهای	غيرقابــل	جبرانــی	را	پديــد	مــی	آورد.

ــا  ــدرت ه ــه ابرق ــتضعف ب ــای مس ــتگی ملته || وابس
تــا چــه انــدازه مــی توانــد مانعــی در تحقــق تمــدن 
ــه  ــت روحی ــرورت تقوی ــد؟ ض ــالمی باش ــن اس نوی
ــر تمــدن  ــای مســلمانان در براب ــت ه ــاوری مل خودب
ــن  ــدن نوی ــری تم ــکل گی ــه آن در ش ــی و نتیج غرب

ــه حــد هســت؟ ــا چ ــالمی ت اس
ــرای	متفکــران	مســلمان	از	قديــم	و	نديــم	 ایــن	مســئله	همــواره	ب
ــوی	 ــه	س ــت	ب ــن	اس ــالمی	ممک ــت	اس ــه	ام ــه	ک ــرح	بود مط
امتهــای	غيــر	مســلمان	رو	کردــه	و	جــذب	آدــاب	و	عادــات	آنــان	
شــود.	فارابــی،	وظيفــه	اول	رئيــس	مدينــه	فاضلــه	را	جلوگيــری	از	
گســترش	آراء	و	آدــاب	جاهلــی	دــر	مدينــه	فاضلــه	و	ســپس	تبديــل	
آن	بــه	مدينــه	جاهلــه	دانســته	اســت.	ابــن	خلدــون	بــا	اشــعار	بــه	
اینکــه	قــوم	مغلــوب	همــواره	شــيفته	زبــان	و	فرهنــگ	قــوم	غالــب	
اســت	تــالش	کردــه	تــا	نقــش	تقدمــی	غلبــه	سياســی	بــر	غلبــه	
فرهنگــی	را	برجســته	ســازد.	امــروزه	وابســتگی	قشــرهای	مختلــف	
امــت	اســالمی	بــه	بــالد	بيگانــه	بــه	بهانــه	کســب	و	کار	و	تحصيل	
ــن	معضــالت	 ــه	تری ــره،	عمد ــی	و	غي ــای	سياســی	و	مدن و	آزاديه
ــن	 ــی	ای ــل	ابتدائ ــد.	راه	ح ــی	ده ــکيل	م ــالمی	را	تش ــع	اس جوام
معضــل،	اعتمــاد	بــه	مردــم	و	گفتگــوی	صادقانــه	دولتمردــان	بــا	
آنهــا	و	درخواســت	کمــک	از	آنهــا	جهــت	مقابلــه	بــا	ایــن	گــره	حاد	

فرهنگــی	و	اجتماعــی	مــی	باشــد.
دولــت	بایــد	بــا	کمــک	نخبــگان	پذیرفتــه	شــده	جامعــه	از	قبيــل	
سياســتمداران	محبــوب،	نظاميــان	مقبول،	دانشــمندان	مــورد	اقبال	
ــاعران	و	 ــاخص،	ش ــکاران	ش ــوب،	ورزش ــان	محب ــه،	هنرمند جامع
اديبــان	مردمی،	فقيهــان	و	خطيبــان	محبــوب،	عــوارض	و	مضرات	
ناشــی	از	وابســتگی	بــه	بيگانــه	و	از	خــود	بيگانگی	فرهنگــی	را	برای	
مردــم	شــرح	دادــه	و	از	نفــوذ	اجتماعــی	آنــان	دــر	جهــت	رفــع	این	
معضــل	فرهنگــی	و	اجتماعــی	بهــره	جوید.دولــت	بایــد	بــا	کمــک	
نخبــگان	پذیرفتــه	شــده	جامعــه	از	قبيــل	سياســتمداران	محبــوب،	
ــان	 ــه،	هنرمند ــال	جامع ــورد	اقب ــول،	دانشــمندان	م ــان	مقب نظامي
ــی،	 ــان	مردم ــاعران	و	اديب ــاخص،	ش ــکاران	ش ــوب،	ورزش محب
فقيهــان	و	خطيبــان	محبــوب،	عــوارض	و	مضــرات	ناشــی	از	
وابســتگی	بــه	بيگانــه	و	از	خــود	بيگانگــی	فرهنگــی	را	بــرای	مردم	
شــرح	دادــه	و	از	نفــوذ	اجتماعــی	آنــان	دــر	جهــت	رفع	ایــن	معضل	

ــد. فرهنگــی	و	اجتماعــی	بهــره	جوی
ــف	 ــل	ضع ــی	از	قبي ــالت	فرهنگ ــنخ	معض ــر،	س ــر	تقدي ــه	ه ب
خودبــاوری	و	بيگانــه	پرســتی	بــه	گونــه	ای	اســت	کــه	رفــع	و	چاره	
جویــی	آنهــا	از	بحرانهــای	سياســی	مشــکل	تــر	و	زمان	برتــر	اســت	
و	صبــر	و	حوصلــه	و	تحمــل	و	درایــت	و	اســتقامت	و	تذکــر	و	تنبــه	
مدــاوم	چهــره	هــای	پذیرفتــه	شــده	جامعــه	را	طلــب	مــی	کنــد.	در	
ــرای	ایــن	قبيــل	بيماریهــای	روح	جمعــی	جامعــه،	 چــاره	جویــی	ب
عــالوه	بــر	تالشــهای	انســانی،	جدــا	بایــد	از	خداونــد	ناصــر	کمــک	

ســاخت	و	امدادهــای	او	را	طلــب	نمــود.

|| برخــی از کارشناســان ماننــد آقــای مهــدی نصیری 
عقیــده دارنــد در زمــان غیبــت نمــی تــوان بــه تمدن 
اســالمی دسترســی پیــدا کــرد؟ نظــر شــما در ایــن 

ارتبــاط چیســت؟
گســترش	مدنيــت،	عمــران	و	آبادانــی	مالزمــه	ای	با	حضــور	خليفه	
الهــی	و	یــا	امامــی	منصــوب	از	جانــب	خداونــد	ندــارد.	انســانها	بــا	
بهــره	گيــری	از	تجــارب	تاریخــی	گذشــتگان	و	امــت	هــای	ديگــر	
هــم	مــی	توانند	بــه	ترقــی	و	توســعه	زندگــی	مدنــی	خــود	بپردازند.	

ـــو گـفتــگـ
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تمدنهایــی	کــه	دــر	کتــب	تاریخی	شــرح	داده	شــده	اند	نيــز	همگی	
ایــن	چنيــن	بوده	انــد.	حتــی	در	تمدــن	اســالمی	مــا،	امامان	شــيعه	
نقــش	ظاهــری	محسوســی	دــر	مديریــت	آبادانــی	هــای	صــورت	
گرفتــه	نداشــته	انــد.	بلــی،	نقــش	ارشــادی	آنــان	دــر	بســط	علــوم	
و	فنــون	و	رونــق	کســب	و	کار	قابــل	انــکار	نيســت.	چنانچــه	دکتــر	
علــی	اکبــر	والیتــی	دــر	کتــاب	نقــش	شــيعه	دــر	تمدــن	اســالمی	
ایــن	ایدــه	را	بــه	خوبــی	شــرح	و	بســط	دادــه	اســت.	بــه	هــر	تقدير،	
مســلمانان	و	شــيعيان	امــروزه	بــا	بهــره	گيــری	از	تعليمــات	برجــای	
ماندــه	از	قــرآن	و	احاديــث	نبــوی	و	امامــان	خــود	دــر	زمينه	ســعی	و	
تــالش	و	کار	و	وجدــان	کاری	و	نظــم	و	انضبــاط	کاری	و	کار	جمعــی	
و	وقــت	شناســی	و	عمــل	گرایــی	)و	نــه	امــل	گرایــی	و	خيالبافــی(	
ــه	 ــد	گامهــای	اولي ــی	توانن ــال	آن	م ــی	و	امث ــی	جوی ــه	تعال و	روحي
اســتواری	در	مســير	نهادينه	کردــن	فرهنــگ	کار	و	تــالش	بردارند.
ــين	 ــر	پيش ــت	وزی ــد،	نخس ــر	محم ــه	ماهاتي ــارم	ک ــر	د ــه	خاط ب
مالــزی	و	بانــی	تجديــد	بنــای	مالــزی	جديــد	دــر	نيمــه	اول	دهــه	
هشــتاد	بــه	ایــران	آمــد	و	دــر	دانشــگاه	اصفهــان	طــرح	توســعه	ای	
خــود	را	شــرح	دــاد.	او	دــر	آن	ســخنرانی	بــه	تفصيــل	گفــت	کــه	از	
ژاپــن	و	انگليــس	و	ديگــر	کشــورها	چــه	چيزهایــی	را	وام	گرفتــه	و	
چگونــه	توســعه	اقتصــای	اش	را	بــا	فراگيــری	اصــول	کار	و	جــذب	
ســرمایه	خارجــی	و	نيــز	مهــار	احــزاب	و	مطبوعــات	داخلــی	محقق	
ــه	نظــر	اینجانــب	آن	ســخنرانی	بســيار	آموزندــه	 ســاخته	اســت.	ب
ــزارش	آن	را	 ــه	گ ــی	ک ــارم	هنگام ــر	د ــه	خاط ــود	و	ب ــازنده	ب و	س
ــه	اهلل	شــيخ	مهدــی	 ــم،	مرحــوم	آی ــد	دانشــگاه	ق ــه	ریاســت	فقي ب
ــول،	ســرمایه	گــذاری،	کار،	 قاضــی	خــرم	آبادــی)ره(،	کــه	ارزش	پ
ــد	و	 ــه	وجــد	آم ــر	ب ــد،	چقد ــان	کاری	را	مــی	فهمي ــاط	و	وجد انضب
چقدــر	تأســف	خورد	کــه	مــا	همچنــان	از	مالــزی	عقــب	ماندــه	ایم.	
اجــازه	دهيــد	هميــن	جــا	قدــری	توقــف	کنــم	و	آن	تأســف	را	قدری	
بــاز	کنــم،	شــاید	آموزندــه	و	راهگشــا	باشــد.	مالــزی	نــه	تاریــخ	دارد	
و	نــه	تمدنــی،	نــه	فقيهــی	دــارد	و	نــه	متکلمــی،	نــه	محدثــی	دــارد	
ــه	مورخــی.	فارابــی	و	بيرونــی	و	خوارزمــی	و	ابــن	ســينا	و	رازی	 و	ن
ــوی	همگــی	از	خــاک	 و	خواجــه	طوســی	و	ســعدی	و	حافــظ	و	مول

زرخيــز	ایــران	زميــن	برخاســته	انــد.
مالــزی	حتــی	یــک	دانشــمند	دــر	ایــن	رديــف	را	ندــارد.	دــر	ایــن	
زمينــه	خالــی	خالــی	اســت.	پــس	مالــزی	و	رهبــر	توســعه	آن،	بدون	
هيــچ	پشــتوانه	تاریخــی،	تنهــا	بــا	همــت	و	تــالش	و	عــزم	و	ارادــه	
از	صفــر	شــروع	کردــه	و	مدنيــت	خــود	را	توســعه	بخشــيده	انــد.	آیــا	
ایــن	نمونــه	بــرای	مــا	کافــی	نيســت؟	مطمئنــا	کفایــت	مــی	کنــد.	
بدــون	ترديــد	مــا	هــم	مــی	توانيــم	بــا	پشــتکار	و	همــت	و	عــزم	و	
ارادــه	زندگــی	مدنــی	خــود	را	رونــق	بخشــيم.	مهــم	ایــن	اســت	که	
بخواهيــم	و	ارادــه	کنيــم	و	اســتقامت	ورزیــم	و	خســته	نشــویم،	البته	
مــی	دانيــم	کــه	بــا	هــزار	مديــر	نمــی	توانيــم	بــه	ایــن	مهم	دســت	
یابيــم.	مديریــت	کار،	نهایتــا	بایــد	واحــد	و	متحــد	باشــد	و	اال	همانند	
شــهر	هــزار	و	یــک	رئيــس	قــم	مقدســه	مــا	خواهــد	شــد	کــه	هيــچ	
گاه	بــه	ســامان	نخواهــد	رســيد!	بــه	خاطر	داشــته	داشــتيم	هــر	گاه	
ملتــی	بــر	امــری	اجمــاع	و	اتفــاق	کنــد	نصــرت	الهــی	را	دــر	پــی	
ــان	 ــن	بي ــن	مت ــه	اهدافــش	خواهــد	رســيد.	ای خواهــد	داشــت	و	ب
قاطــع	حضــرت	اميــر	مومنــان)ع(	دــر	خطبــه	شــریف	قاصعه)نهــج	
البالغــه،	خطبــه	1۹2(	اســت.	آری	مــا	مطمئنــا	مــی	توانيــم،	اگــر	

همگــی	بخواهيــم.

|| در حالــی کــه در بســیاری از مشــکالت ماننــد فقــر، 
ــدن  ــت از تم ــم صحب ــورم، ... گرفتاری ــکاری، ت بی

ــد؟ ــی رس ــر نم ــه نظ ــی ب ــالمی رؤیای ــن اس نوی
ــر	از	آســيب	های	 ــه	ای	پ ــی	مغــرب	زميــن	هــم	از	زمين تمدــن	فعل
اقتصادــی	و	اجتماعــی	برخاســته	و	هــم	دــر	حــال	حاضــر	سرشــار	
از	آســيب	های	اجتماعــی	اســت.	شــاهد	ایــن	ادعــا،	پخــش	رســمی	
ــزه	و	قتــل	و	ســرقت	 ــم	و	ب ــه	جرائ آمارهایــی	اســت	کــه	دــر	زمين
و	اعتيــاد	بــه	مــواد	مخدــر	دــر	مجــالت	پژوهشــی	دانشــگاههای	
ــن	رو،	 ــود.	از	ای ــی	ش ــب	منتشــر	م ــور	مرت ــه	ط ــار	ب ــر	آن	دي معتب
وجــود	و	رواج	آســيبهای	اجتماعــی	نــه	تنهــا	نبایــد	به	عنــوان	مانعی	
دــر	راســتای	عــزم	جمعــی	بــرای	دســتيابی	بــه	رشــد	اقتصادــی	و	

رفــاه	اجتماعــی	تلقــی	شــود	و	یــأس	و	خمودگــی	و	نااميدــی	ارادــه	
هــای	زندــه	و	انگيــزه	دــار	را	بــه	دنبــال	آورد	بلکــه	بالعکــس	بایــد	
ــای	 ــه،	م ــدار	دهند ــه	و	هش ــک	کنند ــی	تحری ــوان	عامل ــه	عن ب
جمعــی	و	گروهــی	مــا	را	به	ســمت	آگاهــی	و	هشــياری	و	بازســازی	

ــد. ــان	ســوق	ده ــه	م ــيب	زنند ــای	آس کنش	ه
ــيب	ها	را	 ــن	آس ــانه	ای ــه	شناس ــانه	و	جامع ــل	روانشناس ــد	عوام بای
عالمانــه	شــناخت	و	راه	هــای	تقليــل	و	بــرون	رفــت	از	ایــن	حالت	را	
پيدــا	کــرد	و	از	طریــق	روشــهای	آگاهــی	دهندــه	جــذاب	و	مبلغــان	

محبــوب	بــه	مقابلــه	بــا	آنهــا	پرداخــت.
مطالعــه	ســير	زندگــی	اجتماعــی	بشــر	بــه	طــور	گویــا	بــه	مــا	مــی	
آمــوزد	کــه	چــه	بســا	ملتــی	بــر	اثــر	هجــوم	قومــی	بربــر	و	وحشــی	
تمــام	مایملــک	و	حتــی	عــرض	و	نامــوس	خــود	را	از	دســت	دادــه	
ولــی	ســپس	با	همــت	و	پشــتکار	و	جديــت	و	درایــت	همــه	مافات	و	
مایملــک	چپــاول	شــده	اش	را	تدــارک	کردــه	و	از	نو	ســاخته	اســت.	
ــد.	 ــر	می	آی ــز	ب ــه	آفرینــش	همــه	چي ــن	انســان،	اعجوب ــی،	از	ای بل
کافــی	اســت	دــر	ائمــه	جامعــه	خــود	عدالــت	و	صداقــت	ببينــد	و	
دــل	بــه	آنهــا	ببندــد	و	آنــگاه	رحمــت	خداوندــی	نــازل	مــی	شــود	
و	همــه	بالیــا	و	نقمــات	بــه	نعمــات	و	خدمــات	تبديــل	مــی	شــود.	
بفهميــم	و	دــرک	کنيــم	که	ممکــن	اســت	این	حجــم	از	آســيبهای	
رفتــاری	نســل	جــوان	مــا	به	خاطــر	بی	اعتقادــی	و	یــا	بی	اعتمادــی	
ــه	خلــوص	و	صداقــت	اعمــال	وافعــال	و	کردــار	جلودــاران	 آنهــا	ب
ــيطنت	ها	و	 ــا	و	ش ــه	عصيانه ــد.	هم ــود	باش ــه	خ و	پيشــروان	جامع
خباثت	هــا،	مایه	هــای	فطــری،	ذاتــی،	ارثــی	و	روانشــناختی	ندــارد،	
ــا	و	 ــا	و	هنجاره ــه	ارزش	ه ــت	واکنشــی	ب ــن	اس ــا	ممک ــه	بس و	چ
قواعــد	رفتــاری	ارائــه	شــده	توســط	گروههــای	جلودــار	نامحبــوب	

جامعــه	باشــد.
ــات	 ــه	حي ــوزد	ک ــا	می	آم ــه	م ــی	انســان	ب ــخ	اجتماع ــه	تاری مطالع
انســانی	همــواره	دــر	طــول	تاریــخ	بــا	آســيب	ها	و	پليديها	و	پلشــتی	
ــان	و	 ــان	و	مصلح ــان	و	مربي ــن	معلم ــی	ای ــه،	ول ــن	بود ــا	عجي ه
ــا	تذکــر	و	قــول	ليــن	و	کالم	 ــد	کــه	ب ــران	راســتين	جامعــه	ان رهب
ســديد	و	عمــل	معــروف	و	بــا	تکــرار	و	تکــرار	و	اســتقامت	مجددــا	
گــروه	نابــکار	را	دــر	مســير	اعتــال	و	تعالــی	حيــات	جامعــه	بــه	کار	
گرفتــه،	جامعــه	ُجــرم	زای	دوزخــی	را	بــه	جامعــه	آرام	و	انتظــام	یافته	
بهشــتی	تبديــل	مــی	کنند.ایــن	نکته	بســيار	مهــم	و	قابــل	مالحظه	
ــه	 ــا	توجــه	و	آگاهــی	و	هشــياری	ب ــغ،	ب اســت.	چــرا	جوانهــای	بال
ســمت	بــزه	و	بزهــکاری	مــی	رونــد؟	دههــا	دليــل	زیســتی	و	روان	

پریشــی	و	جامعــه	پریشــی	ممکــن	مطــرح	باشــد	ولــی	یــک	دليــل	
ــی	 ــر	الگوی ــا	ديگ ــه	آنه ــد	ک ــن	باش ــن	اســت	ای ــم	ممک ــم	ه مه
ــد	و	 ــی	بينن ــه	شــان	نم ــر	جامع ــود	د ــرای	تأســی	خ و	اســوه	ای	ب
مجــذوب	آنهــا	نمــی	شــوند	و	هــرگاه	و	البتــه	هــرگاه	چنيــن	چهــره	
ــجایای	 ــل	و	س ــوند	و	فضای ــا	ش ــی	پيد ــوب	و	محبوب ــای	مطل ه
اخالقــی	و	معنــوی	دــر	جامعــه	خواهــان	پيدــا	کنــد	روح	پيشــرفت	
ــوزه	 ــا	آم ــی	ب ــرد	و	مدنيت ــی	گي ــی	اوج	م ــعه	خواه ــی	و	توس و	ترق

اســالمی	پديــد	مــی	آیــد.
ــات	 ــه	حي ــوزد	ک ــا	می	آم ــه	م ــی	انســان	ب ــخ	اجتماع ــه	تاری مطالع
انســانی	همــواره	دــر	طــول	تاریــخ	بــا	آســيب	ها	و	پليديها	و	پلشــتی	
ــان	و	 ــان	و	مصلح ــان	و	مربي ــن	معلم ــی	ای ــه،	ول ــن	بود ــا	عجي ه
ــا	تذکــر	و	قــول	ليــن	و	کالم	 ــد	کــه	ب ــران	راســتين	جامعــه	ان رهب
ســديد	و	عمــل	معــروف	و	بــا	تکــرار	و	تکــرار	و	اســتقامت	مجددــا	
گــروه	نابــکار	را	دــر	مســير	اعتــال	و	تعالــی	حيــات	جامعــه	بــه	کار	
گرفتــه،	جامعــه	ُجــرم	زای	دوزخــی	را	بــه	جامعــه	آرام	و	انتظــام	یافته	

بهشــتی	تبديــل	مــی	کننــد.

ــه  ــوان ب ــی ت ــزی م ــه ری ــت و برنام ــا مدیری ــا ب || آی
ــن  ــه ای ــته ب ــای گذش ــی تمدنه ــید، یعن ــدن رس تم
ــا  ــیدند؟ ی ــور رس ــه ظه ــده ب ــت ش ــکل مدیری ش
تمــدن بــا شایســته ســاالری محقــق مــی شــود کــه 
ــای  ــه ه ــاد در عرص ــیار زی ــکالت بس ــود مش ــا وج ب
مختلــف مدیریتــی معلــوم اســت از ایــن اصــل مهــم 

ــتیم؟ ــیار دور هس بس
پاســخ	ایــن	ســئوال	در	ذیــل	ســئواالت	قبل	داده	شــده	اســت.	همه	
چيــز	بــا	جــد	وجهــد	ميســور	می	شــود.	امتهایــی	بــا	شــاخصه	هــای	
ــه	رشــد	اقتصادــی	و	 ــا،	ب ــر	از	م ــن	ت توســعه	نيافتگــی	بســيار	پائي
توســعه	اجتماعــی	قابــل	قبولــی	دســت	یافتــه	انــد.	قبــال	از	مالــزی	
گفتــم	و	اکنــون	از	هنــد	و	چيــن	مثــال	مــی	زنــم.	همــان	ایامــی	که	
مرحوم	هاشــمی	رفســنجانی	جمــع	کثيــری	از	دانشــجویان	را	برای	
تحصيــل	علــوم	مــورد	نيــاز	جامعــه	بــه	اروپــا	و	امریــکا	اعــزام	کــرد،	

هنــد	و	چيــن	نيــز	هميــن	کار	را	کردنــد.
دانشــجویان	آنهــا	پــس	از	اتمــام	تحصيل	به	کشورشــان	باز	گشــتند	
و	زمــام	مديریــت	توســعه	صنعتــی	را	به	دســت	گرفتنــد	و	مــا	امروزه	
از	کاالهــای	صادراتــی	شــرکتهای	تحــت	مديریــت	آنهــا	دــر	داخل	
کشــور	اســتفاده	مــی	کنيــم.	ولــی	دانشــجویان	مــا	چطــور؟!	جمعی	
دــر	همــان	کشــورهای	اروپایــی	و	امریکایــی	ماندنــد	و	بازنگشــتند.	
جمعــی	بــاز	گشــتند	و	چنــد	ســالی	دــر	دانشــگاه	تدریــس	کردنــد	
ولــی	چــون	فرزندــان	خــود	را	دــر	آنجــا،	جــا	گذاشــته	بودنــد	مجددا	
بــه	آن	بــالد	مهاجــرت	کردنــد.	جمعی	هــم	کــه	ماندند	در	حســرت	
ــازه	 ــد!	اج ــی	گذرانن ــی	روزگار	م ــر	افســردگی	و	خمود ــالد	د آن	ب
دهيــد		گزارشــی	را	کــه	ســایت	تابنــاک	دــر	بيســت	و	ششــم	آبــان	
۹4	از	قــول	دکتــر	عادــل	آذر	رئيــس	مرکــز	آمار	ایــران	آوردــه،	برای	
شــما	نقــل	کنــم:	ایــران	رتبه	نخســت	جهــان	در	فــرار	مغزهاســت!!	
پــس	بایــد	ديــد	کجــای	کار	لنــگ	اســت.	شــاید	آن	تحصيــل	کرده	
هــای	فــراری	احســاس	امنيــت	و	اعتمــاد	و	رضایــت	خاطــر	شــغلی	
الزم	دــر	کشورشــان	را	نداشــته	انــد	و	چــه	بســا	بــا	اکــراه	مجبــور	به	

تــرک	وطــن	شــده	انــد.
بــه	هــر	تقديــر،	ترقــی	و	پيشــرفت،	عــالوه	بــر	دانــش	و	ســواد،	عزم	
و	ارادــه	و	خواســت	جمعــی	و	ملــی	مــی	خواهد،	نشــاط	و	دلخوشــی	
مــی	خواهــد	و	ایــن	البتــه	شــدنی	اســت	و	امکانپذیــر	اســت؛	زیــرا	
بــرای	ديگرانــی	بــا	شــرایط	مــا	مقدــور	شــده	اســت.	بــه	هرتقديــر،	
ــان	 ــا	فرزند ــوط	مــی	شــود	اینســت	کــه	ب ــا	مرب ــه	م آنچــه	کــه	ب
ایــن	مــرز	و	بــوم	و	تحصيــل	کردــه	هــای	آنــان	مهربــان	باشــيم	و	
بــا	بهانــه	هــای	بنــی	اســرائيلی	آنهــا	را	فــراری	ندهيــم.	اینجانــب	
دــر	ایــن	مقوله	دههــا	شــاهد	و	نمونــه	دــارم	کــه	اینجا	محــل	طرح	
آن	نيســت،	زیــرا	دســت	آویــز	دشــمن	مــی	شــود.	دــر	یــک	کالم	
ــن	ســرزمين	خوشــبينم	و	 ــه	آیندــه	ای ــب	همــواره	نســبت	ب اینجان
بــه	مســاعدت	الهــی	اميدــوارم.	تلقيــن	نااميدــی	و	یــأس،	ناسپاســی	
نســبت	بــه	آمــوزه	هــای	اميدآفریــن	دينــی	و	خيانــت	به	تالشــهای	

همــه	مجاهدــان	مخلــص	ایــن	خــاک	پرگهــر	اســت.

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 70 | شماره 22 | شهریور 96  MEHR NEWSAGENCY

حجــت	االســالم	مهدــی	مســائلی	کارشــناس	و	پژوهشــگر	
ــر	 ــاً	منحصــر		د ــت	ذات ــه	والی ــم	ک ــه	می	داني ــت:	هم ــی	گف دين
ــد	 ــراً	از	آن	خداون ــت	منحص ــی؛	والی ِ ــَو	الَْول ُ	ُه ــاهللَّ ــت:	»َف خداس
ــه		عليهم	الســالم	ســخن	 ــت	ائم ــر	از	والی است«)شــوری/۹(،		و	اگ
بــه	ميــان	می	آیــد	ایــن	والیــت،	متصــل	بــه	والیــت	الهــی	بودــه	و	
چيــزی	غيــر	از	آن	نيســت.	بــا	ایــن	نــگاه	مقصــد	و	منتهــای	والیت	
راســتين	بــه	توحيــد	بــاز	می	گردــد.	بــه	تعبيــر	ديگــر،	ائمــه	شــيعه	
ــتی	 ــد	و	یکتاپرس ــوی	توحي ــه	س ــت	ب ــر	ام عليهم	الســالم	هدایتگ
ــد. ــه	والیــت	الهــی	هدفــی	ندارن هســتند	و	جــز	اتصــال	مردــم	ب
ــيعيان	 ــه	ش ــه	قاطب ــت	ک ــی	اس ــن	اعتقاد ــت:	ای ــار	داش وی	اظه
ــن	 ــال،	بعضــی	از	مبلغي ــن	ح ــا	ای ــی	ب ــارد،	ول ــر	آن	ند ــی	د ترديد
ــویه	 ــورت	یکس ــه	ص ــی	ب ــی	گاه ــارف	دين ــغ	مع ــر	تبلي ــيعه	د ش
عمــل	می	کننــد.	بدــان	معنــا	کــه	هنگامــی	از	والیــت	الهــی	ائمــه	
ــد	 ــه	توحي ــت	را	ب ــن	والی ــد،	ای ــخن	می	گوین ــالم	س عليهم	الس
متصــل	نمی	کننــد	و	جامعــه	توحيدــی	را	دــر	بســتر	جامعــه	والیــی	

ــد.	 ــش	نمی	گذارن ــه	نمای ب
وی	افــزود:	ایــن	موضــوع	موجــب	می	شــود	تــا	ناآگاهــان	و	
ــد،	 ــد	ایجــاد	کنن ــت	و	توحي ــان	والی ــی	مي ــيعه،	تقابل دشــمنان	ش
ــير	 ــر	تفس ــز	د ــيعه	ني ــاآگاه	ش ــتان	ن ــه	بعضــی	از	دوس همچنان	ک

ــد.		 ــو	می	افتن ــن	غل ــه	دام ــده	و	ب ــتباه	ش ــار	اش ــت	دچ والی
ــات	 ــر	اعتقاد ــيعه	د ــه	ش ــت	ک ــت	اس ــه	درس ــان	اینک ــا	بي وی	ب
ــن	پرســش	 ــارد،	ای ــی	ند ــص	و	خطای ــچ	نق ــش	هي ــی	خوی توحيد
هــا	را	مطــرح	نمــود:	کــه	بــه	راســتی	دــر	مجالــس	دينــی	شــيعه	
تــا	چــه	ميــزان	معــارف	توحيدــی	مطــرح	می	شــوند؟		و	آیــا	
ــت،	 ــر	والی ــد	ب ــت	ائمــه	عليهم	الســالم	ضمــن	تأکي ــن	والی مبلغي
ــت	 ــت	اهل	بي ــن	والی ــت	نبود ــد	و	غای ــأله	توحي ــر	مس ــی	ب تأکيد
ــا	ایــن	مســأله	بازگــو	می	شــود	کــه	 ــد؟	آی ــز	دارن عليهم	الســالم	ني
ــد	 ــی	جــز	خداون ــا	هدــف	و	غایت ــد	ت تمــام	رســوالن	الهــی	آمده	ان
ٍۀ	 	أُمَّ دــر	زندگــی	بشــر	وجــود	نداشــته	باشــد؟:	)َولََقــْد	بََعْثَنــا	ِفــی	ُکلِّ
اُغــوَت؛	مــا	دــر	هر	امتی	رســولی	 َ	َواْجَتنُِبــوا	الطَّ َرُســواًل	أَِن	اْعُبُدــوا	اهللَّ

برانگيختيــم	کــه:	»خدــای	یکتــا	را	بپرســتيد؛	و	از	طاغــوت	اجتنــاب	
ــل	/3۶( ــد!«(	)نح کني

نویســنده	کتــاب	لعــن	هــای	نامبــارک	دــر	ادامــه	گفــت:	بــه	نظــر	
می	رســد	در	برخــی	مجالــس	تبليغــی	شــيعه	اگرچــه	صراحت	گویی	
فراوانــی	دربــاره	جزئيــات	والیــت	و	امامــت	وجود	دــارد،	ولــی	کمتر	
از	ابعــاد	گوناگــون	توحيــد	ســخن	گفتــه	می	شــود	و	از	ایــن	جهــت،	
بــرای	دوســت	و	دشــمن	ابهامــات	فراوانــی	دــر	این	بــاره	بــه	وجــود	
می	آیــد.	چنانچــه	بــرای	بعضــی	ایــن	شــبهه	وجــود	دــارد	که	شــيعه	
ــه	ایــن	کــه	از	 ــرد،	ن ــه	والیــت	بهــره	می	ب ــرای	نيــل	ب ــد	ب از	توحي

والیــت	ائمــه	عليهم	الســالم	بــه	توحيــد	الهــی	واصــل	شــود.
ــر	 ــتر	د ــه	پيش ــه	بند ــن	چنانچ ــر	ای ــزون	ب ــاد:	اف ــه	د وی	ادام
یادداشــتی	بيــان	کردــم،	امــروز	بســياری	از	شــيعيان	دــر	اجــرای	
ــش	 ــی	خوی ــت	توحيد ــه	ني ــا	ب ــش	تنه ــی	خوی ــم	مذهب تعالي
بســنده	نمودــه	و	کمتــر	بــه	صــورت	و	ظاهــر	توحيدــی	آن	نــگاه	
می	کننــد.	امــا	بديهــی	اســت	کــه	همــه	مردــم	نمی	تواننــد	نيــت	
توحيدــی	شــيعه	را	دــر	پــس	رفتارهــای	مذهبــی	آنهــا	ببيننــد	و	
ــزی	جــز	شــرک	و	 ــگاه	عمومــی	چي ــر	ن ــن	رفتارهــا	د ظاهــر	ای

کفــر	نمی	نمایــد.
حجــت	االســالم	مســائلی	اظهــار	داشــت:	متأســفانه	توهــم	تقابــل	
ــی	 ــه	حت ــت	ک ــه	اس ــم	خورد ــه	ای	رق ــه	گون ــد	ب ــت	و	توحي والی
بعضــی	از	شــيعيان	طــرح	مســائل	توحيدــی	دــر	یــک	ســخنرانی	
مذهبــی	را	هجمــه	عليــه	معــارف	والیــی	قلمدــاد	می	کننــد.	
ــر	 ــت	عليهم	الســالم	ب ــارف	اهل	بي ــه	مع ــی	اســت	ک ــر	حال ــن	د ای
ــر	بســياری	از	 ــی	د ــذاری	شــده	اســت	و	حت ــد	پایه	گ ــای	توحي مبن
احــکام	فقهــی	شــيعه	نيــز	تأکيدــی	فــراوان	بــر	عنــوان	توحيد	شــده	
اســت،	چنانچــه	دــر	احــکام	فقهی،	نــذر	تنهــا	بــرای	خداونــد	منعقد	
ــه	مجالــس	 ــذر	را	می	تــوان	ب می	شــود	و	هرچنــد	مــوارد	مصــرف	ن
یکــی	از	ائمــه	عليهم	الســالم	اختصــاص	دــاد	و	یــا	ثــواب	نــذر	را	بــه	
آنهــا		هديــه	نمــود،	ولــی	نيــت	و	الفــاظ	نــذر	منحصــرا	متعلــق	بــه	

ــد	اســت. خداون

نویســنده	کتــاب	»نهــم	ربيــع؛	جهالت	ها	و	خســارت	هــا«	افــزود:	از	
ایــن	گذشــته	حتی	دــر	حکمــت	مهر	نمــاز	و	ســجده	نکردن	شــيعه	
ــه	 ــی	نهفت ــارف	توحيدــی	فراوان ــر	خوراکی	هــا	و	پوشــيدنی	ها،	مع ب
اســت	کــه	کمتــر	بــرای	مســلمانان	بازگــو	شــده	اســت.	چنانچــه	در	
روایتــی	آمدــه	اســت:	هشــام	مــی	گویــد	بــه	امــام	صادــق)ع(	گفتم:	
»بــه	مــا	خبــر	بدــه	از	چيزهایــی	کــه	ســجود	بــر	آنهــا	جایــز	اســت	
و	چيزهایــی	کــه	ســجده	بــر	آنهــا	جایــز	نيســت.«	امــام	صادــق)ع(	
ــه	از	 ــن	و	آنچــه	ک ــر	زمي ــر	ب ــز	نيســت	ســجده	مگ ــود:	»جای فرم
زميــن	مــی	رویــد،	مگــر	آنچــه	کــه	خوردنی	یــا	پوشــيدنی	باشــد.«	
هشــام	مــی	گوید:	عــرض	کردــم	جانــم	بــه	فدایــت،	علت	ایــن	امر	
چيســت؟	امــام)ع(	فرمــود:	زیــرا	ســجده	خضــوع	بــرای	خدا	اســت،	
پــس	ســزاوار	نيســت،	بــر	خوردنــی	یــا	پوشــيدنی	باشــد؛	چــرا	کــه	
ــی	کــه	 مردــم	بندــه	خوردنی	هــا	و	پوشــيدنی	ها	هســتند،	دــر	حال
ســجده	کنندــه	در	ســجود	خویش	دــر	عبادــت	و	بندگی	خدا	اســت،	
ــا،	 ــر	معبــود	بندــگان	دني پــس	ســزاوار	نيســت	کــه	پيشــانی	اش	ب
کســانی	کــه	مغــرور	بــه	غــرور	دنيا	شــدند،	باشــد.	ســجود	بــر	خاک	
فضيلتــش	بيشــتر	اســت؛	زیــرا	کــه	ســجده	این	چنينــی	دــر	تواضع	
و	خضــوع	بــرای	خدــای	متعــال	رســاتر	و	ســزاوارتر	اســت.	)شــيخ	

صدــوق،	مــن	ال	یحضــره	الفقيــه،	ج	1،	ص2۷2(
ــه	 ــه	ب ــيعه	اگرچ ــن	ش ــه	مبلغي ــخن	این	ک ــل	س ــت:	حاص وی	گف
ــه	 ــد	ب ــی	بيشــتر	از	آن	بای ــد	ول ــی	موظــف	ان ــارف	والی ــن	مع تبيي
نشــر	و	گســترش	معــارف	توحيدــی	نيــز	همــت	گمارنــد.	بایــد	بــه	
گونــه	ای	معــارف	شــيعه	بــرای	مســلمانان	تبييــن	شــود	که	دوســت	
و	دشــمن	شــک	نکننــد	والیــت	اهل	بيــت	عليهم	الســالم	دــر	طول	

والیــت	خداونــد	متعــال	اســت	نــه	دــر	عــرض	آن.
ــل	 ــر	مقاب ــد	د ــت:	نبای ــان	گف ــر	پای ــائلی	د حجــت	االســالم	مس
ــا	 ــاد	آنهــا	ب ــود	و	اجــازه	د تهمت	هــای	دشــمنان	شــيعه	منفعــل	ب
عنوان	هــای	توحيدــی	دــر	مقابــل	شــيعه	صف	آرایــی	کننــد،	بلکــه	
ــه	 ــر	جامع ــيعه	را	د ــی	ش ــارف	توحيد ــال	مع ــه	صــورت	فع ــد	ب بای

ــت. ــاکام	گذاش ــمنان	را	ن ــه	دش ــود	و	توطئ ــو	نم ــالمی	بازگ اس

حجت االسالم مسائلی در گفتگو با مهر:

والیت و توحید تقابلی ندارند/ ضرورت بیان معارف توحیدی در مجالس شیعه

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

ــا	کنــون	و	دــر	همــه	جوامــع	 دــر	دوره	هــای	تاریخــی	گذشــته	ت
ــا	و	 ــم	آموزه	ه ــم	و	تعظي ــور	تکری ــه	منظ ــی	ب ــری،	آیين	های بش
شــخصّيت	ها	برگــزار	شــده	اســت.	ایــن	قبيــل	آیين	هــا،	همچــون	
ــای	 ــا	و	نگرش	ه ــديافته	های	باوره ــی	و	تجّس ــای	عين صورت	ه
ذهنــی	مردمــان	هســتند	که	دــر	قالبــی	جمعــی	و	رســمی،	برگزار	

می	شــوند.
ــم	و	 ــی	از	تعالي ــز،	بخش ــالم	ني ــی	اس ــس	و	متعال ــن	مقّد ــر	دي د
آموزه	هــا	معطــوف	بــه	امــوری	اســت	کــه	دــر	مجمــوع،	»شــعائر	
اســالمی«	خواندــه	می	شــوند.	دــر	قــرآن	کریــم،	لفظ	»شــعائر«	به	
کار	رفتــه	و	بــه	مســلمين	توصيــه	گرديدــه	کــه	بــه	بزرگداشــت	و	
ترویــج	آنهــا	هّمــت	گمارنــد.	»شــعائر«،	یــک	سلســله	رفتارهــای	
بيرونــی	یــا	مناســک	و	آیين	هــای	اســالمی	اســت	کــه	فــرع	بــر	
ــد. ــد	و	اصــول	اســت	و	دــر	واقــع،	از	آنهــا	نشــأت	می	گيرن عقای

گفتــن	عبــارت	»بســم	اهلل	الرحمــن	الرحيــم«	دــر	آغــاز	هــر	کار،	
ــاز	 ــر	نم ــرکت	د ــالمی،	ش ــامی	اس ــا	اس ــان	ب ــذاری	فرزند نام	گ
ــه	 ــد.	ب ــه	شــمار	می	آین ــه	شــعائر	اســالمی	ب جماعــت	و...	از	جمل
ــه	 ــالمی	را	ک ــبت	های	اس ــم	و	مناس ــد	مراس ــب،	بای ــن	ترتي ای
ــاره	ای	از	 ــزء	و	پ ــتند،	ج ــا	هس ــاد	و	عزاداری	ه ــر	اعي ــتمل	ب مش
شــعائر	اســالمی	قلمدــاد	نمــود.	البتــه	بایــد	اضافــه	کرد	که	اســالم	
بــه	ســبب	جامعّيــت	و	گســتردگی	تعاليــم	خویــش،	حجــم	بســيار	
بيشــتری	از	مراســم	و	مناســبت	های	دينــی	را	دــر	متــن	خویــش	

ــان،	چنيــن	نيســتند. گنجاندــه	اســت،	حــال	آن	کــه	ســایر	ادي
اگرچــه	مردــم	مســلمان	و	حقيقت	طلــب	ایــران	از	ديربــاز	تــا	بــه	
ــبت	های	 ــم	و	مناس ــزاری	مراس ــه	برگ ــر	زمين ــواره	د ــال،	هم ح
ــد،	 ــان	داده	ان ــت	نش ــود	جّدي ــه	و	از	خ ــام	ورزید ــالمی،	اهتم اس
ــا	و	تحــّوالت	 ــه	پيچيدگی	ه ــر	ب ــه	نظ ــت	آن	اســت	ک ــا	واقعي ام
ــن	بعضــی	آســيب	ها	و	 ــن	رســوخ	یافت ــه	معاصــر	و	همچني جامع
ــه	و	 ــه	بازانديشــی	مصلحان ــد	ب ــا،	می	بای ــن	آیين	ه ــه	ای ــا	ب آفت	ه
عالمانــه	دــر	مراســم	اســالمی	-	شــيعی	دســت	زد	و	تــالش	کــرد	
ــه	طراحــی	الگوهــا	و	ســاخت	های	روزآمــد	و	منطقــی،	هــم	 ــا	ب ت
کاســتی	ها	و	تحریف	هــا	را	زدــود،	و	هــم	بــه	اقتضائــات	و	نيازهــای	

ــد،	پاســخ	گفــت. نوپدي
ــيعی	 ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي ــد،	مراس ــه	ش ــه	گفت ــان	ک همچن
ــه	دــو	دســته	مراســم	اعيــاد	و	جشــن	ها	و	مراســم	عزاداری	هــا	 ب
و	ســوگواری	ها	تقســيم	می	شــود.	مســأله	تحقيــق	پيــش	رو،	
معطــوف	بــه	مراســم	اســالمی	-	شــيعی	از	اعيــاد	و	جشن	هاســت.	
نگارندــه	دــر	ایــن	تحقيق	ســعی	دارد	تــا	در	ابتدــا،	نگاهــی	اجمالی	
و	انتقادــی	بــه	وضعّيــت	کنونــی	برگــزاری	مراســم	اعياد	اســالمی	
-	شــيعی	بيفکنــد،	آن	گاه	دــر	قســمت	اصلــی	و	عمدــۀ	تحقيــق،	
الگویــی	را	بــرای	برگــزاری	ایــن	مراســم	و	مناســبت	ها،	طراحــی	

ــد. و	عرضــه	نمای
ــه	 ــت	ک ــورت	اس ــن	ص ــه	ای ــو	ب ــن	الگ ــی	ای ــازوکار	طراح س
ــالمی	-	 ــاد	اس ــم	اعي ــه	مراس ــر	زمين ــی	د ــای	مفهوم دوگانه	ه
شــيعی،	اســتخراج	و	دســته	بندی	می	شــوند،	آن	گاه	دــر	ذیــل	هــر	
یــک	از	ایــن	دوگانه	هــای	مفهومــی،	یــک	وجــه	و	ضلــع	از	الگوی	
ــن	 ــود.	روش ــه	می	ش ــاخته	و	پرداخت ــاد،	س ــم	اعي ــوب	مراس مطل
اســت	کــه	دــر	پایــان،	بــا	مجموعــه	ای	از	دوگانه	هــای	مفهومــی	
ــا	دــر	کنــار	یکديگــر	نشــاندن	آنهــا،	بــه	 روبــرو	می	شــویم	کــه	ب
»چشــم	انداز«	و	»نقشــه«ای	درخــور	توجــه	از	»الگــوی	مطلــوب	
ــم	 ــيعی«	دســت	خواهي ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي ــزاری	مراس برگ

ــت. یاف
ــالت	و	 ــه	تأّم ــت	ک ــار	داش ــد	انتظ ــن،	نبای ــود	ای ــا	وج ــه	ب البت
ــخ	 ــش	ها	را	پاس ــج	و	پرس ــام	حوای ــوع،	تم ــن	ن ــی	از	ای تحقيقات
گویــد	و	الگویــی	»بــه	تمامّيت	رســيده«	و	»کمال	یافتــه«	را	عرضه	
نمایــد،	بلکــه	بایــد	آنهــا	را	»مقّدمــه«	و	»پيش	درآمدــی	نظــری«	

بــرای	عبــور	از	وضعّيــت	موجــود	بــه	وضعّيــت	مطلــوب	انگاشــت	
ــود. ــی	تصحيــح	و	تکميــل	آن	ب ــد	دــر	پ ــان	می	بای کــه	همچن

دــر	مقــام	اشــاره	بــه	ضــرورت	و	فورّیــت	ایــن	اقدــام	بایــد	گفــت	
ــم	 ــاً	»مراس ــيعی«	و	ثاني ــالمی	-	ش ــل	اس ــوژی	اصي اواّل	»ایدئول
ــک	»ســرمایه	 ــون	شــک	ی و	مناســبت	های	برخاســته	از	آن«،	بد
فرهنگــی«	بی	بديــل	و	ارزشــمند	اســت	کــه	دــر	تمــام	دوره	هــای	
ــه	 ــران	بود ــه	ای ــش	جامع ــا	تعالی	بخ ــش	ی ــی،	نجات	بخ تاریخ
اســت.	دــر	دــورة	تاریخــی	معاصــر،	بــا	تکيــه	بــر	هميــن	آموزه	هــا	
و	آیين	هــای	اســالمی	-	شــيعی	بــود	کــه	»انقــالب	اســالمی«	به	
رهبــری	امــام	خمينی)رحمــه	اهلل	عليه(	بــه	وقوع	پيوســت	و	جهان	

متفاوتــی	را	فــراروی	انســان	معاصــر	قــرار	دــاد.
امــام	خمينــی	و	طبقــه	اجتماعــی	روحانّيــت،	از	ظرفّيت	و	اســتعداد	
ــد	 ــاالی	آموزه	هــا	و	آیين	هــای	اســالمی	-	شــيعی	بهــره	گرفتن ب
و	توانســتند	قابلّيــت	قدســی	و	الهــی	آنهــا	را	دــر	راســتای	ایجــاد	
»بســيج	اجتماعــی«	معطــوف	بــه	انقــالب،	متمرکــز	ســازند.	دــر	
دــورة	تاریخــی	پســاانقالب	نيــز،	»دفــاع	مقدــس	هشــت	ســاله«	
بــر	هميــن	ظرفّيــت	و	ســرمایه	فرهنگــی	تکيــه	داشــت؛	چنان	که	
آموزه	هــا	و	آیين	هــای	اســالمی	-	شــيعی	بــود	کــه	دــر	رزمندگان،	
ــارزه«	و	»مقاومــت«	و	 ــرای	»مب ــد	ب ــار	و	نيرومن انگيزه	هــای	پاید

ــاخت. ــم	می	س ــهادت	طلبی«	فراه ــار«	و	»ش »ایث
ــر	 ــه	از	س ــس	ن ــاع	مقّد ــهدای	دف ــی،	ش ــام	خمين ــر	ام ــه	تعبي ب
ایران	دوســتی،	بلکــه	بــه	دليــل	عالیــق	و	 ملّی	گرایــی	و	
ــتافتند	و	 ــا	ش ــوی	جبهه	ه ــه	س ــالمی	ب ــی	و	اس ــای	اله انگيزه	ه
ــه	 ــن	تجرب ــوان	آخری ــه	عن از	جانفشــانی	و	مــرگ	نهراســيدند	و	ب
ــاه	ســال	1388«	ســخن	 ــد	از	»حماســۀ	نهــم	دی	م تاریخــی،	بای
ــورا	و	 ــاری	عاش ــن	عزاد ــه	آیي ــران	ب ــت	فتنه	گ ــه	اهان ــت	ک گف
هتــک	حرمــت	آن،	»وجدــان	دينــی«	توده	هــای	مردــم	را	آنچنان	
ــرای	اظهــار	 ــان	را	ب ــد	و	مجــروح	ســاخت	کــه	بی	درنــگ،	آن گزی
ــانيد. ــا	کش ــه	خيابان	ه ــه	عرص ــرت،	ب ــب	و	غي ــار	و	غض انزج

ــق	 ــی	و	عمي ــات	باطن ــالب،	تعلّق ــم	انق ــر	معّظ ــان	رهب ــه	بي ب
ــه	را	 ــه	امــام	حسين)عليه	الســالم(،	آتــش	فتن توده	هــای	مردــم	ب
ــد.	 ــه	حاشــيه	ران ــرای	هميشــه	ب خامــوش	کــرد	و	فتنه	گــران	را	ب
ــيعی،	 ــالمی	-	ش ــبت	های	اس ــم	و	مناس ــاس،	مراس ــن	اس ــر	ای ب
یــک	عنصــر	فرهنگــی	تعيين	کنندــه	و	کليدــی	دــر	جامعــه	ایــران	
هســتند	کــه	بــر	رونــد	تحــّوالت،	»تأثيــرات	بی	نظيــر«	می	نهنــد.

ــا	حساســّيت	بيشــتری	نســبت	 ــت	موجــب	می	گردــد	ت ــن	حال ای
ــن	آیين	هــا	از	یــک	ســو،	و	»اصــالح«	و	 ــن«	ای ــاوم	یافت ــه	»تد ب
ــم.	گام	 »روزآمدســازی«	و	»پيرایــش«	آنهــا	از	خــود	نشــان	بدهي
نخســت	دــر	ایــن	راســتا،	»الگوســازی«	و	»قالب	پــروری«	بــرای	
ــن	آیين	هــا	اســت.	دــر	واقــع،	رهاســازی	 چگونگــی	برگــزاری	ای
ــه	 ــا	ب ــه	تنه ــش،	ن ــال	خوی ــه	ح ــی	ب ــت	فرهنگ ــن	ظرفّي ای
شــکوفایی	و	بــارور	شــدن	آن	نمی	انجامــد،	بلکــه	آن	را	بــه	گزندهــا	
ــتعداد	 ــا،	اس ــه	بس ــازد	و	چ ــال	می	س ــتری	مبت ــای	بيش و	آفت	ه
»اثرگــذاری«	و	»موج	آفرینــی«	را	از	آن	بســتاند	و	آن	را	بــه	نوعــی	

ــد. ــل	گردان »عادــت	تاریخــی«	و	»ســّنت	فرســوده«	مبّد

1-  آسیب شناســی وضعیّــت موجــوِد برگــزاری 
ــیعی ــالمی - ش ــاد اس ــِم اعی مراس

ــت	 ــی	آسيب	شناســی	وضعّي ــر	پ ــاً	د ــاً	و	ذات ــق،	اصالت ــن	تحقي ای
ــيعی	نيســت،	 ــاد	اســالمی	-	ش ــم	و	اعي ــزاری	مراس ــود	برگ موج
ــود	 ــت	موج ــه	وضعّي ــی	ب ــگاه	انتقاد ــه	ن ــت	ک ــی	اس ــا	بديه ام
افکندــن	و	»کاســتی	ها«	و	»کژی	هــا«	را	اســتخراج	و	فهــم	
نمودــن،	نقطــه	شــروع	بســيار	مناســبی	بــرای	گــذار	بــه	وضعّيــت	
ــاس	 ــه	احس ــت	ک ــورت	اس ــن	ص ــر	ای ــا	د ــت.	تنه ــوب	اس مطل
ــی«	دــر	 ــر«	و	»دگرگون ــه	ایجــاد	»تغيي ــری	ب ــر	و	عميق	ت جّدی	ت
تصميم	ســازان	و	نخبــگان	فکــری	و	فرهنگــی	شــکل	می	گيــرد.	
نگارندــه	دــر	ایــن	بخــش،	بنــا	را	بــر	اجمال	نویســی	می	نهــد	و	بــه	
پــاره	ای	از	مهم	تریــن	آســيب	ها	و	نقایــص	وضعيــت	موجــود	

می	پردــازد.

1-1- فرع انگاری و حاشیه نشینی
نخســتين	آســيب	آن	اســت	کــه	گویــا	دــر	مقایســۀ	ميــان	مراســم	
اعيــاد	و	مراســم		عزادــاری،	اصالــت	از	آِن	مراســم	عزادــاری	
اســت	و	مراســم	اعيــاد،	جنبــۀ	»فرعــی«	و	»حاشــيه	ای«	دــارد.	در	
مناســبت	های	عزادــاری،	هــم	توده	هــای	مردــم	و	هــم	رســانه	ها،	
بــه	تحــّرک	افتادــه	و	احســاس	مســئولّيت	و	برانگيختگــی	جّدــی	
می	کننــد،	امــا	ایــن	حالــت	دــر	مراســم	اعيــاد،	چندــان	مشــاهده	
ــعبان	-	 ــه	ش ــد	نيم ــم	عي ــتثنا،	مراس ــا	اس ــاید	تنه ــود.	ش نمی	ش
والدــت	امــام	مهدــی	عــج	اهلل	تعالــی	فرجــه	الشــریف-	باشــد	که	

خــارج	از	ایــن	حکــم	اســت.

یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

بازاندیشی در چگونگی برپایی مراسِم اعیاد اسالمی- شیعی
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شـــت ا د د یا

1-2- مصیبت زدگی و عزاوارگی
ــت	 ــن	اس ــرد	ای ــأت	می	گي ــيب	اول	نش ــه	از	آس ــر	ک ــيب	ديگ آس
کــه	حتــی	مراســم	اعيــاد	نيــز،	آنچنــان	کــه	بایــد،	رنــگ	و	بــوی	
عيــد	و	جشــن	ندــارد،	بلکــه	بــه	درجــات	مختلــف،	متأثــر	از	احوال	
و	افعــال	حاکــم	دــر	مراســم	عزادــاری	اســت.	انتقادهایی	کــه	مقام	
ــن	آســيب	 ــه	ای ــر	نســبت	ب ــال	های	اخي ــر	س ــری	د معظــم	رهب
ــد. ــی	باش ــن	واقعيات ــنگر	چني ــد	روش ــد	می	توان ــرح	کرده	ان مط

ایشــان	دــر	جایــی	تصریــح	کردنــد	کــه	برخــالف	قاعدــۀ	شــایع،	
»روضه	خوانــی«	دــر	مراســم	اعيــاد،	روا	و	صــواب	نيســت؛	چراکــه	
دــر	این	حــال،	مراســم	اعيــاد،	شــکل	مراســم	عزا	بــه	خــود	گرفته	
ــد.	 ــان،	تلخــی	رســوب	می	کن ــای	مخاطب ــا	و	دل	ه ــر	ذهن	ه و	د
ایشــان	معتقدنــد	کــه	بازتــاب	یافتــن	ایــن	قاعدــۀ	شــایع	دــر	ميان	
جوامــع	و	فرهنگ	هــا	و	مذاهــب	ديگــر	ســبب	می	شــود	کــه	آنهــا	
بپندارنــد	عواطــف	و	احساســات	شــيعيان	ایرانــی	بــه	اهــل	بيــت	
ــه«	و	 ــه	»موی ــر	ب ــه(،	منحص ــه	و	آل ــی	اهلل	علي ــر	اکرم)صل پيامب

ــرد. ــادی«	را	دربرنمی	گي ــاط«	و	»ش ــت	و	»نش ــه«	اس »گری
بــه	بيــان	ديگــر،	مراســم	اعيــاد،	بایــد	حقيقتــاً	از	ســنخ	و	نــوع	عيد	
باشــد	و	حتــی	رگــه	ای	از	غــم	و	حــزن	دــر	آن	راه	نداشــته	باشــد.	
ــه	 ــد	ک ــد	کرده	ان ــری	تأکي ــم	رهب ــام	معظ ــن،	مق ــر	ای ــالوه	ب ع
ــان	بســياری	از	»آهنگ	هــا	و	لحن	هــای	شــعرخوانی«	 اکنــون	مي
ــی	وجــود	 ــاد	و	مراســم	عزادــاری،	تفــاوت	چندان دــر	مراســم	اعي
ندــارد؛	بــه	گونــه	ای	کــه	تشــخيص	و	تمييــز	دادــن	ميــان	ایــن	دو	

نــوع	مراســم،	قدــری	دشــوار	شــده	اســت.
ــا	و	لحن	هــای	 ــد	از	آهنگ	ه ــاد،	بای ــر	مراســم	اعي حــال	آنکــه،	د
ــی«	 ــر	»بهجت	آفرین ــت	ب ــه	دالل ــز«	ک ــتقل«	و	»متمای »مس
ــال	 ــر	ح ــه	ه ــرد.	ب ــتفاده	ک ــند،	اس ــته	باش ــاط	زایی«	داش و	»نش
»مصيبت	زدگــی«	و	»عزاوارگــی«	مراســم	اعيــاد،	یکــی	از	
آســيب	های	مهــم	و	ديرینــه	ایــن	مراســم	اســت	کــه	البتــه	تنهــا	
دــر	دــو	اشــکال	یــاد	شــده	-	یعنــی	روضه	خوانی	دــر	مراســم	اعياد	
ــم	 ــر	مراس ــزا	د ــم	ع ــای	مراس ــا	و	لحن	ه ــتفاده	از	آهنگ	ه و	اس

اعيــاد-	خالصــه	نمی	شــود.
ــامانی«	 ــی«	و	»بی	س ــانگر	»بی	الگوی ــکال	نش ــن	اش ــود	ای وج
مراســم	اعيــاد	اســت؛	یعنــی	چــون	بــرای	مراســم	اعيــاد،	حيثّيــت	
ــه	ای	 ــه	دنبال ــن	مراســم	ب ــی	لحــاظ	نشــده،	ای مســتقل	و	متفاوت
ــم	 ــات	مراس ــته	و	از	اختصاص ــل	گش ــاری	تبدي ــم	عزاد از	مراس
ــازی	 ــازی	و	قاعده	پرد ــت.	الگوس ــه	اس ــر	پذیرفت ــاری،	تأثي عزاد
ــت	و	شــخصّيت	 ــا،	حيثّي ــه	آنه ــد	ب ــاد	می	توان ــم	اعي ــرای	مراس ب

ــژه	ببخشــد. وی

1-3- قشری گری و عوام زدگی
ــری	)رضــوان	اهلل	 ــت	اهلل	مرتضــی	مطه ــهيد	آی ــتاد	ش ــی	اس زمان
تعالــی	عليه(	دــر	مقاله	»مشــکل	اساســی	دــر	ســازمان	روحانّيت«	
چنيــن	نگاشــته	بــود	کــه	روحانّيــت	شــيعه	بــا	وجــود	برخوردــاری	
از	امتيــازات	و	فضایــل	عالــی،	متأســفانه	بــه	دليــل	این	کــه	از	نظــر	
ــه	مردــم	وابســته	اســت	و	از	آنهــا	 ــه	صــورت	مســتقيم	ب ــی	ب مال
ــالت	 ــته	ها	و	تمای ــا	خواس ــته	ت ــور	گش ــد،	مجب ــزاق	می	کن ارت
کوته	نگرانــه	آنهــا	را	دنبــال	کنــد	و	بــه	ایــن	ســبب،	»عوام	زدــه«	

شــده	اســت.
ــان	 ــی	همچن ــّد	زیاد ــا	ح ــت«،	ت ــی	روحانّي ــکل	»عوام	زدگ مش
برجاماندــه،	بلکــه	افــزون	بــر	آن،	طبقــۀ	مّداحــان	و	بــه	طــور	کلّی،	
ــه	شــده	اند.	 مراســم	و	مناســبت	های	اســالمی	-	شــيعی،	عوام	زد
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	معن ــه	ای ــبت	ها	ب ــم	و	مناس ــی	مراس عوام	زدگ
ایــن	آیين	هــا	گرفتــار	»ســالیق	و	پســندهای	ســطحی	توده	هــا«	
گشــته	و	از	فلســفه	و	حکمــت	وجودــی	خویــش،	فاصلــه	گرفتنــد	
و	البتــه	ایــن	وضعّيــت،	اختصاصــی	به	مراســم	اســالمی	-	شــيعی	
ندــارد؛	هــر	پديدــه	ای	چنانچــه	در	ورطــۀ	فرهنــگ	»عامه	پســند«	
ــه	 ــده	و	ب ــب«	ش ــتحاله«	و	»تخری ــد،	»اس ــری«	فروبغلت و	»قش
جــای	اثرگــذاری،	بــه	مقولــه	ای	اثرپذیــر	و	دستمالی	شــده	تبديــل	

می	گردــد.
مراســم	اعياد	اســالمی	-	شــيعی،	در	حکم	وســيله	ای	بــرای	انتقال	

یافتــن	معــارف	و	حقایق	اهــل	بيــت	پيامبــر	اکرم)صــّل	اهلل	عليه	و	
ــه(	بــه	توده	هــای	مردــم	اســت	و	نــه	صرفــاً	عرصــه	ای	بــرای	 آل
ــی	 ــا	عوام	زدگ ــات«،	ام ــف«	و	»احساس ــن	»عواط ــی	یافت تجلّ
ــه	 ــد	و	ب ــه	یاب ــت	غلب ــر	عقالنّي ــاس	ب ــد	احس ــب	می	گرد موج
ایــن	واســطه،	»ارادــت	ورزی«	نســبت	بــه	اهــل	بيــت	جایگزیــن	

ــه	ایشــان	شــود. »معرفــت	ورزی«	نســبت	ب
بديهــی	اســت	کــه	»احســاس	مداری«	و	»عاطفه	زدگــی«،	
ــه«	 ــری«	و	»کم	مای ــيعی	را	»قش ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي مراس
ــر	 ــتاند.	د ــی«	را	از	آن	می	س ــی	و	معرفت ــق	عقل ــازد	و	»عم می	س
ایــن	حــال،	بــه	جــای	این	کــه	تــالش	شــود	تــا	»فضایــل	معنــوی	
و	کمــاالت	اخالقــی	و	انســانی«	اهــل	بيــت	بــه	توده	هــای	مردــم	
ــرت	 ــری«،	»قد ــال	ظاه ــی	و	جم ــر	»زیبای ــود،	ب ــانده	ش شناس
ــه	 ــان	تکي ــخصی«	و...	ایش ــبات	ش ــی«،	»مناس ــمی	و	بدن جس
می	شــود	و	نقــل	و	شــرح	آنهــا	بــه	هســته	مرکــزی	مراســم	اعيــاد	
تبديــل	می	گردــد.	از	ایــن	رو	بــود	کــه	رهبــر	معّظــم	انقــالب	زبــان	
ــه	مگــر	»چشــم	های	 ــد	ک ــح	کردن ــاد	گشــودند	و	تصری ــه	انتق ب
ــه	حضــرت	ابوالفضل	العباس)عليــه	 ــا	»قامــت	رشــيد«،	ب زیبــا«	ی
ــن	 ــاب،	ای ــاالت	آن	جن ــه	کم ــا	قلّ ــارد	و	ی الســالم(	اختصــاص	د
مقــوالت	اســت	کــه	تنهــا	بــر	ایــن	صفــات	و	خصایــص	تمرکــز	

می	شــود؟!
ــه	 ــبت	ب ــی«	نس ــن	»مداح ــت	یافت ــوب،	اصال ــن	چارچ ــر	همي د
»ســخنرانی«	نيــز	فهــم	و	معنــا	می	شــود؛	چراکــه	ســخنرانی	نماد	
اســتدالل	و	عقالنّيــت	اســت	و	مداحــی	نمــاد	احســاس	و	عاطفــه.	
اگــر	بــه	تابلوهــای	تبليغــات	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی	در	
ســطح	شــهر	نظــر	افکنيــم،	مشــاهده	می	کنيــم	کــه	اندــازة	قلــم	
نــام	»ســخنران«،	کوچکتــر	از	اندــازة	قلــم	نــام	»مّدــاح«	مراســم	
اســت.	ایــن	نــوع	تبليغــات،	نشــانگر	نوعــی	جهت	گيــری	و	ترجيح	
فرهنگــی	اســت؛	این	کــه	نقطــه	کانونــی	مراســم	اعيــاد،	»مّدــاح«	
ــه	 ــل	عالق ــه	دلي ــز	ب ــان	ني ــخنران«،	و	مخاطب ــه	»س ــت،	ن اس
بــه	فــالن	»مّدــاح«	اســت	کــه	بــه	شــرکت	دــر	مراســم	جــذب	

می	شــوند.
ایــن	نســبت،	باید	بــه	نفــع	ســخنرانی	تغييــر	کند.	بــه	تعبير	اســتاد	
شــهيد	آیــت	اهلل	مطهــری،	ایــن	طبقــه	روحانّيت	اســت	کــه	حامل	
عمدــه	فرهنــگ	و	تفّکــر	اصيــل	اســالمی	اســت	و	هيــچ	طبقــۀ	
ديگــری	-	چــه	روشــنفکران	دينــی	و	چــه	مّداحــان-	نمی	تواننــد	
جایگزیــن	آن	شــوند	و	نقــش	خــاص	آن	را	بــر	عهدــه	بگيرنــد.	این	
تغييــر	ناخوشــایند	و	غيرمنطقــی	دــر	گروه	هــای	مرجــع	فرهنگــی	
مردــم،	دــر	بلندمّدت	بــه	دگرگونــی	دــر	ديــن	ورزی	و	دين	مداری	
ــد	 ــال	خواه ــه	دنب ــی	را	ب ــای	نامطلوب ــد	و	پيامده ــا	می	انجام آنه

داشــت.

1-4- فّحاشـی و اهانـت ورزی بـه مقّدسـات اهـل 
سـنّت

بدــون	شــک،	مــا	شــيعيان	عقایــد	خــود	را	حــق	محــض	و	مطلــق	
ــالم(	و	 ــم	الس ــه	اطهار)عليه ــت	ائم ــی	از	حقانّي ــم	و	اندک می	داني
ــه	اســالمی	 ــر	جامع ــت	ب ــه	امام ــن	آن	حضــرات	ب منصــوب	بود
ــب	 ــت	از	جان ــدن	خالف ــب	ش ــال	و	غص ــد	متع ــوی	خداون از	س
ســه	خليفــه	نخســت،	عقــب	نمی	نشــينيم؛	چراکــه	ایــن	عقایــد،	
کامــاًل	مّتکــی	بــه	شــواهد	تاریخــی	متقــن	و	دالیل	نقلــی	و	عقلی	
ــم	اهــل	 ــزرگان	متقّد ــه	ای	کــه	حتــی	ب مســتحکم	اســت)به	گون

ــد(. ــد	بوده	ان ــا	معتق ــّنت	بدانه س
امــا	آنچــه	کــه	محــل	اشــکال	اســت	ایــن	اســت	کــه	اختالفــات	
ــن	و	 ــی	و	توهي ــت	مایۀ	هّتاک ــد	دس ــه	ای	نبای ــی	و	بينافرق عقيدت
ــه	 ــيعی،	ب ــاد	اســالمی	-	ش ــد	و	مراســم	اعي ــرار	گيرن فّحاشــی	ق
بســتری	بــرای	هجــوم	بــه	مقّدســات	اهــل	ســّنت	تبديــل	شــود.	
ــه	تنهــا	شــرایط	سياســی	-	اجتماعــی	امــروز	مســلمين،	بلکــه	 ن
حتــی	دــر	دــوره	امامــان	معصوم)عليهم	الســالم(	نيــز	چنيــن	بوده	
کــه	ایــن	قبيــل	رفتارهــا	و	مواجهه	هــا،	بــه	دليــل	این	کــه	جامعــه	
ــار	»نزاع	هــا	و	جنگ	هــای	فرقــه	ای«	می	کردــه	 اســالمی	را	گرفت
ــی	 ــی	درون ــه	فروپاش ــالم	را	ب ــی	اس ــی	و	بيرون ــمنان	قطع و	دش

ــوم	و	خــالف	 ــاًل	مذم ــاخته،	کام ــوار	می	س ــه	اســالمی	اميد جامع
منطــق	بودــه	اســت.	هيــچ	روایتــی	از	اهــل	بيــت	بــه	دســت	مــا	
نرســيده	کــه	مجــّوزی	بــرای	ایــن	اقدــام	انگاشــته	شــود.	فتــوای	
اخيــر	مقــام	معظــم	رهبــری	نيــز	دــر	بــاب	»حرمــت	توهيــن	بــه	
مقّدســات	اهــل	ســّنت«،	ریشــه	دــر	هميــن	نــوع	نــگاه	و	تلقــی	

داشــت.

ــه  ــذال ب ــری و ابت ــکنی، اباحه گ 1-5- رواج حدودش
عنــوان ایجــاد شــادی

ــه	 ــه	ک ــن	توجي ــا	ای ــود	ب ــوارد	مشــاهده	می	ش ــر	بســياری	از	م د
مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی	بایــد	آکندــه	از	شــادی	و	نشــاط	
ــند،	 ــته	باش ــی	داش ــت	و	گيرای ــان،	جذابّي ــرای	مخاطب ــه	و	ب بود
ــری«	 ــکنی«،	»اباحه	گ ــوی	»حدودش ــه	س ــم	ب ــوای	مراس محت
و	»ابتــذال«	ســوق	دادــه	می	شــود،	حــال	آن	کــه	شــادی،	
ــاد	 ــم	اعي ــوان	مراس ــارد	و	می	ت ــور	ند ــن	ام ــا	ای ــری	ب ــالزم	قه ت
ــاط	آفرینی	و	 ــن	نش ــر	عي ــه	د ــرد	ک ــزار	ک ــه	ای	برگ ــه	گون را	ب
ــارض	 ــز	تع ــا	احــکام	و	آموزه	هــای	اســالمی	ني مسّرت	بخشــی،	ب

ــند. ــته	باش نداش
اگرچــه	مراســم	اعيــاد	بایــد	حقيقتاً	بــا	شــادی	و	خوشــحالی	همراه	
ــه	ایــن	 ــرای	وصــول	ب ــوان	ب باشــند،	امــا	از	هــر	وســيله	ای	نمی	ت
ــيله	 ــف،	وس ــی	هد ــه	اصــل	اخالق ــاره	ب ــره	گرفت)اش ــف	به هد
را	توجيــه	نمی	کنــد(.	»موســيقی	های	غناآلــود«،	»آوازهــای	
ــذل«،	 ــی	ومبت ــوخی	های	غيراخالق ــوی«،	»ش ــز	و	له طرب	انگي
»اختــالط	زن	و	مــرد«،	»هجوگویــی	و	اباطيــل	بافــی«	و...	از	

جملــه	مصاديــق	متدــاول	ایــن	آســيب	هســتند.
ــی	 ــای	مذهب ــارج	از	هيأت	ه ــه	خ ــی	ک ــم	اعياد ــه	مراس مطالع
و	از	ســوی	دســتگاه	ها	و	نهادهــای	دولتی)حکومتــی(	برگــزار	
می	شــود،	نشــان	می	دهــد	کــه	آســيب	های	پيش	گفتــه	دــر	
ــا	 ــی	از	آنه ــای	مذهب ــز	و	هيأت	ه ــس	متمرک ــل	مجال ــن	قبي ای
مبــّری	هســتند.	بــه	ویــژه	موســيقی	هایی	کــه	دــر	ایــن	مجالــس	
ــی	اجــرا	می	شــود،	از	هــر	جهــت	مخدــوش	و	 ــه	اصطــالح	دين ب

ــی	اســت. ــای	مســلّم	فقه ــا	معياره ــارض	ب مع
بــا	این	حــال،	متأســفانه	رونــد	تحــّوالت	موســيقی	نشــان	می	دهد	
کــه	روزبــه	روز	دــر	امتدــاد	یــک	مســير	انحطاط	آميــز	و	قهقرایــی	
پيــش	می	رویــم	و	صــد	البتــه،	ذائقــه	فرهنگــی	توده	هــای	مردــم	
ــندتر	 ــر	و	سخيف	پس ــد،	مبتذل	ت ــن	رون ــا	همي ــب	ب ــز	متناس ني
می	شــود.	ایــن	قبيــل	مراســم،	نــه	تنهــا	هيچ	گونــه	ســنخّيتی	بــا	
فرهنــگ	اســالمی	ندــارد،	بلکه	غلبــه	معصيــت	و	منکرات	دــر	آن،	

ــد. ــق	می	کنن ــاد	را	محق ــی	متّض غایات

2- الگـوی مطلوب برگزاری مراسـِم اعیاد اسـالمی - 
شیعی

ــک	سلســله	اصــول	و	گزاره	هــای	 ــه	ی ــا	ب ــن	بخــش،	ابتد ــر	ای د
ــای	 ــاخت	و	مبن ــم	زیرس ــر	حک ــه	د ــم	ک ــاره	می	کني ــری	اش نظ
ــوب	 ــوی	مطل ــای	الگ ــص	و	ویژگی	ه ــد،	آن	گاه	خصای معرفتی	ان
برگــزاری	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی	را	دــر	قالــب	

دوگانه	هــای	مفهومــی	بيــان	و	تشــریح	می	نمایيــم.
2-1-	پيش	فرض	ها	و	مبانی	نظری

ــاد	اســالمی	 ــزاری	مراســم	اعي ــوب	برگ ــه	الگــوی	مطل آنچــه	ک
ــله	 ــک	سلس ــر	ی ــی	ب ــرم	مّتک ــود،	الج ــه	می	ش ــيعی	خواند -	ش
ــا،	 ــوب	آنه ــر	چارچ ــت	و	د ــری	اس ــی	نظ ــا	و	مبان پيش	فرض	ه
معنادــار	و	موّجــه	بــه	نظــر	می	رســد.	بنابرایــن،	اتقــان	و	اســتحکام	
ایــن	پيش	فرض	هــا	و	مبانــی	نظــری،	فراهم	آورندــۀ	قــّوت	و	

انســجام	الگویــی	اســت	کــه	دــر	بخــش	بعدــی	خواهــد	آمــد.

2-1-1- مشروعیِّت شادی و مسّرت
ایــن	تلّقــی	ناصــواب	و	غيرواقعــی	دــر	الیه	هــای	ذهنّيــت	جمعــی	
ــاری«	 ــان	»عزاد ــی،	خواه ــگ	دين ــه	فرهن ــه	ک ــوب	کرد رس
و	»غم	آلودگــی«	اســت	و	»شــادی«	و	»مســّرت«	را	تأیيــد	
نمی	کنــد.	انســان	مؤمــن	و	مّتقــی،	انســانی	اســت	کــه	»عبــوس«	
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شـــت ا د د یا

و	»گرفتــه«	باشــد	و	دــر	ظاهــر	و	باطنــش،	»حــزن«	و	»اندــوه«	
ــد. ــوج	بزن م

ــادی	و	 ــه	ش ــد	ک ــّور	می	کنن ــياری	تص ــه،	بس ــور	خالص ــه	ط ب
ــالمی،	 ــگ	اس ــا	فرهن ــت	و	ب ــروعّيت«	اس ــد	مش ــّرت،		»فاق مس
ــگ	اســالمی،	 ــارة	فرهن ــه	درب ــر	کســانی	ک ــارد.	ب ــت«	د »ضّدي
مطالعــه	و	تحقيــق	کرده	انــد،	کامــاًل	روشــن	اســت	کــه	آموزه	هــا	
و	معــارف	اســالمی،	نــه	تنهــا	بــه	طــرد	و	تقبيــح	بهجت	و	مســّرت	
نمی	پردــازد،	بلکــه	آن	را	امــری	ارزشــی	و	مطلــوب	می	انــگارد؛	تــا	
آنجــا	کــه	دــر	روایــات	اســالمی،	بابــی	بــا	عنــوان	»ادخال	ســرور	
فــی	قلــب	مؤمــن«	وجــود	دــارد	و	بــرای	ایــن	فعل	نيــز،	ثــواب	در	

نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
همچنيــن	از	اوصــاف	بهشــت	آن	اســت	کــه	مؤمنــان	دــر	آن،	دــر	
شــادی	و	خشــنودی	بــه	ســر	می	برنــد	و	هيــچ	گاه،	محــزون	
و	اندوهگيــن	نمی	شــوند.	بنابرایــن،	دــر	اصــل	ممدوحّيــت	و	
ــارد.	 ــود	ند ــد	وج ــن	تردي ــادی،	کوچکتری ــرح	و	ش ــروعّيت	ف مش
البتــه	دــر	عيــن	حــال،	اســالم	حزن	هایــی	کــه	متعلَّــق	آنهــا	امــور	
ــان	 ــانه	ایم ــتاید	و	آن	را	نش ــز	می	س ــد	را	ني ــروی	و	معنوی	ان اخ
ــون	 ــّرت«،	همچ ــزن«	و	»مس ــمارد.	»ح ــان	می	ش ــی	انس حقيق
ــد	 ــا	تأیي ــه	اســالم	ب ــتند	ک ــی	هس ــاء«،	مقوالت ــوف«	و	»رج »خ
یکــی،	ديگــری	را	نفــی	نمی	کنــد،	بلکــه	هــر	یــک	را	دــر	جــای	

ــد. ــی	می	دان ــه	منطق ــود،	موّج خ

2-1-2- تقیّد ادخاِل سرور به احکام شرعی
ــد،	 ــت	می	یاب ــألۀ	اول،	موضوعّي ــس	از	مس ــه	پ ــوم	ک ــألۀ	د مس
»نحــوة	ادخــال	ســرور	دــر	قلــوب	مؤمنيــن«	اســت؛	یعنــی	این	که	
ــادی	 ــا	ش ــرد؟	آی ــرور	ک ــاد	و	مس ــن	را	ش ــد	مؤمني ــه«	بای »چگون
کردــن	مؤمــن	بــه	عنــوان	یــک	هدــف	مقّدــس،	مجــوزی	بــرای	
ــر	 ــا	د ــود؟	آی ــيله	»ای	می	ش ــازوکار«	و	»وس ــر	»س ــتفاده	از	ه اس

ــد؟ ــه	می	کن ــيله«	را	توجي ــف«،	»وس ــا،	»هد این	ج
همچــون	بســياری	از	مــوارد	ديگــر،	فرهنــگ	اســالمی	دــر	این	جا	
ــه،	از	 ــخن	گفت ــا«	س ــارة	»ارزش	ه ــه	درب ــر	این	ک ــالوه	ب ــز	ع ني
ــر	 ــت.	ب ــه	اس ــت	نورزید ــا«	غفل ــارة	»روش	ه ــم	درب ــور	حک صد
اســاس	فرهنــگ	اســالمی،	مــا	نمی	توانيــم	از	روش	هــای	
ــی	 ــای	دين ــه	ارزش	ه ــرای	وصــول	ب ــذل	ب مفســده	برانگيز	و	مبت
اســتفاده	کنيــم.	بنابرایــن،	شــاد	کردــن	مؤمــن	بــه	شــرطی	واجــد	
ــّد	 ــازوکارهای	ض ــا	و	س ــر	آن	از	روش	ه ــه	د ــت	ک ــت	اس مطلوبّي
ــه،	مرحــوم	 ــه	باشــيم.	شــاعر	حيکــم	و	فرزان ــره	نگرفت ــی	به دين

ــروده	اســت: ــن	س ــی	چني محمدرضــا	آغاس
گفــت	پيغمبــر	کــه	إدخــال	ســرور/	فــی	قلــوب	المؤمنيــن	امــا	بــه	

نــور

نور	یعنی	انتشار	روشنی/	تا	بساط	ظلم	را	بر	هم	زنی
حاصــل	ســخن	این	کــه،	بــر	پایــۀ	آن	کــه	ديگــران	را	بــه	
ــرور	 ــرعی«	و	»س ــرور	ش ــازیم،	»س ــرور	س ــی	مس ــه	طریق چ

غيرشــرعی«	خواهيــم	داشــت.

ــة  ــه ذائق ــّرت ب ــق مس ــتگِی متعلَّ 2-1-3- وابس
ــب ــِی مخاط فرهنگ

این	کــه	انســان	ها	از	چــه	موضوعاتــی	مســرور	یــا	محــزون	
ــی	معنــوی	آنهاســت؛	 ــه	اندــازة	رشــد	و	تعال می	شــوند،	وابســته	ب
برخــی	را	امــور	دنيــوی	و	نعمــات	ماّدــی،	بســيار	مســرور	می	ســازد	
تــا	آن	حــد	کــه	گاهــی	سرمســت	و	فریفتــه	می	شــوند،	امــا	برخــی	
ــی	و	 ــور	حقيق ــد،	ام ــل	را	پيموده	ان ــی	از	تکام ــه	مراحل ــر	ک ديگ
ــر	 ــد	د ــت	خداون ــه	عباد ــد،	چنان	ک ــادی	می	بخش ــوی	ش معن
ــر	و	 ــه	وصف	ناپذی ــد	ک ــاد	می	کن ــاطی	ایج ــراوت	و	نش ــان	ط آن

ــت. ــی	اس مثال	زدن
ــرای	برخــی	 ــرا	ب ــه	چ ــت	ک ــوان	نتيجــه	گرف ــه		می	ت ــن	گفت از	ای
ــه	 ــت؛	ب ــته	کننده	اس ــالل	آور	و	خس ــی،	م ــوالت	دين ــراد،	مق از	اف
گونــه	ای	کــه	چنانچــه	بخواهيــم	یــک	آمــوزة	دينــی	را	بــه	آنهــا	
ــر	انبوهــی	از	پيرایه	هــا	و	لّفافه	هــای	 ــد	آن	را	د ــم،	بای منتقــل	کني
بــه	ظاهــر	جــّذاب	و	دلپذیــر	بگنجانيــم	تــا	شــاید	بــه	ذائقۀ	ایشــان	
خــوش	آیــد	و	پــس	زدــه	نشــود.	از	امــام	صادق)عليه	الســالم(	نقل	

گرديدــه	کــه	فرمودنــد:	»حديــث	مــا،	دل	هــا	را	زندــه	می	ســازد«.
	نقــص	و	کــژی	از	ذائقــۀ	فرهنگــی	طبقاتــی	از	مردــم	اســت	کــه	
ــوی،	سياســت	گذاری	های	فرهنگــی	 ــد	معن ــم	رش ــل	عد ــه	دلي ب
نســنجيده	و	ناکارآمــد،	اختــالط	فرهنگــی	بــا	جوامــع	غربــی	و...،	
زمينــۀ	پذیــرش	حقيقــت	و	تعلـّـق	خاطــر	بــه	آن	را	در	خــود	ميرانده	
و	بــه	ســرگرمی	ها	و	مشــغله	های	ماّده	محــور	و	غيرمفيــد	

گرایيده	انــد.
بــه	ایــن	ترتيــب،	اگــر	ذائقــۀ	فرهنگــی	توده	هــای	مردــم	اصــالح	
ــد،	لطماتــی	دــر	 نگردــد	و	ســمت	و	ســوی	معنــوی	و	دينــی	نياب
ــد	 ــاد	اســالمی	-	شــيعی	خواهن ــۀ	مســّرت	زایی	مراســم	اعي زمين
داشــت	و	یــا	رویه	هایــی	را	بــه	تدریــج	برقــرار	خواهــد	کــرد	کــه	بــا	

ــارض	خواهــد	داشــت. آموزه	هــا	و	احــکام	اســالمی	تع
مــا	پذیرفتيــم	کــه	نمی	توانيــم	به	هــر	بهایــی	و	بــه	هر	وســيله	ای،	
مســّرت	دــر	مخاطــب	ایجــاد	کنيــم	و	همچنيــن	دانســتيم	ذائقــۀ	
فرهنگــی	مخاطــب	ایرانــی	امروزیــن،	دگرگــون	گشــته	و	از	قواعد	
و	اصــول	اســالمی	فاصلــه	گرفتــه؛	بــه	ایــن	معنــی	کــه	آن	حــّد	از	
مســّرت	ایجــاد	شــده	دــر	مراســم	اعيــاد	را،	اساســاً	مســّرت	قلمداد	
نمی	کنــد.	امــا	بديهــی	اســت	کــه	مــا	مجــاز	بــه	عدــول	از	گــزاره	و	

واقعيــت	اول	نيســتيم،	بلکــه	بایــد	چــاره	ای	بــرای	گــزاره	و	واقعيت	
بينديشيم. دوم	

2-1-4- فضیلِت معرفت افزایی بر مسّرت زایی
اگرچــه	ایــن	تحقيــق	دــر	پــی	عرضــۀ	الگــوی	مطلــوب	برگــزاری	
ــّور	 ــد	تص ــا	نبای ــت،	ام ــيعی	اس ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي مراس
کــرد	کــه	دــر	این	جــا،	مســألۀ	عمدــه	و	اصلــی	عبــارت	اســت	از	
چگونگــی	ایجــاد	شــادی	و	ســرور	دــر	ایــن	مراســم.	نه	در	مراســم	
ــاد،	 ــه	دــر	مراســم	اعي ــت	دــارد	و	ن عزادــاری،	غــم	و	اندــوه	اصال
مســّرت	و	نشــاط؛	بلکــه	همــۀ	ایــن	حــاالت	و	اوصــاف،	دــر	حکــم	
مقّدمــه	و	وســيله	ای	بــرای	تحصيــل	معرفــت	عميــق	نســبت	بــه	
انديشــه	و	مقامــات	معنــوی	اهــل	بيت)عليهــم	الســالم(	اســت	و	از	

ــد. ــت	ندارن ــت	و	اصال ــن	رو،	مســتقاًل،	موضوعّي ای
ــالمی	-	 ــاد	اس ــم	اعي ــزاری	مراس ــوب	برگ ــوی	مطل ــون	الگ چ
شــيعی،	بایــد	جامــع	و	دربردارندــۀ	همــۀ	غایــات	ایــن	آیين	باشــد،	
و	غایــات	ایــن	آیيــن،	منحصــر	دــر	مســّرت	زایی	نيســت.	بنابراین،	
ــر	 ــرع	ب ــر،	ف ــأله	های	ديگ ــا	و	مس ــۀ	دغدغه	ه ــه	هم ــت	ک پنداش
ــه	بيــان	ديگــر،	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	 مســّرت	زایی	اســت.	ب
ــد	کــه	تنهــا	 شــيعی	دــارای	کاســتی	ها	و	سســتی	های	گوناگون	ان
یکــی	از	آنهــا،	مســّرت	زایی	اندک	شــان	اســت.	بــه	ایــن	ترتيــب،	
ــه	 ــر	ب ــود	و	ناظ ــه	می	ش ــه	آل	خواند ــوب	و	اید ــه	مطل ــی	ک الگوی
رفــع	کردــن	ایــن	آفت	هــا	و	نقایــص	اســت،	نبایــد	تنهــا	بــه	نحوة	
ایجــاد	و	توليد	مســّرت	دــر	مراســم	اعياد	معطــوف	باشــد	و	از	ديگر	

اضــالع	و	ابعــاد	بحــث،	غفلــت	بــورزد.

2-2- خصایــص الگــوی مطلــوِب برگــزاری مراســِم 
اعیــاد اســالمی - شــیعی

2-2-1- توزیع متوازِن »ارادت« و »عقالنیّت« 
دــر	اســالم	شــيعی،	هــر	دــو	عنصــر	محّبــت	و	موّدــت	عميــق	از	
ــر،	 ــوی	ديگ ــتحکم	از	س ــق	مس ــت	و	منط ــو،	و	عقالنّي ــک	س ی
برجســته	اند	و	هرگــز	چنيــن	نيســت	کــه	یکــی	بــه	نفــع	ديگــری،	
ــم	 ــوب	مراس ــوی	مطل ــبب،	الگ ــن	س ــه	ای ــود.	ب ــرد	ش ــی	و	ط نف
اعيــاد	آن	اســت	کــه	ایــن	دــو	عنصــر	را	دــر	مخاطــب،	تقویــت	و	
تثبيــت	کنــد.	دــر	واقــع،	ایــن	دــو	عنصــر،	مکمــل	یکديگرنــد؛	به	
گونــه	ای	کــه	دــر	کنــار	یکديگــر،	اســالم	شــيعی	را	از	یــک	مکتب	
خشــک	و	ســنگين	فلســفی	یــا	یــک	گرایــش	باطنــی	و	احساســی	
محــض	دــور	می	ســازد	و	بــه	آن	صفــت	چندســویگی	و	جامعّيــت	

می	بخشــد.
ــۀ	 ــرای	تخلي ــی	ب ــاد،	محمل ــه	مراســم	اعي ــرد	ک ــد	تصــّور	ک نبای
هيجانــات	و	احساســات	لحظــه	ای	دــر	قالب	هــای	دينــی	اســت	و	
واجــد	بُعــد	و	جنبــۀ	ديگــری	نيســت.	آنچــه	مهم	اســت	این	اســت	
ــت	عاطفــی	و	 ــاری	از	هوی ــن	برخورد ــر	عي ــاد	د کــه	مراســم	اعي
معنــوی،	نظام	فکــری	و	معرفتــی	مخاطــب	را	صيقل	دادــه	و	غنی	
ســازد.	دــر	روایــات	اســالمی	آمدــه	اســت	کــه	ارزش	یک	ســاعت	
ــاد	ســال	 ــی	حيــات،	از	هفت تفکــر	دــر	مســأله	های	حقيقــی	و	عال
عبادــت	بيشــتر	اســت.	ایــن	نــوع	نــگاه،	نشــانگر	منزلــت	ایمــان	

آگاهانــه	و	تعييــن	محّققانــه	دــر	اســالم	اســت.

2-2-2- قرینه سازی و روزآمدسازِی تاریخی
ــر	 ــا	د ــور	آنه ــت،	حض ــل	بي ــی	اه ــم	زندگان ــاد	مه ــی	از	ابع یک
عرصه	هــای	سياســی	و	اجتماعــی	اســت؛	زیــرا	اهــل	بيــت	
همچــون	عارفــان	و	زاهدانــی	گوشه	نشــين	و	منــزوی	نبودنــد	کــه	
تنهــا	بــه	عبادــت	و	معنوّیــت	فردــی	مشــغول	بودــه	و	اجتماعــات	
مســلمين	را	بــه	حــال	خــود	رهــا	کردــه	باشــند.	حتــی	بایــد	گفت،	
هميــن	جنبــه	از	زندگانــی	آنهــا،	موجبــات	شهادت	شــان	را	فراهــم	
ــی	و	 ــف	سياس ــواران	از	تکالي ــن	بزگ ــر	ای ــا	اگ ــا	بس ــاخت	و	چ س
اجتماعــی	دينــی	خــود	غفلــت	می	ورزیدنــد،	صف	بندــی	و	

ــر	آنهــا	شــکل	نمی	گرفــت. معارضــه	دــر	براب
ــت،	 ــل	بي ــی	اه ــی	و	اجتماع ــگری	سياس ــن	کنش ــون	ای پيرام
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تاریــخ	حيــات	سياســی	و	اجتماعــی	آنهــا	پديــد	آمدــه	کــه	بســيار	
ــياری	از	 ــه	بس ــی	ک ــه	صورت ــت؛	ب ــوز	اس ــوز	و	عبرت	آم درس	آم
گره	هــای	ذهنــی	و	معرفتــی	مخاطــب	معاصــر	را	می	تــوان	
ــت،	 ــل	بي ــات	اه ــای	تاریخــی	از	حي ــن	بخش	ه ــی	ای ــا	بازخوان ب
حــل	نمــود.	عــالوه	بــر	ایــن،	تجربــۀ	عملــی	و	عينــی	کنشــگری	
سياســی	و	اجتماعــی	ایشــان،	قابــل	اقتبــاس	و	الگوگيــری	بــرای	

ــی	ماســت. ــۀ	کنون جامع
دــر	ایــن	چارچــوب،	دــر	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی،	بایــد	
شــخصيت		و	منطــق	رفتــار	سياســی	و	اجتماعــی	حضــرات	
معصوميــن	بــه	مخاطــب	منتقــل	شــود	و	آن	گاه،	درس	هــا	و	
ــا	شــيرین،	تحليــل	 ــخ	ی عبرت	هــای	آن	تجربه	هــای	تاریخــی	تل
و	تفســير	شــود	تــا	او	مخاطــب	فوایــد	و	ثمرات	عملــی	را	دــر	قالب	

ــد. ــه	کار	ببن ــرد	و	ب ــاری	برگي ــای	رفت الگوه
ــاره،	دــو	ســخنرانی	ای	 ــال	موفــق	و	اثربخــش	دــر	این	ب یــک	مث
ــا	موضــوع	 اســت	کــه	مقــام	معظــم	رهبــری	دــر	دهــه	هفتــاد	ب
»عبرت	هــای	عاشــورا«	ایــراد	کردنــد.	ایشــان	دــر	نيمــۀ	نخســت	
دهــۀ	هفتــاد	احســاس	کردند	کــه	فضای	عمومــی	جامعه	دــر	حال	
ــری	 ــی	و	ماّدی	گ ــی	و	رفاه	طلب ــوی	دنياطلب ــه	س ــن	ب ــوق	یافت س
اســت	و	بــه	ایــن	واســطه،	ارزش	هــای	اصيــل	اســالمی	همچــون	
ــه	 ــن	و	ب ــگ	باخت ــر	حــال	رن ــار	د ــی	و	ایث ــی،	زهدطلب آخرت	گرای

حاشــيه	راندــه	شــدن	هســتند.
ــا	عرضــۀ	خوانشــی	 ــا	ب ــرد	ت ــالش	ک ــن	ســبب،	ایشــان	ت ــه	ای ب
تاریخــی	از	رویدادهــای	جامعــه	پســاپيامبر	تــا	واقعــه	عاشــورا	دــر	
ســال	۶1	هجــری	قمــری	نشــان	دهد	کــه	ایــن	تحوالت	ارزشــی	
و	فرهنگــی	تدریجــی،	مولـّـد	و	منشــأ	حقيقــی	واقعــۀ	تلــخ	کربــال	
بودنــد	و	چنانچــه	جامعــه	معاصــر	مــا	نيــز	دــر	هميــن	مســير	قرار	

بگيــرد،	رو	بــه	زوال	و	قهقــرا	خواهــد	نهــاد.
ــۀ	 ــاب	»حماس ــر	کت ــز	د ــری	ني ــت	اهلل	مطه ــهيد	آی ــتاد	ش اس
ــد	کــه	شــيعۀ	 ــه	اصــرار	ورزیده	ان ــن	نکت ــر	ای ــا	ب حســينی«،	باره
معاصــر	می	بایــد	از	تجربه	هــای	تاریخــی	حيــات	سياســی	و	
اجتماعــی	اهل	بيــت،	درس	بيامــوزد	و	ایــن	درس	ها	را	دــر	زندگی	
روزمــرة	خــود	بــه	کار	بگيــرد؛	چنانکــه	می	گفتنــد	مــا	بایــد	شــمر	
ــم	 ــاکاری	و	ظل ــه	جف ــان	را	بشناســيم	و	نســبت	ب ــد	امروزم و	یزی
ــن	تجربه	هــای	تاریخــی،	 ــه	ای ــم.	البت آنهــا	واکنــش	نشــان	بدهي
ــا	مراســم	ســوگواری	نيســتند،	بلکــه	 ــخ	و	متناســب	ب همــواره	تل
ــارد	 ــرح	زا	و	نشــاط	بخش	د ــای	ف ــا	داللت	ه ــوارد،	ی ــاره	ای	از	م پ
و	یــا	دســت	کم،	صرفــاً	از	حکمــت	و	تعّمــق	اهــل	بيــت	حکایــت	

می	کنــد.
دــر	مجمــوع،	عبــور	از	احــوال	شــخصّيۀ	اهــل	بيــت	و	تــالش	دــر	
جهــت	قرینه	ســازی	و	روزآمدســازی	تاریخــی	موجــب	می	گردــد	
کــه	مخاطــب	بــه	خوبــی	دریابــد	صف	بندی	هــای	حــق	و	باطــل	
ــف	و	مســئوليتی	 ــه	تکلي ــروز	چــه	هســتند	و	او	چ ــۀ	ام ــر	جامع د

برعهدــه	دارد.

2-2-3- اعتبار و صّحت نقل های تاریخی
ــتند	 ــد	مس ــا	بای ــيعی،	گفتاره ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي ــر	مراس د
ــع	معتبــر	باشــند؛	زیــرا	شــایع	شــدن	ســخنان	سســت	و	 ــه	مناب ب
ــا	 ــا	چالش	ه ــا	را	ب ــب	و	آنه ــان	را	تخری ــت	مخاطب ــف،	ذهنّي ضعي
ــد	انگاشــت	کــه	 ــرو	می	ســازد.	نبای و	کشــمکش	های	فکــری	روب
چــون	مخاطــب	مراســم	اعيــاد،	توده	هــای	مردــم	هســتند،	تيکــۀ	
بــر	نقل	هــا	و	منابــع	معتبــر	ضــرورت	ندــارد	و	هــر	گفتــۀ	بی	پایــه	
ــته	 ــی	شایس ــاخت.	حت ــرح	س ــوان	مط ــندی	را	می	ت و	ضعيف	الس
ــام	 ــد،	ن ــه	مراســم	را	برپامی	دارن ــی	ک اســت	ســخنرانان	و	مداحان
کتاب	هــا	و	مؤلّفــان	آنهــا	را	دــر	ایــن	قبيــل	جماعت	هــای	مردمــی	
بيــان	و	تکــرار	کننــد	تــا	فاصلــۀ	فرهنــگ	عمومــی	مــا	بــا	ميــراث	

معرفتــی	اســالم،	اندکــی	کاهــش	یابــد.

2-2-4- نّقادی و اصالح سبک زندگی و دین داری کنونی
اهــل	بيــت،	بهتریــن	و	عالی	تریــن	شــاخص	بــرای	ســنجش	و	
ــا	 ــد	و	شــأن	امامــت	آنه ــه	شــمار	می	آین ــاری	ب ــی	دين	د ارزیاب

نيــز	حکایــت	از	هميــن	امــر	دــارد.	بــر	مــا	شــيعيان	فرض	اســت	
کــه	طریقــۀ	دين	دــاری	خــود	را	بــر	ســّنت	و	ســيرة	آن	حضــرات	
عرضــه	کنيــم	تــا	کج	روی	هــا	و	کج	انديشــی	مان	آشــکار	
گردــد.	دــر	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی،	شایســته	اســت	
ــود	و	 ــه	نگریســته	ش ــاری	جامع ــی	و	رفت ــای	معرفت ــه	خالءه ب
دریافتــه	شــود	کــه	ایــن	دين	دــاری	رایــج،	دــر	کدــام	بخش	هــا	
بــا	روّیــۀ	اهــل	بيــت	مغایــرت	دــارد.	ســپس	با	رجــوع	بــه	قرآن	
ــخ	 ــا	پاس ــا	و	اخــالل	ه ــن	خالءه ــه	ای ــت،	ب ــل	بي ــم	و	اه کری
ــهادت	طلبی،	 ــار،	ش ــت،	ایث ــتيزی	و	مقاوم ــود.	ظلم	س ــه	ش گفت
زهدگرایــی	و	آخرت	انديشــی،	والیت	مدــاری،	حق	طلبــی	و...	
ــد	دــر	 ــج	فعــای	جامعــۀ	مــا	هســتند	کــه	می	بای ــه	حوای از	جمل

مراســم،	بــه	آنهــا	تأکيــد	شــود.
ــه	 ــرد	ک ــاس	ک ــری	احس ــت	اهلل	مطه ــهيد	آی ــتاد	ش ــی	اس زمان
فرهنــگ	و	تفکــر	متدــاول	دــر	جامعــه	از	فرهنــگ	و	تفّکــر	حقيقی	
اســالم،	فاصلــه	گرفتــه	اســت.	از	ایــن	رو،	پــروژة	»احيــای	تفکــر	
ــی	 ــی	آموزه	های ــل	دين ــت	و	تحلي ــش	گرف ــر	پي ــالمی«	را	د اس
ــش	 ــتور	کار	خوی ــر	دس ــد«	و...	را	د ــوکل«،	»زه ــون	»ت همچ
ــط	و	 ــه	را	از	تصــّورات	غل ــی	جامع ــگ	عموم ــا	فرهن ــاد	ت ــرار	د ق
تحریفــات	نــاروا،	پاالیــش	کنــد.	دــر	واقــع،	او	نقش	یــک	»مصلح	
ــر	 ــه،	د ــاز	زمان ــه	ني ــر	ب ــت	و	ناظ ــه	گرف ــر	عهد ــی«	را	ب اجتماع

ــت. ــخن	گف ــالمی	س ــبت	های	اس ــم	و	مناس مراس

2-2-5- تولید شعر و موسیقی آیینِی مسّرت زا
ــاد	اســالمی	-	شــيعی	از	 ــه	شــد،	مراســم	اعي ــان	کــه	گفت همچن
ــن	و	 ــاط	انگيزی	لح ــعار«	و	»نش ــی	اش ــا	و	ُپرمایگ ــاظ	»غن لح
ــر،	 ــه	یــک	هن ــه	مثاب ــر	اســت.	مداحــی	ب آهنــگ	مداحــی«،	فقي
ــر	لفــظ	و	 مرّکــب	از	ســه	جــزء	اســت:	شــعر)که	خــود	مشــتمل	ب
مضمــون	اســت(،	آهنگ)لحــن(	و	صدــا.	دــر	این	جــا،	دو	جزء	شــعر	
ــا	 ــتری	ب ــيار	بيش ــی	بس ــب	و	همخوان ــد	تناس ــگ	می	توانن و	آهن
اقتضائــات	مراســم	اعيــاد	داشــته	و	توليــد	شــادی	و	ســرور	بکننــد.
ــاب	 ــم	انتخ ــر	مراس ــرا	د ــرای	اج ــون	ب ــه	اکن ــی	ک آهنگ	های
و	 مبتــذل	 ترانه	هــای	 از	 اقتبــاس	 یــا	 اغلــب	 می	شــود،	
مفســده	برانگيز	هســتند	یــا	تفــاوت	چندانــی	بــا	مراســم	عزادــاری	
ندارنــد.	بــرای	رفــع	ایــن	نقــص	اساســی،	ضــرورت	دــارد	دــر	کنار	
شــاعران	آیينــی،	جمعــی	از	موســيقی	دانان	معتمــد	نيــز	دســت	به	
کار	شــده	و	بــه	خلــق	اصــوات	و	الحانــی	کــه	دــر	عيــن	ســازگاری	
بــا	شــأن	قدســی	و	معنــوی	ایــن	مراســم،	اقتضــای	مســّرت	زایی	

ــازند. ــه	س آن	را	برآورد
ــورت	 ــه	ص ــيعی،	ب ــالمی	-	ش ــاد	اس ــم	اعي ــه	مراس ــا	ک از	آن	ج
ــی	 ــز	توانای ــم	ني ــزار	می	شــوند	و	مرد مردمــی	و	خودجــوش	برگ
ســاماندهی	بــه	ایــن	امــر	را	ندارنــد،	مداخلــۀ	نهادهــای	فرهنگــی	
ــورت،	 ــن	ص ــر	ای ــد.	د ــا	باش ــد	و	گره	گش ــد	مفي ــی	می	توان و	دين
مراســم	جشــن	ها	و	اعيــاد،	هویــت	مســتقل	از	مراســم	عزادــاری	

ــود. ــه	می	ش ــز	افزود ــا	ني ــت	آنه ــر	جذابّي ــد	و	ب می	یابن

2-2-6- پرهیز از روضه خوانی و ذکر مصیبت
ســّنت	و	روّیــۀ	ناصــواب	روضه	خوانــی	و	ذکــر	مصيبــت	در	مراســم	
اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی	بایــد	متوقــف	شــود	و	اجــازه	داده	نشــود	
دــر	ایــن	مراســم،	ســخنران	یا	مدــاح،	فضــای	مراســم	را	به	ســوی	
ــم	 ــام	معظ ــه	مق ــود	این	ک ــا	وج ــد.	ب ــوق	بده ــه	س ــه	و	موی گری
رهبــری	بــه	ایــن	ســّنت	غلــط	اشــاره	کردــه	و	از	گنجاندــن	هــر	
عنصــری	دــر	مراســم	اعيــاد	کــه	بــه	مســّرت	و	شــادی	آن	لطمــه	
بزنــد	انتقــاد	نموده	انــد،	همچنــان	دــر	برخــی	محافــل	و	مجالــس	
ــت	 ــان،	»دس ــوای	ایش ــر	فت ــا	ب ــی	بن ــورد.	حت ــم	می	خ ــه	چش ب

زدن«	دــر	مراســم	اعيــاد	اشــکالی	ندارد.

2-2-7- پاسخگویی به شبهات و پرسش ها
دــر	دهــۀ	اخيــر،	فرقــۀ	ضالـّـه	وهابّيــت	بــا	تکيــه	بــر	قابليت	هــای	
ــی	را	 ــکاالت	مختلف ــبهات	و	اش ــود،	ش ــانه	ای	خ ــی	و	رس تبليغات
نســبت	بــه	مذهــب	تشــّيع	ســاخته	اســت	کــه	دــر	صــورت	عدــم	
واکنــش	مناســب	از	طــرف	نخبــگان	و	فرهيختــگان	حــوزه،	
اثرگــذار	خواهــد	بــود.	مراســم	اعيــاد	اســالمی	-	شــيعی	فرصــت	
ــل	شــبهات	و	 ــن	قبي ــرای	نقادــی	و	ابطــال	ای درخــور	توجهــی	ب

اشکال	تراشی	هاســت.

2-2-8- استفاده از ابزارهای تبلیغی متنّوع
امــروز	ديگــر	نبایــد	دــر	دوگانــۀ	ســخنرانی	-	مداحی	متوقف	شــد،	
ــاب،	 ــون	کت ــر	همچ ــّوع	ت ــی	متن ــای	تبليغ ــد	از	ابزاره ــه	بای بلک
ویژه	نامــه،	لــوح	فشــرده،	کليــپ	تصویــری	و...	نيــز	بهــره	گرفــت	
و	آنهــا	را	دــر	خدمــت	انتقــال	مفاهيــم	و	آموزه	هــای	دينــی	قــرار	
دــاد.	بــه	کارگيــری	روش	هــای	ترکيبــی	و	چنــد	الیــه،	بــر	دامنــۀ	
اثرگــذاری	مراســم	اعيــاد	می	افزایــد	و	ذائقه	هــای	نوشــدۀ	

ــازد. ــاع	می	س ــز	اقن ــن	را	ني ــان	امروزی مخاطب

2-2-9- خــودداری از گفتارهــای غلوآمیــز یــا 
لــود نت آ ها ا

هــم	مبالغــه	دــر	بيــان	شــخصيت	و	اوصــاف	اهــل	بيت)عليهــم	
الســالم(	و	هــم	توهيــن	بــه	چهره	هــا	و	مقّدســات	اهــل	
ــات	 ــر	روای ــتند.	د ــا	هس ــران	بار	و	خط ــی	خس ــنت،	رفتارهای س
ــه	اصطــالح	شــيعيانی	کــه	دــر	حــق	اهــل	بيــت،	 اســالمی،	ب
غلــو	می	کننــد	و	جنبه	هــای	الوهــی	بــرای	ایشــان	قائــل	
ــه	 ــد.	این	گون ــرار	گرفته	ان ــن	ق ــن	و	نفری ــورد	لع ــوند،	م می	ش
ــب	 ــرای	تخری ــی	ب ــت	مایۀ	خوب ــه	دس ــا،	ب ــم	و	آیين	ه مراس
ــای	 ــت	و	گروه	ه ــۀ	وهابّي ــۀ	ضالّ ــوی	فرق ــّيع	از	س ــب	تش مذه
ــّيع،	 ــب	تش ــت	مذه ــه	حّقانّي ــوند	و	ب ــل	می	ش ــری	تبدي تکفي

می	زننــد. جبران	ناپذیــری	 آســيب	
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شـــت ا د د یا

امــروز	ســالروز	تولــد	یکــی	از	تأثيرگذارتریــن	فيلســوفان	قــرون	
اخيــر	یعنی	لودویگ	ویتگنشــتاین	اســت.	او	در	بيســت	و	ششــم	
آوریــل	188۹دــر	ویــن	به	دنيــا	آمــد	و	در		بيســت	و	نهــم	آوریل	

ســال	1۹51	دــر	ســن	۶2	ســالگی		چشــم	از	دنيــا	فرو	بســت.
وقتــی	ســخن	از	زندگــی	و	شــخصيت	ویتگنشــتاین	بــه	ميــان	
مــی	آیــد،	همــگان	بــر	پيچيدگــی	و	ذو	ابعــاد	بودــن	شــخصيت	
ویتگنشــتاین	صحــه	مــی	گذارنــد	و	دــر	تحليــل	زندگــی	ایــن	
فيلســوف	تأثيرگــذار	بــا	احتيــاط	و	دقــت	ویــژه	ای	گام	بــر	مــی	
دارنــد.	کتــاب	هــا	و	مقــاالت	فراوانــی	دــر	بــاب	زندگــی،	آثــار	و	
آراء	فلســفی	ویتگنشــتاین	نوشــته	شــده	اســت	کــه	هــر	کدــام	
دــر	بــر	گيرندــه	بعدــی	از	ابعــاد	فلســفه	و	زندگــی	ویتگنشــتاین	
اســت.	بــه	نظــر	مــی	رســد	کثــرت	آراء		بيــش	از	آنکــه	دــر	بــاب	
فلســفه	ویتگنشــتاین	باشــد،	در	باب	شــخصيت	و	زندگــی	فردی	
اوســت.	بــه	عبــارت	ديگــر	نــگاه	بــه	ویتگنشــتاین	بــه	عنــوان	
فيلســوفی	کــه	دــر	درجــه	اول	انســان	اســت	و	ایــن	انســان	بــه	
مثابــه	ديگــر	آدميــان	واجــد		بيــم	هــا،	اميــد	هــا	و	دغدغــه	هایی	
ــه	 ــد	ب ــود	خداون ــکان	وج ــد	ام ــی	مانن ــه	های ــی	باشــد.	دغدغ م
عنــوان	دــاور	نهایــی،	نــوع	نــگاه	بــه	زندگــی	و	تحليــل	معنــای	
آن،	توجــه	بــه	ديگــری	اصيــل	و	همچنيــن	عنایــت	خــاص	بــه	
اخــالق	عملــی،	دغدغــه	هایــی	هســتند	کــه	ذهــن	و	زندگــی	او	

را		بــه	شــدت	تحــت	الشــعاع	خــود	قــرار	دادــه	انــد.
ویتگنشــتاین	کمابيــش	بــه	ماننــد	هــر	انســان	ديگــری	واجــد	
نقــاط	ضعــف	و	قــوت	شــخصيتی	اســت.	نقــاط	ضعفــی	ماننــد	
احســاس	تــرس	و	وحشــتی	آزار	دهندــه،	احســاس	افســردگی،	
ــختگير	و	 ــن،	س ــاس	بود ــی،	حس ــاالت	عصب ــی،	ح ــج	خلق ک
مشــکل	پســند	بودــن	از	جملــه	حاالتــی	هســتند	که	بــا	قطعيت	
مــی	تــوان	گفــت	دــر	ســر	تــا	ســر	زندگــی	ویتگنشــتاین	هــر	از	
ــه	 ــی	ک ــد.	حاالت ــی	کردن ــا	م ــور	پيد ــروز	و	ظه ــد	گاهــی	ب چن
ممکــن	اســت	کمتــر	کســی	تــوان	تحمــل	چنيــن	رفتارهایــی	
علــی	الخصــوص	کــج	خلقــی	و	حساســيت	منحصــر	بــه	فــرد	
ویتگنشــتاین	دــر	بــاب	مســائل	خــاص	را	داشــته	باشــد.	ديویــد	
پينســنت	دوســت	نزديــک	ویتگنشــتاین	دــر	جریان	ســفرش	با	
او	بــه	نــروژ	بــه	ایــن	حساســيت	و	بــد	خلقــی	اشــاراتی	داشــته	
اســت.	او	مــی	گویــد	:	»مــن	مــی	بایســت	خيلــی	مواظــب	مــی	
بودــم	و	حــاالت	عصبــی	و	بدخلقــی	ویتگنشــتاین	را	تحمل	می	
کردــم.	مــن	مــی	توانســتم	ایــن	بدخلقــی	را	دــر	کمبریــج	کــه	
خيلــی	همديگــر	را	نمــی	ديديــم	تحمــل	کنــم	امــا	هيــچ	وقــت	
نمــی	توانــم	دــرک	کنــم	کــه	ایــن	کار	دــر	زمــان	هایــی	مثــل	
ــد	مشــکل	 ــر	مــی	توان ــا	هــم	هســتيم	چقد ــی	ب االن	کــه	خيل
باشــد.«	پينســنت	همچنيــن	مــی	گویــد:	»تنهــا	زندگــی	کردن	
بــا	ویتگنشــتاین	بــا	ایــن	حــاالت	عصبــی	اش،	دــوران	مشــقت	
باری	اســت.	دــر	دوم	اکتبــر	وقتی	او	از	تعطيالت	برگشــت	قســم	
ــا	ویتگنشــتاین	بــه	مســافرت	 خــورد	کــه	ديگــر	هيــچ	وقــت	ب

ــی	رود.« نم
ــر	 ــوی	ديگ ــر	س ــم	د ــه	بگذری ــی	ک ــکات	منف ــن	ن ــا	از	ای ام
شــخصيت	ویتگنشــتاین	بــا	ابرمردــی	از	جنــس	اخــالق	روبــرو	
ــوان	گفــت	کــه	دلمشــغولی	هــای	 ــه	یقيــن	مــی	ت هســتيم.	ب
اخالقــی	و	تــالش	بــرای	بهتــر	شــدن،	سرتاســر	زندگــی	
ــد.	ویتگنشــتاین	 ــرار	دادــه	ان ویتگنشــتاین	را	تحــت	الشــعاع	ق
بــه	تمــام	معنــا	مــرد	اخــالق	اســت.	تکامــل	اخالقــی	و	روحــی	
همــواره	دغدغــه	جدــی	ویتگنشــتاین	دــر	زندگــی	بودــه	اســت.
بــه	نظــر	مــی	رســد	عنایــت	خــاص	ویتگنشــتاین	بــه	مســائل	
اخالقــی	کــه	بــر	تمــام	زندگيــش	ســایه	افکندــه	بــود،	از	همــان	
دــوران	نوجوانــی	ذهــن	فيلســوف	جــوان	را	بــه	خــود	مشــغول	
ــی	 ــر	زندگ ــأله	ای	د ــان	مس ــه	بي ــک	ب ــود.	ری	مان ــه	ب کرد
ویتگنشــتاین	مــی	پردــازد	کــه	نشــان	از	دغدغــه	جدــی	او	دــر	
ــت.	 ــی	اس ــن	نوجوان ــنين	پایي ــان	س ــات	از	هم ــاب	اخالقي ب
ــه	 ــه	بود ــق	مواج ــش	عمي ــن	چال ــا	ای ــتاین	ب ــراً	ویتگنش ظاه

اســت	کــه	آیــا	شــخص	تعهــد	مهمــی	بــرای	گفتــن	حقيقــت	
دــارد؟	بــه	عبــارت	ديگــر	چــرا	کســی	بایــد	حقيقــت	را	بگویــد	
اگــر	نفعــی	دــر	دــروغ	گفتن	باشــد؟	مانــک	مــی	گوید	دــر	حدود	
ســن	هشــت	یــا	نــه	ســالگی	او	دــر	یــک	راهــرو	بــرای	تفکــر	
دــر	ایــن	مــورد	ایســتاد.	هيــچ	پاســخ	رضایــت	بخشــی	نيافــت.	
بــا	همــه	اینهــا	او	بــه	ایــن	نتيجــه	رســيد	کــه	دــروغ	گفتــن	دــر	
چنيــن	شــرایطی	اشــکالی	ندــارد.	اساســاً	مســاله	ایــن	نبــود	کــه	
شــخص	دــر	همــه	مــوارد	حقيقــت	را	بگویــد	بلکــه	مســأله	ایــن	
بــود	که	آیــا	شــخص	تعهد	مهمــی	بــرای	گفتــن	حقيقت	دــارد؟	
ــار	کردــن	و	 ــر	حقيقــت	رفت ــرای	غي ــا	عليرغــم	فشــار	ب کــه	آی
یــا	فشــار	بــرای	گفتــن	غيــر	حقيقــت،	بایــد	حقيقــت	را	گفــت؟	
مانــک	معتقــد	اســت	ایــن	مســأله،	بازتــاب	ثبــت	اوليــن	موضوع	

ــود. ــرای	ویتگنشــتاین	ب فلســفی	ب
فــارغ	از	ایــن	تأمــالت	اخالقی	ویتگنشــتاین	در	دــوران	نوجوانی،	
بــه	نظر	مــی	رســد	یکــی	از	نــکات	مهــم	زندگــی	ویتگنشــتاین	
دــر	ســال	هــای	بعــد،	تعهــد	قابــل	تحســين	او	بــه	صداقــت	و	
راســتگویی	و	پرهيــز	از	وارونه	نشــان	دادن	حقيقت	اســت	و	شــاه	
بيــت	ایــن	تعهــد	را	نيــز	می	تــوان	دــر	ماجــرای	امتياز	پژوهشــی	
بنيــاد	راکفلــر	مشــاهده	کــرد	کــه	دــر	آن	مالکــوم	تــالش	مــی	
کنــد	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	نامناســب	مالــی	ویتگنشــتاین	دــر	
ــاز	پژوهشــی	 ــک	امتي ــرای	او	ی ــر	ب ــاد	راکفل ــر	از	بني ــر	عم اواخ
بگيــرد.	ویتگنشــتاین	از	پذیرفتــن	ایــن	امتيــاز	پژوهشــی	امتنــاع	
مــی	ورزد	مگــر	آنکــه	مديــران	ایــن	بنيــاد	همــه	چيــز	را	دــر	باب	
شــرایط	نامســاعد	جســمانی	او	به	علــت	بيمــاری	بداننــد	و	اینکه	
او	دــر	ایــن	اواخــر	قادــر	بــه	انجــام	کار	مفيدــی	نبودــه	اســت	و	
دــر	ســال	نتوانســته	اســت	بيــش	از	شــش	یــا	هفــت	مــاه	را	بــه	
خوبــی	کار	کنــد.	ویتگنشــتاین	قاطعانــه	بــه	مالکــوم	مــی	گویــد	
کــه	پذیــرش	ایــن	امتيــاز	تحــت	هر	دليــل	غلطــی	غيــر	ممکن	
اســت	و	تــو	شــاید	ناخواســته	و	دــر	کمال	خوشــبينی	مــرا	معرفی	
کردــه	ای.	بــه	نظــر	مــی	رســد	اهميــت	ایــن	تعهــد	بــه	حقيقت	
زمانــی	بيشــتر	معلــوم	مــی	شــود		کــه	هــر	یــک	از	مــا	خــود	را	
دــر	جایگاهی	قــرار	دهيــم	که	ویتگنشــتاین	دــر	آن	بوده	اســت.	
کهولــت	ســن،	بيمــاری	ســرطان	و	نيــاز	بــه	پــول.	این	دــر	حالی	
اســت	کــه	او	پــس	از	جنــگ	جهانــی	اول	تمــام	ثــروت	سرشــار	
خــود	را	بخشــيد	و	اصــرار	اطرافيــان	او	نيــز	بــرای	باقی	گذاشــتن	
بخشــی	از	ثروتــش	مثمــر	ثمــر	واقــع	نشــد	و	بــه	تعبيــر	مســئول	

دفترخانــه	ای	کــه	ویتگنشــتاین	دــر	آنجا	ثروتــش	را	بخشــيد،	او	
خودکشــی	مالــی	کــرد	و	از	آن	پــس	روی	به	ســاده	زیســتی	آورد	
تــا	شــخصيت	راز	آلــود	ویتگنشــتاین	بيــش	از	پيــش	معماگونــه	
باشــد.	باغبانــی	و	زندگــی	دــر	روســتا	بخاطــر	شــغل	معلمــی	از	

مظاهــر	ایــن	ســاده	زیســتی	هســتند.
ــد	 ــی	و	تأکي ــود	انتقاد ــراف،	خ ــد	اعت ــی	مانن ــه	های ــی	مؤلف وقت
بــر	اصــالح	و	زیســت	اخالقــی	را	دــر	زندگــی	ویتگنشــتاین	کنار	
هم	قــرار	مــی	دهيم	مــی	توانيم	دــرک	کنيم	کــه	او	در	سرتاســر	
زندگيــش	بــا	جدالــی	ســخت	روبــرو	بودــه	اســت.	جدــال	ميــان	
خــوب	و	خــوب	تــر	بودــن.	دــر	حقيقــت	ویتگنشــتاین	عطــش	
ــه	 ــی	داشــت،	عطشــی	ک ــال	اخالق ــه	کم ــری	ب ســيری	ناپذی
باعث	شــده	بــود	تا	لحظــات	زیادــی	را	دــر	زندگی	ویتگنشــتاین	
ــن	 ــت.	ای ــه	اس ــتن	بود ــرزنش	خویش ــغول	س ــه	مش ــم	ک بيابي
خــود	انتقادــی	دــر	زندگــی	ویتگنشــتاین	آنقدــر	زیاد	بوده	اســت	
کــه	واکنــش	منفــی	فانيــا	پاســکال	معلــم	زبــان	روســی	اش	را	
ــد:	 ــی	گوی ــه	ویتگنشــتاین	م ــه	ب ــی	ک ــه	اســت،	زمان برانگيخت
ــی	 ــل	و	ب ــد	کام ــی	خواهي ــر	م ــده	اســت؟	مگ ــه	ش ــما	را	چ ش
عيــب	و	نقــص	باشــيد؟	ویتگنشــتاین	جــواب	حيــرت	آوری	دــاد:	

البتــه	کــه	مــی	خواهــم	کامــل	باشــم.
ــتای	 ــرای	ویتگنش ــری	ب ــه	قد ــی	ب ــل	اخالق ــالح	و	تکام اص
اهميــت	دارد	کــه	در	جنگ	جهانــی	اول	داوطلبانه	دــر	خط	مقدم	
جبهــه	حضــور	یافــت	بــه	ایــن	اميــد	کــه	شــرایط	ســخت	جنگ	
و	مواجهــه	مســتقيم	بــا	مــرگ		بتوانــد	دــر	او	تغييــری	شــگرف	
ایجــاد	کنــد	و	انســان	شــریفی	شــود.	اوهميشــه	ایــن	دغدغــه	را	
بــا	خــود	داشــت	کــه	آیــا	انســان	شــریفی	خواهــد	شــد؟	و	اگــر	
آری	ایــن	کار	را	چگونــه	بایــد	انجــام	دهــد.	ویتگنشــتاین	در	این	
دــوره	تحــت	تأثيــر	فضــای	نبــرد	و	مواجهــه	بــا	مــرگ	و	خوانش	
اناجيــل	تولســتوی	و	آثــار	داستایفســکی	نــگاه	جديدــی	بــه	دين	
ــد	از	 ــد	بع ــر	چن ــه	ه ــی	ک ــرد.	نگاه ــا	ک ــی	پيد ــای	زندگ و	معن
جنــگ	رو	بــه	ضعــف	نهــاد	امــا	تأثيراتــش	بــر	ویتگنشــتاین	تــا	

آخــر	عمــر	باقــی	مانــد.		
ــرای	 ــد	گفــت	جهــد	و	پشــتکار		ویتگنشــتاین	ب ــر	آخــر	بای و	د
ــازی	 ــه	س ــرای	پياد ــالش	ب ــب	آن	ت ــی	و	متعاق ــل	اخالق تکام
اخــالق	عملــی	مــی	توانــد	راهگشــای	خوبــی	بــرای	هر	یــک	از	
مــا	دــر	جهــت		زیســت	اخالقــی	و	ميــل	بــه	بهتر	شــدن		باشــد.
*دانش	آموخته	فلسفه	تطبيقی

یادداشت هوشیار نادرپور*؛

خود انتقادی ویتگنشتاین/ فیلسوف رازآلود
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شـــت ا د د یا

حجت االسالم محسن رضوانی استاد مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( در یادداشتی که در مورد موضوع 
سیاست نوشته است، برخالف تصور و عقیده رایج، موضوع 

سیاست را نه قدرت، بلکه تربیت دانسته است.
این یادداشت را با هم می خوانیم؛

تربیت موضوع سیاست
ــت	 ــوع	سياس ــه	موض ــت	ک ــر	آن	اس ــج	ب ــور	رای ــروزه	تص ام
ــی	 ــر	انديشــه	سياس ــه	د ــه	ریش ــن	تصــور	ک »قدرت«اســت.	ای
غــرب	مدــرن	دــارد	»قدــرت«	را	بــه	عنــوان	موضــوع	سياســت	
ــرت	 ــی	قد ــن	تلق ــر	ای ــد.	د ــرح	می	کن ــی	مط ــش	سياس و	دان
همــواره	بيانگــر	نوعــی	ســلطه	و	کنتــرل	سياســی	مردــم	و	امــور	
ــر	 ــا	تســلط	ب ــه	همان ــی	اســت	ک ــه	صــورت	محســوس	و	ماد ب
ــا	مطالعــه	 ابدــان	و	اجســام	اســت.	ایــن	دــر	حالــی	اســت	کــه	ب
ــار	فيلســوفان	و	متفکــران	 ــن	آث ــی	و	همچني ــون	دين ــق	مت عمي
اســالمی	می	یابيــم	کــه	موضــوع	سياســت	نــه	»قدــرت«	
بلکــه	»تربيــت«	اســت.	ایــن	مســأله	منحصــر	دــر	متــون	دينــی	
ــران	 ــتان،	متفک ــان	باس ــر	یون ــت.	د ــالمی	نيس ــه	اس و	انديش
ــز	موضــوع	سياســت	را	 ــد	ســقراط	و	افالطــون	ني بزرگــی	همانن

»تربيــت«	می	داننــد.
»تربيــت«	یــا	مفهــوم	یونانــی	آن	»پایديــا«	امــری	بســيار	
ــر	 ــون	د ــت.	افالط ــی	اس ــی	یونان ــفه	سياس ــر	فلس ــوری	د مح
همپرســه	مردسياســی	دــر	تــالش	بــر	می	آیــد	تــا	تمایــز	ميــان	
هنــر	سياســی	و	ديگــر	هنرهــا	را	بيــان	کنــد.	وی	پــس	از	تبييــن	
ویژگی	هــای	ديگــر	هنرهــا	و	موضــوع	محــوری	کــه	هــر	یــک	
ــر	سياســی	 ــن	موضــوع	هن ــه	تبيي ــد	ب ــه	آن	می	پردازن ــا	ب از	آنه
ــا	»تربيــت	 و	وظيفــه	سياســتمدار	راســتين	می	پردــازد	کــه	همان
ــن	 ــن	و	پرورد ــت	پایيد ــر	سياس ــت.	هن ــان	های	آزاد«	اس انس
آدميــان	اســت.	مــرد	سياســی	راســتين	کســی	اســت	کــه	از	هنــر	
ــار	 ــان	های	آزاد	برخورد ــت	انس ــر	تربي ــای	هن ــه	معن ــت	ب سياس
ــی	سياســت	 ــن	تلق ــر	ای ــد.	د ــل	می	کن ــق	آن	عم اســت	و	مطاب
هرگــز	بــه	معنــای	قدــرت	و	ســلطه	محســوس	و	مادــی	نيســت	
ــه	ابدــان	و	اجســام	اســت،	بلکــه	سياســت	 کــه	صرفــًا	مربــوط	ب
بــه	معنــای	تربيــت	انســان	های	مختــار	و	آزاد	اســت	کــه	امــری	
ــی	 ــی	و	باطن ــول	درون ــه	تح ــوط	ب ــاس	و	مرب ــه	حس فوق	العاد

ــت. اس
دــر	متــون	اســالمی	هماننــد	قــرآن	و	روایــات	معصوميــن	عليهم	
ــار	 ــژه	ای	برخورد ــگاه	وی ــی	از	جای ــت	سياس ــز	تربي ــالم	ني الس
ــته	 ــالمی	گذش ــران	اس ــوفان	و	متفک ــه	فيلس ــر	انديش ــت.	د اس
ماننــد	فارابــی	نيــز	تربيــت	سياســی	بســيار	حائــز	اهميــت	اســت.	
امــا	پــس	از	ظهــور	مدرنيتــه	و	بویــژه	دــر	دــوره	معاصــر	بــه	دليل	
ــران	 ــه	متفک ــه،	عمد ــی	یافت ــتحاله	معنای ــت	اس ــه	سياس آنک
ــت	 ــرد،	سياس ــن	رویک ــر	ای ــت	تأثي ــز	تح ــر	ني ــالمی	معاص اس
متصــور	دــر	دــوره	مدرنيتــه	را	مــورد	بحــث	و	بررســی	خویــش	
قــرار	دادنــد.	امــروزه	بســياری	از	عالمان	و	نویســندگان	اســالمی	
ــه	 ــت	را	آنگون ــند	سياس ــر	تالش ــأله	د ــن	مس ــت	از	ای ــا	غفل ب
ــا	 ــان	ب ــه	جلوه	گــر	شــده	اســت.	این ــد	کــه	دــر	مدرنيت ــا	کنن معن
ــوع	 ــوان	موض ــه	عن ــرت«	ب ــتن	»قد ــی	دانس ــروض	و	بديه مف
سياســت	بــه	دنبــال	نوعــی	مشــروعيت	قدــرت	صرفًا	محســوس	
و	مادــی	دــر	متــون	دينی	هســتند.	دــر	حالی	کــه	آنچه	دــر	متون	
دينــی	حائــز	اهميــت	اســت	»تربيــت«	اســت	کــه	بســيار	رابطــه	

تنگاتنگــی	بــا	مفهــوم	»والیــت«	دــارد.

اهمیت تربیت سیاسی
ــه	»قدــرت«	باعــث	 چرخــش	موضــوع	سياســت	از	»تربيــت«	ب
ــی«	 ــت	سياس ــن	»تربي ــی«	جایگزی ــرت	سياس ــه	»قد ــده	ک ش
گردــد.	بنابرایــن	همانگونــه	کــه	دــر	دــوره	مدــرن	»قدــرت«	بــه	
ــث	 ــر	مباح ــت«	د ــن	»تربي ــوری	جایگزی ــوع	مح ــوان	موض عن

سياســی	شــده	اســت،	»تربيــت	سياســی«	نيــز	اهميــت	و	جایگاه	
خــود	را	از	دســت	دادــه	و	»قدــرت	سياســی«	جایگزین	آن	شــده	
اســت.	بــه	عبــارت	ديگــر	تــا	زمانــی	کــه	»تربيــت«	بــه	عنــوان	
موضــوع	محــوری	سياســت	مطــرح	بودــه،	»تربيــت	سياســی«	از	
معنــا	و	اهميــت	خاصــی	برخوردــار	بودــه	اســت،	دــر	حالــی	کــه	
ــت	 ــو	اهمي ــک	س ــی«	از	ی ــت	سياس ــه	»تربي ــس	از	مدرنيت پ
گذشــته	خــود	را	از	دســت	دادــه	اســت	و	از	ســوی	ديگــر	دچــار	

ــده	اســت. ــی	ش ــتحاله	معنای اس
امــروزه	»تربيــت	سياســی«	عمدتــًا	دــر	محدودــه	معنــای	
ــری	 ــث	جامعه	پذی ــر	مباح ــی	ب ــه	مبتن ــت	ک ــناختی	اس جامعه	ش
ــت	 ــرای	تربي ــاخصه	هایی	ب ــا	ش ــن	معن ــر	ای ــت.	د ــی	اس سياس
سياســی	بيــان	می	شــود	کــه	نوعــًا	بــه	معنــای	پذیــرش	
ظاهــری	و	تثبيــت	تدریجــی	اصــول	و	قواعد	سياســی	مندــرج	در	
قوانيــن	مصــوب	بشــری	اســت؛	بــه	گونــه	ای	کــه	فــرد	بتوانــد	در	

ــد. ــا	نمای ــتری	ایف ــش	بيش ــی	نق ــارکت	سياس ــد	مش فراین
دــر	حالــی	کــه	»تربيــت	سياســی«	دــر	معنــای	فضيلت	مدارانــه	
ــان	های	آزاد	و	 ــی	انس ــوی	و	باطن ــرورش	معن ــای	پ ــه	معن آن	ب
بــا	ارادــه	اســت	کــه	نــه	تنهــا	تأثيــر	بــه	ســزایی	دــر	ســاماندهی	
زندگــی	اجتماعــی	این	جهانــی	او	دــارد،	بلکــه	بــه	هدفــی	واالتــر	
چشــم	دوختــه	اســت	کــه	همانــا	فراهــم	ســازی	مصالــح	و	نيــل	
بــه	ســعادت	آن	جهانــی	اســت.	بنابرایــن	دــر	»تربيــت	سياســی«	
فضيلت	مدارانــه	شــاخصه	هایی	مــورد	بحــث	قــرار	می	گيــرد	
ــر	 ــازد.	د ــم	س ــی	را	فراه ــن	هدف ــه	چني ــيدن	ب ــد	رس ــه	بتوان ک
ــت	سياســی	 ــروز	تربي ــج	ام ــش	سياســی	رای ــر	دان ــی	کــه	د حال

ــارد. ــی	ند ــان	جایگاه ــا	چند ــن	معن بدي

ارکان تربیت سیاسی
مردــم،	رهبــری،	آزادــی،	خــرد	و	ديــن	مهم	تریــن	ارکان	
ــی،	 ــت	سياس ــر	تربي ــی	د ــن	اساس ــت.	رک ــی	اس ــت	سياس تربي
ــای	الزم	 ــود	ظرفيت	ه ــد	وج ــتند.	بی	تردي ــم«	هس ــود	»مرد خ
ــی	را	 ــت	سياس ــق	تربي ــر	تحق ــه	بهت ــر	چ ــه	ه ــم	زمين ــر	مرد د
ــم	 ــه	مرد ــا	نيســت	ک ــن	معن ــن	بدي ــه	ای ــازد.	البت ــم	می	س فراه
ــرای	 ــا	قابليــت	ب ــه	فعليــت	رســيده	باشــد	ت ــد	کماالتشــان	ب بای
ــا	و	 ــه	زمينه	ه ــن	معناســت	ک ــد،	بلکــه	بدي ــت	سياســی	یابن تربي
بســترهای	الزم	دــر	دــرون	آنهــا	بایــد	فراهــم	باشــد	کــه	بخشــی	
از	آنهــا	تکوینــی	و	غيراختيــاری	اســت	و	بخشــی	ديگــر	ارادــی	و	
ــال	 ــه	بدنب ــان	هایی	ک ــه	انس ــوان	نمون ــه	عن ــت.	ب ــاری	اس اختي
ــرای	 ــتری	ب ــت	بيش ــتند	قابلي ــل	هس ــب	فضای ــت	و	کس حقيق

ــه	 ــه	و	ب ــه	آگاهان ــان	هایی	ک ــا	انس ــد	ت ــی	دارن ــت	سياس تربي
عمــد	لجاجــت	می	ورزنــد	و	دــر	مقابــل	حقایــق	ایســتادگی	و	بــر	
ــن	 ــد.	چني ــاری	می	کنن ــانی	پای	فش ــای	نفس ــهوات	و	هواه ش
ــه	 ــد	بلک ــه	می	زنن ــود	لطم ــی	خ ــه	آزاد ــا	ب ــه	تنه انســان	هایی	ن

ــد. ــرار	می	دهن ــز	دــر	معــرض	خطــر	ق آزادــی	ديگــران	را	ني
»رهبــری«	از	ارکان	مهــم	و	قــوام	بخــش	تربيــت	سياســی	
ــيار	 ــی	بس ــت	سياس ــوع	تربي ــوه	و	ن ــق	نح ــر	تحق ــه	د ــت	ک اس
ــه	 ــوان	ب ــری	را	نمی	ت ــر	رهب ــن	رو	ام ــت	اســت.	از	ای ــز	اهمي حائ
ــد	 ــا	بای ــه	شــخص	ابتد ــپرد،	بلک ــر	کســی	س ــی	دســت	ه راحت
ــرای	تصدــی	چنيــن	امــر	خطيــری	 زمينه	هــا	و	شــرایط	الزم	را	ب
فراهــم	نمایــد	و	خــود	از	تربيــت	سياســی	عالــی	برخوردــار	باشــد	
تــا	بتوانــد	زمينــه	را	بــرای	تربيــت	سياســی	ديگــران	بــه	صــورت	
ــه	 ــن	رو	اســت	ک ــازد.	از	ای ــم	س ــر	مســتقيم	فراه مســتقيم	و	غي
ــالم	 ــم	الس ــن	عليه ــه	معصومي ــران	و	ائم ــی	پيامب ــيره	سياس س
نشــان	می	دهــد	کــه	آنــان	از	باالتریــن	تربيــت	سياســی	
نســبت	بــه	آحــاد	جامعــه	برخوردــار	بودنــد	و	هميــن	برخوردــاری	
ــه	 ــه	ب ــت	جامع ــرای	هدای ــان	را	ب ــه	آن ــت	ک ــی	اس و	بهره	مند

ــازد. ــته	می	س ــان،	شایس ــی	انس ــعادت	واقع ــوی	س س
رکــن	اساســی	ديگر	دــر	تربيــت	سياســی	بهره	مندــی	از	»آزادی«	
اســت.	دــر	اذهــان	عامــه،	تربيــت	سياســی	بــه	دــو	قســم	امــکان	
پذیــر	اســت:	یــک	قســم	»تربيــت	جابرانــه«	اســت	و	قســم	ديگر	
ــار	و	زور	 ــا	اجب ــه	ب ــت	ک ــم	اول	از	تربي ــه«؛	قس ــت	آزادان »تربي
تــوأم	اســت	مربــوط	بــه	موجودــات	غيرمختــار	اســت	و	هنــری	
کــه	دــر	آن	بــکار	مــی	رود	»هنــر	جبــاری«	اســت.	دــر	حالــی	که	
ــار	و	آزاد	 ــان	های	مخت ــه	انس ــوط	ب ــت	مرب ــوم	از	تربي ــم	د قس
ــت«	 ــر	سياس ــی	رود	»هن ــکار	م ــر	آن	ب ــه	د ــری	ک ــت	و	هن اس
اســت.	تربيــت	دــر	هنــر	جبــاری	دــر	واقــع	تربيــت	نيســت	بلکــه	
تشــبه	بــه	تربيــت	اســت؛	زیــرا	تربيــت	امــری	درونــی	اســت	کــه	
بــا	خواســت	تــوأم	بــا	ميــل	و	رغبــت	انســان	گــره	خوردــه	اســت.
»خــرد«	نيــز	از	ارکان	مهــم	تربيــت	سياســی	اســت.	خــرد	
و	حکمــت	عــالوه	بــر	آنکــه	خــود	بــه	صــورت	مســتقل	
ــل	 ــر	فضای ــه	ديگ ــت،	کنترل	کنند ــان	اس ــرای	انس ــی	ب فضيلت
ــور	را	 ــی	مذک ــد	آزاد ــه	می	توان ــوان	نمون ــه	عن ــد،	ب ــز	می	باش ني
ــه	ســویی	ســوق	دهــد	کــه	هــم	از	 ــد	و	انســان	را	ب ــل	نمای تعدي
آزادــی	خویــش	بــه	نحــو	مطلــوب	بهره	منــد	باشــد	و	هــم	آزادــی	
ديگــران	را	محتــرم	بشــمارد.	تربيــت	تــوأم	بــا	خــرد	و	حکمــت،	
تربيتــی	آگاهانــه	اســت	کــه	دــر	مقابــل	تربيــت	جاهالنــه	قــرار	

. می	گيــرد
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شـــت ا د د یا

ــن«	اســت.	 ــت	سياســی	»دي ــی	تربي ــر	از	ارکان	اساس ــی	ديگ یک
ديــن	از	آن	جهــت	حائــز	اهميــت	اســت	کــه	انســان	ها	بــا	
ــت	 ــق	تربي ــام	مصادي ــد	تم ــا	نمی	توانن ــرد	تنه ــی	از	خ بهره	مند
ــه	اســت	 ــره	خورد ــی	انســان	ها	گ ــا	ســعادت	واقع ــه	ب سياســی	ک
را	بيابنــد.	از	ایــن	رو	ديــن	بــه	تبييــن	جزیيــات	امــوری	می	پردــازد	
ــن،	 ــه	اســت.	بنابرای ــرک	کرد ــات	آن	را	د ــه	خــرد	انســانی	کلي ک
ــن«	از	ارکان	 ــرد«	و	»دي ــی«،	»خ ــری«،	»آزاد ــم«،	»رهب »مرد
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گون ــتند،	ب ــی	هس ــت	سياس ــروری	تربي ــی	و	ض ذات
ــوب	 ــی	مطل ــت	سياس ــور،	تربي ــن	ام ــک	از	ای ــود	هری ــون	وج بد

ــت. ــد	یاف ــق	نخواه تحق

عوامل تربیت سیاسی
ــر	 ــل	مؤث ــت	سياســی،	عوام ــر	تربي ــر	ارکان	ضــروری	د عــالوه	ب
ديگــری	نيــز	دــر	تربيــت	سياســی	نقــش	آفریــن	هســتند.	عوامــل	
ــاالن،	 ــه،	همس ــی،	خانواد ــای	فرد ــد	خصلت	ه ــی	همانن متعدد
محيــط	اجتماعــی،	وضــع	اقتصادــی،	ســواد	و	آگاهــی	دــر	تحقــق	
ــی«	 ــای	فرد ــت.	»خصلت	ه ــور	اس ــی	متص ــت	سياس ــر	تربي بهت
بدــان	معناســت	کــه	همــه	افــراد	از	خصلت	هــای	برابــر	و	یکســان	
ــای	 ــناختی	گونه	ه ــاظ	روان	ش ــه	لح ــه	ب ــتند،	بلک ــار	نيس برخورد
مختلفــی	از	خصلت	هــای	رفتــاری	وجــود	دــارد	کــه	شــناخت	هــر	
یــک	تأثيــر	بســزایی	دــر	برنامه	ریــزی	تربيــت	سياســی	افــراد	دارد.	
ــای	 ــاظ	خصلت	ه ــه	لح ــراد	ب ــی	از	اف ــه،	برخ ــوان	نمون ــه	عن ب
ديگــر	 برخــی	 و	 اجتماع	گریزنــد	 و	 انزواطلــب	 ذاتــًا	 فردــی	
اجتماعــی	و	پرتحرکنــد.	بنابرایــن،	دــر	تربيــت	سياســی	نمی	تــوان	
یــک	الگــوی	ثابــت	بــرای	همــه	مردــم	دــر	نظــر	داشــت،	بلکــه	
ــی	از	 ــای	مختلف ــد	گونه	ه ــی	بای ــای	فرد ــا	خصلت	ه ــب	ب متناس

ــرد. ــف	ک ــی	را	تعری ــت	سياس تربي
نقـش	»خانواده«	نيز	در	تربيت	سياسـی	بسـيار	حائز	اهميت	اسـت؛	
زیرا	بسـياری	از	مفاهيم	و	آموزه	های	سياسـی	از	دـوران	کودکی	در	
دـرون	خانوادـه	نقش	می	بندـد.	بنابراین	نـوع	نگاه	والديـن	و	ميزان	
درک	آنان	تأثير	بسـزایی	در	تربيت	سياسـی	نسـل	بعدی	دارد.	پس	
از	خانوادـه،	»همسـاالن«	در	نحـوه	انتقال،	تمریـن	و	تثبيت	اصول	
تربيت	سياسـی	بسـيار	نقـش	دارنـد.	»محيـط	اجتماعـی«	فراتر	از	
همساالن	اسـت	که	شامل	مدرسـه،	حوزه،	دانشـگاه،	اداره،	شرکت	
برنامه	ریـزی	 و	 بينش	دهـی	 اسـت.	 کاری	 حوزه	هـای	 ديگـر	 و	
غيرمسـتقيم	دـر	هریـک	از	محيط	هـای	مذکـور	می	تواند	دـر	نحوه	
تربيت	سياسـی	بسـيار	مؤثـر	باشـند.	»وضـع	اقتصادی«	نيـز	بدين	
معناسـت	که	هرچـه	مردم	به	لحـاظ	اقتصادی	دـر	وضعيت	مطلوب	
و	باثباتـی	قرار	داشـته	باشـند،	تربيت	سياسـی	آنـان	نيز	آسـان	تر	و	
سـریع	تر	انجـام	می	پذیـرد.	ميـزان	»سـواد	و	آگاهـی«	مردـم	نيـز	
از	مهم	تریـن	عوامـل	مؤثـر	دـر	تربيـت	سياسـی	اسـت.	جامعـه	ای	
کـه	مردمـان	آن	از	آگاهی	هـای	الزم	برخوردـار	باشـند	به	تناسـب	
مؤلفه	هـای	تربيـت	سياسـی	سـریع	تر	و	آسـان	تر	تحقـق	می	پذیرد.

نتایج تربیت سیاسی
انســان	های	 پــرورش	 فضيلت	مدــار؛	 انســان	های	 پــرورش	
ــه	 ــه	شــدن	مشــارکت	سياســی	آگاهان ــه؛	نهادين ــه	زمان آشــنای	ب
مردــم؛	کاهــش	افــراد	بی	تفــاوت	دــر	جامعــه؛	تحمــل	مشــکالت	
و	دشــواری	ها	دــر	شــرایط	بحرانــی؛	از	جملــه	آثــار	و	نتایــج	
مطلوبــی	اســت	کــه	تربيــت	سياســی	و	بــه	ویــژه	تربيــت	سياســی	
ــر	آنکــه	 ــرد.	مهم	ت ــد	ک ــه	ایجــاد	خواه ــر	جامع ــه	د فضيلت	مداران
تربيــت	سياســی	عاملــی	بــرای	اجــرای	درســت	احــکام	اســالمی	
ــی	 ــد	اجتماع ــالمی	از	بع ــکام	اس ــه	اح ــه	عمد ــا	ک ــت.	از	آنج اس
ــالف	 ــر	خ ــالم	ب ــن	اس ــًا	دي ــت	و	اساس ــار	اس ــی	برخورد و	سياس
ــت	 ــن	تربي ــی	و	سياســی	اســت،	بنابرای ــی	اجتماع مســيحيت	دين
سياســی	از	جایــگاه	ویــژه	ای	دــر	پذیــرش	و	اجــرای	درســت	احکام	
ــن	اســالم	دســته	ای	از	 ــر	دي ــی	د ــار	اســت.	حت اســالمی	برخورد
ــرای	تربيــت	سياســی	افــراد	 احــکام	وجــود	دــارد	کــه	زمينــه	را	ب
جامعــه	فراهــم	می	کنــد.	ایــن	دســته	از	احــکام	عمدتــًا	دــر	مباحث	
ــت	 ــالمت	و	امني ــال	س ــواره	بدنب ــه	هم ــد	ک ــای	دارن ــی	ج اخالق

ــت. ــه	اس ــی	جامع ــی	و	سياس اجتماع

مگــر	سياســت	همــواره	خطيــر	نبودــه	اســت؟	ایــن	سياســت	
اســت	کــه	سرنوشــت	جنــگ	و	صلــح	را	مشــخص	مــی	کنــد.	
دوســت	و	دشــمن	بــا	سياســت	روشــن	مــی	شــوند	و	خرابــی	و	
آبادانــی	ســرزمين	هــا	نتيجــه	مباشــرِت	سياســت	دــر	زندگــی	
ــار	 ــه	ب ــن	ب ــط،	نتایجــی	روش اســت.	سياســت	درســت	و	غل
مــی	آورنــد	کــه	دــر	یــاد	انســانها	و	نســلهای	آتــی	کمابيــش	
باقــی	مــی	ماننــد.	پــس	اینجــا	مــراد	از	خطيــر	بودــن	را	بایــد	
نــه	دــر	خطير	بودــن	ذاتی	سياســت	که	دــر	خطير	بودــن	نوعی	
خاصــی	از	سياســت	جســتجو	کــرد	کــه	فعــاًل	نامــی	بهتــر	از	

ــرای	آن	نمــی	یابيــم. »سياســت	فانتــزی«	ب
ــر	 ــال	د ــت	خي ــای	دخال ــه	معن ــز	ب ــزی«	ني ــت	فانت »سياس
سياســت	نيســت.	بــر	خــالف	آنچــه	امــروز	شــعار	دادــه	مــی	
شــود،	خيــال	نقشــی	غيرقابــل	انــکار	دــر	سياســت	دــارد.	اگــر	
خيــال	نبــود،	امپراتــوری	هــا	شــکل	نمــی	گرفتنــد.	طرحهــای	
ــوری	هــا	و	جنگهــای	 ــد	تشــکيل	امپرات ــی	مانن ــزرگ	ایجاب ب
بــزرگ	یــا	هر	نــوع	تصــرف	دــر	اجتماعــات	انســانی،	پایــی	در	
ــا	قدــرت	دــر	 ــد.	ایــن	خيــال	اســت	کــه	ب خيــال	آدمــی	دارن
نســبت	اســت.]1[	بــا	وجــود	خيــال	مــی	تــوان	امکانــات	قدرت	
را	فعليــت	بخشــيد	و	بــا	وجــود	قدرت	اســت	کــه	خيــال	امکان	
حضــور	و	نقــش	آفرینــی	پيدــا	مــی	کنــد.	مقدــورات	قدــرت	بــا	
خيــال	آشــکار	مــی	شــود	و	خيــال	اســت	کــه	ســعی	مــی	کنــد	
مقدــرات	زميــن	قدــرت	را	تغييــر	دهــد.	خيــال	جنبــه	ایجابــی	
طرحهــای	مــا	را	پيــش	مــی	بــرد	و	عقــل	آنهــا	را	ســامان	مــی	

دهــد	و	بــه	انضبــاط	مــی	کشــد.
منظــور	از	ترکيــب	»سياســت	فانتــزی«	نــوع	خاصــی	از	
ــاص	 ــه	اختص ــت	ک ــی	از	سياس ــوع	خاص ــت.	ن ــت	اس سياس
بــه	دــوره	معاصــر	و	بــه	ویــژه	چنــد	دهــه	اخير	دــارد.	سياســت	
فانتــزی،	سياســتی	اســت	که	اســاس	آن	دــر	عالمــی	از	فانتزی	
ــه	 ــوه	از	جمل ــایر	وج ــارد	و	س ــرار	د ــو	ق ــای	تودرت ــازی	ه س
عقالنيــت	و	فلســفه	سياســی،	فــرع	بــر	آن	قــرار	مــی	گيرنــد	
و	نــه	اســاِس	آن.	سياســت	فانتــزی،	سياســتی	کــه	اســاس	آن	
بــر	فانتزی	ســازی	باشــد،	سياســتی	اســت	کــه	اولویت	دــر	آن،	
ــا	ایــن	 ــی	نهایــت	قدــرت	اســت.	انســان	متناســب	ب بســط	ب
سياســت،	انســان	قدــرت	ســاز	و	قدــرت	جــو	و	دــر	یــک	کالم	

انســان	دــارای	ارادــه	بــه	قدرت	اســت.
ــر	 ــان«،	اگ ــرِگ	انس ــاِن	گ ــه	»انس ــيم	ک ــته	باش ــت	داش دق
ــوه	ای	 ــم	نح ــاز	ه ــد،	ب ــرن	باش ــان	مد ــی	انس ــورت	کل ص
تابعيــت	از	عقــل	داشــته	اســت.	امــا	انســان	معاصــر،	انســانی	

ــای	 ــرای	وی	معن ــيک	ب ــی	کالس ــاد	عقالن ــه	بني ــت	ک اس
گذشــته	را	ندــارد.	تزلــزل	ایــن	بنيــاد	از	اواخــر	قــرن	نوزدهــم	
ــن	 ــی،	از	مهمتری ــای	جهان ــور	جنگه ــود	و	ظه ــی	ش ــاز	م آغ
نشــانه	هــای	آن	هســتند.	مســاعی	متفکرانــی	مانند	هوســرل،	
بــه	شــکلی	و	نيچــه	بــه	شــکل	ديگــری	بــرای	زندــه	کردــن	
بنيــاد	حيــات	غربــی،	هــر	چنــد	ثمــرات	متنوعــی	داشــته،	امــا	
راهــی	را	بــرای	انســان	نگشــوده	اســت.	انســان	بعــد	از	جنــگ	
جهانــی	دــوم،	نــه	بنيــاد	ســنتی	خــود	را	توانســت	که	احيــا	کند	
ــار	 ــن	مقد ــو	اینکــه	همي ــاد	ديگــری	رســيد،	ول ــه	بني ــه	ب و	ن
محافظــه	کاری	هــم	مديــون	وجــود	شــمه	ای	از	عقالنيــت	و	
ــر	حــال	و	روزمــان،	مديــون	 هميــن	مقدــار	خودآگاهــی	مــا	ب

ــی	چــون	نيچــه	اســت. متفکران
ــه	 ــت	ک ــتی	اس ــروزی،	سياس ــت	ام ــال	سياس ــر	ح ــه	ه ب
ــل	و	 ــه	روز	از	عق ــد،	روز	ب ــه	تزای ــا	ســرعت	رو	ب ــر	روندــی	ب د
ثبــوت	و	زندگــی	دورتــر	مــی	شــود	و	بــه	تخيــل	و	تصویــر	و	
ــه،	 ــرد.	ایــن	سياســت	خيــال	ورزان ــاه	مــی	ب انتــزاع	بيشــتر	پن
ــرای	 ــی	ب ــد	بنياد ــی	توان ــت	و	نم ــه	اس ــم	کرد ــود	را	گ راه	خ
اتــکای	خواســتها	و	تصميــم	هــا	بيابــد.	وقتــی	ثبــوت	از	دســت	
مــی	رود،	ســاختن	تبديــل	بــه	ســوختن	مــی	شــود	و	ویرانــی	از	

آبادانــی	ســبقت	مــی	گيــرد.
سياســت	فانتــزی،	اولویــت	را	بــر	توســعه	قدــرت	مــی	دهــد	و	
مــی	توانــد	چنيــن	کنــد،	زیــرا	ایــن	سياســت،	نوعــی	سياســت	
ــا	 ــی	ی انتزاعــی	اســت.	اینجــا	منظــور	از	انتزاعــی،	امــر	عقالن
ــتی	 ــی،	سياس ــت	انتزاع ــور	از	سياس ــت،	منظ ــی	و...	نيس کل
ــم	تصــورات	و	تخيــالت	انســانها	ســاخته	 اســت	کــه	دــر	عال
مــی	شــود	و	پــس	از	آن	کــه	تماميــت	خــود	را	از	همــان	عالــم	
اخــذ	کــرد،	پــا	بــه	عرصــه	واقعيتهــای	زندگــی	مــی	گــذارد	و	
ســعی	مــی	کنــد	خــود	را	بــر	زندگــی	انضمامــی	تحميــل	کند.	
چنيــن	سياســتی	خــود	را	بــر	اســاس	زندگی	نمــی	ســازد.	البته	
ــه	 ــه	ماند ــوز	ت ــون	هن ــه،	چ ــت	یافت ــق	و	فعلي سياســت	محق
ای	از	عقالنيــت	دــر	خــود	دــارد،	دــر	مقــام	ظهــور،	خــود	را	بــه	
اقتضــای	شــرایط	»تــا	حدــی«	اصــالح	مــی	کنــد	ولــی	ديگــر	

»اساســی«	جــز	دــر	فانتــزی	هــای	انســان	ندــارد.
سياســت	فانتــزی،	ماننــد	یــک	بــازی	رایانه	ای	اســت.	سلســله	
بــازی هــای »Rome Total War« را بســياری ديدــه 
انــد. تمایــل بــی پایــان بــرای قدــرت بــی حــد و مــرز، بدــون 
غایــت مشــخصی. سياســت جهان امــروز، بســيار به سياســت 
ایــن بــازی رایانــه ای شــبيه اســت. تنــازع بــی پایــان قدرتهــا 

یادداشت سید مهدی ناظمی قره باغ؛
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شـــت ا د د یا

بــرای کســب ســهم بيشــتر بدــون آنکــه ارزش و اســاس و مقصــد 
 Game of« ثابتــی مطــرح باشــد. مثــال دقيق تــر شــاید ســریال
Thrones« باشــد: عطــش ســيری ناپذیــر و کــور همــگان برای 
افزودــن قدــرت و فقــط قدــرت، بدــون وجــود	کوچکتریــن	نقطــه	
اتــکای	اخالقــی	یــا	فکــری	یــا	هــر	چيــز	ديگــر.	راســتی	مگــر	قرار	
ــند؟	 ــی	باش ــای	بيرون ــه	واقعيته ــی	کنند ــا،	بازنمای ــانه	ه ــود	رس نب
ــر	عکــس	شــده	اســت	و	چيزهــا	 ــا	ب ــود	امــا	گوی ظاهــراً	اینطــور	ب
چنانچــه	بودریــار	بــه	خوبی	توضيــح	دادــه	اســت،	خودارجاع	شــده	
انــد.	بودریــار	بــه	خوبــی	مــی	گویــد	کــه	آنچــه	دــر	رســانه	هــا	رخ	
مــی	دهــد،	فقــط	آن	چيــزی	اســت	کــه	در	رســانه	هــا	رخ	مــی	دهد	
و	مــا	هيــچ	راهــی	بــرای	اطمينــان	از	ارجــاع	دهــی	آنهــا	بــه	واقعيت	
بيرونــی	نداریــم،	بلکــه	ارجاعــات	مــا	دــر	برابــر	رســانه،	با	اســتناد	به	
رســانه	هــای	ديگــر	اســت.	گویــی	دــر	محاصــره	رســانه	هــا،	از	این	

رســانه	بــه	آن	رســانه	پنــاه	مــی	بریــم.
سياســت	فانتــزی،	ارتباطــی	وثيق	بــا	رســانه	دــارد	و	اصاًل	با	رســانه	
ــا	 ــزی	ســازی	ب ــه	اســت.	فانت ــام	یافت اســت	کــه	امــکان	ظهــور	ت
رســانه	اســت	کــه	امــکان	بســط	و	ســيطره	بــر	مــا	را	پيدــا	کردــه	
ــرای	 ــه	راه	را	ب ــود	ارجاعــی	شــده	اســت	ک ــر	خ ــانه،	ام اســت.	رس
مــا	مســدود	کردــه	اســت.	دــر	سياســت	فانتــزی	رســانه	ای،	چيزها،	
قبــل	از	ایــن	کــه	دــر	زندگــی	روزمــره	واقعيــت	بيابنــد،	دــر	رســانه	
واقعيــت	اصلــی	خــود	را	مــی	یابنــد.	هــر	چيــزی	کــه	بيشــتر	رســانه	
ای	تــر	باشــد،	واقعــی	تــر	اســت.	حملــه	شــيميایی	مــورد	ادعــا	دــر	
خــان	شــيخون	و	یــا	حملــه	مشــابه	قبلــی	کــه	منجــر	بــه	نابودــی	
ســالحهای	شــيميایی	اســد	شــد،	چنــان	در	رســانه	هــا	پررنگ	شــد	
کــه	نه	تنهــا	دشــمنان	دولــت	ســوریه	کــه	شــاید	دوســتان	او	را	هم	
متقاعــد	کردــه	باشــد	کــه	بمبــاران	شــيميایی	رخ	دادــه	اســت.	مهم	
ایــن	نيســت	کــه	ماوقــع	چــه	بودــه	اســت،	چــون	چنيــن	بــه	نظــر	
مــی	رســد	کــه	دسترســی	مــا	بــه	ماوقــع	فقــط	از	طریــق	واقعيــت	
برســاخته	شــده	در	رســانه	ممکن	اســت	و	رســانه	اســت	که	حســب	
بــازی	قدــرت،	قبــاًل	بــرای	مــا	تصميــم	گرفتــه	اســت	کــه	چيزهــا	
چيســتند	و	چگونــه	انــد.	پــس	از	آن	کــه	واقعيت	سياســی	در	رســانه	
ــه	سياســت	 ــس	از	آن	ک ــد،	پ ــر	آم ــق	از	آب	د ــد	و	موف ــق	ش محق
ــر	زندگــی	 ــات	آن	د ــب	شــد،	تبع ــزی	رســانه	ای	خاصــی	غال فانت

روزمــره	محقــق	مــی	شــود.
تبعــات	ایــن	سياســت	فانتــزی	دــر	زندگــی	روزمــره	مــا	چيســت؟	
تبعــات	این	سياســت	فانتــزی	دــر	زندگی	مــا	کامــاًل	واقعــی	خواهد	
بــود!	همچنــان	کــه	خــود	ایــن	سياســت	فانتــزی	دــر	نفــس	االمــر	
خــود	واقعــی	اســت	و	مؤثــر	و	پيشــرو.	سياســت	فانتــزی،	سياســتی	
ــا	تعييــن	 ــور	مــی	شــود،	ب کــه	اول	دــر	رســانه	هــا	محقــق	و	متبل
جایــگاه	چيزهــا	و	نظــم	بيــن	آنهــا،	سرنوشــت	مــا	را	مشــخص	مــی	
کنــد.	همــه	مــا	کســانی	کــه	زیــر	بمــب	و	خمپــاره،	نزديــکان	خــود	
را	از	دســت	مــی	دهيــم،	کشــور	زیبایمان	چشــم	بــه	هم	زدنــی	تبديل	
بــه	ویرانــه	مــی	شــود،	بــا	انتخابهــای	اشــتباه،	تمامــی	آرزوهای	خــود	و	
کودکانمــان	بــه	تلــخ	تریــن	شــکل	محــو	و	نابــود	مــی	شــود	و	همــه	
مخاطــرات	بــی	رحمــی	را	متحمــل	مــی	شــویم	کــه	نمــی	دانيــم	چرا	
و	چگونــه	گرفتــار	آن	شــده	ایــم؛	همــه	گرفتــار	ایــن	سياســت	فانتزِی	
ــزی	از	 ــر	بودــن	سياســت	فانت ــم.	خطي ــر	شــده	ای رســانه	اِی	خطي
آنجاســت	کــه	عقلــی	بــرای	متوقــف	کردــن	فانتــزی	ســازی	هــای	
رو	بــه	تزایــِد	انتزاعــی	ندــارد.	وقتــی	انســان،	ارتبــاط	انضمامــی	خود	
را	بــا	زندگــی	از	دســت	دادــه	اســت،	تصــورات	خــود	را	بــا	تصویرات	
ــورات	و	 ــن	تص ــر	بي ــاط	ديگ ــد.	ارتب ــی	کن ــق	م ــانه	ای	منطب رس

چيزهــا	نيســت،	ارتبــاط	بيــن	تصــورات	اســت	و	تصویــرات.
ــد	یــک	انقــالب	 ــه،	مانن ــد	نمای ــا	چن ــروزی	انســان،	ب سياســت	ام
یــا	جنبــش	عمــل	مــی	کنــد.	جنبشــهای	اجتماعــی	کــه	دــر	بســتر	
شــبکه	هــای	اجتماعــی	و	رســانه	هــای	مشــابه	شــکل	مــی	گيــرد،	
ــه	جــای	 ــن	جنبشــها،	ب ــزی	هســتند.	ای جنبشــهای	سياســی	فانت
آنکــه	توجــه	بــه	وضــع	سياســی	موجــود	داشــته	باشــد،	توجــه	بــه	
طــرح	افکنــی	هــای	خيالــی	سياســت	دــارد.	ایــن	سياســت	خيالــی،	
ــن	 ــه	همي ــت	و	ب ــزی	اس ــور	و	فانت ــای	ک ــر	آرزوپردازیه ــی	ب مبتن
خاطــر	اســت	کــه	هــر	چــه	مللــی	از	اســاس	ضعيفتــری	برخوردــار	
باشــند،	بيشــتر	غــرق	دــر	ایــن	اکتيویســم	فانتــزی	هســتند.	هر	چه	
هــم	ایــن	فانتزی	ســازی	دــر	آنهــا	بيشــتر	اوج	بگيــرد	و	جدی	شــود،	

تخریــب	و	نابودــی	تمــام	عيــار	آنهــا	را	بيشــتر	تهديــد	مــی	کنــد.	در	
سياســت	فانتــزی	شــبکه	هــای	اجتماعــی،	شــما	بهتریــن	مقــاالت	
ــن	اســتنادها	 ــن	اســتداللها	و	محکــم	تری ــوی	تری و	یادداشــتها،	ق
را	براحتــی	بــا	چنــد	هشــتگ	نابــود	مــی	کنيــد.	دــر	شــبکه	هــای	
ــوان	تأثيرگــذاری	 اجتماعــی،	متخصــص	اهميتــی	ندــارد.	مهــم،	ت
دــر	ایجــاد	یــک	روایــت	تصنعــی	اســت.	دــر	ایــن	روایــت	تصنعــی،	
موجوداتــی	کــه	آنهــا	را	»کاربــران	شــبکه	هــای	اجتماعــی«	مــی	
خواننــد،	واقعــی	باشــند	یــا	تقلبــی،	تعييــن	مــی	کننــد	چــه	کســی	
مثــاًل	منتقــد	ســينمایی	اســت	و	چــه	کســی	نيســت،	چــه	فيلــم	یــا	
کتابــی	خــوب	اســت	یــا	نيســت،	فيلســوفان	و	هنرمندــان	و	اديبــان	
چــه	کســانی	هســتند	و	...	.	بزرگتریــن	متخصصــان	و	زبدــگان،	دــر	
کنــج	حاشــيه	قــرار	مــی	گيرنــد،	زیــرا	آنــان	بيــش	از	ایــن	تعييــن	
کنندــه	نيســتند.	احيانــاً	اگــر	چنــد	اســم	جعلــی	و	یــا	اســم	واقعــی	
بــا	پيامهــای	جعلــی	هــم	در	کنــار	ایــن	ماجــرا	بيایــد	جهــت	تقویت	

همــان	موضــع	عاميانه-رســانه	ای	اســت.
چــون	شــبکه	هــای	اجتماعــی،	از	مرجعيــت	بيرونــی	تبعيــت	نمــی	
کننــد،	هــر	باندــی	یــا	حتــی	فردــی	کــه	بهتــر	ســازوکار	این	شــبکه	
هــا	را	بدانــد	و	ســناریوی	قــوی	تــری	بتوانــد	بنویســد،	بهتــر	مــی	
توانــد	لشــکری	از	عــوام	را	یــا	حتــی	روباتهــا	را	-کــه	اینجــا	فرقــی	

بــا	هــم	ندارنــد-	بســيج	کنــد.
ــای	 ــل	فانتزیه ــم	و	تقاب ــگاه	تخاص ــن	آورد ــه،	ای ــع	خاورميان وض
سياســی،	نشــانگر	فقدان	اســاس	در	سياســت	ایــن	بخــش	از	جهان	
و	نيــز	نشــانگر	واهمــه	غــرب	از	فانتــزی	هــای	سياســی	خود	اســت.	
غــرب	حتــی	دــر	اروپــای	شــرقی	نيــز	ســعی	دــارد	فانتــزی	هــای	
ــی	اســت	 ــه	محل ــه	امتحــان	نگــذارد.	خاورميان ــود	را	ب سياســی	خ
بــرای	آزمایــش	فانتزیهایــی	کــه	»عقــل«	غــرب	مــی	گویــد	بهتــر	
اســت	همانجــا	محقــق	شــود	و	نــه	اینجــا.	نتيجــه	ایــن	فانتــزی	ها،	
هــر	چقدــر	هــم	کــه	مبهــم	باشــد،	یــک	وجــه	ثابــت	دــارد	و	آن،	
گســترش	»فانتــزی	ســازی«	اســت.	اغلــب	گروههــای	تروریســتی	
ــانه	ای	 ــود	را	رس ــه	ای	از	کار	خ ــه	عمد ــاد	وج ــا	زی ــم	ی ــلفی،	ک س
مــی	کننــد	و	وجهــی	را	نيــز	از	رســانه	الهــام	مــی	گيرنــد.	گروههای	
ــانه	ای	 ــاالن	رس ــی	از	فع ــگر	بزرگ ــراق،	لش ــوریه	و	ع ــی	س شورش
دارنــد	کــه	بــی	وقفــه	مســتندهای	جعلــی	درســت	مــی	کننــد	و	بــا	
بهــره	بردــن	از	فنــون	توليــد	رســانه	ای	و	شــناخت	روان	مخاطــب،	
ــری	 ــور	و	اوج	گي ــد.	ظه ــی	دهن ــترش	م ــوالت	را	گس آن	محص
داعــش	تــا	حدــی	زیادــی،	مديــون	هميــن	تصویر	رســانه	ای	اســت	
کــه	داعــش	اجــازه	دادــه	از	او	بســازند	و	ســپس	او	خــود،	آن	تصویــر	
را	بــاور	کردــه	اســت	و	بــرای	بــاروری	آن،	بــا	کســانی	کــه	ادعــای	

دشــمنی	بــا	ایشــان	را	دــارد،	همــکاری	مــی	کنــد.]2[
انتخابــات	ریاســت	جمهــوری	ایــران	را	نــگاه	کنيــد:	یکــی	از	
ســرگرمی	هــای	مــا	ایــن	اســت	کــه	ثبــت	نــام	فلــه	ای	اشــخاص	
عجيــب	و	غریــب	بــا	گریمهــای	مضحــک	را	ببينيــم.	گویــی	همــه	
پذیرفتــه	ایــم	کــه	ایــن	بخشــی	از	ســرگرمی	هــای	مــا	باشــد.	غيــر	
از	آن،	اغلــب	کانديداهــای	موفــق	از	ایــن	پرســتيژ	بهــره	مــی	برنــد	
کــه	مــا	از	احــزاب	مســتقل	هســتيم	و	بــه	هيــچ	جریانــی	وابســته	
نيســتيم	و	حتــی	گاهــی	چنــد	فــرد	همســو،	همزمــان	بــا	هــم	ثبت	
ــا	هــم	رقابــت	صــوری	مــی	کننــد.	صــرف	نظــر	از	 ــام	و	حتــی	ب ن
ــد	 ــای	سياســی(	بای ــا	)اســتقالل	از	جریانه ــن	ادع ــن	ای ــذب	بود ک
ــا	فعاليــت	سياســی	بدــون	جریانهــای	سياســی	ممکــن	 پرســيد	آی
اســت؟	اگــر	بلــه	چــرا	ایــن	جریانهــا	را	حــذف	نمــی	کنيــد	و	اگــر	نه	

از	چــه	چيــزی	خــود	را	مبــرا	مــی	کنيــد؟
ــخيص	 ــتی	تش ــه	درس ــار	ب ــت.	بودری ــانه،	آمریکاس ــای	رس دني
دادــه	اســت	کــه	بایــد	چيــزی	دــر	آمریــکا	باشــد	غيــر	از	آنچــه	مــا	
ــه	 ــا	ســایر	دغدغ ــی	شــک	ب ــز،	ب ــن	چي ــم.	ای دــر	ظاهــر	مــی	بيني
هــای	او	یعنــی	جامعــه	مصرفــی	و	رســانه	دــر	ارتبــاط	اســت.	آمریکا	
ــه	اعــالی	آن	اســت.	همانجــا	هــم	 قلــب	جامعــه	مصرفــی	و	نمون
بزرگتریــن	رســانه	هــای	دنيــا	دــر	هــم	آميختــه	انــد	و	فعاليــت	می	
کننــد.	رســانه	و	جامعــه	مصرفــی،	خانــه	خــود	را	دــر	آمریــکا	یافتــه	
انــد:	زندگــی	دــر	عيــش،	مدــرن	دــر	خوشــی.	از	هميــن	روســت	که	
بایــد	گفــت	فانتــزی	ســازی	سياســی	نيــز	مرکــزی	بهتــر	از	آمریــکا	
ندــارد.	هيــچ	جــای	دنيــا	بيــن	ســلبریتی	بودــن	دــر	ســينما	و	رأس	
هــرم	سياســت،	فاصلــه	اینقدــر	کــم	نيســت.	ریــگان	هنرپيشــه	بود	

ــار	 ــه	فرماند ــی	نداشــت	شــاید	االن	ن ــر	مشــکل	قانون ــد	اگ و	آرنول
ــد	ليچــار	 ــی	بتوان ــر	کانديدای ــود.	اگ ــور	ب ــس	جمه ــه	رئي ــت	ک ایال
ــه	 ــد،	رأی	بيشــتری	ب ــار	کن ــه	کانديدــای	رقيــب	ب ــری	ب گزندــه	ت
دســت	مــی	آورد	)بــرای	مــا	هــم	اتفــاق	نيافتــاد؟(.	ترامــپ	هرچنــد	
بازیگــر	نيســت	ولــی	کــم	از	ســلبریتی	هــا	ندــارد	و	بخشــی	از	وزن	
ســلبریتی	بودــن	او	را	خانوادــه	اش	تقبــل	می	کننــد.	اکنــون	ترامپ	
همچــون	داعــش،	دــر	حــال	تبديــل	شــدن	بــه	تصویــر	خود	اســت.	
تصویــری	کــه	دــر	رســانه	هــا	از	او	شــکل	گرفتــه	اســت	و	او	هــم	
ماننــد	اغلــب	انســانهای	کــره	زميــن	آن	را	بــاور	کردــه	اســت.	وضع	
امــروز	خاورميانــه،	رویایــی	اســت	کــه	نئوکانها	دــر	دوره	جــرج	بوش	
انتظــار	آن	را	داشــتند	و	مــا	ســاکنان	ایــن	نقطــه	از	جهــان،	مقيــم	
هميــن	کابــوس	هســتيم.	اطــراف	ایــن	فانتــزی	ديگــر	آنقدــر	زیــاد	
شــده	انــد	کــه	براحتــی	نمــی	تــوان	آیندــه	آن	را	پيشــبينی	کــرد.

ــزی،	 ــام	سياســت	فانت ــه	نظ ــب	پياد ــه	اغل ــت	نيســت	ک ــی	جه ب
ــتند	و	 ــد	هس ــای	جدي ــانه	ه ــژه	رس ــه	وی ــانه	ای	و	ب ــاالن	رس فع
ــتند.	 ــرا	هس ــاب	آوری	آمریکاگ ــکل	اعج ــه	ش ــم	ب ــا	ه ــب	آنه اغل
هــر	جــای	جهــان	کــه	جمعــی	از	فعــاالن	سياســِی	رســانه	هــای	
جهــان	ســوم	باشــند،	عامــالن	ردــه	پایيــن	سياســِت	آمریکاگرایــی	
نيــز	دــر	اکثریــت	هســتند.	منبــع	مشــروعيت	آمریکاگرایــی	جهــان	
ســومی	هــا	جایــی	خــارج	از	همــان	جمــع	نيســت.	آنهــا	نيــازی	بــه	
مطالعــه،	فکــر،	پژوهــش،	گفتگــو	و...	ندارنــد.	یکــی	مــی	گویــد	و	
نمایــه	مــی	ســازد	و	ميليونها	عاشــق،	تکــرار	و	بازنشــر	مــی	کنند.	در	
بيــن	ایــن	ميليونهــا	نفــر،	افــراد	دــارای	تحصيــالت	عالی	و	چه	بســا	
حتــی	مدرســانی	هــم	یافــت	مــی	شــوند.	ایــن	دســته	آخــر،	بجــای	
تکــرار	صریــِح	مکــررات	آمریکاگرایــان،	تکــرار	محتــوا	را	دــر	فــرم	
جديدــی	و	بــا	ابــزاِر	ادبياتی	کــه	دــر	آن	»حرفــه	ای«	هســتند	انجام	
مــی	دهنــد.	مثــاًل	اگــر	آن	بــه	اصطــالح	»پژوهشــگر«	هــگل	گــرا	
باشــد	ســعی	مــی	کنــد	آمریکاگرایــی	را	بــا	ادبيــات	فلســفی	هــگل	
موجــه	کنــد	و	اگــر	تاریــخ	عرفــان	خواندــه	باشــد	از	دــل	همــان	نثر	
و	نظــم	عرفانــی،	آمریکاگرایــی	را	هــم	اســتخراج	مــی	کنــد.	عــوام	
و	خــواص	بــه	یــک	اندــازه	مقلــد	و	تابــع	و	بــی	فکــر	هســتند.	ایــن	
همــان	سياســت	گلــه	ای	کــوری	اســت	کــه	غــرب	بــه	مثابــه	آنتی	
تــز	خود	بــرای	بقــا	بــه	آن	نيــاز	دــارد.	همــان	سياســتی	کــه	آن	را	از	
مرزهــای	خــود	دــور	مــی	کنــد	تا	دــر	گســتره	هــای	کــم	خطرتری	

ــی	آن	را	بســنجد. ــات	و	دســتآوردهای	احتمال ــرای	خــود،	امکان ب
ایــن	سياســت	گلــه	ای،	بــرای	بقا،	ســعی	مــی	کنــد	از	ســویی	دارای	
پشــتوانه	ای	از	ادبيــات	نظــری	جلــوه	کنــد	و	از	ســوی	ديگــر	تالش	
دــارد	خود	را	اکثریتی	ســرکوب	شــده	نشــان	دهــد.	در	قســمت	اول،	
انبوهــی	از	اصطالحــات	لقلقــه	زبــان	مــی	شــوند	کــه	هيــچ	معنــای	
مشــخصی	نــزد	اســتفاده	کنندــگان	ندارند:	مدرنيســم،	حقوق	بشــر،	
آزادــی،	دموکراســی،	توســعه...	.	تابعــان	این	سياســت	گلــه	ای،	هيچ	
اعتراضــی	را	بــه	ایــن	نحــوه	اســتعمال	فلــه	ای	اصطالحــات	نمــی	
پذیرنــد	و	حتــی	متخصصانــی	را	کــه	قصــد	مقاومــت	دــر	برابــر	آنها	
داشــته	باشــند،	طــرد	و	منــزوی	مــی	کننــد.	مــی	توانند	چنيــن	کنند	
چــون	معنــای	کلمــات	دــر	ایــن	فضــا،	مهــم	نيســت،	مهــم	قدــرت	
تابــع	کردــن	عامــه	و	لشــکری	از	افــراد	همرنگ	اســت.	تابعــان	این	
سياســت،	تکثيــر	روباتيــک	و	مکانيکــی	پيامهــای	خــود	را	دــال	بــر	
اکثریــت	بودــن	تفســير	مــی	کننــد؛	بــا	ایــن	حربــه،	همــواره	رقيبان	
را	بــه	هيــچ	مــی	انگارنــد	و	بــا	ایــن	کار	قدمهــای	بيشــتری	بــرای	

مبتــال	کردــن	کشــور	بــه	جنــگ	و	خشــونت	برمــی	دارند.
ــم	 ــا	ه ــرور	را	ب ــه	ش ــون	هم ــت	چ ــر	اس ــزی،	خطي ــت	فانت سياس
دــر	خــود	جمــع	کردــه	اســت.	سياســت	فانتــزی	را	نــه	مــی	تــوان	
ــرد.	سياســت	 ــبينی	ک ــوان	پيش ــی	ت ــه	م ــرد	و	ن ــار	ک ــی	مه براحت
فانتــزی،	مبتنــی	اســت	بــر	بــی	معناســازی	گســترده	همــه	مفاهيم	
و	معانــی	و	بــر	تکثيــر	بــی	شــمار	و	ظاهــری	چيزهــا	بــرای	کســب	
ــزی	 ــور.	سياســت	فانت ــت	و	ک ــی	غای ــرز	و	ب ــد	و	م ــی	ح ــرت	ب قد

ــب	و	تباهــی	ماســت. ــل	تخری ــن	عام ــروز،	مهمتری ام
------------------------------------------

]1[	ابن	عربی	عالم	خيال	را	مظهر	قدرت	الهی	می	داند.
]2[	بــرای	توضيــح	بيشــتر	دــر	این	بــاره	مراجعــه	کنيد	به	یادداشــت	
نگارندــه	بــا	عنــوان:	»پاریــس	ملکوتــی،	داعــش	ناســوتی«	مندرج	

در	ســایت	ســوره	انديشه.
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شـــت ا د د یا

اســتاد	شــهيد	آیــت	اهلل	شــيخ	مرتضــی	مطهــری)1358ـ	12۹8(	از	
دانشــمندان	نــام	آور	جهــان	اســالم	اســت	کــه	بــر	پایــه	عقالنيــت	
ــی	و	 ــات	علم ــی	خدم ــراق	درون ــی	و	اش ــاد	دين ــالمی	و	اجته اس
ــر	 ــه	ب ــا	تکي ــه	بشــریت	عرضــه	داشــت.	او	ب فلســفی	شــایانی	را	ب
عقــل،	منطــق	و	منبــع	الیــزال	قــرآن،	حديــث	و	احاطــه	گســترده	
بــر	فرهنــگ	اســالمی	و	آشــنایی	با	تحــوالت	زمــان	و	پيشــرفتهای	
علمــی	غــرب	و	دــور	از	تعصــب	و	احساســات	و	خردــورزی	و	
آزادانديشــی	بــه	حقيقــت	جویــی	پرداخت	و	در	این	مســير	توانســت	
ــی	 ــه	اعتقاد ــگ	منظوم ــيم	هماهن ــری	و	ترس ــازی	فک ــه	بازس ب
و	تفســير	هدفمنــد	شــریعت	اســالمی	بپردــازد	و	از	هميــن	مســير	
توانســت	نقــش	معلــم	و	ایدئولــوگ	اصلی	انقــالب	اســالمی	را	پس	

از	امــام	خمينــی)ره(	داشــته	باشــد.
او	کــه	دــر	محضــر	امــام	خمينــی)ره(	و	عالمــه	طباطبایــی	دــرس	
آموختــه	بــود	و	دــر	علــوم	مختلــف	اســالمی	و	حکمــت	عقلــی	بــه	
مراتــب	عاليــه	اجتهــاد	رســيده	بــود،	همچــون	طبيبــی	حــاذق	بــه	
ســراغ	مســائل	مهمــی	مــی	رفــت	کــه	کمتــر	کســی	دربــاره	آنهــا	
ــی	 ــال	پرســش	اصل ــن	ح ــر	عي ــرد.	د ــی	ک ــق	م ــه	و	تحقي مطالع
جامعــه	و	نســل	جــوان	محســوب	می	شــد.	اســتاد	مطهــری	
تحــوالت	زمــان	را	بــه	خوبــی	احســاس	و	ذهــن	پرسشــگر	جــوان	
معاصــر	را	دــرک	می	کــرد؛	از	ایــن	رو	تــالش	گســترده	ای	را	در	این	
بــاب	آغــاز	کــرد	و	بــا	تکيــه	بــر	حکمــت	متعاليــه	و	اجتهــاد	عميــق	
ــعی	 ــت	و	س ــالم	پرداخ ــب	اس ــح	مکت ــناخت	صحي ــه	ش ــی	ب دين
ــد	 ــای	جدي ــان	توســعه	و	تحــول	دني کــرد	تحــوالت	زمــان	و	جری
ــه	هــای	 ــت	را	از	پديد ــم	و	صنع ــل	عل ــات	تکام را	بشناســد	و	واقعي

ــد. ــک	کن ــل	فســاد	و	ســقوط	تفکي ــی	و	عوام انحراف
ــی،	 ــق	علم ــه	و	تحقي ــی	و	مطالع ــلوک	عقل ــير	و	س ــن	س ره	آورد	ای
ــر	 ــالوه	ب ــه	ع ــت	ک ــمندی	اس ــار	ارزش ــاب	و	آث ــای	ن ــه	ه انديش
معرفــی	صحيــح	مکتب	اســالم	بــه	چيســتی	و	چگونگــی	عقالنيت	
ــد	فلســفه	هــای	اجتماعــی	 ــرای	تولي ــه	ســازی	ب اســالمی	و	زمين
ــا	ســخنرانی	 ــی	ی ــر	علم ــر	اث ــازد.	ه ــی	پرد ــر	اســالم	م ــی	ب مبتن
اســتاد	مطهــری	ناظــر	بــه	مســئله	مهمــی	دــر	زمــان	اوســت	کــه	
بایــد	از	منظــر	عقلــی	و	اســالمی	بدــان	پاســخ	داده	می	شــد.	اســتاد	
خــود	دــر	ایــن	بــاره	می	نویســد:	»از	حدــود	بيســت	ســال	پيــش	که	
قلــم	دــر	دســت	گرفتــه،	مقالــه	یــا	کتــاب	نوشــته	ام،	تنهــا	چيــزی	
کــه	دــر	همه	نوشــته	هایــم	هدــف	قــرار	دادــه	ام،	حل	مشــکالت	و	
پاســخگویی	بــه	پرسشــهایی	اســت	کــه	در	زمينه	مســائل	اســالمی	

دــر	عصــر	مــا	مطــرح	اســت.«]1[
اگرچــه	دــر	شــرایطی	که	اســتاد	مطهــری	می	انديشــيد	مســئله	علم	
دينــی	و	توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی،	نمی	توانســت	دغدغــه	اول	
ــت	 ــاختهای	معرف ــت	زیرس ــد،	او	توانس ــلمان	باش ــوران	مس انديش
شــناختی،	انســان	شناســی،	ديــن	شناســی،	جامعــه	شناســی	و	حتی	
ــر	 ــی	شــک	ه ــد.	ب ــه	کن ــن	مهــم	آماد ــرای	ای روش	شناســی	را	ب
ــه	منظومــه	فکــری	و	نظــام	انديشــه	ای	اســتاد	مطهــری	 کــس	ب
آشــنایی	داشــته	باشــد،	یقيــن	پيدــا	مــی	کنــد	کــه	مســئله	توليــد	
علــم	دينــی	و	اذعــان	بــه	توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی	از	نتایــج	

نظــام	فکــری	اوســت.
بــا	دقت	دــر	مجموعــه	آثار	اســتاد	مــی	تــوان	روش	شناســی	محکم	
و	الگویــی	منســجم	بــرای	توليــد	علوم	انســانی	اســالمی	اســتخراج	
ــی	انســان	 ــرح	کل ــه	فطــرت	ایشــان	را	ط ــوان	نظری ــی	ت ــرد.	م ک
شناســانه	اســتاد	مطهــری	و	پــروژه	ایجابــی	ایشــان	دــر	تأســيس	
فلســفه	علــوم	انســانی	اســالمی	دانســت.	همچنــان	کــه	خــود	او	به	
صــورت	اجمالــی	بــر	ایــن	الگــو	تصریح	دــارد	و	بــه	صــورت	مفصل	
آن	را	دــر	بخشــهایی	از	علوم	انســانی	همچــون	حقوق	زن	و	فلســفه	
ــالق	 ــی]3[،	اخ ــه	و	تحــوالت	اجتماع ــناخت	جامع ــه]2[،	ش خانواد
ــوع	 ــد	مجم ــی	تردي ــت.	ب ــه	اس ــی	کرد ــت]4[	و	...	کاربرد و	تربي
تالشــهای	روش	شناســانه	و	الگوســازی	اســتاد	مطهــری	و	برخــی	
تحقيقــات	موضوعــی	و	کاربردــی	او	مــی	توانــد	راهنمــای	مناســبی	

بــرای	انديشــه	ورزان	و	دغدغــه	مندــان	حــوزه	علــم	دينــی	و	توليــد	
علــوم	انســانی	اســالمی	باشــد.

منظومــه	فکــری	آیت	اهلل	شــهيد	مطهــری،	ظرفيــت	بســيار	باالیی	
ــه	 ــارد؛	ب ــوم	انســانی	اســالمی	د ــد	عل ــن	الگــوی	تولي ــرای	تبيي ب
نحــوی	کــه	مــی	تــوان	آن	را	جامــع	تریــن	نظــرات	دــر	ایــن	زمينــه	
دانســت.	ایشــان	عــالوه	بــر	بررســی	زیربناهــای	فلســفی،	کالمی	و	
اجتماعــی	مســئله	بــه	آســيب	شناســی	مواجهــه	بــا	تحــوالت	زمان	
ــان؛	تحجــر،	 ــد	ســه	جرب ــا	نق ــه	و	ب ــی	پرداخت ــد	غرب ــوم	جدي و	عل
تجددگرایــی	افراطــی	و	التقــاط	بــه	تبيين	نظــام	عقالنيت	اســالمی	
دــر	مجموعــه	ای	منســجم	و	هدفمنــد	پرداخــت.	نظامی	کــه	اگر	به	
درســتی	تبييــن	و	فهــم	شــود	نتيجــه	منطقــی	آن	اذعــان	بــه	امکان	
علــم	دينــی	و	ضــرورت	توليــد	علــوم	انســانی	اســالمی	اســت.	بــه	
طــور	خالصــه	مــی	تــوان	بــرای	توليــد	علــوم	انســانی،	از	منظومــه	
فکــری	اســتاد	مطهــری	ســه	گام	اساســی	را	ایــن	گونــه	برداشــت:
گام	اول:	خودبــاوری	و	احســاس	شــخصيت	دــر	برابر	تمدــن	غرب	و	
ــه	اســالم،	و	 توانایــی	جهــت	شــناخت	ســرمایه	های	خودــی	ازجمل

قدــرت	بهره	بردــاری	از	آن	و	جلــب	ســود	و	دفــع	زیــان؛
گام	دــوم:	شــناخت	دقيــق	اســالم	بــه		عنــوان	یــک	مکتــب	جامــع	
ــش	 ــت	بخ ــی	معرف ــری	و	اعتقاد ــتگاه	فک ــک	دس ــی	و	ی و	اله
اســت	کــه	می	توانــد	ســازنده	همــه	ابعــاد	زندگــی	انســان	و	عمــل	

ــه	ســعادت	باشــد. موصــول	ب
گام	ســوم:	اســتخراج	فلســفه	های	مضــاف	و	نظام	هــای	کالن	
اجتماعــی	اســالم	طبــق	»الگــوی	توحيدــی«	و	مبتنــی	بــر	کشــف	

ــا	روش	اجتهــاد. ــح	و	مفاســد	واقعــی	و	فطــرت	الهــی	ب مصال
ــانی	 ــوم	انس ــری	عل ــتاد	مطه ــر	اس ــه،	از	منظ ــور	خالص ــه		ط 	ب

ــت: ــر	اس ــی	زی ــی	کل ــارای	ویژگ ــالمی	د اس
1-	علــوم	انســانی	اســالمی	جهــت	توحيدــی	و	خدایــی	دــارد	کــه	
ــهيد	 ــه	ش ــت.	عالم ــان	اس ــرت	انس ــا	و	آخ ــعادت	دني ــور	س مح
ــه	 ــانی	ک ــا	انس ــد	ب ــالم	می	خواه ــه	اس ــانی	ک ــد:	»انس می	گوی
ــمان	 ــا	آس ــن	ت ــد،	از	زمي ــر	می	خواهن ــفی	بش ــای	فلس مکتب	ه
فــرق	دــاد.	خيلــی	چيزهــا	کــه	اســالم	می	گویــد	بــا	آنچــه	ديگــران	
می	گوینــد	یکــی	اســت	امــا	نــه	بــا	یــک	ديــد.	اســالم	هميشــه	بــا	

ــد.«]5[ ــر	می	کن ــی	نظ ــی	و	خدای ــت	توحيد ــائل	از	جه مس
2-	علــوم	انســانی	اســالمی	از	تفســير	یــک		جانبــه	و	تقليــل	
انســان	بــه	بعــد	مادــی	و	طبيعــی	پرهيــز	دــارد]۶[	و	دــر	عيــن		حال،	
واقع	بينانــه	بــه	همــه	ابعــاد	انســان	و	مصالــح	مفاســد	حيــات	او	و	بــه		

ــد.]۷[ ــه	می	کن ــع	آن	را	مطالع ــورت	جام ص
3-	فطــرت	)سرشــت	متعالــی،	ملکوتــی،	ویــژه	و	مشــترک	انســان(	
ــکيل	 ــالمی	را	تش ــانی	اس ــوم	انس ــی	عل ــی	و	زیربنای ــر	اصل عنص

می	دهــد؛	یعنــی	برخــی	از	مهم	تریــن	گزاره	هــای	عملــی	و	اصــول	
تجویــزی	و	ارزشــی	دــر	علــوم	انســانی	بر	حکمــت	نظــری،	حقيقت	
ــی،	 ــارای	واقع	نمای ــن		رو،	د ــت.	از	ای ــتوار	اس ــرت	اس ــان	و	فط انس
ــه	 ــه	ب ــس	توج ــتند.	پ ــی	هس ــت	معرفت ــمولی	و	خصل جهان	ش
ــوم	 ــوالت	عل ــر	تح ــث	د ــم	بح ــای	مه ــر	از	پایه	ه ــرت	بش فط
ــوان	 ــگاه	شــهيد	مطهــری	می	ت ــود.	براســاس	ن انســانی	خواهــد	ب
ــه	 ــات	انســان	و	سرشــت	مشــترک	انســان	ها	ک ــه	ذاتي ــکا	ب ــا	ات ب
دــر	ادبيــات	اســالمی	از	آن	بــه	»فطــرت«	یــاد	شــده	اســت،	گامــی	
مهــم	دــر	توليد	علــوم	انســانی	و	اســالمی	برداشــت	کــه	فرازمانی	و	
فرامکانــی	باشــد	و	حتــی	بــر	اســاس	آن	امــور	اعتبــاری	و	قراردادــی	
کــه	مســتقيماً	دــارای	واقعيــت	عينــی	نيســتند	را	نيــز	ســازمان	دهی	

ــد. کن
4-	علـوم	انسـانی	اسـالمی	از	تقليل	گرایی	معرفت	شـناختی	و	حصر	
روش	شـناختی	تجربـی	گریـزان	اسـت.	اسـتاد	مطهـری	می	گویـد:	
»یـک	عده	از	دانشـمندان	جديد	یک	باره	هر	سـبک	و	روشـی	را	غير	
از	سـبک	و	روش	تجربی	مردود	شمردند	و	آن	قسـمت	از	علوم	را	که	
از	دسـترس	تجربه	خـارج	بـود	]	را[	بی	اعتبـار	دانسـتند.	ولی	بديهی	
اسـت	کـه	قناعـت	کردـن	بـه	فرآورده	هـای	علـوم	]تجربـی[	طبعًا	
بسـياری	از	پرسـش	های	انديشـه	بشـری	را	بالجواب	می	گذارد«]8[؛	
از	این		رو،	روش	شناسـی	علوم	انسـانی	اسـالمی	نه	در	دام	»رهيافت	
اثبات	گرایـی«	افتادـه	و	نـه	بـه	»رهيافت	تفسـيری«	بسـنده	کرده	
اسـت،	بلکـه	عـالوه	بـر	توجـه	بـه	روش	تجربـی	و	تفسـيری،	از	
سـایر	روش	هـای	اطمينان	بخش	همچـون	روش	عقلی	)فلسـفی(	و	
شـهودی	)وحی(	برای	کشف	و	تفسـير	واقعيت	اسـتفاده	می	کند.]۹[
5-	روش	تحقيــق	دــر	علــوم	انســانی	اســالمی	از	ديدــگاه	شــهيد	
مطهــری	روش	اجتهادــی	و	از	پایــگاه	فلســفه	اســالمی	اســت	کــه	
از	ایــن	طریــق	می	تــوان	دایــره	دانش	هــای	عملــی	و	دانــش	فقــه	
را	گســترش	دــاد	و	پرســش	های	نــو؛	مباحــث	جديــد	و	مــورد	نيــاز	
جامعــه	اســالمی	و	انســان	معاصــر	را	روشــمندانه	و	دــر	پرتــو	منابــع	
اســالم	)کتــاب،	ســنت	و	عقــل(	مــورد	مطالعــه	و	بحــث	قراردــاد.	
از	ایــن		رو،	نبایــد	تصــور	کــرد	کــه	علــوم	انســانی	اســالمی	مبتنــی	
ــد	 ــل،	بســته	و	ایســتا	خواه ــش	کام ــک	دان ــب	اســالم	ی ــر	مکت ب
ــی	 ــف	فقه ــای	مختل ــالمی	و	تخصص	ه ــانی	اس ــوم	انس ــود.	عل ب
بــا	نيازهــای	زمــان	و	پرســش	های	نــو،	همــواره	دــر	حــال	رشــد	و	

ــود.]10[ ــد	ب گســترش	خواه
۶-	عرصـه	معرفـت	و	به	ویـژه	علـوم	انسـانی	و	عرصـه	عقالنيـت،	
تعامل	و	گفت	وگو	اسـت.	در	نگاه	شـهيد	مطهری،	بـرای	توليد	علوم	
انسـانی	اسـالمی	حتماً	باید	هـم	به	ميـراث	علمی	تمدن	اسـالمی	و	
هـم	محصـوالت	تفکـر	جديد	غربـی	به		صـورت	جدـی	و	تخصصی	
توجـه	شـود	و	بـا	عقالنيت،	حریـت،	آزادـی	فکـر،	اخـالق	عالمانه	و	
مطالعـه	تطبيقی	و	مقایسـه	ای	آنهـا	از	دسـتاوردهای	مفيد	بشـریت	
و	تحـوالت	جديـد	بـرای	رشـد	دانش	هـای	اسـالمی	و	توليـد	علوم	

انسـانی	اسـالمی	بهـره	گرفت.
___________________________________

]1[	مطهری،	عدل	الهی،	در:	مجموعه	آثار،	ج	1،	ص	38.
ــاب،	زن	و	 ــفه	حج ــالم،	فلس ــر	اس ــوق	زن	د ــام	حق ]2[	ر.ک:	نظ

ــرب. ــر	غ ــی	د ــالق	جنس ــی،	اخ ــی	و	سياس ــائل	قضای مس
]3[	فلسفه	اخالق،	تعليم	و	تربيت	در	اسالم،	آزادی	معنوی

]4[	فلسفه	اخالق،	تعليم	و	تربيت	در	اسالم،	آزادی	معنوی	و	...
]5[	مطهری،	هدف	زندگی،	ص	24

]۶[	مطهری،	انسان	شناسی	قرآن،	ص	12۶
]۷[	همان،	ص	121،	18۹،	240.

]8[	مطهری،	مجموعه	آثار،	ج5،	ص	4۷8.
ــو،	 	22۹؛	هم ــار،	ج	2،	ص	233ـ	 ــه	آث ــری،	مجموع ]۹[	ر.ک:	مطه

.35۶	 ــار،	ج	13،	ص	3۷0ـ	 ــه	آث ــناخت،	مجموع مســئله	ش
]10[	مطهــری،	اصــل	اجتهــاد	در	اســالم،	دــر	مجموعه	آثــار،	ج	20،	

ص	180.

یادداشت سید مهدی موسوی؛

گام های اساسی در مسیر تولید علوم انسانی اسالمی از منظر شهید مطهری
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شـــت ا د د یا

 متن زیر یادداشتی از حجت االسالم رضا غالمی در مورد 
استاد شهید مطهری است که در ادامه می خوانید؛

	دوازدهــم	ارديبهشــت	هــر	ســال	از	دــو	جهــت	قابــل	عنایــت	
ــتاد	 ــزرگ	اس ــر	ب ــهادت	متفک ــالگرد	ش ــی،	س ــت؛	از	جهت اس
مطهــری)ره(	همچنــان	و	علــی	رغــم	گذشــت	38	ســال	
همچنــان	دــرد	آور	و	حــزن	آميــز	اســت.	دــر	واقــع،	از	دســت	
دادــن	آیــت	اهلل	مطهــری	چنــان	ثلمــه	ای	بــر	جامعه	اســالمی	
ــاًل	 ــده	و	کام ــران	نش ــه	جب ــن	ثلم ــوز	ای ــه	هن ــاخت	ک وارد	س
ــه	 محســوس	اســت؛	و	از	جهــت	ديگــر،	ایــن	مناســبت	کــه	ب
ــر	 ــت،	بيانگ ــه	اس ــام	گرفت ــم	ن ــتاد	و	معل ــه	روز	اس ــتی	ب درس
ارزش	وجــود	شــخصيت	بــی	نظيــری	چــون	اســتاد	مطهــری	
و	یادــآور	حرکــت	فکــری	عظيمــی	اســت	کــه	از	ســوی	ایــن	
ــاد	و	بخــش	 ــه	راه	افت ــان	اســالم	ب ــران	و	جه ــر	ای ــوار	د بزرگ
مهمــی	از	آثــار	آن	را	زندــه،	موثــر	و	قابــل	بهــره	بردــاری	نمود.
مهــم	ایــن	اســت	کــه	بدانيــم،	جامعــه	فکــری	ایــران	پــس	از	
شــهادت	اســتاد	مطهــری	ازحرکــت	بــاز	نایســتاد	و	بــا	مالحظه	
ــر	و	متنــوع	تــری	کــه	پــس	از	پيــروزی	 نيازهــای	گســترده	ت
ــام	 ــور	و	نظ ــش	روی	کش ــالمی	پي ــکوهمند	اس ــالب	ش انق
ــکای	 ــن	نتوانســت	ات ــرد	لک ــد	ک ــت،	رش ــرار	گرف اســالمی	ق
ــری	را	 ــهيد	مطه ــای	ش ــره	گش ــاب	و	گ ــکار	ن ــه	اف ــود	ب خ
ــر	 ــه	خاط ــری	ب ــهيد	مطه ــه	ش ــروز	انديش ــد.	ام ــی	نمای مخف
مختصــات	بنيادــی	آن،	یــک	دســتگاه	فکــری	بــرای	محــک	
و	ارزیابــی	خلــوص	انديشــه	هایــی	اســت	کــه	بــه	ديــن	نســبت	
دادــه	می	شــود.	دــر	واقــع،	فهــم	عميق	افــکار	شــهيد	مطهری	
ــا	از	روش	شناســی	الزم	 ــا	مــی	دهــد	ت ــه	م ــن	فرصــت	را	ب ای
بــرای	نســبت	ســنجی	افــکار	نوظهــور	بــا	گوهــر	و	مغز	اســالم	

برخوردــار	گرديــم.
شــاید	جــای	بــاز	کردــن	ایــن	مبحــث	دــر	اینجــا	نباشــد	لکــن	
ــه	 ــی	ب ــاد	حقيق ــر	آزاد	فلســفی	و	اعتق ــش	فک ــوان	نق ــی	ت نم
فقــه	جواهــری	و	اجتهــاد	را	دــر	تبديــل	افــکار	اســتاد	مطهــری	
ــه	روشــن	 ــد.	البت ــر	ش ــر	منک ــک	دســتگاه	ســنجش	گ ــه	ی ب
اســت	کــه	ایــن	ســخن	بــه	منزلــه	نقــد	ناپذیــر	بودــن	افــکار	
اســتاد	مطهــری	نيســت	وليکــن	مهــم	تریــن	ویژگــی	انديشــه	
هــای	شــهيد	مطهــری،	تقــرب	روشــمند	او	بــه	گوهــر	اســالم،	
ــام	 ــون	ام ــی	چ ــرد	بزرگان ــر	بف ــح	و	منحص ــی	صری و	گواه

ــن	حقيقــت	آزمــون	شــده	مــی	باشــد. ــه	ای راحــل)ره(	ب
پــس	از	پيــروزی	انقــالب	اســالمی،	بــه	طــور	طبيعــی	افــکار	
متنوعــی	در	مســير	اســتنباط	و	بازنمایــی	مفاهيم	اســالمی	قرار	
ــگاه	حقيقــی	خــود	 ــود	جای ــکار،	مول ــن	اف گرفــت.	برخــی	از	ای
ــکار،	 ــن	اف ــر	از	ای ــی	ديگ ــه	و	برخ ــای	علمي ــوزه	ه ــی	ح یعن
ــود	کــه	بيــرون	از	حــوزه	 ــود	تــالش	هــای	مشــفقانه	ای	ب مول
هــای	علميــه	اعــم	از	دانشــگاه	هــا	و	غيــره	تلقــی	مــی	شــد.	
ــد	 ــه،	هرچن ــای	علمي ــوزه	ه ــه	از	ح ــکار	برآمد ــته	از	اف آن	دس
مصونيــت	باالتــری	نســبت	بــه	آســيب	هــای	فکــری	داشــت	
ــع	از	ظهــور	انديشــه	هــای	غلــط	و	 لکــن	ایــن	مصونيــت،	مان

التقاطــی	نشــد.
ــرون	 ــه	بي ــکاری	ک ــی	از	اف ــش	مهم ــر،	بخ ــرف	ديگ از	ط
ــط	از	 ــه	فق ــد،	ن ــد	ش ــه	متول ــای	علمي ــوزه	ه ــن	ح از	بط
مصونيــت	باالیــی	نســبت	بــه	آســيب	هــا	برخوردــار	
ــالم،	 ــارض	اس ــان	مع ــع	ورزی	جری ــا	طم ــه	ب ــود،	بلک نب
ــل	 ــموم	مبّد ــی	و	مس ــکار	التقاط ــرای	اف ــی	ب ــه	جوالنگاه ب
گرديــد.	البتــه	دــر	کنــار	افــکاری	کــه	تــالش	مــی	کــرد	بــا	
ــا	 ــر	نســبت	ب ــود	را	د ــا	سياســی،	خ ــی	ی ــای	دين ــزه	ه انگي

اســالم	هویــت	یابــی	کنــد،	افــکار	ديگــری	هــم	بــه	عنــوان	
ــر	 ــر	براب ــگاه	سکوالریســم	د ــب	فکــر	اســالمی	و	از	پای رقي
انديشــه	نــاب	اســالمی	صــف	آرایــی	نمــود	و	از	هيــچ	
ــرد؛	 ــغ	نک ــالمی	دری ــر	اس ــف	فک ــرای	تضعي ــی	ب کوشش
ــه	 ــود	ک ــد	ب ــرب	جدي ــکار،	غ ــن	اف ــی	ای ــون	اصل ــًا	کان طبع
ــا	اســالم	 ــگ	ب ــه	جن ــود	ب ــری	خ ــه	فک ــا	هيمن ــط	ب ــه	فق ن
آمدــه	بــود،	بلکــه	تــالش	مــی	کــرد	تــا	بــا	بــه	رخ	کشــيدن	
آنچــه	دــر	عمــل	دــر	تمدــن	غــرب	جديــد	پديــد	آمده	اســت،	
خــود	را	بــه	تنهــا	مســير	ســعادتبخش	بــرای	انســان	معاصــر	

ــد. ــی	نمای معرف
هميــن	امــر	نيــز	ســبب	شــد	تــا	بخشــی	از	افــکار	شــبه	دينــی،	
حيــات	و	کارآمدــی	خــود	را	دــر	پيونــد	بــا	ایســم	هــای	غربــی	
و	دــر	رأس	آن	سوسياليســم	یــا	ليبراليســم	جســتجو	کننــد.	دــر	
ــن	شــرایطی،	همــواره	ترســيم	دســتگاه	ســنجش	تفکــر	 چني
اســالمی	و	ارزیابــی	ميــزان	خلــوص	یــا	تقــرب	آن	بــه	گوهــر	
ــت	 ــه	اس ــار	بود ــی	برخورد ــت	فراوان ــالمی	از	اهمي ــر	اس تفک
ــری	او	را	 ــار	فک ــری	و	آث ــهيد	مطه ــتاد	ش ــه	اس ــزی	ک و	چي
اهميــت	مضاعــف	مــی	بخشــد،	تــالش	هوشــمندانه	و	عميــق	
او	دــر	جهــت	التقــاط	شناســی	و	ســپس	افشــای	آن	دــر	جامعه	

اســالمی	اســت.
درواقــع،	اســتاد	مطهــری	را	بایــد	پهلــوان	دــرک	بــه	موقــع	و	
ــف	 ــرون	زا	توصي ــرون	زا	و	بُ ــم	از	د ــی	اع ــات	دين ژرف	انحراف
ــز	او،	 ــم	انگي ــان	غ ــه	از	فقد ــار	ده ــا	گذشــت	چه ــه	ب ــرد	ک ک
ــرای	 ــع	ب ــن	مان ــم		تری ــای	ایشــان،	مه ــان	انديشــه	ه همچن
گســترش	انحرافــات	فکــری	دــر	جامعه	اســالمی	ما	محســوب	
مــی	شــود.	بایــد	توجــه	نمــود،	اگــر	بخواهيــم	شــئونات	فکــری	
ــأن	 ــم،	ش ــی	نمایي ــه	بند ــری	را	طبق ــت	اهلل	مطه ــوع	آی متن
ــا	التقــاط	و	انحــراف	اســت	کــه	 ــه	شــجاعانه	ب ــی	او	مقابل اصل
ســرانجام	دــر	هميــن	مســير	توســط	گروهــک	ضالــه	فرقــان	

ــه	شــهادت	رســيد. ــه	ب ناجوانمردان
ــود	کــه	از	 ــی	ب ــه	همــان	گــروه	های ــان،	از	جمل گروهــک	فرق
ــی	 ــارج	از	بطــن	واقع ــالب	اســالمی	و	خ ــروزی	انق ــل	از	پي قب
حــوزه	هــای	علميــه	مأموریــت	خــود	را	دــر	ارائــه	تصویــر	جديد	

و	اجتماعــی	تــر	از	اســالم	تعریــف	کــرد	لکــن	بــه	دليــل	عدــم	
ــه	 ــی	اصيــل	فکــر	اســالمی،	گرایــش	حریصان ــه	مبان ــکاء	ب ات
ــم	 ــت	توه ــه،	ضدي ــر	از	هم ــم	ت ــه	رأی،	و	مه ــير	ب ــه	تفس ب
آميــز	آنهــا	بــا	جریــان	فقــه	و	اجتهــاد-	بــه	مثابــه	تنهــا	مســير	
مشــروع	اســتنباطات	دينــی	دــر	عصــر	غيبــت-	به	نقطه	شــوم	
ــان	رشــيد	 ــرور	و	حــذف	فيزیکــی	مرد و	پليدــی	رســيد	کــه	ت
ــره	دــر	 ــح	و	غي اســالم	چــون	اســتاد	مطهــری،	آیــت	اهلل	مفت

ــد. کارنامــه	ســياه	آن	ثبــت	گردي
ممکــن	اســت	بعضــی	تصــور	کننــد	فاصلــه	گــروه	هــای	ديگر	
ــد	لکــن	واقعيــت	 ــاد	مــی	نمای ــان	زی ــه	فرق ــا	گروهــک	ضال ب
ایــن	اســت	کــه	دــر	طــول	چهــل	ســال	اخيــر،	فاصلــه	برخــی	
ــازه	 ــه	اند ــا	ب ــان،	تنه ــه	فرق ــک	ضال ــا	گروه ــا	ب ــروه	ه از	گ
یــک	مــو	بودــه	اســت.	البتــه	ایــن	قاعدــه	حتــی	دــر	ارتبــاط	
بــا	گــروه	هــای	ديــن	گــراِی	ليبــرال	زدــه	نيــز	صادــق	اســت	
ــع	از	 ــا	خشــونت	مان ــت	ب ــی	و	ضدي ــعار	آزاد و	ليبراليســم	و	ش
ســلوک	تکفيــری-	داعشــی	ایــن	گــروه	هــا	دــر	مواجهــه	بــا	

ــود	نشــده	اســت. ــن	خ منتقدي
هرچنــد	حــرف	دــر	ایــن	زمينــه	زیــاد	اســت	لکــن	آنچــه	امروز	
بــه	عنــوان	تدــاوم	راه	اســتاد	مطهــری	ضــروری	مــی	نمایــد،	
بســط	دســتگاه	فکــری	شــهيد	مطهــری،	اهتمــام	بــه	تقویــت	
بنيــه	فکــری	جوانــان	بــر	اســاس	ایــن	دســتگاه	و	حساســيت	
ــه	حرکــت	هــای	التقاطــی	و	توهــم	 ورزی	مضاعــف	نســبت	ب
ــای	 ــک	ه ــور	گروه ــکان	ظه ــروز	ام ــه	ام ــت	ک ــزی	اس آمي
شــبيه	گروهــک	ضالــه	فرقــان	را	دــور	از	ذهــن	نکردــه	اســت.	
ــی!	افــکار	التقاطــی	کــه	ریشــه	آن	 برادــران	و	خواهــران	ایمان
را	بایــد	دــر	خودپرســتی	هــا	جســتجو	کــرد،	هرچنــد	ارزشــی	
ــارد	لکــن	 ــی	ند ــزار	انديشــه	دين ــر	گل ــف	هــرز	د ــش	از	عل بي
ــرون	 ــه	بي ــع	از	ریش ــه	موق ــر	ب ــرز	اگ ــای	ه ــف	ه ــن	عل همي
ــود،	 ــه	نش ــد	آن	گرفت ــش	مجد ــوی	روی ــود	و	جل ــيده	نش کش
ــا	پژمردگــی	و	ســپس	خشــکيدگی	 ــزار	انديشــه	دينــی	را	ب گل
روبــرو	خواهــد	کــرد؛	بنابرایــن،	مراقبت	هوشــمندانه	از	انديشــه	
دينــی	و	پاســخگویی	عقالنــی	بــه	نيازهــای	فکــرِی	نــو	ظهور،	
چيــزی	نيســت	کــه	بتــوان	از	کنــار	آن	بــه	ســادگی	گذشــت.

یادداشتی از رضا غالمی؛

استاد مطهری، شهید مبارزه با التقاط و انحراف است
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی از حجت االسالم احمدحسین شریفی، 
استاد مؤسسه امام خمینی)ره( است که از نظر می گذرد؛

یکـی	از	مهمتریـن	دغدغـه	هـای	خانوادـه	هـا،	مربيـان،	مسـئوالن	
فرهنگـی	و	حاکمـان	جامعـه،	انتقـال	ارزش	هـای	پذیرفته	شـده	خود	
به	نسـل	های	بعدـی	و	همچنين	ترویـج	ارزش	های	خـود	برای	ديگر	
گـروه	هـا	و	جوامع	اسـت.	بسـياری	از	افراد	بـرای	این	کار،	شـيوه	های	
آمـوزش	رسـمی	را	انتخـاب	می	کننـد	و	در	این	ميـان	برخی	افـراد	بر	
تعليـم	و	آمـوزش	مسـتقيم	باورها	و	ارزشـها،	آن	هم	به	شـکل	مباحث	
فلسـفی	و	بنيادـن	اصـرار	دارنـد.	این	شـيوه	ها	دـر	جای	خـود	و	برای	
مخاطبـان	خاص	می	تواند	بسـيار	مفيد	و	ثمربخش	باشـد	و	شـاید	در	

مواردـی	یگانـه	راه	تبليغ	و	ترویج	ارزشـها	باشـد.]1[
امــا	اگــر	بــه	شــيوه	تبليغــی	پيامبــران،	بــه	ویــژه	پيامبــر	اســالم)ص(	
و	ائمــه	اطهــار)ع(	دقــت	کنيــم،	مــی	بينيــم	بيشــترین	تــالش	آنهــا	
بــرای	تبليــغ	ارزش	هــا	و	باورهــای	اســالمی،	از	طریــق	اثرگــذاری	بر	
اســلوب	و	شــيوه	زندگــی	مردــم	بــود.	اصــوال	تأثيرگذارتریــن	شــيوه	
تبليغــی،	تبليــغ	عملــی	اســت.	تبليــغ	بــا	کردــار	و	رفتــار	اســت.	بــه	
هميــن	دليــل	خدــای	متعــال،	مؤمنانــی	را	کــه	گفتارشــان	مطابــق	
ــی	 ــر	بيان ــد	و	د ــی	کن ــرزنش	م ــدت	س ــه	ش ــت	ب ــان	نيس رفتارش
عتــاب	آلــود	بــه	آنهــا	نهيــب	مــی	زنــد	کــه:	»َیــا	أَیَُّهــا	الَِّذیــَن	آَمُنــوا	
ِ	أَْن	تَُقولُــوا	َمــا	اَل	 لـِـَم	تَُقولُــوَن	َمــا	اَل	تَْفَعُلوَن*َکُبــَر	َمْقًتــا]2[	ِعْنــَد	اهللَّ
تَْفَعُلــوَن:	ای	کســانی	کــه	ایمــان	آوردــه	ایــد،	چرا	ســخنی	مــی	گوئيد	
ــه	 ــيار	خشــم	آور	اســت	ک ــا	بس ــزد	خد ــد؟!	ن ــی	کني ــل	نم ــه	عم ک

ســخنی	بگوئيــد	کــه	عمــل	نمــی	کنيــد.«
ایـن	آیـات	گویـای	آن	اسـت	کـه	اصالـت	با	رفتـار	اسـت	و	نـه	گفتار.	
گفتـاری	که	مؤید	عملی	و	رفتاری	نداشـته	باشـد،	نه	تنهـا	ارزش	ندارد	
که	خشـم	شـديد	خدای	متعال	را	نيز	به	دنبـال	دارد،	زیـرا	اثر	معکوس	
بـر	جـای	می	گـذارد.	شـاید	کمتریـن	پيامـد	رفتـار	موعظه	گـران	بی	
عمـل،	آموزش	نفاق	گفتـاری	و	رفتاری	در	جامعه	باشـد.	چنين	افرادی	
مـی	تواند	این	سـهم	مهلـک	را	در	حيـات	اجتماعـی	بپراکنـد	که	می	
تـوان	ذهنيـت	و	زبانـی	اخالقـی	داشـت	و	از	آن	بهره	هـای	اجتماعی	
بـرد،	اما	عمـل	و	رفتاری	متناسـب	با	آن	زبـان	اخالقی	نداشـت!	ایجاد	
شـکافی	عميـق	ميـان	زبـان	و	عمـل	اخالقـی	از	کمتریـن	پيامدهای	

چنيـن	افرادی	اسـت.
امـام	صادـق)ع(	دـر	حديثی	مشـهور	خطاب	به	پيـروان	اهـل	بيت)ع(	
مـی	فرماید:	»کونـوا	ُدعـاًة	لِلّناِس	بَِغيـِر	ألِسـَنتُِکم،	لَِيـَروا	ِمنُکُم	الـَوَرَع	
	ذلَِک	داِعَيٌۀ:	مردـم	را	غير	گفتارتان	 ـالَة	َوالَخيَر،	َفـإَِنّ َواالِجتِهـاَد	َوالَصّ
دعوت	کنيـد؛	تا	پرهيزگاری،	تـالش	و	مجاهدت،	نمـاز	و	نيکوکاری	را	
از	شـما	ببينند،	به	درسـتی	که	دعوت	کننده)واقعی(	همين	اسـت.«]3[	
آن	حضرت	در	سـخنی	ديگر،	همين	حقيقـت	را	به	گونه	ای	ديگر	بيان	
مـی	کند:	»	ُکونُـوا	ُدَعاَة	الَنّـاِس	بِأَْعَمالُِکـْم	َو	اَل	تَُکونُوا	ُدَعاًة	بِأَلِْسـَنتُِکم:	

مردـم	را	بـا	رفتارهایتان	دعوت	کنيـد	و	نه	بـا	گفتارهایتان«]4[
ایـن	احاديـث	نشـان	مـی	دهد	کـه	نقش	سـبک	زندگـی	دـر	ترویج	
ارزش	هـا	و	دعـوت	ديگران	به	سـوی	حق	بـه	مراتب	بيشـتر	و	بهتر	و	
اثرگذارتـر	از	نقـش	دعوت	هـای	گفتـاری	و	حتی	تبليغات	انديشـه	ای	
و	فکـری	اسـت.	نمایـش	و	ظهـور	سـبک	زندکـی	اسـالمی	و	اخالق	

اجتماعـی	را	دعـوت	کنندـه	حقيقی	مـی	دانند.
اهـل	بيـت)ع(	پيـش	از	آنکه	دسـتور	بـه	انجـام	کاری	دهند،	خـود	در	
عمـل	بـه	آن	پيشـگام	مـی	شـدند.	جلودـار	بقيه	مردـم	دـر	عمل	به	
دسـتورات	ديـن	بودنـد.	امام	علـی)ع(	دـر	این	بـاره	بـه	صراحت	می	
	مـا	اُحثُُّکْم	علـی	طاعٍۀ	ااّل	و	اَسـِبُقُکم	 فرمایـد:	»ایُّهـا	الناس	انّـی	و	اهللِّ
اليهـا،	و	ال	اَنْهاکم	عن	معصيـٍۀ	ااّل	و	اتََناهی	قبلکم	عنهـا:	ای	مردم!	به	
خدـا	من	شـما	را	به	طاعتـی	بر	نمی	انگيـزم،	جز	که	خود	پيش	از	شـما	
بـه	گزاردن	آن	بـر	می	خيـزم	و	شـما	را	از	معصيتی	باز	نمی	دـارم،	جز	

آنکـه	خود	پيـش	از	شـما	آن	را	فـرو	می	گـذارم.«]5[
امـام	علـی)ع(	درباره	گفتار	بدـون	کردار	در	دفـاع	از	دين	و	ارزشـهای	
دينی	سـخنان	بسـياری	دارد	که	در	اینجا	بـه	چند	نمونه	از	آنها	اشـاره	
مـی	کنيـم:	»	َظَهَر	اَلَْفَسـاُد	َفاَل	ُمْنِکـٌر	ُمَغيِّـٌر	َو	اَل	َزاِجٌر	ُمْزَدِجـٌر	أَ	َفبَِهَذا	

	أَْولَِيائِـِه	ِعْنَدُه	 َ	ِفـی	َدـاِر	ُقْدِسـِه	َو	تَُکونُوا	أََعـزَّ ُتِریُدـوَن	أَْن	ُتَجـاِوُروا	اهلَلَّ
	َجنَّتِـِه	َو	اَل	ُتَنـاُل	َمْرَضاُتـُه	إاِلَّ	بَِطاَعتِِه	لََعَن	 ُ	َعـنْ َهْيَهـاَت	اَل	ُیْخَدـُع	اهلَلَّ
	َعِن	اَلُْمْنَکـِر	اَلَْعاِملِيَن	 	بِالَْمْعـُروِف	اَلتَّاِرِکيَن	لَـُه	َو	اَلنَّاِهيـنَ ُ	اآَْلِمِریـنَ اهلَلَّ
بِِه:	فسـاد	آشـکار	گشـت،	نه	کار	زشـت	را	دگرگـون	کنندـه	ای	مانده	
اسـت	و	نه	نافرمانی	و	معصيـت	را	بازدارنده	ای.	با	چنين	دسـتاویز	می	
خواهيـد	در	دـار	قدس	خدا	مجاور	او	شـوید؟	و	نـزد	وی	از	گرامی	ترین	
دوسـتانش	گرديـد؟	هرگـز!	با	خدا	و	بهشـت	او	فسـوس	نتـوان	کرد	و	
خشـنودی	او	را	جز	به	طاعت	به	دسـت	نتـوان	آورد.	لعنت	خدـا	بر	آنها	
کـه	به	معروف	فرمان	دهند	و	خـود	آن	را	واگذارنـد	و	از	منکر	بازدارند	و	
خـود	آن	را	بـه	جـا	آرند.«]۶[همچنين	در	حديث	ديگـری	می	فرمایند:	
»إنّمـا	اْمرتم	بالنهی	بعد	التناهـی]۷[:	تنها	در	صوتر	حـق	نهی	از	منکر	

را	داریـم	که	خـود	از	آن	دوری	کرده	باشـيم.«]8[
حضرت	در	سـخنان	ديگـری	می	فرماینـد:	»	َمن	نََصَب	نَفَسـُه	للّناِس	
إمامـا	فلَيبدـأ	بَتعليِم	نَفِسـِه	َقبَل	تَعليـِم	َغيـِرِه	،	و	لَيُکن	تأديُبُه	بِسـيَرتِِه	
َقبـَل	تأديبِِه	بلِسـانِِه:	آنکه	خود	را	پيشـوای	مردم	سـازد	پيـش	از	تعليم	
ديگـری	بایـد	به	ادب	کردـن	خویش	پردـازد	و	پيش	از	آنکـه	به	گفتار	
تعليـم	فرمایـد	باید	بـه	کردار	ادـب	نماید	و	آنکـه	خود	را	تعليـم	دهد	و	
ادـب	اندوزد،	شایسـته	به	تعظيـم	اسـت	از	آنکه	ديگـری	را	تعليم	دهد	

و	ادب	آموزد.«
یکـی	از	مهمترین	دالیل	کارآمدـی	کارنامه	تبليغی	پيامبـران	و	اوليای	
الهـی	هميـن	مسـئله	بوده	اسـت.	آنهـا	بيـش	از	آنکه	بگوینـد	و	پيش	
از	آنکـه	ديگـران	را	نصيحـت	و	موعظـه	نماینـد،	خودشـان	عمل	می	
کردنـد.	همين	نوع	سـبک	رفتـاری	آنها	بـود	که	موجب	می	شـد	رفتار	
و	سـخن	آنهـا	تا	اعماق	وجـود	مخاطبان	نفـوذ	کند	و	ذهنهـا	و	قلبها	را	
به	تسـخير	خود	درآوردند.	مردم	بيـش	از	آنکه	از	گفته	ها	و	نوشـته	ها	
تأثيـر	بگيرند،	از	کرده	هـا	و	رفتارها	متأثر	می	شـوند.	به	قـول	معروف	

»دـو	صد	گفته	چـون	نيم	کردار	نيسـت.«]۹[
ســبک	زندگــی	از	آنجــا	کــه	جنبــه	بيــان	نگرانــه	و	نمادين	دــارد	و	در	
صورتــی	کــه	بــر	پایــه	ارزشــهای	اصيــل	اســالمی	باشــد،	مــی	توانــد	
ــای	 ــر	دله ــالم	را	ب ــه	اس ــد	جاذب ــد	و	کمن ــی	را	بربای ــای	فراوان دله
مشــتاقان	فراوانــی	بيندــازد،	البتــه	ایــن	آیــات	و	روایــات	بــه	معنــای	
آن	نيســت	کــه	افــراد	بــه	هنــگام	شــنيدن	ســخنانی	کــه	همــراه	بــا	
تأیيــد	علمــی	از	ســوی	گویندــه	نيســتند،	دــر	عمــل	نکردــن	بــه	آن	
ــد،	بلکــه	بدــان	معناســت	کــه	اگــر	 ســخنان	و	موعظــه	هــا	معذورن
یــک	موعظــه	گــر	حقيقتــا	دنبــال	اصــالح	رفتــار	اجتماعــی	اســت	
ــبک	 ــق	س ــالح	از	طری ــالح،	اص ــن	راه	اص ــه	بهتری ــد	ک ــد	بدان بای
زندگــی	و	رفتــار	و	عمــل	اســت	و	اال	افــراد،	هــم	اخالقــا	و	هم	شــرعا،	
موظفنــد	هــر	گاه	ســخن	حقــی	را	مــی	شــنوند	و	پندــی	اخالقــی	را	
ــی	جــان	باشــد،	 ــک	ماشــين	و	جســم	ب ــد	از	ی ــد،	هــر	چن مــی	بينن

ــد. بدــان	عمــل	نماینــد	و	از	آن	پنــد	گيرن
دـر	این	زمينـه	نيـز	روایات	و	سـخنان	حکمـت	آميـز	فراوانـی	داریم.	
ْن	 اميرالمؤمنيـن)ع(	بـه	مـا	توصيـه	می	کنـد	کـه	»	ُخـِذ	الِْحْکَمـَۀ	ِممَّ

أَتَـاَک	بَِهـا	َو	انُْظـْر	إِلَی	َمـا	َقـاَل	َو	اَل	تَْنُظْر	إِلَـی	َمْن	َقاَل:	حکمـت	را	از	
هـر	کسـی	کـه	آن	را	بيان	مـی	کند،	بگيـر؛	به	گفتـه	بنگر	بـه	گوینده	
منگـر.«]10[	»الِحکِمـُه	ضالـُۀ	المُوِمـِن،	َفُخِذ	الِحکَمـَه	َو	لَو	ِمـن	اَهِل	
الًنفـاِق:	حکمـت	گمشـده	مؤمن	اسـت،	پـس	آن	را	فراگيـر	هرچند	از	

باشـد.«]11[ منافقان	
چو	دانی	که	مقصود	گوینده	چيست					مبين	ای	برادر	که	گوینده	کيست
نباید	بر	این	قدر	گوهر	شکست								که	از	دست	بی	قدری	افتد	به	دست
کی	افتد	در	اعجاز	قرآن	شکی																و	گر	خواندش	بی	خرد	کودکی
سـعدی	در	گلسـتان	داسـتانی	زیبا	از	گفـت	و	گوی	یک	فقيـه	جوان	با	
پدر	خـود	نقل	کرده	اسـت:	فقيهی،	پدـر	را	گفت:	هيچ	از	این	سـخنان	
رنگيـن	و	دالویز	متکلمـان	در	من	اثر	نمـی	کند،	به	حکـم	آنکه	آنچه	

نمی	بينـم	مر	ایشـان	را	کرداری	موافـق	گفتار.«
ترک	دنيا	به	مردم	آموزند																												خویشتن	سيم	و	غله	اندوزند
عالمی	را	گه	گفت	باشد	و	بس																				هر	چه	گوید	نگيرد	اندر	کس
عالم	آن	کس	بود	که	بد	نکند																				نه	بگوید	به	خلق	و	خود	نکند

پدـر	گفـت:	ای	پسـر	بـه	مجـرد	خيـال	باطـل	نشـاید	روی	از	تربيـت	
ناصحـان،	بگردانيدـن	و	علما	را	به	ضاللت	منسـوب	کردن	و	در	طلب	

عالم	معصـوم	از	فوایـد	علم	محـروم	ماندـن	.....«
گفت	عالم	به	گوش	جان	بشنو																								ور	نماند	به	گفتنش	کردار
باطل	است	آنچه	مدعی	گوید																						خفته	را	خفته	کی	کند	بيدار
مرد	باید	که	گيرد	اندر	گوش																		ور	نوشته	است	پند	بر	ديوار]12[
_______________________________
]1[	بـه	عنـوان	مثال	دـر	جایی	که	مخاطـب	ما	در	اثر	شـبهات	علمی،	
در	انجام	دسـتورات	دينی	و	عملی	براسـاس	سـبک	زندگی	اسـالمی	
سـهل	انگاری	می	کند،	طبيعتا	در	گام	نخسـت	باید	شـبهه	علمی	او	را	
رفـع	کرد.	اگر	کسـی	تحـت	تأثير	چنيـن	شـبهه	ای	قرار	گرفته	باشـد	
کـه	عفـت	غيـر	از	حجاب	اسـت	و	آنچـه	اسـالم	از	افـراد	مـی	خواهد	
حفـظ	عفت	اسـت	و	نـه	حفـظ	حجاب	و	داشـتن	پوششـی	خـاص!	و	
حجـاب	را	امری	قراردادـی	و	اجتماعی	و	ناظر	به	شـرایط	زمانی	مدينۀ	
النبـی	یا	جامعه	صدر	اسـالم	دـر	چهارده	قـرن	قبل	بداند،	بـرای	آنکه	
او	را	بـه	سـبک	پوشـش	اسـالمی	عالقـه	منـد	کنيم،	بایـد	ابتدـا	این	
شـبهات	علمـی	و	تاریخـی	و	دينی	او	را	پاسـخ	دهيـم.	دـر	مواجهه	با	
چنين	شـخصی	نمـی	توان	بـه	صـرف	تبليغ	عملـی	و	نمایـش	دادن	
پوششـهای	مناسـب،	انتظـار	داشـت	کـه	او	نيـز	بـه	چنـان	پوششـی	
متمایـل	شـود.	او	افراد	با	پوششـهای	اسـالمی	را	افرادی	عقـب	مانده،	
کهنه	گـرا،	جامانده	در	تاریخ	مـی	داند!	بالتبع	رفتـار	آنها	هيچ	جذابيتی	

بـرای	او	ندارد.
]2[		التحقيـق	فی	کلنات	القـرآن	الکریـم،	ج	11،	ص	13۹.	بعد	از	نقل	
تعاریـف	منابع	معتبر	لغـوی	ای	همچون	مصباح	المنيـر،	مقایيس	اللغۀ	
و	لسـان	العـرب،	از	واژه	»مقـت«	جمـع	بندـی	خـود	را	این	گونـه	بيان	

مـی	کند:	»أن	االصـل	الواحدفـی	المادۀ:	هو	البغض	الشـديد«
]3[	الکافی،	ج	2،	ص۷8

]4[	قرب	االسناد،	عبداهلل	بن	جعفر	حميری،	ص	۷۷
]5[	نهج	البالغه،	خ	1۷5،	ص	181

]۶[	همان،	خ	12۹،	ص	128
]۷[	وسائل	الشيعه،	ج	1۶،	ص	151

]8[	البتـه	روشـن	اسـت	که	منظور	حضـرت	دـر	اینجا	تأکيد	بر	شـيوه	
درسـت	و	تأثيرگـذار	نهـی	از	منکر	اسـت،	یعنـی	می	خواهنـد	بگویند	
توصيـه	هـای	مـا	از	نظر	اخالقـی	و	تربيتـی	زمانـی	تأثيرگـذار	خواهد	
بـود	که	خـود	اهل	عمل	بـه	آنها	باشـيم،	نه	آنکـه	اگر	انسـان	خودش	
مرتکب	منکر	شـده	باشـد،	از	نظر	شـرعی	حـق	امر	به	معـروف	و	نهی	

از	منکر	را	نداشـته	باشـد.
]۹[	بـه	قـول	حکيـم	ابوالقاسـم	فردوسـی،	بزرگـی	سراسـر	بـه	گفتار	

نيسـت/	دـو	صـد	گفته	چـون	نيـم	کردار	نيسـت.
]10[	غرر	الحکم	و	دررالکلم،	عبدالواحد	االمدی،	ص	3۶1

]11[	نهج	البالغه،	حکمت	80،	ص	3۷3
]12[	کليات	سـعدی،	گلسـتان،	تصحيح	محمدعلی	فروغـی،	ص	12۷	

و	128.

یادداشتی از احمدحسین شریفی؛

بهترین شیوه اثرگذاری بر دیگران/ به عمل نگاه کنیم یا گفتار؟!
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شـــت ا د د یا

ــت	 ــرد	اس ــد	خ ــانه	های	رش ــم،	از	نش ــرک	مفاهي ــی	و	د ــر	کل تفک
ــه	 ــر	ب ــد	منج ــی،	می	توان ــی	و	منطق ــر	کل ــه	ام ــندگی	ب ــا	بس ام
ــی	و	دــر	نتيجــه	شــکاف	بيــن	 ــات	انضمامــی	و	جزئ نديدــن	واقعي
نظــر	و	عمــل	شــود.	چــرا	کــه	عمــل	دــر	مــوارد	خــاص،	جزئــی	و	
ــی	و	 ــوارد	کل ــه	م ــوط	ب ــر	مرب ــرد	و	نظ ــورت	می	گي ــی	ص انضمام
انتزاعــی	اســت.	وقتــی	دــر	جامعــه	ای	مفاهيــم	و	انتزاعيــات،	اجــر	و	
قــرب	دارنــد	نشــان	از	آن	دــارد	کــه	خــرد	بــه	خوبی	دــر	ایــن	جامعه	
رشــد	یافتــه	اســت.	امــا	اگــر	جامعــه،	تــوان	دــرک	جزئيــات	را	دــر	
ــا	آن	امــر	کلــی	نداشــته	باشــد،	محکــوم	بــه	ماندــن	 ديالکتيــک	ب
ــرای	واقعــی	شــدن	و	 دــر	دنيــای	آرمانــی	و	غيــر	واقعــی	اســت.	ب
کاربردــی	شــدن،	الزم	اســت	کــه	افــراد	عــالوه	بــر	داشــتن	تفکــر	
کلــی،	تصورشــان	را	از	کلــی	بــا	دــرک	جزئيــات	و	ديالکتيــک	بيــن	

ــد. ــازی	کنن ــزء	و	کل،	بازس ج
ذهــن	جامعــه	ایرانــی	بــه	دليــل	حافظــه	تاریخــی	مهمــی	کــه	دــر	
سياســت	دينــی،	شــعر	عرفانــی	و	فلســفه	وجودــی	دــارد،	کلی	نگــر	
اســت.	ایــن	کلی	نگــری	باعــث	آرمان	خواهــی	و	ماندــن	دــر	دنيــای	
ــی	 ــی	جزئ ــت	انضمام ــا	واقعي ــی	ب ــی	گوئ ایده	هاســت.	ذهــن	ایران
ســر	و	کار	ندــارد.	بــه	هميــن	دليــل	اســت	کــه	تــوان	واقعی	ســازی	
ــارد.	 ــان	را	ند ــِف	ميد ــف	ک ــا	و	توصي ــل	واقعيت	ه ــا،	تحلي آرمان	ه
ذهــن	کلی	نگــر	بــرای	نوشــتن	مرام	نامــه،	اســناد	باالدســتی	
تحــول	و	پيشــرفت	و	نســخه	های	مربــوط	بــه	بایــد	و	نبایــد،	آمادــه	
اســت	و	همــواره	می	توانــد	آرمان	شــهر	را	توصيــف	کنــد.	ایــن	البتــه	
بســيار	مطلوب	اســت.	شــهری	کــه	آرمــان	ندــارد،	مرده	اســت.	پویا	
ــن	 ــه	ای ــد	مســير	رســيدن	ب ــا	ذهــن	کلی	نگــر	نمی	توان نيســت.	ام
ــت	 ــتاده	ایم	را	درس ــون	ایس ــه	اکن ــه	ای	ک ــز	نقط ــهر	و	ني آرمان	ش
تحليــل	و	توصيــف	کنــد.	دــر	نتيجــه	بــرای	رســيدن	بــه	آرمان	هــا	
ــف	 ــر	توصي ــی	ب ــر	مبتن ــی		نگ ــی	و	جزئ ــر	تحليل ــت	تفک الزم	اس
ــت،	 ــر،	عدال ــی	از	خي ــم	کل ــل	آن	مفاهي ــر	ذی ــا	د ــع	و	پديده	ه وقای

آزادــی،	پيشــرفت،	معنویــت	و...	حضــور	داشــته	باشــد.
پديدــه	شــعارزدگی	و	نداشــتن	برنامــه	توســط	کانديداهای	ریاســت	
جمهــوری	و	شــورای	شــهر	در	کشــور	مــا	می	توانــد	ناشــی	از	همين	
مســئله	باشــد.	اکتفــا	بــه	حرف	هــای	کلــِی	خــوب	بدــون	داشــتن	
برنامــه	ای	جهــت	تحقــق	ایــن	اهدــاف	یــا	اولویت	بندــی	ای	جهــت	
اجرایــی	کردــن	شــعارهای	کلــی.	کانديدهــا	در	موارد	بســيار	نشــان	
داده	انــد	کــه	تنهــا	مــی	داننــد	چه	چيــزی	خــوب	اســت.	بــی	آن	که	
بداننــد	مردــم	چــه	می	خواهنــد	و	بــی	آن	کــه	بداننــد	بــرای	رســيدن	
بــه	آن	چيزهــای	خــوب	چــه	بایــد	کــرد.		ایــن	مســئله	نــه	تنهــا	دــر	
سياســت	که	دــر	هنــر	هــم	گاه	خــود	را	نشــان	می	دهــد.	گاهــی	که	
هنرمندــی	قصــد	دارد	شــعری	سياســی	بســراید	یــا	فيلمــی	تاریخی	
بســازد،	شــعر	او	چونــان	بيانيــه	و	فيلمــش	چونــان	مقالــه	ای	سرشــار	
ــرا	 ــود.	چ ــب	می	ش ــعارزده	و	نچس ــی	و	ش ــا	و	انتزاع ــات	زیب از	کلي
کــه	او	مادــه	یــا	امــر	واقعــی	و	انضمامــی	و	عينــی	را	نمی	شناســد	و	

صرفــا	بــه	آن	ایدــه	یــا	امــر	ایدئــال	و	آرمانــی	می	انديشــد.
از	آفــات	ديگــر	وجــود	ایــن	کليشــه	ها	و	قالب	هــای	فکری،انســداد	
ــوز	 ــه	هن ــرد	ک ــکل	می	گي ــی	ش ــر	جای ــو	د ــت.	گفتگ ــو	اس گفتگ
ــو	 ــل	گفتگ ــی،	حاص ــر	کل ــت.	ام ــه	اس ــکل	نگرفت ــی	ش ــر	کل ام
اســت.	گفتگــو	از	ديالکتيــک	بيــن	اجــزاء	امرکلــی	ســاخته	
ــه	 ــتریوتایپ	ها	ب ــان،	اس ــی	اذه ــر	برخ ــه	د ــر	حالی	ک ــود.	د می	ش
ــری،	 ــر	نحــوه	تصميم	گي ــد	و	د ــک،	حضــور	دارن صــورت	دگماتي
تصميم	ســازی،	مديریــت،	مشــارکت	و	حتــی	مشــاهده	شــهروندان	
تاثيرگذارنــد.	ایــن	اســتریوتایپ	ها	تــوان	تجزیــه	و	تحليــل	و	ديدــن	
ــا	 ــی	را	ب ــياء	بيرون ــرد،	اش ــد	و	ف ــن	می	گيرن ــی	را	از	ذه ــر	جزئ ام
قالب	هــا	و	آرک	تایپ	هــای	از	پيــش	تعييــن	شــده	می	بينــد	و	

می	شناســد	و	تعریــف	و	مشــاهده	می	کنــد.
ــی	و	 ــان،	غيرمذهب ــی	چــون،	اصالح	طلب ــال،	ایده	های ــه	طــور	مث 	ب
اصول	گرایــان	مرتجــع	هســتند،	چنــان	بــر	فضــای	فکــری	برخــی	

ــه	 ــراد	متعلــق	ب ــر		اف ــراد	جامعــه	حاکــم	اســت	کــه	گاه	حتــی	ب اف
ــر،	 ــی	از	تویت ــر	بخش ــال	د ــد.	مث ــت	می	کن ــا،	حکوم ــن	طيف	ه ای
پيام	هــای	زیادــی	شــبيه	ایــن	مــورد	می	بينيــم:	»چــه	ریيســی	یــاد	
گرفتــه	از	حقــوق	زنــان	و	شغلشــون	و	غيــره	حــرف	مــی	زنــه«.	دــر	
حالی	کــه	هرکــس	کوچکتریــن	آشــنایی	بــا	خانواده	ایشــان	داشــته	
باشــد	می	دانــد	همســر	ایشــان	اســتاد	دانشــگاه	و	فعــال	فکــری	و	
فرهنگــی	اســت	و	هرچنــد	ایده	هــای	همســر	وی	را	قبــول	نداشــته	
ــی	 ــچ	ترديد ــن	وی	هي ــی	بود ــال	اجتماع ــر	زن	فع ــا	د ــد	ام باش
ــه	 ــا	ل ــه	»و	وهبن ــتفاده	از	آی ــو،	اس ــر	س ــد.	از	ديگ ــد	بکن نمی	توان
اســحاق«	توســط	ســيد	محمد	خاتمــی،	بــرای	اســحاق	جهانگيری	
نوعــی	ســوء	اســتفاده	از	آیــات	قــرآن	قلمدــاد	شــد،	دــر	حالــی	کــه	
خاتمــی،	ملبــس	بــه	لبــاس	روحانيــت	و	جهانگيــری	فردــی	
متديــن	و	از	خانوادــه	شــهيد	اســت	و	دليــل	چنيــن	اســتفاده	ای	تنها	

ــا	تلميحــی	ادبــی	باشــد. ــد	آشــنازدایی	ی می	توان
رســانه	و	پروپاگاندــای	حاکــم	بــر	آن	نيــز	نقــش	مهمــی	در	ســاخت	
ایــن	اســتریوتایپ	ها	یــا	کليشــه	های	ذهنــی	دــارد.	بــه	طوری	کــه	
بــا	ایجــاد	تصــورات	کلــی،	مانــع	از	ديدــن	وقایــع	می	شــود	و	گویــی	
ــان	 ــرد	و	چون ــرار	می	گي ــت	ق ــان	و	واقعي ــن	انس ــی،	بي ــوم	کل مفه
پردــه	ای	جلــوی	ديــد	او	را	می	پوشــاند	و	مانــع	از	مواجهه	مســتقيم	با	

ــود. ــی	می	ش ــت	انضمام واقعي
ــاره	بــه	انســان	نــگاه	کنيــم.	ایــن	 شــاید	الزم	باشــد	همــه	مــا	دوب
ــا،	 ــه	محدوديت	ه ــت.	و	هم ــار	از	انضمامي ــه	و	سرش ــاِن	پيچيد انس
ــا	 ــر	ب ــار	ديگ ــم.	یک	ب ــش	را	ببيني ــا	و	نبودن	های ــا،	بودن	ه نيازه
چشــم	های	بــاز	بــه	انســان	نــگاه	کنيــم	تــا	قبــل	از	آن	کــه	آنقدــر	
ديــر	بشــود	کــه	از	انســان	تنهــا	تعریفــی	ذهنــی	و	مفهومــی	کلــی	
دــر	ذهنمــان	باشــد.	تعریفــی	آنقدــر	کلــی،	بــزرگ	و	مفهومــی	کــه	
چيــزی	نباشــد	جــز	»هيــچ«.	یــک	هيــِچ	بــزرِگ.	یــک	هيــِچ	تهی.	

یــک	هيــِچ	هيــچ.

فاطمه دالوری پاریزی: 

تأملی در نابسندگی امر کلی در درک واقعیت های جامعه
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 متن پیش رو یادداشت اختصاصی سعید زیباکالم، استاد 
فلسفه دانشگاه تهران است که در پی تصویب سند ۲۰۳۰ 

به نقد عملکرد نهادهای فرهنگی پرداخته است؛

حضــرت	آقــا	بــه	مناســبت	هفتــه	معلــم	درجمــع	معلمــان	گفتنــد:	
»اصــل	کار	غلــط	اســت.	اینکــه	مــا	برویــم	ســندی	را	امضــاء	کنيــم	
و	بعــد	هــم	بيایيــم	بــی	ســروصدا	آن	را	اجــرا	کنيــم،	نخيــر!	مطلقــًا	
مجــاز	نيســت؛	مــا	اعــالم	کرديــم.	بندــه	از	شــورای	عالــی	انقــالب	
فرهنگــی	هــم	گله	منــد	هســتم.	آنهــا	بایــد	مراقبــت	مــی	کردنــد	و	
نبایــد	مــی	گذاشــتند	کــه	کار	بــه	اینجــا	بکشــد	کــه	مــا	بيایيــم	و	

جلــوی	ایــن	کار	را	بگيریــم.«)1۷/2/۹۶(.
حدــود	15	ســال	پيــش	زیدــی	از	دانشــگاهيان	دــر	ســخنرانی	های	
متعدــد	دــر	دانشــگاه	ها	بــه	مناســبت	فراخــوان	جنبــش	نرم	افــزاری	
ــر	 ــد	فک ــزاری	و	تولي ــاق	نرم	اف ــچ	اتف ــه	هي ــم،	از	اینک ــد	عل تولي
و	انديشــه	جدــی	نــه	دــر	دانشــگاه	ها	و	نــه	دــر	حوزه	هــا	و	نــه	دــر	
مؤسســات	قدونيم	قــد	پژوهشــی	و	شبه	پژوهشــی	رخ	نخواهــد	
ــر	 ــده	د ــر	گم	ش ــده	و	بيش	ت ــر	شنيده	ش ــروصدایی،	کم	ت ــاد،	س د
غوغــای	رســانه	های	حکومتــی	و	دولتــی	و	ملــی	و	غيــر	انتفاعــی	و	
حمایت	شــده	از	غــرب،	ایجــاد	کــرد.	بــه	تدریــج	آن	ســير	مطالعاتــی	
ــی	 ــه	بررســی	امــور	جــاری	و	مرســوم	شــورای	عال و	روشــنگری	ب
انقــالب	فرهنگــی	رســيد.	آن	ســير	مطالعاتــی	و	ســخنرانيها	نهایتــًا	
منجــر	شــد	بــه	مقالــه	ای	تحــت	عنــوان	»چــرا	انقالبــی	فرهنگی	و	
جنبشــی	نرم	افــزاری؟«	کــه	دــر	کتــاب	»خــالف	جریان«	در	ســال	

138۹	منتشــر	شــد.
ــوار	 ــبکه	های	رانتخ ــا	ش ــد	ب ــط	و	پيون ــی	رب ــوِن	ب ــِد	مجن آن	زی
ــه	 ــن	نتيج ــه	ای ــاً	ب ــی	نهایت ــير	مطالعات ــر	آن	س ــروت	د قدرت	ـ	ث
ــی	کشــور	 ــه	زمينه	هــا	و	عرصه	هــای	حيات ــا	توجــه	ب رســيد	کــه	ب
ــی	 ــورای	عال ــه	ش ــاخص	و	عمد ــای	ش ــوع	فعاليت	ه ــی	و	ن از	طرف
انقــالب	فرهنگــی	از	طــرف	ديگــر،	زیبندــه	اســت	آن	شــورا	را،	نــه	

حتــی	شــورای	عالــی	انفعــال	فرهنگــی	کــه،	بایــد	شــورای	عالــی	
انســداد	فرهنگــی	ناميــد.	برخــی	از	دانشــگاهيان	و	حوزویانــی	کــه	
آن	ســخنرانی	هــا	را	شــنيده	بودنــد	معتــرض	و	منتقــد	بودنــد	کــه:	

ــی! ــکال	و	بنيان ــر	رادي چقد
بــا	آن	عظمــت	و	 از	ثمــرات	شــورایی	 امــا	یکــی	 اینــک	
ــی	 ــر	سياس ــال	برت ــگان	و	رج ــی	فرهيخت ــور	برخ ــوکت	و	حض ش
ــب	ســند	2030	 ــد،	حاصــل	گشــت:	تصوی صاحب	منصــِب	قدرتمن
یونســکو	و	یــا	نظــارت	بــر	تصویــب	و	اجــرای	بــی	ســروصدای	آن	
ســند.	پيش	تــر	گفتــه	ام	کــه	مشــکل	از	اعضــای	آن	شــورای	مجلــل	
ــا	و	 ــی	دان و	شــکوهمند	نيســت،	کــه	برخــی	از	آنهــا	شــخصاً	رجال
دردمند	هســتند.	مشــکل	اساســی	از	ســاختار	بســيار	فشــل	آن	شورا	
و	وظایــف	کثيــره	گونه	گــون	نامتجانســی	اســت	کــه	بــر	دــوش	آن	
گذاشــته	شــده	اســت.	اگــر	بســيار	ديــر	نشــده	باشــد،	خــوب	اســت	
ــه	 ــی	و	بلک ــری	اساس ــش	بازنگ ــاف	و	غایات ــاختار	و	اهد ــر	آن	س د

ــرد. ــی	پارادایمــی	صــورت	گي انقالب
ــض	و	 ــورای	عری ــن	ش ــود	ای ــا	وج ــه	ب ــت	ک ــه	نيس ــب	توج جال
طویــل،	حضــرت	آقــا	بایــد	از	جایــگاه	رهبــری	نهيــب	بزنــد	و	هــم	
ــره	بکشــد؟ ــه	آن	نع ــه	اجــرای	مخفيان ــب	و	هــم	علي ــه	تصوی علي
ــد	و	 ــورا	کجاین ــس	ش ــه	مجل ــيون	های	مربوط ــتی	کميس به	راس
ــبکه	ها	و	 ــوع	ش ــه	ن ــط	چ ــاد	و	بس ــرف	ایج ــان	ص ــر	وقتش بيش	ت

ــود؟ ــی	ش ــی	م پيوندهای
ــز	 ــت	حماســه	سياســی	عبرت	انگي ــن	و	برک ــه	یم ــه	ب ــت	ک از	دول
ــّوق	و	 ــود	مش ــيده	و	خ ــرت	رس ــه	قد ــال	13۹2	ب ــوز	س و	درس	آم
متکّفــل	و	مجــرا	و	ُمجــری	ایــن	قبيــل	اســناد	ضــد	هویــت	ملــی	
اســت،	انتظــاری	جــز	اوراق	کردــن	داربســت	آرمان	هــا	و	ارزش	های	
انقــالب	و	فراتــر	از	آن،	مواریــث	فرهنگــی	تاریخــی	ایــن	مــرز	و	بوم	
نمــی	رود.	امــا	به	راســتی	ایــن	همــه	ســازمان	ها	و	فرهنگســتان	ها	
و	پژوهشــگاه	ها	و	انديشــکده	های	ریــز	و	درشــِت	حدودــاً	یــا	کامــاًل	

مســتقل	از	دولــت	مشــغول	چــه	کاری	هســتند؟

ــی/گازی	و	 ــای	نفت ــان	درآمده ــت	مي ــبتی	اس ــه	نس ــتی	چ به	راس
نقــش	و	شــأن	عمــوم	ایــن	ســازمان	ها	و	دســتگاه	های	فرهنگــی؟
چــه	تعدــاد	از	ایــن	قبيــل	مصائب	بایــد	از	چشــم	آقا	دــور	بمانــد	و	به	
تخریــب	عرصه	هــای	حياتــی	کشــور	بيانجامــد	تــا	ضــرورت	یــک	
ــالمی	 ــوری	اس ــام	جمه ــر	کل	نظ ــی	د ــی	حيات ــی	اساس خانه	تکان

ديدــه	و	پذیرفتــه	شــود؟
آیــا	بصيرتمندانــه	اســت	کــه	بــه	گله	مندــی	حضــرت	آقــا	بســنده	
ــتی	 ــات	باالدس ــام	مؤسس ــه	تم ــت	ک ــروری	نيس ــا	ض ــم؟	آی کني

ــد؟ ــی	قرارگيرن ــورد	بازنگــری	بنيان فرهنگــی	کشــور	م
آیــا	مؤسســات	و	دســتگاه	های	مختلــف	باالدســتی	و	ميانــِی	
فرهنگــی	کشــور	منظمــاً	مــورد	نظــارت	و	ارزیابــی	ســایر	

گيرنــد؟ قرارمــی	 دســتگاه	ها	
ــرای	 ــی	ب ــی	و	ديده	بان ــارای	دســتگاه	های	نظارت ــا	د ــا	اساســاً	م آی
تمــام	مؤسســات	و	نهادهــای	حکومتــی	هســتيم؟	واقعــا	هســتيم؟
ــا	 ــی	م ــای	حکومت ــوم	نهاده ــه	عم ــت	ک ــن	اس ــر	از	ای ــا	غي آی
ــی	 ــارت	و	ارزیاب ــه	نظ ــر	گون ــت	از	ه ــارغ	و	خيال	راح ــًا	ف عموم
و	ديده	بانــی	هســتند؟	آیــا	روشــن	اســت	ایــن	ســؤال	آخــر	چــه	
معنایــی	و	چــه	تبعــات	و	نتایجــی	بــرای	کل	کشــور	دــارد؟	واقعــًا	

ــن	اســت؟! روش
بــه	راســتی	چــه	داللتــی	دــارد	کــه	همــواره	بایــد	آقــا	دــر	زمينــه	
ــی	 ــد	و	اصالح ــی	ورود	کنن ــج	و	معوج ــای	ک ــا	بن ــی	و	ی انحراف
ــه	 ــر	عرص ــف	د ــای	مختل ــد	نهاده ــرا	نبای ــند؟	چ ــورت	بخش ص
ــژه	خــود،	یکديگــر	 ــف	و	وی ــط	مختل گفتمان	هــا	و	آیين	هــا	و	ضواب
ــکاء	دســتورِی	 ــا	ایــن	وابســتگی	و	ات ــد؟	آی را	چــک	و	نظــارت	کنن
نهادهــا،	حکایــت	از	طفوليــت	نامبــارک	و	درهنگامه	هایی،	شــوم	آن	

ــد؟ ــی	کن ــا	و	موسســات	نم نهاده
و	الحول	و	القوه	اال	باهلل	العلی	العظيم.

ــروف	و	 ــرون	بالمع ــر	و	یأم ــی	الخي ــون	ال ــه	یدع و	لتکــن	منکــم	ام
ینهــون	عــن	المنکــر	و	اولئــک	هــم	المفلحــون

یادداشت اختصاصی سعید زیباکالم؛

چرا ۲۰۳۰ تصویب شد؟/ ضرورت نظارت و ارزیابی نهادهای باالدستی فرهنگی

شـــت ا د د یا
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کتاب	چيسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمين	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	که	در	گـروه	کالم	و	دين	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دين	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	اسـالمی	سامان	

یافتـه	و	به	تازگـی	به	چاپ	دوم	خود	نيز	رسـيده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	توليـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکيـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقالب	بر	علوم	انسـانی،	طبيعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بيـش	از	پيـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ایـن	خصوص	
زدـه	اسـت.	بـا	توجـه	به	خبـری	کـه	اخيرا	
راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسی	
اسـالمی	دـر	گـروه	علوم	انسـانی	منتشـر	
شـد،	توجه	به	کتبی	از	این	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدين،	ضـروری	می	

ید. نما
بر	هميـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	این	

کتـاب	تقديـم	خوانندگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
دـر	زمانـی	کـه	تاریخ	مدـرن	بـه	عقيده	ی	
بسـياری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زیسـت	جهان	پسـت	مدـرن	در	
جسـت	و	جـوی	راه	نجات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چيسـتی	انسـان،	ابدـا	غریـب	نمـی	
نمایـد.	از	سـویی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	دـر	داخل	

کشـور	بـه	نحـو	فزایندـه	گرم	اسـت.
کتاب	چيسـتی	انسـان	در	اسـالم،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعریـف	
انسـان	و	بيان	ديدگاه	های	اسـالمی	تاليف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازینـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشد.
ایـن	اثـر	دـر	428	صفحه	بـرای	اوليـن	بار	
دـر	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
انديشـه	اسـالمی	زیـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	ديـن	پژوهـی	به	چاپ	رسـيد	و	دـر	چاپ	
اول،	بـا	قيمـت	پشـت	جلـد	25000	تومان	

گشـت. عرضه	
مولـف	اثر،	محمد	تقی	سـهرابی	فـر،	متولد	
1341	عضـو	هيئـت	علمـی	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	اسـت.	او	
تدریـس	در	حوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبيـات	عرب،	تفسـير،	فقـه،	اصول،	
کالم	و	تاریـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدریس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پيشـين	الهـی	و	اختيـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمينـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دينی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصدـرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقيده«	به	
چاپ	رسـيده	اسـت.	با	این	که	در	زمينه	ی	اصول،	فقـه	و	ادبيات	عرب	
متبحـر	اسـت،	اما	عمدـه	ی	همـت	خـود	را	متوجـه	مباحـث	اعتقادی	

است. سـاخته	
مولـف	از	طـرح	و	نقد	ديدـگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کند	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دـارد	که	هيچ	ديدگاهـی	را	از	
قلم	نيندازد.	سـپس،	بـا	طرح	جامع	بحث	فطـرت	و	آوردـن	آراء	غربيان	
و	مسـلمين،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموریت	اصلی	خویـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	مـی	پردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روایات	می	پردـازد	و	در	انتهای	
ایـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پایـان	می	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پيـش	از	این	
حول	انسـان	شناسی	اسـالمی	نوشته	شده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهادـن	به	تالش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
بيـش	تـر،	از	جنـس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمـن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مـورد	بحث	بنيادی	فطـرت،	که	بـه	زعم	وی	در	نگاه	اسـالم	
به	انسـان،	اهميت	ویـژه	ای	دـارد،	کار	کافی	انجام	نشـده.	از	همين	رو،	
بخـش	قابـل	توجهی	از	اثـر	خـود	را	به	بحـث	فطرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بایـد	اذعـان	کرد	کـه	بحث	فطـرت	دـر	ایـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتماال	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـيده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	دـر	ميـان	غربيـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقدين	و	
طرف	دـاران	جدی	دارد.	مولـف	پس	از	طرح	نظرات	مسـلمين	در	مورد	
بحـث،	بـه	ایـن	نتيجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ویژگی	
هـای	روانـی	و	عقلی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نيز	دـر	بر	می	
گيـرد	و	دـر	یک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصيات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرایش	هـا،	توانایی	
هـا	و	ویژگی	هایی	اسـت	که	هنگام	آفرینش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	۶۹(
از	نـکات	ديگـری	که	راجـع	به	ایـن	اثر	حائز	اهميت	اسـت،	این	اسـت	
که	چنان	کـه	خود	مولف	نيز	بيان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	به	حـال	اغلـب	ذیـل	رجـوع	به	متـون	دينـی	تعریف	شـده	اسـت.	
دـر	حالی	کـه	بـا	رویکرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقایـق	علمی	دـر	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	هميـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
ديگر	غافـل	نبوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنيـن،	رویکرد	خوش	بينانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
بـه	خصوص	در	مـورد	تجربه	ی	دينـی،	به	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظـران	این	بحـث	بپردازد.
امـا	ویژگـی	ديگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصيات	انسـان	از	
ديدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـيم	بندی	موضوعی	آیـات،	روایات	
و	آراء	مسـلمين	در	مـورد	انسـان،	مجموعه	ی	مفيدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	که	مـی	توانـد	مـورد	اسـتفاده	ی	عمـوم	مخاطبيـن	واقع	شـود.	
پرداختـن	بـه		مفهـوم	انسـان،	ذیل	آیـات	و	روایـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفيـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	عالقـه	مند	این	
حـوزه	از	مطالعـه	یـا	پژوهـش	
از	 ایـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ایـن	اثر	اسـت.

هم	چنين،	اسـتقراِی	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصاديـق	
بندـی	نمودـِن	آنهـا	دـر	چهـار	
گرایـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروِه	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبييـِن	کارکردهـاِی	مجموعـه	
ِی	فطریـات	و	فطـرت	دينـی،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	آراِی	روان	شناسـان،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	تجربهِ		دينـی	و	تبيين	
فطـرت	 ميـان	 تـالزم	 عدـم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 نـوآوری	هـای	
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:
موجودـی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 دـرکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهایـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	یا	از	اسـفل	السـافلين	تا	
اعلـی	علييـن	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زمين	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	
فطـرت	مي		پردـازد.	چيسـتي،	
اهميـت	و	ویژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طریـق	منابـع	دينـي	و	هـم	از	طریـق	آرا	و	انديشـه	هاي	ديگـر	
انديشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دـو	فصل	نخسـت	این	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ایـن	که	از	چـه	راه	هایي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـایي	کـرد	و	این	
کـه	مصاديق	فطـرت	در	انسـان	کدـام		اند،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطریـات	دـر	این	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرایش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	این	فصل،	بحث	

تـالزم	یا	عدم	تـالزم	ميان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جدـا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پردـازد.	
چيسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـير	و	ادله	آن،	نگاه	دانشمندان	غير	مسلمان	
بـه	فطـرت	الهـي	و	اینکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غيـر	از	خداشناسـي	
مصاديق	ديگـري	نيز	گفته	شـده،	ازجمله	مباحث	این	فصل	اسـت.	در	
ادامه،	عوامل	شـکوفایي	فطرت	مطرح	شـده	و	مقایسـه	اي	اجمالي	بين	
فطـرت	الهـي	و	تجربه	دينـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکيـک	فطرت	

معــرفی کتـاب

http://mehrnews.com


صفحه 86 | شماره 22 | شهریور 96  MEHR NEWSAGENCY

	حمدالــه	محمدــی،	دانشــجوی	دکتــری	فلســفه	تعليــم	و	تربيــت	
دانشــگاه	تهــران	که	دــر	نــگارش	این	اثــر،	همــکار	دکتــر	زیباکالم	
بودــه	اســت،	نوشــته	زیــر	را	بــه	ســفارش	ایــن	پایــگاه	خبــری	دــر	
ــاب	و	شــيوه	و	انديشــه		ایشــان	نوشــت: شــرح	ســرفصل	های	کت

ایدــۀ	اصلــی	ایــن	کتــاب	واکاوی	ریشــه	های	مکتــب	نوليبراليســم	
دــر	تاریــخ	ســنت	ليبراليســم	و	همچنيــن	نگاهــی	ژرف	بــر	ماهيــت	

مکتــب	تربيتــی	ليبراليســم	اســت.	
ــم	را	 ــات،	ليبراليس ــی	تحقيق ــی	و	برخ ــان	عموم ــر	بي ــروزه	د ام
ــف	 ــری	و	تربيــت	دموکراتيــک	و	مخال ســنتی	حامــی	آزادــی،	براب
محافظــه	کاری	مــی	داننــد.	بررســی	ژرف	تاریخ	ليبراليســم	نشــانگر	
ــه	اســت: ــش	عمد ــد	گرای ــارای	چن ــه	ليبراليســم	د آن	اســت	ک

1.	ليبراليســم	خوش	بيــن	و	عقل	گــرا)الک	تــا	اســميت	و	جــی	اس	
ميــل(؛

2. ليبراليسم بدبين و تقديرگرا)مندویل، مالتوس، اسپنسر و…(؛
ــن،  ــی اچ گری ــون، ت ــا پيشرفت گرا)هابس ــن ی ــم نوی 3. ليبراليس

ديویــی و…(؛
4. نوليبراليسم)هایک، ميلتون فریدمن و…(.

ــه	 ــت	ک ــانگر	آن	اس ــم	نش ــی	ليبراليس ــای	تربيت ــی	آرمان	ه بررس

ایــن	مکتــب	همــواره	بــه	دموکراســی	و	حاکميــت	عمــوم	بــه	نــگاه	
ترديــد	نگریســته	اســت.	ليبراليســم	به	خصــوص	در	گرایــش	بدبين	
ــق	داشــته	اســت	 ــه	پيوندــی	عمي ــا	آرمان	هــای	محافظه	کاران آن	ب
ــز	و	 ــد	و	تي ــه	نوعــی	ســرمایه	داری	تن ــارز	آن	گرایــش	ب و	نشــانه	ب

تقبيــح	خدمــات	دولتــی	عمومــی	اســت.
امــروزه	نوليبراليســم	خيــزش	نوعــی	ليبراليســم	تقديرگرا	بــا	گرایش	
ــورهای	 ــۀ	کش ــه	هم ــت	ک ــيخته	اس ــرمایه	داری	افسارگس ــه	س ب
ــر	عرصه	هــای	 ــی	د ــا	چالش	های ــا	را	ب ــه	کشــور	م جهــان	و	ازجمل

ــه	اســت. ــگ	مواجــه	کرد ــف	و	به	خصــوص	فرهن مختل
در	ایـن	کتاب	بنده	افتخار	همکاری	با	مرحـوم	دکتر	فاطمه	زیباکالم	
را	داشـتم.	ایشـان	دـر	ایـن	کتـاب	و	سـایر	فعاليت	هـای	پژوهشـی،	
انسـانی	انتقادـی	و	ژرف	بين	بودند.	معتقـد	بودند	که	سـوگيری	قبل	
از	پژوهـش	را	بایـد	کامـال	کاسـت	و	مطلـب	را	از	همۀ	جوانـب	مورد	
بررسـی	قرار	داد.	در	تحليل	فلسـفی	مکاتب	و	به	خصوص	ليبراليسم	
تبحری	خاص	داشـتند	و	تجربۀ	زیسـته	ایشان	در	انگلسـتان	دوران	
مارگاریت	تاچر،	اطالعات	مناسـبی	برای	تحليل	نوليبراليسـم	فراهم	
می	سـاخت.	بـه	ساده	نویسـی	و	کوتاه	نویسـی	اعتقاد	ویژه	داشـتند	و	

هميشـه	بنده	را	نسـبت	به	ایـن	امـر	فرامی	خواندند.

دکتــر	زیبــاکالم	همــۀ	پديده	هــای	اجتماعــی	و	دنيــای	واقعــی	را	با	
عينــک	تحليــل	فلســفی	و	تربيتــی	نــگاه	می	کردنــد	و	به	خصــوص	
از	رواج	فرهنــگ	ســرمایه	داری	و	نمادهــای	آن	دــر	شــهرهایی	مثل	

تهــران	بســيار	متنفــر	بودند.

آخرین اثر فاطمه زیباکالم؛

»از مکتب تربیتی لیبرالیسم تا نولیبرالیسم؛ نگاهی انتقادی« منتشر شد

کتاب معـرفی 

کتــاب	»جایــگاه	وحــی	دــر	فلســفه	سياســی«	از	منظــر	فارابــی،	ابــن	ســينا،	شــيخ	اشــراق،	نصيرالديــن	
ــی	مقدــم،	عضــو	هيئــت	علمــی	 طوســی	و	صدرالمتالهيــن	توســط	حجــت	االســالم	احمدرضــا	یزدان

ــگارش	درآمدــه	اســت. ــه	ن ــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	ب پژوهشــگاه	عل
کتــاب	»جایــگاه	وحــی	در	فلســفه	سياســی«	توســط	گروه	فلســفه	سياســی	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنگ	

اســالمی	منتشــر	شــده	است.

توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛

کتاب »جایگاه وحی در فلسفه 
سیاسی« منتشر شد

	نویســنده	ایــن	کتــاب	معتقــد	اســت	فرویــد	بــه	خاطــر	دــو	اثــر	کابردــی	بــرای	جامعــه	معــروف	شــده	
اســت:	آیندــه	یــک	پندــار	و	تمدــن	و	ماللــت	هــای	آن.	بــا	ایــن	حــال،	آثــار	متاخــر	وی	بــه	طــور	معمول	
صرفــا	بــه	عنــوان	مکمــل	آثــار	پيشــين	بــه	ویــژه	کشــفيات	بنياديــن	ضميــر	ناخودــآگاه	و	تعبير	خــواب،	

بدنــام	شــده	انــد.
دــر	واقــع	فرویــد	فرهنگــی	بعضــی	مواقــع	بــه	عنــوان	یــک	فــرد	مضطــرب	)خجالتــی(	دــر	روانــکاوی	

شــناخته	شــده	اســت.
ــا	اســتعداد،	معنــای	واقعــی	کار	 دوفرنــس	اســتدالل	مــی	کنــد	کــه	فرویــد	مرحــوم،	مثــل	هميشــه	ب

ــاش	مــی	کــرد. زندگــی	خــود	را	ف
دــر	هميــن	حــال	ممکــن	اســت	آثــار	آیندــه	یــک	پندــار،	تمدــن	و	ماللــت	هــای	آن	واثــر	نهایــی	وی	
بــا	عنــوان	موســی	و	یکتاپرســتی	بــرای	برخــی	افــراد	گيــج	کنندــه	باشــد،	بــرای	آنهایــی	کــه	باورهــای	
فرویــد	را	معتبــر	مــی	کننــد،	از	جملــه	روانشناســان	زیســت	شــناختی	کــه	حلقــه	گمشــده	روانشناســی	

فردــی	دــوره	اوليــه	و	روانــکاوی	فرهنگــی	دــوره	نهایی	هســتند.
نتيجــه	آن	جالــب	توجــه،	متعادــل	و	دفــاع	فاضــل	از	فرویــد	متاخر	اســت	کــه	ارزیابــی	مجدــد	روانکاوی	

عالقــه	همــه	خوانندــگان	فرویــد	را	مضاعــف	مــی	کند.
ایــن	کتــاب	مشــتمل	بــر	پيشــگفتار،	مقدمــه،	موخــره	و	ضمایــم	اســت	و	دــر	ســه	بخــش	اصلی	ســامان	

یافتــه	اســت.	مباحثی	چــون	پوزیتيویســم،	اســطوره	گرایــی،	اخــالق،	معنویــت	و	...	دــر	انديشــه	فروید	از	
جملــه	مباحثــی	هســتند	کــه	دــر	این	اثــر	بــه	آنهــا	پرداخته	شــده	اســت.

ــکاوی	شــناخته	 ــم	روان ــد	)185۶	-	1۹3۹(	عصب	شــناس	اتریشــی	اســت	کــه	پدــر	عل ــد	فروی زیگمون
می	شــود.	فرویــد	دــر	ســال	1881	از	دانشــگاه	ویــن	پذیــرش	گرفت	و	ســپس	دــر	زمينه	هــای	اختالالت	
مغــزی	و	گفتاردرمانــی	و	کالبدشناســی	اعصــاب	ميکروســکوپی	در	بيمارســتان	عمومی	ویــن	به	تحقيق	

پرداخت.
نویسنده	کتاب	»تاد	دوفرنس«	استاد	دانشگاه	الکهيد	در	انتاریو	است.

از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج؛

آرای فروید در قالب کتابی
 جدید بررسی شد
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این	کتاب	که	به	قلم	»هدر	شارکی«	به	نگارش	درآمده	است	به	بررسی	تاریخی	مسلمانان،	مسيحيان	و	یهوديان		
در	منطقه	خاورميانه	پرداخته	است.نویسنده	معتقد	است	که	در	طی	قرن	ها،	خاورميانه	ميزبان	جمعيت	زیادی	از	

مسيحيان،	یهوديان	و	مسلمانان	بوده	است	اما	امروزه	تنوع	قبل	در	خاورميانه	وجود	ندارد.
»هدــر	جــی	شــاکی«	تاریخــی	را	شــرح	مــی	دهــد	کــه	دــر	آن	مســلمانان،	مســيحيان	و	یهوديــان	عليه	

پشــت	پردــه	متغيــر	سياســت	هــای	دولــت	بــا	یکديگــر	متحد	شــدند.
بــا	تمرکــز	بــر	خاورميانــه	زمــان	عثمانــی	قبــل	از	جنــگ	جهانــی	اول،	شــارکی	تحليلــی	پویــا	و	واضح	از	
نحــوه	ارتباطــات	اجتماعــی،	نــوع	لبــاس،	موســيقی،	غــذا،	اســتحمام	و	غيــره	مردــم	کــه	باعث	اتحــاد	یا	

جدایــی	آنهــا		مــی	شــد،	را	ارئــه	مــی	دهــد.
از	لحــاظ	تاریخــی،	دولــت		عثمانــی	ســنت	هــای	اســالمی	حکومتمدــاری	و	قانــون	را	پذیرفتــه	بــود،	بــا	
مســيحيان	و	یهوديــان	بــه	عنــوان	تابعــان	محافظــت	شــده	مســلمانان	رفتــار	مــی	شــد	و	محدوديــت	

هایــی	را	بــرای	اختــالط	اجتماعــی	مطــرح	مــی	کــرد.
شــارکی	دــر	کتابــش	نشــان	مــی	دهــد	چگونــه	دــر	بحبوحــه	تغييــرات	مدــرن،	تــالش	بــرای	حفــظ	و	
اجــرای	ایــن	سلســله	مراتــب،	باعــث	افزایــش	تنــش	ها	دــر	امتدــاد	خطــوط	مذهبی	می	شــد	و	بســتر	را	

بــرای	خاورميانــه	قــرن	بيســتم	فراهــم	مــی	کــرد.
»هدر	شارکی«	نویسنده	این	کتاب	استاد	دانشگاه	پنسيلوانيا	در	آمریکاست.

از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج؛

کتاب »تاریخ مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در خاورمیانه« منتشر شد

کتاب معـرفی 

اجتماعــی  علــوم  طنزهــای  مجموعــه  از  جلــد  دوميــن   
ــه فمينيســم:  ــوان »ُپشت مدرنيســم علي ــا عن »پشت مدرنيســم« ب
تأمالت و تألمات فلسفی-اجتماعی  در باب جنس زن و نهاد ازدواج« 

توســط نشــر قــاف منتشــر شــده اســت.
ــه  ــه  پشت مدرنيســم« ک ــام »نظری ــا ن ــن مجموعــه ب ــد اول ای جل
توسط دو دانشــجوی تحصيالت تکميلی علوم اجتماعی و با امضای 
»پروفســور ميالد مالعبدالوهاب« نوشته و در ســال 95 منتشر شد، 

بــا اســتقبال مخاطبــان روبــه رو شــده و بــه چــاپ دوم رســيد.
ــگارش متفــاوت و روش  ــا ســبک ن نویســندگان ایــن مجموعــه ب
دقيــق دــر ارجاعــات علمــی، ادبيــات و منطــق عاميانــه را با شــيوه 
نــگارش مقاله هــای علمی-پژوهشــی دــر علــوم انســانی اجتماعــی 
پيونــد زدــه و تــالش کرده انــد تا به زعــم خــود، جو علمــی حاکم بر 

دانشــگاه ها و مجالت علمی را به چالش بکشند.
ــد  ــه جل ــبت ب ــی نس ــا نوآوری های ــه ب ــن مجموع ــوم ای ــد د جل
اول، بــه موضــوع ازدــواج دــر فرهنــگ و ادبيــات ایــران و جهــان و 
ــط  ــارد و توس ــان اختصــاص د ــاره زن ــوام درب ــای ع ــز گزاره ه ني
ــان  ــی زن ــه: »تمام ــت ب ــده اس ــم ش ــم تقدي ــندگان تقدي نویس
ــاب  ــن کت ــه ای ــکنی ب ــواب دندان ش ــاً ج ــه یقين ــن؛ ک ایران زمي

خواهنــد دــاد، تــا دــرس عبرتــی باشــد بــرای ســایرین!«
در یکی از مقاالت کتاب با عنوان »آســتانه ســی ســالگی« )بررســی 
تجربه ی زیسته ی مردان جوان زیر فشار خانواده برای اجبار به ازدواج( 

آمده اســت:
»امــا اگــر تــا سی ســالگی دــوام بياوریــد .... ناگهــان خيــل فاميــل 
روی شــما خيمــه ســنگين می زننــد کــه »چــرا ازدــواج نمی کنی؟« 

.):all of the family 1392(
 My»دــر اینجا پاســخ هایی از ایــن قبيل کــه »قصــد ازدواج ندــارم
friends and I: 1390-5( (، »موقعيتــش پيــش نيامدــه« 
ادامــه  »»قصــد   ،)5-1390  :My girlfriend and I(
تحصيــل دــارم« )Ibid( و... فایدــه ای ندــارد، چــون آنــان بدــون 
ــد.  ــان می دهن ــت هلت ــرون موقعي ــه د ــما، ب ــه قصــد ش ــه ب توج
ــتی گير روس  ــک کش ــون ی ــف همچ ــا حری ــه تنه ــه، ن ــر ادام د
 )Buvaisar Saitiev( ــایتی یف ــون س ــن همچ ــر و بدبد چق
گلــوی شــما را گرفتــه و مــچ پــا را دــر گــرو دــارد )هادــی عامــل: 
ــاگران  ــه »تماش ــه مثاب ــه ب ــه اعضــای خانواد ــه کلي 1394( بلک
ــالمی  ــرزمين اس ــای س ــای ج ــت از ج ــتی بلد و کشتی دوس کش

ــویق  ــغول تش ــان: 1395( مش ــران« )هم ای
حریف برای خالص شــدن از شــر شــما هســتند. 
گویی همه مشــکالت خانواده زیر ســر شماســت 
و بــه محض آنکــه ازدــواج کنيد همه چيــز گل و 
بلبــل می شــود. فردــی کــه دــر چنيــن مخمصه 
گيــر کرده یا دــر آمپــاس )Impasse( مانده و 
ــد،  ــن او می اندازن ــه گرد ــا را ب ــه بدبختی ه هم
تقصيــر گيــر )fall guy( ناميدــه می شــود 

.)  :1392Ahmadinejad-6(
دــر ایــن شــرایط همان طــور کــه پدــر شــما دــر 
مقــام دــاور وســط تا دــه می شــمارد کــه آیــا زیر 
فشــار حریــف تســليم و ضربه فنــی می شــوید یــا 
نــه، و مادــر شــما هــم دــر مقــام رئيــس هيئــت 
ژوری تایــم مســابقه را بــا دقــت رصــد می کنــد، 
شــما تنها یــک راه نجــات داریــد و آن این اســت 
ــارم، شــما خرجشــو  ــول ند ــد: »پ ــاد بزني کــه د

ــی؟« می د
تجربــه نشــان دادــه اســت کــه دــر این هنــگام، 
ــس  ــد، رئي ــرپا می ده ــط س ــاوِر وس ــان د ناگه
ــالم  ــتراحت را اع ــه اس ــی ثاني ــت ژوری س هيئ

می کنــد و خــود حریــف زودتر دســت و پــای شــما را رها کردــه فرار 
می کنــد، و لــذا مســابقه 3 بــر 0 بــه نفــع شــما اعــالم خواهــد شــد 

».)trust me( بــه من اعتمــاد کــن .)هادــی عامــل: 1394(
کتــاب »ُپشت مدرنيســم عليــه فمينيســم« شــامل فصل هــای زیــر 

است:
پيش گفتار: نقد اجتماعی زنان با زبان طنز فلسفی

زِن فوالدزره نيچه کيست؟
آســتانه ســی ســالگی )بررســی تجربــه ی زیســته ی مردــان جــوان 

زیــر فشــار خانوادــه بــرای اجبــار به ازدــواج(
چه باشد آنچه خوانندش خواستگاری؟

نظریــه زیبایــی زنــان و زن ذليلــی مردــان )نگرشــی بــه نقــد زنــان 
ــوپنهاور( در فلسفه ش

ابوالعالء معری؛ نيچه ی جهان اســالم )مطالعه موردی زیســت عزب 
در ادبيات عرب(

از عاشــقانه تا عشــقوالنه )بررســی تطبيقی ادبيات عاشقانه در سنت 

ایرانی و زبان مخ زنی در جوامع الس محور(
امتنــاع انديشــه سياســی دــر زنــان و نظریــه انحطــاط تمدن هــای 

زن ساالر
مردم شناسی ازدواج در اصفهان

آميــزه ی عشــق و فســق دــر ادبيــات غربــی )مطالعه موردــی عمِق 
عشــق به زنــان شــوهردار(

هــر آن کاو نترســد ز دســتان زن! )ســتيز بــا جنــس زن و زن 
ــات منظــوم پارســی( ــر ادبي ــتن د خواس

سيری در مسئله زنان سـرمایه داری )سخنرانی دکتر مالعبدالوهاب 
در ميتينگ پشت مدرنيسم عليه کاپيتاليسم(

و....
»ُپشت مدرنيســم عليــه فمينيســم« یکــی از هشــت عنــوان کتــاب 
جديدــی اســت کــه توســط »کتــاب قــاف« دــر نمایشــگاه کتــاب 
1396 عرضــه خواهنــد شــد. قــاف کــه بــه نشــر تخصصــی دــر 
حــوزه ادبيــات طنــز اهتمــام دــارد، همچنيــن 17 عنــوان کتــاب 
ديگــر را بــرای حضور دــر نمایشــگاه به چاپ مجدد رســانده اســت.

دومین جلد از مجموعه های طنز علوم اجتماعی؛

»ُپشت مدرنیسم علیه فمینیسم« منتشر شد
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دوميــن	تأليــف	ســعيد	زیبــاکالم	بــا	موضــوع	عقالنيــت	توســط	نشــر	
اســم	منتشــر	شــد.

ایــن	کتــاب	مجموعــه	مقاالتــی	اســت	کــه	ســعيد	زیبــاکالم	دــر	طــی	
ــا	 ــر	آن	ه ــته	و	د ــت	نگاش ــوع	عقالني ــول	موض ــته	ح ــالهای	گذش س
ــد	و	مســائل	حاصــل	از	آن	 ــت	جدي ــای	عقالني ــه	بررســی	ریشــه	ه ب

ــه	اســت. پرداخت
	ایــن	کتــاب	دــر	200	صفحــه	و	بــا	قيمــت	1۷	هــزار	تومــان	روانه	ســی	

اميــن	نمایشــگاه	بيــن	المللــی	کتاب	شــده	اســت.
دــر	مقدمــه	ایــن	کتــاب	آمدــه	اســت:	درواقــع	نوشــتن	مقدمــه	بــرای	
ــر	اســت	 ــری	کاری	بــس	دشــوار	اســت،	و	شــاید	صحيــح	ت چنيــن	اث
بگویــم	بــرای	راقــم	ایــن	ســطور	بســيار	دشــوار	اســت.	و	لــذا	درســت	
تــر	اســت	ایــن	مقدمــه	را	یاداشــت	نویســنده	بــرای	تذکــر	نکاتــی	چند	
قلمدــاد	کنيــم.	نخســت	اینکــه،	هریــک	از	نوشــته	هــای	ایــن	کتــاب	را	
رســاله	خواندــه	ام	زیــرا	هيــچ	کدــام	آنهــا	مطابــق	الگوهــای	مرســوم	و	

ــی	را	 ــه	نيســتند.	از	طــرف	ديگــر	آنهــا	نقــش	فصــول	کتاب ــج	مقال رای
کــه	از	ابتدــا	تــا	انتهــا	دــارای	پيونــد	و	انســجامی	معنــی	دــار	باشــند	ایفا	
نمــی	کننــد.	بــه	وضــوح	مــی	تــوان	هریــک	از	رســاله	هــا	را	حــذف	و	یا	
جابــه	جــا	کــرد	بدــون	اینکــه	بــه	محتــوای	هریــک	از	آنهــا	کمتریــن	
ــاله مناســب کاری از  ــه	رس ــد مقول ــه نظرآم ــه	ای	بخــورد.	ب لطم
ــار ارزشــی  ایــن ســنخ باشــد بدــون اینکــه ایــن تســميه هيــچ ب
ــه	دــوم؛ دــر  ــرای خــود لحــاظ کردــه باشــد. نکت ــا مثبتــی را ب ی
سراســر کتــاب	عنــوان	کتــب	و	مجــالت	مطابــق	عرفــی	مقبــول	
و	مفيــد،	ضخيــم	و	ایرانيــک	شــده	انــد.	نيز	تمــام	اســامی	خــاص	افراد،	
ــده	 ــهولت	تشــخيصی،ضخيم	ش ــرای	س ــم	ب ــا	ه ــات	و	نهاده مؤسس
ــم	و	ایرانيــک	 ــا	کلماتــی	ضخي ــاره	ای	از	مــوارد	ب ــد.	خوانندــه	دــر	پ ان
مواجــه	مــی	شــود	کــه	نــه	عنــوان	کتــب	و	مجــالت	انــد	و	نــه	اســامی	
ــات	 ــا	تاکيد ــد،	آنه ــيار	مفي ــی	بس ــق	عرف ــا.	مطاب ــخاص	و	نهاده اش

نویســنده	را	افادــه	مــی	کننــد.

به قلم سعید زیباکالم؛

کتاب »افسانه های آرام بخش« منتشر شد

کتاب »فلسفه تاریخ و تمدن« 
عالمه جعفری منتشر شد

»فلســفه	تاریــخ	و	تمدــن«	اثــری	اســت	کــه	در	دــو	بخــش	و	چندين	فصل	تشــکيل	شــده	اســت.	
دــر	ایــن	کتــاب	عالمــه	جعفــری	بــا	همــان	رویکــرد	فلســفی	متکــی	بــر	مبانــی	اســالم،	نگاهــی	
مبســوط	به	چيســتی	فلســفه	در	معنــای	عــام	و	فلســفه	تمدن	در	وجــوه	مختلف	آن	داشــته	اســت.
بخــش	اول	بــا	طــرح	مباحثــی	ذیــل	عنــوان	قانونمندــی	تاریــخ،	تاریــخ	و	قانــون	عليــت،	کيفيــت	
تاریــخ،	حرکــت	دــر	تاریــخ،	ادعــای	تکامــل	و	نقــش	پيامبــران	دــر	تکامــل	انســان	و	...	به	تشــریح	
ــا	ديــن	و	 ــا	رویکردــی	فلســفی	نســبت	بيــن	تاریــخ	را	ب گســتردگی	و	ابعــاد	تاریــخ	پرداختــه	و	ب

باورهــای	کهــن	واکاویدــه	اســت.
	تمــام	مباحــث	طــرح	شــده	دــر	بخــش	نخســت	زمينــه	ای	بــرای	پرداختــن	بــه	چيســتی	فلســفه	
تمدــن	و	اصــول	غيرمشــروط	دــر	شــناخت	ابعــاد	گوناگــون	تمدــن	فراهــم	ســاخته	اســت.	ایــن	
موضــوع	دــر	بخش	دــوم	و	در	فصــول	مجــزا،	پرداختی	متفــاوت	در	مــورد	مفاهيمی	چــون	اقتصاد،	

آزادــی	و	اختيــار،	ایســتایی	یــک	تمدــن،	قانــون	عليــت	را	دربرداشــته	اســت.
	فصــل	پایانــی	ایــن	بخــش	بــه	تفصيــل	بــه	»عوامــل	بــروز	ابتــالء	و	اعتــالء	و	ســقوط	جوامــع	و	
ــن	 ــه	ای ــع	نســبت	ب ــه	و	پردازشــی	بدي ــگاه	نهج	البالغــه	پرداخت فرهنگ	هــا	و	تمدن	هــا«،	از	ديد
ــاز	ســقوط	 ــد،	آغ ــه	می	نویســد:	»به	نظــر	می	رس ــن	رابطــه	عالم ــر	همي ــته	اســت.	د ــير	داش س
ــی،	از	هنگامــی	اســت	کــه	 ــخ	طبيعــی	حيوان ارزش	هــای	انســانی	و	وارد	کردــن	انســان	ها	به	تاری
اخــالق	را	از	قامــوس	زندگی	بشــری	حــذف	کردنــد	و	وجودــان	را	از	کار	انداختند	و	گفتنــد:	وجدان،	
پديدــه	ای	اســت	کــه	آن	را	زندگــی	خانوادگــی	و	اجتماعــی	می	ســازد	و	اصالتــی	دــر	دــرون	آدمــی	

ندــارد!«
	کتــاب	»فلســفه	تاریــخ	و	تمدــن«	بــه	قلــم	عالمــه	محمدتقــی	جعفــری	دــر	340	صفحــه،	بــا	
قيمــت	25	هــزار	تومــان	از	ســوی	موسســه	تدویــن	و	نشــر	عالمــه	جعفــری	منتشــر	و	از	روز	اول	

نمایشــگاه	کتــاب	تهــران	ارایــه	شــده	اســت.

تازه ترین کتاب خسروپناه منتشر شد

کتـاب	»جریـان	شناسـی	ضـد	فرهنـگ	ها«	بـه	یکـی	از	مهـم	تریـن	و	ُپرجنجـال	ترین	مباحـث	علمی	
معاصـر	پرداختـه	و	جریان	های	فرهنگی	معـارض	با	فرهنگ	نـاب	محمدی)ص(	همچـون:	تصوف	فرقه	
ای،	معنویت	های	نوظهور،	شـيطان	پرسـتی،	وهابيت،	فمينيسـم،	بهائيت،	ابتذال	فرهنگی،	فراماسـونری،	
ناسيوناليسـم،	موسـيقی	گرایـی	و	انجمـن	حجتيـه	را	تبييـن	و	تحليـل	کرده	اسـت.	نقدها	و	بيان	آسـيب	
هـای	جریان	هـای	پيش	گفته،	برای	کشـف	جریـان	اصيل	اسـالمی	و	آگاه	سـازی	عموم	مردـم	به	ویژه	

نخبـگان	فرهنگی	نسـبت	بـه	ضد	فرهنـگ	های	رایج	در	کشـور	بوده	اسـت.
	کتاب	از	سيزده	گفتار	به	شرح	زیر	تشکيل	شده	است:

گفتــار	اول:	کليــات؛	شــامل	چيســتی	جریــان،	چيســتی	جریــان	شناســی،	چيســتی	فرهنــگ،	پلوراليــزم	
فرهنگــی،	تهاجــم	فرهنگی،چيســتی	خردــه	فرهنــگ	و	ضــد	فرهنــگ،	روش	شناســی

گفتار	دوم:	فراماسونری،	ریشه	ضد	فرهنگ	ها
گفتار	سوم:	ابتذال	فرهنگی،	رویکردی	هویت	ستيزانه

گفتار	چهارم:	موسيقی	گرایی،	رویکردی	معنویت	ستيزانه
گفتار	پنجم:	شيطان	پرستی،	رویکردی	دين	ستيزانه

گفتار	ششم:	معنویت	های	سکوالر،	رویکردی	عقل	ستيزانه
گفتار	هفتم:	فمينيسم،	رویکردی	اخالق	ستيزانه

گفتار	هشتم:	کثرت	گرایی	دينی،	رویکردی	ایمان	گریزانه
گفتار	نهم:	بهائيت،	رویکردی	اسالم	ستيزانه

گفتار	دهم:	ناسيوناليسم،	رویکردی	ملت	ستيزانه
گفتار	یازدهم:	وهابيت،	رویکردی	شيعه	ستيزانه

گفتار	دوازدهم:	تصوف	فرقه	ای،	رویکردی	شریعت	یا	مرجعيت	ستيزانه
ــری؛	آســيب	شناســی	 ــام	و	رهب ــگاه	ام ــا؛	شــامل	تهاجــم	فرهنگــی	از	ن ــار	ســيزدهم:	پيوســت	ه گفت

فرهنگــی	تودــه	مردــم؛	انجمــن	حجتيــه،	ُخردــه	فرهنگــی	سياســت	گریــز	
کتــاب	»جریــان	شناســی	ضــد	فرهنــگ	هــا«	نوشــته	عبدالحســين	خســروپناه		بــا	همــکاری	موسســه	
حکمــت	نویــن	اســالمی	دــر	5۶0	صفحــه	دــر	قطــع	رقعــی	بــا	قيمــت	24000	تومــان	روانــه	بازار	نشــر	

شــده	اســت.

کتاب معـرفی 
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 کتــاب »تاریــخ، نظریــه و عمــل فلســفه بــرای کودــکان؛ 
یافــت. نشــر  جهانــی«  چشــم اندازهای 

ــر می گيــرد کــه ســعيد ناجــی از  ایــن کتــاب، گفتارهایــی را دــر ب
خالل گفت وگــو با پایه گــذاران و نظریه پردازان جنبش فلســفه برای 
 History, کودــکان گردآوردــه  و انتشــارات راتلج آن را بــا عنــوان
 Theory and Practice of Philosophy for
ــاپ  ــه  چ Children; International Perspectives ب
رســانده اســت.  ویرایــش ایــن مجموعــه و آماده ســازی آن 
ــه  ــم صــورت گرفت ــنانی هاش ــکاری رس ــا هم ــاب ب ــوان کت به عن
ــاب  ــر دــر کت اســت. ناجــی بخشــی از ایــن گفت وگوهــا را پيش ت
ــان فارســی  ــه زب ــان ب ــرای کودــکان و نوجوان کندــوکاو فلســفی ب
توســط  پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  منتشــر 

کردــه بــود.
ســعيد ناجــی، مديــر گــروه فلســفه بــرای کودــکان دــر پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت و تاکنــون کتاب هایــی 
ــرای  ــفی ب ــوکاو فلس ــن، کند ــم و دي ــر عل ــی ب ــون درآمد همچ
ــتان هایی  ــگامان، داس ــا پيش ــو ب ــان؛ گفت وگ ــکان و نوجوان کود
بــرای کندــوکاو فلســفی، راهنمــای داســتان های کندــوکاو 
فلســفی، معيــار فبــک بــرای داســتان؛ نقــد و بررســی داســتان های 
ــران و تفکــر  ــر ای ــرای آمــوزش تفکــر انتقادــی د مورداســتفاده ب
انتقادی در کالس درس از وی نشــر یافته اســت. نشــر راتلج، ســعيد 
ناجی را پایه گذار جنبش فلســفه بــرای کودکان  در ایــران می خواند.
ــر  ــرورش د ــی آموزش وپ ــی اجتماع ــتاد مبان ــم، اس ــنانی هاش رس
دانشــکدۀ علــوم تربيتــی دانشــگاه اســالمی مالــزی اســت. وی در 
ســال 200۶ مرکــز پژوهش های فلســفی دــر آموزش وپــرورش را با 
نــام مرکــز آمــوزش تفکــر بنيــان نهــاد و اکنــون ســردبيری مجلــۀ 
مطالعــات آموزشــی IIUM را بــر دــوش دــارد. کتاب هــای آموزش 
ــرای  ــزی؛ مفاهيــم ب ــزی،  تقابــل آموزشــی دــر مال تفکــر دــر مال
نظریــه و عمــل،  احيــای گفت وگــو: ســنت فکــری اســالمی دــر 
مجمع الجزایر ماالیی و سه کتاب داستان فلسفه برای کوکان ازجمله 
 Elfie  و  Pixie نوشــته های وی اســت. وی همچنين کتاب هــای

ــت. را از ليپمن ترجمه کرده اس
کتــاب »تاریــخ، نظریــه و عمــل فلســفه بــرای کودــکان؛ 
ــگر  ــو پژوهش ــن د ــترک ای ــر مش ــی« اث ــم اندازهای جهان چش
فلســفه بــرای کودــکان اســت و دــر پنــج بخش بــا خواننده ســخن 

می گویــد:
ــکان  ــرای کود ــفه ب ــش فلس ــش جنب ــاب، پيدای ــش اول کت بخ
را ریشــه یابی می کنــد و مبانــی فلســفی و نظــری آن را شــرح 

می دهــد. 

حرفــه ای  کاربــرد  دــوم،  بخــش 
گفت وگوهــای فلســفی دــر آمــوزش 
فلســفه، ارزش، اخــالق و علوم را بررســی 

می کنــد.
بخــش ســوم بــه پيوندهــا و چالش هــای 
ازجملــه  می پردــازد؛  فبــک  نظــری 
هدــف و روش دربــارة جســت وجوی 
حقيقــت یــا دریافــت معنــا و بحــث 
ــفی و  ــاه فلس ــتان های کوت ــارة داس درب

آن. ویژگی هــای 
بخــش چهــارم رویکردهــای برنامــۀ 
فلســفه بــرای کودــکان را در کشــورهای 
ــای  ــه و تفاوت ه ــزارش کرد ــف گ مختل
فرهنگــی را دــر اجرای ایــن برنامــه بيان 

ــد. می کن
دــر پایــان و در بخــش نتيجه گيــری، پيشــرفت برنامه فلســفه برای 
ــه بيــش از ۶0 کشــور  ــی آن ب ــع و گســترش جهان ــکان، موان کود

جهــان را مــرور می کنــد.
ــم،  ــام بردي ــه ن ــی ک ــج بخش ــۀ پن ــه از دریچ ــت وپنج مقال بيس
پژوهش گــران را بــرای ســير دــر فلســفه بــرای کودــکان و کيفيــت 
جــاری آن دــر فرهنگ هــای مختلــف هم راهــی می کنــد. دــر ادامه 

ــد. ــر می گذراني ــا را ازنظ ــن مقاله ه ــوان ای عن
ریشه های تاریخی، فلسفی و نظری:

1.  برنامۀ انجمن ترویج فلسفه برای کودکان، متيو ليپمن؛
ــای  ــه دني ــن ب ــی، ارج نهاد ــات قديم ــه موضوع ــن ب 2.  ارج نهاد

ــن؛  ــو ليپم ــد، متي جدي
3.  داستان  فلسفی، آنا مارگارت شارپ؛

4.  فلسفه در برنامۀ درسی مدرسه، آنا مارگارت شارپ؛
5.  فلســفه بــرای کودکان و عقالنيــت در دنيای جديــد، متيو ليپمن 

و آنا مارگارت شارپ؛
ــد،  ــاژه را رد می کن ــای پي ــکان فرضيه ه ــا کود ــفه ورزی ب ۶.  فلس

ــوس؛ گارت متي
۷.  تفــاوت ميــان فلســفه بــرای کودکان و فلســفه بــا کــوکان، راجر 

تکليف؛ سا
کاربرد حرفه ای گفت وگوهای فلسفی:

8.  آموزش علم و اخالق از راه فلسفه برای کودکان، تایم اسپورد؛
۹.  رویکــرد جديــد در آموزش فلســفه و اخالق در مدارس، اســتيفان 

ميلت؛
ــن  ــری، کاری ــای تصوی ــکان و کتاب ه ــرای کود ــفه ب 10.  فلس

ــس؛ ــکيا موری ساس
چالش های نظری فلسفه برای کودکان:

ــد،  ــفه ورزی کنن ــد فلس ــن می توانن ــا نمایش داد ــکان ب 11.  کود
ــيوایل؛ ــکل ساس مای

12.  معقول بودن به جای عقالنيت، کلينتون گولدينگ؛
13.  نياز به حقيقت در حلقه کندوکاو، سوسن گاردنر؛

14.  داســتان های فلســفه بــرای کودــکان: رویکردهای متفــاوت و 
کاربردهــای هم ســان، فيليــپ کام؛

15.  سهم فلسفه در جنبش فلسفه برای کودکان، ديوید کندی؛
فلسفه برای کودکان در سراسر جهان:

1۶.  فلسفه برای کودکان در دانمارک، پر جسپرسن؛
ــروژ،  ــر ن ــکان د ــرای کود ــفه ب ــی و فلس ــای فرهنگ 1۷.  مؤلفه ه

ــات؛ ــد اولش اویوین
18.  فلسفه در مدارس: چشم انداز استراليا، گيلبرت بورگ؛

1۹.  آموزش فلسفه و اخالق در ژاپن، تتسو کونو؛
ــرورش  ــوزش و پ ــۀ آم ــر زمين ــکان د ــرای کود ــفه ب 20.  فلس

مســلمانان، رســنانی هاشــم؛
21.  سنت اسالمی و گفت وگوی خالق، رابرت فيشر؛

ــر،  ــای تفک ــکان و مهارت ه ــرای کود ــفی ب ــای فلس 22.  بازی ه
الریســا رتيونسکی

23.  فلسفۀ کودکی از منظر آمریکای التين، والتر کوهان؛
نتيجه گيری:

24.  فلســفه بــرای کودــکان: اکنــون کجــا هســتيم؟ مــان 
گرگــوری؛

25.  پيوست؛ سعيد ناجی.

کتاب »تاریخ، نظریه و عمل فلسفه برای کودکان« منتشر شد

	کتــاب	تمدــن	شناســی	درآمدــی	بــر	ظهــور	و	افــول	تمدــن	
هــا	و	وضعيــت	تمدنــی	انقــالب	اســالمی،	نوشــته	عطــاءاهلل	

بيگدلــی،	منتشــر	شــد.
ــی	از	 ــف	تاریخ ــوار	مختل ــر	اد ــا	د ــقوط	تمدن	ه ــور	و	س ظه
علــل	و	عوامــل	متعددــی	سرچشــمه	می	گيــرد.	علــل	و	
عواملــی	کــه	نــوع	تحليــل	و	توجه	بــه	آن	دــر	ظهور	و	ســقوط	
ــأله	 ــن	مس ــود.	همي ــد	ب ــر	نخواه ــر	بی	تأثي ــای	ديگ تمدن	ه
ــه		ســاز	توجــه	جدــی	انديشــمندان	 اساســی	اســت	کــه	زمين
غربــی	علــی	الخصــوص	شرق	شناســان	پــس	از	عصــر	
ــای	 ــی	تمدن	ه ــل	تاریخ ــگارش	و	تحلي ــه	ن ــنگری	را	ب روش
ــزرگ	واداشــته	اســت	و	ایــن	تحليل	هــا	بسترســاز	ســاخت	 ب
انديشــه	ای	انديشــمندان	مشــرق	زميــن	گرديدــه	و	از	همين	رو	
ــل	 ــه	غــرب	تأثيــری	غيرقاب ــا	ب دــر	وابســتگی	انديشــه	ای	م

ــکار	داشــته	اســت. ان

دــر	مقابــل	ایــن	جریان	ســازی	تحليلــی	از	وقایــع	تاریخــی	
ــمندان	 ــط	انديش ــا	توس ــقوط	تمدن	ه ــور	و	س ــل	ظه و	عل
غربــی،	دــر	دــوران	معاصــر	علمــاء	اســالمی	تــالش	
مبانــی	 از	 بریافتــه	 تمدنــی	 تحليل	هــای	 داشــته	اند	
اســالمی	را	احيــاء	و	از	خــالل	مباحــث	کالمــی	و	معرفتــی	
ــمندان	 ــی	از	انديش ــن	تراث ــد.	چني ــترش	دهن ــط	و	گس بس
ــه	 ــه	زمين ــت	ک ــه	اس ــی	گرديد ــذار	مبان ــه		گ ــالمی	پای اس
ــر	 ــر	حاض ــد.	اث ــالمی	ش ــالب	اس ــری	انق ــکل	گي ــاز	ش س
کــه	توســط	عطــاءاهلل	بيگدلــی	نوشــته	شــده	اســت،	ســعی	
ــور	و	 ــل	ظه ــی	و	دالی 	تمدن ــیـ	 ــای	تاریخ ــارد	انگاره	ه د
ــالمی	 ــالب	اس ــی	انق ــت	تمدن ــا	و	وضعي ــقوط	تمدن	ه س

ــد. ــل	کن را	تحلي
عالقــه	مندــان	جهــت	تهيــه	ایــن	اثــر	مــی	تواننــد	به	ســایت	

انتشــارات	دانشــگاه	امــام	صادــق)ع(	مراجعــه	کنند.
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