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آیت اهلل اراکی:

زیرساختهای مورد نیاز علوم انسانی اسالمی را از اسالم میگیریم
دومیــن دــوره از درسگفتارهــای مدرســه آفــاق بــا عنــوان
«طیفبندــی حــوزه دــر نســبت بــا علــوم انســانی »۲بــا همــت
مؤسســه آفــاق حکمــت و همــکاری دفتــر تبلیغــات اســامی با
ســخنرانی آیـتاهلل دکتــر محســن اراکــی بــا موضــوع «تبییــن
زیرســاختهای فقــه حکومتــی بــرای دســتیابی بــه علــوم
انســانی اســامی» در پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی قم
برگــزار شــد.
آیــت اهلل محســن اراکــی دــر مقدمــه بحــث بــه تعریــف و
توصیــف و وظیفــه علــم پرداخــت و گفــت مجموعـهای قوانیــن
بــر تمــام پدیدههــای عالــم حاکــم اســت کــه علــم ،کشــف
کنندــه ایــن قوانیــن میباشــد .کشــف ایــن قوانیــن به دانشــمند
آن علــم ،قدــرت پیشبینــی و مدیریــت پدیدههــای آن علــم
ـف علمــی ،وقتــی بــه کار م ـیرود کــه آنچــه
را میدهــد .وصـ ِ
کشــف شــده و بهدســت آمدــه گویــای یــک رابطــه علِّــی و
حتمــی بیــن دو یا چنــد پدیده باشــد،یعنی دــر واقــع قضیه علمی
بازگوکنندــه رابطــه حتمــی بیــن دــو یا چنــد پدیده اســت کــه با
اســتفاده از روش علمــی ،ایــن رابطــه بهدســت میآیــد .گاهــی
برخــی افــراد از ترتــب پدیدههــا علیــت را اســتخراج میکننــد،
امــا دلیلــی بــرای آن ندارنــد و دــر واقــع هــم صرفـ ًا ترتــب دو یا
چنــد پدیدــه بودــه اســت کــه علیــت از آن قابــل اســتخراج و
اســتنباط نیســت.
وی دــر توضیــح روش علمــی گفــت :منظــور از روش علمــی،
روش اســتقرائی یــا قیاســی اســت کــه شــهید صدــر دــر کتــاب
المنطِ قیــه لِالِســتقراء» بهصــورت مفصل توضیــح داده
ـس َ
«اُ َّسـ ُ
اســت .هنر شــهید صدــر دــر این کتــاب کشــف قوانیــن منطقی
اســتقراء اســت .یعنــی روش منطقیســازی اســتقراء را تبییــن
کردــه و میگویــد اســتقراء میتوانــد برهــان عقلــی تــام باشــد
کــه ایــن نظریــه از ابداعــات خــاص شــهید صدــر اســت.
وی دـر بخـش اول سـخنان خـود ایـن سـؤال را طـرح کـرد که
آیـا قضایـای علـوم انسـانی جـزء قضایـای علمـی هسـتند یـا
خیـر؟ منشـأ سـؤال این اسـت کـه پدیدههـای عالـم بـه ارادی و
غیرارادـی تقسـیم میشـوند و تقریب ًا همـه علما اتفاق نظـر دارند
کـه پدیدههـای غیرارادـی محکـوم قانون علیـت اسـت و بر این
اسـاس ،کام ً
ال قابل پیشبینـی و مدیریت هسـتند .اما پدیدههای
انسـانی کـه ارادی هسـتند ،آیـا محکوم قانـون علیت هسـتند یا
خیر؟ علوم انسـانی یعنـی علومی که موضـوع آن رفتارهای ارادی
انسـان اسـت .بـا ایـن توصیـف و پیـش فـرض از علوم انسـانی
اسـت که سـؤال از محکوم بودـن و نبودـن افعال انسـانی تحت
قانـون علیـت پیـش میآید.
وی دــر پاســخ بــه این ســؤال گفت :دــر حوزه اندیشــه اســامی،
ســه مســلک به این ســؤال پاســخ دادهاند کــه در کتــاب «آزادی
و علیــت» ،ایــن ســه مســلک بهصــورت مفصــل مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفتــه اســت .مســلک اول ،وجــوب نظــری یــا
ضــرورة الوجــود؛ مســلک دــوم ،امــکان یــا الضــرورة؛ مســلک
ســوم ،وجــوب عملــی .قائلیــن بــه مســلک اول معتقدنــد قانــون
علیــت بــر رفتارهــای انســان حاکــم اســت ،همانطــور کــه بــر
بقیــه پدیدههــای عالــم حاکــم اســت .لــذا رفتارهــای انســانی را
بــا همیــن تقریــر ،قانونمنــد میداننــد و میگوینــد :رفتارهــای
انســان قابــل پیشبینــی و مدیریــت اســت .ایــن نظریــه مــورد
قبــول غالــب فیلســوفان مســلمان میباشــد 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 توضیــح مســلک دــوم گفــت :قائلیــن بــه این مســلک،
قلمــرو قانــون علیــت را فقــط بــه رفتارهــای غیرارادــی محدــود
میداننــد و دــر رفتارهــای انســانی و ارادــی نمیتوانیــم قانــون
علیــت را جــاری بدانیــم دــر حالــی کــه فالســفه میگوینــد
اساسـ ًا قانــون علیــت اســتثناپذیر نیســت .دــر مقابــل ،متکلمــان
و اصولیــان نجــف میگوینــد ایــن قانــون اســتثناپذیر اســت.
مثـ ً
ا مرحــوم شــهید صدــر که دــر جرگــه معتقدــان به مســلک
امــکان اســت ،نحــوه پیدایــش رفتارهــای ارادــی را بــه صــورت
خاصــی توجیــه میکنــد و میگویــد اگــر رفتارهــای ارادــی
ضــروری الوجــود شــود از ارادــی بودــن خــارج میشــود و تحــت
قانــون علیــت قــرار میگیــرد.
آیـتاهلل اراکــی در توضیــح نظریــه مــورد نظر خودش ،مســلک
ســوم ،گفــت :مــا معتقدیــم قانــون علیــت اســتثناپذیر نیســت و
معتقــد بــه امتنــاع ترجیــح بالمرجــح هســتیم ،یعنــی چیــزی که
وجــود و عدمــش یکســان اســت ،بــه وجــود نمیآیــد .هر شــیء
از نظــر ذات ،ممکــن اســت؛ یعنــی میتوانــد باشــد و میتوانــد
نباشــد ،امــا از نظــر واقــع ،بودــن یــا نبودنــش حتمــی اســت.
مــا بــا نظریــه وجــوب دــر مبنــا همــراه هســتیم ،یعنــی معتقــد
بــه امتنــاع ترجیــح بالمرجِــح هســتیم .بــا ایــن تفــاوت کــه
مر ِجــح را لزومــا علِّــی نمیدانیــم ،بلکــه «بای ـ ِد اخالقــی» هــم
میتوانــد مر ِجــح باشــد .بنابرایــن دیدــگاه ،مــا میتوانیــم علــوم
انســانی داشــته باشــیم؛ یعنــی علمــی کــه قابلیــت پیشبینــی
رفتارهــای انســانی و مدیریــت آن را بــه مــا میدهــد .امــا اگــر
مســلک دــوم را بپذیریــم نمیتوانیــم بــر علمــی بودــن قضایای
علــوم انســانی اعتمــاد کنیــم و نتایــج قضایــای علــوم انســانی
غیرحتمــی خواهــد بــود .وی دــر تبییــن نظریــه مختار گفــت :به
نظــر مــا قانــون امتنــاع ترجیــح بالمر ِجــح کامـ ً
ا درســت و عام
اســت ،امــا مر ِجــح دوگونه اســت :مر ِجــح دــر رفتارهــای ارادی با
غیرارادــی فــرق دــارد .دــر رفتارهــای ارادــی ،آنچــه وجــود یک
رفتــار ارادــی را حتمــی میکنــد یــک «بایــد» اســت کــه نفــس
مریــد بــه آن میرســد ،امــا دــر رفتارهــای غیرارادــی« ،علــت»
اســت .هــر رفتــار یــا عمــل مــا قبــل از اینکــه واقعیــت خارجــی
پیدــا کنــد چنــد مرحلــه دــارد؛ مرحلــه اول تصــور اســت ،مرحله
دــوم تصدیــق بــه فایدــه ،مرحلــه ســوم شــوق و مرحلــه چهــارم

ارادــه معطــوف بــه عمــل متولــد میشــود .دــر مرحلــه شــوق،
انســان خودــش بــه خودــش دســتور میدهــد! بــه همیــن دلیل
مــا معتقدیــم هــر رفتــار بــد ناشــی از یک دــروغ اســت و انســان
خودــش بــه خودــش دــروغ میگویــد کــه آیــه قــرآن هــم
همیــن حــرف را تأییــد میکنــد« .اولئــک الذیــن کذبــوا علــی
انفســهم .»...دــروغ گفتــن به خــود ،منشــأ بســیاری از رفتارهای
ناپســند انســان اســت که دــر مقابــل آن صدــق اســت .صدق در
قــرآن فقــط ناظــر بــه گفتــار نیســت ،بلکــه شــخصیت و رفتــار
صادــق نیــز داریــم.
وی دــر توضیــح رفتارهــای ارادــی انســان گفــت :دــر رفتارهای
انســان نیــز ترجیــح بالمر ِجــح جــاری اســت ،امــا ایــن مر ِجــح
علــت چیــزی نیســت بلکــه بایدــی اســت کــه دــرون انســان
شــکل میگیــرد و ایــن بایــد مبتنــی بــر ضــرورت علِّــی نیســت
بلکــه مبتنــی بــر وجــوب عمــل اســت .بــا ایــن توصیــف ،مــا
رفتارهــای انســانی را محکــوم قوانیــن خاصــی میدانیــم کــه
ایــن قوانیــن بــه بایدهــای اخالقــی منتهــی میشــود .انســان
قبــل از ارادــه باید بســنجد ،یعنــی ارادهای کــه مورد نظر ماســت
بعــد از ســنجش اســت .کودــک و مجنــون اراده دــارد ،امــا اراده
او مبتنــی بــر ســنجش نیســت،گاهی رســانه نیــز طــوری عمــل
میکننــد کــه قدــرت ســنجش را از بیــن میبرنــد.
ایــن نظریهپردــاز علــوم دینــی دــر بخــش دــوم ســخنان خــود
ســه مدخــل را مطــرح کــرد و گفــت :مــا معتقدیــم علوم انســانی
اســامی وجــود دــارد و دــر منابــع اســامی مــا آمدــه اســت که
البتــه نیــاز بــه فهــم و اســتنباط و اجتهــاد دــارد .علــوم انســانی
بــه زیرســاخت نیــاز دــارد و مــا دــر علــوم انســانی اســامی این
زیرســاختها را از اســام میگیریــم .مــا ابتدائــ ًا نیازمنــد
تعاریفــی از انســان و جهــان و ...دــر علــوم انســانی اســامی
هســتیم .بــه عبــارت دیگــر ،مبادــی تصوریه مــا باید دــر فضای
اســامی شــکل بگیــرد کــه بــا ایــن توصیــف ،مبادــی تصوریــه
مــا بــا مبادــی تصوریــه آنهــا خیلــی متفــاوت اســت .همچنیــن
مبادــی تصدیقیــه مــا بــا مبادــی تصدیقیــه آنهــا متفاوت اســت.
وی دــر مدخــل دــوم گفــت :دــر منابــع دینــی مــا صدهــا قاعده
علمــی دــر رابطــه بــا رفتارهــای انســان ارائــه شــده اســت کــه
اگــر ایــن قواعــد را از متــون دینــی اســتخراج کنیــم ،بــه علــوم
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انســانی جدیــد دســت پیدــا میکنیــم.
وی دــر تبییــن مدخــل ســوم ،بــه یکــی دیگــر
از تفاوتهــای مــا بــا علــوم انســانی مدــرن
پرداخــت و گفــت :یکــی از تفــاوت هــای جدــی
مــا بــا علــوم انســانی مدــرن دــر معیارهــای
ســنجش قضایــای علــوم انســانی اســت .مــا
معتقدیــم آزمایــش و تجربــه میتوانــد معیــار
ســنجش صحــت نظریههــای علــوم انســانی
باشــد ،امــا ایــن معیار قطعــی نیســت .دــر مقابل،
مــا معتقدیــم معیارهــای قطعــی وجــود دــارد
کــه وحــی یکــی از آنهاســت .همچنیــن قواعــد
عقلــی ثابــت کــه ما دــر علــم اصــول فقــه اثبات
میکنیــم ،میتوانــد معیــار دیگــری باشــد کــه
اینهــا ســنجههایی برهانــی و قطعــی اســت.
اســاس و بنیــان علــوم انســانی اســامی متفاوت
بــا علــوم انســانی غربــی اســت .البتــه علــوم
انســانی غربــی قابــل اســتفاده اســت و همـهاش
باطــل نیســت امــا مــا میتوانیــم علــوم انســانی
دیگــری ارائــه کنیــم کــه هــم از لحــاظ منابــع و
هــم معیارهــای ســنجش از اســتحکام بیشــتری
برخوردــار باشــد.
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب
اســامی دــر بخــش آخــر ســخنانش بــه فقــه
نظــام و رابطــه آن بــا علــوم انســانی اســامی
پرداخــت و دــر توضیــح مفردــات بحــث گفــت:
منظــور از نظــام ،نظــام اجتماعــی اســت؛ یعنــی
فقهــی کــه احــکام مربــوط بــه رفتارهــای
اجتماعــی را تبییــن میکنــد .وی دــر تعریــف
رفتارهــای اجتماعــی گفــت :دــو تعریــف بــرای
رفتارهــای اجتماعــی وجــود دــارد .تعریــف اول؛
وقتــی کــه فعــل مکلــف مشــروط بــه فعــل
مکلــف دیگــر باشــد؛ یعنــی فعــل ،موضــوع حکم
فقهــی قــرار نمیگیــرد مگــر اینکــه مکلــف
دیگــری بــه آن ضمیمه شــود .دــر تعریــف دیگر
مــا معتقدیــم کــه «نفــس اجتماعــی» و «مــن
اجتماعــی» وجــود دــارد ،همانطــور کــه «مــن
فردــی» وجــود دــارد .البتــه از آراء برخــی بــزرگان
ایــن اســتنباط میشــود کــه بــا ایــن تعریــف
موافــق نیســتند .دــر ایــن اجتمــاع ،قــوام جامعــه
بــه وجــود دســتگاه حاکمیــت اســت کــه فاعــل
ایــن احــکام ،همــه مردــم هســتند ولــی شــروع
آن از دســتور حاکــم اســت .فقــه نظــام ،یعنــی
فقــه انســان اجتماعــی ،یعنــی فقهــی کــه تکلیف
جامعــه را معیــن میکنــد و جامعــه به موجــب آن،
وحدــت در ارادــه اجتماعــی پیدا میکنــد .موضوع
فقــه فردــی افعــال یــک فــرد مکلــف اســت ،امــا
موضــوع فقــه اجتماعی بایدهــا و نبایدهــا و حالل
و حــرام رفتــار اجتماعــی اســت .پــس تربیــت
یــک فــرد بــا تربیــت جامعــه دــو فضــای کامـ ً
ا
متفــاوت اســت و هــر کدــام ،احــکام خــاص
خودــش را دــارد و یکــی از وظایــف علوم انســانی
اســامی تولیــد فقــه نظــام اســت کــه ناظــر بــه
رفتارهــای جامعــه اســامی اســت.
دومیــن جلســه درسگفتــار مدرســه آفــاق،
پنجشــنبه  ۷اردیبهشــت بــا ســخنرانی آی ـتاهلل
ســیدمهدی میرباقــری بــا موضــوع «تحــول
دــر روش؛ راه تحــول دــر علــوم انســانی» دــر
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی قــم
برگــزار خواهــد شــد.

گــــــزارش
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نشست نقد و بررسی آرای برونو التور؛

علم هیچ سوال معرفت شناختی مطرح نمی کند/
من پراگماتیست هستم

نشســت نقــد و بررســی آرای پروفســور برونــو التــور بــا حضــور
مهدــی حســین زاده ،حســین ســوزنچی و برونــو التور در پژوهشــگاه
علــوم و فرهنــگ اســامی 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
اینکــه گفتگویــی مفیــد شــکل بگیــرد ،نیازمنــد حدــی از تقــارن
باشــد .مــن دــر ســنتی فکــری مــی اندیشــیدم بســیار متفــاوت از
ســنت فکــری شــما .البتــه سالهاســت کــه بــه مطالعــه ســنت فکری
غربــی مشــغولم و نیــز در چنــد مــاه اخیر کوشــیده ام بــا مطالعــه آثار
مختلــف شــما بــه ســنت فکــری شــما نزدیــک شــوم ولــی نمیدانــم
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 نیســتم؟ و ایــن چــه اندــازه موفقیــت آمیــز اســت؟ نمیدانــم.
ابتدــا خوانشــی از دیدــگاه و کار شــما ارائــه میکنــم .توضیــح مــی
دهــم کــه التــور دــر شــبکه ای که دــر تعامــل با مــن قــرار دــارد ،از
یــک اکتنــت بــه یــک اکتــور تبدیــل مــی شــود .اکنــون ایــن اکتــور
همــان التــوری اســت کــه خودــش مــی گویــد یــا اینکــه نــه مــن
اشــتباه او را اکتــور کردــم؟
دربــاره بحــث هــای ایشــان ســه مطلــب را عرض مــی کنــمANT .
یــا نظریــه کنشــگر – شــبکه ،توجــه خوبــی کردــه اســت بــه عرصه
ای از واقعیــت کــه دــر نــگاه هــای دوگانــه انــگار جــز – کل ،عامــل
– ســاختار ،طبیعــت – انســان و  ...نادیدــه گرفتــه مــی شــود .و آن
ایــن اســت کــه پیونــد و رابطــه نقــش اساســی ایفــا مــی کنــد ،آن
هــم نــه پیوندــی مکانیکــی بلکــه پیوندــی از طریــق ترجمــه فعــال.
پوزیتویســت هــا و ادینبورایــی هــا ،هریــک چیــزی را دیدنــد و آنچــه
دیدنــد چشــم آنــان را چنــان خیــره کــرد کــه چیزهــای دیگــر را
ندیدنــد .بــرای همیــن همــان چیــزی را هــم کــه دیدنــد ،درســت
ندیدنــد .یکــی در قطــب طبیعت ایســتاد و دیگــری در قطــب جامعه.
یکــی علــم را انعــکاس طبیعــت دــر ذهــن دانســت و دیگــری علــم

را برســاخته اجتماعــی .پوزیتویســت هــا بــه تاثیــر جهــان خارجــی بر
ذهــن توجــه کردنــد که درســت بــود .امــا علــم را در همیــن منحصر
کردنــد کــه اشــتباه بــود .اندیشــمندان ادینبــورا بــه تصرفاتــی کــه
مــا دــر علــم مــی کنیــم توجــه کردنــد کــه درســت بــود امــا علــم را
منحصــر دــر همیــن کردنــد کــه اشــتباه بــود .و به قــول شــما هردو
اصــل تقــارن را رعایــت نکردنــد[ .ایشــان دــر اصــل تقــارن تعمیــم
یافتــه مــی گویــد کــه دــر بحــث جامعــه شناســی بایــد صدــق و
کــذب را کنــار بگذاریــم و تقــارن قائــل شــویم .دیدــگاه ایشــان ایــن
اســت کــه نــه تنهــا بیــن صدــق و کــذب ،بلکــه بایــد بیــن تحلیــل
اجتماعــی و واکنــش هــای طبیعــت هــم تقــارن ایجــاد کنیــم و همه
چیــز را از زاویــه اجتمــاع محــض تحلیــل نکنیــم].
شــما بــه خوبی نشــان دادــه اید کــه این دــو گــروه علیرغــم اختالف
شدیدشــان هردــو دــر یــک متافیزیــک ایســتاده انــد همانطــور کــه
تفــاوت سوسیالیســت هــا و کاپیتالیســت هــا دــر حــد نــزاع دــو قبیله
لــی لی پــوت اســت[ .اشــاره بــه ســریال گالیــور] مشــکل هردــو این
بــود :تلقــی جــز – کل و فرامــوش کردــن پیونــد .شــما بــه واقعیــت
پیونــد توجــه کردــه ایــد کــه بســیار خــوب اســت .امــا ســه نکتــه که
بــه ذهــن مــن می رســد:
اول اینکــه آیــا شــما همــان خطــای آنهــا را تکــرار نمــی کنیــد؟ شــما
بــه خوبــی نشــان دادــه ایــد کــه دــر دــل هــر تقابلــی بســتر و زمینه
مشــترکی وجــود دــارد ،خــواه تقابــل عامــل – ســاختار و خــواه تقابل
پوزیتویســم – ادینبــورا .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 واقعیــت مخفــی نشــده؟ مــن قبــول دــارم کــه
بســیاری از اوقــات اکتنــت را اکتــور مــی کنیــم .امــا آیــا اکتنــت هیچ
ذاتــی از خودــش ندــارد؟ مــن قبول دــارم کــه بســیاری از روابــط ما از
جنــس شــبکه اســت .ولــی آیــا هیــچ ســاختاری دــر کار نیســت؟ من
قبــول دــارم کــه واقعیــت داشــتن و دارایــی مورد غفلــت قــرار گرفته
اســت .آیــا ایــن نتیجــه مــی شــود کــه بودــن و ذات را انــکار بایــد
کــرد؟ آیــا دیدــن یــک واقعیــت بایــد موجــب انــکار دیگــر واقعیــت
هــا شــود؟ اگــر بخواهیــم مطلــب را بــا ادبیــات فلســفی خودمــان
بیــان کنیــم ،شــما توجــه دادــه ایــد کــه ربــط غیــر از طرفیــن ربــط

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

اســت امــا نتیجــه گرفتــه ایــد کــه پــس فقــط ربــط هســت و
طرفینــی در کار نیســت.
بگذاریــم یــک مثــال بزنــم ،بلــور [از متفکریــن مکتــب
ادینبــورا] التــور را نقــد کــرد و گفــت تــو چیــزی بیــش از یــک
برســاختگرای اجتماعــی نیســتی .و التور در پاســخش نوشــت تو
دــر فهــم دیدــگاه مــن دچــار اشــتباه شــده ای .بــا ادبیــات شــما،
التــور بــرای بلــور یــک اکتنــت بــود کــه بلــور دــر ایــن شــبکه از
او یــک اکتــور ســاخت .اشــتباه یعنــی چــه؟ بــر اســاس نظریــه
بازیگر – شــبکه االن التور وضعیت یک اکتور جدیــد را پیدا کرده،
امــا شــما می گوییــد نــه او در فهــم مــن اشــتباه کرده اســت .من
ایــن نقــش را بــازی نمــی کنــم .یعنــی شــما یــک ذات داریــد
کــه نمــی تــوان هــر اکتــوری از او ســاخت و هــر برســاختی ارائــه
کــرد.
بگذاریــد مطلــب را از زاویــه دیگــری بگویــم .شــما بــه بلــور
اشــکال کردــه ایــد کــه او هماننــد کانت اســت کــه نومــن را فقط
بــرای ایــن پذیرفتــه کــه کســی بــه او نگویــد رئالیســت نیســتی.
وگرنــه نومن هیچ نقشــی دــر کانت ندــارد .و شــما اکتانــت را وارد
کردیــد کــه برخــاف بلــور ،اثــر جهــان خــارج را قبــول کنیــد .اما
شــما هــم بــه همــان مشــکل کانــت مواجــه شــده ایــد .چــون
شــما اکتنــت را کامــا نامتعیــن کردیــد .اگــر کامــا نامتعیــن
اســت ،پس ســخن بلــور درســت اســت .مــن مــی توانــم هرگونه
شــکل و صورتــی بــه او بدهــم .هــر نقشــی بــه او بدهــم .امــا
چنانکــه خــود شــما بــه خوبــی اشــاره کردیــد واقعیــت دــر برابــر
مــا مــی ایســتد و مــا نمــی توانیــم هــر نقشــی بــه او بدهیــم .او
نقــش خودــش را بــازی می کنــد .میکروب دــر لحظــه خاصی در
لولــه آزمایــش خــود را به پاســتور نشــان دــاد .واقعا نشــان دــاد ،نه
اینکــه فقــط پاســتور دیگــران را متقاعــد کــرد .پاســتور ابزارهــای
نگاشــتی ایجــاد کــرد [ایشــان معتقدنــد که همــه دانشــمندان در
حــال تولیــد ابزارهــای نگاشــتی انــد کــه از آن طریــق واقعیــت
هــا را مــی تواننــد ثبــت کننــد ].امــا میکــروب هــم یــک کنشــی
از خــود نشــان دــاد .بلــه اگــر آن شــبکه شــکل نمــی گرفــت،
میکــروب خودــش را نشــان نمــی دــاد .امــا خــود میکــروب هــم
ذات خاصــی داشــت کــه توانســت ایــن نقــش و نــه نقــش
دیگــری را ایفــا کنــد.
یــک مثــال مــی زنــم .هــم ســلول واقعیــت دــارد ،هــم مــن
واقعیــت دــارم و هــم پیوندهایــی کــه ســلولها بــا هــم شــبکه ای
را دــر بدــن مــن ایجــاد کردــه انــد .اینکــه مــن و خــود ســلول ها
بــه بقــای شــان ادامــه مــی دهیــم هردــو واقعیــت دــارد .واقعیت
داشــتن اکتنــت – اکتــور یعنــی پیوندهایــی کــه بیــن ســلول هــا
هســت ،نبایــد واقعیــت داشــتن عامــل و ســاختار یعنــی خــود
ســلول و خــود مــن را انــکار کنــد .اینهــا ســه حیــث از واقعیــت
هســتند.
نکتــه دوم .شــما ظاهــرا معانــی را صرفــا برســاخته می دانیــد ،ولو
برســاخته مشــترک انســان و ناانســان و نظــم را دــر اشــیا قبــول
نداریــد و آن را صرفــا برســاخته انســان مــی دانیــد .من ایــن را که
ما دــر برســاختن معانــی و نظــم مشــارکت داریم قبــول دــارم اما
ایــن تمــام واقعیــت نیســت .معانــی ای هســت ،البتــه برســاختنی
هــم هســت .نظمــی واقعــا هــم هســت ،البتــه مــا هــم نظمــی
مــی آفرینیــم.
شــاید یــک دلیــل ســاده بــرای اینکــه معانــی ای هــم جدــای
از برســاخت مــا دــر کار اســت ،همــان اســتدالل هــای افالطــون
باشــد درباره واقعیت داشــتن مثــل .من و شــما در داشــتن معنای
انســان مشــترکیم ،آنچه مشــترکیم کجاســت؟ در من اســت پس
دــر شــما نیســت ،در شــما اســت پــس در مــن نیســت .ما و شــما
مشــترکا ســاخته ایــم؟ آیــا مشــترکا یعنــی اینکــه ذهــن مــن و
شــما بــا هــم قاطی شــده اســت؟ مــا دــر فلســفه اســامی بحثی
داریــم دربــاره اتحــاد عاقــل و معقــول و تبییــن مــی کنیــم کــه
ایــن معانــی واقعیــت دارنــد امــا نــه واقعیــت فیزیکــی و مادــی،
بلکــه واقعیــت متعالــی .متعالــی بودــن ایــن واقعیــت ،اســتعالی
کانتــی نیســت ،شــبیه متعالــی بودــن خداســت[ .واژه متعالــی بــه
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جــای واژه مجــرد آمدــه].
نومــن را آورد تــا اینکــه دــر آخر بگویــد من رئالیســت هســتم .در
فرگــه دــر آخریــن مقالــه ای که نوشــت بیــن ســه چیز جدــا کرد .منظومــه معرفتــی کانــت نقــش نومــن ایــن بــود کــه کانــت مــی
ایدــه کــه منظــورش تصــور ذهنــی اســت کــه دــر هــر ذهنــی گفــت مــن بــا واقعیــت عریــان مواجــه نمــی شــوم ،بــا واقعیــت
جداگانــه هســت .شــی ملمــوس کــه در خــارج هســت و اندیشــه آنگونــه کــه خــود را بــرای مــن مــی نمایانــد مواجــه مــی شــوم.
کــه واقعیــت عینــی دــارد .هرچنــد کــه نــه تصور اســت و نه شــی ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا جنــاب التــور بــر روی نقطــه
ملمــوس .آنچــه مــا دــر ســنت فکــری خــود دربــاره واقعیــت می ارشمیدســی ایســتاده اســت و از نقطــه ای کــه هیــچ چارچــوب،
گوییــم و معتقدیــم معانــی واقعیــت دارنــد ،بســیار نزدیــک اســت مقولــه و هیــچ پارادایمــی ندــارد بــه عالــم نــگاه مــی کنــد و
بــه اندیشــه فرگــه.
گــزارش مــی دهــد؟
اشــکال دــوم دربــاره نظــم .وقتی مــی گوییم مــا نظم مــی دهیم ،وی افــزود :ویتکنشــتاین نخســت مــی گویــد جهــان مجموعــه
آیــا ایــن اجــزا واقعــا چنیــن پیوندــی ندارنــد؟ منظــورم پیونــد فکــت هاســت نــه شــی .هرچیــزی دــر جهــان دــر نســبتی بــا
فیزیکــی و مادــی نیســت ،بلکــه پیونــد واقعــی اســت .واقعیــت بقیــه اشیاســت .دــر نــگاه او جهــان تشــکیل شــده اســت از ابــژه
فقــط فیزیــک و مادــه نیســت .پیوندــی کــه وقتــی مــی شــنوید های بســیط کــه دــر کنــار هــم  state of affairsرا تشــکیل
مــی گوییــد آهــان! اینهــا بــه هــم مرتبــط بــود ،مــن توجــه مــی دهنــد .او مــی گویــد عالــم بدــون شــبکه نیســت .البتــه
نکردــم .عدــد پــی یــک پیونــد واقعــی بــا محیــط دایــره دــارد .ویتکنشــتاین بــا جنــاب التــور تفــاوت بنیادیــن دــارد .او بــرای
یــک نســبت واقعــی دــارد .ریاضــی دانــان آن را محاســبه مــی ابــژه هــا قابــل بــه اســنس اســت و اســنس امــکان ترکیــب هــر
کننــد .عدــد پــی صرفــا برســاخته ریاضــی دانــان نیســت .یــک ابــژه ای بــا ابــژه های دیگــر را دــارد .یعنی ویتکنشــتاین نخســت
نســبت واقعــی اســت بیــن محیــط و قطــر دایــره ولــی ایــن پیوند جهــان را شــبکه ای مــی بینــد .بــرای هــر ابــژه ذات قائــل اســت.
از جنــس پیونــد دــو امــر جســمانی نیســت ،واقعــا رابطــه هســت .او مــی گویــد ایــن جهــان از منظــر ســوژه ای دــارد شــکل مــی
حتــی دــر روابــط فیزیکــی اگــر بــی نظمــی مطلــق حاکم اســت ،گیــرد .جهــان ،جهــان ســوژه اســت .آقــای التــور ایــن ســوژه
پــس چگونــه اســت کــه فرضیــه هــا و نظریــه هــا نــاکارآ بودــن را حــذف مــی کنــد .آیــا التــور دــر نقطــه ارشمیدســی ایســتاده
و نقــص شــان آشــکار مــی شــود و ســپس تــاش مــی شــود تــا اســت؟ او دــر کجــا ایســتاده اســت؟ آیــا غیــر از ایــن اســت کــه
نقــص نظریــه قبلــی جبــران شــود؟
نســخه ای کــه مــی پیچــد را از منظــر خودــش دــارد بیــان مــی
بلــه نظــم اشــیا بســیار بســیار ذووجــوه و پیچیدــه اســت و از تــک کنــد؟
نظــم هایــی کــه پوزیتویســت هــا ادعــا مــی کننــد و مــی گوینــد حســین زادــه بــا اشــاره بــه نکتــه ســوم خــود گفــت :نکتــه ســوم
ایــن نظــم اســت ،اگــر نیســت پــس هیــچ چیــز نیســت؛ فراتــر اینکــه جنــاب التــور بــرای مایــه تخمیــر قبــل و بعــد از ۱۸۵۷
اســت .شــبکه ای از روابــط بیــن اشــیا اســت کــه خود شــبکه هم تمایــز قائــل اســت .از  ۱۸۵۷مایــه تخمیــر نســبتی را دــارد کــه
دائمــا دــر حــال تغییــر اســت .امــا هریــک از آنهــا یــک نســبت و قبـا نداشــته اســت .ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا این نســبت
نظــم واقعــی دارنــد .مــا بــا بــی نهایــت نظــم مواجــه هســتیم که هــا ادامــه پیدــا نمــی کنــد؟ در هــر ثانیــه ایــن مایــه تخمیــر دارد
هربــار یکــی را بــه چنــگ مــی آوریــم و چــون فکــر مــی کنیــم نســبت هــای دیگــری را پیدــا مــی کنــد .مثــا دــر ســال فــان
همــه واقعیــت ایــن اســت خطــا کردــه ایــم .معلــوم مــی شــود ایرانــی هــا از ایــن خبــر نداشــتند و حــاال دارنــد .ایــن نســبت
کــه نظــم واقعــی دــر کار بودــه .آنجــا کــه خطا کردــه ایــم همان جدیدــی شــد .چــه شــد کــه شــما تمرکــز مــی کنیــد بــر یــک
جاســت کــه چیــزی را برســاخته ایــم امــا دــر ایــن برســاختن تــا ســال و از آنجــا یــک تعینــی بــه ایــن مادــه مــی دهیــد؟ غیــر از
حدــی بــه واقعیــت بــی اعتنــا بودــه ایــم .دــر ادبیــات اســامی ما ایــن اســت که دــر اینجا شــما یــک نســبتی را تعیــن دادیــد؟ و از
معتقدیــم کــه جهــان هــا هســت .شــاید ادبیــات الیــب نیتــس آن بــه بعــد قائــل بــه ذاتــی بــرای آن شــدید؟ ایــن ذات را چــه کار
دربــاره جهــان هــای ممکــن بتوانــد بــه فهــم منظــور مــا کمــک مــی کنیــد در حالــی که گفتیــد ایــن هــا ذات ندارنــد و قوام شــان
کنــد .خداونــد رب العالمیــن اســت ،عالمیــن یعنــی جهــان هــا .بــه قــوام شــبکه اســت؟ ویتکنشــتاین کــه عالــم را شــبکه ای می
مــن ایــن را اینطــور مــی فهمــم :بــی نهایــت جهــان و بــی بینــد بــرای ابــژه هــای خــود قائــل بــه ذات اســت .آقــای التــور
نهایــت نظــم هســت کــه مــا انســان هــا دــر شــبکه هایــی قــرار کــه از ذات جدــا مــی شــوند چگونــه ایــن را جــواب مــی دهنــد؟
مــی گیریــم کــه دائمــا دــر حــال بازتولیــد و یــا بــه قــول شــما پــس از ارائــه نقدهــای ســوزنچی و حســین زادــه ،پروفســور
برســاخت جهــان و نظمــی از میــان نظــم هــا هســتیم و دوبــاره التــور ناظــر بــه ایــن انتقادــات گفــت :مباحــث شــما مــن را یــاد
نظمــی دیگــر.
مجموعــه مباحــث بیــن فیلســوفانی انداخــت کــه دــر قــرن اول
سوزنچی اشکال سوم را به دلیل ضیق وقت مطرح نکرد.
و دــوم هجــری دــر بغدــاد جریــان داشــته اســت .مــن بــا آقــای
دــر ادامــه ایــن نشســت مهدــی حســین زادــه بــه ارائــه نقدهــای ســوزنچی موافقــم کــه بحــث نامتقــارن اســت .یکــی از دالیــل
خــود به پروفســور التــور در قالب ســه نکتــه پرداخــت .وی گفت :نامتقــارن بودــن بحــث عــاوه بــر تفــاوت ســنت هــای فکــری،
اوال اینکــه ایشــان روش شناســی پوزیتویســم و مکتــب ادینبــورا ایــن اســت کــه شــما بــه  ANTارجــاع دادیــد دــر حالی کــه این
را کنــار مــی گــذارد و اتنومتدولــوژی را معرفــی مــی کنــد .ســوال اصال بحثی فلســفی نیست و پژوهشی کامال تجربی است .پس اگر
مــن ایــن اســت کــه بــر اســاس  ANTپیوندهایــی کــه شــکل به من اجــازه بدهید ســراغ نامتقارن دوم بــروم .زمانی که  ۴۰ســال
مــی گیــرد منحصــر نیســتند بلکــه بــی نهایــت انــد .چــرا ایشــان قبــل کار خــود را شــروع کردیــم فقــط مبانــی معرفتــی مطالعــات
دــر کتــاب زندگــی آزمایشــگاهی فقــط نســبت هــای خاصــی را علمــی را داشــتیم .بلــور و دیگرانــی کــه در ایــن مدت وارد شــدند
ذکــر مــی کنــد؟ ایــن چــه چیــزی اســت کــه بــه ایشــان ایــن وی ادامــه دــاد :مجبــور بودنــد تغییــر موضــع بدهنــد و ســراغ
اجــازه را مــی دهــد کــه بیــن نســبت هــا گزینــش کنــد؟ مثــا  مباحثــی برونــد کــه هیــچ ربطــی بــه مباحــث فلســفه علــم
ایشــان دربــاره رنــگ لبــاس افــراد هیــچ گاه صحبــت نمــی کند .نداشــت .بــه همیــن خاطــر  ANTاختــراع شــد .قبــول دــارم
آیــا ایــن بــه خاطــر ایــن پیشــفرض نیســت کــه رنــگ لبــاس ها کــه ایــن مبحــث ممکــن اســت خیلــی نامتعــارف و عجیــب بــه
دــر فراینــد کار علمــی تاثیــری ندــارد؟ ایــن گــزاره از کجــا آمده؟ نظــر برســد .یــک موقــع بحــث را فلســفی مطــرح مــی کنیــم و
مــی خواهــم دــر آخر برســم بــه اینکــه ایــن شــیوه ای که ایشــان زمانــی معرفــت شــناختی .اگــر کــه از جامعــه شناســی حــرف می
زنیــم ،یعنــی یــک مطالعــه تجربــی .ولــی فلســفه اینطور نیســت.
ارائــه مــی دهــد نظریــه بــار اســت.
حســین زادــه ادامــه دــاد :نکتــه دــوم مــن ناشــی از اشــکال مــن خصوصــا دــر بحــث دکتر حســین زادــه و خصوصــا در اشــاره ای
دــر ورود بــه آثــار جنــاب التــور بــود .و آن اینکــه ایشــان نومــن کــه بــه پاســتور شــد ،اگــر ایــن را بخواهیــد بــه معرفــت شناســی
کانتــی را کنــار مــی گــذارد بدــون اینکــه دلیــل آن را بیــان کنــد .ارجــاع بدهیــد مشــکل دــر هــر دــو ســنت ،چــه ســنت مــن و چه
ایشــان یــک انگیــزه خوانــی از کانــت دــارد .مــی گویــد کانــت ســنت شــما ،هردــو یکســان باقــی مــی مانــد .ســوال هــا اینطــور
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خواهــد بــود :ســوژه چطــور مــی توانــد چیــزی را بشناســد؟ ســوژه
چــه مــی کنــد؟ ابــژه چــه مــی کنــد؟ ایــن هــا ســواالتی نیســت
کــه بــه فعالیــت توصیفــی دــر آزمایشــگاه ربــط داشــته باشــد و
بــه هیــچ متنــی از پاســتور نیــز ارتبــاط ندــارد .علــم هیــچ ســوال
معرفــت شــناختی مطــرح نمــی کنــد .علــم از هســتی شناســی
مــی پرســد .مباحــث مــن رنــگ و بــوی سیاســی هــم دــارد برای
اینکــه فتــح بابــی باشــد تــا بپرســیم از عملکــرد علــم .اگــر بــا
ســبک معرفــت شناســی بخواهیــم بــه عملکــرد علــم بپردازیــم
کام ـا بــی فایدــه خواهــد بــود.
وی افــزود :نگرانــی هــر دــو بزرگــوار راجــع بــه ذات بــود و اینکــه
بحــث پیونــد چــه ربطــی بــه ذات مــی توانــد داشــته باشــد .مــن
مــی توانــم شــما را بــه هانــری کربــن ارجــاع بدهــم .دــر بحــث
علــم مــا بایــد آن چیزی کــه دــر کنــش روزمــره و در عمــل دارد
اتفــاق مــی افتــد را دــر نظــر بگیریــم .بــرای مثــال اســیدالکتیک
حاصــل پیوندهــای بســیار زیادــی اســت .دــر این بــاره پاســخ من
بــه آقــای حســین زادــه مثبت اســت .بــرای مثــال تولید ماســت را
دــر ایــران دــر نظــر بگیرید .خیلــی چیزهــا عوض شــده .فنــاوری
تغییــر پیدــا کردــه و چیزهــای جدیدــی کشــف شــده ولــی ثبــات
هــم وجود داشــته اســت .بحــث ارتبــاط بیــن مفاهیــم را دــر نظر
بگیریــد .ســوال عزیــزان فلســفی نیســت .ســوال بایــد اینطــور
مطــرح شــود کــه مــا چــه تعدــاد هســتومند نیــاز داریــم بــرای
اینکــه شــبکه ایجــاد شــود .شــما وقتــی ســراغ ذات مــی رویــد
دــر واقــع هیــچ توضیحــی دربــاره هیــچ چیــزی نمــی دهیــد .بــه
همیــن دلیــل بــه جــای ذات بــه ســراغ پیونــد مــی روم.
وی ادامــه دــاد :اگــر بخواهیــم بحــث فلســفی بکنیــم ،بایــد از
معرفــت شناســی فاصلــه بگیریــم .در بحثی کــه جناب ســوزنچی
مطــرح کردنــد کــه آیــا بــا گرفتــن بخشــی از واقعیــت قســمت
دیگــر را رهــا نمــی کنیــد ،بایــد بگویــم کــه کامــا خطــر معرفت
شناســی دــر اینجــا وجــود دــارد .این خطــر مــا را به شــدت تهدید
مــی کنــد کــه دــر ایــن حالــت واقعیــت دیــن ،جهــان ،سیاســت
آنگونــه کــه دــر واقع دــارد عمل مــی کنــد ،مغفــول خواهــد ماند.
ناظــر بــه همیــن وضعیــت بــود کــه مباحــث خــود را از ANT
منتقــل کردــم بــه شــیوه هــای بودــن و کثــرت ایــن شــیوه هــا.
ایــن بحــث بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه ســنت مــا و شــما
بتواننــد مواجهــه ای دیپلماتیــک بــا هــم داشــته باشــند.
التــور گفــت :دــر ایــن انتقــال هــا همــه چیــز حــول کلمــه
«برســاخت» ســامان یافتــه بــود .گویــی کــه ســاخته شــدن بــه
واقعیــت امــور مــی توانــد ربــط داشــته باشــد .دــر همه شــاخه ها
مثــل مطالعــات علــم ،دیــن ،ادبیــات و  ...بایــد ایــن را درنظــر
بگیریــم کــه چــه دــر ســنت شــما و چــه دــر ســنت مــن ،مــا بــا
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پدیدــه مواجــه مــی شــویم نــه اینکــه آن را بســازیم.
وی افــزود :ســوال ناظــر بــه پیونــد ،نظــم و اینکــه چقدــر طــول
مــی کشــد کــه چنیــن وضعیتــی ایجــاد شــود ،را نبایــد دــر بحث
هــای کالســیک کــه تاکنــون وجــود داشــته دنبــال کــرد .ســوال
بایــد ایــن باشــد کــه چــه انواعــی از هســتومندها دــر اختیــار مــا
قــرار مــی گیرنــد .از اینجــا بــه تکثر هســتی شــناختی می رســیم
کــه هیــچ ربطــی هم بــه ســوال ســنتی معرفــت شــناختی ندــارد.
اینطــور نیســت کــه مــن بخشــی از واقعیــت را ببینــم و بخشــی
دیگــر را نــه .علــم اعتبــار خــود را دــارد ،واقعیت خــود را نیــز دارد.
ولــی از منظــری کــه مــن طــرح بحــث مــی کنــم ،مــی توانیــم
بفهمیــم کــه مثــا حضــور یــک نفــر نــزد خداونــد چطــور قابــل
فهــم مــی شــود .ما دــر زندگــی خــود خیلــی از ایــن هســتومندها
مثــل حقــوق و سیاســت را داریــم .ولــی توجــه بکنیــد کــه بحــث
شــیوه هــای بودــن فلســفه را از معرفــت شناســی فاصلــه مــی
دهــد.
وی ادامــه دــاد :دــر بحــث آقــای ســوزنچی که بــه الیــب نیتس
ارجــاع دادنــد و آن را بــا مفهــوم رب العالمیــن مقایســه کردنــد،
بایــد بگویــم کــه مواجهــه دیپلماتیــک کــه از آن بحــث کردــم
ســوال از چندگونگــی اســت .ممکــن اســت فکــر کنیــد در ســنت
مــن چندگانگــی پذیرفتــه شــده .اینطــور نیســت .دــر ســنت مــن
شــیوه هــای زیســت بســیار اندکــی مــورد قبــول واقــع شــده انــد.
هیــچ نحــوه زیســتی نبایــد نابــود شــود ANT .یــک بحــث خیلی
ســاده و محدــود اســت که دربــاره نحــوه عملکــرد در آزمایشــگاه
و یــا از منظــر جامعــه شــناختی اســت .درنظــر داشــته باشــید کــه
صرفــا یــک شــیوه درســت وجــود ندــارد.
بعــد از توضیحــات پروفســور التور ،حســین زاده بــه ارائــه نظرات
خــود دربــاره توضیحــات پروفســور التــور پرداختــه و گفــت :اگــر
بگوییــد بحــث مدرســی اســت ،درســت اســت .بــه شــرط اینکــه
کانــت ،ویتکنشــتاین ،کوهــن و بلــور را مدرســی بدانیــم .نکتــه
اساســی مــن کــه آقــای پروفســور جــواب ندادنــد ایــن بــود کــه
شــما کجــا دــر نقطــه ارشمیدســی واقــع شــدید؟ اینکــه مــن
تجویــز روشــی را مــی کنــم بــه  نــام اتنومتدولــوژی ،آیــا صرفــا
توصیــه 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
مــی گوییــد اتنومتدولــوژی ،بایــد تمــام پرســش هــای معرفــت
شــناختی را کنــار بگذاریــد بــه ایــن معنــا کــه مــن قبــول ندــارم
کــه روشــی کــه دــارم ارائــه مــی دهــم باردــار اســت .ایــن از کجا
آمدــه؟ دســت مــن و شــما نیســت کــه بگوییــم ایــن را مــی

گــذارم کنــار و آن یکــی را برمــی دــارم .حتــی اگــر ایــن کار را
بکنیــم بــاز بــا مبنایــی معرفت شــناختی عمــل کردــه ایــم .یعنی
مــی گوییــم آنچــه بــرای مــن مــاک اســت ایــن اســت کــه
دــر مبنــای عمــل فایدــه داشــته باشــد .پــس شــما ابزارگــرا مــی
شــوید.
وی افــزود :ایشــان فرمودنــد مــا بــا پدیدــه هــا مواجــه می شــویم
نــه اینکــه آنهــا را بســازیم و بعــد فعالیــت تجربــی انجــام مــی
دهیــم .هــذا اول کالم .چــه کســی گفتــه مــا بــا پدیدــه هــا مواجه
مــی شــویم؟ مــا بــا پدیدــه هــا آنگونــه کــه بــر مــا نمایــان اســت
مواجــه مــی شــویم .دعــوای شــما بــا آقــای کوهــن و کانــت
چیســت؟ شــما نومــن کانتــی را کنــار مــی گذاریــد بــه ایــن دلیل
کــه بــه دــرد نمــی خــورد .ایــن چــه مبنایــی اســت؟
دــر ادامــه پروفســور التــور دــر جواب بــه نقد حســین زادــه گفت:
مــن اصــا 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 فعالیــت عملــی
علمــی انجــام نمــی دهنــد .دــر هــر علمــی هیــچ کالس درســی
وجــود ندــارد کــه دانشــمند از قبــل دــر آن شــرکت کنــد و مبانی
نظــری آن را فرابگیــرد و بعــد بــرود کار علمــی کنــد .مبانــی
نظــری دــر پایــان کار معلوم می شــوند نــه در ابتدــا .اگــر از مبانی
نظــری من بپرســید مــی گویــم نمیدانــم .من یــک پراگماتیســت
هســتم و بــه ویلیــام جیمــز تاســی مــی کنــم .بحــث را از روش
شناســی مردمــی مطــرح کردیــد .ایــن اصــا چیســت؟ معلــوم
اســت کــه ایــن کار بازشناســی فنــی بارهــای نظــری اســت .کل
کارهــای گارفینــکل همیــن اســت .همــه چیزهایــی 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 پدیده هــا هســتند که به ســمت
مــا مــی آینــد نــه اینکــه مــا بــه ســمت آنهــا برویــم .مــا اربــاب
پدیدــه ها نیســتیم .مثال هنرمند کســی نیســت کــه کار هنــری را
مــی ســازد .کار هنــری خودش ســاخته مــی شــود .ما چــه قدرتی
مــی توانیــم داشــته باشــیم؟ هیــچ .مــا نــه دــر جایــگاه قدــرت
ســخنرانی هســتیم نــه قدــرت نســبت بــه جابجــا کردــن پدیدــه
هــا داریــم .مــا بــا اشــیا مواجــه مــی شــویم .بــرای مــن خیلــی
عجیــب اســت کــه شــما ایــن حــرف هــا را مــی زنیــد.
حســین زادــه ناظر بــه صحبت هــای پروفســور التــور ادامــه داد:
دــو حــوزه را از هــم جدــا کنیــد .یکی حــوزه نظــر اســت و دیگری
حــوزه عمــل .درســت اســت کــه مــا اربــاب پدیدــه هــا نیســتیم.
مــا بــا پدیدــه هــا مراودــه داریــم .حــوزه بحــث مــن این نیســت.
مــن نگفتــم کــه حرفهــای شــما بــار نظــری دــارد ،عــرض کردم
صحبــت هــای شــما نظریــه بــار اســت .یعنــی مواجهــه شــما بــا
عالــم عریان نیســت .شــما مــی گوییــد من پراگماتیســت هســتم.
ایــن اول بحــث اســت .چــه دلیلــی بــرای پراگماتیســم داریــد؟
مواجهــه شــما بــا عالــم بــا چارچــوب اســت .حتــی مــی توانــم
بگویــم بــا پارادایــم اســت .اگــر شــما ایــن را رد کردید بایــد دلیل
بیاوریــد.
التــور دــر انتهــای ایــن گفتگــو خطــاب بــه حســین زادــه گفــت:
مــن مدــام دــارم از پژوهــش تجربــی بــا شــما صحبــت مــی
کنــم و شــما دــر مســیر دیگــری وارد مــی شــوید .آن چیــزی کــه
مــن بــا آن مشــکل دــارم اهمیــت ســوال شماســت .ســوال شــما
هیــچ اهمیتــی ندــارد .علــم بــه معرفــت شناســی نمــی پردــازد،
بــه هســتی شناســی مــی پردــازد .ســوال مــا ایــن اســت کــه مــا
چگونــه مــی توانیم بــا سیاســت ،علــم ،هنــر و  ...مواجه شــویم در
موقعیــت و شــرایط درســتی کــه در آن قــرار دارنــد .شــما از مبانی
معرفتــی یــک پژوهــش تجربــی مــی پرســید .اینهــا اص ـا بــا
هــم ســنخیتی ندارنــد .ســوال از تکثــر جهــان هســتی اســت کــه
اتفاقــا خیلــی مهــم اســت .ســواالت شــما اصــا جــذاب نیســتند.
خواهــش میکنــم ســوال فلســفی بپرســید .اینکــه اصــول و مبانی
یــک روش تجربــی چیســت ،ســوال بــی معنایــی اســت.
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در مناظره گلشنی و خسروپناه مطرح شد؛

ی تواند در علوم تجربی کمک کند /آسیب های جدی به علم دینی
وحی م 
کرســی ترویجــی «اســامی ســازی علــوم انســانی» بــا ارائــه
حجــت االســام والمســلمین عبدالحســین خســروپناه ،نظریــه
پردــاز علــم دینــی و نقــد مهدــی گلشــنی رئیــس و بنیانگــذار
گــروه «فلســفه علــم» دانشــگاه صنعتــی شــریف در دانشــگاه
معــارف اســامی قــم برگــزار شــد.
دــر ابتدــای جلســه مهدــی گلشــنی بــه موانــع ایجــاد فضــای
تولیــد علــم دینــی اشــاره کــرد و گفــت :غالــب بودــن دیدــگاه
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 دینی دــر مراکــز علمــی و آموزشــی ،عدم
وجــود فضــای گفتگــو میــان رویکردهــای مختلــف تولیــد علــم
دینــی ،ورود و حضــور برخــی افـراد دــر فضــای علــم دینــی بدون
آگاهــی از فضــای علــم جدیــد ،دور شــدن محیــط های علمــی از
آدــاب و اخــاق و تقـوای علمــی و وجــود تعصــب و برتــری طلبی
دــر فضــای علمــی ،جفــای برخی افـراد دــر سیاســی جلــوه دادن
تولیــد علــم دینی بــه عنـوان پــروژه نظــام ،نادیده انگاشــتن نقش
و جایــگاه فرهنــگ دــر تولیــد علــم دینــی ،عدــم توجــه بــه بُعــد
تربیتــی دــر مدــارس و مراکــز آموزشــی و توجــه صِ ــرف بــه بُعــد
تعلیمــی ،عدــم وجــود وســعت نظــر دــر مراکــز عملــی.
عبدالحســین خســروپناه نظریــه اســامی ســازی علوم انســانی
را دــر دــو بخــش ارائــه کــرد و دــر ابتدــا متذکــر شــد :آســیب
هــای جدــی دامنگیــر علــم دینــی شــده اســت اوال موافقــان
و مخالفــان بیشــتر بــه نقلــی ســازی علــم توجــه مــی کننــد در
حالــی کــه ماهیــت علــم مدــرن تجربــی اســت .ثانیــا برخــی
تصــور مــی کننــد بــا تعریــف علــم دینــی مــی تواننــد علــم
دینــی تولیــد کننــد و حــال اینکــه مــا بــرای تولیــد علــم دینــی
نیــاز بــه روش و الگــو داریــم و قــوام هــر علمــی بــه متدلــوژی
آن اســت کــه متاســفانه دــر تولیــد علــم دینــی به بحــث روش
بســیار کــم توجــه شــده اســت.
وی بــا گالیــه از برخــی مخالفــان علــم دینــی گفــت :برخــی
فکــر مــی کنند علــم دینــی خــم رنگــرزی اســت و حــال اینکه
اصــوال تولیــد علــم بعــد از تولیــد نظریــه هاســت و مــا دــر حال
حاضــر دــر مرحلــه تولیــد نظریــه هــای علــم دینــی هســتیم
پــس انتظــا ِر داشــتن علــم دینــی ،انتظــاری نابجاســت.
خســروپناه دربخــش اول ســخنان خــود به چهــار مقدمه اشــاره
کــرد؛ اوال ارائــه تعریــف یکســان از علــم دینــی ممکــن اســت
امــا ارائــه الگــوی یکســان بــرای تولیــد علــم دینــی ممکــن
نیســت و مــا بعــد از تعریــف ناگزیــر از پرداختــن بــه الگــو
هســتیم .تعریــف مــا از علــم دینــی علمــی اســت کــه مبتنــی
بــر مبانــی ،روش شناســی و جهــت گیــری دینــی باشــد و
ایــن تعریــف تقریبــا مشــترک اســت امــا دــر مرحلــه بعــد بایــد
متعــرض الگــو بشــویم و بگوییــم روش و جهــت گیــری چگونه
اســت و چــون روش هــا مختلــف خواهــد بــود الگوهــا هــم
ناگزیــر گوناگــون و مختلــف خواهنــد شــد.
وی افـزود :ثانیـا؛ مقصـود مـا از علـوم انسـانی هیچکدـام از دو
معنـای امریکایـی و آلمانـی آن نیسـت .آلمانی ها بعـد از دیلتای
همـه علـوم غیر از علـوم طبیعـی ،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 همین دلیل دانشـکده ادبیـات ما از دانشـکده علوم اقتصادی
مـا جدا اسـت .مقصـود مـن از علـوم انسـانی ،علـوم اجتماعی و
رفتـاری اسـت .ثالثا؛ مقصود از اسلامی سـازی علـوم اجتماعی
این نیسـت که علوم انسـانی مدـرن را بخواهیم اسلامی کنیم.

مثلا هـر مکتبی یـک نظریـه اقتصادـی دـارد ،مـا آن نظریه را
بگیریـم و اسلامی کنیـم مثال بخـش هایی کـه با گـزاره های
دینی متعارض اسـت کنـار بگذاریـم و بقیه را بپذیریـم! البته این
ممکن اسـت امـا این دیدـگاه یک دیدـگاه حداقلی و گزینشـی
اسـت .مثال ما عقده های جنسـی فرویـد را نپذیریـم و در مقابل
طبقـه بندـی نیازهـای مزلـو را بپذیریـم و یـا یـک طبقه بـه آن
اضافـه کنیم! شـبیه ایـن حرف هـا را در آثـار سـید محمد نقیب
العطـاس مـی توانیم پیدا کنیـم .اما منظور ما از اسلامی سـازی
علـوم یک مسـئله کامال تولیدی مبتنی بر مبانی اسلامی اسـت
کـه ممکن اسـت چند دهه طول بکشـد .رابعا؛ سـوال این اسـت
کـه علـم اجتماعـی مدـرن بـه دنبـال چیسـت؟ علـم اجتماعی
مدرن به دنبال شـناخت و تغییر انسـان اسـت .یعنی دقیقا همان
نگاهی که به طبیعت داشـته مـی خواهد همان نـگاه را در مورد
انسـان پیاده کند و انسـان را در راسـتای اهداف خـود تغییر دهد.
خســروپناه دــر ادامــه بــه ســه فعالیــت علــوم اجتماعــی مدــرن
اشــاره کــرد و توضیــح دــاد :فعالیــت اول توصیــف انســان
مطلــوب؛ دــر اینجــا انســان عنــوان مشــیر اســت و منظــور از
انســان ،مثـا اقتصــاد یــا مدیریــت و یــا رفتــار اســت و منظــور
از مطلــوب دــر اینجــا ایدــه آل یــا کامــل نیســت ،بلکــه تعریف
خــاص خــود را دــارد .بــه عنــوان مثــال انســان اقتصادــی
مطلــوب دــر مکتــب کالســیک بــا انســان مطلــوب دــر مکتب
اقتصادــی نئوکالســیک متفــاوت اســت کــه هــر کدــام از
مکاتــب بــرای تولیــد انســان مطلــوب از فلســفه و ایدئولــوژی
متبوع خودشــان اســتفاده می کنند.فعالیت دوم توصیف انســان
محقــق اســت کــه از روش هــای آمــاری بــرای توصیف انســان
محقــق اســتفاده مــی کننــد که دــر ایــن بخــش نقــش تجربه
پررنــگ اســت .مخالفــان علــم دینــی دچــار ایــن مغالطه شــده
انــد کــه؛ علــم تجربــی اســت و دینــی و غیــر دینــی ندــارد! و
شــاهد آنهــا بیشــتر ناظــر بــه ایــن فعالیــت علــوم اســت کــه
تجربــه دــرآن پررنــگ مــی باشــد .فعالیــت ســوم تغییــر انســان
ُمح َقــق بــه انســان مطلــوب اســت کــه ایــن بخش شــامل ســه
عنصــر مهــم حقوقــی ،راهبردــی و نهادســازی اســت.
گلشــنی بعــد از ارائــه بخــش اول ،ســوالی تاریخــی مطــرح و
تصریــح کــرد :چــرا امــروزه علــم دینــی مطــرح مــی شــود و ما

بــه دنبــال علــم دینــی هســتیم ،امــا دــر گذشــته چنین ســوالی
مطــرح نبودــه اســت؟
نظریــه پردــاز اســامی ســازی علــوم انســانی اســامی دــر
پاســخ گفت :دــر دوره هــای اولیــه تمدن اســامی دانشــمندان
مســلمان بــه دنبــال تولیــد علــم دینــی بودنــد مثال مــا دــر آثار
فارابــی ایــن دغدغــه هــا را مــی بینیــم .وی بــا مبانــی خاصــی
بــه ســراغ تولیــد علــم دینــی مــی رود ،البتــه بایــد توجه داشــته
باشــیم کــه علــوم دــر آن زمــان مصادیــق خــاص خودــش را
داشــته  اســت .ضمن اینکــه وقتــی علوم انســانی مدــرن دنبال
شــناخت و تفســیر خــود از انســان اســت چــرا مــا بــه دنبــال آن
نباشــیم؟! حــال آنکــه علــوم انســانی مدــرن آمدــه تــا جــای
دیــن را بگیــرد و اومانیســم آن ،اومانیســم خداگریــز اســت بــه
همیــن دلیــل چالــش هــای علــوم انســانی مدــرن بــا دیــن
بســیار زیــاد اســت .همچنیــن تمدــن اســامی بــا علوم انســانی
ســکوالر تولیــد نمــی شــود مگراینکــه تلقــی مــا از دیــن کامال
شــخصی و فردــی و نســبی گرایانــه باشــد.
رئیــس و بنیانگــذار گــروه «فلســفه علــم» دانشــگاه صنعتــی
شــریف دــر ادامــه نکاتــی را متذکــر شــد و افــزود :دــر میــان
دانشــمندان قدیــم جدایــی بیــن علــم و دیــن وجــود نداشــته و
آنهــا کار علمــی را عبادــت مــی دانســتند و معتقــد بودنــد علــم
و دیــن تداخــل دــارد .مثال دــر دــوران نیوتن بحــث جدایی علم
از دیــن وجــود نداشــت و نیوتــن کار خــود را همزمــان یــک کار
علمــی و دینــی مــی دانــد البتــه بعدــا کــم کــم دانشــمندانی
مثــل الپــاس مــی گوینــد مانیاز بــه خدــا نداریــم .در گذشــته
الحــاد بیشــتر در محیطهــای فلســفی و درمیــان فالســفه بوده
اســت امــا دــر دهــه هــای اخیــر برخــی فالســفه خدــا بــاور
شــده انــد و دــر مقابــل الحــاد از علــوم طبیعــی و از فیزیســین
ـرنخ الحــاد دــر رشــته هــای
هــا مطــرح مــی شــود و امــروزه سـ ِ
علــوم طبیعــی اســت .امــروزه علــوم اجتماعــی از علــوم تجربی
متاثــر اســت ،مثــا مدــل هــای فیزیکــی را مــی برنــد و دــر
رشــته هــای اقتصادــی از روی آنهــا الگوبردــاری مــی کننــد که
البتــه مخالفینــی هــم دارد.امــروزه علوم شــناختی در حــال رواج
جدــی اســت که دــر آن نــگاه کامــا فیزیکالــی و پوزیتیویســتی
حاکــم اســت و فکــر مــی کننــد مــی توانند همــه چیــز را بــا آن
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حــل کننــد .غمــوض و پیــش فــرض هــای دــر علــوم تجربی و
انســانی وجــود دــارد اما پیچیدگــی مســائل و تاثیر پیــش فرض
هــا دــر علوم اجتماعی و انســانی بســیار بیشــتر اســت .دــر علوم
تجربــی مســائل مــورد اتفــاق نظــر زیــاد اســت امادــر علــوم
انســانی مســائل مــورد اتفــاق خیلــی کــم اســت و دــر مقابــل
مکاتــب فــراوان و مختلفــی وجود دــارد.
دــر ادامه  گلشــنی در نقد ســخنان حجت االســام و المســلین
خســروپناه گفــت :اینکــه ما دــر اســامی ســازی علــوم فقط به
دنبــال علــوم اجتماعی باشــیم بــا اقتصائات روز ســازگار نیســت
و مشــکل حــوزه امــروز ایــن اســت کــه نمــی دانــد الحــاد دــر
چــه حدــی رواج پیدــا کردــه اســت! ضمــن اینکــه اقبــال مردــم
بــه علــوم بیشــتر از فلســفه اســت.
اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف دــر ادامه بــه نکات مشــترک
دیدــگاه هــای خــود بــا دکتــر خســروپناه پرداخــت؛ بــا نقلــی
ســازی علــوم مخالفــم و معتقدــم الهــام و وحــی مــی توانــد دــر
علــوم تجربــی بــه مــا کمــک کنــد  .
ریاســت مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه دــر بخــش
بعدــی ســخنان خــود بــه توضیــح الگــوی حِکمــی اجتهادــی
پرداخــت؛ مــا دــر ایــن الگــو روی دــو مولفــه مبانــی و روش
تاکیــد داریــم .مبانــی را بســیاری از بــزرگان طــرح کردــه انــد
ولــی دــر همــان حــد ماندــه انــد و متعــرض روش و الگو نشــده

ـم
انــد .روش حِکمــی یعنــی روش برهانــی ،چــون حکمــت علـ ِ
مطابــق بــا واقــع و نافــع اســت ولــی معمــوال فالســفه بیشــتر
تاکیــد بــر گــزاره هایــی دارنــد کــه مطابــق بــا واقــع باشــد و به
نافــع بودــن و نبودــن آن خیلــی کاری ندارنــد! وی دــر توضیــح
روش اجتهادــی ایــن روش را بــه چهار قســم تقســیم کــرد و در
تبییــن ایــن اقســام گفــت :قســم اول همــان اجتهــاد متعــارف و
فعلــی حوزوی اســت .دــر قســم دــوم از حوادث و مکاتــب جدید
ســواالت را اســتخراج مــی کنیــم و بــا آن ســواالت کتــاب و
ســنت را اســتنطاق مــی کنیــم .اولیــن بــار شــهید صدــر ایــن
رو شــرا ابدــاع کــرد و عالمــه نیز دــر تفســیر المیزان ایــن روش
را دــارد ،امــا حوزویــان ســنتی کمتــر از ایــن روش اســتفاده می
کننــد ،ضعــف ایــن روش منقــح نبودــن آن اســت و فراینــد
آن دقیقــا مشــخص نیســت .اجتهــاد نــوع ســوم ســابقه ای دــر
میــراث حــوزوی مــا ندــارد .دــر ایــن اجتهــاد از معرفــت دینــی
کــه بــه وســیله اجتهــاد قســم اول و دــوم بــه وجــود آمدــه
پرســش هایــی اســتخراج مــی کنیــم 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 حِکمی اجتهادــی داریــم؛ چهــار روش اجتهاد
بــه عــاوه یــک روش برهانــی!
عضـو هیـات امنـای پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی در

نسـبت بین فعالیتهای مرسـوم در علوم انسـانی مدـرن و الگوی
حکمـی و اجتهادی گفت :علوم انسـانی مدرن سـه فعالیت عمده
دـارد؛ اول تعریف انسـان مطلوب کـه ما در تعریـف آن میتوانیم
از روش  برهانـی و اجتهـاد قسـم اول و دـوم کمـک بگیریـم.
فعالیـت دـوم در علوم انسـانی توصیف انسـان محقق اسـت که
مـا بـه وسـیله اجتهاد قسـم سـوم و همچنیـن کمک گرفتـن از
تکنیک هـای تجربی موجـود ایـن کار را انجام می دهیـم .البته
ایـن سـوال وجود دـارد که آیـا تکنیک ها مـی توانند بار ارزشـی
داشـته باشـند یا خیر؟! پرسشـگر خالـی الذهن نیسـت به همین
دلیـل بایـد ببینیـم پرسـش هـا را بایـد از کجـا بیاوریم کـه این
پرسـش ها برای توصیف انسـان محقق به وسـیله اجتهاد قسـم
سـوم ممکن می شـود.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دــر نقــد بخــش دــوم
ســخنان خســروپناه گفــت :بــه نظــرم عنــوان الگــوی حِکمــی
اجتهادــی بهتــر اســت عــوض شــود تــا بــرای بقیــه نیــز ایــن
امــکان فراهــم شــود کــه تولیــد علــم دینــی داشــته باشــند و از
آن اســتفاده کننــد.
وی دــر آخــر گفــت :روش هــای اجتهــاد قســم ســوم و چهــارم
امــروز واقعــا الزم اســت .همچنیــن ســیره برخــی دانشــمندان
مســلمان مثــل ابوریحــان بیرونــی و خواجــه نصیــر الدیــن
طوســی بــه صــورت جدــی بایــد بــه عنــوان الگــو مطرح شــود.

در برنامه  ۱۸۰درجه انجام شد؛

مناظره پورحسن و قائدی درباره «فلسفهبرای کودکان»
برنامــه « ۱۸۰درجه» شــب گذشــته ،جمعــه اول
اردیبهشــت مــاه بــا موضــوع «فبــک در تــرازو»
روی آنتــن شــبکه افــق رفــت و دــر آن قاســم
پورحســن عضــو هیــات علمــی گــروه فلســفه
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و یحیــی قائدــی
عضــو هیــات علمــی گــروه فلســفه تعلیــم و
تربیــت دانشــگاه خوارزمــی بــه عنــوان صاحــب
نظــران موافــق و مخالــف طــرح «فلســفه بــرای
کودــکان» بــا یکدیگــر بــه مناظــره پرداختنــد.
قاســم پورحســن ،عضــو هیــات علمــی گــروه
فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دــر ایــن
برنامــه دربــاره فلســفه و پرســش هــای فلســفی
گفــت :فلســفه تفکــر آزاد عقالنــی اســت یعنــی
مواجــه ای آزاد کــه ســبب اندیشــیدن مــی شــود.
وی بـا اشـاره به ایـن نکته کـه تا مدت هـا تصور
ایـن بود کـه فبک گرایشـی جدیـد اسـت ،اظهار
کرد :اگر فلسـفه بـرای کودک ،دـرون یک تفکر
فلسـفی قرار مـی گیـرد باید همـه محتـوا و مفاد
این تفکـر را پیروی کنـد .یعنی اینطور نباشـد که
گاهـی آن را بـه منطق و گاهی بـه روش و نظریه
تربیت کودـک ارجاع دهیم .معتقدـم مقوم اصلی
فلسـفه برای کودک که تفکر اسـت هـر تفکری
نیسـت بلکه در مرحله اول تفکر فلسـفی اسـت.
قائدــی نیــز دــر پاســخ بــه وی بیــان کــرد :بســتر
فلســفه بــرای کودــکان روی اســتدالل ورزی
پــی ریــزی شــده اســت و اگــر اســتدالل را کنــار
بگذاریــم هیــچ مهارتی در فلســفه بــرای کودک
ایجــاد نمــی شــود.
وی اضافــه کــرد :دــر رویکــرد فلســفه بــرای
کودــکان بــه ایــن نکتــه توجــه نشــده اســت که
فلســفه فقــط بــرای طــرح پرســش از چیزهایــی
کــه دــر آســمان و طبیعــت وجــود دــارد ،نیســت

بلکــه هر ســوالی کــه مرتبــط بــا زندگــی ،جهان
و انســان اســت بــه ایــن رویکــرد مربــوط مــی
شــود .اکثــر فیلســوفان مــی گوینــد کــه مــا
از ســقراط متاثریــم ،دــر حالیکــه خــود ســقراط
همیشــه از دانســتنی هایــی کــه از پیــش گفتــه
شــده ،فــراری بودــه اســت و بــه همیــن دلیــل
مدرســه را رهــا کــرد  .
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه بــا اشــاره
بــه اینکــه آنچــه کــه فلســفه را فلســفه مــی
کنــد ،پاســخ فیلســوفان نیســت بلکــه پرســش
هایــی اســت کــه مطــرح شــده اســت ،بیــان
کــرد :مــن بــه شــاگردانم همیشــه گفتــم
شــما هــم بایــد فلســفه بخوانیــد هــم نظریــه
هــای حــوزه علــوم تربیتــی را بدانیــد .البتــه
نــه بــرای اینکــه بــه شاگردانشــان منتقــل
کنــد بلکــه بــرای اینکــه مربــی بدانــد اگــر
شــاگردش موضوعــی را مطــرح مــی کنــد از

چــه مضامینــی برخوردــار اســت.
قاســم پورحســن عضــو هیــات علمــی گــروه
فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز
دــر واکنــش بــه ایــن ســخنان گفــت :اگــر
روانشناســی ،جامعــه شناســی و ...پرســش هایــی
را دربــاره امــور مطــرح کنــد مــا لزومــا بــه آن
پرســش فلســفی نمــی گوییــم امــا اگــر شــما
دربــاره چیســتی و هســتی امــور ســوال کنیــد
پرســش فلســفی مــی شــود.
وی دــر پایــان ســخنانش گفــت :لیپمــن زمانــی
فلســفه بــرای کودــک را مطــرح کــرد کــه دــر
کالس دــرس از دانشــجویان پرسشــگری ندیــد.
شــما اگــر نتوانیــد دــر فلســفه بــرای کودــکان
نــگاه فلســفی ایجــاد کنیــد دچــار خــا مــی
شــوید چــرا کــه نمــی توانیــد طــرح پرســش
کنیــد .مــا بایــد یــک اصــاح جدــی دــر فلســفه
بــرای کودــکان دــر ایــران ایجــاد کنیــم درواقــع

بنیادهــای فلســفه دــر «فلســفه بــرای کودکان»
دــر ایــران کمتــر دیدــه مــی شــود.
در هـر قسـمت از برنامـه « ۱۸۰درجه» بـا توجه
به موضـوع یک هیـات همـراه در برنامـه حضور
دـارد که به تناسـب بحـث ،نظر  ۲مهمـان برنامه
را مـورد سـوال قـرار مـی دهنـد و یـا مخالفـت و
موافقـت خـود را بـا آنها اعلام می کننـد .در این
برنامه نیز علی خواجه دانشـجوی دکتری فلسفه
تعلیـم و تربیت دانشـگاه خوارزمی ،میثـم مهدیار
دانشـجوی جامعـه شناسـی نظـری فرهنگـی
دانشـگاه عالمـه ،سـارا قادری تسـهیلگر فبک و
فاطمـه صدر دکتـری فلسـفه از دانشـگاه عالمه
طباطبائـی « ۱۸۰درجـه» را همراهـی کردند.
ایـن سـری از « ۱۸۰درجه» همچون سـری قبل
از حضـور مجیـد خسـروانجم و آیتـم «تاکسـی»
امیـد مهدـی نـژاد و اسـکایپ بهره مـی برد  .
محبوبــه عســگری از دانشــگاه بریتیــش کلمبیا،
یوجیــن اچوریــا از موسســه ســافین مکزیــک،
تومــاس وارتنبــرگ اســتاد فلســفه دانشــگاه
مانــت هولیــوک ،جانــا مهــر لــن اســتاد فلســفه
دانشــگاه واشــینگتن ،مــری فرانــس دنیــل از
دانشــگاه مونتــرال و بــاب هــاوس مدیر موسســه
ســاپر انگلســتان کارشناســان و اســتادانی بودنــد
کــه در بخــش اســکایپ بــا صدوهشــتاددرجه به
گفتگــو نشســتند.
ســید مرتضــی فاطمــی دــر ایــن برنامــه عــاوه
بــر اجــرا ،تهیــه کنندگــی و ســردبیری ایــن
مجلــه تلویزیونــی و فــواد صفاریــان پــور نیــز
کارگردانــی را بــر عهدــه دارنــد .برنامــه «۱۸۰
درجــه» جمعــه هــا ســاعت  ۲۰:۳۰روی آنتــن
شــبکه افــق مــی رود و تکــرار آن نیــز روز بعــد
ســاعت  ۹:۳۰و  ۱۴:۳۰پخــش مــی شــود.
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سعید بینای مطلق:

افالطون ،جهان را به دو بخش جهان محسوس و جهان معقول تفکیک می کند
همایــش «بررســی مفهــوم و جایــگاه عقــل دــر زندگــی روزمــره؛
ایــران» کــه دــر شــش کارگــروه تخصصــی از جملــه فقــه ،حقوق،
ادبیــات ،فلســفه و  ...از مدتهــا پیــش برنامهریــزی شــده بــود ،دــر
روزهــای پایانــی فروردیــن ســالجاری برگــزار شــد .دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،باشــگاه اندیشــه و انجمن اســامی دانشــجویان
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان برگزارکنندــگان ایــن
همایــش ،طــی ســه روز  ۲۹ ،۲۸و  ۳۰فروردیــن مــاه میزبــان
عالقمندــان بــه ایــن همایــش بودنــد.
فلسفه یونان؛ افالطون و عقل
دــر روز پایانــی همایــش «بررســی مفهوم جایــگاه عقل دــر زندگی
روزمــره» و دــر نوبــت صبــح ،پنــل «فلســفه» برگــزار شــد .دــر
ابتدــای ایــن پنــل ســعید بینــای مطلــق ،عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه اصفهــان بــا موضــوع «فلســفه یونــان؛ افالطــون و
عقــل» ســخنرانی خــود را ارائــه کــرد و بــه تفکیــک جهان توســط
افالطــون بــه دــو بخش جهــان محســوس و جهــان معقول اشــاره
کــرد و گفــت :افالطــون چندــان اعتقادــی بــه امکان تحقــق هبوط
فیلســوف ندــارد ،بــه طــوری کــه «جمهــوری» بــه رغــم عنوانــش
بــا ســتایش خردمنــد تمــام میشــود .افالطــون مشــروعیت
حکومــت را بــه قانــون میدانــد .تغییــر موضــع افالطــون دــر
گــذر زمــان بــه ســاحت دوگانــه وجــود نــزد وی ،یعنــی معقــول و
محســوس بازمیگردــد ،یعنــی حقایــق جاویدــان و حقایــق حادث.
وی افــزود :نســبت ثابــت و متغیــر ،وحدــت و کثــرت نــزد افالطون
بســیار حائــز اهمیــت بــه نظــر میرســد ،از نظــر وی امــور بشــری
ثابــت نیســتند ،بلکــه ســیال بودــه و دــارای پیچیدگیهــای بســیار
هســتند .بــرای تبییــن ایــن نســبت میتــوان بــه مــوارد قانونــی
اشــاره کــرد ،کــه معمــو ًال مباحــث اصلــی طــی مــواد قانونــی
عنــوان شــده و بــرای مــوارد خــاص ذیــل هــر مادــه قانونــی،
تبصــرهای وجــود دــارد .بــه عنــوان مثال یــک کارمنــد بایــد میزان
معینــی دــر هفتــه دــر محــل کار خــود حاضــر باشــد ،ولــی اگــر
کارمندــی دچــار حادثـهای شــد و نتوانســت به میــزان تعیین شــده
دــر محــل کار خــود حاضــر باشــد ،امکانــش طــی تبصــرهای برای
وی فراهــم آمدــه اســت ،یعنــی «بایــد» نخســت جــزو «ثابت»ها و
«تبصــره» بعدــی جــزو «متغیر»هــا باشــد .اگــر تبصرههــا وجــود
نداشــته باشــند ،بایدهــا از هــم میپاشــند ،چون دــر زندگــی آدمی،
مطلقــی وجــود ندــارد ،لــذا اگــر قانونــی مطلــق باشــد ،از بیــن
م ـیرود ،پــس بــا وضــع نمودــن اســتثناها ،باعــث میشــویم کــه
اصلهــا پابرجــا باقــی بماننــد .لــذا افالطــون قائــل بــه ترکیــب
معقــول و محســوس نیســت ،چــون دــر صــورت ترکیــب ایــن دــو
بخــش ،هــر دــو از بیــن میرونــد.
نیما بازفعالسازی رادیکال سنت است
دــر ادامــه پنــل فلســفه ،یحیــی شــعبانی ســخنرانی خــود را بــا
موضــوع «پدیدــار شناســی و نســبتش بــا نیمــا و ســنت» ارائــه
کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســاس ســخنانش بازفعالســازی
ســنت بودــه کــه دــر ادامــه بــه شــعر نیمــا و بازفعالســازی
ســنت ایــران دــر شــعر نیمــا پرداخــت ،گفــت« :ســنت» از نظــر
ـون ســپری شــده» ،و مســئلهای کــه بــرای
هوســرل یعنــی «اکنـ ِ
هوســرل حائــز اهمیــت اســت ،یــک تلقــی از ابــژه بــه مثابــه
ـخ رســوبکرده معناســت و ایــن رســوبات معنایــی هســتند
تاریـ ِ
کــه بــه عنــوان ســنت دــر دســترس مــا قــرار دارنــد .از طرفــی
ســنت دــر واقــع بــه نوعــی دســت بــه دســت شــدن ایدههــای
اولیــه بــه شــکل رســوبکرده اســت .هوســرل معتقــد اســت
بداهــت اولیــه زمانــی تبدیــل بــه دارایــی مشــترک شــده و
قابلیــت دســت بــه دســت شــدن مییابــد کــه بــه صــورت
مکتــوب درآیــد ،یعنــی نوشــتار قابلیــت ایجــاد ابژههــای
ایدــهآل را پدیــد مــیآورد .دــر واقــع امــکان نوشــتار شــدن

بداهتهــا ،آغــاز پیدایــش علــم اســت.
وی افــزود :بــر خــاف نظــر برخــی کــه گفتهانــد نیمــا گسســت
اکیــد از ســنت اســت ،اتفاقــا نیمــا بازفعالســازی رادیــکال ســنت
بودــه کــه ایــن مــورد دــر نامههایــی کــه بــه شــین پرتــو نوشــته
مشــهود اســت .ایــن موضــوع دــر رســاله دکتــرای جنــاب آقــای
دکتــر ناتــل خانلــری نیــز اشــاره شــده کــه عروض ســنتی شــکل
ناقصــی از موســیقی اســت .اهمیــت شــعر نیمــا بــه ایــن اســت که
بازگشــت از بــازی قافیههــا و جابجایــی کلمههــا بــرای ایجــاد
وزن و قافیــه را شکســته و بصــورت رادیــکال بــه بداهتهــای
اولیــه بازمیگردــد.
عقل برای زندگی یا زندگی برای عقل؟
دــر ادامــه علــی نجــات غالمی بــه عنــوان ســومین ســخنران پنل
فلســفه ،ســخنان خــود را تحــت موضــوع «نســبت عقــل علمــی و
زیســت شــناختی» ارائــه کــرد  .وی پــس از ارائــه مقدمـهای کوتــاه
اظهــار داشــت :نهیلیســم نیچــه از جایــی آغــاز میشــود کــه علــم
شــروع بــه کشــف اســرار زیباییهــا و طبیعــت میکنــد ،بــه
عنــوان مثــال یــک شــاخه گل ،زمانــی زیبایی خــود را ازدســت داد
کــه مشــخص شــد گل ،یــک مجموعــه کلروفیــل اســت .از طرفی
برخــی مواضــع هوســتر نیــز قابــل تأمــل اســت ،بــه عنــوان مثــال
او بیــان میکنــد؛ جریانــی کــه دــر حــال پیشــتازی اســت و علــم
و دیــن را بــا نــگاه خــاص خــود مینگــرد ،بــه زودــی آب از ســر
اروپائیــان خواهــد گذرانــد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع و محــور همایــش کــه «بررســی مفهوم
جایــگاه عقــل دــر زندگــی روزمــره» اســت ،مطالــب ارائــه شــده
توســط خودــش و ســایر اندیشــمندان را دــر ارتبــاط بــا موضــوع
اصلــی همایــش ارزیابــی و تصریــح کــرد :عقــل بــرای زندگــی
نیســت ،بــل زندگــی بــرای عقــل اســت ،یعنــی تفکــر بــرای خــود
تفکــر حائــز اهمیــت اســت ،نــه اینکــه الزام ًا دــر بــازه زمانی بســیار
کوتــاه پاســخی عقالنــی بــرای تمامــی ســواالت و مشــکالت و
مســائل بیابیــم.
دــر پایــان پنل فلســفه نیــز  پژمــان گلچین دبیــر همایــش مطالب
خــود را بــا گزارشــی از تفکــر حاکــم بــر نــوع نــگاه بــه عقــل از
نــگاه پیشــینیان عنــوان نمودــه و محــور اصلــی ســخنان خــود را
بــر مبنــای نظریــات محمد عابــد الجابــری فیلســوف مراکشــی در
رســاله «نقــد عقــل عربــی» عنــوان نمــود و گفــت :الجابــری عقل

را بــه ســه دســته مهــم تقســیم مینمایــد:
 -۱عقــل منحــرف فعــال؛ کــه عقلــی بــه دنبــال اســتدالل اســت.
دــر ایــن دســتهبندی میتــوان تقابــل بیــن عقــل ارســطویی و
عقــل ابــن ســینایی را بــه عنــوان مثــال بــارز ذکــر نمــود.
 -۲عقــل متشـ ّتت خودخــواه؛ دــر ایــن دســتهبندی ،عقل بیــش از
اینکــه نیــاز بــه اســتدالل داشــته باشــد ،بــرای نتیجهگیــری در هر
امــری نیــاز بــه فکــت و واقعیتهــای موجــود داشــته و توجــه ایــن
عقــل معطــوف بــه اخــاق آخرتمحــور اســت.
 -۳عقــل علیــه عقــل (دشــمنان عقــل)؛ دــر ایــن دســته نیــز
میتــوان از امــام محمــد غزالــی بــه عنــوان بارزتریــن نمونــه
اندیشــمندان ایــن حــوزه و ایــن روش برخــورد بــا عقــل یــاد نمــود.
پنــل فلســفه نیــز ماننــد ســایر بخشهــای ایــن همایــش بــا
بخــش پرســش و پاســخ و گفتگــو میــان حضــار و ســخنرانان بــه
کار خــود پایــان داد.
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  یحیــی قائدــی برگــزار شــد .وی انتخــاب عنــوان کودــک
بــرای ایــن کارگاه را نــه بــه معنــای اینکــه فلســفه بــرای افرادــی
کــه از لحــاظ س ـ ّنی کودــک محســوب م ـی شــوند ،بلکــه بــرای
تمــام افرادــی عنــوان نمــود کــه دــر ابتدــای راه فلســفیدن و
فلســفهورزی قــرار دارنــد .بــه نظــر وی نخســتین موضــوع مهــم
مباحــث مهارتهــای فلســفهورزی ،گــوش دادــن بــه طــور دقیــق
و موشــکافانه اســت ،البتــه دــر کنــار ایــن موضــوع ،گویندــه نیــز
بایســتی خــوب و دقیــق ســخن بگویــد.
دــر ادامــه وی از حضــار جلســه تقاضــا نمــود تــا تعریفــی کــه از
مفهــوم «عقــل» دــر ذهــن خــود دارنــد را بــه طــور خالصــه و دــر
یــک جملــه روی کاغــذ بنویســند .ادامــه جلســه بــه پیادــه ســازی
مهارتهــای فلســفهورزی بــر روی تعاریــف عقــل از نــگاه
حاضریــن ســپری شــد.
بــر اســاس اعــام باشــگاه اندیشــه ،کلیــه مطالــب ارائــه شــده دــر
همایــش فــوق دــر قالــب مجموعــه مقاالتــی بــه صــورت کتــاب
توســط نشــر نگاه معاصر دــر آیندـهای نزدیک منتشــر و دــر اختیار
عالقمندــان قــرار خواهدگرفــت.

گــــــزارش
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رحیم پور ازغدی در همایش بزرگداشت شهید صدر:

ترجمه های خوبی از آثار شهیدصدر نداشتیم /فقه واصول باید نافع باشد

همایــش بزرگداشــت شــهید آیــت اهلل محمدباقــر صدــر ،عصــر
روز گذشــته یکشــنبه ســوم اردیبهشــت مــاه ،در موسســه فرهنگی
شــهدای هفتــم تیرمــاه (سرچشــمه) برگــزار شــد.
حســن رحیــم پــور ازغدــی یکــی از ســخنرانان ایــن همایــش ،دــر
ابتدــای ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه منزلــت شــهید محمدباقــر
صدــر در دهــه چهارم انقــاب اســامی و دــر محافل علمــی هنوز
بــه درســتی شــناخته نشــده اســت ،گفــت :متاســفانه در طــول این
ســال هــا اهمیــت نواندیشــی شــهید صدــر از بیــن رفتــه اســت ،در
حالــی کــه اگــر قــرار باشــد  ۱۰متفکــر بــزرگ اســامی معرفــی
کنیــم کــه مواضــع آنــان دــر تکویــن جمهــوری اســامی 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 بیــن الملــل ،مدیریــت کشــور ،معــارف اســامی
و شــیعی فعــال و بــا اســتناد بــه متــود حــوزوی بــا زبــان آکادمیک
هــم آشــنا شــده بــود.
وی افــزود :بندــه دــر دــوران جوانــی اســم ایشــان را شــنیده 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.
امیدواریــم ایــن موضــوع سروســامان دادــه شــود و ترجمــه هــای
خوبــی از آثارشــان صــورت بگیــرد کــه البتــه دوســتان پژوهشــگاه
تخصصــی شــهید صدــر دارنــد ایــن مســئله را جبــران میکننــد.
شــهید صدــر دــر بخشــی از نوشــته هایــش اشــاره مــی کنــد کــه
اغلــب اندیشــمندان و طــاب دــر حــوزه و دانشــگاه یادشــان رفته
حــوزه و دانشــگاه وســیله هســتند نــه هدــف و اینکــه علــوم ،فقــه
و اصــول بنــا بودــه علــم نافــع باشــند نــه علــم غیــر نافــع .توجــه
کنیــد کســی ایــن حــرف را مــی زنــد کــه متخصــص علــوم
حــوزوی اســت و تاکیــد هــم دــارد کــه قصدش بــی اهمیــت جلوه
دادــن علــوم حــوزوی نیســت .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 کنیــم نــه اســمی .بــه عقیده ایشــان
اگــر بــه علــوم حــوزوی بــه عنــوان ســاح بیندیشــیم یــک گونــه

دــرس بیــرون مــی آیــد و اگــر بــه عنــوان دیگــری بیندیشــم گونه
دیگــری دــرس بیــرون مــی آیــد و خلــط بیــن وســیله و هدف یک
خلــط بســیار رایــج اســت.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه دــاد :بــه گفتــه
شــهید صدــر دــر حاشــیه تاریــخ نشســتن و بــه خــود نمــره دادــن
هنــر نیســت .مــا همیــن امــروز هم نمــی دانیــم دــر مقابــل دنیای
پــرزرق و بــرق چگونــه هســتیم ،بنابرایــن معنویــت و تقوا دــر اتاق
بحــث و منبــر خیلــی آســان اســت .همــه مــا آب ندیدــه هایــی
هســتیم و اگــر آب ببینیــم شــناگر ماهــری هســتیم .لــذا بایــد
از تقوایــی حــرف بزنیــم کــه دــر صحنــه اســت .بنابرایــن بایــد
حواســمان باشــد گــول ظاهــر را نخوریــم .خیلــی از مــا فکــر مــی
کنیــم تقــوا داریــم دــر حالــی کــه اینطــور نیســت.
ایــن نظریــه پردــاز انقــاب اســامی اضافــه کــرد :شــهید صدــر
دــر جــای دیگــری کــه از اســام و مســلمین ســخن گفتــه اســت
مــی گویــد؛ دــر قــرآن هــم اســام بــه معنــای لغــوی و عــام آن
یعنــی تســلیم شــدن دــر برابــر حــق آمدــه و هم بــه معنــای خاص
یعنــی عقایــد ،شــریعت و رفتــاری کــه حضــرت محمــد(ص) از
طــرف خدــا آورده بــه کار رفته اســت .مــا وقتــی از جامعه اســامی
و تمدــن اســامی حــرف مــی زنیــم ،منظورمــان هــم اســام بــه
معنــای عــام و هــم اســام بــه معنــای خــاص اســت.
رحیـم پـور ازغدـی دـر ادامـه سـخنانش بـه  نظر شـهید صدـر در
خصـوص غیبـت امـام زمان(عـج) پرداخـت و گفـت :شـهید صدر
دـر خصـوص این سـوال کـه چرا امـام زمـان باید سـال هـا منتظر
بلـوغ انسـان بمانـد ( غیبـت کبـری) و بعـد ظهـور کند ،مـی گوید:
این موضـوع دو دلیل دارد؛ بلوغ بشـر و رشـد خود امـام زمان .نکته
جالـب درباره دلیل دوم هم این اسـت که درسـت اسـت امـام زمان
معصـوم اسـت ولی معصوم بودنشـان بـه معنای اینکه خدا هسـتند
نیسـت چون خـود عصمـت هم یـک مقولـه نسـبی اسـت .درباره
مسـلمانان هـم ،آنهـا را به دو دسـته تقسـیم مـی کند؛  دسـته اول
بخشـی از مسـلمانان هسـتند کـه بـه حکومـت مربـوط می شـوند
یعنی معلوم نیسـت مسـلمان واقعی انـد یا غیرواقعی 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 عقیده شـهید 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 پلورالیــزم» دــر ادامه ســخنرانی خود به
مباحــث انــواع حکومــت از نظــر شــهید محمد باقــر صدــر پرداخت
و گفــت :شــهید صدــر حکومــت هــا را ســه دســته مــی کنــد؛
دســته اول حکومــت هــای ضــد اســامی مثــل حکومــت هــای
کمونیســتی ،مارکسیســتی و یــا حتــی لیبرالیســتی .مبنــای فکــری
ایــن حکومــت هــا ضــد اســام اســت و وظیفــه واجــب مســلمانان
براندــازی ایــن حکومــت هــا دــر حــد توانشــان اســت ،البتــه بایــد
مراقــب باشــیم خــود اســام بــه خطــر نیفتــد .همــکاری و تقویــت
آنهــا هــم حــرام اســت .دســته دــوم حکومــت هایــی هســتند کــه
مبنــای فکــری مشــخصی ندارنــد و نوکــر هســتند .ایــن دســته
از حکومــت هــا مکتــب و ایدئولــوژی ندارنــد و مشــروع نیســتند
مثــل حکومــت زمــان شــاه ایــران .مســلمان هــا بایــد ایــن گونــه
حکومــت هــا را ســرنگون و جــای آن حکومــت اســامی بیاورنــد.
وی دــر پایــان افــزود :دســته ســوم حکومــت اســامی اســت و
مــراد حکومتــی اســت کــه معصــوم نیســت ولــی اعــام کردــه
کــه مــی خواهــد حکومــت اســامی باشــد و ســعی هــم مــی کنــد
تــا اســامی باشــد .حــاال ایــن نــوع حکومــت ،خــود ســه دســته
مــی شــود؛ یــا صــد دــر صــد معصــوم اســت مثــل حکومــت زمان
حضــرت امیــر(ع) و پیامبــر(ص) یــا حکومــت اســامی اســت کــه
بعضــی قوانیــن آن اســامی نیســت ولــی مــی گویــد مــی خواهــد
اســامی شــود و اســامی نبودــن قوانیــن آن هــم بــه خاطــر ایــن
اســت کــه اطالعــی از آن ندــارد و یــا حکومــت اســامی اســت
کــه مافیــا و دزدهــا ســرکار مــی آینــد و دــر چنیــن حکومتــی بایــد
حاکمــان را عــزل کــرد و مقابلشــان ایســتاد .نکتــه مهــم این اســت
کــه بــه هیــچ کدــام از ایــن ســه گونــه حکومــت اســامی نــه مــی
توانیــم بگوئیــم حکومــت صــد دــر صــد اســامی نــه مــی توانیــم
بگوئیــم حکومــت غیــر اســامی چــرا کــه درصــد اســام دــر آنها
فــرق دارد.

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY
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عباس کعبی:

مردم ساالری اسالمی همه ابعاد زندگی بشر را در برمی گیرد

همایــش بزرگداشــت شــهید آیــت اهلل محمدباقر صدر در موسســه
فرهنگــی شــهدای هفتــم تیــر برگزار شــد.
آیــت اهلل عبــاس کعبــی نمایندــه مردــم خوزســتان دــر مجلــس
خبــرگان گفت :بــه دلیــل اینکه دــر آســتانه انتخابــات قــرار داریم،
مــی خواهــم دــر زمینــه مردــم ســاالری از منظــر از منظــر شــهید
صدــر ســخنرانی کنــم .واژه مردــم ســاالری بــه طــور مســتقیم
دــر ادبیــات و مفاهیــم شــهید صدــر نیامدــه امــا ایشــان در نوشــته
هــا و مطالــب خــود گفتــه انــد؛ حکومــت انســان بــر سرنوشــت
خویــش بــر پایــه خالفــت اهلل اســت و اســتفاده از این تعبیر بســیار
بــه اصطــاح مردــم ســاالری دینــی و اســامی نزدیــک اســت.
اصطــاح مردــم ســاالری را اولیــن بــار رهبــر معظــم انقــاب
بــرای تبییــن حقیقــت جمهــوری اســامی اســتفاده کردنــد.
وی افــزود :از نظــر شــهید صدــر نظریــه مردــم ســاالری اســامی
دــارای چهــار رکــن اســت .رکــن اول بینــش و نگــرش توحیدــی
اســت ،بــه ایــن معنــا کــه بــر پایــه نظــام احســن الهــی حاکــم بــر
جهــان هســتی انســان ،جهــان و طبیعــت بــا یکدیگــر دــر ارتبــاط
هســتند .بــر ایــن پایــه از منظــر شــهید صدــر جهــان هدفدــار،
قانــون منــد و نظامنــد مبتنــی بــر شــعور و ادارک اســت .رکــن دوم
حاکمیــت مطلــق انســان بــر جهــان اســت کــه خــود حاکمیــت به
دــو گونــه حاکمیــت تدوینــی و تشــریعی تقســیم مــی شــود.
ایــن عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم دــر ادامــه توضیح
ارکان نظریــه مردــم ســاالری از دیدــگاه شــهید صدــر تصریــح
کــرد :رکــن ســوم ،رکــن حاکمیــت ســنن الهــی بــر جهان هســتی
و انســان بــر اســاس قانــون مندــی هــای حاکــم بــر انســان و
جهــان هســتی اســت و رکــن آخــر هــم اصــل کرامــت ذاتــی،
فطــری و عمومــی انســان بــر پایــه نیــروی عقــل ،تدبیــر ،ارادــه و
اختیــار اســت .بــر ایــن اســاس قدرتــی کــه خدــا بــه انســان دادــه

بــرای تغییــر و تفســیر جهــان اســت .بــه عبــارت دیگــر حاکمیــت
انســان بــر سرنوشــت خویــش از طــرف خدــا به انســان داده شــده
اســت .همچنیــن اصــل  ۵۶و  ۵۷قانون اساســی در اندیشــه شــهید
صدــر بــه نــوع دیگــری مطــرح شــده اســت .بــر ایــن اســاس
حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت خویــش بــا قیــد خالفــت اهلل آمده
یعنــی بــر پایــه خالفــت الهــی و عمومــی انســان بــر سرنوشــت
خویــش حاکمیــت دــارد و نه مطلــق .لــذا نبایــد متوهم بشــویم که
حاکمیــت الهــی بــه انســان تفویــض شــده اســت.
آیــت اهلل کعبــی تصریــح کــرد :شــهید صدــر تاکیــد مــی کنــد
کــه خالفــت الهــی تکوینــی و فطــری بــر پایــه ســنت الهــی
عمومــی و همگانــی بــا گســتردگی و شــمول همــراه اســت ولــی
قابــل تفویــض نیســت چــون صفــات الهــی تجزیــه ناپذیــر اســت.
خداونــد بــه انســان قدــرت مدیریــت و اســتعداد بــرای مدیریــت
زندگــی اجتماعــی دادــه و انســان را واجــد حقوقــی مثــل آزادــی،
حــق حیــات ،مالکیــت خصوصــی و ...کرده اســت .خداونــد ویژگی
هــای فطــری حــق سرنوشــت انســان را داده اســت و این اســتعداد
را خالفــت بــه معنــای جانشــینی نامیدــه اســت .ایــن خالفــت
یــک خالفــت جعلــی و عرضــه شــده بــر انســان اســت و نــه یــک
خالفــت اکتســابی و تشــریعی .خالفــت اهلل یعنــی اینکــه انســان
ظرفیــت و قابلیــت ایــن را دــارد کــه بــا رعایــت قانــون اســتخالف
جانشــین خدــا شــود و همیــن موضــوع باعــث اعتــراض فرشــتگاه
هــم شــد .از دیدــگاه شــهید صدــر خالفــت عامــه بــر پایــه نظریــه
اســتخالف اســت.
وی افــزود :اســتخالف بــر پایــه امانــت و یکــی از پایــه هــای
مردــم ســاالری کــه شــهید صدــر بــه آن اشــاره کردــه اســت.
بــه عقیدــه او پذیــرش حکومــت بــر پایــه امانــت و امانــت بــر پایــه
علــم و عدالــت اســت .نظریــه عمومــی خالفــت دــو وجهــه الهی و

تکوینــی و وجهــه زمینــی کــه همــان حکومــت مبتنــی بــر امانــت
اســت دــارد همچنیــن نظریــه اســتخالف یــک نظریه چنــد وجهی
اســت کــه دــر عیــن حــال هــم مردــم را رشــد مــی دهــد و هــم به
آنهــا مســئولیت .مردــم ســاالری اســامی دــر شــکل گیــری نظام
سیاســی رشــد و ارتقــای فرهنگــی ،رشــد اجتماعــی و پیشــرفت
اقتصادــی بایــد خودــش را نشــان بدهــد .دــر نظریــه دموکراســی
غربــی مردــم تنهــا دــر بعــد سیاســی حضــور دارنــد امــا بر اســاس
نظریــه خالفــت عمومــی مردــم ســاالری اســامی همــه ابعــاد
زندگــی بشــر را دــر برمــی گیــرد .بدیــن ترتیــب نظریــه شــهید
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 کنیــم ،امامــت بــر پایــه خالفــت شــکل گرفتــه اســت .بدیــن
ترتیــب تنهــا راه کنتــرل قدــرت امانــت ،علــم ،عدالــت ،تقــوا و زهد
نســبت بــه قدــرت اســت و ایــن فرهنــگ خالفــت عمومــی بایــد
فراگیــر شــود .لــذا امــام یعنــی انســانی کــه مراتــب کمــال را طــی
کردــه اســت.
آیــت اهلل کعبــی دــر پایــان گفــت :شــهید صدــر بــه والیــت فقیــه
حاکــم بــر شــریعت معتقــد اســت .بــر ایــن اســاس والیــت فقیــه
عرصــه را بــر مدیریــت علمــی و حضــور اجتماعــی مردــم فــراخ
مــی کنــد .از دیدــگاه شــهید صدــر نظریــه مردــم ســاالری دینــی
نزدیــک بــه نظــام ریاســتی و راس آن والیــت فقیــه اســت .خــود
شــهید صدــر هــم بخاطــر اعتقــاد بــه والیــت فقیــه دســت از
مرجعیــت خــود برداشــت و خودــش را ســرباز امــام نامیــد .رکــن
دیگــر نظــام ریاســتی رئیــس جمهــوری اســت .از نظــر شــهید
صدــر رئیــس جمهــور کاندیدــای ولــی فقیــه اســت و مردــم از بین
کاندیدــای پیشــنهادی ولــی فقیــه یکنفــر را انتخــاب مــی کننــد.
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اولیــن جلســه از درسگفتارهــای مدرســه آفــاق ویــژه مدــارس
علمیــه بــا عنــوان دــوره آموزشــی «فردایــی دیگــر» بــه همــت
مؤسســه علمــی فرهنگــی آفــاق حکمــت بــا موضــوع «بینــش
تمدنــی» و بــا ســخنرانی مســعود معینـی پــور عضــو هیئـت علمی
دانشــگاه باقرالعلــوم (ع) و بــا حضــور طــاب مدرســه معصومیــه
برگــزار شــد.
دــر ابتدــای ایــن نشســت ،معینــی پــور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
انقــاب ،باالترین ســطح تغییــر اجتماعــی اســت و نظریـه پردازان
مختلفــی بــه آن پرداخت ـه انــد ،بــه اهمیــت مفهــوم شناســی دــر
بــاب انقــاب اســامی اشــاره کــرد و گفــت :بــرای ایــن کار چهــار
مفهــوم «نهضــت»« ،انقــاب»« ،نظــام سیاســی» و «تمدــن»
بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه بــا بررســی آن م ـی توانیــم
بســتر انقــاب ،پیشــینه ،غایــت و ارتبــاط آن بــا تمدــن را مــورد
توجــه قــرار دهیــم .وی دــر ادامه گفــت :انقــاب اســامی مواجهه
ایـن زمانــی با تمدــن غــرب در کالبــد ایــران اســامی و هدیـه ای
الهــی اســت کــه بــرای مــا بــه ودیعــت نهادــه شــده و بایــد بســط
پیدــا کنــد.
مرگ انقالب با خالیشدن آن از روح نهضت
عضــو هیئـت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم (ع) دــر توضیــح مفهــوم
«نهضــت» گفــت :نهضــت برانگیختگــی انســان و اجتمــاع بــرای
رســیدن بــه اهدــاف مشــخص دــر یــک زمــان طوالنــی اســت
کــه گاهــی بــه انقــاب منجــر مـی شــود .وی دــر ادامــه بــا بیــان
اینکــه پایـه هــا و هویــت انقــاب دــر بســتر یــک نهضــت شــکل
م ـی گیــرد ،خال ـی شــدن انقــاب از وجــه نهضــت را بــه معنــای
مــرگ انقــاب دانســت.
ایــن مدــرس و محقــق جامع ـه شناســی سیاســی افــزود :نهضــت
مــا از اوایــل دهــه  40شــکل مـی گیــرد کــه امــام دعــوت خودــش
را بــرای حرکــت علیــه نظــام طاغــوت ،علنــی مـی کنــد و پانزدــه
ســال طــول کشــید تــا بــه ظهــور انقــاب اســامی منجــر شــود و
ایــن نهضــت تــا ایجــاد تمدــن اســامی ادامه دــارد.
معینــی پــور دــر ادامــه ،بحــث «انقــاب» را اینگونه تعریــف کرد:
پدیدــه سیاســی -اجتماعــی کــه تمــام ســاختارهای نظام موجــود را
از بیــن مـی 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 مـی کنــد کــه وجــه ایجابــی و ســلبی آن
روشــن شــده باشــد.
ناتوانی نظریات موجود در فهم انقالب اسالمی ایران
رئیــس میــز علــوم انســانی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه
قــم گفــت :نظریــات مختلفــی دــر تحلیــل انقالب وجــود دــارد که
بــا وجــود اینکــه همــه آنهــا حظــی از واقعیــت دارنــد و هــر کدــام
بهزعــم خــود دــر تحلیــل انقالب اســامی ایــران کوشــیده انــد ،اما
هیچکدــام بــه فهــم صحیــح و کاملــی از ایــن انقــاب نائل نشــده
انــد .وی دــر ادامه پــس از اشــاره بــه نظریــه مارکسیســتی و دولت
رانتیــر بــه بیــان نظریــه مختــار خــود دــر بــاب انقــاب پرداخــت
و گفــت :انقــاب یــک فراینــد چندرهیافتــه سیاســی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،اقتصادــی و بــا غلبــه عامــل دینــی اســت.
وی دــر ادامــه توضیــح دــاد :بــر اســاس بحثــی کــه امــام خمینــی
(ره) دــر شــرح حدیــث عقــل و جهــل دارنــد ،انســان دــو فطــرت
دــارد کــه دــر مســیر بازگشــت بــه فطــرت خویــش انقــاب مـی 
کنــد .وی افــزود« :فطــرت مخمــوره» میــل بــه کمــال و فــرار از
نقــص و «فطــرت محجوبــه» میــل بــه کمــال و فــرار از نقــص در
عالــم طبیعــت اســت و بــر اســاس اینکــه انســان بــر اســاس کدــام
فطــرت رفتــار کنــد ،جهــت انقــاب و هویــت آن تعییــن می شــود.
بــر ایــن اســاس ،انقــاب اســامی و آرمــان هــا ،اهدــاف و هویــت
آن بــر اســاس فطــرت مخمــوره شــکل گرفتــه و دــر ایــن وضعیت
نهادهــا و ســاختارها هویــت خــاص خــود را م ـی گیــرد.
انقالب اسالمی ،فرایندی در حال شدن
دــر ادامــه بحــث ،ســه رویکــرد دــر مواجهــه بــا انقــاب مــورد
توجــه قــرار گرفــت .دــر رویکــرد اول ،مواجهــه بــا انقــاب بــه
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انقالباسالمیروحیازحقیقتمحمدیهاست
که در کالبد ایران ظهور یافت

مثابــه یــک مقولــه تاریخــی و مقطعــی کــه دــر یــک زمانــی کنــد و پیشــنهاد ایجابــی هــم دــارد و لــذا روحیــه انقالبی دــر متن
اتفــاق افتادــه و تمــام شــده فهــم م ـی شــود .بــر ایــن اســاس ،ســاختارها و نهادهــای انقالبــی اشــراب شــده و بســط م ـی یابــد.
انقــاب اســامی پایــان یافتــه و عصــر جمهــوری اســامی آغاز ایــن پژوهشــگر انقــاب اســامی دــر توضیــح «نظــام سیاســی
شــده اســت .دــر رویکــرد دــوم ،انقــاب اســامی از ابتدــا پروژه پســاانقالبی» و «دولــت مســتقر» گفــت :پــس از انقــاب و گــذر
شــکلخوردهای معرفــی م ـی شــود کــه از جانــب بنیادگرایــان از یــک نظــام سیاســی بایــد بــه یــک نظــام سیاســی جایگزیــن
شــیعه صــورت پذیرفتــه و پــس از مدتــی بــا شــکل گیــری برســیم کــه بتوانــد آرمــان هــای انقالبــی را دــر جامعــه محقــق
نیازهــای جدیــد ،انقــاب دچــار عرفـی شــدن و روی آوردــن به کردــه و نیازهــای مردــم را تأمیــن کنــد .وی ادامــه دــاد :بــا
نهادهــا و ســاختارهای مدــرن م ـی شــود.
وجــود اینکــه از نظــر امــام خمینــی (ره) روحانیــت نبایــد مســتقیم ًا
دــر رویکــرد ســوم انقــاب اســامی یــک فراینــد دــر حال شــدن مســئولیت هــای اجرایــی را بــه عهدــه بگیرنــد ،امــا ساختارســازی
اســت .انقــاب اســامی روحــی از حقیقــت محمدیــه اســت که در هــا بایــد بــر اســاس دیــن صــورت بگیــرد و لــذا ایشــان با تشــکیل
کالبــد ایــران و جمهــوری اســامی ظهــور و بــروز یافتــه و ایــن کمیتــه امدــاد ،کمیتــه انقــاب اســامی ،ســپاه پاســداران و جهــاد
حقیقــت تــا برپایی حکومــت حضرت حجــت ادامــه دــارد؛ بنابراین ،ســازندگی بــر اســاس ظرفیـت هــای دینــی و مشــارکت و حضــور
انقــاب پدیدـهای دــر حال شــدن اســت کــه از جایی شــروع شــده فعــال مردــم بــه نهادســازی هــای متناســب بــا هویــت انقــاب
و تــا بــه غایــت خــود نرســد ناتمــام و دــر حــال شــدن اســت.
اســامی پرداختنــد.
معینــی پــور ســپس گفــت :مــا االن دــر وضعیــت جامعــه
انقالب و نهادسازی پساانقالبی
پســاانقالبی ،مدیریــت شــکل گیــری نیازهــا و درخواس ـت هــای
بــه اعتقــاد نویســنده کتــاب «الگــوی توســعه سیاســی در اندیشــه انســان پســاانقالبی نداریــم و لــذا جریانــی بــه ایــن نظــام نیازهــا
امــام خمینــی (ره)» بســیاری از مواجهـه هــای سیاســی -اجتماعی خــط م ـی دهــد کــه ارتباطــی بــا هویــت انقالبــی مــا ندــارد؛ دــر
موجــود دــر جامعــه مــا برگرفتــه و متأثــر از ایــن نظریــات اســت و حالــی کــه نظــام سیاســی و دولــت دــر وضعیــت پســاانقالبی بایــد
لــذا الزم اســت دقیـق تــر بــه منشــأ و ریشـه هــای ایــن مواجهـه  ویژگــی هــای انســان مابعدانقالبــی را بشناســد و نیازهایــش را
هــا توجــه کــرد .ایشــان ادامــه دــاد :دــر مــورد آیندــه انقــاب هــم بــر اســاس آن دــر نظــام آمــوزش و پــرورش ،دــر رســانه ،دــر نظام
رویکردهــای مختلفــی وجــود دــارد کــه دــر بســیاری از آنهــا اثــر مصــرف و  ...ســمت وســو و پاســخ بدهــد.
منتظــره هــر انقالبــی خــروج از وضعیــت انقالبــی و از بیــن رفتــن وی بــا تفکیــک انقــاب اســامی از جمهــوری اســامی تصریــح
روحیــه انقالبــی دانســته مــی شــود و انقــاب هــا دــر فراینــد کــرد :جمهــوری اســامی ممکــن اســت از روح انقــاب اســامی
کشــاکش هــای سیاســی و اجتماعــی بــه وجــود مــی آینــد و خــارج بشــود و دــر ایــن صورت مــا بــا کالبدــی مواجهیم کــه دارای
روندــی را پشــت ســر م ـی گــذارد و دوبــاره بــه وضعیــت قبــل از ظاهــر اســامی ،امــا خالــی از معناســت و بــه یــک نظام ســکوالر و
انقــاب و وضعیــت عادــی نســبت بــه آرمــان هــا برم ـی گردنــد .عرفــی تبدیــل مـی شــود.
وی پــس از توضیــح اینکــه از نظــر شــریعتی اگــر آرمانهــا و معینــی پــور دــر انتهــا دــر توضیــح مفهــوم «تمدــن» بــا اشــاره به
روحیــه انقالبــی بــه وضعیــت نهادــی تبدیــل شــود از بیــن م ـی  اینکــه انقــاب اســامی بایــد دــر نهایــت بــه تمدنــی برســاخته از
رود و ایمــان انقالبــی تبدیــل بــه تحجــر مــی شــود ،تصریــح ایــن حرکــت انقالبــی منجــر شــود ،بــه نقــاط درگیــری مــا بــا
کــرد :امــام خمینــی (ره) بحــث خــروج از وضعیــت موجــود بــه تمدــن غــرب دــر ســطوح هســتی شــناختی ،معرف ـت شــناختی و
وضعیــت مطلــوب را دــر یــک نــگاه تمدنــی کالن مطــرح م ـی  انســان شــناختی پرداخــت.
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قانعی راد:

دانشگاهرسالتوماموریتخودشرانمیداند/مقالهنویستربیتمیکنیم

محمــد امیــن قانعــی راد ،عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمــی کشــور دــر نشســت «فراســوی دانشــگاه دــر
دانشــگاه» کــه دــر پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات برگــزار
شــد ،دــر ابتدا بــا اشــاره بــه اینکه دربــاره دانشــگاه دــو نگاه نســبت ًا
متفــاوت وجــود دــارد ،گفــت :یــک نــگاه ،نــگاه فلســفی اســت
کــه تأکیدــش بــر ایدــه دانشــگاه اســت .اگــر ایدــه دانشــگاه را بــا
واقعیــت دانشــگاه مقایســه کنیــد و نســبت آنهــا را بــا هــم بررســی
کنیــد ،احســاس میکنیــد که دانشــگاه دــر ایــران دچار زوال شــده
اســت .بــه دلیــل اینکــه بیــن واقعیــت دانشــگاه و ایدــه دانشــگاه
فاصلــه وجــود دــارد .ایده دانشــگاه هــم یکــی از ایدههای اساســی
اســت کــه دــر فلســفه مطــرح میشــود .فلســفه از ابتدایــش یــک
نســبت زیادــی بــا مفهــوم دانشــگاه برقــرار کــرد ،ولــی افالطــون
آن را بــا زندگــی اجتماعــی و مدینــه فاضلــه پیونــد دــاد .بنابرایــن
بــه طــور گســترده هــر فیلســوفی بــه گونـهای بــه ایدــه دانشــگاه
بازمیگردــد و دربــاره آن صحبــت میکنــد.
وی افــزود :از طرفــی بررســی دیگــر ،بررســی تاریخــی اســت کــه
دــر آن میبینیــم کــه فلســفه و تاریــخ دــر مقابــل همدیگــر آرایش
میگیرنــد .دکتــر فراســتخواه میگویــد دــر ســوانح تاریخــی
دانشــگاه کــه بررســی کردــم ،دــر واقعیــت میبینــم کــه بســیاری
اتفاقــات و تغییــرات افتادــه اســت .همین دانشــگاه توانســته اســت
تغییراتــی ایجــاد کنــد و بنابرایــن دانشــگاه بخشــی از تغییــرات
جامعــه بودــه اســت .امــا خودــم بــه عنــوان  یــک جامعهشــناس
معتقدــم کــه جامعهشناســی را بایــد دــر مــرز بیــن فلســفه و تاریــخ
ســاخت؛ یعنــی بــه ایدــه دانشــگاه نمیتوانیــم بیتوجــه باشــیم
ولــی بــه واقعیــت دانشــگاه هــم نمیتوانیــم نپردازیــم .عنــوان
نشســت هــم نشــاندهنده یــک نــوع نارضایتــی اســت و مــا
هدفمــان ایــن اســت کــه از ایــن دانشــگاه فــرا برویــم ،امــا کجــا
بایــد برویــم ،بتوانیــم از واقعیــت دانشــگاه فراتــر برویــم.
قانعـیراد دــر ادامــه گفت :شــاید بتــوان این داســتان را بــه گونهای
دیگــر هــم خوانــد؛ ایــن چیزهایــی کــه میگوینــد دانشــگاه ایجــاد
کردــه اســت را ممکــن اســت فــرد دیگــری بگویــد کــه اینهــا را
مدرنیزاســیون ایجــاد کردــه اســت و بخشــی از روند مدرنیزاســیون
هــم خــود دانشــگاه بودــه اســت و طبیعتـ ًا نقشــی داشــته اســت یا
فــرد دیگــری بگوید کــه همــه اینهــا زائیدــه انقــاب مشــروطهاند
و  . ...میخواهــم بگویــم کــه ایــن روایــت بایــد دــر عیــن حــال بــا
واقعیــت تطبیــق شــود.
قانعــیراد یادــآور شــد :اگــر مــن بگویــم کــه دانشــگاه ایرانــی

تــرور و خشــونت را ایجــاد کــرد ،جــواب چیســت؟ یعنــی بگوییــم از
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران بســیاری تروریسـت خارج شــدند
و ســازمانهای تروریســتی ایجــاد کردنــد و  ...یــا بگوییم دانشــگاه
ایرانــی نــگاه مهندســی را بــر جامعــه حاکــم کــرد و فرآیندهــا را بــه
ســمت و ســویی هدایــت کــرد کــه دــر بســیاری از مــوارد ،دچــار
مشــکل و بحران شــدیم .یــک نــوع  Self Cretisisemنســبت
بــه دانشــگاه و حیــات و هســتی دانشــگاه هــم میشــود .همــه مــا
بســیاری از پیامدهــای انقــاب فرهنگــی را محکــوم میکنیــم و
بــا برخــی از اهدــاف آن مخالــف هســتیم .امــا مــن دــر آن زمــان
دانشــجوی ســال دــوم بودــم و دــر تمــام کالسهــای دانشــکده
تهــران یــک دــاس و چکــش و  ...کشــیده بودنــد و اساسـ ًا درســی
نبــود .بــا ایــن احــوال چگونــه دولــت جدیــد میتوانــد اینهــا
را جمــع و جــور کنــد ،اص ـ ً
ا دانشــگاهداری و دولتدــاری چگونــه
ممکــن اســت؟
وی افــزود :نمیخواهــم دــاوری کنــم ،امــا آنگونــه بودنــد و تفکــر
دانشــگاهی دــر آن زمانــه چیزی بــه غیــر از آن را اقتضــاء نمیکرد.
بنابرایــن مــا بایــد بــه طــرف اصــاح نظــام معرفــت برویــم.
اصــاح نظــام معرف ـت بحثــی اســت کــه والراشــتاین میکنــد و
میگویــد دــر بســیاری از مــوارد مــا نمیتوانیــم جامعــه را اصــاح
کنیــم؛ آن چیــزی کــه میتوانیــم اصــاح کنیــم ،اصــاح نظــام
معرفــت اســت .شــاید بتــوان دانشــگاه و مناســبات اهــل علــم بــا
یکدیگــر را اصــاح کــرد و شــکل ســازمان دانــش را تــا حدودــی
تغییــر دــاد و دگرگــون کــرد ولی اغلــب پروژههــای اصــاح جامعه
بــه جایــی نمیانجامــد .چــه بســا اگــر بتوانیــم نظــام معرفــت را
اصــاح کنیــم ،بازتابهایــی دــر جامعــه هــم داشــته باشــد و
بتوانیــم چیزهایــی را دــر جامعــه تغییــر بدهیــم .برخــاف برخــی از
دیدگاههــا کــه معتقــد بــه ایســتایی دانشــگاه اســت ،معتقدــم کــه
دانشــگاه ایرانــی نــه تنها ایســتا نیســت ،بلکه دــارد پریشــانی را در
کلیــه زمینههــای اجتماعــی بازتولیــد میکنــد.
وی گفــت :بــه فــرض مثــال ممکــن اســت بگوینــد کــه اگــر مــا
یــک اقتصــاد فاســد داریــم ،دانشــگاه چقدــر مقصــر اســت؟ مــا
یــک نظــام آموزشــی داریــم کــه همــه از آن ایــراد میگیریــم .بــه
تعبیــر خــود بندــه اکنــون کودــک را از بیــن میبــرد ،ســلطه بــر
ذهــن همــه و . ...برخــی ماننــد مــا انتقاداتــی بــه آن میکنیــم امــا
کل افرادــی کــه دــر رشــته آمــوزش تحصیــل کردهانــد ،از همیــن
نظــام آشــفته مدرســه منتفــع میشــوند و پــروژه اجــرا میکننــد.
امــا اساسـ ًا معتقدند کــه برنامه درســی اشــکال دــارد و اگــر اصالح

شــود ،آمــوزش بــه خوبــی صــورت میگیــرد.
رئیــس ســابق انجمــن جامعه شناســی ایــران دــر ادامه یادآور شــد:
هیــچ کدام از مســئوالن مــا و دــر برنامه هیــچ کدــام از کاندیداهای
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 هیــچ چیــزی را تغییــر نمی دهنــد .آیــا االن
دــر آمــوزش عالــی  علــی اکبــر سیاســی را وزیــر آمــوزش عالی می
کننــد؟ یــا اینکــه حتمــا بایــد مهندس یــا پزشــک باشــید که تــو را
وزیــر آمــوزش عالــی بگذارنــد.
قانعــی راد گفــت :مــن همیشــه گفتــه ام کــه همــه افرادــی کــه
بــه عنــوان وزیــر معرفــی کردــه ایــد ،مهندــس بودــه انــد ،امــا آیــا
هیــچ بــه ذهنتــان رســید 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 کنیــد .تــازه آیــا دانشــگاهیان ایــن فــرد
را قبــول مــی کننــد؟ بــه تازگــی جــوری شــده اســت کــه رئیــس
دانشــگاه تهــران هــم بایــد از پردیس فنــی بیایــد .این نگاه توســط
خــود ماهــا بازتولیــد مــی شــود ،یعنــی خــود علــوم انســانی هــا این
وضعیــت را پذیرفتــه انــد.
وی تصریــح کــرد :امــا ایــن وزرا فقــط تغییــرات فــرد و اشــخاصی
را دارنــد و اساســا تغییــرات ســاختاری و نگــرش ندارنــد .چــرا
کــه ذهنیــت مهندســی مفهــوم اینکــه دانشــگاه دچــار آســیب
شــده اســت را نمــی فهمــد .او ایــن را مــی فهمــد کــه ایــن یــک
سیســتم اســت کــه ورودــی آن پــول اســت و خروجــی آن دانــش
و دانشجوســت ،پــس بایــد از بودجــه پــول گرفــت تــا خروجــی
بیشــتری 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
ندــارد .رســالت و ماموریــت خودــش را نمــی دانــد .افرادــی کــه
تربیــت مــی کنــد فاقــد اســتقالل هســتند .معمــوال نمــی تواننــد
بــا جمعیــت فاصلــه بگیرنــد ،قــرار اســت فــارغ التحصیل دانشــگاه
تــا حدودــی نخبــه باشــد ،مــن بــه نخبــه گرایــی دموکراتیــک
معتقدــم .االن بــه گونــه ای شــده اســت کــه مــا دــر ایــن کشــور
مقالــه نویــس تربیــت مــی کنیــم ،امــا انســانی کــه بــه خودــش
اتــکا داشــته باشــد و یــک نــوع اعتمــاد بــه نفــس واقعــی داشــته
باشــد تربیــت نمــی کنیــم.
وی افــزود :دانشــگاهی کــه بتوانــد عقالنیــت بــه معنــای واقعــی
را منتقــل کنــد ،کنجــکاوی و تفکــر را منتقــل کنــد بــه قــول
آقــای دــاوری اردکانــی توســعه عقــل دــر ایــن کشــور هــم الزم
اســت .یعنــی بایــد از دانشــگاه عقــل بیــرون بیایــد ،یعنــی همــان
چیــزی کــه کانــت دنبــال آن بــود ،یعنــی دانشــگاه کانــون خــرد
باشــد نــه اینکــه ماننــد االن کــه دانشــگاه کانــون مقالــه شــده
اســت .ایــن فرآیندــی اســت کــه مــا بــر اســاس آن داریــم بــه
پیــش مــی رویــم .دانشــجویان مــا هیــچ لذتــی از دــرس نمــی
برنــد .امــا دانشــگاه بایــد اجتمــاع دانشــمندان گوناگونــی کــه بــه
دانــش مــی اندیشــند ،باشــد .فضــای دانشــگاهی نبایــد تــا ایــن
اندــازه تخصصــی باشــد بلکــه بایــد زبــان ،ریاضیــات ،اخــاق،
علــوم ،فیزیک ،فلســفه ،جامعــه شناســی و ...بخوانند .االن شــما دو
واحــد فلســفه یــا دــو واحد جامعــه شناســی صنعتــی در هیــچ کدام
از دانشــگاه هــا مشــاهده نمــی کنیــد .دــر علــوم پزشــکی  ۲واحــد
دــرس جامعــه شناســی پزشــکی و بهداشــت نیســت .نتیجــه ایــن
مــی شــود کــه دــر بهتریــن حالــت دانشــگاه آدــم هایــی را تربیت
مــی کنــد کــه بیــش از آنکــه بــه جامعــه شــکل بدهنــد ،از جامعــه
شــکل مــی پذیرنــد.
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وی دــر ادامــه گفــت :الزمه پرســش از دانشــگاه
بــه تعبیــر بوردیــو ایــن اســت کــه دانشــگاه
بتواندخودــش را بــه ابــژه مطالعــه تبدیــل کنــد،
یعنــی هــم ســوژه باشــد و هــم ابــژه باشــد .کدام
یــک از رشــته هــای علمــی مــا دــر خودشــان
بازاندیشــی کردــه انــد؟ راجــع بــه خودشــان
فکــر کردــه انــد؟ بــه ایــن خاطــر اســت کــه
دانشــگاه کنونــی اجــازه بازاندیشــی بــه رشــته
هــا را نمــی دهــد .رشــته هــای مــا فاقــد ایــن
تواننــد کــه بــه خودشــان فکــر کننــد .مثــا 
رشــته هــای مهندســی و عمــران مــا اصــا 
نمــی تواننــد دربــاره نســبت خودشــان بــا محیط
زیســت بیندیشــند .پزشــکان مــا نمــی تواننــد به
ایــن قضیــه بیندیشــند کــه چــرا هــر روز بیمــار،
بیمارســتان ،پزشــک تعدادشــان بیشــتر مــی
شــود .یعنــی همــه دــر یــک فرآینــد افتادیــم.
قانعــی راد دــر ادامــه دربــاره ایده دانشــگاه گفت:
دــو ایدــه اساســی دــر ایــن زمینــه بودــه اســت.
یکــی اینکــه دانشــگاه دانــش ور()scholar
تربیــت کنــد ،دانشــگاه یــک پناهــگاه بــرای
خــرد و حقیقــت و دانــش اســت و نهایتــا دانــش
ور تربیــت مــی کنــد .امــا دانش ور کســی اســت
کــه بــه حقیقــت و دانــش مــی اندیشــد .برخــی
دیگــر هــم دانشــگاه را پناهــگاه طــرح رهایــی
بخشــی مــی دانســتند .پناهــگاه خــرد انتقادــی
نقــاد مرتبــط بــا عرصــه عمومــی اســت .اینجــا
نقــش دانشــگاه تربیــت روشــنفکر اســت .دــر
غــرب مــی گوینــد دانشــگاه دچــار زوال شــده
چــون نــه دانــش ور و نــه روشــنفکر تربیــت می
کنــد ،بلکــه متخصــص تربیــت مــی کنــد.
وی تشــریح کــرد :متخصــص بــه چیــزی غیــر
از تخصــص خودــش توجــه نمــی کنــد دــر
صورتــی کــه دانــش ور  طرحــی بــرای فرهنــگ
یــک ملــت داشــت .شــاید مقدــاری بلندپــروازی
مــی کــرد مــی گفــت دانشــگاه رهبــر معنــوی
جامعــه اســت .امــروز مــا بــا ایــن واژه فاصلــه
گرفتــه ایــم و بــا ســاز مردــم مــی رقصیــم .یــک
حالــت منفــی تــر از زوال دانشــگاه ایــن اســت
کــه مــی گوینــد «ســقوط دانشــگاه از اجتماعــی
از دانشــمندان دــر جســتجوی دانــش بــه جهان
کفرآمیــز بنــگاه هــای اقتصادــی» یعنــی
دانشــگاه بــه یــک بنــگاه اقتصادــی تبدیــل مــی
شــود .اتفاقــی کــه دــر ایــران هم دــارد مــی افتد.
قانعــی راد دــر پایــان گفــت :بحــث آدــم هــای
خــوب یــا بــد نیســت بلکــه بحث نهــاد دانشــگاه
اســت .نهــاد دانشــگاه دــر ایــران یــک نهــاد
شــغلی -حرفــه ای شــده اســت کــه نیــروی
انســانی تربیــت مــی کنــد و از ابتدــا هــم هدفش
همیــن بــود کــه آدــم هایــی را تربیــت کنــد کــه
کار تکنولــوژی و نظامــی کننــد .پــس بحــران
نهایــی دــر حــال حاضر ایــن اســت که دانشــگاه
هــای مــا قادــر بــه تربیــت گروهــی کــه بتوانند؛
اول قــوم را بــه عنــوان دانــش ور تربیــت کننــد،
دــوم مســائل قــوم را بــه عنــوان یــک روشــنفکر
بازنمایــی کننــد ،نیســت .درعــوض یــک نــوع
متخصــص تغییرشــکل یافتــه شــده دــر بدترین
شــکل خودــش تربیــت مــی کندکــه بــه محض
فــارغ التحصیلــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا
مدرکــش بــه هــر قیمتــی قبایــی بــرای خودــش
بیندــوزد ،بدــون اینکــه بــرای زوال و آیندــه
جامعــه فکــری کنــد.
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غالمرضا ذاکرصالحی:

دانشگاههایماالگویمشخصیندارند/
چالشهایفرهنگدانشگاهی

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 ،دانشــیار 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 کاندیداهــا
هــم کمتــر بــه تعلیــم و تربیــت توجــه مــی شــود ،گفــت :بــه نظــر می
رســد بــه قــول کمونیســت هــا ،تعلیــم و تربیــت روبنــا و اقتصــاد و
صنعــت بــه معنــای ســاخت و ســاز ،زیربنــا اســت.
وی دــر ادامــه پارادوکــس ثبــات و تغییــر ،تعــارض و شــکاف نســلی
اســتادان را از مســائل مهــم درحــوزه فرهنــگ دانشــگاهی برشــمرد
و افــزود :مــا امــروزه دــر بســیاری از دانشــگاه هــا شــاهد ســه نســل
از اســاتید هســتیم .تنــش بیــن ســه فرهنــگ علمــی ،مدیریتــی و
اپراتــوری ،الگــوی ناپلئونــی و مدرســه صاحــب منصبــی و یــا بــه
عبارتــی کارخانــه تولیــد مدــرک ،ســیال بودــن مفهــوم فرهنــگ و
دانشــگاه بــه ایــن معنــا کــه وقتــی دربــاره فرهنــگ دانشــگاهی حرف
مــی زنیــم نمــی دانیــم از چــه قــرار اســت بگوییــم .حاکــم بودــن
فرهنــگ دانشــجویی بــا دغدغــه هــای غیرآکادمیــک ،غیرصنفــی و
شــخصی ،تماشــاگرانه و منفعالنــه و بســیار 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 تاثیر
ایدــه دانشــگاه اســت .امــروزه بیشــتر از تمدــن دانشــگاهی ســخن می
گوییــم ،دــر حالــی کــه فرهنــگ دانشــگاهی مغــز تمدــن دانشــگاهی
اســت کــه دیدــه نمــی شــود .ارزش هــا ،باورهــا ،هنجارهــا و مهــارت
هــا جزئــی از فرهنــگ دانشــگاهی اســت.
دانشــیار موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی افــزود:
دانشــگاه ترجمــه التیــن کلمــه یونیور ســیتا اســت ،بــه معنــای صنف،
دــر اصطــاح دانشــگاه بــه معنــی صنــف اســاتید و پژوهشــگران و
دانشــگاه مرکــزی بــرای جســتجوی حقیقــت و نگهبانــی فرهنــگ و
آمــوزش اســت .دانشــگاه اردــوگاه علــم جدیــد و یــک سیســتم پیچیده
عقالنــی و اخالقــی اســت .دانشــگاه بــا هویتــی کــه بــه عنــوان نهــاد
علــم پیدــا کردــه ،سیســتمی از روابــط ،هنجارهــا ،ارزش هــا ،ایدــه
هــا ،مناســک و عملکردهــای خــاص .از طرفــی آمــوزش عالــی یــک

سیســتم اجتماعــی بــرای تولیــد و اشــاعه دانــش دســته اول و نظریــه
عمومــی و حــل مســائل و مشــکالت جامعــه ،بازاندیشــی و نقــد
سیاســت هــای اجتماعــی اســت .بــه همیــن دلیــل عالــی بودــن فقــط
ناظــر بــه آمــوزش مرحلــه ســوم و بعــد از متوســطه نیســت.
وی دــر ادامــه ســخنانش بــه تعدادــی از چالــش هــای موجــود دــر
حــوزه فرهنــگ دانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت :دــر حــوزه فرهنــگ
دانشــگاهی بــا  ۶چالــش مواجــه هســتیم؛  ،۱ضعــف نهادــی بــه
ایــن معنــا کــه دانشــگاه هــای مــا بــه خاطــر بحــران نهادــی ،بحــران
هژمونــی و مشــروعیت ،نهادــی بروکراتیــک اســت کــه صــورت بخش
زندگــی نیســت ،بنابرایــن ایــن دانشــگاه هــا یــک بروکــرات تربیــت
مــی کننــد نــه یــک فرهیختــه ،روشــنفکر ،مدیــر و کارآفریــن .بــر
اســاس یکــی از تحقیقاتــی کــه خودــم انجــام داده بودــم در ایــران هر
چــه تحصیــات بــاال مــی رود ،ســرمایه اجتماعــی کاهــش پیدــا مــی
کنــد .چالــش دــوم ضعــف هویــت اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه دــر ایران
دانشــگاه تدــاوم و اســتمرار تاریخــی و تمایــز روشــن از دیگــر نهادهای
مشــابه ندــارد .چالــش ســوم پیدایش شــبه فرهنگ دانشــگاهی اســت،
بــه ایــن معنــا کــه مــا بــه جــای فرهنــگ دانشــگاهی ،شــبه فرهنــگ
دانشــگاهی داریــم؛ دــر چنیــن فرهنگــی مــا فقــط مدــرک مــی دهیم
و شــبه کاال مــی ســازیم .علــم ،بدــون روح علــم داریــم و بــه جــای
حقیقــت طلبــی ،دیپلــم طلبــی اتفــاق مــی افتــد .دــر چنیــن شــرایطی
زوال آکادمــی اتفــاق مــی افتــد و تخصــص بــه جــای فرهیختگــی قرار
مــی گیــرد .دانشــگاههای ایــن گونــه بــه جــای اندیشــمند و متفکــر،
پیمانــکار تربیــت مــی کنندکــه ایــن پیمانــکاران ،دانشــگاه را تبدیــل به
شــرکت مــی کننــد و از آن پــول دــر مــی آورنــد.
ذاکــر صالحــی دــر پایــان بــه ســه چالــش دیگــر موجــود دــر فرهنــگ
دانشــگاهی اشــاره کــرد وگفــت :فقدــان الگــو از دیگــر چالــش هــای
فرهنــگ دانشــگاهی مــا اســت ،بــه ایــن معنــا کــه مــا بــرای دانشــگاه
هایمــان الگــوی مشــخصی نداریــم و مرتــب از الگوهای متفــاوت تقلید
مــی کنیــم .جمــود برکارکردهــای تکنیکــی دانشــگاه بــه ایــن معنا که
تولیــد و انتقــال دانــش و خدمــات اجتماعــی اتفــاق نمــی افتــد ،از دیگر
مــوارد موجــود دــر فرهنــگ دانشــگاهی اســت و آخریــن چالــش هــم
پارادوکــس فرهنــگ دانشــگاهی بــه معنــای فرهنــگ ثبــات و تغییــر
اســت .بــه بیــان دیگــر مــا دــر دانشــگاه هم مــی خواهیــم عامــل ثبات
باشــیم و هــم عامــل تغییــر کــه ایــن موضــوع نشــدنی اســت.
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غالمرضا ذکیانی:

منطق؛ علم یا ابزار؟ /شرح مبسوط منطق اشارات کتاب روان و سلیسی است
غالمرضــا ذکیانــی ،عضــو هیــات عملــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی دــر نشســت نقــد و بررســی و رونمایــی کتاب «شــرح
مبســوط منطــق اشــارات» تالیــف احــد فرامــرز قراملکــی کــه
بــه همــت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه دلیــل اینکــه دکتــر قراملکی اشــارات
را تدریــس مــی کنــد ،گفــت :دکتــر قراملکــی بــه عبارتــی یــک
جریــان منطقــی را ایجــاد کردنــد کــه امــروز مــا شــاهد ایــن
جریــان منطقــی دــر دانشــگاه هــای مهــم کشــور هســتیم.
ذکیانـی افـزود :ایـن کتـاب از  چند جهت بـی نظیر اسـت .اوال زبان
بسـیار روان بی تکلف و حاشـیه ای دارد .این نشـان دهنده اشـراف
مولـف به متن اسـت .نکته دیگر بحث منطق دو بخشـی اسـت که
بـا مبنای فخـر رازی که تصور را بسـیط 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 تاکیـد 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 بیـش از اینها بـه آن اشـاره می
شـد .چراکـه بیـش از اینهـا به گردـن ما حـق دـارد و در اشـارات و
بوعلـی و تاریـخ منطق بایـد بیشـتر بـه آن پرداخته می شـد .نحوه
ارجاعـات دـر ایـن کتـاب از یک سـبک واحـد برخوردار نیسـت .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 ،چندیــن بــار مطــرح شــده اســت ،پرســش ایــن اســت که
منطــق بــه تعبیــر شــیخ الرئیــس یــا علــم اســت یــا ابــزار یــا هــر
دــو .اگــر علــم اســت ،پــس مقدمــه علــوم نیســت و هــر قدــر هــم
کــه فربــه شــود اشــکالی ندــارد .امــا اگــر ابــزار اســت پــس چــرا تــا
ایــن اندــازه فربــه اســت؟ چــرا بایــد  ۱۰جلــد را خوانــد تــا تــازه ابزار
مــن بــرای ســایر علــوم شــود؟
وی تصریــح کــرد :دــر کتــاب آمده اســت کــه منطق جــزو حکمت
عملــی نیســت و حتــی ابــزار آن هــم نیســت .پرســش ایــن اســت،
آیــا حکمــت عملــی ابــزار دــارد یــا ندــارد؟ نــگاه ارســطو بــه شــعر
نــگاه تخیلــی و مجــازی و غیرحقیقــی نیســت ،بلکــه شــعر را از
تاریــخ حقیقــی تــر مــی دانــد.

وی یادـآور شـد :دـر بحث مقـوالت نویسـنده می گوید کـه چالش
بوعلـی ایـن نیسـت کـه تحـوالت بـرای منطـق مفیـد نیسـت تـا
طوسـی اسـتدالل بوعلـی را خـروج از انصـاف علمـی بیانـگارد و
وضعیـت مشـابه را در طب و سـایر صناعات بـه میـان آورد .اما فکر
مـی کنم چالـش بوعلـی را نه تنهـا مفید 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 دلیل داشـته اسـت و حقیقت
این اسـت که مقوالت از منطقه ارسـطو قابل حذف نیسـت 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 مفاهیمـش ایجـاد کنـد از آنجا شـروع می
کنـد .تـا اینکه بگویـد که هیچ حدـی تهـی نداریم و هر حدـی ناظر
به یـک فـرد خارجی اسـت.
ذکیانــی 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 قســیم قیــاس کــرد .بنابرایــن دــر تبدیــل
منطــق  ۹بخشــی بــه دــو بخشــی بحــث بســیار جدــی تــر اســت.
بــه نظــرم بــا فرفوریــس ایــن عدــول شــروع شــد و ابــن ســینا دــر
اشــارات میــوه آن را چیــد و بــه ســنت منطــق ســینوی تبدیل شــد.

احدفرامرز قراملکی:

بیست سال است که به موانع توسعه منطق می اندیشم
احــد فرامــرز قراملکــی ،اســتاد دانشــگاه تهــران دــر نشســت نقد و
بررســی و رونمایــی از کتــاب «شــرح مبســوط منطــق اشــارات»
تالیــف وی کــه توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکــه فــرد نمــی تواند بــه دور
از زبــان مادــری خــود بیاندیشــد گفــت :تحقیقات پیــاژه نشــان داد
کــه مــا واقعــا بــا نمادهــای زبانــی مــی اندیشــیم .نمادهــای زبانــی
از نظــر مــن اصـا بــه جــای مفاهیــم ننشســته انــد بلکــه بــه جای
تصاویــر نشســته انــد .انســان دومرحلــه داشــته اســت؛ یکــی تفکر
و تصویرهــا و دیگــری تفکــر و زبــان بودــه اســت .اصــا مــا تفکــر
بــا مفاهیــم را نمــی دانــم بتوانیم داشــته باشــیم یــا نــه .بنابراین آن
کســی کــه آذری اســت ،آذری مــی اندیشــد مگــر اینکــه اســتحاله
شــده باشــد .یادمان باشــد که دکتر عابدــی دــارد المیــزان را دوباره
مــی نویســد چــون معتقــد اســت کــه المیــزان ترکــی فکــر شــده،
فارســی نوشــته شــده و عربــی منتشــر شــده اســت .لــذا مشــکل
غریــب بودــن المیــزان 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 مدیریــت انــگاره هــا بنویســم .بــه نظــرم در شــعر بیــش از
آنکــه منطــق بخواهــد مدیریــت مــی خواهــد .اینهــا بســیار بــا هم
تفــاوت دارنــد و تجزیــه و ترکیبــی کــه مــا دــر ذهــن مــی کنیم دو
جــور اســت یکــی را تخیــل و دیگــر را فکــر یا اندیشــه مــی گفتند.
بــه گمانــم آنجــا اصــا منطقــی ندــارد و بهتــر اســت نگوئیــم کــه
منطــق مــی خواهــد بلکــه مدیریــت مــی خواهــد.
قراملکــی بیــان 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 بیــان کنــد .دربــاره مقــوالت معتقدم
کــه مقــوالت بــرای منطــق مــا بســیار مهــم انــد .اگــر مقــوالت را
از منطــق مــا بگیریــد همــه چیــز را گرفته ایــد و ابــن ســینا درواقع
مــی خواهــد ایــن کار را بکنــد .دعــوای ابــن ســینا ایــن اســت کــه
دــر کتــب منطــق بــه مقــوالن بــه عنــوان مســئله نپردازیــد .ایــن
همــان بحــث فربهــی معرفــت منطقــی را پیــش مــی آورد کــه بــه
نظــرم ایــن ســینا مــی خواهــد بگویــد کــه مقــوالن جزفرامنطــق
اســت .مــن بیســت ســال اســت کــه بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه
منطق دوره اســامی دــر درون خــود چه موانع توســعه دــارد .یکی
از ایــن موانــع همــان تکلیــف مقــوالت اســت مادامــی کــه مــا بــه
مقولــه وابســته باشــیم منطقمــان توســعه پیدــا نخواهــد کــرد.
اســتاد دانشــگاه تهــران یادــآور شــد :من دــر این کتــاب ارســطو را
اص ـا نیاوردــه ام و هرچنــد مــی دانــم کــه بدــون ارســطو تاریــخ
منطــق اصــا قابــل خواندــن و فهــم نیســت .چــون کــه بندــه ابزار
و روش واقــع ارســطو را ندــارم و بــه همیــن دلیــل بــه ایــن حــوزه
وارد نشــده ام .امــا چــرا نقادــی نکردــه ام؟ هدــف مــن دــر ایــن
کتــاب آشــنایی خوانندــگان با بخشــی از میــراث منطق مســلمانان
اســت و نمــی خواســته ام کــه بــا نقادــی خوانــش خودــم از ایــن
منطــق را ارائــه بدهــم.
وی دــر ادامــه بــا اشــاره به اینکــه همــواره علم دــو حیثیــت ابزاری
و معرفتــی داشــته اســت گفــت :حیثیــت معرفتــی بــرای خودــش
بســیار رشــد مــی کنــد امــا امــروز مــن مــی خواهــم بــرای خودــم
قاعدــه ای ابدــاع کنــم .هیــچ علمــی ابــزاری نیســت کــه فربــه
نشــود .مــن دــر مباحثاتــی که دــر کالس هــا دــارم به کــرات گفته
ام کــه اساســا منطــق مــا بــرروی مقــوالت اســتوار شــده اســت.
بدــون ایــن مقــوالت مــا منطــق نداریــم .پنجــره فیلســوف بــه

بیــرون دــر گفتمــان صدرایی مقــوالت اســت و پنجره منطــق دان
بــه فلســفه کلیــات خمــس اســت .بنابرایــن اگــر ایــن دو دــر میان
نباشــد منطقمــان ایــن منطــق نخواهــد بــود .در ایــن مــن تردیدی
ندــارم و بــه دنبــال ایــن هســتم کــه دــر جایــی که مــا مقــوالت را
قائــل  نیســتیم چگونــه مــی شــود .مثــال خیلــی ســاده ان چالــش
هــای شــیخ اشــراق بــا منطــق خودمــان اســت .از طرفــی دیگــر
مثــال خیلــی ســاده دیگــر اینکــه اگر شــما کانسپچوالیســم باشــید
و نــه رئالیســم دیگــر جنــس و فصلــی نمــی توانیــد داشــته باشــید.
مثــا مدلــی ماننــد  مشــابهت خانوادگــی ویتگنشــتاین را پیدا کنید
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 باشــیم کــه دــر اینجــا موضوع
گــزاره هــای مــا مقولــه ای از مقــوالت نیســت و محمــول هــای ما
هــم دــر دســته بندــی کلیــات خمــس نخواهــد رفــت و اینکــه این
گــزاره هــای چــه ارتباطــی با هــم دارنــد و تحلیل دــرون گــزاره ای
و بــرون گــزاره ای نیــاز بــه یــک منطــق دیگری دــارد .مگــر کاری
کــه رایــج اســت یعنــی مالصدرا بــا زبــان ابــن ســینا تفســیر کنند.
کــه مالصدــرا هــم ایــن راه را بــاز کردــه اســت و گفتــه اســت
حقیقــت نوعیــه وجــود کــه بــه نظــرم بــه معنــی ســه زوج اســت.
مگــر اینکــه شــما درســت کنیــد.
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عبداهلل صلواتی:

قراملکی ،احیاگر منطق اشارات در ایران است

عبدــاهلل صلواتــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت دبیــر
دانشــگاه شــهید رجایــی دــر نشســت نقــد و بررســی و رونمایی
از کتــاب «شــرح مبســوط منطــق اشــارات» تالیــف 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 احیاگــر منطــق و بــه ویــژه
منطــق اشــارات دــر ایــران هســتند .هــر چنــد ایــن کتــاب دیــر
متولــد شــد و بایــد بیســت ســال پیــش مــی آمــد.
وی گفــت :کتــاب از نــکات مثبــت زیادــی برخوردــار اســت؛ از
جملــه اینکــه نــگاه تاریخــی بــه مســائل دــارد کــه بســیار مهم
اســت .مســاله محــور بودــن و بررســی تطبیقــی فخــر و خواجه
دــر مســائل منطقــی بســیار اهمیت دــارد که دــر سراســر کتاب
مشــهود اســت .البتــه حضــور اصیــل فخــر دــر کتــاب محصول
یــک برنامــه راهبردــی حداقــل بیســت ســاله اســت و ...
صلواتــی افــزود :دکتــر قراملکــی دــر این کتــاب اشــاره می کند
کــه دانــش یــک امــر جمعــی اســت و متکــی بــه فــرد نیســت.
او معتقــد اســت کــه دانــش تــا هویــت جمعــی خودــش را بــه
نحــو جدــی بــه رســمیت نشناســد دــر ایــن دانــش نمــی توانــد
اثرگــذار باشــد  .شــاهد آن هــم همیــن کتــاب اســت یعنــی
حاصــل  ۲۰ســال گفتگــو بــا دانشــجویان اســت.
اســتاد دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی تشــریح کــرد:
ایــن کتــاب نظــام منــد اســت و هــر بحثــی بــا بیــان مســاله
ای شــروع شــده اســت ،فخــر و خواجــه بــه صــورت کامــل
گــزارش مــی شــوند بــه تعبیــری ایــن کتــاب یــک نــوع الگوی
پژوهشــی و آموزشــی اســت.
صلواتــی دــر ادامــه دــر توضیــح اینکــه فخر دــر کتــاب حضور
اصیــل دــارد گفــت :معموال در الســنه ســنت فلســفی مــا ،فخر
بــه عنــوان امــام المشــککین شــناخته مــی شــود و بــه عنــوان
کســی کــه تهدیدــی بــرای تفکــر و فلســفه اســت شــناخته

مــی شــود .امــا اتفاقــا دــر ایــن کتــاب از او بــه عنــوان یــک مطــرح مــی شــود .آنجــا مدــام مطــرح مــی شــود کــه مفهــوم
فرصــت اســتفاده مــی شــود و حتــی خیلــی جاهــا بــه صــورت کلــی یــا مشــکک اســت .دــر حالی کــه ایــن بحــث ذیــل الفاظ
منصفانــه خواجــه نصیر  پــس زده می شــود و فخــر ترجیح داده مطــرح شــده اســت .اگــر دقیــق تــر بایــد مطــرح مــی شــد باید
مــی شــود و نویســنده تصریــح مــی کنــد کارهایــی کــه فخــر مــی گفتیــم کــه الفاظــی متواتــی یــا مشــکک هســتند.
دــر منطــق اشــارات انجــام دــاد حاصــل مطالعــات راهبردــی و صلواتــی افــزود :دربــاره حجــم پژوهــش بایــد گفــت کــه
نوســاناتی دــارد کــه اگــر نبــود زیبندــه تــر اســت .مثــا کــه
پژوهشــی فخــر بودــه اســت.
وی یادــآور شــد :بــه نظــرم بایــد از عنــوان کتــاب یعنــی شــرح بعضــی جاهــا بــه اجمــال مباحثــی مطــرح شــده اســت دــر
مبســوط اشــارات آشــنایی زدایــی کــرد .چــرا کــه ایــن شــرح صورتــی کــه مباحــث بســیار مهمــی اســت .مثــا دــر بخــش
بــا همــه شــرح هــای دیگــر متفــاوت اســت .کتــاب از نثــر تشــکیک و تصــور دــر تصدیــق کــه بســیار مهــم اســت ،آیــا
روانــی برخوردــار اســت و  ...جنبــه پژوهشــی یــا آموزشــی ایــن اساســا مــی شــود دــر تصــور و تصدیــق تشــکیک داشــت؟ بــه
کتــاب موجــب نمی شــود کــه جنبــه دیگــر مثــا آموزشــی آن نظــر مــی رســد ایــن تصــور کمــی اســت .امــا خیلــی کوتــاه و
مجمــل و غیرگویــا بــه آن پرداختــه شــده اســت.
مخدــوش شــود.
صلواتــی تشــریح کرد :دــو نگاه ماکروســکوپی و میکروســکوپی وی دــر ادامــه بــا اشــاره بــه نــگاه جزنگرانــه و برخــی از
مــی تــوان بــه ایــن کتــاب داشــت دــر نــگاه کلی ســه اشــکال اشــکاالت آن گفــت :دــر بعضــی از جاهــای کتــاب بیان مســاله
یعنــی اشــکال زبانــی ،زمانــی و حجــم پژوهــش دــر ایــن اثــر بــه صــورت صــوری عنــوان شــده اســت .مثال دــر صفحــه ۵۲
وجــود دــارد .دــر واقــع یکنواختــی بیــن ایــن ســه مولفــه وجود کــه خطبه کتــاب آمدــه اســت خطبه کتــاب را نمــی تــوان بیان
ندــارد .مثــا دــر حیطــه زمــان دــر بســیاری از ایــن مســائل مســاله کــرد ،چــرا کــه بیــان مســاله بیشــتر بــه چندیــن ســوال
تپــش نبــض زمــان را مشــاهده مــی کنیــد .امــا جــا داشــت که ختــم مــی شــود .نکتــه دیگــر اینکه هیــچ مــرزی بین نســبی و
مقدــاری سیســتمی تــر بــه آن پرداختــه مــی شــد .بــه تعبیــری نفســی مشــخص نیســت.
بخــش هایــی از کتــاب بــوی ســنت مــی دهــد و جاهایــی هــم صلواتــی گفــت :دــر جایــی از کتــاب آمدــه کــه علــم بــه تصور
بــوی مدــرن مــی دهــد .یعنــی داده هــای منطــق جدید دــر آن و تصدیــق تقســیم شــده اســت ،دــر جایــی دیگــر بــه علمــی،
هویداســت و دــر جاهایــی با همــان منطق ســنتی برگزار شــده ظنــی ،وضعــی و تســلیمی تقســیم شــده اســت .دــر جاهــای
اســت .هــر چنــد ممکــن اســت گفتــه شــود کــه ایــن ســلیقه دیگــر مــی گویــد علــم دــو جــز دــارد و  ...دــر جایی دیگــر علم
بــا یقیــن یکــی گرفتــه شــده اســت .اگــر علــم بــا یقیــن یکــی
ای اســت.
اســتاد دانشــگاه شــهید رجایــی یادــآور شــد :مولفــه دــوم بحث اســت ،چگونــه بــاز علــم بــه تصدیــق ظنــی ،تســلیمی و وضعی
زبــان اســت کــه بــا تمــام سلیســی و روانــی قلــم نویســنده دــر تقســیم مــی شــود؟  اگــر اینگونــه باشــد علــم فقــط یک قســم
برخــی جاهــا شــاید بتــوان گفــت نارســایی وجــود دــارد .مثــا  دــارد و آن هــم تصدیــق یقیــن اســت .ایــن مبحــث جا داشــت
دــر آخــر کتــاب در بخــش الفــاظ شــش نکتــه تکمیلــی مطرح بــه عنــوان یــک چالــش دــر کنــار چالــش هــای دیگــر کــه در
می شــود کــه یکــی از آنهــا بحــث تکمیلــی مشــکک و متواتی کتــاب آمدــه ،مطــرح مــی شــد.
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حجت االسالم پارسانیا:

فقهروشمندترینعلمتاریخبشریاست/تکثردرمعنایعلم
ســومین نشســت آســیب شناســی علــوم اجتماعــی اســامی بــه
همــت انجمــن علمــی علــوم اجتماعــی اســامی دانشــگاه تهــران
بــا حضــور حجــت االســام پارســانیا برگــزار شــد.
حجــت االســام پارســانیا بــا بیــان اشــکالی دــر مــورد علــوم
انســانی اســامی گفــت :اشــکالی مطــرح اســت کــه مــی گویــد
از ســال هــای نخســت پیــروزی انقــاب اســامی و دــر ماجــرای
انقــاب فرهنگــی ،مســئله تولیــد علــوم انســانی اســامی وجــود
داشــته و رهبــران عالــی ایــن نظــام سیاســی ،همــواره از ایــن ایدــه
دفــاع کردــه و بــه عامــان و هوادــاران آن ،بودجــه هــای آنچنانی
اختصــاص دادــه انــد .بــا ایــن حــال تاکنــون معرفتــی بــا عنــوان
علــوم انســانی اســامی پدیــد نیامدــه اســت .از ایــن وضعیــت
دیرینــه مــی تــوان بــه ســادگی نتیجــه گرفــت کــه علــوم انســانی
اســامی مقولــه ای ناممکــن و ممتنــع اســت و تدــاوم ایــن مســیر
نیــز هیــچ ثمــری نخواهــد داشــت.
وی دــر پاســخ بــه ایــن اشــکال عنــوان کــرد :مــن ایــن ســوال
را اینگونــه مطــرح مــی کنــم کــه آیــا علــوم اجتماعــی اســامی
وجــود نداشــته اســت؟ و مــا تــازه مــی خواهیــم آن را ایجــاد کنیم؟
اوال دــر مــورد اینکــه علــوم اجتماعــی اســامی نداشــته ایــم نظــر
بندــه ایــن اســت کــه مســلمانان توانســته انــد دــر تاریــخ جهــان
اســام علــوم اجتماعــی مربــوط بــه خــود را ایجــاد کننــد و آن را
تدــوام بخشــند.
وی بــا بیــان اینکــه چارچــوب هــای علمــی مدــرن اجــازه نمــی
دهــد مفاهیــم علمــی فرهنــگ دیگــر دیدــه شــود گفــت :علــم
مدــرن تعریفــی را ارائــه مــی دهــد کــه هویــت جدیدــی بــه دســت
مــی دهــد و مــا از منظــر ایــن مفاهیــم جدیــد مــی خواهیــم ســوال
خــود را مطــرح کنیــم.
پارســانیا افــزود :ملکــم خــان مــی گفــت از عقــا خواهــش مــی
کنیــم دــر دانــش هــای غربــی تصــرف نکننــد .او می گویــد صدها
ســال اســت کــه غربــی هــا ایــن دانــش هــا را تولیــد کردــه انــد و
مــا بایــد همــان را عمــل کنیــم و نباید دــر آن اعمــال ســلیقه کنیم.
وی ادامــه دــاد :وقتــی بحــث از علــوم اجتماعی اســامی می شــود
دــر درجــه اول معنــای علــم مفهــوم مــی یابــد کــه آیــا منظــور
معنــای کنتــی ،پوزیتیویســتی و یــا ...اســت؟ ایــن دــر حالــی اســت
کــه علــم دــر جهــان اســام مفهــوم دیگــری داشــته اســت .بحث
بــر ســر ایــن اســت کــه اگــر مــی گوییــم بایــد علــوم اجتماعــی
مربــوط بــه خــود را داشــته باشــیم ،معنــای علــوم اجتماعــی و
معنــای علــم دــر اینجا چیســت؟
وی گفــت :اگــر شــما معنــای مدــرن و معنــای پوزیتیویســتی را
مطلــق دــر نظــر بگیریــد ،ایــن معنــا را از علــم دــر جهان اســام و
حتــی دــر برخــی قــرون در خــود غــرب هــم نداشــته ایم .مشــکل
جامعــه مــا ایــن اســت کــه یــک معنــا را مطلــق کردــه و همــان
معنــا را جســت و جــو مــی کنــد.
پارســانیا بــا بیــان اینکــه ادعــای علــوم اجتماعــی اســامی ایــن
اســت کــه ابتدــا در مــورد خــود معنــای علــم و روش علــم صحبت
مــی کنــد ،گفت :دــر مــورد معنــای علم دــر قرن بیســتم تطــورات
و تفســیرهای مختلفــی را مــی بینیــد و جهــان اســام 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.
پارســانیا افــزود :متاســفانه مــا معنــا و مفهــوم مدــرن از یــک مقطع
خــاص تاریخ دــر مــورد علــم را اصالــت می دهیــم .علــم اجتماعی
بودــه و هســت امــا ایــن چشــم هــا بــه دلیــل مطلــق کردــن
مفاهیمــی کــه دــر جغرافیایــی دیگــر بــه دلیــل عوامــل اجتماعــی
و ...بــر مــا مســلط شــده اســت ،نمــی توانــد ببینــد.

وی ادامــه دــاد :بایــد گفــت فقــه روشــمندترین علــم تاریخ بشــری
اســت .امــا وقتــی معنــای پوزیتیویســتی علــم را بــه عنــوان علم در
نظــر مــی گیریــد دیگــر فقــه را علــم نمــی دانید.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفت :دــر حــوزه امــور اجتماعــی کالن ،چون
شــیعه دــر اقلیــت بــود بــر خــاف فقــه اهــل تســنن کــه فقــه
ســلطانیه دارد بــه بحث ادــاره حکومــت نتوانســته بپردازد .لــذا فقه
مــا عمومـ ًا ســلبی بودــه اســت .مــا بایــد نســبت بــه داشــته هــای
خــود نــگاه انتقادــی داشــته باشــیم و از آن عبــور کنیــم امــا بــه این
معنــی نیســت کــه اصـ ً
ا علــوم اجتماعــی اســامی 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 .شــیعه
دــر طول تاریــخ تقیــه و طوریــه را پرورانده اســت و دانشــی را تولید
کردــه بــه دــرد زیســتن دــر اقلیــت مــی خورده اســت چــون عم ً
ال
دــر اقلیــت بودنــد و بحــث والیــت فقیــه دــر آن مقاطع زیاد بســط
داشــده نمــی شــود چراکــه بــه لحــاظ تاریخــی محدــود بودــه
اســت.
وی افــزود :بــر فــرض کــه مــا بخواهیــم تــازه علــوم اجتماعــی
اســامی را تولیــد کنیــم .شــما دــر غــرب مــی بینیــد کــه عبــور از
قــرون وســطی چقدــر طــول کشــید .چگونــه ایــن ســوال معیــاری
را دــر نظــر مــی گیــرد کــه مــی گویــد گذشــت دــو یــا ســه دهــه
از انقــاب را دلیلــی بــر ایــن امــر مــی گیــرد کــه تولیــد علــوم
اجتماعــی اســامی نشــدنی اســت؟
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه عدــم تحقــق یــک امــری،
دالیــل فرهنگــی ،اقتصادــی ،سیاســی و ...دارد گفــت :به یــاد دارم
کــه اســاتیدی واحدهــای یــک رشــته را تغییــر دادنــد و مقاومتــی از
ســوی عدــه دیگــری از اســاتید صــورت گرفــت .یــک ســری از
مقاومــت هــا از ایــن حیــث بــود کــه برخــی مــی گفتنــد اگــر فالن
دــرس حــذف شــود دیگــر کتــاب هــای مــا -کــه بــه عنــوان منبع
مطــرح بــود -خریدــه نمــی شــود! لــذا همــه عوامــل عدــم تحقق،
معرفتــی نیســت.
پارســانیا گفــت :ایــن دــر حالــی اســت کــه دــر همیــن دــو یا ســه
دهــه کارهــای زیادــی انجــام شــده اســت و رســاله هایــی دــر این
بــاب تدویــن شــده اســت .حــال کســی نمــی خواهــد ایــن را ببینــد
بحــث دیگــری اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اشــکال دیگــری دــر مــورد علــوم
انســانی اســامی گفــت :اشــکال دیگــری مــی گویــد قائــان بــه

علــوم انســانی اســامی از یــک ســو ،علــوم انســانی غربــی را ذاتـ ًا
مســموم مــی داننــد و از ســوی دیگــر تصریــح مــی کنند کــه قائل
بــه اســتفاده از مفــاد آن هســتند .ظاهــراً ایــن دــو تلقی بــا یکدیگر
ســازگار نیســتند؛ 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 کلیت بــه هــم پیوســته و در هم
تنیدــه اســت کــه نمــی تــوان آن را تجزیــه و تفکیــک کــرد و پــاره
ای از آن را برگرفــت و پــاره ای را واگذاشــت.
وی دــر پاســخ بــه اســن اشــکال گفت :ایــن اشــکال از یک تشــبیه
اســتفاده مــی کنــد کــه نــه تشــبیه آن درســت اســت و نــه همــه
قائــان بــه علــوم انســانی اســام یــاز ایــن تشــبیه اســتفاده مــی
کننــد.
وی ادامــه دــاد :هــر مقدــار کــه خطــا در ســازه هــای علمی باشــد
قابــل ســاختار شــکنی هســت و امــکان یــک نــوع بازســازی و
بازخوانــی از آن وجــود دــارد و دــر تحــوالت فرهنگــی و تاریخــی
علــم ایــن مســئله رخ دادــه اســت .جهــان غــرب یــک بــار از علوم
جهان اســام اســتفاده کــرد بدــون اینکــه گزینش کنــد و بــار دوم
گزینــش کردنــد .مــا هــم از علــوم غــرب دــو بــار اســتفاده کردیم
کــه یکــی صدــر اســام بــه صــورت گزینشــی بــود و دومــی امروز
اســت کــه گزینــش نمــی کنیــم.
وی افــزود :امیرالمومنیــن مــی فرمایــد شــبهه از ایــن جهــت
شــبهه اســت کــه حقــی را بــا باطــل دــر مــی آمیزنــد .اینکــه علــم
پوزیتیویســتی مــی خواهــد فقــط بــه حــس تاکیــد کنــد و نقطــه
مواجهــه بــا عینیــت را حــس دــر نظــر بگیــرد ،ایــن مطلــق کردن
اشــتباه اســت .منتهــی بایــد گفــت دــر دانــش هــای تجربــی حس
جایــگاه خــود را دــارد.
پارســانیا گفــت :رویکردهــای مختلفــی کــه دربــاره علــم وجــود
دــارد بــه ایــن معنــی نیســت کــه هیــچ عنصــری از حقیقــت دــر
آنهــا نباشــد .هیــچ کــس نیســت کــه هیــچ مواجهــه ای بــا حقیقت
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
صحیــح اســت کــه اگــر کســی آن را یکپارچــه ببلعــد ،هــاک می
شــود .لــذا بــه ایــن معنــی نیســت کــه عناصــر قابــل اســتفاده
نداشــته باشــد .علــوم انســانی اســامی منابــع معرفتــی متکثــر را  
ماننــد حــس ،عقــل و ...بــه رســمیت مــی شناســد و اجــازه نمــی
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دهــد هریــک از آنهــا مطلــق شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :علــوم انســانی غربــی
کلیــت دــر هــم تنیدــه ای اســت امــا اینکــه قابــل
تجزیــه نباشــد ،اینگونــه نیســت.
پارســانیا بــا طــرح اشــکال دیگــری دــر مــورد
علــوم انســانی اســامی گفــت :اشــکال دیگــری
مــی گویــد عدــه ای دعــوت بــه اقتبــاس علــوم
انســانی از قــرآن کریــم مــی کننــد دــر حالــی کــه
علــوم انســانی تنهــا بــر روش تجربــی مبتنی اســت
وگــزاره هایــی کــه اعتبــار و حجیــت آن هــا مبتنی
بــر وحــی اســت ،قابــل بــه کار بســتن دــر علــوم
انســانی نیســت.
وی دــر پاســخ بــه ایــن اشــکال گفــت :این شــبهه
معنــای پوپــری علــم را مطلــق کردــه اســت .یعنی
اینکــه معرفــت علمــی ،معرفــت آزمــون پذیر باشــد
کــه روش مخصــوص بــه خــود را دــارد و آنچــه
آزمــون نشــده انــد را علــم نمــی داننــد.
وی ادامــه دــاد :اگــر معنــای علــم ایــن باشــد،
مســلمان بودــن هــم زیــر ســوال مــی رود چــون
کالم و اعتقادــات مــا معنــای دیگــری مــی یابــد.
وی افــزود :اگــر شــما بخواهیــد نــگاه قرآنی داشــته
باشــید از روش تجربــی هــم اســتفاده مــی کنیــد.
بایــد گفــت اینگونــه نیســت کــه فقــط و فقــط
گــزاره هــای آزمــون پذیــر ،علــم باشــد .اینکــه
گفتــه شــود گــزاره هــای آزمــون پذیــر علــم انــد،
خــود یــک اعتقــاد اســت و بــر اســاس یــک عقیده
شــکل گرفتــه لــذا خــود را نقــض مــی کنــد.
وی گفــت :هــر بحشــی از علــم بــا وحــی ،نقــل،
عقــل ،تجربــه و ...مشــخص مــی شــود کــه تعامل
هریــک از آنهــا بــا هــم بحــث هــای بعدــی را بــه
وجــود مــی آورد.
وی دــر بیــان اشــکال دیگــری دــر مــورد علــوم
انســانی اســامی گفــت :اشــکال دیگــر مــی گویــد
نظریــه پردــازان علــوم انســانی اســامی تصریــح
کردــه اند کــه مقصودشــان از تاکیــد بر تولیــد علم،
بهــره گیــری از آن دــر راســتای تحصیل اقتدــار در
ابعــاد ملــی و تمدنــی اســت (العلم ســلطان) بــه این
ترتیــب منتقدــان اشــکال مــی کننــد کــه دغدغــه
ایشــان کســب قدــرت اســت نــه شــناخت حقیقت.
پارســانیا دــر پاســخ بــه ایــن اشــکال گفــت :ایــن
اشــکال را کســی بیــان مــی کنــد کــه بــرای علــم
ذات قائــل اســت ماننــد پوزیتیویســت هــا .یکــی
پراگماتیســت نمــی توانــد ایــن چنیــن اشــکال
کنــد .فوکــو نیــز نمــی توانــد ایــن چنیــن اشــکال
کنــد چــرا کــه او قائــل بــه ایــن اســت کــه علــم
برســاخته اقتدــار اســت.
وی ادامــه دــاد :یــک موقــع فوکویــی بحــث مــی
کنیــم کــه هویــت علــم بــا سیاســت گــره خوردــه
اســت و علــم از ارزش تهــی شــده و ابــزاری اســت.
دــر جهــان مدــرن ،علم معنــای تجربــه پیدــا کرده،
عقالنیــت ابــزاری و معطــوف بــه هدــف بــه وجــود
آمدــه اســت .لــذا علــم وســیله تســلط شــیء بــه
عالــم مــی شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت :علــم و قدــرت هریک
مفهومــی وجودــی اســت .هــر چــه علــم قــوی تــر
شــود ،قدــرت هــم قــوی تــر مــی شــود .اســماء
و صفــات الهــی ذاتــ ًا عیــن هــم هســتند ولــی
مفهوم ـ ًا متفــاوت انــد.
وی دــر پایــان گفــت :علــم دــارای مراتبــی اســت.
حقیقــت علــم کــه علــم شــهودی اســت این اســت
کــه شــما بــا معقــول خــود متحــد مــی شــود.
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همایون همتی:

لوتر در کشور ما اغلب دستمایه سیاست بازی شده است

هشــتمین نشســت «آفــاق اندیشــه» دــر حســینیۀ ارشــاد دــر تاریــخ
یکشــنبه  ۹۶/۲/۱۰از ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸برگــزار شــد .در این نشســت
همایــون همتــی ،اســتاد دانشــگاه در رشــتۀ ادیــان و عرفــان تطبیقی
دربــارۀ افــکار و آراء مارتیــن لوتــر و مکتــب پروتستانتیســم و اصــاح
دینــی در مســیحیت ســخنرانی کردنــد و گفــت :ایــن روزها ســالگرد
پنجاهمیــن ســال تأســیس حســینیۀ ارشــاد اســت کــه آن را بــه همۀ
دســت اندــرکاران و مســئوالن ایــن مؤسســۀ فرهنگــی شــریف
تبریــک عــرض میکنــم و امیدــوارم دــر ارائــۀ خدمــات اســامی،
فرهنگــی ،و هنــری موفــق باشــند.
وی گفــت :بحــث دربــارۀ مارتین لوتــر هنوز هم بحث نســبت ًا تــازهای
اســت .مارتیــن لوتــر در کشــور ما اکثراً دســتمایۀ سیاسـتبازی شــده
و بعضــی روشــنفکران پنداشــتهاند میتواننــد ژســت لوتــری دــر برابر
روحانیــت بگیرنــد و ندــای مخالفــت ســردهند .برخــی روحانیــون
عزیــز هــم فکــر میکننــد لوتــر بــه کلــی ضــد دیــن بودــه اســت.
تفکــر لوتــر مجموعــهای اســت از نــکات مثبــت و خطاآمیــز و او را
بایــد دــر تمامتــش دیــد نــه بــه شــکل شــبح آســا و ناقص.
همتــی دــر ادامــه مختصــری از زندگینامــۀ لوتر را شــرح دــاد :لوتر در
شــهر آیزلِبِــن زادــه شــد .او تــا مقطــع کارشناســی ارشــد حقــوق (بــه
خواســت پدــرش هانــس) خواند و دکتــرای الهیــات گرفــت .او در این
ایــام ســکوالر بــود و علقــۀ دینــی نداشــت .او دــر زمــان پــاپ لئــوی
دهــم میزیســت .لوتــر دــر شــهرهای آیزلبــن ،ماگدبــورگ ،آگدنــاخ،
مانســفیلد (محــل تحصیــل) ،ارفــورت (تحصیــات دانشــگاهی) ،و
ویتنبــرگ (دــر پایان عمــر) زیســت و اســتاد دانشــگاه ویتنبرگ شــد.
همتــی تصریــح کــرد :روزی دــر خــارج از شــهر دــر راه مــی رفت که
صاعقــه ای جلویــش را گرفــت و بــه حالــت ســجده روی زمیــن
افتــاد و گفــتَ :ســنت «آن» (از القــاب حضــرت مریــم (س)) قــول
مــی دهــم کــه راهــب شــوم!  ســپس متحــول شــد و بــه راهبــان
آگوســتینی (فِرایــار) پیوســت و مشــغول ریاضــت و رهبانیــت بــه
عنــوان یــک «پِریســت» شــد .لوتــر نــه مــی خواســت مذهــب
جدیدــی بــه مســیحیت بیفزایــد نــه مــی خواســت انقــاب کنــد
نــه بــا کاتولیسیســم و واتیــکان دربیفتــد همــۀ اینهــا مــوج ســواری
و اتفاقــی بــود .او حتــی دــر آثــارش دــو واژۀ «رفــورم» (اصــاح) و

«پروتستانتیســم» را بــه کار نبردــه اســت.
متوجــه شــد بخشــی از بندهــای
وی افــزود :دــر زمــان ریاضــت لوتــر ّ
کتــاب مقدــس بــد فهمیدــه شــده اســت .او ســرانجام تزهــای ۹۵
گانــه خــود را دــر ایــن زمینه نوشــت و بر ســر دــر کلیســای ویتنبرگ
آویخــت و بعدـ ًا بــرای واتیــکان ارســال کــرد .لوتر دــر بندهــای پایانی
تزهــای ۹۵گانــۀ خــود ،اتوریتــه و معصومیــت ( )Infallibilityپاپ
را رد کــرد و گفــت پــاپ حق تفســیر کتــاب مقدــس و «»Dogma
یعنــی عقایــد مســیحی (کــه از حقــوق انحصــاری و ویــژۀ پــاپ
دــر مســیحیت اســت) را ندــارد و «بهشــت فروشــی» کلیســا و
اشــرافیگری کشیشــان را مذمــت کــرد و خواســتار پایــان دادــن به
آن شــد .لوتــر شــهرت و محبوبیــت یافــت و شــاهزادههای آلمــان
از او حمایــت کردنــد .چندیــن مناظــره بیــن او و کلیســا برگــزار
شــد .پــاپ دســتور بــه دســتگیری و قتــل او دــاد .نهایتـ ًا لوتــر بــا
کمــک دوســتان پرنفــوذش بــه قلعــۀ «وارتبــورگ» گریخــت ،بــا
شــاگردش کاتریــن فــون بــارا ازدــواج کــرد و کتــاب مقدــس را برای
اولیــن بار دــر قــرن  ۱۱میالدی بــه آلمانــی ترجمــه کــرد .او  ۵۴کتاب
دــارد .کتابهــای»( »Here I Standمــن اینجــا مــی ایســتم) دو
«کاتشیســم(آموزش نامــه)» بــود .لوتــر تنهــا بــرای کتــاب مقدــس
حجیــت قائــل بــود و مصلــوب شــدن عیســی را مهــم تریــن واقعه در
ّ
مســیحیت میدانســت.
همتــی اشــاره کــرد :جنبــش پروتستانتیســم ابتدــا بــر اعتــراض و
پروتســت شــاهزادگان بــه حکومــت مرکــزی اطــاق میشــد و
بعــد بــه حرکــت لوتــر تعلــق گرفــت .ســپس آموزههــای «عادــل
شــمردگی»« ،آمرزیدگــی»« ،گنــاه اولیــه»«  ،تعریــف ایمان بــه امید
و اعتمــاد» و «اصــل دــو شمشــیر» را توضیــح دادنــد .بددهنــی لوتر و
جوکهــای او دــر زبــان آلمانــی مشــهور اســت از خطاهــای بــزرگ او
مــی تــوان بــه توهیــن بــه قــرآن کریــم و پیامبــر گرامی اســام(ص)
دــر مقدمــۀ ترجمــه اش از کتــاب مقدــس اشــاره کــرد .پیامبــری کــه
تاریــخ بــه امانتدــاری ،پاکــی و صداقــت او گواهــی میدهــد و امــروزه
ایــن همــه پیــرو دــر سراســر جهــان دــارد .لوتــر پــس از تبانــی بــا
شــاهزادگان آلمانــی دســتور بــه کشــتار دهقانانی دــاد که بــه افزایش
مالیــات اعتــراض داشــتند.

گــــــزارش
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سارا شریعتی تشریح کرد؛

چرابایدعلومانسانیبخوانیم؟
ســارا شــریعتی دــر سلســله نشسـتهای «عصــر علــوم انســانی»
بــه همــت دبیرســتان تخصصــی علــوم انســانی شــرفالدین
برگــزار میشــود بــه پرســش «چــرا بایــد علــوم انســانی
بخوانیــم؟» پرداخــت  .
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر« ،چــرا بایــد علــوم انســانی
بخوانیــم؟»؛ ایــن ،عنــوان پرسشــی بــود کــه ســارا شــریعتی ،عضو
هیــات علمی دانشــگاه تهــران ،دوشــنبه ،یازدهــم اردیبهشــت ماه،
دــر پنجمیــن نشســت از سلســله نشســت هــای «عصــر علــوم
انســانی» بــه آن پاســخ گفــت.
شــریعتی دــر بدــو ســخن خــود روشــن کــرد وقتــی از «خواندــن
علــوم انســانی» حــرف مــی زنــد ،فراتــر از «تحصیــل رشــتههای
علــوم انســانی» را مدنظــر دــارد .منظــور شــریعتی از «خواندــن
علــوم انســانی»« ،مطالعــه و آگاهــی نســبت بــه دانــش انســانی و
اجتماعــی» بــود.
ســارا شــریعتی بــا ایــن مقدمــه ،پاســخ خــود را منــوط بــه تشــریح
دــو کارکرد شــناختی این علــوم از نظــر بوردیــو دانســت .وی که از
منظــر «طبــع» علــوم انســانی ســخن مــی گفــت« ،نقــد» را اولین
خصلــت ذاتــی علــوم انســانی خوانــد که به فــرد ایــن امــکان را می

دهــد تــا بــا فاصلهگیــری از مســئله و
موضــوع مــورد مطالعــه ،بــه ســنجش
آن چــه میــراث و تبــار اوســت بپردازد.
شــریعتی ایــن «فاصلــه انتقادــی» را
کــه منجــر بــه نقــد مــی شــود اولیــن
ابــزاری دانســت کــه فــرد از طریــق
خواندــن علــوم انســانی بــه آن مجهــز
مــی شــود.
از ســوی دیگــر ایــن ابــزار ،توهــم
همــه چیــز دانــی بــه وجــود م ـیآورد
کــه جــزء پیامدهــای خواســته یــا ناخواســتهی خواندــن علــوم
انســانی اســت؛ شــریعتی توضیــح دــاد کــه بوردیــو بــرای رفــع این
مســئله ،از دومیــن ابــزار یعنی «بازاندیشــی یــا بازتابندگی» ســخن
مــی گویــد.
از نظــر بوردیــو «بازاندیشــی ِ» ناشــی از خواندــن علوم انســانی ،این
آگاهــی را بــه فــرد میدهــد کــه خــود را دــر میــان عناصــری کــه
مــورد نقــد قــرار میدهــد ،ببینــد و از ایــن طریــق بــه ســنجش
خــود نیــز بپردــازد.

شــریعتی توضیــح دــاد «بازاندیشــی» بــه فــرد ایــن نگــرش را
میدهــد کــه او نیــز محصــول و تربیــت یافت ـه همــان زمین ـهای
اســت کــه مــورد نقد قــرار دادــه اســت .بوردیــو بــرای توضیــح این
بیــان ،از اصطــاح «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 نشس ـتهای «عصــر علــوم انســانی» بــه
همــت دبیرســتان تخصصــی علــوم انســانی شــرفالدین برگــزار
میشــود.

آیت اهلل میرباقری:

دامنه علم دینی اختصاص به علوم انسانی ندارد /تعامل وحی و علم
ســومین هفتــه از درسگفتارهــای مدرســه آفــاق بــا عنــوان بــرای فهــم و تفســیر قــرآن مــی  توانیــم از قــرآن بــه صــورت دینــی بــا معــارف بشــری همعــرض هســتند ،بلکــه بایــد
«طیفبندــی حــوزه دــر نســبت بــا علــوم انســانی »۲بــا همــت مســتقل از بقیــه دســتگاه  هــای معرفتــی بهــره ببریــم .یکــی معرفــت دینــی حــول معرفــت بشــری ســامان دهــی شــود.
مؤسســه آفــاق حکمــت و همــکاری دفتــر تبلیغــات اســامی با دیگــر از قائلیــن بــه نظریــه فهــم مســتقل از وحی ،شــهید صدر نظریهپردــاز علــم دینــی دــر تبییــن نظریــه اســتادش ســید
ســخنرانی آی ـتاهلل ســید محمدمهدــی میرباقــری بــا موضــوع اســت کــه روش علــوم تجربــی را مــورد دقــت قــرار مــی  دهــد منیرالدیــن حســینی گفــت :دــر تعامــل بیــن وحــی و علــوم باید
«تحــول دــر روش؛ راه تحــول در علوم انســانی» در پژوهشــگاه و صحــت گــزاره  هــای آن را بــر اســاس حســاب احتمــاالت گــزاره  هــای علمــی را مبتنــی بــر معــارف وحیانــی تحلیــل
کنیــم .علــم مبانـیای دــارد کــه دــر همــان علــم جــاری مــی  
مدلــل مــی  کنــد.
علــوم و فرهنــگ اســامی قــم برگــزار شــد.
آیـتاهلل میرباقــری دــر ابتدــا مهمتریــن محــور مــورد بحــث را براســاس ایــن ســه رویکــرد ،علــوم تجربــی یــا فلســفه و عرفان شــود و بــرای اصــاح علــم بایــد مبانــی را از دیــن بگیریــم و
پاســخ بــه ایــن ســؤال عنــوان کــرد کــه چــه نســبتی بایســته از وحــی جدــا هســتند و گاهــی چالــش در نتیجــه علــوم تجربی دــر حــوزه علــم ،جریــان بدهیــم تــا علــم دینــی تولیــد و گــزاره  
اســت میــان وحــی و قــوای فاهمــه ایجــاد شــود؟ وی متذکــر یــا فلســفه یــا عرفــان بــا وحــی پیدــا مــی  شــود .مثـ ً
ا مــا دــر هــا اصــاح شــود.
شــد نظریــات و رویکردهــای متعددــی دــر پاســخ به این ســؤال حکمــت متعالیــه نمــی توانیــم معــاد جســمانی را اثبــات کنیــم دــر مقابل ،برخــی معتقدنــد باید فلســفه اســامی زایش داشــته
وجــود دــارد کــه دــر هر کدــام بایــد فرآینــد فهــم و نســبت آن با امــا دــر متــون اســامی و وحــی ،معــاد جســمانی یــک مســئله باشــد تــا فلســفه  هــای مضــاف حاصــل شــود و ما بایــد آنهــا را
کامـ ً
ا قطعــی اســت کــه بــا ایــن توصیــف تعــارض بیــن عقــل دــر علــوم جــاری کنیــم تــا علــم دینــی بــه وجــود آیــد کــه خود
وحــی و نقــش وحــی دــر دــاوری صحــت آن تبییــن گردد.
وی افــزود :یکــی از نظریــات رایــج دــر ایــن زمینــه ایــن اســت و نقــل پیــش مــی  آیــد .اساسـ ًا وصــف تعــارض بــه ایــن دلیــل ایــن محــل اشــکال اســت! بلکــه مــا معتقدیــم نظــام مســائل
کــه دــر حــوزه فهــم ،مــی توانیــم بــه شــهودی مســتقل از وحی اســت کــه مــا نســبت علــوم عقلــی و وحــی را همعــرض مــی   هــم بایــد از دیــن گرفتــه شــود .مــا معتقدیــم اختیــار انســان
دــر کیفیــت فهــم او موثــر اســت؛ یعنــی فــرد مــی  توانــد یــک
برســیم کــه ممکــن اســت حــق و صدــق باشــد و مــی  توانیــم دانیــم؛ بــه همیــن دلیــل دــر پــی حــل تعــارض برمــی  آییم!
مبتنــی بــر آن ،دانــش نظــری بــا عنــوان عرفــان نظــری تولیــد عضــو مجلس خبــرگان رهبــری دــر ادامه به دــو رویکــرد دیگر جریــان را مؤمنانــه بفهمــد و می  توانــد همــان را ملحدانه بفهمد
کنیــم .یکــی دیگــر از نظریــات معتقــد اســت عقــل توانایــی اشــاره کردــه و گفــت :رویکــرد دیگــر دــر نســبت بیــن دیــن و و ایــن دــو فهــم کامـ ً
ا متفــاوت اســت .دــر ایــن نــگاه جهــت  
دــرک مســتقل را دــارد و می  تواند دســتگاه فلســفی ایجــاد کند علــوم معتقــد اســت تبایــن بیــن علــم و دیــن وجــود دــارد .دین گیــری و اخــاق فــرد و دــر واقع اختیــار فــرد ،در فهــم او دخیل
و از جهــان هســتی تحلیــل فلســفی ارائه دهــد و در ایــن تحلیل بــه چیــزی مــی  پردــازد کــه علــوم بــه آن نمــی  پردــازد و دین اســت و حــال اینکه مــا مقابل ایــن نــگاه را در منطق ارســطویی
کــه ممکــن اســت مطابــق بــا واقــع باشــد ،نیــازی بــه وحــی زبــان خاصــی دــارد کــه بــا زبــان علــم و فلســفه متفاوت اســت .مــی  بینیــم .حتی دــر علــم اصول هــم مــا پــای اختیار را وســط
ندــارد .نظریــه دیگــر ایــن اســت کــه دــر حــوزه دانــش تجربی درواقــع ،دــر ایــن رویکــرد دیــن یــک حــوزه حداقلــی را دــر بــر نمــی  کشــیم .البتــه اینجــا منظور اطــاق دــر اختیار نیســت که
هــم مــی  توانیــم مســتقل از وحــی بــه گزارههایــی دســت مــی  گیــرد کــه زبان خــاص و اغــراض خــاص خــود را دــارد .در بــه انــکار واقعیــت بیانجامــد .یک پایــگاه تفاهــم عمومــی وجود
دــارد کــه همــه انســان هــا دــر آن فاعــل تبعــی هســتند .از آغاز
ایــن نــگاه بــه دنبــال دــاوری علم دــر مــورد دین نیســتیم!
یابیــم کــه صحــت آنهــا متوقــف بــر وحــی نیســت.
میرباقــری ادامــه دــاد :بــر اســاس این ســه نظریــه بیــن معرفت   رویکــرد دیگــر دــر نســبت دیــن و علــوم ایــن اســت کــه اصـ ً
ا تــا مرحلــه  ای از فهــم ،مــا فاعــل تبعــی و تابــع یــک سلســله
هــای مختلف نســبت تباین وجــود دارد .فلســفه ،عرفــان و وحی نبایــد نســبت بیــن وحــی و علــوم بشــری را بســنجیم و بایــد مشــیت  هــای الهــی هســتیم کــه بــر مــا حاکــم هســتند .ولــی
هــر کدــام راه مســتقلی هســتند و نمــی تــوان دــر تفســیر یکــی معرفتمــان نســبت بــه وحــی با ســایر معــارف ســنجیده شــود .از یــک مرحلــه بــه بعــد ،اختیــار اثرگذارتــر مــی  شــود و هرچــه
از دیگــری کمــک گرفــت .هــر کدــام راه ســنجش صحــت بــه عبارتــی ،علــوم نقلــی ،معرفــت  هــای بشــری نســبت بــه مســئله پیچیدــه  تــر مــی  شــود اختیــار جدــی  تــر اســت؛ حتــی
خــود را دــارد کــه از قائلیــن بــه ایــن نظریــه مــی  توانیــم بــه وحــی هســتند و نظریــه قبــض و بســط تئوریــک شــریعت گاهــی اختیــار در ادــراکات حســی مــا دخیل اســت .دــر فهم ما
عالمــه طباطبایــی اشــاره کنیــم .مث ـ ً
ا عالمــه معتقــد اســت مدعــی همیــن رویکــرد اســت .دــر ایــن رویکــرد معرفــت  های مجموعــه  ای از عوامــل حضــور دارنــد کــه حــس مــا جدــای از
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عقــل و حــاالت روحــی مــا نیســت.
آی ـتاهلل میرباقــری دــر ادامــه اضافــه کــرد :انســان جهــان را
دــر چارچــوب یــک نظــام اختیــار میفهمــد و محوریتریــن
انتخــاب و اختیــار انســان ،انتخــاب جهتگیــری نســبت بــه
موضــوع پرســتش اســت .ایــن انتخــاب دــر فراینــد فهــم حضور
پیدــا میکنــد .اختیــار انســان دــر دــرون یــک نظــام اختیــار
اجتماعــی عمــل میکنــد و دــر یــک مســیر اختیــار تاریخــی؛
یعنــی بعضــی فهمهــا مربــوط بــه مرحلــه تاریخــی خاصــی از
حیــات اجتماعــی بشــر هســتند.
اختیــار انســان دــر مراتــب مختلــف فهــم میتوانــد متولــی بــه
وحــی باشــد یــا نباشــد .بنابرایــن ،دــر همــه عرصههــای فهــم
میتوانــد متولــی بــه دیــن عمــل کنــد یــا نکنــد .اگــر عملکــرد
معرفتــی انســان دینــی شــود ،فهــم او نیــز دینــی میشــود .ایــن
فهــم ممکــن اســت دــر حــوزه علــوم نظــری یــا علــوم تجربــی
باشــد.
وی افــزود :فهمهــای انســان بریدــه از یکدیگــر نیســتند و یــک
نظــام معرفتــی مرتبــط بــا هــم شــکل میدهنــد .بعضــی اوقات
تــا ارادههــای اجتماعــی نباشــند ،فهــم حاصــل نمیشــود.
عقالنیــت تاریخــی و اجتماعــی بشــر هــم یــا مســتقل از وحــی
شــکل میگیــرد یــا نــه .بــرای دســتیابی بــه علــوم دینــی
بایــد ابــزاری را درســت کنیــم کــه امــکان تولــی بــه دیــن را
دــر قــوای فعالــه فاهمــه انســان ،اعــم از فهــم روحــی ،عقلــی و
حســی و اعــم از فهــم فردــی و اجتماعــی ،فراهــم کنــد .موضوع
اصلــی علــم دینــی ایــن اســت کــه بــا چــه روشــی میتــوان
عقالنیــت اجتماعــی را تســلیم بــه وحــی کرد؟چگونه ایمــان در
ســطوح   مختلــف فهــم اجتماعــی جــاری میشــود؟
دــر این رویکــرد بــرای ادــارک صحت مســتقل از وحــی قائل
نیســتیم .همانطــور کــه فهــم بایــد نســبتی بــا واقــع پیدــا
کنــد ،بایــد نســبتی هــم بــا پرســتش خداونــد برقــرار کنــد.
فهــم بایــد نســبتی نیــز بــا کارآمدــی پیدــا کنــد .بنابرایــن،
معیــار صحــت دــر فهــم ،حتــی دــر علــوم تجربــی ،هــم بــه
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کارآمدــی دــر جهــت قــرب و هــم تناســب بــا واقــع و هــم بــه
تبعیــت از وحــی برمیگردــد .اگــر انســان دــر مســیر اختیــار
خــود بــرای تولیــد دانــش ،از وحــی تبعیــت نکــرد ،حاصــل
دانــش او صحیــح نیســت ،کمااینکــه اگــر نســبتی بــا واقــع
و یــا کارآمدــی نداشــت صحیــح نیســت و حجیــت ندــارد.
بــر اســاس ایــن دســتگاه ،منطــق حجیــت و نــه اکتشــاف،
اصلیتریــن منطــق میشــود .اصلیتریــن ســؤالی کــه
پیــش روی فهــم قــرار میگیــرد ایــن اســت کــه مــن
چگونــه جهــان را بفهمــم کــه ایــن فهــم دــر مقــام پرســتش
خداونــد حجــت باشــد .البتــه ممکــن اســت قاعدهمندــی
دــر تبعیــت از وحــی دــر حــوزه علــوم عقلــی بــا علــوم نقلــی
متفــاوت باشــد کــه اشــکالی ندــارد.
رییــس فرهنگســتان علــوم اســامی ادامه دــاد :اگر شــما دنبال
اکتشــاف هســتید ،منطقــی کــه شــما را بــه اکتشــاف واقــع
میرســاند ،فقــط عهدهدــار اکتشــاف واقــع اســت ،امــا اگــر
شــما دنبــال تبعیــت از خداونــد دــر فهــم هســتید ،روش شــما
بایــد بهگون ـهای باشــد کــه فهــم مؤمنانــه را ممکــن کنــد .دــر
ایــن روش ،حــس و عقــل تعطیــل نمیشــود .همــه علــوم نیــز
نقلــی نمیشــود ،بلکــه رفتــار حســی و عقلــی دــر فهــم جهــان،
بــه گونــهای کــه تبعیــت از دیــن واقــع شــود ،قاعدهمنــد
میشــود .نمیخواهیــم علــوم تجربــی را توقیفــی کنیــم ،بلکــه
میخواهیــم بــه حجــت برســانیم .مث ـ ً
ا نمیخواهیــم بگوییــم
اگــر انبیــا فقــط از مرکبهایــی اســتفاده میکردنــد ،مــا هــم
بایــد از همــان مرکبهــا اســتفاده کنیــم.
وی ادامــه دــاد :همــه مســئلة علــم دینــی ،تبعیــت عقالنیــت از
وحــی اســت .منتهــا بعضیهــا ایــن را دــر حــوزه محدــود علــوم
انســانی درنظــر میگیرنــد و راه آن را ایــن میداننــد کــه
گزارههــا تعارضــی بــا گزارههــای دینــی نداشــته باشــد و مبانــی
آن متنافــی بــا مبانــی دینــی نباشــد و یــا مســئله علــم از دیــن
اســتنباط شــود .ولــی نظــر مــا این اســت کــه دامنــه علــم دینی
گســتردهتر اســت ،اختصــاص بــه علــوم انســانی ندــارد و علــوم

تجربــی و حتــی علــوم عقلــی و علــوم شــهودی را دربرمیگیرد.
ســپس اینهــا بایــد بــا هــم هماهنــگ شــوند .وقتــی میخواهیم
بــرای جامعــه اســامی برنامهریــزی کنیــم ،ورودیهــای آن
بایــد هماهنــگ باشــند .بنابرایــن ،نیــاز بــه منظومــه و روشــی
داریــد کــه امــکان فهــم منســجم و هماهنــگ دــر حــوزه علوم
اســتنباطی و علــوم تجربــی و دــر حــوزه برنامهریــزی بــه شــما
بدهــد.
آی ـتاهلل میرباقــری بــا اشــاره بــه اینکــه دــر ایــن نــگاه تلقــی
از دیــن هــم عــوض میشــود ،افــزود :دیــن دــر اینجــا صرف ـ ًا
سلســلهای از گزارههــا نیســت کــه در نســبت بیــن علــم و دین،
نســبت بیــن گزارههــا بیــان شــود .نــه علــم یک سلســله گــزاره
اســت و نــه دیــن .علــم عملکــرد اختیار انســان دــر تولیــد دانش
اســت .دیــن هــم جریــان الوهیــت حضــرت حــق اســت و دــر
یــک مرتب ـهای جریــان والیــت خداونــد متعــال اســت.
رییــس فرهنگســتان علــوم اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه دــر
جریــان تولیــد علــم دینــی ،هــم فرهنــگ وجــود دــارد و هــم
فلســفه و هــم قواعــد زیرســاختی کــه قواعــد خــاص روشــی
اســت ،ادامــه دــاد :بــر اســاس ایــن نــگاه ،اگــر کســی قائــل بــه
نســبیت دــر علم شــد ،بــه ایــن معنا کــه درجــات علمکــرد اراده
انســان دــر فهــم او از جهــان تأثیــر میگــذارد ،دــر عیــن حــال
قائــل بــه یک سلســله قواعــد ثابــت دــر عالم اســت که بایــد آن
را فهمیــد .یــک سلســله قوانیــن هســت کــه اصـ ً
ا ارادــه مــا در
آن دخیــل نیســت و تابــع ارادههــای دیگــری ایجاد میشــوند و
تحــت تســخیر مــا قــرار نمیگیرنــد .ولــی یکسلســله قوانیــن
هســت کــه ظهــور ارادــه اجتماعــی یــا فردــی انســان اســت.
اینکــه گفتــه میشــود فهــم ،تابــع اختیــار ماســت ،بــه ایــن
معنــا نیســت کــه عالــم قانونمنــد نیســت و مــا تابــع اختیــار خود
هرطــور بخواهیــم بــرای عالــم قانــون فــرض میکنیــم .قواعــد
واقعیانــد ،ولــی تفســیرها از آن متفــاوت اســت .اختیــارات
متفــاوت کــه تابــع درجــات متفــاوت ایمــان و کفــر انســان
هســتند ،جهــان را متفــاوت میفهمنــد  .
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رضا داوری اردکانی:

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

محمدبحرینی

نشســت گفتگــو پیرامــون رســاله «فلســفه چیســت؟» هایدگــر
صبــح روز ســه شــنبه  ۱۲اردیبهشــت در دانشــکده ادبیــات و علوم
انســانی دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد .دــر ایــن نشســت کــه به
همــت مرکــز ســپهر اندیشــه جهــاد دانشــگاهی و انجمــن علمی -
دانشــجویی فلســفه دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد ،اســاتید گروه
فلســفه دانشــگاه تهــران بــه ســخنرانی پرداختند.
دــر ابتدــای نشســت محمدرضــا بهشــتی بــا اشــاره بــه این کــه هر
پرسشــی پرســش حقیقــی نیســت عنــوان کــرد :ســرآغاز فلســفه
حیــرت اســت .ممکــن اســت بگوییــد ســرآغاز هــر پرسشــی
حیــرت اســت .اما پرســش حقیقــی متأثــر از حیــرت حقیقی اســت.
حیــرت ،ســرآغاز و آرخــه بــرای فلســفه محســوب مــی شــود.
آرخــه دــر زبــان یونانــی بــه معنــای آغــاز کردــن اســت .دــر درجه
اول ســرآغاز زمانــی و ســپس ســرآغاز مکانــی .امــا ایــن ســرآغاز
بــا ادامــه مســیر ارتبــاط دــارد و باعــث می شــود ایــن چیــز همانی
باشــد کــه هســت .بنابرایــن آرخــه تنهــا ســرآغاز نیســت بلکــه
اصــل حاکــم بــر شــیء نیــز هســت .ایــن تحلیــل هایدگــر از نظــر
اتیمولوژیســت هــا نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .آرخــه ،آن
بــه آن مــازم بــا فلســفه اســت و فلســفه تــا زمانــی کــه فلســفه
اســت ایــن آرخــه را بــا خــود همــراه دــارد.
وی افــزود :دــر عصــر جدیــد دیگــر ســرآغاز ،حیــرت نیســت بلکــه
شــک اســت و انتهایــش رســیدن بــه یقیــن از طــرف فــرد ســؤال
کنندــه اســت و ایــن خیلــی بــا رویکردــی کــه حیــرت را اصــل می
دانــد متفــاوت اســت.
دــر ادامــه حســین غفــاری بــا اشــاره بــه نشــاط آفریــن بودــن
پرســش ،حیــرت و تفکر فلســفی اظهــار داشــت :حیرت بــه معنای
ســرگرمی نیســت بلکــه بــه معنــای داشــتن دیدــی فراتــر از دیــد
معمولــی و بــی تفــاوت بــه مســائل اســت.
وی افــزود :دــر ذات علــم حیــرت وجــود ندــارد .مث ـ ً
ا وقتــی بــه
کشــف قوانیــن طبیعــی و فیزیکــی مــی پردازیــم حیــرت دــر آن
وجــود ندــارد .ماهیــت حیــرت ،عقلــی اســت و نــه حســی .زمانــی
اســت کــه مــا مــی خواهیــم بدانیــم ورای محسوســات چــه
چیزهایــی وجــود دــارد .حــال اگــر از ایــن مرحلــه فراتــر رویــم و
شــهودی بــرای مــا حاصــل شــود آن وقــت دیگــر ایــن حیــرت
بســیار بیشــتر خواهــد شــد.

غفــاری بــا اشــاره بــه ایــن کــه فلســفه حکــم زادــگاه و خواســتگاه
بــرای علــوم انســانی را دــارد افــزود :نبایــد نــام ادبیــات و علــوم
انســانی بــرای ایــن دانشــکده انتخــاب مــی شــد .چــون ارتباطــی
میــان ایــن هــا نیســت .بلکــه بایــد نــام فلســفه و علــوم انســانی را
قــرار دهیــم .ارتبــاط تنگاتنــگ و مهمــی میــان فلســفه بــا ســایر
علــوم انســانی اســت کــه بایــد بیــش از پیــش بــه آن توجــه کنیم.
امــا متأســفانه دیدــه نمــی شــود کــه از ســایر علــوم انســانی بــه
فلســفه رجــوع شــود و بــا ایــن رشــته کــه ســرآغاز ســایر علــوم
انســانی اســت فعالیــت هــای مشــترک صــورت گیــرد.
وی دــر ادامه بــا پرداختــن به رســاله هایدگر عنــوان کــرد :هایدگر
معتقــد اســت تعریــف فلســفه بــا فلســفه ممکــن نیســت .مثــل
تعریــف عقــل بــا عقــل .همــه ایــن هــا دــور اســت .هایدگــر معتقد
اســت فلســفه یــک رویکــرد وجودــی دــر انســان اســت .نبایــد
دنبــال تعریــف مفهومــی بــرای آن باشــیم .هایدگــر مــی گویــد
بــه جــای آن کــه بگوییــم فلســفه چیســت بهتــر اســت بگوییــم
فیلســوف کیســت.
غفــاری دــر ادامــه افــزود :ممکــن اســت کشــورهای گوناگــون
جهــان ،فلســفه مخصــوص بــه خــود را داشــته باشــند امــا آن
فلســفه ای کــه دــر حال حاضــر وجود دــارد و آثــارش موجود اســت
یونانــی اســت .امــا ایــن کــه بگوییــم فلســفه ذاتـ ًا مختــص یونــان
اســت غلــط اســت .مــن بــه هایدگــر ارادت دــارم امــا به نظــرم می
رســد کــه ایــن حــرف او مقدــاری نژادپرســتانه اســت .مث ً
ال فلســفه
دــر اســام یــک خواســتگاه بیرونی دــارد که یونانی اســت .فلســفه
یونــان دــر رشــد فلســفه دــر عالــم اســام تأثیــر داشــته اســت .اما
فلســفه اســامی یــک خواســتگاه درونــی بســیار ویــژه هم داشــته
اســت .مثـ ً
ا دــر قــرآن تأکیــد 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 حقیقت بر شــما روشــن
شــود .هایدگــر مــی گویــد ایــن کــه موجــود کــه دــر ســاحت
وجــود جمــع شــده اســت بــرای یونانیــان بیــش از همــه حیــرت
ایجــاد کردــه اســت .امــا آیــا آن جایــی کــه قــرآن مــی گویــد :آیــا
ایــن بــرای شــما کافــی نیســت کــه خداونــد بــر هــر چیــزی آگاه
اســت ،دــر ایــن جا مــا شــاهد حیــرت نیســتیم؟ بنابرایــن ایــن نگاه

نژادپرســتانه و انحصارگرایانــه هایدگــر صحیــح نیســت.
دــر ادامــه نشســت حمیــد طالــب زادــه گفــت :پرســش از ماهیــت
اشــیاء از یونــان آغــاز شــده اســت کــه ایــن نــوع پرســش مربــوط
بــه مفهــوم لوگــوس یونانــی اســت .همیــن موجــب شــده اســت
کــه علــم همــه چیــز را بــه مفهــوم تقســیم مــی کنــد .هایدگــر
فلســفه را مبتنــی بــر اپیســتمه مــی دانــد کــه ایــن بــه معنــای
دوســت دــاری دانش اســت.
دــر انتهــای جلســه رضــا دــاوری اردکانــی بــا تأییــد گفتــه غفاری
دــر ارتبــاط فلســفه بــا علــوم انســانی عنــوان کــرد :بایــد بــه ایــن
مســئله توجــه شــود .وی افــزود :ایــن رســاله هایدگــر را مــن از
زبــان فرانســه ترجمــه کردــه ام .چــون آلمانــی بلــد نبودــم و خیلی
بــه ترجمــه دقیــق بعضــی لغــات توجــه نکردــه ام .ایــن را از ایــن
جهــت مــی گویــم چــون بعضــی هــا ایرادــات ترجمــه ای بــه ایــن
نوشــته مــن مــی گیرنــد کــه مثـ ً
ا فــان لغــت را بهتــر بــود ایــن
طــور ترجمــه نمــی کردــی و . ...
وی دــر ادامــه گفــت :ایــن کــه فلســفه بــا لــذات یونانــی اســت
اهــل مکتــب تفکیــک را خوشــحال مــی کنــد .البتــه تفکــر بــا
فلســفه فــرق دــارد .همچنین فیلســوفان دــر بخش هــای مختلف
عمرشــان دیدــگاه هــای متفــاوت دارنــد .مــا هــگل یــک و هــگل
دــو داریــم .حتــی ابــن ســینای یــک و ابــن ســینای دــو داریــم و
همچنیــن دربــاره ســایر فیلســوفان .هایدگر این کتــاب را دــر اواخر
عمــرش نوشــته و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت.
وی افــزود :هایدگــر بــه  ۴نــوع تفکر قائــل اســت و فلســفه را یکی
از ایــن  ۴نــوع مــی دانــد کــه آن را مهــم تریــن نــوع تفکــر مــی
دانــد .اروپــا بــا فلســفه ســاخته شــده اســت .اگــر فلســفه پایــان
بپذیــرد اروپــا پایــان پذیرفتــه اســت .اولیــن نوع تفکر ،شــعر اســت.
شــعر قبــل از فلســفه و یونــان بودــه اســت .پــس تفکــر مختــص
یونانیــان نیســت .دومیــن نــوع تفکــر ،تفکــر دینــی اســت کــه
مربــوط بــه انبیــاء و اولیــاء اســت .کتــاب آســمانی عیــن تفکــر
اســت .هایدگــر کمتــر راجــع بــه ایــن نــوع تفکــر صحبــت مــی
کنــد .نــوع ســوم فلســفه اســت و نــوع آخــر ،حکمــت و سیاســت
اســت .سیاســت بــه معنــی حکمــت آمیــز آن .بنابرایــن فلســفه
نحــوه ای از تفکــر اســت کــه اروپــا بــر اســاس آن ســاخته شــده
اســت ،نــه همــه تفکــر   .
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رکن الدین افتخاری:

نهادهای علمی درایران توانایی الزم برای مدیریت علمی را ندارند
نشسـت اول از سلسـله نشسـت های گروه مطالعات راهبردی مرکز
علـم و فناوری فرهنگسـتان علـوم با عنـوان توصیف وضـع موجود
نظـام دانایی دـر ایران برگزار شـد .دـر این نشسـت غالمرضا رکن
الدیـن افتخاری عضو هیـات علمی دانشـگاه تربیت مدـرس اظهار
داشـت :نظر به اینکـه از علم بـه عنوان یـک واقعیت ،پدیدـه ،نظام
چنـد جنبـه و پیچیدـه و نیـاز شـهروندی و توسـعه ای و حقوقـی با
هدف شـناخت ،بازیابی و بازتولید بهزیسـتی انسـانی و فضایی برای
دسـتیابی به یک زندگـی شـرافتمندانه و از اثرگـذاری فعالیت های
آن دـر محیط جهانـی و در مقیاس جهانـی یا تغییر شـکل رفتارها،
یاد می شـود .ضرورت درک و شـناخت این واقعیـت ،پدیده ،با تلقی
کردـن آن بـه مثابـه یـک کل و یک نظـام ،توجـه به برنامـه ریزی
و مدیریـت راهبردـی آمایشـی آن ،بیـش از پیش می طلبـد .در این
چارچوب ،شـکل گیـری علم ،به عنـوان حق دیگر از حقوق انسـانی
از جنبـه هـای اکولوژیکـی ،اقتصادـی و اجتماعـی ،نیاز بـه واکاوی
مسـتمر دـارد .به سـخن دیگر ،پیـام روشـن تغییر شـکل رفتارهای
انسـانی ،سـازمان و سـرزمینی از طریـق تقویـت علـم و ضـرورت
واکاوی شـیوه هـای برنامه ریـزی و مدیریـت آموزشـی و تحقیق و
فـن آوری ،بـه عنـوان مصدر نوعی شـیوه زندگـی در جهـان امروز
بیـش از پیش احسـاس می شـود.
وی افـزود  :بدیـن سـان کـه نقـش برنامـه ریـزی و مدیریـت علم
(آمـوزش و پژوهـش و فنـاوری) را دـر جریـان توسـعه ملـی ،نمـی
تـوان نادیده گرفت چـرا که آن ابزاری اسـت جهـت افزایش نیروی
خالق؛ ابزاری اسـت جهت نشـر و انتشـار علـم؛ راهی اسـت جهت
انتقـال ارزش های اجتماعی؛ وسـیله ای اسـت برای توسـعه مهارت
هـا؛ راهی بـرای مراقبت و نگهدـاری از منابع و سـرمایه ها؛ وسـیله
ای اسـت برای نشـان دادـن چگونگی مصـرف؛ و سـرانجام مصدر
نوعـی شـیوه زندگی در جهـان امروز اسـت.
افتخـاری گفـت :بـا ایـن توصیـف ،می تـوان گفـت کـه نهادهای

موجود علمی در ایران براسـاس رسـالت های فعلـی از توانایی الزم
بـرای معماری مدیریت علمـی و اجرا و تحقق آن برخوردار نیسـتند.
بدیـن معنی کـه ایـن نهادها از چهار آسـیب انسـانی (اندیشـه توجه
بـه سـرمایه هـای فکـری و مردـم) ،فرآیندـی ،سـاختاری و نهادی
رنـج مـی برند.
وی یادـآور شـد :بدیـن ترتیب پرسـش پیش رو دـر این ارتبـاط این
اسـت که برنامـه ریـزی و مدیریت علـم در ایـران با چـه چالش ها
و آسـیب و مسـائل راهبردی روبرو اسـت؟ و چه ویژگـی هایی دارد؟
بـرای پاسـخ بـه سـوال راهبردـی از روش اسـنادی و شـیوه تحلیل
محتـوی اسـتفاده شـد ،نتایج نشـان مـی دهد کـه برنامـه ریزی و
مدیریـت علـم دـر ایـران از شـکاف دـر برنامـه ریـزی و مدیریـت
یکپارچـه علـم و وجـود تداخـل و تقابـل واحدهـای تصمیـم گیری
موثـر بر آن ،رویکرد بخشـی و کـم توجهی به اقدامات بین بخشـی
دـر چارچوب اسـناد یـک پارچه توسـعه علمی در سـطح دانشـگاه
ها ،کاسـتی دـر سـاز و کارهـای مناسـب اجرایـی و رویـه ای برای
هماهنگـی فعالیت های توسـعه ای علمی در سـطوح ملی و منطقه
ای ،نبـود مشـارکت اثربخـش و فراگیر ذینفعـان ،حمایـت ناکافی و
سـازمان یافته از ایجاد و توسـعه تشکلها و سـازمان های مردم نهاد
علمـی ،کم توجهی بـه ظرفیت هـای مناسـب اجرایی بـرای ایفای
نقـش موثر مدیریت های منطقه ای دانشـگاهی ،نبود معیار 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 تخصیـص منابع بـه علـل مختلف از
جملـه زبـان آوری برخـی دانشـگاه هـا ،اسـتمرار سیاسـت اهدـا
(عرضـه ،دـر سایسـت گـذاری و برنامـه ریـزی و گسـترش بـی
قـواره حـوزه عمـل دانشـگاه هـا ،نبـود اندیشـه و مبانـی ظـری
روشـن ،مدـون ،یکپارچه و راهبردی از توسـعه علمی و همسـویی
آن با سـند چشـم انداز توسـعه ملـی در سـطوح متفـاوت و تصمیم

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 میـان نیـاز مردـم و بـا برنامـه های علمـی رنج
مـی بـرد .برای بـرون رفـت از ایـن چالـش ها بـه برنامـه ریزی
و مدیریـت بازآفرینـی توسـعه علمـی نیـاز اسـت تـا در راسـتای
آن دولـت و نهادهـای علمـی ،تغییـرات اساسـی دـر نظـام های
اقتصادـی ،اجتماعـی -سیاسـی ،کالبدی و نهـاد -مدیریتـی علم را
دـر قالب یک راهبـرد کانونی تعقیب نماینـد تا کارایی و اثربخشـی،
قدرت تطابق ،نوسـازی ،بازسـازی و نـوآوری و کارآفرینـی توأم با
عدالـت و پایدـاری را افزایـش دهـد.

حجت االسالم مرتضی جوادی آملی:

عقالنیتمدرنوفاداربهدیننیست/عقالنیتوحیانییکشیوهمعرفتیاست

اولیــن پیــش نشســت کنگــره بیــن المللــی توســعه و تعالــی علــوم
بــر پایــه عقالنیــت وحیانــی (بــا تاکیــد بــر اندیشــه هــای عالمــه
جوادــی آملــی) و بــا موضــوع توســعه و تعالــی علــم سیاســت و
اخــاق دــر پژوهشــگاه فرهنــگ و علــوم اســامی قــم برگــزار
شــد .دــر ایــن نشســت حجــت االســام و المســلمین مرتضــی
جوادــی آملــی ،رئیــس بنیــاد بیــن المللــی علــوم وحیانــی اســرا بــه
ســخنرانی پرداخــت.
حجــت االســام جوادــی آملــی بــا اشــاره بــه اینکــه عقالنیــت
وحیانــی یــک شــیوه معرفتــی اســت ،گفــت :عقالنیــت وحیانــی نه
نقـص هــای عقالنیــت ســنتی را دــارد و نه نقــص هــای عقالنیت
مدــرن را .دــر عقالنیــت ســنتی ،نقــل تنهــا منبــع معرفتــی اســت.
دــر ایــن عقالنیــت ،نقــل را مرادــف بــا وحــی مــی گیرنــد و ظواهر
کتــاب و ســنت را وحــی مــی داننــد .آنهــا معتقدنــد دیــن همیــن
اســت کــه دــر روایــات جمــع شــده اســت .دــر ایــن رویکــرد عقل
موجودــی برخوردــار از نقــل اســت .عقــل صرفــا مفتــاح اســت ،نــه
مصبــاح و نــه میــزان.
وی افــزود :عقالنیــت مدــرن کــه نــام روشــنفکری دینــی بــر خود
گذاشــته ،وفادــار بــه دیــن نیســت و فقــط آن را بــه یدــک مــی
کشــد .دــر ایــن رویکــرد دیــن جایــگاه اساســی ندــارد و دیــن را در
ســایه عقالنیــت مردــن خوانش مــی کننــد .در ایــن رویکــرد عقل
میــزان دیــن معرفــی مــی شــود و دیــن بایــد خــود را بــا عقالنیــت
مدــرن منطبــق کنــد.
رئیــس بنیــاد بیــن المللــی علــوم وحیانی اســرا دــر ادامــه با اشــاره

بــه ویژگــی هــای عقالنیــت وحیانــی ،ادامــه دــاد :اما دــر عقالنیت
وحیانــی یــک منبــع داریــم بــه نــام وحــی کــه منبــع هســتی دین
اســت .خداوند ارادــه تشــریعی اش را دــر وحی متجلی کرده اســت
و دــر آن هرآنچــه بشــر برای ســعادت دنیــا و آخــرت بدــان نیازمند
اســت وجــود دارد.
وی افـزود :نبایـد میان وحـی و نقل خلط شـود .آن مقدـاری از دین
که در کتاب و سـنت آمده نقل اسـت .یک منبع هسـتی دین داریم
که وحی اسـت .نقل منبع نیسـت ،دلیل و راهنماسـت .نقـل می آید
تـا وحی را بـکاود و از آن اسـتفاده کنـد ،همان طور کـه عقل چنین
کاری مـی کند .عقل و نقل سـراج انـد و وحی صـراط .و نقل و عقل
بـا هماهنگی یکدیگر مـی روند تا حقیقـت دین 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 مقیــد اســت و در کســوت علــم حصولــی اســت .بنابراین
نبایــد تعبــد بــه ایــن نقــل بــه عنــوان منبــع نهایــی دیــن داشــته
باشــیم .بلکــه ایــن نقــل را بایــد بــا راهکارهایــی منقــح کنیــم.
ضمــن اینکــه هرکدــام از ایــن عقــل و نقــل دــر دــرون خــود یک
میزانــی دارنــد کــه میــزان صدــق و کــذب دــر داخــل خــود آنهــا
مشــخص مــی شــود .دــر بیــرون هــم معیارهایــی بــرای حــق و
باطــل و صدــق و کــذب اینهــا دیدــه شــده اســت.
وی دــر پایــان افــزود :تکملــه بحــث مــن ایــن اســت کــه مجــاری
ادراکــی را به ســه دســته تقســیم مــی کننــد :نقــل ،عقل و شــهود.
ایــن هــر ســه نقــش کشــف دارنــد .نــه نقــل منبع اســت ،نــه عقل
و نــه شــهود .هــر ســه اینهــا حقیقــت غیبــی و وحــی را دنبــال می
کننــد  .اینهــا راه هســتند ،هــر ســه مــی رونــد کــه یــک حقیقــت را
پیدــا کننــد .ایــن هــا ســه مســیرند بــرای دیدــن یــک حقیقــت.
مکشــوف دیــن اســت .آن کســی کــه مــی خواهــد عقــل را منبــع
دیــن بنامــد ،از دیــن چیــزی باقــی نمــی گــذارد .ایــن بــه محــاق
بردــن دیــن اســت .تــا بیــن منبــع و دلیــل فــرق نگذاریــم ،فــرق
بیــن نقــل و وحــی را نخواهیــم فهمید.عقالنیــت وحیانــی بــا تمــام
قــوا مــی آیــد .همــه ظرفیــت هــای عقــل را بــه میدــان مــی آورد.
عقــل تجربــی ،نیمــه تجربــی ،عرفــی ،تجریدــی ،نــاب را بــه
میدــان مــی آورد .عقالنیــت وحیانــی همــه نقــل و همــه کشــف را
بــه عرصــه مــی آورد و همــه را کنــار هــم مــی گــذارد تــا حقیقــت
را بفهمــد.
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درس اخالق آیت اهلل رشاد؛

تفکر؛رمزبصیرتاست/شاهکاراجتهادیشهیدمطهری
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
زی طلبگــی اختصــاص دهیــم .دــر رونــد تکاملــی یــک طالب
ّ
بــه یــک عالــم ایــن عناصــر الزم و ضــروری اســت .مبنایــی
کــه عــرض شــد ایــن بــود کــه طلبگــی خــود یــک ســلوک
اســت .طلبگــی ،دانشــجویی نیســت کــه بگوییــم وارد محیطی
مــی شــویم و تعدادــی از واحدهــای آموزشــی را اخــذ مــی
کنیــم؛ امتحــان مــی دهیــم و مدــرک مــی گیریــم؛ آنــگاه
وظیفــه خــود را انجــام دادــه ایــم! بلکه دــر نظــام حــوزه و روند
طلبگــی ،عناصــر دیگــری مقدــم بــر عنصــر آمــوزش و علــم
هســتند .بــه طــرزی کــه اگــر آن عناصــر محقــق نشــود یــا
علــم حاصــل نمــی شــود و یــا دــر صــورت حصــول مــی توانــد
زیــان بــار باشــد.
آفات سیر و سلوک
درســت مثــل ســیر و ســلوکی کــه افــراد دــر حــوزه عرفــان
طــی مــی کننــد کــه اگــر طبــق شــرایط پیــش نرونــد معمــوال
دچــار انحــراف مــی شــوند .نفــس ایــن ســیر و ســلوک ،موجب
اعوجــاج فکــری و انحــراف عملــی فــرد مــی شــود .مثــا 
وقتــی دــر ســلوک معنــوی و عرفانــی گفتــه مــی شــود کــه
حتمــا بایــد ولــی و مربــی داشــت و تحــت اشــراف او ســیر و
ســلوک کــرد؛ یعنــی نبایــد کســی انفرادــی بــرای خــود تصمیم
بگیــرد؛ طبــق آن عمــل کنــد و انتظــار بــه جــواب رســیدن
داشــته باشــد .یــا ایــن ســیر و ســلوک بــه نتیجــه نمــی رســد
و یــا اگر پیشــرفتی داشــته باشــد دچــار اعوجــاج و انحــراف می
شــود و گاهــی خودــش بــه خطــر تبدیــل مــی شود.کســانی که
دــر وادــی معنویــت و عرفــان و شــهود وارد شــده انــد ولی ســر
از کفــر و الحــاد درآوردــه انــد؛ کــم نیســتند .علتــش آن اســت
کــه ایــن شــرط را رعایــت نکردــه انــد .آفــت دیگــر اینکــه،
منــازل ســلوک ترتیبــی دــارد و بایــد براســاس آن ترتیــب ،گام
پیمــود .مثـا اگــر از منــزل یقظــه کــه مبدأ ســلوک اســت آغاز
نکنیــم؛ مثــل ایــن اســت کــه ســاختمانی را بدــون پــی گــذاری
بنــا کردــه ایــم .لزومــا بــرای ایــن کار بایــد ســیر معینــی را کــه
اهــل ســلوک تعییــن کردــه انــد طــی کــرد .از روی نوشــته هم
نمــی شــود .بلکــه بایــد مرشــد راهــی مراقــب انســان باشــد و
ســالک بــا هدایــت او ســیر مقامــات کنــد.
بایسته های سلوک طلبگی
الف) خودسازی
طلبگــی هــم صرف ـ ًا تحصیــل نیســت؛ نوعــی ســلوک اســت.
بــه تعبیــر دیگــر؛ طلبگــی محدــود بــه آمــوزش نیســت بلکــه
فراتــر از آن اســت .اگــر بناســت چیــزی تحصیــل کنیــم فقــط
علــم نیســت .شــرایط بســیاری هــم الزم دــارد .بســا اگــر فقــط
علــم بیاموزیــم نــه تنهــا عالــم دینــی نمــی شــویم بلکــه دینی
هــم نمــی شــویم .آدــم خطرناکــی خواهیــم شــد .انســانی کــه
خودســاخته نیســت .خودســازی نکرده؛ ملکــه تقوا را به دســت
نیاوردــه؛ نفــس را تربیــت نکردــه و شــرایط دیگــر را احــراز
نکردــه اســت وقتــی علمــی فراچنــگ مــی آورد هرچــه بیشــتر
باشــد خطرنــاک تــر مــی شــود .لهــذا بایــد دــر ســیر طلبگــی

شــروط و عناصــری را تحصیــل کنیــم کــه دــر گذشــته بــه
بررســی شــرط تهذیــب و محاســبه نفــس پرداختیــم.
ب) تفکر
یکــی دیگــر از شــروط و دســتورالعمل هــای طلبگــی ،تفکــر
اســت .طلبــه بایــد دــر رونــد تحصیــل طلبگــی و حضــور دــر
حــوزه ،روش تفکــر یــاد بگیــرد و بــه فعــل تفکــر ،ملتزم باشــد.
دــر غیــر ایــن صــورت ،طلبــه نیســت .بعدـ ًا هم عالــم دینــی 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 نیســت .حتــی حاصــل پژوهــش هــم نیســت.
بلکــه همــه اینهــا مقدمــه اجتهــاد هســتند .آن چیــزی کــه بــه
ـن کاویدــن و پژوهیدن
اجتهــاد منتهــی مــی شــود؛ پیونــد خوردـ ِ
بــه اندیشــیدن اســت .یعنــی وقتــی انســان بــه مرحلــه
اندیشــیدن مــی رســد اجتهــاد اتفــاق مــی افتــد .بدــون تفکــر،
اجتهــاد میســر نیســت.
دــر ســده اخیــر معمــول ایــن اســت کــه یــک ســری کتــاب ها
را مــی خوانیــم .مثــا دــر اصــول فقــه؛ ابتدــا «الموجــز» را مــی
خوانیــم کــه یک دــوره اصــول کوتــاه اســت .بعــد از آن «اصول
فقــه» مرحــوم مظفــر را مــی خوانیــم کــه یــک دــوره اصــول
نیمــه تفصیلــی اســت .ســپس «رســائل» هــم خواندــه مــی
شــود کــه محدــود بــه اصــول عملیــه اســت و بخــش هــای
دیگــر اصول دــر آن نیســت.
مرحــوم شــیخ (رضــوان اهلل تعالــی علیــه) اهتمــام خاصــی
داشــته اســت کــه اصــول عملیــه را بســط و توســعه دهــد.
ایــن تصمیــم وقتــی گرفتــه شــد کــه موجــی دــر دــوره
اخبــاری گــری بــه وجــود آمــد و اصــرار بــر نــص گرایــی
شــکل گرفــت .شــاید شــیخ ایــن تدبیــر را کــرد تــا اصــول
عملیــه را تحکیــم ،تعمیــق و تدویــن کنــد .اصــول عملیــه
بعــد از آن اســت کــه شــما ادلــه لفظــی نداریــد .آنــگاه کــه
آیــه و روایــت نداریــم و دــر تکلیــف شــک داریــم چــه کنیم؟
بــه اصــول عملیــه رجــوع مــی کنیــم  .بعــد از آن «کفایــه
االصــول» را مــی خوانیــم .و بــا چهــار دــوره اصــول -هرچند
«رســائل» ناقــص اســت -آشــنا مــی شــویم.

اندیشیدن؛ حلقه مفقوده آموزش!
دــر ایــن مرحلــه فقــط آمــوزش دیدــه ایــم و احیانــا 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 فعـا اینجــور اســت کــه طلبــه را بــه
اندیشــیدن وا نمــی داریــم .تنهــا مــی گوییــم ایــن کتــاب هــا
را بخــوان و خــوب بیامــوز .لــذا اســمش را هــم گذاشــته ایــم
دــوره ســطح .گویــی بنا نیســت بــه عمــق وارد شــویم .بناســت
کــه پابنــد ایــن متــن باشــیم و حاصلــش ایــن باشــد کــه اصول
بیاموزیــم نــه اینکــه مجتهــد شــویم .حاصــل ایــن باشــد کــه
وقتــی طلبــه پلــه پلــه بــاال رفــت؛ دیگــر بداند کــه علــم اصول
چیســت؛ غایــت آن شــامل چــه مطالــب و قواعدــی اســت و
چــه بخــش هایــی را دــر بــر مــی گیــرد  .لــذا الزمــه این دــوره،
اجتهــاد نیســت .بلکــه طلبــه وقتــی مجتهــد مــی شــود کــه
پــای تفکــر بــه میــان بیایــد .هرچنــد بــه نظــر مــا روش فعلــی
ناقــص اســت کــه بعــد از ده ســال بــه طلبــه بگوییــم راجــع به
آراء اصولــی بیاندیــش!
دــر دــوره دــرس خــارج کــه پایبنــد متــن نیســتیم مــی گوییم:
فکــر کــن! .بــه آراء یــک اصولــی خــاص پایبنــد نیســتیم .ولــی
وقتــی «کفایــه» را مــی خوانیــم؛ آراء مرحــوم آخونــد را بررســی
مــی کنیــم و اگــر آراء دیگــری هــم مطــرح مــی شــود صاحــب
«کفایــه» آنهــا را دــر راســتای رأی خــود ،تأییــد یــا رد مــی
کنــد .یــا آن آراء را نقــد مــی کنــد .طلبــه ،نقــد او را مــی آمــوزد.
حــاال اگــر فرض ـ ًا تقریــر آخونــد از نظــر شــیخ یــا اشــکالت او
بــه شــیخ ،اشــکال داشــته باشــد کســی نیســت تــا آنهــا را نقــد
کنــد .بنابرایــن دــر ایــن دــوره اصــول ،تفکــر و چالــش نمــی
کنیــم .صرفـ ًا آراء مختــار چنــد شــخصیت مهــم و معتبــر را می
خوانیــم .البتــه خواندــن «رســائل» و «کفایــه» الزم اســت امــا
عــرض مــن ایــن اســت کــه اگــر روش هــا را تغییــر دهیــم دــر
همیــن مراحــل هــم مــی تــوان از طلبــه اندیشــیدن را طلــب
کــرد.
مــی تــوان از طلبــه خواســت دــر عــرض آن ســه دــوره کامــل
اصــول فقــه« ،حلقــات» شــهید صدــر (رحمــه اهلل علیــه) را
هــم بخوانــد و مباحثــه کنــد .ایــن ،راه را بــرای تفکــر بــاز مــی
کنــد .چــون مرحــوم صدــر ،صــد و چهــل ســال بعــد از شــیخ و
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صــد ســال بعــد از آخونــد ظهــور کردــه و نواندیــش اســت .تنها
فردــی صاحــب علم نیســت بلکــه نظریــه هم دــارد .آراء شــهید
صدــر بــا آراء مرحــوم آخونــد متفــاوت اســت .او نظریــات آخوند
را نقــد مــی کنــد .وقتــی بــه مــوازات دــوره هــای اصــول رایــج،
«حلقــات» را هــم بخوانیــم راه بــرای تفکــر بــاز مــی شــود.
جایگاه اندیشیدن در مقطع درس خارج
ایــن دــوره ســطح بــود .امــا در مقطــع خــارج ،دیگــر بنا نیســت
یــاد بگیریــم .بلکــه قــرار اســت بیاندیشــیم .لــذا نمــی گوینــد
کدــام کتــاب را مــی خوانــی؟ براســاس کدــام مکتب دــرس می
خوانــی؟ آیــا مکتــب آخونــد را مــی خوانــی یــا میــرزا را؟ چــون
ایــن دــو نظــرات متفاوتــی بــا هــم دارنــد .کســی کــه دــرس
خــارج مــی گویــد یــا خودــش نظر جدیــد دــارد یــا تأثیــر گرفته
از نظــرات رجــال اســت .ولــی مقیــد بــه مکتبــی نیســتیم .دــر
نتیجــه آراء مختلــف ،طــرح و نقــد مــی شــود .بناســت کــه طلبه
بــرود و نظــرات مختلــف را ببینــد .دــرس گفتــه شــده را تقریــر
کنــد .دیگــر راه تفکــر بــاز مــی شــود.
اشکال شما وارد نیست!
مــا ســه دســته قواعــد را دــر حــوزه فــرا مــی گیریــم .یکــی
از اشــکاالتی کــه ناآگاهانــه بــه حــوزه مــی گیرنــد ولــی وارد
نیســت اینســت کــه گفتــه مــی شــود :دانشــگاه بــه روش
شناســی اهتمــام دــارد ولــی حــوزه اینطــور نیســت .مــی گویند:
دــر دانشــگاه بــه روش شناســی تحقیــق و پژوهــش اهتمــام
خاصــی وجود دــارد .و شــاهد مــی گیرند کــه مثال دانشــجویان
دــر هرکدام از مقاطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد ،دــو واحد
روش تحقیــق مــی آموزنــد .مــی گوینــد :دانشــگاهیان روش
تحقیــق فــرا مــی گیرنــد از آن طــرف حوزویــان محتــوا دارنــد
ولــی روش تحقیــق ندارنــد .ایــن مطلــب را کــه اگــر دــروس
حــوزه بــه درســتی خواندــه شــود محتــوا دــارد؛ مــن هــم قبول
دــارم .لــذا گاهــی بعضــی طــاب نظــر مــرا راجــع بــه تحصیل
هــم زمــان در دانشــگاه جویــا می شــوند؛ مــی گویــم :ضرورتی
ندــارد .چــون دانشــگاه چیــزی به شــما نخواهــد دــاد .محتوایی
بــه شــما نمــی افزایــد .وقتــی کــه آنجــا صــرف مــی کنیــد اگر
دــر دــروس حــوزه صــرف کنیــد خیلــی قوی تــر بــار مــی آیید.
دــر حــوزه محتــوا کامــا تأمین اســت.
شهید مطهری و شاهکارهای اجتهادیش!
نشــان ایــن ســخن هــم وجــود دســت پروردــه هــای حــوزه
اســت .امثــال شــهید مطهــری و شــهید صدــر (رحمــه اهلل
علیهمــا) چــه خواندــه انــد؟ فقــه و اصــول خواندــه انــد .امــا چرا
مثــل شــهید صدــر دــر اقتصادــی کــه نخوانده اســت تأســیس
نظریــه مــی کنــد؟ چــرا شــهید مطهــری دــر اقتصــاد و حقــوق
آنطــور قــوی ورود پیدــا مــی کنــد؟ دــر تاریــخ هــم وارد مــی
شــود دــر حالی کــه یــک جلســه تاریــخ نخواندــه اســت؟ کتاب
«خدمــات متقابــل اســام و ایــران» را مــی نویســد و دــر مقابل
تاریــخ دــان بــزرگ روزگار خــود قــد علــم مــی کنــد؟ دــر نقــد
کتــاب « دــو قــرن ســکوت» دکتــر زریــن کــوب کــه یــک
محقــق بــزرگ و شایســته ســتایش اســت ایــن طــور دســت
بــه قلــم مــی شــود و اجتهادــی قلــم مــی زنــد .دــر حقــوق بــه
خوبــی نظریــه حقــوق طبیعــی را تقریــر مــی کنــد و به دفــاع از
حقــوق زن مــی پردــازد.
ایشــان دــر ادبیــات کــه کامــا خــارج از تخصــص اوســت؛ نقد
حافــظ را مــی نویســد دــر حالــی کــه نه شــاعر اســت نــه دیپلم
ادبــی دــارد و نــه حتی یــک جلســه ادبی شــرکت کرده اســت.
تحصیــات روز او ،ششــم ابتدایــی اســت .مــن ایــن را از زبــان
خودشــان شــنیدم .مــی فرمــود :وقتــی مــی خواســتم از فریمان
بــه قــم بــروم تــا طلبــه شــوم؛ دایــی مــن کــه دــر آن زمــان
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وکیــل مجلــس بــود و قاعدتــا روشــنفکر و شــلواری و کراواتــی؛
بــه مــن گفــت :آقــا مرتضــی! شــما بــا ایــن اســتعدادت مــی
خواهــی بــروی قــم آخونــد شــوی؟ تــو اگــر درســت را ادامــه
دهــی دکتــرا مــی گیــری؛ اســتاد مــی شــوی؛ کتــاب مــی
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 اولیــن کتابــم را کــه «نظــام
حقــوق زن دــر اســام» بود نوشــتم و بــه دایــی ام دادم.
او تعجـب کـرد کـه این کتـاب ،عجـب قلمی دـارد .قلم ایشـان
خیلـی روان و زالل و پرکشـش اسـت .همین 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 دینـی شـده اسـت .یـک
فیلسـوف و یک فقیه ،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 میدـان می
آیـد که «اندیشـه سیاسـی» می نویسـد.
دــر ادبیــات وارد مــی شــود و حافــظ را نقــد مــی کنــد .اســتاد
مطهــری دــر تمــام عمر خــود تنهــا یــک چهاربیتــی ،آنــگاه که
دــر زندــان بوده بــرای امــام ســروده اســت .کالس ادبیــات هم
نرفتــه اســت .ولــی آن نقــد ایشــان -کــه متأســفانه موسســه
چــاپ آثــار ایشــان آن کتــاب نقــد حافــظ را خیلــی خــام چــاپ
کردــه اســت -بــرای بندــه که مــع االســف چهــل پنجاه ســال
از عمــرم را دــر ادبیات ســیر داشــته ام؛ ســر ســوزن ذوقــی دارم
و متهمــم بــه اینکــه اهــل ادبــم؛ ایــن همــه دقــت اســتاد ،فوق
العادــه اعجــاب برانگیــز اســت .حاشــیه هــای ایشــان کوتــاه
اســت لکــن بســیار دقیــق و ســنجیده و حســاب شــده اســت و
اشــعار حافــظ را خیلــی خــوب طبقــه بندــی کردــه اســت .هــم
بــه لحــاظ محتوایــی و هــم از نظــر رویکــرد و گرایــش و هــم از
دیــد 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 بیسـت درصد اشـعارش شـاهکار است .هشـتاد درصد آن
متعارف اسـت و چند تا شـعر دارد کـه اگر من آنهـا را گفته بودم
قطعـ ًا دـر مجموعـه خود چـاپ نمـی کردم .مثـل شـعر الغیاث.
خب؛ شـاید این تفطـن را بنده نداشـتم ولی شـهید مطهری این
نگاه را داشـت کـه اینجور حافظ را مطلق ًا بی نقص نبینیم .اسـتاد
مطهری در خیلی 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
ببینیــد 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.
دــوم چیــزی کــه فــرا مــی گیریــم و از نظــر ترتیبــی ســوم
اســت :قواعــد فهــم متــن مقدــس اســت .بــه زبــان امــروز،
هرمنوتیــک اســت .منتهــا هرمنوتیــک هــم مولــف مدار اســت.
مــا مــی خواهیــم نیــت ماتــن را کــه خداونــد متعــال یــا معصوم
اســت کشــف کنیــم .و البتــه قواعــد و ضوابــط هرمنوتیکــی
فــوق العادــه دقیقــی دــر اصــول مــا وجــود دــارد کــه فــرا مــی
گیریــم .البتــه غیــر اینهــا هــم نظیــر مباحــث معناشناســی و
ســمانتیکی دــر اصــول مــا وجــود دــارد .مجموعــا مــا را بــرای
فهــم متــن مقدــس توانــا مــی کنــد .اصــا گفتــه مــی شــود
هرمنوتیــک اوال منطــق تفســیر متــن مقدــس بودــه اســت .که
ـس فیلســوف آن را تأســیس کردــه اســت .بعضــی هم می
هرمـ ِ
گوینــد یونــس بودــه و آن را زبــان پیامبــری مــی داننــد .بــه هر

روی ابتدائ ـ ًا بــرای فهــم متــن مقدــس شــکل گرفتــه اســت و
بعدـ ًا احیانـ ًا بــه دانشــی بــرای تحریــف متــن مقدــس انجامیده
اســت .بــا همه دــوره هــا و شــاخه هایــی کــه هرمنوتیــک دارد
ولــی االن جــای بحــث مــا نیســت .هرچنــد طــاب بایــد بــا
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 نیســت چــون مادــه و محتــوا فرا
گرفتــه مــی شــود و شــرایط محتــوای صحیــح و طــرز چینــش
هــم گفتــه مــی شــود .پــس منطــق ،روش تفکــر اســت.
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 تحصیل 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 کنیــم و تــا زمانــی کــه مرجــع تقلیــد مــی
شــویم ادامــه مــی دهیــم .یعنــی دــر حــوزه بــه روش شناســی
اهتمــام فراوانــی مــی شــود؛ ولــی ایــن اشــکال وجــود دــارد که
دــر مقــام اجــرا موفــق نیســتیم .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 اندیشــیدن را عمــا 
اکتســاب نمــی کنــد .منطــق بــه شــیوه ای القــا مــی شــود کــه
عمــا ،علمــی حصولــی بــرای ذخیــره ســازی دــر ذهــن مــی
گردــد .و از آنجایــی کــه تبدیــل بــه مهــارت و ملکــه نمی شــود
انســان همــان حفظیــات 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 اصــاح کــرد.
یکــی از مراحــل و عناصــر ســلوک حــوزوی ،تفکــر اســت.
اصــا پلــی کــه بــه اجتهــاد مــی رســد اندیشــیدن اســت.
بدــون آموختــن روش تفکــر ،مجتهــد نمــی شــویم .مــن فقهــا
و اصولیــون بــه نامــی را مــی شناســم کــه معتقدــم مجتهــد
نیســتند .چنیــن افرادــی احیانـ ًا بارهــا هــم دــرس خــارج اصول
گفتــه انــد ولــی به نظــر مــن اجتهــاد نکردــه انــد .یعنــی همان
طــور کــه آن اســتاد خــارج گــو ،کفایــه را گفتــه ،خــارج هــم
گفتــه اســت .در دــرس خــارج هــم مثــل کفایــه ،متــن را تقریر
و شــاید آراء مخالــف را تأییــد کردــه و حتــی براســاس رأی
دیگــری ،رأی قبلــی را ابطــال کرده اســت .امــا نیاندیشــیده ایم
و شــاگرد را بــه اندیشــیدن وا نداشــته ایــم کــه وقتــی یــک دور
اصــول مــی خوانــد مجتهــد شــود.
متأســفانه مــی بینیــم کســانی را کــه دــو یــا ســه دــوره خــارج
اصــول مــی بیننــد ولــی همچنــان بــه اجتهــاد دســت نیافتــه
انــد .اشــکال کار کجاســت؟ دــر دــوره ســطح بناســت اصــول
یــاد بگیریــم؛ امــا دــر دــرس خــارج که بنــا بــر آموختــن مجدد
اصــول نیســت .آنجــا بناســت تفکــر را بیاموزیــم 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 کشــید دیگــر مجتهــد شــود.
لــذا دیگــر دــور دــوم و ســوم معنــا ندــارد .مرحــوم صدــر ،بــه
مدــت دــو ســال و نیــم ،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 شــهید مــی
شــود .مرحــوم امام(رحمــه اهلل علیــه) ،همــان زمانــی کــه دــر
دــرس خــارج آقــای بروجردی(رضــوان اهلل تعالی علیه) شــرکت
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مــی کردــه خودــش هــم ،خــارج اصــول مــی گفتــه اســت.
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
منتظــری هــم ،همــان دــرس مرحــوم بروجردــی را بــه نــام
«نهایــه االصــول» منتشــر مــی کنــد.
بنــای مــا از ایــن جلســات ،پرداختــن بــه مباحــث نظــری
محــض نیســت .بلکــه بیشــتر مایلــم کاربردــی ســخن بگویــم.
ببیینیــد شــما دــر هــر پایــه ای کــه هســتید چــه برنامــه ای
بــرای تفکــر داریــد؟ اصــا داریــد؟ ســاعاتی را بــه فکــر کردن
اختصــاص مــی دهیــد؟ اگــر برنامــه بــرای تفکر نداشــته باشــید
پیــش نخواهیــد رفــت .ایــن را جدــی بگیریــد! از خلقــت الهــی
گرفتــه کــه اعــم از مبدأشناســی و توحیــد اســت بایــد بــا تفکــر
جلــو رفــت تــا همیــن دــرس هایــی کــه مــی آموزیــد .تفکــر

یک نمونه از ثمرات تفکر
گاهـی بنده در درس خـود این اشـکاالت را وارد مـی کنم .مثال
تمـام اصولیـون ،واجـب را به تعبدـی و توصلی یـا از حیثی دیگر
بـه تکلیفـی و وضعی تقسـیم مـی کنند .بندـه گفتم :اصلا این
مقسـم ،غلـط اسـت .بـرای اینکـه اوال واجـب را بـه تکلیفـی و
َ
وضعی تقسـیم می کنید سـپس مـی گویید واجـب تکلیفی پنج
قسـم اسـت :واجـب ،حـرام ،مسـتحب ،مکـروه ،مباح! ایـن طور
مقسـم ،غلـط می شـود! واجب ،قسـمی از تکلیفی اسـت .نه
که َ
مقسـم تکلیفی باشـد! تا به پنج قسـم ،تقسیم شود
واجب،
اینکه
َ
که یـک قسـم آن خودش اسـت.

برنامــه مــی خواهــد .فکــر کردــن خصوصــا دــر ســحر ،حقیقتـ ًا
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 پیش عـرض کردیم 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؟ پیامبر اعظـم صلی اهلل علیـه و آله
و سـلم می فرمایـد « :لی مـع اهلل سـاعه» من خود سـاعتی را با
خدـا خلوت مـی کنم.
هیــچ وقــت مــی شــود عــاوه بــر مطالعــه و دیدــن حواشــی
دــرس ،بنشــینید و بــا خــود بگویید ایــن «اصــول فقــه» مرحوم
مظفــر -یــک « اصــول فقــه» دــو جلدــی داریــم کــه از مرحوم
مظفــر اســت یــک «اصــول فقــه» دوازدــه جلدــی داریــم کــه
متعلــق بــه مرحــوم شــیخ حســین حلی(رحمــه اهلل علیــه) و
فــوق العادــه اســت .ایشــان هــم طــراز و هــم شــاگردی مرحوم
خویــی اســت و هــر دــو شــاگرد میــرزای نائینــی هســتند -.کــه

چالش! علم که به آخر نرسیده است!
بنشــینیم دــر مشــهورات اصــول فکــر کنیــم کــه ایــن حــرف
درســت اســت؟ تفکــر کنیــد! مــی بینیــد عجــب! چــه اشــکالی
بــه ذهنــم رســید .علــم کــه بــه آخــر نرســیده اســت .ممکــن
اســت به ذهــن گذشــتگان نرســیده باشــد .اگــر به شــیخ اعظم،
خاتــم االصولییــن مــی گوینــد بــه ایــن معنا نیســت که ایشــان
ختــم اصول باشــند .بلکــه تا دــوره خود ،خاتــم االصولییــن بوده
انــد .اصــول ،راه خــود را طــی مــی کنــد .و مــا بایــد بــه جلــو
برویــم .اگــر شــیخ اعظــم خاتــم بــود دیگــر آخونــد خراســانی،
میــرزای نائینــی و محقــق خراســانی و ..پیدــا نمــی شــد .ایــن
همــه اصولــی آمدنــد و آراء شــیخ را نقــد کردنــد .مــا بایــد بــه
مثابــه یــک فــرد پــا جلــو بگذاریــم .فکــر کنیــم؛ تأمــل کنیــم.
البتــه علــی القاعدــه اشــتباه هــم رخ خواهــد دــاد .احتیــاط هــم
بایــد کــرد .باالخــره بــا آراء مــرد فکــوری مثــل شــیخ اعظــم
مواجهیــم .بــه راحتــی نمــی تــوان نقــد کــرد ولــی از آن طــرف
هــم گمــان نکنیــم نقــد چنیــن فحولــی محــال اســت!
امــا بدانیــم دــر مقابلمان قلــه هــای بلندی مثل شــیخ و میــرزا و
آخونــد و محقــق قــرار دارنــد کــه بــه راحتــی نمی تــوان آنهــا را
فتــح کــرد .وقتــی تفکــر ایــن قدر بهــا دــارد؛ مــی تــوان فهمید
معنــای روایتــی کــه مــی فرمایــد« :تفکــر ســاعه افضــل مــن

اســتاد مــا آن را اینجــور بیــان کردنــد .قدــری فکر کنیــم ببینیم
ایــن قــول مرحــوم مظفــر ایرادــی ندــارد؟ مطلــب درســت و
دقیــق اســت؟ ایــن مطلــب را بــه دوقســم تقســیم کرده اســت
جــا ندــارد ســه قســم شــود؟ اصــا ایــن تقســیم ،صحیــح
مقســم ،صحیــح اســت؟
اســت؟ آیــا َ
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عبادــه ســتین او ســبعین ســنه» .یــک ســاعت فکــر کردــن به
اندــازه شــصت یــا هفتــاد ســال بلکــه بیشــتر ،اهمیــت و ارزش
دــارد .بــرای اینکــه یــک ســاعت فکــر کردــن ،گاهــی دنیــای
انســان را عــوض مــی کنــد؛ امــا بــا شــصت یــا هفتــاد ســال
ممکــن اســت هیــچ تحولــی دــر فــرد رخ ندهــد .شــصت ســال
فــان عابــد دــر کنجــی بنشــیند و عبادــت کنــد چــه تأثیــری
دــر سرنوشــت جامعــه دــارد؟! امــا گاهــی کســی با یک ســاعت
تفکــر خــود ،سرنوشــت ملتــی را تغییــر مــی دهــد!
تفکر؛ رمز بصیرت
دـر بیانـی حضـرت امیرالمومنیـن مـی فرماینـد« :مـن تفکـر
ابصر»(نهـج البالغـه ،کتـاب  .)۳۱راه اینکـه انسـان بـه بصیرت
برسـد ،راه و هدـف خـود را بیابـد؛ و مسـیر درسـت را فهـم کند
تفکـر اسـت .بصیـرت تنها سیاسـی که نیسـت .بصیـرت 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 بیانــی دیگــر از حضــرت امیــر علیه الســام اســت کــه می
فرمایــد« :مــن اکثــر الفکــر فیمــا تعلّــم اتقــن علمــه .»...بندــه
هــم همیــن فرمایــش حضــرت را توضیــح مــی دادــم .کســی
دــرس می آمــوزد کافی اســت؟ مــی فرماید :نــه اینطور نیســت.
آن چیــزی را کــه فراگرفتــه اســت بنشــیند و دــر آن بیاندیشــد.
اســتاد گفــت؛ مــن هم حفــظ کردــم؛ مطالعــه هــم کردــم؛ و به
ذهنــم ســپردم پایــان کار نیســت .ایــن فراینــد ،ابتــر و ناقــص
مــی مانــد .حلقــه آخــر کــه حلقــه تعالــی اســت جــا ماندــه
اســت .حضــرت مــی فرمایــد :ایــن طــور دــرس نخوانیــد! روی
همــان مطلبــی کــه آموختــه ایــد فکــر کنیــد .آنــگاه اســت کــه
علمتــان محکــم مــی شــود .اشــکاالت ،مرتفــع مــی گردــد.
ارتقــاء مــی یابــد .بــه مطالــب جدیــد دســت مــی یابــد...« .و
فهــم مــا لــم یکــن یفهم»(غررالحکــم .)۸۹۱۷،از اســتاد چیــزی
فــرا گرفتــه ایــم ولــی اگــر تفکــر نکنیــم همــان حــرف اســتاد
را خــوب نفهمیدــه ایــم .مــی فرمایــد :وقتــی تفکــر مــی کنــد
فهــم درســت تــر مــی یابــد.
تفکر؛ ریشه حیات و نیکی ها
از حضــرت امــام حســن علیــه الســام اســت کــه مــی
فرماید«:التفکــر حیــاه قلــب البصیر(».بحاراالنــوار،ج،۷۸ص۱۱۵
،ح .)۱۱دــل آگاه بــه تفکــر زندــه اســت.
بـاز از همیـن بزرگـوار اسـت کـه مـی فرمایـد« :اوصیکـم
فـان التفکـر ابـو کل خیـر و ام»(تنبیه
بالتقـوی و ادامـه التفکـر ّ
الخواطـر،ج،۱ص )۵۲دـر این حدیـث ،حضرت تقـوا و تفکر را در
عـرض هم قـرار مـی دهد .ترتیبـی نیسـت .حدیث مـی فرماید:
تفکـر ،بایـد مداومـت داشـته باشـد .مانند تقـوا که همیشـه باید
باشـد .دـر ادامه مـی فرمایـد :فکر کردـن ،پدر و مادـر هر نیکی
اسـت .هـر خیـری با تفکـر دسـت یافتی اسـت.
بنابرایـن حاصل بحـث ما در این جلسـه این بود کـه یکی دیگر
از عناصـر و منـازل سـلوک طلبگی ،تفکـر اسـت .و خصوصیت
حـوزه دـر این اسـت کـه با تفکـر مأنـوس باشـد .اگر در مـا این
اتفـاق بیفتـد طلبه هسـتیم .امـا اگر چنین نیسـت و نیاندیشـیده
مطالـب را تلقی می کنیم؛ داریم دانشـگاهی دـرس می خوانیم.
آنجـا هم همیـن کار را می کنند .امـا در حوزه ایـن روش جوابگو
نخواهـد بـود .باالخـره تصادفـی ،انسـان شـهید صدر و شـهید
مطهـری نمی شـود .بلکه بـا برنامه بـا روش و بـا تحمل زحمت
مـی رسـد .اگر مـی خواهیم بـه اجتهـاد برسـیم جز از پـل تفکر
نمی شـود بـه اجتهاد دسـت یافت.
ان شــاء اهلل خداونــد متعــال بــه همــه مــا توفیــق ســلوک
معنــوی و معرفتــی عنایــت بفرمایــد              .
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در موسسه امام خمینی(ره)؛

کرسی ترویجی نقد رویا انگاری وحی برگزار شد

دــر ابتدــای ایــن کرســی علمــی کــه بــا ارائــه حجــت االســام و
المســلمین دکتــر ابوالفضــل ســاجدی مدیــر قطــب علمــی فلســفه
دیــن و نقــد حجت االســام محمــد جعفــری و محمدکاظم شــاکر
برگــزار شــد ،حجــت االســام ســاجدی ضمــن طــرح بحــث «رویا
انــگاری وحــی» گفــت :دــر مــورد رویا انــگاری وحــی ،پیشــتر نصر
ابوزیــد نیــز رویایــی بودــن وحــی را مطــرح کردــه بــود و لــذا ایــن
نظریــه تــازه نیســت .فقــط دکتــر ســروش آن را تکمیــل کردــه و
شــواهدی را نیــز بیــان کردــه اســت .نــگاه بــه وحــی میتوانــد
هستیشناســی ،معرفــت شــناختی و معناشناســی باشــد که ایشــان
از هستیشناســی وارد شــده اســت .دکتــر ســروش دیدــگاه تجربه
یدانــد و
دینــی را مطــرح کردــه کــه آن را تجربــه دینــی پیامبــر م 
البتــه تــا اینجــا بــا هــم مشــکلی نداریــم و محــل اختــاف ســه
مــورد مدعــای ایشــان اســت :وحــی قرآنــی مشــاهده اســت و نــه
مخاطبــه .ایــن مشــاهدات در خــواب و عالــم رویــا بودــه و بنابراین
نیــاز بــه تعبیــر دــارد و نه تفســیر.
مدیــر قطــب علمــی فلســفه دیــن همچنیــن افــزود :شــواهد
قرآنــی وی آیــات پایانــی ســوره مائدــه ،آیــات پایانــی ســوره زمــر
و آیــات ابتدایــی ســوره واقعــه اســت .البتــه بخشــی از ایــن شــواهد
برمیگردــد بــه ترجمــه اشــتباه چــرا کــه دــر برخــی ترجمههــا
«هنگامــی کــه» بــه اشــتباه «روزی» معنــا شــده کــه ایــن نقــص
اســت .گویندــه ایــن ســخنان خداونــد اســت و نــه پیامبــر .بــا
نگاهــی بــه آیــات قبــل میتــوان دریافــت کــه توصیــف گــر آن
نیــز خداســت چــرا کــه تغییــر متکلــم دــر متــن نیــاز بــه قرینــه
دــارد .دــر آیــات قــرآن خطابــه وجود دــارد نه مشــاهده کــه گوینده
ســخن نیــز خداونــد اســت.
ســاجدی یادــآور شــد :دکتــر ســروش میگویــد پیامبــر هنــگام
وحــی بیهــوش میشــدند پــس القــای وحــی دــر عالــم خــواب بــر
ایشــان رخ مــی دــاد؛ بایــد در پاســخ بگوییــم کــه این جریــان فقط
دــر هنــگام وحــی مســتقیم بودــه و نــه تمــام گونههــای وحــی،
مضافبراینکــه آنچــه دــر روایــات آمدــه حالــت بیهوشــی و اغمــاع

بودــه و نــه خــواب .البتــه دــر خصــوص پیامبــر مکــرم اســام کــه
ایشــان رســول بودنــد و تفــاوت رســول بــا نبــی دــر ایــن اســت که
رســول دــر بیدــاری هــم بــه ایشــان وحــی میشــود.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه همچنیــن تصریــح داشــت :دلیــل
دیگــر آقــای ســروش بینظمــی آیــات اســت کــه درنتیجــه
رویابودــن وحــی بــه وجــود آمدــه .دــر جــواب بایــد بگوییــم کــه
ایــن بینظمــی بــه دلیــل رویابودــن نبودــه بلکــه ناظــر بــه
حوادــث دــوران اســت .لــذا پریشــانی آیــات نقــض میشــود.
ایشــان دــر ادامــه تناقضهــای بســیار قــرآن را یادآوردــه شــده
کــه بایســتی یادــآور شــویم کــه اهــل بیــت(ع) آگاهتریــن افــراد
بــه قــرآن هســتند .بــا پذیــرش پیشفــرض حاکــی از خارجبودــن
آنهــا ســعی دــر رفــع تناقــض یــا بیــان قیــود و حیثیتهــای آیــات
داشــتهاند نــه اینکــه پیشفــرض حکایــت از تابــع را منکــر شــوند.
همــه رویاهــای پیامبــر وحــی اســت ولــی همــه وحیهــای پیامبــر
رویــا نیســت.
دــر ادامــه ایــن کرســی علمــی محمــد کاظــم شــاکر بــه عنــوان
اولیــن ناقــد گفــت :ایــن گونــه نقــد و بررســی و نظریههــا دــر
مجمــوع ســازنده و مثبــت اســت چــرا کــه بحثهــای وحــی و
قرآنشناســی را بــه جلــو مــی بــرد و از تکــرار مکــررات کــه نتیجــه
آن چیــزی جــز ماللــت نیســت ،جلوگیــری خواهــد کــرد.
وی افــزود :توجــه داشــته باشــیم کــه فردــی مثــل ســروش متوجه
اســت کــه فاعــل وحــی خداســت ،لــذا مســالهای کــه ســروش را
وادــار بــه ارائــه چنیــن نظریـهای کردــه ایــن اســت کــه وی گفتــه
شــامل مکاشــفه هــم میشــود و نــه فقــط رویــا و ایــن حکــم بــه
جهــت پذیــرش اقبــال عمومــی مطــرح شــده اســت.
شــاکر همچنیــن گفــت :اینکــه فــان آیــه از طــرف خداســت
کــه کشــف جدیدــی نیســت ،همــه ایــن را میدانیــم ولــی
ســخن ایــن اســت کــه مجموعــه ایــن کتــاب چــه زبانــی
دــارد؟ زبــان اخبــار یــا زبــان روایــت؟ گویندــه الحمدللــه رب
العالمیــن کیســت؟ قـل الحمدللــه چطــور؟ گویــی شــخص ثالثی

اینهــا را میگویــد .علمــای مــا بــه عنــوان التفــات از آن یــاد
میکننــد زیــرا دــر قــرآن از ایــن نــوع پیچیدگــی وفــور یافــت
میشــود .لــذا زبــان ایــن متــن ،زبــان روایــت اســت .شــما
بــه عنــوان راوی زندگــی خودتــان میتوانیــد جــای خودتــان
باشــد و جــای دیگــران هــم بنشــینید .وقتــی دیدنــد قــرآن
چنیــن پیچیدگیهایــی دــارد بــه ایــن نتیجــه رســیدند و ایــن
را مفســران کالســیک نتوانســتند حــل کننــد.
دــر ادامــه کرســی نیــز  محمــد جعفــری دانشــیار موسســه امــام
خمینــی(ره) و دیگــر ناقــد جلســه نیــز گفــت :بــا توجــه بــه ارایــه
نظریــه دکتــر ســروش در قبــال وحــی و در عــرض ســایر نظریات،
بایــد بــا نــگاه بروندینــی و دــر ســنجش عقالیــی بــه ایــن مقولــه
وارد شــویم و ان را دــر ســه بخــش ســاختاری ،روش و محتوایــی
چهارچــوب بندــی کنیــم .وی  ۵مقالــه دــر  ۵ســاله اخیــر داشــته
کــه بــرای پــی بردــن بــه بافــت ذهنــی ایشــان بایســتی تمــام
صحبتهایــش را جســتجو کــرد و نبایســتی یــک مقالــه را مدنظــر
قــرار دــاد ،لذا مناســب اســت ارجاعــات و مســتندات را کاملتــر ارایه
کنیــم.
جعفــری همچنیــن گفــت :مگــر تمــام وحــی را بــه خداوند اســتناد
نمیدهیــم؟ هیچگونــه دلیــل قرآنــی و روایــی ناقــض ایــن بحــث
نیســت کــه همــه وحیهــا دــر رویــا نبودــه و چنــد نمونــه داریــم
البتــه بیــن وحــی قــرآن و غیــر آن مرزبندــی داریــم.
وی یادــآور شــد :درخصــوص ویژگیهــای نبــی و رســول بایــد
بگویــم رســول قطعــا تمــام ویژگیهــای نبــی را دــارد و بــه همین
خاطــر یــک قدــم باالتــر اســت نــه بــه ایــن معنــا کــه رســول و از
نبــی متمایــز اســت .بنابراین رســول هماننــد نبی دــر خــواب هم از
وحــی مطلــع میشــود.
کرســی ترویجی«نقــد رویــا انــگاری وحــی» عصــر روز چهارشــنبه
مــورخ  ۶اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور صاحبنظــران ایــن
حــوزه در ســالن جلســات موسســه پژوهشــی امــام خمینــی(ره) در
قــم برگــزار شــد.
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حجت االسالم سوزنچی:

تعارض علم و دین هیچگاه مسئله تمدن اسالمی نبوده است/
گذر از علم دینی به علوم انسانی اسالمی
چهارمیــن هفتــه از درسگفتارهــای مدرســه آفــاق بــا عنــوان
«طیفبندــی حــوزه دــر نســبت بــا علــوم انســانی »۲بــا همــت
مؤسســه آفــاق حکمــت و بــا همــکاری دفتــر تبلیغــات اســامی
بــا ســخنرانی حجتاالســام ســوزنچی بــا موضــوع «گــذر از
علــم دینــی بــه علــوم انســانی اســامی» دــر پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی قــم برگــزار شــد.
دــر ابتدا حجتاالســام و المســلمین ســوزنچی از تغییــرات نگرش
خــود بــه علــم دینــی و ضــرورت انتقــال از مواجهــه انتزاعــی یــا به
تعبیــر دیگــر صرفـ ًا فلســفی بــا علــم دینــی 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 میــراث فلســفی ،بــه توجــه عمیقتــر بــه میــراث فقهــی
دــر کنــار دیگــر ســاحتهای معــارف دینــی خواهــد کشــاند.
البتــه وجــه دیگــر ایــن تغییــر دــر نــگاه ســوزنچی معطــوف بــه
نحــوه مواجهــه مــا بــا علــوم انســانی دــر غــرب بــود؛ مواجهـهای
کــه دــرک مــا را بــه نحــوی ناتمــام و ناقــص شــکل دادــه اســت
و بــه همیــن دلیــل ،نســخههای پیشــنهادی از ســوی معتقدــان
بــه علــم دینــی اغلــب مبتنی بــر همــان دــرک ناتمــام و دــر تقابل
بــا رویکردهــای پوزیتیویســتی و نادیدــه گرفتــن رویکردهــای
تفســیری ،انتقادــی و  ...اســت.
وی دــر ادامــه به نقش علــوم در دــوران مدرن اشــاره کــرد و گفت:
علــوم در دــوره مدرن تطــورات عمیقی پیدــا کرده و داعیهدــار اداره
کل زندگــی بشــر شــده اســت .ایــن دــر حالــی اســت کــه قبــل از
دــوران مدــرن ،ادیان اعــم از حقیقــی و ســاختگی و تحریف شــده،
همـهکاره زندگــی بشــر بودنــد .اســام هــم از ابتدــا داعیهدــار کل
زندگــی و شــئونات انســان بــود .زندگــی امــروز مــا مســلمانان نیــز
بــا علــم جدیــد و دســتاوردهای آن گــره خوردــه اســت ،درحالیکه
دــر برخــی عرصههــا بین علــوم جدیــد و دیــن اســام ناســازگاری
احســاس میشــود و همیــن مســئله باعــث طــرح علــم دینــی
شــده اســت.
ســوزنچی دــر مــورد خاســتگاه نــزاع علــم و دیــن متذکــر شــد:
تعــارض علــم و دیــن ،هیـچگاه مســئله تمدــن اســامی و علمــای
مســلمان نبودــه اســت .دــر اســام ایــن دــو همــراه هــم رشــد و
همــراه هــم افــول کردهانــد .حداکثــر بحــث رابطــه عقــل و وحــی
(بــه عنــوان دــو ابــزار شــناخت) بیــن دانشــمندان مســلمان مطرح
بودــه اســت .یکــی از تفاوتهــای جدــی تمدــن اســامی بــا
غربــی دــر همیــن نکتــه اســت کــه دانشــمندان مســلمان اعــم از
عرفــا و فقهــا و فالســفه ،همــه خودشــان را متدیــن میدانســتند
و هیچــگاه خودشــان و نظراتشــان را خــارج از گفتمــان دینــی یــا
دــر مقابــل آن معنــا نمیکردنــد؛ اما دــر تمدن غــرب ،دانشــمندان
هیــچ ابایــی نداشــتند کــه نظریــات علمــی را دــر مقابــل نظریــات
دینــی مطــرح کننــد .در تمدــن غرب ،هــرگاه دیــن در صدــر بوده،
علــم را زمیــن زدــه و هــرگاه علــم دــر صدــر قــرار گرفته ســعی در
زمیــن زدــن دیــن داشــته اســت و علــم و دیــن دــر تمدــن غــرب
کامـ ً
ا دــر مقابــل یکدیگــر بودــه اســت.
نویســنده کتــاب «معنــی ،امــکان و راهکارهــای تحقــق علــم
دینــی» دــر ادامــه بــه نقطــه ضعــف کتــاب خــود اشــاره کــرد و
گفــت :نقطــه ضعــف ایــن کتــاب و تقریبـ ًا عمــوم کتابهایــی کــه
بــا عنــوان علــم دینــی یــا علــوم انســانی اســامی نوشــته شــده،
این اســت که شــناخت مناســبی از «علــوم انســانی» غربــی ندارند؛
لــذا بحثشــان دــر افــق انتزاعــی علــم دینــی باقــی ماندــه و بــه
افــق انضمامــی علــوم انســانی اســامی نرســیده اســت.
وی دــر تبییــن شــاخههای اصلــی علــم دــر دــوره مدــرن و
جریانهــای فکــری غالــب دــر هــر کدــام از آنهــا گفــت :دــر دــو

حــوزه علــوم طبیعــی و علــوم کاربردــی ،جریــان اصلــی ،جریــان
پوزیتیویســتی اســت ،امــا دــر حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی
دــو جریــان انگلوساکســون (حــوزه کشــورهای انگلیســیزبان)
و قــارهای (حــوزه زبانهــای آلمانــی و فرانســوی) وجــود دــارد.
جریــان انگلوساکســون معتقــد بــه امتدــاد پوزیتیویســم دــر علــوم
انســانی و اجتماعــی اســت و بیــن ســاینس و هیومنیتیســم تفکیک
میکنــد ،امــا جریانهــای قــارهای (تفســیری و انتقادــی) بــه
تمایــز جدــی علــوم انســانی از علــوم طبیعــی بــاور دارنــد.
وی ادامــه دــاد :دــر مقابل ،در حــوزه علوم اســامی دــو طبقهبندی
و چهبســا دــو نحلــه عظیــم فکــری وجــود دــارد؛ علــوم عقلــی
و علــوم نقلــی کــه گاه ایــن دــو نحلــه فکــری دــر طــول تاریــخ
دچــار تعارضــات و تقابالتــی بــا یکدیگــر شــدهاند .دــر فضــای
علــوم عقلــی ،همــه علــوم دــر قالــب حکمــت نظــری و عملــی
دســتهبندی میشــود ،و منطــق (روشهــای اســتدالل) ابــزار
علــم اســت .امــا دــر فضــای علــوم نقلــی ،علــوم بــر اســاس
غایــات یعنــی نیــاز و کارکــرد ،بــه فقــه ،کالم ،اخــاق ،تفســیر و ...
دســتهبندی میشــود کــه زبانشناســی یعنــی روشهــای فهــم
متــن ،ماننــد لغــت ،صــرف و نحــو ،بالغــت و  ...ابــزار علــم اســت.
ســوزنچی بــا بیــان پیشــینه تاریخــی دــر مواجهــه ســنت اســامی
و غربــی گفــت :بــه لحــاظ تاریخــی ،مواجهــه اولیــه مــا بــا جریــان
پوزیتیویســتی (انگلوساکســون) بــود؛ لــذا علــوم عقلــی و میــراث
معقــول را بــرای مقابلــه و پاســخگویی در برابــر آنها بــه کار گرفتیم
و مهمتریــن نقــد مــا بــه آنهــا ایــن بــود کــه مبادــی ایــن علــوم
غلــط اســت؛ چــون آنهــا شــناخت را منحصــر بــه حــس کردــه
بودنــد و مــا دــر مقابــل ،هــم حــس را قبــول داشــتیم و هــم عقــل
و شــهود را از ابزارهــای شــناخت میدانســتیم .درواقــع ،دعــوای
اصلــی مــا بــا انگلوساکســون بــود و حــال اینکــه متفکــران اصلــی
دــر علــوم انســانی متعلــق بــه جریانهــای قــارهای بودنــد کــه
توانایــی مــا دــر علــوم عقلــی بــه تنهایــی بــرای مقابلــه بــا جریان
قــارهای کافــی نیســت و مــا نیازمنــد بهــرهوری از تــراث تفســیری
و روشهــای کار بــا متــون خــود هســتیم .ســنت هرمنوتیکــی
اقتضائاتــی دــارد کــه شــاید ســنت نقلــی مابــازای آن بهتــر باشــد.
وی افــزود :دــر علــوم نقلــی ابــزار علــم را لغــت ،صــرف و نحــو،

بالغــت (معانــی ،بیــان ،بدیــع) ،رجــال و اصــول فقــه میداننــد.
دــر قبــال ایــن دــر فضــای تلقــی قــارهای از علــم ،ابــزار علــوم را
زبانشناســی ،نشانهشناســی ،منطــق دیالکتیکــی ،تبارشناســی
و مردمنــگاری میداننــد .فیلســوفان میگفتنــد ابــزار منطــق
اســت .پوزیتویس ـتها میگفتنــد ابــزار روش تجربــی اســت .ولــی
اینهــا میگوینــد ابــزار هرمنوتیــک ،نشانهشناســی ،زبانشناســی
و  ...اســت .مهمتریــن متفکــران بــزرگ علــوم انســانی همــه دــر
ایــن نحلــه ریشــه دارنــد.
ســوزنچی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه «بــه ازای ایــن رشــتهها
دــر غــرب مــا چــه داریــم؟» ،ادامــه دــاد :دــر اینجــا فلســفه مــا
دســت پــری دــارد یــا فقــه؟ مثــا تئــوری والیــت فقیــه امــام
خمینــی(ره) کــه یــک نظریــه ایجابــی دــر فضــای علــوم انســانی
اســت از جنــس متــون دینــی اســت؛ یعنــی تئــوری جدیــد مــا دــر
حــوزه علــوم سیاســی در فضــای علــوم نقلــی اســت .بنابرایــن این
ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا مــا مســیر را اشــتباه نرفتهایــم؟
حــرف مــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه حرفهــای قبلــی غلــط
بودــه اســت .بلکــه بدین معناســت کــه قطعـ ًا بایــد حواســمان را در
مبانــی و ارزشهــا جمــع کنیــم ،امــا مســئله ایــن اســت کــه چطور
میتــوان بــه علــم رســید؟
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم قــم افــزود :فقــه مــا
معادــل علــوم اجتماعــی مدــرن اســت .امــا ایــن حــرف کژتابــی
بســیاری دــارد .نمیگویــم ایــن فقــه همــان علــوم اجتماعــی
اســت ،بلکــه میگویــم جنــس فقــه خیلــی بــه علــوم اجتماعــی
نزدیکتــر اســت تــا فلســفه .ورود از منظــر فلســفه بــه علــوم
اجتماعــی ،درســت بــود ولــی دــر آخــر مــا را بــه علــم نرســاند .مــا
همچنــان دــر افــق فلســفه ماندهایم .دــر انتزاعیــات فلســفی برگ
برندــه دســت ماســت ،امــا نمیتوانیــم خودمــان را بــه فضــای
خــود علــم بکشــانیم؛ بــه همیــن دلیــل ،فضــای علــم دســت
طــرف مقابــل اســت.
وی گفــت :اشــتباه راهبردــی مــا دــر حــوزه علوم انســانی اســامی
ایــن بــود کــه مــا بــه دلیــل عالــم بــه زمانــه نبودــن و توقــف دــر
بزرگانــی کــه عالــم بــه زمانــه خویــش بودنــد ،در علــوم انســانی از
کانــت و پوزیتیویســم گــذر نکردیــم و دیلتــای را جدــی نگرفتیــم.
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مــا بــا کانــت درگیــر شــدیم و کار خوبــی کردیــم .امــا
ـت علــوم انســانی آمــد و مــا او را جدــی نگرفتیــم.
کانـ ِ
ـت علــوم انســانی اســت.
دیلتــای میگویــد مــن کانـ ِ
دیلتــای میگفــت علــوم انســانی بــا علــوم طبیعــی
متفــاوت اســت و علــوم انســانی بــه شــدت نســبی
اســت .او میگفــت اگــر علــم انســانی بخواهــد
متحــول بشــود ،بایــد معنــا را جدــی بگیــرد.
ســوزنچی دــر نقــد فضــای معرفتــی کشــور گفــت :ما
بایــد بــا دیلتــای دســت و پنجــه نــرم میکردیــم،
ولــی ایــن کار را نکردیــم .چــون بــه عالمــه طباطبایی
و شــهید مطهــری اعتمــاد کردیــم کــه دــر زمــان آنها
هنــوز دیلتــای وارد ایــران نشــده بــود .آنهــا بــا اینکــه
عالــم بــه زمانــه خــود بودنــد ،زمانــه مــا را دیدنــد
ولــی مــا نتوانســتیم هنــوز زمــان خــود را ببینیــم.
شــهید مطهــری و عالمــه طباطبایــی از مارکسیســم
بــوی دیلتــای را استشــمام کردنــد .بــه همیــن دلیــل
نظریــه اعتباریــات را مطــرح کردنــد .ایــن نظریــه باب
مواجهــه بــا دیلتــای را بــاز میکنــد .امــا بــزرگان مــا
همچنــان نظریــه دیلتــای را بــه افــق کانت کشــاندند.
بــزرگان مــا خیلــی بزرگانــد و قصــد تخطئــه آنــان را
ندــارم ،امــا عالــم بــه زمانــه خــود نیســتند .مــا بــا علوم
اجتماعــی درگیــر نشــدیم .ازآنجاکــه ایــن بــزرگان
نظریــه اعتباریــات را دــر مباحــث معرفتشناســی
آوردــه بودنــد ،مــا هــم دــر فضــای معرفتشناســی به
معنــای کانتــی افتادیــم و مســئله مــا ایــن شــد کــه آیا
ادــراک اعتبــاری داریــم یــا نــه؟ اگــر داریــم آیــا فقه و
اخــاق ادــراک اعتباریانــد؟ نــه! چــون اگــر اینگونــه
باشــند ،نســبی میشــوند .ایــن پاســخی اســت کــه
بزرگتریــن متفکــران مــا دادنــد.
وی افــزود :بحــث عالمــه دربــاره اعتباریــات بحثــی
انسانشناســی بــود نــه معرفتشناســی .عالمــه بــه
زبــان بیزبانــی گفــت علیــت دربــاره انســان پیادــه
نمیشــود ،یعنــی تنــه بــه تنــه دیلتــای میزنــد.
عالمــه میگویــد اگــر بــرای صدــور فعــل ارادــی
همــه عوامــل جمــع بشــود کفایــت نمیکنــد ،بلکــه
اعتبــا ِر مــن شــرط اســت.
وی ادامــه دــاد :مــا مقالــه ششــم «اصــول فلســفه»
را کــه جایــی بــود کــه عالمــه بــه مــا پتانســیل
مواجهــه بــا علــوم انســانی میدــاد بــه نفــع «نهایــة 
الحکمــة» کنــار گذاشــتیم .مســئله ایــن بودــه کــه آیا
فقــه و اخــاق اعتبــاری اســت یــا نــه .ایــن مســئله
خــوب اســت ،ولــی مســئله دیگــر ایــن اســت کــه بــا
کنــش انســانی چــه میخواهیــم بکنیــم؟ آیــا جنــس
مباحثــی کــه دربــاره کنــش انســانی مطــرح میشــود،
همجنــس مســائل فقــه مــا نیســت؟ بــا ایــن رویکــرد
کــه بــه فقــه نــگاه کنید ،فقــه بــرای شــما کال زیــرورو
ـا        مــا دــر فقــه وادیهــای بزرگــی
میشــود .مثـ
ً
بــه نــام احــکام وضعــی داریــم کــه بــا آن ســاماندهی
اجتماعــی انجــام میشــود.
ســوزنچی دــر پایــان گفــت :مــا بایــد از «علــم دینی»
یــک گام فراتــر برویــم و بــه ســوی «علــوم انســانی
اســامی» برویــم .امــروز دــر علــوم انســانی دیگــر
پوزیتیویســم حــرف اول را دــر جهــان نمیزنــد.
جریانهــای تفســیریاند کــه حــرف اول را میزنــد.
مــا بــرای مواجهــه بــا جریانــات تفســیری پشــتوانه
داریــم .مــا بایــد او ًال فهــم خــود را از میــراث علــوم
اســامی جدــی بگیریــم و ثانی ـ ًا بــه بازخوانــی جدــی
و عمیــق دســتاوردهای غربــی دســت بزنیــم .البتــه
بــه شــرط اینکــه آزاداندیشــانه ،انتقادــی و تطبیقــی
باشــد .ما دــر اولی مشــکل داریــم و در دومی مشــکل
مضاعــف داریــم.
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همایون همتی:

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

حســینیۀ ارشــاد دــر ادامــه برگــزاری سلســله نشســت هــای آفــاق
اندیشــه میزبــان همایــون همتــی بــود .وی دــر ایــن جلســه دربــاره
ســفرهای عرفانــی ،تعریــف و جایــگاه عرفان اســامی صحبــت کرد.
همتــی گفــت :دــر جامعــه مــا تلقیهــای نادرســت از عرفــان و
داوریهــای متناقــض دــر ایــن بــاره فــراوان اســت .عرفــان مختــص
هیــچ نظــام فلســفی یــا دیــن خاصــی نیســت و میــراث مشــترک
و عامــی اســت کــه دــر همــۀ فرهنگهــا وجــود دــارد .از عرفــان
کالســیک یونانی گرفته تا قرون وســطی ،تا عرفان یهودی و مسیحی،
افلوطینــی تــا عرفــان هندــی و چینــی و ایرانــی تــا عرفانهــای عصر
جدیــد ( .)New Ageامــروز پژوهشــگران عرفــان تــاش میکنند
وجه مشترک آنها را کشف کنند و با وجود همۀ تفاوتها تمام آنها را تحت
عنــوان عرفــان دســته بندــی میکننــد.
وی ادامــه دــاد :برخــی عرفانپژوهــان معتقدنــد چــون عرفــان از
جنــس وجدانیــات ،کیفیتهــا و احساســات روحــی (Spiritual
 )feelingsاســت و از جنــس مفهــوم نیســت ،تعریفناپذیــر
( )Indefinableاســت :بنابرایــن مثــل امیــد ،اشــتیاق،
عشـقورزیدن یــا خوابدیدــن قابل توصیف نیســت و فــرد بایــد آن را
تجربــه ( )Experienceکنــد تــا دریابــد .دــر مقابــل ،بعضــی
معتقدنــد عرفــان قابــل تعریــف و بیانپذیــر اســت و میتــوان
روایتــی از آن بــه دســت دــاد .آنهــا عرفــان را بــه تجربــه شــهودی
( ) Unitive experienceیــا تجربــه ُوحدانــی (Intuitive
 )experienceتعریــف میکننــد .تجرب ـهای کــه انســان دــر آن
احســاس برآمدــن و عــروج مــی کنــد .بــا مبدــأ عالــم تمــاس میگیرد
و بــه روشنشــدگیروح و اشــراق ( )illuminationمــی رســد.
وی افــزود :پروفســور راینولــد نیکلســون  ۲۵ســال روی مثنــوی و
عرفان اســامی تحقیق کرده و  ۱۴نسخه مثنوی را تطبیق داده است.
او دــر کتــاب پیدایش و ســیر تصــوف می گوید تــا قرن  ۵بیــش از ۳۰۰
تعریــف از عرفــان و تصــوف از کســانی مثــل بایزیــد ،هجویــری،
ـراز وغیــره جمــع آوری کردــه اســت .دــر عصــر شــکوفایی
نــوری ،خـ ّ
عرفــان اســامی (قــرن  ۶و  )۷نــوع دیگــری از آن بــه وجــود آمــد که
عرفــان فلســفیمآبانه و نوعــی هســتی شناســی ()ontology
بودــه اســت کــه بــه آن عرفــان نظــری ( )Theoreticalمیگویند
و بــه دســت ابــن عربــی ،اهــل اندلــس اســپانیا بنیان گذاشــته شــد .او
 ۹۰اســتاد و  ۱۴۰۰اثــر داشــته و  ۳۰ســال آخــر عمــر خــود را مجــاور
و مقیــم مکــه و خانــه کعبــه بودــه اســت .او بــرای عرفــان اســامی،
موضــوع ،مبادــی و غایــت تعریــف کــرد .پــس از او فرزندخواند ـهاش
صدرالدین قونوی ،راه او را ادامه داد .موضوع عرفان ،شــناخت خداوند و
قســمی اســت .روش عرفان علم حضوری
رســیدن به وجود البشــرط َم َ
است نه علم حصولی و از راه معرفت قلبی و باطنی است .استاد میخواهد
و ســیر و مراحــل و منازلــی دــارد :از مقامــات تب ّتــل تــا فنــا پلــه پله تا

مالقــات خدا
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت :دــر هــر منــزل و مرحل ـهای حــاالت،
مقامات و قدرتهایی به ســالک روی میکند .ســیر و ســلوک را عرفان
عملــی ( )Practicalمــی گوینــد .دــر عرفــان عملــی ســالک بایــد
اســتاد ببینــد ،ریاضــت بکشــد و مثــل فردــی کــه رژیــم تغذیــه گرفته
ســختی بکشــد تــا قدرتهــای روحــیاش شــکوفا شــود.
وی افــزود :محققــان عرفــان را بــه چهــار بخــش تقســیم کردــه و
بحــث مــی کننــد کــه عرفــان خــود آن تکنیکهــا اســت یــا حاالتــی
که از آنها حاصل میشــود :جهانبینی و هستیشناسی عرفانی ،اعمال،
برنامههــا ،توصیههــا و تکنیکهــا ،حــاالت و نتایــج و مشــاهدات
عارفــان و خواب ها و رؤیاها کســانی مثل والتر ترنس اســتیس در کتاب
عرفــان و فلســفه (کــه دــر زبان انگلیســی بــی نظیر اســت) عرفــان را
نتایــج ایــن تکنیکهــا و اعمــال میداننــد امــا بــه نظــر مــن بحــث
بیهودــهای اســت و تمــام ایــن مجموعــه چهارگانــه را مــی تــوان
عرفــان نامیــد .تنهــا کتابــی کــه بــا کتــاب اســتیس تــوان رقابــت
دــارد کتــاب پروفســور اســتیون کتــز دربــاره عرفــان اســامی اســت.
کتــاب پروفســور الکســاندر نایــش هــم خواندنــی اســتIslamic :
( Mysticism a Short Historyتاریخچــه مختصــر عرفــان
اســامی).
وی ادامــه دــاد :ســرمایۀ عــارف نقــد اســت .او همــه چیــز را میبینــد
آن هــم دــر بیدــاری نه دــر خــواب و رؤیــا! بــا مطالعــه و حفــظ کردن
مثـ ً
ا  ۵۰هــزار بیــت کســی عــارف نمیشــود .عرفــان حاصل ســیر و
ســلوک اســت .ســفر اســت ،رفتــن و رســیدن اســت .بــه عــزم مرحلۀ
عشــق پیــش نــه قدمــی کــه ســودها کنــی ار این ســفر توانــی کرد
همتــی گفــت :ممکــن اســت کســی عرفانپــژوه باشــد امــا اص ـ ً
ا
مســلمان و معتقد نباشد چنانکه نمونههایش در دانشگاههای دنیا بسیار
است.
وی سپس به چهار سفر عرفانی اشاره و شرح آنها پرداخت:
 -۱سفر من الخلق الی الحق :مسافرت از مردم تا خدا
 -۲سفر بالحق فی الحق :مسافرت با خدا درباره خدا
 -۳ســفر مــن الحــق الــی الخلــق بالحــق :مســافرت از خدــا تــا مردــم
بــا خدا
 -۴سفر فی الخلق بالحق :مسافرت درمیان مردم با خدا
وی دــر ادامــۀ ســخنان خــود بــه کتــاب والیــت نامــه و رســاله توحید
عالمه طباطبایی (ره) ،مصباح الهدایه إلی الخالفة و الوالیه امام خمینی
(ره) ،آشــنایی با علوم اسالمی شهید مطهری ،اســفار مالصدرا ،اشارات
ابن ســینا ،دیدگاههای آیــت اهلل جوادی آملی ،عالمه حســن زاده آملی،
و نیــز برخــی عرفای بــزرگ معاصــر مثل آیـتاهلل قاضی ،آیتاهلل شــاه
آبادــی و آیـتاهلل بهجــت اشــاره کردــه و برخی آیــات و روایــات درباره
عرفــان ،معرفت قلبــی و شــهودی را خواند.

گــــــزارش
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در دوره آموزشی «فردایی دیگر» مطرح شد؛

لوازم مواجهه فکری روحانیت با غرب /سه رویکرد در فهم هویت غربی

دومیــن جلســه از درسگفتارهــای مدرســه آفــاق ویــژه
مدــارس علمیــه بــا عنــوان دــوره آموزشــی «فردایــی دیگــر» بــه
همــت مؤسســه علمــی فرهنگــی آفــاق حکمــت بــا موضــوع
«ضرورتهــا ،ابعــاد و لــوازم مواجهــه فکــری و فرهنگــی حــوزه و
روحانیــت بــا غــرب» و بــا ســخنرانی حجتاالســام امیــر آقاجانلو
و حجتاالســام علــی محمدــی از مدرســان و پژوهشــگران
حــوزه علمیــه قــم و بــا حضــور طــاب مدرســه معصومیــه برگــزار
شــد.
حجتاالســام آقاجانلــو بهعنــوان ســخنران اول گفــت :اولیــن
نکتـهای کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم ایــن اســت کــه چــرا بــرای
مــا مواجهــه بــا غــرب اینقدــر اهمیــت یافتــه اســت و نــه شــرق
و نــه هیــچ جــای دیگــر؟ درواقــع ایــن توجــه بـه واســطه غلبــه و
ســیطرهای اســت کــه غــرب مدــرن پیدــا کردــه و زندگــی مــا را
نیــز تحــت تأثیر قــرار دادــه و دــر برگرفته اســت.
وی ادامــه دــاد :امــروز یکــی از دســتهبندیهای موجــود و مشــهور
دــر مواجهــه بــا غــرب از دســتهبندیهای معرفتشــناختی
الگــو میگیــرد و البتــه خالــی از اشــکال نیســت .طبــق ایــن
تقســیمبندی ،ســه نــوع جریــان دــر مواجهــه بــا غــرب وجــود
دــارد .۱ :جریانهــای غربپذیــر کــه شــامل افرادــی ماننــد
ملکمخــان اســت کــه غــرب را دربســت میپذیرنــد.۲ .
جریانهــای غربســتیز کــه دــر ســتیز و مخالفــت بــا غــرب
هســتند و برخــی جریانهــای ســلفی و ســنتی را دــر آن قــرار
میدهنــد .۳ .جریانهــای غربگریــز کــه ســعی میکننــد
مواجه ـهای بــا غــرب نداشــته باشــند و بهگون ـهای از غــرب فــرار
کننــد و شــامل برخــی جریانــات ســنتی حــوزوی میشــود.۴ .
جریانهــای غربگزیــن کــه بهصــورت گزینشــی بــا غــرب
مواجــه میشــوند.
وی گفــت :اولیــن اشــکال ایــن تقســیمبندی ایــن اســت کــه

وقتــی دــر کنــار بقیــه دســتهها گفتــه میشــود غربگزیــن،
پیشــاپیش ایــن دســته را باالتــر نشــانده اســت .کســی پیدــا
نمیشــود کــه بگویــد مــن غربگزیــن نیســتم! تمــام جریانــات
فکــری کشــور دــر ســاحتهای مختلــف از مدرنیتــه بهرهمنــد
میشــوند؛ حتــی جریانهایــی کــه مخالــف مدرنیتــه و بــه دنبــال
عبــور از آن هســتند.
آجانلــو ادامــه دــاد :اشــکال دوم این اســت کــه موجب سادهســازی
مســئله میشــود .دــر واقــع ،مــا ایــن تقســیمبندی را فــرض
میگیریــم و مصادیــق را بــر آن تحمیــل میکنیــم؛ مثـ ً
ا بســیاری
از جریانهــای ســنتی و حتــی ســلفی را میبینیــم کــه تمتعاتشــان
از غــرب و تکنیــک آن ،کمتــر از ســایر جریانهــا نیســت .اشــکال
ســوم ایــن اســت کــه خــود جریانهــا و افــراد راضــی نمیشــوند
تــا ذیــل ایــن دســتهها قــرار بگیرنــد .اشــکال چهــارم این تقســیم
ایــن اســت کــه مــاک خاصــی ندــارد؛ مثـ ً
ا اگــر چــه چیزهایــی
گزینــش شــود ،غربگزینــی محســوب میشــود؟
وی افــزود :اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه خــود مفهــوم «غــرب»
دــر آن روشــن نیســت .یــک فــرض ایــن تقســیمبندی ایــن
اســت کــه گویــا غــرب یــک کل اســت کــه میتــوان دــر مــورد
آن نظــر دــاد؛ درحالیکــه بســیاری ایــن مطلــب را نمیپذیرنــد.
اگــر غربشناســی کنیــم ،دیگــر اینقدــر ایــن مســئله بــرای مــا
بغرنــج نخواهــد بــود؛ مشــکل مــا ایــن اســت کــه دــر مــورد غرب
نمیدانیــم بــا چــه چیزی دــر طرفیــم و تصویــری کــه از رســانهها
گرفتهایــم را غــرب میپنداریــم.
الیههای مواجهه با غرب
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه دــر رابطــه بــا جریانشناســی مواجهــه
بــا غــرب ،بــر اســاس الیههــای مواجهــه ،تقســیمبندی
دیگــری را مــورد توجــه قــرار دــاد و گفــت :گاهــی مــا دــر

الیــه تکنیــک و ابــزار بــا غــرب مواجــه میشــویم و آن
را یــاد میگیریــم و یــا وارد میکنیــم .دــر ایــن الیــه مــا
مواجهههــای زیادــی داشــتهایم .جــال آل احمــد وقتــی از
مواجهــه بــا غــرب صحبــت میکنــد ،ایــن الیــه را منظــور
دــارد .الیــه دــوم ،ســطح فرهنــگ و رفتــار و عرصــه ســبک
زندگــی اســت .دــر الیه ســوم ما بــا مســائل امنیتــی ،سیاســی و
نظامــی غــرب مواجهیــم کــه کریهتریــن چهــره غــرب اســت.
چهارمیــن و بنیادیتریــن الیــه ،الیــه فلســفی و فکــری غــرب
اســت.
وی ادامــه دــاد :هرکدــام از الیههــای مواجهــه بــا غــرب،
اقتضائــات خــاص خــود را دــارد و بایــد متناســب بــا همــان الیه
بــا غــرب برخــورد کــرد .دــر مواجهــه تکنیکــی و ابــزاری ،شــاید
خــود ابــزار و تکنیــک فیحدنفســه آن روح کفــر را نداشــته
باشــد ،امــا دــر ســبک زندگــی مــا تأثیــر میگــذارد و ســبک
زندگــیای کــه از غــرب میآیــد ،نــوع فرهنــگ ،رفتــار و
اعتقادــات خــاص خــود را هــم م ـیآورد؛ دــر ایــن الیــه بایــد
برخــورد مــا فرهنگــی باشــد .عرصــه اجتماعــی ،امنیتــی و
سیاســی کــه عرصــه درگیــری منافــع اســت ،نــه جــای کار
فرهنگــی اســت و نــه کار فلســفی .بنابرایــن مــا نبایــد ایــن
الیههــا را بــا هــم خلــط کنیــم .مهمتریــن و محوریتریــن
الیــه مواجهــه بــا غــرب ،الیــه فکــری و فلســفی اســت .دــر
ایــن الیــه بایــد متخصصیــن وارد شــوند و بایــد زبــان آن را
داشــت .بایــد دقــت کــرد کــه فلســفه بــا علــم تفــاوت دــارد؛
فلســفه مجموعــه مســائل نیســت؛ دــر حالــی کــه مــا بــا فلســفه
هــم ماننــد فقــه کــه مجموعــهای از مســائل اســت مواجــه
میشــویم .فلســفه ،فهمــی اســت کــه تبدیــل بــه آن مســائل
میشــود .فلســفه ،نحــوه ســلوک انســان اســت .فلســفه
مالصدــرا نحــوه ســلوک انســان اســامی و ایرانــی اســت و
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فلســفه غــرب ،نحــوه ســلوک و زندگــی انســان غربــی .صدــرا
اســم کتابــش را هــم اســفار میگــذارد چــون قــرار اســت
انســان را بــه یــک ســفر ببــرد.
حجتاالســام آقاجانلــو دــر ادامــه ،غــرب را دــارای یــک هســته
مرکــزی اندیشــهای دانســت کــه کثــرات و الیههــای آن را
وحدــت میبخشــد .بــه اعتقــاد ایشــان الیههــای بیانشــده،
ظهــورات آن عنصــر محــوری اســت و اگــر بخواهیــم ســراغ
اصــل برویــم و از ظواهــر فاصلــه بگیریــم ،بایــد مواجهــه فلســفی
بــا غــرب داشــته باشــیم؛ چــون محــور آن امــری فلســفی اســت و
عناصــر مدرنیتــه یعنی اومانیســم ،سکوالریســم و ســوبژکتیویته در
همــه تکثــرات غــرب حضــور محــوری دــارد.
مسیر مواجهه حوزه با غرب
آقاجانلــو دــر بیــان وظیفه حــوزه دــر مواجهه با غــرب بیان داشــت:
آن چیــزی کــه وظیفــه حــوزه اســت ،او ًال و بالــذات مواجهــه فکری
و فرهنگــی اســت .امــور مختلفــی دــر نحــوه مواجهــه حــوزه بــا
غــرب تعیینکنندــه هســتند .گاهــی چــون مــا غــرب را دیگــری
خودمــان میدانیــم از همــان ابتدــا یــا میگوییــم حرفــی بــرای
گفتــن ندــارد و آن را جدــی نمیگیریــم و یــا از همــان ابتدــا
میخواهیــم آن را رد کنیــم کــه دــر ایــن صــورت نــه فهمــی از
فلســفه غــرب بــه دســت میآیــد و نــه نتیج ـهای دربــر خواهــد
داشــت .حــوزه بایــد غــرب را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت دقیــق و
عمیــق بشناســد ،بعد بــه ســنت خــود برگردــد و آن را به اســتنطاق
بیــاورد.
آسیبشناسی مواجهه ما با غرب
حجتاالســام آقاجانلــو دــر انتهــا بــه آسیبشناســی مواجهــه بــا
غــرب پرداخــت و گفــت :در مســئله مواجهــه فلســفی ما بــا غرب،
دــر پنج-شــش دهــه اخیــر اتفاقــات خــوب و بــد زیادــی افتادــه
اســت .اتفاقــات خــوب ماننــد عدــهای از نســل جدیــد طــاب
جــوان کــه ایــن فلســفهها را بــه خوبــی یــاد میگیرنــد و بــا
پایبندــی بــه ســنت خودمــان کارشــان را ادامــه میدهنــد؛ امــا
اشــتباهات و آســیبهایی هــم وجــود داشــته اســت.
وی افــزود :یکــی از اشــتباهات مــا دــر فهــم فلســفه غــرب،
جایگزینــی فلســفه علــم بــه جــای فلســفه غــرب بودــه اســت.
دکتــر ســروش بــا بســط فلســفه علــم و فلســفه پوپــر دــر
دانشــگاهها و حــوزه ،بهعنــوان فیلســوف دــر کشــور مطــرح
شــد و مــا فلســفه علــم را بهعنــوان و بــه جــای فلســفه غــرب
شــناختیم؛ حالآنکــه فلســفه علــم دــر مقابــل متافیزیــک اســت.
فلســفه علــم مدعــی اســت کــه تاریــخ ،تاریــخ فلســفه و اندیشــه
فلســفی نیســت ،بلکــه تاریــخ علــم اســت .بســتر ایــن نــوع فهــم
دــر فلســفه تحلیلــی اســت .بعــد از آن ســراغ فلســفههای مضــاف
ا از فلســفه محــض (مثـ ً
رفتیــم و الگویــی ریختــه شــد کــه مثـ ً
ا
فلســفه صدــرا) فلســفه مضــاف (فلســفه فیزیــک و شــیمی و
حقــوق) بیــرون میآیــد و از فلســفه مضــاف نیــز علــم بیــرون
یْآیــد؛ درصورتیکــه همیشــه اینطــور نیســت کــه علــوم
م
از دــل فلســفههای مضــاف بیــرون بیایــد ،بلکــه برخــی علــوم
از فلســفههای مطلــق بیــرون میآیــد .ایــن بــاور ،مــا را دچــار
ســردرگمی و درگیــر مســیر بیراهــه کــرد .علــم بــرای تولیــد
شــدن نیــازی بــه ایــن ســهگانه ندــارد .فلســفههای مضــاف،
علــم درجــه دوم اســت؛ یعنــی اینکــه برگردیــم و دوبــاره بــه امری
نــگاه کنیــم.
وی دـر پایـان گفت :آسـیب دیگر این اسـت کـه ما فکـر میکنیم
تمـام مباحثـی کـه در غـرب ،به نقد غـرب میپردـازد بـه ما کمک
میکنـد .برای مثال تمام آثار فوکو که فیلسـوفی پسـتمدرن اسـت
در ایران ترجمه شـده اسـت .غافل از اینکه آنگونه که فوکو مدرنیته
را نقـد میکنـد ،از دیـن و سـنت مـا هـم چیزی باقـی نمیمانـد .بر
شـاخ نشسـتهایم و بـن میبریم!
دــر ادامــه جلســه حجتاالســام محمدــی بــه بیــان دیدگاههــای
خــود پرداخــت و گفــت :اولیــن پرســش نشســت ایــن بــود کــه
آیــا حــوزه علمیــه میتوانــد بــا نادیدهگرفتــن تمدــن غــرب ،بــه
مأموریــت تاریخــی خــود در حفظ و بســط شــیعه دــر زمــان حاضر
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ادامــه دهــد؟ دــر ســه الیــه و بــه ســه بیــان میتــوان گفــت کــه
حــوزه علمیــه نمیتوانــد دــر صــورت بیتوجهــی بــه غــرب ،بــه
مأموریــت تاریخــی خودــش عمــل کنــد و متأســفانه تــا اآلن هــم
دــر فهــم مأموریــت خودش بــه ایــن مســئله توجه نداشــته اســت.
عــدم فهــم غــرب ،منشــأ شــکلگیری هویــت
اجتماعــی کاذب بــرای حوزههــای علمیــه
وی افــزود :الیــه اول ،الیــه هویــت اجتماعــی اســت .عدــم
شــناخت غــرب ،هویــت اجتماعــی کاذبــی بــرای حوزههــای
علمیــه رقــم زدــه و بــه همیــن دلیــل مأموریــت تاریخــی او بــه
محــاق رفتــه اســت .شکســت ســنگین ارتــش ایــران از ارتــش
روس کــه بــا فرماندهــی ولیعهــد و همراهــی علمــای شــیعه و
مردــم ایــران صــورت پذیرفــت ،مــا را بــا ابــزار و تکنیــک مدــرن
روبــرو میکنــد .ایــن مواجهــه «غیــر» مــا را تغییــر دــاد .پیــش از
آن« ،غیــر» مــا اهــل تســنن بــود و مــا خــود را دــر تعــارض بــا آنها
ثابــت میکردیــم .ایــن «غیــر» بعــد از ورود مدرنیتــه تغییــر پیدــا
میکنــد و اگــر انقــاب اســامی و حــوزه علمیــه ایــن «غیــر»
خــود را درســت نشناســد ،دچــار هویتیابــی کاذب خواهد شــد .در
گذشــته ،شــبهات و هجمــه از جانــب اهـل ســنت مطــرح میشــد
و بــزرگان مــا پاســخ میگفتنــد و لــذا هویــت مــا حفــظ شــد؛ امــا
غــرب موجود دیگــری اســت و هجمــه متفاوتی دــارد .بایــد متوجه
باشــیم کــه نــوع شــبهاتی کــه از غــرب وارد میشــود از ســنخ
شــبهات نظــری نیســت ،بلکــه از ســنخ شــبهات عملــی اســت.
غــرب دــر عقالنیــت خودــش قدــرت راهبــری دــارد؛ بهنحــوی
کــه اگــر از آن اعــراض کنیــد ،هویــت شــما را بــه بــاد میدهــد.
اینکــه تمــام جهانیــان اآلن بــا چنیــن اشــتیاقی بــه ســمت
غــرب میدونــد بــه همیــن دلیــل اســت .اعــراض از غــرب بــه
ایــن ســادگی نیســت کــه مــن نقــد نظــری کنــم و فکــر کنــم
پروندـهاش بســته شــد و کنارش بگــذارم .غــرب دــر تاروپــود رفتار
مــا حضور دــارد و مــا بـه ســادگی نمیتوانیــم از آن اعــراض کنیم.
مــا هنــوز «غیــر» خودمــان و کســی را کــه بــر ضــد مــا عمــل
میکنــد و مــا بایــد دــر مقابلــش صفکشــی کنیــم نشــناختهایم.
تقدــم مواجهــه و فهــم مســئله غــرب ،بــر شــکلگیری نظامــات
علمــی حــوزه دــر مواجهــه صحیــح بــا غرب
وی ادامــه دــاد :مســئله دــوم ،بحــث خــود علــم اســت .مــا وقتــی
میخواهیــم فراینــد تولیــد علــم و جریانهــای علمــی را توضیــح
دهیــم ،ســریع ًا روی مبانــی متمرکــز میشــویم و همــه اختالفــات
را بــه اختــاف دــر مبانــی ارجــاع میدهیــم؛ درحالیکــه بســیاری از
اختالفــات دــر رتبــه ماقبــل مبانی اســت و آن ،فهم مســئله اســت.
فیلســوف بعــد از انقــاب اســامی میخواهــد بــه چــه مســئلهای
پاســخ بدهــد؟ چــه تفاوتــی میــان مســائل فقیــه دــر قبــل و بعــد از
انقــاب اســامی رخ داده اســت؟ ایــن ادبیات دــر فقــه و در بحث
موضوعشناســی پررنگتــر اســت؛ اینکــه حکــم فقیــه تابــع
فهــم موضوعــش اســت .جریــان اختــاف امــام و قائممقامشــان
دــر همیــن موضوعشناســی اســت و نــه حکمشناســی.
ســادهلوحیای کــه امــام بــه آقــای منتظــری نســبت میدهــد،
دــر فهــم مســئله حکومــت اســت کــه بــه تبــع آن ،فهــم درســتی
از حکــم حکومــت شــکل نمیگیــرد .اگــر مــا غــرب را نشناســیم
نمیدانیــم بــا چــه چیــزی مواجهیــم و پاســخ چــه چیــزی را
میخواهیــم بدهیــم.
تعینهای مختلف کفر در ادوار تاریخ
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه ،مســئله بعدــی را مســئله کالمــی
دانســت کــه مهمتریــن کلیدــواژه دــر آن نــگاه فلســفه تاریخــی
اســت .وی افــزود :غــرب موقــف تاریخــی و ابتــای تاریخــی
مــا اســت .دــر طــول تاریــخ ،کفــر و طاغــوت تعینهــای مختلفــی
یافتهانــد کــه نــوع رفتــار و معجــزات پیامبــران بهعنــوان حجــت
خداونــد ،بــا آن تناســب دــارد .لــذا طبــق فرمایــش امام صادــق(ع)،
حضــرت عیســی بهگون ـهای معجــزه م ـیآورد و حضــرت موســی
بهگونـهای دیگــر .دــر زمــان حضــرت موســی ،ســحر دــر اختیــار
فرعــون اســت و بــه همیــن دلیــل کســی جرئــت ندــارد بــا او

بجنگــد .دــر زمــان حضرت عیســی ،مســئله پزشــکی مطرح اســت
کــه دــر اختیــار کاهنــان اســت .اگــر معجــزه دــر برابــر نقطــه قوت
جریــان کفــر باشــد عمــود خیمــه کفــر را پاییــن میکشــد .دــر غیر
ایــن صــورت ،شایســتگی رهبــری خــود را اثبــات نکردــه اســت.
غــرب بــه باطــل بــر مردــم ســیطره پیدــا کردــه اســت؛ لــذا بایــد
آن را بشناســیم تــا بدانیــم بــا چــه چیــزی بایــد بجنگیــم و انقــاب
اســامی چــه معجــزهای بایــد اقامــه کنــد .از منظــر کالمــی ،اگــر
مــا نحــوه نفــوذ کفــر و راههایــی را کــه بــرای تســلط بــر مؤمنیــن
دــارد نشناســیم ،نمیتوانیــم جهــاد کبیــر بــا کفــار داشــته باشــیم.
سه رویکرد در فهم هویت غرب
حجتاالســام محمدــی دــر ادامــه به بیــان 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
چیــزی بــه نــام غــرب بهعنــوان یــک هویــت واحــد نداریــم؛
بلکــه غــرب مجموعــهای از انســانها ،اشــیاء و پدیدههــا اســت.
لــذا نمیتوانــم حکمــی کلــی دــر مــورد غــرب بدهیــم؛ چــون بــا
امــر واحدــی روبــهرو نیســتیم .بــرای شــناخت غــرب ،اجــزاء آن
بهصــورت جداگانــه بایــد ســنجیده شــود تــا بتــوان دــر مــورد آن
حکــم کــرد .ایــن نــوع نــگاه ،مهمتریــن و شــایعترین نــوع نــگاه
بــه غــرب دــر میــان متدینــان و حتــی حوزویــان اســت.
وی افــزود :نــگاه دــوم بــه رویکردــی مربــوط میشــود کــه توســط
شــهید صدــر و دــر کتــاب اقتصادنــا توجهاتــی بــه آن دادــه شــده
اســت .ایشــان اشــاره میکننــد کــه مــا دــر مواجهــه بــا غــرب،
بــا مســائل ازهمگســیخته روبــهرو نیســتیم؛ بلکــه بــا نظامــات
اجتماعــی مواجهیــم .غــرب نظــامواره اســت .آنچــه بــه مــا هجمــه
میکنــد ،نظــام اقتصــاد لیبــرال یــا سوسیالیســتی اســت .اگــر
مــا نتوانیــم دــر مقابــل ایــن نظــم و انســجام ،از دــل فقــه مکتــب
اقتصادــی ارائــه دهیــم ،نمیتوانیــم دــر مقابــل غــرب بایســتیم.
وی ادامــه دــاد :عالمــه طباطبایــی نــوع نــگاه دیگــری بــه ایــن
مســئله دارنــد کــه بصیرتهــای مهمــی بــه مــا میدهــد .ایشــان
دــر ذیــل آیــه  ۲۰۰ســوره آلعمــران ،رویکــرد اجتماعی خودشــان
را توضیــح میدهنــد کــه جامعــه هویــت واحدــی غیــر از افرادــش
دــارد .ایــن نکتــه دــر بحــث غربشناســی تأثیــرات مهمــی دــارد.
ایشــان وقتــی بــه ایــن مســئله میرســد کــه آیــا غــرب اخالقــی
اســت یــا نــه ،میفرماینــد حتــی نظــم و انضبــاط و وجدــان کاری
غــرب هــم خــوب نیســت؛ چــون غــرب هویتــی دــارد و بــرای
درســتی و غلطــی آن نمیشــود صرفــ ًا بــه رفتــار شــخص بــا
خودــش نــگاه کــرد .منــاط اخــاق ،مواجهــه بــا «غیــر» اســت،
نــه مواجهــه بــا خــود .بــرای شــناخت غــرب بایــد دیــد کــه دــر
مواجهــه بــا «غیــر» خودــش چه رفتــاری دــارد .آیــا غرب راســتگو
اســت؟ غــرب بزرگتریــن دروغهــا را بــه مــا گفتــه و دروغهایــش
را راســت نشــان دادــه اســت .این تحلیــل از اینجــا ریشــه میگیرد
کــه عالمــه ،جامعــه را واحــد میدانــد و بــرای آن هویــت قائــل
اســت.
محمدــی دــر پایــان اظهــار داشــت :نظریــه حضــرت امــام از ایــن
هــم باالتر اســت .دــر نــگاه ایشــان ،جریــان غــرب جریــان والیت
و مدیریــت باطــل اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نظریــه
والیتفقیــه را نقطــه شــروع تحــول اجتماعــی میدانــد ،نــه
نظامســازی اجتماعــی را .امــام نقطــه شــروع تحــول اجتماعــی را
دس ـتگیری جریــان والیــت و تولــی جامعــه نســبت بــه جریــان
والیــت حقــه میدانــد و والیتفقیــه را حلقــه نهایــی والیــت
اجتماعــی دــر ذیــل والیــت معصــوم .بنابرایــن ،دــر ایــن نظریــه
مســائل ســیالیت و پیچیدگــی بیشــتری پیدــا میکنــد؛ مثـ ً
ا امــام
قبــل از انقــاب موســیقی را مطلق ـ ًا حــرام میدانســتند ،امــا بعــد
از انقــاب نظــر دیگــری میدهنــد .مســئله اصلــی ،مالحظــه
جزئیــات دــر ذیــل جریــان والیــت حقــه و باطلــه اســت کــه نــگاه
مــا بــه زمــان و مــکان دــر اجتهــاد را نیــز عــوض میکنــد .مــا
از ایــن نــوع نــگاه عقــب افتادهایــم و لــذا نمیتوانیــم مواجهــه
منســجمی داشــته باشــیم و دــر برابر غــرب دچــار انفعال شــدهایم.
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عضو گروه فلسفه دین دانشگاه تهران:

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

نشســت «فلســفه عشــق ،از عشــق انســانی تا عشــق عرفانی»
شــنبه ۳۰ ،اردیبهشــت با ســخنرانی امیرعبــاس علــی زمانی در
اندیشــگاه فرهنگــی کتابخانــه ملــی برگزار شــد.
وی دــر ابتدــا بــا اشــاره بــه تفــاوت زیبایــی هــای حســی و
زیبایــی هــای غیــر حســی عنــوان کــرد :اصــل زیبایــی هــا
مربــوط بــه تفکــر اســت .از آن باالتــر زیبایــی دــل .همــه هدف
مــا همیــن اســت کــه بــه ایــن مرحلــه برســیم .رســیدن بــه
زیبایــی هــای دــل باالتــر از اســتدالل هــای فلســفی اســت.
هدــف نمــاز و عبادــات نیــز روشــن شــدن دل اســت .دــر قرآن
بــرای دــل از تعابیــر قلــب و فــؤاد و لــب اســتفاده شــده اســت.
وی دــر ادامــه بــا ذکــر ایــن نکته کــه فلســفه ابن ســینا بســیار
واالســت ،گفــت :فلســفه نهایت ـ ًا بــه ایــن جــا مــی رســد کــه
خدــا واجــب الوجــوب اســت و بدــون خدــا تسلســل خواهیــم
داشــت وخدــا علــت العلــل و علــت غایــی اســت .امــا تــا بــه
حــال کســی را دیدــه اید کــه مثال دــر قنــوت بگویــد ای واجب
الوجــود و اشــک از چهــره اش بیایــد؟ امــا دــر شــعر موســی و
شــبان غــرق دــر خداونــد شــدن را کام ـ ً
ا حــس مــی کنیــم.
الفاظــی مثــل قنــد ،شــکر ،شــیرین و تعابیــری از این دســت در
مثنــوی و غزلیــات چــرا ایــن قدــر زیــاد اســت؟ چــون خداونــد
چشــیدنی اســت.
دانشــیار دانشــگاه تهــران افــزود :دــر روایــات داریــم کــه اگــر
مردــم گنــاه نکننــد صدــای مالئکــه و جبرئیــل را مــی شــنوند.
اگــر کینــه هــا ،هــوس هــا و  ..نباشــد پردــه هــا کنــار مــی رود
و انســان خیلــی چیزهــا را مــی بینــد .عصــر مدــرن از دــکارت
بــه ایــن طــرف مــی خواهــد همــه چیزهــا را بــا فرمــول هــای
ذهنــی تبییــن کننــد .ذهــن بــه معنــی  Mindو عقــل ریاضی.
ایــن مســأله از جهتــی خــوب اســت کــه مبهــم و راز آلــود

نیســت .امــا بخشــی از وجــود انســان ایــن گونــه رها می شــود.
ذهــن انســان بــزرگ تریــن ماشــین هــا را مــی ســازد ،ولــی این
انســان لــذت عمیــق و روح ندــارد و صرفــا یــک ماشــین اســت.
میــان دــو کلمــه  Pleasureو  happinessتفــاوت وجود
دــارد؛ لــذت با شــادی متفــاوت اســت .شــادی رضایــت را در پی
دــارد .بشــر امــروز سرشــار از لــذات اســت ولــی راضــی نیســت.
افرادــی را مــی بینیــد 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 ماشــین دقیــق و منظــم اســت،
امــا شــور و حــرارت انســانی بــرای زیســتن دــر او نیســت .بــا
نــگاه دکارتــی رابطــه انســان هــا ابــزاری و حســاب گرانــه
مــی شــود و ایــن مهــم مــی شــود کــه چــه چیــز نصیبــم
مــی شــود .اشــعار مدــرن را ببینیــد .ســرد و مختصــر هســتند.
امــا شــعر طوطــی و بــازرگان موالنــا را نــگاه کنیــد .شــب
شــروع مــی شــود و صبــح تمــام مــی شــود .ایــن کار دــل
اســت .معنــا کار دــل اســت.
علــی زمانــی دــر ادامه افــزود :تمــام عبادــات بــرای تقویت و
بــه کار افتادــن دــل اســت .انبیــاء بــرای بــه کار انداختــن دل
آمدــه انــد .عشــق یــک فضیلــت اســت .چــون کانــون معنــا
را زندــه مــی کنــد .موالنــا کــه فردــی عابــد ،فقیــه ،ســخنور
و  ...بــود ،چــرا مــی گویــد مردــه بدــم زنده شــدم؟ چــون دل
او مردــه بــود .عاشــق کســی اســت کــه کانــون دــل او فعال
مــی شــود .از عشــق مهــم تــر نــگاه عاشــقانه اســت کــه
موجــب مــی شــود عالــم را جــور دیگــر ببینیــم.
عضــو گــروه فلســفه دیــن دانشــگاه تهــران گفــت :کارکــرد
دیگــر 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.
مــرگ آگاهــی نیــز شــبیه بــه عشــق اســت و انســان هــا را
صمیمــی مــی کنــد .پندارهــا را پــاره مــی کنــد و باعــث مــی
شــود خــود واقعــی انســان ظهــور کنــد .عشــق کانــون معنــا را
فعــال مــی کنــد دــر نتیجــه گرمــا حــرارت و امیــد تولیــد مــی
شــود .عقــل حســابگر دکارتــی عشــق را نمــی فهمــد .بلکــه
عقــل ســرخ بــه تعبیــر ســهروردی یــا همــان حکمــت ایــن
توانایــی را دــارد .بــا دــل خندیدــن ،گریســتن و فهمیدــن خیلی
تفــاوت دــارد .پیغمبــر بــا دــل توانســته بــه جایــگاه پیغمبــری
برســد .مــی گویــد ســلمان چیزهایــی مــی داند کــه ابــوذر نمی
دانــد .آیــا ســلمان هــگل و  ...خواندــه اســت؟ خیــر .پیغمبــر دل
ایــن افــراد را فعــال مــی کنــد مــا بایــد برنامــه بــرای دــل مــان
داشــته باشــیم.
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 کنیــم و دیگــر آن کــه چــه بایــد بکنیــم .عرفــان
خراســانی و کل ادبیــات عاشــقانه مــا بــه دنبــال تحریــک دــل
اســت و یــک راه هــم بیشــتر ندــارد و آن اینکــه هــر کســی
خودــش راه خودــش را بایــد از دــرون خویــش پیدــا کنــد و
پیــش 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 هیــچ کدام
ماندــگاری دــر انســان ندــارد .عرفــان جســتجوی معنــا اســت
و آغــاز آن ایــن اســت کــه دانســتنی نیســت بلکــه چشــیدنی
اســت .شــنیدنی نیســت بلکــه دیدنــی اســت.
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گزارشبیستویکمینهمایشبزرگداشتمالصدرا
با موضوع «فلسفه در مواجهه با فضای مجازی»

بیســت و یکمیــن همایــش بزرگداشــت مالصدــرا بــا موضــوع
«فلســفه دــر مواجهــه بــا فضــای مجــازی» ،صبــح امــروز دــر
مجموعــه فرهنگــی آدینــه برگــزار شــد .دــر ابتدــای ایــن همایش
آیــت اهلل ســید محمــد خامنــه ای بــه طــرح دیدــگاه هــای خــود
پیرامــون موضــوع همایــش پرداخــت.
فلســفه بایــد بــه فضــای مجــازی ورود کنــد /فلســفه
دانســتن بــرای عمــل کــردن اســت
وی بــا اشــاره بــه موضــوع جلســه عنــوان کــرد :دــر ابتدــا بایــد
ببینیــم فلســفه دــر مواجهــه بــا مســایل مختلــف چــه جایــگاه و
وظیفــه 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 دیگــران نیــز منتقــل کنــد .همچنین
حکمــت عملــی کارکــرد معلومــات نظــری فلســفه اســت .دانســته
هــا جدــای از بایســته ها نیســت .عقــل و فطــرت انســان بالفاصله
از یــک علــم ،نتیجــه عملــی مــی گیــرد .دــر غیــر ایــن صــورت
علــم ماننــد درخــت بــی فایدــه و بــی ثمــر مــی شــود .دــر حکمت
مالصدــرا ســاز و کار ایــن مســأله بســیار زیبــا و ظریــف اســت.
وی دــر ادامــه افــزود :نیــاز بــه تعریــف فضــای مجــازی نداریــم
امــا فلســفه تعریف مشــخصی دــارد .فلســفه دانســتن بــرای عمل
کردــن اســت .عمل کردــن بــرای بهتــر زندگــی کردــن .مالصدرا
فلســفه را تشــبیه مــی کنــد بــه ســفر و ســیاحت .ســفر اول مــن
الخلــق الــی الحــق اســت .ســفر دــر کثــرات عالــم و مخلوقــات
اســت بــه ســمت توحیــد .بــرای دیدــن و شــناختن و معرفــت
جویــی .دــر تمــام ســفرها بالحــق یعنی بــا کمک حــق وجــود دارد
و ایــن یعنــی بــه کمــک عقل .ســفر دــوم ســیر کامــل تری دــارد.
فلســفه بایــد طــوری جهــان را ببینــد کــه خداونــد مــی بینــد .دــر
ســفر ســوم وارد عالــم کثــرات و ســر و صداهــای مختلف و ســلیقه
هــای مختلــف آن مــی شــود .ســپس ســفر دــر میــان خلق اســت.
دــر تمــام ایــن مراحــل با حــق حرکــت و ســفر صــورت مــی گیرد.
رئیــس بنیــاد حکمــت اســامی صدــرا افــزود :فضــای مجــازی
فضایــی بــرای تخاطــب و مواجهــه و بیــان مســایل مختلــف ایجاد
کردــه اســت .دــر نتیجــه حتمـ ًا فلســفه بایــد وارد ایــن فضــا شــود.
چــرا کــه مربــوط بــه قلمــرو فلســفه اســت .وظایــف فلســفه را اگــر
بخواهیــم برشــماریم اولیــن وظیفــه اش معرفــت افزایــی اســت.
فلســفه نقشــی مثــل نقش دــارو بــرای انســان دــارد .وظیفــه دیگر
هنجاریابــی بــرای حضــور دــر ایــن فضــا اســت .فلســفه خــود یک
فرهنــگ اســت و بایــد آن را دــرون انســان هــا تزریــق کــرد .کار
دیگــر فلســفه خودســازی اســت .فلســفه هــم خــود را می ســازد و
هــم مــی توانــد دیگــران را بســازد.
آیــت اهلل ســید محمــد خامنه ای دــر ادامه عنــوان کــرد :در حکمت

عملــی  ۳بخــش اخــاق ،تدبیــر خانوادــه و سیاســت مطرح اســت.
خودســازی یعنــی اخــاق آمــوزی کــه وظیفــه فلســفه اســت .دــر
فلســفه تأکیــد زیــاد بــه اخــاق را مــی بینیــم .خودســازی از مرحله
فردــی شــروع مــی شــود و بــه ســطح خانوادــه و ســپس حکومــت
مــی رســد .حکومــت و سیاســت بایــد در اختیــار فــرد حکیم باشــد.
چــرا ســقراط را کشــتند؟ چــون میگفــت سیاســت و حکمــت بایــد
دــر اختیــار افــراد حکیــم باشــد .امــروز هــم همیــن گونــه اســت.
اســام بــه عرصــه سیاســت آمدــه و حرفــی دــارد و مواجهــه هــا
علیــه اســام را مــی بینیــد .فضــای مجــازی نامــش مجازی اســت
امــا یــک حقیقــت اســت و حضــور دــر آن بــرای آگاهــی بخشــی و
راهبــری الزم اســت .مــا امــروز خواســته یــا ناخواســته مرشــد و
راهبــر عالــم شــده ایــم و دــر ابعــاد فردــی نیــز بایــد ســعی کنیــم
بــرای دیگــران الگــو باشــیم.
فضــای مجــازی خــود یــک حقیقــت اســت /جهــان
غــرب بــر محــور حقیقــت نمــی گــردد
رضا دــاوری اردکانــی ،رئیس فرهنگســتان علــوم و چهــره ماندگار
فلســفه ،دــر بیســت و یکمیــن همایــش بزرگداشــت مالصدــرا بــا
موضــوع فلســفه ،تکنولــوژی و فضــای مجــازی بــه ســخنرانی
پرداخــت.
وی دــر ابتدــا بــا بیــان تفــاوت میــان نــگاه غربــی و اســامی بــه
مفهــوم «مجــازی» عنــوان کــرد :وقتــی کلمــه مجــازی را بــه کار
مــی بریــم بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن مفهــوم دــر نــگاه اســامی
کــه به وهــم و خیــال اشــاره دــارد نیســت .فضای مجــازی بــا نگاه
اســامی خــود یــک حقیقــت اســت .همــان طــور کــه آیــت اهلل
ســید محمــد خامنــه ای فرمودنــد بندــه هــم معتقدــم کــه مــی
تــوان از ایــن فضــا اســتفاده درســت فرهنگــی کــرد .بندــه نمــی
دانــم و حــوزه تخصصــی مــن فضــای مجــازی نیســت اما شــنیده
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 خواهیــم کــرد.
رئیــس فرهنگســتان علــوم دــر ادامــه اظهــار داشــت :غربــی هــا
همــواره مســایل را از منظــر خــود تعریــف مــی کننــد و بــه ایــن
وســیله دیگــران را خــوار مــی کننــد .بــه عنــوان مثــال پیرامــون
مراحــل تاریــخ  ۳مرحلــه را عنــوان مــی کننــد؛ دــوران پیــش از
مدــرن ،مدرنیتــه و دــوران پســت مدــرن .ایــن تقســیم بندــی برای
تاریــخ از منظــر غــرب اســت و بــا محــور قــرار دادــن خــود ایــن
گونــه بــه جهــان مــی نگرنــد .دــر واقع بــا ایــن نــوع تقســیم بندی
دارنــد سراســر تاریــخ بشــر را تحقیــر مــی کنند .درســت آن اســت
کــه بــه دنبــال تقســیم بندــی دیگــری از تاریــخ بشــر باشــیم.
دــاوری اردکانــی دــر ادامــه گفــت :واقعیــت یعنــی وجــود داشــتن

جهــان و ایــن کــه مــی توانیــم جهــان را بشناســیم کــه یــک امــر
مهمــی اســت .امــا در ســیر تاریخــی غــرب مواجهه بــا ایــن مفهوم
بســیار آشــفته بودــه و شــاهد برخــی مهمــل گویــی هــا از جانــب
اندیشــمندان غربــی هســتیم .مثـ ً
ا شــاهد هســتیم 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 تعبیــر کردنــد کــه جهــان متنــی اســت کــه خواندــه مــی
شــود .ایــن مســیر دــر نهایت بــه نابودــی ابــژه نیــز انجامیــد .یعنی
درســت اســت کــه تنهــا مــرگ ســوژه را عنــوان کردنــد امــا ابــژه
را نیــز بــه نابودــی کشــاندند .حــال بایــد از غربــی هــا پرســید کــه
دیگــر چــه باقــی ماندــه اســت؟ ایــن گونــه نظریــه پردــازی هــا
بیشــتر بــه مهمــل گویــی شــبیه اســت.
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران افــزود :کســی مثــل بودریــار
دــر غــرب بــه فضــای مجــازی بســیار افراطــی مــی نگــرد و از
کســانی اســت کــه بــه شــدت دــر فضــای مجــازی غــرق و محــو
شــده اســت .نکتــه اساســی ایــن اســت کــه بایــد دیــد کــه از نظــر
غــرب جهــان بــر چــه ســازی مــی چرخــد .جهــان موجــود غــرب
بــر محــور حقیقــت نمــی گردــد بلکــه بر ســاز دیگــری مــی گردد.
دــر حقیقــت دــر جهــان امــروز غــرب بــا یــک کابــوس مواجهیــم.
از طرفــی دــروغ دــر دنیــای امروز پــر شــده و افــراد از دــروغ گویی
شــرم نمــی کننــد .افرادــی جهــان را بــه آشــوب مــی کشــند و
تصــور نمــی کننــد کــه کارشــان غلــط اســت.
دــاوری اردکانــی دــر انتهــای ســخنان خــود گفــت :امــروز فضای
مجــازی تمامــی فعالیــت هــا و مناســبات مــا را در بــر گرفته اســت.
از مســایل روزمــره تــا مناســبات جهانــی و همچنیــن اندیشــه.
جهــان امــروز تبدیــل بــه جهانــی وحشــتناک شــده اســت و بایــد
نســبت بــه ایــن موضــوع تأمــل کنیــم تــا ان شــا اهلل از ایــن
آشــفتگی هــا نجــات پیدــا کنیــم.
فضــای مجــازی فرصتــی بــرای رســاندن صــدای
فرهنــگ خــود بــه دیگــران اســت
سـومین سـخنران بیسـت و یکمین همایـش بزرگداشـت مالصدرا
با تشـبیه فضای مجـازی به یک کالن شـهر عنـوان کرد :امـروز با
این کالن شـهر سـایبری مواجه هسـتیم که تمام مرزهـای زمانی و
مکانـی را در نوردیدـه و به تعبیر فسـلفی امروز همگان دـر ال زمان
و ال مـکان بـا هـم ارتباط دارنـد .در این بیـن آن چه که ضـرورت و
اصالـت دـارد ارتباط میان انسـان هاسـت .اخلاق 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 دیگـران را فراهم کرده اسـت و
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ایـن وظیفه فلسـفه و علـوم عقلی اسـت که ایـن امر را انجـام دهد.
اســتاد حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی دــر ادامــه گفــت :تــک
صدایــی غربــی بــه پایــان رســیده اســت .ســردرگمی اخالقــی
کنونــی بــه دلیــل نــا هماهنگــی اصــول اخالقــی تــک صدــا و
اقتدارگرایانــه غــرب بــا تکثر اخالقــی حاکم میــان کاربــران فضای
مجــازی اســت .دــر نتیجــه باید بــه دنبــال اصــول جامــع مبتنی بر
خیــر مشــترک همــه افــراد نــوع بشــر باشــیم تــا بــه عدــم انحصار
گرایــی یــک نــژاد و یــک فرهنــگ خــاص برســیم .فرصــت برابــر
و رابطــه بــرد بــرد میان 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 میــان جوامــع را بررســی کنیــم کــه اصــول عقالیی
اســت تــا حیاتــی ســعادتمندانه بــه دــور از نــزاع هــای اخالقــی را
بــرای بشــر بــه ارمغــان بیاوریــم تــا موجــب کرامــت ،نوع دوســتی،
مســئولیت پذیــری ،احتــرام متقابــل و مشــارکت همــه دــر خیــر
هــای حقیقــی بــه اصطــاح فلســفه را شــاهد باشــیم .دــر نتیجــه
افزایــش عمــق اطالعــات فضــای مجــازی و افزایــش عمــق
تاثیرگــذاری را خواهیــم داشــت.
ســندی بــرای مدیریــت عقالنــی فضــای مجــازی
مبتنــی بــر حکمــت صدرایــی تدویــن شــود
عبدالحسـین خسـروپناه در ادامه همایش با موضوع ارزیابی فضای
مجازی بـا رویکرد حکمت اسلامی به سـخنرانی پرداخت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فضــای مجــازی تلفیقــی از حقیقــت و
اعتبــار اســت عنــوان کــرد :دــر فضــای مجــازی کاربــران بازیگرند
و نــه تماشــاچی .فضــای مجــازی  ۸کار را انجــام مــی دهــد؛
ســرویس دادــن بــه کاربــران ،رفــع نیازهــای کاربــران ،نیازســازی،

کنتــرل و مدیریــت نیازهــا ،ایجــاد وابســتگی ،تعییــن معیــار ،ایجــاد
دلبســتگی و بــاور و دــر نهایــت تســخیر انســان از لحــاظ فرهنگی
اجتماعــی سیاســی و  . ...شــاید بــه دلیــل همیــن کارکــرد آخــر
اســت کــه آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا بــه عنــوان زیــر مجموعــه
وزارت دفــاع آمریــکا ایــن مســولیت را بــر عهدــه گرفتــه اســت که
فضــای مجــازی را مدیریــت کنــد.
رئیــس موسســه حکمــت و فلســفه ایــران دــر ادامــه افــزود :دــر
حــال حاضــر مهــم تریــن وســیله تســخیر و تغییــر انســان فضــای
مجــازی اســت .از طرفــی دــر اندیشــه اســامی مــی دانیــم کــه
انســان تجلــی اســماء الهــی مــی توانــد باشــد .حــال ایــن ســوال
مطــرح مــی شــود کــه آیــا بــا تســخیر هویــت انســان دــر فضــای
مجــازی مــی تــوان اســفار اربعــه دــر قــوس صعــود انســانی را طی
کــرد؟
وی افــزود :امــروز  ۳دیدــگاه دربــاره مدیریــت فضــای مجــازی
بــا حکمــت متعالیــه وجــود دــارد؛ اولیــن دیدــگاه مــی گویــد ایــن
مســأله امــکان دــارد .هــم از طریق نــرم افــزار و هم ســخت افــزار.
بایــد با ایجــاد رشــد عقالنــی و حکیمانه دــر کاربــران و مدیــران به
ایــن مقصوددســت یابیم .بندــه بر ایــن دیدگاهــم .اما دیدــگاه دوم
معتقد اســت کــه این مســأله امــکان ندــارد .چــون فضــای مجازی
زاییدــه فلســفه و علــوم غربــی اســت و دــر نتیجــه نمــی توانیــم با
اندیشــه اســامی و حکمــت متعالیــه آن را مدیریــت کنیــم .دیدگاه
ســوم مــی گویــد حتــی اگــر مدیریــت ممکن باشــد نبایــد ایــن کار
را انجــام دهیــم و مطلــوب نیســت .چــون مــا دــر جهانی شــدن به
ســر مــی بریــم و چــاره ای جــز زیســت دــر ایــن جهانــی شــدن
نداریــم .نــه مــی توانیــم از آن فــرار کنیــم و نبایــد فــرار کنیــم چــرا
کــه از بــازار جهانــی شــدن عقــب مــی افتیــم.
خســروپناه دــر انتهــای ســخنان خــود گفــت :بایــد یک ســند برای
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مدیریــت عقالنــی فضــای مجــازی مبتنــی بــر حکمــت صدرایــی
تدویــن کنیــم.
مجــاز نقطــه مقابــل حقیقــت نیســت بلکــه مجــاز از
معنــای اول خــود بــر مــی گــذرد
حســن بلخــاری دــر ادامــه همایــش مالصدــرا بــا موضــوع مفهوم
شناســی مجــاز دــر حکــت ،عرفــان و هنــر بــه ایــراد ســخنرانی
پرداخــت.
وی دــر ابتدــا بــا تبییــن کلمه «مجــاز» عنــوان کــرد :مجاز بــر وزن
مفعــل از جــاز الشــیئ بــه معنــای تجــاوز و تعدــی گرفتــه شــده
اســت .یعنــی چیــزی کــه از اصــل خویــش عدــول نمایــد یــا از
مکانــی کــه ابتدــا داشــته برگــذرد .مجــاز نقطــه مقابــل حقیقــت
نیســت بلکــه مجــاز از معنــای اول خــود بــر مــی گــذرد .شــاید دــر
ایــن برگذشــتن اســتعال وجــود داشــته باشــد نــه تنــزل .مگــر دــر
عالــم رســانه واقعیــت بســط و امتدــاد نمــی بایــد؟ مگــر ایــن خــود
نوعــی اســتعال نیســت؟ البتــه بــه شــرطی کــه مجــاز از حقیقــت
ابتدایــی خــود جدــا نشــود و همچنــان نســبتی با آن داشــته باشــد.
رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی ایــران افــزود :دــر هنــر بــا
کمــک قــوه تخیــل ،حقیقــت را عریــان تــر و شــیدا تــر و شــیوا
تــر مــی توانیــم عرضــه کنیــم .ایــن تنــزل حقیقــت توســط خیــال
را بعضــی مجــاز مــی نامنــد امــا عارفــان طیــران مــی نامنــد.
همچنــان کــه حافــظ گفــت:
ما در پیاله عکس رخ یار دیده 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
نمــی توانــد مجــاز باشــد .عرفــا رنــگ را محصــول تجزیــه نــور
ـگ مجرد.
نمــی داننــد بلکــه رنــگ ،نــو ِر
متجســد اســت و نــور ،رنـ ِ
ّ
یعنــی تمایــزی میــان صــورت و ســیرت نیســت .بــه همیــن خاطر
اســت کــه دــر گنبــد امــا رضــا (ع) رنــگ طــا دارید بــا آن کــه در
فقــه مــی دانیــد چــه برخوردــی بــا طــا شــد.
دکتـر بلخـاری افزود :میـان مجاز و محسـوس و حقیقـت و معقول
نسـبت وجـود دارد و این نسـبت یکتایی اسـت .در عرفـان به تقابل
ظاهـر و باطن قائل نیسـتیم .اگـر ظاهر نقطه مقابل خدـا بود در خدا
جمع نمی شـد .هو الظاهـر و الباطن .در هنر و عرفـان حقیقت را در
ایـن فضـا تجلی می دهیم تـا مخاطب را به یاد نیسـتان دـور افتاده
خود بیفتـد .مث ً
ال دربـاره موسـیقی گفته اند:
بس حکیمان گفته اند این لحن ها                 
از دوار چرخ بگرفتیم ما  
مجــاز قنطــره (پــل) حقیقــت اســت .دنیای مجــازی بســط حقیقت
اســت .تصــور کنیــد همیــن االن صدــای مــن را تمــام جهــان
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
لجــن مــی کشــد .بایــد روی انســان کار کــرد .آیــا بــس نیســت
دشــنام هایــی کــه بــه تکنولــوژی مــی دهیــم؟
اســتاد فلســفه هنــر دــر ادامــه افــزود :جــورج لــوکاچ بــزرگ تریــن
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جامعــه شــناس هنــر اســت .لــوکاچ از شــیئ زدگــی مــی گویــد که
دــر ایــن حالــت آدمــی خــود را ســوژه نمــی دانــد بلکــه ابــژه مــی
دانــد .دــر فیلمــی از چارلــی چاپلیــن ایــن را مــی بینیــم کــه نشــان
مــی دهــد انســان نیز شــیئ بــه ماننــد ابزارهــای تکنولوژیک شــده
اســت .لــوکاچ معتقــد اســت انســان غربــی پذیرفتــه کــه عیــن 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 کنیــم .ایــن مســأله ســخت اســت لکــن ممکــن اســت.
فضــای مجــازی جهــل مرکــب ایجــاد مــی کنــد/
تفکــر فلســفی و فضــای مجــازی
کریــم مجتهدــی دــر همایــش بزرگداشــت مالصدــرا بــا موضــوع
تفکــر فلســفی و فضــای مجــازی بــه ســخنرانی پرداخــت.
وی دـر ابتدـا گفـت :فضـای مجـازی را بـه انگلیسـی مـی گویند:
 .Cyber spaceکلمـه سـایبر ریشـه دـر زبـان یونانـی دـارد.
سـیبرنتیک دـر یونانی به معنـای فرمانداری و راننده و کسـی اسـت
که سـر نخ هـا را در دسـت دـارد .یعنی چیـزی که از مـکان معینی
ادـاره می شـود .کلمـه ویرچوال نیـز یعنی بالقـوه .یعنـی چیزی که
وجـود ندـارد و ادعایـی هـم ندارد بـرای واقعیـت داشـتن .همچنین
کلمـه  information spaceبـه کار بردـه مـی شـود کـه به
معنـی ارایـه اخبـار و گاهـی نیز اخبار سـازی اسـت.
وی افــزود :یــک انســان حتــی اگــر فیلســوف هــم نباشــد بایــد
بدانــد کــه ایــن جریــان تبعاتــی نیــز دــارد .اگــر یــک فــرد تبعــات
فضــای مجــازی را ندانــد قربانــی ایــن فضــا خواهــد شــد .خــود
را دانــا و مطلــع تصــور کنــد امــا دــر واقــع نباشــد .بــه عقیدــه مــن
مهــم تریــن خطر بــرای فلســفه جهــل نیســت بلکــه ســاده لوحی
اســت .جهــل مرکــب خطرنــاک تریــن چیــز اســت .بــزرگ تریــن
شــعار ســقراط نمــی دانــم بــود .بــزرگ تریــن حقیقــت یعنــی
اعتــراف بــه ندانســتن .ســقراط شــکاک نبــود بــرای دانایــی ارزش
قائــل بــود ولــی از جهــل مرکــب واهمه داشــت .ایــن بیــان مطلب
نیســت کــه شــجاعت مــی خواهــد بلکــه شــجات دــر شــناختن و
فهمیدــن اســت کــه ســخت اســت .پــرت و پــا گفتــن همــراه
بــا تهــور نــه تنهــا شــجاعت نیســت بلکــه ضــد شــجاعت اســت.
ســقراط مــا را بــه شــجاعت بــرای ادامــه تحقیــق و ادامه دانســتن
دعــوت مــی کنــد.
کریـم مجتهدی افـزود :وظیفه فیلسـوف ارایـه راه حل نیسـت بلکه
طرح درسـت و تبیین مسأله اسـت .بزرگ ترین شـجاعت فیلسوف
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 نیسـت
درسـت انـد یا خیـر دچار جهـل مرکب می شـویم.
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران دــر انتهــا افــزود :موضــوع دیگری
کــه بایــد بــه آن فکــر کنیــم ریشــه یابــی تفکــر فضــای مجــازی
کنونــی اســت .دــکارت و الیبنیتــس بــا حاکــم کردــن ماشــین و
نمــرات و شــمارش هــا بــر ایجــاد فضــای مجــازی امــروزی دخیل
هســتند .یعنــی دــر واقــع ریشــه فضــای مجــازی کنونــی را باید در
اندیشــه هــای آنــان جســتجو کــرد.
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باید به وجه ملکوتی فضای مجازی نیز توجه داشت
غالمرضــا اعوانــی دــر همایــش بزرگداشــت مالصدــرا بــا موضوع
وجــه ملکوتــی وجــود عالــم مجــازی از دیدــگاه حکمــت متعالیــه
بــه ســخنرانی پرداخــت.
غالمرضــا اعوانــی دــر ابتدــای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه فــرق
بیــن علــم و حکمــت گفــت :تفــاوت ایــن دــو دــر وجــه ملکوتــی
حکمــت اســت کــه علــم از آن بی بهــره اســت .همچنیــن حکمت
الهــی از حکمــت بحثــی بیشــتر 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 ۴ .آیــه در
قــرآن پیرامــون عالــم ملکــوت داریــم .قــرآن همــه را بــه توجــه و
نظــر دــر ملکــوت اشــیا دعــوت مــی کنــد .از آن جــا کــه مراتــب
وجــود انســان بــا مراتــب عالــم کبیــر منطبــق اســت ،انســان بــه
ملکــوت اشــیا 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.
وی افــزود :افالطــون ایــن عالــم را حیــات محــض مــی دانــد
و ایــن حیــات دــر تمــام ذرات عالــم ســریان دــارد .دــر ایــن بحــث
مالصدــرا تفاوتــی بــا دیگــران دــارد .عالــم بــرزخ از دیــد او عالــم
خیــال منفصــل اســت .امــا از دیــد افالطون ریاضــی اســت .ریاضی
دــر ایــن جــا بــه معنــای مصطلــح نیســت بلکــه بــه معنایــی مانند
ارتبــاط میــان تمــام گوشــت و پوســت و وجــود ماســت .عالــم نظم
اســت و نظــم یعنــی ریاضــی .تمــام نــو افالطونــی هــا تحــت تأثیر
فیثاغــورث و نــگاه ریاضــی او بــه جهــان هســتند .فیثاغــورث یــک
عــارف بــزرگ اســت .فســفله ایــن هــا تمامـ ًا ریاضــی اســت .البتــه
ســهروردی هــم بــه صــورت ســر بســته بــه ایــن نکتــه پرداختــه
اســت .ســهروردی و دــکارت هــر دــو واقعیــت جســم را امتدــاد می
داننــد و معتقدنــد هــر چیزی تعینــی در امتدــاد دــارد .با ایــن تفاوت
کــه دــکارت معتقــد اســت که جســم نفــس ندــارد .ســهروردی می
پرســد آیــا جســم فــی نفســه مــی توانــد رنــگ ببخشــد؟ مث ـ ً
ا

رنــگ گل از کجاســت؟ پــس وجهــی ملکوتــی نیــز دــر ایــن جــا
وجــود دــارد .فرشــتگان قــوای عالــم انــد و صفاتــی دارنــد .تمــام
چیزهــا و قوایــی کــه بــه انســان هــا نســبت دادــه مــی شــود بــا
ملکــوت ارتبــاط دــارد .مثــل معانــی بســیط اســت و تقریبـ ًا شــبیه
همــان اســماء اهلل هســتند .مثـ ً
ا صفــت زیبایــی کــه دــر نهایــت
مــی رســد بــه خداونــد .امــروزه همــه چیــز بــه مادــه نســبت دادــه
مــی شــود بدــون آن کــه بــه وجــه ملکوتــی توجهــی بشــود .دــر
مــورد فضــای مجــازی نیــز همیــن طــور اســت و بایــد بــه ایــن
جنبــه از فضــای مجــازی توجــه داشــت.
غالمرضــا اعوانــی افــزود :دربــاره ُم ُثــل ریاضــی غربــی هــا زیــاد
کار کردــه انــد امــا مــا خیلــی کار نکردــه ایــمُ .م ُثــل ریاضــی را
دــر دیدــگاه هــای مالصدــرا مــن ندیدــم .شــاید دــر گفته هــای او
وجــود دــارد و بندــه اطــاع ندــارم.
ســهم فضــای مجــازی در پــوچ گرایــی بــا تأکیــد بر
فلســفه صدرایی
عبدــاهلل صلواتــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت دبیــر
شــهید رجائــی دــر همایــش نســبت فلســفه با فضــای مجــازی که
دــر بنیــاد حکمــت اســامی صدــرا برگــزار شــد ســخنرانی خــود را
ارائــه کــرد و گفــت :وجــود دــر فلســفۀ صدرایــی واقعیــت اصیل 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 ازخودبیگانگــی وجودی نقطــۀ عزیمت انســان
بــه ســمت و ســوی پــوچ گرایــی اخالقــی اســت و دــر پــی ایــن
دگردیســی وجودــی بــا نــام پــوچ گرایــی ،شــیوۀ اندیشــیدن و
ســبک زندگــی و تمامــی شــئون فردــی و اجتماعــی مرتبــط بــا
وجــود انســان دســتخوش تغییــر بنیادیــن مــی شــود.
وی افــزود :بــه رغــم احاطــۀ علــم و دیجیتالــی شــدن زندگــی و
نیــز بــا وجــود رشــد و توســعۀ فـنآوری ،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 پیرامونــی دــر
ذهــن اش ترســیم شــده اســت .فضــای مجــازی یکــی از مؤلفــه
هــای جدــی دنیــای مدــرن اســت کــه مــی توانــد مــا را از وجــود
و آگاهــی نســبت بدــان دــور کنــد و در زمینــی دیگــر غیــر از وجود
ســکنا دهــد و دــر پــی ایــن ســکونت جدیــد ،هویــت نویــی را برای
مــا رقــم زنــد و بــا ابــژه ســاختن مــا بــه عنــوان قطعاتــی از پــازل
فضــای مجــازی ،خودبیگانگــی وجودــی را برایمــان بــه ارمغــان
بیــاورد.
صلواتــی دــر ادامــه تصریــح کــرد :به عبــارت دیگــر ،حضــور جدی
دــر این زیســت بــو ِم جدیــد هویــت جدیدــی از انســان ارائــه خواهد
دــاد بــه گونــه ای کــه او را از هویــت حقیقــی اش دــور مــی کنــد و
ایــن دــور شــدن از دنیــای واقعــی بــر تمامــی الیــه هــای زندگــی
فــرد اثرگــذار خواهــد بــود .دــور شــدن انســان امــروز از ارزش ها
و واقعیــت حاکــم بــر جامعــه و فــرار از تابعیــت آن هــا یعنــی
مســخ انســان معاصــر و ایــن مســخ اساس ـ ًا نــه بــرای انســان و
نــه مؤمنــان و متدینــان ارمغــان نیکویــی نیســت ،بلکــه مخــرب
اســت و خانمانســوز اســت .دــر این فضــا واقعیــت دنیــای 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 کشــیم فاصلــه دــارد و ایــن داســتان ،انســان را دچار
مــرگ تدریجــی مــی کنــد .ایــن دــو قطبــی شــدید میــان جهــان
واقعــی و جهــان مجــازی انســان را گرفتــار مخاطراتــی جدــی مــی
کنــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی یادآور
شــد :فاصلــه زیــاد میــان عالَــم مجــازی و عالَــم واقعــی ،ســبب بی
معنایــی و پوچــی مــی شــود .مــراد از عالَــم مجــازی و واقعــی نــه
ـی تجربه شــده در انســان اســت
ســاحت آفاقــی کــه ســاحت انفسـ ِ
کــه دــر آن ســاحت مجــازی ذهنیــت او را م ـی ســازد و ســاحت
واقعــی همــان بدــن و بــه تعبیــری؛ امکانــات ،ابــزار ،و محــل ظهور
اســت و دقیقـ ًا بخاطــر همیــن فاصلــه نجومــی میــان ذهــن و بدن
اســت کــه ایــن بدــن نمــی توانــد بدــن ایــن ذهــن باشــد و فرامین
او را اجــرا کنــد ماننــد انســان کافکایــی کــه بدنــش مســخ شــده
و توانایــی اجــرای دســتورات ذهــن او را کــه همچنــان انســان
اســت ندــارد .بــه نظــرم ایــن دــو را مــی تــوان ،دوگانگــی مخــرب
بــه دوگانگــی پســامدرن نامیــد .تفــاوت مســخ کافکایــی انســان
بــا مســخ مجــازی انســان ایــن اســت کــه دــر مســخ کافــکا ،بدــن
انســان مســخ مـی شــود و دــر مســخ مجــازی ذهــن انســان.
وی دــر پایــان گفــت :دــر گذشــته تنوع زیســت نــوع های انســانی
معلــول دانــش و تعامــات انســان بــا عالَــم واقعــی بــود  امــا دــر
دنیــای کنونــی ،افــزون بــر عوامــل گذشــته ،عالَــم مجــازی نیــز
از عوامــل پیچیدــه ،پرنوســان ،و پرشــتاب تنــوع زیســت نوعهــای
انســانی اســت و ایــن دســت از زیســت نــوع هــا مادامــی کــه
واقعیــت اصیــل ،یعنــی هســتی خویــش را فرامــوش نکنــد
دســتخوش بی-خانمانــی و ســرگردانی و دــر نهایــت پوچــی نمی
شــود .امــا بــا فراموشــی واقعیــت اصیل ،زیســت نــوع انســان دچار
بــی خانمانــی وجودــی ،و ســپس بحــران هــای معنــوی و اخالقی،
و پوچــی بــا شــتاب بــه ســراغش مــی آینــد.

آموزش و پژوهش فلسفه در دانشگاههای مجازی
رضــا ماحــوزی عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی دــر همایــش نســبت فلســفه بــا فضــای
مجــازی کــه دــر بنیــاد حکمــت اســامی صدــرا برگــزار شــد
ســخنرانی خــود را بــا عنــوان آمــوزش و پژوهــش فلســفه دــر
دانشــگاه هــای مجــازی ارائــه کــرد و گفــت :آمــوزش فلســفه دــر
دانشــگاههای مدــرن آلمانــی ،بــا هدــف نیــل بــه ســه نتیجــه
وحدــت علــم ،ارتقــا وضعیــت 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
دانشــگاه دنبــال مــی کنــد و بــا نقادــی مســتمر مبانــی دانــش
هــای مختلــف ،اصلیتریــن مشــخصه ایــن نهــاد را ،یعنــی
اســتقالل دانشــگاه را حاصــل مــی آرود .دــر مقــام اخیــر ،فلســفه
بنیــاد دنیــای جدیــد و وحدــت اجتماعــی ای اســت کــه هــم اهــل
سیاســت از آن منتفــع مــی شــوند و هــم خــود جامعــه از قبــل آن
مــی توانــد آیندــه را قدــم بــه قدــم محقــق ســازد.
وی افــزود :بــا پیدایــش فضــای مجــازی و قــوت گرفتــن آن دــر
دهههــای اخیــر و تحمیــل واقعیــت خــود دــر عــرض واقعیــت
فیزیکــی و ملمــوس از مجــرای کارکردهــای متعدــد آموزشــی و
اجتماعــی و فرهنگــی و اقتصادــی و غیــره ،شــاهد نســل جدیدــی
از دانشــگاههای مجــازی و مجــازی -حضــوری هســتیم کــه
بــه انحــاء مختلــف هــر یــک از آنهــا ،حســب چیســتی و کارکــرد
خــود ،الگوهــای متعددــی از آمــوزش فردــی ،گروهــی ،جهانــی،
میانرشــتهای و غیــره را بــه نمایــش گذاشــتهاند.
ماحــوزی تاکیــد کــرد :برکنــار از ســاختار و چگونگــی عملکــرد این
الگوهــای آموزشــی و پژوهشــی ،پرســش اصلــی موردنظــر مــا این
اســت کــه آیــا ایــن نســل از دانشــگاهها بــه تمامــی اهدــاف
ســهگانه فــوق متعهــد هســتند و بدانهــا دســت مییابنــد یــا
اینکــه متناســب بــا ســاختار وجودــی خــود ،به یــک یــا دو مــورد از
آنهــا متعهــد بودــه و یــا حتــی اهدــاف دیگــری را موردنظــر دارند.
وی دــر ادامــه با اشــاره بــه مقاله خــود در ایــن همایش گفــت :این
نوشــتار بر آن اســت از خــال معرفــی کارکرد فلســفه در دانشــگاه
مدــرن ،تفــاوت هــای امروزیــن دانشــگاه بــا دانشــگاه هــای نســل
قبــل را خاطــر نشــان ســاخته و تحــول اخیــر را دــر تاملی فلســفی
بــه بحــث بگــذارد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی
گفــت  :بطورخالصــه و بعنــوان نتیجــه میتــوان بــا توجــه بــه
خصلــت تودــهای ایــن نــوع از دانشــگاهها و عدــم دسترســی
مســتقیم و مدــاوم محصــان بــه اســتادان و همدورهایهــای
خــود و دــر نتیجــه رواج نــوع جدیدــی از مدرکگرایــی گســترده
بینالمللــی ،میتــوان از جدایــی میــان تفکــر و پژوهــش از یکســو،
و عدــم بهرهگیــری از فضــای فیزیــکال زندگــی دانشــگاهی
از ســوی دیگــر بعنــوان وجــه منفــی ایــن الگــو از دانشــگاهها و
بــه تبــع آن ،ایــن نــوع از آمــوزش و پژوهــش فلســفه ،و دسترســی
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بــه رویکردهــا و ســایق مختلــف جهانــی دــر انجــام پژوهشها و
بهرهگیــری از دیدگاههــای همزمــان آنهــا دــر تصحیــح و تکمیــل
یافتههــا بــا توجــه عدــم محدودیــت برخاســته از مرزبندیهــای
سیاســی و جغرافیایــی از یکســو و عرضــه فضــای آزاد الزم بــرای
گســترش عقالنیــت انتقادــی از ســوی دیگــر ،بعنــوان وجــوه
مثبــت ایــن نــوع از آمــوزش و پژوهــش فلســفه لحــاظ کــرد .بــا
توجــه بــه ایــن وجــوه مثبــت و منفــی میتــوان گفــت ،آمــوزش
و پژوهــش فلســفه دــر دانشــگاههای مجــازی و مجــازی-
حضــوری ،بــه جــای محلیگرایــی و مکتبســازیهای غیــر
همگــن ،بــه یکسانســازیهای جهانــی خاصــی نظــر دــارد کــه بــر
اســاس منطقــی جهانــی دــر آمــوزش و پژوهــش فلســفه ،آموزش
دهندــگان و آموزشدیدــگان را تربیــت میکنــد.
فلسفه تنها حرارتی است که فکر یخ زده را نابود می کند
ســخنران آخــر همایــش بزرگداشــت مالصدــرا غالمحســین
ابراهیمــی دینانــی بــود کــه بــا موضــوع واقعیــت مجــاز بــه
ســخنرانی پرداخــت.
وی دــر ابتدــا بــا اشــاره بــه ایــن کــه فضــای مجــازی یکــی از
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
اندیشــه هــای ناســنجیده 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.
اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران افــزود :مجــاز یعنــی تجــاوز از
معنــی حقیقــی .مــا  ۳نــوع معنــی و  ۳نــوع حقیقــت داریــم:
معنـی و حقیقـت لغـوی ،حقیقـت شـرعی و حقیقـت عرفـی .مجاز
عبـور از ایـن  ۳معنـی اسـت .ایـن عبور حدـی ندـارد و مجـاز تا بی
نهایت مـی رود .اما بین دو مفهوم اسـتعال و گسـترش خیلی تفاوت
وجـود دارد که دنیای امروز با آن درگیر اسـت .گسـتردگی خیال بی
نهایـت اسـت و حافظ بـه زیبایی ایـن نکته را بیـان کرده:
گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم        
گفتا که شبرو است این راه دگر گزیند
مجاز اقسـامی دـارد که عبارت انـد از :کنایـه ،مجاز و اسـتعاره .فرق
های بسـیاری میـان این ها وجـود دارد کـه جای بحث آن نیسـت.
گاهی حتـی کنایه داللت قـوی تری از حقیقـت دارد.
وی افــزود :خیــال از حــس باالتــر اســت و برزخــی میــان عالــم
محســوس و عالــم معقــول اســت .عقــل بــرای گســترش دــر ایــن
جهــان مــی آیــد دــر عالــم خیــال .خیــال از مجاز هــم باالتر اســت.
تفکــر از حــس بــه خیــال مــی رود و از خیــال بــه عالــم عقــل
جهــش مــی کنــد و ایــن مســیر انتهــا ندــارد :همچنــان مــی رو
بــه پایانــش نــرس .آن چــه دــر هســتی اتفاق مــی افتــد دــر این ۳
کلمــه اســت :عالم ،انســان و دــر آخر عالــم و انســان .عالــم منهای
انســان چیســت؟ دــر نــگاه اول ممکــن اســت بگوییــم عالــم .امــا
ایــن را چــه کســی مــی گویــد؟ همیــن انســان .پــس عالــم بدــون
انســان نداریــم.
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رضــا دــاوری اردکانــی ،رئیــس فرهنگســتان علــوم ایــران دــر
نشســت «مواجهــه فرهنــگ ایرانــی بــا تجدــد ،نقــد و تحلیــل
محمدعلــی فروغــی و مســائل تجدــد ایرانی» کــه در پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد ،گفــت :آنچــه
کــه مــن دــر ایــن ســخنرانی عنــوان میکنــم ،بیشــتر ناظــر بــر
یکــی از کتابهــای فروغــی اســت کــه دــو ســال پیــش منتشــر
شــده؛ یعنــی «یادداشـتهای پاریــس» یــا «کنفرانــس صلــح».
امیدــوارم کــه مــرا مالمــت نکنیــد کــه فردــی کــه شــغلش
فلســفه اســت ،چــرا یادداشــتهای سیاســی میخوانــد ،امــا
بایــد توجــه کــرد کــه ایــن یادداشـتها ،یادداشـتهای سیاســی
فروغــی اســت.
وی ادامــه دــاد :دــر ســالهای اخیــر دربــاره محمدعلــی فروغــی
بســیار گفتهانــد و ایــن گفتنهــا نــه بیمناســبت بودــه اســت و
نــه زائــد ،زیــرا فروغــی چــه او را دوســت بداریــم و چــه دوســت
نداریــم ،یکــی از مؤثرتریــن و جامعتریــن شــخصیتهای
سیاســی و فرهنگــی دــوران مشــروطیت تــا ســال  ۱۳۲۱اســت.
انتشــار یادداشــتهای «کنفرانــس صلــح پاریــس» بهانــهای
شــده اســت کــه یکبــار دیگــر از فروغــی بگویــم .چنــد ســال
پیــش مرحــوم ایــرج افشــار ،یادداشــتهای «زندگــی روزمــره
 ۶مــاه فروغــی» را منتشــر کــرد .یکــی از کارهــای معرفــی
دانشــمندان و آثــار آنــان اســت .ایــن یادداشـتها را میخواســت
خــود منتشــر کنــد کــه اَجــل مهلتــش ندــاد .اکنــون ایــن کتــاب
بــه اهتمــام دــو پژوهشــگر کــه ادامهدهندــه کار افشــار هســتند،
منتشــر شــده اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم ایــران افــزود :ایــن کار خوبــی اســت
امــا مــن و امثــال مــن کــه بــه فلســفه و علــوم اجتماعی مشــغول
بودیــم ،چــرا بایــد یادداشــتهای روزانــه یــک مــرد سیاســی
را بخوانیــم؟ فروغــی سیاســتمدار بــود امــا چیــزی بیــش از یــک
سیاســتمدار داشــت .او دههــا کتاب دــر فلســفه ،فیزیــک ،اقتصاد
و  ...نوشــته اســت؛ مــن هــم بعضــی از آنهــا را خواندــهام ،امــا
اگــر بپرســند کــه فروغــی را دــر کدــام اثــرش بیشــتر شــناختهام،
بیدرنــگ میگویــم کــه دــر «یادداش ـتهای روزانــه پاریــس».
شــاید گمــان کنیــد کــه بــا ایــن بیــان ،شــأن و مقــام علمــی
فروغــی را بــه ویــژه تقدــم او را در نوشــتن مقاالت ،کتب فلســفی
و علمــی بیاهمیــت دانســتم .میدانیــم کــه فروغــی  ۸۱ســال
پیــش کتابهــای خوبــی دربــاره تاریــخ و فلســفه نوشــته اســت
کــه هنــوز تنهــا کتــاب تاریــخ و فلســفهای اســت کــه ایرانیــان
تألیــف کردهانــد .دــر طــی ایــن  ۸۰ســال کتابهــای تاریــخ و
فلســفه زیادــی ماننــد «راســل» و کاپلســتون ترجمه شــده اســت.
امــا فلســفهخواندههای مــا ســعی و کوششــی دــر نوشــتن تاریــخ
و فلســفه حتــی تاریــخ و فلســفه اســامی نکردهانــد.
دــاوری اردکانــی تصریــح کــرد :بعضی شــواهد حاکی از آن اســت
کــه اگــر کوششــی هــم میشــد ،آثــاری کــه پدیــد میآمــد،
وقــت آن را نمییابــد کــه بــا ســیر حکمــت فلســفه دــر اروپــا
برابــری کنــد .دــر اوایــل انقــاب از فروغــی و امثال او کــه محدود
هســتند ،کمتــر حــرف میزدنــد و اگــر چیــزی میگفتنــد دــر رد،
ذم و نفــی آنهــا بــود .نویســندگان دــوران ســلطنت پهلویهــا از
سیاســتمداران و حتــی سیاســتمداران دانشــمند بــه اســتثنای
دکتــر مصدــق و مدــرس ،خوششــان نمیآمــد و از آنهــا ذکــری
نمیکردنــد .وقتــی انقــاب شــد ایــن مخالفــت شــدت یافــت
و احیان ـ ًا صــورت بیــزاری پیدــا کــرد کــه بحــث نســبت میــان
انقــاب و تجدــد پیــش آمــد و ناگزیــر بــه مؤسســات ،آثــار و
اشــخاصی توجــه شــد کــه نشــان تجدــد داشــتند یــا بــه واســطه
آشــنایی بــا غــرب و تجدــد بودنــد .یکــی از ایــن اشــخاص از
جملــه مؤثرتریــن آنهــا ،محمدعلــی فروغــی بــود.

وی اظهــار داشــت :از حدــود  ۱۵-۱۶ســال پیــش اقبــال بــه
فروغــی بیشــتر شــده و نویســندگان و دانشــمندان بیشــتر دــر
تحســین 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 سیاســت بود؛ یعنــی پدــر و جدش در
زمــره ُفضالیــی بودنــد کــه دــر کار سیاســت بــه تدبیــر امــور هم
دخالتــی داشــتند .خاندــان فروغــی و بعضــی خاندانهــای دیگــر
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 متج ّدد در سراســر
روی زمیــن آغــاز شــد ،جلــوه آنچنــان بــود کــه ســاکنان آســیا،
آفریقــا و بــه طــور کلــی مردــم جهــان قدیــم نمیتوانســتند از آن
چشــم بپوشــند؛ آنهــا از طریــق روزنامههــا ،کتابهــا و مصــرف
مصنوعــات اروپــا ،کــم و بیــش بــا دنیــای جدیــد و مخصوص ـ ًا
بــا شــیوه زندگــی و آدــاب و سیاســت آشــنا شــدند .گروهــی کــه
از طریــق کتابهــا و مقــاالت بــا تجدــد آشــنا شــدند ،بیشــتر
من ّورالفکــر بودنــد و از لــزوم تغییــر دــر سیاســت و نظــام سیاســی
میگفتنــد؛ آنهــا دــر حکومــت کمتــر راه داشــتند و کارشــان
بیشــتر اعتــراض بــه حکومتهــا بــود .آنهــا میگفتنــد همــه جــا
سیاســت بایــد بــه شــیوه غربــی باشــد .بعضــی از ایــن متجددــان
و متجددمآبــان ،فرزندــان خانوادههایــی بودنــد کــه فضــل و ادب
بــه مثابــه سیاســی و دیوانــی را تــوأم داشــتند و بــا علــم و عمــل
سیاســی خــود دــر راه تجددمآبــی میکوشــیدند .از میــان ایــن
خاندانهــا ،دــو خاندان هدایــت و فروغــی مخصوصـ ًا از آن جهت
ممتــاز و قابــل ذکــر هســتند کــه بیشــتر اعضــای دانشمندشــان
بــه سیاســت رو کردنــد و سیاستمدارانشــان غالب ًا دانشــمند بودند.
مــن اکنــون دربــاره مخبرالدولــه و مخبرالســلطنه هدایــت چیزی
نمیگویــم زیــرا ســخن دربــاره محمدعلــی فروغــی اســت .البتــه
اگــر قــرار بــود اثــر سیاســتمداران داخلــی دانشــمن ِد بافرهنــگ
را بــا هــم قیــاس کننــد ،مخبرالســلطنه دــر کنــار فروغــی قــرار
میگرفــت.
دــاوری ادامــه دــاد :امــا فروغــی کــه بــود؟ نویســنده کتابهــای

«علــوم مدــارس متوســطه» ،مؤلــف اولیــن کتــاب درســی «علم
اقتصــاد» بــه زبــان فارســی ،اســتاد و رئیــس مدرســه سیاســی،
رئیــس دیــوان تمیــز ،دیپلمــات ،نمایندــه مجلــس شــورا ،رئیــس
مجلــس ،وزیــر ،نخســتوزیر ،رئیــس فرهنگســتان و باالخــره
مؤلــف «ســیر حکمــت فلســفه دــر اروپــا» و مترجــم فــن ســماع
مصحــح
طبیعــی کتــاب «شــفاء» و برخــی آثــار افالطــون و ّ
کلیــات ســعدی و  ...اینهــا قســمتی از کارنامــه زندگــی فروغــی
اســت و بــرای شــناختن اشــخاص بایــد بــه کارنامــه آنهــا رجــوع
کــرد ،امــا دقایقی دــر زندگــی افراد اســت که دــر کارنامه رســمی
نمیگنجــد .چنانچــه کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد ،مــن میخواهــم
فروغــی را بــا «یادداشــتهای پاریــس» بشناســم؛ هــر چنــد
کــه اگــر بــا آثــار او آشــنا نبودــم ،از یادداشــتها چیــز زیادــی
دســتگیرم نمیشــد.
وی گفــت :آنچــه از یادداشـتها دــر معرفــی فروغــی برمیآیــد،
ایــن اســت کــه او از جوانــی جویــای علــم و فرهنــگ بودــه ،بــا
اســتعداد و ذوق فــراوان کــه داشــته اســت ،خیلــی زود بــه مقــام
دانشــمندی رســیده اســت .دانشــمند بودــن فضیلــت اســت
امــا دانشــمندان بســیارند و بایــد ببینیــم فروغــی چــه داشــته
اســت کــه ایــن همــه از او حــرف میزننــد و بــه او احتــرام
میگذارنــد .آیــا او فیلســوف بودــه اســت؟ وقتــی یادداش ـتهای
 ۶ماهــه را میخواندــم ،از اینکــه دــر قالــب روزهــا میآمدــم
 ۱۴:۱۳میرزامحمدخــان کــه همــان عالمــه محمــد قزوینــی
اســت ،از اینکــه قالــب روزهــا بــه اتفــاق شــیخ محمــد بــه
کتابفروشــی میرفتــه و بیشــتر پولــش را صــرف خریــد کتــاب
میکردــه ،تحســین میکردــم .امــا بــا توجــه بــه کتابهایــی
کــه میخریدــه و دوســت و همنشــین فاضلــی چــون قزوینــی
داشــته ،بیشــتر انتظــار داشــتم کــه عالمــه شــود نــه فیلســوف.
وقتــی «یادداشــتهای پاریــس» را خواندــم ،دیدــم فروغــی
بیشــتر َمــر ِد سیاســت اســت و کمتــر فرصــت دــارد بــه کتابخانه،
کتــاب و کتابفروشــی بــرود و شــاید دفعــات مراجعـهاش بــه کتاب
فروشــی ،یــک دهــم مراجعـهاش بــه خیاطــی ،لبــاس فروشــی و
جواهرســازی باشــد .البتــه اهــل تئاتــر و کنســرت و اُپــرا بودــه و
بعضــی از شــبها بــه تماشــای تئاتــر میرفتــه اســت.
دــاوری افــزود :همچنیــن اهــل بــزم ،معاشــرت و گفتگوهــای
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دوســتانه بودــه اســت؛ اینهــا چــه معنــی میدهــد؟ بــه لبــاس
برازندــه و غــذای لذیــذ توجــه داشــتن و از لــذت مســاعدت
دوســتان بهــره بردــن ،نــه فقــط عیــب نیســت ،بلکــه بــرای
َمــر ِد سیاســت ضــروری اســت .اصنــاف و طبقــات مردــم ،هــر
یــک شــیوه زندگــی خــاص دارنــد .چنانچــه زندگــی اهــل علم و
دانشــمندان بــا زندگــی سیاســتمداران و گــذران این هر دــو گروه
بــا رســم شــیوه زندگــی فیلســوفان متفــاوت اســت .شــاعران و
عارفــان هــم بــه شــیوه خــاص زندگــی میکننــد.
رییــس فرهنگســتان علــوم بــا بیــان اینکــه زندگــی فروغــی،
زندگــی فیلســوفانه نبوده اســت ،گفــت :او یــک سیاســتمدار بوده
و زندگــی سیاســتمدارانه داشــته و البتــه دــر همــه کار و سیاســت
هــم اعتدــال را رعایــت میکردــه اســت .فروغــی مردــی صریــح
اللهجــه اســت و موافقتهــای خــود را بــه صراحــت بیــان
میکردــه امــا هرگــز بــا اشــخاص یــا افــراد بیهودــه
درنمیافتادــه اســت .او هــم ظرافــت دیپلماتیــک
داشــته و هــم ظرافتهــای دیپلماتیــک را بــه خوبــی
دــرک میکردــه اســت .در سیاســت هــم همــواره قدر
خــود را میدانســته و بــرای شــغل و مقــام ،خــود را
کوچــک نمیکردــه اســت .دــر مدتــی کــه دــر پاریس
میگذراندــه ،چنانچــه از یادداشــتهایش برمیآیــد،
بــار ســنگین وظایــف هیــأت بــر عهدــه او بوده اســت؛
بــار ســنگینی کــه دــر حقیقــت ســنگین نبودــه و هــر
چــه بودــه ،فروغــی مشــاورالملک ،رئی ـس هیــأت را
چندــان الیــق کاری کــه بــه او محــول شــده بــود،
نمیدانســته امــا ســتاد او را بــه کــرات ســتوده اســت
و بــا نصرتالدولــه روابــط بهتــری داشــته اســت .امــا
هــر کاری کــه بــرای وزیــر امــور خارجــه میکنــد،
آن را نــه اجــرای دســتور ،بلکــه برآوردــن تمنــا و
خواهــش او تعبیــر میکردــه اســت .نامههــای هیــأت
و نطقهــا را او ابتدــا بــه فارســی مینوشــته و خــود
ترجمــه میکردــه یــا دــر ترجمــه بــه مترجــم کمــک
میکردــه اســت.
وی یادــآور شــد :میــرزا محمدخــان را هــم میدیدــه
اســت امــا نــه چنــان کــه  ۱۰-۱۵ســال قبــل شــیخ
محمــد را میدیدــه اســت .ایــن بــار میرزامحمدخــان
را هــم بیشــتر بــه مقتضــای مســئولیت دیپلماتیــک
و کمتــر بــرای گفتگــو دــر مســائل علمــی میدیدــه
اســت .فروغــی دــر پاریــس بــه شــیوه سیاســتمداران بــه ســر
میبردــه اســت؛ مگــر دیگــران و همراهــان او چــه میکردنــد؟
ظاهــراً همــه یکســان زندگــی میکردنــد .پــس چــرا کســی
مشــاورالملک و حســین عــاء را کمتــر میشناســد و اســم و
ُ
رســم فروغــی همــه جــا هســت؟ یــک وجــه و البتــه وجــه مهــم
آن ،دانشــمند بودن و دســت داشــتن در ادب و ادبیات بوده اســت
امــا عــاوه بــر اینهــا ،چیــز دیگــری هــم اســت کــه بایــد آن را از
فحــوای بیــان و از پیــچ و خــم عبــارات او دریافــت .فروغــی یــک
ایرانــی مدــرن بــود و جهــان مدــرن را کــم و بیــش میشــناخت
ـر ِد مدــرن تــا حدودــی بهــره داشــت و بــه
و مهــم اینکــه از ِخـ َ
ایــن جهــت اندکــی بهتــر از دیگــران میدانســت کــه دــر ایــن
جهــان میگــذرد و چــه میتــوان کــرد و چــه نمیتــوان کــرد.
فروغــی «یادداشــتهای پاریــس» را بــرای انتشــار ننوشــته
اســت یــا الاقــل خــود قصــد انتشــار آنهــا را نداشــته اســت؛
بدیــن جهــت دــر نوشــتن آنهــا مالحظ ـهکاری و تعــارف کمتــر
میبینیــم ،چنانچــه دــر جایــی و دــر صفحـه  ۱۵۸خبر از تشــکیل
جلســه لــژ فراماســونی دادــه اســت .دــر جایــی دیگــر بعضــی از
اجــزای لُــژ فراماســونی را معرفــی کردــه؛ ایــن را از ایــن جهــت
میگویــم چــون میخواهــم بنــا را بــر ایــن بگــذارم کــه فروغــی
هــر چــه دربــاره اشــخاص و سیاس ـتها گفتــه ،رأی و نظــرش
بودــه کــه بــا تعــارف بیــش از حــد آنهــا را نپوشــانده اســت .اگــر
ایــن یادداشــتها را بیــان محافــظ ضمیــر او بدانیــم ،فروغــی
اول آنکــه سیاســت را خــوب میفهمیدــه بیآنکــه چندــان دــر

بنــد فلســفهها و ایدئولوژیهــا باشــد .دــوم آنکــه وضــع کشــور را
بســیار آشــفته میدیدــه و در عیــن حــال چنانکــه از ســخنرانی او
بــرای «کنفرانــس صلــح» برمیآیــد ،خواهــان تجدیــد عظمــت
ایــران بوده اســت .ســوم آنکــه وقتــی تعابیــری مانند امپریالیســم
روســی کــه صــورت بلشویســم یافتــه اســت ،دــر نوشــتهاش
مــیآورد قاعدتــ ًا بایــد از نظــر باریکاندیــش و خِــرد پیشبیــن
در سیاســت بهــرهای داشــته باشــد .چهارم او مرد سیاســت اســت
و از اینکــه بــا سیاســتمداران مصاحبــت دــارد ،راضــی بــه نظــر
میرســد .دــر ایــن یادداشـتها هیـچ اشــارهای بــه هیــچ مســئله
فلســفی نمیکنــد .از احوالــی کــه دــر آن فــارغ از احوال سیاســت
بــه جهــان خــارج از آن میاندیشــد ،حرفــی نزدــه اســت.
دــاوری دــر ادامــه گفــت :فروغی گرچــه بخشــی از آثــار افالطون
و کتــاب «شــفاء» بوعلــی و  ...و حتــی «ســیر حکمــت» را نوشــته

اســت ،تــا اواخــر عمــر کاری بــه فلســفه نداشــته و فلســفه
نخواندــه بودــه اســت.
ایــن چهــره ماندــگار فلســفه گفــت :آغازکنندــگان بحــث دــرس
فلســفه دــر ایــران ،فاضــان غیرفیلســوف بودهانــد و ایــن وضــع
از همــان ابتدــا تــا چارچــوب فلســفه کلــی مــا را تعییــن کردــه
اســت .میگوینــد کــه کمــال آدمــی دــر فیلســوف بودن اوســت،
فروغــی در تاریــخ معاصــر ،مقام خــاص خــود را دــارد .کاش همه
سیاســتمداران 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 سیاســت بصیــرت داشــته ،در مــورد اشــخاص و
سیاســتمداران بــا انصــاف و غالب ـ ًا بدــون اختالفهــای سیاســی،
حکــم میکردــه اســت .چنانکــه دــر مــورد کســانی هــم کــه
بــه کلــی بــه آنهــا بیاعتقــاد بودــه ،منــزوی نکردــه و حتــی دــر
مالمــت عیبگون ـهاش ،کینــه و دشــمنی پیدــا نیســت.
وی افــزود :ششــم آنکــه فروغــی بیعیــب نیســت ،مــن هــم دــر
ایــن نوشــتار قصــد ســتایش از او را ندــارم و دــر مقــام تائید شــیوه
زندگــی و رفتــار سیاسـیاش نیســتم .فروغــی و امثــال معدــود او،
راهگشــایان تجددمآبــی مــا بودنــد .آنهــا جزئــی از تاریــخ معاصــر
ایــران هســتند .ممکــن اســت کســانی آنهــا را بــه خیانــت متهــم
کننــد و بــا چنــد ناســزا بــه خیــال خــود ،آنهــا را از تاریــخ و از
کتابهــای رســمی تاریــخ مدــارس بیرونشــان بیندازنــد امــا همه
از یــک رویــه پیــروی نمیکننــد و بــه همیــن جهــت اســت کــه
فروغــی فرامــوش نشــده اســت .تکــرار میکنــم مــن نیامدــم
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بگویــم بیاییــد بــه احتــرام فروغــی همــه بایســتیم و کاله از ســر
برداریــم ،بلکــه میخواهــم دــو نکتــه را بگویــم؛ یکــی اینکــه
فروغــی فقــط دــر زمــره کســانی نیســت کــه دــر مبانــی تاریــخ
تجددمآبــی مــا اثر و ســهم داشــتند ،بلکــه او از مظاهــر تجددمآبی
ایــران اســت .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه فروغــی دــر قیــاس با
اغلــب اقربیــن سیاســتمدارش ،از لحــاظ دــرک و فهم سیاســت و
فهــم کارهــا و خــروج از بنبسـتها دــر رتبــه باالتــر قرار داشــته
اســت .او شــاید پایبندیهــا و انضباطهــای اخالقــی دکتــر
مصدــق را نداشــته اســت و چندــان بــه اروپایــی شــدن عالقــه
داشــته اســت کــه بــه دشــواری راه آن و به فراهــم آوردن شــرایط
طــی آن کمتــر مــی اندیشــیده اســت و حتــی صــاح کشــور را در
ســازش بــا سیاســت هــای غالــب مــی دیدــه اســت .او اســتعمار
امپریالیــزم را مــی شــناخته اســت امــا مــی خواســته اســت بــه
قــول خودــش مســائل کشــور را در ســازش بــا قدرت
هــای مســتولی تامیــن کنــد.
رئیــس فرهنگســتان علــوم گفــت :گفتــه شــده
فروغــی یــک اســتعداد فــوق العادــه بــود کــه علــوم
جدیــد ،زبــان ادــب فارســی و زبــان هــای عربــی
و فرانســه و انگلیســی را مــی دانســت دــر فیزیــک
و شــیمی کتــاب درســی بــرای مدــارس نوشــت.
امــا ایــن کتــاب دــرس اقتصــاد را بــرای محصــان
مدرســه سیاســی تالیــف کــرد .دــر فلســفه و تاریــخ  و
ادــب و سیاســت کتــاب و مقالــه نوشــت یــا ترجمــه
کــرد .اینهــا را همــه کســانی کــه ســری دــر کتــاب  
و مطبوعــات دارنــد مــی داننــد ،مــن کــه بســیاری
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
بــه نظــر مــی رســد کــه او بــه نوشــتن یادداشــت
هــای روزانــه عادــت داشــته اســت .زمینــه شــناخت
بیشــتری از او فراهــم شــد.
وی گفــت :مــی گوینــد زندگــی خصوصــی یــک
شــخص چــه اهمیتــی دــارد؟ و بــه چــه کار مــی آید؟
درســت مــی گوینــد .اگــر هــم کســی چنیــن چیــزی
نگویــد مــن خــود از کســانی هســتم کــه  زندگــی
خصوصــی اشــخاص و بــه عادــات آنهــا اهمیــت نمی
دهــم .پــس چــرا هــزاران صفحــه از خاطــرات و نوشــته هــای
سیاســتمداران و دانشــمندان از جملــه فروغــی را خواندــه ام .قبــا 
بــه شــیوه زندگــی گــروه هــای مختلــف اشــاره کردــم .شــیوه
زندگــی را بــا جزئیــات زندگــی اشــخاص نبایــد اشــتباه کــرد.
فروغــی هــم دانشــمند بــود وهــم سیاســتمدار ،چنانکــه قبــا 
گفتــه شــد یادداشــت هــای او مــی توانــد بــه مــا بگویــد کــه او
بــا دانــش سیاســت چــه نســبتی داشــته اســت؟
دــاوری تصریــح کــرد :چیــزی 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 بیشــتر روحی
سیاســی پیدــا کردــه و بــه رســم سیاســتمداران زندگی مــی کرده
اســت.
وی ادامــه داد :شــاعران ،فیلســوفان و دانشــمندان هر یک شــیوه
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 شــیوه و رســم زندگــی
سیاســتمداران متفــاوت اســت و فروغــی دــر یادداشــت هایــی که
مرحــوم ایــرج افشــار چاپ کــرد زندگــی کــم و بیش دانشــمندانه
اســت .او بیشــتر اوقــات را بــه همــراه شــیخ محمــد قزوینــی بــه
کتــاب فروشــی مــی رفتــه اســت .دــر آن دــوران او معلم بــود .در
یادداشــت هــای پاریــس ظاهــرا فروغــی ،فروغــی دیگری شــده
اســت .او هــر روز یــا هــر شــب مهمــان دــارد یــا بــه مهمانــی می
رود ،تئاتــر مــی بینــد و یکــی دــو بــار هــم همــراه همکارانــش به
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کتابفروشــی رفتــه ،امــا کمتــر کتــاب خریدــه اســت.
دــاوری دــر ادامــه افــزود :دــر پاریــس فروغی دانشــمند ،یکســره
سیاســی شــده ،فکــر و ذکــرش سیاســت اســت او دــر پاریــس
نــه دانشــمندانه ،نــه فیلســوفانه بلکــه سیاســتمدارانه می زیســته
اســت و ایــن یــک امــر عجیــب نیســت .دانشــمند اگــر دــر فکــر
و ذکــر علــم باشــد و بــا ایــن فکــر و ذکــر دــر سیاســت وارد شــود
سیاســتمدار موفقــی نخواهــد بــود .ماکــس وبــر بیهودــه ســودای
شــغل سیاســی داشــت ،زیــرا نمــی توانســت علــم و مطالعــه
را رهــا کنــد .مــن و امثــال مــن کــه نســبتی بــا علــم داریــم و
مــی پنداریــم کــه علــم را بــر سیاســت ترجیــح دادــه ایــم ،مایــل
بودیــم کــه فروغــی بــا ایــن همــه اســتعداد آلوده سیاســت نشــود
و عمــرش را صــرف فلســفه و علــم و ادــب کنــد .البتــه او اوقــات
فراغــت سیاســت را صــرف علــم و ادــب مــی کردــه اســت .کاش
دــل و جانــش چنــان بــه تســخیر علــم درمــی آمــد که سیاســت
را رهــا مــی کــرد ولــی چــرا و چگونــه مردــی کــه دــر قیــاس
بــا سیاســتمداران معاصــرش دــرک سیاســی قــوی داشــته و بــه
خصــوص دــر مواقــع بحرانــی مــی توانســته را جویــی کنــد از
سیاســت رو بگردانــد ،مگــر سیاســت بــود کــه فروغــی را از کار
علــم و فلســفه بــاز داشــت؟
وی یادــآور شــد :اینکــه سیاســت و سیاســتمداری اش بــرای
کشــور چــه ســود داشــت یــا مایه چــه خســرانی بــود منظــور نظر
نیســت .فروغــی هرچــه بودــه  صاحبــان لیاقــت و اهــل خدمــت
را کنــار نزدــه اســت کــه جــای آنــان را بگیــرد .از اینجــا کــه دــر
هــر زمانــی اشــخاص و کســانی مجــال حضــور دــر سیاســت می
یابنــد مقــام و قدــر هرکــس را بایــد بــا اقــران او ســنجید .فروغــی
فیلســوف نبــود .او را دــر سیاســتمداری اش بایــد شــناخت .دیگــر
معاصرانــش هــم کــه دــر راه علــم ســعی کردنــد ،بــه جایــی کــه
بایــد نرســیده انــد .ابوالحســن فروغــی کــه بیشــتر بــه مطالعــه
فلســفه مــی پرداخــت حتــی بــه اندــازه برادــر سیاســتمدارش دــر
تعلیــم علــم و فلســفه اثــر نکــرد .چنانچــه گفتــه شــد اگــر امــروز
بــه فروغــی بیــش از دانشــمندان یــک صــد ســال اخیــر توجــه
مــی شــود از آن روســت کــه او اوال دــر طــی ســی ســال اثــر و
ســهم آشــکار دــر طراحــی سیاســت ایــران و اجــرای آن داشــته
اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم افــزود :ثانیــا؛ دــر جامعیــت کــم نظیر  
او بودــه اســت .ثالثــا ،دــر گفتــن و نوشــتن زبــان و قلمــی بلیــغ و
اســتوار داشــته اســت .رابعــا ،اگــر حمــل بــر تعصــب شــغلی نمــی
کنیــد ،مــی گویــم مهمتریــن کتابــش ســیر حکمــت اروپاســت
کــه پاســخی بــه یکــی از نیازهــای زمــان اوســت .خامســا ،اعتبار
و نفــوذ سیاســی اش پشــتوانه ای بــرای معرفــی و ترویــج آثــارش
بودــه اســت.
دــاوری اردکانــی دــر ادامــه گفــت :بــه عقیدــه مــن اگــر فروغــی
کتــاب ســیر حکمــت دــر اروپــا را ننوشــته بــود ،شــهرت و اعتبــار
کنونــی را نداشــت .ایــن کتــاب عــاوه بــر همــه مزایایی کــه دارد
دــر آن نــه بارقــه هــای تفکــر مــی تــوان یافــت و نــه دعوتــی بــه
تفکــر دــر آن هســت .اصــا تاریــخ تجدــد مابــی مــا تاریــخ تفکر
نیســت .تاریــخ فراگرفتــن و آموختــن معلومــات آمادــه اســت.
مــا دــر دــوره جدیــد بــه علــم آموختنــی و آموزشــی بیشــتر توجه
کردــه ایــم .مــا علــم و فضــل اروپایــی را آموختــه ایــم و آمــوزش
علــم قدیــم را هــم نــگاه داشــته ایــم   .دــر هــزار و ســیصد ســال
پیــش کــه نهضــت  علمــی و فکــری دــر میــان نیــاکان مــا پدید
آمــد ،بنیانگــذاران علــم  اهــل گوشــه گیــری و تنهایــی و تامــل
بودنــد امــا ایــن بــار کــه بــه علــم و فرهنــگ جدیــد روکردیــم
رویکردمــان بیشــتر عملــی و فرهنگــی بــود .البتــه تجدــد نمــی
توانســت دــر علــم نظــری خالصــه شــود ،اما دــر بعضــی آموخته
هــا و رســوم قابــل تقلیــل 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 تعلیــم بــه
شــیوه زندگــی و رســم جدیــد داشــته اســت.
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وی گفــت :حیــف کــه آشــنایی او بــا علــم وادــب و فرهنــگ،
فلســفه و  سیاســت ،او را بــه ایــن پرســش نرســانده اســت
کــه ایــن اروپــا چگونــه بــه وجــود آمدــه و چــه کردــه و مردــم
کشــورهایی کــه مــی خواهنــد اروپایــی شــوند چــه بایــد بکننــد و
آیندــه شــان چــه مــی شــود؟
ایــن اســتاد فلســفه ادامــه دــاد :اگــر فروغــی گرفتــار این پرســش
هــا مــی شــد شــاید حتــی یــک شــب نمــی توانســت دــر پاریس
بــا حســین عــا ،مشــاورالمک و...حتــی بــا میــرزا محمــد خــان
ســرکند چــه رســد بــه اینکه دــر حدــود بیســت 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
نبــود .شــاید صبــر و آرامــش و متانتــش هــم بــه ایــن برمــی
گشــت .بــا خواندــن یادداشــت هــای او مــی توانیــم بــه روحیــه
شــاد و صبــور شــاعرانه و متانــت ،مدــارا و تواناییش دــر مصاحبت
بــا سیاســتمداران دــارای رای هــای متفــاوت غبطــه بخوریــم.
دــاوری دــر پایــان گفــت :فروغــی دــر یادداشــت هــای پاریــس
یــک مــرد سیاســی زیــرک بــا تدبیــر مــی شــود کــه فضــل و
ذوق ادبیــش از اکثــر دیگــران بیشــتر بودــه و ایــن مزیــت بــه او
تعادلــی اســتثنایی مــی بخشــیده اســت .نکتــه آخــر اینکه مــا چرا
بــه جــای اینکــه اکنــون بــه وضــع زندگــی ووضــع خــود نظــر
کنیــم ،بــه فروغــی فکــر مــی کنیــم؟ مگــر فروغی اســوه اســت؟
نــه ،مــا نــه مــی توانیــم از فروغــی پیــروی کنیــم و نــه فروغــی
را اســوه مــی دانیــم .مــع هــذا میــان مــا و فروغــی نســبتی
هســت کــه نمــی توانیــم و نبایــد آن را انــکار کنیــم او الاقــل
از مظاهــر یــک دــوره پنجــاه ســاله تاریــخ معاصــر ماســت و 35
ســال دــر سیاســت کشــور نفــوذ دائــم داشــته اســت .او دــر زمره
موثرتریــن منورالفکرهــای ایرانــی اســت کــه دــر ترویــج تجدد و
وضــع سســت بنیــاد تجدــد مآبــی کوشــیده اســت .مخصوصــا ما
اهــل فلســفه بایــد همــواره دــر نظــر داشــته باشــیم کــه فلســفه
اروپایــی را از یــک سیاســتمدار و البتــه سیاســتمدار بــا فضــل و
کتــاب خواندــه آموختــه ایــم و هنــوز هــم فلســفه را از طریــق
سیاســت مــی آموزیــم .گمــان مــی کنــم اگــر بــه ایــن معنــا تذکر
پیدــا کنیــم قدــری بهتر مــی توانیــم جایــگاه خــود را بازشناســیم.
فروغــی هیــچ مواجهـهای بــا مدرنیتــه نــدارد /هگل؛
کاشــف مدرنیته
حســین مصباحیان اســتاد دانشــگاه تهــران ،در نشســت «مواجهه
فرهنــگ ایرانــی بــا تجدــد ،نقــد و تحلیــل محمدعلــی فروغــی
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 مدرنیتــه وجــود دــارد کــه بــه نظــرم تا
تدقیــق نشــود مــا نمــی توانیــم راجــع بــه مواجهــه افــراد بــا آن
صحبــت کنیــم .یــک کلمــه  مدرنیتــه ،یک کلمــه مدرنیزاســیون
و یکــی هــم تجدــد اســت کــه مــا دربــاره انهــا ســخن مــی
گوئیــم .بــه نظــرم ایــن ســه واژه تفــاوت ماهــوی بــا هــم دارند و
نمــی شــود یــک جــا بــا همدیگــر بــه کار بردــه شــوند.
مصباحیــان دــر ادامــه بــه کتــاب هابرمــاس بــا عنــوان «گفتمان
فلســفی مدرنیتــه» اشــاره کــرد و افــزود :ایــن کتــاب یکــی از
بهتریــن کتــاب هــای فلســفی اســت کــه بــه مدرنیتــه پرداختــه
اســت  .او دــر ایــن کتــاب از قــول هــگل چنــد لحظــه تاریخــی
از مدرنیتــه و همچنیــن چنــد بنیــاد فلســفی بــرای مدرنیتــه
تعریــف مــی کنــد  .دــر ایــن کتــاب بیــان میشــود کــه چگونــه
ســه جریــان بــزرگ بــه شــکلگیری عصــر مدــرن منتهــی
میشــوند همچنیــن دربــاره مدرنیتــه ویژگیهــای ذکــر میشــود
کــه از آن جملــه میتــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه
مدرنیتــه متضمــن یــا دربردارندــه آیندــه اســت .هــگل صراحــت
دــارد کــه هنجاریــن و اصــول و مبانــی فلســفی خــود را بــه هیــچ
وجــه از دــوره هــای قبلــی وام نمــی گیــرد  .بــه لحاظ فلســفی نیز
هابرمــاس بــا اتــکا بــه کتــاب پدیدارشناســی روح هــگل میگوید
هــگل نخســتین فیلســوفی اســت کــه کاشــف  مدرنیتــه بــه
لحــاظ فلســفی اســت .قبــل از او کانــت ،دــکارت و غیره بودــه اند
امــا هــگل جملــه ای دــارد کــه نقطــه رهنمــون او بــه مدنیته می
شــود .او مــی گویــد :ابلهانــه اســت اگــر فکر کنیــم فیلســوف می
توانــد از زمانــه خودــش فراتــر بــرود .دــر واقــع هابرمــاس معتقــد
اســت کــه هــگل نخســتین کســی بــود کــه زمانــه خــود را دیــد
تــا ایــن حــد کــه هــگل را بدــون انقــاب کبیــر فرانســه و حوادث
آن نمــی توانیــم تبییــن کنیــم  .و آنجــا پــی بــرد که دــوره عوض
شــده اســت .اســم ایــن بنیــاد فلســفی را ســابژکتیویته تعریــف
کــرد و بنابرایــن بنیــاد مدرنیتــه ســابژکتیویته شــد.
اســتاد دانشــگاه تهــران گفــت :ســابژکتیویته خــود متضمــن
 ۴معنــای کلیدــی فردگرایــی ،حــق نقــد ،ارادــه عمــل و فلســفه
ایدهآلیســتی اشــاره کــرد .ایــن مفاهیــم نتایــج و برآمدهایــی دــارد
کــه زندگــی دینــی ،اخــاق ،جامعــه و هنــر از آنجملــه بهشــمار
مـیرود .هابرمــاس همچنیــن بنیــاد سیاســی مدرنیته را  ســیادت
سیاســی افــراد بــر سرنوشــت خــود و پیدــاش دولــت لیبــرال مــی
دانــد .از همیــن جهــت اســت کــه مفاهیمــی چــون حقوق بشــر و
 ...شــکل گرفتــه اســت .بعــد اجتماعــی و اقتصادــی مدرنیتــه نیــز  
پیشــرفت تکنولــوژی و اقتصــاد و اندیشــه ترقــی اســت .بنابرایــن
اگــر مــا مدرنیتــه را بــه عنــوان یک مثلــث در نظــر بگیریــم ،ضلع

گــــــزارش
MEHR NEWSAGENCY

پائینــی آن بنیــاد فلســفی ســابژکتیویته ،ضلــع دیگر وجه سیاســی
یــا ســیادت انســان هــا بــر سرنوشــت خودشــان و بعــد دیگــر آن
هــم بعــد ترقــی خواهــی ،اندیشــه و پشــرفت و تکنولــوژی اســت.
وی افــزود :اگــر بخواهیــم مدرنیتــه را خالصــه کنیــم کــه همــه
مــوارد را دــر برداشــته باشــد باز به ســه مســئله کلی عقــل گرایی،
فــرد گرایــی و همــه شــمول گرایــی مــی رســیم .امــا وقتــی کــه
مــا از مواجهــه یــک متفکــر بــا مدرنیتــه صحبــت مــی کنیــم.
بنابرایــن بایــد ببینیــم چــه نــوع مواجهــه ای صــورت گرفتــه
اســت  .هیچکدــام از اندیشــمندان مــا مواجهــه ای بــا ایــن ســه
مــورد ندارنــد درصورتیکــه هــر ســه ایــن مــوارد دــر غــرب مــورد
نقادــی قــرار گرفتــه انــد  .بنابرایــن وقتــی کــه مــا از مدرنیتــه
ســخن مــی گوئیــم بایــد ببینیــم کــه مواجهــه ایــن اندیشــمند بــا
ایــن ســه پایــه مدرنیتــه چــه بودــه اســت .دــر دکتــر  فروغــی ما
کمتریــن مواجهــه را شــاهدیم.
مصباحیــان گفــت :مدرنیزاســیون نیــز معانــی مختلفی دــارد که از
آنجملــه میتــوان بــه تعمیــق دســتاوردهای فکــری ـ سیاســی ـ
اجتماعــی غــرب دــر داخــل جوامع غربــی ،تعمیــم دســتاوردهای
فکــری ـ سیاســی ـ اجتماعــی غــرب در داخــل جوامــع غیرغربی
اشــاره کــرد .فروغــی دــر کتابــش هیــچ مواجهـهای بــا مدرنیتــه
نداشــته و فقــط بــه تعمیــم دســتاوردهای مدرنیتــه غربــی دــر
کشــوری ماننــد ایران دــارد.
وی بــا بیــان اینکــه تجدــد یــک فراینــد و مدرنیتــه یــک
فرآوردــه اســت اظهــار کــرد :غربیهــا از طریــق تجدــد
سنتشــان بــه مدرنیتــه دســت یافتهانــد ،امــا ایــن تجدــد
ســنت اصــا دــر جامعــه مــا صــورت نگرفتــه اســت .فروغــی
بــا مدرنیتــه و بحرانهایــش هیــچ مواجهــهای ندــارد و دــر
کتــاب «ســیر حکمــت دــر اروپــا» نیــز مــا بارقههایــی از
دعــوت فکــری را نمیبینیــم .تنهــا دــر ایــن کتــاب رویکــرد
ترویجــی و اطالعرســانی نســبت بــه فالســفه غربــی وجــود
دــارد .دــر کتــاب دیگــر فروغــی نیــز مواجهــه انتقادــی نســبت
بــه مدرنیتــه مشــاهده نمیشــود.
اســتاد دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد :البتــه طبیعــی اســت کــه ما
انتظــاری از فروغــی نداریــم چــون دــر آن دــوره مواجهــه بــا بنیاد
فلســفی مدرنیتــه بــا تمامــی تعارضاتــش و نقــد آن بســیار کــم
بودــه اســت .بنابرایــن فروغــی بــا ایــن مفهــوم از تجدد هــم هیچ
مواجهــه ای نکردــه اســت .امــا پرســش ایــن اســت کــه مدرنیتــه
بــه عنــوان یــک مفهــوم و مدرنیزاســیون بــه عنــوان ســه فراینــد
مختلــف و تجدــد هــم بــه عنــوان فرایندــی که دــر مقابل ســنت

قــرار مــی گیــرد فروغــی چــه مواجهــه یــا بــا آن کردــه اســت؟ با
مدرنیتــه و بحــران هــای آن اصــا مواجهــه نکردــه اســت .درباره
تجدــد وقتــی دــر آثــار فروغــی تامــل میکنیــم میبینیــم کــه
تاکیدــش بیشــتر روی توســعه و ترقــی زبــان فارســی اســت و بــه
ســنت و نوشــدن آن کاری ندــارد .تصحیحهایــی کــه فروغــی بــر
کتابهایــی چــون «دیــوان ســعدی» و  ...نوشــته اســت رویکــرد
انتقادــی و تفســیری ندــارد و بــا حــرف جدیــد کمتریــن مواجهــه
را برقــرار میکنــد.
مصباحیــان بــا بیــان اینکــه فروغــی ترجیــح دادــه کــه با مســائل
خطرنــاک روبـهرو نشــود افــزود :او دــر یادداشــتی باعنــوان «چــرا
ایــران را بایــد دوســت داشــت» اساســا بــه موضوعــات پرخطــر
اشــارهای نمیکنــد دــر حالیکــه اگــر کســی ایــران را دوســت
دــارد بایــد بررســی کنــد که چــرا مــا دــر شــرایط زوال هســتیم و
حرفــی دــر جهــان نداریــم .و هیــچ حرفــی بــرای جهــان نداریــم.
دــر حالیکــه مــا ناقد لیبرالیســم و کاپیتالیســم هســتیم چــه چیزی
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 مدرنیتــه شــکل بگیــرد .االن
مدرنیتــه بــه صبغــه انفرادــی توهمــی بیــش نیســت .دــر چنیــن
شــرایطی فروغــی بایــد دعــوت بــه خواندــن ســنت بکنــد کــه
ایــن کار صــورت نمیگیــرد.
وی گفــت :مواجهــه فروغــی بــا مدرنیزاســیون نیــز تنهــا بــه
معنــای تعمیــق دســتاوردهای فکــری ـ سیاســی ـ اجتماعــی
غــرب بــه کشــورهای دیگــر اســت .بنابرایــن از لحــاظ فردــی بــه
نظــر مــی رســد کــه انــگار رکــن سیاســی مدرنیتــه بــا او وحدــت
پیــد ا کردــه اســت  .امــا اینهــا هــم بــا یــک مالحظــه همــراه
اســت و آن محافظــه کاری افراطــی  تــوام بــا تــرس فروغــی دــر
برخــورد با رضــا شــاه اســت .بنابرایــن فروغــی وقتــی وارد صحنه
سیاســی کشــور میشــود کــه جامعــه یــک دــوره بــه عقــب
نشســته اســت .چــرا کــه مــا قبــل از آن مشــروطیت را داشــته ایم
کــه آزادــی بــه نحو نســبی مســتقر بودــه اســت  .دــوره رضاشــاه
بازگشــت مطلــق بــه اســتبداد اســت و یکــی از کارگزارهــای
اصلــی آن هــم فروغــی اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه دــر پایــان آثــار ابوالحســن فروغــی را
متمایزتــر از محمدعلــی فروغــی دانســت و گفــت :مــن دــر حوزه
سیاســت ابوالحســن فروغــی را ســالمتر از محمدعلــی فروغــی
میبینــم .دــر حــوزه فکــر و اندیشــه هــم نقطــه عکــس محمــد
علــی فروغــی اســت.
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فروغــی خــودآگاه تــاش مــی کنــد کــه بــه زبــان
فارســی فلســفه بیامــوزد
مالــک شــجاعی جشــوقانی عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دــر نشســت «مواجهــه
فرهنــگ ایرانــی بــا تجدــد ،نقــد و تحلیــل محمدعلــی فروغــی
و مســائل تجدــد ایرانــی» کــه دــر پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد ،گفــت :ســخنرانان قبــل اشــاره
کردنــد کــه مواجهــه ای صــورت نگرفتــه  یــا مواجهــه جدــی
ای نبودــه اســت .حداقــل ایــن اســت کــه مــن یــک پرســش
دــر جلــوی ایــن دــو ارائــه قــرار مــی دهــم و فکــر مــی کنــم کــه
اگــر مواجهــه را خیلــی خیلــی جدــی معنــا کنیــم هیــچ کــس
بــا مدرنیتــه مواجهــه پیدــا نکردــه اســت .یعنــی ماننــد تعریــف
فلســفه اســت کــه بعضــی اوقــات چنــان مــی تــوان ســختگیرانه
تعریفــش کــرد کــه مصادــق فیلســوف خــود حضــرت حــق
باشــد .امــا زمانــی کــه مــا بــرای مواجهــه ســطوحی قائلیــم مــن
همانطــور کــه دــر مقالــه ای کــه تحــت عنــوان فروغــی و تاریــخ
نــگاری ســیر حکمت دــر اروپا منتشــر کردــه ام و دــر محضر متن
رفتــه ام.
وی افــزود :همانجایــی کــه فروغــی مــی گویــد کــه من دــر مقام
نقــد و رد و تطبیــق نیســتم از خــود ســیر حکمــت مــی بینیــم
کــه هــم دــر مقــام نقــد و هــم دــر مقــام رد اســت و نوزدــه مــورد
هــم بــا فالســفه مســلمان تطبیــق مــی دهــد و فکــر مــی کنــم
اگــر بــه مقدمــه فــن ســماع طبیعــی کــه از ابــن ســینا ترجمــه
کردــه مراجعــه کنیــم مــی بینیــم کــه اتفاقــا بــه ضــرورت احیــا
و بازخوانــی  ســنت فلســفی مــا از منظــر مســائل فلســفی جدیــد
اشــاره مــی کنــد .مثــال ایــن مدعــا هــم بحــث حرکــت و  
فیزیــک جدیــد اســت .قبلتــر ادعــا کردــه ام کــه اولیــن و آخریــن
و بــه روزتریــن تاریــخ فلســفه ای اســت کــه بــه زبــان فارســی
نوشــته شــده اســت .چــرا کــه زمانــی کــه دــارد ویلیــام جمیــز را
دــر  ۱۳۲۰مــی نویســد مــی گوید کــه امــروز دــر مطبوعــات اروپا
خواندــم کــه ویلیــام جیمــز هــم درگذشــت.
شــجاعی دــر ادامــه گفــت :اگــر بــرای ایــن مواجهــه ســطوح
متفاوتــی قائــل باشــیم ،یعنــی همــان تفکیــک مدرنیتــه،
مدرنیزاســیون و  ...اتفاقــا خــوب اســت .بــه نظــر مــی رســد کــه
فروغــی شــاید بــه مبانــی تجدــد خــود خودآگاهــی ندــارد ،امــا
مقاصدــش کامــا آگاهانــه اســت .فروغــی خودــآگاه تــاش مــی
کنــد کــه بــه زبــان فارســی فلســفه بیامــوزد ،مگــر ایــن مواجهــه
کمــی اســت؟ یعنــی اگــر مــا مواجهــه را بــه ایــن معنــا بگیریــم
کــه دــر کنــار گادامــر و هابرمــاس اســمی هــم از فروغی برده شــود
طبیعــی اســت که نیســت .امــا ایــن فرهنگ همــان فرهنگی اســت
کــه دــر زمــان قــرون وســطی اشــاره بــه ابــن ســینا و غزالــی مــی
کردنــد و مــی گفتنــد کــه اینهــا مدرنــوس هســتند.
وی یادــآور شــد :فکــر مــی کنــم کــه مــا هنــوز ســیر حکمــت
را نخواندــه ایــم .مــا نبایــد بــه مقدمــه و متــن و ســایر الفــاظ
فروغــی دــر ســیرحکمت اکتفــا کنیم .بــه تعبیــر دریدا آن ســطور
ســفید فروغــی را هــم قاعدتــا بایــد دیــد .خــود فروغــی صریحــا
مــی گویــد کــه مــن دــر مواقــع تفنــن و فراغتــم ســیر حکمــت
را نوشــته ام  .مگــر غیــر از ایــن اســت کــه ارســطو مــی گفــت
کــه بنیادگــذاری تفکــر دــر فراغت صــورت مــی گیــرد؟ یعنی در
یــک جاهایــی مــا نبایــد ببینیــم کــه خــود مولــف چــه مــی گوید.
مولــف دارد دــرآن بافــت زمانــی خودش ســخن می گویــد .یعنی
ســاختار فرهنگــی  -سیاســی مــا شــاید اقتضــا مــی کنــد مواجهه
بــا غــرب را .فکــر مــی کنــم فقــط اگــر همیــن تمثیلــی کــه
فروغــی از دــرکات دــر کتاب اصول فلســفه مـیآورد و مــی گوید:
مــا درخــت فلســفه ای داریــم کــه ریشــه هایــش مابعدالطبیعــه و
تنــه اش طبیعیــات و شــاخه هایــش طــب و مکانیــک و اخــاق
اســت .فکــر مــی کنــم کــه بــه وصــع خودــش ایــن مواجهــه را
شــکل دادــه و آیندگان مســیر فروغــی را دنبــال نکرده انــد .هنوز
هــم کــه هنــوز اســت ســیرحکمت اولیــن و آخریــن متن  فارســی
متــن تاریــخ فلســفه اروپایــی اســت.
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جاللحیراننیا
در تاریخ اندیشه درخصوص ارتباط میان اخالق و حقوق،
سهمرحله 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 میکردند .پیشتر ،یعنی پیش از آنکه دولتها
تشکیل شوند ،در جوامع قدیم ،عادات و رسوم اجتماعی
بود که مردم را اداره میکرد.
مرحله دوم به قرن هجدهم و شکلگیری و نضجگیری
نهضتهای 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 دولتها در امور داخلی افراد شدند.
جنگهای اول و دوم جهانی این نکته را ثابت کردند
که هر چه در راه دمکراسی و آزادیخواهی و حکومت
مردم تالش شود ،بازهم نمیتوان ظلم را از بین برد زیرا
دمکراسی نیز نقایص خود را دارد؛ از جمله اینکه برخی
اوقات خود دمکراسی به حکومت اکثریت بر اقلیت
محدود میشود ،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.

ریچــارد ســوئینبرن ( Richard Swinburne) (متولــد
 )۱۹۳۴اســتاد فلســفه دیــن دــر دانشــگاه آکســفورد و یکــی از
مهمتریــن فیلســوفان دیــن معاصــر انگلســتان دــر دهههــای
اخیــر محســوب میشــود .اولیــن کتــاب او دــر ســال ۱۹۶۸
بــا عنــوان «مــکان و زمــان» منتشــر شــد .اثــر مهــم بعدــی
او «مقدم ـهای بــر نظری ـه تأییــد» بــود .ارتقــای او بــه مرتبــه
اســتادی دــر دانشــگاه کیــل دــر  ۱۹۷۲مقــارن بــا تمرکــز
علمــی وی بــر فلســفه دیــن شــد.
دــر ســال  ۱۹۸۵مقــام اســتاد ممتــاز فلســفه دیــن مســیحی
دــر دانشــگاه آکســفورد بــه وی اعطــا شــد .او کتابهــای
«مســئولیت و کفــاره» (« ،)۱۹۸۹وحــی» (« ،)۱۹۹۲خدــای
مســیحی» (« ،)۱۹۹۴مشــیت و مســئله شــر» ( )۱۹۹۴را
نوشــته اســت .همچنیــن «توجیــه معرفتــی» ( )۲۰۰۱و «قیام
خدــای مجســم» ( )۲۰۰۳از کتابهــای دیگــر او هســتند.
ســویین بــرن از ســال  ۱۹۹۲عضــو فرهنگســتان بریتانیــا
اســت .همچنیــن دــر ســال  ۱۹۹۵از کلیســای انگلســتان
جدــا شــد و بــه کلیســای ارتدکــس یونــان پیوســت .یکــی
از مهمتریــن آثــار ســوئین بــرن کتــاب Is there a God
توســط محمــد جاودــان بــا عنــوان «آیــا خدایــی هســت؟»
بــه فارســی ترجمــه شــده اســت.
|| در خصــوص نســبت میــان اخــاق و حقــوق
توضیــح بفرماییــد.
دــر ابتدــا مایل هســتم دــر خصوص فلســفه اخــاق توضیحی
بدهــم .فلســفه اخــاق کــه اغلــب از آن بــه عنــوان اخــاق
یــاد مــی شــود بــر اعمالــی متمرکــز هســتند کــه ماهیتــی
نیــک داشــته و همچنیــن آن دســته از اعمالــی کــه دــر ایــن
میــان فرایــض اخالقــی بــه حســاب مــی آینــد.
وفــای بــه عهــد فریضــه نیــک اســت امــا کمــک کردــن بــه
انســان فقیــر بســیار خــوب اســت (هرچنــد کــه بــه لحــاظ
اخالقــی فریضــه محصــوب نمــی شــود) .اعمالــی ماننــد
عملــی اخیــر دــر کــه فراتــر از فرایــض بــه حســاب مــی آینــد
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گفتگوی مهر با ریچارد سوئین برن:

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

را مســتحب مــی خواننــد.
فلســفه اخــاق بــر دســته ای از اعمــال متمرکــز اســت کــه
انجــام آنهــا بــرای بخشــی از انســان هــا دــر شــرایط خــاص
نیــک محســوب مــی شــود.
شــما از رابطــه میــان فلســفه اخــاق و حقــوق ســوال
کردیــد .بــه نظــر مــی رســد منظــور شــما از حقــوق،
قانــون حکومتــی باشــد بــه ایــن معنــا کــه حکومــت
بخشــی از قوانیــن را بــرای شــهروندان خــود وضــع
مــی کنــد و آنهــا را مقیــد بــه اطالعــت از آنهــا کردــه و
همچنیــن بــه آنهــا مــی گویــد کــه اگــر از ایــن قوانیــن
ســرپیچی کننــد چــه تنبیهاتــی بــرای آنهــا دــر نظــر
گرفتــه خواهــد شــد.

نظریــه حقــوق طبیعــی از میــان مکاتــب ،بیشــترین بررســی
را دــر خصــوص رابطــه میــان اخــاق و حقــوق انجــام دادــه
اســت و ایــن موضــوع دــر فلســفه کالســیک یونانــی  -رومی
بــه خوبــی بــه چشــم مــی خــورد.
همچنیــن مــی تــوان بــه آراء فالســفه مســلمان یــا مســیحی
نیــز اشــاره کــرد کــه معتقدنــد خیــر و حــق بــه تعالــی ذات
انســان کمــک مــی کنــد .بــه عــاوه ،ایــن متفکرین دــر نظر
دارنــد کــه نقــش جامعــه و حکومــت دــاری بایــد خــود بــه
تعالــی اشــخاص ،خانوادــه هــا و جامعــه سیاســی کمــک
کنــد.
لــذا قوانیــن بایــد بــر اســاس ذات حقیقــی خــود ،حــول
محــور نیکــی دــر حرکــت بودــه و آفــت را از بیــن ببرنــد.

|| تأکیــد فلســفه اخــاق و فلســفه حقــوق بــر
چیســت؟
فلســفه حقــوق یــا آنچــه عمدتــا از آن تحــت عنــوان
قضــاوت یــاد مــی شــود ،دــر حقیقــت بخشــی از فلســفه
اخــاق بودــه کــه متوجــه آن دســته از قوانینــی اســت
کــه حکومــت بایــد یــا نبایــد آنهــا را وضــع کردــه و بایــد
یــا نبایــد بــر جنبــه تنبیهاتــی نظارتــی را بــر اســاس آنهــا
تنظیــم کنــد.
بــه عنــوان مثــال ایــن مســاله متوجــه ایــن اســت کــه آیــا
دولــت حــق وادــار کردــن شــهروندان بــه خدمــت ســربازی
را بــرای چنــد ســال دــارد یــا خیــر و آیــا مجــاز بــه تنبیــه
شــهروندانی منتقــد خــود را دــارد؟
همچنیــن (فلســفه اخــاق) بــر ایــن موضــوع تمرکــز دــارد
کــه آیــا دولــت حــق اســتفاده از مجــازات اعدــام بــرای آن
دســته از مجرمینــی کــه مرتکــب جــرم شــده انــد دــارد یــا
خیــر.

|| در ســنت حقــوق طبیعــی قانــون صحیــح
چگونــه تعریــف مــی شــود؟
دــر ســنت حقــوق طبیعــی ،اصطالحــی وجــود دــارد کــه مــی
گویــد قانــون ناعادالنــه قانــون نیســت .ایــن بــه آن معناســت
کــه قوانیــن فــی نفســه بایــد عادالنــه باشــند و بنابرایــن اگــر
مشــاهده شــد کــه قانونــی عادالنــه نیســت ،آنــگاه مــا شــاهد
وجــود قوانینــی خواهیــم بــود کــه شایســتگی داشــتن افتخــار
یــا کرامــت آنچــه بایــد بــه عنــوان قانــون شــناخته شــود را
ندارنــد.

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

|| آیــا رویکــردی پوزیتیویســتی بــه حقــوق
چنیــن اســت؟
خیــر .دیدــگاه ســنت طبیعــی مقابــل رویکــرد پوزیتیویســتی
اســت .پوزیتیویســم معتقــد اســت حقــوق بایــد دــر قالــب
قوانینــی بــه رســمیت شــناخته شــوند کــه اعمــال آنهــا
از ســوی بندــه حکومــت تحمیــل نشــده و اجــرای آنهــا از
طریــق دــر نظــر گرفتــن تحریــم هایــی بــه شــکل تنبیــه  
ضمانــت شــود ،حــال خــواه آن قوانیــن عادالنــه باشــد یــا
ناعادالنــه.
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سید جواد میری در گفتگو با مهر:

مطهری بینش جامعه شناختی دارد /باید مطهری را در سطح جهان مطرح کنیم
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؟
مــی تــوان مطهــری را جــزو نــو اندیشــان دینــی دانســت .مــن
عالقــه خاصــی بــه ایــن نحلــه دــارم و خودــم را نیــز چارچــوب
ایــن نحلــه تعریــف مــی کنــم .افرادــی ماننــد شــریعتی ،اقبــال،
ســیدجمال ،مطهــری ،عالمــه طباطبایــی ،طالقانــی ،بهشــتی،
بــازرگان و اندیشــمندانی از ایــن دســت و دــر جهــان عــرب افرادی
ماننــد مالــک بــن نبــی ،را مــی تــوان از ایــن جملــه دانســت .از
حدــود ســی ســال پیــش که دــر ســوئد بودــم عالقــه ام نســبت به
اینهــا و گفتمانــی کــه دــر چارچــوب نظریــه هایــی تحــت عنــوان
اصــاح دینــی یــا اصــاح اجتمــاع مبتنــی برآمــوزه هــای دینــی
بــود ،آغــاز شــد.
بعــد هم کــه وارد دانشــگاه شــدم و دــر حــوزه آکادمیک شــروع به
فعالیــت کردــم ،بیشــتر کتــاب هایــی کــه دــر ایــن مدــت نوشــتم
مربــوط بــه نواندیشــان دینــی بودــه اســت .مطالعاتــی روی اقبــال،
شــریعتی ،امــام موســی صدــر ،طالقانــی ،عالمــه جعفــری ،مرحــوم
مطهــری و ...انجــام دادــه ام و مطالعــات تطبیقی بین اندیشــمندان
غــرب ماننــد گیدنــز ،گوفمــان یــا کارل یاســپرس بــا اندیشــمندان
شــرقی انجام دادــه ام .مثال امام موســی صدــر را با کارل یاســپرس
مقایســه کردــه ام کــه دلیلــش یافتــن قرابت هــای فکــری و نقاط
افتــراق آنهــا و یافتــن پاســخ ایــن پرســش هاســت کــه بــه عنــوان
مثــال آیــا دــر دنیــای متشــنج فعلــی مــی تــوان قرائتــی از دیــن و
چنــد فرهنگــی داشــت؟ و آیــا بــه جــای اینکــه بــر طبــل جنــگ و
نــزاع بکوبیــم مــی توانیــم بــه راه وفاقــی دــر ســطح ملــی ،منطقــه
ای و جهانــی برســیم؟
|| در رابطــه بــا اندیشــه مطهــری دوکتــاب نوشــته
ایــد ،ابتــدا چنانچــه ممکــن اســت دربــاره کتــاب هــا
توضیــح دهیــد؟
کتــاب اول بــا عنــوان نگاهــی بــه گفتمــان مطهــری و بهشــتی
اســت کــه دــر ســال  ۲۰۰۷یــا  ۲۰۰۸دــر آمریــکا بــه چــاپ رســید
و دــر چهارچــوب نظریــه هــای اجتماعــی بــود .تمــام صحبــت
مــن بــه صــورت خالصــه دــر آن کتــاب ایــن بــود کــه مــا دــر
گفتمــان هــای جامعــه شناســی ،علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی،
صحبــت از مکاتــب مختلــف مــی کنیــم .مثال مــی گوییــم مکتب
کارکردگرایانــه ،مکتــب مارکسیســتی ،محافــظ کارانــه و  ...ســوال
ایــن اســت کــه چــرا دــر حــوزه جهــان غیــر غربــی مثــا جهــان
ایرانــی یــا اســامی مکتبــی وجــود ندــارد کــه بــه گونــه ای دــر
گفتمــان هــای جامعــه شناســی مطــرح شــود؟ آیــا دــر جهــان غیر
غربــی ،مکتبــی بــرای اســتفاده در گفتمــان هــای جامعه شناســی
وجــود ندــارد؟ یکــی از ســوال هــای بــزرگ جامعــه شناســی و
نظریــه اجتماعــی ایــن اســت کــه نظــم اجتماعــی چگونــه امــکان
پذیــر اســت.
اگــر ایــن نقطــه آغازیــن باشــد ،غیــر 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 بکنیــد .از فارابــی ،ابــن ســینا ،عالمــه حلــی ،خواجــه نصیــر
طوســی تــا مالصدــرا و مــا هادــی ســبزواری و تــا دــوران معاصر
و دــر جهــان تشــیع اگــر بخواهیــم نــام ببریم شــهید صدــر ،عالمه
طباطبایــی ،مالصدــرای قفقــازی و شــاگرد او عالمــه جعفــری،
اســتاد مطهــری ،بهشــتی و ...بــه گونــه ای بــه دنبــال پاســخی
بــرای ایــن ســوال بودــه انــد کــه نظــم اجتماعــی چگونــه امــکان
پذیــر اســت.
از ایــن منظــر مــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه شــاید مــا بتوانیــم
دــر چهارچــوب نظریــه هــای اجتماعــی صحبــت از مکتــب اصالت
فطــرت بــه میــان آوریــم .منظــورم از ایــن مکتــب اصالــت فطــرت
ایــن اســت کــه مکتــب  چیــزی نیســت کــه فقــط اندیشــمندان
ایرانــی یــا اســامی یــا فالســفه جهــان اســام از آن صحبــت
کردــه باشــند ،بــه عنــوان مثــال اریــک فــروم کــه آلمانــی بودــه
و دــر آمریــکا فعالیــت هــای آکادمیــک خــود را تــا ســال  ۱۹۸۰پی
گیــری مــی کردــه مــی گویــد :برخــی بــر ایــن باورنــد کــه انســان
چهارچــوب و طبیعــت جهانشــمولی ندــارد .یعنــی معتقــد هســتند
کــه انســان موجودیــت جهانشــمول ندــارد و تمامــی اجــزای
وجودــش و آن چیــزی کــه او را بــه انســانیت مــی رســاند ،متکــی
بــر مســائل زمــان و مــکان مــی باشــند و ما هســته یــا جوهــره ای
بــه نــام انســانیت نداریــم.
ایــن متفکــران و اندیشــمندان ایرانــی کــه نــام بردیــم متعلــق بــه
مکتــب اصالــت فطــرت مــی باشــند و معتقدنــد کــه انســان وجــود
جهانشــمولی دــارد .از ایــن دیدــگاه اگــر بخواهیــم نــگاه کنیــم
شــاید بتــوان پاســخ هایــی بــرای ایــن ســواالت یافــت کــه نظــم
اجتماعــی چیســت؟ انســان چیســت؟ روابــط انســانی چگونــه مــی
توانــد بهبــود پیدــا کنــد؟ آن چیــزی 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
اصالــت فطــرت و از آرای اندیشــمندان ایــن مکتــب و باالخــص
متفکــران جهــان اســام و جهــان تشــیع 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 پیــش انجــام دادــم بــرای مجلــه
چشــم اندــاز اســامی کــه دــر لندن چــاپ مــی شــود ،بــرای کتابی

کــه دربــاره مطهــری نوشــته بودــم از ایشــان خواســتم مقدمــه ای
بنویســد ایشــان بــه مــن گفــت کــه حقیقــت ایــن اســت کــه مــا
نمــی دانیــم اندیشــمندان شــما چــه نظریاتــی دارنــد .نظــرات آنها
بایــد در چارچــوب نظریــه هــای اجتماعــی و گفتمان هــای جهانی
مطــرح شــوند.
بــه نظــر من هــم بایــد تعاملــی بیــن این دــو جهــان غرب و شــرق
صــورت پذیــرد و ایــن نیــاز مبــرم ماســت کــه اندیشــمندان مــان را
دــر ســطح جهانــی مطــرح کنیــم کــه ایــن کار با نوشــتن کتــاب و
مقــاالت و یــا کنفرانــس هــای و ســمینار هــای مشــترک امــکان
پذیــر اســت .مــا نبایــد فقــط نهضــت ترجمــه و نــگاه مقلدانــه
داشــته باشــیم .متاســفانه نــگاه مــا بــه مجموعــه علــوم انســانی
غربــی یــا مجموعــه علــوم انســانی کــه دــر اروپــا و امریــکا شــکل
گرفتــه اســت ،ایــن اســت کــه آنهــا نــص اســت و تفســیر نــص
هــم مردــود اســت .درصورتــی کــه اینگونــه نیســت 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.
کتابــی بــا عنــوان «منطــق ماشــین دودــی :جامعــه شناســی
آلترناتیــو و مطهــری» بــه فارســی نوشــتم .یکــی از تزهــای بزرگ
و یــا حداقــل چشــم اندازهــای بــزرگ در دنیــای مدــرن که بعــد از
تغییــر و تحوالتــی کــه در عصــر روشــنگری صــورت می پذیــرد و
جدایــی نهــاد حکومــت از نهــاد دیــن اتفــاق مــی افتــد ،ایــن اســت
کــه دیــن دــر معادــات اجتماعــی و فرهنگــی و از آن باالتــر دــر
مدیریــت جوامــع انســانی دیگــر 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 دیگر
دیــن نمــی توانــد دــر جوامــع انســانی دســتورالعمل یــا کارکردــی
داشــته باشــد .ایــن نظریــه تقریبــا تــا دهــه  ۱۹۶۰میالدــی یعنــی
تــا اواســط قــرن بیســتم حاکــم و حکمفرمــا بــود و هــر حرکتــی در
جهــان دــر حــوزه هــای فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصادــی ،مدیریــت،
اندیشــه اگــر اتفــاق مــی افتــاد ،اندیشــمندان ســعی بــر تفســیر آن
دــر چهارچــوب این نظریــه کالن داشــتند.
امــا انقــاب اســامی ایــران دــر این زمــان رخ مــی دهــد و نهضت
هــای دینــی رشــد مــی کننــد و تغییراتــی دــر معادــات جهانــی
صــورت مــی پذیــرد کــه یــک طــرف ایــن معادــات دیــن اســت.
حتــی کســی کــه قصــد نفــی دیــن را دــارد خــود را دــر مواجهــه با
آن مــی بینــد .دــر ایــن چهارچــوب نظریــه هــای اجتماعــی شــکل
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گرفتــه بــود و دــر ایــن میــان ســوالی پیش مــی آیــد کــه همانگونه
کــه گیدنــز اشــاره می کنــد آیــا دیــن چهارچوبی شــعائری اســت و
یــک زبانــی بــرای عبودیــت و بــه معنــی کیرکگــوری یــک جهش
باورمنــد اســت و هیــچ اصــول یــا پارامتــر عقالنــی دــر آن وجــود
ندــارد و یــک حــس اســت؟ فارابــی معتقــد بــود بیــن زبــان وحــی
و زبــان عقــل یــا فلســفه یــک دیالکتیکــی برقــرار اســت ،زبــان
وحــی ،زبــان اســتعاره اســت و زبــان فلســفه زبــان برهــان مــی
باشــد.
انســان بــرای تفســیر موجودیــت خــود دــر جهــان هســتی ،بــه دو
وجــه ذکــر شــده یعنــی اســتعاره و برهــان یــا قــوه تعقــل و خیــال
نیازمنــد اســت .بــه نظــر مــی رســد دــر جامعــه شناســی وعلــوم
انســانی معاصــر ایــن قــوه تخیــل کنــار گذاشــته شــده و از آن قــوه
تعقــل هــم بــه مــرور عدــول شــده اســت .بــا بررســی گفتمــان
مطهــری متوجــه نظریــه ای متفــاوت مــی شــویم کــه مبتــی بــر
نــگاه نــو فارابیــن اســت .تمامــی مطلــب ارائــه شــده دــر کتــاب
مذکــور دــر حــول همیــن محــو مــی چرخــد کــه بــه گونــه ای می
تــوان شــالوده جامعــه شناســی آلترناتیــو را از ایــن نــوع نــگاه هــا
مطــرح کــرد.
|| چگونــه مــی تــوان نظــرات اندیشــمندانی چــون
شــهید مطهــری را وارد گفتمــان هــای علمــی جهانی
کــرد؟
اندیشــه زمانــی مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد کــه دــر یــک
موضعــی ایســتاده باشــد .علــت تأثیرگــذاری هایدگــر ایــن اســت
کــه از موضــع یــک ســنت فکــری ریشــه دــار ســخن مــی گویــد
و جهانبینــی و چهارچــوب ذهنــی ،فکــری ،عقلــی و عاطفــی یــک
فرهنــگ را نمایندگــی مــی کنــد و از آن منظــر بــه جهــان نــگاه
مــی کنــد .بــرای مثــال هایدگــر اگــر از ارســطو صحبــت بــه میان
مــی آورد منظــورش ایــن نیســت کــه ارســطو اگــر ایــن را گفتــه
مــن هــم دــارم ایــن را مــی گویــم بلکــه نســبت خــود را با ارســطو
مشــخص مــی کنــد.
مطهــری هــم بــه ماننــد هایدگر خــود را بــا گذشــته و هویــت خود
مــورد ســنجش قــرار داده اســت .مشــکلی کــه امــروزه مــا و جامعه
آکادمیــک مــا بــا آن روبــرو هســتند ایــن اســت کــه مــا ربــط
خودمــان را گــم کردــه ایــم .ما دــر دانشــگاه هــا از هایدگــر ،گیدنز
و ...صحبــت مــی کنیــم ،جدیدتریــن کتــاب هــا و مقــاالت مثــال
ژیــژک را ترجمــه مــی کنیــم امــا نســبت مــن بــا ژیــژک چیســت؟
مــن کجــای جغرافیــای تفکر قــرار گرفتــه ام؟ مــن همیشــه مثالی
میزنــم کــه از شــما  ۱۰۰ســال پیــش اگــر دــر تهــران یــا تبریــز
بودیــد مــی پرســیدند در شــمال شــرقی ایــران ایــن منطقــه نامش
چیســت ،پاســخ مــی دادــی ایــن منطقــه ماورالنهــر اســت و امــروز
اگــر از شــما بپرســند پاســخ مــی دهــی ایــن منطقــه آســیای میانه
اســت .ســوال اینجاســت کــه برای شــما که دــر تهــران قــرار دارید
آیــا ایــن منطقــه میانــه آســیا اســت؟ نــه بلکــه بــرای آن شــخص
روســی کــه از مســکو نــگاه مــی کردــه اســت ایــن منطقــه میانــه
آســیا بودــه اســت .بــرای آن بــه نســبت خودــش اینجــا میانه آســیا
بودــه اســت .مــا بــرای چینــی هــا ،ســال هــای ســال غــرب بودــه
ایــم ولــی مــا جغرافیای 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 دیگــر بــه این نــام دنیــا را
نمــی شناســد.
مــا دــر یــک فضــای جهــان اروپــا محــور قــرار گرفتــه ایــم و
جغرافیــای طبیعــی خودمــان را گــم کردــه ایــم و هــم جغرافیــای
ذهــن خودمــان را .افرادــی ماننــد مطهــری اگــر صحبــت از
مقتضیــات زمــان و دیــن کردــه انــد ،ســعی و تالششــان ایــن
بودــه اســت کــه پایی دــر ســنت داشــته باشــند و از یــک چارچوب
اندیشــه ای بــه جهــان نــگاه کننــد و ســعی کننــد کــه آن را
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(مصیبــت) را برای
ایرانــی هــا بــه همــراه داشــت .چــرا کــه بــه گونــه ای جغرافیــای
طبیعــی ،سیاســی را تجزیــه کــرد .از همــه اینهــا بدتــر گسســتی
میــان مــا و اندیشــه مــا ایجــاد نمــود و نهادهایــی دــر ایــن جامعــه
پدیــد آمــد کــه ارتبــاط خــود را بــا تاریــخ و فضــای فکــری گذشــته  
خودــش را از دســت داده اســت.
زمانــی کــه شــما دــر یــک موضــع مشــخص نباشــید و دــر خــاء
نظریــه پردــازی کنــی ،دیدــگاه هــا ،اندیشــه هــا و سیاســت هایت
نمــی تواننــد مثمرثمــر و کارآمــد باشــد .ناکارآمدــی کــه دــر حــوزه
سیاســت دــر جهــان ایرانــی و اســامی مــا بــا آن روبــرو هســتیم
فقــط حاصــل کمبــود تکنولــوژی نیســت بلکــه ایــن بینش مــا می
باشــد کــه از دســت رفته اســت .بــرای مثــال دــر جغرافیایــی که ما
زندگــی مــی کنیــم و وســیله ای کــه وارد مــی کنیــم دــر کجــای
زندگــی مــا بایــد قــرار بگیــرد.
ایــن مفهــوم را به گونه ای ســید حســین نقیــب العطاس ،فیلســوف
اهــل مالزی بــا مفهــوم ادب معرفــی مــی نمایــد .او اشــاره می کند
که دــر حکمــت اســامی مفهومی تحــت عنــوان ادب وجــود دارد
ولــی مــا ایــن ادــب را تحــت عنــوان تربیــت مــی شناســیم .بــه
گفتــه وی دــر حکمــت اســامی ایــن کلمه دــر حکمــت ،مفهومی
گســترده دــارد و همــان اســت کــه مــا بــه گونــه ای تحــت عنوان
عدــل مــی شناســیم یعنــی هرچیــزی دــر  جــای خــود بودــن و از
آن باالتــر نــه تنهــا هــر چیــزی را دــر جــای خــود قراردادــن بلکــه
فضاهایــی را ایجــاد کنیــم کــه هــر کســی بــه خالقیتــی کــه دــر
وجودــش قــرار دــارد بتواند برســد.
امــا مشــکلی اینجــا وجــود دــارد کــه دــر کتــاب منطــق ماشــین
دودــی بــه آن اشــاره کردــه ام و آن ایــن اســت کــه :چگونــه ما می
توانیــم ایــن متــون را بخوانیــم و یــا بــا چــه نگاهــی بــه ایــن متون
نــگاه کنیــم و آنهــا را بخوانیــم .مــا هنوز بــه درجــه ای از هــم افقی
نرســیده ایــم کــه بتوانیــم بــا این متــون بــه گونــه ای که شایســته
و بایســته اســت ارتبــاط برقــرار نماییــم .بــرای مثــال زمانــی کــه
گفتــه هــای مطهــری دــر رابطــه بــا کانــت و نیچــه را مطالعــه می
کنیــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مطهــری کــه آلمانــی نمــی
دانســته ،کانــت و نیچــه را اشــتباه فهمیده اســت یــا مثال دــر رابطه
بــا نظریــه کانــت از فنومــن برداشــتی صحیــح نداشــته اســت،
دــر حالــی کــه مطهــری بــه دنبــال کانــت شناســی نبودــه اســت.
مطهــری بــه دنبــال نیچــه شناســی نبودــه اســت .بلکــه بــه دنبال
ارائــه نســبت خویــش بــا امثــال کانــت و یــا نیچــه بودــه اســت و از
آن مهمتــر ســعی دــر بازســازی جغرافیــای حکمــی و اندیشــه ای
خودــش داشــته اســت.
|| ارتبــاط مــا بــا میــراث فلســفی مــان امــروزه قطــع
شــده در حالــی کــه در فلســفه غــرب همچنــان
شــاهد تاثیرگــذاری اندیشــه فالســفه بــر تمامــی
وجــوه زندگــی بشــر هســتیم .آیــا اســتاد مطهــری و
یــا دیگــر فالســفه مســلمان معاصــر تالشــی بــرای
برقــراری دوبــاره ایــن پیونــد داشــته انــد؟
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 نیســت ،بلکــه آن اســلوب هــای فکری
اســت کــه در نظــام آموزشــی مــا و دــر ذهــن اســاتید وجود دــارد و
بــه نســل هــای بعدــی منتقــل مــی شــود .یکــی از ایــن مطالــب
اســطوره ای اســت کــه فلســفه غــرب بدــون انقطــاع از فیثاغــورث
تــا ارســطو و کانــت ادامــه داشــته و امــروز بــه هایدگــر رســیده
اســت وهیــچ انقطاعــی دــر آن وجــود نداشــته اســت ولــی دیگــر
فرهنــگ ها مدــام دچــار انقطــاع و گسســت بودــه و چنــد پارگی و
چند دســتگی دــر آنهــا وجود دــارد.
ایــن اســطوره کــه همــه فرهنــگ هــا دچــار انقطــاع شــده انــد
بــه جــز فرهنــگ غــرب ،دــر قــرن  ۱۸و یــا  ۱۹بــه وجــود آمــد،
امــا بــرای کســانی کــه دــر حــوزه تاریــخ و تاریــخ اندیشــه کار مــی
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کننــد ،واضح اســت کــه اینگونــه نبوده اســت و در تمامــی فرهنگ
هــا گسســت وجــود داشــته اســت .دــر تمامــی فرهنــگ هــا نقــاط
اوج و حضیــض وجــود داشــته اســت .پســتی و بلندــی دــر تمامــی
فرهنــگ هــا وجــود دــارد .ایــن چیــزی کــه مــا امــروزه تحــت
عنــوان فرهنــگ وتمدــن غــرب مــی شناســیم و بســیار هــم غالب
شــده اســت و بــه زبــان ژئوپلیتیکــی هــم تحــت عنــوان تمدــن
یــورو آتالنتیکــی از آن نــام مــی برنــد ،دــارای قدمــت  ۲۰۰ســاله
مــی باشــد و بــرای اینکــه بتوانــد بــه ایــن مســتوا برســد مدــت
مدیدــی دــر تمدن اســام و بعــد هــا از تمدــن هنــد و چیــن ارتزاق
کردــه اســت ،تــا خودــش را بازســازی بکنــد .ایــن فرهنــگ حاصل
 ۲۵۰۰ســال نمــی باشــد .دــر تمدــن ایــران و جهــان اســام هــم
شــاهد دــوران هــای اوج و حضیــض هســتیم.
ولــی ایــن نکتــه غیــر قابــل انــکار اســت کــه مــا االن دــر دــوران
انقطــاع هســتیم .بــرای مثــال شــما اگــر بــه حــوزه هــای علمیــه
نــگاه کنیــد دــر یــک دــوران انقطــاع هســتند .چراکــه حــوزه های
علمیــه ای کــه قــرار بودــه تمامــی معرفــت بشــری را مطمــح نظر
خــود قــرار دهــد ،وجــود ندــارد ،شــاید در ایــن  ۳۰یــا  ۴۰ســال اخیر
تغییــرات اندکــی دــر مواد هــای درســی آنهــا داده شــده باشــد .به
نهــاد هــای دانشــگاهی نــگاه مــی کنیــم 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
بینــش فلســفی و حکمــی را ولــو اندــک ،توانســته انــد حفــظ
کننــد .یعنــی توانســته انــد بــا فارابــی ،خواجــه نصیــر و مالهادــی
بــه صــورت مســتقیم مواجــه شــوند .بــرای مثــال اســتاد مطهــری
مســتقیم بــا حافــظ روبــرو مــی شــود و نیــاز 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
نظــر شــما چگونــه بــوده اســت و آیــا مــی توانــد
روشــی بــرای تدریــس فلســفه باشــد؟
پیــش از پاســخ بــه ایــن ســوال ،بــه نظــرم چیــزی کــه نظــام
آموزشــی مــا و جامعــه علمــی مــا آن را از دســت دادــه اســت،
آن عناصــر و مولفــه هایــی هســتند کــه یــک انســان محقــق و
متفکــر را مــی توانــد بــه وجــود آورد .مثـا اینکــه شــخص دقیقــی
باشــد و یــا دیســیپلین علمــی داشــته باشــد و از اینهــا مهمتــر آن
تزکیــه نفــس اســت .قبــل از اینکــه اســتاد مطهــری دــر رابطــه بــا
مالصدــرا یــا حافــظ و یــا عرفــا صحبــت کنــد ،خودــش دغدغــه
ایــن را داشــته اســت کــه مــن دــر کجــای ایــن جغرافیــای وجــود
قــرار گرفتــه ام و نســبتم بــا علــم ،عرفــان و یــا حکمــت چیســت.
چــرا کــه حکمــت فقــط مجموعــه گــزاره هــا نیســت .عالمــه
جعفــری دــر مالقاتــی کــه بــا بعضــی از فیلســوفان یــا بعضــی از
اســاتید فلســفه آلمــان داشــت ،یــک ســوالی از آنهــا می پرســد که
فلســفه امــروز در آلمــان انســانیت را چگونــه تعریف مــی نماید؟ در
پاســخ فالســفه آلمانــی پاســخ می دهنــد که مــا امــروزه دــر رابطه
بــا ایــن موضــوع هــا کار نمــی کنیــم و موضــوع هــای فلســفه دــر
آلمــان خیلــی تخصصــی شــده اســت و ایــن حــرف بــه نظــر خیلی
عجیــب بــه نظــر مــی رســد.
بــه قــول عالمــه مــا یــک نــگاه کارمنــد وارانــه بــه فلســفه داریــم.
بــه زبانــی دیگــر مــا امــروز فیلســوف نداریــم یــا مــا فیلســوف
درســت نمــی کنیــم ،بلکــه محققیــن فلســفه داریــم کــه ایــن
محقــق فلســفه خیلــی متفــاوت بــا فیلســوف اســت .امــا نــگاه
مطهــری یــک نــگاه کارمنــد وارانــه نیســت .اســتاد دانشــگاه بــه
دنبــال اضافــه کردــن آثــار قلمــی اســت نــه قدمــی! فیلســوف و
عــارف بــا آن قدمــی کــه بــر مــی دــارد و بــا آن بــود و نوع زیســت
خودــش ،گفتمــان هایــی تولیــد مــی کنــد کــه بعــد هــا انســان ها
دــر مــورد آن مــی نویســند .ایــن چیــزی 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 شــیوه هــای تدریــس یــا تحقیق اســتاد
مطهــری تحقیــق نمایــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــد.

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

|| شــما بــا تأکیــد بــر دیــدگاه هــای اســتاد مطهــری
ز جامعــه شناســی بدیــل صحبــت کردیــد .بــا توجــه
بــه اینکــه مطهــری جامعــه شــناس نبــوده اســت
چگونــه از مبانــی فکــری مطهــری مــی تــوان بــه
جامعــه شناســی بدیــل رســید؟
یکــی از ســوال هــای مهمــی کــه همیشــه دــر ذهــن مــن بودــه
اســت و بــر اســاس آن کتــاب هــا و مقــاالت متفاوتــی نوشــته ام
ایــن اســت کــه چــه کســی جامعــه شــناس اســت .توجــه بفرمایید
شــما دــر ســوالی کــه پرســیدید اشــاره کردیــد کــه ایشــان جامعــه
شــناس نبودــه اســت .پــس یــک جامعــه شناســی وجــود دــارد که
مــا ایشــان را کــه جامعــه شــناس نبوده اســت مــی خواهیم بــه آن
ربــط دهیم .خــوب ایــن جامعــه شناســی چیســت و جامعه شــناس
کیســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال مــن حداقــل دــو ســه هــزار

میلــز بــا مفهــوم بینــش جامعــه شــناختی ارائــه مــی دهــد .مــی
گویــد ممکــن اســت شــاعری کــه هیچــگاه یــک کتــاب جامعــه
شناســی را مطالعــه نکردــه اســت ،بتوانــد بیــن مســائل جامعــه
شناســی و دغدغــه هــای فردــی اش رابطــه ای برقــرار کنــد و
آن را دــر یــک بســتر تاریخــی بازبینــی 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 لیســانس،
فــوق لیســانس و دکتــرای جامعــه شناســی را گذراندــه باشــد ،امــا
جامعــه شــناس نباشــد .چــرا کــه فاقــد آن بینــش 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 اســام نیــز مــی تــوان ایــن موضــوع را دریافــت.
یکــی از دغدغــه هایــی کــه دــر جامعــه آن روز و امــروز ایــران وجود

متــن موجــود دــر حــوزه جامعه شناســی کــه در ســال هــای ۱۹۱۰
تــا ســال  ۲۰۰۰دــرس دادــه شــده اســت را مطالعــه کردــه ام .یک
تعریــف جامــع و واحــد کامــل بــرای آن کــه بفهمیــم چــه کســی
جامعــه شــناس اســت ،وجــود ندــارد .مثــا ســوروکین بــرای
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
گیدنــز 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 کالســیک افرادــی مثــل پارتو،
وبــر ،دورکهایــم ،را معرفــی مــی کنــد و نامــی از مارکــس نمــی
بــرد.
بوتامــور معتقــد اســت مــا دــو نــوع جامعــه شناســی داریــم :جامعه
شناســی مارکسیســتی و جامعــه شناســی آکادمیــک .پدــر جامعــه
شناســی مارکسیســتی ،مارکــس اســت و پدــر جامعــه شناســی
آکادمیــک نهایتــا دورکهایــم یــا آگوســت کنــت اســت .اینجــا
ســوال پیــش مــی آیــد چطــور تالکــوت پارســونز زمانــی کــه دــر
رابطــه بــا جامعــه شناســی صحبــت بــه میــان 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 پیــش فرضهــای ذهنــی وجــود دــارد که
دــر پاســخ بــه ســوال اینکــه چه کســی جامعــه شــناس اســت تاثیر
گذارنــد .زمانــی کــه از ایــن منظــر نــگاه مــی کنیــم شــاید یکــی
از بهتریــن تعاریــف بــرای اینکــه جامعــه شناســی چیســت و یــا
جامعــه شناســی کیســت ،ایــن اســت کــه بگوییــم جامعه شناســی
یــک بینــش یــا نــگاه اســت .ایــن تعریفــی اســت کــه ســی رایــت

داشــته ایــن اســت کــه خیلــی هــا مــی خواســته انــد خــود را ایرانی
تعریــف نماینــد بدــون اســام و خیلــی هــا خــود را اســامی
تعریــف نمودــه انــد بدــون ایــران ،و اکنــون دــو جریــان عمدــه در
ایــران وجــود دارد کــه دــر راس آنهــا روحانیــت و اندیشــمندان قرار
دارنــد و وقتــی نــام ایــران را بــر آنهــا مــی آوریــم ،مــی ترســند
ویــا بــرای دیگــری نــام اســام را مــی آوریــم مــی ترســد .اســتاد
مطهــری هــم بــا آن درگیــر بودــه اســت و معتقــد اســت دــر یــک
بســتر تاریخــی اســام بدــون ایرانیــت نمــی توانــد معنــا پیدــا کند
و آن چیــزی کــه مــا ایــران مــی نامیــم بدــون مفهــوم اســامیت
هــم بــه معنــای حقیقــی و هــم بــه معنــای هویتــی نمــی توانــد
معنــا بیابــد اینهــا بــه گونــه ای دــر حالــت خدمــت بــه هــم بودــه
انــد و یکدیگــر را بــه تعالــی رســانده انــد .یعنی شــما امــروزه اگــر از
حکمــت صحبــت بــه میــان آوری ،بدــون اندیشــه هــای فارابــی و
ابــن ســینا و ســهروردی امــکان پذیــر نخواهــد بــود و اگــر بخواهی
تعریفــی از ایرانیــت داشــته باشــی نمــی توانــی آن را از پیشــینه
تاریخــی خــود جدــا کنــی .ایــن نکتــه ای اســت کــه بایــد متوجــه
آن بــود .لــذا از ایــن منظــر اســتاد مطهــری جامعــه شــناس بســیار
بزرگــی بودــه اســت  .
ایــن دــر صورتــی اســت کــه جامعــه شناســی را بــه ایــن معنــا
تعریــف کنیــم کــه آگوســت کنــت ســه ذهنیــت عمدــه را تعریــف
مــی کنــد .اینها بــه قولــی ایدــه آل تایپ انــد .یکــی از آنهــا ذهنیت
اســطوره ای مــی باشــد ،دیگــری ذهنیــت فلســفی یــا تئولوژیــک
اســت و دیگــری ذهنیــت سوســیولوژیک مــی باشــد .دــر ایــران
متاســفانه ذهنیــت سوســیولوژیک را جامعــه شناســی ترجمــه کرده
انــد گویــی جامعــه شناســی یــک رشــته دــر کنــار رشــته هــای
دیگــر مــی باشــد .دــر حالــی کــه دــر نــگاه کنــت ایــن موضــوع
مطــرح نبودــه اســت ،بلکــه او معتقــد بــود این یــک ذهنیت اســت.
یعنــی ذهنیتــی اســت کــه بــه جــای اینکــه بیایــد بــر اســاس نگاه

هــای اســطوره ای و  ...بــه جهــان بــر اســاس نــگاه کنــد ،براســاس
نــگاه ســاینتیفیک نــگاه مــی کنــد .علــی و معلولــی و مبتنــی بــر
تجربیــات نــگاه مــی کنــد و منظــورش از تجربیــات  مدــل هــای
علــم تجربــی اســت.
اســتاد مطهــری بــا ایــن نــگاه زاویه دــارد .نــه تنهــا اســتاد مطهری
بلکــه بســیاری از اندیشــمندان بــا ایــن نــگاه  زاویــه دارنــد .ایــن
دیدــگاه باعــث نمی شــود کــه مــا بگوییم مطهــری جامعه شــناس
نیســت و دورکهایــم جامعــه شــناس اســت .مــا وقتــی دورکهایم را
جامعــه شــناس می دانیــم بــه خاطر ایــن اســت کــه وی تحقیقات
اجتماعــی انجــام دادــه اســت ولــی اســتاد مطهــری چــه تحقیقات
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
دهیــد آدورنــو ،هورکهایمــر ،حتــی خــود هابرمــاس را بــه عنــوان
بزرگتریــن نظریــه پردــازان و جامعــه شناســان معرفــی می شــوند.
حــال دــر تمــام بیوگرافــی علمــی اینهــا تحقیــق کنیــم هیچــگاه
اثــری از تحقیقــات اجتماعــی بــه معنــی اینکــه آمــار دادــه باشــند
یــا پرســش نامــه پــر کردــه باشــند ،نمــی یابیــم .اســتاد بندــه دــر
دانشــگاه بریســتول هیچــگاه همچیــن 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 بگیریــد بــا هفــت اقلیــم کــه دــر پاییــن تریــن اقلیــم آن
تحقیقــات اجتماعــی قــرار دــارد و باالتریــن نقطــه آن هــرم منطقه
الفــراغ اســت .یعنــی ممکــن اســت شــما بــا کســی دــر حــال
صحبــت مــی باشــید ناگهــان جرقــه ای دــر ذهــن شــما زدــه مــی
شــود .آن جرقــه الهامــات و اشــراقات می باشــند .وقتــی ما صحبت
از بینــش جامعــه شناســی مــی کنیــم ایــن هــرم هفــت اقلیمــی را
بایــد در نظــر بگیریم ،تحقیقــات اجتماعــی ،نظریه جامعه شناســی،
نظریــه هــای اجتماعــی ،فلســفه اجتماعی ،متاتئــوری ،متــا فیزیک
و منطقــه الفــراغ .بــا دــر نظــر گرفتــن ایــن هفــت اقلیــم شــخصی
ماننــد هابرمــاس ،زیــاد بــه ســمت پاییــن 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 متافیزیــک هــم مــی پردــازد ،گرایــش دــارد .اســتاد
مطهــری نیــز بــه همیــن شــکل مــی باشــد و از ایــن منظــر اگــر
نــگاه کنیــم افــراد زیادی هســتند کــه واجــد شــرایط بینــش جامعه
شــناختی انــد .ایــن نــگاه هــای کلیشــه ای کــه در ایــران دــر حوزه
علــوم انســانی وجــود دــارد حاصل  یــک نگاه هــای  مقلدانه اســت
کــه چارچــوب علــوم انســانی دیســیپلینه یــا اروپــا محــور اســت.
|| چــه ظرفیــت هایــی بــرای امــروز مــا در اندیشــه
مطهــری وجــود دارد؟
پیــش از پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد نکتــه ای را مــد نظــر داشــته
باشــیم کــه مطهــری واقعــا کیســت و وی چــه کارکردــی دــر
فضــای فرهنگــی ایــران داشــت و آیــا آن کارکــرد جایی دــر جامعه
امــروزی مــا دــارد؟ و آیــا هنــوز نیــازی بــه وجــود او داریــم؟ یــک
مفهومــی اســت تحــت عنــوان «روشــنفکران عرصــه عمومــی».
جامعــه ایــران نیــاز 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
آفریــن باشــند و ســعی کننــد ایــن حــوزه هایــی را کــه از هــم
گســیخته شــده انــد مثــل حــوزه سیاســت از حــوزه اقتصــاد ،حــوزه
اقتصــاد از حــوزه فرهنــگ ،حــوزه فرهنــگ از حــوزه علــم ،حــوزه
علــم از حــوزه دیــن ،حــوزه دیــن از حــوزه روابــط بیــن الملــل و
حــوزه دغدغــه هــای اجتماعــی را بــه هــم مرتبــط کننــد.
ایـن افرادـی که متفکـران و یا روشـنفکران عرصه عمومی هسـتند
بایـد ایـن هـا را بـه هـم ارتبـاط دهنـد .مطهـری از ایـن جنـس
اندیشـمندان بـود .یعنـی متفکـری دـر حـوزه اجتماعـی و عمومی
بـود .ایـن یک سـنت حسـنه ای بـود که بـه عنـوان مثال بسـیاری
از مصلحـان اجتماعـی در آن قدـم گذاشـتند و حداقـل از معاصران
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آنهـا افرادی مثل سـید جمـال ،اقبال ،شـریعتی ،مطهـری ،طالقانی
و بهشـتی را مـی تـوان نام بـرد .قدر این سـنت را مـا بایـد بدانیم و
امـروز هم بـه آنهـا نیـاز داریم.
یعنـی بایـد سیاسـت گـذاران و سیاسـت مدـاران و کسـانی کـه
اهـل حکومـت هسـتند بداننـد کـه فضایـی بایـد ایجـاد شـود کـه
روشـنفکرانی بتوانند در این عرصه مسـائل را تجزیه و تحلیل بکنند
و افـق هـا را باز کننـد .اگر انسـداد فکری و سیاسـی به وجـود بیاید،
نظـام دـر کلیت 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 دیگری کـه در ایـن حـوزه فعالیت مـی کنند
ماننـد طالقانـی ،شـریعتی و  ...مسـتحق قدـر دانی هسـتند و زمانی
کـه  مـا روز معلـم را به نـام مطهری مـی نامیم بدین معنی نیسـت
کـه دیگـران را حذف کنیـم بلکه بدیـن معنی اسـت که بـرای این
نـوع بینش سـمبلی قرار می دهیـم .به عنـوان مثال اگر شـهریار به
عنوان سـمبل ادـب ایرانی اسـت بدین معنی نیسـت که فردوسـی
سـمبل نیسـت ،بنابراین مطهری به عنوان سـمبل تعلیم و تربیت و
عرصـه هـای دیگر اسـت.
|| چــرا اندیشــه هــای مطهــری امــروز کمتــر در
محافــل آکادمیــک مــا مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد؟
متاســفانه افرادــی کــه نــام بردیــم تنهــا از یــک چهارچوب اســام
سیاســی یــا اســام گرایــی از جنبــه سیاســی مطــرح شــده انــد و
چــون حکومــت مــا یــک حکومــت دینــی اســت و بــه گونــه ای
خودــش را متولــی ایــن مکتــب سیاســی مــی دانــد ،بســیاری از
سیاســت مدــاران اینهــا را بــه صــورت انحصــار گرایانــه تعریــف
کردــه انــد .دانشــگاهی هــا و کســانی کــه اهــل قلــم و فکــر
هســتند چــون قصــد دارنــد فاصلــه خــود را بــا سیاســت مدــاران

و حــوزه حکومتــی نگــه دارنــد وارد ایــن عرصــه نمی شــوند .شــما
اگــر مــی بینیــد افرادی مثــل مارکــس نظریاتشــان دــر روابــط بین
الملــل مثــل روابــط مارکسیســتی 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
جــا یافتــه انــد .امــا بــه نظریــات و دیدــگاه هــای افرادــی مثــل
مطهــری دــر حــوزه هــای مختلــف پرداختــه نشــده اســت و اینهــا
بــه مــرور دــر مقابــل نظریــات مارکسیســتی بســیار ضعیــف مانده
انــد .بایــد فضاهایــی ایجاد شــود که دــر آنهــا افــراد بتوانند تفاســیر
متفــاوت از آن چیــزی کــه حــوزه رســمی سیاســت دــر نظــر دــارد،
ارائــه شــود.
امــا چــون ایــن فضــا حداقــل تــا مدــت هــای زیادــی وجود داشــته
برخــی اینگونــه فکــر کردــه انــد کــه ایــن هــا اصــا آکادمیــک
نبودــه انــد و نیــازی نیســت افــراد آکادمیک بــه آنهــا بپردازنــد و یا
اینکــه اگــر صحبتــی دــر مــورد آنهــا زدــه شــود ممکن اســت یک
متولــی سیاســی گریبــان آنهــا را بگیــرد .دــر اینجــا نیاز بــه مقداری
شــجاعت داریــم کــه افــراد حرفشــان را بزننــد و آن درکــی کــه بر
اســاس متــون دریافتــه انــد را بازگــو کننــد امــا نیــاز بــه قرائــت
هــای خالقانــه داریــم و بایــد اســتراتژی هــای متفــاوت خالقانه را
دــر مواجهــه با متــون مختلــف ایجــاد کنیــم .ایــن اســتراتژی های
خالقانــه را نمــی تــوان از تفکــرات غربــی گرفــت چــرا کــه ایــن
منظومــه گفتمانــی کــه افرادــی ماننــد مطهــری و بهشــتی تولیــد
کردــه انــد مبتنــی بــر نــگاه آکادمیــک نیســت بلکــه یک رســالت
پیامبــر گونــه دــارد .در نــگاه هــای مدــرن و قرائت گونــه آکادمیک
فقــط تجزیــه و تحلیــل اســت و رســالت هــای اجتماعی و انســانی
جایــی ندــارد .شــما امــروزه نمــی توانید مقالــه ای دــر مــورد جامعه
شناســی آمریکایــی بــه چــاپ برســانید و دــر آن رســالت هــای
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انســانی را معرفــی کنیــد .مــا دانشــگاه هایــی نیــاز داریــم کــه دــر
کنــار ایــن دانشــگاه هــا بتوانــد ایــن دــو جنبــه نــگاه های رســالت
یــا ندــا هــای پیامبــر گونــه و صدــای تجزیــه تحلیــل را دــر یــک
ســپهر اندیشــه بــا هــم داشــته باشــند.
|| در پایــان اگــر نکتــه خاصــی کــه باقــی مانــده بــه
نظرتــان مــی رســد ،بفرماییــد؟
سالهاســت کــه از انقــاب مــی گــذرد امــا متاســفانه مــا امــروز
حتــی  ۲واحــد دانشــگاهی نداریــم که نظریــات مطهری ،بهشــتی،
شــریعتی و  ...دــر آن تدریــس شــود .اصــا کرســی مطهــری
شناســی نداریــم ،کرســی بهشــتی شناســی نداریــم و بــه نظــر من
اکنــون وقــت آن رســیده اســت کــه بــر روی داشــته های خــود کار
کنیــم .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 کنیم.
چــرا؟ چــون مــن هــم نمــی توانــم مطــرح بشــوم اگــر متکــی
بــه گذشــته ام نباشــم .مطهــری بــه واســطه اینکــه بــر گذشــته
خــود یعنــی عالمــه طباطبایــی تکیــه کردــه اســت مطهــری شــد
و عالمــه طباطبایــی بــه واســطه تکیــه بــر شــیخ علــی قاضــی،
عالمــه طباطبایــی شــد .عالمــه جعفــری اگــر عالمــه شــد بــه
دلیــل اینکــه پشــتش قفقــازی بــود .بــه عبارتــی ایــن افــراد بــه
یــک ســنتی تــا فارابــی و از آنجــا بــه ائمــه اطهــار و قــرآن و  ...
متصــل بودــه انــد چون ســنت شــیعی یــک ســنت عقالنی اســت.
بــه نظرم درســی حداقــل دــو واحدــی ،دانشــگاهی ،پژوهشــگاهی
دــر ایــن راه نیــاز 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.

علیرضا قائمی نیا در گفتگو با مهر:

تفکرشهیدمطهریانتقادیاست/مطهریبرایجناحهایسیاسیهزینهنشود
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
میتوان به اهمیتی که این مرد بزرگ و فرزانه برای ما و
انقالب و جوانان معاصر دارد .در گفتگو با حجتاالسالم
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؟
بــه نظــرم تفکــر شــهید مطهــری بــه دــو دــوره و بخــش قابــل
تقســیم اســت؛ بخشــی کــه دــر دهــه چهــل واقع شــده کــه غالب
آن مواجهــه بــا مارکسیســم اســت .ایشــان بــه شــدت بــا بحثهــای
فلســفی تــاش کــرد کــه مبانــی فلســفی مارکسیســم را رد کنــد.
ایشــان دــر ایــن دــوره اهتمــام فراوانی به فلســفه اســامی داشــت
و پاورقــی هــای اصــول فلســفه و روش رئالیســم را تهیــه کــرد.
دــوره انتقــال ایشــان بــه تهــران هم دــر همیــن بخش مــی گنجد.
دــوره دــوم ،دــوره مباحث جدیــد کالمی اســت کــه تقریبا تــا زمان
شــهادت ایشــان ادامــه پیدا مــی کنــد ،مباحثــی مانند نظــام حقوق
زن دــر اســام ،عدــل الهــی ،اســام و مقتضیــات زمــان و ...مربوط
بــه ایــن دــوره هســت کــه ایشــان بــه ایــن مســائل پرداختنــد .می

تــوان گفت دوره شــکوفایی تفکر ایشــان دــر همین دوره اســت که
بــه مباحــث کالم جدیــد روی مــی آورد .کالم جدیــد ،اصطالحــی
اســت کــه بــرای اولیــن بــار توســط شــهید مطهــری دــر یکــی از
ســخنرانی هــا دــر حســینیه ارشــاد دــر ســال  ۱۳۵۵اســتفاده شــد.
به نظــرم این دــوره ،دــوره تحــول خاصی اســت؛ دــوره انقالبی ای
اســت کــه دــر دــوره تفکــر اســامی به چشــم مــی خــورد و رشــد
خاصــی اســت کــه دــر تفکــر شــهید مطهــری رخ دادــه اســت .در
واقــع در ایــن دــوره ،کل تفکر اســامی در متــن تفکــرات روز قرار

مــی گیــرد و روابــط خــود را مشــخص مــی کنــد.
|| بــه نظــرم بعــد از اینکــه تنویــر افــکار عمومــی و
رویکــرد شــفاف ســازی و رد مارکسیســم را پشــت
ســر گذاشــتند ،بیشــتر بــه مباحــث علــوم اســامی
پرداختنــد ،یعنــی دغدغــه اصلــی شــان تولیــد علــوم
اســامی در بخشــهای مختلــف و بــه کارگیــری آنهــا
در مســائل روزمــره و بــه کارگیــری توســط مــردم و
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حــل معضــات مــردم نبــود؟!
اگــر منظــور از علــوم اســامی همــان علومــی اســت کــه دــر حوزه
رایــج اســت از قبیــل؛ 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 جدیدی
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ،قــرار دادن تفکــر اســامی در
متــن ماجراهــای روز و تعیین نســبت این تفکــر و کارایی آن اســت،
ماننــد مباحثــی که اشــاره کردــم .ایشــان بحث نظــام حقــوق زن را
یــا عدــل الهــی یــا اســام و مقتضیــات زمــان را مطــرح مــی کــرد.
ایشــان بــا اســتفاده از مباحــث جدیــد دــر حــوزه هــای مختلــف
جامعــه شناســی ،روان شناســی و حتــی تحلیــل هــای فلســفی،
تــاش 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 هســتید ایشــان در دوره اول دــر مواجهه با مارکسیســم،
رویکــرد خالــص فلســفی داشــت و مبانــی ماتریالیســم تاریخــی و
دیالکتیــک و  ...را نقــد میکــرد ،امــا دــر دــوره متأخــر بــه مباحــث
اجتماعــی اهتمــام فراوانــی داشــتند و تــاش میکردنــد همــه
ایــن اضــاع مختلــف را دــر مباحــث کالم جدیــد کــه دــوره تحول
خاصــی اســت ،جمــع کننــد.
|| بــه نظــر شــما کار اســتاد مطهــری تــا چــه حــد
نیازمنــد ایــن بــوده کــه ایشــان علــوم روز را بدانــد،
مباحثــی کــه در غــرب مطــرح هســت را بدانــد و تــا
چــه حــد بــه ایــن مســائل آشــنایی داشــتند؟
ایشــان دــر یادداشــتهای خودشــان و همچنیــن در کتــاب مقاالت
دــر بعضــی مــوارد به دانشــمندان علــوم اســامی و طــاب توصیه
کردنــد کــه بــه مباحــث روز مســلط باشــند و حتــی مواردــی را نــام
بردنــد مثــل بحثهــای فلســفه تاریخ و فلســفه غــرب و امثــال اینها
و تأکیــد مــی کردنــد بــر روی ایــن مباحــث کار کنیــد.
ایشــان علــی رغــم محدودیتهایــی که دــر آن زمــان وجود داشــت،
تــاش کردنــد با تفکــر غربی آشــنا شــوند ،حتــی از دانشــگاهیانی
کــه تحصیــل کردــه غــرب هــم بودنــد باالتــر بــود و بــه خوبــی
فلســفه غــرب را مــی فهمیدــه اســت ،امــا طبیعــی اســت کــه بــا
توجــه بــه اقتضــای آن دــوران بســیاری از مباحث جدید بــه فضای
فکــری ایــران وارد نشــده بــود و ایشــان بــا ایــن مباحــث چندــان
آشــنا نبودنــد مثــل بحثهــای هرمنوتیــک و  ...کــه بیشــتر بعــد از
انقــاب اســامی دــر ایــران مطــرح شــد ولــی بــا توجــه بــه آن
زمــان واقعــا اعجــاب آور اســت کــه ایشــان بــا امکانــات کــم،
بــا ترجمــه هــای بســیار اندکــی کــه دــر ایــران بودــه ،بــه خوبــی
آن مباحثــی کــه ترجمــه شــده بــود را حتــی بهتــر از مترجمــان و
نویســندگان تحلیــل و حالجــی و نقدهایــی را مطــرح مــی کــرد.
|| بلــه! مشــهور اســت کــه ایشــان در بحثــی بــا
دکتــر حمیــد عنایــت ،مترجــم آثــار هــگل مــی گویند
هــگل جــزء پیــروان اصالــت ماهیــت بــوده ،دکتــر
عنایــت مــی گوینــد خیــر! و اســتاد ایشــان را بــه
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
چیســت؟
بــه نظــرم تفکــر شــهید مطهــری چنــد ویژگــی دــارد :یکــی اینکه
نســبت بــه تحلیل علــوم اســامی و تفکــر اســامی توانایی بســیار
باالیــی دــارد .ایشــان به خوبــی اضــاع مختلــف تفکر اســامی را
تحلیــل مــی کــرد .دــوم اینکه ایشــان ربــط و نســبت اینها بــا تفکر
جدیــد و مباحــث فلســفه غــرب را بــه خوبــی کشــف و آنهــا را بــه
خوبــی تطبیــق میکــرد .بعضــی از متفکرانــی کــه بعــد از ایشــان
ظهــور کردنــد و در قیــد حیات هســتند در فلســفه اســامی متبحر
هســتند ولــی دــر حــوزه تطبیــق و ارتبــاط دادــن بــا مباحــث جدید
توانایــی چندانــی ندارنــد و دــر ایــن بخش دچــار ضعف می شــوند،

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

امــا شــهید مطهــری بــه زیبایــی تفکــر غربــی را متوجــه مــی شــد
و حالجــی مــی کــرد و محورهــای ارتبــاط تفکــر اســامی بــا آنهــا
را بــه خوبــی پیدــا مــی کــرد و تطبیقهــای مناســبی انجــام دــاد.
نقدهــای جذابــی را هــم مطــرح کــرد.
اگــر بخواهــم تفکــر شــهید مطهــری را براســاس دســته بندــی
تفکــرات امــروزی دســته بندــی کنــم ،مــی تــوان روش ایشــان
را ،نوعــی متفکــر انتقادــی نامیــد .امــروزه دــر مطالعــات اســامی
دــر میــان شــخصیتهای مهــم و روشــتفکرها ،چنــد دیدــگاه مطرح
اســت :یــک دیدــگاه ،دیدــگاه ســنتگرایان هســتند کــه اینهــا
فقــط فلســفههای ســنتی را قبــول میکننــد و معتقدنــد ایــن
فلســفه ،مشــترک میــان همــه ادیــان و تمدنهــای بــزرگ اســت.
تفکــر ســنتیها برخــاف ســنتگراها فقــط تفکــر فلســفی و روش
فلســفیای کــه دــر حــوزه هــای علمیــه دــر طــی چهاردــه قــرن
شــکل گرفتــه را قبــول دارنــد و چیــز جدیدــی را قبــول ندارنــد .می
تــوان بــه ماجــرای ســومی هــم اشــاره کنــم؛ ماجــرای مدرنیســتها
و نواندیشــان اســت کــه اصــا تفکــر ســنتی را قبــول ندارنــد
و میــراث علــوم اســامی را چندــان بهــا نمــی دهنــد و تنهــا بــه
مدرنیســم و دســتاوردهای فلســفه هــای جدیــد بــاور دارنــد .ضلــع
چهارمــی هــم مخصوصــا دــر ایــران مشــهود اســت کــه هیدگری
هــا هســتند کــه اینهــا متأثــر از فلســفه هیدگــر هســتند .امــا تفکر
شــهید مطهــری بــا همــه اینهــا متفــاوت اســت.
ویژگــی اصلــی تفکــر شــهید مطهــری کــه بــه نظــرم عالمــه
طباطبایــی هــم دــر ایــن تفکر ســهیم بودــه ،این اســت کــه نوعی
تفکــر انتقادــی دارنــد یعنــی عــاوه بــر اینکــه از دســتاوردهای
ســنتی اســتفاده مــی کنــد و تــا جایــی کــه امــکان پذیــر هســت
از مطالعــات جدیــد دــر تحلیــل و تأســیس کالم جدید هم اســتفاده
مــی کنــد رویکــرد انتقادــی هــم دــارد .بســیار مهــم اســت کــه بــا
منطــق خاصــی بــه تفکــر جدیــد نزدیــک مــی شــود.
|| همزمــان بــا انقــاب اســامی ،دانشــمندان جهــان
اســام مثــل شــهید آیــت اهلل ســیدمحمد باقــر صدر
بــه مســئله انقــاب پرداختنــد ،مثــا شــهید صــدر
قانــون اساســی جمهــوری اســامی را نوشــت و ...
 .شــهید مطهــری کــه از بنیانگــذاران و از شــاگردان
نزدیــک امــام بــوده و ارتبــاط مســتقیم بــا انقــاب
اســامی داشــت .در ایــن زمینــه چــه کارهایــی
انجــام داد؟
شــهید مطهــری چهــره اصلــی و تأثیرگــذار دــر انقــاب اســامی
بعــد از حضــرت امــام خمینــی(ره) و حتــی بــازوی توانمنــد حضرت
امــام(ره) بودنــد و دــر بســیاری از مــوارد حضــرت امــام(ره) مســائل
را بــا مشــورت ایشــان انجــام مــی دــاد ،حتــی ســخنرانی هــا و
فعالیتهــای سیاســی ای کــه ایشــان داشــت بــه جایــگاه ایشــان در
اوائــل انقــاب اســامی بــر مــی گردــد کــه می خواســت مســائل
را حــل کنــد .قطعــا انقــاب اســامی بدــون وجــود ایشــان شــکل
نمــی گرفــت و موفــق نمــی شــد.
ایــن فعالیتهــا از جهتــی محســناتی دــارد ولــی فضــای سیاســی
آن زمــان باعــث شــد کــه درجــه علمــی ایشــان چندــان شــناخته
نشــود ،یعنــی شــخصیت علمــی ایشــان همــان طــور مبهــم
بمانــد .شــرایط سیاســی خاصــی دــر ابتدــای انقــاب اســامی
وجــود داشــت ولــی ایشــان درایــت باالیــی دــر تشــخیص جریان
انحرافی(گــروه منافقیــن و فرقــان کــه میخواســتند وارد گــروه
هــای انقالبــی شــوند) داشــتند .مســلم اســت کــه ایشــان تــا حــد
زیادــی دــر پیشــرفت انقــاب اســامی تأثیــر داشــتند.
|| شــهید مطهــری علومــی کــه بــرای جامعــه
اســامی مفیــد و ضــروری اســت را علــوم اســامی
مــی دانــد .بــا توجــه بــه ایــن تعریــف بــه نظــر شــما
از دیــدگاه ایشــان در راه اســامی ســازی علــوم
انســانی چــه اســتفاده هایــی مــی تــوان کــرد؟ خــود
ایشــان در ایــن راه چــه فعالیتهایــی داشــتند؟
مســئله اســامی ســازی علــوم انســانی دــر زمــان شــهید مطهری

چندــان مطــرح نبوده اســت ،البتــه در خــارج از ایــران مطــرح بوده
اســت ،امــا فضــای ابتدــای انقــاب و مشــکالت بســیار سیاســی
و  ...باعــث مــی شــد هنــوز کشــش طــرح ایــن مســئله دــر ایــران
وجــود نداشــت .بــه هــر حــال بــه نظــرم مســئله اســامی ســازی
علــوم انســانی ،مســئله مهمــی بــرای ابتدــای انقــاب اســامی
نبــود بلکــه دــر دــوره هــای بعدــی و بعــد از شــهادت ایشــان و
مخصوصــا دــر دهــه اخیــر مطــرح شــده اســت .دــر میــان عــرب
زبانــان و دــر میــان اندیشــمندان جنــوب شــرقی آســیا 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
روانشناســی فرویــد ،نقــد دورکیــم ،نقــد آگوســت کنــت و  )...بــه
دنبــال رویکــرد انتقادــی در علــوم اســامی بودــه اســت .برخالف
رویکردــی کــه برخــی از افــراد دارنــد کــه صرفــا بــه یــک طــرف
اهمیــت مــی دهنــد و مبانــی فلســفی خودمــان را برجســته مــی
کننــد و کال بــا ایــن مبانــی میخواهنــد طــرف مقابــل را تغییــر
دهنــد ،ایشــان بــا رویکــرد انتقادــی جلــو مــی رفــت و مباحــث
جامعــه شناســی را حالجــی مــی کــرد ،دــر عیــن 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 تأســیس رویکردهــای اســامی دــر حــوزه هایــی
مثــل جامعــه شناســی ،روان شناســی و  ...بودــه اســت ،ولــی به هر
حــال طبیعــی اســت بــا رویکردهایــی کــه امــروزه هســت بســیار
تفــاوت دارد.
|| شــهید مطهــری چــه ویژگیهایــی داشــت که شــما
بــرای اندیشــمندان امــروز الزم مــی بینید؟
شــهید مطهــری را بایــد از زبــان دشــمنانش شــناخت نــه خودــی
هــا .شــهید مطهری شــخصیتی اســت که مخالفــان و دشــمنانش،
از او بســیار تمجیــد کردنــد؛ چهــره هایی کــه حتی از لحــاظ فکری
بــا ایشــان مخالــف بودنــد .شــهید مطهــری اســتثنائی دــر تفکــر
اســامی بــود ،بــه خاطر احاطــه و شــیفتگی که نســبت بــه مباحث
روز فلســفی داشــت .روحیــه ای کــه ایشــان داشــت دــر کمتــر
فردــی پیدــا مــی شــود .ایشــان بــه دنبــال بحــث و مطالعــه کتــاب
بــود .دــر معاصریــن چنیــن ویژگــی ای دیدــه نمــی شــود .ایشــان
تشــنه مباحــث جدیــد بــود .مرحــوم مطاهــری شــخصیت ممتــاز
و بــی نظیــر دــر طــول تاریــخ اســام اســت .دــر میــان متکلمــان
مســلمان شــخصیتی بــا این قــوت و قدــرت نمــی بینید ،متأســفانه
ایشــان همچنــان شــناخته نشــده اســت.
تأکیــد مــی کنــم کــه ایشــان نبایــد بــرای جریانهــای سیاســی و
افــراد هزینــه شــود ،بیشــتر از ایــن بایــد مواظب شــخصیت ایشــان
بــود .دــر ایــن میــان اصــول اصلــی تفکر ایشــان مشــخص اســت،
نبایــد بــرای افــراد هزینــه شــود .ایــن نکتــه ای اســت کــه بــه
نظــرم بایــد بــه آن دقــت وافــری شــود ،چون بــا افــراد دیگــر قابل
مقایســه نیســت ،شــهید مطهــری ویژگــی هــای خاصی داشــت و
بــا قدــرت و قوتــی کــه پیــش میرفــت ،خألهایــی فکــری را پــر
میکــرد و دــر ایــن زمینــه توفیقاتــی داشــت .بــه قــول حضــرت
امــام(ره) طهــارت روحــی خاصــی کــه ایشــان داشــت بــی نظیــر
بــود .دــر مجمــوع از لحــاظ علمــی و معنــوی شــخصیت بــی
نظیــری بودــه و الگویــی اســت کــه بــه راحتــی دــر طــول زمــان
نمــی تــوان بــه آن دســت پیدــا کــرد.
|| آقــای دکتــر دینانــی همــواره مــی گوینــد کســی
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
کــه یــک فیلســوف مارکسیســت را بــرای تدریــس
فلســفه مارکسیســتی دعــوت کننــد تــا بــا آن بحــث
کنیــم ،نــه اینکــه کســی کــه معتقد بــه مارکسیســت
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نیســت ایــن درس را تدریــس کنــد.
ایــن آزاداندیشــی چقــدر الزمــه فضای
فکــری امــروزی جامعــه ماســت؟
آزاداندیشــی الزمــه کار علمــی اســت ،بدــون آن
نمــی تــوان کار کــرد .در فضــای مباحــث علمی،
بــه صــورت دســتوری نمیتــوان عمــل کــرد .بــا
جبــر نمی تــوان جلــو رفــت .باید بــا آزاداندیشــی
بــه جلــو رفــت .آزاداندیشــی کــه جنــاب آقــای
دینانــی ،بــه عالمــه طباطبایی نســبت مــی دهند
بــه مراتــب بیشــترش را در شــهید مطهــری می
بینــم .اگــر شــهید مطهــری نبــود ،نــه خــود
عالمــه طباطبایــی چندــان شــناخته مــی شــد و
نــه ابعــاد مختلــف تفکــرش مشــخص می شــد.
شــخصیتی مثــل شــهید مطهــری اســت کــه
عالمــه طباطبایــی را دــر جامعــه آن روز مطــرح
کــرد.
اگــر شــهید مطهــری نبــود ،نــه خــود عالمــه
طباطبایــی چندــان شــناخته مــی شــد و نــه
ابعــاد مختلــف تفکــرش مشــخص مــی شــد.
شــخصیتی مثــل شــهید مطهــری اســت کــه
عالمــه طباطبایــی را دــر جامعــه آن روز مطــرح
کــرد
عالمــه طباطبایــی یــک فــرد حــوزوی بــود،
ارتباطــی بــا دانشــگاهیان نداشــت اگــر دــر
مجالســی شــرکت مــی کــرد ،بــرای ایــن بــود
کــه بــا فضــای فکــری آنهــا آشــنا شــود ،امــا
شــهید مطهــری درگیر کار بــود و با دانشــگاهیان
بحث مــی کــرد .مســتقیما بــا مســائل روز درگیر
بــود و بحثهــای علمــی مطــرح و دــر حســینیه
ارشــاد ســخنرانی مــی کــرد .بــه نظــرم ایــن
نکتــه مهــم اســت کــه شــهید مطهــری روحیــه
بــی نظیری دــر طــول تاریخ دــارد .شــخصیتی را
ماننــد ایشــان ندیدــم کــه بــه دنبــال گفتگــو و
بحــث علمــی و نقــد باشــد ،از ایــن جهت ایشــان
شــخصیت بــی نظیــری اســت .همــان طــور کــه
اشــاره کردــم عالمــه طباطبایــی هــم بــا شــهید
مطهــری شــناخته شــد و اال بعد فلســفی ایشــان
پنهــان مــی مانــد.
اگــر حواشــی و پاورقــی هــای شــهید مطهــری
بــر کتــاب اصــول فلســفه و روش رئالیســم نبــود،
ایــن کتــاب تــا چــه حــد مــورد توجــه قــرار مــی
گرفــت؟! مطالبــی که شــهید مطهــری دــر مورد
تحلیلهــا ،دیدــگاه ها و نظــرات عالمــه طباطبایی
مطــرح مــی کــرد باعــث شــناختن ایشــان شــد.
شــهید مطهــری بحثهــای مختصــر و پاراگرافــی
عالمــه طباطبایــی را کــه بــرای عــوام قابــل فهم
نیســت بــاز کردــه و بــه صــورت کتــاب منتشــر
مــی کــرد ،مثــل بحثهــای کثــرت ،منشــأ دیــن.
اینهــا قدــرت پــرورش دادــن مباحــث توســط
اســتاد شــهید مطهــری را نشــان مــی دهــد کــه
ویژگــی مهمــی اســت.
نکتــه دیگــری اینکــه متأســفانه االن بســیاری از
جناحهــای سیاســی ســعی مــی کننــد که ایشــان
را چهــره غیرمنطقــی نشــان دهنــد ،ایشــان فوق
العادــه شــخصیت منطقــی ای بودنــد ،همــان
طــور کــه اشــاره کردــم دنبــال دیالــوگ بــود.
شــاید بســیاری از نزاعهــای سیاســی کــه بعــد از
انقــاب پیــش آمــد اگــر ایشــان حضــور داشــتند
ایــن نزاعهــا شــکل نمیگرفــت ،چــون ایشــان
بــا درایــت و منطــق مــی توانســت اینهــا را حــل
کنــد.
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ویراستار آثار شهیدمطهری در گفتگو با مهر:

مطهریداراینظامفکریمنسجماست/
مخالف التقاط وبه دنبال استقالل مکتببود
انتشارات صدرا ،ناشر آثار استاد شهید آیتاهلل مرتضی مطهری،
در سال  ۱۳۵۷جهت 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 حقیقتجوی 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 شــهید مطهــری گفــت:
شــهید مطهــری دــر درجــه اول یک فیلســوف بــود و فیلســوفی بــود که
از نظــر فکــری به ســنت مالصدــرا اعتقــاد داشــت و دنباله روی فلســفه
مالصدــرا بــود .امــام خمینــی(ره) و عالمــه طباطبائی هــم ازایــن نظر در
چنیــن جریانــی قــرار مــی گیرنــد .لــذا ایشــان یــک فیلســوف صدرایــی
محســوب مــی شــوند .منتهــا یکــی از ویژگــی هــای شــهید مطهــری
جامــع االطــراف بودنشــان اســت .بــه همیــن خاطــر عــاوه بــر فلســفه،
یــک بعــد عرفانــی هــم داشــت کــه از ایــن جنبــه بــه عرفــان حکمــت
متعالیــه و ابــن عربــی اعتقــاد داشــت .بــه هرحــال آقــای مطهــری یک
عقــل  گــرای فیلســوف بــود و ایــن عقــل گرایــی دــر تمــام آثــار ایشــان
مشــهود اســت.
وظیفه مصلح دینی پاالیش دین از آفت هاست
وی افــزود :از نظــر اندیشــه دینــی مــی تــوان شــهید مطهــری را
نواندیــش دینــی نامیــد .ولــی نواندیــش دینی بــه معنایــی که خودشــان
هــم دــر کتــاب هایشــان ذکــر کردــه انــد و گفتــه انــد کــه تفکــر دینــی
دــر بســتر تاریــخ دچــار عــوارض و آســیب هایــی مــی شــود و هر چــه از
سرچشــمه پدیــد آورندــه دیــن دــور شــویم ایــن آفــات بیشــتر می شــود.
هــر متفکــر و مصلــح دینــی وظیفه دــارد که بــا این آفــات مبــارزه و دین
را از ایــن آفــات پیرایــش و پاالیــش کنــد .بنابرایــن بــه عقیده من شــهید
مطهــری یــک نواندیــش دینــی بــه معنــای مصلــح دینــی بودنــد .ولــی
ایشــان را بــه عنــوان روشــنفکر یــا منورالفکــری کــه امــروز رایــج اســت
نمــی دانــم چــرا کــه شــهید مطهــری خودــش بــه جریــان روشــنفکری
انتقاد داشــت.
استقالل مکتب در برابر التقاط
کوکــب ادامــه دــاد :شــهید مطهــری خیلی بــه اســتقالل مکتــب اعتقاد
داشــت و مــی گفــت کــه بایــد اســام را از زوائــد و چیزهایــی کــه
بــه آن نســبت دادــه مــی شــود مصــون بداریــم و مکتــب اســام را بــا
مکاتــب دیگــر مختلــط نکنیــم دــر واقــع بــا التقــاط مخالــف بودنــد .بــه
همیــن دلیــل بــه عقیدــه ایشــان نبایــد اینگونــه باشــد کــه اقتصــاد را
از مارکسیســم ،آزادــی را از لیبرالیســم و از دیگــر مکاتــب هــم چیزهــای
دیگــری بگیریــم و باهــم جمــع کنیــم و یــک لعــاب اســامی بزنیــم
و بــه عنــوان اســام معرفــی کنیــم .اتفاقــی کــه متاســفانه قبــل از
انقــاب بیــن یکســری از گــروه هــا رخ دــاد .نظرشــان دربــاره مســائل
روز هــم اینگونــه بــود کــه وظیفــه فقیــه اســت کــه بــا اجتهــاد خــود و با
توجــه بــه مبانــی و ریشــه هــا حکــم جدیــد بدهــد تــا دیــن بالندگــی و
ســرزندگی خودــش را حفــظ کنــد.
ویراســتار آثــار شــهید مطهــری اضافــه کــرد :اســتاد مطهــری دــر
شــرایطی زندگــی مــی کــرد کــه تفکــر غالــب بــر دنیــای شــرق ،تفکــر
مارکسیســتی و تالشــش هــم ایــن بــود کــه با چنیــن مکتبــی مبــارزه و
مقابلــه کنــد و تضــاد ایــن مکتــب را بــا اســام نشــان دهــد ،چنانکــه بــا

تفکــر لیبرالیســتی هــم مبــارزه کــرد و امــروز هــم اگــر ایشــان زندــه بود
بــا چنیــن مکاتبــی مقابلــه مــی کــرد.
مطهری دارای نظام فکری منسجم است
قائــم مقــام نظــارت بــر نشــر آثــار شــهید مطهــری بــا اشــاره بــه اینکــه
 ۳۰ســال اســت کــه مشــغول مطالعــه آثــار شــهید مطهــری اســت،
گفــت :شــهید مطهــری دــر حــوزه هایــی چــون کالم ،فلســفه و فقــه
مطالــب زیادــی دــارد و بــه بســیاری از مســائل مبت ـا بــه جامعــه دــر
هرزمانــی پاســخ دادــه اســت .وظیفــه بازماندــگان ایشــان این اســت که
آثــار مختلــف وی را مرتــب و یکجــا کننــد و از دــل آن هــا نظــام فکری
ایشــان را بیــرون آورد و اســتخراج کــرد .بــه نظر مــن اگر مطالعــه عمیق
روی آثــار شــهید مطهــری داشــته باشــیم متوجــه می شــویم که دــارای
یــک نظــام فکــری منســجم و منظــم بودــه اســت.
نظریــات بکــر مطهــری در حــوزه هــای روان شناســی و
جامعــه شناســی
وی بــا تاکیــد براینکــه یکــی از دغدغــه هــای مهــم شــهید مطهــری
ایــن بــود کــه بتــوان احــکام اســام را مطابــق مقتضیــات روز پیادــه
کنــد ،توضیــح دــاد :بــه نظــر مــن اگــر کســی دغدغــه اســتاد مطهــری را
داشــته باشــد ،بایــد تــاش کنــد تــا خــط فکــری و روش اســتاد را بــرای
برخــورد بــا احــکام اســام دنبــال کنــد چــرا کــه بــه نظــر مــی رســد که
شــیوه متقــن و مســتحکمی در ایــن رابطــه داشــتند .اغلب آثــار مطهری
مبنایــی اســت .اینکــه مــا امــروز دــر جامعــه و مســائل مختلــف نمــی
توانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم بــه معنای مشــکل دــار بودن آثار نیســت
و دلیلــش کــم کاری کســانی اســت که نخواســتند و یــا نتوانســتند کاری
دــر ایــن حــوزه کننــد .البتــه اولیــن قدــم دــر ایــن مســیر فهــم خــوب و
دقیــق ایشــان اســت چــون وقتــی متــود آن شــهید را بشناســیم مــی
توانیــم بــا توجــه بــه آن دــر بســیاری از مســائل و موضوعــات جامعــه از
آنهــا اســتفاده کنیــم .به عنــوان نمونــه ،شــهید مطهــری آثــار و نظریات
بکــر و تــازه ای دــر حــوزه روانشناســی و جامعه شناســی دارند کــه به آن
کــم توجهی شــده اســت .دلیلــش هم کــم کاری متفکــران و مســئوالن
اجرایــی مــا بودــه اســت.
وی دــر پایــان تصریــح کــرد :دــر حــال حاضــر مشــغول تألیــف اثــری
هســتم کــه بــه موضــوع آزادــی از منظــر شــهید مطهــری مــی پردــازد
و بــه زودــی منتشــر مــی شــود.
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ضیاء موحد در گفتگو با مهر:

وظیفه منطق ،رصد کردن سفسطه ها است /از تعهدات فلسفه دور نشویم

دوبــاره دــر غــرب بــه وی توجــه میشــود .از ایــن رو هــم بــه اعتبــار
کالم و مســائل مذهبــی بــه مباحــث منطقــی و فلســفی پرداختــه
میشــد و هــم بــه اعتبــار ارزش ذاتــی آنهــا.
فارابــی زبــان منطــق را نقطــه مشــترک همــه زبانهــا و زبــان
عقــل میدانســت .محمــد غزالــی هــم منطــق و ریاضــی را فطــری
دانســته .شــخصی ماننــد «کاتبــی» کــه دــر زمینـه ریاضــی و هیأت
نیــز کار میکــرد بــه «کاتبــی منطقــی» شــهره بــود ،زیــرا بــه
مباحــث منطــق عالقــه داشــت و یــک قضــاوت منصفانــه نشــان
میدهــد کتــاب و حاشــیههایش یکــی از بهتریــن کتــب دنیــا دــر
ایــن زمینــه اســت.

علیرضا سمیعی

ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق و شاعر ایرانی سال هاست
که در حوزه منطق تحقیقات و فعالیت های داشته است .با او
دربارهموضوع«منطقدرروزگارما»گفتگوکردیم؛
|| وظیفه منطق در دور ه ما چیست؟
دــر هــر دــوره کســانی یافــت میشــوند کــه از فلســفه دــر جایــگاه
سفســطه ســود میبرنــد؛ یــا بــه راههایــی بســیار غیــر عادــی
میرونــد .قدمــا بــرای توصیــف منظــور چنیــن کســانی از اصطــاح
«خالــف تعــرف» یــا همــان «مخالفــت کــن تــا مشــهور شــوی»
اســتفاده میکردنــد .مــن ایــن توصیــف را ناکافــی میدانــم .چــه
بســیاری از ایشــان بــا جدیــت بــه عقایــد خویــش پایبنــد هســتند و
حتــی نظراتشــان را دــر فرمهــای منظمــی ارائــه میکننــد.
دــر حقیقــت آنچــه فلســفه کانتینتال یــا اروپــای متصــل را از فلســفه 
تحلیلــی جدــا مــی کنــد« ،توجیــه» اســت .هــر چــه مــا دــر فلســفه 
تحلیلــی ،اســتداللی هســتیم و ســعی مــی کنیــم مباحثمــان دایــر
بــر توجیــه 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 عقیده دــارد بار اســتداللی
فلســفه اروپایــی متصــل ،کمتــر اســت .البتــه مــا میتوانیــم بــرای
رصــد کردــن سفســطهها از ابــزار منطــق اســتفاده کنیــم؛ دــر حیطه 
«فرمالوژی»(صــوری) مشــکلی وجــود ندــارد .مثال تعریــف کامپیوتر،
بــه ســادگی همــان مهندســی برق بــه عــاوه منطــق اســت .جایگاه
چنیــن پدیدــه ای از لحــاظ علمــی و تکنولوژیکــی بســیار محفــوظ
اســت.
اصــوال پدیدــه هــای کامــا صــوری بــه ندــرت گرفتــار مغالطــه مــی
شــوند ،ولــی دــر حــوزه عمومــی بایــد از گفتــار «اینفرمالوژی»(غیــر
صــوری) اســتفاده کــرد .اساســا «اینفرمالــوژی» بــرای تبییــن
حوزههایــی بنیــان میشــود کــه احتمــال مغالطــه دــر آنهــا بــاال
مــیرود .مــا میدانیــم مردــم از نوعــی اســتدالل غیــر صــوری
اســتفاده میکننــد؛ بــه همیــن خاطــر گفتــه میشــود اگــر کســی
بــه مطالعـه منطــق ریاضــی بپردــازد تــا خــوب اســتدالل کنــد عمــر
خویــش را تلــف کردــه اســت.
امـا کاربـرد منطـق «اینفرمالـوژی» یـا غیرصـوری ایـن اسـت کـه
نشـان میدهـد که منطق شـهودی مردم چگونـه کار میکنـد ،به چه
صـورت به مغالطـه میافتد و اساسـا چگونه اسـت که دـر گفتگوهای
عمومـی مردم مغالطـات یکدیگر را دـرک میکنند .کاربـرد دیگر این
گرایـش ،تدقیـق دـر نوشـتههای فالسـفه اسـت .بدیـن صـورت که
پاراگرافهایـی از یـک مقالـه یا کتـاب انتخاب میشـوند تـا بدانیم از
چـه اسـتداللی اسـتفاده کردهاند یـا دچار چه اشـکالی هسـتند .بدین
ترتیـب میتوانیم روی فالسـفه ای که بـه اسـتدالل و توجیه اهمیت
کمتـری دادهانـد ،تحقیق کنیـم .ایـن فعالیتهـا بدین منظـور انجام
میشـوند که مـا از تعهد فلسـفه دور نشـویم.
|| بــه نظــر میرســد در عصــر ســلط ه رســانه،
منطق«اینفرمالــوژی» بایــد معطــوف بــه ابزارهایــی
باشــد کــه در تمــاس نزدیــک بــا مــردم هســتند؟
یکـی از مهمتریـن کارهایـی کـه دـر کتابهـا و مقـاالت
«اینفرمالوژیـک» انجـام میشـود ،تحلیل سـخنان سیاسـتمداران
اسـت تا نشـان دهد چه اشـکاالتی دـر استداللهایشـان وجـود دارد.
|| پـس ایـن روزها یا هـر وقت کـه بحثهای سیاسـی
پر رنگ میشـود سـر شـما حسـابی شـلوغ است؟
مــن بــه عنــوان یــک شــهروند مســائل سیاســی را دنبــال مــی کنــم
امــا دــر لباس معلــم وظایــف علمی دــارم .نتیجــه این وظایــف علمی
ممکــن اســت بــه تحلیلهــای سیاســی دیگــران کمــک کنــد ،امــا
ایــن بدــان معنی نیســت کــه دانشــمندان بایــد سیاســت مدار باشــند.

توجــه کنیــد کــه پیچیدگــی زندگــی ،مســائل اجتماعــی و امــور
سیاســی ،منطق را توســعه داده اســت  -اگــر نخواهیــم بگوییم تغییر
دادــه اســت .مثال دــر منطق قدیــم چهاردــه نــوع مغلطه و سفســطه
طبقهبندــی شــده بــود .هــم اکنــون کتابهایــی وجــود دــارد کــه
بیــش از ســیصد نــوع راه اســتدالل انحرافــی را معرفــی میکنــد و
تــازه ایــن طــور مجموعههــا دــر حصــر عقلــی هــم نیســتند؛ چــرا
کــه دامنــه اســتداللهای فریــب دهندــه و اغــوا کنندــه بــاز اســت
و میتــوان بــه آن افــزود.
|| منطــق در نــزد ایرانیــان بســیار توفیــق آمیــز بــود.
حتــی در قــرن بیســتم تنهــا ســهم مــا از تولیــد علــم
در زمینــه منطــق اســت .چــرا چنیــن موفقیــت هایــی
نصیــب مــا میشــود؟
دــر دــورهای ،یعنــی تــا قــرن هفتــم منطــق دــر ایران بســیار شــکوفا
بــود .پــس از آن مباحــث منطقــی بــه واســطه ترجمــه هــای التیــن
بــه اروپــا رفــت .من مقالــه ای دــارم که دــر آن نشــان میدهــم چهار
فرمــول که دــر مطالعات منطــق موجهات بــه «بارکــن» و «بوریک»
نســبت داده شــده ،دــر حقیقت از کشــفیات «ابن ســینا» بوده اســت.
ایــن نمونههــا نشــان میدهــد کــه مــا تــا چــه پایــه درخشــان و
دقیــق بودهایــم .ولــی فلســفه مــا رفتــه رفتــه عرفــان زدــه شــد و
طبعــا از بــار منطقـیاش کاســته شــد.
فضایــی کــه دــر ایــران حاکــم بــود موجــب شــد منطــق رو بــه
ضعــف و زوال بگــذارد .دــر ایــن زمینــه تقصیــر چندانــی هــم متوجه
مردــم ایــران نیســت؛ بعــد از انقــاب نخســتین کنگــره بیــن المللــی
دــر ایــران و تاســیس یــک مدرســه منطــق باعــث شــد بــار دیگــر
ایرانیــان فرصــت کننــد دربــاره منطــق مطالعــات بیشــتری داشــته
باشــند .کتــاب مرحــوم مصاحــب دــر منطــق جدیــد بســیار پیچیدــه
بــود و میتــوان گفــت بــرای یــک نوآمــوز راهــی ســرباالیی و
ســخت محســوب میشــد.
من کتابی سـاده دـر منطق جدید نوشـتم و همکارانم کارهای مشـابه
کردنـد .هـم اکنون دانشـجویان و اسـاتید منطـق ریاضی مـا در حال
سـهیم شـدن دـر منطـق قـرن بیسـتم هسـتند .مقاالتـی کـه من و
همکارانم مینویسـیم در مهمترین نشـریههای جهان چاپ میشـود
و دـر همیـن مدت کـم اسـتعدادهای فراوانی کشـف شـده اسـت .اما
هنـوز دـر زمینـه منطـق فلسـفی کـم کار هسـتیم؛ ولـی میتوانیم با
سـرمایه گـذاری بیشـتر و جذب دانشـجو در این رشـته نیـز توفیقاتی
بـه دسـت آوریم.
|| آیــا در ایــران انگیــزه هــای کالمــی موجــب توجــه به
منطــق میشــد یــا دالیــل دیگــری دانشــمندان مــا را
از قــرن ســوم تــا هفتــم جــذب مــی کــرد؟
انگیزههــای کالمــی بســیار موثــر بــود؛ زیــرا دــر دــوران عباســی دــر
جامع ـه ایــران جــز مســلمانان ،یهودیهــا ،مســیحیها و زرتشــتیان
حضــور داشــتند و طبیعــی بــود کــه مباحــث کالمــی میــان آنهــا دــر
بگیــرد؛ بــرای پاســخگویی نیــز فلســفه و کالم بــه وجــود آمــد .پــس
از ترجمــه آثــار افالطــون و ارســطو ،دانشــمندان بــه ســمت فلســفه 
محــض رفتنــد .ابــن ســینا از لحــاظ تعقــل دــر رأس آنها قرار داشــت
و هنــوز آثــارش قابــل اســتفاده اســت ،بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون

|| آیــا در ایــران گرایــش هــا و مکاتــب مختلــف منطقی
وجــود داشــت یــا همــه در ادامــه یــک حرکــت رشــد
میکردنــد؟
منطــق نــه تنهــا دــر ایــران بلکــه دــر تمــام دنیــا تــا اواخــر قــرن
نوزدهــم بــه صــورت ارســطویی منحصــر میشــد .کانــت میگفــت
منطــق ارســطویی کامــل اســت و کســی نمیتوانــد چیــزی بدــان
بیافزایــد.
|| شــاید در ایــران چنیــن چیزهایی نبــود امــا در غرب از
زمــان «بیکــن» بــه ایــن ســو مرتــب بــه ارســطو ایراد
میگرفتنــد .بــه طــور مثــال خــود بیکــن اشــکال مــی
کنــد کــه «قیــاس» کامــا صــوری نیســت؟
خیر؛ در ایران نیز انتقاداتی به ارسـطو میشـد .ابوسـعیدابوالخیر همین
اشـکال را مطرح کرده .فخـر رازی نیز در برخی اسـتداللها به قیاس
و عقیـم بودـن آن طـوری میتـازد کـه خواجـه نصیر طوسـی مجبور
میشـود پاسـخ دهـد .دـر مقطعی ،منطـق در ایـران به سـمت جدلی
شـدن و انتقادـی گشـتن مـیرود .این دـوره دسـتاوردهایی دـارد که
بعضی هنـوز ناشـناخته اند.
فــارغ از اینکــه علــم و تکنولــوژی چقدــر میتواننــد بــه طــور
کلــی زیــان داشــته باشــند بایــد دیــد مــا اص ـا بــه قدــری علمــی
و تکنولوژیــک شــدهایم کــه حــاال بخواهیــم علیــه آن چیــزی
بگوییم؟*ولــی بــه نظــر میرســد رازی و غزالــی بیــش از اینکــه
نقدهــای ســازنده داشــته باشــند دــر صدــد خشــکاندن ایــن گونــه
تفکــر دــر ایــران بودهانــد؟
شــاید ایــن انتقادهــا دربــاره فلســفه مخــرب بودــه (کــه آن را هــم
میتــوان بــا دــر نظــر گرفتــن تاریــخ فلســفه رد کــرد) امــا دربــاره 
منطــق اینگونــه نیســت .چنانچــه گفتــم غزالــی منطــق را مســتثنا
میکــرد و بــاور داشــت همــه بــه آن محتاجنــد.
|| بــه نظــر میرســد در دوران جدیــد بعضــی از
فالســفه و مثــا فالســف ه پســت مــدرن در حــال
اســتیضاح فلســفه و منطــق هســتند؟
آنهــا انتقاداتــی بــه مدرنیتــه ،تکنولــوژی و علــم دارنــد .امــا شــاید ما
دــر شــرایطی نباشــیم کــه بتوانیــم علیــه علــم و تکنولــوژی چیــزی
بگوییــم .مــا هنــوز بــه طــور کامــل از فوایــد علــم و تکنولــوژی بهره
بردــاری نکردهایــم و حتــی بیشــتر بــه نظــر میرســد دــر شــرایط
کنونــی بــه علــم و تکنولــوژی نیازمندیــم .مثــا مخالفــت بــا انــرژی
هســته ای بــه خاطــر زیانهــای زیســت محیطــی نمیتوانــد
یــک بحــث کامــا علمــی باقــی بمانــد ،زیــرا دــر صــورت مخالفــت
بــا چنیــن تکنولوژیهــا و علومــی مــا وارد بحثهــای سیاســی
میشــویم کــه ممکــن اســت منافــع ضــروری و ملیمــان را تحــت
شــعاع قــرار دهــد.
انتقـاد بـه علـم و تکنولـوژی وقتی معنـا دارد کـه خطری برای سـایر
جنبههـای زندگـی انسـانی محسـوب شـود .فـارغ از اینکـه علـم و
تکنولـوژی چقدـر میتوانند بـه طور کلی زیان داشـته باشـند باید دید
مـا اصال بـه قدـری علمـی و تکنولوژیک شـدهایم که حـاال بخواهیم
علیـه آن چیـزی بگوییـم .ایـن دـر حالـی اسـت کـه انتقـاد اصولی و
صحیـح به علـم تنهـا از طریـق رشـد علمـی ممکن میشـود.
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حجت االسالم اکبر زراعتیان:

دانشنامهعلومقرآن،دارایساختارموضوعیاست
دانشنامه علوم قرآن اسفندماه سال گذشته با
حضور آیت اهلل مکارم شیرازی و نخبگان حرفه
دانشنامهنگاری 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
دانشنامهنگاری دینی ،گفتگویی پیرامون ابعاد مختلف
علمی و محتوایی این اثر انجام شده است که در ادامه
می خوانید؛
|| جایــگاه دانشــنامهها و مقــاالت دانشــنامهای را
در بیــن آثــار علمــی تببیــن فرماییــد.
بدــون شــک مقــاالت دانشــنامهای بــه عنــوان مقــاالت مرجــع
دــر ســده اخیــر جایــگاه ویــژه خودشــان را دارنــد و بــه ســبب
روشهــای نــو و بدیعی کــه دــر اینگونه مقاالت اســتفاده شــده
روز بــه روز اقبــال بــه ایــن مقــاالت توســعه پیدــا میکنــد.
ســبک نــگارش ایــن مقــاالت ســبکی جدیــد بودــه و دــر عین
ســادگی بســیار پرزحمــت اســت .محصولــی کــه از ایــن روش
بــه دســت میآیــد محصولــی ارزشــمند بــرای اهــل تحقیــق
بودــه و بــه عنــوان آثــاری مرجــع مــورد اســتفاده پژوهشــگران
اســت.
بــه خاطــر جامعیــت ایــن مقــاالت ،آدرسهــای فراوانــی کــه
دــر ایــن مقــاالت مــورد اســتناد قــرار گرفتهانــد و منابــع اصیــل
بســیاری کــه مقــاالت دانشــنامهای از ایــن منابــع بهــره بردند،
مقــاالت دانشــنامهای امــروزه عهدهدــار یک انقالبــی در عرصه
نــگارش و ارایــه مطالب هســتند و دــر آینده جایــگاه ویــژهای را
بــه خودشــان اختصــاص خواهنــد دــاد همچنانکــه میبینیم در
جاهــای مختلــف موسســات گوناگــون بــه ایــن ســمت حرکت
میکننــد کــه آرمانهــا و اهدــاف علمــی و پژوهشــی خودشــان
را دــر قالــب دانشــنامههای مختلــف بــه جامعــه علمــی ارائــه
کننــد.

نثــر را میتــوان دــر برخــی امــور خالصــه کــرد .از جملــه اینکه
دــر ایــن مقــاالت مطالــب بنیادیــن و آرای اصلــی و معتبــر ،بــا
توجــه به آثــار نگارششــده دــر علــوم قــرآن و تفاســیر ،گزارش
و بررســی شــدهاند و مطالــب هــر مقالــه بــه منابــع شــیعه و
اهلســنت مســتند شــدهاند؛ مآخــذ بــه کار رفتــه ،کتابهــای
|| در ایــن بیــن دانشــنامه علــوم قــرآن دارای چــه اصیــل ،دس ـتاول و معتبــر دــر موضــوع خــود و برخوردــار از
جایگاهــی اســت؟
ارزش اســتناد هســتند.
دانشــنامه قــران کریــم بــه عنــوان یــک دانشــنامه گســترده از دیگــر ضوابــط میتــوان بــه پرهیــز از تســاهل علمــی
متعهــد اســت کــه انعــکاس جامــع و کاملــی را دــر عرصههــای اشــاره کــرد  در دانشــنامه ،تنهــا معیــار پذیــرش ،ارزش علمی و
مختلــف علمــی از دیدگاههــا و آرای قرانــی ارایــه کنــد .اســتنادی هر نوشــتار بودــه اســت؛ ازایـنرو نویســندگان ـ حتی
دانشــنامهعلوم قــرآن فــاز اول از کالن دانشــنامه قرآنشناســی دــر مواضــع بســیار مشــهور ـ بــه جســتجو و کاوش پرداختهانــد
اســت کــه دــر مرحلــه تولیــد قــرار گرفتــه و دوجلد نخســت آن تــا مطالــب را صحیح و مســتند گــزارش کننــد و از آوردــن آنچه
آمادــه چــاپ و رو نمایــی اسـت؛ دانشــنامه قرآنشناســی ،دارای بیســند یــا ضعیــف اســت بپرهیزنــد.
ســاختار موضوعــی بودــه و حدــود هــزار مدخــل را پوشــش همچنیــن تــاش شــده اســت از بازگویــی مطالــب دــر
میدهــد کــه دــر ســه بخــش عمدـه مباحــث پیرامــون قــرآن  مقالههــای همافــق پرهیــز شــود و مطلــب ،بیــش از یکبــار
(علــوم قرآنــی) ،حکمــت نظــری (دــرون قرآنــی) و حکمــت دــر دانشــنامه بهطــور مبســوط آوردــه نشــود؛ دیگــر ضابطــه
عملــی (دــرون قرآنــی) پیگیــری میشــود.
مــورد توجــه تاریخمندــی مقــاالت بودــه اســت .تاریخمندــی
دانشــنامه علــوم قــرآن حدــود  ۸۶مدخــل را پوشــش میدهــد بدیــن معنــی اســت کــه دــر ســرفصل هــای مختلــف مقــاالت
و ذیــل عناویــن اصلــی چــون قرآنشــناخت ،مبانــی فهــم و دانشــنامهای شــروع و پایــان بحــث بــا توجــه بــه آن تطوراتــی
تفســیر ،تاریــخ تقســیر و ترجمــه ،قــرآن و علــوم ،تنظیــم خواهد اســت کــه ایــن موضــوع دــر تاریــخ علم طــی کردــه اســت .در
شــد؛ کــه بخــش قرآنشــناخت در دــو جلــد و  ۳۴مدخــل آماده مقالههایــی کــه صبغــه تاریخــی داشــتهاند ،نوشــتهها بــه
چــاپ گردیدــه و بخشهــای بعدــی نیــز دــر ســه جلــد آمادــه ترتیــب ســیر تاریخــی آمدــه و دــر مقالههــای دیگــر ،چینــش
میشــود کــه دــر مجمــوع دانشــنامه علــوم قــرآن مشــتمل بــر مطالــب بــر پایــة ســازمندی و منطــق علمــی بودــه اســت.
پنــج مجلــد خواهــد شــد.
|| ایــن دانشــنامه دارای چــه وجــوه تمایــزی
|| ضوابط کلی دانشنامه چگونه بوده است؟
نســبت بــه آثــار مشــابه اســت؟
ـران هرچند
ضوابــط کلــی ایــن دانشــنامه از نظــر محتــوا ،روش ،ســاختار و دــر ایــن دانشــنامه ،کوشــش شــده آرای صاحبنظـ ِ

مخالــف بــا امانتدــاری گــزارش شــده ،از تعصبــات مذهبــی و
قومــی پرهیــز ،و بــه روش منطقــی و علمی بــه آنها پاســخ داده
شــود .دراینمیــان تــاش شــده اســت روشــنگری عقیدتــی
نیــز ضمــن بیــان حقایــق علمــی ،تحقــق یابــد.
از دیگــر اصــول مــد نظــر خوددــاری از حاشــیهپردازی بودــه
اســت .دــر هــر مقاله ،کوشــش بــر آمدــن مطالــب مهــم درباره
موضــوع و پرهیــز از حاشــیهروی اســت؛ ازای ـنرو دــر گــزارش
رویدادهــای تاریخــی ،روایــات و  ،...تنهــا آنچــه بهطورمســتقیم
بــا موضــوع مقالــه دــر پیونــد بودــه ،ذکر شــده اســت.
پرهیــز از نقلقــول مســتقیم از دیگــر ضوابــط مــورد توجــه
میباشــد لــذا دــر دانشــنامه از آوردــن نــص آیــات و روایــات و
حتــی ترجمــة صریــح آنهــا خوددــاری و بــه گــزارش محتــوای
کلــی و مفــاد آن بســنده شــده اســت؛ مگر دــر جایی کــه همان
عبــارت عربــی آیــه یــا حدیــث ،محــور گفتگــوی نوشــتار بودــه
و دــر القــای مفاهیــم و براهیــن نقــش مســتقیم داشــته اســت؛
ازایــنرو متــن عربــی برخــی از آیــات قــرآن کــه مــورد
استشــهاد قرآنپژوهــان قــرار گرفتــه ،ذکــر شــده اســت.
مســاله دیگرگزیدــه نویســی اســت .ایــن امــر همــراه بــا  پرهیز
از نقــل قــول مســتقیم و حرکــت بــر محــور مطالــب اصلــی و
اجتنــاب از حاشــیهپردازی موجــب خواهــد شــد کــه حجــم
مقــاالت دانشــنامهای دــر واقــع یــک حجــم قابــل قبــول و
مــورد اعتمادــی باشــد .اگــر مقالــه دانشــنامهای بــه شــکلی
گســترده نگارش شــود یک مقالــه  ۲۰صفحـهای دانشــنامهای
بــه راحتــی ایــن ظرفیــت را دــارد کــه تبدیــل بــه یــک کتــاب
 ۲۰۰صفحـهای بشــود .دــر پایــان امیدواریــم بــا لطــف خداونــد
ســبحان کار ارزشــمندی ارایــه شــده و مــورد توجه پژوهشــگران
علــوم اســامی قــرار گرفتــه باشــد.
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حجت االسالم علی نصیری:

اگر قرآن نبود باب معرفة اهلل تا ابد بسته بود /بیکرانگی معارف قرآن

معرفــت خدــا چیــزی اســت کــه نــه َملَــک ُمق ـ َّرب میتوانــد
آن معرفــت را پیدــا کنــد و نــه رســول ُم ْر َســل؛ و ایــن از بــرکات
بعثــت اســت .ایــن قدــری کــه معرفــت بــرای اهــل معرفــت
حاصــل شــده اســت ،ایــن از نازلــه کتــاب خداســت کــه بــه
وســیله نــزول بــر قلــب رســول اهلل کــه آن هــم از اســرار بــزرگ
اســت .کیفیــت وحــی از امــوری اســت کــه غیــر از خــود رســول
خدــا و کســانی کــه دــر خلوت بــا رســول خدــا بودنــد یــا اینکه
از او الهــام گرفتهانــد کیفیــت نــزول وحــی را کســی نمیتوانــد
بفهمــد؛ و لهــذا هــر وقــت خواســتند معرفــی هــم بکننــد بــا
زبــان مــا عامیهــا معرفــی کردنــد ،چنانچــه خدــای تبــارک و
تعالــی بــا زبــان آن بشــر عامــی ،خودــش را بــا شــتر معرفــی
میکنــد ،بــا آســمان معرفــی میکنــد ،بــا زمیــن معرفــی
میکنــد ،بــا خَ لْــق و امثــال اینهــا .و ایــن بــرای ایــن اســت کــه
بیــان قاصــر اســت از اینکــه آن مطلبــی کــه هســت ادا بشــود و
تــا آن حدــی کــه بیــان میتوانســته ادــا کنــد قــرآن ادــا کردــه
اســت ،و هیــچ کتــاب معرفتــی ادــا نکرده اســت ،آنهایی کــه ادا
کردنــد بــه تبــع قــرآن ادــا کردند.
اگــر قــرآن نبــود ،بــاب معرفــة اهلل بســته بــود الــی االبــد .و
آن فلســفه یونانــی یــک بــاب دیگــری اســت کــه دــر محــل
خودــش بســیار ارجمنــد اســت؛ بــرای اینکــه ،بــا اســتدالل
اثبــات میکنــد ،نــه معرفــت حاصــل میشــود ،بــا دلیــل اثبــات
میشــود وجــود خدــای تبــارک و تعالــی .معرفــت غیــر اثبــات
وجــود اســت .و قــرآن آمدــه اســت کــه هــم اثبــات بکنــد بــه
همــان طریقههــای متعــارف و طریقههــای بلکــه گاهــی
نازلتــر از او و هــم پردــه دیگــرش عرفــان قــرآن اســت کــه او
را همیــن مقدــارش هــم کــه دــر قــرآن اســت دــر هیــچ کتابی
نمییابیــد ،حتــی دــر کتــب عرفانــی اســامی کــه متحــول
شــده اســت و بــا عرفــان قبــل االســام بســیار فــرق دــارد ،باز
تعبیــرات قــرآن غیــر آنــی اســت کــه آنهــا دارنــد .یــک نحــوه
دیگــری هســت ،یــک لطایف دیگــری در قــرآن هســت و اینها
هــم از بــرکات بعثت اســت .و بــرکات بعثــت آن مقدــاری که در
معنویــات هســت آن قدر دــر مادیــات ظاهر(صحیفه امــام ،جلد

 ،۱۷ص )۴۳۳
حجــت االســام والمســلمین علــی نصیــری ،رئیــس مؤسســه
معــارف وحــی و خــرد دــر مــورد نقــش قــرآن دــر معرف ـة اهلل
بــا اشــاره بــه  بیکرانگــی معــارف قــرآن گفــت :یکــی از
ویژگیهــای شــگفتانگیز قــرآن ،پایــان ناپذیــری پیامهــا
و آموزههــای آن اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه قــرآن دــر کنــار
انعــکاس علــوم و دانشهــای مختلــف و بهــره مندــی از
ظاهــری زیبــا ،از چنــان درونمایــه عمیــق و ژرفــی برخوردــار
اســت کــه هیــچ گاه معــارف و آموزههــای آن پایــان
نمیپذیــرد.
وی افــزود :ایــن دــر حالــی اســت کــه آثــار بشــری هــر اندــازه
کــه عمیــق و نغز باشــند پــس از مدتی تفکــر و درنگریســتن در
آن ،اســرار آن کشــف شــده و پایــان میپذیرنــد .مــا آثــار ژرف
فلســفی و عرفانــی همچــون شــفا و اشــارات ابــن ســینا ،اســفار
صدرالمتالهیــن ،تجریــد االعتقــاد خواجــه نصیرالدیــن طوســی،
فصــوص الحکــم ابــن عربــی را آزمودهایــم کــه بــا ارایــه یــک
یــا دــو شــرح حرفهــای گفتنــی آنهــا پایــان پذیرفتــه و دیگــر
اندیــش وری فرزانــه حاضــر نیســت کــه عمــری را بــه پــای
شــرح و تبییــن و ژرفکاوی مجدــد دــر آنهــا صــرف کنــد ،زیــرا
ـر و
بــه خوبــی میدانــد کــه ایــن کتابهــا اگــر دریــا باشــند دـ ّ
جواهــر آنهــا اســتخراج شــده اســت.
ایــن محقــق و نویســنده کشــورمان بیــان کــرد :امــا قــرآن از
ایــن جهــت کتــاب اســتثنایی اســت ،زیــرا اینــک بــا احتســاب
آغــاز تفســیر یعنی همزمــان بــا نــزول آیــات و از دــوران پیامبر،
بایــد گســتره تاریخــی تفاســیر را پانزده ســده دانســت .دــر این
ســالیان متمادــی کــه از ظهــور تفاســیر مدــ ّون و مکتــوب
میگــذرد هــزاران اثــر تفســیری از ســوی شــیعه و ســنی
بــر مجموعــه آیــات و ســور یــا بــا عطــف توجــه بــه بخشــی
از قــرآن و بــه صــورت تفســیر ترتیبــی یــا تفســیر موضوعــی
تدویــن یافتــه اســت.
نصیــری تصریــح کــرد :از ســویی دیگــر ،در نگریســتن دــر این
تفاســیر نشــان میدهــد کــه هــر یــک بــه کشــف و اســتخراج

بخشــی از گنجهــای قــرآن نایــل آمدهانــد ،امــا بــا ایــن حــال
هــر قرآنشــناس و قــرآن آشــنایی میدانــد کــه هنــوز
بســیاری از اســرار و پیامهــای ایــن کتــاب آســمانی ناگشــوده
ماندــه اســت .بــاری ،اگــر ســخن معصــوم چنــان باشــد کــه
ـرب یــا پیامبــری مرســل یــا بند ـهای کــه
تنهــا فرشــتهای مقـ ّ
خداونــد قلبــش را آزمودــه ،تــاب برتافتــن آن را داشــه باشــد،
تکلیــف ســخن خداونــد روشــن اســت.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه گفــت :شــاید آنجــا کــه خداونــد
قــرآن را کتــاب مکنــون و سربســتهای دانســته کــه تنهــا پاکان
و پــاک نهادــان بدــان راه دارنــد  ،اشــاره بــه همیــن نکتــه دــارد
ـر و مرجانــی اســت
کــه آیــات قــرآن بســان صدفهــای پــر دـ ّ
کــه بــه ایــن زودــی بــرای هــر کــس گشــوده نخواهــد شــد.
پایــان ناپذیــری قــرآن دــر روایــات بــا تعابیــر مختلفــی یــاد
شــده اســت بــه عنــوان نمونــه حضــرت امیــر(ع) قــرآن را
دریایــی پایانناپذیــر توصیــف کردــه اســت« :بحــر ال ینزفــه
المســتنزفون و عیــون ال ینضبهــا الماتحــون»
وی افــزود :امــام دــر جایــی دیگــر اعالم داشــته که شــگفتیها
و شــگفتآفرینیهای قــرآن هرگــز پایــان نمیپذیــرد« :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 ســیرابی اندیشـههای اندیشــه وران قرار داده اســت:
«جعلــه ریــا لعطــش العلمــاء»
نصیــری بــا بیــان اینکــه امــام صادــق(ع) دــر پاســخ بــه ایــن
پرســش کــه چگونــه بــا ایــن همــه بحــث و گفتگــو بــه جــای
کهنگــی و فرســودگی ،بــر طــراوت و تازگــی قــرآن افزودــه
میشــود ،گفــت :لیشــان فرمــود :زیــرا خداونــد آن را کتابــی فــرا
زمانــی و فــرا قومــی قــرار داد کــه دــر تمــام زمانهــا و مکانها
و بــرای هــر ملتــی گفتــار و پیامـی تــر و تــازه را دــر پــی دــارد.
بدــون تردیــد پایــان ناپذیــری معــارف و آموزههــای قــرآن را
بایــد ناشــی از جملــه ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد قــرآن
دانســت کــه آن را از ســایر کتــب بشــری و زمینــی از هــر جهت
جدــا میســازد.

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY
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عادل پیغامی در گفتگو با مهر:

اقتصاددان نمی تواند نسبت به فرهنگ بیتوجه باشد
اخیرا کتاب مولفه های نرم در تالقی فرهنگ و اقتصاد
(داللتهایی برای اقتصاد مقاومتی) نوشته عادل پیغامی
توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و ستاد
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
اشاره واقع شود.
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
اقتصادی با جمیع مولفه ها و اجزا آن شامل نهادها،
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
شما ست .
|| چــه پیونــدی میــان فرهنــگ و تاریــخ بــا اقتصــاد
وجــود دارد؟ بــا توجــه بــه کتــاب «مولفههــای نــرم در
تالقــی فرهنــگ و اقتصــاد (داللتهایــی بــرای اقتصــاد
مقاومتــی) »،نــگاه جدیــدی بــه ایــن مســأله ـ رابطــه
اقتصــاد و فرهنــگ و تاریــخ ـ داریــد ،اقتصاددانــان
معمــوال نــگاه صــرف اقتصــادی دارنــد و حتــی پیونــد
علــوم سیاســی و اقتصــاد زیــر ســؤال اســت ،چــه
برســد بــه مســائلی ماننــد فرهنــگ و تاریــخ؟
جــان اســتورات میــل ،اقتصاددانــان بــزرگ انگلیســی کــه
بســیاریها از کارشناســان حتــی او را پدــر اقتصــاد توســعه
میداننــد ،جملــه معروفــی دــارد کــه میگویــد« :کســانی کــه جــز
اقتصــاد نمــی داننــد ،اقتصــاد را هــم نمــی داننــد ».ایــن جملــه
نشــان دهندــه اهمیتــی اســت کــه مطالعــات بیــن رشــته ای و
چندرشــته ای بــرای اهالــی علــوم انســانی دــارد کــه اقتصــاد از این
مجموعــه محســوب مــی شــوند ،یعنــی بــه تعبیــر جــان اســتوارت
میــل اگــر کســی اقتصــاد را بدانــد ولــی پیونــد دانــش اقتصــاد و
مســائل اقتصادــی بــا مســائل سیاســی ،حقوقــی ،فرهنگــی و
تاریخــی را ندانــد و دنبــال نکنــد نمیتوانــد از عهدــه فهــم اقتصــاد
بــر بیایــد یــا دــر مقــام حــل مســئله و نســخه هایــی کــه بایــد
بپیچیــد ،مؤثــر عمــل کنــد.
از ایــن منظــر طبیعتــا بندــه دــر تحقیقــات و آثــارم ســعی کردــم
مطالعــات بیــن رشــتهای و تلفیقی و چنــد رشــتهای اقتصاد و ســایر
علــوم را مــورد توجــه قــرار دهــم.
طبیعتــا دــر بیــن مباحثــی ماننــد حــوزه سیاســت ،حــوزه اجتمــاع،
حــوزه تاریــخ و  ،...مقولــه فرهنــگ از اهمیــت خاصــی برخوردــار
اســت ،بــه دلیــل اینکــه تمــام عرصــه هــای سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصادــی و  ...دــر ظــرف فرهنــگ بــه نوعــی هویــت خــود را پیدــا
مــی کننــد .اساســا اقتصــاد بــا فرهنگــی کــه منبعــث از آن اســت،
هویــت پیدــا می کنــد و بــه اصطالح شناســنامه دــار و معنادــار می
شــود .اینجاســت کــه همــان طــور کــه شــما گفتیــد گاهــی اوقات
بیــن کشــورها دــر نظــام اقتصادــی تفــاوت وجــود دــارد ،اقتصــاد

فرانســه غیــر از اقتصــاد انگلیــس اســت ،چنانچــه فرهنــگ حــوزه
کار ،فرهنــگ حــوزه پــس اندــاز و ســرمایه گــذاری ،فرهنــگ حوزه
مصــرف ،فرهنــگ حقوقــی و فرهنــگ تعامــات بیــن بازیگــران و
نقــش آفرینــان مختلــف اقتصــاد ایــن کشــورها بــا هــم متمایــز
اســت .از ایــن جهــت بــه نظــر می رســد دــر مباحــث حــوزه اقتصاد
ایــران بایــد تعامــات بیــن حــوزه فرهنــگ و اقتصــاد را بــه نحــو
کامــل و الزم ببینیــم.
مــن در ایــن کتــاب ســعی کردــم تعامــات دوســویه بیــن 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 هســتیم کــه نظــام فرهنــگ و نظــام تولیــد کاالهای
فرهنگــی ،محصــوالت فرهنگــی ،خدمــات فرهنگی و نظــام توزیع
آنهــا و تخصیــص بهینــه منابــع به حــوزه فرهنــگ و حــوزه بــازار و
قیمــت گــذاری و ارزشــگذاری دــر حــوزه فرهنــگ را بــه نوعــی بــا
چارچوبهــای دانــش اقتصــاد مــورد بررســی قــرار دهیــم.
دــر بخــش اقتصــاد فرهنگــی ،اساســا فرهنــگ بــه مثابــه موتــور
توســعه ،فرهنــگ بــه مثابــه ســاختار و زمینــه اصیــل بــرای
پیشــرفت اقتصادــی و حــل مســائل اقتصادــی مــورد توجــه واقــع
شــده و از آن بــه اقتصــاد فرهنگــی ،اقتصــاد فرهنــگ بنیــان،
اقتصــاد فرهنــگ پایــه تعبیــر کردیــم و دــر شــق ســوم بــه مقولــه
فرهنــگ اقتصادــی پرداختیــم .اقتصــاد هــم مثــل هــر ســاحت
دیگــری از بشــر ،خودــش واجــد فرهنگــی اســت و نیازمنــد بــه
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.
|| روایتهــا از تاریــخ متفــاوت اســت و فرهنــگ هــم
متغیــر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه فضــای ایــران
کــه قومهــای مختلــف زندگــی مــی کننــد ،چگونــه
مــی تــوان از فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی ســخن
گفــت و رابطــه آنهــا را بــا اقتصــاد بررســی کــرد؟
هــر چنــد فرهنــگ مناطــق ،حتــی فرهنــگ کشــور چنــد فرهنگی
و چنــد قومیتــی ماننــد ایــران متمایــز از همــه هســت و طبیعــت
اقتصادهــای منطقــه ای نیــز همیــن مســأله را اقتضــاء مــی کنــد،

طبیعتــا اگــر بندــه بخواهم دــر حــوزه اقتصاد منطقــه ای در کشــور
موفــق شــوم ،بایــد فرهنگهــای اقتصادهــای متعدــد و مختلــف
کشــورم را بشناســم و رابطــه آنهــا بــا حــوزه اقتصــاد را ببینــم.
هــر چنــد کــه الیــه مشــترکی از حــوزه فرهنــگ داریــم کــه بنــام
فرهنــگ اســامی ایرانــی مــی توانیــم از آن نــام ببریــم ،ولــی
طبیعتــا فرهنــگ مناطــق ،فرهنــگ بومهــا و اقــوام مختلــف دــر
اقتصــاد تأثیرگــذار اســت .نادیدــه گرفتــن اقتصــاد ایــن فرهنگهــا
باعــث مــی شــود کــه گاهــی دــر اســتانهای مــرزی و بــه تعبیــری
دــر پیرامــون( ،خــارج از مرکــز و پایتخــت) ناظــر و شــاهد نوعــی از
هــم گســیختگی اقتصــاد منطقــه ای و چرخــه تولیــد ارزش آنهــا
هســتیم.
|| آیــا فرهنــگ ایرانیــان موجــب و زمینــه و بســتر
توســعه ،رشــد یــا اقتصــاد مثبــت و خــوب را فراهــم
مــی کنــد یــا برعکــس؟
فرهنــگ ایرانــی ،کل تعریــف شــده ای نیســت کــه بتوانــم بگویــم
ایــن مجموعــه واحــد و ثابــت بررســی شــود تــا قضــاوت شــود
آیــا ایــن مجموعــه ثابــت موجبــات رشــد و پیشــرفت اقتصادــی را
فراهــم مــی کنــد و تعامــل مثبتــی بــا اقتصــاد برقــرار مــی کنــد
یــا نــه ،جــزء موانــع و مقتضیــات منفــی آن محســوب مــی شــود.
طبیعتــا فرهنــگ ایرانــی مجموعــه ای اســت از نقــاط تاریخــی،
نقــاط امتدــاد یافتــه دــر طــول تاریــخ از ایرانیــت و اســامیت و
نقاطــی از تجــارب و مراودــات تاریخــی معاصــری کــه چــه بســا با
کشــورهای منطقــه داشــتیم ،یــا دــر گذشــته بــا جریانــات مختلف
پیدــا کردیــم .بخشــهایی از اقتصــاد مــا بــه تعبیــر شــهید مطهــری
از حملــه مغــول در عرصــه عدالــت متأثر اســت .در مراودــات جدید
در ســبک زندگــی ،در نظــام تولیــد ،شــیوه بــازار ،شــیوه تخصیص
منابــع گاهــی وقتهــا از نظامهــای غربــی یــا شــرقی متأثــر بودــه
اســت.
فرهنــگ ایرانــی بــا چنیــن تکثــری بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد،
امــا دــر یــک نــگاه کلــی اگــر بخواهــم بــه ایــن ســؤال بــا دقــت
بیشــتری پاســخ دهــم ،بایــد بگویــم فرهنــگ ایرانــی اســامی
مــا ابعــاد بســیار خــوب و همســوئی بــرای ســاختن یــک اقتصــاد
پیشــرفته و پویــا دــارد؛ هــم دــر ابعــاد و مبانی اســامی که دــر این
فرهنــگ مســتتر اســت هــم دــر بعــد فرهنــگ ایرانــی ،امــا شــاهد
خردــه فرهنگهــای معارضــی هــم هســتیم ،گاهــی وقتهــا ضــرب
المثلــی بــه نوعــی هــر گونــه کار و تــاش و  ...را نکوهــش مــی
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کننــد و مــی خواهــد جلــوی آن را بگیــرد.
نگاهــی کــه مــا بــه ســرمایه داریــم ،فرهنــگ معارضــی کــه هــر
گونــه انباشــت ســرمایه را منفــی مــی انــگارد و حتــی بــه نوعــی
هماننــد دزدــی مــی دانــد ،طبیعتــا مخالــف بــا مســئله توســعه و
پیشــرفت و رشــد اقتصادــی محســوب مــی شــود .بازگشــت بــه
آن فرهنــگ اصیــل ایرانــی اســامی طبیعتــا ازجملــه پــروژه هــا و
پروســه هایــی اســت کــه دــر بازســازی نویــن اقتصــاد ایــران بایــد
جدــی گرفتــه شــود.
دــر طــول تاریخ معاصر؛ بــازار ایــران ،اقتصــاد ایــران ،تولیدکنندگان
ایــران دــر هویــت اصیــل خودشــان ،شناســنامه و تعریفــی از
خودشــان داشــته انــد .کنشــگران اقتصادی ایرانــی در طــول تاریخ
مخصوصــا دــر دــوره قبــل از قاجار شــاهد نوعــی انســجام و هویت
دــر مســائل اقتصادــی ایــران هســتیم ،امــا بعــد از دــوره قاجــار و
مشــخصا در دــوران پهلــوی و ادامهاش ،گاهــی وقتها دچــار نوعی
از کژتابیهــا و رفتارهــای ســوء دــر اقتصــاد شــدیم ،کــه مســیر را
بــرای پیشــرفت کشــور ســنگالخ کردــه اســت .ا
از ایــن جهــت اقتصاددــان نمــی توانــد نســبت بــه مقولــه فرهنگ
و پاالیــش فرهنــگ و تکثیــر و بازســازی فرهنــگ مطلــوب دــر
عرصــه اقتصــاد بــی توجــه باشــد ،فرهنــگ مصرفــی مــا دچــار
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
ماکــس وبــر دیــد کــه فرهنــگ پروتســتانی توجــه
مــی کنــد .ادیــان مختلــف را بررســی مــی کنــد و
آنهــا را نســبت بــه توســعه و پیشــرفت مــی ســنجد
تــا تعییــن کنــد کــدام دیــن بــا اقتصــاد توســعه و
صنعتــی هماهنگــی و همســانی دارد .دیــن اســام بــا
اقتصــاد توســعه و پیشــرفت چــه ارتباطــی دارد؟
متــون اصلی دینــی ،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 نباشــیم ،متــن تاریخــی و ســنگ
نوشــته ای دــر گوشــه ای از دنیــا پیدــا شــود که دــر آن آمده باشــد
کــه ایــن فرمــول اقتصادــی را اجــرا کردیــم و بــه رشــد و پیشــرفت
باالیــی دســت یافتیــم ،روحیــه حقیقــت جویــی پژوهشــگر اقتضاء
مــی کنــد کــه ببینــد دــر ایــن ســنگ نوشــته چــه چیــزی نوشــته
شــده و راهــکار اقتصادــی ایــن قــوم تاریخــی چــه بودــه اســت؟
حتــی اگــر قــرآن را بــه مثابــه متــن تاریخــی ببینیــم نــه بــه مثابــه
متنــی کــه خداونــد متعــال نــازل فرمودــه ایــن حداقل کنجــکاوی
ـم أَقَا ُموا
را خواهیم داشــت .در قــرآن خداوند مــی فرمایدَ « :ولَـ ْو أَن َُّهـ ْ
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ون»(مائدــه )۶۰/اگــر اهــل کتــاب (یهودیــان ،مســیحیان و
َی ْع َم ُل َ
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 ،بیشترشــان
بــد عمــل مــی کننــد.
ایــن جملــه نوعــی «پ آنــگاه کیــو» اســت کــه قــرآن بــه مــا
گوشــزد مــی کنــد ،مــی گویــد :آن تعالیمــی کــه دیــن آوردــه ،بــه
نوعــی ضامــن و تضمیــن کنندــه پیشــرفت مادــی شــما دــر ایــن
دنیــا هم هســت .رفــاه اقتصادی شــما دــر این دنیــا را هــم تضمین
مــی کنــد و ایــن ویژگــی احــکام دینــی اســت .از ایــن جهــت
فرهنــگ دینــی اساســا معــارض بــا فرهنــگ توســعه نمــی توانــد
باشــد ،ولــی فرهنگ دیــن دــاری برخــی معارض با توســعه اســت.
برخــی از تفاســیری کــه از اســام شــده بــا پیشــرفت و توســعه
مخالــف هســتند.
|| 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 اســامی ایرانیــان و
برخــی دیگــر از اقــوام مســلمان ،رویکردــی از دنیاگریــزی و
رهبانیــت شــکل گرفتــه اســت .جریانــات متصوفــه معمــوال
تفســیری از دیــن را دنبــال کردنــد کــه بــه نوعــی بــا دنیاگریــزی
همــراه بودــه اســت .تفاســیری کــه از دیــن داشــتند ،نگاهــی کــه
دیــن بــه دنیــا دــارد بــه عنــوان گــذرگاه ،ابــزار و امانتــی کــه خدــا
بــه انســان دادــه بــرای اجــرای مأموریتــی و طبیعتــا اصالتــی برای
آن قائــل نشــده اســت امــا ایــن را تفســیر کردــن بــه دنیاگریــزی،
مخالــف متــون اصلــی قرآنــی و حدیثــی بودــه اســت.
إلســا ِم :دــر اســام
پیامبــر(ص) میفرمایــد« :ال َر ْهبان َِّی ـ َة ِفــی ا ِ
رهبانیــت وجــود ندــارد ».جریــان متصوفــه گاهــی وقتهــا خودــش
را بــه عنــوان دیــن و دین دــاری بــر اذهان و ســبک زندگــی مردم
بــاز کردــه اســت و نتیجــه اش هــم آن شــده اســت کــه گاهــی
وقتهــا االن هــم مــی بینیــم برخــی بنــام دیــن و دیــن دــاری و
برخــی بــه اســم اســام رویکــرد گریــز از دنیــا و زهــد را مطــرح
مــی کننــد.
متأســفانه ایــن خردــه فرهنگهــای معــارض گاهــی وقتهــا تأثیــر
منفــی خــود را دــر حیــات اقتصادــی کشــور و پویایــی آن گذاشــته
اســت .اینجاســت کــه مــی بینیــم کســانی مثــل شــهید مطهــری،
عالمــه طباطبایــی ،امــام موســی صدــر ،شــهید صدــر بــر نوزایــی
اندیشــه اقتصادــی اســامی تأکیــد داشــتند و ســعی کردنــد ایــن
تعاریــف را بــه نحــو درســتی تصحیــح کننــد ،مثـا بــه ما گوشــزد

کردنــد زهــد ،عدــم اســتفاده از دنیا نیســت ،زهــد اســتفاده صحیح
از دنیــا اســت .دــر اســام و نــگاه عرفــان اســامی اصیــل و نــگاه
اندیشــه اســامی اصیــل بــا اســتفاده از دنیــا و عمــران و آبادانــی
ایجــاد کردــن دــر دنیــا مخالف نیســت.
پیغمبــر(ص) مــی فرماینــد :اگــر مــرگ تــو فــرا رســید و لحظــه
آخــر عمــر تــو دــر ایــن دنیاســت و نهالــی دــر دســت تــو بــود،
ســعی کــن ایــن نهــال را قبــل از رفتــن از ایــن دنیــا ،بــکاری .ایــن
نــگاه بــه عمــران و آبادانــی بــرای خدمــت بــه انســانها و اجــرای
مأموریتهــای الهــی ،نگاهــی اســت کــه دــر اصــل و اصالــت دیــن
حضــور داشــته امــا متأســفانه برخــی از ایــن فضــا عدــول کردنــد.
متأســفانه رویکردهــای چــپ گرایانــه دــر تاریــخ معاصــر بــه ایــن
قضیــه دامــن زدــه اســت .رویکردهای بــه نوعــی مخالف بــا حوزه
ســرمایه و کار ســرمایه و تأکیــد بیــش از حــد و افراطــی بــه حــوزه
کارگــری و اســتضعاف ،بــه نوعــی توســعه را از مســیر عقالنــی
خــارج کردــه اســت.
|| اگــر بخواهیــم از اقتصــاد نظــری بــه اقتصــاد واقعی
حرکــت کنیــم و از اصطــاح توجــه بــه دیــدگاه چــپ
گرایانــه ای کــه مطــرح کردیــد ،اســتفاده کنیــم.
ابتــدای انقــاب اســامی بســیاری از ســازمانها،
کارخانــه هــا ،شــرکت هــا و  ...در دســت دولــت قــرار
گرفــت ،عــاوه بــر ایــن بــه خاطــر اینکــه امــوال
برخــی از افــراد وابســته بــه رژیــم قبلــی در دســت
دولــت قــرار گرفــت ،اینهــا باعــث شــد دولت بســیار
بــزرگ شــود ،از طرفــی نــگاه منفــی بــه ســرمایه
و ســرمایه داری بــا توجــه بــه شــرایط و روحیــات
انقالبــی ،اوج گرفــت و هــر کســی ،هــر مالــی داشــت
بــه گونــه ای بــا او برخــورد مــی شــد کــه انــگار از
بیــت المــال و ملــت گرفتــه و ســرمایه دار شــده
اســت .برخــی افــراد از کشــور فــرار کردنــد ،برخــی
هــم دســتگیر و اعــدام شــدند .بــه هــر حــال نظــرم
ایــن اســت کــه نــگاه چــپ گرایانــه اوایــل انقــاب
اســامی ،دولــت را بــزرگ کــرد .ایــن دولــت بــزرگ
چــه مانعــی بــرای توســعه شــد؟
چنــد زمینــه واقعــی و متأســفانه یــک کژاندیشــی بــا هــم ترکیــب
شــدند و آن اتفــاق دهــه اول انقــاب اســامی(دهه  )۶۰بــه وقــوع
پیوســت .یــک زمینــه ایــن بــود کــه دــر دــوران طاغــوت پهلــوی،
هــزار فامیــل و جریاناتــی کــه بــه غلــط دــر حــوزه اقتصــاد ایــران
شــکل گرفتــه بــود ،اموالی(مردمــی و ملــی ،ایرانیــان) را بــه
خــود اختصــاص دادــه بــود ،ایــن زمینــه ای واقعــی بــود ،بســیاری
از قراردادهــای خارجــی و ثــروت هــای ملــی حتــی اوقــاف و
موقوفــات ایرانیــان دــر دــوره حکومــت پهلــوی هــا ،پدــر و پســر،
بــه غــارت و چپــاول رفــت .ایــن زمینــه بعــد از انقــاب بــا تغییــر
حکومــت و مســتقر شــدن حکومــت اســامی اقتضــاء مــی کــرد،
ایــن امــوال بــه مردــم برگردــد.
زمینــه دــوم بــا شــکل گیــری انقــاب اســامی و شــروع جنــگ
تحمیلــی صــورت گرفــت .طبیعتــا همیشــه شــرایط اقتصــاد جنگ،
شــرایط حضــور بیشــتر دولــت را مــی پذیــرد ،دــر تمــام کشــورها
حتــی کشــورهایی مثــل آمریــکا و انگلیــس و حتی کشــورهایی که
دــم از خصوصــی ســازی اقتصادــی مــی زننــد ،مســلما در شــرایط
جنــگ و بحــران اقتصادــی ســهم دولــت بیشــتر و نقــش دولت پر
رنــگ مــی شــود .ایــن دــو زمینــه واقعــی را دــر نظــر بگیریــد ،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 تأکیــد مــی کــرد .دــر واقــع
ملــی کردــن و ملــی شــدن اینهــا میــراث غلــط از دولــت موقــت و
نهضــت آزادــی مــی دانیــم ،اساســا رویکــرد بزرگانــی مانند شــهید
مطهــری ،حضــرت امــام(ره) و کســانی ماننــد آیــت اهلل مهدــوی
کنــی از مؤسســان انقــاب ،ایــن نبودــه اســت .ایــن رویکــرد غلط
نهضــت آزادــی را جریانــات چــپ گرایانه(جریاناتــی کــه تفاســیر
چــپ از اســام) داشــتند تشــدید کردنــد .ایــن کژفهمــی بــه عالوه
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دــو زمینــه موجــود ،فضــا را دــر ایــران بــه نحــوی پیــش بــرد کــه
شــاهد ایــن بودیــم که دولــت دــر اقتصــاد حضــور و نقــش آفرینی
غلــط داشــته باشــد.
البتــه مــن اصطــاح «دولــت بــزرگ» را قبــول ندــارم و اســتفاده
نمــی کنــم .دولــت دــر دــوران انقــاب اســامی عرصــه تصدــی
گــری بــی قاعدــه بــزرگ شــد ،ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه
دولــت دــر عرصــه مســئولیتها و مأموریتهــا و نقشــهای ویــژه ای
کــه دــارد ،همیشــه دــر اقتصــاد ایــران مخصوصــا دــر نیــم قــرن
گذشــته بســیار کوچــک و رقیــق بودــه اســت .دولــت مــا االن دــر
زمینــه حکمرانــی ،مقــررات گــذاری و سیاســت گــذاری بســیار کم
عمــق اســت .عمــق حکمرانــی ما بســیار پائیــن اســت .بســیاری از
مشــکالت اقتصادــی مــا ناشــی از همیــن اســت.
اینکــه بخــش خصوصــی نمــی توانــد فعالیــت کنــد و نمــی توانــد
بخــش خصوصــی بــزرگ شــکل گیــرد .ایــن کــه معمــوال دولــت
اســیر جریانــات رانتــی دــرون و بیــرون دولت می شــود ،دــر اقتصاد
سیاســی پنجــاه ســال اخیــر ناشــی از ایــن اســت کــه مــا بــا دولت
مقتدــر قــوی مواجــه نیســتیم .بــه همیــن دلیــل کلمــه کوچــک
ســازی دولــت را دــارای آســیب مــی دانــم ،کوچــک ســازی دولت
را قبــول ندــارم.
بندــه معتقدــم ایــن جریانــی کــه مفهــوم منفــی داشــته باشــد.
تعریــف کردــن از دوگانــه دولتــی و خصوصــی ،و اینکــه بایــد
خصوصــی بــزرگ شــود و ایــن بــزرگ شــدن منــوط بــه ایــن
اســت کــه دولــت رقیــق تــر و کوچــک شــود ،غلــط اســت .دولــت
بایــد حــوزه تصدــی گــری خــود را کمرنــگ کنــد ،ولــی همزمــان
دــر عرصــه حکمرانــی بایــد پررنــگ تــر شــود .آن حــد از عمــق
حکمرانــی کــه دولــت آمریــکا یــا آلمــان دــر اقتصادــش دــارد،
متأســفانه مــا دــر اقتصــاد خــود نداریــم.
|| بلــه همــان طــور کــه فرمودیــد ،مشــکالت موجــود
تأثیــر مســتقیم بزرگــی یــا کوچکــی اقتصاد نیســت.
بــی تدبیــری و بــی درایتــی و آشــنا نبــودن بــه

وظایــف و حقــوق خــود باعــث ایــن مشــکالت و
نابســامانی هــا شــده اســت .همــان طــور کــه مــردم
بــه حقــوق و وظایــف خــود آشــنا نیســتند ،دولــت هم
بــه حقــوق و وظایــف خــود آشــنا نیســت!
دولــت بایــد دــر کارکردهــای ویــژه اصلــی خودــش بــزرگ شــود،
دولــت بایــد دــر کارکردهــای غیــر اصیــل و اقتضائــی خودــش
حســب اقتضائــات قبــض و بســط پیدــا کنــد.
دولــت دــر شــرایط جنــگ مــی تواند بــزرگ شــود ،امــا در شــرایط
غیرجنــگ حتمــا بایــد کوچــک شــود .کوچــک شــدن و بــزرگ
شــدن دولــت ایدئولــوژی نیســت ،اقتضــاء زمانــی اســت .وقتــی
بحــران آمریــکا دــر ســال  ۲۰۰۷شــدید شــد ،دــر کوتــاه تریــن
فرصــت بخــش عمدــه ای از شــرکتهای بــزرگ آمریکایــی دولتــی
شــدند ،جنــرال موتــورز دولتــی شــد .وقتــی شــرایط بحرانــی
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 ،تدبیر و
تمشــیت و سیاســتگذاری و حکمرانی اش اســت.
|| بعد از سـی و چند سـال اقتصـاد متمرکـز و به تعبیر
مـن دولت بـزرگ ،اصل  ۴۴قانون اساسـی ابالغ شـد.
این رونـد حرکت به سـمت اقتصاد آزاد نیسـت!
مـن نامش را پیدـا کردن ترکیـب بهینه دولـت ،بازار و بخش سـوم
اقتصاد(تعاونـی) ،بخش چهارم اقتصـاد (عمومـی) و نهایتا نهادهای
وقفـی و خیریـه مـی گـذارم .بایـد ترکیـب بهینه بیـن اینهـا را پیدا
کنیـم ،متأسـفانه وقتی کـه کلمـه خصوصیسـازی به زنجیـره ای
از اقدامـات و فعالیتهـا از سـوی دولتهـا بـه اقل(واگـذاری) محدود
میشـود و بـه جـای اینکـه به دنبـال ترکیـب بهینـه دولت و بـازار
باشـیم بـا مقولـه ای بنـام واگذاریها نوعی به سـمت پـاک کردن
صـورت مسـأله میرویـم .اساسـا خصوصـی سـازی را بـا تعریـف
اصیـل و یافتـن ترکیـب بهینـه دولـت و بـازار ،متولـد نشـده خفـه
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کردیـم یعنی جنین مردـه ای متولد شـد که بر روی دسـت ما باقی
مانده اسـت.
اســمش آزادســازی نیســت ،نامــش نوعــی از رهاســازی اســت،
چــون آزادســازی دــر اقتصاد مــی توانــد امری مطلــوب باشــد ،ولی
نوعــی از رهاســازی بــا چاشــنی جریانــات رانــت اســت ،کــه بــه
دنبــال تقســیم رانــت هســتند را مشــاهده مــی کنیــم.
|| مــا در اقتصادمــان دچــار مســأله تــورم هســتیم؛
تــورم فزاینــده همــراه بــا رکــود ،ایــن تــورم چقــدر
معــارض توســعه اســت؟!
تــورم دورقمــی ،معضــل و مشــکل اقتصادــی اســت ،امــا بــه نظرم
بــرای اقتصــاد مشــکل حادی نیســت.
|| حتــی بــا دوام ســی و هفــت ســاله و تبعــات باالیی
که در بخشــهای مختلــف اقتصــادی دارد!
بــه شــرط اینکــه قدــرت خریــد مردــم رعایــت شــود .تــورم،
بیمــاری اقتصادــی اســت ،امــا اگــر ایــن بیمــاری بــه هســته
مرکــزی زندگــی مردــم یعنــی قدــرت خریــد مردــم ،تخصیــص
بهینــه منابــع ،بتــوان اثــرات جانبــی منفــی اش را مدیریــت کــرد
تــا مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد ،هــم قابــل تحمــل و هــم قابــل
حــل اســت.
متأســفانه مشــکلی کــه داریــم عدــم کنتــرل تبعــات ایــن تــورم
و تدــاوم آن اســت .متأســفانه عزمــی بــرای حــل مســأله نبودــه
اســت .بســیاری از کشــورهایی کــه مســیر پیوســتن به پیشــرفتگی
اقتصادــی را طــی کردنــد ،مثــل برزیــل دــر برهــه هایــی تورمهای
ســنگینی بودنــد و االن هــم همیــن طــور هســت بــا تورمهــای
باالیــی مواجــه هســتند و تجربــه مــی کننــد امــا مدیریتــی کــه
نســبت بــه تــورم مــی شــود را بایــد مــورد بحــث قــرار دــاد واال
شــکی نیســت کــه تــورم بیمــاری اســت امــا بیمــاری اصلــی دــر
نحــوه مدیریــت اقتصادــی اســت کــه بــا تــورم پیــش آمدــه چــه
برخوردــی میکنــد.
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ایــن اجــاس بــود کــه متع ّهــد بــه اجــرای ایــن ســند شــد و دــر
ســال  ،۱۳۹۵ســند ملّــی آمــوزش  ۲۰۳۰را امضــا کــرد .اگرچــه این
ســند دــر مــاه هــای اخیــر مــورد اعتــراض نهادهــای مختلــف قرار
گرفــت و دلســوزان انقــاب 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 بودیم.
چندــی پیــش رهبــری معظــم انقــاب دــر دیدــار بــا معلمــان و
فرهنگیــان از امضــای ایــن ســند انتقــاد کردــه و بــر توقــف اجرایی
شــدن آن تاکیــد کردنــد« :ایــن ســند  ۲۰۳۰ســازمان ملــل و
یونســکو و ایــن حرفهــا ،اینهــا چیزهایــی نیســت کــه جمهــوری
اســامی بتوانــد شــانهاش را زیــر بــار اینهــا بدهــد و تســلیم
اینهــا بشــود .بــه چــه مناســبت یــک مجموعــهی بهاصطــاح
بینالمللــیای -کــه قطعــ ًا تحــت نفــوذ قدرتهــای بــزرگ دنیــا
اســت -ایــن حــق را داشــته باشــد کــه بــرای کشــورهای مختلف،
بــرای ملّتهــای گوناگــون ،بــا تم ّدنهــای مختلــف ،بــا ســوابق
معیــن کنــد کــه شــما باید
تاریخــی و فرهنگــی گوناگــون ،تکلیــف ّ
اینجــوری عمــل کنیــد؟ اصــل کار ،غلــط اســت .اگرچنانچــه بــا
اصــل کار شــما نمیتوانیــد مخالفــت بکنیــد ،ح ّداقلّــش ایــن اســت

کــه ب ِایســتید بگوییــد جمهــوری اســامی خودــش ممشــی دــارد،
ّ
خطوربــط دــارد ،مــا ســندهای باالدســتی داریــم ،مــا میدانیــم باید
دــر زمینههــای آمــوزش ،پــرورش ،اخــاق ،ســبک زندگــی چهکار
کنیــم؛ احتیــاج بــه ایــن ســند وجــود ندــارد .اینکــه مــا برویــم
ســند را امضــا کنیــم و بعــد هــم بیاییــم شــروع کنیــم بیســروصدا
اجرائــی کردــن ،نخیــر ،ایــن اصـ ً
ا مطلقـ ًا مجاز نیســت؛ مــا اعالم
هــم کردهایــم بــه دســتگاههای مســئول .بندــه از شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی هــم گلهمند هســتم؛ آنهــا بایــد مراقبــت میکردند،
نبایــد اجــازه میدادنــد ایـن کار تــا اینجا پیــش بیاید کــه ناچار بشــویم
قضیــه بشــویم».
مــا جلــوی آن را بگیریــم و مــا وارد ّ
آیــت اهلل رشــاد ،عضــو شــورای عالــی انقالب فرهنگــی دــر گفتگو با
خبرنــگار «مهــر» بــا بیــان ایــن کــه امضــای ســند  ۲۰۳۰نمونهای
از پیگیــری پــروژه نفــوذ بیگانگان در کشــور اســت ،اظهار داشــت:
دــر چنــد ســال اخیر مقــام معظــم رهبــری (دام ظلــه) بارها نســبت
بــه توطئــه و ترفندهــای نفــوذ بیگانــگان دــر ســاختار اقتصادــی،
سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی جمهــوری اســامی 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

فقهــی و از جملــه بــه اســتناد قاعدــه «نفــی ســبیل» زیــر یــوغ
بیگانــه رفتــن و قبــول ســلطه کفــار حــرام شــرعی اســت؛ هیــچ
مســئولی حــق ندــارد اســتقالل اقتصادــی ،سیاســی و فرهنگــی
ملــت را تضعیــف و تضییــع کنــد.
بــر اســاس مســلمات فقــه و قانــون ،ایــن ســند
باطــل و مــردود اســت
آیــت اهلل رشــاد بــا بیــان اینکــه ســند موســوم بــه  ۲۰۳۰بــه دلیــل
تنافــی بــا مبانــی دینــی ،تعــارض بــا منافــع ملــی ،مخالفــت بــا
اســناد و قوانیــن جمهــوری اســامی ،و مخالفــت صریــح ولــی امــر
امــت و رهبــر انقــاب بــا آن ،از نظــر شــرعی و قانونــی باطــل و
مردــود اســت ،تاکیدکــرد :ملــت شــریف ایــران بــرای حفــظ
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اســتقالل اقتصادــی ،سیاســی ،فرهنگــی خــود و تحصیــل اقتدــار
ملــی ،صدهــا هــزار شــهید تقدیــم اســام و مکتــب اهــل بیــت
(س) ،انقــاب و نظــام اســامی کردهانــد .انقــاب کردــه انــد
کــه آزاد و مســتقل زیســت کننــد ،تــا از زیــر قیومیــت قدرتهــای
مســتکبر و یــوغ و دولتهــای مســتبد آزاد شــود و دیگربــار بــه
عهــد قجــر و پهلــوی بــاز نخواهــد گشــت.
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 تحقرآمیز به پیشـگاه رهبری ،ملـت و خاصه
خانواده های شـهدا و شـاهدان انقلاب و دفاع مقدـس عذرخواهی
کننـد و در محضـر خداوندی اظهـار ندامـت و توبه نمایند .شـگفت
آور اسـت که مسـئولین آموزش و پرورش کشـور ،بـه رغم مخالفت
صریـح رهبری دـر چندین ماه گذشـته و ابلاغ نظر شـریف معظم
لـه از سـوی مقامـات مافـوق خـود همچنـان بـر اجـرای بی سـر و
صدای این سـند مشـکوک اصـرار مـی ورزند!
عضـو شـورایعالی انقالب فرهنگی افـزود :پیشتر در دـوره دولت
هفتم و هشـتم پروژه نفوذ کلیـد خورد و بیگانگان موفـق به نفوذ در
برخی سـاختارهای اقتصادی ،سیاسـی و امنیتی کشـور شـده بودند.
کانونهـای قدـرت و ثـروت دـر پوشـش سـازمانها و نهادهـای به
ظاهـر بینالمللـی  -دـر حالی که ایـن سـازمانها در حقیقـت ابزار
اعمـال اراده چنـد قدرت اسـتکباری بیش نیسـتند ،با شـعارهای پر
زرق و بـرق وارد کشـور مـا شـدند و بـه عنـوان ً
مثلا توسـعه حوزه 
مطالعات زنان و خانواده ،رشـتههایی را پیشـنهاد دادنـد و به تبع آن
دـر دانشـگاهها و برخی دسـتگاههای اجرایی و حتا بخـش هایی از
دسـتگاه قضا و برخـی نهادهـای امنیتی کشـور حضور و نفـوذ پیدا
کردنـد ،در آن زمـان اما با هوشـیاری برخی دسـتگاههای امنیتی و
هشـدار رهبری (دام ظله) جلو پیشـرفت توطئه دـر آن مرحله گرفته
شد .
مأموریت یونسکو ترویج سبک زندگی غربی است
وی تاکیــد کــرد :اخیــراً احســاس میشــود پــروژه نفــوذ دیگربــار
از ســوی بیگانــگان دیگربــار دــر حــال پیگیــری اســت و متاســفانه
بیگانــگان از جملــه توانســتهاند دــر قالــب برخــی نهادهــای بــه
اصطــاح بینالمللــی مثــل یونســکو کــه ماموریتــش ترویــج
ســبک زندگــی غربــی اســت ،ســند خفــت بــاری را تحــت عنــوان
ســند  ۲۰۳۰بــه نظــام آموزشــی مــا تحمیــل کننــد.
سازمان ملل ،در اختیار چند دولت جهانخوار است
آیــت اهلل رشــاد بــا انتقــاد شــدید از ســاختار کنونــی ســازمان ملــل،
عنــوان داشــت :ایــن چــه ســازمان مللــی اســت کــه چنــد قدــرت
اســتکباری بــا دــارا بودــن حــق وتــو بــرای بیــش از  ۱۵۰کشــور
جهــان تعییــن تکلیــف میکننــد و اگــر نمایندــگان همـه ملــل هم
دــر موضوعــی رای بدهنــد ،بــا رای مخالــف یکــی از ایــن قدرتها،
آن رای اجمــاع بیــن الملــل ملغــی میشــود ،پــس ایــن دســتگاه
ســازمان ملــل نیســت بلکــه ســازمان دــول آن هــم چنــد دولــت
جهانخــوار اســت! بــر همیــن اســاس نهادهــا و ســازمانهایی
مثــل یونســکو ،تجــارت جهانــی و امثالهــم ابــزار زورگویــی ایــن
قدرتهــا محســوب میشــوند.
وی افـزود :مـا بـه این دلیل نسـبت بـه نهادهـا بدبین هسـتیم که
آنهـا نوچه آتش بیـار معرکه قداره کشـی های قدرتهای مسـتکبر و
جنایتـکار هسـتند و ایـن بدبینی ما هم مسـتند به دهها شـاهد زنده
دهههـا تجربه رفتار اسـتعماری و اسـتکباری آنهاسـت.
دشــمنان ،نفــوذ خــود را بــر آمــوزش و پــرورش
متمرکــز کــرده انــد
رییــس پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی ادامــه دــاد:
دشــمنان نفــوذ خــود را خاصــه بــر نظــام آمــوزش و پرورش کشــور
متمرکــز کردهانــد .زیــرا آمــوزش و پــرورش خطیرتریــن شــأن و
امــر یــک کشــور و ملــت اســت .از ایــن رو زودبازدـه تریــن پــروژه
نفــوذ ورود دــر قلمــرو آمــوزش و پــرورش اســت و دــر مدــت زمان
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بســیار کوتاهــی از طریــق آمــوزش و پــرورش میتواننــد نســل
یــک کشــور را بــر اســاس آموزههــای غربــی تربیــت کننــد .بنــا
ـرف و نفــود دــر حــوزه آمــوزش
بــر ایــن پــر تأثیرتریــن نفــوذ ،تصـ ّ
و پــرورش اســت و تمرکــز دشــمنان بــر روی ایــن قســمت ،بــر
اســاس مطالعــه و تحقیــق بودــه اســت.
بــی اعتنایــی مســئولین اجرایــی بــه اســناد مصــوب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
عضــو شــورای انقــاب فرهنگــی ،بــا تاکیــد بــر ایــن که مــا دقیق
تریــن و کامــل تریــن ســندهای علمــی ،آموزشــی و تربیتــی را دــر
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب کردهایــم ،امــا طــی
ســنوات متمادــی مــورد بــی اعتنایــی مســئولین اجرایــی قــرار
مــی گیــرد و یکبــاره مــی بینیــم عدــه ای شــتابزده و بــی ســر
وصدــار اقدــام بــه اجرایــی کردــن اســناد اســتعماری مــوازی مــی
شــوند .قبــل از امضــاء و اجــرای ســند خفــت بــار  ،۲۰۳۰مــا ســند
«تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش» را دــر شــورایعالی انقالب
فرهنگــی تصویــب کردهایــم و بعــد از تصویــب هــم بــه تاییــد و
تنفیــذ مقــام معظــم رهبــری هــم رســیده اســت.
وی افـزود :هـزاران فکر نخبـه دانشـگاهی وحوزوی در تولید سـند
«تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش» نقش داشـته انـد و از جمله
اسـنادی اسـت که بیشـترین وقت مفید چندین جلسه شـورایعالی
انقالب فرهنگی را در سـال تصویب به خود اختصاص داده بود و در
حالی که چندین سـال از تصویب این سـند مهم گذشـته است ،ولی
نـه دولت قبلـی و نه دولت فعلی هیچ اقدام محسـوس و مقبولی را در
اجـرای این سـند انجـام نداده اند .ولی متاسـفانه یـک مرتبه می بینیم
بیآنکه شـورایعالی انقلاب فرهنگی مطلع باشـد و بی آنکه مجلس
شـورای اسلامی که مرجـع تصویب معاهده هاسـت مطلع باشـد و
بی آنکه مردم اطالع داشـته باشـند ،سندی از سـوی مسئولین امضا
میشـود که در راسـتای بی مباالت کردن جامعه و سـکوالر کردن
آمـوزش و پـرورش تدوین و برنامهریزی شـده اسـت.
ســند  ۲۰۳۰مبتنــی بــر مبــادی سکوالریســتی و
الحــادی اســت
عضو شـورای عالی الگـوی اسلامی ایرانی پیشـرفت تصریح کرد:
به حکـم رهبر معظم انقالب اسلامی (دام ظله) شـورایی از جمع از
نخبـگان و صاحب نظـران با عنوان شـورای عالی الگوی پیشـرفت
تشـکیل و مرکـزی تحـت عنـوان «مرکـز الگـوی اسلامی ایرانی
پیشـرفت» تاسیس شـده اسـت و این مرکز ماموریت دارد چارچوب
و سـند پیشـرفت ایرانـی اسلامی را که مبتنـی بر مبانـی معرفتی و
حکمـی دینـی و متناسـب با شـأن ملت ایـران و سـازگار با شـرایط
ِ
اقلیمـی و بومی کشـور و جامعه ما باشـد ،تهیه و تنظیـم کند و جمع
کثیـری از دانشـگاهیان و حوزویان برجسـته در حـال تنظیم چنین
سـندی هسـتند ولی یک مرتبه مشـاهده می شـود برخی مسئولین
اجرایـی به مـوازات ایـن مرکز ،سـند توسـعه پایدار تصویب شـده و
القاء شـده نهادهای اسـتعماری را وارد کشـور میکنند و آن را نصب
العیـن تصمیمات مـی کنند ،دـر حالی کـه چنین 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
نخواهد آورد.
ایــن عضــو شــورایعالی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره بــه انتقــاد
شــدید مقــام معظــم رهبــری از ســند  ۲۰۳۰و گلهمندیشــان از
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،گفــت :بندــه بــه عنــوان عضــو
کوچکــی از ایــن شــورای محتشــم و معظــم از ایــن اتفــاق اظهــار
شرمســاری میکنــم و عــذر تقصیــر بــه پیشــگاه رهبــری میبــرم.
شــاید کوتاهــی امثــال بندــه موجــب شــد تــا ایــن وضعیــت بــه
وجــود بیایــد و اگــر فریــاد میزدیــم و آشــکارا و قاطعانــه بــه ایــن
مســئله اعتــراض میکردیــم ،دیگــر کار بــه اینجــا نمیرســید کــه
شــخص ایشــان وارد میدــان بشــود.
پذیــرش ســند  ۲۰۳۰یــادآور قراردادهــای عهــد
قجــری ـ پهلــوی اســت
آیــت اهلل رشــاد بــا اشــاره بــه برخــی مفــاد خفــت بــار ســند ،۲۰۳۰

گفــت :ایــن ســندها دــر ذهــن آدمــی قراردادهــای جهالــت آمیــز
قــرن قجــری و معاهدــه هــای خفــت بــار عهــد پهلــوی هــا را
تداعــی مــی کنــد؛ بالشــک چنیــن تعهدــات تســلیم طلبانــه
موجــب گرفتــاری ایــران آزاد و ســربلند ،مســتقل و مقتدــر ،دــر
نقشـههای ظالمانــه و اســتعماری کشــورهای غربــی خواهــد شــد.
دــر برخــی از مفــاد ایــن ســند آشــکارا مبنــای تفاوتهــای جنســی
انــکار میشــود .دــر حالــی کــه از نظــر مــا زن و مــرد تقاوتهایــی
دارنــد و حقــوق حقیقــی آنهــا مبتنــی بــر ایــن تفاوتهــا اســت و
اال ظلــم بــر مــرد و زن اســت.
رییــس شــورای حــوزه علمیــه اســتان تهــران ادامــه دــاد:
افتخــار و عــزت زن و مــرد بــه التــزام بــه لــوازم همــان فطــرت
و طبیعتشــان اســت .ولــی دــر ایــن ســند تاکیــد دــارد کــه
نقشهــای کلیشــهای مثــل مادــر بودــن را بــه زنهــا تحمیــل
نکنیــد! دــر حالــی کــه افتخــار زن ایرانی اســامی به مادــر بودنش
اســت .مادــر ایرانــی و زن اســامی بــه ایــن فخــر میکنــد کــه بــه
دســتی گهــواره یــک نوزادــی را بــه حرکــت درمـیآورد کــه فردــا
مردــی ببــار آیــد کــه مثــل امــام خمینــی(ره) روزی جهــان را تکان
خواهــد دــاد و بــه دســت دیگــر خانــه را ادــاره میکنــد ،یــا دســتی
دــر امــور اجتماعــی دــارد و مســئولیت پذیــر در متــن جامعه اســت.
نفــی تفکیــک جنســیتی در محیــط آمــوزش و
پــرورش از مفــاد ســند  ۲۰۳۰اســت
ایــن اســتاد حــوزه افــزود :نفــی تفکیــک جنســیتی دــر محیــط
آمــوزش و پــرورش از دیگــر مفــاد ایــن ســند اســت ،بیگانــگان
اصــرار دارنــد کالسهــای دــرس مدــارس آمــوزش و پــرورش بــه
صــورت مختلــط برگــزار شــود! و چنیــن امــوری بــا مبانــی دینی و
اســامی ما ســازگار نیســت ،بــه ویرانــی اخــاق و تضعیــف دیانت
نســل نــو خواهــد انجامیــد و خــاف مصلحــت جامعــه و منافــی
منافــع ملــی اســت .قطع ـ ًا برخــی امضاکنندــگان ســند و بعضــی
مجریــان آن نیــز حاضــر نیســتند دــر مــورد فرزندــان خــود تــن به
چنیــن امــور بدهنــد.
تغییــر متــون کتــب مــدارس از دیگــر مفــاد ذلــت بار
ســند  ۲۰۳۰اســت
وی ابــراز داشــت :اصــرار بــر تغییــر متــون کتــب مدــارس از دیگــر
مفــاد ذلــت بــار ســند  ۲۰۳۰اســت .دــر کشــورهای ضعیــف عربــی
طبــق همیــن ســندهای بــه اصطــاح بینالمللــی آیههــای جهــاد
را از کتــب درســی حــذف کردنــد تــا ملتشــان را تســلیم پذیــر بار
بیآورنــد تــا دــول اســتعماری بتواننــد هــر تحکمــی کــه خواســتند
روا بدارنــد .دــر حالــی کــه ملــت مــا نمــی توانــد زیــر بــار تحکــم
حــکام مســتکبر ومســتبد بیــن المللــی بــرود بلکه مــا مــی خواهیم
تــا نســل هــای آیندــه کشــور ،همچــون نســل هــای گذشــته آگاه،
آزاد ،آزادــه ،ســازش ناپذیــر ،مجاهــد و حماســه پردــاز باشــند .ما به
حماســههای ایــران باســتان  ،حماســههای شــاهنامه فردوســی
افتخــار میکنیــم ،مــا بــه مقاومتهــای تاریخــی ملــت دــر مقاطــع
مختلــف ،نهضــت هــای اســتقالل طلبانــه و آزادیخواهانــه مباهات
مــی کنیــم ،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
میکنیــم .مــا ایرانیهــا بودیــم کــه دــر برابــر وحش ـیگریهای
مغــول ســینه ســپر کردیــم و بــه  آنــان اجــازه تــرک تــازی دــر
کشــور ندادیــم .ایــن مــا بودیــم کــه بــه سرانگشــت اندیشــه
نیرومنــد اندیشــه ورانمــان هجــوم یونانــی و اســکندرانی را دــر
خــود هضــم کردیــم و تغییــر ماهیــت دادیــم و بــر بنیادهــای
میــراث یونانــی کاخ ســتبر و ســتوار و ســترگ حکمــت اســامی
را بنــا نهادیــم و اینــک نیــز دــر بــرار هجــوم فکــری فرهنگــی
فرنــگ مدــرن قــد برافراشــته ایســتاده ایــم؛ و ایــن همــه نمــود
ونتیجــه خصلــت ســتم شــکاری و بیگانــه ســتیزی و روح حقیقــت
جویــی و آزاداندیشــی مردــم ایــران اســت و چنیــن اســنادی مــی
خواهــد ایــن خصلتهــا را از فرهنــگ مــا بســترد و ایــن روح را از
کالبــد ملــی مــا بســتاند! هرگــز و هرگــز مردــم آن را نخواهنــد
پذیرفــت.
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حجت االسالم ذوعلم در گفتگو با مهر:

سند ۲۰۳۰به استقالل فرهنگی ما آسیب می زند /ضعف رصد فرهنگی در کشور
ســند آمــوزش  ۲۰۳۰یونســکو بــا رویکــرد تأثیــر بــر همـه 
حوزههــای آموزشــی کشــورها ،دــر ســال  ۲۰۱۵میالدــی
و بــرای اقدــام عملــی کشــورها ،دــر ســازمان ملــل م ّتحــد
ارائــه شــد .جمهــوری اســامی ایــران نیــز از کشــورهای
شــرکتکننده دــر ایــن اجــاس بــود کــه متع ّهــد بــه
اجــرای ایــن ســند شــد و دــر ســال  ،۱۳۹۵ســند ملّــی
آمــوزش  ۲۰۳۰را امضــا کــرد .اگرچــه ایــن ســند دــر مــاه
هــای اخیر مــورد اعتــراض نهادهــای مختلــف قــرار گرفت
و دلســوزان انقــاب دــر مــورد آفــت هــای آن هشــدارهای
الزم را بــه دولــت دادــه بودند ،اما متاســفانه شــاهد پیگیری
ایــن ســند توســط دولــت تــا مــرز اجرایــی شــدن در کشــور
بودیــم.
چندــی پیــش رهبــری معظــم انقــاب در دیدــار بــا معلمان
و فرهنگیــان از امضــای ایــن ســند انتقــاد کردــه و بــر
توقــف اجرایــی شــدن آن تاکیــد کردنــد« :ایــن ســند ۲۰۳۰
ســازمان ملــل و یونســکو و ایــن حرفهــا ،اینهــا چیزهایــی
نیســت کــه جمهــوری اســامی بتوانــد شــانهاش را زیــر
بــار اینهــا بدهــد و تســلیم اینهــا بشــود .بــه چــه مناســبت
یــک مجموع ـهی بهاصطــاح بینالملل ـیای -کــه قطع ـ ًا
تحــت نفــوذ قدرتهــای بــزرگ دنیــا اســت -ایــن حــق را داشــته
باشــد کــه بــرای کشــورهای مختلــف ،بــرای ملّتهــای گوناگــون،
بــا تم ّدنهــای مختلــف ،بــا ســوابق تاریخــی و فرهنگــی گوناگــون،
معیــن کنــد کــه شــما بایــد اینجــوری عمــل کنیــد؟
تکلیــف ّ
اصــل کار ،غلــط اســت .اگرچنانچــه بــا اصــل کار شــما نمیتوانیــد
مخالفــت بکنیــد ،ح ّداقلّــش ایــن اســت کــه ب ِایســتید بگوییــد
جمهــوری اســامی خودــش ممشــی دــاردّ ،
خطوربــط دــارد ،مــا
ســندهای باالدســتی داریــم ،مــا میدانیــم بایــد دــر زمینههــای
آمــوزش ،پــرورش ،اخــاق ،ســبک زندگــی چـهکار کنیــم؛ احتیــاج
بــه ایــن ســند وجــود ندــارد .اینکــه مــا برویــم ســند را امضــا کنیــم
و بعــد هــم بیاییــم شــروع کنیــم بیســروصدا اجرائــی کردــن،
نخیــر ،ایــن اصـ ً
ا مطلقـ ًا مجــاز نیســت؛ مــا اعــام هــم کردهایــم
بــه دســتگاههای مســئول .بندــه از شــورای عالی انقــاب فرهنگی
هــم گلهمنــد هســتم؛ آنهــا بایــد مراقبــت میکردنــد ،نبایــد اجــازه
میدادنــد ای ـن کار تــا اینجــا پیــش بیایــد کــه ناچــار بشــویم مــا
قضیــه بشــویم».
جلــوی آن را بگیریــم و مــا وارد ّ
بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع بــه ســراغ حجــت االســام
علــی ذوعلــم عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه
اســامی رفتیــم؛
|| بــه عنــوان ســوال اول و مقدمــه بحــث مقــداری در
مــورد کلیــت و روح حاکــم بــر ســند  ۲۰۳۰صحبــت
بفرماییــد تــا بــه بحــث هــای جزئــی تــر برســیم.
دــر مــورد ســند  ۲۰۳۰مــا ممکــن اســت دــو نــوع مواجهــه داشــته
باشــیم؛ یکــی مواجهــه دــرون متنــی و یکی بــرون متنــی .مواجهه
دــرون متــن بــه ایــن صــورت اســت کــه مــا بنــد بــه بنــد ایــن
ســند را بررســی کنیــم و ببینیــم دــر کجاهــا بــا مبانــی مــا ســازگار
اســت و کجاهــا ســازگاری ندــارد .ولــی بــه نظر بندــه رویکــرد دوم
بســیار مهــم تــر اســت ،چراکــه بایــد گفــت چگونــه یــک مجموعه
برنامــه عملیاتــی بــه عنــوان برنامــه  ۱۵ســال آیندــه نظــام آموزش
و پــرورش مــا تدویــن مــی شــود و دــر شــرف تصویــب قــرار مــی
گیــرد و حتــی رونمایــی مــی شــود ولــی ایــن مجموعــه ذیــل
شــعارهایی اســت کــه آن را جبهــه فکــری مقابــل بــه مــا القــا
کردــه اســت و ایــن نکتــه مهمــی اســت.
انقــاب مــا یــک انقــاب فرهنگــی اســت و انقــاب مــا بــر
اســاس یــک نظریــه و فلســفه متفــاوت بــا فرهنــگ و مبانــی رایج
دــر غــرب شــکل گرفته اســت .آن خــط روشــن فکــری و فرهنگی

انقــاب مــا اگــر آلودــه شــود و یــا عناصــر بیگانــه 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 سیاســی اســت .امــروز
تــاش غــرب بــر ایــن اســت کــه گفتمــان انقــاب اســامی و
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  ۲۰۳۰برنامــه هــای خیلــی خوبــی
هــم تدویــن کردــه ایــم و هیــچ کلیدــواژه غربــی هــم در این ســند
وجــود نداشــته باشــد امــا اصــل اینکــه مــا زیــر بیــرق یونســکو
بخواهیــم پیشــرفت فرهنگــی و آموزشــی خــود را تعریــف کنیــم
بســیار بــرای مــا موجــب ســرافکندگی اســت.
مثــا دــر کشــور مــا انتخابــات برگــزار مــی شــود و مردم ســاالری
داریــم .مــا بخاطــر توصیــه غربــی هــا نبــود کــه بــه مردــم
ســاالری عمــل کردیــم بلکــه آن را از اســام گرفتــه ایــم .بنابراین
شناســنامه ای کــه بــر روی مردــم ســاالری مــا قــرار دارد ،اســام
نــاب محمدــی اســت نــه دموکراســی غربــی ،نــه توصیــه هــای
پوشــالی و ویترینــی ســازمان ملــل بــه کشــورهای جهــان ســوم.
دــر عرصــه سیاســی ایــن مطلــب بســیار روشــن اســت کــه مــا
بایــد اســتقالل داشــته باشــیم و بــر آمــوزه هــای خــود تکیــه
کنیــم ولــی چــرا در عرصــه تربیتــی و آموزشــی ایــن اســتقالل را از
دســت بدهیــم؟ مــن فکــر مــی کنــم آســیبی کــه ســند  ۲۰۳۰می
زنــد ،لطمــه وارد کردــن بــه اســتقالل فرهنگــی ماســت .لــذا ســند
 ۲۰۳۰از ایــن جهــت بایــد بیشــتر مــورد نقــد قــرار بگیــرد وگرنــه
دــرون ایــن متــن مطالــب خوبــی هــم وجــود دــارد و حتــی از نظر
روشــی مــی توانیــم از ایــن متــن اســتفاده کنیــم و یــا از تجربــه
موفــق دیگــر کشــورها بهــره ببریــم اینهــا هیــچ گونــه منافاتــی
ندــارد .امــروز حــرف هایــی مطــرح مــی شــود کــه مثــا رد کردــن
ســند  ۲۰۳۰بــه معنــی ایــن اســت کــه مــا مــی خواهیــم بــا جهان
ارتبــاط نداشــته باشــیم و یــا آمــوزش و پــرورش مــا متوقــف بمانــد
و ...دــر حالــی کــه اصـ ً
ا بحــث ایــن نیســت.
مــا از تجربــه دیگــر کشــورها اســتفاده مــی کنیــم ولــی هویــت
انقــاب اســامی یــک هویــت اســامی ایرانــی اســت و خطــری
کــه ایــن ســند ایجــاد مــی کنــد ایــن اســت کــه بــه هویــت مــا
خدشــه وارد شــود.
مــا االن چیــزی بــه نــام ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
داریــم .مــا همــه آنچــه را کــه از نــکات مثبــت  ۲۰۳۰تلقــی مــی

شــود فراتــر از آن و بهتــر از آن را ذیــل ســند تحــول مــی
توانیــم داشــته باشــیم .چــرا مــا کاری کنیــم که حکایــت از
نوعــی خودباختگــی فکــری و فرهنگــی مــی کنــد؟
تدویــن ســند  ۲۰۳۰توســط کمیســیون ملــی یونســکو دــر
ایــران و مصوبــه هیئــت وزیــران دــر ایــن مــورد حکایــت از
یــک نــوع خودباختگــی فکــری و فرهنگــی مــی کنــد ،دــر
حاکــی کــه عمیــق تــر از آنچــه دــر ایــن ســند ذکر شــده را
مــا دــر ســند تحــول داریم
تدویــن ســند  ۲۰۳۰توســط کمیســیون ملــی یونســکو دــر
ایــران و مصوبــه هیئــت وزیــران دــر ایــن مــورد حکایــت از
یــک نــوع خودباختگــی فکــری و فرهنگــی مــی کنــد ،دــر
حاکــی کــه عمیــق تــر از آنچــه دــر ایــن ســند ذکر شــده را
مــا دــر ســند تحــول داریم.
مــا دــر برنامــه درســی ملــی کــه یکــی از اســناد تحولــی
آمــوزش و پــرورش اســت حــرف هــای جدیدــی داریــم
کــه قابــل ارائــه بــه یونســکو اســت .مثــا یکــی از آن
الگــوی هدــف گــذاری دــر برنامــه درســی ملــی اســت.
اینکــه مــا داریــم فکــر محــوری و عقالنیــت محــوری را
دــر آمــوزش خــود دنبــال مــی کنیــم .اینکــه مــا ســخن از
مدرســه زندگــی بــه میــان مــی آوریــم کــه مدرســه بایــد بســتر
آمادــه کردــن دانــش آمــوز بــرای زندگــی عینــی و واقعــی باشــد.
مــا رویکــرد مباحثــه و پرسشــگری را بایــد دــر مدرســه تقویــت
کنیــم و رویکــرد فعــال شــدن دانــش آمــوزن و مهــارت هــای آن
را توســعه دهیــم .ما حــوزه یادگیــری تفکر و حکمــت را دــر برنامه
درســی قــرار دادیــم کــه دــر هیــچ کشــوری ایــن امــر بــه عنــوان
یــک حــوزه یادگیــری تعریــف نشــده اســت.
اینهــا را مــا از اســام گرفتــه ایــم و دــر عرصــه جهانــی قابــل ارائه
اســت .مــا بــه جــای اینکــه ایــن را بــه یونســکو ارائــه کنیــم و ادعــا
کنیــم کــه مــا مــی توانیــم از یافتــه هــای دینــی و ملــی خــود
الگویــی را ارائــه دهیــم کــه بــرای دیگــر کشــورها قابــل اســتفاده
اســت ،از آن طــرف آمدــه ایــم اهدــاف یونســکو را پیگیــری مــی
کنیــم .ایــن یــک نــوع عقــب گــرد اســت .جمعــی که دــر ایــن کار
ســهیم بودنــد دانســته یــا ندانســته بــه هویــت ملــی و انقالبــی و
شــأن مــا آســیب وارد کردنــد.
کشــوری مثــل انگلیــس ،اســترالیا یــا کــره جنوبــی کــه مشــهور
اســت دــر نظــام آموزشــی پیشــرفت کردــه انــد هیــچ گاه برنامــه
یونســکو را بــرای خــود علــم کار قــرار نمــی دهنــد.
اینکــه تیتــر کار خــود را یــک تیتــر یونســکویی قــرار دهیــم ایــن
بــد اســت .حفــظ هویــت و اســتقالل فکــری و فرهنگــی بــرای مــا
بســیار مهمتــر اســت .برخــی واژه هــا و بندهــای دــرون ســند ابهام
دــارد و ممکن اســت برخــی ایــن بندهــا را توجیــه کنند ،ایــن اص ً
ال
مهــم نیســت بلکــه مســئله ایــن اســت کــه خــط نفــوذ فکــری و
فرهنگــی دــر کشــور بــا اجــرای ایــن ســند ایجــاد مــی شــود .مــا
بــه هیــچ وجــه بــا اســتفاده از تجــارب جهانــی دــر عرصــه تعلیم و
تربیــت مخالــف نیســتیم.
مــا بــا ایــن مخالــف نیســتیم کــه دــر توســعه آمــوزش خودمــان با
دنیــا گفتگــو کنیــم امــا مــا بــا ایــن امــر مخالفیم کــه بــرای تحول
دــر آمــوزش و پرورشــمان بــه جــای اســتفاده از ادبیــات اســامی
ایرانــی خودمــان زیــر پرچــم یونســکو قــرار بگیریــم .مــا ایــن امــر
را نوعــی تنــازل و انحطــاط مــی دانیــم .مــا بــا ایــن مخالفیــم کــه
بازرســان یونســکو بخواهنــد بیاینــد و آمــوزش و پــرورش مــا را
تاییــد کننــد و یــا آنهــا بــرای ما معلمــی کننــد و زیــر چتر یونســکو
بخواهنــد اهدــاف اســتعماری خــود را دنبــال کننــد.
تــاش ســازماندهی شــده کارشناســی ای کــه توســط دولــت برای
تولیــد ســند  ۲۰۳۰انجــام گرفــت بــه مراتــب از کل حمایــت هایــی
کــه دــر ایــن  ۵ســال بــرای اجرایــی شــدن ســند تحــول انجــام
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گرفتــه اســت ،از حمایــت بیشــتری برخوردــار بــود .گویــا ســند
یونســکو خیلــی بیشــتر بــه مــزاق دولــت مــزه کردــه اســت
تــاش ســازماندهی شــده کارشناســی ای کــه توســط دولــت برای
تولیــد ســند  ۲۰۳۰انجــام گرفــت بــه مراتــب از کل حمایــت هایــی
کــه دــر ایــن  ۵ســال بــرای اجرایــی شــدن ســند تحــول انجــام
گرفتــه اســت ،از حمایــت بیشــتری برخوردــار بــود .گویــا ســند
یونســکو خیلــی بیشــتر بــه مــزاق دولــت مــزه کردــه اســت .ایــن
اشــکال اساســی اســت.
مــا پیشــینه ریشــه دــار عمیــق فرهنگــی و تمدنــی داریــم .مــا
کســانی ماننــد شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری داریــم کــه
نظریــه پردــاز تعلیــم و تربیــت بودنــد .بحــث هایــی کــه عالمــه
طباطبایــی دــر مــورد تعلیــم و تربیــت مطــرح کردــه از بحــث های
فلســفی ای کــه امــروز مطــرح مــی شــود بســیار جلوتــر اســت.
مبانــی نظــری تحــول دــر آمــوزش و پــرورش کــه جــزوه ای ۶۰۰
صفحــه ای اســت واقعــا یک متــن بســیار فخیــم فلســفی و جامعه
شــناختی دــر مــورد آمــوزش و پــرورش اســت .مــا ایــن را بایــد بــه
دنیــا عرضــه کنیم .یونســکو یــک حــرف هــای ویترینی و کلیشــه
ای مــی زنــد.
بحــث دیگــر بــه نظــر بندــه ضعــف دیدبانــی فرهنگــی دــر جامعه
ماســت .چــرا نبایــد شــورای انقــاب فرهنگــی مــا از ســرعت عمل
و رصدگــری هوشــمندانه ای برخوردــار باشــد؟ اعتــراض مــا بیــش
از تهیــه کنندــگان بــه شــورای انقــاب فرهنگــی اســت .وقتــی
گرایــش فلســفی غربگــرا دــر دســتگاه هــای مــا نفــوذ مــی کند و
بــر اســاس همــان گرایــش مــی خواهــد یــک ســندی را تحمیــل
کنــد و بــا تفســیر ســوگیرانه 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 اعــام کردــم .در
همــان برنامــه مــن بــر موضــوع ســبک زندگــی متمرکــز شــدم و
وقتــی مســئول کمیســیون ملی یونســکو دــر ایــران به پشــت خط
آمــد ،مــن ســوال کردــم مــا مــی خواهیــم شــهروند جهانــی تربیت
کنیــم و یــا مــی خواهیــم شــهروند اســامی و انقالبــی تربیــت
کنیــم؟ او اقــرار کــرد کــه بایــد ایــن ســند را اصــاح کنیــم .ایــن
بحــث ها قب ً
ال 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 نیســت چــون مــا زیــر علــم تفکــر ســکوالر یونســکو برنامه
خــود را تعریــف مــی کنیــم.
اشــکال دــوم هــم ضعــف رصــد و دیدبانــی فرهنگــی دــر کشــور
ماســت .آقایــان شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی وقــت نمــی
گذارنــد و اهتمــام ندارنــد .ایــن یــک نقــد جدــی اســت .امــام(ره)
مــی فرمــود مــا نمایندــه ای مثــل مدــرس دــر مجلــس مــی
خواهیــم کــه فریــاد بکشــد.
رونــد ایــن کار دــر ســکوت برگــزار شــد و از ســوی دولــت اعــام
نشــد ولــی محرمانــه نبــود ،کمااینکــه دــر جلســه رونمایی دــو نفر
از نمایندــگان مجلــس هــم حضــور داشــتند .اشــکال از رصدگــران
اســت .دشــمن بــه صــورت طبیعــی بایــد مخفیانــه وارد شــود ولــی
دســتگاه هــای مــا غافــل بودنــد .چــرا بایــد شــورای انقــاب
فرهنگــی مــا اینقدــر خــواب باشــد کــه  ۵مــاه 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؛ مثـا برابــری جنســیتی بــه عدالت جنســیتی
تبدیــل شــود .مــن مــی گویــم ایــن هــم کافــی نیســت .اســاس
بحــث زیــر ســوال اســت .اینکــه مــا بــه عنــوان یــک کشــور
مســتقل زیــر علــم یونســکو برویــم ،مرزهــای فرهنگــی مــا دــر
اینجــا جابجــا مــی شــود.
برخــورد رهبــر انقــاب از ایــن حیــث بــود کــه جامعــه هوشــیار
باشــد و دــر آیندــه مراقــب مرزهــای فکــری و فرهنگــی باشــد.
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|| هــدف دولــت از تصویــب ایــن ســند چــه بــود و چه
چیــزی را دنبــال مــی کــرد؟ رهبــر انقــاب 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
باالدســتی داشــتیم کــه نیــازی بــه تصویــب ســند
 ۲۰۳۰نباشــد.
تلقــی مــن ایــن اســت کــه دولــت توجهــی بــه ایــن امــر نداشــته
کــه چــه چیــزی را تصویــب مــی کنــد .یعنــی ایــن یــک غفلــت
محــض ناشــی از بــی تفاوتــی نســبت بــه مباحــث آموزشــی و
تربیتــی اســت .آیــا تاکنــون دولــت یــک مصوبــه دربــاره ســند
تحــول دــر آمــوزش و پــرورش داشــته اســت؟ دولــت اصـ ً
ا جنبه
فکــری نداشــته و جنبــه سیاســی و قدــرت طلبانــه دــارد و اندیشــه
فرهنگــی منقحــی دــر دولــت وجــود ندــارد .کســانی کــه پشــت
صحنــه هســتند هوشــمندانه عمــل مــی کننــد و دولــت را ابــزار
خــود مــی کننــد.
آن ســی کارگروهــی کــه بــرای ســند تشــکیل شــد ،برخــی متدین
انــد ولــی متوجــه نیســتند و حذاقــت فرهنگــی آنهــا ضعیف اســت.
نادانــی و خــاء اندیشــه فرهنگی دــر دولــت باعث تصویــب چنین
متنی شــد .نــگاه لیبرالیســتی قطع ًا دــر دولت نفــوذ دارد.
|| از نظــر قانونــی رونــد تصویــب ایــن ســند بایــد
چــه مســیری را طــی مــی کــرد و چــه ســازوکاری
بایــد پیگیــری مــی شــد؟
از نظــر قانونــی یــا بایــد شــورای عالــی آمــوزش و پــروش و یــا
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دــر ایــن قضیــه ورود مــی کــرد.
دــر بعضــی از مــوارد مشــابه مجلــس قانــون گــذاری مــی کنــد که
ایــن ســند مصوبــه مجلــس را نیــز ندــارد .خــود ایــن ســند ۲۰۳۰
کــه منتشــر شــده بــه تاییــد هیــچ جــا نرســیده و رونمایــی شــده
اســت .روی آن هــم نوشــته شــده کــه ایــن ســند پیــش نویــس
اســت .یعنــی چیــزی کــه مصــوب نبودــه اســت بــا یــک هیاهویی
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 پیــش نویس اســت.
اگــر پیــش نویــس بــود کــه رونمایــی نمی شــد! کســی ســند پیش
نویــس را رونمایــی نمــی کنــد! بایــد خیلــی ســاده لــوح باشــیم که
وزیــر یــک ســندی را دــر حضــور نمایندــه یونســکو رونمایــی کرده
و از طرفــی بگوینــد ایــن پیــش نویــس اســت .ایــن کار ســفیهانه
ای اســت.
|| مطــرح مــی شــود کــه خــود غربــی هــا هــم
نســبت بــه ایــن ســند نقدهایــی دارنــد ،مثــا نقــدی
از ســوی جریانهــای مذهبــی مســیحی در مــورد
آموزشهــای جنســی در ایــن برنامــه وجــود دارد.
لــذا از ایــن منظــر خــود غربــی هــا در مــورد ایــن
ســند چــه مــی گوینــد؟
برخــی خیــال 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 ...بیشــترین نقــض مصوبات ســازمان
ملــل را انجــام دادــه اســت .دــر مــورد توصیــه هــای یونســکو دــر
بخــش آمــوزش آنهــا دــر بســیاری از جاها تبعیــت نکردنــد یعنی تا
جایــی کــه بــا منافعشــان ســازگار نباشــد زیــر بــار آن نمــی رونــد.
ســوال اینجاســت کــه وقتــی خــود غربــی هــا زیــر بــار چنیــن
مصوباتــی نمــی رونــد مــا چــرا بایــد خــود را اینقدــر تابــع ایــن
مراکــزی کنیــم کــه زیــر نفــوذ غربــی هاســت .دــر یونســکو یــک
خــط فکــری توســعه فرهنــگ آمریکایــی ســازماندهی مــی شــود
و بــه کشــورهای کوچــک القــا مــی شــود .کشــورهای کوچــک
چــون خــود دســتمایه ای ندارنــد و ســران آنهــا وابســته هســتند،
آنهــا را مــی پذیرنــد.

ایــن تلقــی دــر بعضــی از دولتمردــان مــا االن وجــود دارد کــه گویا
غربــی هــا خیلــی بیشــتر از مــا مــی داننــد و آنهــا دانــای کل انــد و
مــا بایــد دانــش آمــوز آنهــا باشــیم ،ایــن تلقــی بایــد عــوض شــود.
|| بــه نظــر مــی رســد یــک فرهنــگ آمریکایــی بــا
بهانــه جهانــی شــدن مــی خواهــد بــه کشــورهای
دیگــر تحمیــل شــود و ایــن امــر در قالــب مصوبــات
بیــن المللــی از قبیــل یونســکو پیگیــری مــی شــود و
جهانــی ســازی یــک واژه ای اســت کــه در پــی آن
فرهنــگ آنهــا دیکتــه مــی شــود .ایــن مصوبــات
بیــن المللــی بــا موضــوع جهانــی ســازی چه نســبتی
برقــرار مــی کنــد؟
خــود غربــی هــا خیلــی 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 دیگر دنبالــه رو باشــد .یعنی یــک فرهنــگ انفعال
و غــرب مدــاری و ...را القــا مــی کنــد .یعنی مــا باید همیشــه دانش
آمــوز آنهــا باشــیم و آنهــا دانــای کل انــد و مــا یادگیرندــه ایــم .بــه
همیــن جهــت دــر اســناد یونســکو آمدــه کــه بازآمــوزی معلمــان و
مدیــران بــر اســاس رویکردهای یونســکو و توســط یونســکو انجام
شــود .ایــن خیلــی بــرای مــا ضعــف و ذلــت اســت.
متاســفانه کســانی کــه ایــن اســناد را تنظیــم کردنــد حاضــر بــه
گفتگــو نیســتند .چــه کســی االن مدافــع محتــوای  ۲۰۳۰اســت و
چــه کســی مســئول تهیــه آن بودــه اســت؟ دــر یــک فضــای آزاد
مــی تــوان در ایــن مــورد بــه گفتگــو پرداخــت ولــی طــرف مقابل
حاضــر بــه گفتگــو نیســت .مشــکل مــا ایــن اســت کــه طــرف
مقابــل هــم طلبــکار اســت ،خدمــت بــه جامعــه هــم نمــی کنــد،
نــگاه غــرب گــرا دــارد ،دــر مقابــل نظــام تــا آنجایــی کــه بتواننــد
موضــع گیــری 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؟
بــر اســاس آنچــه یونســکو بــرای برنامــه ســال  ۲۰۱۵تــا ۲۰۳۰
تصویــب کردــه اســت ،متنــی بــه عنــوان ســند اجرایــی بــرای
کشــور مــا نوشــته شــده اســت .ایــن متنــی کــه توســط ســی
کارگــروه ایرانــی تالیف شــده اســت کــه حجم ســیصد صفحــه ای
دــارد متن آشــفته و مغشوشــی اســت و بســیار شــتابزده تهیه شــده
اســت .ایــن کارگــروه هــا هــر کدــام یــک جــزوه درســت کردــه
انــد و آنهــا را بــه هــم چســبانده انــد و حتــی یــک سرویراســتار
ندــارد .ایــن متــن واقعـ ًا بــی هویــت اســت .یــک جــا از ایــن متــن
بــه عنــوان «برنامــه  »۲۰۳۰یــک جــا «ســند  »۲۰۳۰و یــک جــا
«برنامــه عمــل  »۲۰۳۰یــاد شــده اســت.
بایــد گفــت کل اســناد یونســکو توصیــه ای اســت ولــی وقتــی
مــا پذیرفتیــم ایــن را اجرایــی کنیــم و نشــود ،مــی گوینــد شــما
بدعهدــی کردــه ایــد .ایــن دــر حــد قطعنامــه و ...نیســت کــه برای
مــا تعهدــآور باشــد ولــی بــه مــا مــی گوینــد شــما قــول دادیــد این
را عملیاتــی کنیــد چــرا انجــام ندادیــد؟ مثال مــی خواهند کشــورها
را دــر مــورد اینکــه چقدر در مــورد تعهداتشــان بــه یونســکو پایبند
بودــه انــد ردــه بندی کننــد ،جایــگاه کشــور مــا پاییــن خواهــد آمد
و بــه لحــاظ حیثیتــی بــرای مــا هزینه دــارد.
مــن یــک تلقــی دیگــر 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 بگیرند و در پشــت
اســناد یونســکو قــرار گرفتنــد کــه حــرف هــای خودشــان را دــر
قالــب یونســکو بزننــد .مــن فکــر مــی کنــم بیــش از یونســکو ،آدم
هــای داخلــی آنهــا بــه دنبــال ایــن بودند کــه حرف هــای خــود را
بــه آمــوزش و پــرورش مــا تحمیــل کننــد.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛
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برخــی اندیشــمندان ،عصــری کــه مــا دــر آن زندگــی می کنیــم را
بــا عناوینــی چــون عصــر اطالعــات یــا عصــر فراتکنیــک معرفــی
مــی کننــد .شــناخت ویژگــی هــای ایــن عصــر و درکــی کالن از
مختصــات ایــن عصــر بــرای مواجهــه بــا مســائلی کــه زیســتن در
چنیــن عصــری ایجــاب مــی کنــد ،امــری ضــروری اســت.
حجــت االســام  حمیــد رجایــی ،دانــش آموختــه ســطوح عالــی
حــوزه و کارشــناس ارشــد ارتباطــات و مدــرس حــوزه و دانشــگاه
دــر گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه پرســش از اینکــه
مهــم تریــن مســأله عصــر مــا چیســت ،پرسشــی اســت کــه دــر
کشــورهای توســعه نیافتــه ،کمتــر مطــرح مــی شــود ،گفــت:
ســرگرم شــدن بــه مســایل جزئــی تــر و دادــه هــای پراکندــۀ
ریزوماتیــک ،مــا را دچــار اشــتباهات راهبردــی ســهمگین می کند
و باعــث مــی شــود از کلیــت جهــان جدیــد بــی خبــر بمانیــم.
وی افــزود :شــوربختانه بــه عکــس آنچــه مــا دــر مغــرب زمیــن
شــاهدیم ،دــر بســیاری از کشــورهای اســامی ،اندیشــه هــای
مربــوط بــه تحلیــل «عصــر و زمــان» و برســاختن تئــوری هایــی
کــه بتوانــد شــرایط زمــان را تبییــن کنــد و بــرای آن راهکارهــای
راهبردــی بجویــد ،کمیــاب یــا مهجــور اســت .در مغــرب زمیــن ،به
جــز فیلســوفان بــزرگ ،اندیشــمندانی امثــال ســاموئل هانتینگتون،
مــک لوهــان ،تافلــر ،نیــل پســتمن و ژان کازنــو و دیگران ،دــر این
بــاب بســیار اندیشــیده و گفتــه و نوشــته انــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســنخ تفکــرات جامعــه شــناختی عمیــق
و همچنیــن نظریــه پردــازی هــای آیندــه پژوهانــه بســیار بســیار
ضــروری اســت ،گفــت :بــه نظــر مــن دــو مســئله بســیار کالن
دــر برابــر جهــان بشــریت قــرار دــارد :یکــی مســئله شــناخت و
تحلیــل درســت عصــر حاضــر یعنــی «عصــر فراصنعــت» و
دیگــری «فرجــام تمدــن بشــری» کــه بــه تحلیــل اندیشــه هــای
آخرالزمانــی و بحــث منجــی ،مــی پردــازد .بــه نظــر مــن تمــام
مســائل دیگــر دــر ذیــل ایــن دــو مقولــه کلــی اســت.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه دــر ادامــه گفــت :ممکــن اســت
یــک نفــر دغدغــه هــای اقتصادــی حاکــم بــر جهــان را خیلــی
مهــم بدانــد یــا بــه عنصــر فرهنگــی اهمیــت بدهــد و بــر مولفــه
هــای فرهنگــی و اجتماعــی پــای بفشــارد .امــا بــه نظــر مــن،

شــناخت درســت چیســتی «عصــر فراصنعــت» و بحــث مهدویــت
دربردارندــۀ همــه ایــن هاســت.
وی دربــاره ویژگــی هــای عصــر فراصنعــت گفــت :اعصــار
پیشــین ،ماننــد «عصرکشــاورزی»« ،عصــر مکانیــک» و «دــوره
اتوماســیون» ،اداور آشــنایی هســتند .برخی مولفــه های ایــن ادوار،
بارهــا و بارهــا مــورد کنــکاش اندیشــمندان و جامعــه شناســان قرار
گرفتــه اســت .امــا دــر «عصــر فراصنعــت» مــا بــا یــک «جهش»
بســیار عظیــم مواجــه شــده ایــم .شــاید شــنیده باشــد کــه مــی
گوینــد برخــی صداهــا را نمــی شــنویم چــون بســیار بلنــد و عظیم
انــد؛ مــا بدــون «گــوش مســلح» قادــر بــه شــنیدن آن صداهــا
نیســتم .عصرفراصنعــت هــم همیــن طــور اســت و بدــون یــک
«هــوش مســلح» آن را نمــی تــوان دــرک کــرد.
وی افــزود :دــر عصــر مکانیــک ،انســان توانســت بــا بــه کارگیری
ماشــین آالت و ابزارهــای صنعتــی ،زندگــی خــود را تســهیل و
تســریع کنــد .تولیــد کاال و خدمــات نیــز در ایــن دــوره ،فــراوان تر،
ســهل تــر و اســتانداردتر شــد و البتــه تاثیــرات زیادــی بــر جوامــع
گذاشــت .مثــا مردــم دــر ایــن دــوره اتومبیــل و قطــار داشــتند و
مســافرت آســان و فــراوان و ســریع شــد و ارتباطــات انســان بــا
جهــان گســترده شــد .پیــش تــر صنعــت چــاپ توانســته بــود
جهــان بیــن االذهانــی انســان هــا را متصــل و منبســط کنــد و بــا
توســعه ابزارهــای مکانیکــی و صنعتــی ،شــرایط طــوری شــد کــه
قــوای ظاهــری انســان هــا گســترش پیدا کنــد .مثــا قطــار امتداد
پــای انســان شــد و جرثقیــل هــا ،خــط تولیدهــا ،تراکتورهــا و...
امتدــاد عضــات و ســخت کوشــی هــای بدنــی و امثــال آن شــد
و ایــن دــوات توانســت توانایــی هــای جســمی انســان را گســترش
دهــد .در واقــع در عصــر مکانیــک ،عضــات انســان توانســته بود
توســط ماشــین هــای بــا «انــرژی فســیلی یــا برقــی» تاحدــی
مهارپذیــر گســترش پیدــا کنــد ،امــا بیــگ بنــگ زمانــی اتفــاق
افتــاد کــه «دانــش الکترونیــک» ظهــور و گســترش پیدــا کــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار داشــت :الکترونیــک ،یــک جهــش
بســیار بــزرگ دــر جهــان انســان بــه وجــود آورد .کــم کــم صنایــع
بشــری بــا مدارهــای نیمــه دیجیتــال یــا تمامـ ًا دیجیتــال مجهــز
شــدند و عناصــری چون :ســرعت ،انبســاط انســان ،انقباض چشــم

گیــر جهــان پیرامــون ،تغییــر دــر ارتباطــات و مناســبات انســان بــا
انســان و انســان بــا طبیعــت بــه وجــود آمــد .نکتــه مهــم دــر ایــن
تغییــرات ســرعت و گســتردگی آن بــود کــه فراتــر از انتظــار بشــر
بــود و آن گونــه انســان هــا را درنوردیــد کــه حتــی نخبــگان و
اندیشــمندان بــه جــای پرداختــن بــه آن ،خــود ،کام ـ ً
ا غافلگیــر
شــدند.
وی دــر ادامــه گفــت :ایــن خیلــی جالــب اســت کــه شــخصیتی
چــون «تافلــر» کــه دــر بهتریــن جوامــع علمی زمــان خود ســخن
گفتــه اســت ،خیلــی گلــه مــی کنــد کــه آنچــه مــن مــی گویــم
را دیگــر دانشــمندان مــی گوینــد و امــا وقتــی بــه حــرف هایشــان
گــوش میکنــم ،مــی بینــم عمــق فاجعــه را دــرک نکردــه انــد! به
نظــر مــن عمــق فاجعــه دــر واقــع خــود «تکنولــوژی دیجیتــال»
نیســت ،بلکه نگرانــی عمده دو منشــأ دــارد؛ یکی «تحــوالت ژرف
و پرشــتاب» و دیگــر «بــی توجهــی و غفلــت نخبــگان جامعــه از
تحلیــل و چــاره جویــی آن».
ایــن کارشــناس ارتباطــات بــا بیــان اینکــه عنصــر دیجیتــال
بــه طــور فزایندــه دــر عصــر فراصنعــت ایفــای نقــش مــی کنــد،
گفــت :دــر عصــر دیجیتــال ،مغــز انســان توانســت خــود را دــر
قالــب مدارهــای پیچیدــۀ الکترونیکــی گســترش دهــد .مدارهــای
الکترونیکــی توانســت ،شــتاب ،تغییــر ،تــوان ذخیــره و پردــازش
اطالعــات و از همــه مهــم تــر ربــاط هــای نــرم افــزاری (ماننــد
سیســتم هــای عامــل) و ربــات هــای ســخت را دــر اختیــار انســان
بگــذارد و لــذا موجــب جهشــی شــد کــه هنــوز دــارد انســان هــا را
منجنیــق وار ،بــه جلــو پرتــاب مــی کنــد! ایــن ربــات هــا با تــوان و
دقــت بســیار بــاال مــی تواننــد ،بســیاری از کارهــای انســان را بهتر
انجــام دهنــد .اگــر در عصــر صنعــت بدن مــا گســترش یافــت ،در
عصــر دیجیتــال ایــن مغــز مــا اســت کــه خــود را توســط شــبیه
تریــن پدیدــۀ دیگــر بــه خــود ،یعنــی مدارهــای الکترونیک و شــاید
بعدهــا بیوتکنولــوژی دــر ابعــاد میکــرو و نانــو گســترش مــی دهد.
اگــر دــر عصــر صنعــت بدــن مــا گســترش یافــت ،دــر عصــر
دیجیتــال ایــن مغــز مــا اســت کــه خــود را توســط شــبیه تریــن
پدیدــۀ دیگر بــه خــود ،یعنــی مدارهــای الکترونیــک و شــاید بعدها
بیوتکنولــوژی دــر ابعــاد میکــرو و نانــو گســترش مــی دهــد
رجایــی اظهــار داشــت :بــه عنــاون مثــال ،انفجــار اطالعــات،
توانســت تمــام بدنــۀ منابــع و علمــی و خبــری را دــر اختیار انســان
هــا قــرار دهــد .امــا حجــم و تــوان پردــازش آن از ســوی بنــگاه
هــای تولیــد 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 مدیریــت و دروازبانــی کنند.
امــروزه توانشــی بــه نــام «مهندســی علــم» داریــم کــه مــی توانــد
بــد یــا خــوب بــه کارگرفتــه شــود .طــرف دیگــر مســئله ،شــتاب و
ســرعتی کــه اســت تکنولــوژی دیجیتــال بــه تحــوالت پیرامونــی
دادــه اســت و واقعــا جوامــع بشــری را بــا «بحــران تحــول» مواجه
کردــه اســت.
وی گفــت :بحــران تحــول وضعیتــی اســت کــه تحــوالت چنــان
بــر روی هــم خــراب میشــوند کــه مجــال ارزیابــی را از جامعــه
نخبگانــی مــی گیرنــد .چــرا کــه اوال دــر حــوزه ذهنــی و آگاهــی،
قدــرت پردــازش مغــز دــر یــک بــازه زمانــی محدــود اســت و اگــر
ســرعت تحــوالت پیراموانــی از ایــن توانــش محاســباتی و انطباقی
انســان بیشــتر شــود ما دــر درک جهانــی کــه خودمان که دــر حال
تولیــد ان هســتیم درمــی مانیــم! ایــن شــتاب و تحــول ،گویــی
ماننــد عنصــر مســتقلی بــر مــا حکــم میرانــد .مثــا شــما ببینیــد از
جایی کــه تکنولــوژی دــارد در جامعــه تاثیرات مســتقل مــی گذارد
نخبــگان جوامــع آالرم هایــی را بــه صدــا درمــی آورنــد .بخــش
بزرگــی از هنــر و خصوصــا ســینما ،در دورۀ پســت مدرن ،کشــیدن
یــک آژیــر ممتــد گذشــته اســت .چــه از عصــر صنعــت چارلــی
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چاپلیــن  ،و بــه عنــوان نمونــه آثــار جیمــر کامــرون
دــر مجموعــه فیلــم هــای «ترمیناتــور» و ده هــا فیلم
دیگــر کــه کامـا ایــن مســئله را بــه چالش می کشــد
و دنیایــی را بــه تصویــر مــی کنــد کــه ماشــین کامـ ً
ا  
بــر انســان مســتولی شــده اســت .ایــن کار هنرمنــد
اســت کــه مســئله را بــزرگ کنــد تــا دیدــه شــود
( )Exaggerationولــی بــه نظــر مــن مســئله بــه
خودــی خــود مهــم و اساســی اســت.
حجــت االســام رجایــی دــر ادامــه گفــت :از ســوی
دیگــر خــود تحــوالت زندگــی و شــرایط کار و زندگی،
چنــان شــتابناک و خــود دــر حــال تغییــر اســت کــه
بخــش بزرگــی از تــوان عصبــی و ادراکــی و روانــی مــا
َصــرف «انطبــاق بــا محیــط» مــی شــود و شــوربختانه
حاشــیۀ زندگــی را متــورم  و متــن زندگــی را نــزار و
نحیــف مــی نمایــد .دــر شــتاب تحــوالت نســل هــا
دچــار شــکاف مــی شــوند چــون تــوان انطبــاق پذیری
آن هــا دــر «ماراتــن تحــوالت» کفایــت نمــی کنــد.
مثــا آیــا تــا کنــون بــا خــود اندیشــیده ایــد کــه چــرا
ریــش ســفیدها دیگــر نمــی تواننــد بــرای نســل جوان
کارگشــایی کننــد و دــر مشــکالتی کــه بــرای نســل
بعدــی پیــش مــی آیــد ریــش ســفیدی کننــد؟ چــون
نســل بعــد ،دــر ابعــاد دیگــری بــا راحتــی و ســختی
مواجــه اســت .ماهیــت زندگــی او تفــاوت هایــی دــارد،
به طــوری کــه نســل پیشــین 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 فامیــل و نســل پیــش صلــه رحم
داشــته باشــند .زندگــی هــا دــارد بــه ســرعت بــه یک
زندگــی هــای مینیمــال و آپارتمانــی تبدیــل می شــود.
ســرعت و شــتاب و نیــاز بــه تخصــص ،بــرای حضــور
دــر زندگــی پیچیدــه امــروز ،خانوادــه هــا را از همیــن
گســیخته اســت .پدــر و مادــران ،فرزندــان خــود را دــر
تقریبــا از دوره دانشــجویی از دســت می دهنــد! و دیگر
بــه درســتی آنهــا را نمــی بیننــد!
حمیــد رجایــی اظهــار داشــت :وســایل زندگــی بــه
ســرعت از دــور خــارج مــی شــود زیــرا زمــان بــر
مصنوعــات بشــر بــا ســرعت بیشــتری مــی گــذرد.
مثـ ً
ا شــما ســری بــه عتیقــه فروشــی هــا بزنیــد .مــی
بینیــد کاالهایــی کــه مربــوط بــه پانزدــه ســال پیــش
اســت ،بــه عنــوان عتیقــه بــه فــروش مــی رســد! و
کامـ ً
ا حــس نوســتالژی را در مشــتریان برمــی انگیزد!
ایــن یــک نشــانه اســت .ایــن هــا یعنــی شــتاب تحول
کــه مــی توانــد بــه بحــران تبدیــل شــود ایــن یعنــی
نســل ها دــر تعامــل بــا دنیــای پیرامــون ،باید ســرعت
انطبــاق زیادــی پیدــا کننــد و معلــوم نیســت ایــن اتفاق
بیافتــد .شــما نمــی توانیــد بــه راحتــی مقامــت کنیــد
یاندازنــد.
چــون ابــزار قبلــی دیگــر کار شــما راه نم 
مســئله کاالهــای یــک بــار مصــرف دــر «عصــر
فراصنعــت» خودــش دــارد بــه یــک ســبک زندگــی
تبدیــل مــی شــود.
وی دــر پایــان گفت :متأســفانه فضــای تفکر و اندیشــه
دــر کشــور مــا معطــوف بــه بررس ـیهای موشــکافانه
علمــی نیســت .بــه عبــارت دیگــر بررســیهای عناصــر
عصــر جدید زیرســاختهای خــود را مــی طلبــد .از جمله
بایــد دــر ایــران مــا علــوم شــناختی یــا Cognitive
 scienceرا بــه ســرعت احیــا کنیــم ،زیــرا مطالعــه
انســان و چــاره جویــی بــرای او نیازمند این زیرســاختها
هــم هســت .ناگفتــه نمانــد کــه مــا دــر دانــش ســبک
زندگــی از منابــع وحیانــی نیــز برخورداریــم کــه مــی
توانــد بــک نقطــه درخشــان دــر پویایــی تمدــن مــا
باشــد امــا خــب زیرســاختهای علمــی هــم الزم اســت.
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«مارک سجویک» در گفتگو با مهر:

هدفعلومانسانی،فهممعنایزندگیاست
نه آمادگی برای اشتغال

اینکــه چــرا علــوم انســانی را بایــد مطالعه کــرد از پرسشــهایی ایــن علــوم را تحصیــل مــی کننــد و ایــن موفقیــت بزرگــی
اســت کــه دــر زمینــه مطالعــه ایــن حــوزه مطالعاتــی مطــرح اســت .اکنــون ایــن ســوال پیــش آمدــه کــه ایــن میلیونهــا
اســت .ایــن پرســش بــه ویــژه زمانــی مطــرح اســت کــه نفــر ،پــس از تحصیالتشــان مــی خواهنــد چــه کار کننــد و
علــوم انســانی دــر نســبت بــازار کار و درآمدهــای اقتصادــی ایــن یــک عالمــت ســوالی اســت کــه دــر مقابــل کســانی که
تحصیــل علــوم انســانی مــی کننــد ،قــرار دــارد.
مــورد مالحظــه قــرار گیــرد.
در پاســخ بــه چرایــی مطالعــه علــوم انســانی برخی اســتدالل نویســنده کتــاب «علیــه جهــان مدــرن :ســنتگرایی و
مــی کننــد «نقــد» اولیــن خصلــت ذاتــی علــوم انســانی اســت تاری ـخ پنهــان فکــری ســده بیســتم» بــا بیــان اینکــه یکــی
کــه بــه فــرد ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــا فاصلهگیــری از مشــکالت اساســی دــر خصــوص علــوم انســانی بــازار کار
از مســئله و موضــوع مــورد مطالعــه ،بــه ســنجش آن چــه اســت ،گفــت :اینکــه فــارغ التحصیــان ایــن رشــته هــا بــازار
میــراث و تبــار اوســت بپردــازد .ایــن «بینــش انتقادــی» کار مناســبی ندارنــد ،از دغدغــه هــای اصلــی ایــن رشــته
اولیــن ابــزاری اســت کــه فــرد از طریــق خواندــن علــوم هــا اســت .دــو راه بــرای وفــق پیدــا کردــن ایــن علــوم بــا
نیازهــای بــازار وجــود دــارد؛ یکــی وفــق دادــن آن بــا بــازار
انســانی بــه آن مجهــز مــی شــود.
دومیــن ابــزاری کــه از رهگــذر مطالعــه علــوم انســانی دــر کار اســت؛ نظیــر آنچــه دــر مــورد علــوم پزشــکی ،مهندســی
اختیــار فــرد قــرار مــی گیــرد «بازاندیشــی یــا بازتابندگــی» یــا برنامــه نویســی کامپیوتــری وجــود دــارد و دیگــری ،وفــق
اســت« .بازاندیشــی ِ» ناشــی از خواندــن علــوم انســانی ،ایــن دادــن بــازار بــا علــوم انســانی اســت.
آگاهــی را بــه فــرد میدهــد کــه خــود را دــر میــان عناصــری وی دــر پاســخ بــه اینکــه آیــا علــوم انســانی بایــد خــود را بــا
کــه مــورد نقــد قــرار میدهــد ،ببینــد و از ایــن طریــق بــه نیازهــای بــازار وفــق دهــد ،گفــت :ایــن امــر بــرای برخــی
ســنجش خــود نیــز بپردــازد« .بازاندیشــی» بــه فــرد ایــن جالــب اســت امــا هرگــز چنیــن اتفاقــی نمــی افتــد ،زیــرا
نگــرش را میدهــد کــه او نیــز محصــول و تربیــت یافتــه  علــوم انســانی نوعــی آمادــه شــدن غیرمســتقیم بــرای زندگی
همــان زمینـهای اســت کــه مــورد نقــد قــرار دادــه اســت .بــه اســت ،نــه یــک آمایــش بــرای اشــتغال .در واقــع هدــف علوم
ایــن معنــا کــه موضوعــات و نظــم مــورد نقــد فــرد ،جــز از انســانی ایــن نیســت کــه افــراد را بــرای تجــارت تربیــت کند.
طریــق همدســتی عناصــری دــر وجــود فــرد ،اتفــاق نمــی هــر چنــد یــک فــارغ التحصیــل علــوم انســانی بــا مطالعــه
ایــن رشــته هــا ممکــن اســت دســت بــاالی دــر تجــارت و
افتنــد.
پروفســور مــارک ســجویک ( )Mark Sedgwickبــازار پیدــا کنــد ولــی هدــف ایــن رشــته هــا تربیــت افرادــی
اســتاد دانشــگاه آرهــوس دانمــارک ،اســتاد ســابق دانشــگاه بــرای بــازار نیســت و هدــف آن تربیــت انســانهایی اســت کــه
آمریکایــی قاهــره و نیــز دبیــر انجمــن اروپایــی مطالعــات معنــای زندگــی را بفهمنــد.
باطنیگرایــی غربــی دــر پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر مــارک ســجویک دــر پایــان پیشــنهاد کــرد :افرادــی کــه
افزایــش افرادــی کــه دــر زمینــه علــوم انســانی تحصیــل تمایــل بــه تحصیــل دــر علــوم انســانی را دارنــد اگــر دغدغــه
مــی کننــد را موفقیــت ایــن حــوزه از دانــش دانســت و گفــت :حضــور دــر بــازار کار را دارنــد ،دــر کنــار تحصیــات شــان در
علــوم انســانی پیشــتر توســط عدــه ای معدــود مطالعــه مــی زمینــه هــای دیگــری ماننــد علــوم مهندســی ،رایانــه و  ...را
شــد ،امــا اکنــون میلیونهــا نفــر دــر جهــان دــر دانشــگاهها دنبــال کننــد.
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داود مهدوی زادگان در گفتگو با مهر:

واپسگراییدولتمانعپیشرفتاست/مصافانقالبیگریوواپسگرایی
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
فعالیت های دولت قبل و بحرانی جلوه دادن شرایط
کشور ،سخن از لزوم بازگشت به سال  ۸۴به 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.
تخریب دستاوردهای جناح رقیب به عنوان یکی از
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
نوعــی ارتجــاع و در مقابــل پیشــرفت و اندیشــه
هــای نــو یــاد مــی شــود ،امــری کــه در تبلیغــات
انتخاباتــی در ادبیــات سیاســی دولــت یازدهــم
نمــود داشــته و بــه نوعــی ســخن از لزوم بازگشــت
بــه دوران ماقبــل از  ۸۴مــی شــود .ابتــدا در مــورد
واپــس گرایــی توضیــح دهیــد و ایــن مفهــوم را
تبییــن کنیــد.
یک معنـای دینی و یک معنای سـکوالر و متجددانـه را می توان
از واپـس گرایـی ارادـه کـرد .این دـو معنا کاملا در تقابـل با هم
قـرار دارنـد .آنچه یکی بـه عنوان واپـس گرایی در نظـر می گیرد
از نظر دیگری پیشـرفت تلقی می شـود.
دــر تعریــف دینــی ،واپــس گرایــی یعنــی بازگشــت بــه جاهلیت
و دنیویــت کــه دــر صدــر اســام بــه شــکل بــت پرســتی و
شــرک تجلــی پیدــا مــی کــرد .قــرآن مــی فرمایــد «افــان مــات
او قتــل انقلبتــم علــی اعقابکــم» خداونــد خبــر می دهــد گروهی
چنیــن رویکردــی دارنــد کــه منتظرنــد پیامبــر از دنیــا بــرود تــا
اینهــا دوبــاره بــه عصــر جاهلــی بازگردنــد .از دیدــگاه قــرآن دــر
مقابــل واپــس گرایــی ،ورود بــه آییــن الهــی و ســاحت قدســی
خداونــد مطــرح اســت.
دــر نــگاه متجددانــه ،آنهــا بــا یــک نــوع تاریخــی گــری بحــث
واپــس گرایــی را تعریــف مــی کننــد .مثــا دــوران هــا را بــه
مدــرن و ماقبــل مدــرن تقســیم مــی کننــد و دــوران ماقبــل
مدــرن را دــوران ماقبــل ترقــی و پیشــرفت تلقــی مــی کننــد که
دــوران تحجــر و بــی فرهنگــی و بــی علمــی اســت .دــر ایــن
دســتگاه ،واپــس گــرا کســی اســت کــه مــی خواهــد بــه دــوران
ماقبــل مدــرن بازگردــد .لــذا دــر دســتگاه کالســیک دــو معنای
دینــی و ســکوالر از واپــس گرایــی قابــل تفســیر اســت.
دــر دــرون فضــای ایــران بعــد از انقــاب اســامی ،دــو تلقــی
از واپــس گرایــی دیدــه مــی شــود .یــک تلقــی بــا رویکردهــای
متجددانــه و مشــروطه خواهــی شــکل گرفــت کــه دــر دــوره
پهلــوی هــم قدــرت داشــت .آنهــا ترقــی و پیشــرفت را دــر
مدــرن شــدن مــی دانســتند و جریــان واپــس گــرا را جریانــی
معرفــی مــی کردنــد کــه مــی خواســت مردــم را بــه دــوره

ماقبــل مشــروطه برگردانــد .اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه بــا
وقــوع انقــاب اســامی ایــن ادبیــات دیگــر جایگاهــی نداشــت
لــذا معنــای واپــس گرایــی بــا ابهــام مواجــه شــد و مفهــوم
شــفافی نبــود.
از نظــر جریــان متجدــد ،انقــاب اســامی اساسـ ًا یــک جریــان
واپــس گرایانــه و ضــد تجدــد و مدرنیســم اســت .ایــن جریــان
بــه شــکل آشــکار نمــی توانســت ایــن حــرف را بزنــد خصوصـ ًا
اینکــه ایــن جریــان بــه ظاهــر متجدــد دــر قدــرت حضــور
داشــته اســت .یعنــی بــه ایــن شــکل نبــود کــه انقالب اســامی
آنهــا را پــس بزنــد و از کار بیــکار کنــد .لــذا تفســیری کــه از
واپــس گرایــی مــی کردنــد تفســیری بــه ظاهــر جدیــد 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 پیشــرفت شــدیم کــه الگوهــای جدیــد و مدــرن
درصدــد اجــرا درآمــد .لــذا هرچــه بــرای دــوره ماقبل ســازندگی
باشــد تعبیــر بــه گذشــته می شــد .لــذا دــر ادبیــات سیاســی آنها
دــر طــی ســال هــای اخیــر هدــف ایــن اســت کــه مــا بــه آن
دــوره ســازندگی برگردیــم دــر حالــی کــه بــه آن بازگشــت نمی
گفتنــد بلکــه آن را ترقــی مــی خواندنــد .یعنــی اگــر بخواهیــم به
دــوره انقــاب مثــا دــوره دفــاع مقدــس و مفاهیــم معطــوف به
آن برگردیــم ،ایــن واپــس گرایــی خواندــه مــی شــد.
مقابــل ایــن رویکــرد  ،اندیشــه انقالبــی اســت کــه اساسـ ًا واپس
گرایــی را آن نگاهــی مــی دانــد کــه بــه دنبــال بازگشــت مجدــد
بــه پیــش از انقــاب اســت .لــذا جریــان متجدــد مــی خواهــد
آن فضــای پیــش از انقــاب احیــا شــود و یــا بــه دنبــال عادــی
ســازی انقــاب اســت و انقــاب را از معنــا تهــی کنــد.
بایــد گفــت آن جریــان مدرنــی کــه دــر ایــران خــود را طرفدــار
پیشــرفت و ترقــی مــی دانــد ،بــه دنبــال پیشــرفت نــاب و
خالــص نیســت بلکــه بــه دنبــال یــک نــوع پیشــرفت درجــه
ســوم اســت .یعنــی یــک نــوع غــرب زدگــی لجــام گســیخته
تهــوع آوری دــر ذهــن تئورســین هــای ایــن تفکــر حاکم اســت.
اینهــا بــه دنبــال پیشــرفت ظاهــری کــه دــر غــرب وجود دــارد،
هــم نیســتند .شــما مــی بینیــد همــه کســانی کــه مدعــی تجدــد
بــه شــیوه غربــی هســتند ،هرگــز حاضــر نیســتند مثــل غربــی
هــا رفتــار کننــد .مثــا آنهــا از قانــون صحبــت مــی کننــد ولــی

هرگــز حاضــر نیســتند  ،قانونمنــد عمــل کننــد .از دموکراســی و
انتخابــات و اصــول اخالقــی آن دــم مــی زننــد ولــی وقتــی پــای
اجــرا مــی رســد هیــچ رفتــاری مطابــق ایــن حــرف هــا دــر آنهــا
نیســت .لــذا تفــاوت اساســی میــان 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 نیســتند .آنــان بعــد از دفــاع مقدــس به
دنبــال ایــن بودنــد کــه گذشــته را احیــا کننــد کــه از نظــر آنهــا
ایــن احیــای گذشــته نبــود بلکــه احیــای راه ترقــی بــود کــه از
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 احیاگــر مــی داننــد دــر حالی کــه منظــور آنها
احیــای دــوره ماقبــل انقــاب اســت .از نظــر مــا ایــن یــک نــوع
واپــس گرایــی اســت ولــی آنهــا ایــن امــر را ترقــی و پیشــرفت
مــی داننــد و وقــوع انقــاب را واپــس گرایــی مــی نامنــد.
|| آنهــا مــی گوینــد در حــال حاضــر تنهــا راه اداره
کشــور و گــذر از خطــرات و بحــران هایــی کــه البته
بــا بزرگنمایــی بــر آن تکیــه مــی کننــد ،ایــن اســت
کــه برگردیــم بــه ســال ۸۴؛ یــک مقــدار بحــث را
معطــوف بــه ادبیــات سیاســی اکنــون دولتمــردان
ادامــه دهیــم.
االن کــه مــی گوینــد مــی خواهیــم بــه دــوره پیــش از ۸۴
بازگردیــم درواقــع مــی خواهنــد مــا را بــه دــوره پیــش از انقالب
بازگرداننــد .امــروزه ادبیــات سیاســی ایــن جریــان ماهیت ـ ًا و بــه
لحــاظ هدــف و آرمــان بــا آن موقــع تفاوتی ندــارد .کال بازگشــت
بــه دــوران پیشــا انقالبــی مــد نظر ایــن جریــان اســت .لــذا االن
وقتــی ادبیــات ایــن جریــان را نــگاه مــی کنیــد هیــچ یــک از
مفاهیــم و آمــوزه هــای گفتمــان انقــاب دــر آن وجــود ندــارد.
مثــا دــر عرصــه بانکدــاری مــی بینیــد کــه دســتورالعمل هــای
ســازمان هــای بیــن المللــی ،ماننــد بانــک جهانــی و صندــوق
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بیــن المللــی پــول مــورد تاکیــد آنهــا اســت و یــا دــر حــوزه
فرهنــگ و آمــوزش و پــرورش ســند  ۲۰۳۰را 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 پیشــرفت آنهــا نیســتند بلکــه بــه دنبــال این هســتند
کــه ضمــن باقــی نگــه داشــتن شــما بــر هویت جهــان ســومی،
زندگــی مطبوعــی داشــته باشــید و قــرار نیســت بــه پیشــرفت
آنهــا دســت یابیــد.
دولــت هــای غــرب گرایــی کــه بعــد از جنــگ روی کار آمدنــد
بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه کشــور تبدیــل بــه یــک کشــور
مدــرن درجــه ســوم شــود .دــر ســال  ۸۴اتفاقــی کــه افتــاد ایــن
بــود کــه اینهــا قدــرت را از دســت دادنــد و بــه حاشــیه رفتنــد
و ایــن لطمــه بزرگــی بــه رویکــرد غــرب گــرا بــود .اینکــه ایــن
وضعیــت بخواهــد ادامــه پیدــا کنــد و آنهــا دــر حاشــیه قدــرت
باشــند بــرای آنهــا قابــل قبــول نبــود لــذا دیدیــم کــه مســائل
ســال  ۸۸را پدیــد آورنــد .دــر واقــع فتنــه  ۸۸توســط جریــان

واپــس گرایــی رخ دــاد کــه نمــی توانســت بیــش از ایــن دــر
حاشــیه قدــرت باشــد.
اتفاقــی کــه دــر ســال  ۹۲افتــاد ایــن بــود کــه فرصتــی پیدا شــد
تــا آنهــا دوبــاره بــه قدــرت برگردنــد .دــر ایــن مســیر اشــتباهات
و کــم کاری هــای نیروهــای انقــاب هــم قطعـ ًا موثــر بــود .لــذا
دوبــاره ماشــین تبلیغاتــی آنها بــه کار افتــاد و بحث واپــس گرایی
را مطــرح کردنــد و خــود را نیروهــای مترقــی و آزادــی خــواه و
اهــل پیشــرفت معرفــی کردنــد و طــرف مقابــل را واپــس گــرا
خواندنــد کــه مــی خواهنــد بــه گذشــته برگردنــد.
ایـن جریـان یـک تلقی نسـبت به اتفاقـات  ۸سـاله پیـش از خود
دـارد .تلقـی آنهـا به جهـت ذهنیـت هـای ایدئولوژیکی کـه دارد
ایـن اسـت که دـر این مدـت هیـچ فعالیت خـاص یا پیشـرفت و
تحـرک علمی اتفـاق نیفتاده اسـت .در حالـی که در این  ۸سـال
پیشـرفت هـای زیادی در بعـد فناوری و پیشـرفت دانـش و ...رخ
دـاد .آنهـا این پیشـرفت هـا را نمی دیدنـد و با همیـن ذهنیت در
سـال  ۹۲قدـرت را به دسـت گرفتند.
جریـان متجدـد همـواره خـود را مخالف وضـع موجود نشـان می
دـاد و نیروهـای انقالبی موافق وضـع موجود جلوه داده می شـد.
اکنـون قدرتـی که نیروهـای انقلاب از خود نشـان دادنـد آنها را

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

زمیـن گیر کردـه اسـت و مجبور شـده انـد از وضع موجـود دفاع
کننـد .اینجاسـت که واپـس گرایی می توانـد معنا پیدا کنـد .االن
نیروهـای انقلاب بـه مردـم نشـان دادـه انـد کـه واپـس گرای
واقعی کیسـت .واپس گرا کسـی اسـت کـه از وضع موجـود دفاع
می کنـد و بـا تغییر مخالف اسـت.
|| بــا توجــه بــه اینکــه جریــان هــای واپــس گــرا
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 کنید
مــی بینیــد تصویــر روشــن و امیدبخشــی در کارهــای آنهــا دیده
نمــی شــود .وقتــی راکتــور اراک بــا بتــن پــر مــی شــود مــی
تــوان از ایــن کار امیــد 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 پیشــرفت را بــا رویکــرد مســتقل و فعاالنــه
دنبــال کنــد ،تفکــر واپس گــرا بــا آن مقابلــه خواهــد کرد .اساسـ ًا
تلقــی آنهــا ایــن اســت کــه پیشــرفت را دــر غربــی شــدن معنــا
مــی کننــد .بنابرایــن شــما همــواره درجــه دــوم خواهیــد بــود و
مــی دویــد کــه بــه جهــان اول برســید ولــی نخواهیــد رســید.
دــوم اینکــه پیشــرفت دــر نــگاه آنهــا بــا رویکــرد مســتقل
تعقیــب نمــی شــود.
|| اصـ ً
ا ســریع القلــم کــه یکــی از تئورســین ایــن
جریــان اســت بــه صراحــت مســئله اســتقالل را
زیــر ســوال مــی بــرد.
بلــه یکــی از چیزهایــی کــه اینهــا زیــر ســوال مــی برنــد همــان
مفهــوم اســتقالل اســت .دــر حالــی کــه دــر خــود غــرب
اســتقالل یکــی از مهمتریــن ارکان ادبیــات سیاســی غــرب

اســت .لــذا ایــن جریــان ویژگــی دــوم یعنــی پیشــرفت بــا
خصلــت مســتقالنه را برنمــی تابنــد .ایــن امــر چــه نتیجــه ای
مــی توانــد داشــته باشــد؟ عمـ ً
ا یــک فرهنــگ پیــرو و جامعــه
ای درجــه ســوم ،را شــاهد خواهیــم بــود.
|| تئــوری هــای توســعه ای کــه اینهــا دنبــال
مــی کننــد آزمــون خــود را در کشــورهایی ماننــد
آرژانتیــن در دهــه  ،۱۹۸۰برزیــل و اردن در دهــه
 ۱۹۹۰پــس داده اســت .بــه ایــن رویکــرد از ایــن
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
پیگیــری مــی کننــد کــه تکنوکــرات هــای غربــی
در  ۵۰یــا  ۶۰ســال پیــش دنبــال مــی کردنــد در
حالــی کــه ناکارآمــدی آن نظریــات در خــود غــرب
هــم مشــخص شــده اســت .در خــود غــرب چــه
نقدهایــی بــه ایــن دیــدگاه هــا وارد شــده اســت؟
اگــر بخواهیــم از منظــر پســت مدــرن هــا بحــث کنیــم خیلــی
کمکــی نمــی کنــد .بــه نظــرم جریــان مدــرن و پســت مدــرن
یکــی اســت و فرقــی بــا هــم ندارنــد .پســت مدــرن ها بــه همان
مقدــار بــه دنبــال حفــظ وضــع موجــود انــد کــه مدــرن هــا
دنبــال ایــن امــر هســتند .دــر واقــع آنهــا نهایتــا نقدهای روشــی
و تاکتیکــی دارنــد نــه نقــد دــر بنیادهــا.
البتــه فرهیختگانــی دــر غــرب وجــود دارنــد کــه نقــد اساســی
و بنیادــی بــه مدرنیتــه دارنــد کــه دــر اثــر ایــن مدرنیتــه جوامــع
بشــری به شــدت بــه ســمت طبقاتــی شــدن رفتنــد و محرومیت
هــا گســترده تــر شــده اســت .آنهــا معتقدنــد غــرب وقتــی از
حقــوق صحبــت مــی کنــد ،منظــور آنــان چیــزی جــز حقــوق
انســان غربــی نیســت و جــز انســان غربــی کــس دیگــری را
نمــی بینــد و انســان غیرغربــی را وحشــی مــی دانــد .لــذا بــه
اعتقــاد ایــن دســته از منتقدیــن نســبت بــه غــرب جدیــد ،جریان
متجدــد دــر ایــران هــم یــک نــوع جریــان واپــس گراســت .این
نقدهــا جســته و گریختــه اســت و دیدــه نمــی شــود .یکــی از
کارهایــی کــه انقــاب اســامی مــی توانــد انجــام دهــد ،همیــن
اســت کــه ایــن نــوع نــگاه دــر غــرب دیدــه 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؟
مــن بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری اینطــور مــی
توانــم بگویــم کــه الگــوی سیاســت ورزی مــا بــرای دــوری
جســتن از واپــس گرایــی ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم گفتمــان
انقالبــی را حفــظ کنیــم .واپــس گرایی بــه نوعی محافظــه کاری
اســت .بــرای همیــن اســت کــه دــر تقابــل بــا انقالبــی گــری
معنــا پیدــا مــی کنــد .یعنــی واپــس گــرا یــک انســان محافظــه
کار اســت کــه مــی خواهــد وضــع موجــود را کــه وضــع غیــر
انقالبــی اســت ،حفــظ کنــد.
اصــرار مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر انقالبــی بودــن بــه ایــن
دلیــل اســت کــه مــا بایــد ایــن وضــع موجــود را تغییــر دهیــم.
چــون مــا بــا انقــاب اســامی تــازه تغییــر را شــروع کردــه ایــم.
متجددیــن مــی خواهنــد انقــاب را محدــود بــه مقطــع خاصــی
کننــد .ایــن درحالی اســت کــه انقالبــی گری دــر  ۲۲بهمــن ۵۷
تــازه شــروع شــده اســت .انقالبــی بودــن دــر واقــع ضــد واپــس
گرایــی اســت و آن را خنثــی مــی کنــد .انقالبــی گــری از فلســفه
سیاســی اش گرفتــه تــا دــر شــیوه هــا و راهکارهــا نظــر دــارد.
مثــا اخیــراً حضــرت آقــا مســئله دولــت مقاومتــی را مطــرح
کــرد .یعنی مــا اگــر بخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی را اجرایــی کنیم
بــه دولــت مقاومتــی هــم نیــاز داریــم .بــا ایــن ســازو کارهــا
اســت کــه مــی توانیــم واپــس گرایــی را از جامعــه دــور کنیــم.

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

صفحه  | 62شماره  | 22شهریور 96

نقد آرای عبدالکریم سروش در گفتگو با حجت االسالم ابوالفضل ساجدی؛

نشانه های متنی و ساختاری قرآن رویاانگاری وحی را نفی می کند
یکی از فرضیاتی که برخی نویسندگان مطرح کردهاند،
رؤیاانگاری وحی قرآنی و جایگزین کردن «تفسیر
قرآن» با «تعبیر قرآن» است .در این فرضیه وحی
مصداقی از رؤیا شمرده میشود و درنتیجه فهم محتوای
آن تنها با خوابگزاری میسر است .به ادعای عبدالکریم
سروش این فرضیه از شواهد درونمتنی و تاریخی کافی
برخوردار است.
در گفتگو با حجت االسالم ابوالفضل ساجدی ،عضو هیأت
علمی موسسه امام خمینی(ره) به بررسی و نقد ادله و
شواهد این فرضیه میپردازیم و با نگاهی پدیدارشناختی،
مراجعه به خود وحی و حاالت و سخنان دریافتکننده
وحی و نزدیکترین افراد به وی را معیاری برای قضاوت
در اینباره قرار میدهیم.
در این گفتگو ادله سروش برای نفی ارتباط کالمی بین
خالق و مخلوق در وحی کانون مناقشه قرار میگیرد
و در ادامه شواهد تحقق وحی در حالت بیداری را ارائه
میشود .حجت االسالم ساجدی معتقد است وحی حتی
اگر در رؤیا هم باشد ،نیاز به تعبیر و خوابگزاری ندارد.
|| در ابتــدای بحــث تبیینــی از دیــدگاه عبدالکریــم
ســروش در مــورد رویاانــگاری وحــی ارائــه بفرمایید؛
اســتدالل او بــر چــه مبنایــی اســتوار اســت؟
عبدالکریــم ســروش بــه مناســبتهای گوناگــون ،تزهــای
مختلفــی دربــاره حقیقــت وحــی و نحــوه برداشــت و فهــم آن
مطــرح کرده اســت .او در گام نخســت ،حقیقــت وحــی را تجربهای
دینــی میشــمارد کــه مقــوم اصلــی آن شــخصیت و ظرفیــت نبــی
اســت؛ یعنــی کشــفی اســت درخــور اســتعداد نبــی ،اما قابل بســط
و تکمیــل و تکــرار بــرای غیرنبــی.
ســپس بــه تشــریح ایــن تجربــه میپردــازد و وحــی را الهامــی از
جنــس الهامــات شــعرا و عرفــا تلقــی میکنــد و دــر نتیجــه نبــی
را نهتنهــا صورتبخــش وحــی بلکــه دــارای نقــش محــوری دــر
تولیــد آن میانــگارد؛ تولیدــی کــه شــخصیت و حــاالت تولیدگــر
نقــش مســتقیم دــر نحــوه شــکلگیری آن دارنــد .همچنیــن وی
بــا اتــکا بــر آنچــه دــر بــاب حقیقــت وحــی گفتــه بــود و بــا تأکیــد
بــر لــزوم تفکیــک میــان ذاتیــات و عرضیــات دیــن ،بــه نقــد
برداشــتهای ســنتی از قــرآن و گزارههــای دینــی میپردــازد؛
امــا آنچــه وی اخیــراً مطــرح کردــه اســت ،رؤیاانــگاری وحی اســت
کــه بــر اســاس آن ،تجربــه پیامبــر نــه هماننــد تجربــه شــاعران،
بلکــه بهســان تجربــه یــک رؤیابیــن بوده ،دــر نتیجــه زبان رؤیــا را
داراســت .دــر واقــع ســخن وی دربردارندــه ســه مدعاســت:
 .۱وحــی قرآنــی مشــاهدات پیامبــر ،اســت نــه مخاطبــه خدــای
ســبحان بــا وی؛ یعنــی وحــی گــزارش وقایعــی اســت کــه خــود
پیامبــر شــاهد آن بودــه اســت نــه نقــل کالم خداونــد؛
 .۲این مشاهدات در رؤیا روی دادهاند نه در بیداری؛
 .۳ایــن رؤیاهــا نیــاز بــه تعبیــر دارنــد نه تفســیر .بــه عبــارت دیگر،
عناصــری کــه دــر قــرآن دربــاره آنهــا ســخن گفتــه میشــود
عناصــری رؤیایــی هســتند نــه عناصــری واقعــی و اینجهانــی.
خالصــه ایــن ســه ادعــا ایــن اســت کــه قــرآن ،رؤیتــی اســت دــر
رؤیــا بــا عناصــری رؤیایــی.
|| ادعــای ســروش بــر اســاس کــدام شــواهد قرآنــی
اســت؟
او منکــر خطابگونگــی و متقــوم بــه طرفیــن بودــن وحــی
میشــود .عبــارات او دــر اینبــاره صراحــت کامــل دــارد .وی مــی
نویســد:
«خطابــی و مخاطبــی و اخبــاری و مخبــری و متکلمــی و کالمــی

دــر کار نیســت ،بــل همــه نظــارت و روایــت اســت ...چنان نیســت
کــه مخاطــب آواهایــی قــرار گرفتــه باشــد و دــر گــوش باطنــش
ســخنانی را خواندــه باشــند و فرمــان بــه ابــاغ آن داده باشــند؛ بل
محمــد روایتگــر تجــارب و ناظــر مناظــری اســت کــه خــود دیدــه
اســت و فرقــی اســت عظیــم میــان ناظــر راوی و مخاطــب خبــر...
بــه جــای ایــن گــزاره کــه دــر قــرآن ،اهلل گویندــه اســت و مح ّمــد
شــنونده ،اینــک ایــن گــزاره مینشــیند که دــر قــرآن مح ّمــد ناظر
اســت و مح ّمــد راوی اســت».
ســروش بــرای اثبــات اینکــه قــرآن از جنــس مشــاهدات اســت نه
خطــاب و تکلــم ،ســه شــاهد قرآنــی مـیآورد و نشــان میدهــد در
ایــن ســه قطعــه قرآنــی ،گفتوگــو و مکالم ـهای دــر کار نیســت،
بلکــه هرچــه هســت ،مشــاهده و توصیــف اســت.
اولیــن شــاهد قرآنــی او آیــات  ۱۱۱تــا  ۱۲۰ســوره مائدــه اســت.
دکتــر ســروش بــا تکیــه بــر اینکــه ایــن آیــات توصیــف احــوال
حواریــون و عیســی اســت ،آنهــا را مشــاهدات پیامبــر میشــمارد
نــه کالم خدــای ســبحان .ایــن اســتدالل دــر اثبــات مدعــای وی
کافــی نیســت .دــر واقــع او توصیــف بودــن ایــن آیــات را اثبــات
کردــه اســت؛ امــا بــرای ایــن مدعــا کــه توصیفگــر پیامبــر اســت
نــه خدــای ســبحان ،هیــچ دلیلــی نیاوردــه اســت .دقت دــر معنای
آیــه نشــان میدهــد توصیفگــر ،خدــای ســبحان اســت .آیــه ۱۱۲
بــا ایــن عبــارت آغــاز میشــود« :اذ قــال الحواریــون .»...جنــاب
ســروش ایــن آیــه را چنیــن ترجمــه میکنــد« :روزی حواریــون
بــه عیسـیبن مریــم گفتنــد»...؛ درحالیکــه ترجمــه صحیــح آیــه
چنیــن اســت« :هنگامــی کــه حواریــون گفتنــد.»...
فــرق ایــن دــو نحــوه بیان دــر ایــن اســت کــه بیــان اول همــراه با
ادامـهاش ،جملـهای کامــل اســت ،امــا بیــان دــوم ،جملــه کاملی با
نهــاد و گــزاره نیســت بلکــه تنهــا یــک ظــرف یــا قیــد اســت و نیاز
ـاح ادبیــات عــرب ،نیــاز بــه متعلــق
بــه مکمــل دــارد و بــه اصطـ ِ
دــارد .بــه همین جهــت بســیاری از مفســران مانند طبرســی و فخر
رازی  ،آن را متعلــق بــه «اوحیــت» دــر آیــه قبــل گرفتهانــد .ترجمه
آیــه قبــل چنیــن اســت:
«و [بهیــاد بیــاور] هنگامــی کــه الهــام کردــم بــه حوارییــن کــه بــه
مــن و به پیامبــرم ایمــان بیاوریــد.»...
داللــت آشــکار ایــن آیــه بــر اینکــه متکلــم آن خدــای ســبحان
اســت نیــاز بــه توضیــح ندــارد .دــر آیــه بعــد (آیــه  )۱۱۲ظــرف (یــا
زمــان) آن الهــام بیــان میشــود کــه هنگامــی بــود کــه حوارییــن

گفتنــد ...پــس معلــوم میشــود حکایتگــر ایــن داســتان همــان
گویندــه دــر آیــه  ۱۱۱یعنــی خدــای ســبحان خواهــد بــود .البتــه
مفســران بــرای تکمیــل جملــه دــر آیــه  ۱۱۲احتمــال دیگــری را
نیــز مطــرح کردهانــد و آن اینکــه کلمــه «اذکــر» ،یعنــی «بــه یــاد
بیــاور» دــر تقدیــر باشــد .طبــق ایــن احتمــال نیــز متکلــم خدــای
ســبحان خواهــد بــود کــه بــه پیامبــرش میفرمایــد «بــه یــاد
بیــاور» .مفســران ،تقدیــر گرفتــن ایــن کلمــه را از مقایســه ایــن آیه
بــا آیــات بســیاری کــه دــر آنهــا ایــن کلمه ذکــر شــده اســت الهام
گرفتهانــد؛ ماننــد آیــات  ۵۴ ،۵۱ ،۴۱ ،۱۶و  ۵۶ســوره مریــم و آیــات
 ۴۸ ،۴۵ ،۴۱ســوره ص و آیــه  ۴۶ســوره احقــاف.
احتمــال دیگــر نیــز ایــن اســت کــه ظــرف دــر آیــه دــوم بدــل
تفســیری ظــرف آیــه قبــل باشــد یعنــی خدــای متعــال بعــد از
اینکــه میفرمایــد «هنگامــی کــه وحــی کردــم »...دــر صدــد
توضیــح آن واقعــه بــه نحــو تفصیلــی و جزئیتــر بــر میآیــد
و میفرمایــد «هنگامــی کــه حواریــون گفتنــد »...کــه بــاز هــم
حکایتکنندــه ایــن داســتان خدــای متعــال اســت.
چنانکــه مالحظــه شــد هرچنــد ایــن آیــات حکایــت احــوال
حواریــون و عیســی اســت ،طبــق هــر ســه احتمــال مطــرح دــر
حکایتگــر خدــای ســبحان اســت نــه پیامبــر.
معنــای آن،
ْ
نمونــه دوم دــر مدعــای ســروش آیــات  ۶۸تا  ۷۵ســوره زمر اســت.
او ایــن آیــات را مصداقــی از توصیفــات شــخصی پیامبــر از احواالت
روز قیامــت میشــمارد و اســتفاده از صیغــه ماضــی دــر ایــن آیــات
را نشــانگر ایــن میدانــد کــه گویندــه ،خــود آن احــوال هولنــاک
را مشــاهده کردــه اســت و از آنچــه واقــع شــده اســت حکایــت
میکنــد.
آیــا ایــن آیــات شــاهدی بــرای مدعــای دکتــر ســروش اســت یــا
نــه؟ اینکــه ایــن آیــات توصیــف اســت ،آن هــم توصیفــی کــه
توصیفگــر خــود شــاهد و ناظــر موصوفــش بودــه اســت ،ســخنی
صائــب اســت؛ امــا پرســش ایــن اســت کــه توصیفگــر کیســت؟
پیامبــر یــا خدــای ســبحان؟ بــرای رســیدن بــه پاســخ این پرســش
توجــه بــه ســه آیــه قبــل و ســیاق شــکلگرفته بــر اســاس آنهــا
بیفایدــه نیســت .ترجمــه آیــات  ۶۵و  ۶۶ایــن ســوره چنین اســت:
«و همانــا بــه تــو و بــه [پیامبــران] قبــل از تــو وحــی شــده اســت.
اگــر شــرک ورزیدــی عملــت نابــود میشــود و از زیــانکاران
خواهــی بــود  .بلکــه خدــا را عبادــت کــن و از شــکرگزاران بــاش».
دــر ایــن آیات مشــخص اســت کــه متکلــم خدای ســبحان اســت.

صفحه  | 63شماره  | 22شهریور 96

ســپس دــر آیــه  ۶۷نیــز ســخن از احاطــه خدــای ســبحان بــر عالم
بــه میــان آمدــه اســت تــا اینکــه بــه آیــه  ۶۸میرســیم و توصیــف
مواقــف محشــر و قیامــت آغــاز میشــود .ظاهــر چنیــن ســیاقی
ایــن اســت کــه گویندــه و توصیفگــر دــر ایــن آیــه همــان گویندــه
دــر آیــات قبــل اســت؛ چراکــه تغییــر متکلــم دــر یــک متــن ،نیــاز
بــه قرینه دــارد.
عــاوه بــر اینکــه حضــرت امیرالمؤمنیــن کــه نزدیکتریــن
فــرد بــه حضــرت رســول بودــه اســت و بــه مــراد ایشــان از بقیــه
آگاهتــر اســت ،ســوای اینکــه تمــام قــرآن را کالم خدــا میدانــد،
دــر روایتــی ،خصــوص ایــن آیــه را مصدــاق کالم و قــول خدــای
ســبحان بهشــمار مــیآورد.
نمونــه ســوم هــم آیــات ابتدایــی ســوره واقعــه اســت .آقــای
ســروش ســوره واقعــه را «روایــت دیگــری از منظــره قیامــت»
میشــمارد کــه شــخص پیامبــر آن را دیدــه  و نقــل کردــه
اســت .وی ماضــوی بودــن ظاهــر آیــات را دلیــل محکمــی بــر
توصیفگونــه بودــن ایــن قطعــه قرآنــی میدانــد .دــر پاســخ آقای
ســروش میتــوان گفــت :او ًال وی بــاز دــر ترجمــه اشــتباه میکنــد
و «اذا» را کــه دــر ادبیــات عــرب معنــای اســتقبالی دارد ،حــذف ،و
آیــه را ماضــوی معنــا میکنــد.
ثانیـ ًا بــه جــای آنکه بــه دنبــال یافتــن توصیفگــر باشــد ،بــه اثبات
توصیــف بودــن بســنده میکنــد و بــه همیــن ســبب معنــای
ماضــوی داشــتن آیــات را دلیلــی تــام بــرای مدعایــش میپندــارد.
ممکــن اســت کســی دــر دفــاع از ســخن وی بگویــد وقتــی
متکلمــی بیهیــچ مقدمــهای بــه گــزارش واقعــهای بپردــازد،
ظاهــر کالمــش ایــن اســت کــه خودــش ایــن صحنههــا را دیدــه
اســت و گــزارش میکنــد و توصیفگــر خــود اوســت .پاســخ ایــن
اســت کــه اگــر گــزارش واقعــه بدــون مقدمــه ،از ســوی خــود
پیامبــر باشــد ،این ســخن ،درســت اســت؛ امــا اگــر همیــن گوینده
گــزارش خــود را مســتند بــه فــرد دیگــری کنــد ،معلــوم میشــود
کــه گزارشــگر اصلــی آن واقعــه فردــی دیگــر اســت .حــال بایــد
ببینیــم پیامبــر گــزارش ســوره واقعــه را مســتند بــه گزارشــگری
دیگــر ،یعنــی خدــای ســبحان کردــه اســت یــا نــه؟
صرفنظــر از آن دســته بیانــات پیامبــر کــه کل قــرآن را کالم
خدــای ســبحان میشــمارد ،ایشــان بــه طــور خــاص توصیفــات
ایــن ســوره از قــرآن را توصیفــات خداونــد میشــمارد نــه
مشــاهدات خویــش .بــرای نمونــه حضــرت محمــد(ص) خطــاب
بــه دختــرش فاطمــه(س) میفرمایــد:
«همانــا خدــای تبــارک و تعالــی مخلوقــات را دــر دو قســمت خلق
کــرد [اصحــاب میمنــه و اصحــاب مشــئمه] و مــن و همســر تــو را
ـن ایــن دــو قســم قــرار دــاد و ایــن اســت ســخن خدای
دــر بهتریـ ِ
عزوجــل[« :یکــی] اصحــاب میمنــه و تــو چــه میدانــی کــه
اصحــاب میمنــه چه شــأن عظیمــی دارنــد؟» ســپس آن دو قســم
را ســه قســمت قــرار دــاد[ :ســابقون و اصحــاب یمیــن و اصحــاب
شــمال] و مــن و همســر تــو را دــر بهتریــن ایــن ســه قســم
قــرار دــاد و ایــن اســت ســخن خدــا کــه« :و ســبقتگیرندگان،
ســبقتگیرندگان .آنانانــد مقربــان دــر باغهــای نعمــت
بهشــتی».
دــر ایــن روایــت ،حضــرت آیــات هشــتم و دهــم ســوره واقعــه را
بهمنزلــه قســمتی از گــزارش خدــای ســبحان مطــرح میکننــد.
افــزون بــر ایــن ،نقلهــای دیگــری از پیامبــر نشــان میدهنــد
کــه ایشــان ،آیــات ســوره واقعــه را توصیفــات خداونــد بهشــمار
میآورنــد.
همچنیــن امیرالمؤمنیــن کــه محــرم اســرار رســول اهلل بودهانــد
نیــز هنــگام احتجــاج بــر صحابــه ،ایــن آیــات را توصیــف الهــی
میشــمارند« :آیــا دــر میــان شــما کســی هســت کــه خدــای
ســبحان همانگونــه کــه مــرا یــاد کردــه اســت ،او را یــاد
کردــه باشــد؛ هنگامــی کــه فرمــود« :و ســبقتگیرندگان،
ســبقتگیرندگان .آنانانــد مقربــان».
ایــن شــواهد را بایــد بــه آیــه  ۳۵همین ســوره کــه در میــان همین
توصیفــات واقــع شــده اســت ضمیمــه کنیــم .ایــن آیــه دربــاره
یــک «فــرش مرفوعــه» اســت کــه دــر آیــه قبــل بهمنزلــه نعمــت
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اصحــاب یمیــن بیــان شــده اســت .ترجمــه آیــه چنیــن اســت« :ما
آنهــا (فــرش مرفوعــه) را بــه آفرینشــی جدیــد ،آفریدیــم» .گویندــه
دــر ایــن جمله خالــق هســتی اســت .حــال آیــا گوینده این ســخن
غیــر از همــان توصیفگــر ســابق اســت؟

بنابرایــن اگــر دلیــل مناســبی بــرای نفــی حقیقــی بودــن اصــل
خطــاب (مثــل برخــی عبــارات خطابــی شــاعران) یــا خطابکنندــه
(مثــل خطــاب خیالــی دــر خــواب) نباشــد ،بایــد حقیقــی بودــن آن
را بپذیریــم.

|| نخســتین گام بــرای کشــف ماهیــت یــک شــیء،
بررســی خــود آن شــیء اســت .جنــاب ســروش نیــز
در راســتای همیــن گام ،بــرای کشــف ماهیــت وحــی
و قــرآن ،ســه نمونــه قرآنــی ذکــر کــرد؛ لکــن اگــر
بخواهیــم ایــن گام را صحیح و اســتوار برداریــم ،باید
کل قــرآن را مالحظــه کنیــم .آیــا بــا مطالعــه سراســر
قــرآن ،خطابگونــه بــودن آن و متکلــم بــودن خــدای
ســبحان بهدســت نمیآیــد؟
بیــش از  ۳۰۰بــار دــر قــرآن کلمــه «قــل» بــهکار رفتــه اســت
کــه دــر بیشــتر آنهــا کامـ ً
ا واضــح اســت کــه مخاطــب شــخص
پیامبــر اســت .دــر بســیاری از آیــات منادــی بــا خطــاب «یــا ایهــا
الرســول» و «یــا ایهــا النبــی» و ...حضــرت را ندــا میدهــد و دــر
بســیاری دیگــر ،حــرف «ک» و «انــت» و ضمیــر مســتتر افعــال،
حضرتــش را خطــاب میکنــد .لــذا میفهمیــم امرکنندــه
و ندادهندــه و خطابکنندــهای دــر قــرآن هســت کــه بایــد او را
بیابیــم .حــال وقتــی بــه آیاتــی مینگریــم کــه خدــای ســبحان در
آنهــا متکلــم اســت ،میفهمیــم کــه آن آمــر و منادــی و مخاطِ ــب،
خدــای ســبحان بودــه اســت .برخــی از آیــات نیــز هــم متکلــم و
هــم مخاطــب را نشــان میدهنــد .دــر اینجــا بــه ذکــر چنــد نمونه
بســنده میکنیــم:
« .۱هنگامــی کــه بندگانــم ،از تــو دربــاره مــن ســؤال کردنــد [بــه
آنهــا بگــو ]:من نزدیــک هســتم و دعــوت دعاکنندــگان را ،هنگامی
کــه مــرا میخواننــد ،اجابــت میکنــم .پــس آنهــا نیــز بایــد
دعــوت مــرا اجابــت کننــد و بــه مــن ایمــان بیاورنــد؛ باشــد کــه
رشــد یابنــد» (بقــره)۱۸۶ :؛
« .۲بــه بندگانــم اعــام کــن کــه همانــا منــم آن آمرزندــه
مهربــان» (حجــر)۴۹ :؛
« .۳بگــو ای بندــگان مــن کــه بــر خــود اســراف و ســتم کردهایــد
از رحمــت خدــا ناامیــد نشــوید .همانــا خدــا همــه گناهــان را
میآمــرزد؛ زیــرا اوســت بســیار آمرزندــه مهربــان» (زمــر)۵۳:؛
« .۴همانــا مــا بــه ســوی تــو کتــاب را بهحــق نــازل کردیــم تــا
بیــن مردــم حکمرانــی کنــی بــه آنچــه خدــا بــه تــو نشــان داده»
(نســاء)۱۰۵ :؛
« .۵همانــا مــا بــه تــو وحــی کردیــم همانگونــه کــه بــه نــوح و...
وحی کردیــم» (نســاء)۱۶۳ :؛
« .۶اینگونــه تــو را فرســتادیم دــر امتــی کــه قبــل از آن امتهایی
ســپری شــدند ،تــا آنچــه بــه تــو وحــی کردیــم را برایشــان تالوت
کنی» (رعــد)۳۰ :؛
البتــه دکتر ســروش دــر پاســخ به ایــن اشــکال میگوید دــر خواب
نیــز انســان بــه خــود خطــاب میکنــد و از پیــش خــود بــه پیــش
خــود میشــود و یــا اینکــه خــود را دــر قالــب دیگــری میبینــد و با
خــود ســخن میگویــد؛ پــس خطابــات قرآنــی منافاتــی بــا فرضیه
رؤیاانــگاری وحــی ندــارد؛ امــا بــر اســاس زبــان خطابگونــه
قــرآن ،دــو نکتــه را میتــوان یادــآور شــد:
الــف) چــه ایــن خطابهــا حقیقــی باشــند ،چــه مجــازی و
شاعرمســلکانه یــا رؤیاگونــه و از قبیــل خــود را دــر کالبــد دیگــران
دیدــن ،حکایــت از مشــاهدات متکلــم نیســتند (چنانکــه آقــای
ســروش مدعــی اســت) ،بلکــه شــنیدههای متکلــم هســتند؛ حــال
یــا شــنیدههای حقیقــی او یــا شــنیدههای مجــازی و یــا خیالــی
او .پــس اگــر خطابــات قرآنــی بــا رؤیایــی بودــن آنهــا (که بخشــی
از فرضیــه جنــاب ســروش اســت) ســر ســتیز ندارنــد ،بــا رؤیــت و
مشــاهده بودــن قــرآن ،کــه ســوی دیگــر مدعــای دکتــر ســروش
اســت ،ناهمســازند؛
ب) طبــق اصــول و قواعدــی کــه همــه عقــا و اهالــی زبان بــه آن
پایبنــد هســتند ،مادــام کــه قرینــه خاصــی از ســوی متکلــم نصب
نشــده باشــد ،کالم او بــر معنــای حقیقــیاش حمــل میشــود.

|| قرینــه هایــی را در کالم خــود پیامبــر مــی تــوان
یافــت کــه بــر ایــن نکتــه اشــاره داشــته باشــد کــه
وحــی را کالم خداونــد قلمــداد کنــد؟
وحــی پدیدــهای شــخصی اســت کــه تجربهکنندــه آن شــخص
پیامبــر اســت .دــر نگاهــی پدیدارشــناختی ،نمیتوانیــم از پیــش
خودمــان دــر اینبــاره نظریهپردــازی کنیــم؛ بلکــه بایــد بــه
مطالــب خــود حضــرت هــم توجــه کنیــم .وقتــی بــه بیــان خــود
حضــرت مینگریــم ،ایشــان وحــی را کالم خدــای ســبحان
میشــمارد ،نــه توصیفــات خودــش دربــاره مشــاهداتش.
وقتــی ولیدبــن مغیــره ،اســتهزاکننده وحــی ،نــزد حضــرت آمــد و
گفــت« :ای محمــد از ایــن شــعرت بــرای مــا بســرا!» ،حضــرت
فرمــود« :ایــن شــعر نیســت ،بلکــه کالم خدای ســبحان اســت که
بــه وحــی کردــن آن بــر مالئکــه و انبیایــش راضــی شــده اســت».
همچنیــن ازآنجــا کــه حضــرت ،عتــرت پاکشــان را بهمنزلــه
افرادــی آگاه بــه حقایــق قرآنــی معرفــی میکننــد ،بایــد بــه
احادیــث معصومیــن رجــوع کنیــم؛ امــا برداشــت آقــای ســروش
بــا ســخن معصومیــن هــم مخالــف اســت؛ زیــرا آنــان نیــز وحــی
را بهمنزلــه کالمــی کــه از ســوی خداونــد بیــان شــده اســت،
معرفــی کردهانــد نــه مشــاهده یــا رؤیــای خالــی از مکالمــه خدای
ســبحان بــا پیامبــر.
روزی کســی از امــام صادــق(ع) پرســید« :ای پســر پیامبــر خدــا،
شــما دربــاره [ماهیــت] قــرآن چــه میگوییــد؟» .پــس حضــرت
فرمــود« :قــرآن کالم خدــا و ســخن خدــا و کتــاب خدــا و وحــی
خدــا و تنزیــل الهــی اســت» .همیــن مضمــون از امــام کاظــم و
امــام رضــا و امــام هادــی(ع) آمدــه اســت .ضمیمــه کنیــد احادیــث
رســیده از پیامبــر و اهلبیــت ایشــان را کــه وحــی را نــوع خاصــی
از صــوت ،و ابــزار دریافــت آن را گــوش قلمدــاد میکننــد.
درخــور توجــه اســت کــه آقای ســروش دــر جمــع خطابــات قرآنی
بــا فرضیــه خــود ،همــه ایــن خطابــات را خطاباتــی خیالــی و از
ســنخ «از پیــش خــود بــه پیــش خــود شــدن» بهشــمار مـیآورد و
میگویــد چنیــن حاالتــی دــر خــواب امــوری عادــی و طبیعیانــد.
ایــن برداشــت بــا احادیــث مزبــور ناســازگار اســت؛ زیــرا خطــاب
خیالــی تنهــا دــر همــان عالــم خــواب اســت کــه از نظــر رؤیابیــن،
خطابــی حقیقــی و از موجودــی غیــر از خــود او تلقــی میشــود؛
امــا وقتــی فــرد بــه حالــت بیدــاری و هشــیاری برســد ،اگــر متوجه
شــود کــه ایــن خطابــات دــر عالــم رؤیــا از قبیــل «از پیــش خــود
بــه پیــش خــود شــدن» بودــه اســت دیگــر آن خطــاب را مســتند
بــه متکلمــی غیــر از خودــش نمیکنــد .لــذا وقتــی پیامبــر و
خاندــان پــاک ایشــان ،دــر حالــت بیدــاری ایــن خطابــات را کالم و
قــول خدــای ســبحان خواندهانــد ،یعنــی ایــن خطابــات را از نــوع
خطابــات خیالــی نمیدانســتهاند.
دکتــر ســروش بــرای دفــع همیــن اشــکال دــر پــی اثبــات معادله
«خطــاب پیامبــر بــه خودــش مســاوی اســت بــا خطــاب حقیقــی
خدــا بــه او» بــر آمدــه اســت.
راه اول او ،اســتفاده از معادلــه توحیــد افعالــی اســت« :فعــل مخلوق
برابــر بــا فعــل خالــق» .نتیجــه ایــن معادلــه این اســت کــه خطاب
پیامبــر بــه خودــش فعــل خداســت؛ یعنــی خالــق آن صــوت و
خطــاب خدــای ســبحان اســت؛ پــس گویــی خطابکنندــه خــود
اوســت.
ایــن ســخن مخدــوش اســت؛ چراکــه دــر ایــن صــورت هــر
خطــاب و کالمــی کــه از هــر مخلوقــی صادــر شــود ،بایــد کالم
خدــا باشــد؛ درحالیکــه پیامبــر نهتنهــا کالم دیگــران را کالم
خدــا نمیدانــد ،بلکــه تنهــا بخشــی از کالم خــود را کالم خدــای
ســبحان میشــمارد .نکتــه ایــن اســت کــه تنهــا دــر صورتــی
میتــوان صوتــی را کالم خدــا محســوب کــرد کــه او ًال فاعــل
مباشــر آن خدــای ســبحان باشــد؛ ثانیـ ًا غــرض از ایجــاد آن صوت،
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پیامرســانی خدــای ســبحان و تفهیــم حقیقتــی از جانب وی باشــد.
بنابرایــن هــر فعلــی فعــل خدــا هســت ،امــا هــر خطابــی خطــاب
خدــا نیســت.
راه دــوم او ،توســل بــه مبنــای وحدــت وجــود ،فنــا و اتحــاد حقیقی
مخلــوق بــا خالــق یــا فنــای ذکــری عاشــق و عــارف دــر معشــوق
(یعنــی وحدتبینــی عــارف) اســت.
ایــن مبنــا نیــز گذشــته از ابهاماتی کــه دــارد ،تحلیل مناســبی برای
دیدــگاه پیامبــر نخواهــد بــود؛ زیــرا الزمــهاش ایــن اســت کــه
تمــام ســخنان پیامبــر وحــی و ســخن خدــای ســبحان باشــند؛
درحالیکــه پیامبــر تنهــا ســخنان خاصــی را کالم خدــای ســبحان
میداننــد .اگــر گفتــه شــود ایــن «وحدتبینــی» و «فنــای
ذکــری» تنهــا دــر حــاالت خاصــی دــر حضــرت اتفــاق میافتــاد،
الزم ـهاش ایــن اســت کــه حضــرت دــر آن حــال و مقــام ،تمــام
سخنانشــان ،حتــی ســخنانی را کــه دــر غیــر ایــن حــال از ایشــان
صادــر شــده ،کالم خدــای ســبحان بدانــد (چراکــه او در ایــن حال
«عینــک وحدتبینــی» بــر چشــم زدــه اســت و بــا همیــن عینک،
گذشــته و حــال و آیندــه را نظــاره میکنــد) و دــر غیــر آن حــال،
هیچیــک از ســخنانش را ،حتــی ســخنانی را کــه دــر آن حــال
خــاص از وی صادــر شــده کالم خدــای ســبحان ندانــد (چراکــه در
حــال حاضــر آن عینــک را بــر چشــم نزدــه اســت؛ پــس گذشــته را
نیــز بدــون آن عینــک میبینــد).

نبودهانــد؛ هیــچ وحــی قرآنـیای دــر رؤیــا نبودــه اســت (بــا توجــه
بــه اینکــه وحــی بــر نبــی ،اعــم از وحــی قرآنــی اســت).
شــاهد دیگــر ایشــان نقلیاتــی اســت کــه طبــق آنهــا ،حضــرت
هنــگام دریافــت وحــی بــه «خــواب ســنگینی» میرفــت و عــرق
از ایشــان روانــه میشــد .تکیــه بــر ایــن شــاهد نیــز ،نمیتوانــد
مطلــوب وی را اثبــات کنــد .ایــن ســخن ،ضمــن نکاتــی روشــن
میشــود:
اول اینکــه حالــت اغمــا یــا بــه قــول جنــاب ســروش «خــواب
ســنگین» همیشــگی نبودــه اســت؛ بلکــه گاهــی جبرئیل از ســوی
خدــای ســبحان میآمدــه کــه دــر ایــن حالــت پیامبــر بــه اغمــا
نمیرفتــه  بلکــه جبرئیــل ماننــد بند ـهای دــر کنــار او مینشســته
و بــر ایشــان وارد نمیشــده ،تــا اینکــه اجــازه میگرفتــه اســت.
حتــی گاهــی اصحــاب هــم جبرئیــل را میدیدنــد؛ هرچنــد
بســیاری از مــوارد هــم بــه نحــو مکاشــفهای بودــه کــه اصحــاب
و اطرافیــان متوجــه نمیشــدند .البتــه گاه نیــز خدــای ســبحان
بدــون واســطه وحــی میکردــه کــه دــر ایــن حالــت اغمــا
حاصــل میشــده اســت .البتــه دــر ایــن حالــت نیــز پیامبــر پــس
از بــه هــوش آمدــن میفرمــود« :خدــای ســبحان چنیــن فرمــود
و خدــای ســبحان چنیــن دســتور دــاد و ،»...نــه اینکــه «چنیــن و
چنــان دیدــم».
دــوم اینکــه اغمــا و بیهوشــی بــا خــواب فــرق دــارد؛ لــذا بــه قــول

|| ســروش ادعــای دومــی را در قالــب پرســش و
پاســخ مطــرح میکنــد و بــا طــرح ایــن ســوال کــه
ایــن نظارههــا و مشــاهدهها در کجــا رخ داده اســت
پاســخ مــی دهــد ایــن امــر در رؤیــا رخ داده اســت؟
میتــوان بحــث دــر اینبــاره را بــه دــو بخــش تقســیم کــرد:
 .۱بررســی نقلیــات تاریخــی و احادیــث واردــه دــر ایــن زمینــه؛ .۲
بررســی نشــانههای متنــی و ســاختاری قــرآن کــه آقــای ســروش
آنهــا را مؤیــد ســخن خویــش میشــمارد.
دکتــر ســروش مدعــی اســت نقلیــات تاریخــی و احادیــث ،گــواه
ایــن مدعاســت کــه وحــی دــر رؤیــا دریافــت شــده اســت .آقــای
ســروش حدیثــی از امیرالمؤمنیــن را دلیــل ســخن خــود میگیــرد
کــه فرمــود« :رؤیــای پیامبــران وحــی اســت» .آنچــه میتــوان بــه
طــور قطــع گفــت ایــن اســت کــه همــه قــرآن دــر خــواب نبودــه
اســت .همیــن مقدــار نیــز کافــی اســت تــا نشــان دهــد ،رؤیــا قوام
وحــی را تشــکیل نمیدهــد .حدیــث مزبــور نیــز مدعــای جنــاب
ســروش را ثابــت نمیکنــد .ایــن حدیــث حتــی اگــر انحصــار
رؤیــای پیامبــران در وحــی را برســاند ،انحصار وحــی در رؤیــا را که
مدعــای وی اســت نمیرســاند .بــه عبــارت دیگــر ایــن حدیــث بــا
دــو گــزاره زیــر کامــا ســازگار اســت کــه بعضــی وحیهــا رؤیــا

خــود آقــای ســروش مســیحیان گفتنــد او «مصــروع» اســت نــه
«نــوام» .ایــن بیهوشــی بهســبب ســنگینی وحــی بودــه اســت.
فــرق اســت بیــن اینکــه ابتدــا وحــی شــود و بهســبب ســنگینی
وحــی ایشــان بیهــوش شــوند ،و اینکــه ابتدــا ایشــان بیهــوش
شــوند یــا بــه قــول دکتــر ســروش بــه خــواب برونــد و ســپس
وحــی بــر ایشــان نــازل گردــد .دــر آیــه  ۵۱ســوره شــورا نیــز کــه
خدــای ســبحان انــواع وحــی را طبقهبندــی میکنــد ،میفرمایــد
گاهــی مســتقیم ًا وحــی بــر پیامبــر نــازل میشــود؛ گاهــی از پــس
پردــه غیــب و گاهــی از طریــق ارســال فرشــته وحــی .در ایــن آیه
اص ـ ً
ا نامــی از خــواب نیامدــه اســت .ایــن نشــان میدهــد کــه
خــواب ،نوعــی وحــی و قســمی از ارتبــاط وحیانــی نیســت ،بلکــه
تنهــا مــازم و مقــارن بعضــی از مصادیــق وحــی اســت؛ لــذا دــر
بیــان انــواع وحــی ذکــری از آن نمیآیــد.
ســوم اینکــه روایــات پرشــماری از ائمــه دــر فــرق بین «رســول» و
«نبــی» آمدــه اســت .طبــق ایــن روایــات «رســول» کســی اســت
کــه «ملــک نــزد او میآیــد و بــا او ســخن میگویــد و حــرف
میزنــد؛ همانگونــه کــه شــما بــا همدیگــر حــرف میزنیــد»؛
یــا «جبرئیــل بــر او نــازل میشــود ،پــس رســول او را میبینــد و
ســخنش را میشــنود»؛ امــا «نبــی» کســی اســت کــه «دــر خواب
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میبینــد و صدــا را میشــنود ،امــا ملــک را نمیبینــد»؛ یــا «کســی
کــه جبرئیــل بــر او نــازل میشــود و چهبســا دــر خــواب خبــری به
او دادــه میشــود» یــا «روح [جبرئیــل یــا موجــود مجــرد دیگــری]
نــزد او میآیــد و بــا او ســخن میگویــد و حــرف میزنــد ،بدــون
اینکــه او را دــر بیدــاری ببیند».
تعابیــر اول نشــان میدهنــد «رســول» کســی اســت کــه جبرئیــل
دــر بیدــاری بــا او ســخن میگویــد؛ همانگونــه کــه انســانها
بــا هــم ســخن میگوینــد (بــر خــاف «نبــی» کــه دــر خــواب
بــا جبرئیــل مرتبــط میشــود)؛ و شــکی نیســت کــه حضــرت
محمــد(ص) ،رســول بودــه اســت .حتــی دــر روایتــی آمدــه اســت
کــه پیــش از مبعــوث شــدن پیامبــر بــه رســالت ،جبرئیل دــر خواب
بــا وی مرتبــط میشــد؛ امــا پــس از مبعــوث شــدن و رســول
شــدن ،دیگــر دــر بیدــاری میآمــد.
دــر نقــل عامــه نیــز وحــی دــر قالــب «رؤیــای صالحــه» بهمنزلــه
«ابتدــا و شــروع نــزول وحــی» و بــا حکمــت «مقدمهچینــی و
تمهیــد بــرای وحــی دــر بیدــاری» مطــرح شــده اســت .لــذا جزری
نیــز دــر شــرح حدیثــی کــه میگویــد «خــواب نیکــو جزئــی از ۴۶
جــزء نبــوت اســت» چنیــن توضیــح میدهــد کــه طــول زمانــی
نــزول وحــی  ۲۳ســال بودــه کــه از ایــن مدــت ،تنهــا شــش مــاه
اول وحــی دــر خــواب بودــه اســت و نســبت ایــن دــو ،یــک بــه ۴۶
اســت .همچنیــن دــر روایــت دیگــری کــه انــواع وحــی را بیــان
میکنــد ،بیــن «وحــی قرآنــی» و «وحــی دــر رؤیــا» تقابــل ایجــاد
میشــود.
متیقــن روایــات مزبــور ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
قدــر
ِ
خصوصیــت «رســول» ،یعنــی رســیدن بــه درج ـهای از کمــال و
ظرفیــت کــه بتــوان دــر بیدــاری بــا ملــک وحــی مرتبــط شــد ،بــه
طــور غالبــی وحــی بــر او دــر بیدــاری اســت؛ هرچنــد ایــن منافات
ندــارد بــا اینکــه گاهــی وحــی دــر خــواب هــم بــر حضــرت نــازل
شــده باشــد.
درخــور توجــه ایــن اســت کــه جنــاب ســروش میگویــد رؤیــا
انگاشــتن وحــی بــر غنــای آن میافزایــد؛ چراکــه دــر ایــن صورت
وحــی تنهــا خبــری نیســت کــه پیامبــر آن را شــنیده باشــد ،بلکــه
حقیقتــی اســت کــه آن را دیدــه اســت؛ درحالیکــه طبــق روایــات،
ایــن از کمــاالت و برتــری «رســول» بــر «نبــی» اســت کــه
میتوانــد دــر بیدــاری پذیــرای وحــی الهــی باشــد.
دــر نتیجــه ســخن ایشــان عکــس مضمــون روایــات اســت .طبــق
روایــات  ۱۲۴هــزار نبــی دــر طــول تاریــخ وجــود داشــتهاند ،امــا
تنهــا ( ۳۱۳یــا  )۳۱۵نفرشــان (یعنــی تقریبـ ًا از هــر چهارصــد نفــر،
یکــی) بــه وادــی رســالت ره یافتهانــد .پــس چگونــه وحــی دــر رؤیا
کــه ویژگــی «نبــی» اســت ،غنیتــر از وحــی دــر بیدــاری اســت
کــه ویژگــی «رســول» اســت؟ مگــر دیدــن حقایــق متعالــی فقــط
دــر خــواب میســر اســت؟ رســوالن بهســبب قــوت روح و وســعت
جانشــان ،آنچــه را انبیــا دــر خــواب میتواننــد ببینــد ،دــر بیدــاری
میبیننــد .اگــر دیدــن از شــنیدن غنیتــر اســت ،هــم دیدــن
و هــم از خدــا شــنیدن ،از آن هــم غنیتــر اســت .قطعــ ًا پیامبــر
قیامــت را بعینــه دیدــه اســت؛ امــا بــه جــای آنکــه خــود بــا زبــان
بشــریاش ،بازگوکنندــه دیدههایــش باشــد ،بیانــات معلــم بیــان و
توصیفــات خالــق توصیــف را بــرای مــا هدیــه آوردــه اســت.
|| ســروش اشــکاالت دیگــری در مــورد نشــانههای
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 مــیآورد .ســروش
میگویــد ابتدــا و میانــه و انتهــای ســورهها گاه پیوندــی بــا
هــم ندارنــد .دــر یــک ســوره ممکــن اســت از موضوعــات فقهــی،
اجتماعــی و سیاســی ســخن گفتــه شــود تــا اخــاق و ایمــان و
ذکــر معــاد .وی ســپس دــر جس ـتوجوی منشــأ ایــن پریشــانی
برمیآیــد و ســه قــول مفســران را دــر اینبــاره رد میکنــد و
نهایتــ ًا میگویــد:
«گویــی بایــد پذیرفــت کــه ایــن پراکندگــی ...از آن اســت کــه
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ســاختار روایــی ســورهها تابــع ســاختار مهآلــود و خوابآلــود
رؤیاســت کــه غالب ـ ًا نظــم منطقــی ندارنــد و از ســویی بــه ســویی
و از گوشــهای بــه گوشــهای میرونــد و فاقــد انســجام و انتظــام
هســتند».
بــه نظــر میرســد ســخن جنــاب ســروش پاســخ مناســبی بــرای
آن پرســش نیســت؛ چراکــه ترتیــب آیــات قــرآن در مصحــف از دو
حــال خــارج نیســت :یــا بــر اســاس ترتیــب نــزول آیــات اســت یــا
ترتیبــی غیــر از ترتیــب تاریخــی نــزول آیــات دارد.
اگــر بــر اســاس ترتیــب تاریخــی نــزول باشــد ،اصـ ً
ا توق ِع داشــتن
ســاختاری منظــم دــر ایــن ترتیــب ،بیجاســت؛ چراکــه دــر ایــن
ترتیــب ،نــزول آیــات قــرآن بــر اســاس وقایعــی اســت کــه بــرای
مســلمانان یــا دشمنانشــان روی میدهــد .مثـ ً
ا وقت جنــگ ،آیات
مناســب بــا جهــاد نــازل میشــوند؛ اگــر کســی ســؤال اعتقادــی
بپرســد ،آیاتــی در همیــن راســتا نــازل میشــوند و هــرگاه موقعیت
فراهــم آیــد کــه پیامبــر مســلمانان را از بعضــی عادتهــای زمــان
جاهلیــت بــاز دــارد و احــکام اســام را برایشــان بازگــو کنــد ،آیــات
مربــوط بــه احــکام نــازل میشــوند .همانگونــه کــه وقایــع
مختلــف و متفــاوت دــر هــم تنیدهانــد ،موضــوع آیــات قــرآن بــر
اســاس ثبــت تاریخــی هــم درهمتنیدــه و متفاوتانــد.
بــرای مثــال میتوانیــم کســی را فــرض کنیــم کــه دــر طــول
ســی ســال شــاگردی نــزد یــک اســتاد ،بخواهــد کلمــات کلیدــی
و نــکات راهگشــای او را دــر کتابــی بــر اســاس تاریــخ آن ســخنان
جمــعآوری کنــد .بدیهــی اســت دــر چنیــن کتابــی بــر اســاس
اتفاقــات مختلفــی کــه پیرامــون آن اســتاد رخ میدهــد و موقعیــت
بــرای ســخن در مباحــث مختلــف علمــی ،سیاســی ،اقتصادــی و...
فراهــم میشــود ،موضوعــات مختلــف دــر هــم آمیختــه خواهنــد
شــد.
امــا اگــر آیــات مصحــف ،بــر اســاس ترتیبــی ثانویــه غیــر از
ترتیــب نــزول آیــات تنظیــم شــده باشــند ،بــاز هــم پاســخ دکتــر
ســروش ،قانعکنندــه نخواهــد بــود؛ چراکــه اگــر فــرض کنیــم
قــرآن محتــوای خوابهــای پیامبــر اســت و ایــن خوابهــا چــون
خــواب بودهانــد ،ســاختار پریشــان دارنــد و محتواهــای متنــوع دــر
آنهــا بــا هــم آمیختــه شــدهاند ،بــاز ایــن پرســش باقــی اســت کــه
چــرا ایشــان هنگامــی که خواســت دــر یک تدویــن ثانویــه ،چینش
جدیدــی بــرای آیــات ایجــاد کنــد و هــر آیــه را دــر ســورهای خاص
و بــا ترتیبــی خــاص قــرار دهــد ،بــاز هــم چینشــی را برگزیــد کــه
از نظــر مــا پیدــا کردــن نظــم واحــد بیــن آیــات دشــوار مینمایــد؟
چــرا مثـ ً
ا آیــات االحــکام را یــک ســوره قــرار ندــاد و آیاتالتوحید
را یــک ســوره و...؟ مگــر خوابهــای تودرتــو را نمیشــود از هــم
جدــا ،و موضوعبندــی کــرد؛ قســمتی از خــواب را تحــت یــک
موضــوع و قســمتی دیگــر را ذیــل موضــوع دیگــر آورد؟
لــذا چــارهای نداریــم جــز اینکــه ماننــد مفســران ،یــا بگوییــم ایــن
چینــش حکمتــی دــارد کــه مــا از آن خبــر نداریــم ،یــا بکوشــیم
ارتبــاط آیــات را کشــف کنیــم یــا بگوییــم ایــن بههمریختگــی یــا
دســتکم بخشــی از آن بهســبب جابهجاییهــای صورتگرفتــه
پــس از تدوین اســت .بــرای هریــک از ایــن اقــوال شــواهدی وجود
دــارد .خالصــه اینکــه فرضیــه آقــای ســروش نــه بــرای حــل
پرســش اول الزم اســت نــه بــرای حــل پرســش دــوم ،ســودمند.
قرینــه ســاختاری دیگــری کــه دکتــر ســروش بــه آن متوســل
شــده ،تکرارهــای قرآنــی اســت .مث ً
ال بــه گفته او ،داســتان موســی
دــر بیــش از ســی ســوره قــرآن بیــان شــده اســت .او از ایــن مطلب
اینگونــه اســتفاده میکنــد« :یــک مؤلــف هیــچگاه چیــزی را
ایــن همــه تکــرار نمیکنــد؛ امــا یــک رؤیابیــن میتوانــد دــه بــار
دوســتی را دــر خــواب ببیند».
دــر پاســخ بایــد گفــت اوال حضــرت موســی جریانــات مختلفــی
را تجربــه کردهانــد :جدــا شــدن از مادــر و فرزندخواندگــی بــرای
فرعــون ،بازگشــت بــه مادــر ،درگیــری بــا یکــی از ســربازان
فرعــون ،خروج از شــهر و آشــنا شــدن بــا شــعیب و ازدواج بــا دختر
او ،جدــا شــدن از خانوادــه و مشــاهده آتــش و مبعوث شــدن و دهها
جریــان دیگــر کــه دــر ابــاغ پیــام بــه فرعونیــان و هــاک شــدن
فرعونیان و تشــکیل امت مســلمان رخ دــاد و حکایاتی کــه بین او و
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قومــش رخ دــاد که حتــی بیــان عناویــن آنها بــه طــول میانجامد.
لــذا نمیتــوان گفــت هربــار داســتان حضــرت موســی دــر قــرآن
بیــان میشــود ،تکــرار داســتانهای ســابق اســت .البتــه جــای
انــکار نیســت کــه گاه ماجرایــی واحــد دــر قــرآن چنــد بــار تکــرار
میشــود؛
ثانیــ ًا تکــرار ماجــرای واحــد بهســبب ایــن اســت کــه دــر هــر
حکایــت ،بعــد جدیدــی از آن واقعــه عبرتآمــوز بــرای مــا
آشــکار میشــود .اگــر واقعــهای تاریخــی خــوب تحلیــل شــود،
بهگونهایکــه همــه ابعــاد آن بررســی شــوند ،بســیار ســودمندتر
از آن اســت کــه کل تاریــخ را حفــظ کنیــم .دــر صــورت اول ،تاریخ
زندــه میشــود و بــه جــای آنکــه تنهــا حکایــت پیشــینیان باشــد،
حکایــت خــود مــا خواهــد شــد؛ چراکــه تاریــخ همیشــه تکــرار
میشــود ،بــه شــرطی کــه بتوانیــم دقیقـ ًا و عمیقـ ًا حقیقــت وقایــع
گذشــته و علــل و اســباب حاکــم بــر آنهــا را بهدســت بیاوریــم؛ امــا
دــر صورت دــوم ،تاریخ دــر حد «اطالعــات عمومی» و «ســرگرمی
علمــی» باقــی میمانــد.
عــاوه بــر ادلــه پرشــماری کــه بــر تکرارپذیــری تاریــخ تأکیــد
دارنــد ،روایــات بســیاری وارد شــدهاند کــه بهطــور خــاص بــر
تحقــق دوبــاره وقایــع امــت موســی و وقایــع بنیاســرائیل ،تأکیــد
میکننــد .مرحــوم مجلســی بیــش از بیســت روایــت مربــوط بــه
ایــن موضــوع را دــر بابــی از کتابــش جمـعآوری کردــه اســت.
ایــن نشــان میدهــد کــه رابطــه عمیقتــری بیــن تاریــخ ایــن
امــت بــا تاریــخ بنیاســرائیل نســبت بــه ســایر وقایــع گذشــته
وجــود دــارد .پــس تاریــخ بنیاســرائیل و حضــرت موســی نیازمنــد
واکاوی دقیقتــر و بررســی عمیقتــری اســت .شــاید همیــن
واقعیــت موجــب شــده کــه دــر قــرآن هیــچ داســتانی بــه اندــازه
داســتانهای حضــرت موســی از ابعــاد مختلــف بازخوانــی نشــود.
بــه همیــن ترتیــب ،هیــچ آی ـهای دــر قــرآن تکــرار نشــده ،مگــر
اینکــه دلیلــی حکیمانــه داشــته اســت .دــر روایتــی آمدــه اســت
کــه ملحدــی از هشــامبن حکــم پرســید :اگــر امرؤالقیس(یکــی از
شــعرای عــرب) مصرعــی از شــعرش را چهــار بــار تکــرار میکــرد
نــزد تــو چگونــه آدمی بــود؟ هشــام گفت :دــر ایــن صــورت دیوانه
بــود .ملحــد گفــت :پــس چگونــه پیامبــرت را دیوانه نمیشــماری،
درحالیکــه بــا «قــل یــا ایهــا الکافــرون »...آمدــه (کــه دــر آن
آیــه چهــار و پنــج ،تکــرار آیــات دــو و ســه اســت)؟ هشــام گفــت:
«بــرو بعدـ ًا بیــا! مــن االن مشــغولیتی دــارم» .وی ســریع ًا خدمــت
امــام صادــق(ع) رســید و قضیــه را بــرای ایشــان بازگو کــرد .آنگاه
حضــرت فرمــود :مطلــب آنگونــه کــه او (فــرد ملحــد) پنداشــته
نیســت .همانــا مشــرکان نــزد پیامبــر جمــع شــدند و بــه ایشــان
گفتنــد :ای محمــد تــو یــک روز معبــود مــا را پرســتش کــن؛ مــا
هــم دــه روز معبــود تــو را میپرســتیم؛ و تــو یــک مــاه معبــود مــا
را پرســتش کــن؛ مــا هــم یــک ســال معبــود تــو را میپرســتیم؛
پــس خدــای ســبحان فرمــود:
«بگـو ای کافــران ،نــه مــن آنچــه شــما عبادــت میکنیــد ،عبادت
میکنــم (یــک روز) و نــه شــما عبادــت میکنیــد آنچــه مــن
عبادــت میکنــم (دــه روز) و نــه مــن عبادــت میکنــم آنچه شــما
عبادــت میکنید(یــک مــاه) و نــه شــما عبادــت میکنیــد آنچــه
مــن عبادــت میکنــم (یــک ســال) .دیــن شــما بــرای شــما و
دیــن مــن بــرای مــن».
هشــام نیــز ایــن پاســخ را بــرای ملحــد بیــان کــرد .ملحــد گفــت:
ایــن پاســخ را از پیــش خــود نگفتـهای ،بلکــه از گنجینـهای دیگــر
اســتفاده کردـهای .شــبیه ایــن حکایــت دــر تفســیر قمی نیــز نقل
شــده اســت.
ثالثـ ًا اینکه کسـی رؤیایـی را چندین بار ببینـد ،مجوز این نمیشـود
کـه چندین بـار رؤیایش را ،بدون اینکـه فایدهای در تکرار آن باشـد،
بـرای مخاطبان تکـرار ،و وقت آنهـا را تلف کند؛ اما اگـر بپذیریم که
تکـرار داسـتانهای قرآنی مشـتمل بر فوایـد جدیـد و آموزههای نو
اسـت ،این تکـرار مقبول اسـت؛ بدون اینکه محتاج باشـیم قـرآن را
خوابهـای پیامبر تلقـی کنیم.
|| تناقضهــا و تناقضنماهــای قرآنــی موضــوع

دیگــری اســت کــه ســروش را متمایــل بــه فرضیــه
خوابانــگاری وحــی کــرده اســت .وی میگویــد بــه
جــای آنکــه بــا ایــن پیشفــرض کــه آیــات قــرآن
حکایــت از وقایــع خارجــی میکننــد ،بــه دنبــال
جمــع ایــن تناقضــات در عالــم خــارج باشــیم ،بایــد
در خــود ایــن پیشفــرض خدشــه کنیــم .اگــر آیــات
قــرآن حاکــی از وقایــع خارجــی نباشــند و صرفــاً
رؤیاهــای پیامبــر باشــند ،دیگــر هیــچ تناقضــی بــا
هــم نخواهنــد داشــت .وی نمونههــای بســیاری از
ایــن تناقضهــا را ذکــر میکنــد ،در پاســخ بــه ایــن
مســئله چــه مــی تــوان گفــت؟
معصومیــن کــه پیامبــر آنهــا را آگاهتریــن افــراد بــه قــرآن معرفــی
میکنــد ،دــر مواجهــه بــا آیــاتِ بهظاهــر متناقــض و بهطورکلــی
آیاتــی کــه مطابقــت آنهــا بــا عالــم واقــع دشــوار مینمایــد،
چــه راهحلــی را مطــرح میکردنــد؟ آیــا بــا انــکار پیشفــرض
«حکایــت از خــارج» ،صــورت مســئله را پــاک میکردنــد ،یــا
ضمــن پذیــرش ایــن پیشفــرض ،بــا جدــا کردــن حیثیــات و
جوانــب مبهــم آیــات و تصحیــح برداشــتهای غلــط از معنــای
آیــه ،میکوشــیدهاند نشــان دهنــد کــه محتــوای آیــات معقــول،
قابــل جمــع و مطابــق واقــع اســت؟
آنچــه از مراجعــه بــه منابــع حدیثــی بهدســت میآیــد ایــن اســت
کــه آن حضــرات هیـچگاه راه اول را نپیمودهاند و همــواره از راه دوم
مشــکل را حــل کردهانــد .ایــن نشــان میدهــد کــه تلقــی آنــان
از وحــی بــا تلقــی آقــای ســروش متفــاوت اســت .مث ـ ً
ا وقتــی از
امیرالمؤمنیــن پرســیده میشــود کــه چرا دــر آیـهای از قــرآن آمده
اســت کــه دــر روز قیامــت هیچ کــس جــز بــه اذن خدای ســبحان
و بهحــق ســخن نمیگویــد (نبــأ )۳۸ :و دــر آیـهای دیگــر ،ســخن
نادرســت مشــرکان دــر روز قیامــت نقــل شــده اســت که «بــه خدا
قســم مــا مشــرک نبودیــم» (انعــام)۲۳ :؛ ایشــان نمیفرمایــد کــه
دــر خــواب ســخن گفتــن و ســخن نگفتــن جمــع میشــوند؛ بلکه
میفرمایــد روز قیامــت بــه گفتــه خــود قــرآن ،پنجــاه هــزار ســال
اســت و دــارای مواطــن بســیاری اســت و هریــک از آیــات مزبــور
مربــوط بــه یکــی از ایــن مواطــن اســت.
دیدــن و مالقــات خدــا و ندیدنــی بودنــش ،فراموشــی داشــتن و
فراموشــی نداشــتن خدــا ،اخــذ روح توســط مالئکــه و اخذ مســتقیم
روح توســط خدــای متعــال ،ســؤال کردــن پیامبــر از پیامبــران
ســابق کــه از دنیــا رفتهانــد ،آمدــن خدــا و رفتــن پیــش خدــا ،تکیه
بــر عــرش داشــتن خدــای ســبحان و از رگ گردــن نزدیکتــر
بودنــش و مــوارد بســیار دیگــر از موضوعاتیانــد کــه دــر احادیــث
بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت و معصومیــن درصدــد رفــع تناقض
و مطابــق واقــع جلــوه دادــن آنهــا برآمدهانــد.
|| ســروش در دو مدعــای نخســت خــود ،حقیقــت
وحــی را رؤیتــی در رؤیــا پنداشــت .وی در مدعــای
ســومش ،مبتنــی بــر آنچــه دربــاره حقیقــت وحــی
گفــت ،زبــان وحــی را زبانــی رؤیایــی و محتــاج
تعبیــر میانــگارد .بــه عبــارت دیگــر از نظــر وی،
چــون حقیقــت وحــی رؤیایــی اســت ،زبــان آن نیــز
بایــد رؤیایــی و نیازمنــد تعبیــر باشــد .وی بیپــرده
میگویــد زبــان قــرآن در صریحتریــن حالــت
خــود نیــز رمزآلــود و مهآلــود اســت و نیازمنــد
خوابگــزاری .نمیتــوان حقایــق مطرحشــده در
قــرآن را بــه عالــم واقــع نســبت داد .نبایــد آنچــه را
در خــواب واقعــی پنداشــته میشــود ،در بیــداری و
هشــیاری هــم واقعــی شــمرد؛ پاســخ شــما بــه ایــن
مســئله چیســت؟
وی مــی گویــد «مــا هنــگام قرائــت قــرآن ،گویــی فرامــوش
میکنیــم کــه «خوابنامــه»ای را میخوانیــم کــه زبانــش،
ـان خــواب اســت ...خــواب همــواره
ـان بیدــاری نیســت ،بلکــه زبـ ِ
زبـ ِ
و دــر صریحتریــن صورتــش ،بــاز هــم رمزآلــود و ِمهآلــود اســت و
نیازمنــد خوابگــزاری ... .روایتگــری تیزچشــم ،آنهــا را دــر رؤیــا و
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خیــال دیدــه و شــنیده اســت ،آن هــم بــا زبانِــی رمــزی کــه بیگانه
ـان بیدــاری اســت.
بــا زبـ ِ
دــر پاســخ ایــن ســخن بایــد گفــت او ًال تنهــا دلیــل نویســنده
فــوق بــر زبــان رؤیایــی وحــی ،همیــن اســت کــه حقیقــت وحــی
رؤیاگونــه اســت و طبیعــی اســت رؤیــا بایــد بــه زبــان رؤیــا باشــد.
بدیهــی اســت بــا رد مدعــای ایشــان دربــاره حقیقــت وحــی ،دلیلی
بــرای مدعــای اخیــر او (زبــان رؤیایــی وحــی) باقــی نمیمانــد؛
چراکــه بــرای آن دلیــل مســتقلی ارائــه نکردــه اســت.
ثانیـ ًا حتــی بــا پذیــرش پیشفــرض رؤیــا بودــن وحــی ،نیازمندــی
زبــان وحــی بــه تعبیــر ،ســخنی باطــل اســت .ایــن مطلــب را دــر
طــی ســه عنوانــی کــه عــرض خواهــم کــرد ،نشــان میدهــم.
هوشیاری پیامبر در خواب
اول اینکــه آقــای ســروش معتقــد اســت «پیامبــر دــر رؤیــا چهــره
دیگــران را میگیــرد و خــود بــه جــای پیامبــران مینشــیند».
بــرای نمونــه« ،گویــی خــود محمــد اســت کــه بــه صــورت
ابراهیــم بــر خــود ظاهــر میشــود و خواســته خــود را از زبــان او
میگویــد و پاســخ میگیــرد» .اینگونــه حــاالت دــر خــواب رخ
میدهــد و همــراه بــا نوعــی غفلــت و ناهشــیاری از خویشــتن
اســت؛ بهگونهایکــه انســان صورتــی خیالــی را کــه ســاخته خــود
اوســت ،موجودــی واقعــی و خــارج از خــود میپندــارد.
آیــا چنیــن حالتــی بــرای پیامبــر نیــز رخ میدهــد یــا خیــر؟
طبــق احادیــث ،آن حضــرت حتــی دــر حــال خــواب از هوشــیاری
کامــل برخوردــار بودهانــد و بــه فرمودــه امــام رضــا ،خــواب و
بیداریشــان یکــی بودــه اســت .روزی پیامبــر دــر بســتانی خوابیده
بــود کــه ابــوذر بــه حضورشــان آمــد و خواســت ببینــد پیامبــر بیدار
اســت یــا خوابیدــه .پــس شــاخه خشــکی را شکســت .وقتــی پیامبر
صدــای آن را شــنید ،فرمــود« :ای ابــاذر! آیــا نمیدانــی مــن اعمال
شــما را دــر خــواب میبینــم .چنانکــه دــر بیدــاری .چشــمانم
میخوابنــد ولــی قلبــم بــه خــواب نمــیرود».
دــر روایــت دیگــر آمدــه کــه روزی حضــرت خوابیدنــد و بدــون
تجدیــد وضــو بــه نمــاز ایســتادند .وقتــی از ایشــان دــر اینبــاره
پرســیده شــد .فرمودنــد« :مــن ماننــد شــما نیســتم؛ چشــمانم
میخوابــد ،ولــی قلبــم نمیخوابــد».
تفاوت وحی قرآنی و دیگر رؤیاهای نبوی
اگــر بپذیریــم بخشــی از وحــی قرآنــی دــر خواب نازل شــده اســت ،
بایــد میــان خوابهایــی را کــه حــاوی نــزول قــرآن هســتند از
دیگــر خوابهــای پیامبــر تفکیــک کنیــم .وحــی قرآنــی ،چنانچــه
قبـ ً
ا بیــان شــد ،کالم خداســت؛ امــا رؤیاهــای صادقــه کالم خدــا
نیســتند .رؤیــای صادقــه پیامبــر ممکــن اســت نیــاز بــه تعبیــر
داشــته باشــد ،امــا وحــی قرآنــی کــه دــر رؤیا بــر پیامبــر نازل شــود
نیازمنــد تعبیــر نیســت؛ چراکــه کالم خداســت و کالم خدــا نیــاز به
تعبیــر ندــارد ،حتــی اگــر دــر رؤیــا بــه پیامبــر القــا شــود .مطالعــه
زندگــی پیامبــر نشــان میدهــد خــود ایشــان بیــن ایــن دــو نــوع
خــواب تفکیــک قایــل میشــدند و تلقــی یکســانی نســبت بــه
هــر دو نداشــتند.
|| ویژگیهــای هــر یــک از ایــن دو یعنــی رؤیــای
صادقــه و وحــی قرآنــی چیســت؟
 .۱رؤیــای صادقــه پــس از رحلــت پیامبــر بــرای مؤمنــان باقــی
میمانــد و قابــل تجربــه اســت.
 .۲رؤیاهــای صادقــه پیامبــر بــه دســت کاتبــان وحــی بــه نــگارش
درنیامدــه اســت و حضــرت دســتور بــه حفــظ و قرائــت و کتابت آن
ندادهانــد .دــر تاریــخ خوابهــای پرشــماری از پیامبــر نقــل شــده
اســت کــه هیچیــک از آنهــا دــر قــرآن نیامدهانــد.
 .۳حضــرت دــر هنــگام نقــل ایــن رؤیاهــا میفرمــود« :دــر خــواب
چنیــن و چنــان دیدــم» نــه اینکــه «خدــای ســبحان چنیــن
فرمــود».
 .۴دــر صــورت ابهــام ،یــا اصحــاب تعبیــر آن را میپرســیدند و یــا
خــود حضــرت ابتدــا بــه ســاکن ،تعبیــر آن را میفرمــود.

اما ویژگیهای وحی قرآنی این است که:
 .۱با رحلت پیامبر پرونده این نوع وحی بسته شده است.
 .۲حضــرت آن را بــه ک ّتــاب وحــی عرضــه میکردنــد تــا نگاشــته
شــود و مردــم را تشــویق بــه حفــظ ،قرائــت ،کتابــت ،یادگیــری و
تعلیــم آن بــه دیگــران میکردنــد؛ دســت زدــن بیوضــو بــه
نوشــته آن را منــع میکردنــد و قــاری آن را مســتحق ثــواب
میشــمردند.
 .۳حضــرت هنــگام نقــل آنهــا میفرمــود« :خدــای ســبحان
چنیــن فرمــود» یــا «خدــای ســبحان چنیــن نــازل کــرد» یــا «بــر
مــن چنیــن نــازل شــد»؛ نــه اینکــه «دــر خــواب چنیــن دیدــم».
 .۴اصحــاب از تعبیــر آن نمیپرســیدند ،بلکــه از خــود آیــه ،معنــای
آن و تفســیرش میپرســیدند .خــود حضــرت نیــز تعبیــر آن را بیــان
نمیکردنــد ،بلکــه دــر توضیــح آن ،تعبیراتــی از این دســت بــه کار
میبردنــد« :معنــای آیــه چنیــن اســت» یــا «منظــور ایــن اســت»
یــا «گفتــه خدــا چنیــن اســت» یــا «تفســیر آن چنیــن اســت».
از مجمــوع ایــن شــواهد برمیآیــد کــه خــود حضــرت بیــن
مشــاهدات رؤیــای صادقـهاش و وحــی و کالم خدــای ســبحان که
بــر او نــازل میشــد تمایــز قایــل بــود .دــر اولــی گاه تعبیــر را الزم
میدانســت؛ امــا دومــی ســخن خداســت و طبــق قواعــد زبانــی،
دــر نبــود قرینــه خاصــی ،بــه همــان معنــای ظاهــریاش حمــل
میشــود و دــر صــورت ابهــام ،نیــاز بــه توضیــح و تفســیر دــارد نــه
تعبیــر و خوابگــزاری.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه دــر قــرآن ،خــواب محتــاج تعبیــر
دانســته شــده اســت؛ اما خــود قــرآن خــواب محتــاج تعبیر نیســت.
مثـ ً
ا خــواب عزیــز مصــر کــه دــر قــرآن نقل شــده ،نیــاز بــه تعبیر
دــارد؛ لکــن آیــه قــرآن کــه میگویــد« :و گفــت پادشــاه ،مــن دــر
خــواب هفــت گاو فربــه میبینــم( »...یوســف )۴۳ :نیــاز بــه تعبیــر
ندــارد؛ چــون آن پادشــاه واقعـ ًا ایــن جملــه را گفته اســت .دــر قرآن
خــواب بهمنزلــه خــواب نقــل شــده اســت و بیدــاری بــه شــکل
بیدــاری؛ یعنــی هــر واقعیتــی بــه همــان صــورت کــه هســت بیان
شــده اســت.
|| زبــان وحــی از منظــر وحــی ،دریافتکننــده آن و
مفســر آن چگونــه قابــل تبییــن اســت؟
دکتــر ســروش دــر مدعــای ســوم خــود وحــی را نیازمنــد تعبیــر
دانســت .معضلــی کــه ایــن فرضیــه بــا آن روبهروســت،
ناســازگاری بــا آیــات و روایاتــی اســت کــه زبــان وحــی را تشــریح
میکننــد .وی درصدــد رفــع ایــن ناســازگاری برآمدــه اســت ،چون
معتقــد اســت هــر الگویــی کــه دــر بــاب زبــان وحــی مطرح شــود،
«بایــد ســازگاری درونــی و فراگیــری»اش نشــان دادــه شــود .او
مدعــی اســت« :نظریــه رؤیــای رســوالنه بــا هیــچ ظاهــر قرآنیای
معارضــه ندــارد» .وی میگویــد ،فرضیـهاش منافاتــی بــا واضــح و
آشــکار بودــن زبــان قــرآن ندــارد؛ چراکــه آیــات قــرآن بهروشــنی
مشــاهدات پیامبــر دــر رؤیــا را نشــان میدهنــد.
دــر پاســخ میتــوان گفــت ایــن بیــان ،شــاید «زبــان عربــی
واضــح» (نحــل۱۰۳ :؛ شــعراء۱۹۵ :؛ یوســف۲ :؛ رعــد۳۷ :؛ طــه:
۱۱۳؛ زمــر۲۸ :؛ فصلــت۳ :؛ شــورا۷ :؛ زخــرف۳ :؛ احقــاف)۱۲ :
بودــن قــرآن را توجیــه کنــد؛ امــا بــا دیگــر آیاتــی کــه زبــان وحــی
را توضیــح میدهنــد ،ناســازگار اســت .توضیــح آنکــه ،طبــق ایــن
فرضیــه ،آنچــه مقصــود از طــرح ایــن رؤیاهاســت ،ظاهــر آشــکار
آنهــا نیســت ،بلکــه غــرض و هدــف ،رســاندن مخاطبــان بــه تعبیر
ایــن خوابهاســت؛ یعنــی میتــوان گفــت ایــن کتــاب مقصــود و
منظــورش را بــه نحــو آشــکار و واضــح بیــان نکردــه اســت .چنین
نگاهــی بــه زبــان وحــی ،بــا تعبیــرات زیــر ســازگار نیســت:
اول؛ توصیــف قــرآن بــه «هدایتگــری مســلمین» (نحــل)۸۹ :؛
«واضحکنندگــی» (نــور ۳۴:و ۴۶؛ طــاق)۱۱:؛ «آشــکار بودــن
نشــانهها» (بقــره۹۹:؛ یونــس۱۵:؛ مریــم۷۳:؛ حــج۱۶ :و۷۲؛
ســبأ۴۳:؛ جاثیــه۲۵:؛ احقــاف۷:؛ مجادلــه)۵:؛ «روشــنی کتــاب
(نــه زبــان کتــاب)» (یوســف۱:؛ شــعراء۲:؛ قصــص۲:؛ زخــرف۲:؛
دخــان)۲:؛ «خارجکنندگــی از تاریکیهــا بــه نــور» (حدیــد)۹:؛
دــوم؛ مأموریــت داشــتن پیامبــر بــه «پیامرســانی روشــن»
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(مائدــه۹۲:؛ نحــل۳۵:و۸۲؛ نــور۵۴:؛ عنکبــوت۱۸:؛ یــس۱۷:؛
تغابــن)۱۲:؛ بهویــژه وقتــی ببینیــم نــه ضابطــه واضحــی بــرای
ایــن خوابگــزاری دــر دســت مســلمانان بودــه اســت و نــه
پیامبــر و پیشــوایان پــس از ایشــان فراینــد مشــخصی بــرای ایــن
خوابگــزاری مطــرح کردهانــد؛
ســوم؛ لــزوم رجــوع بــه قــرآن ،حــال کردــن حــال آن ،حــرام
کردــن حــرام آن ،عمــل بــه واجبــات و احــکام آن و عمــل بــه
محکمــات قــرآن.
چهــارم؛ اینکــه قــرآن ،نــوری اســت بــرای کســی کــه
از آن روشــنایی بخواهــد؛ تاریکیهــا جــز بــه آن از بیــن
نمیرود(نهجالبالغــه۱۴۱۴ ،ق ،ص )۶۱؛ راه راســت و هدایتگــر
کســی اســت کــه از آن پیــروی کنــد؛ هدایتگــری اســت کــه گمراه
نکنــد (نهجالبالغــه۱۴۱۴ ،ق ،ص)۲۵۲؛ مشــتمل بــر ســخنانی
اســت کــه عالــم و جاهــل آن را میفهمنــد.
البتــه تأکیــد بــر قابــل فهــم بودــن ســطحی از معــارف حقیقــی
قــرآن بــرای عمــوم مخاطبــان ،منافاتــی بــا اشــتمال ایــن کتــاب
بــر معانــی متعالـیای کــه تنها دــر دســترس خــواص اســت ،ندارد
و لــذا دــر تفاســیر اهلبیــت هــم معنــای ظاهــری و هــم معنــای
باطنــی مطــرح شــده اســت.
جنــاب ســروش مصادیــق بســیاری از آیــات قــرآن را برمیشــمرد
کــه دــارای عناصــر رؤیاییانــد و ناظــر بــه عناصــر مأنــوس نــزد
مــا نیســتند .بــرای مثــال بــه نظــر وی ،گرفتــن خورشــید ،قــرآن
شــنیدن جنیــان و شــهابهای طــارد شــیاطین دــر رؤیــا دیدــه
شــدهاند و نبایــد گمــان شــود اینهــا واقع ـ ًا دــر عالــم بیدــاری رخ
میدهنــد؛ لکــن رجــوع بــه شــأن نــزول ایــن آیــات و توضیحــات
خــود پیامبــر دربــاره آنهــا ،خــاف ایــن مدعــا را ثابــت میکنــد
جنــاب ســروش مصادیــق بســیاری از آیــات قــرآن را برمیشــمرد
کــه دــارای عناصــر رؤیاییانــد و ناظــر بــه عناصــر مأنــوس نــزد
مــا نیســتند .بــرای مثــال بــه نظــر وی ،گرفتــن خورشــید ،قــرآن
شــنیدن جنیــان و شــهابهای طــارد شــیاطین دــر رؤیــا دیدــه
شــدهاند و نبایــد گمــان شــود اینهــا واقع ـ ًا دــر عالــم بیدــاری رخ
میدهنــد؛ لکــن رجــوع بــه شــأن نــزول ایــن آیــات و توضیحــات
خــود پیامبــر دربــاره آنهــا ،خــاف ایــن مدعــا را ثابــت میکنــد.
بــه همیــن منــوال ،رجــوع به شــأن نــزول ،ســبب نــزول و تفاســیر
پیامبــر و اهلبیــت ایشــان دــر دیگــر آیــات قــرآن ،نشــانگر ایــن
اســت کــه عناصــر و حقایــق مطرحشــده دــر آیــات ،واقعــی و ناظر
بــه عناصــر عالــم بیداریانــد.
|| 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 نیازمنــد تعبیــر .وی بــرای اثبــات رؤیت
و مشــاهده بودــن قــرآن ،بــه آیاتــی تمســک میکنــد کــه
زبــان گزارشــگر و توصیفــی دارنــد .لــذا بــا مراجعــه بــه خــود
قــرآن و ســخنان پیامبــر و اهلبیــت ایشــان مشــخص مــی
شــود کــه توصیفگــر دــر ایــن آیــات ،خدــای ســبحان اســت نــه
خــود پیامبــر.
ســروش بــرای اثبــات رؤیــا بودــن وحــی ،دــر کنــار جسـتوجوی
نشــانههای متنــی و ســاختاری قــرآن ،بــه یــک حدیــث و برخــی
نقلیــات تاریخــی تکیــه میکنــد .نشــانههای متنــی وی ،عبارتنــد
از پریشــانی آیــات قــرآن ،تکرارهــا و تناقضــات قرآنــی در بخشــی،
عــاوه بــر نقــد شــواهد درونمتنــی و برونمتنــی دکتــر ســروش
بــرای اثبــات رؤیــا بودــن وحــی ،شــواهد دــال بر رؤیــا نبودــن تمام
یــا غالــب وحــی قرآنــی را مطــرح ســاختیم.
دــر بخــش دیگــر ،مدعــای ســوم ایشــان را بررســی کردیــم؛
یعنــی نیــاز بــه خوابگــزاری بــرای فهــم مقصــود قــرآن .وی
بــرای ایــن مدعایــش ،غیــر از رؤیــا بودــن وحــی دلیــل مســتقلی
نیاوردــه اســت .دــر ایــن بخــش بــا رجــوع بــه احادیــث و شــواهد
تاریخــی ،نشــان دادیــم کــه حتــی اگــر وحــی قرآنــی در خــواب بر
پیامبــر نــازل شــده باشــد ،زبــان خــواب ندــارد و نیازمنــد تعبیــر و
خوابگــزاری نیســت.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نقش فلسفه در تمدن سازی /موثرترین راه مقابله با دسیسه های غرب
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.
طبیعت ًا وقتی فلسفه مورد حمایت دولتها قرار گیرد
تأثیرات زیادی نیز بر جامعه و خط مشی آن خواهد
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
داوری ،رئیس مؤسسه شیعه شناسی و استاد حوزه و
دانشگاه که دارای دکترای تخصصی فلسفه اجتماع
مسلمین از دانشگاه منچستر انگلستان است ،به بررسی
نقش فلسفه در تمدن سازی پرداختیم که اکنون متن آن
پیش روی شماست؛
|| اســتاد حجــت االســام یــداهلل یــزدان پناه ،اســتاد
فلســفه و عرفــان اســامی معتقــد اســت و مــی گوید:
«بــهنظــر مــن فارابــی بــا همــان مقــداری کــه کار
کــرده ،همیــن االن میتوانــد پایهگــذار تمــدن
اســامی باشــد .دغدغــه تمدنــی فارابــی زیــاد بــود
و کار تمدنــی زیــادی کــرد ».اندیشــه هــای تمــدن
ســاز فارابــی تــا چــه حــد بــوده اســت ،آیــا فارابــی
بزرگتریــن تأثیــر را در جهــت تمــدن ســازی بــرای
مــا خواهــد داشــت یــا در ایــن جهــت دانشــمندان
بزرگتــری داریــم؟
ابونصــر فارابــی دــر کتــب متعدــد خــود دربــاره علــم مدنــی ،از دــو
سیاســت و یــا سیاســات فاضلــه و جاهلــه بحــث کردــه اســت.
سیاســت فاضلــه بــه مجموعــه تدبیرهــا و دســتوالعملهای عــام و
کلـیای اطــاق مــی شــود کــه رئیــس اول مدینــه فاضلــه بــرای
محقــق ســاختن و راســخ گردانیدــن آراء ،عقایــد ،عادــات ،ســنن،
رویههــا و ســجایای فاضلــه دــر ذهــن و ذاکــره اهالــی مدینــه بایــد
اتخــاذ کنــد .فارابــی ایــن سیاس ـتها را بــه طــور کلــی و اجمالــی
نــام بردــه و بــه طــور جزئــی و تفصیلــی شــرح ندادــه اســت .ایــن
سیاس ـتها عمدتــا تعلیمــی و آموزشــی انــد و از طریــق تشــویق
و ترغیــب و توبیــخ و تنبیــه ترویــج و تحکیــم مــی شــوند ،ولــی
بــه هــر تقدیــر ،بــه نظــر اینجانــب بــرای جامعــه امــروز مــا ،بهــره
گیــری از روش و شــیوه علمــی  -اســتقرائی ابوریحــان بیرونــی دــر
ایجــاد توســعه اقتصادــی و اجتماعــی و سیاســی و ارتقــاء ســطح
مدنیــت جامعــه اســامی ،از روش و شــیوه های فلســفی -قیاســی
فارابــی بــه مراتــب کارآمدتــر و ســازنده تــر اســت ،زیــرا تمدــن و
یــا فرهنــگ مادــی بــا رونــق علــوم و فنــون طبیعــی ،ریاضــی،
و هنــری ســر و کار دــارد کــه روش هــای تجربــی و آزمایشــی را
طلــب مــی کنــد نــه راههــا و روشــهای عقلــی محــض.
|| آقــای یــزدان پنــاه در ادامــه ســخنان خــود مــی
گوینــد :برخــی متوجــه نیســتند ،اگــر تقســیمبندی

علــوم خــوب انجــام شــود و نــگاه درجهبنــدی بــه
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 تقســیمبندی علــوم خــوب انجــام
شــود و نــگاه درجهبنــدی بــه علــوم خــوب انجــام
شــود ،تمــدن از دلــش بیــرون خواهــد آمــد؟!
دســته بندــی و طبقــه بندــی علــوم بحثــی کامــا نظــری و
انتزاعــی اســت و ربــط وثیقــی با عالــم واقــع و تحــوالت آن ندــارد.
ممکــن اســت قــوم و قبیلــه ای دــر عرصــه هــای مختلــف زندگی
مدنــی و بــه کارگیــری تجربــی فنــون عمــران و آبادانــی جامعــه
خــود بســیار پیشــرفته باشــد ،ولــی دــر فلســفه علــم و دســته بندی
علــوم ،دیدــگاه نظــری مســتقلی نداشــته باشــد .از این رو هیــچ گاه
از صــرف دســته بندــی کردــن و طبقــه بندــی کردــن و تقســیم
بندــی کردــن علــوم و فنــون و دانشــها ،تمدنــی زائیدــه نمی شــود
و مدنیتــی شــکل نمــی گیــرد .بلــی! بــا ایــن کار توســعه علمــی و
ارتقــاء علمــی پدیــد مــی آیــد ،ولــی پیوندــی ضــروری بیــن دســته
بندــی کردــن علــوم و توســعه فرهنــگ مادــی کــه از آن بــه تمدن
تعبیــر مــی شــود ،وجــود ندــارد.
تمدــن هــا بــا توســعه و رونــق نظامهــای آموزشــی و پژوهشــی،
مدــارس ،دانشــگاها ،پژوهشــگاه هــا ،و بهبــود اوضــاع بهداشــت
و درمــان ،توســعه معمــاری و ســاخت و ســاز ابنیــه و امکنــه،
اصــاح وضعیــت راههــای مواصالتــی و وســایل حمــل و نقــل
زمینــی و هوائــی و دریایــی ،ارتقــاء وضعیــت 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
هیــچ مالزمتــی بــا ارتقــاء و بهبــود مدنیــت جامعــه ندــارد.
اگرچــه داشــتن دســته بندــی منطقــی و مســتدل از علــوم و فنــون
امــری شایســته و بایســته اســت ،ولــی ایــن امــر هیــچ مالزمتــی با
ارتقــاء و بهبــود مدنیــت جامعــه ندارد*.آقــای یزدــان پنــاه معتقــد
اســت« ،یکــی از کارکردهــای فلســفه ،دــر تمدنســازی اســت.
تمدــن حاصــل تمــام پشــت صحنههــای انســانی اســت کــه
بــه شــکل محصــول انســانی دــر تمــام ســطوح و زمینههــا پیادــه

میشــود .یکــی از پشــتوانههای اصلــی و حســاس تمدــن ،فلســفه
و اندیش ـهها اســت .اندیش ـهها بــه تمدــن تبدیــل میشــوند .ایــن
کارکــرد هــم خیلــی جدــی اســت و دــر ادامــه مســئله معنییابــی
مطــرح میشــود .معنییابــی خــود را دــر تمــام ســاحتها و
تعاملهــا نشــان میدهــد ،بهصــورت تمدنســازی هــم نشــان
میدهــد ».نظــر شــما دــر ایــن ارتبــاط چیســت؟
هــر یــک از دانــش هــای فلســفی و علمــی ،مولــد تمدن متناســب
بــا خــود دــر تاریــخ بودــه انــد .تمدــن یونانــی اساســا تمدنــی
عقلــی (عقــل انتزاعــی) و تمدــن غــرب حاضــر اصالتــا تمدنــی
تجربــی (عقــل حســی /تجربــی) تلقــی شــده انــد .معلــم شــهید
مــا ،مرتضــی مطهــری دــر نقــد مراحــل س ـهگانه هــوش بشــری
بنیانگــذار جامعــه شناســی نویــن ،اگوســت کنــت ،بــه تمدــن
اســامی بــه عنــوان تمدنــی جامــع دانشهــای االهیاتــی و دینــی
و دانشهــای فلســفی و عقلــی ،و دانشهــای علمــی تجربــی
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 مدنیــت مــا را مــی توانــد
تکامــل بخشــد نــه همــه عرصــه هــای آن را؛ زیــرا بخــش عمدــه
تمدــن هــا مربــوط بــه حیــات مادــی و طبیعــی ماســت کــه بایــد
بــا آمــار و ارقــام و آزمــون و خطــا و تجربــه ســامان یابــد .از ایــن
رو ،ایــن کالم کــه تمدنهــا حاصــل اندیشــه ورزی انســان اســت،
کالمــی درســت و مطابــق واقــع اســت.
ولــی ســؤال ایــن اســت کــه کدــام اندیشــه و کدــام تمدــن؟! دــر
طــرح هــای توســعه ای که بــرای اصــاح و بهبــود اوضــاع زندگی
روزانــه عامــه مردم دــر عرصه هــای آمــوزش و پــرورش ،اقتصاد و
کســب و کار ،سیاســت و حکمرانــی و مدیریــت جامعــه ،قضــاوت و
فصــل خصومــت و اجــرای حدــود ،همســرگزینی ،ازدــواج و طالق،
آئینهــا و مراســم دینــی ،امــور دفاعــی و نظامــی ،امــور فراغتــی و
تفریحــی و امثــال آن ،نیــاز بــه اندیشــه کمــی ،آزمایشــی و تجربــی
اســت و اندیشــه عقلی و فلســفی صــرف ،کارآیــی و کارآمدــی الزم
و بایســته را ندــارد ،البتــه ایــن نظــر ،بدــان معنــا نیســت کــه مــا
بــه معرفــت و دانــش فلســفی و عقلــی نیــاز نداریــم بلکــه بدیــن
معناســت کــه حــد ،محدودــه و میــزان کارایــی هــر یــک از
دانشــهای عقلــی و حســی را بــه خوبــی بشناســیم و دــر آن مبالغه
نکنیــم.
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دــر همیــن راســتا ،معنادــاری و یــا معنایابــی زندگــی نیــز امــری
فلســفی اســت کــه دــر محدودــه مباحثــات متکلمــان و فالســفه
قــرار داشــته و دــر زمــره مباحــث بنیادیــن جــای دادــه مــی شــود.
دــر مجمــوع بــه نظــر مــی رســد شــرح دیدــگاه معلــم شــهید دــر
زمینــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد تمدــن اســامی و پرهیــز از
یکســویهنگری ،چــه دــر قلمــرو علــوم شــرعی و یــا علــوم عقلــی
فلســفی و یــا علــوم عقلــی تجربــی بــرای جامعــه امــروز مــا
مناســب تــر و ســازنده تــر بــه نظــر مــی رســد و قابــل توصیــه
اســت.
|| آیــا نــگاه اجتماعــی اندیشــمندان مســلمان در
تمــدن ســازی کارایــی و کارآمــدی دارد؟
بلــی ،از هــر یــک از متفکــران اجتماعــی مســلمان بــه صــورت
فردــی و نیــز بــه صــورت جمعــی مــی تــوان نکتــه ای را آموخــت
و ایدــهای را فراگرفــت .از ابونصــر فارابــی میتــوان اهمیــت آراء،
عقایــد ،اعمــال و افعــال (فرهنــگ) اهالــی یــک جامعــه دــر تمییــز
فاضلــه و یــا جاهلــه بودــن آنهــا را یــاد گرفــت .طبــق نظــر او،
هنگامــی جامعــه مــا ،اســامی تلقــی مــی شــود کــه آمــوزه هــا و
آدــاب فاضله مســلمانی به درســتی دــر میــان قاطبه اهالــی جامعه
مــا رواج داشــته باشــد و ممارســت شــود.
از ابــن خلدــون مــی تــوان آموخــت که همــه جوامــع سیاســی ،اعم
از اســامی و غیــر اســامی ،بال اســتثنی دــارای عمر محدــود بوده
و روزی از بیــن مــی رونــد ،پــس باید بکوشــند کــه بهتریــن کارآیی
را دــر اجــل محدــود خــود ارائــه دهنــد .از شــریعتی میآموزیــم کــه
امتــی نمونه دــر کنار امامی اســوه دــر مســیر تکاملی تاریخ باشــیم.
از قیامکنندــگان بــه خیــر و صــاح باشــیم و نــه از فروخفتــگان
دــر خودخواهیهــای فردگرایانــه .از عالمــه طباطبایــی و مطهری
مــی آموزیــم کــه از واقعیــت اجبارکنندــه جامعــه غفلــت نکنیــم و
بــرای بهبــود و ارتقــاء شــرایط اجتماعــی بکوشــیم و از مرحــوم امام
خمینی(قدــس اهلل نفســه الزکیــه) میآموزیــم کــه موهبــت قدــرت
و ثــروت و منزلتــی کــه خداونــد دــر ســایه رهبــری فقیهــی عادــل
و تالشــهای امتــی خدادوســت و پیامبــر دوســت و ائمــه دوســت
بــه مــا مســلمانان هدیــه داده ،بــا حماقــت و ســفاهت و بالهــت از
دســت ندهیــم و همچنــان پاســدار آن نعمــات باشــیم.
از همــه متفکــران اجتماعــی مســلمان مــی آموزیــم کــه مــا
اجتماعــی آفریدــه شــده ایــم و بایــد زندگــی تعاونــی را پیشــه خود
ســازیم و خدمــت بــه خلــق خدــا را ســرلوحه اعمــال خــود قــرار
دهیــم .از آنهــا همچنیــن مــی آموزیــم کــه بــرای مــا اصالــت از آن
فرهنــگ اســت نــه اقتصــاد .اصالــت و تقدــم از آن فکر و اندیشــه و
اخــاق و وجدــان  انســانی ماســت کــه مــا را رو بــه جلــو میبــرد
و کمــال میبخشــد .از همــه آنهــا همچنیــن مــی آموزیــم کــه
همــه مواهــب مادــی و معنــوی امتهــا ،اعــم از مومن و مشــرک ،در
ســایه تــاش و مجاهدــت و اســتقامت مردــم آن ملتهــا به دســت
آمدــه اســت و نــه بــا مفتخــواری و وقــت گذرانــی و خیالبافــی.
همــه متفکــران اجتماعــی مســلمان بــه خصــوص معاصــران مــا،
دغدغــه عقــب ماندگــی جوامــع اســامی را مطــرح کردــه و نقــش
ســعی و تــاش و وجدــان و انضبــاط کاری دــر رفــع آن عارضــه را
برجســته ســاخته انــد .هــر قومــی دــر گــرو عمــل خویش اســت و
بــا عمــل خــود یــا ارتقــاء مــی یابــد یــا انحطــاط .خــواه مومــن،
خــواه مشــرک.
همــه متفکــران اجتماعــی مســلمان بــه خصــوص معاصــران مــا،
دغدغــه عقــب ماندگــی جوامــع اســامی را مطــرح کردــه و نقــش
ســعی و تــاش 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،
خــواه مشــرک*.با توجــه بــه رقابــت تمدنــی اســام و غــرب،
تمدــن نویــن اســامی بــا چــه وضعیتــی روبــرو مــی شــود؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال چندــان ســاده نیســت ،زیــرا فشــارها و
مشــکالتی کــه کشــورهای غربــی بــرای جوامــع اســامی ایجــاد
مــی کننــد چــه بســا زمینــه ایجــاد یــک گونــه ویــژه از تمدــن را
کــه بــه لحــاظ ماهیتــی بــا آن مغایــر و یــا مضــاد اســت بســیار

ســخت و ناممکــن ســازد .دــر حــال حاضــر جوامــع اســامی را می
تــوان دــر ســه گــروه دســته بندــی کــرد :دســته اول ،کشــورهایی
نظیــر مالــزی ،اندونــزی و ترکیــه هســتند کــه بــه طــور نســبی
از شــاخصههای توســعه یافتگــی بهتــری نســبت بــه ســایرین
برخوردارنــد .دســته دــوم ،کشــورهای حاشــیه جنوب خلیــج فارس
هســتند کــه تنهاثــروت انبوهــی دارنــد ولــی از عقــل فنــی و
تجربــی مطلقــا بیبهــره انــد .نــه تنهــا تکنولــوژی ندارنــد ،بلکــه
حتــی مدیریــت منابــع نفتــی و گازی و ســرمایه گذاریهــای آنهــا
هــم دــر ســطح کالن با غربی هاســت و دســته ســوم ،کشــورهایی
نظیــر پاکســتان و مصــر و مراکــش انــد کــه روزمرگــی مــی کنند و
وزنــی علمــی و فکــری دــر حــوزه راهبــری و الگودهی برای ســایر
جوامــع اســامی ندارنــد.
امــا دــر مــورد کشــورهای دســته اول دــو نکتــه قابــل توجه اســت:
یکــی ایــن اســت کــه تکنولــوژی آنهــا کامــا وابســته بــه غــرب
اســت و در ســطح پائیــن تــری از تکنولوژی غربــی قرار دــارد و دوم
اینکــه بــه لحــاظ فرهنگــی تقریبــا کپــی گرفتــه از مغــرب زمیــن
اســت .آن قدــر فشــار غــرب بــر آنهــا ســنگین اســت کــه هــر از
چنــد گاه یــک ظاهــر از ظواهــر اســامی از بیــن رفتــه و جــای
خــود را بــه یــک ظاهــر غربــی مــی دهــد .رواج مدــارس مختلــط
دختــر و پســر ،بیحجابــی مردــان و زنــان ،شــرابخانهها،
فاحشـهخانهها ،همجنســگراها ،و دــه هــا مــورد از ایــن قبیــل ،این
کشــورهای ســکوالر اســامی را دــر وضعیتــی قــرار دادــه کــه بــه
قــول جامعــه شــناس معــروف معاصــر ،آنتونــی گیدنــز ،از هرگونــه
نمودهــا و نمادهــای دیندــاری اســامی ،تهــی و خالــی شــده اند و
از اســام تنهــا بــه اســم آن دلخوشــند!
از ایــن رو ،پاســخ بــه ســؤال فــوق چندــان ســاده و روشــن بــه نظر
نمیرســد ،ولــی آنچــه کــه مســلم اســت ،ایــن اســت کــه اگــر
جوانــان کشــورهای اســامی 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 دســتیابی بــه علم
و تکنولــوژی مدــرن داشــته باشــند ،مطمئنــا نصــرت الهــی بــه
آنــان خواهــد رســید و اهدــاف آنــان محقــق خواهــد شــد« .لیــس
لالنســان اال مــا ســعی» .اگــر جمــع جوانــان مســلمان امــری را
بخواهــد و بــرای تحقــق آن جانفشــانی کنــد بدــون تردیــد بدــان
دســت خواهــد یافــت و هیــچ رادــع و مانعــی آنهــا را بــاز نخواهــد
داشــت .همــه تالشــها و توصیــه هــای امــام امــت ،مرحــوم امــام
خمینــی(ره) هــم ایــن بــود کــه جوانــان مســلمان را بــه خودآگاهی
و بصیــرت و بیداری رســانده و عــزم و ارادــه ای قاطع دــر آنها برای
رســیدن بــه خودکفایــی و خودبســندگی و غنــا و پیشــرفت پدیــد
آورد.
|| تمــدن نویــن اســامی چگونــه مــی توانــد بــا
بحرانهــای ناشــی از تمــدن غربــی مقابلــه کنــد.
بــه نظــر شــما راهکارهــای عبــور از ایــن بحرانهــا
چیســت؟
بــه نظــر اینجانــب دــر حــال حاضــر موثرتریــن راه ممکــن بــرای
مقابلــه با دسیســه هــا و حیلــه هــای دولتهای غربــی ،ســوادآموزی
و علــم آمــوزی فرزندــان ماســت .اگــر مــا بتوانیــم نســلی متدیــن
بــه آمــوزه هــای اســامی و دــر عیــن حــال باســواد و عالم بــه علم
و فنــاوری روز پــرورش دهیــم ،گام مهمــی در دســتیابی به مدنیت
مســتقل اســامی برداشــته ایــم .همــه چیــز بــا تحصیــل و علــم
آمــوزی و ارادــه یادگیــری شــروع مــی شــود .بیســواد و جاهــل
حتــی اگــر ارادــه زندگــی پیشــرفته را هم داشــته باشــد ،به اشــتباه
مــی افتــد و همچــون حمــار طاحونــه دــور خــود مــی چرخــد.
اســاس قــرب بــه خداونــد و مظهــر خالقیــت خداونــد شــدن ،عالم
شــدن و مــا شــدن اســت .اگــر بــه فرزندان خــود علــم دوســتی را
یــاد دهیــم و زمینــه هــای علــم آمــوزی را بــرای آنــان بــه طــور
شایســته فراهــم آوریــم ،گام درســت اول دــر راه ترقــی را برداشــته
ایــم .بلــی ،بدیــن ترتیــب ،مــی آموزیــم ،مــی آفرینیــم ،مــی
آزمائیــم ،تصحیــح مــی کنیــم ،و بــه جلو مــی رویــم .علم دوســتی
و علــم جویــی البتــه گام اول اســت ،ولــی مقابلــه بــا حیلــه هــا و
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ترفندهــای رقیبــان و معاندــان ،طبعــا آگاهــی و بصیــرت و تعهــد
و عصبیــت (دــر معنــای مثبــت آن) مــی خواهــد کــه بایــد توســط
معلمــان ،مصلحــان و مربیــان بــه مــا آمــوزش دادــه شــود و موجد
همتــی واال دــر مــا گردــد تا دــر رفــع نقائص ســرزمین خود کوشــا
شــویم .ناگفتــه پیداســت کــه دــر ایــن راســتا ،وظیفــه حاکمــان و
زمامدــاران دــر ایجــاد محیــط امــن و آســوده فکــری ،آموزشــی و
پژوهشــی امــری بســیار خطیــر محســوب شــده و غفلــت از ایــن
امــر چــه بســا خســارتهای غیرقابــل جبرانــی را پدیــد مــی آورد.
|| وابســتگی ملتهــای مســتضعف بــه ابرقــدرت هــا
تــا چــه انــدازه مــی توانــد مانعــی در تحقــق تمــدن
نویــن اســامی باشــد؟ ضــرورت تقویــت روحیــه
خودبــاوری ملــت هــای مســلمانان در برابــر تمــدن
غربــی و نتیجــه آن در شــکل گیــری تمــدن نویــن
اســامی تــا چــه حــد هســت؟
ایــن مســئله همــواره بــرای متفکــران مســلمان از قدیــم و ندیــم
مطــرح بودــه کــه امــت اســامی ممکــن اســت بــه ســوی
امتهــای غیــر مســلمان رو کردــه و جــذب آدــاب و عادــات آنــان
شــود .فارابــی ،وظیفــه اول رئیــس مدینــه فاضلــه را جلوگیــری از
گســترش آراء و آدــاب جاهلــی دــر مدینــه فاضلــه و ســپس تبدیــل
آن بــه مدینــه جاهلــه دانســته اســت .ابــن خلدــون بــا اشــعار بــه
اینکــه قــوم مغلــوب همــواره شــیفته زبــان و فرهنــگ قــوم غالــب
اســت تــاش کردــه تــا نقــش تقدمــی غلبــه سیاســی بــر غلبــه
فرهنگــی را برجســته ســازد .امــروزه وابســتگی قشــرهای مختلــف
امــت اســامی بــه بــاد بیگانــه بــه بهانــه کســب و کار و تحصیل
و آزادیهــای سیاســی و مدنــی و غیــره ،عمدــه تریــن معضــات
جوامــع اســامی را تشــکیل مــی دهــد .راه حــل ابتدائــی ایــن
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 قبیــل
سیاســتمداران محبــوب ،نظامیــان مقبول ،دانشــمندان مــورد اقبال
جامعــه ،هنرمندــان محبــوب ،ورزشــکاران شــاخص ،شــاعران و
ادیبــان مردمی ،فقیهــان و خطیبــان محبــوب ،عــوارض و مضرات
ناشــی از وابســتگی بــه بیگانــه و از خــود بیگانگی 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 قبیــل سیاســتمداران محبــوب،
نظامیــان مقبــول ،دانشــمندان مــورد اقبــال جامعــه ،هنرمندــان
محبــوب ،ورزشــکاران شــاخص ،شــاعران و ادیبــان مردمــی،
فقیهــان و خطیبــان محبــوب ،عــوارض و مضــرات ناشــی از
وابســتگی بــه بیگانــه و از خــود بیگانگــی فرهنگــی را بــرای مردم
شــرح دادــه و از نفــوذ اجتماعــی آنــان دــر جهــت رفع ایــن معضل
فرهنگــی و اجتماعــی بهــره جویــد.
بــه هــر تقدیــر ،ســنخ معضــات فرهنگــی از قبیــل ضعــف
خودبــاوری و بیگانــه پرســتی بــه گونــه ای اســت کــه رفــع و چاره
جویــی آنهــا از بحرانهــای سیاســی مشــکل تــر و زمانبرتــر 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
چــاره جویــی بــرای ایــن قبیــل بیماریهــای روح جمعــی جامعــه،
عــاوه 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
اســامی دسترســی پیــدا کــرد؟ نظــر شــما در ایــن
ارتبــاط چیســت؟
گســترش مدنیــت ،عمــران و آبادانــی مالزمــه ای با حضــور خلیفه
الهــی و یــا امامــی منصــوب از جانــب خداونــد ندــارد .انســانها بــا
بهــره گیــری از تجــارب تاریخــی گذشــتگان و امــت هــای دیگــر
هــم مــی توانند بــه ترقــی و توســعه زندگــی مدنــی خــود بپردازند.
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تمدنهایــی کــه دــر کتــب تاریخی شــرح داده شــده اند نیــز همگی
ایــن چنیــن بوده انــد .حتــی در تمدــن اســامی مــا ،امامان شــیعه
نقــش ظاهــری محسوســی دــر مدیریــت آبادانــی هــای صــورت
گرفتــه نداشــته انــد .بلــی ،نقــش ارشــادی آنــان دــر بســط علــوم
و فنــون و رونــق کســب و کار قابــل انــکار نیســت .چنانچــه دکتــر
علــی اکبــر والیتــی دــر کتــاب نقــش شــیعه دــر تمدــن اســامی
ایــن ایدــه را بــه خوبــی شــرح و بســط دادــه اســت .بــه هــر تقدیر،
مســلمانان و شــیعیان امــروزه بــا بهــره گیــری از تعلیمــات برجــای
ماندــه از قــرآن و احادیــث نبــوی و امامــان خــود دــر زمینه ســعی و
تــاش و کار و وجدــان کاری و نظــم و انضبــاط کاری و کار جمعــی
و وقــت شناســی و عمــل گرایــی (و نــه امــل گرایــی و خیالبافــی)
و روحیــه تعالــی جویــی و امثــال آن مــی تواننــد گامهــای اولیــه
اســتواری در مســیر نهادینه کردــن فرهنــگ کار و تــاش بردارند.
بــه خاطــر دــارم کــه ماهاتیــر محمــد ،نخســت وزیــر پیشــین
مالــزی و بانــی تجدیــد بنــای مالــزی جدیــد دــر نیمــه اول دهــه
هشــتاد بــه ایــران آمــد و دــر دانشــگاه اصفهــان طــرح توســعه ای
خــود را شــرح دــاد .او دــر آن ســخنرانی بــه تفصیــل گفــت کــه از
ژاپــن و انگلیــس و دیگــر کشــورها چــه چیزهایــی را وام گرفتــه و
چگونــه توســعه اقتصــای اش را بــا فراگیــری اصــول کار و جــذب
ســرمایه خارجــی و نیــز مهــار احــزاب و مطبوعــات داخلــی محقق
ســاخته اســت .بــه نظــر اینجانــب آن ســخنرانی بســیار آموزندــه
و ســازنده بــود و بــه خاطــر دــارم هنگامــی کــه گــزارش آن را
بــه ریاســت فقیــد دانشــگاه قــم ،مرحــوم آیــه اهلل شــیخ مهدــی
قاضــی خــرم آبادــی(ره) ،کــه ارزش پــول ،ســرمایه گــذاری ،کار،
انضبــاط و وجدــان کاری را مــی فهمیــد ،چقدــر بــه وجــد آمــد و
چقدــر تأســف خورد کــه مــا همچنــان از مالــزی عقــب ماندــه ایم.
اجــازه دهیــد همیــن جــا قدــری توقــف کنــم و آن تأســف را قدری
بــاز کنــم ،شــاید آموزندــه و راهگشــا باشــد .مالــزی نــه تاریــخ دارد
و نــه تمدنــی ،نــه فقیهــی دــارد و نــه متکلمــی ،نــه محدثــی دــارد
و نــه مورخــی .فارابــی و بیرونــی و خوارزمــی و ابــن ســینا و رازی
و خواجــه طوســی و ســعدی و حافــظ و مولــوی همگــی از خــاک
زرخیــز ایــران زمیــن برخاســته انــد.
مالــزی حتــی یــک دانشــمند دــر ایــن ردیــف را ندــارد .دــر ایــن
زمینــه خالــی خالــی اســت .پــس مالــزی و رهبــر توســعه آن ،بدون
هیــچ پشــتوانه تاریخــی ،تنهــا بــا همــت و تــاش و عــزم و ارادــه
از صفــر شــروع کردــه و مدنیــت خــود را توســعه بخشــیده انــد .آیــا
ایــن نمونــه بــرای مــا کافــی نیســت؟ مطمئنــا کفایــت مــی کنــد.
بدــون تردیــد مــا هــم مــی توانیــم بــا پشــتکار و همــت و عــزم و
ارادــه زندگــی مدنــی خــود را رونــق بخشــیم .مهــم ایــن اســت که
بخواهیــم و ارادــه کنیــم و اســتقامت ورزیــم و خســته نشــویم ،البته
مــی دانیــم کــه بــا هــزار مدیــر نمــی توانیــم بــه ایــن مهم دســت
یابیــم .مدیریــت کار ،نهایتــا بایــد واحــد و متحــد باشــد و اال همانند
شــهر هــزار و یــک رئیــس قــم مقدســه مــا خواهــد شــد کــه هیــچ
گاه بــه ســامان نخواهــد رســید! بــه خاطر داشــته داشــتیم هــر گاه
ملتــی بــر امــری اجمــاع و اتفــاق کنــد نصــرت الهــی را دــر پــی
خواهــد داشــت و بــه اهدافــش خواهــد رســید .ایــن متــن بیــان
قاطــع حضــرت امیــر مومنــان(ع) دــر خطبــه شــریف قاصعه(نهــج
البالغــه ،خطبــه  )۱۹۲اســت .آری مــا مطمئنــا مــی توانیــم ،اگــر
همگــی بخواهیــم.
|| در حالــی کــه در بســیاری از مشــکالت ماننــد فقــر،
بیــکاری ،تــورم ... ،گرفتاریــم صحبــت از تمــدن
نویــن اســامی رؤیایــی بــه نظــر نمــی رســد؟
تمدــن فعلــی مغــرب زمیــن هــم از زمینــه ای پــر از آســیبهای
اقتصادــی و اجتماعــی برخاســته و هــم دــر حــال حاضــر سرشــار
از آســیبهای اجتماعــی اســت .شــاهد ایــن ادعــا ،پخــش رســمی
آمارهایــی اســت کــه دــر زمینــه جرائــم و بــزه و قتــل و ســرقت
و اعتیــاد بــه مــواد مخدــر دــر مجــات پژوهشــی دانشــگاههای
معتبــر آن دیــار بــه طــور مرتــب منتشــر مــی شــود .از ایــن رو،
وجــود و رواج آســیبهای اجتماعــی نــه تنهــا نبایــد به عنــوان مانعی
دــر راســتای عــزم جمعــی بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصادــی و
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پریشــی و جامعــه پریشــی ممکــن مطــرح باشــد ولــی یــک دلیــل
مهــم هــم ممکــن اســت ایــن باشــد کــه آنهــا دیگــر الگویــی
و اســوه ای بــرای تأســی خــود دــر جامعــه شــان نمــی بیننــد و
مجــذوب آنهــا نمــی شــوند و هــرگاه و البتــه هــرگاه چنیــن چهــره
هــای مطلــوب و محبوبــی پیدــا شــوند و فضایــل و ســجایای
اخالقــی و معنــوی دــر جامعــه خواهــان پیدــا کنــد روح پیشــرفت
و ترقــی و توســعه خواهــی اوج مــی گیــرد و مدنیتــی بــا آمــوزه
اســامی پدیــد مــی آیــد.
مطالعــه تاریــخ اجتماعــی انســان بــه مــا میآمــوزد کــه حیــات
انســانی همــواره دــر طــول تاریــخ بــا آســیبها و پلیدیها و پلشــتی
هــا عجیــن بودــه ،ولــی ایــن معلمــان و مربیــان و مصلحــان و
رهبــران راســتین جامعــه انــد کــه بــا تذکــر و قــول لیــن و کالم
ســدید و عمــل معــروف و بــا تکــرار و تکــرار و اســتقامت مجددــا
گــروه نابــکار را دــر مســیر اعتــا و تعالــی حیــات جامعــه بــه کار
گرفتــه ،جامعــه ُجــرمزای دوزخــی را بــه جامعــه آرام و انتظــام یافته
بهشــتی تبدیــل مــی کننــد.

رفــاه اجتماعــی تلقــی شــود و یــأس و خمودگــی و ناامیدــی ارادــه
هــای زندــه و انگیــزه دــار را بــه دنبــال آورد بلکــه بالعکــس بایــد
بــه عنــوان عاملــی تحریــک کنندــه و هشــدار دهندــه ،مــای
جمعــی و گروهــی مــا را به ســمت آگاهــی و هشــیاری و بازســازی
کنشهــای آســیب زنندــه مــان ســوق دهــد.
بایــد عوامــل روانشناســانه و جامعــه شناســانه ایــن آســیبها را
عالمانــه شــناخت و راه هــای تقلیــل و بــرون رفــت از ایــن حالت را
پیدــا کــرد و از طریــق روشــهای آگاهــی دهندــه جــذاب و مبلغــان
محبــوب بــه مقابلــه بــا آنهــا پرداخــت.
مطالعــه ســیر 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 جدیــت و درایــت همــه مافات و
مایملــک چپــاول شــده اش را تدــارک کردــه و از نو ســاخته اســت.
بلــی ،از ایــن انســان ،اعجوبــه آفرینــش همــه چیــز بــر میآیــد.
کافــی اســت دــر ائمــه جامعــه خــود عدالــت و صداقــت ببینــد و
دــل بــه آنهــا ببندــد و آنــگاه رحمــت خداوندــی نــازل مــی شــود
و همــه بالیــا و نقمــات بــه نعمــات و خدمــات تبدیــل مــی شــود.
بفهمیــم و دــرک کنیــم که ممکــن اســت این حجــم از آســیبهای
رفتــاری نســل جــوان مــا بهخاطــر بیاعتقادــی و یــا بیاعتمادــی
آنهــا بــه خلــوص و صداقــت اعمــال وافعــال و کردــار جلودــاران
و پیشــروان جامعــه خــود باشــد .همــه عصیانهــا و شــیطنتها و
خباثتهــا ،مایههــای فطــری ،ذاتــی ،ارثــی و روانشــناختی ندــارد،
و چــه بســا ممکــن اســت واکنشــی بــه ارزشهــا و هنجارهــا و
قواعــد رفتــاری ارائــه شــده توســط گروههــای جلودــار نامحبــوب
جامعــه باشــد.
مطالعــه تاریــخ اجتماعــی انســان بــه مــا میآمــوزد کــه حیــات
انســانی همــواره دــر طــول تاریــخ بــا آســیبها و پلیدیها و پلشــتی
هــا عجیــن بودــه ،ولــی ایــن معلمــان و مربیــان و مصلحــان و
رهبــران راســتین جامعــه انــد کــه بــا تذکــر و قــول لیــن و کالم
ســدید و عمــل معــروف و بــا تکــرار و تکــرار و اســتقامت مجددــا
گــروه نابــکار را دــر مســیر اعتــا و تعالــی حیــات جامعــه بــه کار
گرفتــه ،جامعــه ُجــرمزای دوزخــی را بــه جامعــه آرام و انتظــام یافته
بهشــتی تبدیــل مــی کنند.ایــن نکته بســیار مهــم و قابــل مالحظه
اســت .چــرا جوانهــای بالــغ ،بــا توجــه و آگاهــی و هشــیاری بــه
ســمت بــزه و بزهــکاری مــی رونــد؟ دههــا دلیــل زیســتی و روان

|| آیــا بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی مــی تــوان بــه
تمــدن رســید ،یعنــی تمدنهــای گذشــته بــه ایــن
شــکل مدیریــت شــده بــه ظهــور رســیدند؟ یــا
تمــدن بــا شایســته ســاالری محقــق مــی شــود کــه
بــا وجــود مشــکالت بســیار زیــاد در عرصــه هــای
مختلــف مدیریتــی معلــوم اســت از ایــن اصــل مهــم
بســیار دور هســتیم؟
پاســخ ایــن ســئوال در ذیــل ســئواالت قبل داده شــده اســت .همه
چیــز بــا جــد وجهــد میســور میشــود .امتهایــی بــا شــاخصه هــای
توســعه نیافتگــی بســیار پائیــن تــر از مــا ،بــه رشــد اقتصادــی و
توســعه اجتماعــی قابــل قبولــی دســت یافتــه انــد .قبـا از مالــزی
گفتــم و اکنــون از هنــد و چیــن مثــال مــی زنــم .همــان ایامــی که
مرحوم هاشــمی رفســنجانی جمــع کثیــری از دانشــجویان را برای
تحصیــل علــوم مــورد نیــاز جامعــه بــه اروپــا و امریــکا اعــزام کــرد،
هنــد و چیــن نیــز همیــن کار را کردنــد.
دانشــجویان آنهــا پــس از اتمــام تحصیل به کشورشــان باز گشــتند
و زمــام مدیریــت توســعه صنعتــی را به دســت گرفتنــد و مــا امروزه
از کاالهــای صادراتــی شــرکتهای تحــت مدیریــت آنهــا دــر داخل
کشــور اســتفاده مــی کنیــم .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 بــاد مهاجــرت کردنــد .جمعی هــم کــه ماندند در حســرت
آن بــاد دــر افســردگی و خمودــی روزگار مــی گذراننــد! اجــازه
دهیــد  گزارشــی را کــه ســایت تابنــاک دــر بیســت و ششــم آبــان
 ۹۴از قــول دکتــر عادــل آذر رئیــس مرکــز آمار ایــران آوردــه ،برای
شــما نقــل کنــم :ایــران رتبه نخســت جهــان در فــرار مغزهاســت!!
پــس بایــد دیــد کجــای کار لنــگ اســت .شــاید آن تحصیــل کرده
هــای فــراری احســاس امنیــت 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 تقدیــر ،ترقــی و پیشــرفت ،عــاوه 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 دیگرانــی بــا شــرایط مــا مقدــور شــده اســت .بــه هرتقدیــر،
آنچــه کــه بــه مــا مربــوط مــی شــود اینســت کــه بــا فرزندــان
ایــن مــرز و بــوم و تحصیــل کردــه هــای آنــان مهربــان باشــیم و
بــا بهانــه هــای بنــی اســرائیلی آنهــا را فــراری ندهیــم .اینجانــب
دــر ایــن مقوله دههــا شــاهد و نمونــه دــارم کــه اینجا محــل طرح
آن نیســت ،زیــرا دســت آویــز دشــمن مــی شــود .دــر یــک کالم
اینجانــب همــواره نســبت بــه آیندــه ایــن ســرزمین خوشــبینم و
بــه مســاعدت الهــی امیدــوارم .تلقیــن ناامیدــی و یــأس ،ناسپاســی
نســبت بــه آمــوزه هــای امیدآفریــن دینــی و خیانــت به تالشــهای
همــه مجاهدــان مخلــص ایــن خــاک پرگهــر اســت.
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حجت االسالم مسائلی در گفتگو با مهر:

والیت و توحید تقابلی ندارند /ضرورت بیان معارف توحیدی در مجالس شیعه

حجــت االســام مهدــی مســائلی کارشــناس و پژوهشــگر
دینــی گفــت :همــه میدانیــم کــه والیــت ذاتــ ًا منحصــر  دــر
خداســتَ « :ف َّ ُ
ــالل ُهــ َو الْ َول ِــی؛ والیــت منحصــراً از آن خداونــد
است»(شــوری  ،)۹/و اگــر از والیــت ائم ـه علیهمالســام ســخن
بــه میــان میآیــد ایــن والیــت ،متصــل بــه والیــت الهــی بودــه و
چیــزی غیــر از آن نیســت .بــا ایــن نــگاه مقصــد و منتهــای والیت
راســتین بــه توحیــد بــاز میگردــد .بــه تعبیــر دیگــر ،ائمــه شــیعه
علیهمالســام هدایتگــر امــت بــه ســوی توحیــد و یکتاپرســتی
هســتند و جــز اتصــال مردــم بــه والیــت الهــی هدفــی ندارنــد.
وی اظهــار داشــت :ایــن اعتقادــی اســت کــه قاطبــه شــیعیان
تردیدــی دــر آن ندــارد ،ولــی بــا ایــن حــال ،بعضــی از مبلغیــن
شــیعه دــر تبلیــغ معــارف دینــی گاهــی بــه صــورت یکســویه
عمــل میکننــد .بدــان معنــا کــه هنگامــی از والیــت الهــی ائمــه
علیهمالســام ســخن میگوینــد ،ایــن والیــت را بــه توحیــد
متصــل نمیکننــد و جامعــه توحیدــی را دــر بســتر جامعــه والیــی
بــه نمایــش نمیگذارنــد.
وی افــزود :ایــن موضــوع موجــب میشــود تــا ناآگاهــان و
دشــمنان شــیعه ،تقابلــی میــان والیــت و توحیــد ایجــاد کننــد،
همچنانکــه بعضــی از دوســتان نــاآگاه شــیعه نیــز دــر تفســیر
والیــت دچــار اشــتباه شــده و بــه دامــن غلــو میافتنــد  .
وی بــا بیــان اینکــه درســت اســت کــه شــیعه دــر اعتقادــات
توحیدــی خویــش هیــچ نقــص و خطایــی ندــارد ،ایــن پرســش
هــا را مطــرح نمــود :کــه بــه راســتی دــر مجالــس دینــی شــیعه
تــا چــه میــزان معــارف توحیدــی مطــرح میشــوند؟  و آیــا
مبلغیــن والیــت ائمــه علیهمالســام ضمــن تأکیــد بــر والیــت،
تأکیدــی بــر مســأله توحیــد و غایــت نبودــن والیــت اهلبیــت
علیهمالســام نیــز دارنــد؟ آیــا ایــن مســأله بازگــو میشــود کــه
تمــام رســوالن الهــی آمدهانــد تــا هدــف و غایتــی جــز خداونــد
دــر زندگــی بشــر وجــود نداشــته باشــد؟َ ( :ولَ َقـ ْد بَ َع ْث َنــا ِفــی ُک ِّل ُأ َّم ٍة
الل َو ْاج َتن ُِبــوا َّ
ـول أَ ِن ا ْع ُب ُدــوا َّ َ
َر ُسـ ً
ـوت؛ مــا دــر هر امتی رســولی
الطا ُغـ َ

برانگیختیــم کــه« :خدــای یکتــا را بپرســتید؛ و از طاغــوت اجتنــاب
کنیــد!») (نحــل )۳۶/
نویســنده کتــاب لعــن هــای نامبــارک دــر ادامــه گفــت :بــه نظــر
میرســد در برخــی مجالــس تبلیغــی شــیعه اگرچــه صراحتگویی
فراوانــی دربــاره جزئیــات والیــت و امامــت وجود دــارد ،ولــی کمتر
از ابعــاد گوناگــون توحیــد ســخن گفتــه میشــود و از ایــن جهــت،
بــرای دوســت و دشــمن ابهامــات فراوانــی دــر اینبــاره بــه وجــود
میآیــد .چنانچــه بــرای بعضــی ایــن شــبهه وجــود دــارد که شــیعه
از توحیــد بــرای نیــل بــه والیــت بهــره میبــرد ،نــه ایــن کــه از
والیــت ائمــه علیهمالســام بــه توحیــد الهــی واصــل شــود.
وی ادامــه دــاد :افــزون بــر ایــن چنانچــه بندــه پیشــتر دــر
یادداشــتی بیــان کردــم ،امــروز بســیاری از شــیعیان دــر اجــرای
تعالیــم مذهبــی خویــش تنهــا بــه نیــت توحیدــی خویــش
بســنده نمودــه و کمتــر بــه صــورت و ظاهــر توحیدــی آن نــگاه
میکننــد .امــا بدیهــی اســت کــه همــه مردــم نمیتواننــد نیــت
توحیدــی شــیعه را دــر پــس رفتارهــای مذهبــی آنهــا ببیننــد و
ظاهــر ایــن رفتارهــا دــر نــگاه عمومــی چیــزی جــز شــرک و
کفــر نمینمایــد.
حجــت االســام مســائلی اظهــار داشــت :متأســفانه توهــم تقابــل
والیــت و توحیــد بــه گونــهای رقــم خوردــه اســت کــه حتــی
بعضــی از شــیعیان طــرح مســائل توحیدــی دــر یــک ســخنرانی
مذهبــی را هجمــه علیــه معــارف والیــی قلمدــاد میکننــد.
ایــن دــر حالــی اســت کــه معــارف اهلبیــت علیهمالســام بــر
مبنــای توحیــد پایهگــذاری شــده اســت و حتــی دــر بســیاری از
احــکام فقهــی شــیعه نیــز تأکیدــی فــراوان بــر عنــوان توحید شــده
اســت ،چنانچــه دــر احــکام فقهی ،نــذر تنهــا بــرای خداونــد منعقد
میشــود و هرچنــد مــوارد مصــرف نــذر را میتــوان بــه مجالــس
یکــی از ائمــه علیهمالســام اختصــاص دــاد و یــا ثــواب نــذر را بــه
آنهــا  هدیــه نمــود ،ولــی نیــت و الفــاظ نــذر منحصــرا متعلــق بــه
خداونــد اســت.

نویســنده کتــاب «نهــم ربیــع؛ جهالت ها و خســارت هــا» افــزود :از
ایــن گذشــته حتی دــر حکمــت مهر نمــاز و ســجده نکردن شــیعه
بــر خوراکیهــا و پوشــیدنیها ،معــارف توحیدــی فراوانــی نهفتــه
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 چیزهایــی کــه ســجود بــر آنهــا جایــز اســت
و چیزهایــی کــه ســجده بــر آنهــا جایــز نیســت ».امــام صادــق(ع)
فرمــود« :جایــز نیســت ســجده مگــر بــر زمیــن و آنچــه کــه از
زمیــن مــی رویــد ،مگــر آنچــه کــه خوردنی یــا پوشــیدنی باشــد».
هشــام مــی گوید :عــرض کردــم جانــم بــه فدایــت ،علت ایــن امر
چیســت؟ امــام(ع) فرمــود :زیــرا ســجده خضــوع بــرای خدا اســت،
پــس ســزاوار نیســت ،بــر خوردنــی یــا پوشــیدنی باشــد؛ چــرا کــه
مردــم بندــه خوردنیهــا و پوشــیدنیها هســتند ،دــر حالــی کــه
ســجده کنندــه در ســجود خویش دــر عبادــت و بندگی خدا اســت،
پــس ســزاوار نیســت کــه پیشــانیاش بــر معبــود بندــگان دنیــا،
کســانی کــه مغــرور بــه غــرور دنیا شــدند ،باشــد .ســجود بــر خاک
فضیلتــش بیشــتر اســت؛ زیــرا کــه ســجده این چنینــی دــر تواضع
و خضــوع بــرای خدــای متعــال رســاتر و ســزاوارتر اســت( .شــیخ
صدــوق ،مــن ال یحضــره الفقیــه ،ج ،۱ص)۲۷۲
وی گفــت :حاصــل ســخن اینکــه مبلغیــن شــیعه اگرچــه بــه
تبییــن معــارف والیــی موظــف انــد ولــی بیشــتر از آن بایــد بــه
نشــر و گســترش معــارف توحیدــی نیــز همــت گمارنــد .بایــد بــه
گونـهای معــارف شــیعه بــرای مســلمانان تبییــن شــود که دوســت
و دشــمن شــک نکننــد والیــت اهلبیــت علیهمالســام دــر طول
والیــت خداونــد متعــال اســت نــه دــر عــرض آن.
حجــت االســام مســائلی دــر پایــان گفــت :نبایــد دــر مقابــل
تهمتهــای دشــمنان شــیعه منفعــل بــود و اجــازه دــاد آنهــا بــا
عنوانهــای توحیدــی دــر مقابــل شــیعه صفآرایــی کننــد ،بلکــه
بایــد بــه صــورت فعــال معــارف توحیدــی شــیعه را دــر جامعــه
اســامی بازگــو نمــود و توطئــه دشــمنان را نــاکام گذاشــت.
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یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

مراسماعیاداسالمی-شیعی
بازاندیشیدرچگونگیبرپایی
ِ
دــر دورههــای تاریخــی گذشــته تــا کنــون و دــر همــه جوامــع
بشــری ،آیینهایــی بــه منظــور تکریــم و تعظیــم آموزههــا و
ـخصیتها برگــزار شــده اســت .ایــن قبیــل آیینهــا ،همچــون
شـ ّ
تجســدیافتههای باورهــا و نگرشهــای
صورتهــای عینــی و ّ
ذهنــی مردمــان هســتند که دــر قالبــی جمعــی و رســمی ،برگزار
میشــوند.
دــر دیــن مق ّدــس و متعالــی اســام نیــز ،بخشــی از تعالیــم و
آموزههــا معطــوف بــه امــوری اســت کــه دــر مجمــوع« ،شــعائر
اســامی» خواندــه میشــوند .دــر قــرآن کریــم ،لفظ «شــعائر» به
کار رفتــه و بــه مســلمین توصیــه گردیدــه کــه بــه بزرگداشــت و
ترویــج آنهــا ه ّمــت گمارنــد« .شــعائر» ،یــک سلســله رفتارهــای
بیرونــی یــا مناســک و آیینهــای اســامی اســت کــه فــرع بــر
عقایــد و اصــول اســت و دــر واقــع ،از آنهــا نشــأت میگیرنــد.
گفتــن عبــارت «بســم اهلل الرحمــن الرحیــم» دــر آغــاز هــر کار،
نامگــذاری فرزندــان بــا اســامی اســامی ،شــرکت دــر نمــاز
جماعــت و ...از جملــه شــعائر اســامی بــه شــمار میآینــد .بــه
ایــن ترتیــب ،بایــد مراســم و مناســبتهای اســامی را کــه
مشــتمل بــر اعیــاد و عزاداریهــا هســتند ،جــزء و پــارهای از
شــعائر اســامی قلمدــاد نمــود .البتــه بایــد اضافــه کرد که اســام
جامعیــت و گســتردگی تعالیــم خویــش ،حجــم بســیار
بــه ســبب
ّ
بیشــتری از مراســم و مناســبتهای دینــی را دــر متــن خویــش
گنجاندــه اســت ،حــال آنکــه ســایر ادیــان ،چنیــن نیســتند.
اگرچــه مردــم مســلمان و حقیقتطلــب ایــران از دیربــاز تــا بــه
حــال ،همــواره دــر زمینــه برگــزاری مراســم و مناســبتهای
اســامی ،اهتمــام ورزیدــه و از خــود ج ّدیــت نشــان دادهانــد،
امــا واقعیــت آن اســت کــه نظــر بــه پیچیدگیهــا و تحــ ّوالت
جامعــه معاصــر و همچنیــن رســوخ یافتــن بعضــی آســیبها و
آفتهــا بــه ایــن آیینهــا ،میبایــد بــه بازاندیشــی مصلحانــه و
عالمانــه دــر مراســم اســامی  -شــیعی دســت زد و تــاش کــرد
تــا بــه طراحــی الگوهــا و ســاختهای روزآمــد و منطقــی ،هــم
کاســتیها و تحریفهــا را زدــود ،و هــم بــه اقتضائــات و نیازهــای
نوپدیــد ،پاســخ گفــت.
همچنــان کــه گفتــه شــد ،مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی
بــه دــو دســته مراســم اعیــاد و جش ـنها و مراســم عزاداریهــا
و ســوگواریها تقســیم میشــود .مســأله تحقیــق پیــشرو،
معطــوف بــه مراســم اســامی  -شــیعی از اعیــاد و جشنهاســت.
نگارندــه دــر ایــن تحقیق ســعی دارد تــا در ابتدــا ،نگاهــی اجمالی
وضعیــت کنونــی برگــزاری مراســم اعیاد اســامی
و انتقادــی بــه
ّ
 شــیعی بیفکنــد ،آنگاه دــر قســمت اصلــی و عمدــة تحقیــق،الگویــی را بــرای برگــزاری ایــن مراســم و مناســبتها ،طراحــی
و عرضــه نمایــد.
ســازوکار طراحــی ایــن الگــو بــه ایــن صــورت اســت کــه
دوگانههــای مفهومــی دــر زمینــه مراســم اعیــاد اســامی -
شــیعی ،اســتخراج و دســتهبندی میشــوند ،آنگاه دــر ذیــل هــر
یــک از ایــن دوگانههــای مفهومــی ،یــک وجــه و ضلــع از الگوی
مطلــوب مراســم اعیــاد ،ســاخته و پرداختــه میشــود .روشــن
اســت کــه دــر پایــان ،بــا مجموع ـهای از دوگانههــای مفهومــی
روبــرو میشــویم کــه بــا دــر کنــار یکدیگــر نشــاندن آنهــا ،بــه
«چش ـمانداز» و «نقشــه»ای درخــور توجــه از «الگــوی مطلــوب
برگــزاری مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی» دســت خواهیــم
یافــت.
البتــه بــا وجــود ایــن ،نبایــد انتظــار داشــت کــه تأ ّمــات و
تحقیقاتــی از ایــن نــوع ،تمــام حوایــج و پرســشها را پاســخ
تمامیترســیده» و «کمالیافتــه» را عرضه
گویــد و الگویــی «بــه ّ
نمایــد ،بلکــه بایــد آنهــا را «مق ّدمــه» و «پیشدرآمدــی نظــری»

وضعیــت مطلــوب انگاشــت
وضعیــت موجــود بــه
بــرای عبــور از
ّ
ّ
کــه همچنــان میبایــد دــر پــی تصحیــح و تکمیــل آن بــود.
دــر مقــام اشــاره بــه ضــرورت و فور ّیــت ایــن اقدــام بایــد گفــت
ّ
اول «ایدئولــوژی اصیــل اســامی  -شــیعی» و ثانیــ ًا «مراســم
و مناســبتهای برخاســته از آن» ،بدــون شــک یــک «ســرمایه
فرهنگــی» بیبدیــل و ارزشــمند اســت کــه دــر تمــام دورههــای
تاریخــی ،نجاتبخــش یــا تعالیبخــش جامعــه ایــران بودــه
اســت .دــر دــورة تاریخــی معاصــر ،بــا تکیــه بــر همیــن آموزههــا
و آیینهــای اســامی  -شــیعی بــود کــه «انقــاب اســامی» به
رهبــری امــام خمینی(رحمــه اهلل علیه) بــه وقوع پیوســت و جهان
متفاوتــی را فــراروی انســان معاصــر قــرار دــاد.
ظرفیت و اســتعداد
امــام خمینــی و طبقــه اجتماعــی
روحانیــت ،از ّ
ّ
بــاالی آموزههــا و آیینهــای اســامی  -شــیعی بهــره گرفتنــد
قابلیــت قدســی و الهــی آنهــا را دــر راســتای ایجــاد
و توانســتند ّ
«بســیج اجتماعــی» معطــوف بــه انقــاب ،متمرکــز ســازند .دــر
دــورة تاریخــی پســاانقالب نیــز« ،دفــاع مقدــس هشــت ســاله»
ظرفیــت و ســرمایه فرهنگــی تکیــه داشــت؛ چنانکه
بــر همیــن ّ
آموزههــا و آیینهــای اســامی  -شــیعی بــود کــه دــر رزمندگان،
انگیزههــای پایدــار و نیرومنــد بــرای «مبــارزه» و «مقاومــت» و
«ایثــار» و «شــهادتطلبی» فراهــم میســاخت.
بــه تعبیــر امــام خمینــی ،شــهدای دفــاع مق ّدــس نــه از ســر
ملّیگرایــی و ایراندوســتی ،بلکــه بــه دلیــل عالیــق و
انگیزههــای الهــی و اســامی بــه ســوی جبهههــا شــتافتند و
از جانفشــانی و مــرگ نهراســیدند و بــه عنــوان آخریــن تجربــه
تاریخــی ،بایــد از «حماس ـة نهــم دیمــاه ســال  »۱۳۸۸ســخن
گفــت کــه اهانــت فتنهگــران بــه آییــن عزادــاری عاشــورا و
هتــک حرمــت آن« ،وجدــان دینــی» تودههــای مردــم را آنچنان
گزیــد و مجــروح ســاخت کــه بیدرنــگ ،آنــان را بــرای اظهــار
انزجــار و غضــب و غیــرت ،بــه عرصــه خیابانهــا کشــانید.
بــه بیــان رهبــر ّ
معظــم انقــاب ،تعلّقــات باطنــی و عمیــق
تودههــای مردــم بــه امــام حسین(علیهالســام) ،آتــش فتنــه را
خامــوش کــرد و فتنهگــران را بــرای همیشــه بــه حاشــیه رانــد.
بــر ایــن اســاس ،مراســم و مناســبتهای اســامی  -شــیعی،
یــک عنصــر فرهنگــی تعیینکنندــه و کلیدــی دــر جامعــه ایــران
هســتند کــه بــر رونــد تحـ ّوالت« ،تأثیــرات بینظیــر» مینهنــد.

ـیت بیشــتری نســبت
ایــن حالــت موجــب میگردــد تــا حساسـ ّ
بــه «تدــاوم یافتــن» ایــن آیینهــا از یــک ســو ،و «اصــاح» و
«روزآمدســازی» و «پیرایــش» آنهــا از خــود نشــان بدهیــم .گام
نخســت دــر ایــن راســتا« ،الگوســازی» و «قالبپــروری» بــرای
چگونگــی برگــزاری ایــن آیینهــا اســت .دــر واقــع ،رهاســازی
ظرفیــت فرهنگــی بــه حــال خویــش ،نــه تنهــا بــه
ایــن ّ
شــکوفایی و بــارور شــدن آن نمیانجامــد ،بلکــه آن را بــه گزندهــا
و آفتهــای بیشــتری مبتــا میســازد و چــه بســا ،اســتعداد
«اثرگــذاری» و «موجآفرینــی» را از آن بســتاند و آن را بــه نوعــی
«عادــت تاریخــی» و «س ـ ّنت فرســوده» مب ّدــل گردانــد.
 -۱آسیبشناســی وضعیّــت موجــو ِد برگــزاری
مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی
ِ
وضعیــت
شناســی
ب
ایــن تحقیــق ،اصالتــ ًا و ذاتــ ًا دــر پــی آسی
ّ
موجــود برگــزاری مراســم و اعیــاد اســامی  -شــیعی نیســت،
وضعیــت موجــود
امــا بدیهــی اســت کــه نــگاه انتقادــی بــه
ّ
افکندــن و «کاســتیها» و «کژیهــا» را اســتخراج و فهــم
وضعیــت
نمودــن ،نقطــه شــروع بســیار مناســبی بــرای گــذار بــه ّ
مطلــوب اســت .تنهــا دــر ایــن صــورت اســت کــه احســاس
ج ّدیتــر و عمیقتــری بــه ایجــاد «تغییــر» و «دگرگونــی» دــر
تصمیمســازان و نخبــگان فکــری و فرهنگــی شــکل میگیــرد.
نگارندــه دــر ایــن بخــش ،بنــا را بــر اجمالنویســی مینهــد و بــه
پــارهای از مهمتریــن آســیبها و نقایــص وضعیــت موجــود
میپردــازد.
 -۱-۱فرعانگاری و حاشیهنشینی
نخســتین آســیب آن اســت کــه گویــا دــر مقایســة میــان مراســم
آن مراســم عزادــاری
اعیــاد و مراســم عزادــاری ،اصالــت از ِ
اســت و مراســم اعیــاد ،جنبــة «فرعــی» و «حاشــیهای» دــارد .در
مناســبتهای عزادــاری ،هــم تودههــای مردــم و هــم رســانهها،
ـئولیت و برانگیختگــی ج ّدــی
بــه تحـ ّ
ـرک افتادــه و احســاس مسـ ّ
میکننــد ،امــا ایــن حالــت دــر مراســم اعیــاد ،چندــان مشــاهده
نمیشــود .شــاید تنهــا اســتثنا ،مراســم عیــد نیمــه شــعبان -
والدــت امــام مهدــی عــج اهلل تعالــی فرجــه الشــریف -باشــد که
خــارج از ایــن حکــم اســت.
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 -۲-۱مصیبتزدگی و عزاوارگی
آســیب دیگــر کــه از آســیب اول نشــأت میگیــرد ایــن اســت
کــه حتــی مراســم اعیــاد نیــز ،آنچنــان کــه بایــد ،رنــگ و بــوی
عیــد و جشــن ندــارد ،بلکــه بــه درجــات مختلــف ،متأثــر از احوال
و افعــال حاکــم دــر مراســم عزادــاری اســت .انتقادهایی کــه مقام
معظــم رهبــری دــر ســالهای اخیــر نســبت بــه ایــن آســیب
مطــرح کردهانــد میتوانــد روشــنگر چنیــن واقعیاتــی باشــد.
ایشــان دــر جایــی تصریــح کردنــد کــه برخــاف قاعدــة شــایع،
«روضهخوانــی» دــر مراســم اعیــاد ،روا و صــواب نیســت؛ چراکــه
دــر این حــال ،مراســم اعیــاد ،شــکل مراســم عزا بــه خــود گرفته
و دــر ذهنهــا و دلهــای مخاطبــان ،تلخــی رســوب میکنــد.
ایشــان معتقدنــد کــه بازتــاب یافتــن ایــن قاعدــة شــایع دــر میان
جوامــع و فرهنگهــا و مذاهــب دیگــر ســبب میشــود کــه آنهــا
بپندارنــد عواطــف و احساســات شــیعیان ایرانــی بــه اهــل بیــت
پیامبــر اکرم(صلــی اهلل علیــه و آلــه) ،منحصــر بــه «مویــه» و
«گریــه» اســت و «نشــاط» و «شــادی» را دربرنمیگیــرد.
بــه بیــان دیگــر ،مراســم اعیــاد ،بایــد حقیقتـ ًا از ســنخ و نــوع عید
باشــد و حتــی رگ ـهای از غــم و حــزن دــر آن راه نداشــته باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،مقــام معظــم رهبــری تأکیــد کردهانــد کــه
اکنــون میــان بســیاری از «آهنگهــا و لحنهــای شــعرخوانی»
دــر مراســم اعیــاد و مراســم عزادــاری ،تفــاوت چندانــی وجــود
ندــارد؛ بــه گونـهای کــه تشــخیص و تمییــز دادــن میــان ایــن دو
نــوع مراســم ،قدــری دشــوار شــده اســت.
حــال آنکــه ،دــر مراســم اعیــاد ،بایــد از آهنگهــا و لحنهــای
«مســتقل» و «متمایــز» کــه داللــت بــر «بهجتآفرینــی»
و «نشــاطزایی» داشــته باشــند ،اســتفاده کــرد .بــه هــر حــال
«مصیبتزدگــی» و «عزاوارگــی» مراســم اعیــاد ،یکــی از
آســیبهای مهــم و دیرینــه ایــن مراســم اســت کــه البتــه تنهــا
دــر دــو اشــکال یــاد شــده  -یعنــی روضهخوانی دــر مراســم اعیاد
و اســتفاده از آهنگهــا و لحنهــای مراســم عــزا دــر مراســم
اعیــاد -خالصــه نمیشــود.
وجــود ایــن اشــکال نشــانگر «بیالگویــی» و «بیســامانی»
حیثیــت
مراســم اعیــاد اســت؛ یعنــی چــون بــرای مراســم اعیــادّ ،
مســتقل و متفاوتــی لحــاظ نشــده ،ایــن مراســم بــه دنبال ـهای
از مراســم عزادــاری تبدیــل گشــته و از اختصاصــات مراســم
عزادــاری ،تأثیــر پذیرفتــه اســت .الگوســازی و قاعدهپردــازی
شــخصیت
حیثیــت و
ّ
بــرای مراســم اعیــاد میتوانــد بــه آنهــاّ ،
ویــژه ببخشــد.
 -۳-۱قشریگری و عوامزدگی
زمانــی اســتاد شــهید آیــتاهلل مرتضــی مطهــری (رضــوان اهلل
روحانیت»
تعالــی علیه) دــر مقاله «مشــکل اساســی دــر ســازمان
ّ
روحانیــت شــیعه بــا وجــود برخوردــاری
چنیــن نگاشــته بــود کــه
ّ
از امتیــازات و فضایــل عالــی ،متأســفانه بــه دلیــل اینکــه از نظــر
مالــی بــه صــورت مســتقیم بــه مردــم وابســته اســت و از آنهــا
ارتــزاق میکنــد ،مجبــور گشــته تــا خواســتهها و تمایــات
کوتهنگرانــه آنهــا را دنبــال کنــد و بــه ایــن ســبب« ،عوامزدــه»
شــده اســت.
روحانیــت» ،تــا حــ ّد زیادــی همچنــان
مشــکل «عوامزدگــی
ّ
برجاماندــه ،بلکــه افــزون بــر آن ،طبقــة م ّداحــان و بــه طــور کلّی،
مراســم و مناســبتهای اســامی  -شــیعی ،عوامزدــه شــدهاند.
عوامزدگــی مراســم و مناســبتها بــه ایــن معنــی اســت کــه
ایــن آیینهــا گرفتــار «ســایق و پســندهای ســطحی تودههــا»
گشــته و از فلســفه و حکمــت وجودــی خویــش ،فاصلــه گرفتنــد
وضعیــت ،اختصاصــی به مراســم اســامی  -شــیعی
و البتــه ایــن
ّ
ندــارد؛ هــر پدیدـهای چنانچــه در ورطــة فرهنــگ «عامهپســند»
و «قشــری» فروبغلتــد« ،اســتحاله» و «تخریــب» شــده و بــه
جــای اثرگــذاری ،بــه مقولـهای اثرپذیــر و دستمالیشــده تبدیــل
میگردــد.
مراســم اعیاد اســامی  -شــیعی ،در حکم وســیلهای بــرای انتقال
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یافتــن معــارف و حقایق اهــل بیــت پیامبــر اکرم(صـ ّ
ـل اهلل علیه و
آلــه) بــه تودههــای مردــم اســت و نــه صرف ـ ًا عرص ـهای بــرای
تجلّــی یافتــن «عواطــف» و «احساســات» ،امــا عوامزدگــی
عقالنیــت غلبــه یابــد و بــه
موجــب میگردــد احســاس بــر
ّ
ایــن واســطه« ،اراد ـتورزی» نســبت بــه اهــل بیــت جایگزیــن
«معرف ـتورزی» نســبت بــه ایشــان شــود.
بدیهــی اســت کــه «احســاسمداری» و «عاطفهزدگــی»،
مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی را «قشــری» و «کممایــه»
میســازد و «عمــق عقلــی و معرفتــی» را از آن میســتاند .دــر
ایــن حــال ،بــه جــای اینکــه تــاش شــود تــا «فضایــل معنــوی
و کمــاالت اخالقــی و انســانی» اهــل بیــت بــه تودههــای مردــم
شناســانده شــود ،بــر «زیبایــی و جمــال ظاهــری»« ،قدــرت
جســمی و بدنــی»« ،مناســبات شــخصی» و ...ایشــان تکیــه
میشــود و نقــل و شــرح آنهــا بــه هســته مرکــزی مراســم اعیــاد
تبدیــل میگردــد .از ایـنرو بــود کــه رهبــر ّ
معظــم انقــاب زبــان
بــه انتقــاد گشــودند و تصریــح کردنــد کــه مگــر «چش ـمهای
زیبــا» یــا «قامــت رشــید» ،بــه حضــرت ابوالفضلالعباس(علیــه
الســام) اختصــاص دــارد و یــا قلّــه کمــاالت آن جنــاب ،ایــن
مقــوالت اســت کــه تنهــا بــر ایــن صفــات و خصایــص تمرکــز
میشــود؟!
دــر همیــن چارچــوب ،اصالــت یافتــن «مداحــی» نســبت بــه
«ســخنرانی» نیــز فهــم و معنــا میشــود؛ چراکــه ســخنرانی نماد
عقالنیــت اســت و مداحــی نمــاد احســاس و عاطفــه.
اســتدالل و
ّ
اگــر بــه تابلوهــای تبلیغــات مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی در
ســطح شــهر نظــر افکنیــم ،مشــاهده میکنیــم کــه اندــازة قلــم
نــام «ســخنران» ،کوچکتــر از اندــازة قلــم نــام «م ّدــاح» مراســم
اســت .ایــن نــوع تبلیغــات ،نشــانگر نوعــی جهتگیــری و ترجیح
فرهنگــی اســت؛ اینکــه نقطــه کانونــی مراســم اعیــاد« ،م ّدــاح»
اســت ،نــه «ســخنران» ،و مخاطبــان نیــز بــه دلیــل عالقــه
بــه فــان «م ّدــاح» اســت کــه بــه شــرکت دــر مراســم جــذب
میشــوند.
ایــن نســبت ،باید بــه نفــع ســخنرانی تغییــر کند .بــه تعبیر اســتاد
روحانیت اســت کــه حامل
شــهید آیـتاهلل مطهــری ،ایــن طبقــه
ّ
عمدــه فرهنــگ و ّ
تفکــر اصیــل اســامی اســت و هیــچ طبقــة 
دیگــری  -چــه روشــنفکران دینــی و چــه م ّداحــان -نمیتواننــد
جایگزیــن آن شــوند و نقــش خــاص آن را بــر عهدــه بگیرنــد .این
تغییــر ناخوشــایند و غیرمنطقــی دــر گروههــای مرجــع فرهنگــی
مردــم ،دــر بلندم ّدت بــه دگرگونــی دــر دیـنورزی و دینمداری
آنهــا میانجامــد و پیامدهــای نامطلوبــی را بــه دنبــال خواهــد
داشــت.
فحاشـی و اهانـتورزی بـه مقدّسـات اهـل
ّ -۴-۱
سـنّت
بدــون شــک ،مــا شــیعیان عقایــد خــود را حــق محــض و مطلــق
حقانیــت ائمــه اطهار(علیهــم الســام) و
میدانیــم و اندکــی از ّ
منصــوب بودــن آن حضــرات بــه امامــت بــر جامعــه اســامی
از ســوی خداونــد متعــال و غصــب شــدن خالفــت از جانــب
ســه خلیفــه نخســت ،عقــب نمینشــینیم؛ چراکــه ایــن عقایــد،
کامـ ً
ا م ّتکــی بــه شــواهد تاریخــی متقــن و دالیل نقلــی و عقلی
مســتحکم اســت(به گون ـهای کــه حتــی بــزرگان متق ّدــم اهــل
ســ ّنت بدانهــا معتقــد بودهانــد).
امــا آنچــه کــه محــل اشــکال اســت ایــن اســت کــه اختالفــات
عقیدتــی و بینافرقــهای نبایــد دســتمایة ه ّتاکــی و توهیــن و
فحاشــی قــرار گیرنــد و مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی ،بــه
ّ
بســتری بــرای هجــوم بــه مق ّدســات اهــل سـ ّنت تبدیــل شــود.
نــه تنهــا شــرایط سیاســی  -اجتماعــی امــروز مســلمین ،بلکــه
حتــی دــر دــوره امامــان معصوم(علیهمالســام) نیــز چنیــن بوده
کــه ایــن قبیــل رفتارهــا و مواجهههــا ،بــه دلیــل اینکــه جامعــه
اســامی را گرفتــار «نزاعهــا و جنگهــای فرق ـهای» میکردــه
و دشــمنان قطعــی و بیرونــی اســام را بــه فروپاشــی درونــی

جامعــه اســامی امیدــوار میســاخته ،کامــ ً
ا مذمــوم و خــاف
منطــق بودــه اســت .هیــچ روایتــی از اهــل بیــت بــه دســت مــا
نرســیده کــه مجـ ّوزی بــرای ایــن اقدــام انگاشــته شــود .فتــوای
اخیــر مقــام معظــم رهبــری نیــز دــر بــاب «حرمــت توهیــن بــه
مق ّدســات اهــل س ـ ّنت» ،ریشــه دــر همیــن نــوع نــگاه و تلقــی
داشــت.
 -۵-۱رواج حدودشــکنی ،اباحهگــری و ابتــذال بــه
عنــوان ایجــاد شــادی
دــر بســیاری از مــوارد مشــاهده میشــود بــا ایــن توجیــه کــه
مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی بایــد آکندــه از شــادی و نشــاط
جذابیــت و گیرایــی داشــته باشــند،
بودــه و بــرای مخاطبــانّ ،
محتــوای مراســم بــه ســوی «حدودشــکنی»« ،اباحهگــری»
و «ابتــذال» ســوق دادــه میشــود ،حــال آنکــه شــادی،
تــازم قهــری بــا ایــن امــور ندــارد و میتــوان مراســم اعیــاد
را بــه گونــهای برگــزار کــرد کــه دــر عیــن نشــاطآفرینی و
مسرتبخشــی ،بــا احــکام و آموزههــای اســامی نیــز تعــارض
ّ
نداشــته باشــند.
اگرچــه مراســم اعیــاد بایــد حقیقت ًا بــا شــادی و خوشــحالی همراه
باشــند ،امــا از هــر وســیلهای نمیتــوان بــرای وصــول بــه ایــن
هدــف بهــره گرفت(اشــاره بــه اصــل اخالقــی هدــف ،وســیله
را توجیــه نمیکنــد)« .موســیقیهای غناآلــود»« ،آوازهــای
طربانگیــز و لهــوی»« ،شــوخیهای غیراخالقــی ومبتــذل»،
«اختــاط زن و مــرد»« ،هجوگویــی و اباطیــل بافــی» و ...از
جملــه مصادیــق متدــاول ایــن آســیب هســتند.
مطالعــه مراســم اعیادــی کــه خــارج از هیأتهــای مذهبــی
و از ســوی دســتگاهها و نهادهــای دولتی(حکومتــی) برگــزار
میشــود ،نشــان میدهــد کــه آســیبهای پیشگفتــه دــر
ایــن قبیــل مجالــس متمرکــز و هیأتهــای مذهبــی از آنهــا
ـری هســتند .بــه ویــژه موســیقیهایی کــه دــر ایــن مجالــس
مبـ ّ
بــه اصطــاح دینــی اجــرا میشــود ،از هــر جهــت مخدــوش و
معــارض بــا معیارهــای مســلّم فقهــی اســت.
بــا این حــال ،متأســفانه رونــد تحـ ّوالت موســیقی نشــان میدهد
کــه روزب ـهروز دــر امتدــاد یــک مســیر انحطاطآمیــز و قهقرایــی
پیــش میرویــم و صــد البتــه ،ذائقــه فرهنگــی تودههــای مردــم
نیــز متناســب بــا همیــن رونــد ،مبتذلتــر و سخیفپســندتر
ـنخیتی بــا
میشــود .ایــن قبیــل مراســم ،نــه تنهــا هیچگونــه سـ ّ
فرهنــگ اســامی ندــارد ،بلکه غلبــه معصیــت و منکرات دــر آن،
متضــاد را محقــق میکننــد.
غایاتــی ّ
مراسـم اعیاد اسلامی -
 -۲الگـوی مطلوب برگزاری
ِ
شیعی
دــر ایــن بخــش ،ابتدــا بــه یــک سلســله اصــول و گزارههــای
نظــری اشــاره میکنیــم کــه دــر حکــم زیرســاخت و مبنــای
معرفتیانــد ،آنگاه خصایــص و ویژگیهــای الگــوی مطلــوب
برگــزاری مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی را دــر قالــب
دوگانههــای مفهومــی بیــان و تشــریح مینماییــم.
 -۱-۲پیشفرضها و مبانی نظری
آنچــه کــه الگــوی مطلــوب برگــزاری مراســم اعیــاد اســامی
 شــیعی خواندــه میشــود ،الجــرم م ّتکــی بــر یــک سلســلهپیشفرضهــا و مبانــی نظــری اســت و دــر چارچــوب آنهــا،
موجــه بــه نظــر میرســد .بنابرایــن ،اتقــان و اســتحکام
معنادــار و ّ
ایــن پیشفرضهــا و مبانــی نظــری ،فراهمآورندــة قــ ّوت و
انســجام الگویــی اســت کــه دــر بخــش بعدــی خواهــد آمــد.
 -۱-۱-۲مشروعیّ ِ
ت شادی و مس ّرت
ذهنیــت جمعــی
ایــن تل ّقــی ناصــواب و غیرواقعــی دــر الیههــای ّ
رســوب کردــه کــه فرهنــگ دینــی ،خواهــان «عزادــاری»
«مســرت» را تأییــد
و «غمآلودگــی» اســت و «شــادی» و
ّ
نمیکنــد .انســان مؤمــن و م ّتقــی ،انســانی اســت کــه «عبــوس»
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و «گرفتــه» باشــد و دــر ظاهــر و باطنــش« ،حــزن» و «اندــوه»
مــوج بزنــد.
بــه طــور خالصــه ،بســیاری تصــ ّور میکننــد کــه شــادی و
مشــروعیت» اســت و بــا فرهنــگ اســامی،
مســرت«  ،فاقــد
ّ
ّ
«ض ّدیــت» دــارد .بــر کســانی کــه دربــارة فرهنــگ اســامی،
مطالعــه و تحقیــق کردهانــد ،کام ـ ً
ا روشــن اســت کــه آموزههــا
ـرت
ـ
مس
و
بهجت
ـح
ـ
تقبی
و
ـرد
و معــارف اســامی ،نــه تنهــا بــه طـ
ّ
نمیپردــازد ،بلکــه آن را امــری ارزشــی و مطلــوب میانــگارد؛ تــا
آنجــا کــه دــر روایــات اســامی ،بابــی بــا عنــوان «ادخال ســرور
فــی قلــب مؤمــن» وجــود دــارد و بــرای ایــن فعل نیــز ،ثــواب در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن از اوصــاف بهشــت آن اســت کــه مؤمنــان دــر آن ،دــر
شــادی و خشــنودی بــه ســر میبرنــد و هیــچگاه ،محــزون
ممدوحیــت و
و اندوهگیــن نمیشــوند .بنابرایــن ،دــر اصــل
ّ
مشــروعیت فــرح و شــادی ،کوچکتریــن تردیــد وجــود ندــارد.
ّ
البتــه دــر عیــن حــال ،اســام حزنهایــی کــه متعلَّــق آنهــا امــور
اخــروی و معنویانــد را نیــز میســتاید و آن را نشــانه ایمــان
«مســرت» ،همچــون
حقیقــی انســان میشــمارد« .حــزن» و
ّ
«خــوف» و «رجــاء» ،مقوالتــی هســتند کــه اســام بــا تأییــد
یکــی ،دیگــری را نفــی نمیکنــد ،بلکــه هــر یــک را دــر جــای
موجــه منطقــی میدانــد.
خــودّ ،

وابســتگی متعلَّــق مســ ّرت بــه ذائقــة
-۳-۱-۲
ِ
فرهنگــی مخاطــب
ِ
اینکــه انســانها از چــه موضوعاتــی مســرور یــا محــزون
میشــوند ،وابســته بــه اندــازة رشــد و تعالــی معنــوی آنهاســت؛
برخــی را امــور دنیــوی و نعمــات ما ّدــی ،بســیار مســرور میســازد
تــا آن حــد کــه گاهــی سرمســت و فریفتــه میشــوند ،امــا برخــی
دیگــر کــه مراحلــی از تکامــل را پیمودهانــد ،امــور حقیقــی و
معنــوی شــادی میبخشــد ،چنانکــه عبادــت خداونــد دــر
آنــان طــراوت و نشــاطی ایجــاد میکنــد کــه وصفناپذیــر و
مثالزدنــی اســت.
از ایــن گفت ـه میتــوان نتیجــه گرفــت کــه چــرا بــرای برخــی
از افــراد ،مقــوالت دینــی ،مــالآور و خســتهکننده اســت؛ بــه
گون ـهای کــه چنانچــه بخواهیــم یــک آمــوزة دینــی را بــه آنهــا
منتقــل کنیــم ،بایــد آن را دــر انبوهــی از پیرایههــا و لفّافههــای
بــه ظاهــر جـ ّذاب و دلپذیــر بگنجانیــم تــا شــاید بــه ذائقة ایشــان
خــوش آیــد و پــس زدــه نشــود .از امــام صادق(علیه الســام) نقل

 -۲-۱-۲تقیّد ادخالِ سرور به احکام شرعی
موضوعیــت مییابــد،
مســألة دــوم کــه پــس از مســألة اول،
ّ
«نحــوة ادخــال ســرور دــر قلــوب مؤمنیــن» اســت؛ یعنــی اینکه
«چگونــه» بایــد مؤمنیــن را شــاد و مســرور کــرد؟ آیــا شــادی
کردــن مؤمــن بــه عنــوان یــک هدــف مق ّدــس ،مجــوزی بــرای
اســتفاده از هــر «ســازوکار» و «وســیله«ای میشــود؟ آیــا دــر
اینجــا« ،هدــف»« ،وســیله» را توجیــه میکنــد؟
همچــون بســیاری از مــوارد دیگــر ،فرهنــگ اســامی دــر اینجا
نیــز عــاوه بــر اینکــه دربــارة «ارزشهــا» ســخن گفتــه ،از
صدــور حکــم دربــارة «روشهــا» غفلــت نورزیدــه اســت .بــر
اســاس فرهنــگ اســامی ،مــا نمیتوانیــم از روشهــای
مفســدهبرانگیز و مبتــذل بــرای وصــول بــه ارزشهــای دینــی
اســتفاده کنیــم .بنابرایــن ،شــاد کردــن مؤمــن بــه شــرطی واجــد
مطلوبیــت اســت کــه دــر آن از روشهــا و ســازوکارهای ضــ ّد
ّ
دینــی بهــره نگرفتــه باشــیم .شــاعر حیکــم و فرزانــه ،مرحــوم
محمدرضــا آغاســی چنیــن ســروده اســت:
گفــت پیغمبــر کــه إدخــال ســرور /فــی قلــوب المؤمنیــن امــا بــه
نــور

گردیدــه کــه فرمودنــد« :حدیــث مــا ،دلهــا را زندــه میســازد».
نقــص و کــژی از ذائقــة فرهنگــی طبقاتــی از مردــم اســت کــه
بــه دلیــل عدــم رشــد معنــوی ،سیاســتگذاریهای فرهنگــی
نســنجیده و ناکارآمــد ،اختــاط فرهنگــی بــا جوامــع غربــی و،...
زمینــة پذیــرش حقیقــت و تعلّــق خاطــر بــه آن را در خــود میرانده
و بــه ســرگرمیها و مشــغلههای ما ّدهمحــور و غیرمفیــد
گراییدهانــد.
بــه ایــن ترتیــب ،اگــر ذائقــة فرهنگــی تودههــای مردــم اصــاح
نگردــد و ســمت و ســوی معنــوی و دینــی نیابــد ،لطماتــی دــر
ـرتزایی مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی خواهنــد
زمینــة مسـ ّ
داشــت و یــا رویههایــی را بــه تدریــج برقــرار خواهــد کــرد کــه بــا
آموزههــا و احــکام اســامی تعــارض خواهــد داشــت.
مــا پذیرفتیــم کــه نمیتوانیــم به هــر بهایــی و بــه هر وســیلهای،
ـرت دــر مخاطــب ایجــاد کنیــم و همچنیــن دانســتیم ذائقــة 
مسـ ّ
فرهنگــی مخاطــب ایرانــی امروزیــن ،دگرگــون گشــته و از قواعد
و اصــول اســامی فاصلــه گرفتــه؛ بــه ایــن معنــی کــه آن حـ ّد از
ـرت قلمداد
ـرت ایجــاد شــده دــر مراســم اعیــاد را ،اساسـ ًا مسـ ّ
مسـ ّ
نمیکنــد .امــا بدیهــی اســت کــه مــا مجــاز بــه عدــول از گــزاره و

نور یعنی انتشار روشنی /تا بساط ظلم را بر هم زنی
حاصــل ســخن اینکــه ،بــر پایــة آنکــه دیگــران را بــه
چــه طریقــی مســرور ســازیم« ،ســرور شــرعی» و «ســرور
غیرشــرعی» خواهیــم داشــت.
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واقعیــت اول نیســتیم ،بلکــه بایــد چــارهای بــرای گــزاره و واقعیت
دوم بیندیشیم.
ِ
فضیلت معرفتافزایی بر مس ّرتزایی
-۴-۱-۲
اگرچــه ایــن تحقیــق دــر پــی عرضـة الگــوی مطلــوب برگــزاری
مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی اســت ،امــا نبایــد تصــ ّور
کــرد کــه دــر اینجــا ،مســألة عمدــه و اصلــی عبــارت اســت از
چگونگــی ایجــاد شــادی و ســرور دــر ایــن مراســم .نه در مراســم
عزادــاری ،غــم و اندــوه اصالــت دــارد و نــه دــر مراســم اعیــاد،
ـرت و نشــاط؛ بلکــه همـة ایــن حــاالت و اوصــاف ،دــر حکــم
مسـ ّ
مق ّدمــه و وســیلهای بــرای تحصیــل معرفــت عمیــق نســبت بــه
اندیشــه و مقامــات معنــوی اهــل بیت(علیهــم الســام) اســت و از
ای ـنرو ،مســتق ً
موضوعیــت و اصالــت ندارنــد.
ال،
ّ
چــون الگــوی مطلــوب برگــزاری مراســم اعیــاد اســامی -
شــیعی ،بایــد جامــع و دربردارندــة همــة غایــات ایــن آیین باشــد،
ـرتزایی نیســت .بنابراین،
و غایــات ایــن آییــن ،منحصــر دــر مسـ ّ
پنداشــت کــه همــة دغدغههــا و مســألههای دیگــر ،فــرع بــر
ـرتزایی اســت .بــه بیــان دیگــر ،مراســم اعیــاد اســامی -
مسـ ّ
شــیعی دــارای کاســتیها و سســتیهای گوناگونانــد کــه تنهــا
ـرتزایی اندکشــان اســت .بــه ایــن ترتیــب،
یکــی از آنهــا ،مسـ ّ
الگویــی کــه مطلــوب و ایدــهآل خواندــه میشــود و ناظــر بــه
رفــع کردــن ایــن آفتهــا و نقایــص اســت ،نبایــد تنهــا بــه نحوة
ـرت دــر مراســم اعیاد معطــوف باشــد و از دیگر
ایجــاد و تولید مسـ ّ
اضــاع و ابعــاد بحــث ،غفلــت بــورزد.
ـم
 -۲-۲خصایــص الگــوی مطلـ ِ
ـوب برگــزاری مراسـ ِ
اعیــاد اســامی  -شــیعی
متوازن «ارادت» و «عقالنیّت»
 -۱-۲-۲توزیع
ِ
محبــت و مو ّدــت عمیــق از
ـر
ـ
عنص
ـو
ـ
د
ـر
ـ
ه
ـیعی،
دــر اســام شـ
ّ
عقالنیــت و منطــق مســتحکم از ســوی دیگــر،
یــک ســو ،و
ّ
برجســتهاند و هرگــز چنیــن نیســت کــه یکــی بــه نفــع دیگــری،
نفــی و طــرد شــود .بــه ایــن ســبب ،الگــوی مطلــوب مراســم
اعیــاد آن اســت کــه ایــن دــو عنصــر را دــر مخاطــب ،تقویــت و
تثبیــت کنــد .دــر واقــع ،ایــن دــو عنصــر ،مکمــل یکدیگرنــد؛ به
گونـهای کــه دــر کنــار یکدیگــر ،اســام شــیعی را از یــک مکتب
خشــک و ســنگین فلســفی یــا یــک گرایــش باطنــی و احساســی
جامعیــت
محــض دــور میســازد و بــه آن صفــت چندســویگی و
ّ
میبخشــد.
نبایــد تص ـ ّور کــرد کــه مراســم اعیــاد ،محملــی بــرای تخلیــة 
هیجانــات و احساســات لحظـهای دــر قالبهــای دینــی اســت و
واجــد بُعــد و جنبــة دیگــری نیســت .آنچــه مهم اســت این اســت
کــه مراســم اعیــاد دــر عیــن برخوردــاری از هویــت عاطفــی و
معنــوی ،نظام فکــری و معرفتــی مخاطــب را صیقل دادــه و غنی
ســازد .دــر روایــات اســامی آمدــه اســت کــه ارزش یک ســاعت
تفکــر دــر مســألههای حقیقــی و عالــی حیــات ،از هفتــاد ســال
عبادــت بیشــتر اســت .ایــن نــوع نــگاه ،نشــانگر منزلــت ایمــان
آگاهانــه و تعییــن محقّقانــه دــر اســام اســت.
روزآمدسازی تاریخی
 -۲-۲-۲قرینهسازی و
ِ
یکــی از ابعــاد مهــم زندگانــی اهــل بیــت ،حضــور آنهــا دــر
عرصههــای سیاســی و اجتماعــی اســت؛ زیــرا اهــل بیــت
همچــون عارفــان و زاهدانــی گوشهنشــین و منــزوی نبودنــد کــه
تنهــا بــه عبادــت و معنو ّیــت فردــی مشــغول بودــه و اجتماعــات
مســلمین را بــه حــال خــود رهــا کردــه باشــند .حتــی بایــد گفت،
همیــن جنبــه از زندگانــی آنهــا ،موجبــات شهادتشــان را فراهــم
ســاخت و چــا بســا اگــر ایــن بزگــواران از تکالیــف سیاســی و
اجتماعــی دینــی خــود غفلــت میورزیدنــد ،صفبندــی و
معارضــه دــر برابــر آنهــا شــکل نمیگرفــت.
پیرامــون ایــن کنشــگری سیاســی و اجتماعــی اهــل بیــت،
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تاریــخ حیــات سیاســی و اجتماعــی آنهــا پدیــد آمدــه کــه بســیار
درسآمــوز و عبرتآمــوز اســت؛ بــه صورتــی کــه بســیاری از
گرههــای ذهنــی و معرفتــی مخاطــب معاصــر را میتــوان
بــا بازخوانــی ایــن بخشهــای تاریخــی از حیــات اهــل بیــت،
حــل نمــود .عــاوه بــر ایــن ،تجربــة عملــی و عینــی کنشــگری
سیاســی و اجتماعــی ایشــان ،قابــل اقتبــاس و الگوگیــری بــرای
جامعــة کنونــی ماســت.
دــر ایــن چارچــوب ،دــر مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی ،بایــد
شــخصیت و منطــق رفتــار سیاســی و اجتماعــی حضــرات
معصومیــن بــه مخاطــب منتقــل شــود و آنگاه ،درسهــا و
عبرتهــای آن تجربههــای تاریخــی تلــخ یــا شــیرین ،تحلیــل
و تفســیر شــود تــا او مخاطــب فوایــد و ثمرات عملــی را دــر قالب
الگوهــای رفتــاری برگیــرد و بــه کار ببنــد.
یــک مثــال موفــق و اثربخــش دــر اینبــاره ،دــو ســخنرانیای
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری دــر دهــه هفتــاد بــا موضــوع
«عبرتهــای عاشــورا» ایــراد کردنــد .ایشــان دــر نیمــة نخســت
دهــة هفتــاد احســاس کردند کــه فضای عمومــی جامعه دــر حال
ســوق یافتــن بــه ســوی دنیاطلبــی و رفاهطلبــی و ما ّدیگــری
اســت و بــه ایــن واســطه ،ارزشهــای اصیــل اســامی همچــون
آخرتگرایــی ،زهدطلبــی و ایثــار دــر حــال رنــگ باختــن و بــه
حاشــیه راندــه شــدن هســتند.
بــه ایــن ســبب ،ایشــان تــاش کــرد تــا بــا عرضــة خوانشــی
تاریخــی از رویدادهــای جامعــه پســاپیامبر تــا واقعــه عاشــورا دــر
ســال  ۶۱هجــری قمــری نشــان دهد کــه ایــن تحوالت ارزشــی
و فرهنگــی تدریجــی ،مولّــد و منشــأ حقیقــی واقعــة تلــخ کربــا 
بودنــد و چنانچــه جامعــه معاصــر مــا نیــز دــر همیــن مســیر قرار
بگیــرد ،رو بــه زوال و قهقــرا خواهــد نهــاد.
اســتاد شــهید آیــتاهلل مطهــری نیــز دــر کتــاب «حماســة 
حســینی» ،بارهــا بــر ایــن نکتــه اصــرار ورزیدهانــد کــه شــیعة 
معاصــر میبایــد از تجربههــای تاریخــی حیــات سیاســی و
اجتماعــی اهل بیــت ،درس بیامــوزد و ایــن درسها را دــر زندگی
روزمــرة خــود بــه کار بگیــرد؛ چنانکــه میگفتنــد مــا بایــد شــمر
و یزیــد امروزمــان را بشناســیم و نســبت بــه جفــاکاری و ظلــم
آنهــا واکنــش نشــان بدهیــم .البتــه ایــن تجربههــای تاریخــی،
همــواره تلــخ و متناســب بــا مراســم ســوگواری نیســتند ،بلکــه
پــارهای از مــوارد ،یــا داللتهــای فــرح زا و نشــاطبخش دــارد
و یــا دس ـتکم ،صرف ـ ًا از حکمــت و تع ّمــق اهــل بیــت حکایــت
میکنــد.
ـخصیة اهــل بیــت و تــاش دــر
دــر مجمــوع ،عبــور از احــوال شـ ّ
جهــت قرینهســازی و روزآمدســازی تاریخــی موجــب میگردــد
کــه مخاطــب بــه خوبــی دریابــد صفبندیهــای حــق و باطــل
دــر جامع ـة امــروز چــه هســتند و او چــه تکلیــف و مســئولیتی
برعهدــه دارد.
صحت نقلهای تاریخی
 -۳-۲-۲اعتبار و ّ
دــر مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی ،گفتارهــا بایــد مســتند
بــه منابــع معتبــر باشــند؛ زیــرا شــایع شــدن ســخنان سســت و
ذهنیــت مخاطبــان را تخریــب و آنهــا را بــا چالشهــا
ضعیــفّ ،
و کشــمکشهای فکــری روبــرو میســازد .نبایــد انگاشــت کــه
چــون مخاطــب مراســم اعیــاد ،تودههــای مردــم هســتند ،تیکــة 
بــر نقلهــا و منابــع معتبــر ضــرورت ندــارد و هــر گفت ـة بیپایــه
و ضعیفالســندی را میتــوان مطــرح ســاخت .حتــی شایســته
اســت ســخنرانان و مداحانــی کــه مراســم را برپامیدارنــد ،نــام
کتابهــا و مؤلّفــان آنهــا را دــر ایــن قبیــل جماعتهــای مردمــی
بیــان و تکــرار کننــد تــا فاصلــة فرهنــگ عمومــی مــا بــا میــراث
معرفتــی اســام ،اندکــی کاهــش یابــد.
 -۴-۲-۲ن ّقادی و اصالح سبک زندگی و دینداری کنونی
اهــل بیــت ،بهتریــن و عالیتریــن شــاخص بــرای ســنجش و
ارزیابــی دیندــاری بــه شــمار میآینــد و شــأن امامــت آنهــا
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نیــز حکایــت از همیــن امــر دــارد .بــر مــا شــیعیان فرض اســت
کــه طریقــة دیندــاری خــود را بــر سـ ّنت و ســیرة آن حضــرات
عرضــه کنیــم تــا کجرویهــا و کجاندیشــیمان آشــکار
گردــد .دــر مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی ،شایســته اســت
بــه خالءهــای معرفتــی و رفتــاری جامعــه نگریســته شــود و
دریافتــه شــود کــه ایــن دیندــاری رایــج ،دــر کدــام بخشهــا
بــا رو ّیـة اهــل بیــت مغایــرت دــارد .ســپس با رجــوع بــه قرآن
کریــم و اهــل بیــت ،بــه ایــن خالءهــا و اخــال هــا پاســخ
گفتــه شــود .ظلمســتیزی و مقاومــت ،ایثــار ،شــهادتطلبی،
زهدگرایــی و آخرتاندیشــی ،والیتمدــاری ،حقطلبــی و...
از جملــه حوایــج فعــای جامعــة مــا هســتند کــه میبایــد دــر
مراســم ،بــه آنهــا تأکیــد شــود.
زمانــی اســتاد شــهید آیــتاهلل مطهــری احســاس کــرد کــه
فرهنــگ و تفکــر متدــاول دــر جامعــه از فرهنــگ و ّ
تفکــر حقیقی
اســام ،فاصلــه گرفتــه اســت .از ای ـنرو ،پــروژة «احیــای تفکــر
اســامی» را دــر پیــش گرفــت و تحلیــل دینــی آموزههایــی
همچــون «تــوکل»« ،زهــد» و ...را دــر دســتور کار خویــش
قــرار دــاد تــا فرهنــگ عمومــی جامعــه را از تصــ ّورات غلــط و
تحریفــات نــاروا ،پاالیــش کنــد .دــر واقــع ،او نقش یــک «مصلح
اجتماعــی» را بــر عهدــه گرفــت و ناظــر بــه نیــاز زمانــه ،دــر
مراســم و مناســبتهای اســامی ســخن گفــت.
آیینی مس ّرتزا
 -۵-۲-۲تولید شعر و موسیقی
ِ
همچنــان کــه گفتــه شــد ،مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی از
لحــاظ «غنــا و ُپرمایگــی اشــعار» و «نشــاطانگیزی لحــن و
آهنــگ مداحــی» ،فقیــر اســت .مداحــی بــه مثابــه یــک هنــر،
مر ّکــب از ســه جــزء اســت :شــعر(که خــود مشــتمل بــر لفــظ و
مضمــون اســت) ،آهنگ(لحــن) و صدــا .دــر اینجــا ،دو جزء شــعر
و آهنــگ میتواننــد تناســب و همخوانــی بســیار بیشــتری بــا
اقتضائــات مراســم اعیــاد داشــته و تولیــد شــادی و ســرور بکننــد.
آهنگهایــی کــه اکنــون بــرای اجــرا دــر مراســم انتخــاب
میشــود ،اغلــب یــا اقتبــاس از ترانههــای مبتــذل و
مفســدهبرانگیز هســتند یــا تفــاوت چندانــی بــا مراســم عزادــاری
ندارنــد .بــرای رفــع ایــن نقــص اساســی ،ضــرورت دــارد دــر کنار
شــاعران آیینــی ،جمعــی از موســیقیدانان معتمــد نیــز دســت به
کار شــده و بــه خلــق اصــوات و الحانــی کــه دــر عیــن ســازگاری
ـرتزایی
بــا شــأن قدســی و معنــوی ایــن مراســم ،اقتضــای مسـ ّ
آن را برآوردــه ســازند.
از آنجــا کــه مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی ،بــه صــورت
مردمــی و خودجــوش برگــزار میشــوند و مردــم نیــز توانایــی
ســاماندهی بــه ایــن امــر را ندارنــد ،مداخلـة نهادهــای فرهنگــی
و دینــی میتوانــد مفیــد و گرهگشــا باشــد .دــر ایــن صــورت،
مراســم جش ـنها و اعیــاد ،هویــت مســتقل از مراســم عزادــاری

جذابیــت آنهــا نیــز افزودــه میشــود.
مییابنــد و بــر ّ
 -۶-۲-۲پرهیز از روضهخوانی و ذکر مصیبت
سـ ّنت و رو ّیـة ناصــواب روضهخوانــی و ذکــر مصیبــت در مراســم
اعیــاد اســامی  -شــیعی بایــد متوقــف شــود و اجــازه داده نشــود
دــر ایــن مراســم ،ســخنران یا مدــاح ،فضــای مراســم را به ســوی
گریــه و مویــه ســوق بدهــد .بــا وجــود اینکــه مقــام معظــم
رهبــری بــه ایــن س ـ ّنت غلــط اشــاره کردــه و از گنجاندــن هــر
ـرت و شــادی آن لطمــه
عنصــری دــر مراســم اعیــاد کــه بــه مسـ ّ
بزنــد انتقــاد نمودهانــد ،همچنــان دــر برخــی محافــل و مجالــس
بــه چشــم میخــورد .حتــی بنــا بــر فتــوای ایشــان« ،دســت
زدن» دــر مراســم اعیــاد اشــکالی ندارد.
 -۷-۲-۲پاسخگویی به شبهات و پرسش ها
وهابیــت بــا تکیــه بــر قابلیتهــای
دــر دهـة اخیــر ،فرقــة ضالّــه ّ
تبلیغاتــی و رســانهای خــود ،شــبهات و اشــکاالت مختلفــی را
ـیع ســاخته اســت کــه دــر صــورت عدــم
نســبت بــه مذهــب تشـ ّ
واکنــش مناســب از طــرف نخبــگان و فرهیختــگان حــوزه،
اثرگــذار خواهــد بــود .مراســم اعیــاد اســامی  -شــیعی فرصــت
درخــور توجهــی بــرای نقادــی و ابطــال ایــن قبیــل شــبهات و
اشکا لتراشیهاســت.
 -۸-۲-۲استفاده از ابزارهای تبلیغی متن ّوع
امــروز دیگــر نبایــد دــر دوگانــة ســخنرانی  -مداحی متوقف شــد،
بلکــه بایــد از ابزارهــای تبلیغــی متنــ ّوع تــر همچــون کتــاب،
ویژهنامــه ،لــوح فشــرده ،کلیــپ تصویــری و ...نیــز بهــره گرفــت
و آنهــا را دــر خدمــت انتقــال مفاهیــم و آموزههــای دینــی قــرار
دــاد .بــه کارگیــری روشهــای ترکیبــی و چنــد الیــه ،بــر دامنــة 
اثرگــذاری مراســم اعیــاد میافزایــد و ذائقههــای نوشــدة 
مخاطبــان امروزیــن را نیــز اقنــاع میســازد.
 -۹-۲-۲خــودداری از گفتارهــای غلوآمیــز یــا
اهانتآلــود
هــم مبالغــه دــر بیــان شــخصیت و اوصــاف اهــل بیت(علیهــم
الســام) و هــم توهیــن بــه چهرههــا و مق ّدســات اهــل
ســنت ،رفتارهایــی خســرانبار و خطــا هســتند .دــر روایــات
اســامی ،بــه اصطــاح شــیعیانی کــه دــر حــق اهــل بیــت،
غلــو میکننــد و جنبههــای الوهــی بــرای ایشــان قائــل
میشــوند ،مــورد لعــن و نفریــن قــرار گرفتهانــد .اینگونــه
مراســم و آیینهــا ،بــه دســتمایة خوبــی بــرای تخریــب
تشــیع از ســوی فرقــة ضالّ
ــة وهابیــت و گروههــای
مذهــب
ّ
ّ
تشــیع،
ّانیــت مذهــب
ّ
تکفیــری تبدیــل میشــوند و بــه حق ّ
آســیب جبرانناپذیــری میزننــد.
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امــروز ســالروز تولــد یکــی از تأثیرگذارتریــن فیلســوفان قــرون
اخیــر یعنی لودویگ ویتگنشــتاین اســت .او در بیســت و ششــم
آوریــل ۱۸۸۹دــر ویــن به دنیــا آمــد و در  بیســت و نهــم آوریل
ســال  ۱۹۵۱دــر ســن  ۶۲ســالگی  چشــم از دنیــا فرو بســت.
وقتــی ســخن از زندگــی و شــخصیت ویتگنشــتاین بــه میــان
مــی آیــد ،همــگان بــر پیچیدگــی و ذو ابعــاد بودــن شــخصیت
ویتگنشــتاین صحــه مــی گذارنــد و دــر تحلیــل زندگــی ایــن
فیلســوف تأثیرگــذار بــا احتیــاط 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 گیرندــه بعدــی از ابعــاد فلســفه و زندگــی ویتگنشــتاین
اســت .بــه نظــر مــی رســد کثــرت آراء  بیــش از آنکــه دــر بــاب
فلســفه ویتگنشــتاین باشــد ،در باب شــخصیت و زندگــی فردی
اوســت .بــه عبــارت دیگــر نــگاه بــه ویتگنشــتاین بــه عنــوان
فیلســوفی کــه دــر درجــه اول انســان اســت و ایــن انســان بــه
مثابــه دیگــر آدمیــان واجــد  بیــم هــا ،امیــد هــا و دغدغــه هایی
مــی باشــد .دغدغــه هایــی ماننــد امــکان وجــود خداونــد بــه
عنــوان دــاور نهایــی ،نــوع نــگاه بــه زندگــی و تحلیــل معنــای
آن ،توجــه بــه دیگــری اصیــل و همچنیــن عنایــت خــاص بــه
اخــاق عملــی ،دغدغــه هایــی هســتند کــه ذهــن و زندگــی او
را  بــه شــدت تحــت الشــعاع خــود قــرار دادــه انــد.
ویتگنشــتاین کمابیــش بــه ماننــد هــر انســان دیگــری واجــد
نقــاط ضعــف و قــوت شــخصیتی اســت .نقــاط ضعفــی ماننــد
احســاس تــرس و وحشــتی آزار دهندــه ،احســاس افســردگی،
کــج خلقــی ،حــاالت عصبــی ،حســاس بودــن ،ســختگیر و
مشــکل پســند بودــن از جملــه حاالتــی هســتند که بــا قطعیت
مــی تــوان گفــت دــر ســر تــا ســر زندگــی ویتگنشــتاین هــر از
چنــد گاهــی بــروز و ظهــور پیدــا مــی کردنــد .حاالتــی کــه
ممکــن اســت کمتــر کســی تــوان تحمــل چنیــن رفتارهایــی
علــی الخصــوص کــج خلقــی و حساســیت منحصــر بــه فــرد
ویتگنشــتاین دــر بــاب مســائل خــاص را داشــته باشــد .دیویــد
پینســنت دوســت نزدیــک ویتگنشــتاین دــر جریان ســفرش با
او بــه نــروژ بــه ایــن حساســیت و بــد خلقــی اشــاراتی داشــته
اســت .او مــی گویــد « :مــن مــی بایســت خیلــی مواظــب مــی
بودــم و حــاالت عصبــی و بدخلقــی ویتگنشــتاین را تحمل می
کردــم .مــن مــی توانســتم ایــن بدخلقــی را دــر کمبریــج کــه
خیلــی همدیگــر را نمــی دیدیــم تحمــل کنــم امــا هیــچ وقــت
نمــی توانــم دــرک کنــم کــه ایــن کار دــر زمــان هایــی مثــل
االن کــه خیلــی بــا هــم هســتیم چقدــر مــی توانــد مشــکل
باشــد ».پینســنت همچنیــن مــی گویــد« :تنهــا زندگــی کردن
بــا ویتگنشــتاین بــا ایــن حــاالت عصبــی اش ،دــوران مشــقت
باری اســت .دــر دوم اکتبــر وقتی او از تعطیالت برگشــت قســم
خــورد کــه دیگــر هیــچ وقــت بــا ویتگنشــتاین بــه مســافرت
نمــی رود».
امــا از ایــن نــکات منفــی کــه بگذریــم دــر ســوی دیگــر
شــخصیت ویتگنشــتاین بــا ابرمردــی از جنــس اخــاق روبــرو
هســتیم .بــه یقیــن مــی تــوان گفــت کــه دلمشــغولی هــای
اخالقــی و تــاش بــرای بهتــر شــدن ،سرتاســر زندگــی
ویتگنشــتاین را تحــت الشــعاع قــرار دادــه انــد .ویتگنشــتاین
بــه تمــام معنــا مــرد اخــاق 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 زندگیــش ســایه افکندــه بــود ،از همــان
دــوران نوجوانــی ذهــن فیلســوف جــوان را بــه خــود مشــغول
کردــه بــود .ری مانــک بــه بیــان مســأله ای دــر زندگــی
ویتگنشــتاین مــی پردــازد کــه نشــان از دغدغــه جدــی او دــر
بــاب اخالقیــات از همــان ســنین پاییــن نوجوانــی اســت.
ظاهــراً ویتگنشــتاین بــا ایــن چالــش عمیــق مواجــه بودــه
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اســت کــه آیــا شــخص تعهــد مهمــی بــرای گفتــن حقیقــت
دــارد؟ بــه عبــارت دیگــر چــرا کســی بایــد حقیقــت 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 .هیــچ پاســخ رضایــت بخشــی نیافــت.
بــا همــه اینهــا او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دــروغ گفتــن دــر
چنیــن شــرایطی اشــکالی ندــارد .اساسـ ًا مســاله ایــن نبــود کــه
شــخص دــر همــه مــوارد حقیقــت را بگویــد بلکــه مســأله ایــن
بــود که آیــا شــخص تعهد مهمــی بــرای گفتــن حقیقت دــارد؟
کــه آیــا علیرغــم فشــار بــرای غیــر حقیقــت رفتــار کردــن و
یــا فشــار بــرای گفتــن غیــر حقیقــت ،بایــد حقیقــت را گفــت؟
مانــک معتقــد اســت ایــن مســأله ،بازتــاب ثبــت اولیــن موضوع
فلســفی بــرای ویتگنشــتاین بــود.
فــارغ از ایــن تأمــات اخالقی ویتگنشــتاین در دــوران نوجوانی،
بــه نظر مــی رســد یکــی از نــکات مهــم زندگــی ویتگنشــتاین
دــر ســال هــای بعــد ،تعهــد قابــل تحســین او بــه صداقــت و
راســتگویی و پرهیــز از وارونه نشــان دادن حقیقت اســت و شــاه
بیــت ایــن تعهــد را نیــز می تــوان دــر ماجــرای امتیاز پژوهشــی
بنیــاد راکفلــر مشــاهده کــرد کــه دــر آن مالکــوم تــاش مــی
کنــد بــا توجــه بــه شــرایط نامناســب مالــی ویتگنشــتاین دــر
اواخــر عمــر از بنیــاد راکفلــر بــرای او یــک امتیــاز پژوهشــی
بگیــرد .ویتگنشــتاین از پذیرفتــن ایــن امتیــاز پژوهشــی امتنــاع
مــی ورزد مگــر آنکــه مدیــران ایــن بنیــاد همــه چیــز را دــر باب
شــرایط نامســاعد جســمانی او به علــت بیمــاری بداننــد و اینکه
او دــر ایــن اواخــر قادــر بــه انجــام کار مفیدــی نبودــه اســت و
دــر ســال نتوانســته اســت بیــش از شــش یــا هفــت مــاه را بــه
خوبــی کار کنــد .ویتگنشــتاین قاطعانــه بــه مالکــوم مــی گویــد
کــه پذیــرش ایــن امتیــاز تحــت هر دلیــل غلطــی غیــر ممکن
اســت و تــو شــاید ناخواســته و دــر کمال خوشــبینی مــرا معرفی
کردــه ای .بــه نظــر مــی رســد اهمیــت ایــن تعهــد بــه حقیقت
زمانــی بیشــتر معلــوم مــی شــود  کــه هــر یــک از مــا خــود را
دــر جایگاهی قــرار دهیــم که ویتگنشــتاین دــر آن بوده اســت.
کهولــت ســن ،بیمــاری ســرطان و نیــاز بــه پــول .این دــر حالی
اســت کــه او پــس از جنــگ جهانــی اول تمــام ثــروت سرشــار
خــود را بخشــید و اصــرار اطرافیــان او نیــز بــرای باقی گذاشــتن
بخشــی از ثروتــش مثمــر ثمــر واقــع نشــد و بــه تعبیــر مســئول

دفترخانــه ای کــه ویتگنشــتاین دــر آنجا ثروتــش را بخشــید ،او
خودکشــی مالــی کــرد و از آن پــس روی به ســاده زیســتی آورد
تــا شــخصیت راز آلــود ویتگنشــتاین بیــش از پیــش معماگونــه
باشــد .باغبانــی و زندگــی دــر روســتا بخاطــر شــغل معلمــی از
مظاهــر ایــن ســاده زیســتی هســتند.
وقتــی مؤلفــه هایــی ماننــد اعتــراف ،خــود انتقادــی و تأکیــد
بــر اصــاح و زیســت اخالقــی را دــر زندگــی ویتگنشــتاین کنار
هم قــرار مــی دهیم مــی توانیم دــرک کنیم کــه او در سرتاســر
زندگیــش بــا جدالــی ســخت روبــرو بودــه اســت .جدــال میــان
خــوب و خــوب تــر بودــن .دــر حقیقــت ویتگنشــتاین عطــش
ســیری ناپذیــری بــه کمــال اخالقــی داشــت ،عطشــی کــه
باعث شــده بــود تا لحظــات زیادــی را دــر زندگی ویتگنشــتاین
بیابیــم کــه مشــغول ســرزنش خویشــتن بودــه اســت .ایــن
خــود انتقادــی دــر زندگــی ویتگنشــتاین آنقدــر زیاد بوده اســت
کــه واکنــش منفــی فانیــا پاســکال معلــم زبــان روســی اش را
برانگیختــه اســت ،زمانــی کــه بــه ویتگنشــتاین مــی گویــد:
شــما را چــه شــده اســت؟ مگــر مــی خواهیــد کامــل و بــی
عیــب و نقــص باشــید؟ ویتگنشــتاین جــواب حیــرت آوری دــاد:
البتــه کــه مــی خواهــم کامــل باشــم.
اصــاح و تکامــل اخالقــی بــه قدــری بــرای ویتگنشــتای
اهمیــت دارد کــه در جنگ جهانــی اول داوطلبانه دــر خط مقدم
جبهــه حضــور یافــت بــه ایــن امیــد کــه شــرایط ســخت جنگ
و مواجهــه مســتقیم بــا مــرگ  بتوانــد دــر او تغییــری شــگرف
ایجــاد کنــد و انســان شــریفی شــود .اوهمیشــه 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 تأثیــر فضــای نبــرد و مواجهــه بــا مــرگ و خوانش
اناجیــل تولســتوی و آثــار داستایفســکی نــگاه جدیدــی بــه دین
و معنــای زندگــی پیدــا کــرد .نگاهــی کــه هــر چنــد بعــد از
جنــگ رو بــه ضعــف نهــاد امــا تأثیراتــش بــر ویتگنشــتاین تــا
آخــر عمــر باقــی مانــد  .
و دــر آخــر بایــد گفــت جهــد و پشــتکار  ویتگنشــتاین بــرای
تکامــل اخالقــی و متعاقــب آن تــاش بــرای پیادــه ســازی
اخــاق عملــی مــی توانــد راهگشــای خوبــی بــرای هر یــک از
مــا دــر جهــت  زیســت اخالقــی و میــل بــه بهتر شــدن  باشــد.
*دانش آموخته فلسفه تطبیقی
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موضوعسیاست«قدرت»نیست،بلکه«تربیت»است/نتایجتربیتسیاسی
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
امــروزه تصــور رایــج بــر آن اســت کــه موضــوع سیاســت
«قدرت»اســت .ایــن تصــور کــه ریشــه دــر اندیشــه سیاســی
غــرب مدــرن دــارد «قدــرت» را بــه عنــوان موضــوع سیاســت
و دانــش سیاســی مطــرح میکنــد .دــر ایــن تلقــی قدــرت
همــواره بیانگــر نوعــی ســلطه و کنتــرل سیاســی مردــم و امــور
بــه صــورت محســوس و مادــی اســت کــه همانــا تســلط بــر
ابدــان و اجســام اســت .ایــن دــر حالــی اســت کــه بــا مطالعــه
عمیــق متــون دینــی و همچنیــن آثــار فیلســوفان و متفکــران
اســامی مییابیــم کــه موضــوع سیاســت نــه «قدــرت»
بلکــه «تربیــت» اســت .ایــن مســأله منحصــر دــر متــون دینــی
و اندیشــه اســامی نیســت .دــر یونــان باســتان ،متفکــران
بزرگــی هماننــد ســقراط و افالطــون نیــز موضــوع سیاســت را
«تربیــت» میداننــد.
«تربیــت» یــا مفهــوم یونانــی آن «پایدیــا» امــری بســیار
محــوری دــر فلســفه سیاســی یونانــی اســت .افالطــون دــر
همپرســه مردسیاســی دــر تــاش بــر میآیــد تــا تمایــز میــان
هنــر سیاســی و دیگــر هنرهــا را بیــان کنــد .وی پــس از تبییــن
ویژگیهــای دیگــر هنرهــا و موضــوع محــوری کــه هــر یــک
از آنهــا بــه آن میپردازنــد بــه تبییــن موضــوع هنــر سیاســی
و وظیفــه سیاســتمدار راســتین میپردــازد کــه همانــا «تربیــت
انســانهای آزاد» اســت .هنــر سیاســت پاییدــن و پروردــن
آدمیــان اســت .مــرد سیاســی راســتین کســی اســت کــه از هنــر
سیاســت بــه معنــای هنــر تربیــت انســانهای آزاد برخوردــار
اســت و مطابــق آن عمــل میکنــد .دــر ایــن تلقــی سیاســت
هرگــز بــه معنــای قدــرت و ســلطه محســوس و مادــی نیســت
کــه صرف ـ ًا مربــوط بــه ابدــان و اجســام اســت ،بلکــه سیاســت
بــه معنــای تربیــت انســانهای مختــار و آزاد اســت کــه امــری
فوقالعادــه حســاس و مربــوط بــه تحــول درونــی و باطنــی
اســت.
دــر متــون اســامی هماننــد قــرآن و روایــات معصومیــن علیهم
الســام نیــز تربیــت سیاســی از جایــگاه ویــژهای برخوردــار
اســت .دــر اندیشــه فیلســوفان و متفکــران اســامی گذشــته
ماننــد فارابــی نیــز تربیــت سیاســی بســیار حائــز اهمیــت اســت.
امــا پــس از ظهــور مدرنیتــه و بویــژه دــر دــوره معاصــر بــه دلیل
آنکــه سیاســت اســتحاله معنایــی یافتــه ،عمدــه متفکــران
اســامی معاصــر نیــز تحــت تأثیــر ایــن رویکــرد ،سیاســت
متصــور دــر دــوره مدرنیتــه را مــورد بحــث و بررســی خویــش
قــرار دادنــد .امــروزه بســیاری از عالمان و نویســندگان اســامی
بــا غفلــت از ایــن مســأله دــر تالشــند سیاســت را آنگونــه
معنــا کننــد کــه دــر مدرنیتــه جلوهگــر شــده اســت .اینــان بــا
مفــروض و بدیهــی دانســتن «قدــرت» بــه عنــوان موضــوع
سیاســت بــه دنبــال نوعــی مشــروعیت قدــرت صرف ًا محســوس
و مادــی دــر متــون دینی هســتند .دــر حالی کــه آنچه دــر متون
دینــی حائــز اهمیــت اســت «تربیــت» اســت کــه بســیار رابطــه
تنگاتنگــی بــا مفهــوم «والیــت» دــارد.
اهمیت تربیت سیاسی
چرخــش موضــوع سیاســت از «تربیــت» بــه «قدــرت» باعــث
شــده کــه «قدــرت سیاســی» جایگزیــن «تربیــت سیاســی»
گردــد .بنابرایــن همانگونــه کــه دــر دــوره مدــرن «قدــرت» بــه
عنــوان موضــوع محــوری جایگزیــن «تربیــت» دــر مباحــث

سیاســی شــده اســت« ،تربیــت سیاســی» نیــز اهمیــت و جایگاه
خــود را از دســت دادــه و «قدــرت سیاســی» جایگزین آن شــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر تــا زمانــی کــه «تربیــت» بــه عنــوان
موضــوع محــوری سیاســت مطــرح بودــه« ،تربیــت سیاســی» از
معنــا و اهمیــت خاصــی برخوردــار بودــه اســت ،دــر حالــی کــه
پــس از مدرنیتــه «تربیــت سیاســی» از یــک ســو اهمیــت
گذشــته خــود را از دســت دادــه اســت و از ســوی دیگــر دچــار
اســتحاله معنایــی شــده اســت.
امــروزه «تربیــت سیاســی» عمدتــ ًا دــر محدودــه معنــای
جامعهشــناختی اســت کــه مبتنــی بــر مباحــث جامعهپذیــری
سیاســی اســت .دــر ایــن معنــا شــاخصههایی بــرای تربیــت
سیاســی بیــان میشــود کــه نوعــ ًا بــه معنــای پذیــرش
ظاهــری و تثبیــت تدریجــی اصــول و قواعد سیاســی مندــرج در
قوانیــن مصــوب بشــری اســت؛ بــه گونـهای کــه فــرد بتوانــد در
فراینــد مشــارکت سیاســی نقــش بیشــتری ایفــا نمایــد.
دــر حالــی کــه «تربیــت سیاســی» دــر معنــای فضیلتمدارانــه
آن بــه معنــای پــرورش معنــوی و باطنــی انســانهای آزاد و
بــا ارادــه اســت کــه نــه تنهــا تأثیــر بــه ســزایی دــر ســاماندهی
زندگــی اجتماعــی اینجهانــی او دــارد ،بلکــه بــه هدفــی واالتــر
چشــم دوختــه اســت کــه همانــا فراهــم ســازی مصالــح و نیــل
بــه ســعادت آنجهانــی اســت .بنابرایــن دــر «تربیــت سیاســی»
فضیلتمدارانــه شــاخصههایی مــورد بحــث قــرار میگیــرد
کــه بتوانــد رســیدن بــه چنیــن هدفــی را فراهــم ســازد .دــر
حالــی کــه دــر دانــش سیاســی رایــج امــروز تربیــت سیاســی
بدیــن معنــا چندــان جایگاهــی ندــارد.
ارکان تربیت سیاسی
مردــم ،رهبــری ،آزادــی ،خــرد و دیــن مهمتریــن ارکان
تربیــت سیاســی اســت .رکــن اساســی دــر تربیــت سیاســی،
خــود «مردــم» هســتند .بیتردیــد وجــود ظرفیتهــای الزم
دــر مردــم زمینــه هــر چــه بهتــر تحقــق تربیــت سیاســی را
فراهــم میســازد .البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه مردــم
بایــد کماالتشــان بــه فعلیــت رســیده باشــد تــا قابلیــت بــرای
تربیــت سیاســی یابنــد ،بلکــه بدیــن معناســت کــه زمینههــا و
بســترهای الزم دــر دــرون آنهــا بایــد فراهــم باشــد کــه بخشــی
از آنهــا تکوینــی و غیراختیــاری اســت و بخشــی دیگــر ارادــی و
اختیــاری اســت .بــه عنــوان نمونــه انســانهایی کــه بدنبــال
حقیقــت و کســب فضایــل هســتند قابلیــت بیشــتری بــرای

تربیــت سیاســی دارنــد تــا انســانهایی کــه آگاهانــه و بــه
عمــد لجاجــت میورزنــد و دــر مقابــل حقایــق ایســتادگی و بــر
شــهوات و هواهــای نفســانی پایفشــاری میکننــد .چنیــن
انســانهایی نــه تنهــا بــه آزادــی خــود لطمــه میزننــد بلکــه
آزادــی دیگــران را نیــز دــر معــرض خطــر قــرار میدهنــد.
«رهبــری» از ارکان مهــم و قــوام بخــش تربیــت سیاســی
اســت کــه دــر تحقــق نحــوه و نــوع تربیــت سیاســی بســیار
حائــز اهمیــت اســت .از ایــنرو امــر رهبــری را نمیتــوان بــه
راحتــی دســت هــر کســی ســپرد ،بلکــه شــخص ابتدــا بایــد
زمینههــا و شــرایط الزم را بــرای تصدــی چنیــن امــر خطیــری
فراهــم نمایــد و خــود از تربیــت سیاســی عالــی برخوردــار باشــد
تــا بتوانــد زمینــه را بــرای تربیــت سیاســی دیگــران بــه صــورت
مســتقیم و غیــر مســتقیم فراهــم ســازد .از ایــنرو اســت کــه
ســیره سیاســی پیامبــران و ائمــه معصومیــن علیهــم الســام
نشــان میدهــد کــه آنــان از باالتریــن تربیــت سیاســی
نســبت بــه آحــاد جامعــه برخوردــار بودنــد و همیــن برخوردــاری
و بهرهمندــی اســت کــه آنــان را بــرای هدایــت جامعــه بــه
ســوی ســعادت واقعــی انســان ،شایســته میســازد.
رکــن اساســی دیگر دــر تربیــت سیاســی بهرهمندــی از «آزادی»
اســت .دــر اذهــان عامــه ،تربیــت سیاســی بــه دــو قســم امــکان
پذیــر اســت :یــک قســم «تربیــت جابرانــه» اســت و قســم دیگر
«تربیــت آزادانــه»؛ قســم اول از تربیــت کــه بــا اجبــار و زور
تــوأم اســت مربــوط بــه موجودــات غیرمختــار اســت و هنــری
کــه دــر آن بــکار مـیرود «هنــر جبــاری» اســت .دــر حالــی که
قســم دــوم از تربیــت مربــوط بــه انســانهای مختــار و آزاد
اســت و هنــری کــه دــر آن بــکار مــیرود «هنــر سیاســت»
اســت .تربیــت دــر هنــر جبــاری دــر واقــع تربیــت نیســت بلکــه
تشــبه بــه تربیــت اســت؛ زیــرا تربیــت امــری درونــی اســت کــه
بــا خواســت تــوأم بــا میــل و رغبــت انســان گــره خوردــه اســت.
«خــرد» نیــز از ارکان مهــم تربیــت سیاســی اســت .خــرد
و حکمــت عــاوه بــر آنکــه خــود بــه صــورت مســتقل
فضیلتــی بــرای انســان اســت ،کنترلکنندــه دیگــر فضایــل
نیــز میباشــد ،بــه عنــوان نمونــه میتوانــد آزادــی مذکــور را
تعدیــل نمایــد و انســان را بــه ســویی ســوق دهــد کــه هــم از
آزادــی خویــش بــه نحــو مطلــوب بهرهمنــد باشــد و هــم آزادــی
دیگــران را محتــرم بشــمارد .تربیــت تــوأم بــا خــرد و حکمــت،
تربیتــی آگاهانــه اســت کــه دــر مقابــل تربیــت جاهالنــه قــرار
میگیــرد.
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یکــی دیگــر از ارکان اساســی تربیــت سیاســی «دیــن» اســت.
دیــن از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه انســانها بــا
بهرهمندــی از خــرد تنهــا نمیتواننــد تمــام مصادیــق تربیــت
سیاســی کــه بــا ســعادت واقعــی انســانها گــره خوردــه اســت
را بیابنــد .از ایــن رو دیــن بــه تبییــن جزییــات امــوری میپردــازد
کــه خــرد انســانی کلیــات آن را دــرک کردــه اســت .بنابرایــن،
«مردــم»« ،رهبــری»« ،آزادــی»« ،خــرد» و «دیــن» از ارکان
ذاتــی و ضــروری تربیــت سیاســی هســتند ،بــه گونــهای کــه
بدــون وجــود هریــک از ایــن امــور ،تربیــت سیاســی مطلــوب
تحقــق نخواهــد یافــت.
عوامل تربیت سیاسی
عــاوه بــر ارکان ضــروری دــر تربیــت سیاســی ،عوامــل مؤثــر
دیگــری نیــز دــر تربیــت سیاســی نقــش آفریــن هســتند .عوامــل
متعددــی هماننــد خصلتهــای فردــی ،خانوادــه ،همســاالن،
محیــط اجتماعــی ،وضــع اقتصادــی ،ســواد و آگاهــی دــر تحقــق
بهتــر تربیــت سیاســی متصــور اســت« .خصلتهــای فردــی»
بدــان معناســت کــه همــه افــراد از خصلتهــای برابــر و یکســان
برخوردــار نیســتند ،بلکــه بــه لحــاظ روانشــناختی گونههــای
مختلفــی از خصلتهــای رفتــاری وجــود دــارد کــه شــناخت هــر
یــک تأثیــر بســزایی دــر برنامهریــزی تربیــت سیاســی افــراد دارد.
بــه عنــوان نمونــه ،برخــی از افــراد بــه لحــاظ خصلتهــای
فردــی ذاتــ ًا انزواطلــب و اجتماعگریزنــد و برخــی دیگــر
اجتماعــی و پرتحرکنــد .بنابرایــن ،دــر تربیــت سیاســی نمیتــوان
یــک الگــوی ثابــت بــرای همــه مردــم دــر نظــر داشــت ،بلکــه
متناســب بــا خصلتهــای فردــی بایــد گونههــای مختلفــی از
تربیــت سیاســی را تعریــف کــرد.
نقـش «خانواده» نیز در تربیت سیاسـی بسـیار حائز اهمیت اسـت؛
زیرا بسـیاری از مفاهیم و آموزههای سیاسـی از دـوران کودکی در
دـرون خانوادـه نقش میبندـد .بنابراین نـوع نگاه والدیـن و میزان
درک آنان تأثیر بسـزایی در تربیت سیاسـی نسـل بعدی دارد .پس
از خانوادـه« ،همسـاالن» در نحـوه انتقال ،تمریـن و تثبیت اصول
تربیت سیاسـی بسـیار نقـش دارنـد« .محیـط اجتماعـی» فراتر از
همساالن اسـت که شامل مدرسـه ،حوزه ،دانشـگاه ،اداره ،شرکت
و دیگـر حوزههـای کاری اسـت .بینشدهـی و برنامهریـزی
غیرمسـتقیم دـر هریـک از محیطهـای مذکـور میتواند دـر نحوه
تربیت سیاسـی بسـیار مؤثـر باشـند« .وضـع اقتصادی» نیـز بدین
معناسـت که هرچـه مردم به لحـاظ اقتصادی دـر وضعیت مطلوب
و باثباتـی قرار داشـته باشـند ،تربیت سیاسـی آنـان نیز آسـانتر و
سـریعتر انجـام میپذیـرد .میـزان «سـواد و آگاهـی» مردـم نیـز
از مهمتریـن عوامـل مؤثـر دـر تربیـت سیاسـی اسـت .جامعـهای
کـه مردمـان آن از آگاهیهـای الزم برخوردـار باشـند به تناسـب
مؤلفههـای تربیـت سیاسـی سـریعتر و آسـانتر تحقـق میپذیرد.
نتایج تربیت سیاسی
پــرورش انســانهای فضیلتمدــار؛ پــرورش انســانهای
آشــنای بــه زمانــه؛ نهادینــه شــدن مشــارکت سیاســی آگاهانــه
مردــم؛ کاهــش افــراد بیتفــاوت دــر جامعــه؛ تحمــل مشــکالت
و دشــواریها دــر شــرایط بحرانــی؛ از جملــه آثــار و نتایــج
مطلوبــی اســت کــه تربیــت سیاســی و بــه ویــژه تربیــت سیاســی
فضیلتمدارانــه دــر جامعــه ایجــاد خواهــد کــرد .مهمتــر آنکــه
تربیــت سیاســی عاملــی بــرای اجــرای درســت احــکام اســامی
اســت .از آنجــا کــه عمدــه احــکام اســامی از بعــد اجتماعــی
و سیاســی برخوردــار اســت و اساســ ًا دیــن اســام بــر خــاف
مســیحیت دینــی اجتماعــی و سیاســی اســت ،بنابرایــن تربیــت
سیاســی از جایــگاه ویــژهای دــر پذیــرش و اجــرای درســت احکام
اســامی برخوردــار اســت .حتــی دــر دیــن اســام دســتهای از
احــکام وجــود دــارد کــه زمینــه را بــرای تربیــت سیاســی افــراد
جامعــه فراهــم میکنــد .ایــن دســته از احــکام عمدتـ ًا دــر مباحث
اخالقــی جــای دارنــد کــه همــواره بدنبــال ســامت و امنیــت
اجتماعــی و سیاســی جامعــه اســت.
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یادداشت سید مهدی ناظمی قره باغ؛

دربارهاینسیاستفانتزیخطیر!/
ارتباط سیاست فانتزی و رسانه

مگــر سیاســت همــواره خطیــر نبودــه اســت؟ ایــن سیاســت
اســت کــه سرنوشــت جنــگ و صلــح را مشــخص مــی کنــد.
دوســت و دشــمن بــا سیاســت روشــن مــی شــوند و خرابــی و
آبادانــی ســرزمین هــا نتیجــه مباشــرتِ سیاســت دــر زندگــی
اســت .سیاســت درســت و غلــط ،نتایجــی روشــن بــه بــار
مــی آورنــد کــه دــر یــاد انســانها و نســلهای آتــی کمابیــش
باقــی مــی ماننــد .پــس اینجــا مــراد از خطیــر بودــن را بایــد
نــه دــر خطیر بودــن ذاتی سیاســت که دــر خطیر بودــن نوعی
خاصــی از سیاســت جســتجو کــرد کــه فع ـ ً
ا نامــی بهتــر از
«سیاســت فانتــزی» بــرای آن نمــی یابیــم.
«سیاســت فانتــزی» نیــز بــه معنــای دخالــت خیــال دــر
سیاســت نیســت .بــر خــاف آنچــه امــروز شــعار دادــه مــی
شــود ،خیــال نقشــی غیرقابــل انــکار دــر سیاســت دــارد .اگــر
خیــال نبــود ،امپراتــوری هــا شــکل نمــی گرفتنــد .طرحهــای
بــزرگ ایجابــی ماننــد تشــکیل امپراتــوری هــا و جنگهــای
بــزرگ یــا هر نــوع تصــرف دــر اجتماعــات انســانی ،پایــی در
خیــال آدمــی دارنــد .ایــن خیــال اســت کــه بــا قدــرت دــر
نســبت اســت ]1[.بــا وجــود خیــال مــی تــوان امکانــات قدرت
را فعلیــت بخشــید و بــا وجــود قدرت اســت کــه خیــال امکان
حضــور و نقــش آفرینــی پیدــا مــی کنــد .مقدــورات قدــرت بــا
خیــال آشــکار مــی شــود و خیــال اســت کــه ســعی مــی کنــد
مقدــرات زمیــن قدــرت را تغییــر دهــد .خیــال جنبــه ایجابــی
طرحهــای مــا را پیــش مــی بــرد و عقــل آنهــا را ســامان مــی
دهــد و بــه انضبــاط مــی کشــد.
منظــور از ترکیــب «سیاســت فانتــزی» نــوع خاصــی از
سیاســت اســت .نــوع خاصــی از سیاســت کــه اختصــاص
بــه دــوره معاصــر و بــه ویــژه چنــد دهــه اخیر دــارد .سیاســت
فانتــزی ،سیاســتی اســت که اســاس آن دــر عالمــی از فانتزی
ســازی هــای تودرتــو قــرار دــارد و ســایر وجــوه از جملــه
عقالنیــت و فلســفه سیاســی ،فــرع بــر آن قــرار مــی گیرنــد
ـاس آن .سیاســت فانتــزی ،سیاســتی کــه اســاس آن
و نــه اسـ ِ
بــر فانتزی ســازی باشــد ،سیاســتی اســت کــه اولویت دــر آن،
بســط بــی نهایــت قدــرت اســت .انســان متناســب بــا ایــن
سیاســت ،انســان قدــرت ســاز و قدــرت جــو و دــر یــک کالم
انســان دــارای ارادــه بــه قدرت اســت.
گــرگ انســان» ،اگــر
«انســان
دقــت داشــته باشــیم کــه
ِ
ِ
صــورت کلــی انســان مدــرن باشــد ،بــاز هــم نحــوه ای
تابعیــت از عقــل داشــته اســت .امــا انســان معاصــر ،انســانی

اســت کــه بنیــاد عقالنــی کالســیک بــرای وی معنــای
گذشــته را ندــارد .تزلــزل ایــن بنیــاد از اواخــر قــرن نوزدهــم
آغــاز مــی شــود و ظهــور جنگهــای جهانــی ،از مهمتریــن
نشــانه هــای آن هســتند .مســاعی متفکرانــی مانند هوســرل،
بــه شــکلی و نیچــه بــه شــکل دیگــری بــرای زندــه کردــن
بنیــاد حیــات غربــی ،هــر چنــد ثمــرات متنوعــی داشــته ،امــا
راهــی را بــرای انســان نگشــوده اســت .انســان بعــد از جنــگ
جهانــی دــوم ،نــه بنیــاد ســنتی خــود را توانســت که احیــا کند
و نــه بــه بنیــاد دیگــری رســید ،ولــو اینکــه همیــن مقدــار
محافظــه کاری هــم مدیــون وجــود شــمه ای از عقالنیــت و
همیــن مقدــار خودآگاهــی مــا بــر حــال و روزمــان ،مدیــون
متفکرانــی چــون نیچــه اســت.
بــه هــر حــال سیاســت امــروزی ،سیاســتی اســت کــه
دــر روندــی بــا ســرعت رو بــه تزایــد ،روز بــه روز از عقــل و
ثبــوت و زندگــی دورتــر مــی شــود و بــه تخیــل و تصویــر و
انتــزاع بیشــتر پنــاه مــی بــرد .ایــن سیاســت خیــال ورزانــه،
راه خــود را گــم کردــه اســت و نمــی توانــد بنیادــی بــرای
اتــکای خواســتها و تصمیــم هــا بیابــد .وقتــی ثبــوت از دســت
مــی رود ،ســاختن تبدیــل بــه ســوختن مــی شــود و ویرانــی از
آبادانــی ســبقت مــی گیــرد.
سیاســت فانتــزی ،اولویــت را بــر توســعه قدــرت مــی دهــد و
مــی توانــد چنیــن کنــد ،زیــرا ایــن سیاســت ،نوعــی سیاســت
انتزاعــی اســت .اینجــا منظــور از انتزاعــی ،امــر عقالنــی یــا
کلــی و ...نیســت ،منظــور از سیاســت انتزاعــی ،سیاســتی
اســت کــه دــر عالــم تصــورات و تخیــات انســانها ســاخته
مــی شــود و پــس از آن کــه تمامیــت خــود را از همــان عالــم
اخــذ کــرد ،پــا بــه عرصــه واقعیتهــای زندگــی مــی گــذارد و
ســعی مــی کنــد خــود را بــر زندگــی انضمامــی تحمیــل کند.
چنیــن سیاســتی خــود را بــر اســاس زندگی نمــی ســازد .البته
سیاســت محقــق و فعلیــت یافتــه ،چــون هنــوز تــه ماندــه
ای از عقالنیــت دــر خــود دــارد ،دــر مقــام ظهــور ،خــود را بــه
اقتضــای شــرایط «تــا حدــی» اصــاح مــی کنــد ولــی دیگــر
«اساســی» جــز دــر فانتــزی هــای انســان ندــارد.
سیاســت فانتــزی ،ماننــد یــک بــازی رایانه ای اســت .سلســله
بــازی هــای « »Rome Total Warرا بســیاری دیدــه
انــد .تمایــل بــی پایــان بــرای قدــرت بــی حــد و مــرز ،بدــون
غایــت مشــخصی .سیاســت جهان امــروز ،بســیار به سیاســت
ایــن بــازی رایانــه ای شــبیه اســت .تنــازع بــی پایــان قدرتهــا
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بــرای کســب ســهم بیشــتر بدــون آنکــه ارزش و اســاس و مقصــد
ثابتــی مطــرح باشــد .مثــال دقیق تــر شــاید ســریال «Game of
 »Thronesباشــد :عطــش ســیری ناپذیــر و کــور همــگان برای
افزودــن قدــرت و فقــط قدــرت ،بدــون وجــود کوچکتریــن نقطــه
اتــکای اخالقــی یــا فکــری یــا هــر چیــز دیگــر .راســتی مگــر قرار
نبــود رســانه هــا ،بازنمایــی کنندــه واقعیتهــای بیرونــی باشــند؟
ظاهــراً اینطــور بــود امــا گویــا بــر عکــس شــده اســت و چیزهــا
چنانچــه بودریــار بــه خوبی توضیــح دادــه اســت ،خودارجاع شــده
انــد .بودریــار بــه خوبــی مــی گویــد کــه آنچــه دــر رســانه هــا رخ
مــی دهــد ،فقــط آن چیــزی اســت کــه در رســانه هــا رخ مــی دهد
و مــا هیــچ راهــی بــرای اطمینــان از ارجــاع دهــی آنهــا بــه واقعیت
بیرونــی نداریــم ،بلکــه ارجاعــات مــا دــر برابــر رســانه ،با اســتناد به
رســانه هــای دیگــر اســت .گویــی دــر محاصــره رســانه هــا ،از این
رســانه بــه آن رســانه پنــاه مــی بریــم.
سیاســت فانتــزی ،ارتباطــی وثیق بــا رســانه دــارد و اص ً
ال با رســانه
اســت کــه امــکان ظهــور تــام یافتــه اســت .فانتــزی ســازی بــا
رســانه اســت کــه امــکان بســط و ســیطره بــر مــا را پیدــا کردــه
اســت .رســانه ،امــر خــود ارجاعــی شــده اســت کــه راه را بــرای
مــا مســدود کردــه اســت .دــر سیاســت فانتــزی رســانه ای ،چیزها،
قبــل از ایــن کــه دــر زندگــی روزمــره واقعیــت بیابنــد ،دــر رســانه
واقعیــت اصلــی خــود را مــی یابنــد .هــر چیــزی کــه بیشــتر رســانه
ای تــر باشــد ،واقعــی تــر اســت .حملــه شــیمیایی مــورد ادعــا دــر
خــان شــیخون و یــا حملــه مشــابه قبلــی کــه منجــر بــه نابودــی
ســاحهای شــیمیایی 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 شــیمیایی رخ دادــه اســت .مهم
ایــن نیســت کــه ماوقــع چــه بودــه اســت ،چــون چنیــن بــه نظــر
مــی رســد کــه دسترســی مــا بــه ماوقــع فقــط از طریــق واقعیــت
برســاخته شــده در رســانه ممکن اســت و رســانه اســت که حســب
بــازی قدــرت ،قبـ ً
ا بــرای مــا تصمیــم گرفتــه اســت کــه چیزهــا
چیســتند و چگونــه انــد .پــس از آن کــه واقعیت سیاســی در رســانه
محقــق شــد و موفــق از آب دــر آمــد ،پــس از آن کــه سیاســت
فانتــزی رســانه ای خاصــی غالــب شــد ،تبعــات آن دــر زندگــی
روزمــره محقــق مــی شــود.
تبعــات ایــن سیاســت فانتــزی دــر زندگــی روزمــره مــا چیســت؟
تبعــات این سیاســت فانتــزی دــر زندگی مــا کامـ ً
ا واقعــی خواهد
بــود! همچنــان کــه خــود ایــن سیاســت فانتــزی دــر نفــس االمــر
خــود واقعــی اســت و مؤثــر و پیشــرو .سیاســت فانتــزی ،سیاســتی
کــه اول دــر رســانه هــا محقــق و متبلــور مــی شــود ،بــا تعییــن
جایــگاه چیزهــا و نظــم بیــن آنهــا ،سرنوشــت مــا را مشــخص مــی
کنــد .همــه مــا کســانی کــه زیــر بمــب و خمپــاره ،نزدیــکان خــود
را از دســت مــی دهیــم ،کشــور زیبایمان چشــم بــه هم زدنــی تبدیل
بــه ویرانــه مــی شــود ،بــا انتخابهــای اشــتباه ،تمامــی آرزوهای خــود و
کودکانمــان بــه تلــخ تریــن شــکل محــو و نابــود مــی شــود و همــه
مخاطـرات بــی رحمــی را متحمــل مــی شــویم کــه نمــی دانیــم چرا
فانتزی
و چگونــه گرفتــار آن شــده ایــم؛ همــه گرفتــار ایــن سیاســت
ِ
ای خطیــر شــده ایــم .خطیــر بودــن سیاســت فانتــزی از
رســانه ِ
آنجاســت کــه عقلــی بــرای متوقــف کردــن فانتــزی ســازی هــای
رو بــه تزایـ ِد انتزاعــی ندــارد .وقتــی انســان ،ارتبــاط انضمامــی خود
را بــا زندگــی از دســت دادــه اســت ،تصــورات خــود را بــا تصویرات
رســانه ای منطبــق مــی کنــد .ارتبــاط دیگــر بیــن تصــورات و
چیزهــا نیســت ،ارتبــاط بیــن تصــورات اســت و تصویــرات.
سیاســت امــروزی انســان ،بــا چنــد نمایــه ،ماننــد یــک انقــاب
یــا جنبــش عمــل مــی کنــد .جنبشــهای اجتماعــی کــه دــر بســتر
شــبکه هــای اجتماعــی و رســانه هــای مشــابه شــکل مــی گیــرد،
جنبشــهای سیاســی فانتــزی هســتند .ایــن جنبشــها ،بــه جــای
آنکــه توجــه بــه وضــع سیاســی موجــود داشــته باشــد ،توجــه بــه
طــرح افکنــی هــای خیالــی سیاســت دــارد .ایــن سیاســت خیالــی،
مبتنــی بــر آرزوپردازیهــای کــور و فانتــزی اســت و بــه همیــن
خاطــر اســت کــه هــر چــه مللــی از اســاس ضعیفتــری برخوردــار
باشــند ،بیشــتر غــرق دــر ایــن اکتیویســم فانتــزی هســتند .هر چه
هــم ایــن فانتزی ســازی دــر آنهــا بیشــتر اوج بگیــرد و جدی شــود،
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تخریــب و نابودــی تمــام عیــار آنهــا را بیشــتر تهدیــد مــی کنــد .در
سیاســت فانتــزی شــبکه هــای اجتماعــی ،شــما بهتریــن مقــاالت
و یادداشــتها ،قــوی تریــن اســتداللها و محکــم تریــن اســتنادها
را براحتــی بــا چنــد هشــتگ نابــود مــی کنیــد .دــر شــبکه هــای
اجتماعــی ،متخصــص اهمیتــی ندــارد .مهــم ،تــوان تأثیرگــذاری
دــر ایجــاد یــک روایــت تصنعــی اســت .دــر ایــن روایــت تصنعــی،
موجوداتــی کــه آنهــا را «کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی» مــی
خواننــد ،واقعــی باشــند یــا تقلبــی ،تعییــن مــی کننــد چــه کســی
مثـ ً
ا منتقــد ســینمایی اســت و چــه کســی نیســت ،چــه فیلــم یــا
کتابــی خــوب اســت یــا نیســت ،فیلســوفان و هنرمندــان و ادیبــان
چــه کســانی هســتند و  . ...بزرگتریــن متخصصــان و زبدــگان ،دــر
کنــج حاشــیه قــرار مــی گیرنــد ،زیــرا آنــان بیــش از ایــن تعییــن
کنندــه نیســتند .احیان ـ ًا اگــر چنــد اســم جعلــی و یــا اســم واقعــی
بــا پیامهــای جعلــی هــم در کنــار ایــن ماجــرا بیایــد جهــت تقویت
همــان موضــع عامیانه-رســانه ای اســت.
چــون شــبکه هــای اجتماعــی ،از مرجعیــت بیرونــی تبعیــت 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 -بســیج کنــد.
وضــع خاورمیانــه ،ایــن آوردــگاه تخاصــم و تقابــل فانتزیهــای
سیاســی ،نشــانگر فقدان اســاس در سیاســت ایــن بخــش از جهان
و نیــز نشــانگر واهمــه غــرب از فانتــزی هــای سیاســی خود اســت.
غــرب حتــی دــر اروپــای شــرقی نیــز ســعی دــارد فانتــزی هــای
سیاســی خــود را بــه امتحــان نگــذارد .خاورمیانــه محلــی اســت
بــرای آزمایــش فانتزیهایــی کــه «عقــل» غــرب مــی گویــد بهتــر
اســت همانجــا محقــق شــود و نــه اینجــا .نتیجــه ایــن فانتــزی ها،
هــر چقدــر هــم کــه مبهــم باشــد ،یــک وجــه ثابــت دــارد و آن،
گســترش «فانتــزی ســازی» اســت .اغلــب گروههــای تروریســتی
ســلفی ،کــم یــا زیــاد وجــه عمدــه ای از کار خــود را رســانه ای
مــی کننــد و وجهــی را نیــز از رســانه الهــام مــی گیرنــد .گروههای
شورشــی ســوریه و عــراق ،لشــگر بزرگــی از فعــاالن رســانه ای
دارنــد کــه بــی وقفــه مســتندهای جعلــی درســت مــی کننــد و بــا
بهــره بردــن از فنــون تولیــد رســانه ای و شــناخت روان مخاطــب،
آن محصــوالت را گســترش مــی دهنــد .ظهــور و اوج گیــری
داعــش تــا حدــی زیادــی ،مدیــون همیــن 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 کنیــد :یکــی از
ســرگرمی هــای مــا ایــن اســت کــه ثبــت نــام فلــه ای اشــخاص
عجیــب و غریــب بــا گریمهــای مضحــک را ببینیــم .گویــی همــه
پذیرفتــه ایــم کــه ایــن بخشــی از ســرگرمی هــای مــا باشــد .غیــر
از آن ،اغلــب کاندیداهــای موفــق از ایــن پرســتیژ بهــره مــی برنــد
کــه مــا از احــزاب مســتقل هســتیم و بــه هیــچ جریانــی وابســته
نیســتیم و حتــی گاهــی چنــد فــرد همســو ،همزمــان بــا هــم ثبت
نــام و حتــی بــا هــم رقابــت صــوری مــی کننــد .صــرف نظــر از
کــذب بودــن ایــن ادعــا (اســتقالل از جریانهــای سیاســی) بایــد
پرســید آیــا فعالیــت سیاســی بدــون جریانهــای سیاســی ممکــن
اســت؟ اگــر بلــه چــرا ایــن جریانهــا را حــذف نمــی کنیــد و اگــر نه
از چــه چیــزی خــود را مبــرا مــی کنیــد؟
دنیــای رســانه ،آمریکاســت .بودریــار بــه درســتی تشــخیص
دادــه اســت کــه بایــد چیــزی دــر آمریــکا باشــد غیــر از آنچــه مــا
دــر ظاهــر مــی بینیــم .ایــن چیــز ،بــی شــک بــا ســایر دغدغــه
هــای او یعنــی جامعــه مصرفــی و رســانه دــر ارتبــاط اســت .آمریکا
قلــب جامعــه مصرفــی و نمونــه اعــای آن اســت .همانجــا هــم
بزرگتریــن رســانه هــای دنیــا دــر هــم آمیختــه انــد و فعالیــت می
کننــد .رســانه و جامعــه مصرفــی ،خانــه خــود را دــر آمریــکا یافتــه
انــد :زندگــی دــر عیــش ،مدــرن دــر خوشــی .از همیــن روســت که
بایــد گفــت فانتــزی ســازی سیاســی نیــز مرکــزی بهتــر از آمریــکا
ندــارد .هیــچ جــای دنیــا بیــن ســلبریتی بودــن دــر ســینما و رأس
هــرم سیاســت ،فاصلــه اینقدــر کــم نیســت .ریــگان هنرپیشــه بود

و آرنولــد اگــر مشــکل قانونــی نداشــت شــاید االن نــه فرماندــار
ایالــت کــه رئیــس جمهــور بــود .اگــر کاندیدایــی بتوانــد لیچــار
گزندــه تــری بــه کاندیدــای رقیــب بــار کنــد ،رأی بیشــتری بــه
دســت مــی آورد (بــرای مــا هــم اتفــاق نیافتــاد؟) .ترامــپ هرچنــد
بازیگــر نیســت 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 تبدیــل شــدن بــه تصویــر خود اســت.
تصویــری کــه دــر رســانه هــا از او شــکل گرفتــه اســت و او هــم
ماننــد اغلــب انســانهای کــره زمیــن آن را بــاور کردــه اســت .وضع
امــروز خاورمیانــه ،رویایــی اســت کــه نئوکانها دــر دوره جــرج بوش
انتظــار آن را داشــتند و مــا ســاکنان ایــن نقطــه از جهــان ،مقیــم
همیــن کابــوس هســتیم .اطــراف ایــن فانتــزی دیگــر آنقدــر زیــاد
شــده انــد کــه براحتــی نمــی تــوان آیندــه آن را پیشــبینی کــرد.
بــی جهــت نیســت کــه اغلــب پیادــه نظــام سیاســت فانتــزی،
فعــاالن رســانه ای و بــه ویــژه رســانه هــای جدیــد هســتند و
اغلــب آنهــا هــم بــه شــکل اعجــاب آوری آمریکاگــرا هســتند.
ـی رســانه هــای
هــر جــای جهــان کــه جمعــی از فعــاالن سیاسـ ِ
ـت آمریکاگرایــی
جهــان ســوم باشــند ،عامــان ردــه پاییــن سیاسـ ِ
نیــز دــر اکثریــت هســتند .منبــع مشــروعیت آمریکاگرایــی جهــان
ســومی هــا جایــی خــارج از همــان جمــع نیســت .آنهــا نیــازی بــه
مطالعــه ،فکــر ،پژوهــش ،گفتگــو و ...ندارنــد .یکــی مــی گویــد و
نمایــه مــی ســازد و میلیونها عاشــق ،تکــرار و بازنشــر مــی کنند .در
بیــن ایــن میلیونهــا نفــر ،افــراد دــارای تحصیــات عالی و چه بســا
حتــی مدرســانی هــم یافــت مــی شــوند .ایــن دســته آخــر ،بجــای
ـح مکــررات آمریکاگرایــان ،تکــرار محتــوا را دــر فــرم
تکــرار صریـ ِ
جدیدــی و بــا ابــزا ِر ادبیاتی کــه دــر آن «حرفــه ای» هســتند انجام
مــی دهنــد .مثـ ً
ا اگــر آن بــه اصطــاح «پژوهشــگر» هــگل گــرا
باشــد ســعی مــی کنــد آمریکاگرایــی را بــا ادبیــات 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 سیاســت گلــه ای کــوری اســت کــه غــرب بــه مثابــه آنتی
تــز خود بــرای بقــا بــه آن نیــاز دــارد .همــان سیاســتی کــه آن را از
مرزهــای خــود دــور مــی کنــد تا دــر گســتره هــای کــم خطرتری
بــرای خــود ،امکانــات و دســتآوردهای احتمالــی آن را بســنجد.
ایــن سیاســت گلــه ای ،بــرای بقا ،ســعی مــی کنــد از ســویی دارای
پشــتوانه ای از ادبیــات نظــری جلــوه کنــد و از ســوی دیگــر تالش
دــارد خود را اکثریتی ســرکوب شــده نشــان دهــد .در قســمت اول،
انبوهــی از اصطالحــات لقلقــه زبــان مــی شــوند کــه هیــچ معنــای
مشــخصی نــزد اســتفاده کنندــگان ندارند :مدرنیســم ،حقوق بشــر،
آزادــی ،دموکراســی ،توســعه . ...تابعــان این سیاســت گلــه ای ،هیچ
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 چنیــن کنند
چــون معنــای کلمــات دــر ایــن فضــا ،مهــم نیســت ،مهــم قدــرت
تابــع کردــن عامــه و لشــکری از افــراد همرنگ اســت .تابعــان این
سیاســت ،تکثیــر روباتیــک و مکانیکــی پیامهــای خــود را دــال بــر
اکثریــت بودــن تفســیر مــی کننــد؛ بــا ایــن حربــه ،همــواره رقیبان
را بــه هیــچ مــی انگارنــد و بــا ایــن کار قدمهــای بیشــتری بــرای
مبتــا کردــن کشــور بــه جنــگ و خشــونت برمــی دارند.
سیاســت فانتــزی ،خطیــر اســت چــون همــه شــرور را بــا هــم
دــر خــود جمــع کردــه اســت .سیاســت فانتــزی را نــه مــی تــوان
براحتــی مهــار کــرد و نــه مــی تــوان پیشــبینی کــرد .سیاســت
فانتــزی ،مبتنــی اســت بــر بــی معناســازی گســترده همــه مفاهیم
و معانــی و بــر تکثیــر بــی شــمار و ظاهــری چیزهــا بــرای کســب
قدــرت بــی حــد و مــرز و بــی غایــت و کــور .سیاســت فانتــزی
امــروز ،مهمتریــن عامــل تخریــب و تباهــی ماســت.
-----------------------------------------[ ]1ابن عربی عالم خیال را مظهر قدرت الهی می داند.
[ ]2بــرای توضیــح بیشــتر دــر این بــاره مراجعــه کنید به یادداشــت
نگارندــه بــا عنــوان« :پاریــس ملکوتــی ،داعــش ناســوتی» مندرج
در ســایت ســوره اندیشه.
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گام های اساسی در مسیر تولید علوم انسانی اسالمی از منظر شهید مطهری
اســتاد شــهید آیــت اهلل شــیخ مرتضــی مطهــری(۱۳۵۸ـ  )۱۲۹۸از
دانشــمندان نــامآور جهــان اســام اســت کــه بــر پایــه عقالنیــت
اســامی و اجتهــاد دینــی و اشــراق درونــی خدمــات علمــی و
فلســفی شــایانی را بــه بشــریت عرضــه داشــت .او بــا تکیــه بــر
عقــل ،منطــق و منبــع الیــزال قــرآن ،حدیــث و احاطــه گســترده
بــر فرهنــگ اســامی و آشــنایی با تحــوالت زمــان و پیشــرفتهای
علمــی غــرب و دــور از تعصــب و احساســات و خردــورزی و
آزاداندیشــی بــه حقیقــت جویــی پرداخت و در این مســیر توانســت
بــه بازســازی فکــری و ترســیم هماهنــگ منظومــه اعتقادــی
و تفســیر هدفمنــد شــریعت اســامی بپردــازد و از همیــن مســیر
توانســت نقــش معلــم و ایدئولــوگ اصلی انقــاب اســامی را پس
از امــام خمینــی(ره) داشــته باشــد.
او کــه دــر محضــر امــام خمینــی(ره) و عالمــه طباطبایــی دــرس
آموختــه بــود و دــر علــوم مختلــف اســامی و حکمــت عقلــی بــه
مراتــب عالیــه اجتهــاد رســیده بــود ،همچــون طبیبــی حــاذق بــه
ســراغ مســائل مهمــی مــی رفــت کــه کمتــر کســی دربــاره آنهــا
مطالعــه و تحقیــق مــی کــرد .دــر عیــن حــال پرســش اصلــی
جامعــه و نســل جــوان محســوب میشــد .اســتاد مطهــری
تحــوالت زمــان را بــه خوبــی احســاس و ذهــن پرسشــگر جــوان
معاصــر را دــرک میکــرد؛ از ایــن رو تــاش گســترده ای را در این
بــاب آغــاز کــرد و بــا تکیــه بــر حکمــت متعالیــه و اجتهــاد عمیــق
دینــی بــه شــناخت صحیــح مکتــب اســام پرداخــت و ســعی
کــرد تحــوالت زمــان و جریــان توســعه و تحــول دنیــای جدیــد
را بشناســد و واقعیــات تکامــل علــم و صنعــت را از پدیدــه هــای
انحرافــی و عوامــل فســاد و ســقوط تفکیــک کنــد.
رهآورد ایــن ســیر و ســلوک عقلــی و مطالعــه و تحقیــق علمــی،
اندیشــه هــای نــاب و آثــار ارزشــمندی اســت کــه عــاوه بــر
معرفــی صحیــح مکتب اســام بــه چیســتی و چگونگــی عقالنیت
اســامی و زمینــه ســازی بــرای تولیــد فلســفه هــای اجتماعــی
مبتنــی بــر اســام مــی پردــازد .هــر اثــر علمــی یــا ســخنرانی
اســتاد مطهــری ناظــر بــه مســئله مهمــی دــر زمــان اوســت کــه
بایــد از منظــر عقلــی و اســامی بدــان پاســخ داده می شــد .اســتاد
خــود دــر ایــن بــاره مینویســد« :از حدــود بیســت ســال پیــش که
قلــم دــر دســت گرفتــه ،مقالــه یــا کتــاب نوشــته ام ،تنهــا چیــزی
کــه دــر همه نوشــته هایــم هدــف قــرار دادــه ام ،حل مشــکالت و
پاســخگویی بــه پرسشــهایی اســت کــه در زمینه مســائل اســامی
دــر عصــر مــا مطــرح اســت]۱[».
اگرچــه دــر شــرایطی که اســتاد مطهــری میاندیشــید مســئله علم
دینــی و تولیــد علــوم انســانی اســامی ،نمیتوانســت دغدغــه اول
اندیشــوران مســلمان باشــد ،او توانســت زیرســاختهای معرفــت
شــناختی ،انســان شناســی ،دیــن شناســی ،جامعــه شناســی و حتی
روش شناســی را بــرای ایــن مهــم آمادــه کنــد .بــی شــک هــر
کــس بــه منظومــه فکــری و نظــام اندیشــه ای اســتاد مطهــری
آشــنایی داشــته باشــد ،یقیــن پیدــا مــی کنــد کــه مســئله تولیــد
علــم دینــی و اذعــان بــه تولیــد علــوم انســانی اســامی از نتایــج
نظــام فکــری اوســت.
بــا دقت دــر مجموعــه آثار اســتاد مــی تــوان روش شناســی محکم
و الگویــی منســجم بــرای تولیــد علوم انســانی اســامی اســتخراج
کــرد .مــی تــوان نظریــه فطــرت ایشــان را طــرح کلــی انســان
شناســانه اســتاد مطهــری و پــروژه ایجابــی ایشــان دــر تأســیس
فلســفه علــوم انســانی اســامی 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
خانوادــه[ ،]۲شــناخت جامعــه و تحــوالت اجتماعــی[ ،]۳اخــاق
و تربیــت[ ]۴و  ...کاربردــی کردــه اســت .بــی تردیــد مجمــوع
تالشــهای روش شناســانه و الگوســازی اســتاد مطهــری و برخــی
تحقیقــات موضوعــی و کاربردــی او مــی توانــد راهنمــای مناســبی

بــرای اندیشــه ورزان و دغدغــه مندــان حــوزه علــم دینــی و تولیــد
علــوم انســانی اســامی باشــد.
منظومــه فکــری آیت اهلل شــهید مطهــری ،ظرفیــت بســیار باالیی
بــرای تبییــن الگــوی تولیــد علــوم انســانی اســامی دــارد؛ بــه
نحــوی کــه مــی تــوان آن را جامــع تریــن نظــرات دــر ایــن زمینــه
دانســت .ایشــان عــاوه بــر بررســی زیربناهــای فلســفی ،کالمی و
اجتماعــی مســئله بــه آســیب شناســی مواجهــه بــا تحــوالت زمان
و علــوم جدیــد غربــی پرداختــه و بــا نقــد ســه جربــان؛ تحجــر،
تجددگرایــی افراطــی و التقــاط بــه تبیین نظــام عقالنیت اســامی
دــر مجموعــه ای منســجم و هدفمنــد پرداخــت .نظامی کــه اگر به
درســتی تبییــن و فهــم شــود نتیجــه منطقــی آن اذعــان بــه امکان
علــم دینــی و ضــرورت تولیــد علــوم انســانی اســامی اســت .بــه
طــور خالصــه مــی تــوان بــرای تولیــد علــوم انســانی ،از منظومــه
فکــری اســتاد مطهــری ســه گام اساســی را ایــن گونــه برداشــت:
گام اول :خودبــاوری و احســاس شــخصیت دــر برابر تمدــن غرب و
توانایــی جهــت شــناخت ســرمایههای خودــی ازجملــه اســام ،و
قدــرت بهرهبردــاری از آن و جلــب ســود و دفــع زیــان؛
گام دــوم :شــناخت دقیــق اســام بـه عنــوان یــک مکتــب جامــع
و الهــی و یــک دســتگاه فکــری و اعتقادــی معرفــت بخــش
اســت کــه میتوانــد ســازنده همــه ابعــاد زندگــی انســان و عمــل
موصــول بــه ســعادت باشــد.
گام ســوم :اســتخراج فلســفههای مضــاف و نظامهــای کالن
اجتماعــی اســام طبــق «الگــوی توحیدــی» و مبتنــی بــر کشــف
مصالــح و مفاســد واقعــی و فطــرت الهــی بــا روش اجتهــاد.
بــه طــور خالصــه ،از منظــر اســتاد مطهــری علــوم انســانی
اســامی دــارای ویژگــی کلــی زیــر اســت:
 -۱علــوم انســانی اســامی جهــت توحیدــی و خدایــی دــارد کــه
محــور ســعادت دنیــا و آخــرت انســان اســت .عالمــه شــهید
میگویــد« :انســانی کــه اســام میخواهــد بــا انســانی کــه
مکتبهــای فلســفی بشــر میخواهنــد ،از زمیــن تــا آســمان
فــرق دــاد .خیلــی چیزهــا کــه اســام میگویــد بــا آنچــه دیگــران
میگوینــد یکــی اســت امــا نــه بــا یــک دیــد .اســام همیشــه بــا
مســائل از جهــت توحیدــی و خدایــی نظــر میکنــد]۵[».
 -۲علــوم انســانی اســامی از تفســیر یــک جانبــه و تقلیــل
انســان بــه بعــد مادــی و طبیعــی پرهیــز دــارد[ ]۶و دــر عیـن حال،
واقعبینانــه بــه همــه ابعــاد انســان و مصالــح مفاســد حیــات او و بـه 
صــورت جامــع آن را مطالعــه میکنــد]۷[.
 -۳فطــرت (سرشــت متعالــی ،ملکوتــی ،ویــژه و مشــترک انســان)
عنصــر اصلــی و زیربنایــی علــوم انســانی اســامی را تشــکیل

میدهــد؛ یعنــی برخــی از مهمتریــن گزارههــای عملــی و اصــول
تجویــزی و ارزشــی دــر علــوم انســانی بر حکمــت نظــری ،حقیقت
انســان و فطــرت اســتوار اســت .از ایــن رو ،دــارای واقعنمایــی،
جهانشــمولی و خصلــت معرفتــی هســتند .پــس توجــه بــه
فطــرت بشــر از پایههــای مهــم بحــث دــر تحــوالت علــوم
انســانی خواهــد بــود .براســاس نــگاه شــهید مطهــری میتــوان
بــا اتــکا بــه ذاتیــات انســان و سرشــت مشــترک انســانها کــه
دــر ادبیــات اســامی از آن بــه «فطــرت» یــاد شــده اســت ،گامــی
مهــم دــر تولید علــوم انســانی و اســامی برداشــت کــه فرازمانی و
فرامکانــی باشــد و حتــی بــر اســاس آن امــور اعتبــاری و قراردادــی
کــه مســتقیم ًا دــارای واقعیــت عینــی نیســتند را نیــز ســازماندهی
کنــد.
 -۴علـوم انسـانی اسلامی از تقلیلگرایی معرفتشـناختی و حصر
روششـناختی تجربـی گریـزان اسـت .اسـتاد مطهـری میگویـد:
«یـک عده از دانشـمندان جدید یکباره هر سـبک و روشـی را غیر
از سـبک و روش تجربی مردود شمردند و آن قسـمت از علوم را که
از دسـترس تجربه خـارج بـود [ را] بیاعتبـار دانسـتند .ولی بدیهی
اسـت کـه قناعـت کردـن بـه فرآوردههـای علـوم [تجربـی] طبع ًا
بسـیاری از پرسـشهای اندیشـه بشـری را بالجواب میگذارد»[]۸؛
از این رو ،روششناسـی علوم انسـانی اسلامی نه در دام «رهیافت
اثباتگرایـی» افتادـه و نـه بـه «رهیافت تفسـیری» بسـنده کرده
اسـت ،بلکـه علاوه بـر توجـه بـه روش تجربـی و تفسـیری ،از
سـایر روشهـای اطمینانبخش همچـون روش عقلی (فلسـفی) و
شـهودی (وحی) برای کشف و تفسـیر واقعیت اسـتفاده میکند]۹[.
 -۵روش تحقیــق دــر علــوم انســانی اســامی از دیدــگاه شــهید
مطهــری روش اجتهادــی و از پایــگاه فلســفه اســامی اســت کــه
از ایــن طریــق میتــوان دایــره دانشهــای عملــی و دانــش فقــه
را گســترش دــاد و پرس ـشهای نــو؛ مباحــث جدیــد و مــورد نیــاز
جامعــه اســامی و انســان معاصــر را روشــمندانه و دــر پرتــو منابــع
اســام (کتــاب ،ســنت و عقــل) مــورد مطالعــه و بحــث قراردــاد.
از ایـن رو ،نبایــد تصــور کــرد کــه علــوم انســانی اســامی مبتنــی
بــر مکتــب اســام یــک دانــش کامــل ،بســته و ایســتا خواهــد
بــود .علــوم انســانی اســامی و تخصصهــای مختلــف فقهــی
بــا نیازهــای زمــان و پرس ـشهای نــو ،همــواره دــر حــال رشــد و
گســترش خواهــد بــود]۱۰[.
 -۶عرصـه معرفـت و بهویـژه علـوم انسـانی و عرصـه عقالنیـت،
تعامل و گفتوگو اسـت .در نگاه شـهید مطهری ،بـرای تولید علوم
انسـانی اسلامی حتم ًا باید هـم به میـراث علمی تمدن اسلامی و
هـم محصـوالت تفکـر جدید غربـی به صـورت جدـی و تخصصی
توجـه شـود و بـا عقالنیت ،حریـت ،آزادـی فکـر ،اخلاق عالمانه و
مطالعـه تطبیقی و مقایسـهای آنهـا از دسـتاوردهای مفید بشـریت
و تحـوالت جدیـد بـرای رشـد دانشهـای اسلامی و تولیـد علوم
انسـانی اسلامی بهـره گرفت.
___________________________________
[ ]۱مطهری ،عدل الهی ،در :مجموعه آثار ،ج  ،۱ص .۳۸
[ ]۲ر.ک :نظــام حقــوق زن دــر اســام ،فلســفه حجــاب ،زن و
مســائل قضایــی و سیاســی ،اخــاق جنســی دــر غــرب.
[ ]۳فلسفه اخالق ،تعلیم و تربیت در اسالم ،آزادی معنوی
[ ]۴فلسفه اخالق ،تعلیم و تربیت در اسالم ،آزادی معنوی و ...
[ ]۵مطهری ،هدف زندگی ،ص ۲۴
[ ]۶مطهری ،انسان شناسی قرآن ،ص ۱۲۶
[ ]۷همان ،ص .۲۴۰ ،۱۸۹ ،۱۲۱
[ ]۸مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،۵ص .۴۷۸
[ ]۹ر.ک :مطهــری ،مجموعــه آثــار ،ج  ،۲ص  ۲۳۳ـ ۲۲۹؛ همــو،
مســئله شــناخت ،مجموعــه آثــار ،ج  ،۱۳ص  ۳۷۰ـ .۳۵۶
[ ]۱۰مطهــری ،اصــل اجتهــاد در اســام ،دــر مجموعه آثــار ،ج ،۲۰
ص .۱۸۰
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یادداشتی از رضا غالمی؛

استاد مطهری ،شهید مبارزه با التقاط و انحراف است
متن زیر یادداشتی از حجت االسالم رضا غالمی در مورد
استاد شهید مطهری است که در ادامه می خوانید؛
دوازدهــم اردیبهشــت هــر ســال از دــو جهــت قابــل عنایــت
اســت؛ از جهتــی ،ســالگرد شــهادت متفکــر بــزرگ اســتاد
مطهــری(ره) همچنــان و علــی رغــم گذشــت  ۳۸ســال
همچنــان دــرد آور و حــزن آمیــز اســت .دــر واقــع ،از دســت
دادــن آیــت اهلل مطهــری چنــان ثلمــه ای بــر جامعه اســامی
وارد ســاخت کــه هنــوز ایــن ثلمــه جبــران نشــده و کامــ ً
ا
محســوس اســت؛ و از جهــت دیگــر ،ایــن مناســبت کــه بــه
درســتی بــه روز اســتاد و معلــم نــام گرفتــه اســت ،بیانگــر
ارزش وجــود شــخصیت بــی نظیــری چــون اســتاد مطهــری
و یادــآور حرکــت فکــری عظیمــی اســت کــه از ســوی ایــن
بزرگــوار دــر ایــران و جهــان اســام بــه راه افتــاد و بخــش
مهمــی از آثــار آن را زندــه ،موثــر و قابــل بهــره بردــاری نمود.
مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم ،جامعــه فکــری ایــران پــس از
شــهادت اســتاد مطهــری ازحرکــت بــاز نایســتاد و بــا مالحظه
نیازهــای گســترده تــر و متنــوع تــری کــه پــس از پیــروزی
انقــاب شــکوهمند اســامی پیــش روی کشــور و نظــام
اســامی قــرار گرفــت ،رشــد کــرد لکــن نتوانســت اتــکای
خــود بــه افــکار نــاب و گــره گشــای شــهید مطهــری را
مخفــی نمایــد .امــروز اندیشــه شــهید مطهــری بــه خاطــر
مختصــات بنیادــی آن ،یــک دســتگاه فکــری بــرای محــک
و ارزیابــی خلــوص اندیشــه هایــی اســت کــه بــه دیــن نســبت
دادــه می شــود .دــر واقــع ،فهــم عمیق افــکار شــهید مطهری
ایــن فرصــت را بــه مــا مــی دهــد تــا از روش شناســی الزم
بــرای نســبت ســنجی افــکار نوظهــور بــا گوهــر و مغز اســام
برخوردــار گردیــم.
شــاید جــای بــاز کردــن ایــن مبحــث دــر اینجــا نباشــد لکــن
نمــی تــوان نقــش فکــر آزاد فلســفی و اعتقــاد حقیقــی بــه
فقــه جواهــری و اجتهــاد را دــر تبدیــل افــکار اســتاد مطهــری
بــه یــک دســتگاه ســنجش گــر منکــر شــد .البتــه روشــن
اســت کــه ایــن ســخن بــه منزلــه نقــد ناپذیــر بودــن افــکار
اســتاد مطهــری نیســت ولیکــن مهــم تریــن ویژگــی اندیشــه
هــای شــهید مطهــری ،تقــرب روشــمند او بــه گوهــر اســام،
و گواهــی صریــح و منحصــر بفــرد بزرگانــی چــون امــام
راحــل(ره) بــه ایــن حقیقــت آزمــون شــده مــی باشــد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــه طــور طبیعــی افــکار
متنوعــی در مســیر اســتنباط و بازنمایــی مفاهیم اســامی قرار
گرفــت .برخــی از ایــن افــکار ،مولــود جایــگاه حقیقــی خــود
یعنــی حــوزه هــای علمیــه و برخــی دیگــر از ایــن افــکار،
مولــود تــاش هــای مشــفقانه ای بــود کــه بیــرون از حــوزه
هــای علمیــه اعــم از دانشــگاه هــا و غیــره تلقــی مــی شــد.
آن دســته از افــکار برآمدــه از حــوزه هــای علمیــه ،هرچنــد
مصونیــت باالتــری نســبت بــه آســیب هــای فکــری داشــت
لکــن ایــن مصونیــت ،مانــع از ظهــور اندیشــه هــای غلــط و
التقاطــی نشــد.
از طــرف دیگــر ،بخــش مهمــی از افــکاری کــه بیــرون
از بطــن حــوزه هــای علمیــه متولــد شــد ،نــه فقــط از
مصونیــت باالیــی نســبت بــه آســیب هــا برخوردــار
نبــود ،بلکــه بــا طمــع ورزی جریــان معــارض اســام،
بــه جوالنگاهــی بــرای افــکار التقاطــی و مســموم مب ّدــل
گردیــد .البتــه دــر کنــار افــکاری کــه تــاش مــی کــرد بــا
انگیــزه هــای دینــی یــا سیاســی ،خــود را دــر نســبت بــا

اســام هویــت یابــی کنــد ،افــکار دیگــری هــم بــه عنــوان
رقیــب فکــر اســامی و از پایــگاه سکوالریســم دــر برابــر
اندیشــه نــاب اســامی صــف آرایــی نمــود و از هیــچ
کوششــی بــرای تضعیــف فکــر اســامی دریــغ نکــرد؛
طبعــ ًا کانــون اصلــی ایــن افــکار ،غــرب جدیــد بــود کــه
نــه فقــط بــا هیمنــه فکــری خــود بــه جنــگ بــا اســام
آمدــه بــود ،بلکــه تــاش مــی کــرد تــا بــا بــه رخ کشــیدن
آنچــه دــر عمــل دــر تمدــن غــرب جدیــد پدیــد آمده اســت،
خــود را بــه تنهــا مســیر ســعادتبخش بــرای انســان معاصــر
معرفــی نمایــد.
همیــن امــر نیــز ســبب شــد تــا بخشــی از افــکار شــبه دینــی،
حیــات و کارآمدــی خــود را دــر پیونــد بــا ایســم هــای غربــی
و دــر رأس آن سوسیالیســم یــا لیبرالیســم جســتجو کننــد .دــر
چنیــن شــرایطی ،همــواره ترســیم دســتگاه ســنجش تفکــر
اســامی و ارزیابــی میــزان خلــوص یــا تقــرب آن بــه گوهــر
تفکــر اســامی از اهمیــت فراوانــی برخوردــار بودــه اســت
و چیــزی کــه اســتاد شــهید مطهــری و آثــار فکــری او را
اهمیــت مضاعــف مــی بخشــد ،تــاش هوشــمندانه و عمیــق
او دــر جهــت التقــاط شناســی و ســپس افشــای آن دــر جامعه
اســامی اســت.
درواقــع ،اســتاد مطهــری را بایــد پهلــوان دــرک بــه موقــع و
ژرف انحرافــات دینــی اعــم از دــرون زا و بُــرون زا توصیــف
کــرد کــه بــا گذشــت چهــار دهــه از فقدــان غــم انگیــز او،
همچنــان اندیشــه هــای ایشــان ،مهــم  تریــن مانــع بــرای
گســترش انحرافــات فکــری دــر جامعه اســامی ما محســوب
مــی شــود .بایــد توجــه نمــود ،اگــر بخواهیــم شــئونات فکــری
متنــوع آیــت اهلل مطهــری را طبقــه بندــی نماییــم ،شــأن
اصلــی او مقابلــه شــجاعانه بــا التقــاط و انحــراف اســت کــه
ســرانجام دــر همیــن مســیر توســط گروهــک ضالــه فرقــان
ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســید.
گروهــک فرقــان ،از جملــه همــان گــروه هایــی بــود کــه از
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی و خــارج از بطــن واقعــی
حــوزه هــای علمیــه مأموریــت خــود را دــر ارائــه تصویــر جدید

و اجتماعــی تــر از اســام تعریــف کــرد لکــن بــه دلیــل عدــم
اتــکاء بــه مبانــی اصیــل فکــر اســامی ،گرایــش حریصانــه
بــه تفســیر بــه رأی ،و مهــم تــر از همــه ،ضدیــت توهــم
آمیــز آنهــا بــا جریــان فقــه و اجتهــاد -بــه مثابــه تنهــا مســیر
مشــروع اســتنباطات دینــی دــر عصــر غیبــت -به نقطه شــوم
و پلیدــی رســید کــه تــرور و حــذف فیزیکــی مردــان رشــید
اســام چــون اســتاد مطهــری ،آیــت اهلل مفتــح و غیــره دــر
کارنامــه ســیاه آن ثبــت گردیــد.
ممکــن اســت بعضــی تصــور کننــد فاصلــه گــروه هــای دیگر
بــا گروهــک ضالــه فرقــان زیــاد مــی نمایــد لکــن واقعیــت
ایــن اســت کــه دــر طــول چهــل ســال اخیــر ،فاصلــه برخــی
از گــروه هــا بــا گروهــک ضالــه فرقــان ،تنهــا بــه اندــازه
یــک مــو بودــه اســت .البتــه ایــن قاعدــه حتــی دــر ارتبــاط
ـرای لیبــرال زدــه نیــز صادــق اســت
بــا گــروه هــای دیــن گـ ِ
و لیبرالیســم و شــعار آزادــی و ضدیــت بــا خشــونت مانــع از
ســلوک تکفیــری -داعشــی ایــن گــروه هــا دــر مواجهــه بــا
منتقدیــن خــود نشــده اســت.
هرچنــد حــرف دــر ایــن زمینــه زیــاد اســت لکــن آنچــه امروز
بــه عنــوان تدــاوم راه اســتاد مطهــری ضــروری مــی نمایــد،
بســط دســتگاه فکــری شــهید مطهــری ،اهتمــام بــه تقویــت
بنیــه فکــری جوانــان بــر اســاس ایــن دســتگاه و حساســیت
ورزی مضاعــف نســبت بــه حرکــت هــای التقاطــی و توهــم
آمیــزی اســت کــه امــروز امــکان ظهــور گروهــک هــای
شــبیه گروهــک ضالــه فرقــان را دــور از ذهــن نکردــه اســت.
برادــران و خواهــران ایمانــی! افــکار التقاطــی کــه ریشــه آن
را بایــد دــر خودپرســتی هــا جســتجو کــرد ،هرچنــد ارزشــی
بیــش از علــف هــرز دــر گلــزار اندیشــه دینــی ندــارد لکــن
همیــن علــف هــای هــرز اگــر بــه موقــع از ریشــه بیــرون
کشــیده نشــود و جلــوی رویــش مجدــد آن گرفتــه نشــود،
گلــزار اندیشــه دینــی را بــا پژمردگــی و ســپس خشــکیدگی
روبــرو خواهــد کــرد؛ بنابرایــن ،مراقبت هوشــمندانه از اندیشــه
ـری نــو ظهور،
دینــی و پاســخگویی عقالنــی بــه نیازهــای فکـ ِ
چیــزی نیســت کــه بتــوان از کنــار آن بــه ســادگی گذشــت.
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یادداشتی از احمدحسین شریفی؛

بهترینشیوه اثرگذاریبردیگران/بهعملنگاهکنیمیا گفتار؟!
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 ،مربیـان ،مسـئوالن
فرهنگـی و حاکمـان جامعـه ،انتقـال ارزش هـای پذیرفته شـده خود
به نسـل های بعدـی و همچنین ترویـج ارزش های خـود برای دیگر
گـروه هـا و جوامع اسـت .بسـیاری از افراد بـرای این کار ،شـیوه های
آمـوزش رسـمی را انتخـاب می کننـد و در این میـان برخی افـراد بر
تعلیـم و آمـوزش مسـتقیم باورها و ارزشـها ،آن هم به شـکل مباحث
فلسـفی و بنیادـن اصـرار دارنـد .این شـیوه ها دـر جای خـود و برای
مخاطبـان خاص می تواند بسـیار مفید و ثمربخش باشـد و شـاید در
مواردـی یگانـه راه تبلیغ و ترویج ارزشـها باشـد]۱[.
امــا اگــر بــه شــیوه تبلیغــی پیامبــران ،بــه ویــژه پیامبــر اســام(ص)
و ائمــه اطهــار(ع) دقــت کنیــم ،مــی بینیــم بیشــترین تــاش آنهــا
بــرای تبلیــغ ارزش هــا و باورهــای اســامی ،از طریــق اثرگــذاری بر
اســلوب و شــیوه زندگــی مردــم بــود .اصــوال تأثیرگذارتریــن شــیوه
تبلیغــی ،تبلیــغ عملــی اســت .تبلیــغ بــا کردــار و رفتــار اســت .بــه
همیــن دلیــل خدــای متعــال ،مؤمنانــی را کــه گفتارشــان مطابــق
رفتارشــان نیســت بــه شــدت ســرزنش مــی کنــد و دــر بیانــی
ـن آ َم ُنــوا
عتــاب آلــود بــه آنهــا نهیــب مــی زنــد کــهَ « :یــا أَیُّ َهــا الَّذِیـ َ
ـر َم ْق ًتــا[ِ ]۲ع ْنـ َد َّ
ـون َمـ َ
اللِ أَ ْن تَقُولُــوا َمـ َ
ـا ل
ـا ل تَف َْع ُل َ
ـم تَقُولُـ َ
لِـ َ
ون* َک ُبـ َ
ـون :ای کســانی کــه ایمــان آوردــه ایــد ،چرا ســخنی مــی گوئید
تَف َْع ُلـ َ
کــه عمــل نمــی کنیــد؟! نــزد خدــا بســیار خشــم آور اســت کــه
ســخنی بگوئیــد کــه عمــل نمــی کنیــد».
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 شـدید خدای متعال را نیز به دنبـال دارد ،زیـرا اثر معکوس
بـر جـای می گـذارد .شـاید کمتریـن پیامـد رفتـار موعظه گـران بی
عمـل ،آموزش نفاق گفتـاری و رفتاری در جامعه باشـد .چنین افرادی
مـی تواند این سـهم مهلـک را در حیـات اجتماعـی بپراکنـد که می
تـوان ذهنیـت و زبانـی اخالقـی داشـت و از آن بهره هـای اجتماعی
بـرد ،اما عمـل و رفتاری متناسـب با آن زبـان اخالقی نداشـت! ایجاد
شـکافی عمیـق میـان زبـان و عمـل اخالقـی از کمتریـن پیامدهای
چنیـن افرادی اسـت.
امـام صادـق(ع) دـر حدیثی مشـهور خطاب به پیـروان اهـل بیت(ع)
ـروا م ُ
ِنک ُم الـ َو َر َع
مـی فرماید« :کونـوا ُدعـا ًة ل ِل ّن ِ
اس بِغَیـ ِر ألسِ ـ َنت ُِکم ،ل َِی َ
الصلا َة َوالخَ َیرَ ،فـإِ َّن ذل َِک داع َِی ٌة :مردـم را غیر گفتارتان
َواالِجتِهـا َد َو َّ
دعوت کنیـد؛ تا پرهیزگاری ،تلاش و مجاهدت ،نمـاز و نیکوکاری را
از شـما ببینند ،به درسـتی که دعوت کننده(واقعی) همین اسـت]۳[».
آن حضرت در سـخنی دیگر ،همین حقیقـت را به گونه ای دیگر بیان
ـم َو َ ل ت َُکونُوا ُد َعا ًة ب َِألْسِ ـ َنت ُِکم:
مـی کندُ « :کونُـوا ُد َعا َة ال َّن ِ
ـاس ب َِأ ْع َمال ُِک ْ
مردـم را بـا رفتارهایتان دعوت کنیـد و نه بـا گفتارهایتان»[]۴
ایـن احادیـث نشـان مـی دهد کـه نقش سـبک زندگـی دـر ترویج
ارزش هـا و دعـوت دیگران به سـوی حق بـه مراتب بیشـتر و بهتر و
اثرگذارتـر از نقـش دعوت هـای گفتـاری و حتی تبلیغات اندیشـه ای
و فکـری اسـت .نمایـش و ظهـور سـبک زندکـی اسلامی و اخالق
اجتماعـی را دعـوت کنندـه حقیقی مـی دانند.
اهـل بیـت(ع) پیـش از آنکه دسـتور بـه انجـام کاری دهند ،خـود در
عمـل بـه آن پیشـگام مـی شـدند .جلودـار بقیه مردـم دـر عمل به
دسـتورات دیـن بودنـد .امام علـی(ع) دـر این بـاره بـه صراحت می
فرمایـد« :ایُّهـا الناس انّـی و اللّ مـا ُاحث ُُّک ْم علـی طاع ٍة ا ّال و اَسـ ِبق ُُکم
الیهـا ،و ال اَنْهاکم عن معصیـ ٍة ا ّال و ا َت َناهی قبلکم عنهـا :ای مردم! به
خدـا من شـما را به طاعتـی بر نمی انگیـزم ،جز که خود پیش از شـما
بـه گزاردن آن بـر می خیـزم و شـما را از معصیتی باز نمی دـارم ،جز
آنکـه خود پیـش از شـما آن را فـرو می گـذارم]۵[».
امـام علـی(ع) درباره گفتار بدـون کردار در دفـاع از دین و ارزشـهای
دینی سـخنان بسـیاری دارد که در اینجا بـه چند نمونه از آنها اشـاره
مـی کنیـمَ « :ظ َه َر اَلْف ََسـا ُد َف َ
ـر أَ َفبِ َه َذا
ـر َو َال َزاج ٌِر ُم ْزدَجِ ٌ
ِـر ُمغ َِّی ٌ
ال ُم ْنک ٌ

ـون أَ ْن ت َُجـا ِو ُروا اَ َّ َ
لل فِـی َدـا ِر ُق ْدسِ ـ ِه َو ت َُکونُوا أَ َعـ َّز أَ ْول َِیائ ِـ ِه ِع ْن َد ُه
ُت ِری ُد َ
ـع اَ َّ ُ
لل َع ْـن َج َّنت ِِـه َو َال ُت َن ُ
ـال َم ْرضَ ات ُُـه إِ َّال ب َِطا َعتِ ِه لَ َع َن
َه ْی َه َ
ـات َال ُیخْ َد ُ
اَ َّ ُ
ِین
لل اَ ْل ِم ِر َیـن ب ِالْ َم ْع ُـر ِ
ِیـن َع ِن اَلْ ُم ْن َک ِـر اَلْ َعا ِمل َ
ِین لَ ُـه َو اَلنَّاه َ
وف اَلتَّا ِرک َ
بِهِ :فسـاد آشـکار گشـت ،نه کار زشـت را دگرگـون کنندـه ای مانده
اسـت و نه نافرمانی و معصیـت را بازدارنده ای .با چنین دسـتاویز می
خواهیـد در دـار قدس خدا مجاور او شـوید؟ و نـزد وی از گرامی ترین
دوسـتانش گردیـد؟ 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[».همچنین در حدیث دیگـری می فرمایند:
«إنّمـا اْمرتم بالنهی بعد التناهـی[ :]۷تنها در صوتر حـق نهی از منکر
را داریـم که خـود از آن دوری کرده باشـیم]۸[».
اس
ن
ب
َص
ن
ن
َفسـ ُه لل ّن ِ
َ
حضرت در سـخنان دیگـری می فرماینـدَ « :م َ
َ
علیم نَفسِ ـ ِه ق َ
ـیرتِ ِه
َبل ت ِ
فلیبدـأ ب َت ِ
تأدیب ُه بسِ َ
َعلیـم غَیـ ِر ِه  ،و َلی ُکن ُ
إمامـا َ
ق َ
َبـل تأدیبِ ِه بلِسـانِهِ :آنکه خود را پیشـوای مردم سـازد پیـش از تعلیم
دیگـری بایـد به ادب کردـن خویش پردـازد و پیش از آنکـه به گفتار
تعلیـم فرمایـد باید بـه کردار ادـب نماید و آنکـه خود را تعلیـم دهد و
ادـب اندوزد ،شایسـته به تعظیـم اسـت از آنکه دیگـری را تعلیم دهد
و ادب آموزد».
یکـی از مهمترین دالیل کارآمدـی کارنامه تبلیغی پیامبـران و اولیای
الهـی همیـن مسـئله بوده اسـت .آنهـا بیـش از آنکه بگوینـد و پیش
از آنکـه دیگـران را نصیحـت و موعظـه نماینـد ،خودشـان عمل می
کردنـد .همین 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 تسـخیر خود درآوردند .مردم بیـش از آنکه از گفته ها و نوشـته ها
تأثیـر بگیرند ،از کرده هـا و رفتارها متأثر می شـوند .به قـول معروف
«دـو صد گفته چـون نیم کردار نیسـت]۹[».
ســبک زندگــی از آنجــا کــه جنبــه بیــان نگرانــه و نمادین دــارد و در
صورتــی کــه بــر پایــه ارزشــهای اصیــل اســامی باشــد ،مــی توانــد
دلهــای فراوانــی را بربایــد و کمنــد جاذبــه اســام را بــر دلهــای
مشــتاقان فراوانــی بیندــازد ،البتــه ایــن آیــات و روایــات بــه معنــای
آن نیســت کــه افــراد بــه هنــگام شــنیدن ســخنانی کــه همــراه بــا
تأییــد علمــی از ســوی گویندــه نیســتند ،دــر عمــل نکردــن بــه آن
ســخنان و موعظــه هــا معذورنــد ،بلکــه بدــان معناســت کــه اگــر
یــک موعظــه گــر حقیقتــا دنبــال اصــاح رفتــار اجتماعــی اســت
بایــد بدانــد کــه بهتریــن راه اصــاح ،اصــاح از طریــق ســبک
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
مــی بیننــد ،هــر چنــد از یــک ماشــین و جســم بــی جــان باشــد،
بدــان عمــل نماینــد و از آن پنــد گیرنــد.
دـر این زمینـه نیـز روایات و سـخنان حکمـت آمیـز فراوانـی داریم.
امیرالمؤمنیـن(ع) بـه مـا توصیـه می کنـد کـه « خُ ـ ِذ الْحِ ْک َمـ َة ِم َّم ْن

َـال َو َ ل تَ ْن ُظ ْر إِلَـی َم ْن ق َ
ـر إِلَی َمـا ق َ
أَت َ
َال :حکمـت را از
َـاک ب ِ َهـا َو ان ُْظ ْ
هـر کسـی کـه آن را بیان مـی کند ،بگیـر؛ به گفتـه بنگر بـه گوینده
هل
کمـ َه َو لَو مِـن اَ ِ
منگـر« ]۱۰[».الحِ کمِـ ُه ضالـ ُة الم ُوم ِ
ِـن ،فَخُ ِذ الحِ َ
فـاق :حکمـت گمشـده مؤمن اسـت ،پـس آن را فراگیـر هرچند از
ال ًن ِ
منافقان باشـد]۱۱[».
چو دانی که مقصود گوینده چیست     مبین ای برادر که گوینده کیست
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 فقیـه جوان با
پدر خـود نقل کرده اسـت :فقیهی ،پدـر را گفت :هیچ از این سـخنان
رنگیـن و دالویز متکلمـان در من اثر نمـی کند ،به حکـم آنکه آنچه
نمی بینـم مر ایشـان را کرداری موافـق گفتار».
ترک دنیا به مردم آموزند                            خویشتن سیم و غله اندوزند
عالمی را گه گفت باشد و بس                    هر چه گوید نگیرد اندر کس
عالم آن کس بود که بد نکند                    نه بگوید به خلق و خود نکند
پدـر گفـت :ای پسـر بـه مجـرد خیـال باطـل نشـاید روی از تربیـت
ناصحـان ،بگردانیدـن 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 بیدار
مرد باید که گیرد اندر گوش                  ور نوشته است پند بر دیوار[]۱۲
_______________________________
[ ]۱بـه عنـوان مثال دـر جایی که مخاطـب ما در اثر شـبهات علمی،
در انجام دسـتورات دینی و عملی براسـاس سـبک زندگی اسلامی
سـهل انگاری می کند ،طبیعتا در گام نخسـت باید شـبهه علمی او را
رفـع کرد .اگر کسـی تحـت تأثیر چنیـن شـبهه ای قرار گرفته باشـد
کـه عفـت غیـر از حجاب اسـت و آنچـه اسلام 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 مدینة 
النبـی یا جامعه صدر اسلام دـر چهارده قـرن قبل بداند ،بـرای آنکه
او را بـه سـبک پوشـش اسلامی عالقـه منـد کنیم ،بایـد ابتدـا این
شـبهات علمـی و تاریخـی و دینی او را پاسـخ دهیـم .دـر مواجهه با
چنین شـخصی نمـی توان بـه صـرف تبلیغ عملـی و نمایـش دادن
پوششـهای مناسـب ،انتظـار داشـت کـه او نیـز بـه چنـان پوششـی
متمایـل شـود .او افراد با پوششـهای اسلامی را افرادی عقـب مانده،
کهنه گـرا ،جامانده در تاریخ مـی داند! بالتبع رفتـار آنها هیچ جذابیتی
بـرای او ندارد.
[  ]۲التحقیـق فی کلنات القـرآن الکریـم ،ج  ،۱۱ص  .۱۳۹بعد از نقل
تعاریـف منابع معتبر لغـوی ای همچون مصباح المنیـر ،مقاییس اللغة 
و لسـان العـرب ،از واژه «مقـت» جمـع بندـی خـود را این گونـه بیان
مـی کند« :أن االصـل الواحدفـی المادة :هو البغض الشـدید»
[ ]۳الکافی ،ج  ،۲ص۷۸
[ ]۴قرب االسناد ،عبداهلل بن جعفر حمیری ،ص ۷۷
[ ]۵نهج البالغه ،خ  ،۱۷۵ص ۱۸۱
[ ]۶همان ،خ  ،۱۲۹ص ۱۲۸
[ ]۷وسائل الشیعه ،ج  ،۱۶ص ۱۵۱
[ ]۸البتـه روشـن اسـت که منظور حضـرت دـر اینجا تأکید بر شـیوه
درسـت و تأثیرگـذار نهـی از منکر اسـت ،یعنـی می خواهنـد بگویند
توصیـه هـای مـا از نظر اخالقـی و تربیتـی زمانـی تأثیرگـذار خواهد
بـود که خـود اهل عمل بـه آنها باشـیم ،نه آنکـه اگر انسـان خودش
مرتکب منکر شـده باشـد ،از نظر شـرعی حـق امر به معـروف و نهی
از منکر را نداشـته باشـد.
[ ]۹بـه قـول حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی ،بزرگـی سراسـر بـه گفتار
نیسـت /دـو صـد گفته چـون نیـم کردار نیسـت.
[ ]۱۰غرر الحکم و دررالکلم ،عبدالواحد االمدی ،ص ۳۶۱
[ ]۱۱نهج البالغه ،حکمت  ،۸۰ص ۳۷۳
[ ]۱۲کلیات سـعدی ،گلسـتان ،تصحیح محمدعلی فروغـی ،ص ۱۲۷
و .۱۲۸
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فاطمه دالوری پاریزی:

تأملی در نابسندگی امر کلی در درک واقعیتهای جامعه

تفکــر کلــی و دــرک مفاهیــم ،از نشــانههای رشــد خــرد اســت
امــا بســندگی بــه امــر کلــی و منطقــی ،میتوانــد منجــر بــه
ندیدــن واقعیــات انضمامــی و جزئــی و دــر نتیجــه شــکاف بیــن
نظــر و عمــل شــود .چــرا کــه عمــل دــر مــوارد خــاص ،جزئــی و
انضمامــی صــورت میگیــرد و نظــر مربــوط بــه مــوارد کلــی و
انتزاعــی اســت .وقتــی دــر جامعـهای مفاهیــم و انتزاعیــات ،اجــر و
قــرب دارنــد نشــان از آن دــارد کــه خــرد بــه خوبی دــر ایــن جامعه
رشــد یافتــه اســت .امــا اگــر جامعــه ،تــوان دــرک جزئیــات را دــر
دیالکتیــک بــا آن امــر کلــی نداشــته باشــد ،محکــوم بــه ماندــن
دــر دنیــای آرمانــی و غیــر واقعــی اســت .بــرای واقعــی شــدن و
کاربردــی شــدن ،الزم اســت کــه افــراد عــاوه بــر داشــتن تفکــر
کلــی ،تصورشــان را از کلــی بــا دــرک جزئیــات و دیالکتیــک بیــن
جــزء و کل ،بازســازی کننــد.
ذهــن جامعــه ایرانــی بــه دلیــل حافظــه تاریخــی مهمــی کــه دــر
سیاســت دینــی ،شــعر عرفانــی و فلســفه وجودــی دــارد ،کلینگــر
اســت .ایــن کلینگــری باعــث آرمانخواهــی و ماندــن دــر دنیــای
ایدههاســت .ذهــن ایرانــی گوئــی بــا واقعیــت انضمامــی جزئــی
ســر و کار ندــارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه تــوان واقعیســازی
کــف میدــان را ندــارد.
آرمانهــا ،تحلیــل واقعیتهــا و توصیــف ِ
ذهــن کلینگــر بــرای نوشــتن مرامنامــه ،اســناد باالدســتی
تحــول و پیشــرفت و نســخههای مربــوط بــه بایــد و نبایــد ،آمادــه
اســت و همــواره میتوانــد آرمانشــهر را توصیــف کنــد .ایــن البتــه
بســیار مطلوب اســت .شــهری کــه آرمــان ندــارد ،مرده اســت .پویا
نیســت .امــا ذهــن کلینگــر نمیتوانــد مســیر رســیدن بــه ایــن
آرمانشــهر و نیــز نقطــهای کــه اکنــون ایســتادهایم را درســت
تحلیــل و توصیــف کنــد .دــر نتیجــه بــرای رســیدن بــه آرمانهــا
الزم اســت تفکــر تحلیلــی و جزئــی نگــر مبتنــی بــر توصیــف
وقایــع و پدیدههــا دــر ذیــل آن مفاهیــم کلــی از خیــر ،عدالــت،

آزادــی ،پیشــرفت ،معنویــت و ...حضــور داشــته باشــد.
پدیدــه شــعارزدگی و نداشــتن برنامــه توســط کاندیداهای ریاســت
جمهــوری و شــورای شــهر در کشــور مــا میتوانــد ناشــی از همین
ـی خــوب بدــون داشــتن
مســئله باشــد .اکتفــا بــه حرفهــای کلـ ِ
برنامـهای جهــت تحقــق ایــن اهدــاف یــا اولویتبندــی ای جهــت
اجرایــی کردــن شــعارهای کلــی .کاندیدهــا در موارد بســیار نشــان
دادهانــد کــه تنهــا مــی داننــد چه چیــزی خــوب اســت .بــی آنکه
بداننــد مردــم چــه میخواهنــد و بــی آنکــه بداننــد بــرای رســیدن
بــه آن چیزهــای خــوب چــه بایــد کــرد  .ایــن مســئله نــه تنهــا دــر
سیاســت که دــر هنــر هــم گاه خــود را نشــان میدهــد .گاهــی که
هنرمندــی قصــد دارد شــعری سیاســی بســراید یــا فیلمــی تاریخی
بســازد ،شــعر او چونــان بیانیــه و فیلمــش چونــان مقالـهای سرشــار
از کلیــات زیبــا و انتزاعــی و شــعارزده و نچســب میشــود .چــرا
کــه او مادــه یــا امــر واقعــی و انضمامــی و عینــی را نمیشناســد و
صرفــا بــه آن ایدــه یــا امــر ایدئــال و آرمانــی میاندیشــد.
از آفــات دیگــر وجــود ایــن کلیش ـهها و قالبهــای فکری،انســداد
گفتگــو اســت .گفتگــو دــر جایــی شــکل میگیــرد کــه هنــوز
امــر کلــی شــکل نگرفتــه اســت .امــر کلــی ،حاصــل گفتگــو
اســت .گفتگــو از دیالکتیــک بیــن اجــزاء امرکلــی ســاخته
میشــود .دــر حالیکــه دــر برخــی اذهــان ،اســتریوتایپها بــه
صــورت دگماتیــک ،حضــور دارنــد و دــر نحــوه تصمیمگیــری،
تصمیمســازی ،مدیریــت ،مشــارکت و حتــی مشــاهده شــهروندان
تاثیرگذارنــد .ایــن اســتریوتایپها تــوان تجزیــه و تحلیــل و دیدــن
امــر جزئــی را از ذهــن میگیرنــد و فــرد ،اشــیاء بیرونــی را بــا
قالبهــا و آرکتایپهــای از پیــش تعییــن شــده میبینــد و
میشناســد و تعریــف و مشــاهده میکنــد.
بــه طــور مثــال ،ایدههایــی چــون ،اصالحطلبــان ،غیرمذهبــی و
اصولگرایــان مرتجــع هســتند ،چنــان بــر فضــای فکــری برخــی

افــراد جامعــه حاکــم اســت کــه گاه حتــی بــر  افــراد متعلــق بــه
ایــن طیفهــا ،حکومــت میکنــد .مثــا دــر بخشــی از تویتــر،
پیامهــای زیادــی شــبیه ایــن مــورد میبینیــم« :چــه رییســی یــاد
گرفتــه از حقــوق زنــان و شغلشــون و غیــره حــرف مــی زنــه» .دــر
حالیکــه هرکــس کوچکتریــن آشــنایی بــا خانواده ایشــان داشــته
باشــد میدانــد همســر ایشــان اســتاد دانشــگاه و فعــال فکــری و
فرهنگــی اســت و هرچنــد ایدههــای همســر وی را قبــول نداشــته
باشــد امــا دــر زن فعــال اجتماعــی بودــن وی هیــچ تردیدــی
نمیتوانــد بکنــد .از دیگــر ســو ،اســتفاده از آیــه «و وهبنــا لــه
اســحاق» توســط ســید محمد خاتمــی ،بــرای اســحاق جهانگیری
نوعــی ســوء اســتفاده از آیــات قــرآن قلمدــاد شــد ،دــر حالــی کــه
خاتمــی ،ملبــس بــه لبــاس روحانیــت و جهانگیــری فردــی
متدیــن و از خانوادــه شــهید اســت و دلیــل چنیــن اســتفادهای تنها
میتوانــد آشــنازدایی یــا تلمیحــی ادبــی باشــد.
رســانه و پروپاگاندــای حاکــم بــر آن نیــز نقــش مهمــی در ســاخت
ایــن اســتریوتایپها یــا کلیش ـههای ذهنــی دــارد .بــه طوریکــه
بــا ایجــاد تصــورات کلــی ،مانــع از دیدــن وقایــع میشــود و گویــی
مفهــوم کلــی ،بیــن انســان و واقعیــت قــرار میگیــرد و چونــان
پردـهای جلــوی دیــد او را میپوشــاند و مانــع از مواجهه مســتقیم با
واقعیــت انضمامــی میشــود.
شــاید الزم باشــد همــه مــا دوبــاره بــه انســان نــگاه کنیــم .ایــن
انســان پیچیدــه و سرشــار از انضمامیــت .و همــه محدودیتهــا،
ِ
نیازهــا ،بودنهــا و نبودنهایــش را ببینیــم .یکبــار دیگــر بــا
چش ـمهای بــاز بــه انســان نــگاه کنیــم تــا قبــل از آن کــه آنقدــر
دیــر بشــود کــه از انســان تنهــا تعریفــی ذهنــی و مفهومــی کلــی
دــر ذهنمــان باشــد .تعریفــی آنقدــر کلــی ،بــزرگ و مفهومــی کــه
ـچ تهی.
ـچ بـ ِ
ـزرگ .یــک هیـ ِ
چیــزی نباشــد جــز «هیــچ» .یــک هیـ ِ
ـچ هیــچ.
یــک هیـ ِ
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یادداشت اختصاصی سعید زیباکالم؛

چرا ۲۰۳۰تصویب شد؟ /ضرورت نظارت و ارزیابی نهادهای باالدستی فرهنگی

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 کنیــم
و بعــد هــم بیاییــم بــی ســروصدا آن را اجــرا کنیــم ،نخیــر! مطلقـ ًا
مجــاز نیســت؛ مــا اعــام کردیــم .بندــه از شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی هــم گلهمنــد هســتم .آنهــا بایــد مراقبــت مــی کردنــد و
نبایــد مــی گذاشــتند کــه کار بــه اینجــا بکشــد کــه مــا بیاییــم و
جلــوی ایــن کار را بگیریــم.)۱۷/۲/۹۶(».
حدــود  ۱۵ســال پیــش زیدــی از دانشــگاهیان دــر ســخنرانی های
متعدــد دــر دانشــگاهها بــه مناســبت فراخــوان جنبــش نرمافــزاری
تولیــد علــم ،از اینکــه هیــچ اتفــاق نرمافــزاری و تولیــد فکــر
و اندیشــه جدــی نــه دــر دانشــگاهها و نــه دــر حوزههــا و نــه دــر
مؤسســات قدونیمقــد پژوهشــی و شبهپژوهشــی رخ نخواهــد
دــاد ،ســروصدایی ،کمتــر شنیدهشــده و بیشتــر گمشــده دــر
غوغــای رســانههای حکومتــی و دولتــی و ملــی و غیــر انتفاعــی و
حمایتشــده از غــرب ،ایجــاد کــرد .بــه تدریــج آن ســیر مطالعاتــی
و روشــنگری بــه بررســی امــور جــاری و مرســوم شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی رســید .آن ســیر مطالعاتــی و ســخنرانیها نهایتـ ًا
منجــر شــد بــه مقالـهای تحــت عنــوان «چــرا انقالبــی فرهنگی و
جنبشــی نرمافــزاری؟» کــه دــر کتــاب «خــاف جریان» در ســال
 ۱۳۸۹منتشــر شــد.
مجنــون بــی ربــط و پیونــد بــا شــبکههای رانتخــوار
آن زیــ ِد
ِ
تـثــروت دــر آن ســیر مطالعاتــی نهایتــ ًا بــه ایــن نتیجــه
قدر 
رســید کــه بــا توجــه بــه زمینههــا و عرصههــای حیاتــی کشــور
از طرفــی و نــوع فعالیتهــای شــاخص و عمدــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی از طــرف دیگــر ،زیبندــه اســت آن شــورا را ،نــه

حتــی شــورای عالــی انفعــال فرهنگــی کــه ،بایــد شــورای عالــی
انســداد فرهنگــی نامیــد .برخــی از دانشــگاهیان و حوزویانــی کــه
آن ســخنرانی هــا را شــنیده بودنــد معتــرض و منتقــد بودنــد کــه:
چقدــر رادیــکال و بنیانــی!
اینــک امــا یکــی از ثمــرات شــورایی بــا آن عظمــت و
شــوکت و حضــور برخــی فرهیختــگان و رجــال برتــر سیاســی
ـب قدرتمنــد ،حاصــل گشــت :تصویــب ســند ۲۰۳۰
صاحبمنصـ ِ
یونســکو و یــا نظــارت بــر تصویــب و اجــرای بــی ســروصدای آن
ســند .پیشتــر گفتـهام کــه مشــکل از اعضــای آن شــورای مجلــل
و شــکوهمند نیســت ،کــه برخــی از آنهــا شــخص ًا رجالــی دانــا و
دردمند هســتند .مشــکل اساســی از ســاختار بســیار فشــل آن شورا
و وظایــف کثیــره گونهگــون نامتجانســی اســت کــه بــر دــوش آن
گذاشــته شــده اســت .اگــر بســیار دیــر نشــده باشــد ،خــوب اســت
دــر آن ســاختار و اهدــاف و غایاتــش بازنگــری اساســی و بلکــه
انقالبــی پارادایمــی صــورت گیــرد.
جالــب توجــه نیســت کــه بــا وجــود ایــن شــورای عریــض و
طویــل ،حضــرت آقــا بایــد از جایــگاه رهبــری نهیــب بزنــد و هــم
علیــه تصویــب و هــم علیــه اجــرای مخفیانــه آن نعــره بکشــد؟
بهراســتی کمیســیونهای مربوطــه مجلــس شــورا کجاینــد و
بیشتــر وقتشــان صــرف ایجــاد و بســط چــه نــوع شــبکهها و
پیوندهایــی مــی شــود؟
از دولــت کــه بــه یمــن و برکــت حماســه سیاســی عبرتانگیــز
و درسآمــوز ســال  ۱۳۹۲بــه قدــرت رســیده و خــود مشــ ّوق و
متک ّفــل و مجــرا و ُمجــری ایــن قبیــل اســناد ضــد هویــت ملــی
اســت ،انتظــاری جــز اوراقکردــن داربســت آرمانهــا و ارزشهای
انقــاب و فراتــر از آن ،مواریــث فرهنگــی تاریخــی ایــن مــرز و بوم
نمــی رود .امــا بهراســتی ایــن همــه ســازمانها و فرهنگســتانها
ـت حدودـ ًا یــا کامـ ً
ا
و پژوهشــگاهها و اندیشــکدههای ریــز و درشـ ِ
مســتقل از دولــت مشــغول چــه کاری هســتند؟

بهراســتی چــه نســبتی اســت میــان درآمدهــای نفتــی/گازی و
نقــش و شــأن عمــوم ایــن ســازمانها و دســتگاههای فرهنگــی؟
چــه تعدــاد از ایــن قبیــل مصائب بایــد از چشــم آقا دــور بمانــد و به
تخریــب عرصههــای حیاتــی کشــور بیانجامــد تــا ضــرورت یــک
خانهتکانــی اساســی حیاتــی دــر کل نظــام جمهــوری اســامی
دیدــه و پذیرفتــه شــود؟
آیــا بصیرتمندانــه اســت کــه بــه گلهمندــی حضــرت آقــا بســنده
کنیــم؟ آیــا ضــروری نیســت کــه تمــام مؤسســات باالدســتی
فرهنگــی کشــور مــورد بازنگــری بنیانــی قرارگیرنــد؟
میانــی
آیــا مؤسســات و دســتگاههای مختلــف باالدســتی و
ِ
فرهنگــی کشــور منظمــ ًا مــورد نظــارت و ارزیابــی ســایر
دســتگاهها قرارمــی گیرنــد؟
آیــا اساس ـ ًا مــا دــارای دســتگاههای نظارتــی و دیدهبانــی بــرای
تمــام مؤسســات و نهادهــای حکومتــی هســتیم؟ واقعــا هســتیم؟
آیــا غیــر از ایــن اســت کــه عمــوم نهادهــای حکومتــی مــا
عمومــ ًا فــارغ و خیالراحــت از هــر گونــه نظــارت و ارزیابــی
و دیدهبانــی هســتند؟ آیــا روشــن اســت ایــن ســؤال آخــر چــه
معنایــی و چــه تبعــات و نتایجــی بــرای کل کشــور دــارد؟ واقعـ ًا
روشــن اســت؟!
بــه راســتی چــه داللتــی دــارد کــه همــواره بایــد آقــا دــر زمینــه
انحرافــی و یــا بنــای کــج و معوجــی ورود کننــد و اصالحــی
صــورت بخشــند؟ چــرا نبایــد نهادهــای مختلــف دــر عرصــه
گفتمانهــا و آیینهــا و ضوابــط مختلــف و ویــژه خــود ،یکدیگــر
ـتوری
را چــک و نظــارت کننــد؟ آیــا ایــن وابســتگی و اتــکاء دسـ ِ
نهادهــا ،حکایــت از طفولیــت نامبــارک و درهنگامههایی ،شــوم آن
نهادهــا و موسســات نمــی کنــد؟
و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم.
و لتکــن منکــم امــه یدعــون الــی الخیــر و یأمــرون بالمعــروف و
ینهــون عــن المنکــر و اولئــک هــم المفلحــون
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کتاب چیسـتی انسان در اسلام اثر حجت االسالم و المسلمین محمد
تقی سـهرابی فر اسـت که در گـروه کالم و دین پژوهی پژوهشـکده
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسلامی سامان
یافتـه و به تازگـی به چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم ،و تاکیـد
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی ،طبیعی اسـت که انسـان
شناسـی ،بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع
شـود .بنـا بـر آن چه آمـد ،پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسلامی
دسـت به انتشـار کتابـی در ایـن خصوص
زدـه اسـت .بـا توجـه به خبـری کـه اخیرا
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی
اسلامی دـر گـروه علوم انسـانی منتشـر
شـد ،توجه به کتبی از این دسـت از سـوی
صاحـب نظـران و منتقدین ،ضـروری می
نماید.
بر همیـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از این
کتـاب تقدیـم خوانندگان مـی گردد:
انسان ،موجود فطری
دـر زمانـی کـه تاریخ مدـرن بـه عقیده ی
بسـیاری از اهل نظر سـپری گشـته است،
و بشـر در زیسـت جهان پسـت مدـرن در
جسـت و جـوی راه نجات اسـت ،بحث در
مـورد چیسـتی 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 چیسـتی انسـان در اسلام ،با هدف
طـرح مباحـث و دعـاوی ،حـول تعریـف
انسـان و بیان دیدگاه های اسلامی تالیف
گشـته اسـت ،تا بتوانـد گام آغازینـی برای
هدف عالی (علوم انسـانی اسلامی) باشد.
ایـن اثـر دـر  ۴۲۸صفحه بـرای اولیـن بار
دـر  ۱۳۹۴توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشـه اسلامی زیـر نظـر گـروه حکمت
و دیـن پژوهـی به چاپ رسـید و دـر چاپ
اول ،بـا قیمـت پشـت جلـد  ۲۵۰۰۰تومان
عرضه گشـت.
مولـف اثر ،محمد تقی سـهرابی فـر ،متولد
 ۱۳۴۱عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه
فرهنـگ و اندیشـه ی اسلامی اسـت .او
تدريـس در حوزه و دانشـگاه را با دروسـی
ماننـد ادبیـات عرب ،تفسـیر ،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 پیشـین الهـی و اختیـار انسـان»،
«حسـد از منظر امـام خمینـی»« ،معرفت شناسـی باورهـای دینی»،
«عقـل و عشـق(زندگی و آرای مالصدـرا)» و «علم ،ظـن ،عقیده» به
چاپ رسـیده اسـت .با این که در زمینه ی اصول ،فقـه و ادبیات عرب
متبحـر اسـت ،اما عمدـه ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی
سـاخته است.
مولـف از طـرح و نقد دیدـگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز
مـی کند و به نظر می رسـد قصـد آن را دـارد که هیچ دیدگاهـی را از
قلم نیندازد .سـپس ،بـا طرح جامع بحث فطـرت و آوردـن آراء غربیان
و مسـلمین ،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 كنـد .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 پیـش از این
حول انسـان شناسی اسلامی نوشته شده ،در پژوهشـی بودن آن می  

دانـد ،و ضمـن ارج نهادـن به تالش هـای انجام شـده ،آثـار حاضر را
بیـش تـر ،از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد .ضمـن آن کـه معتقد
اسـت در مـورد بحث بنیادی فطـرت ،که بـه زعم وی در نگاه اسلام
به انسـان ،اهمیت ویـژه ای دـارد ،کار کافی انجام نشـده .از همین 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 نرسـیده .قابل توجه اسـت که بـه گواهی

کتـاب ،دـر میـان غربیـان (حتـی روان شناسـان) فطـرت ،معتقدین و
طرف دـاران جدی دارد .مولـف پس از طرح نظرات مسـلمین در مورد
بحـث ،بـه ایـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت ،نه تنهـا شـامل ویژگی
هـای روانـی و عقلی بشـر اسـت ،کـه حتـا جسـم او را نیز دـر بر می
گیـرد و دـر یک کالم ،شـامل همـه ی خصوصیات 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 دیگـری که راجـع به ایـن اثر حائز اهمیت اسـت ،این اسـت
که چنان کـه خود مولف نیز بیان می دارد ،انسـان شناسـی اسلامی،
تـا به حـال اغلـب ذیـل رجـوع به متـون دینـی تعریف شـده اسـت.
دـر حالی کـه بـا رویکرد مولـف ،مسـلمات و حقایـق علمی دـر مورد
انسـان ،از هر رشـته که باشـد ،مصداق انسان شناسی اسلامی است.
بـه همیـن خاطـر ،مولف جـا بـه جـای اثـر ،از التفـات به رشـته های
دیگر غافـل نبوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت.

همچنیـن ،رویکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که
بـه خصوص در مـورد تجربه ی دینـی ،به طرح و نقد نظـرات صاحب
نظـران این بحـث بپردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب ،در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از
دیدگاه اسلام اسـت .مولف ،با تقسـیم بندی موضوعی آیـات ،روایات
و آراء مسـلمین در مـورد انسـان ،مجموعه ی مفیدی را به دسـت می
دهـد که مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود.
پرداختـن بـه  مفهـوم انسـان ،ذیل آیـات و روایـات ،به طور منسـجم
و بـا حجـم مفیـد ،باعـث مـی
شـود کار برای عالقـه مند این
حـوزه از مطالعـه یـا پژوهـش
گـر ،آسـان شـود و ایـن ،از
برتـری هـای ایـن اثر اسـت.
اسـتقرای گسـترده
هم چنین،
ِ
مصادیـق فطـرت و دسـته
نمودـن آنهـا دـر چهـار
بندـی
ِ
گـرو ِه آگاهـی هـا ،گرایـش
هـا ،توانـش هـا و سـاختار،
کارکردهـای مجموعـه
تبییـن
ِ
ِ
ِی فطریـات و فطـرت دینـی   ،
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
آرای روان شناسـان   ،
دینـی و ِ
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
دینـی و تجربه ِ دینـی و تبیین
عدـم تلازم میـان فطـرت
و ارزش را مـی تـوان جـزو
نـوآوری هـای اثـر دانسـت.
گرچـه جـای خالـی یـک جمع
بندی ،در پایان کتاب محسـوس
اسـت ،امـا شـاید بتـوان انسـان
اسلامی را از نـگاه ایـن کتـاب
ایـن گونـه معرفـی کرد:
موجودـی فطری ،که اسـتعداد
طـی درجـات و دـرکات را
تـا بـی نهایـت و از خـاک تـا
معـراج یا از اسـفل السـافلین تا
اعلـی علییـن داراسـت و برای
خالفـت خداوند در آسـمان ها
و زمین 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
کتا ب :
بخـش اول ايـن کتـاب ،بـه
فطـرت مي پردـازد .چيسـتي،
اهميـت و ويژگيهـاي فطـرت ،و آنگاه اثبـات فطـرت مندي انسـان
هـم از طريـق منابـع دينـي و هـم از طريـق آرا و انديشـههاي ديگـر
انديشـمندان دربـاره انسـان ،در دـو فصل نخسـت اين بخـش ،جاي
گرفتـه اسـت.
ايـن که از چـه راههايي ،ميتـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين
فصل سـوم پـي گرفته
کـه مصاديق فطـرت در انسـان کدـام اند ،در ِ
ميشـود .فطريـات دـر اين فصـل ،در چهـار گـروه :آگاهـي ،گرايش،
توانش و سـاختار دسـتهبندي شـده اسـت .در انتهاي اين فصل ،بحث
تلازم يا عدم تلازم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم ،بهطـور جدـا و مسـتقل به فطـرت الهـي مي پردـازد.
چيسـتي فطرت الهي ،تفاسـير و ادله آن ،نگاه دانشمندان غيرمسلمان
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي ،غيـر از خداشناسـي
مصاديق ديگـري نيز گفته شـده ،ازجمله مباحث اين فصل اسـت .در
ادامه ،عوامل شـکوفايي فطرت مطرح شـده و مقايسـهاي اجمالي بين
فطـرت الهـي و تجربه دينـي صـورت گرفته اسـت .تفکيـک فطرت

معــرفی کتـاب
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آخرین اثر فاطمه زیباکالم؛

«ازمکتبتربیتیلیبرالیسمتانولیبرالیسم؛نگاهیانتقادی»منتشرشد
حمدالــه محمدــی ،دانشــجوی دکتــری فلســفه تعلیــم و تربیــت
دانشــگاه تهــران که دــر نــگارش این اثــر ،همــکار دکتــر زیباکالم
بودــه اســت ،نوشــته زیــر را بــه ســفارش ایــن پایــگاه خبــری دــر
شــرح ســرفصلهای کتــاب و شــیوه و اندیش ـه ایشــان نوشــت:
ایدــۀ اصلــی ایــن کتــاب واکاوی ریش ـههای مکتــب نولیبرالیســم
دــر تاریــخ ســنت لیبرالیســم و همچنیــن نگاهــی ژرف بــر ماهیــت
مکتــب تربیتــی لیبرالیســم اســت.
امــروزه دــر بیــان عمومــی و برخــی تحقیقــات ،لیبرالیســم را
ســنتی حامــی آزادــی ،برابــری و تربیــت دموکراتیــک و مخالــف
محافظـهکاری مــی داننــد .بررســی ژرف تاریخ لیبرالیســم نشــانگر
آن اســت کــه لیبرالیســم دــارای چنــد گرایــش عمدــه اســت:
 .۱لیبرالیســم خوشبیــن و عقلگــرا(الک تــا اســمیت و جــی اس
میــل)؛
 .۲لیبرالیسم بدبین و تقدیرگرا(مندویل ،مالتوس ،اسپنسر و…)؛
 .۳لیبرالیســم نویــن یــا پیشرفتگرا(هابســون ،تــی اچ گریــن،
دیویــی و…)؛
 .۴نولیبرالیسم(هایک ،میلتون فریدمن و…).
بررســی آرمانهــای تربیتــی لیبرالیســم نشــانگر آن اســت کــه

ایــن مکتــب همــواره بــه دموکراســی و حاکمیــت عمــوم بــه نــگاه
تردیــد نگریســته اســت .لیبرالیســم بهخصــوص در گرایــش بدبین
آن بــا آرمانهــای محافظهکارانــه پیوندــی عمیــق داشــته اســت
و نشــانه بــارز آن گرایــش بــه نوعــی ســرمایهداری تنــد و تیــز و
تقبیــح خدمــات دولتــی عمومــی اســت.
امــروزه نولیبرالیســم خیــزش نوعــی لیبرالیســم تقدیرگرا بــا گرایش
بــه ســرمایهداری افسارگســیخته اســت کــه همــۀ کشــورهای
جهــان و ازجملــه کشــور مــا را بــا چالشهایــی دــر عرصههــای
مختلــف و بهخصــوص فرهنــگ مواجــه کردــه اســت.
در ایـن کتاب بنده افتخار همکاری با مرحـوم دکتر فاطمه زیباکالم
را داشـتم .ایشـان دـر ایـن کتـاب و سـایر فعالیتهـای پژوهشـی،
انسـانی انتقادـی و ژرفبین بودند .معتقـد بودند که سـوگیری قبل
از پژوهـش را بایـد کاملا کاسـت و مطلـب را از همۀ جوانـب مورد
بررسـی قرار داد .در تحلیل فلسـفی مکاتب و بهخصوص لیبرالیسم
تبحری خاص داشـتند و تجربۀ زیسـته ایشان در انگلسـتان دوران
مارگاریت تاچر ،اطالعات مناسـبی برای تحلیل نولیبرالیسـم فراهم
میسـاخت .بـه سادهنویسـی و کوتاهنویسـی اعتقاد ویژه داشـتند و
همیشـه بنده را نسـبت به ایـن امـر فرامیخواندند.

دکتــر زیبــاکالم همــۀ پدیدههــای اجتماعــی و دنیــای واقعــی را با
عینــک تحلیــل فلســفی و تربیتــی نــگاه میکردنــد و بهخصــوص
از رواج فرهنــگ ســرمایهداری و نمادهــای آن دــر شــهرهایی مثل
تهــران بســیار متنفــر بودند.

توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛

کتاب«جایگاهوحیدرفلسفه
سیاسی»منتشرشد

کتــاب «جایــگاه وحــی دــر فلســفه سیاســی» از منظــر فارابــی ،ابــن ســینا ،شــیخ اشــراق ،نصیرالدیــن
طوســی و صدرالمتالهیــن توســط حجــت االســام احمدرضــا یزدانــی مقدــم ،عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی بــه نــگارش درآمدــه اســت.
کتــاب «جایــگاه وحــی در فلســفه سیاســی» توســط گروه فلســفه سیاســی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ
اســامی منتشــر شــده است.

از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج؛

آرای فروید در قالب کتابی
جدید بررسی 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 پیشــین بــه ویــژه کشــفیات بنیادیــن ضمیــر ناخودــآگاه و تعبیر خــواب،
بدنــام شــده انــد.
دــر واقــع فرویــد فرهنگــی بعضــی مواقــع بــه عنــوان یــک فــرد مضطــرب (خجالتــی) دــر روانــکاوی
شــناخته شــده اســت.
دوفرنــس اســتدالل مــی کنــد کــه فرویــد مرحــوم ،مثــل همیشــه بــا اســتعداد ،معنــای واقعــی کار
زندگــی خــود را فــاش مــی کــرد.
دــر همیــن حــال ممکــن اســت آثــار آیندــه یــک پندــار ،تمدــن و ماللــت هــای آن واثــر نهایــی وی
بــا عنــوان موســی و یکتاپرســتی بــرای برخــی افــراد گیــج کنندــه باشــد ،بــرای آنهایــی کــه باورهــای
فرویــد را معتبــر مــی کننــد ،از جملــه روانشناســان زیســت شــناختی کــه حلقــه گمشــده روانشناســی
فردــی دــوره اولیــه و روانــکاوی فرهنگــی دــوره نهایی هســتند.
نتیجــه 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 پیشــگفتار ،مقدمــه ،موخــره و ضمایــم اســت و دــر ســه بخــش اصلی ســامان

یافتــه اســت .مباحثی چــون پوزیتیویســم ،اســطوره گرایــی ،اخــاق ،معنویــت و  ...دــر اندیشــه فروید از
جملــه مباحثــی هســتند کــه دــر این اثــر بــه آنهــا پرداخته شــده اســت.
زیگمونــد فرویــد ( )۱۹۳۹ - ۱۸۵۶عصبشــناس اتریشــی اســت کــه پدــر علــم روانــکاوی شــناخته
میشــود .فرویــد دــر ســال  ۱۸۸۱از دانشــگاه ویــن پذیــرش گرفت و ســپس دــر زمینههــای اختالالت
مغــزی و گفتاردرمانــی و کالبدشناســی اعصــاب میکروســکوپی در بیمارســتان عمومی ویــن به تحقیق
پرداخت.
نویسنده کتاب «تاد دوفرنس» استاد دانشگاه الکهید در انتاریو است.

معـرفی کتاب
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از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج؛

کتاب«تاریخمسلمانان،مسیحیانویهودیاندرخاورمیانه»منتشرشد

این کتاب که به قلم «هدر شارکی» به نگارش درآمده است به بررسی تاریخی مسلمانان ،مسیحیان و یهودیان
در منطقه خاورمیانه پرداخته است.نویسنده معتقد است که در طی قرن ها ،خاورمیانه میزبان جمعیت زیادی از
مسیحیان ،یهودیان و مسلمانان بوده است اما امروزه تنوع قبل در خاورمیانه وجود ندارد.
«هدــر جــی شــاکی» تاریخــی را شــرح مــی دهــد کــه دــر آن مســلمانان ،مســیحیان و یهودیــان علیه
پشــت پردــه متغیــر سیاســت هــای دولــت بــا یکدیگــر متحد شــدند.
بــا تمرکــز بــر خاورمیانــه زمــان عثمانــی قبــل از جنــگ جهانــی اول ،شــارکی تحلیلــی پویــا و واضح از
نحــوه ارتباطــات اجتماعــی ،نــوع لبــاس ،موســیقی ،غــذا ،اســتحمام و غیــره مردــم کــه باعث اتحــاد یا
جدایــی آنهــا  مــی شــد ،را ارئــه مــی دهــد.
از لحــاظ تاریخــی ،دولــت  عثمانــی ســنت هــای اســامی حکومتمدــاری و قانــون را پذیرفتــه بــود ،بــا
مســیحیان و یهودیــان بــه عنــوان تابعــان محافظــت شــده مســلمانان رفتــار مــی شــد و محدودیــت
هایــی را بــرای اختــاط اجتماعــی مطــرح مــی کــرد.
شــارکی دــر کتابــش نشــان مــی دهــد چگونــه دــر بحبوحــه تغییــرات مدــرن ،تــاش بــرای حفــظ و
اجــرای ایــن سلســله مراتــب ،باعــث افزایــش تنــش ها دــر امتدــاد خطــوط مذهبی می شــد و بســتر را
بــرای خاورمیانــه قــرن بیســتم فراهــم مــی کــرد.
«هدر شارکی» نویسنده این کتاب استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکاست.

دومین جلد از مجموعههای طنز علوم اجتماعی؛

« ُپشتمدرنیسم علیه فمینیسم» منتشر شد

دومیــن جلــد از مجموعــه طنزهــای علــوم اجتماعــی
«پشتمدرنیســم» بــا عنــوان « ُپشتمدرنیســم علیــه فمینیســم:
تأمالت و تألمات فلسفی-اجتماعی در باب جنس زن و نهاد ازدواج»
توســط نشــر قــاف منتشــر شــده اســت.
جلــد اول ایــن مجموعــه بــا نــام «نظری ـ ه پشتمدرنیســم» کــه
توسط دو دانشــجوی تحصیالت تکمیلی علوم اجتماعی و با امضای
«پروفســور میالد مالعبدالوهاب» نوشته و در ســال  95منتشر شد،
بــا اســتقبال مخاطبــان روبـهرو شــده و بــه چــاپ دوم رســید.
نویســندگان ایــن مجموعــه بــا ســبک نــگارش متفــاوت و روش
دقیــق دــر ارجاعــات علمــی ،ادبیــات و منطــق عامیانــه را با شــیوه
نــگارش مقالههــای علمی-پژوهشــی دــر علــوم انســانی اجتماعــی
پیونــد زدــه و تــاش کردهانــد تا به زعــم خــود ،جو علمــی حاکم بر
دانشــگاهها و مجالت علمی را به چالش بکشند.
جلــد دــوم ایــن مجموعــه بــا نوآوریهایــی نســبت بــه جلــد
اول ،بــه موضــوع ازدــواج دــر فرهنــگ و ادبیــات ایــران و جهــان و
نیــز گزارههــای عــوام دربــاره زنــان اختصــاص دــارد و توســط
نویســندگان تقدیــم تقدیــم شــده اســت بــه« :تمامــی زنــان
ایرانزمیــن؛ کــه یقینــ ًا جــواب دندانشــکنی بــه ایــن کتــاب
خواهنــد دــاد ،تــا دــرس عبرتــی باشــد بــرای ســایرین!»
در یکی از مقاالت کتاب با عنوان «آســتانه ســی ســالگی» (بررســی
تجربهی زیستهی مردان جوان زیر فشار خانواده برای اجبار به ازدواج)
آمده اســت:
«امــا اگــر تــا سیســالگی دــوام بیاوریــد  ....ناگهــان خیــل فامیــل
روی شــما خیمــه ســنگین میزننــد کــه «چــرا ازدــواج نمیکنی؟»
(.):all of the family 1392
دــر اینجا پاسـخهایی از ایــن قبیل کــه «قصــد ازدواج ندــارم»My
« ،) )5-1390 :friends and Iموقعیتــش پیــش نیامدــه»
(«« ،)5-1390 :My girlfriend and Iقصــد ادامــه
تحصیــل دــارم» ( )Ibidو ...فاید ـهای ندــارد ،چــون آنــان بدــون
توجــه بــه قصــد شــما ،بــه دــرون موقعیــت هلتــان میدهنــد.
دــر ادامــه ،نــه تنهــا حریــف همچــون یــک کشــتیگیر روس
چقــر و بدبدــن همچــون ســایتییف ()Buvaisar Saitiev
گلــوی شــما را گرفتــه و مــچ پــا را دــر گــرو دــارد (هادــی عامــل:
 )1394بلکــه کلیــه اعضــای خانوادــه بــه مثابــه «تماشــاگران
کشــتیبلد و کشتیدوســت از جــای جــای ســرزمین اســامی

ایــران» (همــان )1395 :مشــغول تشــویق
حریف برای خالص شــدن از شــر شــما هســتند.
گویی همه مشــکالت خانواده زیر ســر شماســت
و بــه محض آنکــه ازدــواج کنید همه چیــز گل و
بلبــل میشــود .فردــی کــه دــر چنیــن مخمصه
گیــر کرده یا دــر آمپــاس ( )Impasseمانده و
همــه بدبختیهــا را بــه گردــن او میاندازنــد،
تقصیــر گیــر ( )fall guyنامیدــه میشــود
(.) :1392Ahmadinejad-6
دــر ایــن شــرایط همانطــور کــه پدــر شــما دــر
مقــام دــاور وســط تا دــه میشــمارد کــه آیــا زیر
فشــار حریــف تســلیم و ضربهفنــی میشــوید یــا
نــه ،و مادــر شــما هــم دــر مقــام رئیــس هیئــت
ژوری تایــم مســابقه را بــا دقــت رصــد میکنــد،
شــما تنها یــک راه نجــات داریــد و آن این اســت
کــه دــاد بزنیــد« :پــول ندــارم ،شــما خرجشــو
میدــی؟»
تجربــه نشــان دادــه اســت کــه دــر این هنــگام،
ناگهــان دــاو ِر وســط ســرپا میدهــد ،رئیــس
هیئــت ژوری ســی ثانیــه اســتراحت را اعــام
میکنــد و خــود حریــف زودتر دســت و پــای شــما را رها کردــه فرار
میکنــد ،و لــذا مســابقه  3بــر  0بــه نفــع شــما اعــام خواهــد شــد
(هادــی عامــل .)1394 :بــه من اعتمــاد کــن (».)trust me
کتــاب « ُپشتمدرنیســم علیــه فمینیســم» شــامل فصلهــای زیــر
است:
پیشگفتار :نقد اجتماعی زنان با زبان طنز فلسفی
زن فوالدزره نیچه کیست؟
ِ
آســتانه ســی ســالگی (بررســی تجربـهی زیســتهی مردــان جــوان
زیــر فشــار خانوادــه بــرای اجبــار به ازدــواج)
چه باشد آنچه خوانندش خواستگاری؟
نظریــه زیبایــی زنــان و زنذلیلــی مردــان (نگرشــی بــه نقــد زنــان
در فلسفه شــوپنهاور)
ابوالعالء معری؛ نیچهی جهان اســام (مطالعه موردی زیســت عزب
در ادبیات عرب)
از عاشــقانه تا عشــقوالنه (بررســی تطبیقی ادبیات عاشقانه در سنت

ایرانی و زبان مخزنی در جوامع السمحور)
امتنــاع اندیشــه سیاســی دــر زنــان و نظریــه انحطــاط تمدنهــای
زنساالر
مردمشناسی ازدواج در اصفهان
عمق
آمیــزهی عشــق و فســق دــر ادبیــات غربــی (مطالعه موردــی ِ
عشــق به زنــان شــوهردار)
هــر آن کاو نترســد ز دســتان زن! (ســتیز بــا جنــس زن و زن
خواســتن دــر ادبیــات منظــوم پارســی)
سیری در مسئله زنان سـرمایهداری (سخنرانی دکتر مالعبدالوهاب
درمیتینگپشتمدرنیسمعلیهکاپیتالیسم)
و....
« ُپشتمدرنیســم علیــه فمینیســم» یکــی از هشــت عنــوان کتــاب
جدیدــی اســت کــه توســط «کتــاب قــاف» دــر نمایشــگاه کتــاب
 1396عرضــه خواهنــد شــد .قــاف کــه بــه نشــر تخصصــی دــر
حــوزه ادبیــات طنــز اهتمــام دــارد ،همچنیــن  17عنــوان کتــاب
دیگــر را بــرای حضور دــر نمایشــگاه به چاپ مجدد رســانده اســت.
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به قلم سعید زیباکالم؛

کتاب «افسانه های آرام بخش» منتشر شد

دومیــن تألیــف ســعید زیبــاکالم بــا موضــوع عقالنیــت توســط نشــر
اســم منتشــر شــد.
ایــن کتــاب مجموعــه مقاالتــی اســت کــه ســعید زیبــاکالم دــر طــی
ســالهای گذشــته حــول موضــوع عقالنیــت نگاشــته و دــر آن هــا
بــه بررســی ریشــه هــای عقالنیــت جدیــد و مســائل حاصــل از آن
پرداختــه اســت.
ایــن کتــاب دــر  ۲۰۰صفحــه و بــا قیمــت  ۱۷هــزار تومــان روانه ســی
امیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتاب شــده اســت.
دــر مقدمــه ایــن کتــاب آمدــه اســت :درواقــع نوشــتن مقدمــه بــرای
چنیــن اثــری کاری بــس دشــوار اســت ،و شــاید صحیــح تــر اســت
بگویــم بــرای راقــم ایــن ســطور بســیار دشــوار اســت .و لــذا درســت
تــر اســت ایــن مقدمــه را یاداشــت نویســنده بــرای تذکــر نکاتــی چند
قلمدــاد کنیــم .نخســت اینکــه ،هریــک از نوشــته هــای ایــن کتــاب را
رســاله خواندــه ام زیــرا هیــچ کدــام آنهــا مطابــق الگوهــای مرســوم و

رایــج مقالــه نیســتند .از طــرف دیگــر آنهــا نقــش فصــول کتابــی را
کــه از ابتدــا تــا انتهــا دــارای پیونــد 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
لطمــه ای بخــورد .بــه نظرآمــد مقولــه رســاله مناســب کاری از
ایــن ســنخ باشــد بدــون اینکــه ایــن تســمیه هیــچ بــار ارزشــی
یــا مثبتــی را بــرای خــود لحــاظ کردــه باشــد .نکتــه دــوم؛ دــر
سراســر کتــاب عنــوان کتــب و مجــات مطابــق عرفــی مقبــول
و مفیــد ،ضخیــم و ایرانیــک شــده انــد .نیز تمــام اســامی خــاص افراد،
مؤسســات و نهادهــا هــم بــرای ســهولت تشــخیصی،ضخیم شــده
انــد .خوانندــه دــر پــاره ای از مــوارد بــا کلماتــی ضخیــم و ایرانیــک
مواجــه مــی شــود کــه نــه عنــوان کتــب و مجــات انــد و نــه اســامی
اشــخاص و نهادهــا .مطابــق عرفــی بســیار مفیــد ،آنهــا تاکیدــات
نویســنده را افادــه مــی کننــد.

تازهترینکتابخسروپناهمنتشرشد

کتاب«فلسفهتاریخوتمدن»
عالمهجعفریمنتشرشد

«فلســفه تاریــخ و تمدــن» اثــری اســت کــه در دــو بخــش و چندین فصل تشــکیل شــده اســت.
دــر ایــن کتــاب عالمــه جعفــری بــا همــان رویکــرد فلســفی متکــی بــر مبانــی اســام ،نگاهــی
مبســوط به چیســتی 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 علیــت ،کیفیــت
تاریــخ ،حرکــت دــر تاریــخ ،ادعــای تکامــل و نقــش پیامبــران دــر تکامــل انســان و  ...به تشــریح
گســتردگی و ابعــاد تاریــخ پرداختــه و بــا رویکردــی فلســفی نســبت بیــن تاریــخ را بــا دیــن و
باورهــای کهــن واکاویدــه اســت.
تمــام مباحــث طــرح شــده دــر بخــش نخســت زمینـهای بــرای پرداختــن بــه چیســتی فلســفه
تمدــن و اصــول غیرمشــروط دــر شــناخت ابعــاد گوناگــون تمدــن فراهــم ســاخته اســت .ایــن
موضــوع دــر بخش دــوم و در فصــول مجــزا ،پرداختی متفــاوت در مــورد مفاهیمی چــون اقتصاد،
آزادــی و اختیــار ،ایســتایی یــک تمدــن ،قانــون علیــت را دربرداشــته اســت.
فصــل پایانــی ایــن بخــش بــه تفصیــل بــه «عوامــل بــروز ابتــاء و اعتــاء و ســقوط جوامــع و
فرهنگهــا و تمدنهــا» ،از دیدــگاه نهجالبالغــه پرداختــه و پردازشــی بدیــع نســبت بــه ایــن
ســیر داشــته اســت .دــر همیــن رابطــه عالمــه مینویســد« :بهنظــر میرســد ،آغــاز ســقوط
ارزشهــای انســانی و وارد کردــن انســانها بهتاریــخ طبیعــی حیوانــی ،از هنگامــی اســت کــه
اخــاق را از قامــوس زندگی بشــری حــذف کردنــد و وجودــان را از کار انداختند و گفتنــد :وجدان،
پدیدـهای اســت کــه آن را زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی میســازد و اصالتــی دــر دــرون آدمــی
ندــارد!»
کتــاب «فلســفه تاریــخ و تمدــن» بــه قلــم عالمــه محمدتقــی جعفــری دــر  ۳۴۰صفحــه ،بــا
قیمــت  ۲۵هــزار تومــان از ســوی موسســه تدویــن و نشــر عالمــه جعفــری منتشــر و از روز اول
نمایشــگاه کتــاب تهــران ارایــه شــده اســت.

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 ،شـیطان پرسـتی ،وهابیت ،فمینیسـم ،بهائیت ،ابتذال فرهنگی ،فراماسـونری،
ناسیونالیسـم ،موسـیقی گرایـی و انجمـن حجتیـه را تبییـن و تحلیـل کرده اسـت .نقدها و بیان آسـیب
هـای جریان هـای پیش گفته ،برای کشـف جریـان اصیل اسلامی و آگاه سـازی عموم مردـم به ویژه
نخبـگان فرهنگی نسـبت بـه ضد فرهنـگ های رایج در کشـور بوده اسـت.
کتاب از سیزده گفتار به شرح زیر تشکیل شده است:
گفتــار اول :کلیــات؛ شــامل چیســتی جریــان ،چیســتی جریــان شناســی ،چیســتی فرهنــگ ،پلورالیــزم
فرهنگــی ،تهاجــم فرهنگی،چیســتی خردــه فرهنــگ و ضــد فرهنــگ ،روش شناســی
گفتار دوم :فراماسونری ،ریشه ضد فرهنگ ها
گفتار سوم :ابتذال فرهنگی ،رویکردی هویت ستیزانه
گفتار چهارم :موسیقی گرایی ،رویکردی معنویت ستیزانه
گفتار پنجم :شیطان پرستی ،رویکردی دین ستیزانه
گفتار ششم :معنویت های سکوالر ،رویکردی عقل ستیزانه
گفتار هفتم :فمینیسم ،رویکردی اخالق ستیزانه
گفتار هشتم :کثرت گرایی دینی ،رویکردی ایمان گریزانه
گفتار نهم :بهائیت ،رویکردی اسالم ستیزانه
گفتار دهم :ناسیونالیسم ،رویکردی ملت ستیزانه
گفتار یازدهم :وهابیت ،رویکردی شیعه ستیزانه
گفتار دوازدهم :تصوف فرقه ای ،رویکردی شریعت یا مرجعیت ستیزانه
گفتــار ســیزدهم :پیوســت هــا؛ شــامل تهاجــم فرهنگــی از نــگاه امــام و رهبــری؛ آســیب شناســی
فرهنگــی تودــه مردــم؛ انجمــن حجتیــه ،خُ ردــه فرهنگــی سیاســت گریــز
کتــاب «جریــان شناســی ضــد فرهنــگ هــا» نوشــته عبدالحســین خســروپناه  بــا همــکاری موسســه
حکمــت نویــن اســامی دــر  ۵۶۰صفحــه دــر قطــع رقعــی بــا قیمــت  ۲۴۰۰۰تومــان روانــه بازار نشــر
شــده اســت.
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کتاب«تاریخ،نظریهوعملفلسفهبرایکودکان»منتشرشد
کتــاب «تاریــخ ،نظریــه و عمــل فلســفه بــرای کودــکان؛
چشــماندازهای جهانــی» نشــر یافــت.
ایــن کتــاب ،گفتارهایــی را دــر بــر میگیــرد کــه ســعید ناجــی از
خالل گفتوگــو با پایهگــذاران و نظریهپردازان جنبش فلســفه برای
کودــکان گردآوردـ ه و انتشــارات راتلج آن را بــا عنــوان History,
Theory and Practice of Philosophy for
 Children; International Perspectivesبــ ه چــاپ
رســانده اســت .ویرایــش ایــن مجموعــه و آمادهســازی آن
بهعنــوان کتــاب بــا همــکاری رســنانی هاشــم صــورت گرفتــه
اســت .ناجــی بخشــی از ایــن گفتوگوهــا را پیشتــر دــر کتــاب
کندــوکاو فلســفی بــرای کودــکان و نوجوانــان بــه زبــان فارســی
توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی منتشــر
کردــه بــود.
ســعید ناجــی ،مدیــر گــروه فلســفه بــرای کودــکان دــر پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اســت و تاکنــون کتابهایــی
همچــون درآمدــی بــر علــم و دیــن ،کندــوکاو فلســفی بــرای
کودــکان و نوجوانــان؛ گفتوگــو بــا پیشــگامان ،داســتانهایی
بــرای کندــوکاو فلســفی ،راهنمــای داســتانهای کندــوکاو
فلســفی ،معیــار فبــک بــرای داســتان؛ نقــد و بررســی داســتانهای
مورداســتفاده بــرای آمــوزش تفکــر انتقادــی دــر ایــران و تفکــر
انتقادی در کالس درس از وی نشــر یافته اســت .نشــر راتلج ،ســعید
ناجی را پایهگذار جنبش فلســفه بــرای کودکان در ایــران میخواند.
رســنانی هاشــم ،اســتاد مبانــی اجتماعــی آموزشوپــرورش دــر
دانشــکدۀ علــوم تربیتــی دانشــگاه اســامی مالــزی اســت .وی در
ســال  ۲۰۰۶مرکــز پژوهشهای فلســفی دــر آموزشوپــرورش را با
نــام مرکــز آمــوزش تفکــر بنیــان نهــاد و اکنــون ســردبیری مجلــۀ
مطالعــات آموزشــی  IIUMرا بــر دــوش دــارد .کتابهــای آموزش
تفکــر دــر مالــزی ،تقابــل آموزشــی دــر مالــزی؛ مفاهیــم بــرای
نظریــه و عمــل ،احیــای گفتوگــو :ســنت فکــری اســامی دــر
مجمعالجزایر ماالیی و سه کتاب داستان فلسفه برای کوکان ازجمله
نوشــتههای وی اســت .وی همچنین کتابهــای  Pixieو Elfie
را از لیپمن ترجمه کرده اســت.
کتــاب «تاریــخ ،نظریــه و عمــل فلســفه بــرای کودــکان؛
چشــماندازهای جهانــی» اثــر مشــترک ایــن دــو پژوهشــگر
فلســفه بــرای کودــکان اســت و دــر پنــج بخش بــا خواننده ســخن
میگویــد:
بخــش اول کتــاب ،پیدایــش جنبــش فلســفه بــرای کودــکان
را ریشــهیابی میکنــد و مبانــی فلســفی و نظــری آن را شــرح
میدهــد .

بخــش دــوم ،کاربــرد حرفــهای
گفتوگوهــای فلســفی دــر آمــوزش
فلســفه ،ارزش ،اخــاق و علوم را بررســی
میکنــد.
بخــش ســوم بــه پیوندهــا و چالشهــای
نظــری فبــک میپردــازد؛ ازجملــه
هدــف و روش دربــارۀ جســتوجوی
حقیقــت یــا دریافــت معنــا و بحــث
دربــارۀ داســتانهای کوتــاه فلســفی و
ویژگیهــای آن.
بخــش چهــارم رویکردهــای برنامــۀ
فلســفه بــرای کودــکان را در کشــورهای
مختلــف گــزارش کردــه و تفاوتهــای
فرهنگــی را دــر اجرای ایــن برنامــه بیان
میکنــد.
دــر پایــان و در بخــش نتیجهگیــری ،پیشــرفت برنامه فلســفه برای
کودــکان ،موانــع و گســترش جهانــی آن بــه بیــش از  ۶۰کشــور
جهــان را مــرور میکنــد.
بیســتوپنج مقالــه از دریچــۀ پنــج بخشــی کــه نــام بردیــم،
پژوهشگــران را بــرای ســیر دــر فلســفه بــرای کودــکان و کیفیــت
جــاری آن دــر فرهنگهــای مختلــف همراهــی میکنــد .دــر ادامه
عنــوان ایــن مقالههــا را ازنظــر میگذرانیــد.
ریشههای تاریخی ،فلسفی و نظری:
 .۱برنامۀ انجمن ترویج فلسفه برای کودکان ،متیو لیپمن؛
 .۲ارجنهادــن بــه موضوعــات قدیمــی ،ارجنهادــن بــه دنیــای
جدیــد ،متیــو لیپمــن؛
 .۳داستان فلسفی ،آنا مارگارت شارپ؛
 .۴فلسفه در برنامۀ درسی مدرسه ،آنا مارگارت شارپ؛
 .۵فلســفه بــرای کودکان و عقالنیــت در دنیای جدیــد ،متیو لیپمن
و آنا مارگارت شارپ؛
 .۶فلســفهورزی بــا کودــکان فرضیههــای پیــاژه را رد میکنــد،
گارت متیــوس؛
 .۷تفــاوت میــان فلســفه بــرای کودکان و فلســفه بــا کــوکان ،راجر
ساتکلیف؛
کاربرد حرفهای گفتوگوهای فلسفی:
 .۸آموزش علم و اخالق از راه فلسفه برای کودکان ،تایم اسپورد؛
 .۹رویکــرد جدیــد در آموزش فلســفه و اخالق در مدارس ،اســتیفان
میلت؛
 .۱۰فلســفه بــرای کودــکان و کتابهــای تصویــری ،کاریــن

ساســکیا موریــس؛
چالشهای نظری فلسفه برای کودکان:
 .۱۱کودــکان بــا نمایشدادــن میتواننــد فلســفهورزی کننــد،
مایــکل ساســیوایل؛
 .۱۲معقولبودن به جای عقالنیت ،کلینتون گولدینگ؛
 .۱۳نیاز به حقیقت در حلقه کندوکاو ،سوسن گاردنر؛
 .۱۴داســتانهای فلســفه بــرای کودــکان :رویکردهای متفــاوت و
کاربردهــای همســان ،فیلیــپ کام؛
 .۱۵سهم فلسفه در جنبش فلسفه برای کودکان ،دیوید کندی؛
فلسفه برای کودکان در سراسر جهان:
 .۱۶فلسفه برای کودکان در دانمارک ،پر جسپرسن؛
 .۱۷مؤلفههــای فرهنگــی و فلســفه بــرای کودــکان دــر نــروژ،
اویوینــد اولشــات؛
 .۱۸فلسفه در مدارس :چشمانداز استرالیا ،گیلبرت بورگ؛
 .۱۹آموزش فلسفه و اخالق در ژاپن ،تتسو کونو؛
 .۲۰فلســفه بــرای کودــکان دــر زمینــۀ آمــوزش و پــرورش
مســلمانان ،رســنانی هاشــم؛
 .۲۱سنت اسالمی و گفتوگوی خالق ،رابرت فیشر؛
 .۲۲بازیهــای فلســفی بــرای کودــکان و مهارتهــای تفکــر،
الریســا رتیونسکی
 .۲۳فلسفۀ کودکی از منظر آمریکای التین ،والتر کوهان؛
نتیجهگیری:
 .۲۴فلســفه بــرای کودــکان :اکنــون کجــا هســتیم؟ مــان
گرگــوری؛
 .۲۵پیوست؛ سعید ناجی.

کتابتمدنشناسیمنتشرشد/بررسیوضعیتتمدنیانقالباسالمی
کتــاب تمدــن شناســی درآمدــی بــر ظهــور و افــول تمدــن
هــا و وضعیــت تمدنــی انقــاب اســامی ،نوشــته عطــاءاهلل
بیگدلــی ،منتشــر شــد.
ظهــور و ســقوط تمدنهــا دــر ادــوار مختلــف تاریخــی از
علــل و عوامــل متعددــی سرچشــمه میگیــرد .علــل و
عواملــی کــه نــوع تحلیــل و توجه بــه آن دــر ظهور و ســقوط
تمدنهــای دیگــر بیتأثیــر نخواهــد بــود .همیــن مســأله
اساســی اســت کــه زمین ـه ســاز توجــه جدــی اندیشــمندان
غربــی علــی الخصــوص شرقشناســان پــس از عصــر
روشــنگری را بــه نــگارش و تحلیــل تاریخــی تمدنهــای
بــزرگ واداشــته اســت و ایــن تحلیلهــا بسترســاز ســاخت
اندیشـهای اندیشــمندان مشــرق زمیــن گردیدــه و از همینرو
دــر وابســتگی اندیش ـهای مــا بــه غــرب تأثیــری غیرقابــل
انــکار داشــته اســت.

دــر مقابــل ایــن جریانســازی تحلیلــی از وقایــع تاریخــی
و علــل ظهــور و ســقوط تمدنهــا توســط اندیشــمندان
غربــی ،دــر دــوران معاصــر علمــاء اســامی تــاش
داشــتهاند تحلیلهــای تمدنــی بریافتــه از مبانــی
اســامی را احیــاء و از خــال مباحــث کالمــی و معرفتــی
بســط و گســترش دهنــد .چنیــن تراثــی از اندیشــمندان
اســامی پایــه گــذار مبانــی گردیدــه اســت کــه زمینــه
ســاز شــکل گیــری انقــاب اســامی شــد .اثــر حاضــر
کــه توســط عطــاءاهلل بیگدلــی نوشــته شــده اســت ،ســعی
دــارد انگارههــای تاریخــی ـ تمدنــی و دالیــل ظهــور و
ســقوط تمدنهــا و وضعیــت تمدنــی انقــاب اســامی
را تحلیــل کنــد.
عالقــه مندــان جهــت تهیــه ایــن اثــر مــی تواننــد به ســایت
انتشــارات دانشــگاه امــام صادــق(ع) مراجعــه کنند.

