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شریعتی اگر امروز بود چه می کرد؟
گفتگو با احسان شریعتی



مباني	حکمت	متعالیه	بهترين	تبیین	گر	فلسفي	براي	نظريه	تکامل	است/	عبدالحسین	خسروپناه	

تاثیر	فرهنگ	در	روابط	قدرت/	نعمت	اهلل	فاضلی	

عزت	اهلل	فوالدوند	به	معناي	واقعي	فیلسوف	است/	رضا	داوری	اردکانی	

هانري	کربن	براي	اثبات	لزوم	نبوت	از	استدالل	روايات	استفاده	مي	کند/	انشاءاهلل	رحمتی		

زمینههاي	فعال	شدن	جريانهاي	تکفیري	در	سوريه/	سید	سلمان	صفوی	

دوره	هاي	تحول	در	سرمايه	داري	جهاني/	محسن	مسرت	

نگاه	معرفتي	امام	همچنان	مسکوت	مانده	است/	حجت	االسالم	قائم	مقامي	

	روشنفکري	در	تضاد	با	دين	متولد	شد/	شهريار	زرشناس	

فلسفه	مالصدرا	يک	شیوه	زيستن	است/	گفتگو	با	عبداهلل	صلواتی	

راهبرد	مشخصي	براي	اعزام	مبلغ	به	خارج	از	کشور	نداريم/	گفتگو	با	حجت	االسالم	ملک	زاده

روح	رسانه	هاي	نوين	سوفسطايیگري	است/	گفتگو	با	محسن	حبیبی	

تحقیق،	نقد	و	حضور	در	عرصه	علمي	جهان؛	راه	اسالمي	سازي	علوم	انساني/	گفتگو	با	علیرضا	قائمی	نیا

امام	خمیني)ره(	حکمت	را	وارد	حکومت	کرد/	گفتگو	با	علیرضا	صدرا

مسئله	امام،	انقالب	بود	نه	سنت	وتجدد/	گفتگو	با	مجتبی	نامخواه						

امام)ره(	ريشه	بحران	انسان	معاصر	را	در	قطع	ارتباط	با	وحي	مي	ديد/	گفتگو	با	سیدمهدی	موسوی	

امام)ره(	انقالب	اسالمي	را	يک	تصرف	ربوبي	می	دانست/	گفتگو	با	حجت	االسالم	احمد	عابدی

فلسفه	سیاسي	چیست	و	چه	کاربردي	دارد/	سید	مهدی	دزفولی	

»آتش	به	اختیار«	در	قرآن	کريم/	داود	مهدوی	زادگان	

فرآيند	امت	سازي	و	نسبت	آن	با	ملت	در	دولت	مدرن/	صفورا	محمدی	

عقل	مرز	میان	ايمان	و	کفر	است/	سیدمحسن	موسوی	

اصالح	گرايش	و	رفتار	مصرفي	مردم/	عادل	پیغامی	

دو	نگاه	در	منشأ	مشروعیت	حکومت/	آيت	اهلل	رشاد	

ايدئولوژي	انقالبي	دکتر	شريعتي	در	زمانه	ما/	مهدی	جمشیدی	

اثري	از	داوري	اردکاني؛کتاب	»اکنون	و	آينده	ما«	منتشر	شد	

توسط	دفتر	نشر	معارف؛کتاب	»جدال	دو	اسالم«	منتشر	شد	

کتاب	زيست	جهان	مالصدرا	منتشر	شد	

کتاب	»گفتمان	انقالبي	در	جهان	اسالم«	منتشر	شد	
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ــزارش گــــ

متن زیر سخنرانی حجت االسالم خسروپناه با موضوع 
»کاربست مبانی حکمت متعالیه در علوم زیستی« است 

که در ادامه می خوانید؛

ــا	زندگــی	و	 ــوان	مقدمــه	عــرض	مــی	کنــم	کــه	فلســفه	ب ــه	عن ب
زيســت	انســان	پیونــد	وثیقــی	دارد	بــه	گونــه	ای	کــه	هــر	انســانی	
مــی	توانــد	ادعــا	کنــد	کــه	صاحــب	نوعــی	فلســفه	اســت	حتــی	اگر	
بــه	صــورت	خــودآگاه	بــه	آن	واقــف	نباشــد.	بــه	واقــع	مــی	تــوان	
گفــت	انســانی	کــه	نــگاه	کالن	بــه	عالــم	و	آدم	نداشــته	باشــد،	در	

ايــن	دنیــا	نخواهیــم	يافــت.	
از	طرفــی	مــی	دانیــم	کــه	فلســفه	ارتبــاط	وثیقــی	بــا	ســاير	علــوم	
دارد.	فالســفه	ی	قديــم	قائــل	بودنــد	که	فلســفه	در	تعريــف	و	اثبات	
موضــوِع	هــر	علمــی	تــالش	مــی	کنــد.	ســپس	قائــل	شــدند	کــه	
حتــی	مســائل	فلســفی	مــی	تواننــد	مبــادی	تصديقــی	علــوم	هــم	
واقــع	بشــوند	ماننــد	پذيــرش	اصــل	علیــت	کــه	از	مســائل	فلســفی	
ــی	 ــرح	م ــوم	مط ــی	عل ــادی	تصديق ــوان	مب ــه	عن ــت	و	آن	را	ب اس
کردنــد	و	کــم	کــم	دانشــی	بــه	نــام	فــن	ســماع	شــکل	گرفــت	کــه	
ايــن	دانــش	واســط	بیــن	فلســفه	محــض	و	علــوم	طبیعی	شــد.	می	
تــوان	گفــت	ايشــان	در	واقــع	نوعــی	فلســفه	ی	علــم	ســاخته	بودند.
بــا	همیــن	نــگاه،	امــروزه	شــاهد	فلســفه	هــای	مضــاف	بــه	علــوم	
هســتیم	کــه	ارتبــاط	فلســفه	و	علــم	را	گســترده	تــر	ســاخته	اســت؛	
همچــون	فلســفه	فیزيــک،	فلســفه	علوم	انســانی،	فلســفه	زيســتی	

و	ماننــد	اينهــا.
حــال	ســوال	ايــن	اســت	کــه	آيــا	مــی	تــوان	بیــن	مبانــی	حکمــت	
متعالیــه	و	علــوم	زيســتی	ارتبــاط	و	پیونــدی	برقــرار	کــرد	يــا	خیــر؟
ــه،	 ــوم	گون ــل	مفه ــی	مث ــا	مفاهیم ــروزه	ب ــتی	ام ــوم	زيس عل
ــم	 ــتاد،	مه ــر	اس ــه	نظ ــرو	کار	دارد	و	ب ــل	و...	س ــات،	تکام حی
ــت	 ــم	اس ــروز	حاک ــتی	ام ــوم	زيس ــه	در	عل ــی	ک ــن	رکن تري
نظريــه	تکامــل	اســت.	چــرا	کــه	بــه	تعبیــر	بعضــی	از	کســانی	
کــه	معتقــد	بــه	روش	ديســکورس	هســتند	داّل	مرکــزی	
ــی	 ــه	م ــن	نظري ــع	اي ــت	و	در	واق ــل	اس ــتی	تکام ــوم	زيس عل
ــات	 ــی	ذی	حی ــات	طبیع ــات	را	در	واقعی ــام	اتفاق ــد	تم خواه
ــل،	 ــت:	تکام ــوان	گف ــی	ت ــل	م ــف	تکام ــد.	در	تعري ــن	کن تبیی
تغییــرات	تدريجــی	مولکولــی	از	گونــه	ای	بــه	گونــه	ی	ديگــر	
ــه	 ــز،	مجموع ــه	نی ــی	اســت.	و	گون ــل	طبیع ــر،	در	عوام از	تغیی
ــن	 ــر	اي ــت.	ب ــش	اس ــمايل	و	زاي ــترک	در	ش ــق	مش مصادي
ــی	 ــت	شناس ــی	در	زيس ــای	خاص ــات	معن ــم،	حی ــاس	ه اس
دارد؛	البتــه	تعاريــف	مختلــف	فیزيولوژيکــی،	متابولیکــی،	
ــت	 ــده	اس ــان	ش ــات	بی ــرای	حی ــی	ب ــیمیايی	و	بیوژنتیک بیوش
ــوم	 ــن	عل ــب	اي ــتی	در	کت ــوم	زيس ــف	عل ــه	درتعري ــی	آنچ ول
بیشــتر	بــه	چشــم	مــی	خــورد	ايــن	تعريــف	اســت	کــه:	حیــات	
ــه،	رشــد،	 ــوم	زيســتی	سیســتمی	اســت	کــه	منشــأ	تغذي در	عل
ــم	 ــه	مفاهی ــت.	البت ــط	اس ــا	محی ــازگاری	ب ــل	و	س ــد	مث تولی
ديگــری	همچــون	انتقــال	در	وراثــت،	پايــداری	در	عمومیــات	

ــد.	 ــرده	ان ــر	ک ــم	ذک خصوصــی	و	...	ه
ــا	 ــت	ه ــروزه	نوداروينیس ــن	و	ام ــارد،	داروي ــون	الم ــرادی	همچ اف
و	علمــای	دانــش	ژنتیــک	معمــوال	بــرای	مباحــث	علــوم	زيســتی	
ــی	 ــم	م ــن	ه ــار	داروي ــد.	از	آث ــی	فلســفی	ای	قائلن ــان،	مبان خودش

ــرد. ــر	را	اســتفاده	ک ــت،	حرکــت	و	تغیی ــوان	اصــول	علی ت
حــال	ســوال	ايــن	اســت	کــه	مــا	اگــر	علــوم	زيســتی	را	بــا	همیــن	
ــی	اش	تکامــل	 ــم	)	اينکــه	رکــن	اصل وضعــی	کــه	هســت	بپذيري
ــی	حکمــت	 ــا	مبان ــدی	ب ــد	پیون ــه	مــی	توان ــن	نظري ــا	اي باشــد(	آي
ــه	بیــان	ديگــر	اگــر	مــا	مبانــی	 ــا	خیــر؟	ب متعالیــه	داشــته	باشــد	ي
حکمــت	متعالیــه	را	بپذيريــم	آيــا	بــا	تغییــر	ايــن	مبانــی	اتفاقــی	در	
رکــن	اصلــی	علــوم	زيســتی	کــه	تکامــل	اســت	مــی	افتــد	يــا	خیر؟	

يــا	حتــی	بــه	کمــک	ايــن	نظريــه	مــی	پــردازد؟
در	پاســخ	بــه	ايــن	ســوال	اســتاد	فرضیــه	اش	را	اينگونــه	مطــرح	

مــی	کنــد:
ــت	 ــی	حکم ــک	مبان ــا	کم ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــده	اي ــه	بن »	فرضی
متعالیــه،	نظريــه	تکامــل	تقويــت	مــی	شــود.	يعنی	نــه	تنهــا	چالش	
و	تعارضــی	میــان	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	و	نظريــه	تکامــل	کــه	
رکــن	اصلــی	علــوم	زيســتی	اســت	وجــود	نــدارد،	بلکــه	حتــی	مــی	
توانــد	بــه	تبییــن	فلســفی	دقیقی	بــرای	ايــن	نظريــه	کمــک	کند«.
حــال	ممکــن	اســت	بپرســید	کــه:	پــس	ايــن	چالــش	های	فلســفی	
و	الهیاتــی	کــه	نظريــه	تکامــل	بــه	ارمغــان	آورده	را	چگونــه	پاســخ	
مــی	دهیــد؟	يعنــی	اگــر	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	مــی	توانــد	مبیــن	
ــوازِم	 ــرای	ل ــد	پذي ــه	تکامــل	باشــد،	پــس	حتمــا	باي فلســفی	نظري
ــی	و	 ــش	هــای	الهیات ــه	شــامل	چال ــز	باشــد	ک ــل	نی ــه	تکام نظري

فلســفی	اســت.
اســتاد	قائــل	اســت	کــه	ايــن	مالزمــه	وجــود	نــدارد.	در	نــگاه	اســتاد	
چالــش	هــای	فلســفی	و	الهیاتــی	ای	کــه	بــه	نظريه	تکامل	نســبت	
ــا	يکســری	 ــل	ب ــه	تکام ــد	نظري ــده	ی	پیون داده	شــده	اســت،	زايی

مبانــی	فلســفی	آتــه	ئیســتی	اســت؛	
يعنــی	وقتــی	نظريــه	تکامــل	بــا	يکســری	مبانــی	فلســفی	الحادی	
ــت	و	ذات	 ــود	آورده	اس ــه	وج ــوازم	را	ب ــرد،	آن	ل ــرار	ک ــد	برق پیون
نظريــه	تکامــل	بــه	خــودی	خــود،	و	بــه	لحــاظ	زيســت	شــناختی	
و	زيســت	شناســانه	ايــن	لــوازم	را	بــه	ارمغــان	نیــاورده	اســت	بلکــه	
ــأ	 ــی،	منش ــفی	خاص ــی	فلس ــه	مبان ــه	ب ــا	توج ــل	ب ــه	تکام نظري
ــا	 ــر	زيســت	شناســی	را	ب ــا	شــده	اســت	و	اگ ــش	ه يکســری	چال
حکمــت	متعالیــه	پیونــد	بزنیــم	آن	لــوازم	نتیجــه	نخواهــد	داد	بلکــه	

ــود. ــم	ب ــز	شــاهد	خواهی عکــس	آن	را	نی
اما:

تبیین	فرضیه؛
مهــم	تريــن	مبانــی	هســتی	شناســی	مالصــدرا	در	حکمــت	متعالیه	
ــت	 ــود	و	حرک ــکیک	وج ــود،	تش ــت	وج ــت	از:	اصال ــارت	اس عب

ــتدادی. ــری	اش جوه
مــراد	از	اصالــت	وجــود	ايــن	اســت	کــه:	همــه	عالــم	وجــود	اســت	و	
ماهیــت	امــری	اعتبــاری	اســت	و	ايــن	وجــود	هــم	تشــکیکی	و	ذو	
ــل	از	مالصــدرا،	حرکــت	 ــا	قب ــب	اســت.	در	بحــث	حرکــت	ت مرات
ــار	 ــن	ب ــرای	اولی ــدرا	ب ــود	و	مالص ــات	ب ــث	طبیعی ــی	از	مباح بحث
ــت	 ــِی	حرک ــتی	شناس ــی	از	هس ــرد.	يعن ــفی	ک ــر	را	فلس ــن	ام اي
ســخن	گفــت	و	گفــت	حرکــت	نــه	تنهــا	وجــود	دارد	کــه	بــا	زمــان	

ــر	 ــارم	گوه ــن	چه ــم	رک ــان	ه ــه	زم ــد	دارد	و	از	آنجــا	ک ــم	پیون ه
ــدار	حرکــت	اســت	پــس	 ــان	هــم	مق و	جوهــر	جســم	اســت	و	زم
جســم	بــدون	حرکــت	امــکان	نــدارد	کــه	وجــود	داشــته	باشــد.	البته	
ــی	نیســت	 ــی	و	مکان ــای	عرضــِی	وضع ــت	ه ــان	حرک ــراد	ايش م
بلکــه	مــراد،	حرکــت	جوهــری	اســت.	يعنــی	جوهــِر	موجــود	مــادی	
در	حــال	حرکــت	اســت	و	ايــن	همــان	حرکــت	جوهــری	اشــتدادی	
ــه	و	 ــه	و	افالک ــع	اجزائ ــُم	بجمی ــر:	»العالَ ــارت	ديگ ــه	عب ــت	ب اس
ــٌه	فاســده«.	يعنــی	کل	 ــٌه	کائن ــه	حادث کواکبــه	و	بســائطه	و	مرکبات
عالــم	بــا	جمیــع	اجزائــش،	مرتــب	در	حــال	تجــدد	و	شــدن	و	تغییــر	

ــش	اســت. در	ذات
از	طــرف	ديگــر	علــم	النفــس	مالصــدرا	مبتنــی	بــر	نظرياتی	اســت	

همچــون:	بســاطت	نفــس،	حرکت	جوهــری	نفــس	و...
ــم	 ــه	بگويی ــت	ک ــن	اس ــس	اي ــری	نف ــت	جوه ــراد	از	حرک ــا	م ام
نفــس	جســمانیه	الحــدوث	و	روحانیــه	البقــاء	اســت؛	يعنــی	در	ابتــدا	
جســمانی	اســت	و	ســپس	در	اثــر	حرکــت	جوهــری	و	شــدن	هــای	
پشــت	ســر	هــم،	حالــت	روحانــی	پیــدا	مــی	کنــد	يعنــی	به	واســطه	

ی	شــدن،	ســاحتی	از	تجــرد	را	کســب	مــی	کنــد.
از	طــرف	ديگــر	در	مباحــث	مالصــدرا	وجــود	دارد	کــه:	النفــس	فــی	
ــرت	دارد	 ــش،	کث ــا	وجــود	وحدت ــس	ب ــن	نف ــوا،	اي ــا	کل	الق وحدته
يعنــی	ايــن	امــِر	بســیِط	دارای	شــدن	کــه	حرکــت	جوهــری	هــم	
دارد،	هــم	وحــدت	اســت	و	هــم	کثــرت.	و	کثرتــش	عیــن	وحــدت	
آن	اســت	و	وحدتــش	عیــن	کثرتــش	اســت.	جالــب	آن	جاســت	کــه	
بــا	همیــن	مبانــی	آنــگاه	کــه	مالصــدرا	نظريــه	معرفــت	شــناختی	
اش	را	مطــرح	مــی	کنــد،	بــرای	آن	ســیر	تکاملــی	قائــل	مــی	شــود.	
يعنــی	اگــر	صاحــب	معرفــت	عقالنــی	هــم	مــی	شــويم	در	خــالل	
ســیر	از	معــارف	حســی	و	ســپس	خیالــی	و	عقلــی	و	شــهودی	اســت	

و	ايــن	کثــرت	معرفــت	در	عیــن	وحــدت	اســت.
حــال	اگــر	ايــن	مبانــی	را	کــه	از	مهــم	ترين	مبانــی	حکمــت	متعالیه	
ــه	 ــری	از	نظري ــن	فلســفی	بهت ــم	تببی ــی	توانی ــم،	م اســت	بپذيري
ــم	چــرا	کــه	تکامــل	زيســتی،	 ــه	دهی ــوم	زيســتی	ارائ ــی	عل تکامل
دارای	تغیــرات	تدريجــی	درون	مولکولــی	اســت،	و	اگــر	ايــن	
مولکــول	بخواهــد	تغییــرات	عرضــی	پیــدا	بکنــد،	حتما	بايــد	تحول	
در	درونــش	ايجــاد	شــود.	يعنــی	مــا	ناچاريــم	کــه	حرکــت	جوهــری	

ــتدادی	اش	را. ــوع	اش ــم	از	ن ــم	آن	ه را	بپذيري
البتــه	بايــد	توجــه	کــرد	مــراد	از	تکامــل	در	حکمــت	متعالیــه،	تکامل	

گفتاری از حجت االسالم خسروپناه؛

مبانی حکمت متعالیه بهترین تبیین گر فلسفی برای نظریه تکامل است
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ارزش	شــناختی	نیســت	تــا	در	تضــاد	بــا	تکامــل	زيســتی	قــرار	گیرد	
بلکــه	مــراد	همــان	ســیر	از	قــوه	بــه	فعل	اســت.

پــس:	اگــر	تکامــل	هســتی	شناســانه	را	کــه	ســیر	از	قــوه	بــه	فعــل	
اســت	و	حرکــت	در	جوهــر	و	ذات	اجســام	مــادی	اســت،	بپذيريــم،	
تکامــل	زيســت	شناســی	کــه	تغییــرات	تدريجــی	مولکولی	اســت	و	
تغییــر	گونــه	ای	اســت	بــه	گونــه	ديگــر،	تبییــن	فلســفی	بــه	مراتب	
بهتــری	خواهــد	داشــت.	)گونــه	بــه	همــان	معنــا	کــه	قبــال	اشــاره	

شــد(.
ــه	 ــتیم	ک ــال	آن	نیس ــه	دنب ــا	ب ــه:	م ــد	ک ــی	کنن ــان	م ــان	بی ايش
بگويیــم	نظريــه	تکامــل	غلــط	اســت	يــا	درســت،	کــه	ايــن	ســوال	
را	بايــد	زيســت	شــناس	پاســخ	دهــد	و		زيســت	شــناس	قائل	اســت	
کــه	اگــر	صــد	شــاهد	نقــض	هــم	بــرای	رّد	نظريــه	تکامــل	اقامــه	
گــردد	بــاز	هــم	زيســت	شــناس	کــه	معتقــد	بــه	تکامــل	اســت	می	
گويــد:	نظريــه	تکامــل	بهتريــن	تبییــن	گــِر	حــوادِث	طبیعــی	ذی	

حیــات	اســت.	
و	حــال	اگــر	مــا		)مــِن	فیلســوف(	ايــن	امــر	را	بپذيريــم،	بايــد	ببینیم	
ــا	 ــه	داد	ي ــن	فلســفی	ارائ ــه،	تبیی ــن	نظري ــوان	از	اي ــا	مــی	ت کــه	آي
خیــر؟	اســتاد	در	پاســخ	مــی	گويند	کــه	فلســفه	ی	مارکــس	و	هگل	
ــد.	 ــن	کن ــت	تبیی ــه	را	درس ــن	نظري ــد	اي ــی	توان ــچ	گاه	نم و...،	هی
امــا	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	کمــک	مــی	کنــد	تــا	بتوانیــم	تبییــن	

فلســفی	از	ايــن	نظريــه	ارائــه	دهیــم.
بــا	تمــام	ايــن	اقــوال	اگــر	پذيرفتیــم	کــه	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	
مــی	توانــد	تبییــن	فلســفی	برتــری	بــرای	نظريــه	تکامــل	داشــته	
باشــد،	آيــا	لوازمــی	کــه	بعــد	از	نظريــه	تکامــل	مطــرح	شــده	اســت	
ــث	 ــی،	مباح ــون	خداشناس ــی	همچ ــم؟	مباحث ــی	پذيري ــم	م را	ه
رئالیســم	اجتماعــی،	بحــث	اشــرفیت	انســان،	خلقتــش	و	بحث	شــر	
ــه	تشــکیل	 ــن	زمین ــج	شــبهه	ی	جــدی	و	اساســی	را	در	اي ــه	پن ک
مــی	دهنــد،	چگونــه	پاســخ	بدهیــم؟	چــرا	کــه	گويــی	بــرای	نظريه	

تکامــل،	پشــتوانه	فلســفی	ارائــه	داده	ايــم.
ــن	 ــا	اي ــه	م ــرا	ک ــر،	چ ــد:	خی ــی	گوين ــخ	م ــتاد	در	پاس اس
شــبهات	فلســفی	و	الهیاتــی	را	زايیــده	ی	نظــر	تکامــل	از	
ــام	 ــم	و	تم ــی	دانی ــت،	نم ــل	اس ــه	تکام ــه	نظري ــت	ک آن	جه
ــری	 ــا	يکس ــت	ب ــل	اس ــه	تکام ــد	نظري ــکاالت	پیون ــن	اش اي
ــه	 ــک	طلب ــوان	ي ــه	عن ــده	ب ــر	بن ــذا	اگ ــفی.	ل ــی	فلس مبان
عــرض	مــی	کنــم	کــه	داوکینــز	الفبــای	فلســفه	را	نمــی	دانــد	
ــگا	 ــل	پلنتین ــن	مث ــرب	زمی ــوفان	مغ ــی	از	فیلس ــر	برخ و	اگ
ــد	بايــد	ســر	 مــی	گويــد	داوکینــز	اگــر	بخواهــد	فلســفه	بخوان
ــت.	 ــی	نیس ــخن	دور	از	حقیقت ــیند،	س ــفه	بنش کالس	اول	فلس
ــفه	 ــا	از	فلس ــت	ام ــناس	اس ــت	ش ــه	زيس ــه	او	گرچ ــرا	ک چ
چیــزی	نمــی	دانــد.	ايشــان	فلســفه	ای	الحــادی	را	بــه	شــکل	
عامیانــه	پذيرفتــه	و	بحــث	از	توهــم	خــدا	را	مطــرح	مــی	کنــد	
و	شــبهه	شــرور	را	طــوری	عامیانــه	مطــرح	مــی	کنــد	کــه	بــه	
انــکار	خداونــد	بینجامــد.	و	بــه	نظــر	مــی	رســد	ايــن	شــبهات	
ــال	 ــد.	مث ــفی	باش ــای	فلس ــی	ه ــان	بدفهم ــه	هم ــوط	ب مرب
ــت	 ــت،	حرک ــان	از	حرک ــر	مرادم ــی:		اگ ــوزه	خداشناس در	ح
ــی	 ــش	م ــار	چال ــه	دچ ــن	نظري ــفه	و	اي ــد	فلس ــطويی	باش ارس
ــش	 ــان	حرکت ــراد	مالصــدرا	از	بره ــد	م ــد	دي ــی	باي ــردد	ول گ
ــد.	 ــی	باش ــه	م ــت	چ ــری	اس ــت	جوه ــر	حرک ــی	ب ــه	مبتن ک
ــه	 ــت	ن ــری	اس ــت	جوه ــر	حرک ــی	ب ــدرا	مبتن ــان	مالص بره
حرکــت	عرضــی	و	کامــال	تقويــت	مــی	کنــد	برهــان	حرکــت	
ــان	 ــر	بره ــی	ب ــه	مبتن ــی	ک ــان	نظم ــری،	بره ــه	تعبی ــا	ب را	ي
حرکــت	اســت	چــون	فالســفه	اســالمی	برهــان	نظــم	را	
ــر	خــالف	 ــد	و	ب ــه	کار	مــی	برن ــد	ب ــم	خداون ــات	عل ــرای	اثب ب
فیلســوفان	غربــی،	هیــچ	يــک	از	ايشــان	از	ايــن	برهــان	

ــد. ــرده	ان ــتفاده	نک ــد	اس ــود	خداون ــات	وج ــرای	اثب ب
ــه	 ــی،	از	داروينیســم	اجتماعــی	اينگون در	بحــث	داروينیســم	اخالق
بیــان	کــرده	انــد	کــه	اگر	انســان	يــک	ســیر	تطــور	تکاملی	داشــته	و	
از	گونــه	ای	بــه	گونــه	ی	ديگــر	تبديــل	شــده،	پــس	جنگلــی	داريــم	
کــه	اخــالق	در	آن	نیســت	و	آنــگاه	همیــن	انســانی	کــه	در	چنیــن	
جنگلــی	رشــد	يافتــه	بیــان	مــی	کنــد	کــه	چــه	کســی	مــی	گويــد	
ارزشــهای	اخالقــی	ثابــت	هســتند	اينهــا	هــم	بايــد	تغییــر	کننــد.

ــم،	هرکــس	 ــا	حرکــت	جوهــری	مالصــدرا	را	بپذيري حــال	اگــر	م

جــای	مالصــدرا	مــی	گويــد	صــورت	بعــد	از	صــورت،	يعنــی	تکامل	
قبلــی	را	بــه	لحــاظ	هســتی	شناســی	دارد	و	صــورت	هــای	کامــل	
تــری	را	البتــه	نــه	ارزشــی	بلکــه	هســتی	شــناختی،	يعنــی	فعلیــت	

هــای	جديدتــر	پیــدا	مــی	کنــد.	
حــرف	ايشــان	مثــل	ايــن	اســت	کــه	بگويیــم	وقتــی	ايــن	بچــه	هــا	
ــاده	 ــا	افت ــد،	ســر	مســائل	پیــش	پ ــازی	مــی	کنن مــی	نشــینند	و	ب
ــا	هــم	دعــوا	مــی	کننــد	پــس	نتیجــه	بگیريــم	انســان	هــا	اگــر	 ب
ــن	 ــی	اي ــد.	ول ــوا	بکنن ــم	دع ــا	ه ــد	ب ــوند	باي ــم	بش ــال	ه بزرگس
ــتنتاج	نمــی	شــود	چــون	داروينیســم	 ــد«	از	آن	»هســت«	اس »باي

ــد«	از	»هســت«	اســت. ــک	»باي ــتنتاج	ي ــی	اس اجتماع
انســان	در	اثــر	ســیر	تکاملــی	بــر	اســاس	حرکــت	جوهــری	کــه	
صــورت	هــا	و	فعلیــت	هــای	بیشــتر	پیــدا	کــرده	بــه	مرحلــه	ای	
رســیده	کــه	حســن	و	قبــح	ذاتــی	کــه	يــک	امــر	نفــس	االمــری	
ــی	 ــی	و	عقل ــح	ذات ــون	حســن	و	قب ــد	چ ــی	کن هســت،	درک	م
داريــم.	حســن	و	قبــح	ذاتــی	ای	کــه	مقابــل	داروينیســم	اخالقــی	
ــی	 ــت	ول ــری	اس ــس	االم ــی	و	نف ــی	و	واقع ــری	ثبوت ــت،	ام اس
ــی	 ــات	ک ــود	ذی	حی ــن	موج ــد؟	اي ــی	کن ــی	درک	م ــر	ک بش
ــت	 ــه	حرک ــی	ک ــد	وقت ــی	کن ــی	را	درک	م ــح	ذات ــن	و	قب حس
ــه	 جوهــری	داشــته	و	صــورت	هــای	کامــل	تــری	پیــدا	کنــد،	ب
ــد	 ــد	درک	بکن ــی	توان ــش	م ــه	عقل ــد	ک ــی	رس ــه	م ــن	مرحل اي
ــه	تنهــا	الزمــه	 ــی	ن ــد	اســت.	يعن ــم	ب ــت	خــوب	و	ظل کــه	عدال
ی	نظريــه	تکامــل،	پذيــرش	داروينســیم	اجتماعــی	نیســت	
ــری	 ــت	جوه ــر	حرک ــت	ب ــی	اس ــون	مبتن ــت	چ ــه	رّدش	اس ک

ــی. صدراي
بــه	همیــن	شــکل	بحــث	خلقــت	انســان	را	داريــم	کــه	اگــر	ايــن	
نظريــه	تکامــل	را	بپذيريــم،	انســان	يــک	ســیر	تطــور	پیــدا	کــرده	
اســت	و	اگــر	مــا	حرکــت	جوهــری	را	بپذيريــم	هــم	همیــن	طــور	
اســت.	حــال	اينکــه	واســطه	هــای	بیــن	انســان	و	گونــه	هــای	قبلی	
ــی	 ــق	مشــخص	نشــده	اســت	ول ــوز	دقی ــزی	اســت،	هن ــه	چی چ

قائلنــد	گونــه	هــای	نــازل	تــری	بــوده	اســت.	
ــرآن	 ــات	ق ــا	آي ــور	ب ــن	ام ــه	اي ــت	ک ــن	جاس ــر	اي ــث	ديگ بح
ــن	 ــن	بی ــی	در	اي ــش	الهیات ــک	چال ــی	ي ــدارد؛	يعن ــازگاری	ن س
وجــود	دارد.	بنــده	15،	16	ســال	پیــش	در	آثــارم	نوشــتم	کــه	وقتــی	
ــوم	 ــی	و	مرح ــوم	صحاب ــازرگان	و	مرح ــوم	ب ــال	مرح برداشــت	امث
ــن	ســه	 ــم	اي ــی	بینی ــم	م ــی	کنی ــه	م ــی	را	مطالع ــه	طباطبائ عالم
ــداهلل	 ــی	عن ــل	عیس ــل:	»إّن	مث ــی	مث ــراغ	آيات ــی	س ــوار	وقت بزرگ
کمثــل	آدم	خلقــه	مــن	تــراب«	مــی	رونــد،	ديــدگاه	هــای	متفاوتــی	
ــه	مــی	کننــد.	دســته	ای	برداشــت	مــی	کننــد	خلقــت	آدم	را	از	 ارائ
گونــه	هــای	پســت	تــر	و	دســته	ای	ديگــر	کــه	عالمــه	طباطبائــی	
ــر	وجــود	فیکــس	انســان	 ــت	دارد	ب ــن	دالل ــد:	اي باشــد،	مــی	گوين

ــات	دارد.	 ــان،	ثب ــوِع	انس ــی	ن يعن
حــال	اگــر	ايــن	دو	تفکــر	آقــای	صحابــی	و	عالمــه	طباطبائــی	را	بــا	
نــگاه	درجــه	دو،	امــا	زبــان	شناســانه	تعبیــر	هرمنوتیکی	بکنیــم،	می	
بینیــم	هــر	دو	دارنــد	يــک	پیــش	فرضــی	را	در	نظر	مــی	گیرنــد	و	در	

پــی	آن	از	آيــه	نتیجــه	مــی	گیرند.
ــام	 ــرآن	در	مق ــان	شــناختی	اصــال	ق ــه	لحــاظ	زب ــدم	ب ــده	معتق بن
بیــان	ثبــات	يــا	تبــدل	نــوع	انســان	نیســت.	پــس	آيــا	مــی	تــوان	
بــه	قــرآن	نظريــه	تکامــل	و	نظريــه	ثبــات	انــواع	را	نســبت	دهیــم؟	
مــی	گويیــم	خیــر،	اصــال	مســئله	ثبــات	يــا	تکامــل	انــواع	بــه	هیــچ	
وجــه	مســئله	قرآنــی	نیســت	تــا	بعــد	بگويیــم	طبــق	ايــن	نظريــه،	
چالــش	الهیاتــی	درســت	شــده	اســت.	يعنــی	بــه	فــرض	در	زيســت	
شناســی	هــم	بپذيريــم	کــه	ايــن	اتفــاق	افتــاده	اســت،	ســپس	در	
ــا	اعتقــادات	 ــا	ايــن	امــر	ب پــی	جــواب	ايــن	ســوال	برآيیــم	کــه	آي
دينــی	مــا	در	تضــاد	اســت؟	بــاز	هــم	پاســخ	منفــی	اســت	زيــرا	آيات	
و	روايــات	مــا	حــرف	از	تکامــل	و	ثبــات	نــزده	انــد.	آقايــان	صحابــی	
و	بــازگان	از	ثــم،	ثــم	،	ثــم	هــای	قرآنــی	و	خــاک	و	نطفــه	و	علقــه	
و..		»تدريــج«	را	برداشــت	کــرده	انــد	.	امــا	گونــه	شناســی	را	چطــور	

توجیــه	مــی	کننــد؟	
اساســا	آيــه	در	مقــام	بیــان	ايــن	مطلــب	نیســت	و	در	واقــع	پذيــرش	

ايــن	امــر	نوعــی	تفســیر	التقاطی	اســت.
ــه	و	 ــت	متعالی ــی	حکم ــر	مبان ــم	اگ ــرفیت	انســان	ه در	بحــث	اش
حرکــت	جوهــری	و	نظريــه	تکامــل	را	بپذيريــم،	اشــرفیت	انســان	

ــتند.	 ــرف	هس ــه	اش ــان	هم ــوع	انس ــه	ن ــه	اينک ــم	ن ــل	را	داري کام
نــوِع	انســان،	قابلیــت	اشــرف	بــودن	را	دارد	ولــی	يــک	فــرد،	انســان	
ــن	مــی	 ــر	تبیی ــر	را	بهت ــن	ام کامــل	اســت	و	حرکــت	جوهــری	اي

ــد. کن
و	آخريــن	چالــش	بحــث	شــرور	اســت	کــه	افــرادی	مثــل	داوکینــز	
و	برخــی	منتقــدان	ديگــر	روی	آن	متمرکــز	شــده	انــد.	بايــد	گفــت	
اســاس	زيســت	شناســی	تکاملــی،	شــر	نیســت	و	اساســا	اصطــالح	
ــه	 ــه	اصطــالح	علمــی	ب ــر،	اصطــالح	فلســفی	اســت	ن شــّر	و	خی
معنای science. اين مفاهیم فلســفی اگر وارد علم شــود، روی	آن	
بحــث	مــی	شــود	يعنــی	مــی	گويــد	زهــر	مــار،	شــّر	اســت	و	بايــد	با	
آن	مقابلــه	کــرد	و	در	مقابــل	آن	آنتــی	باکتريــال	تولیــد	کــرد.	البتــه	
امــروزه	رويکــرد	پزشــکی	جديــد	تغییــر	کــرده	اســت	و	مــی	بینیــم	
کــه	نــوزده	هــزار	و	صــد	و	بیســت	و	چهــار	مقالــه	ی	علمــی	دربــاره	
ی	آثــار	و	بــرکات	زهــر	و	ســّم	مــار،	طبــق	آمــار	2016	می	نويســند	
و	چــاپ	مــی	کننــد.	در	کتابخانــه	پزشــکی	آمريــکا	در	ســال	2016،	
چهارهــزار	و	پانصــد	و	هجــده	مقالــه	علمــی	ثبــت	کــرده	انــد	بــرای	

اينکــه	ســّم	عقــرب	چــه	خاصیــت	هايــی	دارد.
بايــد	پرســید	چــرا	ايــن	رويکــرد	تغییــر	کــرده	اســت؟	و	مــی	گويیــم	
جهــان	بینــی،	جهــت	هــای	علمــی	مــا	را	تغییــر	مــی	دهــد.	پــس	
وقتــی	مــا	طبــق	ايــن	جهــان	بینــی	پیــش	برويــم	کــه	شــری	در	
عالــم	نیســت	و	هــر	چــه	هســت	خیــر	اســت	و	آنــگاه	ببینیم	بــا	اين	
موجــودی	کــه	احســاس	مــی	کنیــم	جايــی	بــه	مــا	ضــرر	مــی	زنــد،	
چگونــه	مــی	توانیــم	تعامــل	کنیــم	و	هــم	زيســتی	مســالمت	آمیــز	

داشــته	باشــیم؟
ــا	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	قابــل	تبییــن	اســت	 ايــن	امــر	دقیقــا	ب
چــون	عــرض	شــد	کــه	حکمــت	متعالیــه	از	عرفــان	نظری	اســتفاده	
ــد.	اگــر	 ــم	را	خیــر	مــی	دان کــرده	اســت	و	عرفــان	نظــری	کل	عال
مــا	نــگاه	خیرانگارانــه	بــه	عالــم	و	هســتی	داشــته	باشــیم،	در	کنــار	
شــناخت	ضررهــا،	بــه	دنبال	شــناخت	فوايــد	و	آثــار	آن	هم	هســتیم.	
بــه	واقــع	امــروزه	جهــان	بینــی	علــم	مــدرن	بــر	اســاس	توجهــی	
کــه	بــه	محیــط	زيســت	پیــدا	کــرده،	تغییــر	کــرده	اســت	و	همســو	
ــا	ايــن	امــر،	جهــت	گیــری	علــم	هــم	تغییــر	پیــدا	کــرده	اســت	 ب
و	ايــن	جهــان	بینــی	بــا	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	ســازگاری	دارد	و	
ديگــر	شــّری	در	عالــم	باقــی	نمــی	مانــد	چــون	کل	موجــوات	عالــم	
طبــق	حکمــت	متعالیــه	شــعور	دارنــد	و	در	همــه	ی	ســاحت	هــای	
هســتی	شــعور	هســت	و	»کل	عالــم	يّســبح	مــا	فــی	الســماوات	و	

االرض.«
خالصــه	اينکــه:	نظريــه	ی	علــوم	زيســت	شــناختی،	گوهــر	و	داّل	
مرکــزی	اش	علــوم	زيســتی	نظريــه	تکامــل	اســت.	نظريــه	تکامل	
وقتــی	پیونــد	مــی	خــورد	بــا	بعضــی	مبانــی	فلســفی،	چالــش	هايی	
را	بــه	وجــود	مــی	آورد.	حتــی	اگــر	دقــت	کنیــد	بــا	بعضــی	از	مبانــی	
فلســفه	غــرب	تعارضــی	نــدارد	و	چالشــی	ايجــاد	نمــی	کنــد	ولــی	
مــا	معتقديــم	اگــر	بــا	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	پیونــد	بخــورد	کــه	
بــه	نظــر	مــا	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	بهتريــن	تبییــن	گــر	فلســفی	
بــرای	نظريــه	تکامــل	اســت	همانطــوری	که	طبــق	ادعای	زيســت	
شناســان	نظريــه	تکامــل	بهتريــن	تبییــن	گــر	پديــده	هــای	طبیعی	
ــذا	بــا	کمــک	ايــن	مبانــی	حکمــت	متعالیــه	ايــن	چالــش	 اســت	ل
ــخ	 ــل	پاس ــی	قاب ــه	راحت ــد	ب ــاره	ش ــه	اش ــه	ای	ک ــج	گان ــای	پن ه

هســت.	
ــگ	 ــه	هماهن ــی	حکمــت	متعالی ــا	مبان ــن	مباحــث	ب ــه	اي ــال	ک ح
ــی	 ــم	مبان ــرب	بفهمانی ــای	غ ــه	دنی ــم	ب ــالش	کنی ــد	ت ــت	باي اس
ــد	و	 ــت	کن ــل	را	تقوي ــه	تکام ــد	نظري ــی	توان ــه،	م ــت	متعالی حکم
وقتــی	ايــن	مبانــی	فلســفی،	حکمــت	متعالیــه	را	پذيرفتنــد	،	نتیجــه	
بعــدش	ايــن	می	شــود	کــه	جهــان	بینــی	هــا	عــوض	شــود	و	وقتی	
ــار	منفــی	منتفــی	خواهــد	شــد	 جهــان	بینــی	هــا	عــوض	شــد،	آث
چــون	بســیاری	از	ايــن	آثــار	متعلــق	بــه	جهــت	گیــری	هــای	افــراد	

ــده	جهــان	بینــی	ايشــان	اســت.	 اســت	کــه	زايی
ــار	 ــه	و	انتش ــا	ترجم ــن	عصــر	ب ــروپناه	،	در	اي ــتاد	خس ــگاه	اس در	ن
ــه	 ــم	ب ــی	توانی ــان	م ــر	جه ــه	سرتاس ــالمی	ب ــری	اس ــی	فک مبان
اصــالح	جهــان	بینــی	افــراد	کمــک	کنیــم.	اصــالح	جهــان	بینــی	
هــای	ماتريالیســتی	و	الحــادی	کــه	بــه	نظــر	مــی	رســد	بشــر	را	بــه	

ــد. ــی	ده ــوق	م ــاد	س ناکجاآب
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ــزارش گــــ

ــه	 ــران	در	موسس ــی	در	اي ــات	فرهنگ ــی	مطالع ــت	بازنماي نشس
ــه	همــت	انجمــن	 ــن	نشســت	کــه	ب رحمــان	برگــزار	شــد.	در	اي
علمــی	دانشــجويی	مطالعــات	فرهنگــی	دانشــگاه	عالمــه	
ــراد	 ــه	اي ــی	ب ــر	نعمــت	اهلل	فاضل ــد	دکت ــزار	گردي ــی	برگ طباطباي

ــت. ــخنرانی	پرداخ س
ــات	 ــالت	مطالع ــداز	و	رس ــم	ان ــون	چش ــدا	پیرام ــی	در	ابت فاضل
فرهنگــی	عنــوان	کــرد:	مســايل	مختلــف	جامعــه	گاهــی	طبیعــی	
و	عــادی	پنداشــته	مــی	شــوند	امــا	گاهــی	نیــز	شــرايطی	پیــش	
مــی	آيــد	کــه	مــردم	و	گــروه	هــای	مختلــف	پديــده	هــای	جامعــه	
را	ديگــر	بديهــی	نمــی	داننــد	و	بــا	نــگاه	انتقــادی	بــه	پديــده	مــی	
نگرنــد	و	از	چیســتی	و	چرايــی	آن	مســأله	مــی	پرســند.	بــه	عنــوان	
ــودک	 ــت	ک ــی	از	تربی ــودکان	بخش ــه	ک ــا	تنبی ــدت	ه ــال	م مث
محســوب	می	شــد	و	کســی	بــه	آن	ايــراد	نمــی	گرفــت.	اما	بعــد	از	
مدتــی	ايــن	مســأله	مــورد	انتقــاد	قــرار	گرفــت	و	چرايــی	آن	مطرح	
ــن	 ــی.	اي ــای	خانگ ــونت	ه ــان	و	خش ــه	زن ــن	تنبی ــد.	همچنی ش
موضــوع	بــه	تدريــج	بــه	شــکل	يــک	جنبــش	فکــری	و	اجتماعی	
ــا	 ــش	ه ــج	دان ــه	تدري ــش	فمینیســم.	ب ــاًل	جنب ــد.	مث ــل	ش تبدي
پوســت	مــی	اندازنــد	چــرا	کــه	مســأله	هــا	تغییــر	مــی	کننــد.	بايــد	
توجــه	کنیــم	کــه	چــه	مســايلی	در	ايــران	وجــود	دارد	تــا	تبديــل	به	
مســأله	دانــش	مطالعــات	فرهنگــی	در	ايــران	شــود.	رشــته	هــای	
علــوم	انســانی	و	علــوم	اجتماعــی	هــدف	شــان	ايــن	اســت	کــه	

يــک	جامعــه	مــی	خواهــد	خــودش	را	بشناســد	و	بفهمــد.
ــی	افــزود:	قصــد	مــن	روايتــی	از	مســأله	منــدی	مطالعــات	 فاضل
فرهنگــی	در	جهــان	اســت.	روايــت	رســمی	ايــن	اســت	که	رشــته	
مطالعــات	فرهنگــی	در	ســال	1۹64	در	دانشــگاه	بیرمنــگام	بريتانیا	
پديــد	آمــد.	موسســه	مطالعــات	فرهنگــی	معاصــر	بیرمنــگام	جايی	
ــات	 ــام	مطالع ــه	ن ــود	کــه	جنبشــی	فکــری	ب ــی	ب ــرای	محققان ب
ــوالت	 ــتر	تح ــش	در	بس ــن	جنب ــد.	اي ــکل	دادن ــی	را	ش فرهنگ
ــی	 ــگ	جهان ــد	از	جن ــرب	در	بع ــان	غ ــی	جه ــی	و	فرهنگ سیاس
ــه	وجــود	آمــد.	ايــن	جنبــش	فکــری	در	بافتــی	اجتماعــی،	 دوم	ب
سیاســی	و	معرفتــی	شــکل	گرفــت	و	جهــان	غــرب	تجربــه	هــای	
ــات	رســانه	ای	شــدن  ــن	تجربی ــرد.	يکــی	از	اي ــدا	ک ــدی	پی جدي

بــود. گســترش رســانه هــا موجــب ايــن تجربــه شــد. اتفــاق دوم 
گســترش شهرنشــینی و بــه ويــژه کالن شــهر هــا بــود. اتفــاق و 
تحــول ســوم ايــن بــود کــه تولیــد و توزيــع نمــاد هــا بــه صــورت 
تصاعــدی در جهــان افزايــش يافــت. چیــزی کــه تحــت عنــوان 
يــاد  آن  از   Culturalization و   Symbolization
ــه طــور  ــر و ... ب مــی شــود. يعنــی رنــگ هــا، نمــاد هــا، تصاوي
انبــوه تولیــد شــد و هــر چیــز بــه نمــاد و نشــانه ای چنــد اليــه و 
پیچیده تبديل شــد. گاهــی از اين اتفــاق به عنوان زيبايی شناســانه 
ــا  ــت text ي ــی اهمی ــن يعن ــود. اي ــی ش ــاد م ــی ي ــدن زندگ ش
ــان کــه توســط  متــن در زندگــی و چرخــش زبانــی و اهمیــت زب
ويتکنشــتاين مطــرح شــد. همیــن موجــب شــد کــه کســی مثــل 
بودريــار ايــن مســأله را مطــرح کنــد کــه امــروز مــا بــا ارزش نمــاد 

هــا و نشــانه هــا زندگــی مــی کنیــم.
نعمت اهلل فاضلــی در ادامه عنوان کرد: در دهه هــای بعد از 1۹50 و 
1۹60 توجــه بــه معنــا و هويــت و تأويل و تفســیر گســترش يافت 
و اين مفاهیم نســبت به مفاهیمی مثل ســنت، طبقه اجتماعی و ... 
اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرد. بــه عنــوان مثــال اتحــاد جماهیــر 
ــه دلیــل هويــت يابــی هــای گوناگــون قومــی دچــار  شــوروی ب
ــن، گرجســتان و ...  ــل اوکراي ــی مث ــه هاي فروپاشــی شــد. منطق
ــت	 ــد.	در	حقیق ــی	و	...	بودن ــی،	زبان ــتقالل فرهنگ ــال اس ــه دنب ب
ــرد.	در	 ــی	ک ــار	فروپاش ــوروی	را	دچ ــی	ش ــی	فرهنگ ــگ	داخل جن
ــرای	 ــا	ب ــالش	انســان	ه ــرن	بیســتم	ت ــه	دوم	ق ــوع	در	نیم مجم
شــکل	دهــی	حقــوق	فرهنگــی	جديــد	محــور	اصلــی	تحــوالت	
اجتماعــی	اســت.	در	ايــن	دوران	ديگــر	مســايل	اقتصــادی	اصــل	
و	محــور	نبــود.	بلکــه	آزادی	زنــان،	آزادی	جوانــان،	تعاريــف	جديــد	
ــت.	 ــرار	گرف ــت	ق ــا	و	...	در	اولوي ــت	ه ــف	هوي ــت،	بازتعري از	عدال
افــراد	مــی	خواســتند	از	طريــق	موســیقی،	فیلــم	و	زيبايی	شناســی	
نــه	فقــط	بــه	لــذت	و	خالقیــت	دســت	پیــدا	کننــد	بلکــه	هــدف	
ايــن	بــود	کــه	اصــول	زيبايــی	شناســی	تکثــر	پیــدا	کنــد.	در	نتیجه	
پديــده	تجزيــه	شــدن	زيبايــی	شناســی	اتفــاق	افتــاد	و	بــه	جــای	
مفهــوم	زيبــا،	زيبايــی	هــا	مطــرح	شــد	و	توجــه	بــه	اصــول	زيبايی	
ــدن	 ــت.	حــق	آفري ــرار	گرف ــه	ق ــورد	توج ــروه	م ــر	گ ــانه	ه شناس

فرهنــگ	هــای	مختلــف	مطــرح	گشــت	و	حق	متفــاوت	زيســتن،	
ــه	 ــه	ب ــگ	ن ــگ	و	فرهن ــاد	فرهن ــد	ايج ــارکت	در	فراين ــق	مش ح
عنــوان	يــک	ســنت	بلکــه	بــه	عنــوان	پديــده	ای	کــه	مــدام	زاده	
مــی	شــود	و	معنــای	جديــدی	پیــدا	مــی	کنــد	مــورد	توجــه	قــرار	
گرفــت.	بــه	عنــوان	مثــال	فرهنــگ	کودکــی	کــه	امــروز	در	جامعه	
شناســی	کــودک	مطــرح	مــی	شــود	ايــن	اســت	کــه	کــودکان	هم	
حــق	آفريــدن	فرهنــگ	و	تأثیرگــذاری	بــر	فرهنــگ	دارنــد.	بــا	اين	
تعريــف	فرهنــگ	يــک	میــراث	و	ســنت	نیســت	بلکــه	يــک	نــوع	
ــای	 ــروه	ه ــط	گ ــدام	توس ــه	م ــت	ک ــل	اس ــدام	و	عم ــداع	و	اق اب

مختلــف	خلــق	و	تولیــد	مــی	شــود.
نعمــت	اهلل	فاضلــی	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنرانی	خــود	گفــت:	
اتفــاق	ديگــری	کــه	موجــب	شــکل	گیــری	مطالعــات	فرهنگــی	
ــأله	 ــک	مس ــوان	ي ــه	عن ــه	ب ــگ	ن ــه	فرهن ــود	ک ــن	ب ــد	اي ش
ــی	 ــأله	زيباي ــک	مس ــار	و	ي ــورد	افتخ ــنتی	و	م ــوم	و	س معص
شناســانه	بلکــه	بــه	عنــوان	پديــده	ای	کــه	مســتقیمًا	در	قــدرت	
تأثیــر	دارد	مــورد	توجــه	قــرار	گرفــت.	مفاهیمــی	مانند	ســرمايه	
ــراد  ــط اف ــی	)Cultural Capitalism( توس داری	فرهنگ
ــه	ادوارد	 ــی	ک ــا	مفاهیم ــد.	ي ــرح	ش ــورت	مط ــب فرانکف مکت
ــرد.	و	 ــوان	ک ــی	عن ــم	فرهنگ ــوان	امپريالیس ــت	عن ــعید	تح س
يــا	مفهــوم	هژيمونــی	فرهنگــی	کــه	توســط	آنتونیــو	گرامشــی	
مطــرح	شــد.	از	ايــن	جــا	مفهــوم	مشــاغل	فرهنگــی	پديــد	آمــد	
ــگ	 ــوان	فرهن ــه	عن ــود	را	ب ــم	خ ــو	لیبرالیس ــم	و	نئ و	لیبرالیس
ــت.	 ــی	فرهنگــی	شــکل	گرف ــرد	و	هژيمون ــف	ک مشــروع	تعري
ســپس	ايــن	بحــث	مطــرح	شــد	کــه	فرهنــگ	بــی	طرف	نیســت	
و	در	روابــط	قــدرت	تأثیــر	دارد.	ايــن	جــا	بــود	کــه	رشــته	مطالعــات	
فرهنگــی	متولــد	شــد.	قبــل	از	ايــن	فرهنــگ	مطالعــه	و	توصیــف	
مــی	شــد	امــا	بــه	مــا	يــک	نــگاه	انتقــادی	و	رهايــی	بخــش	نمــی	
داد.	مطالعــات	فرهنگــی	بــه	مــا	فهمــی	در	رابطــه	میــان	فرهنــگ	
ــادر	 ــوم	اجتماعــی	کالســیک	ق و	مناســبات	قــدرت	نمــی	داد.	عل
نبــود	نــگاه	انتقــادی	بــه	فرهنــگ	داشــته	باشــد.	رشــته	مطالعــات	
فرهنگــی	مــی	توانــد	صــورت	بنــدی	معرفتــی	از	مناســبات	جديــد	

فرهنگــی	ارائــه	و	بازنمــا	کنــد.

نعمت اهلل فاضلی:

فرهنگ یک سنت نیست بلکه یک نوع اقدام است/ تاثیر فرهنگ در روابط قدرت
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داوود فیرحی عنوان کرد:

ترجمه، نوعی اندیشیدن است/ ویژگی های ترجمه هدفمند
حجــت	االســالم	داوود	فیرحــی	در	نشســت	رونمايــی	از	کتــاب	ارج	
نامــه	اســتاد	عــزت	اهلل	فوالدونــد	کــه	در	خانــه	انديشــمندان	علــوم	
انســانی	برگــزار	شــد،	ســخنرانی	خــود	را	بــا	عنــوان	»آزادی،	قــدرت	
و	قانــون«	ارائــه	کــرد	و	گفــت:	ترجمــه	بــه	مثابــه	نوعــی	فلســفیدن	
ــه	 ــی	ک ــه	هاي ــش	ترجم ــفه	و	نق ــه	فلس ــت.	ترجم ــر	اس ــا	تفک ي
فوالدونــد	در	انديشــه	سیاســی	در	ايــران	معاصــر	دارنــد	بســیار	زيــاد	
اســت.	در	آثــار	ايشــان	دو	عبــارت	يکــی	کلمــه	فلســفه	و	ديگــری	

بحــث	در	حــوزه	سیاســت	بــه	کــرات	بیــان	شــده	اســت.
وی	افــزود:	اکثــر	ترجمــه	هــای	ايشــان	در	حــوزه	فلســفه	سیاســی	
اســت.	ايشــان	بــه	ويــژه	بــه	مفهــوم	آزادی	در	کتــاب	هــای	خــود	
پرداختــه	اســت.	در	واقــع	ايــن	کتابهــا	بــه	نوعــی	حکايــت	از	عاليق	
مرکــزی	اســتاد	دارد.	کتــاب	آزادی،	قــدرت	و	قانــون	نوشــته	نويمان	
ويژگــی	هايــی	دارد	کــه	بــه	بحــث	و	پژوهشــی	هــای	مــا	کمــک	
مــی	کنــد.	در	ايــن	کتــاب	بــرای	اولیــن	بــار	اســت	کــه	آزادی	بــه	
جــای	اينکــه	در	برابــر	قــدرت	باشــد	تولیــد	کننــده	قــدرت	سیاســی	
اســت.	در	طــول	تاريــخ	همــواره	آزادی	در	برابــر	قــدرت	بــوده	اســت.	
بــه	طــور	مثــال	از	زمــان	مــرگ	فتحعلی	شــاه	تــا	انقالب	مشــروطه	
و	انقــالب	اســالمی	و	تاکنــون	يکــی	از	محــوری	تريــن	بحــث	های	

جامعــه	مــا	بحــث	آزادی	قانــون	بــوده	اســت.
ــن	ســئوال	کــه	اصــال	يــک	 ــا	طــرح	اي اســتاد	دانشــگاه	تهــران	ب
مترجــم	وقتــی	بــه	ترجمــه	روی	مــی	آورد	چــه	مــی	کنــد،	گفــت:	
مترجــم	توانمنــدی	ماننــد	اســتاد	فوالدونــد،	انتخــاب	هــای	دقیقــی	
دارد	و	بــه	آدم	کمــک	مــی	کنــد	کــه	خواننــده	وارد	ذهــن	اين	اســتاد	
ــداء	 ــاره	مقصــد	و	مب هــم	بشــود	چــرا	کــه	ترجمــه	فلســفیدن	درب
اســت	همچنیــن	گلچیــن	کــردن	چیــزی	از	آن	ســوی	دنیــا	کــه	می	

توانــد	در	جامعــه	مقصــد	موثــر	باشــد،	اســت.	پــس	بــه	ايــن	ترتیــب	
مترجــم	واقعــا	يــک	متفکــر	اســت.

ــمنان	آن	 ــاز	و	دش ــه	ب ــاب	جامع ــه	کت ــی	ک ــد:	وقت ــادآور	ش وی	ي
ــه	 ــطح	جامع ــعله	در	س ــد	ش ــد	مانن ــر	ش ــر	منتش ــته	کارل	پوپ نوش
ــه	 ــی	ب ــوم	سیاس ــفه	و	عل ــجويان	فلس ــیاری	از	دانش ــت	و	بس گرف
مطالعــه	آن	پرداختنــد.	بنابرايــن	ترجمــه	کــردن	نوعــی	فلســفیدن،	

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــیدن	و	عم انديش
ــازار	 ــواع	ترجمــه	گفــت:	در	ب ــه	ان ــا	اشــاره	ب فیرحــی	در	ادامــه	ب
ترجمــه	دو	نــوع	ترجمــه	مــی	تــوان	ديــد.	يکــی	ترجمــه	تفننــی	

و	يکــی	هــم	ترجمــه	هدفمنــد.	ترجمــه	هدفمنــد	چنــد	ويژگــی	
دارد.	يکــی	از	ايــن	ويژگــی	هــا	انتخــاب	آگاهانــه	متــن	از	مبــداء	
بــه	مقصــد	اســت.	در	مقالــه	ای	دکتــر	فوالدونــد	مــی	گويــد	کــه	
ــلطه	 ــتن	س ــه	شکس ــه	ترجم ــن	در	ورودم	ب ــداف	م ــی	از	اه يک
گفتمــان	چــپ	در	عرصــه	جامعــه	بــوده	اســت.	در	واقــع	بــا	ايــن	
ــن	 ــد.	دومی ــی	کن ــر	م ــازار	فک ــر	را	وارد	ب ــم	تکث ــه	مترج انديش
ويژگــی	شــناخت	دقیــق	از	شــرايط	اجتماعــی	و	فرهنــگ	و	زبــان	
مقصــد	اســت	کــه	بســیار	مهــم	اســت.	کتابــی	کــه	بــا	زمــان	و	
نیــاز	واقعــی	جامعــه	گــره	مــی	خــورد	ماننــد	پتکــی	اســت	کــه	

ــود. ــورده	می	ش ــل	خ ــر	طب ب
وی	گفــت:	ترجمــه	نوعــی	حــرف	زدن	بــه	زبــان	ديگــران	اســت	و	
اتفاقــا	ايــن	بیشــتر	مختــص	جوامــع	بســته	اســت	يعنــی	هرچقــدر	
ــه	 ــد	ک ــی	کنن ــعی	م ــوفان	س ــد	فیلس ــر	باش ــته	ت ــع	بس جوام
ــه	دو	 ــن	در	ترجم ــد.	بنابراي ــری	بگوين ــان	ديگ ــان	را	از	زب سخنانش
پیــام	وجــود	دارد.	يکــی	پیــام	خالــق	اثــر	و	ديگــری	پیــام	ناقــل	اثــر	
ــای	 ــر	کتابه ــم	و	اگ ــی	بینی ــتاد	آن	را	م ــار	اس ــا	در	آث ــه	م اســت	ک
ايشــان	را	مــورد	توجــه	قــرار	بدهیــد	گويــی	کتابهايــش	مجلــدات	

ــار	اســت. ــه	آث ــک	مجموع ي
ــا	 ــی	را	ب ــه	بوم ــد	انديش ــای	هدفمن ــه	ه ــزود:	ترجم ــی	اف فیرح
ــم	 ــیار	مه ــرد	بس ــد.	کارب ــی	زن ــره	م ــی	گ ــای	جهان ــش	ه پژوه
ترجمــه	هــای	هدفمنــد	ايجــاد	ســويه	پژوهــش	هــا	اســت	و	يکــی	
ــات	پژوهــش	اســت.	 ــانی،	ادبی ــوم	انس ــم	عل ــای	مه ــی	ه از	ويژگ
ايــن	ترجمــه	هــا	بــرای	پژوهشــگر	ســابقه	پژوهشــی	ايجــاد	مــی	
کنــد.	ترجمــه	در	همــه	رشــته	هــا	مهــم	اســت	امــا	در	علوم	انســانی	

ــر	اســت. بســیار	مهــم	ت

رضــا	داوری	اردکانــی	رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	جمهــوری	
ــتاد	 ــه	اس ــاب	ارج	نام ــی	از	کت ــت	رونماي ــران	در	نشس ــالمی	اي اس
عــزت	اهلل	فوالدونــد	گفــت:	ترجمــه	آثــار	فلســفی	در	ايــران	از	دوره	
ناصــری	آغــاز	شــد	و	اولیــن	ترجمــه	در	ايــن	حــوزه	ترجمــه	کتــاب	
ديســکور	دکارت	بــود،	محمدعلــی	فروغــی	ســومین	فــردی	اســت	

ــرد. ــه	ک ــه	فارســی	ترجم ــه	آن	را	ب اســت	ک
وی	افــزود:	از	آن	زمــان	تــا	دهــه	30	افــرادی	کــه	فلســفه	ترجمــه	
مــی	کردنــد	فلســفه	نخوانــده	بودنــد	هرچنــد	زبــان	فارســی	را	بلــد	
ــای	فلســفی	 ــه	کتاب	ه ــراغ	ترجم ــی	س ــه	فروغ ــی	ک ــد.	زمان بودن
ــی	 ــال	های	پايان ــا	در	س ــود	ام ــده	ب ــفه	نخوان ــود	فلس ــت،	خ رف
عمــر	کوتاهــش	بــه	آموختــن	فلســفه	پرداخــت.	همچنیــن	بعدهــا	
در	دهــه	30	برخــی	اســتادان	فلســفه	آموختــه	-ماننــد	دکتــر	لطفــی	
و	دکتــر	کاويانــی-	و	بــه	ترجمــه	آثــار	فلســفی	پرداختنــد	و	در	ايــن	
میــان	دکتــر	لطفــی	بــه	آثــار	تاريــخ	فلســفه	از	جملــه	اثــار	افالطون	
ــی	 ــان	فارس ــه	زب ــانس	ب ــا	رنس ــوزه	را	ت ــن	ح ــار	اي ــت	و	آث پرداخ
برگردانــد.	در	میــان	مترجمــان	افــرادی	بودنــد	که	هــم	زبــان	متن	را	
بلــد	بودنــد	و	هــم	بــه	فارســی	احاطــه	داشــتند.	يعنــی	هــم	بــه	زبان	

مبــدا	و	هــم	بــه	زبــان	مقصــد	مســلط	بودنــد.
ــان	 ــر	زب ــه	ب ــت:	احاط ــه	گف ــوم	در		ادام ــتان	عل ــس	فرهنگس رئی
ــود	اگرچــه	در	 ــام	ب ــده	ای	ع ــود	و	پدي ــان	خــاص	نب فارســی	آن	زم
ــد	 ــی	بدانن ــه	خوب ــی	را	ب ــان	فارس ــه	زب ــی	ک ــان	مترجمان ــن	زم اي
بســیار	کــم	شــده	و	مــن	امیــدوارم	کــه	ايــن	پديــده	خــاص	دوبــاره	
ــت	 ــی	از	حال ــان	فارس ــه	زب ــلط	ب ــای	مس ــود	و	ترجمه	ه ــام	ش ع

ــود. ــام	ش ــاره	ع ــارج	و	دوب ــاص	خ خ
ــتاد	 ــه	اس ــی	از	جمل ــان	بزرگ ــال	1335	مترجم ــزود:	از	س داوری	اف

فوالدونــد	ظهــور	کردنــد	کــه	آثــار	بســیار	خوبــی	را	بــا	علــم	و	تعمق	
در	فلســفه	و	زبــان	دانــی	يعنــی	هــم	زبــان	متنــی	کــه	ترجمــه	مــی	
شــود	و	هــم	زبــان	فارســی،	بــه	ترجمــه	پرداختنــد.	مــن	بــه	تجربــه	
شــهادت	مــی	دهم	کــه	ترجمــه	کار	بســیار	دشــواری	اســت	و	کاری	

کــه	دکتــر	کاويانــی	کــرده	انــد	گاهــی	مايــه	اعجــاب	اســت.	
وی	در	ادامــه	افــزود:	متاســفانه	مــن	بســیار	دربــاره	جامعــه	توســعه	
نیافتــه	و	روح	جامعــه	توســعه	نیافتــه	فکــر	می	کنــم،	در	ايــن	جوامع	
يکــی	از	عیــب	هــا	رفــع	تکلیــف	اســت.	کار	مقــام	و	معنايی	کــه	بايد	
داشــته	باشــد	نــدارد.	در	ايــن	جوامــع	افــرادی	کــه	وظیفــه	خــود	را	
مــی	شناســند	و	راضــی	از	کارشــان	هســتند	اين	هــا	افرادی	هســتند	

ــد	در	 ــد.	آقــای	فوالدون کــه	در	جايــی	کــه	بايــد	باشــند	وجــود	دارن
ايــن	چهــل	يــا	پنجــاه	ســال	اخیــر	تمــام	تالشــش	را	صرف	فلســفه	
کــرده	اســت	و	هیــچ	منتــی	هــم	بــر	ســرما	اهــل	فلســفه	نداشــته	
ــمت	 ــد	قس ــفه	دارن ــجويان	فلس ــه	دانش ــی	ک ــروز	دانش ــت.	ام اس

بســیاری	از	آن	را	مديــون	ايشــانند.
داوری	يــادآور	شــد:	آقــای	فوالدونــد	از	جملــه	کتــاب	بســیار	دشــوار	
)عقــل	عملــی(	اثــر	کانــت	را	ترجمــه	کــرد.	ايــن	کتــاب	علیرغــم	
ــه	فلســفه	 ــی	و	تســلط	ب ــان	دان ــا	زب ــد	ب ســختی	کــه	دارد	فوالدون
بــه	ترجمــه	ايــن	اثــر	پرداخــت	و	مــن	شــهادت	می	دهــم	کــه	وی	

يکــی	از	مترجمــان	تاثیرگــذار	در	ايــن	حــوزه	اســت.
ــانی	 ــه	کار	آس ــه	ترجم ــم	ک ــور	می	کنی ــی	تص ــزود:	گاه وی	اف
ــه	 ــر	را	ترجم ــک	اث ــتم	ي ــه	خواس ــی	ک ــده	زمان ــا	بن ــت	ام اس
کنــم،	متوجــه	شــدم	کــه	نمی	توانــم	از	عهــده	ايــن	کار	بربیايــم.	
ــم	و	 ــی	کنی ــه	م ــر	را	ترجم ــک	اث ــی	ي ــی	وقت ــی	گاه از	طرف
ــن	 ــه	مت ــويم	ک ــه	می	ش ــم	متوج ــه	آن	را	بخوانی ــم	ک برمی	گردي
ناخواناســت	و	مخاطــب	نمی	توانــد	بــا	خوانــدن	آن	از	عهــده	فهــم	

ــد. ــب	بربیاي مطل
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	ادامــه	داد:	دشــواری	ترجمــه	در	حــوزه	
فلســفه	باعــث	می	شــود	کــه	مترجــم	دارای	ويژگی	هــای	خاصــی	
باشــد،	در	حالــی	کــه	فوالدونــد	بــه	ترجمــه	در	حــوزه	آثــار	فلســفی	
ــد	 ــود	و	باي ــیار	روان	ب ــده	بس ــه	ش ــای	ترجم ــه	متن	ه دســت	زد	ک
ــد	از	 ــد	می	توان ــد	اســتاد	فوالدون ــا	مترجــم	آگاهــی	مانن گفــت	تنه
عهــده	چنیــن	کاری	برآيــد.	فوالدونــد	فیلســوف	بــه	معنــای	معنوی	
و	لغــوی	لفــظ	اســت	و	مــن	امــروز	اينجــا	آمــده	ام	کــه	بــه	ايشــان	

ادای	احتــرام	بکنــم.

رضا داوری اردکانی:

عزت اهلل فوالدوند به معنای واقعی فیلسوف است/ دشواری ترجمه متون فلسفی
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ــزارش گــــ

نشســت	تخصصــی	»طبقــات	انبیــاء	بــر	مبنــای	روايات	شــیعی	
بــر	اســاس	آثــار	هانــری	کربــن«	در	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	
و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد.	در	ايــن	نشســت	انشــاء	اهلل	

رحمتــی	بــه	ايــراد	ســخنرانی	پرداخــت.
وی	در	ابتــدا	بــا	بیــان	ايــن	نکتــه	کــه	هانــری	کربــن	فیلســوف	
مستشــرق	اســت	نــه	مستشــرق	گفــت:	دو	واژه	فلســفه	نبــوی	
و	ديــن	نبــوی	در	گفتــه	هــای	کربــن	زيــاد	بــه	کار	بــرده	شــده	
اســت.	کربــن	خواســتگاه	بحــث	نبــوت	را	در	ابــن	ســینا	و	فارابی	
قــرار	نمــی	دهــد	بلکــه	در	قــرآن	و	روايــات	بــه	دنبــال	آن	مــی	
ــوان	 ــا	عن ــی	ب ــالم	ايران ــاب	اس ــد	اول	کت ــن	در	جل ــردد.	کرب گ
ــر	 ــیعی	ب ــر	ش ــر	تفک ــز	ب ــی	تمرک ــیع	دوازده	امام ــی	تش فرع
مبنــای	روايــات	دارد.	گاهــی	گفتــه	مــی	شــود	روايــات	را	از	منظر	
ــر	 ــات	را	از	منظ ــن	رواي ــا	کرب ــرد	ام ــی	ک ــد	بررس ــفی	نباي فلس
حکمــی	و	فلســفی	بررســی	مــی	کنــد.	کربــن	نبــوت	را	کمــال	
ــدارد. ــد.	مثــاًل	در	اديــان	شــرقی	نبــوت	وجــود	ن ديــن	مــی	دان
وی	ادامــه	داد:	او	اثبــات	نبــوت	را	متفــاوت	از	برهــان	فیلســوفان	
ــه،	 ــن	زمین ــان	در	اي ــن	بره ــروف	تري ــد.	مع ــام	میده ــا	انج م
برهــان	ابــن	ســینا	اســت	کــه	از	آن	بــه	برهــان	اجتماعــی	يــاد	
مــی	شــود	و	در	کتــاب	شــفا	وجــود	دارد.	ابــن	ســینا	مــی	گويــد:	
ــع	اســت	در	نتیجــه	 ــی	الطب ــا	مدن ــی	باالضطــرار	ي انســان	مدن
بــه	مشــارکت	و	معاملــه	بــا	ديگــران	نیــاز	دارد.	لــذا	بــرای	ايــن	
منظــور	نیــاز	بــه	قانــون	دارد.	قانــون	نیــز	نیــاز	بــه	قانــون	گــذار	
دارد.	امــا	انســان	بــه	دو	دلیــل	نمــی	توانــد	قانــون	گــذار	باشــد	

ــی. يکــی	ضعــف	علمــی	و	ديگــری	ضعــف	اخالق
ــه	انســان	 ــن	اســتدالل	را	از	زاوي ــن	اي ــا	کرب ــزود:	ام ــی	اف رحمت
ــه	حديثــی	 ــد	و	ب ــه	خــدا	اســتدالل	مــی	کن ــد	و	از	زاوي مــی	دان
از	امــام	صــادق	اشــاره	مــی	کنــد	کــه	مــی	فرمايــد:	بشــر	نیــاز	
بــه	شــناخت	و	ارتبــاط	بــا	خــدا	دارد	و	اگــر	مــی	خواهــد	ايــن	نیاز	
تأمیــن	شــود	ايــن	از	طريــق	بشــر	ممکــن	نیســت.	از	ايــن	جــا	
مســأله	امامــت	هــم	يــک	امــر	اجتماعــی	مــی	شــود	هــم	يــک	
امــر	معنــوی.	جــای	اختــالف	میــان	شــیعه	و	ســنی	باقــی	نمــی	
مانــد	و	همچنیــن	رجــوع	بــه	هــر	قانونــی	بــرای	اجتمــاع	اعــم	از	

قوانیــن	غیــر	الهــی	منتفــی	مــی	گــردد.

ــد	 ــی	گوي ــن	م ــزود:	کرب ــه	اف ــی	در	ادام ــا	اهلل	رحمت ان	ش
ــی	 ــام	عرفان ــه	ام ــتند	بلک ــی	نیس ــام	فقه ــط	ام ــان	فق امام
ــاء	 ــات	انبی ــادق	طبق ــام	ص ــول	ام ــن	از	ق ــتند.	کرب ــز	هس نی
را	4	طبقــه	عنــوان	مــی	کنــد.	يــک	طبقــه	کــه	فقــط	بــه	آن	
هــا	الهــام	مــی	شــود	ولــی	رســالتی	بــرای	رســاندن	پیــام	بــه	
ديگــران	ندارنــد.	طبقــه	دوم	در	خــواب	بــا	فرشــته	ديــدار	مــی	
ــا	 ــود	ي ــر	او	ب ــم	پیامب ــه	ابراهی ــوط	ک ــل	حضــرت	ل ــد	مث کنن
مثــل	پیامبــر	اکــرم	قبــل	از	بعثــت.	طبقــه	ســوم	نبــی	مرســل	
هســتند	کــه	کــه	در	بیــداری	فرشــته	را	مالقــات	مــی	کننــد	
ــد.	طبقــه	چهــارم	نبــی	 ــز	دارن ــام	نی و	مأموريــت	رســاندن	پی
ــن	 مرســل	اولوالعــزم	هســتند	و	پیامشــان	يــک	شــريعت	نوي
اســت.	کربــن	مــی	گويــد	معنــی	ختــم	نوبــت	يعنــی	پیامبــری	
ديگــر	از	دو	طبقــه	آخــر	نخواهــد	بــود	ولــی	منطقــًا	دو	طبقــه	
اول	مــی	تواننــد	ادامــه	پیــدا	کننــد.	همــان	طــور	کــه	پیامبــر	
اکــرم	)ص(	مــی	فرماينــد:	در	امــت	مــن	مکلمیــن	و	محدثیــن	
ــل	 ــط	جبرئی ــا	توس ــا	آن	ه ــه	ب ــانی	ک ــی	کس ــتند.	يعن هس

ــه	مــی	شــود. وجودشــان	ســخن	گفت
رحمتــی	در	ادامــه	گفــت:	ايــن	بحــث	کربــن	پیامدهای	سیاســی	
عظیمــی	دارد.	مثــاًل	در	محاکمــه	ســهروردی	از	او	پرســیدند	تــو	
معتقــد	بــودی	خداونــد	مــی	توانــد	هــر	زمــان	پیامبــری	بفرســتد	
و	ســهروردی	گفــت	آيــا	ايــن	مســأله	محــال	مطلــق	اســت	يــا	
خیــر؟	يعنــی	خداونــد	مــی	توانــد	ايــن	کار	را	انجــام	بدهــد	ولــی	
انجــام	نمــی	دهــد.	محاکمــه	کننــدگان	ســهروردی	اســتدالل	او	
ــه	پیامــد	هــای	آن	توجــه	داشــتند	کــه	 ــد	امــا	ب را	مــی	فهمیدن

بســاط	علمــای	اهــل	ســنت	را	بــر	مــی	چیــد.
وی	در	ادامــه	اظهــار	داشــت:	کربــن	از	مکتــب	ســینايی	التینــی	
صحبــت	مــی	کنــد.	مکتبــی	کــه	بــر	اســاس	انديشــه	هــای	ابن	
ســینا	در	مســیحیان	قــرون	وســطی	شــکل	گرفــت.	مکتــب	ابن	
رشــدی	التینــی	هــم	شــکل	گرفــت	کــه	بعــد	از	مدرنیته	بیشــتر	
مــورد	اســتقبال	قــرار	گرفــت.	کربن	مــی	گويد	فرشــته	هراســی	
اروپايیــان	موجــب	ديــدگاه	ابــن	رشــد	را	بیشــتر	بپســندند	چــون	

در	نــگاه	ابــن	رشــد	فرشــتگان	حضــور	ندارنــد.
ــی	 ــت	م ــت	صحب ــوع	نوب ــدرا	از	دو	ن ــزود:	مالص ــی	اف رحمت

کنــد.	نبــوت	تشــريع	و	نبــوت	تعريــف.	کربــن	نبــوت	تعريفــی	
را	نبــوت	گنوســتیک	نــه	بــه	معنــای	فرقــه	گنوســی	بلکــه	بــه	
معنــای	معرفــت	نجــات	بخش	مــی	دانــد	و	ايــن	را	متــرادف	می	
گیــرد	بــا	مســأله	تأويــل	کــه	در	تشــیع	داريــم.	کربن	بــا	معنويت	
زدايــی	يــا	تأويــل	زدايــی	مخالفــت	مــی	کنــد	يعنــی	هــر	چیزی	
کــه	راه	ارتبــاط	انســان	بــا	خــدا	را	ببنــدد.	کربــن	وجــه	انقالبــی	
شــیعه	را	انقــالب	خامــوش	شــیعه	عنــوان	مــی	کنــد	کــه	بــدون	
ــدون	دعــوی	حکومــت	و	 ــا	ديگــران	و	ب ــه	ب ــراز	خــود	و	مقابل اب
سیاســت	عمــل	مــی	کنــد	کــه	ايــن	تفکــر	يــک	تفکــر	انقالبــی	
ــد	 ــه	مــی	دهــد	کــه	مــی	توان اســت.	شــیعه	يــک	نظامــی	ارائ
در	مقابــل	نظــام	هــای	ديگــر	قــد	علــم	کنــد.	ايــن	نظــام	يــک	
ــی	 ــی	و	تربیت نظــام	سیاســی	نیســت	بلکــه	يــک	نظــام	معرفت

اســت.
ــام	 ــه	گفتگوهــای	ام ــد	ب ــی	کن ــن	اشــاره	م ــه	داد:	کرب وی	ادام
علــی	)ع(	بــا	کمیــل	کــه	مــی	گويــد:	ای	کمیــل	دل	هــا	ماننــد	
ظــرف	هــا	هســتند	و	بهتريــن	آن	هــا	آنــی	اســت	کــه	گنجايش	
ــم	 ــد.	عال ــی	کن ــاره	م ــروه	اش ــه	3	گ ــه	ب ــد.	در	ادام بیشــتر	باش
ربانــی،	متعلــم	در	راه	نجــات	و	افــراد	بــاری	بــه	هــر	جهــت	کــه	
بــه	هــر	نــدا	دهنــده	ای	پاســخ	مــی	دهنــد	و	از	نــور	علــم	بهــره	
ــه	 ــد.	اکثريــت	انســان	هــا	گــروه	ســوم	هســتند	کــه	ب ای	ندارن

ــد. کــف	روی	آب	تشــبیه	شــده	ان
رحمتــی	در	ادامــه	گفــت:	کربــن	مــی	گويــد	عرفــی	شــدن	نــه	
ــن	 ــرد.	کرب ــی	گی ــا	م ــم	از	م ــا	را	ه ــای	م ــه	دنی ــن	ک ــط	دي فق
کمــال	ديــن	را	در	تشــیع	مــی	دانــد	و	بــه	مفهــوم	امــام	غائــب	
ــن	غیبــت،	غیبــت	ماســت.	 ــد	اي ــی	توجــه	دارد	و	مــی	گوي خیل
چــون	امــام	آينــه	ايســت	میــان	خــدا	و	خلــق	پــس	عیــن	ظهــور	
اســت.	کربــن	بــه	دنبــال	يــک	معنويــت	زنــده	اســت	کــه	هیــچ	

وقــت	ارتبــاط	انســان	بــا	خــدا	گسســته	نشــود.
ــا	 ــود	دارد	ام ــی	وج ــان	منج ــت:	در	ادي ــا	گف ــی	در	انته 	رحمت
منجــی	بــا	امــام	غائــب	تفــاوت	دارد	و	معمــواًل	بــه	ايــن	نکتــه	
ــا	 ــرای	نجــات	ام ــد	ب ــداً	مــی	آي توجــه	نمــی	شــود.	منجــی	بع
ــده	اســت	و	همــان	وظیفــه	 امــام	غائــب	همیــن	حــاال	هــم	زن

ــد. ــی	ده ــام	م ــران	را	انج پیامب

گفتاری از انشاء اهلل رحمتی؛

هانری کربن برای اثبات لزوم نبوت از استدالل روایات استفاده می کند
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ــزارش گــــ

سید سلمان صفوی، مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح 
در  تکفیری  جریانهای  »بررسی  تخصصی  نشست  در 
سوریه و پیامدهای آن«، که به همت موسسه آینده پژوهی 
بین  و  سیاسی  مطالعات  ذفتر  همکاری  با  اسالم  جهان 
المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، به بررسی زمینه 
های فعال شدن جریانهای تکفیری در سوریه پرداخت.

مشروح سخنرانی صفوی را در ادامه می خوانید؛

موتور محرک تحوالت اجتماعی اقتصادی است
نقــش محــوری »مناســبات اقتصــادی« در تحــوالت اجتماعــی: 
در وهلــه  اول از جهت تحلیلی بنده معتقد هســتم کــه موتور محرک 
ــا  ــی مؤلفه ه تحــوالت اجتماعــی اصــواًل اقتصــادی اســت و مابق
ــد. مناســبات اقتصــادی نقــش اساســی  ــدی را دارن ــای بع نقش ه
در ســاختار جامعــه و رونــد تاريــخ دارد. کســی ممکــن اســت بگويد 
ــا چــه می شــود؟  ــن پــس بحــث ايمــان و مذهــب و اين ه کــه اي
مــا عینــی و بــه هــر حــال علمــی بحــث می کنیــم؛ هــم براســاس 
ــم  ــم، ه ــث می کنی ــی بح ــای سیاس ــی و داده ه ــات تاريخ مطالع
براســاس مســائل کالمــی. اگــر قرآنــی می خواهیــم بحــث کنیــم 
ــا اشــتباهی  ــی وقت ه ــرآن خیل ــد. ق ــه خوان ــد دو مرتب ــرآن را باي ق

خوانــده شــده اســت و فهمیــده شــده اســت. 
ــام  ــک پی ــتی؛ ي ــرو هس ــی روب ــام اساس ــا دو پی ــا ب ــرآن م در ق
ــت  ــی« و »عدال ــد اله ــی. »توحی ــری اجتماع ــی و ديگ متافیزيک
اجتماعــی«، ايــن دو پیــام اصلــی قــرآن اســت. پیــام متافیزيکــی 
ــه اال اهلل اشــهد ان محمــداً رســول  ــرآن همیــن »اشــهد ان ال ال ق
اهلل« اســت و ســیر نــزول و صعــود اســت کــه در ســوره  حمــد بیــان 
شــده اســت. »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، الحمــدهلل رب العالمیــن، 
الرحمــن الرحیــم، مالک يــوم الدين«. به ســیر نــزول تجلی حضرت 
حــق برخواهیم خورد. آيات بعد ســیر صعودی اســت »انــا هلل و انا الیه 

ــی اســت. ــن متافیزيــک قرآن ــون« اي راجع
ــام  ــت، پی ــام دوم اس ــه پی ــرآن، ک ــی ق ــی اجتماع ــام اصل پی
ــلنا  ــد ارس ــت. »لق ــی اس ــط اجتماع ــت و قس ــه عدال ــوت ب دع
رســلنا بالبینــات لیقــوم النــاس بالقســط«. بحــث قســط و 
عدالــت اجتماعــی بحــث، اذان و اقامــه و نمــاز و روزه و ايمانیــات 
نیســت. يــک بحــث بســیار کانکريــت، عینــی، زمینــی اســت که 
ــران  ــر مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی اســت و پیامب مبتنــی ب
آمدنــد کــه ايــن مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی را ســاماندهی 
کننــد، هدايــت کننــد، رهبــری کننــد کــه مســئله  اصلــی زندگــی 

اجتماعــی بشــر اســت.
بنابرايــن از نظــر مــن مســئله  اصلــی مســئله  مناســبات اقتصــادی 
اســت. مناســبات اقتصــادی هــم شــامل همــه چیــز اســت؛ يعنــی 
فــرم تولیــد اهمیــت دارد، نظــام تولیــد اهمیــت دارد، شــیوه  توزيــع 
اهمیــت دارد. اين هــا مجموعــاً بــا همديگــر رابطــه  کارگــر و 
کارفرمــا اســت يعنــی رابطــه  صاحبان ثــروت و نیــروی تولید اســت. 
اين هــا با همديگــر در اصطــالح علــم اقتصاد، اســم آن را مناســبات 
اقتصادی می گذارند. اين مناســبات اقتصادی اســت که نقش مهمی 
در تغییر و تحوالت اجتماعی ايفا می کند. اصواًل فاشــیزم بحران نظام 
ســرمايه داری است. فاشــیزم اصاًل ربطی به مسايل انديشــه و اين ها 
نــدارد، اين ها را لیبرال هــا می خواهند به خورد ما بدهنــد. واقعیت اين 
اســت کــه جنــگ مــدرن نیــاز کاپیتالیــزم اســت. کاپیتالیــزم منهای 
ــی  ــدرن بخش ــگ م ــدارد و جن ــات ن ــه  حی ــدرت ادام ــگ، ق جن
ــوع  ــت و ن ــرمايه داری اس ــام س ــد نظ ــبات تولی ــن مناس از همی
ــادی  ــبات اقتص ــر از مناس ــم متأث ــا ه ــداف جنگ ه ــا، اه جنگ ه
اســت. ايــن بــه نظــر مــن نکتــه  کلیــدی اســت کــه مــا بايــد بــه 

آن توجــه کنیــم. 
ریشه های فکری تکفیریسم

ــدی  ــه ی کلی ــک نکت ــت. ي ــزم اس ــئله  تکفیري ــئله  دوم مس مس

ــه  ــه آن توج ــر ب ــه کمت ــم ک ــرض کن ــم ع ــا می خواه را اين ج
می شــود. ريشــه های فکــری تکفیريســم، انديشــه های ظاهــری 
ــه  ــن در همــه  مذاهــب اســالمی اســت ک ــا و متکلمی برخــی فقه
دگرانديشــان را تکفیر می کنند. اين نوع تکفیر دگرانديشــان اســباب 
کنــش و واکنش پیــروان می گردد. ايــن که ما تکفیريســم را کاهش 
ــا  ــان ســنی يــک حــرف غلطــی اســت م ــه جري ــط ب ــم فق بدهی
جريــان تکفیــری در شــیعه را هــم داريــم، قــوی آن را هــم داريــم 
بــه خصــوص در بیــن فقهــا و متکلمیــن؛ يعنــی فیلســوف ها و عرفا 
ايــن نــوع تفکــر را ندارنــد بیشــتر در برخی فقهــا و متکلمین اســت. 
آن هايــی کــه جامــع هســتند معتــدل هســتند آن هايــی کــه فکــر 
ظاهــری دارنــد و ظاهرگــرا هســتند اين هــا اغلــب قائــل بــه حــق 
حیــات قرائت هــای ديگــر نیســتند و جهــان انديشــه را به خــودی و 

غیرخــودی تقســیم مــی کننــد.
اعتقــاد تکفیــری مــدرن چیســت؟ می گويــد هــر کســی کــه مثــل 
ــو هــم اگــر کفــر ايــن را قبــول  مــن فکــر نکنــد کافــر اســت و ت
نکنــی کافــر هســتی! آن هــا هــم همیــن را می گوينــد. آن هــا هــم 
ــر اســت.  ــد او هــم کاف ــا فکــر نکن ــد هــر کــس مثــل م می گوين
ديگــری می شــوند غیــر خــودی؛ يعنــی در نظــام تکفیــری، برخــی 
گرايشــات شــیعه هــم وجــود دارد کــه می گويــد هــر کســی مثــل 
مــن فکــر نکنــد، دگرانديــش باشــد ايــن خــودی نیســت و بايســتی 
کــه ايزولــه بشــود. لــذا اواًل بايد اعمــی نــگاه بکنیــم. ثانیــاً در حوزه  
موضــوع مــا کــه ســوريه اســت آن اســت کــه نــوع برخورد خشــن و 
ــه و  ظاهــری برخــی از علمــای شــیعه در تکفیــر و تفســیق صحاب
ــه اين هــا، بهانه هــای قــوی  ــرادران اهــل تســنن ب ــکار عقايــد ب ان
را بــه پیــروان داده اســت کــه منحــرف بشــوند و شــیعه را دشــمن 

بپندارنــد. 
لــذا انديشــه ظاهــری برخــی فقهــا و متکلمیــن در همــه مذاهــب 
اســالمی که دگر انديشــان را تکفیر می کنند، اسباب کنش و واکنش 
پیــروان مــی گــردد. اولین جريــان تکفیری خــوارج بودند. وهابیســم 
ــری  ــان تکفی ــری جري ــه فک ــی تغذي ــع اصل ــر منب در دوره معاص
ــروه  ــان گ ــم، يکــی از مفتی ــرب اســت. حلمــی هاش ــان ع در جه
ــر  ــم يکفرالکاف ــن ل ــد: ]م ــی گوي تروريســتی داعــش در مصــر م
فهــو کافــر[ مــی دانــد. او در کتــاب شــرح نواقض االســالم العشــره 

ســومین مورد از مــوارد نقض اســالم را چنین بیــان می کند:
ــح  ــم اوصح ــی کفره ــک ف ــرکین اويش ــر المش ــم يکف ــن ل }م
ــا در  ــد وي ــر ندان ــرکی را کاف ــی مش ــر کس ــر[ اگ ــم کف مذهبه
کفرشــان شــک داشــته باشــد ويــا اينکــه مذهــب شــان را صحیــح 
بدانــد کافــر مــی گــردد.] شــرح نواقــض االســالم العشــره،حلمی 

هاشم{.اين قاعده باطل از وهابیت نشات گرفته است. بر اساس فتوايی 
موســوم به »قاعده شــرعیه« ،هر کــس کافری را کافــر نداند خودش 

ــت. کافر اس

بحران هویت در مقابل مدرنیته
مســئله  بعــد مســئله ی بحــران هويــت در مقابــل مدرنیته اســت. ما 
ــه امــروز  اگــر بخواهیــم جريــان تکفیــری را در ســوريه و خاورمیان
ــه آن بپردازيــم  تحلیــل کنیــم، يــک مســئله ی ديگــر کــه بايــد ب
بحــث بحــران هويــت اســت. يکــی از مســئله هــای اصلــی ايــن 
ــد،  ــی کردن ــا زندگ ــه در اروپ ــی ک ــن جوانان ــه اي ــه چگون اســت ک
ــور از  ــن چط ــد؟ اي ــوريه بجنگن ــد در س ــوند برون ــی ش ــر م حاض
دنیــای متمــدن و توســعه يافته بلنــد شــده اســت و بــه ســوريه آمده 

اســت؟ 
ــت  ــران هوي ــوان بح ــه عن ــی ب ــی مهم ــوع اجتماع ــا موض ــا ب م
جــوان مســلمان در مقابــل مدرنیتــه روبــرو هســتیم. مــا بــا چهــار 
جريــان فکــری در جهــان اســالمدر مقابــل بحــران هويــت مدرنیته 
ــا  ــتیم. modernism، fundamentalism ي ــرو هس روب
salafism، traditionalism و reformism. چهــار راه 
برخورد جوان معاصر مســلمان با فرهنگ و تمدن مدرن معاصر است. 
جريــان مدرنیســتها،  تقلیــد کورکورانــه از غــرب را تبلیــغ 
غیــر  بازگشــت  fundamentalist¬هــا  می کننــد. 
معتقــد  را  اولیــه  قــرون  و  ســلف  ســیره   بــه  اجتهــادی 
ــان  ــیعیان و صوفی ــلفی ش ــی س ــدگاه جهادگراي ــتند. در دي هس
مســلمان نیســتند و نابــودی آن هــا را ضــروری می داننــد. 
امــا ســلفی های اخوانــی ماليم تــر هســتند با ايــن که ســید قطب 
مخالــف شــديد شــیعه اســت. مــا دو تــا قطــب هــم داريــم اين ها 
را هــم بايــد در تحلیل هــای خــود بايــد توجــه کنیــم. يــک ســید 
قطــب يــک محمــد قطــب، اين هــا يــک کمــی بــا همديگــر در 
ــتان  ــد در عربس ــداً آم ــد قطــب بع ــد. محم ــرق می کنن ــع ف واق
ــر  ــر تفک ــت تأثی ــتر تح ــب و آن بیش ــید قط ــدام س ــد از اع بع
وهابیــزم واقــع شــد. ســید قطــب ســلفی بــود ولــی وهابــی نبــود 

ــزم. ــلفی و وهابی ــر س ــن تفک ــم بی ــاوت بگذاري ــد تف و باي
ــده و  ــت خال ــروی از حکم ــه پی ــد ب ــا معتق  traditionalistه
مکتــب ثقلیــن بــا اجتهــاد عقلــی و معنــوی هســتند مانند پرفســور 

نصــر، عالمــه طباطبايی و امــام خمینی. 
ــای در  ــات و بدعت ه ــا خراف ــارزه ب ــه مب ــد ب ــت ها معتق رفورمیس
ديــن، بازگشــت بــه قــرآن، تفســیر اصلــی ديــن و تعامــل ســازنده 
بــا تمــدن جديــد هســتند؛ نظیــر ســید جمــال، بــازرگان، شــريعتی 

سید سلمان صفوی تشریح کرد؛

زمینه های فعال شدن جریانهای تکفیری در سوریه/ راههای مبارزه با داعش
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و خاتمــی. رفورمیســت ها طیف هــای مختلفــی از پیــروان نهضــت 
بازگشــت بــه قــرآن، ســکوالرها، چپ گراهــا و لیبرال هــا هســتند. 
رفورمیســت ها حداقــل بــه چهــار گــروه تقســیم می شــوند. بــه طور 
کلــی جريان هــای روشــنفکری عربــی شــامل ايــن چنــد جريــان 
می باشــند. جريان اصالح طلبی که متأثر از ســید جمال و محمدعبده 
هســتند، جريــان غرب گرايــی لیبــرال کــه مؤســس آن احمــد لطفی 
اســت، ناسیونالیســت های عــرب، نهضــت انتقــادی کــه تفکــرات 
ســکوالر دارد، نصــر حامــد ابوزيد، محمــد عبدالجبار، محمــد ارکن و 

امثالهــم. 
جــوان مســلمانی کــه از اروپــا می آيــد و بــه تکفیــری هــای ســوريه 
مــی پیونــدد، انتخــاب او در رابطــه بــا ايــن بحــران هويتــی کــه در 
غــرب بــا آن روبــرو شــده اســت، بیــن ايــن چهــار تــا انتخــاب کرده 
اســت و همچنیــن بــه خاطــر فشــارهای اجتماعــی کــه در جامعه ی 
غــرب بــه او می آيــد و بــا مــوج اســالموفوبیايی کــه در آن جــا مطرح 
اســت. يکــی از انگیزه هــای او می شــود کــه تحــت تأثیــر انديشــه  
تکفیــری معاصــر قــرار گیــرد. تکفیــری يــک انديشــه ای راديــکال 
ــت  ــد جاهلی ــا ض ــد م ــه می گوي ــت ک ــت اس ــی اس ــد غرب ض
هســتیم، تمدن غــرب جاهلیــت اســت و خواهــان نابودی آن اســت 
و ايــن نــوع تفکــر هیــچ غیرخــودی را هــر دگرانديشــی را غیرخــود 
ــدن  ــرب و تم ــان غ ــا کل جه ــن آن ه ــد. بنابراي ــمن می دان و دش
غربــی و تشــیع را مقابــل نــوع تفکــر خــود مــی داننــد و قائــل بــه 

هیــچ گونــه گفتمانــی نیســتند. 

نقش انگلیس و آمریکا
ــج  ــا تاســیس و تروي ــس ب ــه  انگلی ــد رابط ــا باي ــر م از طــرف ديگ
ــم.  ــکا را در نظــر بگیري ــی آمري ــزم در ســعودی و نقــش فعل وهابی
ــکا  ــت و آمري ــعود اس ــده  آل س ــس پدرخوان ــن انگلی ــر م ــه نظ ب
میراث خــوار اســتعمار انگلیــس در عربســتان و قراردادهــای نظامــی 

صــد میلیــاردی اخیــر ترامــپ و ســعودی مبیــن آن اســت. 

بذر تکفیریسم معاصر
خورشــیدی،  هجــری   11۷0–1082( عبدالوهــاب  محمدبــن 
ــر  ــا تأثی ــری، 1۷03–1۷۹2 میالدی(ب ــری قم 1115–1206 هج
پذيری از نگرش هــای فکری ابن حنبل، ابن تیمیــه،  ابن قیم جوزی 
ــا ســرمايه گــذاری  تکفیرگرايــی را در جهــان عــرب ابــداع کــرد. ب
ــتان  ــتان و افغانس ــی پاکس ــدارس مذهب ــعودی در م ــتان س عربس
ــا  ــگاههای اروپ ــای دانش ــالمی ه ــن اس ــا و انجم ــاجد اروپ و مس
بخصــوص انگلیــس کاشــته شــد. ســعودی هــا، ســاالنه میلیاردهــا 
دالر هزينه تبلیغ انديشــه های خــود در جهان می کننــد و از افتتاح و 
ــورهای  ــاير کش ــا در پايتخــت س ــه ه ــاجد و کتابخان ــاخت مس س
جهــان گرفتــه تــا ترويــج مــدارس مذهبی بــا انديشــه های ســلفی 

در شــهرهای مختلــف پاکســتان، هنــد، افريقــا و اروپــا.

سعودی و تکفیریسم
ــت.  ــعودی اس ــم، س ــی تکفیريس ــای اصل ــی از تعزيه گردان ه يک
ســعودی دو نقــش را دارد. يکــی نقــش تغذيــه  فکــری، دوم نقــش 
تغذيــه  نظامــی، اطالعاتــی، سیاســی و اقتصــادی، نقــش عملیاتــی 
اســت. قباًل تا قبل از دوره  در واقع مســئله  افغانســتان اول که شوروی 
سابق، نقش در واقع وهابیزم نقش تغذيه  فکری است. از موقع اشغال 
افغانســتان از طــرف شــوروی ايــن نقــش عملیاتــی هــم هماهنــگ 
بــا آمريــکا، ســی آی ای و پنتاگــون پیــدا می کنــد. نقشــه ها 
ــا  ــات ب ــس و تعلیم ــت؛ فاينان ــا اس ــا آمريکايی ه ــا ب و طراحی ه

ــتان است.  عربس
عربســتان اولیــن ســپاه فکــری بین المللــی خــود را در پاکســتان از 
طريــق تولیــد و تأســیس ايــن مــدارس، مــدارس علمیــه مــدارس 
مذهبــی ايجــاد کــرد کــه شــد ســپاه طالبــان. در انگلیــس هــم اکثر 
انجمــن های اســالمی دانشــجويی ســنی از ســوی ســعودی تغذيه 
فکری و مالی میشــوند. مهمترين مســجد لندن که ريجتنز موســک 

است تحت نفوذ سعودی است.
داعش؛ زائیده سازمان های جاسوسی غرب است

داعــش؛ نمايانگــر ايدئولــوژی عربســتان اســت و تــا زمانــی 
ــرار اســت؛  ــران و چیــن برق ــکا، اي کــه رقابــت بیــن روســیه، آمري

ــازمان های  ــده س ــش؛ زائی ــد. داع ــظ می کنن ــروه را حف ــن گ اي
جاسوســی غــرب اســت کــه بــرای تضعیــف ايــران، روســیه، چیــن، 
فرامــوش کــردن خطــر اســرائیل، ايجــاد اختــالف بین مســلمانان و 
ايجاد جريانی مقابل تشــیع ســاخته و پرداخته شــد. تا زمانــی که اين 
ــود  ــی وج ــی غرب ــرويس های جاسوس ــای س ــا و نیازه ضرورت ه
دارد؛ داعــش نیــز حیــات خواهــد داشــت و شــماری از جوانــان نادان 
مســلمان نیــز فريــب آنهــا را  خــورده، جــذب ايــن افــکار تکفیــری 
ــد در  ــه باي ــن زمین ــم در اي ــی مه ــوان اقدام ــه عن ــوند. ب می ش
اســرع وقــت بــا جديــت از پیشــرفت و اشــاعه ايــن افــکار تفريطــی 
ــروه ســمبل  ــن گ ــری شــود. اي ــع شــیعه و سنــّـی جلوگی در جوام
ــت اسالمی اســت. ــف حقیق ــری، خشــونت گرايی و مخال افراطی گ

ــاد  ــرل ازدی ــرای کنت ظهــور تکفیریســم در ســوریه ب
ــه ــران در خاورمیان ــوذ ای نف

جنبش بیــداری  اســالمی که اواخــر ســال 2010 و اوايــل 2011، در 
شــمال آفريقا ظهور کــرد  زنگ خطر را بــرای غــرب و متحدانش در 
منطقــه بــه صــدا درآورد. دومینوی بیــداری اســالمی، حکومت های 
مصــر، تونس را ســرنگون کرد و چنانچــه اين موج کنترل نمی شــد، 
شــیخ نشــین های متحد آمريکا و انگلیس در خلیج فارس را نیز در بر 
مــی گرفــت. بــرای کنتــرل نفــوذ، بهــره بــرداری و مديريــت ايــران 

از بهــار عربــی، »نظريــه دوای زهــر زهــر اســت« بــا الهــام از روش 
»درمــان بیماريهــا بوســیله زهــر زنبــور عســل، عقــرب و مــار« از 
ســوی غــرب اجرايــی شــد و در ســوريه و عــراق اســتارت زده شــد.
ــه  ــه ناگهــان ب ــه 2011 در ســوريه، ب تظاهــرات مخالفــان در ژانوي
مبــارزه مســلحانه تبديــل شــد. ســرعت انتقــال مبــارزات سیاســی 
و خیابانــی بــه يــک نبــرد مســلحانه، چنــان بــاال بــود کــه بــدون 
برنامــه ريــزی امکانپذيــر نبــود. در پشــت ســر مخالفــت مســلحانه، 
ــد، از  ــور کردن ــدی ظه ــامی جدي ــا اس ــتی ب ــای تروريس ــروه ه گ
ــا افزايــش تنــش در ســوريه، القاعــده،  جملــه النصــره و داعــش. ب
ــز از  ــرادی نی ــرد و اف ــدازی ک ــوريه راه ان ــره را در س ــاخه النص ش
ــه آن پیوســتند، از جملــه آن افــراد، ابراهیــم عــواد  شــاخه عــراق ب
ــه ابوبکرابغــدادی  ابراهیــم البــدری القرشــی الســامرائی معــروف ب
ــود. بغــدادی ســپس از النصــره جــدا و دولــت اســالمی عــراق و  ب
شــام را بنا نهاد. قدرت گیری داعش در ســال 2013 و فتح ســرزمین 
هــای جديــد در ســوريه و ســپس تهاجــم در ســال 2014 بــه عراق، 
نشــان داد تشــکیالت و نوع فعالیت های اين گروه بســیار گسترده و 
متفــاوت بــا تروريســت هــای القاعــده بــود. چنیــن اقداماتــی بدون 
ــان صــدام  ــی در زم ــی بعث ــان نظام ــا و فرمانده ــی ه حضــور بعث
ــود. پــس از افشــای اطالعــات داعــش،  ــر نب حســین، امــکان پذي
مشــخص شــد تعــدادی از معاونیــن البغــدادی، بعثــی هــای بودنــد 
کــه پــس از تهاجــم آمريــکا بــه عــراق، يــا از کار برکنــار شــده يــا 
متــواری بودنــد. ابوعلــی العنبــری، مغــز متفکــر داعشــا، ابــو مســلم 

الترکمانــی، نفــر دوم داعشــا، ابــو عبدالرحمــان البیالوی وحــاج بکر 
معروف به پادشــاه ســايه ها، از جمله اين افراد بودند. ارتباط بعثی ها و 
رهبــران تروريســت داعــش، بــدون واســطه گــری ســرويس هــای 

اطالعاتــی خارجــی، ناممکن بود.
ببینیــم جنــگ ســوريه بــرای چــه رخ داده اســت؟ آيــا انشــقاق های 
اجتماعــی باعــث جنــگ داخلــی شــده اســت؟ آيــا شــکاف طبقاتی 
باعــث شــده اســت؟ آيــا مســئله ی قومیت هــا باعــث شــده اســت؟ 
آيــا سیاســت مشــت آهنیــن دولــت ســوريه باعــث شــده؟ بــه نظــر 
مــن ابــدا چنیــن چیزهايــی نیســت اگــر چنیــن چیــزی را بگويیــد 
ايــن حرفــی اســت کــه غربی هــا دارنــد می زننــد. مــا در ســوريه بــا 
يــک جنــگ مهندســی شــده روبــرو هســتیم. در ســوريه ما بــا يک 
انقالب بــا يک جنبش مردمی با يک نهضت انقالبی روبرو نیســتیم. 
مــا بــا يــک ســری مــزدوران بین المللــی روبــرو هســتیم کــه اين ها 
را اجیــر کــرده انــد، آوردنــد در صحنــه ی ســوريه. ايــن نیســت کــه 
آن جــا مــردم ســوريه می جنگنــد. اگــر مثــاًل بگويیــد مشــت آهنین، 
ــود اول از همــه مصــر بايــد انقــالب  اگــر مشــت آهنیــن عامــل ب

میشد.
ــروژه تغییــر نقشــه از ســوی محافــل  ــا يــک پ ــه ب مــا در خاورمیان
ــش  ــک جنب ــه ي ــتیم ن ــرو هس ــی روب ــتی و کاپیتالیتس صهیونیس
انقالبــی مردمــی. مثــال درلیبــی مــا با يــک جنبــش انقالبــی روبرو 

نیســتیم. پروژه  ســقوط قذافی کاماًل يک پــروژه ی اســرائیلی بود که 
يک فرانســوی حامی صهیونیستها و مخالف سرسخت ايران طراحی 
کــرد. انگلیــس و آمريــکا هم همــراه خود کــرد و قذافی را ســرنگون 
ــه عــوض  ــه نقشــه  خاورمیان ــوده اســت ک ــا ب ــع بن ــد. در واق کردن
ــن  ــود. بنابراي ــر ش ــر و آرام ت ــرائیل منظم ت ــرای اس ــا ب ــود. فض ش

ــرود. ــد ب ــرود و اســد هــم باي ــد ب قذافــی باي

مسئله  اصلی در سوریه مسئله  ایران است
مســئله  اصلــی در ســوريه مســئله  ايــران اســت. مــا بــا يــک جنــگ 
مهندســی شــده روبــرو هســتیم علیــه چــه کســی؟ علیــه ايــران. 
ــران دور  ــاخت و از اي ــس می س ــکا و انگلی ــا آمري ــد ب ــه اس ــر ک اگ
می شــد و حاضــر بــود کــه پــل ارتباطــی ايــران، لبنــان، حــزب اهلل 
نباشد اين نقش را ايفا نکند از محور مقاومت بیرون می آمد، میلیاردها 
دالر غربیهــا و ســعودی حاضــر بودنــد بــه بشــار اســد بدهنــد. همه 
ــار هــم ايــن موضــوع  گونــه حمايت هــا از او می کردنــد. چنديــن ب

را مطــرح کردنــد. مســئله ی اصلــی مســئله ی ايــران اســت. 
مــا بــا چنــد مســئله روبــرو هســتیم. يکی وضــع لبنــان و فلســطین 
و مســئله  اســرائیل اســت. مــا يــک ســری هزينه هايــی تحمیلــی 
ــرائیل و  ــا اس ــت ب ــه  مخالف ــم. هزين ــت می کنی ــم پرداخ را داري
حمايــت از حمــاس و ايــن گروه هــای فلســطینی يــک فاکتورهــای 
ســنگینی بــرای ايــران می فرســتند. مــردم مــا بايــد ايــن فاکتورهــا 
ــا اســرائیل يــک دشــمنی خونــی  را بدهنــد. يکــی ايــن کــه مــا ب
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ــچ وجــه  ــه هی ــن را غــرب ب ــم. اي ــم تضــاد داري ــم و می گويی داري
ــران دارد  ــدرت اي ــه روز ق ــر روز ب ــرف ديگ ــرد. از ط ــی ¬پذي نم
ــود. از  ــرائیل می ش ــرز اس ــه م ــک ب ــود. بیشــتر نزدي بیشــتر می ش
طــرف ديگــر مهم تريــن مســئله ای کــه رخ داد و موضــوع را عــوض 
کــرد مســئله  بهــار عربــی بــود. ايــن دومینويــی که شــروع شــد که 
حکومــت تونــس و مصــر را ســرنگون کــرد هــر دو کنش گــر ديگــر 
ــه شــدت وادار کــرد کــه عکــس العمــل  جهانــی و منطقــه ای را ب
نشــان بدهنــد و بــه خصــوص حــاال غربی هــا راهبردهايــی را که در 
ــد  ــا بودن ــن فايل ه ــد در اي ــرده بودن ــی ک ــود طراح ــتوهای خ پس
بیاورنــد بــاال و عملیاتــی کننــد. اين بهــار عربی اســباب اين  شــد که 
گفتنــد االن ايــن حکومت هــا دارنــد ســرنگون می شــوند ايــران اواًل 
ســوار اين مــوج می شــود ثانیاً  قــدرت اصلــی و بازيگر اصلــی در اين 
منطقــه می شــود. بنابرايــن انگلیس هــا و آمريکايی ها و فرانســوی ها 
گفتنــد مــا بايــد جلــوی نفــوذ گســترده  ايــران را و ســوار شــدن بــر 

بهــار عربــی را بگیريــم. 
از طــرف ديگــر ســعودی چطــوری وارد عملیــات میدانــی بــه ايــن 
ــرنگون شــد و  ــس س ــه تون ــد ک ــی دي ــد؟ وقت شــدت و حــدت ش
ــس  ــچ عک ــم هی ــا ه ــت و آمريکايی ه ــم رف ــارک ه ــنی مب حس
ــه  ــه ک ــن نتیجــه رســید ک ــه اي ــد، ب العلمــی از خــود نشــان ندادن
ــد  ــود باي ــد. خ ــکا حرکــت کن ــه آمري ــکا ب ــا ات ــد ب ديگــر نمی توان
وارد صحنــه شــود. بنابرايــن سیاســت خارجــی را از يــک سیاســت 
ــه يــک سیاســت مســتقل  ــل ب ــه ی در ســوريه تبدي محافظه کاران
ــی  ــران؛ يعن ــل اي ــه کســی؟ در مقاب ــل چ ــرد. در مقاب تهاجمــی ک
ــا  ــران ب ــع اي ــارض مناف ــی از آن تع ــوريه بخــش مهم ــگ س جن

غــرب، ايــران و عربســتان اســت. ايــن تعــارض منافــع کــه مــا بــا 
ــروز داده اســت.  ــا غــرب در ســوريه خــود را ب عربســتان ب

آن هــا اول بــه حــزب اهلل حملــه کردنــد جــواب نــداد. ســپس گفتنــد 
که نقطه پاشنه آشــیل اين ها همین سوريه است با همین مشخصات 
اجتماعی؛ يعنی شــما وقتی می خواهی يک بــازی را راه بیندازی يک 
ــد زمینه هــای آن را هــم  ــد مهندســی کنــی ايــن باي جنگــی را باي
ــن مناســبات و فضــای  ــا اي ــدان ســوريه ب ــن می فراهــم باشــد. اي
اجتماعــی و تعــدد قومــی و مذهبــی و امثــال ذلــک ايــن فرصــت را 

ــورد.  ــتارت خ ــا اس ــئله در آن ج ــن مس ــا داد و اي ــه اين ه ب
»نظريــه دوای زهــر زهــر اســت«:  در طبابــت از زهــر زنبــور عســل 
ــه  ــرای معالج ــد ب ــتفاده می کنن ــار اس ــر م ــرب و زه ــر عق و زه
مريضی هــای ســخت و العــالج. اين هــا همین تئــوری اســتفاده از 
ــرل  ــا کنت ــه  ب ــا در رابط ــه  مريضی ه ــرای معالج ــا را ب ــن زهره اي
نفــوذ ايــران در خاورمیانــه بــا تمســک جســتن بــه ايــن تکفیری ها 
ــه  »دوای زهــر زهــر اســت«؛  ــه  مــن، نظري ــه کار گرفتنــد. نظري ب
نظريــه  دوای زهــر زهــر اســت؛ يعنــی مــن اگــر بخواهــم تئورايــز 
ــوريه  ــا س ــا را در رابطــه ب ــا و غربی ه ــتراتژی آمريکايی ه ــم اس کن
ــت،  ــر اس ــر زه ــه دوای زه ــت نظري ــم، آن را در فرم و تکفیريس
بســته بنــدی مــی کنــم. ايــن چیســت؟ آنهــا معتقدنــد زهــر اصلی 
ايــران اســت. ايــن يــک ســم خطرناکــی بــرای آن هــا اســت. ايــن 
تکفیری هــا هــم اين هــا هــم آدم هــای خطرناکــی هســتند. ولــی 
ــا ايــران مقابلــه کنــد و جلــوی نفــوذ  ــد ب ايــن کســی کــه می توان
مذهبــی و فکــری و سیاســی و امثــال ذلــک ايــران را بگیــرد يــک 
چیــزی از جنــس خــود آن اســت. تلفیــق مذهــب، راديکالیســم ضد 

ــعودی  ــی س ــات امنیت ــارن. مقام ــگ نامتق ــی، سیاســت و جن غرب
ــه  ــب ب ــی داوطل ــران، ارتش ــدس اي ــاه ق ــل يپ ــد در مقاب ــه ان گفت
تعــداد چهارصــد هــزار نیــرو تاســیس میکنــم و بــه مقابــل ايــران 

مــی فرســتیم.

ضــرورت جداســازی بدنــه تشــکیالتی تکفیــری ها از 
تکفیری سران 

آخريــن کالم مــن ايــن اســت کــه بايــد جداســازی بکنیم بیــن بدنه  
تشــکیالتی تکفیری هــا از ســران تکفیری هــا. بدنه  ايــن تکفیری ها 
جوان هــای متديــن، آرمانی، شــهادت طلب و به هر حــال انگیزه داری 
هســتند و بــه دنبــال حــق هســتند حــاال اشــتباهی فهمیدنــد. يعنی 
اين ها اين نیرويی که بنا بوده است در مقابل آمريکا و اسرائیل بجنگد 
ــران  ــا س ــم ب ــدا کنی ــا را ج ــد اين ه ــا باي ــد. م ــور کردن ــا ت را اين ه
آن هــا. تمــام ســران اين هــا  هماهنــگ بــا ســرويس هــای 
جاسوســی غــرب هســتند. باالخــص آمريــکا، انگلیــس و فرانســه 
ــی  ــا وقت ــن م ــد. بنابراي ــه دارن ــن کار و رابط ــی را در اي نقــش اصل

ــم..  ــد فکرکنی ــا باي ــم روی اين ه ــورد بکنی ــم برخ می خواهی

راه حل ها
تقويــت جريــان تصــوف در عالــم تســنن کــه محبــان اهــل بیــت 
ــت از  ــیع. حماي ــنن و تش ــل تس ــه وص ــوان حلق ــه عن ــتند ب هس
جريانــات دموکراســی خــواه و ســکوالر در جهــان عــرب در مقابــل 
جريــان خالفت، ايجاد گفتمان بین نخبگان ايران و جهان تســنن در 

رشــته های تجارت، صنعت، گردشــگری. هنری، ورزشــی، علمی.

نشــر نقــد فرهنــگ بــه مديريــت بیــژن عبدالکريمــی، با همــکاری 
معاونــت روابــط بیــن الملــل پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
ــرای پروفســور محســن مســرت،  فرهنگــی نشســتی علمــی را ب
ــد نظــام ســرمايه داری« کــه  نويســنده کتــاب »فورماســیون جدي
بــه تازگــی توســط نشــر نقــد فرهنــگ منتشــر شــده اســت، برگزار 
ــوم  ــه در ســالن انديشــه پژوهشــگاه عل ــن نشســت ک ــرد. در اي ک
ــرت،  ــور مس ــد، پروفس ــزار ش ــی برگ ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــرح  ــه ط ــان ب ــای آلم ــگاه ه ــاد در دانش ــته اقتص ــتاد بازنشس اس
ــه  ــه مثاب ــس ب ــرمايه داری فاينن ــاره س ــود درب ــد خ ــه جدي نظري

ــرمايه داری پرداخــت. ــام س ــد نظ ــیون جدي فورماس
مســرت در ابتــدای ســخنان خــود بــه اينکــه ســرمايه داری 
فايننــس کــه امــروزه در دنیــا مســلط اســت، فورماســیون جديــدی 
ــاوت  ــیک متف ــرمايه داری کالس ــا س ــت و ب ــرمايه داری اس از  س
ــرمايه داری  ــن س ــرای اي ــخصاتی را ب ــرد و مش ــاره ک ــت، اش اس
ــی  ــس يعن ــرمايه داری فاينن ــخصات س ــت: مش ــمرد و گف برش
ســرمايه داری کالســیک به اضافه بخشــی که شامل ســرمايه داری 
مالی)فايننــس( مــی شــود، عبــارت اســت از اوال؛ بخــش فايننــس 
در ســرمايه داری جديد با سیســتم بانکی و تامیــن منابع مالی بخش 
مولد در ســرمايه داری کالســیک کامال متفاوت اســت. درصورتیکه 
در ســرمايه داری کالسیک هر چند ما در آن دوران هم فايننس داريم 
امــا وظیفه اش رســیدن و تعییــن کــردن و تامین کــردن قرضه الزم 
بــرای بخش هــای تولیدی اســت. دومــا؛ در بخش فاينانــس خود به 
خــود چیزی تولید نمــی کند و غیر مولد اســت. اين بخــش تبديل به 
Hedgefonds, Private- ,بــازار کاالهــای مجــازی از قبیــل
 Equity-Fonds, Finanzinvestmentsfonds und
Pensionsfonds و فونــت هــای مربــوط بــه بازنشســتگی در 
دنیــا شــده اســت. در ايــن میــان شــايد حــدود 20 کاالی جديــد 
وجــود دارد که بر روی آنها ســرمايه گذاری می شــود که خیلی ها 
فلســفه وجودی آنهــا را نمی داننــد. هدف اصلی معامــالت در اين 
ــه جهــت ديگــر در درون  ــال ســرمايه از يــک جهــت ب ــازار انتق ب
همیــن مــکان و يــا انتقــال ثــروت از اقتصــاد حقیقــی و مولــد بــه 

بخــش فايننس اســت.
وی در ادامــه گفــت: بديــن منــوال تفــاوت ماهــوی بخــش فايننس 
بــا اقتصــاد حقیقــی و مولــد در ســرمايه داری در ايــن واقعیــت نهفته 
اســت کــه در ايــن مــکان ارزش و ارزش اضافــی تولیــد نمــی شــود 
و به اصطالح تئوری بازيها، بازی برد و باخت اســت، در حالیکه منطق 

سرمايه داری مولد )کالسیک( بازی برد-برد است.
ــه منطــق حرکــت  ــن اســت ک ــزود: ويژگــی ديگــر اي مســرت اف
ســرمايه در بخــش ســرمايه فايننــس، منطــق انباشــت ســرمايه از 
طريــق تولیــد و ارزش زايــی، آن طــور کــه مارکــس درباره ســرمايه 

مولــد مــد نظــر داشــت، نیســت. منطــق حرکــت ســرمايه در ايــن 
بخــش، منطــق انباشــت ســرمايه بــه کمــک اهــرم قــدرت اســت. 
ــه خــودی خــود اهــرم قــدرت را  امــا از منظــر مارکــس ســرمايه ب
نیــز شــامل مــی شــود، يعنــی در تحلیــل مارکــس مقوله قــدرت به 

عنــوان عاملــی مســتقل از ســرمايه عمــل نمــی کنــد.
ــوع  ــاوت دو ن ــک از تف ــه متودي ــای اولی ــری ه ــه گی وی در نتیج
ــدا  ــوان ابت ــی ت ــات م ــن توضیح ــا اي ــت: ب ــرمايه گف ــت س انباش
ــت  ــادی انباش ــق اقتص ــدرت و منط ــه ق ــرد ک ــری ک ــه گی نتیج
ــه  ــوان عامــل مســتقل از ســرمايه مــی بايســت ب ــه عن ــدرت، ب ق

محسن مسرت عنوان کرد؛
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ــه  ــوان دامن ــا بت ــه شــود ت تحلیــل مارکــس از ســرمايه داری اضاف
شــناخت فعــل و انفعــاالت جامعــه ســرمايه داری را گســترش داد. 
جامعــه ســرمايه داری خــودش بیش از ســرمايه و انباشــت ســرمايه 
و قوانیــن آن اســت. ســرمايه داری از فئودالیســم و جامعــه ای 
برخاســته مــی شــود کــه در آن قــدرت تعییــن کننــده بــوده اســت. 
يعنــی ايــن قــدرت تاريخــی در دوران ســرمايه داری از بیــن نمــی 

ــد. ــی مان ــی م رود، بلکــه باق
ــروک  ــوم سیاســی دانشــگاه اوزناب ــتاد بازنشســته اقتصــاد و عل اس
آلمــان افــزود: بــزرگان و تئوريســین هــای طرفــدار مارکــس و بــه 
ويــژه هیلفردينــگ، لنیــن، رزا لوکزامبــورگ، بوخاريــن، هانــا آرنــت 
و... در ادامــه نظريــه مارکــس بــه مقولــه قــدرت بــه عنــوان عامــل 
مســتقل در انباشــت ســرمايه بــی توجــه بودنــد و از ديــد مــن بــه 
همیــن دلیــل هــم در راســتای تحلیــل از اوضــاع آشــفته ســرمايه 
ــه ايــن ترتیــب کــه  ــد. ب ــه بیراهــه رفتن داری جهانــی آن زمــان ب
امپريالیســم يــا ســرمايه مالــی را کــه آن زمــان هــم بi وجــود آمده 
ــه مســئله قــدرت و اينکــه در  ــدون توجــه ب ــزرگان ب ــودT ايــن ب ب
خــود ســرمايه داری هــم قــدرت رشــد مــی کنــد و در کل جامعــه 
تاثیــر پذيــر اســتT معتقــد بودنــد کــه هــم ســرمايه مالــی و هــم 
امپريالیســم از درون خــود ســرمايه و قوانیــن آن بi وجــود مــی آيد. 
مــن معتقــدم که ايــن نظريــه درســت نیســت، بلکــه دگرگونــی آن 
زمــان نتیجــه فعــل و انفعاالت خــود ســرمايه از يــک طــرف و تأثیر 
پذيری قدرت از طرف ديگر اســت. برای نمونــه آن بزرگان نامبرده به 
وجود آمدن ســرمايه فايننس آن دوره و امپريالیســم را از رشد سرمايه 
ــد و  ــی کردن ــتنتاج م ــرمايه اس ــی انباشــت س ــن درون داری و قوانی
ــدازی  ــه بران ــوط ب ــز من ــر و تحــول اجتماعــی را نی در نتیجــه تغیی

ــد. ســرمايه داری مــی دانســتند و خــود در پــی آن بودن
وی افــزود: ايــن بــزرگان چــون معتقــد بودنــد کــه همه مشــکالت 
از جمله جنگ های جهانی و غیره از درون ســرمايه داری به وجود می 
آيــد، به همین دلیل معتقد بودند که بهشــت بريــن زمانی محقق می 
شــود کــه ســرمايه داری از بیــن بــرود بــه همیــن دلیــل همــه ايــن 
ــدازی  ــان بران ــه هدفش ــد ک ــی ای بودن ــات سیاس ــراد در جريان اف
ســرمايه داری در آن زمــان بــود. اينهــا معتقــد بودنــد کــه ســرمايه 
ــا از ايــن جهــت  ــدازی اســت ام ــل بران داری در آن زمــان هــم قاب
کــه ايــن نظريــه خالــی از اشــتباه نبــود تاريــخ نشــان مــی دهــد که 
ــف  ــزاب کمونیســت و مخال ــود دارد و اح ــوز وج ــرمايه داری هن س

ســرمايه داری در حــال نیســتی هســتند. يعنــی درســت برعکــس 
آن چیــزی کــه پیــش بینــی مــی کردنــد. حتــی ايجــاد  دو جنــگ 
ــران  ــه اينکــه رهب ــی شــود ب ــوط م ــی و فاشیســم هــم مرب جهان
احــزاب کارگــری چــه برخــوردی بــا ايــن ايــده برانــدازی ســرمايه 

ــا ســايرين بــرای رفــورم داشــتند. داری ب
وی در ادامــه بــه دوره هــای تحــول در ســرمايه داری جهانی اشــاره 
کــرد و گفــت: بــا تکیــه بــه نقــش مســتقل مقولــه قــدرت در کنــار 
ــه ســرمايه از منظــر مــن مــی تــوان ادوار ســرمايه داری را در  مقول
ــا  ــدا ت ــازار آزاد از ابت ــز کــرد؛ ســرمايه داری ب ــه متماي تاريــخ اينگون
اواخــر قــرن 1۹، ســرمايه داری فايننــس و امپريالیســم کالســیک 
از اواخــر قــرن 1۹ تــا اولین بحــران مالــی در 1۹2۹ و جنــگ جهانی 
ــیک( از  ــزی )کالس ــرمايه داری کین ــس(، س دوم )دوره اول فاينن
1۹33 در آمريــکا و 1۹45 در ســطح بیــن المللی تــا 1۹۷0 يعنی ورود 
نئولیبرالیســم و در نهايــت ســرمايه داری فايننــس دوره دوم از 1۹۷0 
تــا بــه امــروز. )ايــن دوره دومیــن بحــران مالــی جهانــی در ســال 

2008 را نیــز شــامل مــی شــود.(
ــع بخــش  ــه مناب مســرت در بخشــی ديگــری از ســخنان خــود ب
فايننــس در ســرمايه داری فايننــس اشــاره کــرد و گفت: ايــن منابع 
ــر  ــت ب ــدرِت انحصــاری( مالکی ــج از )ق ــای منت ــت ه ــامل؛ ران ش
منابــع طبیعــی و زمیــن هــای مســکونی)رانت مطلــق(، رانــت های 
ــادن  ــر مع ــه نظی ــع پرهزين ــاوت رانــت هــای مناب ديفرنســیال )تف
ذغــال ســنگ و منابــع کــم هزينــه نظیــر منابــع نفــت خاورمیانــه 
ــش  ــرمايه داران بخ ــودهای س ــازاد س ــرژی(، م ــد ان ــرای تولی ب
ــه  ــه شــده، کلی تولیــدی بدلیــل ســطح دســتمزد دمپینــگ نهادين
ايــن گونــه منابــع ســرمايه فاينانــس درآمدهــای يکجانبــه و بــدون 

ــه )در حقیقــت خــدادادی( هســتند. هزين
وی در ادامـه گفـت: دوران سـرمايه داری فايننـس بـا مديريـت 
نئولیبرالیسـتی از دهـه 1۹80 شـروع شـده و اهـداف تعريـف شـده 
نئولیبرالیسـم هايـک، فريدمـن وغیـره بـه ايـن شـرح اسـت؛ 1- 
حاکمیـت مجدد اقتصـاد بر سیاسـت درصورتیکـه در زمان سـرمايه 
داری کینـزی در حالـت تعـادل بودنـد به تعبیـری معتقدند کـه بازار 
بايـد کامال آزاد باشـد، 2- انعطاف پذيـر کردن بازارهای نیـروی کار) 
تضعیـف سـنديکاهای کارگری(، يعنـی آزاد گذاشـتن بـازار و از بین 
بـردن تمـام قوانینی که بـه حقـوق کارگران کمـک می کنـد. 3- از 
میـان برداشـتن موانـع حرکت سـرمايه در بـازار جهانـی، 4- تجارت 

کامال آزاد در بازار جهانی، خصوصی سازی کاالهای عام المنفعه ) آب، 
برق،بهداشـت، آمـوزش و پـرورش(

ــن دوران در ســطح  ــه پیامدهــای اي ــا اشــاره ب ــه ب مســرت در ادام
جهانــی و به ويــژه کشــورهای ســرمايه داری تصريــح کــرد: در اين 
دوران رشــد شــديد بیــکاری انبــوه از دهــه 1۹80 بــه بعــد، تضعیــف 
شــديد ســنديکاهای کارگــری، کاهــش ضريب ســطح دســتمزد در 
ــوه ســود اضافــی ســرمايه  کشــورهای ســرمايه داری و  ايجــاد انب

داران از 1۹۷0 بــه بعــد را شــاهد هســتیم.
ــروک  ــگاه اوزناب ــوم سیاســی دانش ــتاد اقتصــاد و عل ــه اس ــه گفت ب
ــه ســطح  ــه دلیــل کاهــش ســطح دســتمزد کارگــران ب آلمــان: ب
ــدرت  ــش ق ــا کاه ــود. نتیجت ــی ش ــزوده م ــگ اف ــتمزد دمپین دس
ــت  ــن محدودي ــاهديم  و همچنی ــی را ش ــای داخل ــد در بازاره خري
رشــد اشــتغال در بــازار کار و نهادينــه شــدن بیــکاری انبــوه در اکثــر 

ــال دارد. ــه دنب ــرمايه داری را ب ــورهای س کش
وی بــا اشــاره کاهــش ضريــب ســرمايه گــذاری از 1۹۷0 بــه بعــد 
ــان رخ داد  ــه در جه ــذاری ک ــرمايه گ ــب س ــش ضري ــت: کاه گف
مــا افزايــش شــديد تفــاوت درآمــد در ســطح جهانــی را شــاهديم. 
همچنیــن افزايــش شــديد ضريــب بدهــکاری دولتهــای ســرمايه 

ــم. داری را مــی بینی
ــی  ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــان پیامده ــرت در پاي مس
ســرمايه داری فايننــس را بــه شــرح زيــر برشــمرد: نهادينــه 
شــدن بیــکاری انبــوه و دســتمز در ســطح دامپینــگ، رکــود رشــد 
اقتصــادی، افزايــش سرســام آور اختــالف ثــروت )ثــروت 8 ثروتمند 
تريــن دنیا معــادل با 50 % ثروت بقیه دنیا در ســال جــاری(، نهادينه 
کــردن دولــت هــای بدهــکار وحاکمیــت ثروتمنــدان بــر دولــت ها، 
ــاه  کاهــش بودجــه امــور اجتماعــی دولــت هــا، تبديــل دولــت رف
دوران کالســیک )کینزی( بــه ضد آن، نهادينه شــدن ناامنیتی در باز 
اشــتغال وحاکمیــت تــرس و و حشــت مــردم و بخصــوص جوانــان 
بــرای آينــده خــود، بیــرون رانــدن ســنديکاهای کارگــری از حوضه 
فعالیــت هــای اجتماعــی، بلوکه کــردن اصالحــات اساســی از قبیل 
کاهــش ســاعت کار، خنثــی نمــودن نقــش اجتماعــی دانشــجويان 
ــگل  ــه ان ــکاران ب ــل بی ــوده از خی ــل بخــش فرس ــان، تبدي و جوان
جامعــه، افزايــش فقــر بخصــوص در میــات ســالمندان، رشــد نفــوذ 
جنبــش هــای راســت، پوپولیســتی و از همــه بدتــر جنبــش هــای 

ناسیونالیســتی و حتــی فاشیســتی.
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ــی)ره(	و	 ــام	خمین ــت	ام ــی	در	نشس ــم	مقام ــالم	قائ ــت	االس حج
ــر	مــراد	 چالــش	عرفــان	و	سیاســت	گفــت:	هــر	از	گاهــی	ســعی	ب
ســتیزی	دارم	و	بــی	رحمانــه	بــه	ســراغ	نقــد	حضــرت	امــام	خمینــی	
ــر	و	 ــر	ه	واال	ت ــک	چه ــی	آن	ي ــار	خروج ــر	ب ــا	ه ــی	روم	ام )ره(	م
جــذاب	تــر	و	عمیــق	تــر	و	اســتثنائی	تــر	از	او	برايم	بــه	ارمغــان	آورده	
ــد	اســت.	 ــت	معیارهــای	نق ــدی	اصــل	اول	رعاي ــر	نق اســت.	در	ه
ــد	 ــگام	نق ــا	در	هن ــد	ام ــودن	دارن ــک	ب ــای	دموکراتی ــی	ادع بعض

ابتدايــی	تريــن	اصــول	نقــد	را	نیــز	رعايــت	نمــی	کننــد.
ــه	 ــد	ب ــت	باي ــا	حقیق ــی	ب ــاق	قطع ــای	انطب ــه	ج ــه	داد:	ب وی	ادام
دنبــال	حجیــت	باشــیم.	چــرا	کــه	مــا	نمــی	توانیــم	بــه	طــور	کامــل	
بــه	حقیقــت	دســت	يابیــم.	مصــداق	حجیــت	در	هــر	زمــان	متفاوت	

اســت	و	حجیــت	يــک	مفهــوم	ســیال	اســت.
وی	افــزود:	در	ابتــدا	بايــد	بــه	تعريــف	عرفــان	بپــردازم.	عرفــان	بــه	
دنبــال	درک	پديــده	هــای	هســتی	بــر	مبنــای	يــک	حقیقــت	يگانه	
ــر	اســاس	يــک	درک	 ــر	هســتی	ب و	درک	از	ســنت	هــای	حاکــم	ب
وجودشناســانه	اســت.	عرفــان	در	ارتبــاط	مســتقیم	بــا	وجــود	اســت.	
فلســفه	نیــز	بــا	وجــود	ســر	و	کار	دارد	امــا	فلســفه	مواجهــه	ذهنی	در	
چهارچــوب	معقــوالت	ثانويــه	بــا	وجــود	دارد.	در	حالــی	کــه	عرفــان	
مواجهــه	مســتقیم	بــا	وجــود	دارد	و	در	عینیــت	مــی	خواهد	وجــود	را	
بشناســد.	عــارف	مــی	خواهــد	در	عینیــت	وجــود	وحــدت	حاکــم	بــر	

کثــرات	موجــودات	را	بشناســد.
ــاوت	 ــا	متف ــن	ج ــراد	در	اي ــزود:	درک	اف ــه	اف ــی	در	ادام ــم	مقام قائ
ــا	 ــه	درکــی	از	عمــق	رابطــه	خــود	تنهــا	ب ــردی	ب اســت.	گاهــی	ف
اطــراف	خــود	مــی	رســد.	يعنــی	درک	وحــدت	در	بخش	محــدودی	
از	کثــرات.	امــا	عرفــان	او	فــردی	اســت	و	تحــت	درک	اســماء	جزيیه	
الهــی	قــرار	گرفتــه	اســت.	ايــن	افــراد	منــزوی	و	جامعــه	گريــز	مــی	
شــوند.	چــون	بیــش	از	معرفــت	بــه	ابهــام	و	ترديــد	رســیده	انــد.	اين	
عرفــان	اگــر	بیايــد	در	سیاســت	دچــار	ديکتاتــوری	فرقــه	گرايــی	و	

ــا	 بحــران	خواهــد	شــد.	يکــی	چنیــن	فــردی	در	ارتباطــات	خــود	ب
ديگــران	بــه	دنبــال	ارتبــاط	مريــد	و	مــرادی	خواهــد	رفــت.	تصــور	
مــی	کنــد	آن	چــه	کــه	نصیبــش	شــده	تجلــی	برآمــده	از	اســم	کلی	
اســت.	حــال	آن	کــه	برآمــده	از	اســم	جزئــی	اســت.	ايــن	کــه	تجلی	
ــران	 ــردد	مخصــوص	پیامب ــب	انســان	گ ــی	الهــی	نصی اســماء	کل
اســت	و	معجــزه	پیامبــران	ايــن	جاســت	کــه	بــا	ايــن	مقــام	ارتبــاط	
ــان	ســاده	پیــدا	مــی	کردنــد.	حداقــل	ايــن	 ــا	زب ــا	تــوده	جامعــه	ب ب
جامعــه	ســتیزی	را	در	شــتهیات	عرفــا	مــی	بینیــم.	مثــاًل	فــرد	مــی	
آيــد	بــرای	مريدانــش	مــی	گويــد:	چــه	مبــارک	ســحری	بــود	و	چه	

فرخنــده	شــبی.
وی	گفــت:	ايــن	را	بــرای	مريدانــش	مــی	خواند	تــا	مورد	تشــويق	آن	
هــا	قــرار	گیــرد	و	در	تاريــخ	ثبــت	شــود	و	ايــن	محل	اشــکال	اســت.	
يــا	بــرای	مثــال	تعبیــر	ســبحانی	ســبحانی	مــا	اعظــم	شــأنی.	يــا	
همیــن	گفتــه	مشــهور	أنــا	الحــق	کــه	تــا	امــروز	هــم	مهــر	کفــر	بر	
پیشــانی	گوينــده	اش	خــرده	اســت.	چــرا	کــه	نبايــد	بــا	زبــان	عــام	

حرفــی	خصوصــی	و	راز	آمیــز	را	مــی	گفــت.
رئیس	پیشـین	مرکز	اسـالمی	هامبـورگ	افزود:	اين	جاسـت	که	من	
می	گويـم	مهم	ترين	بحـران	کنونی	عرفـان	ما	بحران	زبانی	اسـت.	
از	طرفـی	ديگـر	يکـی	از	بزرگ	تريـن	اشـکاالت	فقه	مـا	در	خیلی	از	
زمینـه	ها	اين	اسـت	کـه	در	يک	خـأ	وجودشـناختی	شـکل	گرفته	
اسـت.	در	انسـان	های	زمـان	امـام	خمینـی	)ره(	به	جز	او	کسـی	که	
فهـم	قابـل	ارائـه	ای	از	اسـماء	کلـی	پیـدا	کرده	باشـد	نمی	شناسـم.	
ايـن	ادعـا	را	بنـده	دارم.	امـام	خمینـی	قبـل	از	انقـالب	يـک	مبانـی	
معرفتـی	پیـدا	می	کنـد	اما	بعـد	از	انقـالب	فرصـت	ارائـه	فقهی	که	
بـر	اسـاس	اين	مبانـی	معرفتی	بـود	را	پیـدا	کـرد.	اين	نـگاه	معرفتی	
امـام	همچنان	مسـکوت	مانده	اسـت.	درسـت	اسـت	که	آثـار	عملی	
خـود	را	گذاشـته	اما	به	صورت	کالسـیک	و	مدرسـی	بـه	آن	پرداخته	

نشـده	است.

وی	افــزود:	پذيــرش	کثــرات	يعنــی	تفــاوت	هــا	و	اختــالف	نظــر	
ــی	از	 ــه	درک	جزئ ــه	ب ــی	ک ــا	آن	عارف ــم.	ام ــل	کنی ــا	را	تحم ه
ــا	کثــرت	زدايــی	مــی	 اســماء	الهــی	رســیده	گمــان	مــی	کنــد	ب
ــم	 ــرت	نباشــد	طع ــر	کث ــد.	اگ ــد	و	وحــدت	برس ــه	توحی ــد	ب توان
ــرات	اســت	 ــن	کث ــد	بی ــا	پیون ــید.	ب ــوان	چش ــی	ت ــدت	را	نم وح
ــد	در	 ــوان	چشــید.	خداون کــه	طمــع	وحــدت	توحیــدی	را	مــی	ت
آيــه	انــا	جعلناکــم	شــعوبا	و	قبايــل	مــی	گويــد	خــودم	ايــن	کثرت	
ــزه	تفاهــم	و	 ــن	کــه	م ــرای	اي ــوا.	ب ــرار	داده	ام.	چــرا؟	لتعارف را	ق
وحــدت	را	بچشــید.	مثــاًل	مــا	مــی	بینیــم	امــام	)ره(	بــا	اســتقالل	
مجمــع	روحانیــون	موافقــت	کردنــد.	يــک	طیــف	از	ايــن	رفتــار	
امــام	ناراحــت	شــد	و	طیــف	ديگــر	ايــن	را	دلیــل	بــر	تأيیــد	امــام	
ــن	کار	 ــل	اي ــا	دلی ــد.	ام ــی	کردن ــون	تلق از	تفکــر	مجمــع	روحانی
ــی	 ــمیت	م ــه	رس ــر	را	ب ــالف	و	تکث ــام	اخت ــه	ام ــود	ک ــن	ب اي

ــد. ــه	بکن ــن	مســأله	را	نهادين شــناخت	و	مــی	خواســت	اي
ــی	صــدر	 ــای	بن ــان	ماجراه ــت:	در	زم ــه	گف ــی	در	ادام ــم	مقام قائ
ــت	اهلل	 ــت	اهلل	هاشــمی	و	آي ــی	آي ــام	يعن ــراد	ام ــن	اف ــک	تري نزدي
ــا	 ــند	ب ــی	نويس ــه	م ــام	نام ــه	ام ــتی	ب ــت	اهلل	بهش ــه	ای	و	آي خامن
حالــت	اعتــراض	کــه	اگــر	طرفــدار	بنــی	صــدری	بگــو	تــا	مــا	کنــار	
بکشــیم.	يعنــی	آن	قــدر	امــام	نظــر	شــخصی	خــود	را	کتمــان	مــی	

کنــد	کــه	همچیــن	تلقــی	ای	پیــدا	مــی	شــود.
ــردم	 ــس	م ــدم	در	پاري ــی	دي ــت	وقت ــی	گف ــام	م ــزود:	ام وی	اف
ــی	 ــدم	اراده	اله ــد	فهمی ــی	خواهن ــز	را	م ــک	چی ــدا	ي ــک	ص ي
ــه	نتیجــه	 ــور	ب ــا	مأم ــت	م ــی	گف ــه	م ــن	ک ــا	اي در	کار	اســت.	ي
نیســتیم	بلکــه	مأمــور	بــه	تکلیــف	هســتیم	يــک	شــاهکار	اســت	
ــان	 ــام	عرف ــی	ام ــد.	از	طرف ــده	نش ــوب	فهمی ــفانه	خ ــا	متأس ام
ــی	اســت.	از	 ــه	مهم ــن	نکت ــی	دانســت	و	اي ــم	م ــر	از	عل را	باالت
ديگــر	خصوصیــات	عرفانــی	امــام	ايــن	بــود	کــه	بــه	راحتــی	بــه	

ــرد. ــی	ک ــراف	م ــود	اعت ــتباهات	خ اش
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ــای  ــران روزه ــنفکری در اي ــور روش ــیر تط ــله جلســات س سلس
ــگاه  ــت باش ــه هم ــناس و ب ــهريار زرش ــۀ ش ــا ارائ ــنبه ب يکش
هنرپژوهــان جــوان در ســرای شــهیدی آوينــی پژوهشــگاه 
فرهنــگ و هنــر اســالمی حوزۀ هنــری برگــزار می شــود. گزارش 

پیش رو مشــروح جلســۀ اول اين جلســات می باشد:
ــنفکر و  ــۀ روش ــون کلم ــناس پیرام ــدا زرش ــله ابت ــن جلس در اي
ريشــه يابی آن صحبــت نمــود؛ روشــنفکر، در اصطــالح عامــی، 
به عنوان مفهومی مثبت شــناخته می شود، اما در معنای تخصصی 

ــد. ــور نمی باش ــا اينط ــه، لزوم کلم
ايــن کلمــه، در واژۀ inlightment  بــه معنــای روشــنی 
و روشــنگری ريشــه دارد. معــادل آن در زبــان روســی ، واژه 
ــه  ــن intelligence ، ب ــه از واژه التی ــت ک ــل اس انتلکتوئ

ــده اســت. ــه ش ــرد روشــن گرفت ــای خ معن
ــه  ــه و در ادام ــوم پرداخت ــن مفه ــۀ تاريخــی اي ــه ريش ســپس ب
ــم،  ــوان حکی ــت عن ــرادی تح ــم ، اف ــه: از قدي ــد ک ــادآور ش ي
فیلســوف، شــاعر ، پیامبــر و... وجــود داشــته انــد، امــا روشــنفکر، 
ــرده و  ــور ک ــدرن ظه ــرب م ــه در غ ــود ک ــد ب ــده ای جدي پدي

مختصــات خــود را داشــت.
ــۀ ترجمــۀ آرا  ــه نوعــی وظیف از منظــر زرشــناس روشــنفکران ب
فالســفه را برای مردم عامی دارند، آن هــا نظريه پردازند ، اما عمق 
نظری و ژرف انديشــی و گوشه نشینی فالســفه را ندارند و همانند 
فالســفه بــه مســائل عمیــق و انتزاعــی نمی پردازند، بلکــه وظیفۀ 
اســتخراج و پرداخــت ايدئولوژی هــا از فلســفه های مــادر را دارند. 
ــد.  ــن حوادث ان ــه و در مت ــا مســائل روز پیش رفت ــنفکران  ب روش
ــه  ــازی اند. ب ــردم و سیســتم س ــازمان دادن م ــال س ــدام در ح م
جــای کتــب قطــور، در بســتری متفــاوت، يعنــی بــا مقــاالت در 
ــام رمــان،  ــه ن ــا ژانــری جديــد در ادبیــات ب ــا ب روزنامــه هــا و ي
ــگار  ــه می دهنــد . آنهــا در مقــام روزنامــه ن انديشــۀ خــود را ارائ
، رمان نويــس ، ايدئولــوگ، رهبــران سیاســی و اســاتید دانشــگاه 

ظاهــر می شــوند.
ــور و  ــه ظه ــت ک ــده ايس ــنفکری پدي ــان روش ــر ايش ــه نظ ب
ــی دورۀ  ــرن 18، يعن ــدرن و در ق ــرب م ــن آن ريشــه در غ تکوي

روشــنگری دارد.
ــش  ــا پیداي ــراه ب ــه در آن، هم ــت ک ــدرن، دوره ايس ــرب م غ
ــه  ــر ، انديش ــوق بش ــل حق ــی مث ــوژی مفاهیم ــادی ايدئول زي
ــز از انســان، در  ــازه ای نی ترقــی ، تکنیــک مــدرن ، تفســیری ت

ــود. ــه می ش ــه ارائ ــب مدرنیت قال
ــد و ذائقــۀ فرهنگــی هنــری  ــا جهانبینــی جدي ــد ب انســانی جدي
ــا ظهــور ســرمايه داری  ــان ب ــدار می شــود و همزم ــاوت پدي متف
ــازه ای  ــه مناســبات اقتصــادی- سیاســی شــکل ت ، رويکــرد او ب

ــد. می ياب
ــه و  ــروت پراداخت ــه موضــوع اقتصــاد و ث ــناس ب ــه زرش در ادام
ــرون وســطی، شــکل  ــرن 18 و در ق ــا پیــش از ق ــان کــرد: ت بی
ــته  ــم و وابس ــورت فئودالیس ــه ص ــی ب ــه اروپاي ــادی جامع اقتص
ــود  ــته و خ ــا بس ــل اقتصاده ــن دلی ــه همی ــوده. ب ــن ب ــه زمی ب
ــرار داشــته  ــده ی اقتصــاد در روســتاها ق ــب تپن ــوده و قل ــا ب کف
ــن  ــدرت شــامل پادشــاه ، کلیســا و اشــراف زمی . ســه محــور ق
ــتند. در  ــده داش ــه را برعه ــم اداره ی جامع ــوازات ه ــه م دار ، ب
ــک  ــدی کوچ ــای تولی ــری کارگاه ه ــکل گی ــا ش ــانس ب رنس
ــور  ــدرن و ظه ــزی تجــارت م ــه ري ــا و پاي ــام مانوفاکتوره ــه ن ب
ــده و  ــد آم ــم شــهرها پدي ــم ک ــرمايه ، ک ــام س ــه ن ــده ای ب پدي
ــا  اقتصــاد فئودالیتــه بــه اقتصــاد بــورژوآزی بــدل مــی گــردد. ب
رويکــرد تــازه بــه تجــارت و ظهــور ســرمايه، مناســبات معــاش 

ــد. ــر مــی کن ــز تغیی نی
ايشــان در ادامــه بــه تفــاوت ماهــوی ســرمايه و ثــروت پرداختــه 
و گفــت: ثــروت همیشــه بــوده ، ثابــت اســت ، يــک جــا جمــع 
ــه ی  ــک رابط ــرمايه ي ــد. س ــی کن ــدا نم ــان پی ــده و جري ش

اقتصــادی و پديــده ای مــدرن اســت . ارزش ســرمايه در حرکــت 
ــت و دم  ــردش اس ــا در گ ــرمايه دائم ــت .س ــازی اس ــود س و س
ــزار  ــاز. اب ــه نی ــوده و محــرک آن فقــط ســود اســت، ن ــزون ب اف
ــه  ــرای ب ــاز کاذب ب ــاد نی ــت ، ايج ــاد حرک ــرای ايج ــی ب اصل
فــروش رفتــن کاالهاســت.  در ايــن سیســتم، هــدف تولیــد کاال 
، ارزش مصرفــی آن نیســت، در واقــع کاال بــرای رفــع نیــاز تولید 
نمــی شــود، بلکه بــرای فــروش کاال ، نیــاز تولیــد می شــود. تنها 
هدف و ارزش در اين سیســتم ، ســود می باشــد و ابزار و تکنیک ، 

همــه در خدمــت ايــن هــدف بــه کار گرفتــه می شــوند.
زرشــناس در مــورد ارتبــاط تجــارت و مدرنیتــه افــزود: 
ــا هــدف  ــای و ب ــا پ ــای ي ــدرن پ تجــارت پیــش از دوره ی م
ــوزه هــای اخالقــی  ــا يــک ســری آم ــوده ب ارزش مصرفــی ب
ــل ، هســته ی  ــن دلی ــه همی ــود. ب کلیســايی محــدود شــده ب
ــک  ــه ي ــاز ب ــا ، نی ــور در ايتالی ــرمايه داران نوظه ــی س اصل
فرآينــد طوالنی برای محدود کردن اختیارات کلیســا و اشــراف 
ــری  ــالب فک ــک انق ــاد ي ــوی ايج ــه س ــن ب ــتند. بنابراي داش
رفتــه و و به گســترش نظريه هــای جديدی که تفســیری جديد 
از انســان ارائــه می دهد گام برداشــتند. تفســیری که انســان را 
بــه عنــوان يــک ســوژه ی نفســانی معرفــی مــی کنــد کــه بــه 
ذاتــه ، همــه ی دنیــا ابــژه ی اوســت. همیــن نــگاه اســت کــه 
ــر  ــد و حص ــی ح ــدازی ب ــگ ان ــازه ی چن ــه او اج ــا ب ــد ه بع
ــی انســان  ــد. صــورت مثال ــی ده ــتعمار را م ــت و اس در طبیع
جديــد ، انســانی اســت کــه ســودای لــذت جويــی دارد و ســود 
ــعار و  ــور و اش ــار منث ــود را در آث ــانس او خ ــگاری. در رنس ان
ــان  ــی ، نش ــازی و نقاش ــمه س ــه مجس ــری از جمل ــار هن آث
ــدی شــعر  ــار در ســتايش آزمن ــرای نخســتین ب مــی دهــد ، ب
ســروده مــی شــود و ناهنجــاری هــای اخالقــی به عنــوان طبع 

بشــر تئوريــزه مــی گردد.
ــانس ،  ــه در رنس ــن مبادل ــت يافت ــا اهمی ــناس ب ــر زرش از نظ
ابــزار مبادلــه کــه همــان پــول اســت ، نیــز اهمیــت مــی يابــد. 
ــه  ــا و ب ــد در اروپ ــه پخــش ان ــان ک ــن شــبکه ی يهودي همچنی
ــم.  ــه ه ــن ب ــی کن ــاد م ــی، اعتم ــای قوم ــتگی ه ــت وابس عل
ســرمايه دارهــا در جنــوا و قســطنطنیه و ... ســکه ســنگین 
بــوده بــرای ســفرهای راه دور، کاغــذ هــای اعتبــاری میــاد کــه 

ــد. ــه ی ظهــور اســکناس ان مقدم
او افــزود: آنچــه در ابتــدا قصــد رقــم زدن آن را داشــتند ، ايجــاد 

يــک تمــدن جهانــی بــرای حرکــت گســترده ی ســرمايه بــود.  
ــه  ــه ب ــدا ن ــازی در ابت ــی س ــدن. جهان ــی ش ــزه ی جهان انگی
ــود .  ــراه ب ــلطه هم ــا س ــه ب ــی ، ک ــو جیه ــی و ت ــورت اقناع ص
شــروع شــکل گیــری تئــوری حقــوق بیــن الملــل و ديپلماســی 
ــزار  ــدرن میشــه اب ــی ديپلماســی م ــم وقت ــدرن. تعجــب نکنی م
ــی  ــن جهان ــت اي ــا در خدم ــده ت ــا آم ــه دنی ــون ب ــلطه ، چ س
ــد ايــن  ســازی باشــد. بنابرايــن آنچــه در ادامــه ی منطقــی رون
ــا  ــاف ي ــر اکتش ــه عص ــد ، ورود ب ــی ده ــازی رخ م ــان س جه

عصــر اســتعمار اســت.
ــی  ــه ی نظام ــر غلب ــه ب ــن و تکی ــت آهنی ــا مش ــلطه ب ــن س اي
اســت. بــرای نخســتین بــار از اســلحه باروتــی اســتفاده میشــه. 
ــای  ــتی ه ــد. کش ــی کن ــدا م ــژه ای پی ــت وي ــوردی اهمی دريان

ــا ــا و قطــب نم ــوس پیم اقیان
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــی و نظام ــزار تخريب ــت اب ــک در خدم تکنی

ــاند. ــی رس ــری نظام ــه برت ــا را ب آنه
از نظــر زرشــناس غــرب مــدرن، در رنســانس متولــد شــده و در 
ــوه  ــۀ وج ــه هم ــی ک ــوغ می رســد. جاي ــه بل دورۀ روشــنگری، ب
نظــری و برخــی وجــوه عملــی مدرنیتــه، تکمیــل می گــردد. بــه 
همیــن دلیــل انديشــمندان غربــی بــه ايــن دوره بســیار افتخــار 
کــرده و همگــی خــود را فرزنــدان عصــر روشــنگری می نامنــد.

ــان  ــت او بی ــوت اس ــر طاغ ــانس مظه ــه رنس ــان ب ــگاه ايش ن
ــا معیارهــای قرآنــی،  مــی دارد کــه: رنســانس دوره ايســت کــه ب
ــۀ  ــه انديش ــرا ک ــت، چ ــوت اس ــات و طاغ ــارز ظلم ــداق ب مص
اصلــی ايــن دوران، ارائــه تفســیری از جهــان، خالــی از هــر نــوع 

انديشــه دينــی اســت.
ــد،  ــنفکر می نامیدن ــود را روش ــت خ ــن جه ــدگان آن، از اي نماين
چــرا کــه درمخالفــت بــا انديشــۀ دينــی و در پــی ازمیــان بــردن 
آن بودنــد. بــه همیــن ســبب آن را  انديشــه ای جاهالنــه و مولــد 

تاريک انديشی می نامیدند.
وی در ادامــۀ بحــث و جمع بنــدی بیــان داشــت کــه روشــنفکر، 
ــوم  ــس مفه ــده، پ ــد ش ــن متول ــا دي ــاد ب ــد در تض ــدو تول در ب
روشــنفکر دينــی، مفهومــی پارادوکســیکال و نــا صحیــح 

ــد. می باش
ــا  ــنفکری، ب ــورها،ظهور روش ــر کش ــد اکث ــز، همانن ــران نی در اي
ورود نماينــدگان غــرب بــه کشــورمان همــراه بــوده و بــه هیــچ 

وجــه نتیجــۀ ســیر تطــور تاريخــی خــود نبــوده اســت.

شهریار زرشناس:

روشنفکری در تضاد با دین متولد شد/ تطور روشنفکری در ایران
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ــزارش گــــ

ــی	 ــت	علم ــی	در	نشس ــف	لکزاي ــلمین	نج ــالم	والمس حجت	االس
فلســفه	سیاســی	صدرالمتألهیــن	در	مجمــع	عالی	حکمت	اســالمی	
ــه	تفــاوت	هــای	شــیوه	هــای	فهــم	آرای	مــال	صــدرا	 ــا	اشــاره	ب ب
گفــت:	در	ايــن	رابطــه	ابتــدا	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	توجــه	کــرد	کــه	
دغدغــه	مالصــدرا	چــه	بــوده	اســت،	ســوال	ديگــر،	آيــا	مالصــدرا	

بــرای	معرفــت	سیاســی	ارزشــی	قائــل	اســت	يــا	خیــر.
	وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	نظــرات	مالصــدرا	در	کتــاب	
المظاهرااللهیــه	تصريــح	کــرد:	ايــن	کتــاب	از	آخريــن	آثــار	
ــاب	دغدغــه	ای	را	مطــرح	مــی	 ــن	کت مالصــدرا	اســت	و	وی	در	اي
ــم	اســت. ــرآن	کري ــای	الهــی	در	ق ــه	انبی ــان	دغدغ ــه	هم ــد	ک کن
ــان	کــرد:	وی	6	مقصــد	 حجت	االســالم	والمســلمین	لکزايــی	بی
را	بیــان	می	کنــد	کــه		ســه	مقصــد	حکــم	ســتون	و	ســه	ســتون،	
ــراط	 ــق،	ص ــامل	ح ــتونی	ش ــد	س ــات	دارد؛	مقاص ــم	ملحق حک
مســتقیم	و	معرفــت	معــاد	اســت.	همچنیــن	در	خصــوص	مقاصــد	
الحقــه	نیــز	بیــان	می	کنــد،	ايــن	عناصــر	شــامل	گــروه	دعــوت	
ــت	 ــم	کیفی ــن	و	تعلی ــا	جاهلی ــارزه	ب ــوس،	مب ــردم	و	نف ــده	م کنن
ــش	 ــت؛	بخ ــالق	اس ــب	اخ ــرت	و	تهذي ــوی	آخ ــه	س ــت	ب رحل
ــه	تدبیــر	امــور،	در	زمانــی	اســت	کــه	در	نظــام	 ســوم،	مربــوط	ب

ــم. سیاســی	حضــور	داري
رئیــس	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنگ	اســالمی	بیــان	کــرد:	مالصدرا	
علــم	سیاســی	را	در	بخــش	لواحــق	قــرار	می	دهــد	و	نــه	در	بخــش	
اصــول؛	دلیــل	آن	اســت	کــه	قــدرت	و	سیاســت	از	نظــر	مالصــدرا	و	
حکمــای	مــا،	ابــزاری	اســت،	زمینــه	انجــام	اعمــال	خیــر	را	بــرای	
مــردم	فراهــم	می	کنــد؛	انديشــه	سیاســی	در	ايــن	انديشــه	زمینــه	

خــروج	از	نقايــص	را	فراهــم	می	کنــد.
ــم	در	 ــت	می	کنی ــود	را	ثاب ــت	وج ــفه	اصال ــر	در	فلس ــت:	اگ وی	گف
اينجــا	بايــد	ارتقــا	وجــود	را	از	جملــه	قــدرت،	سیاســت،	فرمانروايــان	
و… را معنــی کنیــم؛ ايــن افــراد موظــف بــه زمینــه ســازی خــروج 
از	نفــس	بــه	ســمت	کمــال	باشــند	کــه	ايــن	مســاله	بــدون	معرفت	
صــراط	مســتقیم	و	اصــول	اصلــی	از	جملــه	معــاد	و	صــراط	ممکــن	

نیســت.

رئیــس	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	افــزود:	مالصــدرا	
ــه	 در	الشــواهدالربوبیه	در	بخــش	مشــهد	پنجــم	ايــن	بحــث	را	ب
ــی	 ــزل	از	منازل ــک	من ــا	ي ــد،	دنی ــان	می	کن ــری	بی ــکل	ريزت ش
ــا	 ــم؛	سیاســت	دنی ــه	ســوی	خــدا	داري ــرای	ســیر	ب اســت	کــه	ب
ــدارد	 ــر	ن ــی	اســت	اول	و	آخ ــا	کتاب ــه	دنی ــد	ک ــان	می	کن ــرا	بی گ
ــن	 ــده	همی ــال	و	آين ــرای	ح ــزی	ب ــه	ري ــت،	برنام ــه	دول و	وظیف
ــم	 ــر	وارد	عال ــن	خاط ــه	همی ــت؛	ب ــی	اس ــی	و	عین ــای	فعل دنی

ــود. ــق	نمی	ش ــس	و	ح نف
ــد،	 ــی	کنن ــان	م ــی	بی ــرد:	برخ ــان	ک ــی	بی ــالم	لکزاي حجت	االس
ــف	فلســفه	سیاســی	 ــش	سیاســی	شــهروندان	از	وظاي ــای	دان ارتق
اســت	بــه	ايــن	شــرط	اســت	کــه	قابلیــت	ارتقــا	در	نظريــه	سیاســی	
و	فرهنــگ	سیاســی	وجــود	دارد؛	وقتــی	موجــود	و	دنیــا	را	در	همیــن	
حــوزه	مادی	تقســیم	بنــدی	کنیــم،	اصولی	مثــل	خويشــتن	خواهی	

ــد. ــت	می	ياب اصال
ــر	 ــرد:	اگ ــان	ک ــگ	اســالمی	بی ــوم	و	فرهن ــس	پژوهشــگاه	عل رئی
در	فلســفه	ايــن	نکتــه	را	تقريــر	کرديــم	کــه	معرفــه	اهلل	و	معرفــت	
ــا	 ــود	را	ارتق ــس	خ ــد	نف ــت،	باي ــاد	چیس ــتقیم	و	مع ــراط	المس ص
ــا	ســاحت	مــادی	اتفــاق	نمی	افتــد؛	مالصــدرا	 دهیــم؛	لقــا	الهــی	ب
ــی	 ــی	اهلل	اســت،	يعن ــا	ال ــازل	لق ــی	از	من ــا	منزل ــد	دنی ــان	می	کن بی
در	رفتــار	سیاســی	بايــد	بــه	ايــن	نکتــه	توجــه	کنیــم،	آيــا	در	ايــن	

ــد. ــود	رخ	می	ده ــا	وج ــی	ارتق ــم	سیاس تصمی
ــث	 ــه	بح ــه	ب ــدرا	در	ادام ــت:	مالص ــی	گف ــالم	لکزاي حجت	االس
ــر	اعــال	 ــا	خی ــا	ب ــه	م ــد،	فاصل ــوان	می	کن ــاره	و	عن ــال	اش ــر	اع خی
موجوديــت	مــا	را	مشــخص	مــی	کنــد؛	فلســفه	هســتی	را	بــرای	مــا	
تعريــف	و	تبییــن	می	کنــد؛	کســی	کــه	هســتی	را	مــادی	می	پنــدارد	
ــی	 ــدارد؛	اگــر	کســی	وجــود	را	متعال ــادی	می	پن همــه	عناصــر	را	م
فــرض	کــرد،	فلســفه	سیاســی	وی	نیــز	متعالــی	خواهــد	بــود	و	در	
ادامــه	پرســش	هــای	زمیــن	مانــده	کــه	ديگــران	بــرای	وی	تعريف	

نکــرده	انــد	پاســخ	می	دهــد.
ــد	 ــان	می	کن ــی	اســت؛	وی	بی ــه	مالصــدرا،	تعال ــزود:	دغدغ وی	اف
ــان،	 ــی	انس ــال	تعال ــه	دنب ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــال	حکمت ــه	دنب ــه	ب ک

جامعــه	انســانی	و	خانــواده	و	دولــت	و	تمــدن	قــرار	گیــرد؛	مالصــدرا	
اســفار	اربعــه	را	بــه	دلیــل	همیــن	دغدغــه	متعالــی	بیــان	می	کنــد؛	
تــا	زمانــی	افــراد	مهــذب	نشــده	باشــند،	نمی	تواننــد	دســت	خلــق	را	

گرفتــه	و	بــه	مقصــد	برســانند.
حجت	االســالم	لکزايــی	بیــان	کــرد:	ويژگــی	نبــی	ايــن	اســت	کــه	
در	تــردد	بیــن	عالــم	معقــول	و	منقوص	اســت؛	نبــی	از	عالــم	حقیقی	
بــرای	انســان	خبــر	مــی	آورد	و	بــه	همیــن	دلیــل	اســت،	مالصــدرا	
ــر	 ــد؛	اگ ــرح	می	کن ــرد	و	کالن	مط ــطح	خ ــی	را	در	س ــه	تعال دغدغ
ــی	 ــدن،	متعال ــن	تم ــد	اي ــم،	باي ــی	کنی ــذاری	م ــه	گ ــی	را	پاي تمدن
باشــد	و	نــه	متدانــی؛	تمــدن	اســالمی	اليــه	عقبــی	و	معنويــت	را	در	

کنــار	اليــه	مــادی	نــگاه	می	کنــد.
رئیــس	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنگ	اســالمی	بیــان	کــرد:	مالصدرا	
عمــر	موثــر	خــود	را	در	دوره	شــاه	عبــاس	کبیــر	گذرانــد	و	ايــران	در	
ــی	مبــدل	شــد؛	مالصــدرا	نیــز	 ــه	يــک	قــدرت	جهان ايــن	دوران	ب
وظیفــه	خــود	دانســت	که	مبانــی	تعالــی	را	ترســیم	کــرده	و	ســامانه	
دانشــی	را	ارايــه	دهــد	کــه	تعالــی	را	بــرای	مــا	بــه	ارمغــان	بیــاورد	و	

بــه	همیــن	دلیــل	اســت	کــه	بــه	درد	امــروز	مــا	می	خــورد.
وی	گفــت:	اگــر	بیــان	مــی	کنیم	کــه	بــه	دنبال	پیشــرفت	اســالمی	
ــم	 ــتفاده	کنی ــم	اس ــی	توانی ــت	م ــن	حکم ــتیم	از	همی ــی	هس ايران
زيــرا	ايــن	تعالــی،	همــان	عنصــر	پیشــرفت	اســت؛	مالصــدرا	بیــان	
می	کنــد،	در	کنــار	حکمــت	دانشــهای	ديگــر	بايــد	وظايــف	خــود	را	
انجــام	دهنــد،	از	جملــه	آنهــا	می	تــوان	بــه	دانــش	فقــه	و	سیاســت	و	

اقتصــاد و علــوم تجربــی و… اشــاره کــرد.
حجت	االســالم	لکزايــی	افــزود:	فلســفه	سیاســی	از	منظــر	مالصدرا	
ــه	 ــد	زمین ــی	می	توان ــام	سیاس ــدام	نظ ــت،	ک ــی	اس ــن	معن ــه	اي ب
ــگاه	 ــوع	ن ــن	ن ــازد؛	اي ــم	س ــی	اهلل	فراه ــه	ســمت	ال ــا	را	ب ــرب	م ق
بــرای	رســیدن		بــه	دانــش	سیاســی،	مطلــوب	اســت؛	بیــن	فلســفه	
ــی،	 ــفه	متعال ــرا	فلس ــود	دارد،	زي ــتقیم	وج ــبت	مس ــت،	نس و	سیاس
ــا	فلســفه	غربــی	و	 ســازنده	سیاســت	متعالــی	اســت؛	نمی	توانیــم	ب
غیــر	متعالــی،	سیاســت	متعالــی	داشــته	باشــیم.	بــر	همیــن	اســاس	
بايــد	بــر	اســاس	حکمــت	متعالیــه،	بــه	سیاســت	متعالــی	رســید.

حجت االسالم نجف لکزایی:

دغدغه مالصدرا، تعالی است/مالصدرا درباره معرفت سیاسی چه می گوید؟
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ــزارش گــــ

احمــد صــدری اســتاد دانشــگاه لیــک فارســت آمريــکا در قالــب 
ــی  ــن دين ــراژدی در آيی ــش ت ــی از نق ــده ويدئوي ــس زن کنفران

عاشــورا ســخن گفــت.
ــون  ــک پیرام ــای تراژي ــه در آيین ه ــان اين ک ــا بی ــدری ب ص
بايدهــا و نبايدهــا ســخن گفتــه می شــود، اظهــار کــرد: معمــوال 
بــر اين که چــه کارهايی نبايد انجام داد تأکید شــده اســت؛ اما اين 

ــد. ــی نگفته ان ــد انجــام داد، حرف ــی را باي ــه کارهاي ــه چ ک
ــا اشــاره بــه اهمیــت تاريخــی و جنبــه  ايــن پژوهشــگر دينــی ب
تراژيــک عاشــورا گفــت: واقعیــت تراژيکــی ديــن در ايــران يــک 
ــل  ــم از آن غاف ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــوی اس ــیار ق ــت بس واقعی

باشــیم، خودمــان را گــول زده ايــم.
ــه  ــادی، دو وج ــزن و ش ــه ح ــه جنب ــان اين ک ــا بی ــدری ب ص
ــع  ــا در جوام ــزود: م ــد، اف ــمار می رون ــه ش ــم ب ــا و مراس آيین ه
انســانی می بینیــم کــه دو نــوع احســاس بــرای جنبه هــای 
مراســمی و تجســمی وجــود دارنــد و ايــن دو احســاس، شــادی 

ــتند. ــزن هس و ح
ــا اشــاره بــه کمبــود احســاس شــادی در جامعــه ايرانــی و  وی ب
در بیــن جوانــان افــزود: در ايــن روزهــای جامعــه ايرانــی بســیار 
ــر همیــن  ــان و جامعــه مــا شــاد نیســتند. ب شــنیده ايم کــه جوان
اســاس می گويیــم بايــد در میــان جوانــان شــادی را رواج دهیــم 
ــدارم ايــن گفتــه را  کــه حــرف بســیار درســتی اســت و قصــد ن

نقــد کنــم.
ــیار  ــاد بس ــه ش ــک جامع ــتن ي ــادی و داش ــرد: ش ــد ک وی تاکی
 human ــد ــی نمی توان ــه تنهاي ــادی ب ــا ش ــت ام ــوب اس خ
condition يــا همــان شــرايط انســانی را در ايــن دنیــا کامال 

اشباع  کند.
ــل، شــامل تمامــی جنبه هــا،  ــزود: يــک زندگــی کام وی اف
ــی  ــای زندگ ــادی اســت و جنبه ه ــم ش ــزن و ه ــامل ح ــم ش ه
ــز هــم  ــی شــامل بخش هــای حزن انگی ــن بوداي ــه نقــل از آيی ب

هســت.
ــج در زيســت بشــری  ــه نقــش حــزن و رن ــا اشــاره ب صــدری ب
ــج در زندگــی،  ــزود: در طــول زندگــی بشــر می بینیــم کــه رن اف

يــک واقعیــت عمیــق و غیــر قابــل انــکار اســت.
ايــن پژوهشــگر دينــی همچنیــن بــه نقــش آيین هــای 
ــن،  ــن آيی ــت: اي ــرد و گف ــاره ک ــورا اش ــن عاش ــک در آيی تراژي

اگرچــه از هر دو ســو يعنــی ســکوالرها و روشــنفکران دينی مورد 
نقــد بــوده، امــا نــه تنهــا حیــات اجتماعــی اش را ادامــه می دهــد، 
بلکــه در حــال دگرگونــی اســت. همیــن کــه شــمايل قهرمانــان 
کربال دوبــاره با معیارهای زيبايی شناســی، اندکی جديدتر کشــیده 
می شــود، نشــانه اضمحــالل يــا انحطاط دين نیســت بلکه نشــانه 

دين واقعی و موجود اســت.
وی ادامــه داد: در همــه جوامــع بشــری جنبه هــای مناســکی کــه 
ــود دارد و در  ــود، وج ــه می ش ــخن گفت ــن مبحــث از آن س در اي
اديــان ابراهیمــی کــه يکــی از جلوه هــای اخیــر تمــدن انســانی 

بــه شــمار مــی رود نیــز ايــن مناســک وجــود دارد.
ــان نوانديشــی دينــی کــه خــود  ــان اين کــه جري ــا بی صــدری ب
را متعلــق بــه آن می دانــم در جريــان بــه محــاق رفتــن 
ــه  ــت: در هم ــت، گف ــوده اس ــر نب ــز بی تقصی ــزن انگی ــه ح جنب
آيین هــا می بینیــم کــه ايــن 2 احســاس يعنــی حــزن و شــادی 
ــدا  ــه  مناســکی پی ــن اســاطیر، جنب ــه و اي ــه اســاطیری يافت جنب

کرده انــد.
ــه   ــه جنب ــدرن ک ــای م ــه در دنی ــان اين ک ــا بی ــه ب وی در ادام
حــزن و جنبــه  غــم و تــراژدی بــه محــاق رفتــه اســت و علــل آن 
نیــز جالــب توجــه اســت، افــزود: بــه طــور کلــی 3 جريانــی کــه 
در اروپــا رخ داده بــه ايــن موضــوع ارتبــاط دارد کــه در ادامــه بــه 

بیــان ايــن 3 جريــان می پــردازم.
ــتانتیزم  ــت: پروتس ــرد و گف ــام ب ــان ن ــن 3 جري ــدری از اي ص
اروپــا نخســتین علــت و چیــزی اســت کــه بــه عنــوان دريافــت 
جهانــی از آن يــاد می شــود. ايــن رونــد، ابــراز احساســات را بــه 
ــن  ــی از بی ــه آن احســاس مذهب ــا اگرچ ــرده  اســت ام محــاق ب
ــا  ــات، تقريب ــاس دوری از احساس ــن احس ــا اي ــت، ام ــه اس رفت
در جوامــع نهادينــه شــده و کاتولیســیزم نیــز تحــت تأثیــر 
ــناخته  ــت دوم ش ــوان عل ــه عن ــه و ب ــرار گرفت ــتانیزم ق پروتس

ــود. می ش
ــرن  ــان ق ــه جامعه شناس ــز ک ــوم نی ــان س ــه داد: جري وی ادام
بیســتم آن را ارائــه داده انــد و يــک جامعه شــناس هلنــدی 
ــی آن  ــه ط ــت ک ــی اس ــت، جريان ــه اس ــخن گفت ــاره آن س درب
احساســات بــروز داده نشــود. بــه نظرمــن ايــن 3 اتفــاق موجــب 
شــده اســت کــه ايــن ســطح از غفلــت از احساســات در جامعــه 

ــدرن رخ دهد. م

ــک  ــه  تراژي ــی از جنب ــدرن در غفلت ــه م ــت: جامع ــدری گف ص
زندگــی قــرار گرفتــه اســت کــه قبــل از دنیــای مــدرن اروپايــی 
جنبــه ای فرهنگــی و جهــان شــمول داشــت. آن چــه کــه فقــط 
ــتره   ــطح و گس ــن س ــم در اي ــان، آن  ه ــیع در جه ــاره تش درب
وســیع می بینیــم، قبــال در تمامــی فرهنگ ها وجود داشــته اســت 
کــه اکنــون از میــان رفتــه و از ايــن جهت، تشــیع در اســالم جنبه  

بی همتايــی را داراســت.
ــن  ــت: آيی ــرد و گف ــاره ک ــورا اش ــن عاش ــای آيی ــه جنبه ه وی ب
تراژيــک عاشــورا جنبــه ای انســانی و عرفانــی دارد و ايــن جنبــه 

را هــزاران ســال در خــود حفــظ کــرده اســت. 
صــدری، در ســخنان خــود بــه بررســی حــوزه جغرافیايــی 
بین النهريــن، يونــان و همچنیــن حیطــه فرهنگــی ايــران 
پرداخــت و گفــت: فرهنــگ عــزاداری در ايــران يــک فرهنــگ 
ــات،  ــه ادبی ــر از جمل ــترده ای از هن ــاد گس ــت و در ابع ــده اس زن
ــی  ــارز و عین ــود ب ــای نمايشــی نم ــمی و هنره ــای تجس هنره

خــود را پیــدا کــرده اســت.
ــزاداری در  ــم ع ــاری مراس ــده و ج ــش زن ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــت: در  ــیع گف ــام، تش ــور ع ــه ط ــران و ب ــی اي ــات اجتماع حی
برگــزاری مراســم و مناســک مذهبــی، مــردم بــا حضــور اثرگــذار 
ــده  ــواره زن ــوع را هم ــن موض ــم، اي ــن مراس ــارکت در اي و مش
ــه  ــد و تعزي ــی می کنن ــی آن را زندگ ــه نوع ــد و ب ــگاه می دارن ن
ــداد در  ــن روي ــی حضــور اي ــای عین ــوان يکــی از نموده ــه عن ب
زندگــی مردمــی، ســاختاری از جنــس مشــارکت و تعامــل دارد.
صــدری، تعزيــه را يکــی از جلوه هــای بــارز و نمايــان مشــارکت 
مردمــی ايــران در آيیــن عــزاداری عاشــورا دانســت و گفــت: در 
قــرون گذشــته در بســیاری از جوامــع مســیحی مفهــوم تعزيــه به 
ــارزه  ــن ب ــی مهم تري اشــکال گوناگــون وجــود داشــته اســت ول
تعزيــه در ايــران ايــن اســت کــه صرفــا حالتــی نمايشــی نــدارد و 
در واقــع بــا مشــارکت و اثرگــذاری مــردم و بیننــدگان اســت کــه 

مفهــوم و معنــای خــود را می يابــد.
ــددی از  ــای متع ــه مثال ه ــاره ب ــا اش ــی، ب ــگر دين ــن پژوهش اي
ــون،  ــوام گوناگ ــا و اق ــی فرهنگ ه ــای ادبیات ــاطیر و الگوه اس
را  تــراژدی  فرهنــگ  سرمنشــأهای  فرهنگــی  ريشــه های 
ــای  ــک از المان ه ــش هري ــان نق ــا بی ــوردی و ب ــکل م ــه ش ب

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــی م ــگ عموم ــراژدی در فرهن ت
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ــزارش گــــ

ــران	در	 ــگاه	ته ــی	دانش ــتاد	جامعه	شناس ــاذری،	اس ــف	اب يوس
همايــش	»اکنــون،	مــا	و	شــريعتی«	کــه	در	تــاالر	ابــن	خلــدون	
ــه	 ــوم	اجتماعــی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد،	ب دانشــکده	عل

ــت. ــخنرانی	پرداخ س

اسطوره شریعتی
وی	ابتــدا	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	وقتــی	دربــاره	شــريعتی	صحبــت	
می	کنیــم	بــا	يــک	اســطوره	روبــرو	هســتیم،	گفــت:	موقعــی	که	
ــا	اســطوره	بــه	معنــای	 راجــع	بــه	شــريعتی	بحــث	می	کنیــم،	ب
بارتــی	کلمــه	طرفیــم	يعنــی	کســی	کــه	آنقــدر	دال	هــای	زيادی	
پیــدا	کــرده	کــه	هــر	کــس	يــک	دال	برايــش	ســاخته	و	بــر	ايــن	
اســاس	بــه	ســادگی	نمی	تــوان	از	يــک	شــريعتی	صحبــت	کــرد.	
امــا	آنچــه	مــن	دربــاره	آن	حــرف	می	زنــم،	چهــره	ای	از	شــريعتی	
ــی	 ــلمان	معرف ــک	مارکسیســت	مس ــوان	ي ــه	عن ــه	ب اســت	ک
شــده	و	تاکیــد	می	شــود	کــه	دوره	او	بــه	ســر	آمــده	اســت.	مــن	
ســعی	می	کنــم	کســانی	را	که	ايــن	چهــره	از	اســطوره	شــريعتی	
را	نقــد	می	کننــد،	معرفــی	کنــم.	البتــه	برخــی	نیــز	شــريعتی	را	
بــه	عنــوان	يکــی	از	مســئوالن	انقــالب	اســالمی	و	بــه	عنــوان	
ــد	 ــی	اســت،	نق ــت	کنون ــه	مســئول	وضعی يکــی	از	کســانی	ک
می	کننــد.	ايــن	نقدهــا	خودشــان	افســانه		و	اســطوره	ای	
ــالب	 ــريعتی،	دوران	انق ــد	دوره	ش ــر	می	کنن ــان	فک ــت.	ايش اس
»پرشــور«	و	»احساســاتی«	بــوده	و	مــا	االن	وارد	دوره	»خــرد«	و	

ــده	ايم. ــل«	ش ــم«	و	»عق »عل

نئولیبــرال هــا و ایرانشــهری هــا؛ دو طیــف از 
منتقــدان شــریعتی

وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	دو	طیف	از	منتقــدان	شــريعتی	گفت:	
يــک	دســته	از	ايشــان	بــازار	آزاديهــای	نئولیبــرال	فريدمنــی	يــا	
چنــان	کــه	مــن	آنهــا	را	تاچريهــای	اســالمی	مــی	نامم	هســتند،	
ــرد	 ــريات	گ ــر	از	نش ــی	ديگ ــه	و	برخ ــريه	مهرنام ــه	دور	نش ک
ــزه	ای	از	فريدمــن	و	هايــک	 ــه	شــکل	تقلیــدی	آمی ــد	و	ب آمده	ان
را	بیــان	مــی	کننــد	و	مدعــی	»معرفت	شناســی«	و	»علــم	روز«	
و	»عقــل«	هســتند	و	فکــر	مــی	کننــد	کــه	از	دوران	بــی	خــردی	
ــا	 ــا	ي ــوروش	کبیريه ــروه	دوم	ک ــده	اند.	گ ــدا	ش ــات	ج و	احساس
ايرانشــهری	هــا	يــا	ســلطنت	طلب	هــا	هســتند	کــه	البتــه	میــان	
ايــن	دو	گــروه	مناســباتی	هســت.	اينهــا	هــم	معتقدنــد	شــريعتی	
ــه	از	 ــد	ک ــروه	معتقدن ــن	دو	گ ــق	دارد.	اي ــه	دوران	گذشــته	تعل ب
اقتصــاد	بــه	عنــوان	علــم	حــرف	مــی	زننــد	و	بــه	جای	سیاســت	
دنبــال	فلســفه	سیاســی	هســتند.	ايــن	دو	گــروه	بــه	عبارتــی	نــه	
ــه	 ــه	فیلســوف	صــرف	هســتند	بلکــه	ب اقتصــاددان	صــرف	و	ن

نوعــی	بــه	دنبــال	يــک	نــوع	مذهــب	هســتند.

سرمایه داری یک دین است
ايــن	اســتاد	جامعه	شناســی	دانشــگاه	تهــران	در	ادامــه	بــا	
اشــاره	بــه	ســوزان	باتمــورث،	فیلســوف	آمريکايــی	و	از	بنیامیــن	
ــد	 ــريعتی	را	باي ــه	آرای	ش ــت	ک ــد	اس ــزود:	او	معتق ــان	اف شناس
خوانــد	و	ســنجید	زيــرا	بايــد	فهمیــد	که	آيــا	نظريــه	انتقــادی	که	
در	درون	جريان	هــای	اســالمی	در	کســانی	چون	شــريعتی	رشــد	
ــادی	غــرب	کــه	ســنتی	پرســابقه	دارد،	 ــه	انتق ــه	نظري کــرده،	ب
ــه	 ــدم	ک ــل	باتمــورث	معتق ــن	هــم	مث ــی	دارد.	م نزديکــی	هاي
شــريعتی	را	بــا	توجــه	بــه	آثــار	بنیامیــن	بهتــر	مــی	تــوان	فهمید.	
بــه	همیــن	منظــور	بــه	مقالــه	کوتاهــی	از	والتــر	بنیامیــن	بــه	نام	
»ســرمايه	داری	در	مقــام	آيیــن	يــا	کالــت«	بايــد	اشــاره	کنــم.	در	

ايــن	مقالــه	بنیامیــن	چهــار	ويژگی	مهــم	را	بــرای	ســرمايه	داری	
بــر	مــی	شــمرد	کــه	معمــوال	ويژگیهــای	يــک	آيیــن	يــا	کالــت	
اســت؛	نخســت	اينکــه	ســرمايه	داری	در	مقــام	يــک	آيیــن	فاقــد	
تئولــوژی	و	دگــم	اســت	و	بــه	همیــن	ســبب	فايده	گرايــی	در	آن	
رنــگ	آيینــی	گرفتــه	اســت.	ايــن	فايده	گرايــی	آداب	خــودش	را	
دارد.	مــا	در	جريــان	زندگــی	روزمــره	کــه	متــن	زندگــی	روزمــره	
مــا	اســت،	آدابــی	را	بــر	اســاس	الگوهــای	ســرمايه	دارانه	زندگــی	
ــن	 ــت	اي ــان	ســختی	و	مداوم ــی	ج ــن	ويژگ ــم.	دومی ــی	کنی م
کیــش	فاقــد	رويــا	و	ترحــم	اســت.	در	کیــش	ســرمايه	داری	هیچ	
روز	تعطیلــی	وجــود	نــدارد	و	هیــچ	روزی	هــم	نیســت	که	جشــن	
نباشــد.	مــا	هــر	روز	ناچاريــم	کــه	بــا	ســرمايه	داری	بیعــت	کنیم.	
در	صورتــی	کــه	در	کتــاب	تــورات	و	ديگــر	کتاب	هــای	آســمانی	
آمــده	اســت	کــه	خداونــد	جهــان	را	در	6	روز	خلــق	کــرد	و	يــک	

روز	اســتراحت	کــرد.
وی	در	ادامــه	تصريــح	کــرد:	ايــن	کیــش	مــدام	معصیــت	خلــق	
ــان	 ــاب	انس ــت	کت ــر	اس ــور	بهت ــن	منظ ــرای	اي ــد.	ب می	کن
ــدام	 ــرمايه	داری	م ــت	س ــا	در	وضعی ــد.	م ــروض	را	بخوانی مق
حــس	گنــاه	داريــم.	همــه	دولت	هــا	و	مــردم	بدهکارنــد	و	
همــه	احســاس	معصیت	و	گنــاه	دارنــد.	ســرمايه	داری	نخســتین	
کیشــی	اســت	کــه	انســان	را	بــه	احســاس	گنــاه	ســوق	می	دهــد	
ــن	 ــرای	آن	می	شــمارد،	اي ــن	ب ــن	ويژگــی	کــه	بنیامی و	چهارمی
ــی	 ــد	و	زمان ــد	پنهــان	بمان اســت	کــه	خــدای	ســرمايه	داری	باي
ــرد.	 ــرد	کــه	معصیتــی	صــورت	بگی ــرار	می	گی مــورد	خطــاب	ق
بــا	ايــن	ديــد،	افــرادی	کــه	االن	مبلــغ	ســرمايه	داری	هســتند،	به	
عنــوان	يــک	ديــن،	منشــأ	خــرد	و	علــم	ســرمايه	داری	را	تبلیــغ	
ــک	نظــام	اقتصــادی	و	اجتماعــی	 ــا	ي ــا	ب ــع	م ــد.	در	واق می	کنن
طــرف	نیســتیم،	بلکــه	بــا	يــک	ديــن	طــرف	هســتیم	کــه	از	مــا	

ــم. ــکل	دهی ــان	را	ش ــه	زندگی	م ــد	چگون می	خواه

مبلغــان ســرمایه داری خــود را منشــأ عقــل و خــرد 
و علــم مــی داننــد

ابــاذری	اظهــار	داشــت:	وقتــی	از	ايــن	ديــد	بــه	مبلغــان	
ســرمايه	داری	در	ايــران	کــه	مــن	آنهــا	را	تاچريســت	های	
اســالمی	می	خوانــم،	می	نگريــم،	می	بینیــم	کــه	ايشــان	مدعــی	

هســتند	منشــأ	خرد	و	عقــل	و	علــم	هســتند.	در	چنیــن	وضعیتی	
مــا	بــا	يــک	نظــام	اقتصــادی	و	اجتماعــی	طــرف	نیســتیم،	بلکه	
بــا	يــک	کیــش	طــرف	هســتیم	کــه	مــی	خواهــد	زندگــی	مــا	
ــا	مــی	خواهــد	روش	هــا	و	زندگــی	هــای	 را	شــکل	بدهــد.	از	م
متفاوتــی	در	قالــب	ســلبريتی	هــا	داشــته	باشــیم.	ايــن	نکتــه	را	
شــريعتی	در	ســال	1352	بــه	خوبــی	درک	کــرده	بــود	و	نوشــته	
ــود	کــه	ســرمايه	داری	از	مــا	مــی	خواهــد	اخــالق	جديــدی	را	 ب
ــی	 ــدس	م ــالق	را	مق ــن	اخ ــم	و	اي ــش	بگیري ــی	در	پی در	زندگ
شــمارد.	او	در	ســال	1352	نســبت	بــه	فاشیســم	حساســیت	دارد	
و	بصیــرت	ژرفــی	دارد	و	ايــن	نکتــه	در	دنیــای	مــا	کــه	ترامــپ	
و	لوپــن	ســر	کار	آمده	انــد،	حائــز	اهمیــت	اســت.	مــا	فکــر	مــی	
ــه	 ــی	ک ــت،	در	حال ــته	اس ــخ	پیوس ــه	تاري ــم	ب ــم	فاشیس کردي

ــذار	داده	اســت. ــه	خطــر	فاشیســم	ان ــع	ب شــريعتی	آن	موق

ــا  ــریعتی ی ــت؛ ش ــس اس ــا نوی ــی انش ــه کس چ
ــژاد؟ ــی ن غن

ــا	 ــه	او	ب ــژاد	و	مقال ــی	ن ــی	غن ــد	موس ــه	نق ــه	ب ــاذری	در	ادام اب
ــالگی	 ــی	س ــپ«	در	س ــم	چ ــی	پوپولیس ــوان	»اصالح	طلب عن
ــژاد	در	 ــی	ن ــر	غن شــهادت	شــريعتی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	دکت
ــه	 ــد	ک ــی	خوان ــان	شــريعتی	را	کســانی	م آن	ســخنرانی	مدافع
ــای	 ــود،	حرف	ه ــانويس	ب ــک	انش ــه	ي ــه	او	ک ــک	ب ــا	تمس ب
ــر	 ــه	تغیی ــژاد	ب ــی	ن ــر	غن ــاره	دکت ــد.	اش ــی	زنن ــاتی	م احساس
ــن	 ــا	اي ــان	شــريعتی	ب ــد	مدافع ــی	گوي ــه	م اصــل	44	اســت	ک
ــد،	در	 ــد	کــه	دم	از	انســانیت	مــی	زنن ــد	بگوين ــد	مــی	خواهن نق
حالــی	کــه	اقتصــاد	بــه	اخــالق	ربطــی	نــدارد.	غنــی	نــژاد	مــی	
گويــد	ســاده	زيســتی	رهبــران	اجتماعــی	و	سیاســی	افســانه	ای	
ــا	گذشــته	 ــن	حرف	ه ــه	10	ســال	از	اي ــاال	ک ــش	نیســت.	ح بی
نتايــج	ايــن	نــگاه	معلــوم	شــد.	معلــوم	شــد	اخالقــی	که	ايشــان	
مــی	گويــد	و	اقتصــاد	بــی	اخالقــی	کــه	ايشــان	دنبالــش	بــود،	
چیســت؟	نتیجــه	ايــن	را	همــه	در	مناظــرات	انتخاباتــی	ديدنــد.	
بعــد	از	ده	ســال	نتیجــه	ايــن	ديدگاه	هــا	ديــده	شــد.	بعــد	از	جنگ	
ــار	اقتصــاد	حضــور	 ــن	بیم ــر	اي ــی	ب ــا	طبیب ــز	بازارآزاديه ــه	ج ب
نداشــته	اســت.	البتــه	بــه	قــول	يکــی	خــود	ايشــان	مــی	گفتنــد	
ايــن	اقتصــاد	بیمــار	اســت.	امــا	بــه	هــر	حــال	االن	بعــد	از	ســی	
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ــب	 ــاده	اســت	و	طبی ــار	افت ــن	بیم ســال	اي
ديگــری	بــر	ســر	آن	نیامــده	اســت.	ايشــان	
مدعــی	بودنــد	کــه	حــرف	شــان	علمــی	و	
ــه	ايــن	مســائل	 ــا	توجــه	ب عقلــی	اســت،	ب
و	عوارضــی	کــه	رخ	داده،	مــی	تــوان	
نشــان	داد	کــه	حــرف	چــه	کســی	ابطــال	
شــد،	حــرف	غنــی	نــژاد	يــا	حــرف	کســانی	
ــت	 ــه	عدال ــريعتی	ب ــت	از	ش ــه	تبعی ــه	ب ک

ــد. ــد	بودن اجتماعــی	معتق

ــچ  ــئولیت هی ــا مس ــرال ه نئولیب
ــد ــی گیرن ــده نم ــر عه ــز را ب چی
ــری	 ــن	تاچ ــک	اي ــت:	تاکتی ــاذری	گف اب
ــگ	 ــد	از	جن ــم،	بع ــالمی	را	گفت ــای	اس ه
هیــچ	طبیبــی	بــر	ســر	بیمــار	اقتصــاد	ايران	
حاضــر	نشــده	اســت	و	االن	هم	مســئولیت	
هیــچ	چیــز	را	بــه	عهــده	نمی	گیرنــد.	
ايشــان	هــر	کاری	کــه	مــی	توانســتند	

ــاال	 ــد.	ح ــه	کار	بردن ــد،	ب ــه	الزم	ديدن ــی	ک ــر	جراح ــد،	ه کردن
ــن	 ــه	م ــم	ک ــی	ه ــت.	وقت ــاده	اس ــار	روی	تخــت	افت ــن	بیم اي
ــاذرِی	نئومارکسیســت	 ــد	اب ــی	گوين ــم،	م ــی	کن ــد	م ــا	را	نق آنه
ــد.	در	 ــه	کرده	ان ــالمی	توطئ ــای	اس ــن	نوتاچريه ــد	اي می	گوي
حالــی	کــه	بــه	نظــر	مــن	توطئــه	ای	در	کار	نیســت.	ايــن	کارهــا	
ــه	 ــا	کارهــای	خودشــان	اســت.	ايشــان	ب ــه	نیســت،	اينه توطئ
شــريعتی	و	آل	احمــد	تهمــت	مــی	زدنــد	که	انشــانويس	هســتند	
و	حرف	هــای	احساســاتی	و	پرشــور	و	عاطفــی	مــی	گوينــد.	ايــن	
نوتاچريهــا	مــی	گفتنــد	شــريعتی	و	آل	احمد	پوپولیســت	هســتند	
و	بی	ســوادها	و	جوانــان	پــر	از	غلیــان	را	جمــع	مــی	کننــد	
ــد	پرســید	 ــه	باي ــی	ک ــد.	در	حال ــا	احساســات	ســر	و	کار	دارن و	ب
حرف	هــای	خــود	ايــن	تاچريهــا	چقــدر	عقلــی	و	علمــی	اســت؟	

ــم	اســت. ــن	مه اي
اينکــه	 بــر	 تاکیــد	 بــا	 جامعه	شناســی	 اســتاد	 ايــن	
ــد	 ــد	دي ــت:	باي ــت،	گف ــروری	اس ــی	ض ــی	علم شريعتی	شناس
ايــن	کســانی	کــه	بــا	ايــن	منطــق	بــه	شــريعتی	نقــد	مــی	کنند،	
چقــدر	بــه	عقــل	و	علــم	پايبنــد	هستند؟خودشــان	مدعــی	انــد	
کــه	منبــع	عقــل	و	خــرد	هســتند،	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	خرد	
ــر	 ــزم	منج ــه	توتالیتاري ــد	ب ــد	و	می	گوين ــوع	را	نمی	پذيرن مصن
ــت	و	 ــه	دکارت	و	کان ــی	اســت	ک ــرد	مصنوع ــن	خ ــود،	اي می	ش
هــگل	از	آن	ســخن	مــی	گوينــد.	ايــن	منتقــدان	عقــل	معطــوف	
بــه	هــدف	را	قبــول	ندارنــد	و	می	گوينــد	ايــن	عقــل	مصنــوع	و	
توتالیتــر	را	بايــد	محکــوم	و	مطــرود	کــرد.	نظريــه	ديگــر	هايــک	
ايــن	اســت	کــه	قواعــد	بــازار	در	طــول	تاريــخ	بــر	مبنــای	بقــای	
اصلــح	تکامــل	يافتــه	و	ايــن	تکامــل	ربطــی	به	عقــل	نــدارد.	اوج	
ــی	 ــد	آزاد	شــود.	در	حال ــازار	باي ــه	ب ــن	اســت	ک ــا	در	اي ــد	آنه دي
کــه	ايــن	قواعــد	کــه	از	ويتگنشــتاين	اخــذ	شــد،	کوچک	تريــن	
ربطــی	بــه	عقــل	نــدارد.	از	نظــر	ويتگنشــتاين	پیــروی	از	قاعــده	

ــدارد. ــه	عقــل	ن ربطــی	ب
ــه	 ــد	ک ــا	می	خواهن ــه	نئولیبرال	ه ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــاذری	ب اب
بیــن	هايــک	و	پوپــر	اشــتراکی	قائــل	شــوند،	گفــت:	يکــی	ديگر	
از	نکاتــی	کــه	ايشــان	می	گوينــد،	ارتبــاط	میــان	هايــک	و	پوپــر	
اســت،	در	حالــی	کــه	چنیــن	نیســت.	بــرای	پوپــر	خــرد	معنــای	
خــاص	بــر	مبنــای	علــم	دارد	کــه	بــر	مبنــای	نقــد	پیش	مــی	رود	
ــک	 ــزد	هاي ــی	ن ــن	نگرش ــت.	چنی ــه	اس ــد	نقادان ــن	فرآين و	اي

نیســت.
ــاری	 ــزاره	کنــش	انســانی	رفت ــه	گ ــا	اشــاره	ب ــه	ب وی	در	ادام
ــی	 ــت:	وقت ــی	اســت،	گف ــزاره	کانت ــک	گ ــد	اســت،	ي هدفمن
کــه	ايــن	پرســش	را	از	آقــای	غنی	نــژاد	بــا	اســتدالل	
ــه	 ــن	جمل ــه	اي ــرد	ک ــرار	ک ــخ	اص ــژاد	در	پاس ــد،	غنی	ن کردن

کانتــی	نیســت	و	از	پاســخ	دادن	طفــره	رفــت.	ايشــان	کتابــی	
ــه	 ــان	ب ــه	ايش ــت	ک ــد	اس ــه	معتق ــک	دارد	ک ــه	هاي ــع	ب راج
ابطال	پذيــری	بــاور	دارد.	وقتــی	کــه	مــن	گفتــم	کــه	همیــن	
ــد،	 ــه	کار	ببري ــان	ب ــای	خودت ــرای	گزاره	ه ــری	را	ب ابطال	پذي
در	جــواب	گفــت	اصــاًل	مــن	بــه	ابطال	پذيــری	معتقــد	
نیســتم.	در	اينجــا	بايــد	پرســید	کــه	انشــاءنويس	چــه	کســی	
ــد	 ــی	می	گويی ــد،	وقت ــه	کار	می	برن ــه	ب ــی	را	ک ــت؟	داليل اس
ــد	و	از	 ــه	کار	نمی	برن ــه	کار	ببريــد،	ب ــاره	خــود	ب همیــن	را	درب

ــد. ــره	می	رون ــخ	دادن	طف پاس

بازار آزادی ها از جواب دادن طفره می روند
ــعود	 ــر	مس ــات	دکت ــه	نظري ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــاذری	در	ادام اب
ــد،	 ــد	مــی	کنی ــازار	آزاديهــا	را	نق ــن	ب ــی	اي ــی	گفــت:	وقت نیل
از	جــواب	دادن	طفــره	مــی	رونــد.	ايــن	نشــان	مــی	دهــد	کــه	
چــه	کســی	انشــانويس	اســت.	چــه	کســی	ايــن	بــال	را	ســر	
اقتصــاد	مملکــت	آورد؟	يــک	مــورد	ديگــر	دکتــر	نیلــی	اســت	
ــاد	و	 ــم	اقتص ــش	دارد:	عل ــاد	دو	بخ ــد	اقتص ــی	گوي ــه	م ک
اقتصــاد	هنجــاری.	علــم	هنجــاری	مکاتــب	مختلــف	اقتصــاد	
اســت	مثــل	مکتــب	شــیکاگو	و...	در	حالــی	کــه	علــم	اقتصــاد	
بايــد	بتوانــد	پیــش	بینــی	کنــد.	ســوال	ســاده	مــن	از	ايشــان	
ايــن	اســت	کــه	تاکنــون	چــه	چیــزی	را	پیــش	بینــی	کــردی؟	
ــن	 ــتی.	اي ــاد	نشس ــن	اقتص ــن	اي ــر	بالی ــت	ب ــال	اس 30	س

ــرای	 ــت.	ب ــداری	اس ــن	بانک ــه	اي نتیج
ــه	 ــم،	ب ــت	کن ــان	را	راح ــه	خیال	ت اينک
ــن	 ــن	همی ــم.	عی ــی	کن ــی	اشــاره	م مثال
ســوال	را	ملکــه	انگلیــس	در	ســال	2008	
از	اســتادان	مدرســه	اقتصــادی	لنــدن	کــه	
ــی	 ــی	محســوب	م ــر	نیل ــتادان	دکت از	اس
ــد	 ــه	ش ــت	چ ــرد	و	گف ــرح	ک ــوند،	مط ش
ــد؟	 ــر	ش ــا	منج ــن	ج ــه	اي ــع	ب ــه	وض ک
آن	فــرد	پاســخ	داد	کــه	مــن	اســیر	
ــدم.	 ــودم	و	ندي ــازار	آزاد	ب ــوژی	ب ايدئول
ــه	 ــان	ک ــن	آقاي ــن	از	اي ــوال	م ــاال	س ح
مــدام	بــه	شــريعتی	و	آل	احمــد	مــی	
تازنــد	ايــن	اســت	کــه	بــرادر	چــه	چیــزی	
ــته	های	 ــر	نوش ــردی؟	اگ ــی	ک را	پیش	بین
ــاک	نیســت،	 ــز	انشــاهای	خطرن شــما	ج
پــس	چیســت؟	آيــا	آل	احمــد	و	شــريعتی	
ــا	آن	 ــی	ب ــه	انقالب ــی	نويســند	ک انشــا	م

ــد؟ ــاد	کردن ــت	ايج عظم

نزدیکی فکری شریعتی و بنیامین
وی	در	پايــان	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	يکــی	از	مشــخصات	
ــه	از	 ــت	ک ــن	اس ــد	اي ــای	جدي ــابق	و	تاچريه ــای	س انقالبیه
جذابیت	هــای	پنهــان	بــورژوازی	خوش	شــان	مــی	آيــد،	در	
پايــان	بــه	نزديکــی	فکــری	شــريعتی	بــا	بنیامیــن	اشــاره	کــرد	
ــه	 ــان	والتــر	بنیامیــن،	ب و	بعــد	از	اشــاره	ای	گــذرا	بــه	نظريــه	زب
نــگاه	بنیامیــن	بــه	زمــان	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	بنیامیــن	میــان	
ــز	 ــا	مســیانیک	تماي ــه	ي ــان	موعودگرايان ــان	پیشــرفت	و	زم زم
مــی	گــذارد.	او	معتقــد	اســت	کــه	انســان	مــدرن	بــا	هبــوط	بــه	
ــار	 ــرده	اســت	و	گرفت ــوش	ک ــیانیک	را	فرام ــان	مس ــج	زم تدري
ــی	اســت	و	 ــی	شــده	اســت	کــه	مکان ــا	زمان زمــان	پیشــرفت	ي
ــی	ارزيابــی	مــی	شــود.	 ــا	دقیقه	هــای	ســاعت	و	عناصــر	مکان ب
ايــن	مفهــوم	از	پیشــرفت	بــه	عقیــده	امثــال	تولســتوی	مکانــی	
شــده	و	نوعــی	نامتناهــی	بــد	بــه	قــول	هــگل	اســت.	او	در	برابــر	
ايــن	زمــان	پیشــرفت	زمــان	مســیانیک	را	مــی	گــذارد.	عیــن	ايــن	
حــرف	را	شــريعتی	در	آثــار	در	ثــار	مــی	گويــد	و	ايــن	نکته	بــه	خوبی	
در	فیلــم	درخشــان	ماهــی	وگربــه	نشــان	داده	مــی	شــود.	مــا	امروز	
ــیانیک	و	 ــان	مس ــده	ايم	و	زم ــرفت	گرايانه	ش ــان	پیش مســحور	زم
ــان	 ــم	کــه	زم ــد	بگوي ــه	باي ــم.	در	ادام موعــود	را	فرامــوش	کرده	اي
دومــی	کــه	پیشــرفت	از	آن	بیــرون	می	آيــد،	ســرابی	بیــش	نیســت.
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ـــو گـفتــگـ

به مناسبت روز بزرگداشت مالصدرا، با عبداهلل صلواتی، 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید 
نویسنده کتاب »زیست جهان مالصدرا« به  رجایی و 
به  ایم  کرده  سعی  گو  گفت  این  در  نشستیم.  گفتگو 
مسائلی از قبیل انسان شناسی، فلسفه اخالق، و هسته 

بپردازیم؛ صدرایی  فلسفه  مرکزی 

|| ابتـدا بفرمائیـد کـه ویژگـی اصلی مالصـدرا که 
در واقـع او را از بقیـه متمایـز مـی کند چیسـت؟

ــود	دارد	از	 ــی	وج ــای	مختلف ــگاه	ه ــاره	مالصــدرا	آراء	و	ن درب
ــگاه	هــای	 ــا	ن ــه	ت ــه	و	شــرح	گون ــگاه	هــای	خیلــی	همدالن ن
ــری.	در	 ــای	تکفی ــگاه	ه ــر	از	آن	ن ــه	و	باالت ــیار	منتقدان بس
ايــران	خودمــان	از	همــان	زمانــی	کــه	مالصــدرا	در	قیــد	حیات	
ــا	ايشــان	وجــود	داشــته	 ــی	در	نســبت	ب ــن	مواجهات ــود	چنی ب
اســت.	امــا	نکتــه	ای	کــه	وجــود	دارد	ايــن	اســت	کــه	واقعــا	

ــرد. ــه	کار	ک ــوده	و	چ ــه	کســی	ب مالصــدرا	چ
ــا	 ــی	وقته ــاوت،	بعض ــای	متف ــی	ه ــن	تلق ــال	اي ــر	ح ــه	ه ب
رهــزن	و	حجابــی	مــی	شــود	کــه	نتوانیــم	مالصــدرا	را	خــوب	
ــه	فلســفه	 ــی	اســت	ک ــط	مدت ــا	غل ــه	درســت	ي ــیم.	ب بشناس
مالصــدرا	بــه	عنــوان	فلســفه	برتــر	در	آمــوزش	و	...	مــا	مطرح	
اســت	و	علــی	القاعــده	تــا	اينجــا	بــد	نیســت.	امــا	يــک	زمانــی	
هســت	کــه	مــا	فیلســوفان	ديگــر	را	بــه	مســلخ	مــی	بريــم	و	
ــم.	 ــل	مــی	کنی ــر	و	تحلی ــع	مالصــدرا،	آن	هــا	را	تحقی ــه	نف ب
اينجاســت	کــه	مــی	توانــد	فاجعــه	رخ	دهــد.	مثــال	اينکــه	مــا	
ــدرا	و	 ــم	مالص ــاد	و	...	را	از	چش ــی	و	میردام ــینا،	فاراب ــن	س اب
آرای	او	ببینیــم	يعنــی	عینــک	صدرايــی	بــه	چشــممان	بزنیــم	
و	همــه	را	بــا	ايــن	عینــک	ببینیــم.	متاســفانه	خیلی	از	بــزرگان	
ــا	 ــد	و	صــدرا	را	ب ــن	تلقــی	را	دارن ــا	اي ــی	م و	شــارحان	صدراي
ــتی	اســت	 ــه	کار	درس ــد	ک ــی	کنن ــل	م ــی	تحلی ــگاه	صدراي ن
ــی	کــه	 ــن	ســینا	مــی	رســند	گوي ــی	و	اب ــه	فاراب ــی	ب ــا	وقت ام
در	ذهنشــان	دغدغــه	ای	بــه	نــام	صــدرا	وجــود	دارد	و	همــه	را	

ــا	ايــن	عینــک	ببیننــد. مــی	خواهنــد	ب
ــد	 ــژه	در	نق ــه	وي ــی	ب ــت	هاي ــن	يادداش ــی	م ــال	در	جاي مث
ســید	جــالل	الديــن	آشــتیانی	نوشــتم.	آنجايــی	کــه	فصــوص	
فارابــی	را	شــرح	مــی	کنــد.	اشــاره	کــرده	ام	کــه	گويــی	اگــر	
ــا	 ــی	دقیق ــت.	يعن ــود	نداش ــم	وج ــرح	ه ــود	آن	ش ــدرا	نب ص
همــه	مفاهیمــی	کــه	مالصــدرا	اســتفاده	مــی	کنــد	و	مفهــوم	
دال	مرکــزی	فلســفه	صدرايــی	کــه	وجــود	و	نگــرش	وجــودی	
ــکیک،	 ــد	تش ــاره	مانن ــن	ب ــی	در	اي ــم	پیرامون ــت	و	مفاهی اس
ــان	 ــا	هم ــه	را	ب ــد	هم ــود	دارن ــدت	و	...	وج ــرت	در	وح کث
مفهــوم	دال	وجــودی	مفصــل	بنــدی	مــی	کننــد	و	بــه	عنــوان	
شــرح	فارابــی،	ابــن	ســینا	و	ســهروردی	و...	ارائــه	مــی	کننــد.
ــه	ســفر	اســت	 ــه	مثاب ــدم	کــه	فلســفه	مالصــدرا	ب مــن	معتق
ــی	آن،	يــک	شــبکه	 ــان	دســتگاهی	و	ظهــور	حصول کــه	ارمغ
ــن	 ــک	ف ــه	ي ــای	اينک ــه	ج ــه	ب ــت	ک ــودی	اس ــی	وج معرفت
ــی	 ــا	و	خوانش ــتتلقی	ه ــتن	اس ــرای	زيس ــیوه	ای	ب ــد	ش باش
ــت.	در	 ــوع	اس ــیار	متن ــود	دارد	بس ــدرا	وج ــاره	مالص ــه	درب ک
کتابــی	کــه	تحــت	عنــوان	زيســت	جهــان	مالصــدرا	نوشــتم	
ــه	 ــاره	روش	شناســی	فلســفه	مالصــدرا	ارائ ــک	فصــل	درب ي
ــزارش	و	ســپس	 ــج	را	گ ــای	راي ــدگاه	ه ــه	در	آن	دي ــردم	ک ک
ــه	دادم.	برخــی	از	 ــدی	ارائ ــان	مــدل	جدي نقــد	کــردم	و	در	پاي
ديــدگاه	هايــی	کــه	در	ايــن	بخــش	ارائــه	کــردم	عبــارت	انــد	
ــی	التقاطــی؛	تفکیــک	 ــوان	مکتب ــه	عن ــی	ب از:	فلســفه	صدراي
مقــام	داوری	و	گــردآوری؛	فلســفه	مالصــدرا	بــه	مثابــه	
ــوان	يــک	 ــه	عن ــان	رشــته	ای؛	فلســفه	صــدرا	ب مطالعــات	می
ــان	 ــه	زب ــه	مثاب ــی	ب ــفه	صدراي ــی؛	فلس ــت	ايمان ــوع	حکم ن

ــهروردی	و	 ــی	از	س ــه	تلفیق ــه	مثاب ــی	ب ــفه	صدراي ــر؛	فلس برت
ــی؛	 ــش	عرفان ــه	خوان ــه	مثاب ــی	ب ــفه	صدراي ــینا؛	فلس ــن	س اب

ــی.		 ــرد	کالم ــه	کالم	و	رويک ــه	مثاب ــی	ب ــفه	صدراي فلس
امــا	مــن	معتقــدم	کــه	فلســفه	مالصــدرا	بــه	مثابه	ســفر	اســت	
ــی	آن،	يــک	شــبکه	 ــان	دســتگاهی	و	ظهــور	حصول کــه	ارمغ
معرفتــی	وجــودی	اســت	و	بــه	جــای	اينکــه	يــک	فــن	باشــد	
شــیوه	ای	بــرای	زيســتن	اســت.	شــايد	ايــن	تفــاوت	را	بتــوان	
بیــن	فلســفه	مالصــدرا	و	برخــی	از	فلســفه	هــا	ماننــد	ارســطو،	
راســل	و	...	مطــرح	کــرد.	مثــال	در	بعضــی	از	فلســفه	ها	انســان	
بــه	يــک	ماشــین	تبديــل	مــی	شــود	کــه	مثــال	ايــن	گــزاره	بــا	
ــود	درســت	و	...	و	 ــا	نیســت؟	اگــر	ب ــرون	صــادق	هســت	ي بی
ــد	و	کارش	را	 ــک	ماشــین	برخــورد	مــی	کن ــد	ي کامــال	همانن
پیــش	مــی	بــرد.	در	حالــی	کــه	تفکــر	مالصــدرا	يــک	نحــوه	
ــتن	در	 ــوه	از	زيس ــن	نح ــه	اي ــت.	البت ــودن	اس ــا	ب ــتن	ي زيس
ــی	 ــوان	خیل ــی	ت ــا	آن	م ــه	ب ــک	سیســتم	دارد	ک ــی	خــود	ي پ
از	مســائل	را	طــرح	و	فهــم	کــرد.	امــا	قبــل	از	آن	يــک	شــیوه	

ــرای	زيســتن	اســت. ب
مــن	در	آن	شــبکه	معرفتــی	عناصــر	مختلــف	را	نشــان	داده	ام	
و	گفتــه	ام	فلســفه	مالصــدرا	را	بايــد	اينگونــه	ديــد.	امــا	چــرا	
شــبکه؟	چــون	معمــوال	تلقــی	ای	کــه	از	مالصــدرا	و	برخــی	از	
فیلســوفان	وجــود	دارد	ايــن	اســت	کــه	فکــر	مــی	کنند	فلســفه	
جمــع	جبــری	مســائل	اســت.	در	حالــی	کــه	مســئله	در	دانــش	
ــر	 ــه	و	تفک ــرای	تجرب ــی	از	ماج ــفه	بخش ــل	در	فلس ــا	حداق ي
اســت.	اگــر	فلســفه	را	ماننــد	يــک	کــوه	يــخ	در	نظــر	بگیريــم	
مســأله	آن	تکــه	از	يــخ	اســت	کــه	از	آب	بیــرون	آمــده	اســت.	
ــم	 ــم	و	فقــط	آن	تکــه	را	ببینی ــل	بدهی ــم	و	تقلی ــا	بیايی اگــر	م
علــی	القاعــده	بخــش	عظیــم	از	آن	تفکــر	را	نخواهیــم	ديــد	و	

دچــار	بســیاری	از	خطاهــا	خواهیــم	شــد.
بــرای	تحلیــل	درســت	نیــاز	اســت	کــه	مــا	پشــت	صحنــه	هــا	
ــه	هــا	نیانديشــیده	هــا	و	 را	هــم	ببینیــم	کــه	آن	پشــت	صحن
نانوشــته	هــای	فیلســوف	انــد	مثــل:	طــرح،	مبــادی	و	مبانــی،	
ــای	 ــأله،	امتداده ــا	مس ــه	ب ــوع	مواجه ــفرضها،	روش،	ن پیش

ــه	درفواصــل	 ــت،	ک ــگ،	سیاس ــل	فرهن ــده	در	ري ــت	نش قرائ
ــد. ــه	انديشــه	در	آي ــد	خوانــش	شــده	و	ب بیــن	ســطوح	باي

ــش	 ــوفان	و	پژوه ــا	فیلس ــا	ب ــای	م ــه	ه ــیاری	از	مواجه بس
ــی	 ــوفان	را	م ــائل	آن	فیلس ــد	مس ــع	دارن ــا	در	واق ــاره	آنه درب
بیننــد	و	دربــاره	آن	اظهــار	نظــر	مــی	کننــد	در	حالــی	کــه	اگــر	
آن	پشــت	صحنــه	را	نــگاه	کنیــم	مــی	بینیــم	اتفاقــات	زيــادی	
ــده	 ــان	ش ــا	نماي ــرای	م ــخ	ب ــه	از	ي ــا	آن	تک ــت	ت ــاده	اس افت

ــت. اس

|| هسته مرکزی اندیشه صدرایی را چه می دانید؟
اگــر	بپرســند	کــه	دال	مرکــزی	تفکــر	صدرايــی	چیســت؟	مــی	
تــوان	گفــت	آن	نگــرش	وجــودی	اســت.	اصالــت	وجــود	نمــی	
گويــم	چــرا	کــه	وقتــی	اصالــت	وجــود	مــی	گويیــم	در	واقــع	
ــی	 ــا	وقت ــود،	ام ــی	ش ــر	م ــائل	ديگ ــار	مس ــئله	ای	در	کن مس
نگــرش	وجــودی	مــی	گويیــم	يعنــی	صفــر	تــا	صــد		مســائل	
ــگاه	 ــم	ن ــک	داري ــن	عین ــا	اي ــود	را	ب ــت	وج ــی	اصال را	حت
ــوع	 ــک	ن ــود	ي ــت	وج ــه	ای	اصال ــه	گون ــی	ب ــم.	يعن ــی	کنی م
رهیافــت	اســت	وحتــی	اگــر	فیلســوف	آن	را	اثبــات	هــم	نکنــد	
مــی	توانــد	از	آن	بــه	عنــوان	نقطــه	عزيمــت	کارش	قــرار	داده	

ــه	حرکــت	مــی	کنــد. و	از	آنجــا	شــروع	ب
ــام	 ــه	مالصــدرا	تم ــت	ک ــن	اس ــود	دارد	اي ــه	وج ــه	ای	ک نکت
ــودی«	 ــرش	وج ــی	»نگ ــزی	يعن ــا	آن	دال	مرک ــائل	را	ب مس
ــد.	 ــی	کن ــاد	م ــفه	ايج ــالب	در	فلس ــک	انق ــه	ي ــد	ک ــی	بین م
مثــال	ايــن	نگــرش	وجــودی	باعــث	مــی	شــود	کــه	خیلــی	از	
مســائل	کــه	در	فلســفه	هــای	پیشــین	حالــت	اثباتــی	و	ذهنــی	
ــی	 ــدرا،	حالت ــفه	مالص ــط	در	فلس ــود	راب ــل	وج ــتند	مث داش
ــی	 ــته	م ــوند.	در	گذش ــی	ش ــی	ثبوت ــد	يعن ــدا		کنن ــو	پی ابژکتی
گفتنــد	وجــود	يــا	فــی	نفســه	اســت	يــا	رابــط	اســت.	امــا	ايــن	
ــه	 ــود.	قضی ــا	ب ــط	نســبت	بیــن	موضــوع	و	محمــول	قضاي راب
ــرح	 ــط	را	مط ــود	راب ــا	مالصــدرا	وج ــت	ام ــن	اس ــم	در	ذه ه
ــد	 ــد	آن	را	از	وجــود	رابطــی	تفکیــک	مــی	کن ــد	و	بع مــی	کن
امــا	آن	وجــود	رابــط	مالصــدرا	کامــال	در	خــارج	اســت،	يعنــی	

عبداهلل صلواتی در گفتگو با مهر:
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ـــو گـفتــگـ

مــا	ســوی	اهلل	مــی	شــود	وجــود	رابــط	کــه	يــک	امــر	عینــی	
ــت. اس

ــوالت	 ــش	از	مالصــدرا،	اتصــاف	معق ــال	فیلســوفان	پی ــا	مث ي
ثانــی فلســفی را خارجــی و عــروض آن را ذهنــی مــی داننــد.	
مالصــدرا	در	آن	جــا		مــی	گويــد	ايــن	اتصــاف،	وجــود	رابــط	
ــه	 ــد	ک ــی	باش ــد	در	جاي ــی	توان و	نســبت	اســت	و	نســبت	نم
ــه	 ــی	اســت	ک ــند.	بلکــه	همیشــه	جاي ــن	نباش يکــی	از	طرفی
هــر	دو	طــرف	آنجــا	هســتند.	بنابرايــن	اگــر	نســبت	در	ذهــن	
اســت	پــس	طرفیــن	آن	هــم	در	ذهــن	هســتند	و	اگــر	نســبت	
در	خــارج	اســت	پــس	طرفیــن	آن	هــم	در	خــارج	هســتند.	پس	
ــی	فلســفی	 اگــر	نســبت	در	خــارج	اســت	پــس	معقــوالت	ثان
هــم	در	خــارج	اســت.	بنابرايــن	در	مالصــدرا	معقــوالت	ثانــی	
فلســفی	مــی	شــوند	حیثیــات	انباشــته	کــه	در	خــارج	هســتند.
خیلــی	از	مســائل	ديگــر	کــه	در	فلســفه	هــای	پیشــین	اثباتــی	
ــا	آن	دال	 ــر	م ــه	اگ ــد	ک ــی	کنن ــدا	م ــی	پی ــت	ثبوت ــد	حال بودن
ــه	 ــم	همیش ــاظ	نکنی ــودی	را	لح ــرش	وج ــی	گ ــزی	يعن مرک
مالصــدرا	را	بــه	ابــن	ســینا،	فارابــی	و	ســهروردی	فروکاســت	

ــم. مــی	دهی
مالصــدرا	تمــام	مســائل	را	بــا	آن	دال	مرکــزی	يعنــی	نگــرش	
وجــودی	مــی	بینــد	کــه	يــک	انقــالب	در	فلســفه	ايجــاد	مــی	
کندنکتــه	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	يــک	اســتعاره	خیلی	جــدی	و	
جوهــری	در	فلســفه	مالصــدرا	بــه	نــام	اســتعاره	ســفر	وجــود	
دارد	بــرای	همیــن	فلســفه	مالصــدرا	بــه	مثابــه	ســفر	اســت.	
ــارحان	 ــی	از	ش ــه	دارد.	خیل ــفار	اربع ــام	اس ــه	ن ــم	ب ــی	ه کتاب
ــب	فــالن	 ــد	کــه	مثــال	مطال ــه	ان ــاب	گفت ــد	کت در	ايــن	۹	جل
مجلــد	و	فــالن	منهــج	بــه	ســفر	اول	اختصــاص	دارد	و	فــالن	
منهــج	يــا	مناهــج	بــه	ســفر	دوم.	مثــال	گفتــه	مــی	شــود:	امــور	
ــات	 ــوند	و	اثب ــی	ش ــرح		م ــفر	اول	مط ــفی	در	س ــه	فلس عام
خــدا	در	ســفر	دوم،	بحــث	از	جواهــر	و	اعــراض	در	ســفر	
ســوم	و	مباحــث	نفــس	و	ســعادت	و	شــقاوت	در	ســفر	چهــارم	
بحــث	مــی	شــوند،	امــا	بعــدا	متوجــه	مــی	شــوند	کــه	اصــال	
نمــی	شــود	ايــن	هــا	را	جــدا	کــرد.	لــذا	برخــی	هــا	گفتــه	انــد	
کــه	ايــن	تفکیــک	مطالــب	بــه	حســب	ســفرها	و	نامگــذاری	
ــتعاره	 ــر	اس ــا	اگ ــت.	ام ــانی	اس ــه	استحس ــفرهای	چهارگان س
ســفر	را	جــدی	بگیريــم	نیــازی	بــه	ايــن	تکلفــات	نیســت	چــرا	
ــی	 ــته	م ــال	در	گذش ــفر.	مث ــی	س ــفه	يعن ــن	فلس ــه	روح	اي ک
ــا	 ــه	ای	اســت	ام ــی	بنشســته	در	گوش ــد	فیلســوف	عالم گفتن

ــد	فیلســوف	مــدام	در	ســفر	اســت. مالصــدرا	مــی	گوي

||در واقع فلسفه خود یک حرکت است.
ــم	 ــد	آن	مفاهی ــل	از	آنکــه	شــما	حرکــت	کنی ــی	قب ــا	حت دقیق
نمــی	آينــد.	يعنــی	در	واقــع	آن	مفاهیــم	محصــول	آن	حرکــت	
ــفر	 ــدون	س ــی	ب ــد	ذهنیات ــما	بخواهی ــر	ش ــما	هســتند	و	اگ ش
داشــته	باشــید	اصــال	بــه	شــما	کمــک	نمــی	کنــد.	در	
ــدا	مــی	 ــه	يــک	فــن	فروکاســت	پی اينجاســت	کــه	فلســفه	ب
ــدن	اشــعار	ديگــران	 ــا	خوان ــد	و	همانطــوری	کــه	کســی	ب کن
ــظ	 ــت	و	حف ــا	قرائ ــا	شــاعر	نمــی	شــود	کســی	ب ــظ	آنه و	حف

ــود. ــی	ش ــوف	نم ــم،	فیلس مفاهی
اينجاســت	کــه	ايــن	پرســش	مطــرح	مــی	شــود	کــه	بــه	هــر	
حــال	فلســفه	بــه	چــه	کار	مــی	آيــد؟	در	کل	مــا	بايــد	فلســفه	
مالصــدرا	را	بــه	عنــوان	يــک	شــبکه	در	همــه	تنیــده	در	نظــر	
بگیريــم	کــه	مبانــی،	روش	و	...	بــا	هــم	و	در	ارتبــاط	بــا	هــم	
ديــده	شــوند	و	اال	اتفاقــی	کــه	مــی	افتــد	همیــن	فروکاســت	
هايــی	اســت	کــه	اتفــاق	افتــاده	و	در	نهايــت	مــی	گوينــد	کــه	

مالصــدرا	يــک	فیلســوف	التقاطــی	اســت.

|| فرمودیـد فلسـفه صـدرا یـک شـیوه زیسـتن 
اسـت. سـوال این اسـت کـه آیـا در این اندیشـه 

مدینـه فاضلـه ای نیـز ترسـیم مـی شـود؟

ــد	 ــی	را	باي ــن	پرســش	باشــیم	شــیوه	زندگ ــه	اي ــر	ناظــر	ب اگ
بــه	ايــن	صــورت	تعريــف	کنیــم.	شــیوه	زيســت	يــک	زمانــی	
ناظــر	بــه	فــرد	اســت	و	يــک	زمانــی	ناظــر	بــه	نهــاد	يــا	گــروه	
ــیوه	زيســتن	 ــن	ش ــال	اي ــر	ح ــه	ه ــازمان	هاســت.	ب ــا	و	س ه
ــن	را	 ــم	اي ــه	ه ــه	فاضل ــد.	مدين ــردی	دي ــط	ف ــد	فق را	نباي
لحــاظ	مــی	کنــد	کــه	جامعــه	فقــط	فــرد	نیســت	بلکــه	نهــاد	
و	ســازمان	هــم	هســت	و	بايــد	سیســتم	داشــته	باشــد	و	
ــن	سیاســتگذاری	يــک	عقــل	کل	 سیاســتگذاری	شــود.	در	اي
در	آرمــان	شــهر	افالطــون	وجــود	دارد	کــه	تفــاوت	جوهــری	
ــا	مدينــه	فاضلــه	فارابــی	ايــن	اســت	کــه	آن	عقــل	کل،	 آن	ب
امــام	دوازدهــم	شــیعه	يــا	نزديکتريــن	انســان	بــه	امــام	اســت.
ــد	 ــوف	باي ــه	فیلس ــت	ک ــن	اس ــود	دارد	اي ــه	وج ــه	ای	ک نکت
ــت	 ــه	سیاس ــه	ب ــوفی	ک ــد.	فیلس ــته	باش ــم	داش ــت	ه سیاس
نپــردازد،	علــی	القاعــده	نمــی	توانــد	مفهــوم	مدينــه	فاضلــه	را	
مطــرح	کنــد.	مالصــدرا	هــم	بــه	صــورت	پراکنــده	از	سیاســت	
ــی	 ــريعت	م ــم	ش ــن	آن	را	ه ــن	رکی ــد	و	رک ــی	زن ــرف	م ح

دانــد.	امــا	بــه	صــورت	سیســتمی	شــما	کتــاب	يــا	رســاله	ای	
از	او	را	نمــی	توانیــد	ببینیــد	کــه	بــه	سیاســت	پرداختــه	باشــد.	
بخشــی	از	ســعادتی	هــم	کــه	مطــرح	مــی	کننــد	فــردی	اســت	
و	بخشــی	هــم	اجتماعــی	اســت.	بعــدا	فیلســوف	نــو	صدرايــی	
ای	ماننــد	طباطبايــی	مــی	آيــد	و	مفصــال	نقــش	جامعــه	را	در	
ســعادت	تحلیــل	مــی	کنــد	و	نشــان	مــی	دهــد	کــه	اينگونــه	
ــه	 ــه	افــراد	باشــیم	بتوانیــم	ب نیســت	کــه	اگــر	صرفــا	ناظــر	ب
ــا	و	 ــد	نهاده ــه	باي ــیم	بلک ــه	برس ــه	فاضل ــعادت	و	آن	مدين س

ــد. ــه	نحــو	درســت	عمــل	کنن ــت	هــم	ب حاکمی
ــا	 ــد	عقالنیــت	وجــود	داشــته	باشــد	ت يعنــی	در	آنهــا	هــم	باي
بــر	اســاس	آن	بتوانیــم	مدينــه	فاضلــه	را	طراحــی	کــرده	و	بــه	
ســعادت	برســیم.	مدينــه	فاضلــه	بــرای	هر	فیلســوف	مســلمان	
چــه	تصريــح	کــرده	باشــد	يــا	نکــرده	باشــد	يــک	امــر	اساســی	

اســت.

||چــرا مــا تــا فارابــی ایــن را مــی بینیــم کــه بــه 
مدینــه فاضلــه مــی پردازنــد امــا بعــد از او قطــع 
مــی شــود؟ آیــا نیــازی حــس نمــی کــرده انــد یا 
ــث را  ــی بح ــه فاراب ــد ک ــی کردن ــر م ــه فک اینک

ــت؟ ــرده اس ــام ک تم
البتــه	مــی	تــوان	احتمــاالت	مختلفــی	داد.	شــايد	ايــن	
ــز	را	 ــه	چی ــرده	و	هم ــام	ک ــی	بحــث	را	تم ــه	فاراب ــال	ک احتم
گفتــه	اســت	قــوی	نباشــد.	چــون	فیلســوفان	دربــاره	خیلــی	از	

مســائلی	کــه	ديگــران	گفتــه	انــد	مــی	گوينــد	کــه	تکــرار	آن	
ــف	نیســت. ــی	از	لط ــم	خال ه

نکتــه	ديگــر	اينکــه	شــرايط	اجتماعــی-	حکومتــی	هــم	مــی	
ــقراط	 ــرای	س ــه	ب ــی	ک ــد.	آن	اتفاق ــته	باش ــش	داش ــد	نق توان
ــرای	فالســفه	يونانــی	و	هــم	 ــه	ای	هــم	ب ــه	گون مــی	افتــد	ب
ــد	آورده	 ــی	پدي ــک	نگران ــته	ي ــا	نانوش ــته	ي ــلمان	نوش مس
ــی	 ــاق	تلخ ــدن	اتف ــا	دي ــطو	ب ــون	و	ارس ــال	افالط ــت.	مث اس
کــه	بــرای	ســقراط	افتــاده	مــی	گوينــد	کــه	عــرف	بــرای	مــا	
اهمیــت	دارد.	)البتــه	اهتمــام	بــه	عــرف	مــی	توانــد	داليــل	و	
عوامــل	ديگــری	هــم	داشــته	باشــد(	مثــال	ارســطو	در	کتــاب	
ــی	 ــد	م ــد،	بع ــی	کن ــات	م ــش	را	اثب ــدا		و	وحدت ــدا،	خ المب
گويــد	کــه	بــه	تعــداد	افالکــی	کــه	داريــم	محــرک	نامتحــرک	
ــد	کــه	مردمــان	هــم	 ــی	ديگــر	مــی	گوي ــد	در	جاي ــم.	بع داري
ــم	آنهــا	را	 ــد	و	نمــی	توانی ــی	دارن ــان	حــرف	هاي ــاره	خداي درب

ــم. ــده	بگیري نادي
ــد	 افالطــون	هــم	دقیقــا	ايــن	را	دارد	و	در	نامــه	هــا	مــی	گوي

ــی	 ــدا	م ــم	خ ــه	اس ــت	را	ب ــدی	اس ــه	ج ــی	ک ــه	هاي ــه	نام ک
نويســم	و	نامــه	هايــی	کــه	جــدی	نیســت	را	بــا	اســم	خدايــان	
ــگ	 ــرف	و	آرا	و	فرهن ــن	ع ــال	اي ــر	ح ــه	ه ــم.		ب ــی	نويس م

ــر	گذاشــته	اســت.	 ــا	تاثی ــر	اينه ــه	ب عام
ــه	 ــت	ک ــن	نیس ــت	و	چنی ــن	اس ــفه	اي ــده	فلس ــی	القاع عل
فکــر	کنیــم	کــه	فلســفه	از	آســمان	افتــاده	و	هــر	فیلســوفی	
کــه	آن	را	بیايــد	هــم	تفاوتــی	نــدارد.	يــک	احتمــال	ديگــر	
ــوم	 ــه	هــر	حــال	مســائل	زيســت	ب هــم		ايــن	اســت	کــه	ب
ــوده	اســت.	در	 ــذار	ب ــا	تاثیرگ ــر		روی	اينه ــان،	ب ــه	ش جامع
ــوری	 ــک	تئ ــرد.	ي ــی	گی ــوت	م ــوری	ق ــن	تئ ــدرا	اي مالص
ــادت	 ــه	او	حس ــن	او	ب ــی	از	معاصري ــه	برخ ــد	ک ــی	گوي م
ــه	او	 ــه	انديش ــد	ک ــی	گوي ــر	م ــوری	ديگ ــد.	تئ ــرده	ان ک
بــرای	زمانــش	راديــکال	بــوده	اســت	و	قابــل	هضــم	نبــوده	
ــم	 ــه	ای	را	ه ــا	نکت ــد.	ام ــس	زده	ان ــن	او	را	پ ــرای	همی و	ب
ــنت	 ــه	در	س ــت	ک ــن	اس ــرد	و	آن	اي ــان	ک ــود	پنه ــی	ش نم
ــه	 ــود	دارد	ک ــته	ای	وج ــا	نانوش ــته	ي ــل	نوش ــک	تماي ــا	ي م
زيــاد	وارد	مســائل	روز	و	حکومتــی	و	زندگــی	روزمــره	نمــی	
ــوفان	 ــن	فیلس ــم	در	اي ــه	گفت ــور	ک ــه	همانط ــوند.	البت ش
امکاناتــی	وجــود	دارد	کــه	مــی	تــوان	ناظــر	بــدان	از	امتــداد	
ــا	 ــت.	ام ــا	ســخن	گف ــی	و	فرهنگــی	و	سیاســی	آنه اجتماع
ــی	وجــود	دارد	کــه	اصــرار	دارد	فلســفه	هــای	ســنتی	 تمايل
ــی	و	 ــث	کل ــی	و	مباح ــر	الهیات ــان	تفک ــتر	در	هم ــا	بیش م

ــود.			 ــف	ش ــود	متوق ــون	وج ــی	پیرام مفهوم
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ـــو گـفتــگـ

||ایــن باعــث نمــی شــود کــه فلســفه در همــان 
کلیــات باقــی بمانــد و تــوان ورود بــه مســائل روز 

را از دســت بدهــد؟
ــح	 ــرای	هــر	فیلســوف	مســلمان	چــه	تصري ــه	ب ــه	فاضل مدين
ــتالبته	 ــر	اساســی	اس ــک	ام ــد	ي ــرده	باش ــا	نک ــد	ي ــرده	باش ک
ــی	 ــه	طباطباي ــد	عالم ــا	مانن ــی	ه ــل	در	نوصدراي ــن	تماي اي
ــاره	 ــزان	درب ــال	در	المی ــه	مســائل	روز	وجــود	دارد.	مث ناظــر	ب
حکومــت	بحــث	دارد.	امــا	همانطــور	کــه	گفتــم	مالصــدرا	در	
ــی	 ــوفان	نوصدراي ــده	و	فیلس ــه	بخشــی	از	راه	را	آم ــن	زمین اي
ــدرا	از	 ــال	مالص ــد.	مث ــه	داده	ان ــداری	از	آن	را	ادام ــم	مق ه
انســانهايی	صحبــت	مــی	کنــد	کــه	چنديــن	بــار	يــک	مســئله	
ــاز	هــم	آن	را	مرتکــب	مــی	شــوند.	 ــد	و	ب ــه	مــی	کنن را	تجرب
ــا	 ــد	ت ــال	ندارن ــد	و	خی ــه	ان ــل	پروان ــا	مث ــته	از	آدمه ــن	دس اي
تجربیاتشــان	را	انباشــت	کننــد	در	آن.	همچنیــن	دســته	
ــام	 ــار		انج ــک	ب ــا	ي ــه	ب ــد	ک ــود	دارن ــا	وج ــری	از	آدمه ديگ
فعلــی	و	تجربــه	آن	و	چشــیدن	طعــم	تلــخ	پیامدهــای	
ــقف	 ــا	س ــا	اينه ــد	ام ــی	رون ــل	نم ــراغ	آن	فع ــر	س آن،	ديگ
ادراکشــان،	معانــی	جزئــی	اســت.	ايــن	طیــف	از	انســانها	مثــل	
پرنــده	انــد	و	باالتــر	از	آنهــا	انســانهايی	وجــود	دارنــد	کــه	اهل	
ــد	کــه	حــد	يقــف	نداشــته	 ــر	انســانهايی	ان ــد	و	باالت تعقــل	ان

ــه	ادراک	و	در	 ــد.	بنابرآنک ــیده	ان ــم	رس ــرد	ات ــام	تج ــه	مق و	ب
پــی	آن،	هــدف	گــذاری،	ارزش	گــذاری،	و	کارآمــدی	زندگــی	
ــوان	 ــی	ت ــورد	م ــی	خ ــم	م ــی	اش	رق انســانی	و	ســبک	زندگ
ــای	 ــبک	ه ــدرا،	س ــوال	مالص ــن	اق ــی	اي ــات	درون از	امکان
زندگــی	ای	چــون	ســبک	زندگــی	پروانــه	ای،	ســبک	زندگــی	
پرنــده	ای،	ســبک	زندگــی	عقالنــی	و	ســبک	زندگــی	طیبــه	را	
اســتنباط	و	عرضــه	کــرد.		بنابرايــن،	ايــن	امکانــات	در	فلســفه	
ــت	 ــق	زيس ــد	مطاب ــه	بخواه ــا	اينک ــود	دارد	ام ــدرا	وج مالص
ــرد	 ــی	بگی ــی،	و	فرهنگ ــی،	سیاس ــگ	اجتماع ــا	رن ــی	م کنون
ــد. ــی	انجــام	دهن ــد	فیلســوفان	نوصدراي کاری	اســت	کــه	باي

ــان  ــاره انس ــم و درب ــتید بیائی ــل هس ــر مای ||اگ
شناســی صدرایــی بحــث کنیــم و بــا ایــن ســوال 
ــدرا  ــدگاه ص ــان در دی ــگاه انس ــا جای ــه اساس ک

ــم. ــروع کنی ــت، ش چیس
يکــی	از	اتفاقاتــی	کــه	در	فلســفه	صــدرا	مــی	افتــد	و	فاصلــه	
ــا	فلســفه	هــای	ديگــر	زيــاد	مــی	کنــد	همیــن	نــگاه	 اش	را	ب
مالصــدرا	در	انســان	شناســی	اســت.	بــه	تعبیــری	يــک	نــگاه	
ــی	اســت.	در	فلســفه	هــای	گذشــته	انســان	 ــی	و	انقالب تحول

ــه	صــورت	سیســتمی	در	فلســفه	هــای	پیــش	از	مالصــدرا،	 ب
ــک	 ــردی	در	ي ــا	ف ــه	م ــی	هم ــوده	اســت	يعن ــی	ب ــد	نوع واح

ــم. ــوع	واحــد	بودي ن
اصــال	در	خیلــی	از	فیلســوفان	ســنتی	چنیــن	تفکــری	وجــود	
دارد.	حتــی	ارســطو	تصريــح	مــی	کنــد	کــه	انســان	هــا	نــوع	
ــرا	زن	 ــه	چ ــش	ک ــن	پرس ــه	اي ــخ	ب ــتند	او	در	پاس ــد	هس واح
ــه	و	 ــه	نرين ــود	آنک ــا	وج ــد؟	ب ــی	ندارن ــرت	نوع ــرد	کث و	م
ــه	 ــز	گون ــرت	نوعــی،	نی ــد	و	کث ــا	يکديگــر	درتضادن ــه	ب مادين
ــد	 ــه	مطــرح	مــی	کن ــه	دو	گون ای	از	تضــاد	اســت.	تضــاد	را	ب
ــأ	 ــت	منش ــه	حســب	مفهوم)صــورت(	اس ــه	ب و	تضــادی	را	ک
ــه	لحــاظ	 ــد	اســت	تضــاد	ب ــد	و	معتق ــی	دان ــی	م ــرت	نوع کث
مــاده،	کثــرت	نوعــی	را	در	پــی	نــدارد	و	ذکــورت	و	انوثــت	بــه	
حســب	مــاده	اســت	نــه	مفهــوم.	ازايــن	رو	ذکــورت	و	انوثــت	

ــود. ــی	ش ــان	نم ــی	در	انس ــرت	نوع ــب	کث موج
ــه	انبوهــی	از	تفــاوت	 ــه	مالصــدرا	مــی	رســیم	ب امــا	وقتــی	ب
ــا	 ــان	را	ب ــاوت	ت ــما	تف ــد	ش ــی	گوي ــیم	و	م ــی	رس ــانی	م انس
ــما	 ــت	و	ش ــی	اس ــوع	حیوان ــک	ن ــه	ي ــد؛	مورچ ــه	ببینی مورچ
ــه	 ــما	و	مورچ ــن	ش ــه	بی ــی	ک ــا	تفاوت ــر،	ام ــی	ديگ ــم	نوع ه
ــوع	انســانی	 ــد	بیشــتر	از	يــک	ن ــب	مــی	توان ــه	مرات اســت،	ب
بــا	يــک	نــوع	ديگــر	باشــد.و	ايــن	خصیصــه،	فــوق	العــاده	در	

فلســفه	مالصــدرا	مهــم	اســت.	امتــداد	ايــن	بحــث	مــی	توانــد	
در	روانشناســی،	جامعــه	شناســی	و...	بررســی	شــود	کــه	مــی	
ــد	انقــالب	ايجــاد	کنــد.	در	واقــع	مالصــدرا	هــر	انســانی	 توان
را	يــک	نســخه	منحصــر	بــه	فــرد	معرفــی	مــی	کنــد	کــه	راه	
ــا	انســان	هــای	 ــد	ب ــی	اش	مــی	توان ــه	خــدا	و	تعال رســیدن	ب
ديگــر	متفــاوت	باشــد.	شــايد	ايــن	نســخه	منحصــر	بــه	فــرد	
ــف	را	 ــک	طی ــند	و	ي ــل	باش ــک	ري ــر	در	ي ــای	ديگ ــا	ده	ت ب
ــرت	نوعــی	حاکــم	اســت.	 ــا	در	مجمــوع	کث ــد،	ام ايجــاد	کنن
ايــن	کثــرت	نوعــی	مالصــدرا	حتــی	اخــالق	را	هــم	متحــول	
مــی	کنــد.	پويمــن	دســته	بنــدی	خاصــی	از	افعــال	انســان	بــه	
ــت	 ــاز(؛	2.	کار	نادرس ــت	)مج ــد:1.	کار	درس ــی	ده ــت	م دس
ــر	دو	دســته	اســت:	 )غیرمجــاز(.	کار	درســت	هــم	مشــتمل	ب
1.	واجــب؛	2.	اختیــاری	و	کار	اختیــاری	دو	شــعبه	دارد؛	1.	
کار	خنثــی	و	2.	کار	فداکارانــه	افراطــی.	او	از	کار	فداکارانــه	
ــه	»اســتقبال	 ــال	بیــش	از	حــد	مجــاز«	و	ب ــه	»افع افراطــی	ب
ــن	ماشــین	 ــد	و	فروخت ــاد	میکن ــه	رفتــن«	ي کاری	ورای	وظیف
ــی	 ــق	آن	م ــری	را	از	مصادي ــی	ديگ ــکل	مال ــع	مش ــرای	رف ب

ــد. دان
امــا	امتــداد	اخالقــی	فلســفه	مالصــدرا	دقیقــًا	مســیر	ديگــری	

ــد	 ــی	توان ــه	م ــک	کار	فداکاران ــه	در	آن،	ي ــد	ک ــی	پیماي را	م
ــی	و	 ــر	متعال ــی	ديگ ــرای	طیف ــی	و	ب ــی	افراط ــرای	گروه ب
ــه	تعبیــری:	مبــاح	 ضــروری	باشــد.	همچنیــن،	کار	خنثــی	و	ب
ــب	 ــی	واج ــرای	گروه ــی	و	ب ــده	ای	خنث ــزد	ع ــد	ن ــی	توان م
باشــد.	بنابرايــن	در	فلســفه	اخــالق	پويمــن	و	امثــال	او	نوعــی	
ــش	 ــت	دارد	و	آن	پی ــناختی	حاکمی ــان	ش ــرض	انس ــش	ف پی
فــرض،	برابــری	انســان	هــا	و	تســاوی	حــاالت	وجــودی	و	در	
ــا	 ــرای	آنهاســت،	ام ــر	ب ــی	براب ــی	آن	صــدور	احــکام	اخالق پ
اگــر	کثــرت	نوعــی	مالصــدرا	را	بپذيريــم	کــه	مــن	بــه	جــای	
کثــرت	نوعــی	از	زيســت	نــوع	هــای	انســانی	اســتفاده	کــردم،	
ايــن	زيســت	نــوع	انســانی	يعنــی	اينکــه	شــما	در	بــدو	تولــد	نه	
ــد	بلکــه	حتــی	شــما	 ــا	ديگــر	انســانها	فــرق	مــی	کنی تنهــا	ب
ــا	100	 ــن	5	ي ــا	س ــد	ب ــیده	اي ــل	رس ــن	چه ــه	س ــه	االن	ب ک
ســالگی	تــان	فــرق	داريــد	و	فقــط	بحــث	تفــاوت	در	حــاالت	و	
عــوارض	نیســت	بلکــه	آن	جوهــره	وجودتــان	متفــاوت	شــده	
ــی	 ــار	متفاوت ــاالت	و	رفت ــی	آن	ح ــده	در	پ ــی	القاع ــت.	عل اس
ــا	را	 ــاوت	ه ــن	تف ــه	اي ــر	هم ــد.	اگ ــی	زن ــم	از	شــما	ســر	م ه

ــد. ــت	بکن ــد	آنهــا	را	مديري ــد	مــی	توان بدان
ــر	را	 ــزی	ديگ ــانی	چی ــوع	انس ــت	ن ــن	زيس ــر	از	اي ــن	غی م
ــتنباط		 ــان	اس ــی	انس ــول	تاريخ ــوان	تح ــه	عن ــدرا	ب در	مالص
کــردم.	در	تحــول	تاريخــی	مالصــدرا	مــی	گويــد	کــه	انســانی	
ــانی	 ــا	انس ــوده	ب ــد	در	عصــر	حضــرت	آدم	ب ــرض	کنی ــه	ف ک
ــا	 ــم	نوع ــا	ه ــوده	اينه ــم	و...ب ــرت	ابراهی ــر	حض ــه	در	عص ک
ــرای	زيستشــان	 ــی	القاعــده	ب ــاوت	هســتند	و	عل ــا	هــم	متف ب
نیازمنــد	نســخه	هــای	سیاســی،	اجتماعــی	و...	متفاوتــی	

ــتند. هس

|| اگــر ممکــن اســت رابطــه انســان و جامعــه را 
ــد. در تفکــر مالصــدرا بفرمائی

در	مالصــدرا	بــه	صــورت	پراکنــده	در	بحــث	سیاســت	از	
ــا	 ــی	شــود.	ام ــر	بحــث	م ــا	انســانهای	ديگ ــاط	انســان	ب ارتب
ــرای	 ــی	ب ــدرا	اصل ــه	در	مالص ــت	ک ــا	نیس ــدان	معن ــن	ب اي
سیاســت	و	تعامــالت	اجتماعــی	انســان	مطــرح	نشــده	باشــد.	
بــه	نظــر	مــن،	اصــل	سیاســت	صدرايــی	و	مدينــه	فاضلــه		ای	
ــی	مطــرح	 ــه	طــور	آشــکار	و	پنهــان	در	فلســفه	صدراي ــه	ب ک
اســت،	بســیار	متفــاوت	بــا	مدينــه	فاضلــه	فارابــی	و	افالطــون	
ــه	مالصــدرا	از	 ــری	ک ــد	در	تصوي ــاوت	را	باي ــن	تف اســت	و	اي
ــفه		اش،	 ــزی	فلس ــد	و	دال	مرک ــی		ده ــت	م ــه	دس ــان	ب انس
ــق	 ــارت	دقی ــه	عب ــرد.	ب ــودی	جســتجو	ک ــی	نگــرش	وج يعن
تــر	مالصــدرا	در	مثلــث،	نگــرش	وجــودی	)کــه	در	آن	انســان	
ــا	خداســت(،	شــريعت	و	 ــط	در	نســبت	ب ــه	وجــود	راب ــه	مثاب ب
عدالــت	بــه	همــراه	زمینــه		ای	از	انســان	کامــل،	از	سیاســت	و	

ــد. ــه	ســخن	مــی	گوي ــا	جامع رابطــه	انســان	ب
مالصــدرا	معتقــد	اســت	کــه	سیاســت	بايــد	در	ريــل	شــريعت	
ــا	 ــت	آنچــه	مطــرح	اســت	رابطــه	مــا	ب باشــد.	در	بحــث	عدال
خودمــان	اســت.	جنبــه	ديگــر	عدالــت،	رابطــه	مــا	بــا	انســان	
هــای	ديگــر	اســت	کــه	در	اينجــا	رابطــه	و	نســبت	انســان	بــا	
جامعــه	مطــرح	مــی	شــود.	مالصــدرا	مــی	گويــد	کــه	شــريعت	
ــريعت	 ــه	ای	ش ــر	در	جامع ــت.	اگ ــه	اس ــت	و	جامع روح	سیاس
ــی	 ــار	م ــن	اعتب ــه	اي ــت	اســت.	ب ــل	می ــه	مث نباشــد	آن	جامع

تــوان	از	نســبت	بیــن	انســان	و	جامعــه	ســخن	گفــت.
ــه	ای	 ــه	گون ــه	ب ــل	اســت	ک ــر	انســان	کام ــه	ديگــر	تعبی نکت
ــان	 ــه	انس ــت.	رابط ــی	اس ــن	عرب ــر	از	اب مالصــدرا	آن	را	متأث
هــای	ديگــر	بــا	انســان	کامــل	هــم	در	ريــل	اجتماعــی	مطــرح	
ــی	امــت	مطــرح	اســت	 ــی	يعن ــن	مفهــوم	دين اســت.	همچنی
کــه	علــی	القاعــده	مالصــدرا	در	آثــاری	کــه	صبغــه	تفســیری	
و	روايــی	دارد	ســعی	کــرده	ايــن	بحــث	را	مطــرح	بکنــد.	امــا	
بــه	صــورت	خیلــی	سیســتماتیک	کــه	مثــال	يــک	رســاله	يــا	
ــی	 ــد	فیلســوفان	نوصدراي ــدارد	کــه	باي ــاب	باشــد	وجــود	ن کت
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ـــو گـفتــگـ

ــد.	 ــی	ســخن	گوين ــوازم	اصــل	سیاســت	صدراي ــداد	و	ل از	امت
البتــه	ايــن	منطقــه	جــای	بحــث	میــان	رشــته	ای	هــم	هســت	
ــناس،	و	 ــه	ش ــی	و	جامع ــن	فیلســوف	نوصدراي ــوی	بی و	گفتگ
ــن	 ــازه	ای	را	در	اي ــای	ت ــق	ه ــد	اف ــی	توان ــتمدار	و	...	م سیاس

ــد. ــره	ترســیم	کن فق

|| اخــالق بــه معنــای عــام در تفکــر صــدرا 
چگونــه اســت؟

ــیم	 ــالق	تقس ــاری	و	فرااخ ــالق	هنج ــه	اخ ــالق	را	ب ــر	اخ اگ
ــه	 ــاری	ک ــالق	هنج ــای	اخ ــث	ه ــدرا	در	بح ــم،	مالص کنی
بحــث	بايدهــا	و	نبايدهــا	و	...	اســت	بحثهايــی	دارد.	در	
ــد	کــه	مــی	 فرااخــالق	هــم	بحــث	هايــی	را	مطــرح	مــی	کن
ــرد. ــه	ک ــی	را	ارائ ــث	هاي ــط	بح ــورت	منضب ــه	ص ــوان	ب ت

اخــالق	بــه	همــان	معنــای	عامــی	کــه	شــما	اســتفاده	کرديــد	
ــال	 ــت.	مث ــی	اس ــر	صدراي ــوه	تفک ــه	ای	می ــه	گون ــع	ب در	واق
مالصــدرا	در	شــرح	اصــول	کافــی	از	آيــه	»إنمــا	يخشــی	اهلل	
مــن	عبــاده	العلمــاء«	يــاد	مــی	کنــد.	در	اينجــا	مالصــدرا	مــی	
ــم	فــردی	نیســت	کــه	مقــداری	مفهــوم	در	ذهــن	 ــد:	عال گوي
دارد	و	تصــورات	و	تصديقــات	مفهومــی	و	حصولــی	دارد،	بلکــه	
ــاورد.	 ــه	علمــش	خشــوع	و	تواضــع	بی ــم	کســی	اســت	ک عال
بــه	يــک	معنــا	اگــر	مــا	ايــن	حــرف	را	جــدی	بگیريــم،	هیــچ	
وقــت	از	فلســفه	مالصــدرا	خشــونت،	ظلــم	و	...	بیــرون	نمــی	
ــی	 ــه	هــر	قیمت ــب	ب ــرون	کــردن	رقی ــن	فلســفه	بی ــد.	از	اي آي
ــوه	 ــا	می ــه	و	اساس ــه	دغدغ ــزی	ک ــد.	آن	چی ــی	آي ــرون	نم بی
ــر	 ــت.	اگ ــالق	اس ــام	اخ ــای	ع ــان	معن ــدرا	هم ــر	مالص تفک
ايــن	میــوه	بیــرون	نیايــد	آن	فلســفه	ديگــر	حکمــت	متعالیــه	
صدرايــی	نیســت.	بــرای	همیــن	بعضــی	فلســفه	مالصــدرا	را	
خیلــی	انتزاعــی	کــرده	انــد	و	آن	را	بــه	يــک	مشــت	مســائل	و	
تصــورات	و	تصديقــات	تبديــل	کــرده	انــد	کــه	از	دل	آن	هیــچ	
ــای	 ــه	فض ــی،	ن ــه	پوياي ــود،	ن ــی	-ش ــتخراج	نم ــزی	اس چی

ــه	سیاســت. ــه	فرهنــگ،	ن ــه	اخــالق،	ن زندگــی،	ن
ــه	 ــت	و	جامع ــريعت	روح	سیاس ــه	ش ــد	ک ــی	گوي مالصــدرا	م
ــل	 ــه	مث ــه	ای	شــريعت	نباشــد	آن	جامع ــر	در	جامع اســت،	اگ
ــن	 ــبت	بی ــوان	از	نس ــی	ت ــار	م ــن	اعتب ــه	اي ــت.	ب ــت	اس می
انســان	و	جامعــه	ســخن	گفتبــه	تبــع	ايــن،	مالصــدرا	بــه	کار	
ــش	کــه	 ــن	خوان ــا	اي ــن	مالصــدرا	ب ــی	اي ــد.	يعن ــا	نمــی	آي م
ابتــدا	آن	را	تخفیــف	مــی	دهیــم	بــه	مجموعــه	ای	از	انتزاعیات	
ــه	 ــد.	ب ــی	آي ــا	نم ــه	کار	م ــه	ای	ب ــچ	زمین ــم	در	هی و	مفاهی
ــا	 ــم	کــه	تلقــی	م ــدای	بحــث	گفتی ــل	هــم	در	ابت ــن	دلی همی

ــه	 ــرای	اينک ــد.	ب ــم	باش ــیار	مه ــد	بس ــی	توان ــدرا	م از	مالص
ــم	 ــد	بتوانی ــم	و	بع ــان	کــه	هســت	ببینی ــا	مالصــدرا	را	آنچن م
ــن	و	 ــی	روش ــد	تلق ــم،	باي ــه	بدهی ــیرش	را	ادام ــداد	مس امت

ــیم. ــته	باش ــفه	او	داش ــتی	از	فلس درس
ــال	از	 ــد.	مث ــودی	دارن ــه	وج ــل،	جنب ــالق،	فضائ در	بحــث	اخ
نظــر	صــدرا	انســانی	کــه	عــادل	اســت	و	انســانی	کــه	عــادل	
ــن	 ــه	همی ــد.	ب ــی	دهن ــوع	از	انســان	را	شــکل	م نیســت	دو	ن
گونــه	انســان	عالــم	و	انســان	جاهــل	دو	نــوع	هســتند.	
ــتداد	 ــول،	اش ــل	و	معق ــاد	عاق ــای	اتح ــه	ه ــاس	مولف براس
وجــودی	و....	مــا	بــا	فضائــل	و	رذايــل	متحــد	مــی	شــويم.	در	
واقــع	رذيلــت	هــا	بــه	ايــن	گونــه	نیســت	کــه	بیــرون	از	جــان	
ــا	 ــا	ب ــه	م ــند	بلک ــا	باش ــان	م ــه	ج ــته	ب ــا	وابس ــند	ام ــا	باش م
رذيلــت	هــا	يــا	فضیلــت	هــا	خودمــان	را	داريــم	مــی	ســازيم.	
ــه	تجــرد	نفــس	و	براســاس	آن	 ــل	ب چــون	کــه	مالصــدرا	قائ

ــت. ــی	اس ــه	جاودانگ ــل	ب قائ
ــا	ايــن	 مــا	ابــد	در	پیــش	داريــم.	علــی	القاعــده	کســی	کــه	ب
عینــک	فلســفه	مالصــدرا	را	مــی	بینــد	متوجــه	مــی	شــود	کــه	
ــرای	آن	 ايــن	فلســفه	بســیار	پــروای	اخــالق	دارد	و	اخــالق	ب
اهمیــت	زيــادی	دارد.	يعنــی	اگــر	کســی	بدانــد	کــه	فضیلــت	و	
رذيلــت	اخالقــی	ابديــت	او	را	مــی	ســازد	و	بــا	وجــودش	يکــی	
ــن	 ــال	م ــر	مث ــی	اگ ــازد.	يعن ــی	س ــی	شــود	و	اصــال	او	را	م م
دروغ	مــی	گويــم	بــا	ايــن	دروغ	گفتــن	و	نحــوه	بــودن		خــودم	
ــته	 ــگاه	را	داش ــن	ن ــی	اي ــی	کس ــرده	ام.	وقت ــاب	ک را	انتخ
ــر	اســت	 ــاط	ت ــه	اخــالق	محت ــی	القاعــده	نســبت	ب باشــد	عل
تــا	اينکــه	فــردی	نــگاه	کمــی	بــه	اخــالق	داشــته	باشــد.	امــا	
ــا	يــک	احتیــاط	 در	فضــای	صدرايــی	ايــن	گونــه	نیســت.	او	ب
خاصــی	اخــالق	را	مطــرح	مــی	کنــد	و	آن	را	بــه	نحــو	متعالــی	
پیــش	مــی	بــرد	و	ايــن	اخــالق	مــا	را	مــی	ســازد	و	جــز	تــار	
ــا	 ــان	م ــرون	ج ــه	بی ــه	اينک ــود	ن ــی	ش ــا	م ــی	م ــود	زندگ و	پ
باشــد.	بنابرايــن،	ايــن	اخــالق	يــک	انتخــاب	وجــودی	اســت	
بــا	تــارو	پــودی	گشــوده	بــه	وجــود	کــه	کل	هســتی	انســان	را	
رهبــری	و	مديريــت	مــی	کنــد؛	بــه	يــک	معنــا	بنیــاد	انســان	
ــر	 ــن	نظ ــت.	از	اي ــی	اس ــادی	اخالق ــی،	بنی ــفه	صدراي در	فلس
شــايد	بتــوان	گفــت	فلســفه	مالصــدرا	اخالقــی	تريــن	تفکــر	

فلســفی	اســت.

|| آقــای دکتــر بــه انســان از نــگاه صــدرا 
ــرد،  ــی ب ــه کار م ــه ب ــی ک ــم و اصطالح برگردی
یعنــی انســان کامــل، بفرماییــد انســان کامــل از 

ــن  ــت و همچنی ــه معناس ــه چ ــی ب ــگاه صدرای ن
ــت؟ ــون چیس ــدگاه افالط ــا  دی ــش ب تفاوت

ــا	 ــت	و	دقیق ــی	اس ــدرا	دين ــل	مالص ــان	کام ــود	انس ــار	و	پ ت
ــبکه	 ــی	در	ش ــام	و	نب ــوم	ام ــان	مفه ــت	آن	هم ــه	عزيم نقط
ــم	 ــا	اگــر	از	لحــاظ	وجــود	شناســی	بخواهی دينــی	ماســت.	ام
نــگاه	کنیــم	خــدا	در	فلســفه	مالصــدرا،	يــک	وجــود	نامتناهــی	
ــت	و	 ــته	اس ــر	نگذاش ــرای	غی ــا	ب ــری	ج ــه	تعبی ــه	ب ــت	ک اس

ــی	اســت. ــر	از	او	اســت	متناه ــه	غی هرچ
پرسشــی	کــه	مطــرح	مــی	شــود	ايــن	اســت	کــه	ايــن	متناهی	
بــا	ايــن	نامتناهــی	بــه	چــه	نحــوی	مــی	توانــد	ارتبــاط	داشــته	
ــد.	در	اينجــا	ســخن	از	 ــا	هــم	ندارن باشــد؟	اصــال	ســنخیتی	ب
واســطه	بــه	میــان	مــی	آيــد	يعنــی	از	لحــاظ	آنتولوژيــک	يــک	
ــد	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	هــر	دو	را	نمايندگــی	 واســطه	باي
کنــد	واســطه	ای	کــه	از	نامتناهــی	فیــض	را	دريافــت	و	ســپس	
ــل	آن	 ــن	دلی ــه	همی ــد.	ب ــه	کن ــی	عرض ــه	متناه ــض	را	ب فی
ــی	دارد	را	 ــه	آن	نامتناه ــبت	ب ــطه	نس ــن	واس ــه	اي ــويی	ک س
واليــت	مــی	گوينــد	و	آن	ســويی	کــه	ايــن	واســطه	در	خلــق	
دارد	اگــر	نبــی	باشــد	نبــوت	و	اگــر	ولــی	باشــد	خالفــت	مــی	
نامنــد.	امــا	نکتــه	ای	کــه	هســت،	ايــن	انســان	کامــل	ويژگــی	
ــم	 ــی	ه ــن	عرب ــماء	اب ــم	االس ــر	عل ــه	در	تعبی ــی	دارد	ک هاي
ــت	و	 ــماء	اس ــه	اس ــع	هم ــد	جام ــه	خداون ــد	ک ــوان	دي ــی	ت م
ــت	 ــی	اس ــام	آن	خداي ــام	و	تم ــر	ت ــل	مظه ــان	کام ــن	انس اي
کــه	جامــع	همــه	اســماء	اســت.	فقــط	تفاوتــی	کــه	بــرای	آن	
ــد	واجــب	اســت	و	انســان	 ــه	خداون ــن	اســت	ک ــد	اي ــل	ان قائ

ــل،	ممکــن. کام
فالســفه	معتقدنــد	کــه	انســان	کامــل	تــا	تعیــن	ثانــی	پیــش	
ــن	 ــه	در	تعی ــه	ای	ک ــی	متقابل ــماء	اله ــه	آن	اس ــی	رود	و	ب م
ــی	 ــن	ســبب	م ــه	همی ــود	و	ب ــی	ش ــی	هســت	متصــف	م ثان
توانــد	خــدا	را	نمايندگــی	کنــد	و	بــه	اعتبــار	رابطــه	ای	کــه	بــا	

ــی	اســت. ــۀ	اله ــق	دارد،	خلیف خل
ــوان	بســیار	گســترده	باشــد.	 ــی	ت ــوم	م ــه	لحــاظ	مفه ــن	ب اي
ــت	 ــب	اس ــیعه	مذه ــه	ش ــدرا	ک ــد	مالص ــوفی	مانن ــا	فیلس ام
ــل،	 ــان	کام ــامل	انس ــام	و	ش ــوم	ع ــرای	مفه ــد	و	ب ــی	آي م
تعییــن	مصــداق	مــی	کنــد	و	انســان	کامــل	را	منحصــر	
در	انبیــاء	و	ائمــه	مــی	دانــد.	پــس	در	مالصــدرا	تکلیــف	
ــا	آن	را	 ــه	م ــد	ک ــی	ده ــازه	را	نم ــن	اج ــت	و	اي مشــخص	اس
بــه	فیلســوف	يــا	انســان	هــای	عــادی	اطــالق	کنیــم.	انســان	
کامــل	مالصــدرا،	الهــی	و	آســمانی	و	اخالقــی		تريــن	انســان	
دوره	خويــش	اســت،	برخــالف	ابرمــرد	نیچــه.	ابــر	مــرد	نیچــه	
بــر	آدم	خونريــز	و	ســفاک	هــم	قابــل	اطــالق	اســت.	در	هــگل	
هــم	خــرد	بســیار	مشــخص	و	برجســته	اســت	يــا	در	افالطــون	
ــا	در	مالصــدرا	بیــش	از	 هــم	آن	خــرد	هــم	مطــرح	اســت	ام
آنکــه	خــرد	ايــن	انســان	مطــرح	باشــد،	بیشــتر	بحــث	اســماء	
الهــی	مطــرح	اســت	و	قــرار	اســت	کــه	او	اســماء	الهــی	را	در	
عالــم	بــه	ظهــور	برســاند	بــه	همیــن	دلیــل	آن	ارتباطــی	کــه	
انســان	کامــل	بــا	عالــم	دارد	در	ســاحت	وجــودی،	معرفتــی	و	

ــل	طــرح	اســت. ــی	قاب زبان
يعنــی	انســان	کامــل	هــم	از	عالــم	بــاال	فیــض	را	بــه	لحــاظ	
وجــودی	مــی	آورد	و	عرضــه	مــی	کنــد	و	بــه	لحــاظ	معرفتــی	
هــم	کــه	در	بحــث	روايــات	بیشــتر	مطــرح	اســت.	مالصــدرا	
مــی	گويــد	روايــات	اگــر	قطعــی	الصــدور	باشــند	مــی	تواننــد	
ــا	را	 ــم	آنه ــا	بتوانی ــینند	و	م ــن	بنش ــط	براهی ــد	وس ــای	ح ج
ــتدالل	اســت،	 ــن	اس ــن	رکی ــه	رک ــد	وســط	ک ــوان	ح ــه	عن ب
بنشــانیم	و	نتیجــه	بگیريــم	کــه	در	واقــع	بــه	لحــاظ	معرفتــی	

ــد. ــی	کن ــه	مالصــدرا	کمــک	م ب
ــه،	 ــج	البالغ ــه	در	نه ــی	ک ــم	آن	ادبیات ــی	ه ــاظ	زبان ــه	لح ب
ــی	 ــر	صدراي ــم	در	تفک ــا	ه ــت	آنه ــجاديه	و...	اس ــه	س صحیف
ســرريز	شــده	کــه	قبــل	از	صــدرا	بــا	ايــن	گســتردگی	مطــرح	
نبــوده	اســت.	در	ادبیاتــی	کــه	صــدرا	مطــرح	مــی	کنــد	آيــات	
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ـــو گـفتــگـ

ــش	انســان	 ــی	نق ــرده	اســت.	يعن ــه	او	کمــک	ک ــات	ب و	رواي
ــش	 ــه	نق ــت	بلک ــودی	نیس ــش	وج ــک	نق ــط	ي ــل	فق کام

ــم	دارد. ــی	ه ــی	و	زبان معرفت

ــاد  ــه ی ــن را ب ــدرا م ــگل و مالص ــه ه || مقایس
اســفار مالصــدرا و اســفاری کــه هــگل در 
ــه  ــه ب ــت ک ــد انداخ ــی گوی ــی روح م تبارشناس
نظــر مــن اســفاری کــه مالصــدرا بیــان مــی کنــد 
ــه هــگل مطــرح  ــزی اســت ک ــر از آنچی ــی ت عین
مــی کنــد. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت آیــا 

ــرد؟ ــاس ک ــم قی ــا ه ــا را ب ــوان اینه ــی ت م
ــگل	 ــه	ه ــی	ک ــت	روح ــت	آن	حرک ــه	اس ــل	مقايس ــه	قاب بل
مطــرح	مــی	کنــد	در	يــک	ســیر	تاريخــی	و	بــا	روش	

ديالکتیکــی.

ــت  ــتر حال ــش بیش ــگل و حرکت ــه روح ه || البت
ــت. ــزاع اس ــتر انت ــی دارد و بیش تاریخ

بلــه	بــه	گونــه	ای	انتزاعــی	اســت	امــا	ناظــر	بــه	تاريــخ	اســت	
ــا	مالصــدرا،	 ــد	ام ــی	کن ــرح	م ــه	دور	تاريخــی	را	مط ــرا	ک چ
بســیار	تفصیلــی	تــر	ايــن	ســفرها	را	رصــد	مــی	کنــد،	هرچنــد	
ــش	از	 ــران	پی ــا	و	متفک ــره	وام	دار	عرف ــن	فق ــدرا	در	اي مالص
خــودش	بــه	ويــژه	ابــن	عربــی	هــم	هســت.	امــا	نکتــه	ای	کــه	
وجــود	دارد	در	ايــن	ســفرها	مالصــدرا	در	آنهــا	ريــز	مــی	شــود.	
ــد	و	 ــی	کنن ــتفاده	م ــفرهای	3	و	4	را	اس ــا	س ــی	ه ــال	برخ مث
ــی	و	 ــد	اجتماع ــی	توان ــدرا	نم ــفه	مالص ــه	فلس ــد	ک معتقدن
ــد	 ــه	باي ــزی	اســت	ک ــه	فلســفه	چی ــرا	ک ــد.	چ سیاســی	نباش
ايــن	چهــار	ســفر	را	داشــته	باشــد	و	ســفرهای	ســوم	وچهــارم	

ــد. ــی	سیاســی-	اجتماعــی	دارن هويت
جالــب	اســت	افالطــون	مــی	گويــد	کســی	کــه	بــه	خــدا	مــی	
ــد	 ــب	نمــی	کن ــی	هــای	اوســت	ترغی رســد	و	غــرق	در	زيباي
کــه	بــه	جامعــه	برگــردد	و	ايــن	وظیفــه	و	رســالت	ديگــران	و	
ــه	 ــد	کــه	ب ــه	زور	او	را	وادار	کنن ــه	اســت	کــه	ب عقــالی	جامع

ــردد. ــه	برگ جامع
ــی	 ــاق	م ــت	تحکــم	اتف ــک	حال ــا	ي ــر	در	افالطــون	ب ــن	ام اي

ــن	کار	را	 ــر	اي ــن	اگ ــه	م ــد	ک ــی	گوي ــدرا	م ــا	مالص ــد	ام افت
ــا	 ــت	در	دنی ــرار	اس ــه	ق ــری	ک ــل	حداکث ــه	آن	تکام ــم	ب نکن
ــی	در	اينجــا	 ــک	ضــرورت	تعال ــی	ي برســم،	نمــی	رســم.	يعن
ــن	 ــار	اي ــه	و	از	روی	اختی ــه	فیلســوف	آگاهان مطــرح	اســت	ک
ــن	از	کــف	 ــه	حــق	رســید	دام ــی	ب ــی	دارد	و	وقت ــر	م گام	را	ب
ــه	در	 ــی	ک ــزوا	و	عزلت ــد.	ان ــا	بمان ــه	همانج ــد	ک ــی	ده نم
ــت	 ــی	اس ــود	دارد	مقطع ــم	وج ــدرا	ه ــود	مالص ــان	و	خ عرف
ــط	آن	 ــرد.	فق ــی	گی ــر	نم ــی	را	در	ب ــفه	و	زندگ ــام	فلس و	تم
بخشــی	را	در	بــر	مــی	گیــرد	کــه	متفکــر	بــه	ســفر	دوم	رســیده	
اســت	کــه	در	ايــن	ســفر	دارد	در	اســماء	الهــی	ســیر	مــی	کنــد.	
حتــی	در	آنجــا	هــم	کــه	انــزوا	مطــرح	اســت	بحــث	انــزوا	بــه	
صــورت	مطلــق	مطــرح	نیســت	بلکــه	بحــث	ارتبــاط	بــا	خلــق	

ــود	دارد. ــم	وج ه
ــده	 ــول	مان ــدرا	مغف ــفه	مالص ــی	در	فلس ــه	خیل ــه	ای	ک نکت
ــب	 ــه	مالصــدرا	ترتی ــفار	چهارگان ــه	اس ــت	ک ــن	اس ــت	اي اس
ــن	زاده	 ــه	حس ــار	عالم ــه	را	در	آث ــن	نکت ــد.	اي ــی	ندارن زمان
ــفر	اول	 ــه	س ــت	ک ــورت	نیس ــن	ص ــه	اي ــی	ب ــده	ام،	يعن دي
بايــد	تمــام	شــود	و	بــه	ســفر	دوم		برويــد،	بلکــه	شــايد	جذبــه	
ــا	 ــوم	ي ــا	س ــفر	دوم	ي ــد	و	او	وارد	س ــر	رخ	ده ــرای	متفک ای	ب
چهــارم	شــود	و	بعــد	از	اينکــه	ايــن	ســفرها	را	طــی	کــرد	مثــال	

ــود. ــش	حاصــل	ش ــی	براي ــفر	دوم ــک	س ي
عالمــه	حســن	زاده	آملــی	در	ممــد	الهمــم	مــی	گويــد:	انســان	
بــه	حکــم		َو	َقــْد	َخلََقُکــْم	أَْطــواراً	دارای	احــوال	گوناگون	اســت	
کــه	بــه	پیــش	آمــد	تجلیــات	اســماء	و	صفــات	الهــی	قبــض	
و	بســط	و	اختــالف	اســفار	بــرای	اشــخاص	پیــش	مــی		آيــد.	
از	ايــن	رو	مــی		شــود	کــه	انســان	گاهــی	در	ســفری	از	اســفار	
اربعــه	باشــد	و	گاهــی	در	ســفر	ديگــر	و	بــه	اختــالف	حــاالت	
ــول	 ــفار	در	ط ــه	اس ــه	اينک ــد	ن ــش	بیاي ــفار	پی ــالف	اس اخت

ــد. زمانــی	يــک	ديگــر	قــرار	گیرن
ايــن	بحــث،	مالصــدرا	را	بــا	هــگل	و	ديگــران	بســیار	
ــود	دارد.	 ــت	شــناور	وج ــک	حال ــی	ي ــد.	يعن ــی	کن ــاوت	م متف
ــد	 ــی	کنن ــور	م ــد	و	تص ــی	کنن ــاظ	نم ــن	را	لح ــیاری	اي بس
ــه	 ــد	ب ــت.	هرچن ــه	وار	اس ــی	و	پل ــفر	1،	2،	3،	4	زمان ــه	س ک
لحــاظ	ارزشــی	شــايد	متفــاوت	باشــند	يعنی	يــک	ســیالیتی	در	

ايــن	ســفرها	وجــود	دارد	و	در	عیــن	خلــوت	يــک	نــوع	جلــوت	
ــاز	 ــک	نحــوه	زيســتن	اســت.	ب ــا	ي هــم	هســت	و	همــه	اينه
همیــن	ســفرهای	مالصــدرا	نشــان	مــی	دهــد	کــه	فلســفه	او	

ــت. ــاع	نیس ــیخته	از	اجتم گس

|| مـی خواهـم بحـث را با این سـوال کلـی ببندیم 
که رابطـه فلسـفه یونان یا فلسـفه قبل از اسـالم، 

با معارف و کالم اسـالمی چیسـت؟
ــتان	 ــان	باس ــه	در	يون ــه	هرچ ــد	ک ــی	را	دارن ــن	تلق ــی	اي برخ
وجــود	دارد،	شــرک	آمیــز	و	بــد	اســت	و	حتــی	خــدای	آن	هــم	
ــا	آن	انــس	گرفــت	و	خطرنــاک	 خدايــی	نیســت	کــه	بتــوان	ب
اســت	و	هرچــه	هســت	بــه	کلــی	از	آن	چیــزی	کــه	در	ســنت	
ــه	ای	 ــا	نکت ــرح	اســت	گســیخته	اســت.	ام ــا	مط اســالمی	م
کــه	وجــود	دارد	توصیــه	قــرآن	اســت	کــه	مــی	گويــد	فبشــر	
عبــاد	الذيــن	يســتمعون	القــول	فیتبعــون	احســنه،	يعنــی	قــول	

ــد. ــت	کنی ــا	تبعی ــن	آنه را	بشــنويد	و	از	بهتري
از	طرفــی	برخــی	هــا	معتقدنــد	کــه	افالطــون	و	ارســطو	هــم	
ــرف	 ــک	ط ــود	دارد.	ي ــف	وج ــی	دو	طی ــد	يعن ــر	بودن پیامب
ــان	رســیده	شــرک	 ــز	کــه	از	يون ــد	اســت	کــه	همــه	چی معتق
آلــود	اســت	و	يــک	ســر	ديگــر	طیــف	معتقــد	اســت	کــه	همــه	

ــی	اســت. ــان،	الهــی	و	دين ــز	يونانی چی
ــد	 ــوان	دي ــن	صــورت	نمــی	ت ــه	اي ــد	توجــه	کــرد	ب ــا	باي ام
ــه	 ــود	دارد	ک ــا	وج ــی	از	داده	ه ــط	طیف ــن	وس ــه	در	اي بلک
ــم	داســتان	عــوض	مــی	شــود	و	 ــر	آنهــا	را	ضمیمــه	کنی اگ
باالخــره	همــه	اينهــا	تجربــه	هــای	بشــری	اســت	کــه	نمــی	
توانیــم	آنهــا	را	ناديــده	بگیريــم	کــه	بخشــی	از	ايــن	تجربــه	
ــا	معــارف	يعنــی	مــا	ســر	ســتیز	شــايد	داشــته	باشــد.	امــا	 ب
ــه	 ــه	ب ــد	دارد	ک ــتراکات	تاکی ــر	روی	اش ــتر	ب ــی	بیش فاراب
ــکات	 ــت	و	ن ــه	اس ــی	منصفان ــک	تلق ــد	ي ــی	رس ــر	م نظ
ــد	و	فلســفه	مالصــدرا	 ــی	بین ــم	م ــا	ه ــی	را	ب ــت	و	منف مثب
ــی	خــواه	 ــی	را	فراهــم	کــرده	کــه	بذرهــای	يونان هــم	زمین
الحــادی	يــا	الهــی	يــا	بــی	تفــاوت،	در	آن	الهــی	مــی	رويــد	
ــل	افالطونــی	اســت	مثالــش	خداســت،	مثالــش	 مثالــش	ُمُث

انســان	اســت.
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ـــو گـفتــگـ

ساالنه تعداد دزیادی از مبلغین به خارج از کشور می 
روند و هزینه های زیادی در این راه مصرف می شود. 
اینکه اعزام مبلغ ها بر اساس چه راهبردهای کالنی انجام 
می شود، عملکرد مبلغین تا چه اندازه منطبق بر گفتمان 
انقالب اسالمی بوده و تا چه حد موفقیت آمیز بوده است و 
سواالتی از این دست، مسائلی بود که درباره آن با حجت 
االسالم ملک زاده از مبلغان بین المللی به گفتگو نشستیم؛

|| اعــزام مبلــغ بــه خــارج از کشــور مبتنــی بــر چــه 
ــرد و نقشــه راهــی اســت؟ راهب

بــا	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	ايــران	و	رســیدن	پیــام	انقــالب	بــه	
ــام	در	ســطوح	و	 ــه	ويــژه	پخــش	ايــن	پی ــا	ب بســیاری	از	مــردم	دنی
ــنايی	 ــرای	آش ــادی	ب ــش	زي ــالم،	عط ــان	اس ــی	از	جه ــه	هاي الي
ــتوانه	 ــه	پش ــه	ای	ک ــه	خصــوص	انديش ــالمی	و	ب ــالب	اس ــا	انق ب
ــخصیت	 ــد.	ش ــاد	ش ــود،	ايج ــالب	ب ــک	انق ــی	و	ايدئولوژي اجتماع
هايــی	در	کشــورهای	مختلــف	در	ســطح	جهــان	و	بــه	طــور	خــاص	
جهــان	اســالم	بودنــد	کــه	وقتــی	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	ايــران	
را	ديدنــد،	اساســا	بــدون	هیــچ	شــناختی	از	شــیعه،	اعــالم	کردنــد	آن	
مذهــب	اســالمی	کــه	توانســته	در	قــرن	بیســتم	انقالبــی	بــه	نــام	
اســالم	بــه	انجــام	برســاند،	قابــل	پیــروی	اســت	و	پیشــاپیش	اعالم	
کردنــد	کــه	مــا	ايــن	مذهــب	را	پذيرفتیــم	و	تــازه	مــی	خواهیــم	در	

مــورد	چیســتی	آن	تحقیــق	کنیــم.
يعنــی	ناظــر	بــه	کارکــردی	کــه	ايــن	مذهــب	برايشــان	پیــدا	کــرده	
ــم	 ــر	ابراهی ــی	نظی ــخصیت	هاي ــدند.	ش ــل	ش ــه	آن	متماي ــود	ب ب
زکزاکــی	اينگونــه	انــد.	او	بــه	مــن	مــی	گفــت:	»قبــل	از	اينکــه	در	
ــا	دوســتانم	صحبــت	 ــران	بیايــم	ب ــه	اي ــه	ب آغــاز	انقــالب	از	نیجري
کــرده	بوديــم	کــه	هــر	مذهــب	و	روشــی	کــه	رهبــر	انقالب	داشــته	
باشــد	همــان	را	مــی	پذيريم،	چــون	پیداســت	کــه	ايــن	روش	روش	

درســت	اســالمی	اســت«
ــا	 ــن	اســالم	هــم	توســط	دنی ــت	دي گذشــته	از	بحــث	تشــیع،	کلی
ــان	کــه	اهــل	انصــاف	 ــرار	گرفــت	و	اساســا	آن	چن مــورد	توجــه	ق
در	مســیحیت	اذعــان	مــی	کننــد	حتــی	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	
ايــران	موجــب	نــگاه	مجــدد	بــه	ديــن	مســیحیت	هــم	شــد.	يعنــی	
در	زمانــه	ای	کــه	ديگــر	ديــن	هیــچ	جايگاهــی	در	دنیــا	نداشــت	و	
بــه	مــوزه	هــای	تاريــخ	ســپرده	شــده	بــود	و	مربــوط	بــه	دوره	هــای	
ــاره	 ــا	دوب ــگاه	ه ــن	دوره	ن ــود،	در	اي ــا	ب ــانه	ه ــا	و	افس ــطوره	ه اس
متوجــه	ديــن	شــد	و	کارکــرد	عظیــم	ديــن	و	توانايــی	بااليــی	کــه	
در	گرايشــات	دينــی	وجــود	دارد	مجــددا	مــورد	توجــه	جامعه	شــناس	

هــا،	سیاســت	مــداران	و	متفکريــن	دنیــا	قــرار	گرفــت.
همــه	مــی	خواســتند	بــه	نوعی	بــا	ايــن	انقــالب	و	مذهــب	و	تفکری	
کــه	اينجا	وجــود	داشــت	آشــنا	شــوند.	در	غرب	شــیعه	با	اســماعیلیه	
ــرب	 ــی	غ ــالم	شناس ــز	اس ــرگاه	در	مراک ــد.	ه ــی	ش ــناخته	م ش
ســخنی	از	شــیعه	بــه	میــان	مــی	آمــد	ذهــن	هــا	فقــط	بــه	ســمت	
اســماعیلیه	مــی	رفــت.	ايــن	هــا	با	مســئله	شــش	امامــی	بــه	لحاظ	
تاريخــی	درگیــر	بودنــد.	چراکــه	فاطمیــون	در	مصــر	حکومــت	مــی	
ــه	ای	 ــی	هــا	کــه	فرق ــا	آقاخان ــد	ي ــد	کــه	شــش	امامــی	بودن کردن
شــش	امامــی	هســتند	و	در	غــرب	شــناخته	شــده	هســتند	و	گــروه	

هــای	ديگــری	از	ايــن	دســت.
در	قــرن	بیســتم	حادثــه	فــوق	العــاده	اســت.	نــگاه	هــا	را	بــه	ايــن	
ســمت	چرخانــده.	عــده	ای	کنجکاونــد	بداننــد	ايــن	چــه	مذهــب	و	
دينــی	اســت.	عــده	ای	عالقمندنــد	بــه	ايــن	مذهــب	ايمــان	بیاورند.	
عطــش	فراوانــی	وجــود	دارد.	خــود	ايــن	پیــام	و	پخــش	آن	در	دنیــا	

گرايــش	خوبــی	را	روی	ديــن	و	مذهــب	ايجــاد	کــرده	بــود	امــا	الزم	
بــود	کســانی	بــرای	تبلیــغ	بــه	کشــورهای	مختلــف	برونــد.	در	هــر	
ــرای	 ــا	گــروه	هايــی	ب مقطعــی	از	مقاطــع	انقــالب	مرکــز،	نهــاد	ي
اعــزام	مبلــغ	بــه	خــارج	از	کشــور	شــکل	گرفــت.	در	ابتــدای	دهــه	
ــه	 ــغ	ب ــالمی	مبل ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــل	س ــن	المل ــت	بی 60	معاون
ــی	ايــن	کار	 خــارج	اعــزام	مــی	کــرده	اســت.	مراکــز	رســمی	متول
متعــدد	بــوده	انــد	مثــال	در	مقطعــی	مجمــع	جهانــی	اهــل	بیــت)ع(	
مبلــغ	اعــزام	مــی	کــرده،	ســازمان	مــدارس	خــارج	از	کشــور	هــم.	
ــای	 ــر	نهاده ــه	فج ــام	ده ــد.	در	اي ــوده	ان ــم	ب ــری	ه ــز	ديگ مراک
ــکاری	 ــا	هم ــگ	و	ارشــاد	اســالمی	ب رســمی	کشــور،	وزارت	فرهن
وزارت	خارجــه	مبلغیــن	را	بــه	کشــورهای	مختلــف	مــی	فرســتادند	
ــالم	و	 ــالمی	را	و	اس ــالب	اس ــران	و	انق ــالمی	اي ــوری	اس ــا	جمه ت

تشــیع	را	معرفــی	کننــد.
باالخــره	قــرار	بــه	ايــن	شــد	کــه	پراکنــده	کاری	هــا	تمــام	شــود	و	
مرکــزی	بــه	نــام	ســازمان	فرهنــگ	و	ارتباطــات	اســالمی	شــکل	
بگیــرد	و	کارهــای	فرهنگــی	اســالمی	تبلیغــی	خــارج	از	کشــور	در	
ايــن	ســازمان	متمرکــز	شــود.	ايــن	ســازمان	بــا	ادغــام	چنــد	مرکــز	
ديگــر	شــکل	گرفــت.	ازجملــه	بخش	بیــن	الملــل	ســازمان	تبلیغات	
اســالمی	و	وزارت	امــور	خارجــه،	مجمــع	جهانــی	اهل	بیــت.	پس	از	
مدتــی	مجمــع	جهانــی	اهــل	بیــت	مســتقال	بــه	کار	خــودش	ادامــه	
داد.	مجمــع	تقريــب	مذاهــب	اســالمی	هــم	بــه	شــکل	مســتقل	بــه	
کار	خــودش	ادامــه	داد.	فقــط	بخــش	بیــن	الملــل	ســازمان	تبلیغات	
ــال	از	 ــه	کام ــود	ک ــاد	اســالمی	ب ــل	وزارت	ارش ــن	المل و	بخــش	بی
بیــن	رفــت.	ايــن	ســازمان	مرکــزی	دارد	بــا	نــام	مرکــز	تبلیــغ	بیــن	
المللــی	کــه	يکــی	از	مراکــز	اصلــی	بــرای	اعــزام	مبلغــان	بــه	خــارج	

از	کشــور	اســت.
ــکل	 ــی	ش ــه	المصطف ــه	جامع ــد	از	اينک ــز	بع ــن	مرک ــته	از	اي گذش
گرفــت،	المصطفــی	هــم	درچارچــوب	برنامــه	هــای	خــودش	کــه	
بیشــتر	جنبــه	آموزشــی	دارد	تــا	تبلیغــی،	روحانیونــی	را	بــه	سراســر	
دنیــا	اعــزام	کــرد.	در	ســال	هــای	اخیــر	کــه	بحــث	تبلیــغ	خــارج	از	
کشــور	خیلــی	جــدی	تــر	شــد	مراکــز	ديگــری	هــم	شــکل	گرفــت.	
بــه	طــور	مثــال	مرکــز	بیــن	المللــی	مطالعــات	اســالمی	بــه	زبــان	
هــای	خارجــی	کــه	بــا	رياســت	آقــای	دکتــر	شــمالی	تاســیس	شــد	
و	مرکــزی	تحــت	عنــوان	جامعــه	المرتضــی	کــه	بــا	رياســت	حــاج	

آقــای	زادهــوش	شــکل	گرفــت	و	مراکــز	ديگــری	بــا	ســطوح	پايین	
تــر	کــه	بــرای	اعــزام	مبلــغ	شــکل	گرفتنــد.

از	ايــن	هــا	گذشــته	در	منطقــه	ای	خــاص	مثــل	امريــکای	جنوبــی،	
ــدازی	شــد	کــه	فقــط	در	 ــام	شــرق	در	قــم	راه	ان ــه	ن موسســه	ای	ب
محــدوده	امريــکای	جنوبــی	در	قــم	طلبــه	تربیت	مــی	کنــد.	در	اين	
ســال	هــا	مبلغیــن	انفــرادی	و	مســتقل	هــم	فــراوان	بودند.	بــا	توجه	
بــه	ظرفیــت	عطــش	و	درخواســت	جهانــی	کــه	ايجــاد	شــده	بــود	
مبلغیــن	فراوانــی	بــه	طــور	مســتقل	و	انفــرادی	و	خــارج	از	چارچوب	
هــای	رســمی	بــه	خــارج	از	کشــور	رفتنــد.	مبلغینــی	بودند	که	شــايد	
ايرانــی	هــم	نبودنــد	امــا	بــا	توجــه	بــه	فضايی	کــه	ايجــاد	شــده	بود	

ــه	تبلیــغ	بروند. توانســتند	ب
از	طــرف	بیــوت	مراجــع	و	علمــا	هــم	همیشــه	عــده	ای	بــه	خــارج	
از	کشــور	رفتنــد	و	هنــوز	هــم	مــی	رونــد.	حتــی	مراکــزی	در	خــارج	
از	کشــور	از	طــرف	مراجــع	شــکل	گرفتــه	اســت.	ايــن	جغرافیايــی	از	
مراکــز	اعــزام	مبلــغ	بــود	کــه	کامــال	مختصــر	گفتــم.	اگــر	بخواهم	
ســاده	بگويــم	هیــچ	گاه	هیــچ	راهبــرد	کالنــی	کــه	بتوانیــم	بگويیم	
ــن	 ــغ	بی ــران	در	عرصــه	تبلی ــرد	کالن	جمهــوری	اســالمی	اي راهب
الملــل	بــوده	اســت	يــا	حداقــل	راهبــرد	کالن	حــوزه	هــای	علمیــه	
ــت،	 ــوده	اس ــل	ب ــن	المل ــه	بی ــالمی	در	عرص ــت	اس ــرای	فعالی ب
ــدگاه	 ــی	دي ــر	رئیس ــر	ه ــا	تغیی ــی	ب ــت.	يعن ــده	اس ــاهده	نش مش
هــای	جديــدی	آمــده	و	متناســب	بــا	ديــدگاه	هــای	جديــد	تغییــر	و	
تحوالتــی	در	زمینــه	اعــزام	مبلــغ	به	خــارج	از	کشــور	رخ	داده	اســت.
ــن	 ــا	اي ــن	اســت	کــه	مراکــز	رســمی	معمــوال	ب 	مســئله	ديگــر	اي
ــه	خــارج	از	 ــی	ب ــی	مبلغ مشــکل	جــدی	مواجــه	هســتند	کــه	وقت
کشــور	اعــزام	مــی	کننــد،	اين	مبلــغ	چــون	از	يک	ســازمان	رســمی	
اعــزام	شــده،	در	آن	کشــور	مرتبــط	بــا	ســفارت	جمهــوری	اســالمی	
ايــران	در	آنجــا	اقــدام	مــی	کنــد.	ســفارت	خانــه	هــا	در	کشــورهای	
مختلــف	مراکــز	ديپلماتیــک	هســتند	و	محدوديــت	هــای	خاصــی	
ــوری	اســالمی	 ــفارت	جمه ــر	نظــر	س ــه	زي ــی	ای	ک ــد.	روحان دارن
ــا	 ــم	ب ــه	آن	ه ــران	ک ــالمی	اي ــوری	اس ــی	جمه ــا	رايزن ــران	ي اي
ســفارت	مرتبــط	اســت	مشــغول	بــه	فعالیــت	مــی	شــود	محدوديت	
ــد	 ــرای	انجــام	کارهــای	تبلیغــی	دارد	و	نمــی	توان هــای	فراوانــی	ب
آنطــور	کــه	بايــد	وظايــف	تبلیغــی	خــود	را	انجــام	دهــد.	افــزون	بــر	

تمــام	ايــن	مراکــزی	کــه	نــام	برديــم.

یک مبلغ بین المللی در گفتگو با مهر:

راهبرد مشخصی برای اعزام مبلغ به خارج از کشور نداریم/
 سفر تبلیغی یا هجرت تبلیغی؟
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ـــو گـفتــگـ

||محتـوای اصلی تبلیـغ این مبلغـان چه بـوده؟ آنها به 
دنبـال تبلیغ اسـالم بـوده اند یا تبلیغ تشـیع؟

طیف	هــای	مختلفــی	وجــود	دارد.	بســته	به	شــخصیت	خودشــان	و	
موسســه	اعــزام	کننــده	ممکــن	اســت	محتواهــای	تبلیغــی	متفاوتی	
داشــته	باشــند.	نقطــه	مشــترک	در	همــه	ايــن	فعالیت	هــای	تبلیغی	
ــه	آن	 ــا	ب ــه	اصطالح ــت	ک ــت)ع(	اس ــل	بی ــب	اه ــی	مکت معرف
مذهــب	شــیعه	مــی	گويیــم.	قطعــا	در	همــه	فعالیــت	هــای	تبلیغــی	
ايــن	بــوده.	امــا	ممکــن	اســت	مبلغــی	کــه	بــه	کشــوری	رفتــه،	بــا	
دغدغــه	هــای	ويــژه	ای	کــه	نســبت	بــه	انقــالب	اســالمی	ايــران	و	
جمهــوری	اســالمی	ايــران	داشــته،	در	ايــن	راســتا	تالش	بیشــتری	
کــرده	تــا	بتوانــد	ايــن	انقــالب	را	بهتــر	بــه	جهانیــان	معرفــی	کنــد.	
امــا	مبلــغ	ديگری	کــه	چنیــن	دغدغــه	و	نگاهــی	نداشــته	و	از	طرف	
طیــف	ســنتی	حــوزه	بــه	خــارج	از	کشــور	رفتــه	و	رابطــه	پررنگــی	با	

انقــالب	نداشــند،	طبیعتــا	چنیــن	کاری	نکــرده.
حتــی	در	میــان	کســانی	کــه	مــی	شــود	آنهــا	را	در	جريانــی	خــاص	
دســته	بنــدی	کــرد	هــم	نقشــه	و	جريــان	واحــدی	وجــود	نداشــته	
اســت،	يعنــی	اتــاق	فکــری	کــه	محتــوای	تبلیغــی	بــرای	خــارج	از	
کشــور	تنظیــم	کنــد	و	در	اختیــار	ايــن	مبلغیــن	بگــذارد	وجود	نــدارد.	
حداقــل	آنهايــی	کــه	در	ايــن	جريــان	هســتند	و	از	يک	الگــوی	کلی	
پیــروی	مــی	کننــد	بیشــتر	بــه	معلومــات	و	مهــارت	های	شــخصی	

افــراد	برمــی	گــردد.

|| در جهـان اسـالم ما متهم هسـتیم به اینکـه مبلغین 
مـا می روند تا افراد سـنی مذهب را شـیعه کننـد. روی 
ایـن موضوع بـه شـدت تاکیـد می شـود و به شـدت 
هـم در ایجـاد ذهنیـت منفـی نسـبت بـه ایـران موثر 

بـوده. آیا ایـن اتهام وارد اسـت؟
مبلــغ	بــرای	تبلیــغ	آن	چیــزی	مــی	رود	کــه	بــه	صحــت	و	حقانیــت	
آن	معتقــد	اســت.	حرکــت	تبلیغــی	يــک	حرکت	دلســوزانه	و	انســان	
دوســتانه	اســت.	يعنــی	وقتــی	شــما	بــا	همــه	وجــود	معتقد	هســتی	
ــار	 ــم	دچ ــر	بروي ــر	از	راه	ديگ ــت	و	اگ ــن	راه	اس ــت	اي ــه	راه	درس ک
ــعادت	 ــه	س ــويم	و	ب ــی	ش ــه	م ــا	مشــکل	مواج ــديم	و	ب ــتباه	ش اش
اخــروی	نمــی	رســیم،	انســان	دوســتی،	نــوع	دوســتی	و	دلســوزی	
بــرای	انســان	هــای	ديگــر	ســبب	مــی	شــود	آن	را	در	اختیــار	آنهــا	
گذاشــته	و	آن	هــا	را	بــه	ايــن	طريقــه	راهنمايــی	کنیــد.	نمــی	تــوان	
ــی	ســنی،	 ــک	روحان ــد	ي ــی	شــیعه	همانن ــک	روحان ــرد	ي ــکار	ک ان
ــب	 ــان	و	مذاه ــون	ادي ــد	روحانی ــیحی	و	همانن ــی	مس ــک	روحان ي
ديگــر	انســان	هــا	را	بــه	آنچــه	درســت	مــی	دانــد	دعــوت	مــی	کند.
ــالب	 ــر	انق ــت	تاثی ــه	تح ــی	ک ــاص،	مبلغین ــکل	خ ــه	ش ــی	ب ول
ــری	 ــام	گی ــا	اله ــد	و	ب ــوده	ان ــری	ب ــام	و	رهب ــکار	ام اســالمی	و	اف
بــه	نــگاه	خاصــی	کــه	امــام	و	رهبــری	در	عرصــه	وحــدت	اســالمی	
ــال	 ــه	دنب ــه	جــای	مذهبــی	داشــتند،	ب ــگاه	اســالمی	ب داشــتند	و	ن
تغییــر	مذهــب	نبــوده	انــد،	بلکــه	بــه	دنبــال	ايــن	بودنــد	که	اســالم	
بــه	درســتی	معرفــی	شــود	و	بــه	آن	عمــل	شــود.	لــذا	در	فضاهايــی	
کــه	حضــور	پیــدا	کردنــد	تالششــان	بــر	ايــن	بــوده	کــه	بــا	همــه	
گــروه	هــا	ارتبــاط	برقــرار	کننــد	و	اولیــن	چیــزی	کــه	بــه	دنبــال	آن	

ــوده	اســت. ــد	وحــدت	اســالمی	ب بودن
ــارج	از	 ــغ	خ ــه	دو	دهــه	در	تبلی ــک	ب ــه	نزدي ــه	ای	ک ــده	در	تجرب بن
کشــور	دارم،	شــخصا	تجربــه	کــرده	ام	و	بــه	هــر	کشــوری	کــه	رفته	
ام	قبــل	از	اينکــه	بــه	دنبــال	معرفــی	مذهــب	بــه	کســی	باشــم	بــه	
دنبــال	ايــن	بــودم	کــه	بــه	فضــای	تفاهــم	برســیم.	دور	هــم	جمــع	
ــا	هــم	متحــد	باشــیم	و	حتــی	باالتــر	از	آن،	در	 شــويم،	مســلمین	ب
ــا	 جاهايــی	کــه	امکانــش	فراهــم	بــوده،	ارتبــاط	بســیار	نزديکــی	ب
روحانیــون	اديــان	ديگــر	برقــرار	کــردم.	جلســات	متعــددی	داشــتیم	
ــد	 ــم	بیايی ــه	بگوي ــوده	ک ــه	نب ــچ	گاه	اينگون ــات	هی و	در	آن	جلس
مســلمان	شــويد.	ديــدگاه	هــای	مــان	را	مطــرح	کرديــم	امــا	گفتیــم	
ــم	 ــی	کنی ــدی،	الهــی	و	دين ــا	هــم	يــک	همــکاری	توحی ــم	ب بیايی
بــرای	مبــارزه	بــا	الحــاد	و	آســیب	هــای	اجتماعــی	و	اخالقــی	کــه	

مــردم	در	همــه	جــای	دنیــا	گرفتــار	آن	هســتند.
حتــی	گاهــی	از	فضــای	اديــان	ابراهیمــی	هــم	بیــرون	رفتیــم	يعنی	
ــب	 ــی	مذه ــورهای	بوداي ــی	در	کش ــون	بوداي ــا	روحانی ــاتی	ب جلس

داشــتیم.	بــه	راحتــی	گفتگــو	مــی	کرديــم	و	در	مســائل	اجتماعــی	
بــه	راه	حــل	هــای	مشــترک	مــی	رســیديم.	روحانیــون	طــراز	اول	
بودايــی	در	برخــی	کشــورهای	بودايــی	نشــین	بــه	مــا	مــی	گفتنــد	
کــه	از	پاســخ	گويــی	بــه	پرســش	هــای	پیــروان	خودمــان	ناتــوان	
هســتیم.	در	آنجــا	مــا	بــه	دنبــال	ايــن	نبوديــم	کــه	بــه	آنهــا	بگويیم	
بیايیــد	مســلمان	شــويد	ولــی	راه	حــل	هــای	اســالمی	را	بیــان	مــی	
کرديــم.	وقتــی	ايــن	راه	حــل	هــا	بیــان	مــی	شــود	حتــی	روحانــی	
بودايــی	بعــد	از	مدتــی	مطالعــه	احســاس	مــی	کنــد	اگــر	حقیقتــی	
هــم	باشــد	ايــن	طــرف	اســت	و	زيــاد	اتفــاق	افتــاده	کــه	مســلمان	
شــده	انــد	و	بعــد	هــم	شــیعه	شــده	انــد.	ايــن	يــک	گــروه	از	مبلغیــن	

هســتند.
در	مقابــل	کســانی	هــم	هســتند	کــه	نــگاه	انقــالب	اســالمی	و	نگاه	
امــام	و	رهبــری	را	ندارنــد	و	بــا	يــک	نــگاه	تاکیــد	بــر	تضــاد	مذهبی	
اقــدام	بــه	تبلیــغ	مــی	کننــد.	جريانــی	کــه	مــی	شــود	باالخــص	از	
ــه	مذاهــب،	 ــن	ب ــی	اســت	کــه	براســاس	توهی ــرد	جريان ــام	ب آن	ن
مقدســات	و	بــزرگان	مذاهــب	ديگــر	پیــش	مــی	رود	کــه	ايــن	خیلی	

عجیــب	اســت.
ــنت	حضــور	 ــل	س ــون	اه ــا	و	روحانی ــه	ای	از	علم ــن	در	مجموع م
ــد	 ــت.	بع ــرار	گرف ــتقبال	ق ــورد	اس ــردم	و	م داشــتم	و	ســخنرانی	ک
ــم	 ــاز	خواندي ــم	نم ــا	ه ــود،	ب ــاه	رمضــان	ب ــه	در	م ــخنرانی	ک از	س
ــم	آن	 ــن	عال ــی	و	بزرگتري ــخصیت	اصل ــد	ش ــم.	بع ــار	کردي و	افط
ــرام	و	 ــم	احت ــی	ه ــود	و	خیل ــته	ب ــن	نشس ــار	م ــه	کن ــه	ک مجموع
محبــت	مــی	کــرد،	گفت	مــا	از	شــما	گلــه	داريــم.	شــما	بــرای	تبلیغ	
بــه	اينجــا	مــی	آيیــد	و	بعــد	شــروع	بــه	توهیــن	بــه	بــزرگان	مذهب	
مــا	و	صحابــه	پیامبــر	خــدا	مــی	کنید.	چــرا	بايــد	اينطــور	باشــد؟	من	
ــزی	 ــه	هــر	چی ــم	ب ــر	مــن	بخواهــم	شــما	را	جــذب	کن ــم:	اگ گفت
ــا	 ــا	ب ــه	شــخص	خــودم	و	...	آي ــه	کاال	ب ــه	مذهــب،	ب ــه	باشــد	ب ک
توهیــن	کــردن	مــی	توانــم؟	گفــت:	نــه.	گفتــم	پــس	گمــان	نمــی	
کنیــد	آن	کســی	کــه	بــه	نــام	مبلــغ	شــیعه	اينجــا	مــی	آيد	و	شــروع	
بــه	توهیــن	بــه	اهــل	ســنت	و	مقدســات	آن	مــی	کنــد	اساســا	بــه	
ــری	 ــداف	ديگ ــه	اه ــیع	نیســت	بلک ــه	تش ــردم	ب ــذب	م ــال	ج دنب
دارد	و	يــا	خواســته	يــا	ناخواســته	مــزدور	ديگرانــی	اســت	کــه	مــی	
خواهنــد	بیــن	مــا	دعــوا	ايجــاد	کننــد.؟	تاملــی	کــرد	و	گفــت:	حــق	
بــا	شماســت	کار	او	معقــول	نیســت.	گفتــم:	ايــن	مشــکل	مشــترک	
ماســت.	يعنــی	هــم	مــا	و	هــم	شــما	از	دســت	ايــن	هــا	ناراحتیــم.	به	
فــرض	اگــر	مــن	دوســت	دارم	همــه	پیــروان	اهــل	تســنن	را	شــیعه	
کنــم	يکــی	از	دشــمنان	هــدف	مــن	همیــن	کســانی	هســتند	کــه	
بــه	نــام	مبلــغ	شــیعه	مــی	آينــد	و	بعــد	توهیــن	مــی	کننــد.	ايــن	ها	

ــاز	شــد. مانعنــد.	او	پذيرفــت	و	بعــد	از	آن	چهــره	اش	ب

|| نهادهــای متولــی تالشــی داشــتند تــا نــگاه مبلغین 
ــه ســمت گفتمــان انقــالب اســالمی جهــت دهــی  ب
ــای  ــان رویکرده ــا هم ــن ب ــه مبلغی ــا اینک ــود؟ ی ش

مختلفشــان اعــزام مــی شــدند؟
ــد	بیشــتر	 ــده	انجــام	مــی	دهن تالشــی	کــه	نهادهــای	اعــزام	کنن
ــد	آمــوزش	و	 ــا	در	بع ــراد	اســت.	ام ــر	دقــت	در	گزينــش	اف ناظــر	ب
تربیــت	مبلغیــن	ســابقا	برنامــه	موفقــی	وجــود	نداشــته	اســت.	اخیرا	
مراکــزی	مثــل	جامعــه	المرتضــی	يــا	مراکــزی	از	اين	قبیــل	تالش	
دارنــد	اول	آمــوزش	هايــی	بــه	مبلغیــن	بدهنــد	بعــد	اعــزام	آنهــا	را	
پیگیــری	کننــد	امــا	اينکــه	چقــدر	در	ايــن	آمــوزش	هــا	موفــق	بوده	
انــد	بايــد	بررســی	شــود.گرايش	هــا،	بینــش،	بصیــرت	و	دانســته	ها،	
تجــارب	و	مهــارت	هــا	و	دغدغــه	هــای	خــود	شــخص	بــوده	کــه	
حــرف	اول	را	در	انتخــاب	موضــوع	و	چگونگــی	اقــدام	او	مــی	زده	و	

ــه	او	جهــت	داده	اســت. ب

|| بیشـتر تمرکـز برخـی از روحانیون بـر تغییر مذهب 
جوامـع اهل سـنت بـوده. آیـا بهتر نبـود تمرکـز را بر 
تغییر دین غیرمسـلمانان به اسـالم می گذاشـتند؟ در 
ایـن صـورت موفق تـر بودیـم و این  همه حساسـیت 
و هزینـه بـرای ما در جهـان اسـالم ایجاد نمی شـد و 

منزوی هـم نمی شـدیم.

ســال	هاســت	کــه	مــا	ايــن	مطلــب	را	داريــم	در	مجامــع	مشــترک	
میــان	شــیعه	و	ســنی	بیــان	مــی	کنیــم.	خطــاب	بــه	روحانیــون	هــر	
دو	مذهــب	مــی	گويیــم	کــه	اگــر	هر	دو	طــرف	تــالش	و	هزينــه	ای	
کــه	بــرای	تغیــر	مذهــب	پیــروان	طــرف	مقابــل	مــی	کننــد	تمــام	
ــه	 ــد	و	جامع ــی	کردن ــوف	م ــلمانان	معط ــوی	غیرمس ــه	س آن	را	ب
ــد،	االن	 ــی	گرفتن ــر	م ــلمانان	در	نظ ــان	را	غیرمس ــدف	خودش ه
اتفــاق	ديگــری	در	کــره	زمیــن	رقــم	خــورده	بــود	و	نســبت	جمعیتی	
مســلمین	در	کــره	زمیــن	آنقــدر	متفــاوت	شــده	بــود	کــه	مســلمین	

ــد. ــن	مــی	زدن حــرف	اول	را	در	زمی
ــی	 ــم.	برخ ــی	کردي ــم	م ــری	ه ــتیم	و	پیگی ــه	اش	را	داش دغدغ
شــخصیت	هــای	اهــل	تســنن	هــم	ايــن	ديــدگاه	را	مطــرح	کــرده	
ــن	 ــا	همی ــس	دقیق ــی	در	تون ــد	الغنوش ــال	راش ــور	مث ــه	ط ــد؛	ب ان
ــارمان	 ــت	س ــنن	فعالی ــل	تس ــان	اه ــه	در	جه ــدگاه	را	دارد.	البت دي
ــده	 ــدر	دي ــان	آنق ــطح	جه ــغ	در	س ــرای	تبلی ــترده	ای	ب ــه	گس يافت
نمــی	شــود.	احیانــا	االزهــر	يــا	مصر	يــا	مراکــزی	نظیــر	ايــن	برنامه	
هايــی	داشــته	باشــند،	امــا	مراکــز	يــا	کشــورهايی	کــه	کار	تبلیــغ	به	
شــکل	خــاص	انجــام	مــی	دهنــد،	کشــور	عربســتان	اســت	کــه	آن	
هــم	وهابیــت	را	تبلیــغ	مــی	کنــد.	مبلغیــن	وهابــی	کــه	در	سراســر	
دنیــا	پخــش	مــی	شــوند	کارويــژه	ای	کــه	بــرای	خودشــان	تعريــف	

مــی	کننــد	تبلیــغ	علیــه	تشــیع	اســت.
	نکتــه	ديگــر	اينکــه	نــوع	فعالیــت	تبلیغی	کــه	شــیعیان	و	عمدتــا	در	
داخــل	کشــور	ايــران	نســبت	بــه	خــارج	از	کشــور	انجــام	مــی	شــود،	
ــد	 ــی	ده ــه	عربســتان	انجــام	م ــی	ک ــت	تبلیغ ــا	آن	فعالی ــا	ب اساس
ــا	او	مقايســه	 ــل	قیــاس	نیســت.	از	هیــچ	جهتــی	نمــی	شــود	ب قاب
ــه	تعــداد	نفراتــی	کــه	 ــه	حجــم،	ن ــه	لحــاظ	بودجــه،	ن ــه	ب کــرد.	ن
اعــزام	مــی	شــوند	نــه	بــه	لحــاظ		آزادی	عملــی	کــه	مبلغیــن	وهابی	
در	سراســر	دنیــا	دارنــد	و	امکانــی	کــه	برايشــان	فراهــم	مــی	شــوند.	
از	هــر	جهــت	امکانــات	آن	هــا	از	مــا	خیلــی	خیلــی	بیشــتر	اســت.	
در	مناطــق	مختلفــی	از	دنیــا	ايــن	هــا	بــه	برگــزاری	کالس	هــای	
عربــی	اقــدام	مــی	کننــد.	اشــخاص	و	جــوان	هايــی	کــه	در	کالس	
ــه	لحــاظ	مالــی	بضاعــت	چندانــی	 عربــی	شــرکت	مــی	کننــد	و	ب
ــاد	 ــه	آن	هــا	ي ــت	را	ب ــوزه	هــای	وهابی ــد	در	مــدت	کالس	آم ندارن
ــاد	 ــی	را	ي ــان	عرب ــن	هــا	هــم	زب ــد	از	دو	ســال	اي ــد	و	بع مــی	دهن
گرفتنــد	و	هــم	وهابــی	شــدند.	همین	شــخص	را	خودشــان	بورســیه	
مــی	کننــد	و	بــه	منطقــه	ای	بــرای	تبلیــغ	مــی	فرســتند.	امکانــات	
مالــی	و	حقــوق	بســیار	بــاال	در	اختیــارش	قــرار	مــی	دهنــد	تــا	بماند	
و	چنــد	ســالی	کار	تبلیغــی	کنــد.	چــون	جمعیــت	خــود	عربســتان	
ــت	 ــتان	جمعی ــم	در	عربس ــا	ه ــی	ه ــت	و	وهاب ــاد	نیس ــدان	زي چن
ــد،	وهابــی	هــا	در	عربســتان	گــروه	کوچکــی	هســتند	 اندکــی	دارن
امــا	حکومــت	در	اختیارشــان	اســت	و	بــا	آن	در	ارتبــاط	هســتند.	خود	
حکومــت	مذهــب	چهــارم	اســت.	خانــدان	آل	ســعود	وهابــی	هــم	
نیســتند	و	تديــن	بــه	ديــن	خاصــی	ندارنــد.	امــا	بــا	وهابــی	هــا	در	

اداره	حکومــت	شــريکند.
ــر	 ــورهای	ديگ ــای	کش ــت	ه ــعودی	از	ظرفی ــتان	س ــذا	عربس ل
اســتفاده	مــی	کنــد.	بــه	خصــوص	کشــورهای	پرجمعیــت	و	
ــن	 ــزو	فقیرتري ــتان	ج ــتان،	پاکس ــگالدش،	و	پاکس ــل	بن ــر	مث فقی
ــر	 ــی	فقیرت کشــورهای	دنیاســت.	از	بســیاری	از	کشــوهای	آفريقاي
ــزی.	ســه	کشــور	پرجمعیــت	جهــان	اســالم	کــه	 ــا	اندون اســت.	ي
ــه	دوم	 ــان	اســالم	دارد	و	رتب ــت	را	درجه ــه	اول	جمعی ــزی	رتب اندون
ــد. ــا	هــم	در	رقابتن ــه	ب ــگالدش	و	پاکســتان	هســتند	ک و	ســوم	بن
ــاورد	 ــالش	هاســت.	ره ــن	ت ــم	اســت	نتیجــه	اي ــا	آنچــه	مه ام
ــا	 ــام	داده	حقیقت ــه	انج ــن	3ـ4	ده ــه	در	اي ــی	ک ــیع	در	تبلیغ تش
خیلــی	باالتــر	از	وهابــی	هــا	بــوده	اســت.	مقــداری	کــه	هزينــه	
کرديــم	و	مقــداری	کــه	بــه	دســت	آورديــم	اصــال	قابــل	قیــاس	
نیســت.	مثــال	در	افريقــای	ســیاه	تــا	پیــش	از	انقــالب	اســالمی	
ــی	 ــیعیان	بوم ــداد	ش ــه	تع ــود	ک ــن	ب ــر	اي ــر	س ــخن	ب ــران	س اي
ســیاه	پوســت	در	قــاره	افريقــای	ســیاه	شــايد	از	تعــداد	انگشــتان	
ــر	 ــون	نف ــدود	50	میلی ــد	و	االن	ســخن	از	ح دســت	تجــاوز	نکن
ــتر	 ــیع	بیش ــه	تش ــش	ب ــن	گراي ــل	اي ــت.	دلی ــی	اس ــیعه	بوم ش
ناظــر	بــر	تاثیــری	بــوده	کــه	انقــالب	اســالمی	و	پیــام	انقــالب	

ــت. ــته	اس ــالمی	داش اس
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ـــو گـفتــگـ

|| بعضــی معتقدنــد اگــر بــه جــای اینکــه تمرکزمــان 
را بــر افزایــش کّمــی شــیعه بگذاریم، روی گســترش 
گفتمــان انقــالب اســالمی مــی گذاشــتیم کــه یــک 
گفتمــان فرامذهبــی اســت وضعیــت بهتــری در 
ــا داشــتیم. در افــکار  ــز در کل دنی جهــان اســالم و نی
ــتیم و  ــری داش ــی بهت ــگاه خیل ــه جای ــی منطق عموم
راحــت تــر مــی توانســتیم کار کنیــم نســبت بــه حاال 
کــه کمیتــی شــیعی ایجــاد کردیــم امــا بــه یــک انزوا 
رســیده ایــم. ایــن بــا نگاهــی کــه امــام کــه نگاهــی 
ــود تعــارض دارد. نظــر شــما چیســت؟ فرامذهبــی ب
بــرای	اينکــه	يــک	اتفــاق	رخ	دهــد	بــه	اصطــالح	علمــی	بايــد	علت	
تامــه	شــکل	بگیــرد.	علــت	تامــه	عبــارت	اســت	از	ســه	چیــز:	وجود	
مقتضــی،	وجــود	شــرايط	و	نبــود	مانــع.	اگــر	ايــن	ســه	دســت	بــه	
دســت	هــم	دهنــد	اتفــاق	رخ	مــی	دهــد.	اينکــه	مــا	فقــط	داخــل	و	
مقتضــی	را	ببینیــم	و	بــه	موانــع	و	شــرايط	توجــه	نکنیــم	مــا	را	بــه	
يــک	نــگاه	کامــل	و	جامــع	نمــی	رســاند.	مقتضــی	وجــود	داشــته	و	
دارد	ولــو	بــه	طــور	مختصــر.	امــا	مانــع	چطــور؟	آيــا	همــان	مانعــی	

اســت	کــه	در	آغــاز	انقــالب	بــوده؟
	آن	موقــع	بــر	ســر	راه	گفتمــان	مــا	اصــال	مانعــی	نبــود.	در	مقابــل	
ــد	و	در	 ــران	را		راه	انداختن ــه	اي ــد؟	جنــگ	عــراق	علی ــا	چــه	کردن م
ــک	 ــی.	از	ي ــی	و	گارد	مذهب ــد:	گارد	قوم ــال	کردن آن	دو	گارد	را	فع
ســو	انقــالب	اســالمی	ايــران	را	حرکــت	عجمــی	و	ايرانــی	معرفــی	
ــرب	 ــه	و	دشــمن	ع ــرار	گرفت ــا	ق ــرب	ه ــل	ع ــه	در	مقاب ــد	ک کردن
هاســت.	يعنــی	گارد	قومیتــی	فعــال	شــد	و	صــدام	هــم	اعــالم	کــرد	
ايــن	جنــگ	قادســیه	اســت	همــان	جنــگ	معــروف	میــان	اعــراب	
ــغ	 ــد.	تبلی ــال	کردن ــی	را	فع ــر	گارد	مذهب ــوی	ديگ ــران.	از	س و	اي
هــم	نمــی	کردنــد	کــه	ايــن	هــا	شــیعه	هســتند	بلکــه	مــی	گفتنــد	
ايــن	هــا	مجــوس	يعنــی	زرتشــتی	هســتند.	هنــوز	هــم	علیــه	مــا	

همینطــور	تبلیــغ	مــی	کننــد.
ــات	 ــاد	تبلیغ ــه	راه	افت ــه	ب ــگ	ک ــد.	جن ــم	بودن ــق	ه ــا	موف آن	ه
گســترده	در	سراســر	جهــان	عــرب	انجــام	دادنــد	کــه	ببینیــد	ايرانی	
ــه	 ــراق	حمل ــام	ع ــه	ن ــلمان	ب ــی	و	مس ــور	عرب ــک	کش ــه	ي ــا	ب ه
کردنــد	و	مــی	خواهنــد	ايــن	هــا	را	هــم	بــه	مذهــب	زرتشــتی	ببرند	

و	عــرب	هــا	را	بکشــند	و	نابــود	کننــد.	آن	نــدای	ناسیونالیســم	عربی	
را	مجــددا	بلنــد	کردنــد	و	فضايــی	کــه	وجــود	داشــت	مــی	گفتنــد	
اعــراب	در	مقابــل	دشــمنی	هســتند	بــه	نــام	ايــران.	اينطــور	نبودکه	
ــه	گفتمــان	 ــه	ب ــم	و	ن ــه	مذهــب	تشــیع	دعــوت	کردي چــون	مــا	ب
اســالمی،	اينطــور	شــود.	مانــع	درســت	شــد.	يعنــی	اينطــور	نیســت	
کــه	فقــط	مــا	فکــر	مــی	کنیــم	و	بیــدار	هســتیم.	دشــمن	مــا	هــم	
بیــدار	اســت	و	دارد	کار	مــی	کنــد.	تحــت	تاثیــر	گفتمــان	انقــالب	

اســالمی	اتفاقاتــی	افتــاد،	نــه	تحــت	تاثیــر	تشــیع.
يکـی	از	اتفاقـات	اين	بـود	که	سـادات	رئیس	جمهور	مصر	به	وسـیله	
شـخصی	به	نام	خالـد	اسـالمبولی	که	تحـت	تاثیر	گفتمـان	انقالب	
اسـالمی	ايـران	بود	ترور	شـد.	ايـن	تمام	سـران	کشـورهای	عربی	را	
به	وحشـت	انداخـت.	اصال	بحث	تشـیع	مطرح	نبـود.	اين	ها	شـروع	
بـه	کار	کردنـد	نـگاه	کردنـد	کجا	مـی	تواننـد	جای	پـای	ما	باشـد	و	
رفتنـد	پیشـاپیش	آن	هـا	جا	گرفتنـد.	وهابی	هـا	خیلـی	جاهايی	می	

رونـد	و	تبلیغ	مـی	کنند	کـه	ما	اصال	نیسـتیم.
لذا	مسـئله	جدی	شـد.	امريکا	پشـت	اين	قصه	آمد.	امريکا	به	شـکل	
جـدی	شـروع	کـرد	بـه	حمايـت	از	اينکه	دسـت	و	پـای	ايران	بسـته	
شـود.	آن	مقـداری	کـه	از	جـای	پا	بـرای	ما	در	سـطح	جهان	اسـالم	
و	کـره	زمیـن	باقی	مانـده	مقداری	اسـت	که	ما	توانسـتیم	افـرادی	را	
بـه	مذهـب	اهل	بیـت	دعوت	کنیـم	و	ايـن	ها	تغییـر	مذهـب	دادند.	
واقعیـت	اين	اسـت	کـه	هم	چنـان	کـه	در	داخـل	ايران	کسـی	برای	
ايـران	ای	مـرز	پرگهـر	جـان	عزيـز	خـودش	را	نمـی	دهد	امـا	برای	
امـام	حسـین)ع(	و	بـاز	شـدن	راه	کربال	حاضر	اسـت	تکه	تکه	شـود،	
در	سـطح	دنیـا	هـم	همین	اسـت.	بـرای	گفتمـان	فکری	و	سیاسـی	
هرچند	کـه	پیامش	جالب	باشـد	افراد	جـان	نمی	دهند،	يـا	خیلی	کم	

ايـن	کار	را	مـی	کنند.
ديــن	چنیــن	قدرتــی	دارد.	فرقــی	هــم	نمــی	کند.	چــه	دين	درســت،	
چــه	ديــن	غلــط.	لــذا	تجربــه	تاريخــی	مــا	و	تجربــه	عینی	شــخص	
مــن	نشــان	داده	کــه	مــا	در	بســیاری	از	کشــورهای	دنیــا	با	کســانی	
ــوری	 ــا	جمه ــد،	ب ــب	بودن ــنی	مذه ــال	س ــه	مث ــم	ک ــه	بودي مواج
ــم	 ــان	را	ه ــد،	گفتمانم ــی	دوســت	بودن ــم	خیل ــران	ه اســالمی	اي
قبــول	داشــتند	امــا	بخاطــر	انــدک	مســائلی	نظرشــان	از	ما	برگشــته	
ــه	 ــف	القرضــاوی	را	نمون ــدند.	يوس ــل	ش ــا	تبدي ــمنان	م ــه	دش و	ب

کوچکــی	نبینیــد،	او	دوســت	بــزرگ	جمهــوری	اســالمی	ايــران	بود،	
کســی	بــود	کــه	جمهــوری	اســالمی	ايــران	بــه	او	کمــک	کــرد	تــا	
بــه	رياســت	مجمــع	علمــای	جهــان	اســالم	دربیايــد.	اصــل	ايــن	

مجمــع	را	مــا	تشــکیل	داديــم	و	او	را	بــه	رياســت	رســانديم.
ــال	 ــه	دنب ــد	ب ــان	باي ــی	خودم ــالمی	و	انقالب ــه	اس ــه	وظیف ــا	ب م
وحــدت	و	گفتگــو	میــان	مســلمین	و	علمــای	اهــل	ســنت	باشــیم.	
امــا	فکــر	نکنیــد	بــه	محــض	اينکــه	بگويیــد	بیايیــد	بــا	هــم	بــرادر	
باشــیم	آن	هــا	هــم	مــی	آينــد	و	بــا	شــما	بــرادر	مــی	شــوند.	آنهــا	
خالــی	الذهــن	نیســتند.	هــزار	و	يــک	پرســش	و	ايــراد	دارنــد.	هــر	
ايــرادی	کــه	آن	هــا	مــی	گیرنــد	اگــر	بگويیــد	حــق	بــا	شماســت	و	
مــا	هیــچ	يــک	از	ايــن	عقايــد	را	نداريم،	بیشــتر	از	شــما	بدشــان	می	
آيــد.	چــون	احســاس	مــی	کننــد	داريــد	آن	هــا	را	فريــب	مــی	دهید.	
وقتــی	خیلــی	شــفاف	صحبــت	مــی	کنیــد،	روی	عقايدتــان	تاکیــد	
مــی	کنیــد	و	در	عیــن	حــال	بــر	وحــدت	هــم	تاکیــد	مــی	کنیــد،	آن	

وقــت	شــما	را	مــی	پذيرنــد.
مــا	نبايــد	بــه	آن	ســو	حرکــت	کنیــم	کــه	فقــط	دنبــال	توهیــن	بــه	
مذهــب	ديگــران	باشــیم	و	نبايــد	فقــط	بــرای	اينکــه	تغییــر	مذهــب	
ــه	 ــد	ارائ ــا	فقــط	باي ــن	نیســت.	م ــم.	روش	اي ــم	حرکــت	کنی بدهی
کنیــم.	آن	هــم	در	يــک	فضــای	تفاهمــی	و	گفتگويــی.	نــه	اينکــه	
گمــان	کنیــم	کــه	نبايــد	مذهــب	اهــل	بیــت	را	تبلیــغ	کنیــم	و	نــه	
آن	طــور.	مرحــوم	امــام	وقتــی	از	امــام	زمــان	ســخن	مــی	گفتنــد	
بــا	تعبیــر	»روحــی	و	رواح	العالمیــن	لــه	الفــداء«	ســخن	مــی	گفتند،	
ــود	 ــه	ب ــود،	گفت ــه	شــیعه	شــده	ب يکــی	از	دانشــمندان	مصــری	ک
جهــت	تشــیع	مــن	ايــن	بــود	کــه	ديــدم	شــخصیت	بزرگــی	مثــل	
امــام	خمینــی	تــزاه	او	دربــاره	شــخص	ديگــری	مــی	گويــم	»روحی	
لــه	الفــداء«	او	کیســت	کــه	امــام	خمینــی	مــی	گويــد	مــن	فــدای	او	
باشــم	تحقیــق	کــردم	و	شــناختم	و	شــیعه	شــدم.	يعنــی	گفتمــان	
ــب	 ــدا	نیســت	و	مذه ــت	ج ــل	بی ــالب	اســالمی	از	مذهــب	اه انق

اهــل	بیــت	هــم	از	ديــدگاه	وحــدت	و	تقريــب	جــدا	نیســت.

||شــما از یــک طــرف فرمودیــد بعــد از انقــالب بــرای 
جلوگیــری از صــدور انقــالب دو حربــه ایجــاد شــکاف 
مذهبــی و قومــی را بــه کار بردنــد. مــن ایــن را کنــار 
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ـــو گـفتــگـ

آن صحبــت آقــا مــی گــذارم کــه گفتنــد مــا بــه دنبال 
شــیعی کــردن اهــل ســنت و ایرانــی کــردن اعــراب 
ــر آن  ــی ایشــان مــی خواســتند در براب نیســتیم. یعن
دو گارد بایســتند.اما از طــرف دیگــر مــی فرماییــد مــا 
از مطــرح کــردن بحــث مذهــب و اینکه کمــک کردیم 
ایــن هــا شــیعه شــوند موفــق تــر بودیــم و بایــد این 
را ادامــه دهیــم. احســاس نمــی کنیــد ایــن کار، تایید 

حــرف دشــمنان و بــازی در پــازل آنهاســت؟
دو	حــرف	اينجــا	مطــرح	اســت.	يــک	وقــت	اســت	کــه	شــما	از	اول	
ــار	 ــوع	رفت ــد.	ايــن	قصــد	در	ن ــر	دهی ــد	کــه	مذهــب	تغیی مــی	روي
انســان	و	تعامــل	انســان	اثــر	مــی	گــذارد.	يعنــی	از	اول	با	يــک	نگاه	
تضادآلــودی	حرکــت	مــی	کنیــد.	يــک	وقتــی	هــم	هســت	کــه	بــه	
دنبــال	ايــن	نیســتید	و	مــی	خواهیــد	برويــد	گفتگــو	کنیــد	و	آشــنا	
ــد	 ــدان	معتقدي ــه	ب ــی	را	ک ــد	و	حقايق ــرار	کنی ــاط	برق ــويد	و	ارتب ش
بیــان	کنیــد.	گذشــته	از	اينکــه	طــرف	ايــن	مذهــب	را	بپذيرد	يــا	نه.	

ايــن	هــا	بــا	هــم	فــرق	مــی	کنــد.

||ولی هدف یکی است.
ــان.	 ــک	ده ــوش	و	ي ــی	دو	گ ــو	يعن ــت.	گفتگ ــاوت	اس ــه،	متف ن
ــن	 ــا	اي ــی	ب ــد.	وقت ــر	بگويی ــک	براب ــنويد	و	ي ــر	بش ــی	دو	براب يعن
ــد	کــه	 ــاده	کردي ــن	آم ــرای	اي ــان	را	ب ــل	خودت ــد	و	از	قب فضــا	بروي
حــرف	هــای	طــرف	مقابــل	را	بشــنويد	و	بعــد	حــرف	هــای	خودتان	
را	هــم	مطــرح	کنیــد.	البتــه	تــالش	کنیــد	بیشــتتر	گــوش	کینــد	و	
فکــر	کنیــد	و	طــرف	مقابلتــان	را	درک	کنیــد	و	البتــه	ديــدگاه	هــای	
خودتــان	را	هــم	بیــان	کنیــد.	اگــر	بــا	ايــن	نــگاه	رفتیــد	با	لبخنــد	در	
مقابــل	طــرف	مقابلتان	می	نشــینید	و	بــا	روی	بــاز	و	آمادگــی	روحی	
ــه	و	 ســخنان	او	را	مــی	شــنويد.	فضــا	يــک	فضــای	کامــال	برادران

دوســتانه	اســت.
	امــکان	دارد	در	ايــن	فضــا	تغییــر	مذهــب	رخ	دهــد.	شــما	جلــوی	
ايــن	را	نمــی	گیريــد.	ايــن	بــه	شــما	ربطــی	نــدارد.	شــما	مســئول	
ايــن	نیســتید	کــه	ايــن	شــخص	شــیعه	شــود	يــا	نشــود.	اين	دســت	
خــودش	اســت.	مذهــب	و	ديــن	يــک	انتخــاب	اســت.	و	شــما	نمــی	
توانیــد	جلــوی	انتخــاب	او	را	بگیريــد.	اگــر	هــم	بگويیــد	مــن	نمــی	
خواهــم	ســنی	هــا	شــیعه	شــوند	و	تقاضــا	کنــی	کــه	نشــود	مــی	
گويــد	بــه	تــو	ربطــی	نــدارد.	شــايد	فــردا	روزی	متوجه	شــوم	مســیر	
ديگــری	درســت	اســت	و	آن	را	انتخــاب	کنــم.	ايــن	خیلــی	متفــاوت	
اســت	بــا	اينکــه	شــما	از	لحظــه	اولــی	کــه	مــی	رويــد	بــه	او	مــی	
گويیــد	مذهــب	تــو	نادرســت	اســت	و	مذهــب	مــن	برحــق	اســت،	
بیــا	تابــع	ايــن	مذهــب	شــو	و	بــا	همــه	ترفندهــا	و	حیلــه	هــا	تالش	
مــی	کنــی	او	را	بــه	مذهــب	خودتــان	بیاوريــد،	امــا	اگــر	بــا	ايــن	نگاه	
ــان	 ــرادران	اهــل	ســنت	ت ــار	ب ــه	راحتــی	مــی	توانیــد	کن ــد	ب نرفتی
بنشــینید	در	صورتــی	کــه	مــی	دانیــد	ســنی	هســتند	چــه	بســا	هیچ	
گاه	هــم	تغییــر	مذهــب	ندهنــد،	برادرانــه	بــا	آن	هــا	گفتگــو	کنیــد،	
دســت	بدهیــد،	نمــاز	بخوانیــد،	غــذا	بخوريــد،	و	زندگــی	کنیــد،	بــه	
آن	هــا	توهیــن	هــم	نکنیــد	و	اگــر	آســیبی	ديدنــد	بــه	آن	هــا	کمک	
کنیــد.	نــه	بــا	ايــن	ديــد	کــه	مــی	خواهــم	تبلیــغ	شــیعه	کنــم،	بــا	
ــان	 ــال	آن ــتند	و	در	قب ــما	هس ــلمان	ش ــرادر	مس ــه	ب ــد	ک ــن	دي اي

وظیفــه	داريــد.

ــی  ــل م ــرف مقاب ــای ط ــودم را ج ــی خ ــن وقت ||م
گــذارم مــی بینــم کــه در کنــار رفتــار برادرانــه شــما، 
در جاهــای دیگــری تغییــر مذهــب تبلیــغ مــی شــود. 
ــذا میگویــم ســالم گــرگ بــی طمــع نیســت و بــه  ل
ــته  ــو بس ــاب گفتگ ــذا ب ــم. ل ــی کن ــاد نم ــما اعتم ش
مــی شــود. هرچقــدر شــما بــا نیــت خالصانــه برویــد 
ــت  ــه او ذهنی ــده ک ــث ش ــران باع ــای دیگ ــا کاره ام

منفــی داشــته باشــد. 
همینطــور	اســت.	چــون	بنــده	در	ايــن	عرصــه	تجربــه	میدانــی	دارم	
اينطــور	صددرصــد	مثــل	شــما	نظــر	نمــی	دهــم	امــا	خیلــی	موثــر	
اســت.	بــاب	گفتگــو	صــد	در	صــد	بســته	نمــی	شــود	امــا	کار	شــما	
مشــکل	تــر	مــی	شــود	بــرای	اينکــه	اعتمــاد	شــخص	مقابلتــان	را	

بــه	دســت	بیاوريــد.	بــه	میزانــی	کــه	آن	شــخص	تحــت	تاثیــر	ايــن	
مســئله	باشــد	اعتمــادش	بــه	شــما	کمتــر	اســت	و	لــذا	شــما	فرصت	
بیشــتری	مــی	خواهیــد	تــا	اعتمــاد	او	را	بــه	دســت	بیاوريــد.	بــه	يک	
عالــم	ســنی	هــم	مــی	گفتــم	کــه	ايــن	هــا	کــه	توهیــن	مــی	کننــد	

دشــمنان	عالــم	تشــیع	هســتند...

ــورم  ــچ، منظ ــد هی ــی کنن ــن م ــه توهی ــا ک || آن ه
کســانی هســتند کــه خیلــی مودبانــه بــه دنبــال تغییر 

ــتند. ــب هس مذه
حتــی	در	مــورد	آن	هــا	هــم	وقتــی	اهــل	ســنت	از	مــا	مــی	پرســند	
کــه	شــما	بــا	ايــن	نــگاه	مــی	آيیــد،	برايشــان	توضیــح	می	دهــم	به	
ايــن	شــخص	حــق	بدهیــد	گمــان	مــی	کنــد	ايــن	راه	راه	درســتی	
اســت	و	دلســوزانه	مــی	خواهــد	ايــن	راه	درســت	را	بــه	شــما	معرفی	
کنــد.	بــا	ايــن	نــگاه	مــی	آيــد	ممکــن	اســت	روشــش	غلــط	باشــد	
امــا	نگاهــش	ايــن	اســت.	آنهــا	هــم	انســانند	و	مــی	شــود	بــا	آن	ها	
حــرف	زد	وقتــی	ايــن	هــا	را	خــوب	تبییــن	مــی	کنیــم	و	بیــان	مــی	

کنیــم،	بســیاری	شــان	مــی	پذيرنــد.
ــوده	 ــم	ســنی	يــک	کشــور	کــه	در	راس	علمــای	آنجــا	ب مثــل	عال
ــا	اينکــه	 ــدش.	ب ــرای	مراســم	عروســی	فرزن مــرا	دعــوت	کــرده	ب
مــی	دانــد	مــن	عالــم	شــیعه	هســتم	و	بــه	مــن	گفتــه	مــن	دچــار	
بیمــاری	هســتم	کــه	بــه	پزشــک	مراجعــه	کــرده	ام	و	درمان	نشــده،	
از	شــما	تقاضــا	مــی	کنــم	بــرای	مــن	دعــا	کنیــد	حالــم	خوب	شــود.	
مــی	دانــد	شــیعه	هســتم	و	براســاس	ديــدگاه	مذهبــی	مــرا	منحرف	
مــی	دانــد	امــا	بــا	ايــن	حــال	چــون	ايــن	فضــای	برادرانه	و	اســالمی	
ايجــاد	شــده،	او	ديــده	کــه	مــن	کامــال	يــک	اعتقــاد	اســالمی	دارم،	
خــدا،	پیامبــر،	قــران،	نمــاز،	حــج	و	قبلــه	وجــود	دارد.	پذيرفتــه	کــه	
مگــر	مــا	درون	جهــان	تســنن	مذاهــب	مختلــف	نداريــم؟	ايــن	هــم	
ــرای	 يکــی	از	همیــن	مذاهــب	اســالمی.	و	بعــد	وقتــی	خواســتم	ب
ــد	 ــادی	ظــرف	هــای	آب	بیاورن ــدار	زي ــم	دســتور	داد	مق او	دعــا	کن
مقابلــم	بگذارنــد	تــا	دعاکنــم	بــه	ظــرف	هــا	فــوت	کنــم	و	بعــد	آب	
هــا	را	در	ظــرف	هــای	کوچکتــر	میــان	اهــل	ســنت	توزيــع	کننــد	
تــا	اگــر	از	آن	هــا	هــم	کســی	بیمــاری	دارد	شــفا	پیــدا	کنــد.	نــه	در	
خصوصــی	بلکــه	در	حضــور	جمــع	زيــادی	از	پیــروان	خــودش	ايــن	

کار	را	انجــام	داده	اســت.
تبلیـغ	و	گفتگـوی	چهره	بـه	چهـره	از	همین	بـاب	اسـت.	چیزهايی	
هسـت	کـه	از	طريق	اينترنـت	و	رسـانه	و	ماهـواره	ايجاد	نمی	شـود،	
الزم	اسـت	چهـره	به	چهـره	با	افـراد	برخورد	کنیـد	روح	انسـان	روی	
شـخص	تاثیـر	مـی	گـذارد.	نـوع	نـگاه	حتـی	روی	آن	هـا	تاثیر	می	
گـذارد.	انسـان	هـا	باهوش	تـر	از	آننـد	که	ما	فکـر	می	کنیـم.	از	نگاه	

شـما	میـزان	صداقـت	شـما	را	متوجه	می	شـوند.
گذشــته	از	همــه	ايــن	هــا،	چــه	بــا	نــگاه	تبلیغــی	برويــم	کــه	از	اول	
ــگاه	تبلیغــی	ای	برويــم	 ــا	ن ــا	هــدف	تغییــر	مذهــب	باشــد	چــه	ب ب
ــرادری	اســالمی	را	گســترش	دهیــم	و	ســوتفاهم	 ــم	ب کــه	بخواهی
ــت.	 ــاز	نیس ــی	کارس ــفر	تبلیغ ــدم	س ــم،	معتق ــرف	کنی ــار	ا	برط ه
ســفر	تبلیغــی	بــرای	حضــور	در	يــک	ســمینار	يــا	جلســه	تبلیغــی	
بــد	نیســت،	امــا	بــرای	ايجــاد	ايــن	نــوع	تغییــرات	)چــه	مذهــب	و	
چــه	ديــدگاه(	هجــرت	تبلیغــی	نیــاز	اســت.	يعنــی	مــا	بايــد	مدتــی	
ــا	 در	يــک	کشــور	بمانیــم.	اول	درد	ايــن	مــردم	را	متوجــه	شــويم	ب
ــل	 ــان	را	ح ــويم	مشکالتش ــنا	ش ــتی	آش ــه	درس ــا	ب ــرايط	آن	ه ش

کنیــم.	بعــد	قالبــی	بــرای	گفتگــو	پیــدا	کنیــم.
ــک	 ــی	روم	و	ي ــط	م ــا	آن	فضــا	ناآشــنا	هســتم	و	فق ــن	ب ــی	م وقت
ــام	 ــن	پی ــايد	اصــال	اي ــانم	ش ــی	رس ــا	م ــه	آن	ه ــی	ب ــه	پیام طرف
مناســب	آنهــا	نباشــد.	گاهــی	بعضــی	مطالــب	بــرای	يــک	مخاطب	
بازتــاب	منفــی	داشــته	باشــد.	مثــال	چنــد	دهــه	اســت	کــه	در	زبــان	
انگلیســی کلمــه  must به معنــای »بايــد« کاربرد خود را از دســت 
داده. چــون کلمــه »بايــد« در تفکــری کــه در مغــرب زمیــن شــکل 
گرفتــه مخالــف آزادی هــای نظیــر فــردی و فردگرايــی اســت. لــذا 
ــر	 ــی »بهت ــه يعن ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــای از should اس ــه ج ب

ــت«. اس
چنــد	ســال	پیــش	ترجمــه	ای	از	برخــی	از	ســخنان	امیرالمومنیــن	
ــتقبال	 ــا	از	آن	اس ــه	تنه ــد.	ن ــی	انجــام	و	منتشــر	ش ــه	آلمان »ع«	ب

نشــد	بلکــه	بســیار	بازخــورد	بــدی	هــم	داشــت.	چــرا؟	چــون	مترجم	
ــن	 ــول	امیرالمومنی ــود	از	ق ــرده	ب ــه	نک ــاده	توج ــه	س ــن	نکت ــه	اي ب
ــن	 ــد	چنی ــد.	انســان	باي ــن	کنی ــن	چنی ــد	اي ــود	شــما	باي ــته	ب نوش
باشــد.	همیــن	تعبیــر	بايــد	کــه	در	ايــن	ســخنان	تکرار	شــده	بــود	در	
فضــای	اروپــا	و	مشــخصا	در	آلمــان	بازخــورد	منفــی	داشــت.	پــس	
ــا	مخاطبیــن	آنجــا	چــه	کنیــم؟	چــه	کالمــی	از	امیرالمومنیــن	ع	 ب
ــد	کــه	مــی	 را	ترجمــه	کنیــم؟	ايشــان	کلمــات	ديگــری	هــم	دارن
گويــد:»	طوبــی	لمــن	...«	يعنــی	خــوش	بحــال	کســی	کــه	دارای	
ايــن	ويژگــی	باشــد،	مــا	بــرای	اينکــه	بخواهیــم	کلمــات	حضــرت	

امیــر	را	در	اروپــا	پخــش	کنیــم	بايــد	از	اينجــا	شــروع	کنیــم.
ــت	 ــاه	صحب ــد	از	گن ــی	اگــر	بخواهی ــال	در	يــک	کشــور	آفريقاي مث
کنیــد	اگــر	بگويیــد	هــر	گنــاه	نقطــه	ســیاهی	بــر	روی	قلــب	شــما	
ــن	 ــد،	اي ــیاهی	بدانی ــادل	س ــاه	را	مع ــی	گن ــد	يعن ــی	کن ــاد	م ايج
ــت	هــم	نقطــه	 ــی	کــه	رواي ــی	بازخــورد	منفــی	دارد.	در	صورت خیل
ســیاه	نمــی	گويــد	منظــورش	ايــن	اســت	کــه	تاريکــی	ايجــاد	مــی	
ــک	 ــب	روشــنايی	و	نورانیتــش	را	از	دســت	میدهــد	و	تاري ــد.	قل کن
ــد	در	 ــردم	اســت	و	باي ــن	م ــگ	پوســت	اي ــیاهی	رن ــود.	س ــی	ش م
ــی	مهــم	اســت.	 ــکات	خیل ــن	ن ــه	اي ــان	دقــت	داشــت.	توجــه	ب بی
ســفری	کوتــاه	کــه	شــخصی	صحبــت	هايــش	را	آمــاده	مــی	کند	و	
مــی	رود	بــه	يــک	کشــور	و	برمیگــردد	و	آنجــا	پیــام	هايــش	را	مــی	
گويــد،	چــه	بســا	بــه	جــای	اينکــه	اثــر	مثبــت	بگــذارد	اثــر	منفــی	

داشــته	باشــد.

|| وجود تمرکـز جغرافیایی در تبلیغ هم نکته ای اسـت 
کـه بـدان توجه نمـی شـود. خیلی مبلـغ هایـی داریم 
که طـرف اول میرود پاکسـتان، بعد برزیل، بعـد آلمان، 
بعـد نیجریـه و... بعد هـم با افتخـار می گویـد من 80 

کشـور رفته ام و تبلیغ کـرده ام! 
ــن	بســیار	گســترده	 ــی	م ــه	مــی	خواهــد.	حــوزه	تبلیغ ــن	مطالع اي
بــوده	و	در	چنــد	قــاره	حضــور	پیــدا	کــرده	ام	امــا	هــر	کشــوری	کــه	
ــر	6	مــاه	در	مــورد	آن	کشــور	 ــغ	ب ــرای	تبلیــغ	رفتــه	ام	گاهــی	بال ب
مطالعــه	کــرده	ام.	گاهــی	شــده	بــرای	يــک	ســفر	يــک	هفتــه	ای	
ــن	 ــه	کــرده	ام.	اگــر	مبلغــی	چنی ــاه	هــا	مطالع ــه	يــک	کشــور	م ب
دغدغــه	ای	نداشــته	باشــد،	مخصوصــا	اگــر	آن	مبلــغ	از	مســئولین	
ــان	هــم	نمــی	 ــک	مســئولیت	دارد	و	زب ــزار	و	ي ــه	ه هــم	باشــد	ک
ــه	ای	 ــن	فاجع ــد،	از	اي ــه	کن ــش	ترجم ــد	براي ــم	باي ــد	و	مترج دان
ــر	 ــودش	را	دارد.	اگ ــاص	خ ــگ	خ ــا	فرهن ــر	ج ــی	آيد.ه ــار	م ــه	ب ب
بــه	امريــکای	جنوبــی	بگويیــد	امريــکای	التیــن	مــردم	خوششــان	
نمــی	آيــد.	امريــکای	التیــن	آن	هــا	را	بــه	يــاد	دوره	اســتعماری	می	

ــد. ــه	کار	مــی	برن ــدازد.	آنهــا	تعبیــر	امريــکای	جنوبــی	را	ب ان
ــا	يــک	کشــور	 ــاره	افريق ــا	فکــر	مــی	کنیــم	کل	ق مثــال	اينکــه	م
اســت!	اخیــرا	طرحــی	بــه	مــن	دادنــد	تــا	مطالعــه	کنــم	يــک	رشــته	
علمــی	بــود	کــه	در	يکــی	از	مراکــز	مــی	خواســت	شــکل	بگیــرد.	
ــوان	 ــه	عن ــد	ب ــد،	بع ــرده	بودن ــه	را	انتخــاب	ک ــا	نیجري از	کل	آفريق
منبــع	درســی	بــرای	مطالعــه	راجــع	بــه	تاثیــرات	انقــالب	اســالمی	
ايــران	در	نیجريــه	کتابــی	را	معرفــی	کردنــد	در	مــورد	تانزانیــا.	به	آن	
فــرد	گفتــم	شــما	مــی	دانیــد	نیجريــه	کجــای	آفريقاســت؟	گفــت	
نــه.	گفتــم	نیجريــه	غــرب	آفريقاســت	و	تانزانیــا	شــرق	آن.	شــرايط	
ايــن	هــا	بــا	هــم	خیلــی	فــرق	مــی	کنــد.	چطــور	بــه	عنــوان	منبــع	
مطالعاتــی	دربــاره	تاثیــرات	جمهــوری	اســالمی	ايــران	در	نیجريــه	
ــی	 ــه	فرق ــت	چ ــد؟	گف ــی	کردي ــا	معرف ــورد	تانزانی ــی	در	م کتاب
میکنــد؟!	آفريقــا	آفريقاســت	ديگــر!	تصــور	ايــن	آدم	ايــن	اســت	که	
کل	يــک	قــاره	بــا	حــدود	60	کشــور	مثــل	يــک	کشــور	مــی	مانــد.	
ايــن	مثــل	همیــن	اســت	کــه	کســی	فکــر	کنــد	آســیا	آسیاســت.	آيا	
ــزی	يکــی	هســتیم	و	يــک	شــرايط	 ــا	اندون ــن	ي ــن،	ژاپ ــا	چی ــا	ب م

ــم؟! داري
بــرای	رفتــن	بــه	تبلیــغ	در	هــر	کشــوری	بايــد	بــا	مــردم	آن	کشــور	،	
زندگــی	کنیــم،	داد	و	ســتد	فکــری	و	روحــی	داشــته	باشــیم.	ادبیــات	
ــا	آشــنا	 ــا	طــرز	برخــورد	آن	ه ــم	و	ب ــاد	بگیري ــردم	را	ي ــژه	آن	م وي
ــا	 ــا	زشــت	باشــد	ام ــرای	م ــور	ممکــن	اســت	ب شــويم.	برخــی	ام

بــرای	آنهــا	جذابیــت	داشــته	باشــد	و	برعکــس.
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ـــو گـفتــگـ

ــی،	 ــه	طباطبائ ــگاه	عالم ــفه	دانش ــتاد	فلس ــی،	اس ــن	حبیب محس
بــا	اشــاره	بــه	ابعــاد	گوناگــون	تاثیــر	پیامبــر	اکــرم)ص(	بــر	مــردم	
ــی	 ــود	تعال ــون	خ ــد	و	چ ــود	پرداختن ــه	خ ــدا	ب ــان	ابت ــت:	ايش گف
داشــتند	توانســتند	تعالــی	بخــش	باشــند	و	ايــن	بــه	معنــای	الگــو	

ــت. ــان	اس ــودن	ايش ب
ــول)ص(	در	 ــاد	تحــول	حضــرت	رس ــاد	ايج ــه	ابع ــاره	ب ــا	اش وی	ب
انســانها	کــه	از	لحــاظ	کمــی	و	کیفــی	بســیار	گســترده	اســت،	اظهار	
داشــت:	پیامبــر	اســالم	بــا	تمرکــز	بــر	عنصــر	توحیــد،	شــرکی	کــه	
ــه	و	 ــن،	فرق ــر	دي ــردم	را	از	ه ــاری	م ــی	و	رفت ــاد	ذهن ــی	ابع تمام

ــد. ــود،	از	ذهــن	هــا	دور	کردن مذهبــی	فــرا	گرفتــه	ب
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	خاطــر	نشــان	کــرد:	بعــد	ديگــر	تغییراتــی	که	
پیامبــر	ايجــاد	کــرد	در	عرصــه	اجتمــاع	بــود	و	بــا	تاکیــد	بــر	حــق	
مــداری	و	عدالــت،	بنــای	اجتماعــی	عدالتگــرا	را	پايــه	ريــزی	کردند.
وی	افــزود:	ايشــان	پايــه	هــای	تبعیــض	و	برتــری	هــای	بــی	مبنــا	
ــه	ای،	مــالک	 ــزات	قومــی	و	قبیل ــه	جــای	تماي را	دور	انداختنــد	و	ب

عدالــت	و	حــق	محــوری	را	معرفــی	کردنــد.
ــچ	 ــر	در	پی ــروزه	بش ــه	ام ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــفه	ب ــتاد	فلس ــن	اس اي
ــر	 ــت:	بناب ــار	داش ــت،	اظه ــه	اس ــرار	گرفت ــی	ق ــی	و	مهم تاريخ
ــای	 ــا	دنی ــه	گوي ــت	متعالی ــام	حکم ــات	مالصــدرا	در	نظ اصطالح
ــی	و	تاريخیــت	امــروز	بشــر	موجــب	تحــول	جوهــری	شــده	 کنون

ــت. ــار	آن	گذش ــوان	از	کن ــی	ت ــادگی	نم ــه	س ــه	ب ــت	ک اس
ــر	 ــی	تغیی ــی	آدم ــر	زندگ ــا	ظاه ــول	تنه ــن	تح ــزود:	در	اي وی	اف
ــری	 ــت	بش ــوده	و	هوي ــن	ب ــرات	بنیادي ــه	تغیی ــت،	بلک ــرده	اس نک
ــاد	 ــرای	ابع ــت	ب ــت	و	الزم	اس ــرده	اس ــر	ک ــت	خوش	تغیی را	دس

ــود. ــی	نم ــاره	انديش ــالم	چ ــن	اس ــن	دي ــف	آن	از	مت مختل
ــر	و	 ــا	ظاه ــد	تنه ــر	می	کنن ــی	فک ــت:	برخ ــار	داش ــی	اظه حبیب
نهايتــا	کیفیــت	ابزارهــا	در	زندگــی	بشــر	تحــول	پیــدا	کــرده	و	لــذا	
بــا	همــان	شــرايط	و	دســتورالعمل	هــای	ســابق	مــی	تــوان	بشــر	را	
در	زندگــی	پیــش	بــرد،	ولــی	ايــن	بزرگتريــن	اشــتباه	برنامــه	ريــزان	
و	بــزرگان	جامعــه	اســت	و	بايــد	دانســت	تحــول	عمیــق	و	بنیاديــن	
بــوده	و	ابعــاد	وســیعی	را	دســتخوش	تغییــر	کــرده	اســت،	هرچنــد	

ابعــاد	فطــری	انســانها	ثابــت	باقــی	مانــده	اســت.
ــه	الزم	 ــه	عاقالن ــرای	مواجه ــن	رو	ب ــزود:	از	اي ــگر	اف ــن	پژوهش اي
اســت	از	ابعــاد	متفــاوت	چــه	بعــد	مــادی	و	چــه	بعــد	معنــوی	تحول	
ايجــاد	نمــود	و	بــدون	ايجــاد	تغییرات	مهــم	و	فراگیــر	و	البتــه	مبتنی	

بــر	ارزش	هــای	فطــری	نمــی	تــوان	امیــدی	بــه	آينــده	داشــت.
حبیبــی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	در	هدايــت	منطقــی	و	درســت	جوامــع	
ــد،	اظهــار	داشــت:	 ــر	عهــده	دارن مهمتريــن	نقــش	را	رســانه	هــا	ب
بــدون	دارا	بــودن	رســانه	ای	پــاک	و	برآمــده	از	عناصــر	فطــری	هیچ	
ــح	وجــود	نخواهــد	داشــت	و	متاســفانه	 ــه	تحــول	صحی ــدی	ب امی
اکثــر	رســانه	هــای	امــروزی	بــر	مايــه	منافــع	شــخصی	و	گروهــی	
ــت	در	 ــواره	حــق	و	حقیق ــه	هم ــه	اســت	ک ــد	و	اينگون ــا	شــده	ان بن

پــس	پــرده	باقــی	خواهــد	مانــد.
وی	گفـت:	امـروزه	رسـانه	هـا	نقـش	ابزار	تجـارت	و	کسـب	منفعت	
را	بـرای	افـراد،	گـروه	و	يا	جنـاح	خاصی	را	بـازی	می	کننـد	و	اقتصاد	
رسـانه	و	درآمدزايـی	از	طريـق	انـواع	مختلـف	آن	باعـث	شـده	روح	

حاکـم	بـر	رسـانه	های	نويـن	سوفسـطايی	گری	باشـد.
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	خاطــر	نشــان	کــرد:	امــروزه	فضــای	حاکــم	بر	
رســانه	هــا	اســتفاده	از	انــواع	و	اقســام	مغالطــات	صوتــی	و	تصويری	
و	محتوايــی	اســت	تــا	شــايد	بیشــترين	جــذب	مخاطــب	را	داشــته	
باشــند.	آنهــا	در	بســتر	ســرمايه	داری	نويــن	بــرای	کســب	مشــتری	
ــه	 ــی	غلب ــن	يعن ــد	و	اي ــی	گیرن ــره	م ــر	وســیله	ای	به بیشــتر	از	ه

نفســانیت	بــر	حــق	طلبــی.
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	تصريــح	بــر	اينکــه	رســانه	در	زمــان	پیامبر	
ــا	 ــات	در	آن	دوره،	غالب ــوده	و	ارتباط ــری	بســیط	ب اســالم	)ص(،	ام
بــه	صــورت	چهــر	بــه	چهــره	صــورت	می	گرفــت،	اظهــار	داشــت:	
تفــاوت	اســالم	بــا	ســاير	اديــان	الهــی	ايــن	اســت	کــه	دين	اســالم،	

معجــزه	مکتــوب	دارد	و	ايــن	امــر	نشــان	مــی	دهــد	کــه	اســالم	بــه	
امــر	رســانه	و	کتــاب،	توجــه	ويــژه	ای	دارد.

وی	خاطــر	نشــان	می	کنــد:	هرچنــد	تمــام	اديــان	الهــی	پیــام	دارنــد	
و	داشــتن	معنــا	در	همــه	آنهــا،	مهــم	اســت،	امــا	اســالم	کــه	معجزه	

مکتــوب	دارد،	بــه	مانــدگاری	پیــام،	بســیار	اهمیــت	می	دهــد.
ايـن	محقق،	با	اشـاره	بـه	حديثی	کـه	اگر	تمـام	بدی	هـا	يکجا	جمع	
شده	باشـد	کلید	آن	دروغ	اسـت،	راسـتگويی	و	حرمت	کذب	را	اصلی	
تريـن	مالکی	دانسـت	کـه	در	اسـالم	موردتوجـه	قـرار	دارد	و	در	هر	
پیـام	بايـد	بدان	توجـه	شـود.	وی	افـزود:	راسـتی،	فضیلتـی	اخالقی	
اسـت	کـه	اسـالم	هم	بـدان	بـه	طـور	ويـژه	تاکید	مـی	کنـد	و	دروغ	

گناهـی	عقیدتی	و	همراسـتا	با	شـرک	اسـت.
عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	عالمــه	طباطبائــی،	معیــار	دوم	برای	
مواجهــه	بــا	رســانه	را	غربالگــری	مخاطبــان	رســانه	برشــمرد	و	بــا	
اشــاره	بــه	آيــه	»بشــرالعبادی	الذيــن	يســتمعون	القــول		و	يتبعــون	
احســنه«،	گفــت:	انســان	در	مواجهــه	بــا	هــر	پیامــی	کــه	بــه	او	مــی	

رســد،	نبايــد	منفعــل	محــض	باشــد.
	حبیبــی	اظهــار	داشــت:	امــروز	رســانه	هــا	مــی	خواهنــد	مخاطبــان	
خــود	را	تحــت	ســیطره	بگیرنــد،	امــا	اســالم	مــی	گويــد	شــما	بايــد	
بینــش	صحیــح	داشــته	باشــید	و	انتخابگــر	باشــید	و	بتوانیــد	پیــام	

درســت	را	تشــخیص	دهیــد.
وی	يکــی	ديگــر	از	مالک	هــای	انتخــاب	پیــام	احســن	را	ســازگاری	
بــا	فطــرت	خوانــد	و	گفــت:	قــرآن	خطــاب	بــه	پیامبــر	مــی	فرمايــد	
ِّــَک	بِالِحکَمــِۀ	َوالَموِعَظــِۀ	الَحَســَنِۀ		َوجاِدلُهــم	 »ادُع	إِلــی	َســبیِل	َرب

بِالَّتــی	ِهــَی	أَحَســُن«.
ــه	 ــم	ک ــی	گیري ــرار	م ــت	ق ــرض	حکم ــی	در	مع ــزود:	گاه وی	اف
ــل	 ــم	فضائ ــنه	ه ــای	حس ــت	ه ــت	و	فضیل ــی	اس ــم	و	يقین محک
اخالقــی	هســتند،		امــا	در	فضــای	رســانه،	انتخــاب	خــوب	مطلــق،	
ــم	و	 ــاب	کنی ــر	را	انتخ ــم	خوبت ــد	بتوانی ــت	و	باي ــن	اس ــر	ممک غی

ــد. ــی	کن ــدا	م ــا	پی ــون	احســنه	معن ــه	يتبع اينجاســت	کــه	جمل
ــا	هــر	پیامــی	کــه	 حبیبــی	اظهــار	داشــت:	بنابرايــن	در	مواجهــه	ب
بــا	هــر	روشــی	بــه	مــا	مــی	رســد،	چــه	بــا	روش	هــای	ســنتی	کــه	
ــا	روشــهای	 ــاب	مــی	نويســد	و	چــه	ب ــر	مــی	رود	و	کت کســی	منب

جديــد،	تاجايــی	کــه	میتوانیــد	بهتريــن	را	انتخــاب	کنیــد.
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت:	قــرآن	بــا	ارائــه	ايــن	مــالکات،	گويــی	
اختالفــات	فرهنگــی	را	پذيرفتــه	اســت،	زيــرا	جــدل	ناظــر	بــه	حوزه	
ــهود	 ــد	مش ــل	صددرص ــق	و	باط ــايد	ح ــه	ش ــت	ک ــگ	اس فرهن
نباشــد،	امــا	اگــر	اختالفــات	فرهنگــی	بــه	دعــوا	منجــر	شــد،	بايــد	

آنچــه	بــه	حــق	نزديکتــر	اســت	انتخــاب	شــود.
وی	بــا	توجــه	بــه	پايــان	ناپذيــری	جدالهــای	رســانه	ای،	بــه	حديثی	
از	امــام	علــی	)ع(	اشــاره	کــرد	کــه	فرمودنــد	»بــه	حــق	نــگاه	کــن	
ــای	 ــانه	ه ــام،	نش ــدام	پی ــد	ک ــد	دي ــزود:	باي ــراد«	و	اف ــه	اف ــه	ب ن

ــت	بیشــتری	دارد. حقیق
ايــن	محقــق،	اظهــار	داشــت:	پیامبــر	از	انــواع	رســانه	اســتفاده	مــی	
کردنــد	و	حتــی	نامــه	هايــی	را	مــی	نوشــتند	و	گاه	فرســتادگانی	را	به	

ممالــک	مختلــف	اعــزام	مــی	کردنــد.
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	مصعــب	يکــی	از	کســانی	بــود	کــه	پیامبــر	
ــراد	متمــول	و	 ــه	يثــرب	فرســتادند	و	او	از	معــدود	اف ــغ	ب ــرای	تبلی ب
ــزود:	 ــی	اف ــان	آورد.	حبیب ــه	اســالم	ايم ــه	ب ــود	ک ــه	ب اشــرافی	مک
ــود	و	توانســت	 ــردی	خــوش	ســخن	و	خــوش	ســیما	ب ــب	ف مصع

ــر	کنــد. ــان	بســیاری	را	جــذب	پیامب جوان
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	با	اشــاره	بــه	نظريــات	گوناگونــی	کــه	در	مورد	
رســانه	وجــود	دارد	کــه	برخــی	ذاتگــرا	هســتند	و	بــرای	رســانه	ذات	
ــرای	 ــد،	گفــت:	چــه	ب ــد	و	برخــی	چنیــن	ديدگاهــی	ندارن ــل	ان قائ
رســانه	ذات	قائــل	باشــیم	و	چــه	نباشــیم،	بايــد	بپذيريــم	کــه	رســانه	

از	عصــر	پیامبــر	)ص(،	تغییــرات	بســیاری	داشــته	اســت.
	وی	اظهـار	داشـت:	امـروز	فرسـتنده	و	گیرنـده		پیـام،	انسـان	مدرن	
اسـت،	پیـام	ها	متفـاوت	شـده	انـد	و	ابزارهای	رسـانه	به	طـور	عمده	
تغییر	کـرده	اند	و	حتی	شـیوه	مغالطات	تغییر	عمده	ای	داشـته	اسـت.
ــت	 ــنادی	را	از	دخال ــکا	اس ــره	امري ــال	کنگ ــرای	مث ــزود:	ب 	وی	اف
عربســتان	در	حادثــه	11	ســپتامبر	نشــر	مــی	دهــد،	امــا	يــک	دفعــه	
کودتــا	در	ترکیــه	صــورت	مــی	گیــرد	و	رســانه	هــا	در	سراســر	جهان	
ــر	 ــه	ديگ ــد	ک ــی	دهن ــان	پوشــش	م ــور	گســترده	آن	را	چن ــه	ط ب

هیــچ	کــس	يــادش	نمــی	افتــد	آن	خبــر	اول	را	پیگیــری	کنــد!
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	عالمــه	طباطبائــی	اظهــار	داشــت:	اصل	آن	
اســت	کــه	مدافع	حــق	و	عدالــت	محــور	باشــیم،	از	حقیقــت	تخطی	
نکنیــم	و	هــر	چیــزی	را	انتخــاب	نکنیــم	و	اينهــا	اصــول	حاکــم	بــر	
رســانه	هســتند،	چــه	ذاتــی	بــرای	رســانه	قائــل	باشــیم	چه	نباشــیم	
و	ايــن	معیــار	هــا	از	زمــان	پیامبــر	)ص(	تــا	کنــون	تغییــر	نکــرده	و	

نخواهنــد	کــرد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	مطلــب	کــه	امــروز	بــا	چــاره	ای	جز	زيســتن	
بــا	رســانه	نداريــم،	خاطــر	نشــان	کــرد:	شــايد	الزم	باشــد	امــروز	بــه	

مــردم	شــناخت	رســانه	را	آمــوزش	دهیم.
ــند،	 ــته	باش ــانه	ای		داش ــناخت	رس ــد	ش ــردم	باي ــه	داد:	م وی	ادام
يعنــی	بداننــد	هــر	آنچــه	در	رســانه	گفتــه	مــی	شــود	همانی	نیســت	

کــه	بايــد	گفتــه	شــود.
وی	افــزود:	مــردم	بايــد	بداننــد	کــه	در	نمايــش	فیلــم	هــا	و	اخبــار	
رســانه	هــا،	اليــه	هــای	پنهانــی	وجــود	دارد	و	تنهــا	آنچــه	در	ظاهــر	

بیــان	مــی	شــود،	مــورد	نظــر	نیســت.
ايـن	اسـتاد	دانشـگاه	گفت:	رسـانه	هـا	امروز	بـه	چیزی	تبديل	شـده	
انـد	که	قبـال	به	عنوان	تسـلط	ماشـین	بـر	انسـان	مطرح	می	شـد	و	
فیلـم	هايـی	می	ديديم	کـه	رباط	هـا	بر	انسـان	غلبه	می	يافتنـد	و	يا	

موجوداتـی	از	سـیارات	ديگـر	برای	نابودی	انسـان	مـی	آمدند.
عالمــه	طباطبايــی	در	مقابل	کســانی	کــه	مــی	گفتند	انســان	مدنی	
بالطبــع	اســت	مــی	گويــد	انســان	مســتخدم	بالطبــع	اســت	و	مــی	
خواهــد	طبیعــت	را	اســتخدام	کنــد،	امــا	امــروز	تکنولوژی	مســتخدم	

بالطبــع	اســت	و	روز	بــه	روز	اختیــارات		انســان	کــم	مــی	شــود	
وی	افــزود:	عالمــه	طباطبايــی	در	مقابــل	کســانی	کــه	مــی	گفتنــد	
انســان	مدنــی	بالطبــع	اســت	مــی	گويــد	انســان	مســتخدم	بالطبــع	
ــروز	 ــا	ام ــد،	ام ــتخدام	کن ــت	را	اس ــد	طبیع ــی	خواه ــت	و	م اس
تکنولــوژی	مســتخدم	بالطبــع	اســت	و	روز	بــه	روز	اختیارات		انســان	
کــم	مــی	شــود	و	حتــی	اختیــارات	دفاعــی	مانند	سیســتم	هوشــمند	

دفــاع	هوايــی،	بــه	تکنولــوژی	ســپرده	شــده	اســت.
حبیبــی	ادامــه	داد:	آيــا	پیــش	بینــی	نمــی	کنیم	کــه	پیشــرفت	های	
ــر	 ــوژی	از	ايــن	هــم	بیشــتر	شــود	و	حتــی	مديريــت	مــا	را	ب تکنول
ــن	شــد	ديگــر	راه	بازگشــتی	نیســت	و	 ــرد؟	و	اگــر	چنی عهــده	بگی
گويــی	ايــن	بــار	ماشــین	مســتخدم	بالطبــع	مــی	شــود	و	مــا	را	بــه	

اســتخدام	خــود	مــی	گیــرد.
ــت:	 ــديم،	گف ــار	ش ــال	دچ ــن	ب ــه	اي ــرا	ب ــه	چ ــح	اينک وی	در	توضی
شــايد	بــه	ايــن	دلیــل	کــه	در	پــی	منافــع	بوديــم	،	و	زندگــی	کرديــم	
تــا	پیشــرفت	کنیــم	و	حــال	شــايد	اگــر	در	پــی	حــق	باشــیم،	از	ايــن	

بــال	نجــات	پیــدا	کنیــم.

یک استاد فلسفه در گفتگو با مهر:

روح رسانه های نوین سوفسطایی گری است/ مغالطات رسانه های مدرن
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ـــو گـفتــگـ

علوم انسانی، مجموعه ای از رشته ها و شاخه های علمی 
است که موضوع محوری آنها، »انسان« به معنای کلی آن 
است. این رشته ها، گستره وسیعی را شامل می شوند، از 
حقوق و اقتصاد و جامعه شناسی گرفته تا ادبیات و زبان 
شناسی و روان شناسی و  ... . علوم انسانی، از ریشه ای ترین 
مبانی و مقدمات فکری و فلسفی آغاز شده و تا مصداقی 
ترین و کاربردی ترین دانش های مورد نیاز بشر امتداد 

دارند.
روند کنونی پیشرفت کشور خصوصا مباحثی مانند الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت، تولید علوم انسانی اسالمی، تمدن 
نوین اسالمی و ... نشان می دهد، نیاز جدی به نظریات 
بومی و کاربردی در حوزه علوم انسانی، به شدت در 
فضای مدیریتی جامعه احساس شده است و این مسأله 
باعث شد که از سالها قبل خصوصا بعد از انقالب اسالمی 
بحث اسالمی سازی علوم انسانی مطرح شود و در این راه 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های تخصصی راه اندازی شد که 

محققان بسیاری در حال فعالیت در این زمینه هستند.
علی رغم همه فعالیتهای صورت گرفته با توجه به نیاز باال 
و خصوصا انتظاراتی که در این زمینه وجود دارد انتقادات 
بسیاری متوجه این عرصه هست. در گفت وگو با حجت 
سردبیر  نیا،  قائمی  علیرضا  دکتر  والمسلمین  االسالم 
فصلنامه ذهن به بررسی اهمیت علوم انسانی و نقد علوم 
انسانی غربی و روند اسالمی سازی علوم انسانی اسالمی 

پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.

ــال  ــدت مث ــاه م ــد در کوت ــر چن ــر! ه ــای دکت || آق
ــر  ــار تغیی ــوان انتظ ــی ت ــال نم ــک س ــدت ی در م
محسوســی در حــوزه علــوم خصوصــا علــوم انســانی 
داشــت، امــا بــا ایــن وجــود وضعیــت علــوم انســانی 
ــوم انســانی اســالمی )از نظــر مقــاالت  خصوصــا عل
ــاع  ــم دف ــای مه ــده، پایان نامه ه ــر ش ــم منتش مه
ــریات  ــه ای، نش ــی و ترجم ــای تألیف ــده، کتابه ش
ــوزوی و  ــاتید ح ــی اس ــه تخصص ــی و نیم تخصص
دانشــگاهی و حتــی تعــداد دانشــجویان عالقــه منــد 
و راغــب بــه تحصیــل در ایــن رشــته هــا، همایشــها، 
ــا،  ــی کتابه ــد و بررس ــتها، نق ــا، نشس ــنواره ه جش
ــی  ــد و بررس ــردازی، نق ــه پ ــای نظری ــی ه کرس
نهادهــای مســئول و سیاســتگذار در عرصــه علــوم و 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــانی و ...( چگون ــوم انس ــول عل تح
از	همــه	اتفاق	هايــی	کــه	در	عرصــه	هــای	مختلــف	علــوم	
انســانی	در	کشــور	رخ	داده	يــا	مــی	دهــد	اطــالع	کاملــی	نــدارم	
ــم،	در	 ــی	بینی ــا	را	م ــن	رويه	ه ــار	اي ــه	آث ــی	ک ــا	آنجاي ــی	ت ول
ــداده	اســت.	در	حــد	 ــدان	اتفــاق	خاصــی	روی	ن ــه	چن ــن	زمین اي
	 ــیـ	 ــوده	و	در	يک ــم	ب ــل	ه ــه	از	قب ــت	ک ــی	اس ــان	بحثهاي هم
دو	ســال	اخیــر	در	زمینــه	ضــرورت	تحــول	علــوم	انســانی	
مطــرح	شــده	اســت.	علــوم	انســانی	بايــد	تغییــر	و	تحــول	پیــدا	
کنــد	بــه	معنايــی	علــوم	انســانی	اســالمی	بايــد	محقــق	شــود	در	
ايــن	زمینــه	کتابهــا	و	مقاالتــی	کــه	ديــدم	در	حــد	همــان	ادبیات	
قبلــی	اســت	کــه	تکثیــر	مــی	شــود،	البتــه	بحــث	در	ايــن	زمینــه	
ــن	بحــث	ضــرورت	 ــی	همی ــد	ســطح	مطــرح	اســت،	يک در	چن
ــه	آن	پرداختــه	 هســت	کــه	همچنــان	چنــد	ســالی	اســت	کــه	ب
مــی	شــود،	بــه	شــدت	در	مجــالت،	ســخنرانی	هــا،	مصاحبــه	هــا	

ــود. ــی	ش و	...	مطــرح	م
ــاهد	کار	 ــتیم.	ش ــاهد	هس ــزی	را	ش ــن	چی ــم	چنی ــايت	ها	ه در	س
علمــی	وزيــن	در	ايــن	زمینــه	نبــودم	کــه	در	حــوزه	هــای	مختلــف	
ــا	 ــه	ي ــد	و	نظري ــاده	باش ــمگیری	افت ــاق	چش ــانی	اتف ــوم	انس عل

رويکــرد	خاصــی	متأثــر	از	انديشــه	هــای	اســالمی	شــکل	گرفتــه	
ــای	 ــوزه	ه ــه	در	ح ــتند	ک ــی	هس ــان	و	محققان ــد.	کارشناس باش
مختلــف	و	در	مجــالت	گوناگــون	دارنــد	تــالش	مــی	کننــد،	ولــی	
اينهــا	همچنــان	در	مرحلــه	ضــرورت	و	تــالش	کــردن	بــرای	ايضاح	

ــه	متوقــف	شــده	اســت. ــن	قضی ــف	اي ــاد	مختل ابع
بــه	صــورت	عملــی	در	هیــچ	کــدام	از	ايــن	حــوزه	هــا	چیــزی	بــه	
چشــم	نمــی	خــورد،	البتــه	از	طــرف	ديگــر	روز	بــه	روز	ترجمــه	های	
زيــادی	از	علــوم	انســانی	و	مباحــث	جديــد	و	مــی	بینیــم	کــه	روانــه	
ــاد	و	 ــازار	مــی	شــود.	از	طــرف	ترجمــه	مــی	بینیــم	حجــم	کار	زي ب
ــه	 ــان	پژوهشــگران	تجرب ــی	را	در	می از		طــرف	ديگــر	حضــور	فعال
ــمگیری	را	 ــاص	و	چش ــتهای	خ ــا	و	سیاس ــه	ه ــم.	برنام ــی	کنی نم
ــزی	 ــا	مراک ــه	در	مســائل	علمــی	ي ــم	ک هــم	مشــاهده	نمــی	کنی
کــه	متصــدی	ايــن	امــر	باشــند	تصويــب	و	تهیــه	شــده	اســت.	ايــن	
طــوری	کــه	وضعیــت	بــه	جلــو	مــی	رود	آينــده	خوبــی	را	نمــی	توان	

بــرای	علــوم	انســانی	پیــش	بینــی	کــرد.
مگــر	اينکــه	ماجــرای	متفاوتــی	رخ	دهــد	و	کســانی	کــه	در	ايــن	
ــوند.	االن	 ــئله	ش ــن	مس ــتر	وارد	بط ــتند	بیش ــال	هس ــه	فع زمین
ديگــر	وقــت	پرداختــن	بــه	ضــرورت	و	تعريــف	و	...	تحــول	علــوم	
انســانی	نیســت	بايــد	عمــال	کارهايــی	بايــد	انجــام	شــود.	ايــن	
کارهــا	بســیار	اهمیــت	دارد.	ايــن	جريــان	هــم	جوانــب	ايجابــی	
و	هــم	جوانــب	ســلبی	دارد؛	هــم	معايــب	و	هــم	محســانی	
ــه	 ــه	توج ــم	ک ــی	بینی ــه	م ــت	ک ــن	اس ــای	آن	همی دارد.	مزاي
ــد	 ــانی	باي ــوم	انس ــه	عل ــده	ک ــئله	ش ــه	اصــل	مس ــی	ب روزافزون

ــد. ــدا	کن ــر	و	تحــول	پی تغیی
امــا	جنبــه	ســلبی	آن	بــا	قــدری	بی	عنايتــی	و	بی	دقتــی	بــه	
مباحثــی	کــه	فعــال	رايــج	در	حــوزه	هــای	مختلــف	علــوم	انســانی	
اســت،	صــورت	مــی	گیــرد	و	عنايــت	خاصــی	بــه	آن	صــورت	نمــی	

ــرد. گی
تالشــهای	زيــادی	بــرای	آنهــا	صــورت	گرفتــه	اســت	و	فعــال	دارد	
مشــکالت	و	مســائل	علــوم	انســانی	را	بــا	روشــهای	خــاص	خودش	
حــل	مــی	کنــد	ولــی	بايــد	بــه	مزايــای	آنهــا	توجــه	شــود.	در	کل	به	
طــور	خالصــه	مــی	تــوان	گفــت	وضعیــت	چنــدان	مطلوبــی	نداريم	
و	بــا	توجــه	بــه	گذشــت	زمــان	فعــال	نمی	تــوان	امیــد	داشــت	کــه	

تغییــر	و	تحــول	جــدی	صــورت	گیــرد.

ــوم  ــف عل ــای مختل ــته ه ــرفصلهای رش ــر س || تغیی

انســانی صــورت گرفتــه و یــا در حــال انجــام اســت، 
ــه  ــام گرفت ــای انج ــن کاره ــی از مهمتری ــن یک ای
ــردن  ــالمی ک ــانی و اس ــوم انس ــول عل ــه تح در زمین
ــا  ــن کاره ــما ای ــر ش ــه نظ ــت. ب ــانی اس ــوم انس عل

ــت؟ ــذار اس ــدر تأثیرگ چق
ــیم؛	در	 ــته	باش ــز	داش ــه	مرک ــد	س ــی،	باي ــول	علم ــر	و	تح در	تغیی
دنیــای	غــرب	ســه	دســته	مرکــز	علمــی	وجــود	دارد:	يــک	ســری	
مراکــز	تحقیقاتــی	هســتند	کــه	در	آن	پژوهــش	و	تحقیــق	صــورت	
مــی	گیــرد.	يــک	ســری	ديگــر	از	مراکــز،	آموزشــی	اســت.	میــان	
ايــن	دو	دســته	مراکــزی	وجــود	دارنــد	کــه	نتايــج	تحقیقــات	را	بــه	
ــش	 ــورد	آن	را	در	بخ ــد	و	بازخ ــال	می	دهن ــوزش	انتق ــش	آم بخ
تحقیقــات	و	پژوهشــی	مطــرح	مــی	کننــد،	يعنــی	در	دنیــای	غــرب	
فضــای	پژوهــش	و	تحقیــق	و	فضــای	آمــوزش،	از	همديگــر	جــدا	

نیســت.
ــد	و	هــر	اتفاقــی	کــه	در	 ــاط	مســتقیم	دارن ــا	همديگــر	ارتب اينهــا	ب
بخــش	تحقیقــات	رخ	مــی	دهــد	و	نتايــج	جديــدی	بــه	دســت	مــی	
آيــد	فــورا	در	بخــش	آمــوزش	انعــکاس	پیــدا	می	کنــد.	عکــس	اين	
امــر	هــم	صــورت	مــی	گیــرد،	هــر	کاســتی	و	يــا	قوتــی	در	مرحلــه	
اجــرا	بــه	دســت	مــی	آيــد	فــورا	بــه	نتايــج	تحقیقاتــی	انعــکاس	می	
يابــد،	صرفــا	تغییــر	ســرفصلهای	دروس	علــوم	انســانی	مشــکلی	را	

حــل	نمــی	کنــد.
اينکــه	عناويــن	و	ســرفصلهای	دروس	اســالمی	شــود،	بــه	خــودی	
ــوا	 ــد.	مادامــی	کــه	محت ــوب	را	ايجــاد	نمــی	کن خــود	نتیجــه	مطل
ــل	توجهــی	تولیــد	 تولیــد	نشــود	و	مراکــز	پژوهشــی	محتــوای	قاب
نکننــد	و	بــه	بخــش	مراکــز	آموزشــی	انتقــال	پیــدا	نکنــد،	و	بازخورد	
ــه	فضــای	پژوهشــی	بازنگــردد،	نبايــد	امیــدوار	باشــیم	کــه	 هــم	ب
علــوم	انســانی	دچــار	تحول	شــگفتی	شــود.	تغییر	ســرفصلها	شــايد	
ــد	و	 ــام	نمی	ده ــی	را	انج ــی	کار	اصل ــد،	ول ــک	کن ــکار	را	تحري اف

نتیجــه	نهايــی	و	مطلــوب	بــه	دســت	نمــی	آيــد.
ــرد	و	 ــدا	ک ــر	پی ــا	تغیی ــته	ه ــن	بســیاری	از	رش ــل	عناوي ــالها	قب س
ــی	و	 ــف	طراح ــای	مختل ــته	ه ــرای	رش ــدی	ب ــرفصلهای	جدي س
تدويــن	شــد،	امــا	تغییــری	ايجــاد	و	هــدف	نهايــی	تحصیــل	نشــد.	
ــرای	تدريــس	ايــن	دروس،	اســتادی	کــه	توانايــی	الزم	را	داشــته	 ب
باشــد	وجــود	نــدارد،	محتــوای	مناســبی	هــم	نوشــته	نشــده	اســت.	
ــد	 کســانی	کــه	متصــدی	امــر	هســتند،	خودشــان	هــم	نمــی	دانن
ــدان	کار	 ــر	ســرفصلها	چن ــذا	تغیی ــد،	ل ــد	چــه	کاری	انجــام	دهن باي

علیرضا قائمی نیا در گفتگو با مهر عنوان کرد:

تحقیق، نقد و حضور در عرصه علمی جهان؛ راه اسالمی سازی علوم انسانی
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ـــو گـفتــگـ

ــد	باشــد. اساســی	و	درســتی	نمــی	توان

ــهای  ــرب، گرایش ــود در غ ــانی موج ــوم انس || در عل
ــف، در  ــب مختل ــم مکات ــش ه ــر گرای ــف، در ه مختل
جزئــی تریــن موضوعــات و رشــته هــا و شــاخه هــا 
ــیم  ــی تقس ــوق تخصص ــص و ف ــع تخص ــه مقاط ب
شــده اســت. جامعــه شناســی، روان شناســی و 
ــر  ــده و ه ــیم ش ــی تقس ــای مختلف ــته ه ــه رش ... ب
ــی  ــت، حت ــده اس ــی ش ــودش دنیای ــرای خ ــدام ب ک
برخــی از افــراد و کارشناســانی کــه معتقــد بــه علــوم 
انســانی اســالمی هســتند معتقدنــد بــا تهذیــب هــم 
موافــق نیســتم بلکــه بایــد تأســیس کنیــم. آیــا واقعا 
چنیــن حجمــی از علــوم انســانی از صفر قابــل تدوین 
اســت، بــه نظــر مــی رســد ادعــای تأســیس ناشــی 
از عــدم درک وســعت علــوم انســانی موجود اســت؟! 
حجمــش بســیار وســیع تــر از آن چیــزی اســت کــه 

ــد! ــور بگنج در تص
مــن	هــم	بــا	ديــدگاه	و	نظــر	شــما	موافقــم	کــه	نمــی	تــوان	از	صفر	
شــروع	کــرد	و	دســتاورد	علمــی	غــرب	را	ناديــده	گرفــت.	منظــورم	
ايــن	نیســت	کــه	نبايــد	انتقــاد	کــرد.	نظــرم	بــه	معنــای	موافقــت	بــا	
آن	چیــزی	کــه	در	غــرب	می	گــذرد،	نیســت،	امــا	آن	هــم	حاصــل	
تفکر	اســت،	تفکــر	انســانی	کــه	بــرای	خــودش	دســتاوردهايی	دارد	
و	معايبــی	دارد.	تفکــر	غربــی،	فــراز	و	فرودهايــی	دارد،	امــا	آن	هــم	
حاصــل	تفکــر	انســانی	اســت	و	حاصل	دســتاورد	بشــری	محســوب	

مــی	شــود،	اگرچــه	معايبــی	و	فــراز	و	فرودهايــی	دارد.
قطعــا	کســی	کــه	مــی	خواهــد	در	ايــن	زمینــه	اقــدام	بــه	کار	کنــد،	
بايــد	بــه	فــراز	و	فرودهــا	توجــه	کنــد	تــا	بتوانــد	علــم	را	تغییــر	دهد.	
از	صفــر	نمــی	تــوان	شــروع	کــرد،	علــم	جديــد	بــر	پايــه	هــای	علم	
ــالب	 ــم،	گسســتگی	و	انق ــرد،	در	فضــای	عل ــی	گی ــرار	م ــی	ق قبل
ــا	 ــه	ايــن	معن ــه	معنــای	دقیــق	کلمــه	ب ــدارد.	انقــالب	ب معنايــی	ن
کــه	کســی	کال	معرفــت	قبلــی	را	نابــود	کنــد	و	بــه	جــای	آن	چیــز	

جديــدی	را	بیــاورد،	در	عالــم	علــم	اصــال	معنــا	نــدارد.
ــد	 ــی	کنن ــرح	م ــی	را	مط ــن	ادعاي ــه	چنی ــانی	ک ــرم	کس ــه	نظ ب
ــه	 ــال	توج ــن	ح ــد،	در	عی ــد	ندارن ــر	جدي ــا	تفک ــی	ب ــنايی	دقیق آش
ــد	 ــد	معايبــی	دارد	کــه	باي ــوم	انســانی	جدي داريــم	کــه	تفکــر	و	عل
رفــع	شــود.	مشــکل	اين	اســت	کــه	بــا	تفکــر	جديد	غــرب	آشــنايی	
کاملــی	نداريــم	و	ابعــاد	مختلــف	آن	را	نمــی	شناســیم.	اصل	مســلم	
اســت	کــه	علــوم	انســانی	بايــد	تغییــر	کنــد،	علــوم	انســانی	موجــود	
متناســب	بــا	دغدغــه	هــای	فکــری	مــا	نیســت،	ولــی	اين	نکتــه	ها	
دلیــل	نمــی	شــود	کــه	کل	علــوم	انســانی	غربــی	را	کنــار	بگذاريــم،	
ولــی	بــا	تفکــر	جديــد	غربــی	هــم	آشــنايی	کاملــی	نداريــم.	واقعــا	
ــه	 ــورت	گرفت ــرب	ص ــانی	در	غ ــوم	انس ــی	در	عل ــم	کارهاي حج

شــگفت	آور	و	بســیار	مايــه	تعجــب	اســت.
هنــوز	فضــای	کشــور	مــا	در	ايــن	زمینــه	بســیار	عقــب	اســت،	مثال	
ــی	نیســت؛	 ــه	باورکردن ــدری	کار	شــده	ک ــه	ق ــان	شناســی	ب در	زب
ــا	روشــهای	دقیــق	کــه	تعجــب	هــر	کســی	 موضوعــات	متنــوع	ب
ــی	 ــم،	عقالن ــا	را	نپذيري ــتاورد	آنه ــه	دس ــزد،	اينک ــی	انگی ــر	م را	ب
نیســت.	روش	تحقیــق	در	غــرب	نهادينــه	شــده	اســت،	نــود	و	نــه	
درصــد	کتابهايــی	کــه	در	يــک	موضــوع	منتشــر	مــی	شــود،	مطلب	
ــن	 ــت،	اي ــه	اس ــه	کار	گرفت ــد	ب ــام	من ــها	را	نظ ــدی	دارد.	روش جدي
ويژگــی	هــا	نشــان	مــی	دهــد	کــه	در	غــرب،	روش	تحقیــق	علمــی	

نهادينــه	شــده	اســت.
ــه	کاری	 ــد	چ ــی	دان ــود،	م ــی	ش ــه	وارد	دانشــگاه	م دانشــجويی	ک
ــه	 ــد،	چگون ــق	کن ــد	تحقی ــه	چــه	روشــی	باي ــد	انجــام	دهــد،	ب باي
بايــد	مقالــه	بنويســد،	چگونــه	بايــد	بــه	دنبــال	مطلــب	جديــد	بــرود،	
چگونــه	نکتــه	جديــد	پیــدا	کنــد،	چگونــه	بــه	موضوعــات	از	زوايــه	
ــا	در	 ــده،	ام ــل	ش ــرب	ح ــائل	در	غ ــن	مس ــد.	اي ــگاه	کن ــد	ن جدي
کشــور	مــا	هنوز	حــل	نشــده	اســت.	هنــوز	در	کشــور	مــا	»تحقیق«	
معنــای	دقیقــی	نــدارد،	مــا	نمی	دانیــم	تحقیــق	چیســت؟!	چگونــه	
می	تــوان	پژوهــش	کــرد.	پژوهــش	کــه	بــه	ســادگی	انجــام	نمــی	
شــود.	محقــق	وقــت	خــود	را	صــرف	مــی	کنــد	و	منابــع	مختلفــی	را	

می	بینــد	و	مهمتــر	از	همــه	اينکــه	فکــر	می	کنــد	تــا	بتوانــد	نکتــه	
ــه	 ــا	نهادين ــوز	در	کشــور	م ــد،	کــه	ايــن	مســائل	هن ای	را	حــل	کن

نشــده	اســت.
مــا	هــم	آرمانهــای	بزرگــی	داريــم،	از	طــرف	ديگر	بــا	ســنت	بزرگی	
ــد	لحــاظ	کــرد،	ســنت	تفکــر	 هــم	مواجــه	هســتیم،	هــر	دو	را	باي
غربــی	را	نمــی	تــوان	ناديــده	گرفــت	نمی	تــوان	تفکــر	موجــود	را	به	
مثابــۀ	پهلــوان	پنبــه	دانســت	کــه	بــا	فوتــی	بــه	زمیــن	بخــورد.	ابتدا	
بايــد	ســنت	فکــری	کــه	در	مقابــل	ماســت	را	بــه	خوبــی	بشناســیم،	
کامــال	بايــد	ابعــاد	مختلــف،	مبانــی،	جزئیــات،	مســیر،	آينــده	و	...	را	
ديــد.	بــه	ســادگی	کــه	ايــن	قضیــه	حــل	نمــی	شــود.	برنامــه	هــای	
کالنــی	کــه	در	کشــور	رخ	مــی	دهــد،	سیاســتهايی	کــه	وجــود	دارد	
و	مراکــز	و	نهادهايــی	کــه	درگیــر	ايــن	مســائل	هســتند،	بــه	يــک	
معنــا	نــه	فضــای	غــرب	را	توجــه	دارنــد	و	نــه	راه	حلهايــی	کــه	ارائه	
مــی	دهنــد،	چنــدان	کارســاز	بــوده	اســت.	برنامــه	ريــزی	هايــی	که	

انجــام	شــده،	دســتاورد	چندانــی	نشــده	اســت.
ــم	در	 ــی	خواهی ــر	م ــود.	اگ ــاده	ش ــق	ارزش	نه ــه	تحقی ــد	ب باي
ــه	 ــد	ب ــد،	باي ــدا	کن ــول	پی ــر	و	تح ــانی،	تغیی ــوم	انس ــور	عل کش
ــته	 ــکار	داش ــد	ابت ــی	توانن ــه	م ــم	ک ــی	بگردي ــال	نخبگان دنب
ــراد	 ــن	اف ــه	اي ــرد	و	ب باشــند.	ســرمايه	گــذاری	الزم	صــورت	گی
امکانــات	الزم	داده	شــود	تــا	ايــن	افــراد	بــدون	دغدغــه	مالــی	و	

...	کار	کننــد.
ــد	و	 ــراد	توانمن ــال	اف ــه	دنب ــف	ب ــای	مختل ــته	ه ــد	در	رش باي
نظريــه	پــرداز	بــود	تــا	در	هــر	رشــته	تحــول	الزم	صــورت	گیــرد.	
مســیر	علــم	ايــن	طــوری	اســت،	برگــزاری	همايــش	و	جلســات	
ــه	 ــکالت	را	ب ــا	مش ــد،	اينه ــی	کن ــل	نم ــکلی	را	ح ــورا	مش و	ش
شــکل	صــوری	حــل	مــی	کنــد.	علــم،	قائــم	بــه	عالمــان	اســت،	
ــم	در	 ــگاه	عال ــد	جاي ــه	سیاســتمداران	نیســت.	باي ــم	ب ــم،	قائ عل
ــه	 ــد	برنام ــود،	باي ــف	ش ــانی	کش ــوم	انس ــول	عل ــر	و	تح تغیی
ــا	او	 ــرد	ت ــرار	گی ــی	ق ــار	عالم ــات	در	اختی ــود	و	امکان ــزی	ش ري

ــرد. ــو	بب ــم	را	جل ــد	عل بتوان
ــی	ايجــاد	نمــی	شــود،	 ــش	و...	تحول ــزاری	نشســت،	هماي ــا	برگ ب
نمی	خواهــم	اهمیــت	ايــن	کارهــا	را	ناديــده	بگیــرم	و	بگويــم	ايــن	
کارهــا	مــورد	نیــاز	نیســت.	ايــن	کارهــا	هــم	بايــد	متناســب	وجــود	
داشــته	باشــد،	ولــی	اينهــا	پرداختــن	بــه	حاشــیه	اســت.	پرداختن	به	
حاشــیه	مــا	را	از	اصــل	غافــل	مــی	کنــد.	کشــفیات	و	پژوهشــهای	
علمــی	در	غــرب	چگونــه	صــورت	مــی	گیــرد،	بايــد	همــان	مســیر	

را	طــی	کــرد.
ــد	 ــا	باي ــه	دارد،	در	کشــور	م ــن	زمین ــی	در	اي ــات	خوب غــرب	تجربی
همیــن	مســیر	طــی	شــود،	حتــی	نکتــه	ای	در	قــرون	وســطی،	در	
عالــم	اســالم	مطــرح	شــده،	بــه	شــدت	آن	را	دنبــال	مــی	کننــد	و	
در	آن	زمینــه	تحقیــق	مــی	کننــد.	ابعــاد	مختلــف	آن	را	مــورد	کاوش	
قــرار	مــی	دهنــد.	در	مــورد	آن	کتــاب	مــی	نويســند.	همیــن	رونــد	را	
بايــد	دنبــال	کنیــم	و	در	فضــای	علمــی	جهانــی	قــرار	بگیريــم	و	نقد	

کنیــم	و	در	مراحــل	باالتــر	نــوآوری	هــم	داشــته	باشــیم.

|| آقــای دکتــر! بــر روی روش تحقیــق، تأکیــد 
ــو و  ــای ایزوتس ــا کاره ــما ب ــتید، ش ــیاری داش بس
ــی  ــی آشــنا هســتید. کارهای ــه خوب ــن ب ــری کرب هان
ــام  ــی انج ــه تنهای ــن ب ــری کرب ــو و هان ــه ایزوتس ک
ــا در  ــد، در حــد یــک پژوهشــگاه اســت. چــرا م دادن

ــم؟! ــادی نداری ــی زی ــره وری و کارای ــش به پژوه
وقتــی	روش،	درســت	باشــد،	مســلما	زايــش	ايجــاد	می	شــود.	روش	
درســت	چیزهــای	مبتکرانــه	و	جديــد	ايجــاد	مــی	کنــد.	شــگفت	آور	
مــی	شــود،	کارهايــی	کــه	ايــن	دو	دانشــمند	انجــام	دادنــد	نســبت	
ــچ	اســت،	در	رشــته	هــای	 ــوم	انســانی	در	غــرب	هی ــه	حــوزه	عل ب
ــت.	 ــده	اس ــام	ش ــدر	کار	انج ــی	چق ــان	شناس ــی،	زب ــه	شناس جامع
بايــد	ارزش	کار	انجــام	شــده	در	غــرب	را	دانســت.	فکــر	نکنیــم	ايــن	

دســتاوردها	بــه	ســادگی	بــه	دســت	آمــده	اســت.
در	علــوم	انســانی	غــرب	صدهــا	هانــری	کربــن	و	ايزوتســو	وجــود	
ــوم	انســانی	 ــا	عل ــان	در	مقايســه	ب ــن	دانشــنمندان	و	محقق دارد،	اي
غربــی	بســیار	ناچیز	هســتند.	نمــی	خواهــم	ارزش	علمــی	و	کارهای	

ايــن	بــزرگان	را	پائیــن	بیــاورم،	ايــن	بــزرگان	هــم	بــه	نوبــه	خــود	
تــالش	کردنــد.	يــک	محقــق	در	عالــم	غــرب	وقتــی	کتابــی	مــی	
نويســد	جريــان	فکــری	را	تغییــر	مــی	دهــد،	مــا	هنــوز	درگیــر	نــزاع	
هــای	درونــی	هســتیم،	نزاعهايــی	که	مربــوط	بــه	تعريــف	و	مفهوم	

و	...	هســتیم.
ــه	 ــی	چ ــه	کار	علم ــم	ک ــخیص	بدهی ــم	تش ــی	توانی ــوز	نم هن
ــر	اســت.	بیشــتر	 ــف	ت ــال	چــه	کســی	ضعی ــر	و	م ــوی	ت کســی	ق
نــگاه	شــعاری	داريــم،	اينهــا	مشــکل	را	حــل	نمــی	کنــد.	تحقیــق	
ــان	مشــخص	اســت،	 ــق	ش ــده،	روش	تحقی ــه	ش ــرب	نهادين در	غ
ــد	چــه	کســی	کار	علمــی	اش	قــوی	و	کار	چــه	کســی	 مــی	فهمن
ــا	قضیــه	سیاســی	برخــورد	نمــی	کننــد،	علــم	را	 ضعیــف	اســت.	ب
فــدای	روابــط	نمــی	کننــد.	علــم	اصــال	قضیــه	جداگانــه	ای	اســت.	
ــه	 ــط	اجتماعــی،	سیاســی	و	قــدرت	شــود،	ب ــم	فــدای	رواب اگــر	عل
جايــی	نمــی	رســد	و	رشــد	نمــی	کنــد،	حتــی	متوقــف	مــی	شــود.	
ــه	کار	 ــیم،	ســپس	در	ادام ــوم	انســانی	را	بشناس ــد	ارزش	عل اول	باي

ــد	کــرد. آنهــا	را	نق

ــی را  ــد، مطلب ــش آم ــه پی ــا ک ــه من ــی حادث || وقت
دیــدم کــه ترجمــه شــده بــود، نویســنده متخصــص 
ــران  ــت ای ــال در نشس ــا مث ــود ی ــت ب ــام جمعی ازدح
ــراه  ــه هم ــم را ب ــص تحری ــکا متخص و 1+5، آمری
خــود آورده بــود. منظــورم ایــن اســت کــه در رشــته 
ــد،  ــی گنج ــا نم ــور م ــه در تص ــی ک ــا و موضوعات ه

ــد! ــص دارن متخص
ــدر	 ــران	چق ــا	در	اي ــت	دارد،	واقع ــدر	اهمی ــی	چق ــات	فرهنگ مطالع
مراکــزی	داريــم	کــه	بــه	صــورت	علمــی	بــه	مطالعــات	فرهنگــی	
در	جامعــه	ايــران	بپــردازد؟	ممکــن	اســت	کتابهايــی	ترجمــه	شــود،	
ولــی	جامعــه	و	فرهنــگ	مــا	را	مطالعــات	فرهنگــی،	مديريــت	نمــی	
ــد.	جامعــه	و	فرهنــگ	غــرب	را	مطالعــات	فرهنگــی،	مديريــت	 کن
ــی	 ــی	م ــت،	وقت ــده	اس ــه	ش ــر	نهادين ــن	ام ــی	اي ــد.	يعن ــی	کن م
ــر	 ــد،	ب ــاد	کنن ــه	ايج ــی	در	جامع ــر	و	تحــول	فرهنگ ــد	تغیی خواهن
اســاس	مطالعــات	فرهنگی)مطالعــات	در	بخشــهای	مختلفــی	مانند	
اينترنــت،	مطبوعــات	و	...(	برنامــه	ريــزی	مــی	کننــد.	در	ايــن	حــوزه	

نظريــه	پــردازی	مــی	کننــد.
ــگ	 ــم	فرهن ــه	ه ــد	ک ــی	کن ــک	م ــا	کم ــه	آنه ــا	ب ــن	کاره اي
ــر	 ــوم	را	تغیی ــان	س ــورهای	جه ــگ	کش ــم	فرهن ــان	و	ه کشورش
دهنــد،	متأســفانه	مــا	قضیــه	را	غیرعلمــی	تلقــی	مــی	کنیــم.	هــر	
کســی	حتــی	افــراد	غیرمتخصــص	در	زمینــه	فرهنــگ	نظــری	می	
دهــد	و	عــده	ای	جمــع	مــی	شــوند	و	فکــر	مــی	کنیــم	بايد	شــورايی	
مســائل	را	حــل	کــرد.	در	صورتــی	کــه	قضیــه	را	بايــد	علمــی	حــل	
ــائل	 ــی	متصــدی	مس ــالب	فرهنگ ــی	انق ــورای	عال ــرد،	االن	ش ک

ــران	اســت. ــی	در	اي فرهنگ
ــی	 ــی	فرهنگ ــات	علم ــه	مطالع ــه	چ ــت	ک ــن	اس ــن	اي ــؤال	م س
ــد	ايــن	طــوری	 ــا	کــی	باي پشــتوانه	تصمیمــات	ايــن	شوراســت.	ت
ادامــه	پیــدا	کنــد.	مادامــی	کــه	پشــتوانه	علمــی	پیــدا	نکنــد،	يعنــی	
ــر	مطالعــات	علمــی	فرهنــگ	ايرانــی	و	اســالمی	نباشــد	 مبتنــی	ب
هیــچ	نتیجــه	ای	نخواهــد	داد.	روز	بــه	روز	ظلمانــی	تــر	و	مشــکالت	
ــته	 ــد	رش ــی	بینی ــرب	م ــا	در	غ ــد	شــد،	ام فرهنگــی	بیشــتر	خواه
ــا	در	 ــات	آنه ــتوانه	تصمیم ــی	پش ــات	فرهنگ ــد	مطالع ــی	مانن هاي
تغییــرات	فرهنگــی	و	اجتماعــی	اســت،	امــا	در	ايــران	همــه	چیــز	را	
مــی	خواهنــد	تعــارف	و	شــورا	و	...	حــل	کنیــم،	منظــورم	اين	نیســت	

ــه	شــورا	الزم	نیســت. ک
ــی	 ــورای	عال ــل	ش ــزی	مث ــه	مراک ــت	ک ــن	نیس ــن	اي ــث	م بح
ــا	 ــد،	ام انقــالب	فرهنگــی	الزم	نیســت،	بلکــه	ضــرورت	هــم	دارن
ــه	 ــوراها	در	ادام ــور	ش ــن	ط ــد.	اي ــدا	کن ــود	را	پی ــگاه	خ ــد	جاي باي
مطالعــات	فرهنگــی	مــی	تواننــد	عمــل	کننــد	اگــر	زيربنــای	علمی	
ــزی	 ــد.	برنامه	ري ــزی	کنن ــه	ري ــد	برنام ــی	توانن ــند	نم ــته	باش نداش
شــان	موقــت	اســت،	بــا	يکســری	عقــول	ناقــص	کار	انجــام	مــی	
گیــرد،	ولــو	اينکــه	نخبــگان	علمــی	در	شــورا	باشــند.	مادامــی	کــه	
ــی	 ــات	فرهنگ ــر	تصمیم ــت	س ــی	پش ــی	فرهنگ ــات	علم مطالع

ــرد. ــل	ک ــوان	مشــکالت	را	ح ــی	ت ــد،	نم نباش
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ـــو گـفتــگـ

 اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، جزیی از اندیشه کالن 
وی و متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشان است. از 
آنجا که امام خمینی شخصیتی چندبعدی است که آثار 
متعددی در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کالم و 
سیاست از ایشان برجای مانده است، و به دلیل آن که وی 
بنیانگذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسالمی بوده، 
بدیهی است که اندیشه سیاسی وی تمام مفاهیمی را که 
در حوزه حکومت و جامعه کاربرد دارد، در بر می گیرد. 
محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( را 
می توان این گونه برشمرد: رابطه دین و سیاست، عدالت، 
آزادی، استقالل، مردم ساالری، قانون مداری و قانون 
گرایی، فرهنگ، وحدت و اتحاد مسلمانان، مصالح اسالم و 
مسلمانان، دعوت جهانیان به اسالم و گسترش آن، احیای 
هویت ملی ـ اسالمی، سیاست خارجی مبتنی بر آرمان 
های اسالمی و دفاع از مظلومان و محرومان در سراسر 
عالم. در گفتگو با علیرضا صدرا، استاد دانشگاه تهران 
امام خمینی)ره(  اندیشه سیاسی  به بررسی ویژگیهای 

پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.

|| آقـای دکتـر! ویژگی های اندیشـه سیاسـی حضرت 
امـام خمینـی)ره( چـه بـود کـه ایشـان را از دیگـر 
اندیشـمندان و فالسـفه اسـالمی متمایـز مـی کنـد؟

ــزرگ	 ــی	ب ــح	انقالب ــام)ره(	دانشــمند،	انديشــمند	مصل حضــرت	ام
علمــی،	عملــی،	دينــی	و	سیاســی	اســت.	در	بحــث	علمــی،	حضرت	
امــام)ره(	نزديک	تريــن	ارتبــاط	را	بــا	حکمــت	متعالــی	صدرايــی	دارد	
ــن	 ــی	ســینوی	و	همی ــی	عقالن ــع	حکمــی	برهان ــع	جمی ــه	جام ک
ــا	 ــراه	ب ــهروردی،	هم ــراقی	س ــهودی	اش ــی	ش ــت	قلب ــور	حکم ط
ــی،	همیــن	طــور	مالصــدرا	و	 ــن	عرب ــان	اب ــژه	عرف ــه	وي ــان	ب عرف
شــخص	حضــرت	امــام)ره(	و	همیــن	طــور	اخــالق	نظــری	و	عملی	
و	حتــی	کالم	اســت	کــه	اينهــا	بــه	نوبــه	خودشــان	اســاس	فقــه	و	

تفســیر	امــام)ره(	را	هــم	تشــکیل	مــی	دهنــد.
حضــرت	امــام	جامــع	تمــام	ايــن	جريانــات	محســوب	مــی	شــود،	
ــن	عرصــه	انجــام	 ــام)ره(	در	اي ــن	کاری	کــه	حضــرت	ام بزرگ	تري
دادنــد،	ايــن	اســت	کــه	حکمــت	را	وارد	حکومــت	کردنــد؛	هــم	بعــد	
عملــی	حکمــت	را	تــا	حــدود	زيــادی	بــاز	و	بــه	آن	عمــل	کردنــد	و	
ــه	 موفــق	شــدند	انقــالب	و	نظــام	سیاســی	را	براســاس	حکمــت	ب
ويــژه	حکمــت	متعالــی	تبییــن،	ترســیم	و	ترويــج	کننــد	و	تحقــق	
ببخشــند.	هــم	تبییــن	علمــی	نظــری	و	هــم	ترســیم	عملــی	کردند؛	
ــج	عمومــی	 ــردی	و	هــم	تروي ــردم	را	راهب ــگان	و	هــم	م هــم	نخب
کردنــد	و	موفــق	شــدند	آن	را	تحقــق	عینــی	بخشــند	يعنــی	اجرايــی	
و	جــاری	ســازی	و	نظــام	ســازی	و	نهادســازی	کننــد.	حکومــت	را	با	

رهبــری	خــودش	تشــکیل	دهنــد.
بزرگ	تريـن	کاری	که	حضـرت	امـام)ره(	در	اين	عرصه	انجـام	دادند،	
ايـن	اسـت	کـه	حکمـت	را	وارد	حکومـت	کردنـددر	حقیقت	تفسـیر	
روزآمـد	و	کارآمـد	حکمـت	و	کاربـری	و	تحقـق	عملـی	و	عینـی	آن	
بعـد	از	جامعیـت	علمی	و	عملـی	دينی	و	سیاسـی	حضرت	امـام)ره(،	
بزرگتريـن	ممیـزه	ايشـان	اسـت	نسـبت	بـه	سـاير	دانشـمندان،	
انديشـمندان	و	حکمـای	سـلف	و	حتـی	معاصـر.	بـر	همین	اسـاس	
امـام)ره(،	انقـالب	اسـالمی	را	با	شـعائر	کامال	شـورخیز	و	حکمت	
آمیـز	حرکت	آفريـن	و	شـورانگیز	همانند	اسـتقالل،	آزادی	و	نظام	
سـازی	جمهـوری	اسـالمی	شـکل	می	دهـد.	ايـن	پديـده	هـا	هم	
جـز	ويژگیها	و	برجسـتگی	های	حضرت	امـام)ره(	بودنـد؛	يعنی	هم	
مکتـب	حضـرت	امـام	و	هم	سـنت	عملـی	آن،	يعنی	مکتـب	علمی	
حضرت	امام	و	انديشـه	سیاسـی	ايشـان	و	هم	سـنت	عملی	سیاسـی	
حضـرت	امـام	جزء	ويژگی	ها	و	برجسـتگی	های	شـخصیت	ايشـان	

محسـوب	می	شـود.

ــه  ــه اندیش ــرادی و چ ــه اف ــام)ع( از چ ــرت ام ||حض
ــد؟ ــه بودن ــر پذیرفت ــی تأثی های

ــق	 ــی	تصدي ــیر	و	حت ــل	و	تفس ــه	را	تحلی ــن	نکت ــوان	اي ــی	ت م
کــرد	کــه	حضــرت	امــام)ره(	از	جريانــات	متعــددی	اثــر	پذيرفتــه	
و	توانســته	آنهــا	را	معمــاری	و	مکتــب	حکمــی	سیاســی	عملــی	
و	حکومتــی	خــود	را	تبییــن	و	تفســیر	و	همــان	طــور	کــه	اشــاره	
شــد	ترويــج	و	گفتمــان	ســازی	کنــد	و	گفتمــان	خــود	را	نســبت	
ــات	 ــه	ســاير	گفتمانهايــی	کــه	در	آن	زمــان	حتــی	مثــل	جريان ب
چــپ	و	مارکسیســتی	کــه	يــک	گفتمــان	انقالبــی	نمايانــه	
ــد	و	حکومــت	اســالمی	 ــب	کن ــج	و	غال ــی	شــد	راي محســوب	م

ــد. ــکیل	ده را	تش

|| اندیشه سیاسی ایشان در چه آثاری منعکس است؟
ــار	 ــد.	هــم	آث حضــرت	امــام)ره(	از	حیــث	علمــی	اليــه	هايــی	دارن
ــر	 ــه	در	ه ــل	ک ــه	نحــو	کام ــد	ب ــی	دارن ــوع	و	متفاضل ــدد،	متن متع
ــه	 ــر	پذيرفت ــار	از	انديشــمندان	خاصــی	تأثی ــن	آث ــک	از	اي ــدام	ي ک
اســت.	اثــر	برجســته	حضــرت	امــام)ره(	در	عرفــان	کــه	جــزو	بنیــاد	
حکمــت	و	حرکــت	امــام	محســوب	مــی	شــود	مصبــاح	الهدايــه	الی	
الخالفــۀ	و	الواليــۀ	اســت	کــه	در	حقیقــت	مــی	تــوان	گفــت	مبانــی	
تفکــر	سیاســی	حضــرت	امــام)ره(	در	ايــن	اثــر	مشــاهده	مــی	شــود.	
ايــن	اثــر	بیشــتر	مباحــث	عرفانــی	دارد	و	متأثــر	از	ابــن	عربی	اســت،	
البتــه	درســت	اســت	کــه	متأثــر	از	ابــن	عربــی	اســت	ولــی	از	طريق	
عرفــان	سیاســی	اســتاد	خــود	مرحــوم	آيــت	اهلل	شــاه	آبــادی	حتــی	
ــر	فصــوص	 ــت	اهلل	الهــی	قمشــه	ای	ب ــه	آي ــا	از	شــروحی	ک بعده
ــی	زده	 ــا	حــدودی	فصــوص	الحکــم	فاراب ــی	و	ت ــن	عرب الحکــم	اب

متأثــر	اســت.
ــه	 ــت	و	نقط ــاخص	اس ــه	ش ــام)ره(	ک ــرت	ام ــر	حض ــر	ديگ اث
عطفــی	در	انديشــه	هــای	سیاســی	آن	حضــرت	مشــاهده	
ــن	 ــل	و	جهــل	اســت.	اي ــود	عق ــث	جن ــی	شــود	شــرح	حدي م
کتــاب	اگــر	چــه	در	ظاهــر	در	زمینــه	اخــالق	نظــری	و	حتــی	
ــی	را	 ــری	و	عمل ــت	نظ ــت	حکم ــی	در	حقیق ــت	ول ــی	اس عمل
مطــرح	مــی	کنــد	و	مــی	تــوان	گفــت	کــه	تئــوری	امــام)ره(	و	
نظريــه	راهبــردی	ايشــان	ريشــه	در	همیــن	اثــر	دارد.	در	ايــن	
اثــر	بیــش	از	هــر	چیــزی	متأثــر	از	حکمــت	متعالــی	صدرايــی	
اســت.	در	عیــن	حــال	مــی	تــوان	شــرح	جنــود	عقــل	حضــرت	
ــرد	و	 ــور	ک ــام	تص ــار	ام ــی	آث ــط	و	میان ــد	وس ــام)ره(	را	ح ام
ــر	واليــت	 ــروز	و	خــروج	بیرونــی	کــه	هــم	نظريــه	و	هــم	اث ب
فقیــه	و	حکومــت	اســالمی	ايشــان	محســوب	مــی	شــود	
ــی،	 ــه	نائین ــون	عالم ــی	چ ــا	از	دانشــمندان	بزرگ ــه	در	اينج ک
ــد	اينهــا	ملهــم	اســت	حتــی	از	 مرحــوم	کاشــف	الغطــاء	و	مانن
ــه	و	 ــام	گرفت ــال	اله ــزرگ	کام ــیرازی	ب ــرزای	ش ــت	می حرک

ــن	شــخصیتها	حضــرت	 ــه	اي ــش	از	هم ــه	بی ــر	اســت	البت متأث
امــام)ره(	از	مکتــب	فقهــی	شــیخ	انصــاری	متأثــر	اســت	البتــه	
ــت.	 ــودش	آورده	اس ــیله	خ ــاب	تحريرالوس ــتر	آن	را	در	کت بیش
ــام)ره(	 ــرت	ام ــول	حض ــم	االص ــی	عل ــول	ال ــج	الوص مناه
ــا	اينکــه	 ــم	از	رســائل	شــیخ	انصــاری	هســت	کم ــال	مله کام
ــیخ	 ــب	ش ــر	از	مکاس ــام)ره(	متأث ــرت	ام ــیله	حض تحريرالوس

ــود. ــی	ش ــوب	م انصــاری	محس

ــه  ــت از چ ــری و مدیری ــی)ره( در رهب ــام خمین || ام
ــد؟ ــه بودن ــر پذیرفت ــرادی تأثی ــا و اف ــه ه اندیش

کامــال	مشــهود	اســت	حضــرت	امــام)ره(	در	رهبــری	از	دو	
ــه	 ــت	خاصــی	ب ــه	و	عناي ــر	پذيرفت ــته	اث ــارز	و	برجس شــخصیت	ب
ــر	از	 ــم	و	متأث ــال	مله ــی	کام ــت	سیاس ــر	مديري ــا	دارد.از	نظ اينه
خواجــه	نصیــر	طوســی	بــه	نظــر	مــی	رســد	و	از	ايــن	حیــث	بســیار	
ــا	تفکــر	سیاســی	و	تدابیــر	 ارادت	بــه	ايشــان	دارد.	خواجــه	نصیــر	ب
سیاســی	خــودش	بــا	حضــور	در	صحنــه	جلــوی	ســیل	بنیــان	کــن	
ــد	و	 ــت	کن ــار	و	مديري ــرد	و	مه ــی	را	بگی ــی	و	مغول ــه	هالکوي حمل
ســد	کنــد	و	سدســازی	کنــد	و	بــا	آن	توحــش	مغولــی	را	تبديــل	بــه	

ــد. ــی	بکن تمــدن	مغول
ــت	و	 ــام	راه	نداش ــه	ام ــخصیت	و	انديش ــت	در	ش ذره	ای	لجاج
ــار	و	 ــی	در	رفت ــتی	و	تزلزل ــت.	سس ــت	داش ــای	آن	قاطعی ــه	ج ب
ــال	 ــت	و	کام ــان	راه	نداش ــات	ايش ــات	و	اقدام ــط	و	تصمیم رواب
قاطــع	و	شــجاع	بود.ايــن	کار	و	قــدرت	تدبیــر	خواجــه	کــه	
توانســته	بدتريــن	تهديــد	تمــدن	اســالمی	و	ايــران	را	بــه	
ــد	 ــل	کن ــالم	تبدي ــان	اس ــران	و	جه ــرای	اي ــن	فرصــت	ب بهتري
مــورد	تحســین	امــام)ره(	بــوده	اســت	و	توحــش	جديــد	و	مــدرن	
ــد	 ــی	جدي و	ســلطه	غــرب	و	اســتعمار	کــه	نوعــی	توحــش	مغول
ــام	از	 ــا	اله ــام)ره(	ب ــد.	ام ــی	ش ــوب	م ــد	محس ــت	جدي و	فعالی
ــه	 ــل	ب ــد	را	تبدي ــن	تهدي ــت	اي ــی	توانس ــر	طوس ــه	نصی خواج
ــتعماری	 ــتکباری،	ضــد	اس ــا	ضــد	اس ــارزه	ب ــرای	مب ــی	ب فرصت
و	ضــد	اســتبدادی		تبديــل	و	از	آن	بــه	اســتقالل،	آزادی	و	مــردم	
ــی	 ــگ	تحمیل ــه	توانســت	جن ــور	ک ــان	ط ــد.	هم ــاالری	برس س
ــه	 ــود	ب ــیحايی	خ ــا	روح	مس ــود	ب ــد	ب ــن	تهدي ــه	بزرگتري را	ک
دانشــگاه	آدم	ســازی	تبديــل	کنــد	و	بــه	عنــوان	قــدرت	منطقــه	
ای	از	جنــگ	خــارج	شــديم.	همیــن	مطلــب	را	در	مــورد	انقــالب	

ــتیم. ــاهد	هس ــم	ش ــالمی	ه اس
امــام	تیزهوشــی	و	تیزبینــی	شــیخ	فضــل	اهلل	نــوری	را	هــم	بســیار	
تمجیــد	می	کــرد.	تیزهوشــی	شــیخ	فضل	اهلل	نــوری	در	تشــخیص	
تهديدهــا	و	انحرافاتــی	بــود	کــه	مشــروطه	را	از	درون	تهديــد	و	مثل	
ــرت	 ــی	حض ــی	و	تیزبین ــرد.	تیزهوش ــی	ک ــود	م ــه	آن	را	ناب موريان
امــام)ره(	ملهــم	از	شــیخ	فضــل	اهلل	نــوری	اســت.	ذره	ای	لجاجــت	
در	شــخصیت	و	انديشــه	امــام	راه	نداشــت	و	بــه	جــای	آن	قاطعیــت	
داشــت.	سســتی	و	تزلزلــی	در	رفتار	و	روابــط	و	تصمیمــات	و	اقدامات	
ايشــان	راه	نداشــت	و	کامــال	قاطــع	و	شــجاع	بــود.	ايــن	صفــات	را	
از	آيــت	اهلل	شــهید	مــدرس	ملهــم	بــود	کــه	البتــه	خــودش	نمونــه	
ــهید	 ــت	ش ــی	خدم ــه	در	دوره	جوان ــد	ک ــی	کن ــل	م ــی	را	نق هاي
ــال	از	 ــی	کام ــت	سیاس ــث	قاطعی ــت.	در	بح ــیده	اس ــدرس	رس م
ــد	و	 ــه	نترس ــت	ک ــی	داش ــجاعت	سیاس ــت.	ش ــم	اس ــان	مله ايش

ــه	خــود	راه	ندهــد. ــزل	ب تزل
ــخصیت	 ــخصیت	ها،	ش ــات	و	ش ــن	صف ــد	اي ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
علمــی	و	عملــی	دينــی	و	سیاســی	و	انقالبــی	و	رهبــری	حضــرت	
ــم	 ــد	و	ه ــام	را	شــکل	دادن ــب	ام ــم	مکت ــد،	ه ــام	را	شــکل	دادن ام
مکتــب	و	ســنت	سیاســی	ايشــان	را،	کــه	البتــه	مرجــع	همــه	اينهــا	
قــرآن	و	روايــات	و	ســنت	و	آثــار	امــام	علــی)ع(	و	نهضــت	عاشــورا	
و	جريــان	انتظــار	مهــدوی	اســت.	اينهــا	الهــام	بخــش،	اثربخــش	و	
ــای	 ــام)ره(	و	انديشــه	ه ــار	حضــرت	ام ــه	آرا	و	آث ــده	ب ــت	دهن جه

سیاســی	ايشــان	اســت	.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
امام خمینی)ره( حکمت را وارد حکومت کرد/ ابعاد علمی شخصیت امام)ره(
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ـــو گـفتــگـ

اندیشه بنیان گذار انقالب اسالمی در حوزه های اجتماعی 
و سیاسی و نوع نگاه ایشان به مسئله انقالب اسالمی نیاز 
به بازخوانی و بررسی مجدد دارد و چراکه در برهه های 
مختلف انقالب اسالمی بازگشت به این اندیشه ها نجات 
بخش انقالب از چالش ها و فتنه ها بوده است. از این رو 
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ حجت االسالم 
نامخواه پژوهشگر دانش اجتماعی مسلمین رفتیم. متن 

زیر مشروح گفتگوی ما وی است.

ــام  ــی ام ــه اجتماع ــی نظری ــای اساس ــه ه || مولف
ــت؟ ــواردی اس ــه م ــی چ خمین

قبــل	از	بررســی	انديشــه	امــام	خمینــی	و	مولفه	هــای	آن	الزم	
اســت	مقدمتــاً	بــه	دو	نکتــه	را	اشــاره	کنیــم.	يــک	مقدمــه	دربــاب	
ــاره	ی	 روش	شناســی	ايــن	انديشــه	بــه	معنــای	عــام	آن	اســت.	درب
ــده	 ــه	از	آن	برآم ــن	انديش ــه	اي ــیری	ک ــگاه	و	مس ــتگاه	و	جاي خاس
ــی	 ــام	خمین ــی	ام ــه	اجتماع ــه	انديش ــرد	ک ــد	ک ــد	تأکی ــت.	باي اس
ــه	در	 ــر	ريش ــر	دقیق	ت ــه	تعبی ــا	ب ــی	دارد	و	ي ــه	های	االهیات ريش
علــوم	الهــی	دارد؛	دســتگاه	نظــری	امــام	خمینــی	در	تحلیــل	جامعه،	
ريشــه	های	آشــکاری	در	ســنت	فلســفی-عرفانی،	اخالقــی	و	

ــا	دارد.	 ــی	م فقه
ايــن	حــرف	البتــه	بــه	ايــن	معنا	نیســت	کــه	بــر	حســب	هنجارهای	
جهت	منــد	حاکــم	بــر	فضــای	علــوم	اجتماعــی،	انديشــه	اجتماعــی،	
ــم	 ــا	غیرعل ــم	و	ي ــل	عل ــی	و	انديشــه	فلســفی،	ماقب انديشــه	الهیات
هســتند.	مــرور	تاريــخ	معاصــر	مــا	بــه	خوبــی	نشــان	می	دهــد	ايــن	
انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینی	اســت	کــه	قابلیــت	تحلیــل	و	تغییر	
جامعــه	ی	مــا	را	دارد.	مابقــی	حرف	هــا	و	نظريــات	کــه	بــا	مدعــای	
علمــی	بــودن	و	جامعه	شــناختی	و	بــا	ادعاهــای	کالن،	ابتــدا	توســط	
گروه	هــای	چــپ	و	تــوده	ای	بــه	جهــان	فکــری	مــا	وارد	می	شــوند	

و	بعدهــا	توســط	ديگــر	روشــنفکران	و	منورالفکــران	دنبــال	
ــیه	ی	 ــعارهايی	در	حاش ــعرها	و	ش ــه	صــورت	ش ــا	ب ــوند،	تنه می	ش
ــد،	اهــل	گفتگــو	 ــی	می	مانن ــد	آکادمیــک	باق ــی	و	بع ــل	حزب محاف

نیســتند	و	از	درک	جامعــه	مــا	عاجــز	نیــز.
ــام	 ــودن	انديشــه	اجتماعــی	ام ــر	ب مســئله	ديگــر	کارآمــدی	و	موث
ــام	 ــی	ام ــه	اجتماع ــه	انديش ــم	ک ــااًل	می	دانی ــت.	اجم ــی	اس خمین
خمینــی	بــر	بســتری	از	انســداد	اجتماعــی	و	تاريخــی	متولــد	
ــه	 ــروطه	ب ــخص	از	مش ــور	مش ــه	ط ــن	دوره	و	ب ــود.	در	اي می	ش
بعــد،	کلیــه		کوشــش	ها	بــرای	تغییــر	وضــع	موجــود	بــه	بن	بســت	
منتهــی	می	شــود:	از	مشــروطه	گرفتــه	تــا	قیــام	جنــگل	تــا	نهضــت	
آزاديســتاِن	شــیخ	محمــد	خیابانــی	تــا	ملــی	شــدن	صنعــت	نفــت	
ــه	 ــد	آن.	هم ــان	اســالم	و	مانن ــدرس	و	فدايی ــوم	م ــت	مرح و	حرک
ــق	نمی	شــوند	 ــر	اجتماعــی	موف ــا	در	ايجــاد	تغیی ــا	ي ــن	تالش	ه اي
و	يــا	حتــی	در	برخــی	از	مــوارد	»از	قضــا	ســرکنگبین	صفــرا	فــزود«	
ــه	 ــت	ب ــروطه	در	نهاي ــه	مش ــی	ب ــیر	منته ــی	مس ــود؛	يعن می	ش
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــم		می	ش ــن		خت ــه	اي ــود.	ب ــم		می	ش ــج	خت رضــا	میرپن
ــت	و	 ــا	دول ــا	کودت ــر	ســوادکوهی	بی	ســواد،	ب ــام	يــک	نف ــر	ام تعبی
ســپس	حکومــت	را	بــه	دســت	بگیــرد.	ايــن	قبیــل	حــوادث،	انســاِن	
ايرانــی	گرفتــار	در	انســداد	را	بــه	ايــن	نتیجــه	نتیجــه	می	رســاند	کــه	

ــم.	 ــاد	کنی ــر	ايج ــم	تغیی ــود	و	نمی	توانی نمی	ش
ــبب	 ــود	س ــی،	خ ــرات	قهقراي ــا	تغیی ــر	ي ــکان	تغیی ــدم	ام ــن	ع اي
تشــديد	مشــکله	ی	تحجــر	و	بســط	انديشــه	های	متأثــر	از	تجــدد	در	
جهــان	اجتماعــی	مــا	می	شــود.	تحجــر	و	تجــدد	بــه	مثابــه	حجابــی	
ــیر	 ــت	های	در	مس ــن	بن	بس ــی،	اي ــر	ايران ــان	معاص ــم	انس ــر	فه ب

ــد.		 ــف	می	کن ــی	را	مضاع ــر	اجتماع تغیی
حــاال	مــا	بــا	انســانی	مواجهیــم	کــه	اواًل	وضــع	خوبــی	نــدارد؛	عزت	
ــر	چکمه	هــای	اشــغالگران	 ــردان	وابســته،	زي ــر	ســايه	دولت	م او	زي
ــا	 ــت.	ب ــده		اس ــال	ش ــی	پايم ــاران	خارج ــین	ها	و	مستش و	تکنیس
ــا	يــک	 ــر	مشــکله	ی	اســتعمار،	ب انســانی	مواجهیــم	کــه	عــالوه	ب

اســتبداد	حــاد	مواجه	اســت	و	بــا	حد	بااليــی	از	اســتثمار	و	اســتحمار.	
ــه	 ــای	ک ــه	ی	حرکت	ه ــه	کلی ــت	ک ــئله	اين	جاس ــطح	دوم	مس س
ايــن	انســان	بــرای	تغییــر	ســامان	داده	بــه	شکســت	انجامیــده	يــا	
نتیجــه	ی	معکــوس	داده	اســت.	و	ايــن	دو	ســطح	ســبب	پیدايــش	
و	يــا	تشــديد	ســطح	و	اليــه	ســومی	از	مشــکل	شــده	کــه	عبــارت	
ــت.	 ــران	اس ــع	اي ــن	وض ــی.	اي ــی	و	تحجرزدگ ــت	از	تجددزدگ اس
ــش	 ــم	و	بی ــر	ک ــع	ديگ ــه	ی	جوام ــالمی	در	هم ــم	اس ــمان	عال آس
همیــن	طــور	اســت.	پــس	شــرايط	اجمــاال	امتنــاع	تغییــر	اجتماعــی	

اســت.	
در	ايــن	چنیــن	شــرايطی	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	تکويــن	
ــر	 ــه	تغیی ــک	انديشــه	معطــوف	ب ــه	ي ــه	مثاب ــد.	ب ــون	می	ياب و	تک
ــه	ی	 ــالب.	انديش ــه	انق ــوف	و	متوج ــخص	معط ــور	مش ــه	ط و	ب
ــد	 ــه	بع ــال	ب ــید	جم ــر،	از	س ــلمین	در	دوران	معاص ــی	مس اجتماع
ــئله	اش	 ــد.	مس ــامان	می	ياب ــدد	س ــنت	و	تج ــه	ی	س ــول	دوگان ح
ســنت	گرايی	و	تجددگرايــی	و	يــا	تلفیــق	ايــن	دو	و	حــدود	و	
ثغــور	ايــن	تلفیــق	اســت.	امــام	خمینــی	امــا	مرحلــه	ی	جديــدی	در	
ــد	 ــامان	می-ده ــه	ای	را	س ــايد	و	انديش ــی	می	گش ــه	اجتماع انديش
کــه	ســنت/	تجــدد	بــرای	ش	»مســئله«	نیســت.	مســئله	بــودن	بــه	
ايــن	معنــا	کــه	بنشــیند	و	دربــاره	امــکان	تلفیــق	و	تصــرف	در	تجدد	

ــازد. ــوری	بس ــد	و	تئ ــی	بزن ــای	مبناي ــم	حرف	ه و	امثاله
انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	يــک	انديشــه	معطــوف	بــه	تغییــر	
ــه	 ــت.	ب ــه	اس ــن	انديش ــزی	اي ــوم	مرک ــالب«	مفه ــت.	»انق اس
ــر	حســب	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی،	انقــالب	 تعبیــری	و	ب
ــخص	 ــی	رخ	داده	در	دوره	ای	مش ــی	و	تاريخ ــاق	اجتماع ــک	اتف ي
ــز	 نیســت.	در	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	انقــالب	همــه	چی
ــناخته	 ــی	ش ــام	خمین ــام	ام ــالب	بی	ن ــه	انق ــور	ک ــت.	همان	ط اس
شــده	نیســت؛	شــناخت	انديشــه	امــام	خمینــی	هــم	بــدون	مرکزيت	
دال	انقــالب	امــکان	ندارنــد.	در	واقــع	مــا	بــا	يــک	پديــده	ی	واحــد	
مواجهیــم	کــه	وجــه	کثــرت	آن	انقــالب	اســالمی	و	وجــه	وحــدت	
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ــی	اســت.	 ــام	خمین آن	ام
شــايد	در	اثــر	کثــرت	کاربردهای	متــداول،	وقتــی	مفهوم	انقــالب	را	
بــه	کار	می	بريــم	و	می	گويیــم	انديشــه	امــام	خمینــی	برابــر	اســت 
بــا انقــالب، ذهــن بــه معنــای revolution منصــرف شــود.	امــا	
ــه	عنــوان	دال	محــوری	و	داللــت	 معنــای	آن	انقالبــی	کــه	از	آن	ب
تــام	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	يــاد	می	شــود،	چیــز	ديگــری	
ــه	 ــی	ب ــام	خمین ــارت	های	ام ــن	اش ــوان	در	اولی ــت.	آن	را	می	ت اس

مفهــوم	»قیــام	هلل«	جســتجو	کــرد.
انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	يــک	انديشــه	معطــوف	بــه	تغییــر	
اســت.	»انقــالب«	مفهــوم	مرکــزی	اين	انديشــه	اســت.	بــه	تعبیری	
و	بــر	حســب	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی،	انقــالب	يــک	اتفاق	
اجتماعــی	و	تاريخی	رخ	داده	در	دوره	ای	مشــخص	نیســت.	شــناخت	
انديشــه	امــام	خمینــی	بــدون	مرکزيــت	دال	انقــالب	امــکان	ندارند
اجمــاال	روشــن	اســت	مفهــوم	قیــام	هلل	بــر	خــالف	معنــای	
اصطالحــی و تاريخــی revolution، يــک مفهــوم عــام و 
ــددی	 ــی	متع ــای	انفســی	و	آفاق ــوه	و	داللت	ه ــامل	اســت	و	وج ش
دارد.	همچنیــن	مــراد	و	معنــای	مختــاِر	امــام	خمینــی	از	انقــالب	را	
می	تــوان	در	تعارضــی	و	جدالــی	دنبــال	کــرد	کــه	امــام	خمینــی	در	
ــی	 ــاب	-	اســالم	آمريکاي ــان	اســالم	ن ــان	می ــر	حیات	ش ــال	آخ س
بــر	قــرار	می	کردنــد.	بــه	هــر	حــال	انقــالب	بــه	يــک	معنــا	مفهــوم	
مرکــزی	و	چارچوبــه	ی	اصلــی	در	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	

ــت.	 اس
انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	در	عیــن	حالــی	کــه	ريشــه	های	
نظــری	آشــکاری	در	الهیــات	و	فلســفه	اســالمی	دارد،	در	عیــن	حال	
دقیقــاً	بــر	حســب	يــک	تجربــه	ی	متراکــم	اجتماعــی	ســاماندهی	
ــئله	ی	 ــه	ابرمس ــخ	ب ــاًل	در	پاس ــر	کام ــوی	ديگ ــت.	از	س ــده	اس ش
اجتماعــی	ايــران	معاصــر	صورت	بنــدی	شــده	اســت.	مســئله	بعدی	
نیــز	کفايــت	عینــی	و	توانايــی	عملــی	ايــن	نظريه	اســت	بــرای	نیل	

بــه	هــدِف	خــود.	
تقريبــا	همــه	ی	پرســش	های	مهــم	علــم	اجتماعــی	يــا	دســت	کم	
ــد	 ــرای	فرآين ــم	و	ب ــی	مه ــام	خمین ــرای	ام ــه	ب ــش	هايی	ک پرس
ــام	 ــه	ی	ام ــر	اســاس	انديشــه	انقالب	مداران ــاز	اســت،	ب ــالب	نی انق
ــه	اســت.	انســان،	جامعــه،	فرهنــگ،	هويــت،	 خمینــی	پاســخ	يافت
خانــواده،	معرفــت،	جهــان	انســانی،	وجــود	اجتماعــی	انســان	و	ديگر	
مقــوالت	مهــم	در	انديشــه	امــام	خمینــی	بــر	چنیــن	بنیادی	ســامان	

می	يابــد.	

ــا  ــام ب ــی ام ــه اجتماع ــان نظری ــبتی می ــه نس || چ
ــر  ــبت ام ــود دارد؟ نس ــان وج ــی ایش ــه سیاس نظری
اجتماعــی و امــر سیاســی در دیــدگاه امــام چیســت؟
ايــن	يــک	بحــث	مفصــل	اســت	امــا	اجمــاال	می	تــوان	بــه	وجوهی	
از	رابطــه	ی	همبســتگی	میــان	امــر	سیاســی	و	اجتماعی	در	انديشــه	
ــنیده	ايم	 ــش	ش ــم	و	بی ــا	ک ــه	م ــرد.	هم ــاره	ک ــی	اش ــام	خمین ام
کــه	امــام	خمینــی	خواســتار	سیاســی	شــدن	اجتمــاع	بوده-انــد.	از	
ــی	 ــر	سیاس ــد	در	ام ــد	و	می	باي ــه	می	توانن ــاد	جامع ــام	آح ــر	ام نظ
مشــارکت	داشــته	باشــند.	امــام	کامــال	خوشــوقت	می-شــدند	وقتی	
می	ديدنــد	در	اثــر	تحــول	و	تکامــل	انقــالب	همــه	مــردم	در	»امــور	
مملکتــی«	فکــر	می	کننــد	و	دخالــت	می	کننــد،	و	ايــن	خوشــحالی	
ابــراز	 و	ســخنرانی	هايی	 تحلیل	هــا	 در	 را	 و	خوش	وقتی	شــان	

می	کردنــد.
ايــن	يــک	حــرف	کامال	درســت	اســت	کــه	امــام	خواســتار	سیاســی	
ــام	 ــادی	ام ــه	ی	انتق ــده	ی	مواج ــش	عم ــد.	بخ ــه	بودن ــدن	هم ش
ــا	حوزه	هــای	علمیــه	و	حتــی	ســطوح	عالــی	روحانیــت،	 خمینــی	ب
ــر	 ــارکت	در	ام ــان	از	مش ــئله	و	تنزه	طلبی	ش ــن	مس ــر	همی ــر	س ب
ــا	 ــاور	ج ــن	ب ــی،	اي ــر	عوام	زدگ ــه	در	اث ــت.	از	اين	ک ــی	اس سیاس

ــد	بايــد	غیرسیاســی	باشــد.	 افتــاده	کــه	آخون
ــی	روی	ديگــری	هــم	دارد	و	آن	 ــام	خمین ــا	ســکه	ی	انديشــه	ام ام
ايــن	که	سیاســت	هــم	بايــد	اجتماعــی	باشــد.	هــم	همــه	ی	اجتماع	
ــارکت	 ــی	مش ــر	سیاس ــه	در	ام ــاد	جامع ــد	و	آح ــی	باش ــد	سیاس باي
ــوان	 ــه	عن ــی	ب ــی	باشــد.	يعن ــد	اجتماع ــد	و	هــم	سیاســت	باي کنن
نمونــه	در	انديشــه	امــام	خمینــی	هــر	نــوع	قیمومیتــی	از	جانــب	هر	

کســی		مذمــوم	اســت؛	حــال	چــه	طــرف	اعمال-کننــده	قیمومیت،	
ــام	 ــوزتر.	ام ــر	و	دلس ــای	بهت ــه	طیف	ه ــند	و	چ ــرمايه	داران	باش س
خمینــی	حتــی	زمزمــه	ی	قیم	مآبــی	مجتهديــن	در	انتخابــات	و	امــر	
ــد.	چــرا؟	چــون	 ــد	می	کنن ــر	نق ــی	کــم	نظی ــا	صراحت سیاســی	را	ب
ــد	خصوصی	ســازی	بشــود.	 ــدگاه	امــام	خمینــی	سیاســت	نباي از	دي
بنابرايــن	وقتــی	از	ربــط	انديشــه	اجتماعــی	و	سیاســی	امــام	خمینی	
ــم.		 ــرف	می	زنی ــه	ح ــه	ی	دو	طرف ــک	رابط ــم،	از	ي ــرف	می	زنی ح

ــن  ــا« در ای ــر و غن ــگ فق ــوم »جن ــگاه مفه || جای
نظریــه کجاســت؟ 

مفهــوم	جنــگ	فقــر	و	غنــا	يکــی	از	اصلی	تريــن	مفاهیــم	انديشــه	
ــر	و	 ــزی	تغیی ــع	دال	مرک ــت.	در	واق ــی	اس ــام	خمین ــی	ام اجتماع
ــل	 ــدان	تحلی ــی	وارد	می ــی،	وقت ــام	خمین ــه	ام ــالب	در	انديش انق
ــه	 ــطح	جامع ــه	در	س ــی	و	چ ــه	ايران ــطح	جامع ــه	در	س ــه	چ جامع
ــا	و	 ــر	و	غن ــگ	فق ــرات	از	جن ــه	ک ــود،	ب ــود	می	ش ــی	می	ش جهان
ــرای	تدقیــق	 ــد.	ب تقابــل	مســتضعفین	و	مســتکبرين	حــرف	می	زن
در	جايــگاه	دوگانــه	ی	جنــگ	فقــر	و	غنــا	در	ادبیــات	امــام	خمینــی	

ــه	الزم	اســت؛ ــد	نکت ــه	چن توجــه	ب
مســئله	اول	اين	کــه	از	منظــر	امــام	خمینــی،	مســیر	آينــده	انقــالب	
ــال	6۷،	 ــی	در	س ــذرد.	وقت ــا	می	گ ــرو	غن ــگ	فق ــه	ی	جن از	دوگان
جــام	زهــر	5۹8	مبــارزه	ی	امــام	خمینــی	در	يــک	جبهــه	را	متوقــف	
ــدل	 ــک	م ــر	ي ــام	زه ــن	ج ــتند	از	اي ــیاری	می	خواس ــد،	بس می	کن
بــرای	حل	مســائل	آتی	نظــام	جمهــوری	اســالمی	و	نرمالیزاســیون	
آن	بــه	دســت	بیاورنــد.	انديشــه	اجتماعــی	امــام	در	برابــر	ايــن	خــط،	
ــه	يــک	جــام	زهــر	کــه	يــک	 ــا	کســانی	کــه	5۹8	را	ن ــل	ب در	تقاب
ــا	پانصــد	و	نــود	هشــتی	ها،	»جنــگ	 تدبیــر	می	ديدنــد،	در	تقابــل	ب
ــده	 ــی	آين ــام	خمین ــر	ام ــند.	از	نظ ــش	می	کش ــا«	را	پی ــر	و	غن فق
انقــالب	اســالمی	بــه	موقعیتــی	بســتگی	دارد	کــه	در	ايــن	جنــگ	

خواهیــم	داشــت.
اجــازه	بدهیــد	طــور	ديگــری	ايــن	مســئله	را	عــرض	کنــم:	انديشــه	
اجتماعــی	معطــوف	بــه	تغییــِر		امــام	خمینــی	بــرای	تغییــر	بــه	مغیِّر	
نیــاز	داشــت.	ايــن	مغیــر	يــا	عنصــر	تغییردهنــده	و	کارگــزار	تغییــر	
ــک	 ــطه	ی	ي ــه	واس ــه	ب ــد	ک ــی	جدي ــود.	هويت ــی	ب ــان	انقالب انس
جهــش	و	بــه	تعبیــر	امــام	انقــالب	انســانی	بــه	وجــود	آمــده	اســت.	
ســنگ	بنــای	ايــن	هويــت	قیــام	هلل	بــود.	از	نظــر	ايــن	انســان	»تــا	
ــا	 ــارزه	هســت	م ــا	مب ــارزه	هســت	و	ت ــر	هســت،	مب ــرک	و	کف ش

هســتیم«.		
ــده	 ــذ	ش ــد	ذات	آن	اخ ــت	و	در	ح ــان	اس ــن	انس ــتی	اي ــازه	هس مب
اســت.	پــس	از	قعطنامــه،	امــکان	بــروز	هســتی	ايــن	انســان	مــورد	
ــای	 ــداِق	و	مبن ــل	از	آن	مص ــا	قب ــت.	ت ــرار	گرف ــدی	ق ــش	ج پرس
مبــارزه	ی	انســان	انقــالب	روشــن	بــود؛	پیــش	از	انقــالب	طاغــوت	
ــی	و	صــدام	عفلقــی.	 ــس	از	آن	گروهک	هــای	آمريکاي ــوی	و	پ پهل
ــن	 ــد	از	اي ــالب	باي ــا	انســان	انق ــگ،	آي ــان	جن ــس	از	پاي ــاال	و	پ ح
هســتی	و	عنصــر	هســتی	بخش	تهــی	شــود؟	آيــا	دوران	ثبــات	بــه	
ــا	وجــود	 ــا	ديگــر	ب ــرا	رســیده	اســت؟	آي ــای	محافظــه	کاری	ف معن
ــده	از	 ــی	برآم ــان	انقالب ــا	انس ــت؟	آي ــارزه	نیس ــر	مب ــرک	و	کف ش
ســاحت	انديشــه	امــام	خمینــی،	بايــد	مفهــوم	مرکــزی	هســت	خود	

ــار	بگــذارد؟ ــام	هلل	را	کن ــارزه	و	قی ــی	مب يعن
اگــر	پاســخ	منفــی	اســت،	میــدان	جنــگ	آينــده	آن	کــدام	اســت؟	
ــام	ســی	صفحه	ای	شــان	پــس	از	قطعنامــه	 ــام	کــه	در	پی پاســخ	ام
تئوريــزه	شــده	اجمــااًل		ايــن	اســت	کــه	5۹8	پايــان	جنــگ	نیســت،	
ــروز	جنــگ	حــق	و	باطــل،	 ــاز	شــده	اســت:	»ام ــازه	آغ و	جنــگ	ت
جنــگ	فقــر	و	غنــا،	جنــگ	اســتضعاف	و	اســتکبار،	و	جنــگ	پابرهنه	

هــا	و	مرفهیــن	بــی	درد	شــروع	شــده	اســت«.
مســئله	دوم	ايــن	اســت	کــه	در	انديشــه	اجتماعــی	امــام	خمینــی	نه	
فقــط	آينــده	انقــالب،	حتــی	گذشــته	انقــالب	و	حتــی	جنگ	هــم	در	
ايــن	چارچــوب	تحلیــل	می	شــود	و	امــام	خمینــی	از	تعبیــر	»نهضت	
ــا«	اســتفاده	می	کننــد.	مســئله	ديگــر	 مقــدس	و	جنــگ	فقــر	و	غن
نــگاه	امــام	خمینــی	بــه	ايــن	مفهــوم	اســت؛	امــام	خمینــی	از	جنگ	
فقــر	و	غنــا	بــه	عنــوان	يــک	»امــر	مقــدس«	يــاد	می	کننــد؛	چــرا	
کــه	از	نظــر	ايشــان	ايــن	جنــگ	ذيــل	نبــرد	حــق	و	باطــل	مطــرح	

ــا	 ــر	و	غن ــگ	فق ــان	جن ــه	از	نظرش ــا	ک ــالف	چپ	ه ــر	خ ــت.	ب اس
يــک	جنــگ	کامــال	ماتريالیســتی	بــود	و	بــر	جنــگ	حــق	و	باطــل	
ــه	 ــی	ک ــا	و	محافظه	کارهاي ــر	خــالف	متحجره ــوق	داشــت	و	ب تف
ايــن	جنــگ	اصــال	برای	شــان	مســئله	نبــود	و	نیســت.	و	البتــه	بــر	
خــالف	لیبرالسیم-کاپیتالیســمی	کــه	نــه	فقــط	جنــگ	فقرو	غنــا	را	
قبــول	نــدارد	و	بلکــه	جامعــه	را	عرصــه	ی	»تنــازع	بقــا«	می	دانــد.	
بنابرايــن	اگــر	بخواهیــم	ديــدگاه	امــام	خمینــی	دربــاره	جنــگ	فقر	و	
غنــا	را	جمع	بنــدی	کنیــم	بايــد	بگويیــم	بــا	يــک	مفهــوم	مواجهیــم	
کــه	ماهیــت	انقــالب	و	مســئله	های	آينــده	آن	را	توضیــح	می	دهــد	
ــا	تجــدد	و	تحجــر	قــرار	 ــل	ب ــه	لحــاظ	معرفت	شــناختی	در	تقاب و	ب
ــوب	 ــالب	و	چارچ ــر	انق ــات	رهب ــا	در	ادبی ــط	بعده ــن	خ دارد.	همی
مفاهیمــی	همچــون	مبــارزه	بــا	فقــر	و	فســاد	و	تبعیــش،	مبــارزه	بــا	

ــد	می	شــود. ــره	بازتولی اشــرافیت	و	غی
ــخص	 ــرح	آن	مش ــه	ش ــی	ک ــه	داليل ــت،	ب ــن	اهمی ــه	اي ــا	هم ب
ــد	ســرمايه	داری	اساســًا	 ــا	و	نق ــر	و	غن و	مفصــل	اســت،	جنــگ	فق
از	موضوعیــت	می	افتــد.	بعدهــا	کســانی	پیــدا	می	شــوند	کــه	
ــی	 ــارزه	و	رفاه	طلب ــع	مب ــه	جم ــل	ب ــی	قائ ــام	خمین ــالف	ام ــر	خ ب
هســتند؛	طبقــه	مرفــه	جديــدی	از	دل	نظــام	بــه	وجــود	می	آيــد	کــه	
ــا	تعییــن	 ــدان	جنــگ	فقــر	و	غن ــده	انقــالب	در	می ــد	آين می-گوين
ــی	 ــای	سیاس ــن	دعواه ــالب	همی ــئله	انق ــده	و	مس ــود.	آين نمی	ش
ــه	 ــی	از	طبق ــان	گروه	هــای	مختلف ــه	می ــی	اســت	ک ــج	و	مبتذل راي
مرفــه	جديــد	و	مرفهیــن	اخیــر	جريــان	دارد	و	ســرمايه	داری	بخشــی	

از	مشــکل	نیســت،	بخشــی	از	راه	حــل	اســت.				

ــه اجتماعــی  ــت« و نظری ــان »عدال || چــه نســبتی می
ــود دارد؟ ــام وج ام

ــه	 ــی	دارد	ک ــت	پیچیدگی	هاي ــاره	عدال ــی	درب ــام	خمین ــدگاه	ام دي
توضیــح	آن	امــکان	بیشــتری	می	طلبــد.	اگــر	همچنــان	کــه	
ــی	 ــه	اجتماع ــی	در	انديش ــالب«	دال	اصل ــد	»انق ــح	داده		ش توضی
امــام	خمینــی	باشــد،	عدالت	غايــت	اصلــی	آن	اســت.	بنابرايــن	بايد	
ــه	 ــه	عدالــت	از	ديــدگاه	امــام	خمینــی	ب در	فرصتــی	مبســوط	مقول

بحــث	گذاشــته	شــود.
فقــط	از	بــاب	اشــاره	بــه	مفهــوم	عدالــت	در	انديشــه	اجتماعــی	امام	
خمینــی،	می	تــوان	بــه	ايــن	اســتدالل	ايشــان	اشــاره	کــرد	کــه	مــا	
صــورت	قــرآن	وقتــی	ظاهــر	می	شــود	کــه	عدالــت	برقــرار	باشــد:	
»مــا	اگــر	کوشــش	کنیــم	و	آن	هايــی	کــه	تابــع	قــرآن	خودشــان	را	
ــا	اين	کــه	ايــن	 می	داننــد،	مســلمین	جهــان	اگــر	کوشــش	کننــد	ت
بُعــد	از	قــرآن	را	کــه	بُعــد	اجــرای	عدالــت	اســالمی	اســت،	در	جهان	
پخــش	کننــد،	آن	وقــت	يــک	دنیايــی	می	شــود	کــه	صــورت	قــرآن	
ــن	اســتدالل	 ــه	روشــن	اســت	اي ــر	می	شــود.«	همان	طــور	ک ظاه

ريشــه	های	فلســفی	عرفانــی	خــاص	خــود	را	دارد.	

|| برای جمع بندی اگر صحبتی دارید بفرمایید.
امــام	خمینی	يــک	انديشــه	منســجم	و	کارآمــد	در	تحلیــل	جامعه	ما	
و	در	ايجــاد	تغییــرات	اجتماعــی	بــه	دســت	می	دهــد	امــا	متأســفانه	
ــراد	از	 ــت	شــده	اســت.	م ــن	انديشــه	غفل ــی	روشــمند	اي از	بازخوان
ايــن	غفلــت	فقــط	يک	حــواس	پرتــی	نیســت.	منافــع	متراکمــی	در	
ايجــاد	ايــن	غفلــت	دخیــل	بــوده.	منافــع	متراکمــی	در	شــکل	دهی	
ــی	 ــام	خمین ــد	از	ام ــص	و	ناکارآم ــانه	ای	ناق ــر	رس ــک	تصوي ــه	ي ب
دخیــل	بــوده	اســت.	امــروز	هــم	بــرای	ايــن	بازخوانــی	امیــد	چندانی	

ــدارد. بــه	نخبــگان	متأثــر	از	ايــن	رســانه	ها	وجــود	ن
ــل	 ــا	اص ــداول	آن	ب ــای	مت ــه	معن ــگان	ب ــه	نخب ــور	ک همانط
ــالب	و	 ــت	انق ــار	رواي ــد،	ب ــراه	نبودن ــی	هم ــام	خمین ــالب	ام انق
ــر	دوش	 ــم	ب ــی	ه ــام	خمین ــی	ام درک	و	بســط	انديشــه	اجتماع
ــه	 ــگاه	ها	ب ــه	و	دانش ــای	علمی ــت.	حوزه	ه ــردم	اس ــای	م توده	ه
ــار	 ــی	دچ ــام	خمین ــه	ام ــی	انديش ــاختاری	در	بازخوان ــاظ	س لح
ــت	کم	 ــد	دس ــن	رون ــا	اي ــه	ب ــتند	ک ــر	هس ــت	فراگی ــک	غفل ي
بــه	ايــن	زودی	هــا	امیــدی	بــه	زوال	ايــن	غفلــت	نیســت.	بــرای	
ــاد	 ــی	و	ايج ــام	خمین ــی	ام ــه	اجتماع ــر	از	انديش درک	متعالی	ت
داللت	هــای	اجتماعــی	آن	يــک	نهضــت	عــام	و	يــک	جمهــورِی	

ــت. ــی	نیــاز	اس صحیفه	خوان
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ـــو گـفتــگـ

ــدرس	 حجــت	االســالم	والمســلمین	ســید	مهــدی	موســوی،	م
حــوزه	و	دانشــگاه	در	مــورد	ابعــاد	علمــی	شــخصیت	امــام	
خمینــی)ره(	گفــت:	امــام	خمینــی)ره(	يکــی	از	انديشــمندان	بزرگ	
جهــان	اســالم	اســت	کــه	عــالوه	بــر	کســب	درجــات	عالــی	علوم	
اســالمی،	يکــی	از	رهبــران	بــزرگ	جهــان	محســوب	مــی	شــود	
ــادالت	 ــق	در	مع ــی	عمی ــران	تحول ــالمی	اي ــالب	اس ــا	انق ــه	ب ک
ــام	 ــت	اله ــود	آورد	و	توانس ــه	وج ــان	ب ــی	جه ــی	و	سیاس فرهنگ
بخــش	بســیاری	از	متفکــران	جهــان	و	معلــم	ملتهــای	آزادی	خواه	

ــد. باش
وی	افــزود:	ايشــان	از	معــدود	مصلحــان	بــزرگ	اجتماعــی	اســت	
کــه	عــالوه	بــر	توجــه	بــه	تحــوالت	سیاســی	و	اجتماعــی	جامعــه،	
بــه	زيربناهــای	فکــری	و	علمــی	جامعــه	و	سیاســت	نیــز	عنايــت	
داشــت.	بديــن	جهــت	نهضــت	امــام	خمینــی)ره(	صرفــا	حرکتــی	
ــق	فلســفی	و	علمــی	 ــود،	بلکــه	پشــتوانه	هــای	عمی سیاســی	نب
داشــت	و	ســالها	پیــش	از	خیــزش	انقــالب،	بنیانهــای	فلســفی	و	
ــتان	و	 ــی	از	دوس ــی)ره(	و	برخ ــام	خمین ــت	ام ــه	دس ــی	آن	ب علم
شــاگردان	ايشــان	پــی	ريــزی	شــد.	يکــی	از	ايــن	مبانــی	و	بنیانهــا	
توجــه	بــه	حقیقــت	علــم	و	بررســی	فلســفی	دســتاوردهای	علمــی	

و	تمدنــی	بشــر	بــود.
ايـن	محقق	و	نويسـنده	کشـورمان	اظهارداشـت:	امـام)ره(	از	منظر	
حکمت	اسـالمی	به	آسـیب	شناسـی	تمدن	غرب	و	به	تبـع	آن	علم	
مـدرن	پرداخـت	و	ضمـن	نقـد	علم	مـدرن	بـر	نیاز	بشـر	امـروز	به	
علـم	جامـع	و	نافع	تأکیـد	کرد	که	به	همه	شـئون	انسـان	و	سـطح	
زندگـی	توجـه	دارد،	از	ايـن	رو	می	بینیـم	که	ايشـان	در	آثار	مکتوب	
ـ	همچـون	چهل	حديث)1318(،	شـرح	جنود	عقـل	و	جهل)1323(	
	و	بیانات	شـفاهی	خود	به	تبیین	حقیقت	 و	کشـف	االسـرار)1323(ـ	
علـم	و	لـوازم	تولیـد	دانـش	می	پـردازد	و	بـر	جهاد	علمـی	و	فکری	
بـرای	اسـالمی	سـازی	علـوم	و	اسـتقالل	و	خودکفايـی	کشـور	

سـفارش	مـی	کند.
ــدس	 ــام	مق ــری	نظ ــت	و	رهب ــه	در	دوره	زعام ــان	اينک ــا	بی وی	ب
جمهــوری	اســالمی	ايــران	نیــز	بــا	آنکــه	وضعیــت	کشــور	بحرانی	
و	آبســتن	حــوادث	بســیار	مهمــی	چــون	منازعــات	داخلــی،	دفــاع	
ــز	و	درشــت	داخلــی	و	 مقــدس	هشــت	ســاله	و	بحــران	هــای	ري
ــه	علــم	 ــود،	موجــب	غفلــت	حضــرت	امــام)ره(	از	مقول خارجــی	ب
ــن	رو	 ــم	اســالمی	نشــد،	اظهارداشــت:	از	اي ــد	عل ــش	و	تولی و	دان
ــای	 ــی	در	موقعیته ــالب	فرهنگ ــر	انق ــد	ب ــن	تأکی ــان	ضم ايش
ــه	 ــن	زمین ــی	را	در	اي ــای	مهم ــدواژه	ه ــث	و	کلی ــف	مباح مختل
طــرح	کــرده	اســت	که	مــی	توانــد	اســاس	الگــوی	علــوم	انســانی	
اســالمی	باشــد.	حضــرت	امــام)ره(	از	جملــه	انديشــمندانی	اســت	
ــی	 ــگ	غرب ــته	و	فرهن ــرب	داش ــه	غ ــادی	ب ــردی	انتق ــه	رويک ک
ــد	و	 ــی	دان ــان	م ــود	در	جه ــل	بســیاری	از	مشــکالت	موج را	عام
بارهــا	جنبــه	منفــی	تمــدن	غــرب	را	متذکــر	شــده	اســت.	فســاد،	
اســتعمار،	بــی	عدالتــی،	کشــتار	هــزاران	انســان	بــی	گنــاه،	شــعله	
ــی	 ــه	افکن ــی،	تفرق ــای	جهان ــده	جنگه ــم	فروزن ــوزنده	و	جهن س
ــان	 ــا	ادي ــمنی	ب ــت	و	دش ــی	معنوي ــت	نف ــا	و	در	نهاي ــان	ملته می
الهــی	از	جملــه	نتايــج	مخــرب	تمــدن	غــرب	اســت	کــه	ايشــان	

ــرده	اســت. ــه	آن	اشــاره	ک ب
وی	بــا	بیــان	اينکــه	امــام)ره(	در	آثــار	مختلــف	مکتــوب	و	شــفاهی	
ــد،	 ــان	را	واکاوی	کن ــار	غربی ــن	رفت ــی	اي ــد	چراي ــی	کن ــالش	م ت
تصريــح	کــرد:	بــه	همیــن	جهــت	بــا	اســتفاده	از	دســتگاه	حکمــت	
اســالمی	و	انســان	شناســی	اســالمی	ســعی	مــی	کنــد	بــه	ايــن	
ــرب	 ــدن	غ ــه	خصیصــه	ای	در	تم ــه	چ ــد	ک ــخ	ده ــش	پاس پرس
ــوی	 ــادی	و	معن ــات	م ــان	حی ــه	باعــث	شــده	غربی ــود	دارد	ک وج
جهــان	و	حقــوق	ملتهــا	را	بــه	چالــش	بکشــند؟	بــه	نظــر	امــام)ره(	

ايــن	بحرانهــا	ريشــه	در	تفکــر	تمــدن	غــرب	دارد.

از	نظــر	امــام)ره(	بســیاری	از	مشــکالت	جوامــع	امــروز	از	
ــش	برخاســته	اســت.	تحويلی	نگــری	 ــم	و	دان يکســونگری	در	عل
ــه	 ــش	و	ب ــناختی	در	پژوه ــای	روش	ش ــن	خطاه ــده	تري از	عم
ــه	 ــی	ب ــع	دســت	ياب طــور	کلــی	در	انديشــه	اســت؛	چــرا	کــه	مان
ــود ــی	ش ــش	م ــورد	پژوه ــئله	م ــاره	مس ــر	درب ــی	فراگی ديدگاه
موســوی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	حضــرت	امــام)ره(	در	يــک	آســیب	
شناســی	عمــده،	مهمتريــن	مشــکل	تفکــر	مــدرن	غــرب	و	علــوم	
ــد،	 ــم	مــی	دان ــی	نگــری	در	عل ــده	از	آن	را	در	تحويل موجــود	برآم
ــروز	از	 ــع	ام ــیاری	از	مشــکالت	جوام ــان	بس ــر	ايش ــت:	از	نظ گف
ــش	برخاســته	اســت.	تحويلی	نگــری	 ــم	و	دان يکســونگری	در	عل
ــه	 ــش	و	ب ــناختی	در	پژوه ــای	روش	ش ــن	خطاه ــده	تري از	عم
ــه	 ــی	ب ــع	دســت	ياب طــور	کلــی	در	انديشــه	اســت؛	چــرا	کــه	مان
ــود. ــی	ش ــورد	پژوهــش	م ــئله	م ــاره	مس ــر	درب ــی	فراگی ديدگاه
ــی	 ــه	تحويل ــان	اينک ــا	بی ــورمان	ب ــنده	کش ــق	و	نويس ــن	محق اي
نگــری	يعنــی	کاهــش	دادن	يــک	پديــدار	دارای	اضــالع	گوناگون	
ــده	 ــد	و	نادي ــک	بع ــه	ي ــه	ب ــر	توج ــاص	آن	و	حص ــع	خ ــه	ضل ب
ــه	 ــه	مجموع ــده	ب ــت	پدي ــاع	کلی ــا	ارج ــر	ي ــاد	ديگ ــن	ابع گرفت
ــای	 ــن	خط ــام)ره(	اي ــدگاه	ام ــرد:	از	دي ــح	ک ــر	آن،	تصري عناص
معرفــت	شــناختی	و	روش	شــناختی	بــر	علــوم	جديــد	غــرب	وارد	
ــه	 ــادی	گرايان ــی	م ــان	بین ــل	)ره(	جه ــام	راح ــر	ام اســت.	از	منظ
ــزم	مــی	 ــگاه	مل ــن	ن ــه	اي ــت	طبیعــت	غــرب،	متفکــر	را	ب و	اصال
کنــد	کــه	انســان	چیــزی	جــز	طبیعــت	پیچیــده	نیســت.	ايشــان	
معتقــد	اســت	علــم	جديــد	بــا	توجــه	بــه	حصــر	روش	معرفــت	بــه	
حــس،	عــدم	وجــدان	را	دلیــل	بــر	عــدم	وجــود	گرفتــه	اســت	و	هر	
چیــزی	را	کــه	بــا	ابــزار	حــس،	مشــاهده	و	تجربــه	قابــل	دريافــت	
ــه	 ــا	فروکاســتن	هســتی	ب نباشــد،	منکــر	مــی	شــود.	از	ايــن	رو	ب
طبیعــت	و	تحويــل	انســان	بــه	جســم	و	بــدن،	موضــوع	دانــش	را	
طبیعــت	قــرار	داده	اســت	و	همــه	هســتی	يک	شــیء	يــا	پديــده	را	

ــد. ــادی	آن	جســتجو	مــی	کن در	طبیعــت	م
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اينکــه	از	منظــر	امــام)ره(	حقیقــت	علــم	ريشــه	
در	جهــان	بینــی	و	انســان	شناســی	دارد،	بیــان	کــرد:	علــم	مــدرن	
بــر	جهــان	بینــی	مــادی	و	نــگاه	اســتقاللی	بــه	انســان	و	طبیعــت	
اســتوار	اســت	و	آمــوزه	هــای	جهــان	شــناختی	علــم	غربــی	نقطــه	
مقابــل	جهــان	شناســی	الهــی	و	وحیانــی	اســت	کــه	انبیــای	الهی	
ــان	 ــه	بره ــود	آن	اقام ــر	وج ــزرگ	ب ــان	ب ــوت	و	حکیم ــر	آن	دع ب
کــرده	انــد.	بنابرايــن	بحــران	جهان	غــرب	و	انســان	معاصر	ريشــه	
در	تحويلــی	نگــری	علــم	مــدرن	و	نگــرش	اســتقاللی	بــه	طبیعت	

و	تقــدس	زدايــی	از	جهــان	و	قطــع	ارتبــاط	بــا	وحــی	و	عالــم	غیب	
دارد	کــه	برآمــده	از	نظــام	فلســفی	حاکــم	بــر	جهــان	غــرب	اســت	
ــر	 ــت	چت ــروز	تح ــان	ام ــم	در	جه ــد	عل ــای	تولی ــه	نظامه و	هم
حمايتــی	آن	فلســفه	و	در	مبانــی	فلســفی	و	تعريــف	خــاص	آن	از	
واقعیــت	و	معرفــت	ريشــه	دارد	کــه	بــه	صــورت	پیــش	فــرض	يــا	

اصــول	موضوعــه	در	علــم	رســوخ	کــرده	اســت.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــخنانش	ب ــه	س ــوی	در	ادام ــالم	موس ــت	االس حج
نامــه	حضــرت	امــام)ره(	بــه	گورباچــف	گفــت:	امــام	خمینــی)ره(	
در	نامــه	بــه	يکــی	از	رهبــران	دو	امپراطــوری	بــزرگ	قرن	بیســتم،	
روشــن	مــی	کنــد	کــه	مابعدالطبیعــه	و	فلســفه	اســالمی	موجــب	
مــی	شــود	تمــدن،	فرهنــگ	و	علــم	بــر	بنیانهــای	اســتوار	هســتی	
شناســانه،	انســان	شناســانه	و	معرفــت	شناســانه	ای	اســتوار	شــود	
کــه	همــه	عرصــه	هــای	زندگــی	بــه	مبــدأ	اعلــی	پیونــد	زده	شــود	
و	بــا	ترســیم	درســت	از	مراتــب	هســتی	و	توجــه	بــه	تکثیــر	منابــع	
ــت،	 ــر	حقیق ــش	را	ب ــگ	و	دان ــوان	فرهن ــی	ت ــی	م ــزار	معرفت و	اب
ــکی	را	در	 ــچ	ش ــای	هی ــه	ج ــرد	ک ــتوار	ک ــان	اس ــرت	و	بره فط

اصــول	آن	باقــی	نگــذارد.
وی	با	اشـاره	بـه	اينکه	امـام	خمینی)ره(	فقـط	دربـاره	جامعه	غربی	
رويکـرد	انتقـادی	نداشـت	بلکـه	بـه	جوامع	اسـالمی	نیز	نگرشـی	
انتقادی	و	آسـیب	شـناختی	داشـت	و	از	اينکـه	جوامع	مسـلمان	آن	
گوهه	که	اسـالم	خواسـته	حرکت	نکـرده	انـد،	ناراحت	بـود،	گفت:	
از	اينکـه	سـالطین	نااليق	بـر	کشـورهای	اسـالمی	حکمرانی	می	
کنند،	اسـتعمارگران	خارجی	بر	مقدرات	مسـلمین	مسـلط	شـده	اند	
و	بـه	چپاولگری	مـی	پردازند	به	شـدت	نگـران	بود.	ايشـان	عوامل	
مختلفی	برای	بروز	اين	مشـکالت	بر	می	شـمرد	کـه	مهمترين	آن	
را	داوری	ازخـدا	و	تـرک	قیام	بـرای	خـدا	و	مانـدن	در	دام	طبیعت	و	

نفسـانیت	می	داند.
ــه	نظــر	امــام	خمینــی)ره(	بســیاری	از	انديشــمندان	 ــزود:	ب وی	اف
ــا	 ــوده	و	ب ــرا	نب ــری	مب ــی	نگ ــیب	تحويل ــز	از	آس ــالمی	نی اس
فروکاســتن	اســالم	بــه	عاليــق	و	دانشــهای	تخصصــی	خــود	بــه	
تفســیر	و	تأويــل	تمامــی	آيــات	قــرآن	کريــم	و	معــارف	اســالمی	
براســاس	تعلقــات	دانشــی	خــود	پرداختنــد	و	بــه	داليــل	مختلفــی	
گــروه	هــای	ديگــر	را	بــا	روشــهای	مختلــف	طــرد	و	نفــی	کردنــد.
ايـن	مـدرس	حـوزه	و	دانشـگاه	گفـت:	از	منظـر	امـام	خمینـی)ره(	
فلسـفه	و	جهان	بینی	زيربنای	همه	علوم	اسـت	و	عالوه	بر	ترسـیم	
قواعد	عام	هسـتی	به	اثبـات	و	تبیین	وجـودی	انواع	موجـودات	می	
پـردازد	که	موضـوع	علوم	مختلف	قرار	می	گیرند	و	روشـن	شـد	که	
بیـش	از	آنکـه	روش	تحقیـق	در	هر	علمـی	انتخاب	شـود،	ابتدا	بايد	
نحوه	هسـتی	و	سـطوح	وجودی	موضوع	آنن	علم	در	فلسـفه	تبیین	
شـود.	بر	اين	اسـاس	يکی	از	موجودات،	انسـان	اسـت	کـه	موضوع	
اصلـی	و	حقیقی	همه	علوم	انسـانی	اسـت.	از	اين	رو	برای	شـناخت	
دقیق	علوم	انسـانی	و	بررسـی	منابع	شـناخت،	ابزار	و	روش	تحقیق	
در	علـوم	انسـانی	بايد	شـناخت	دقیقـی	از	نحوه	هسـتی	و	سـطوح	

وجودی	انسـان	پیـدا	کرد.
وی	تصريـح	کـرد:	در	جهـان	بینـی	و	حکمت	امـام	خمینـی)ره(	به	
تبـع	حکمای	بزرگ	اسـالمی	از	جمله	فیلسـوفان	حکمـت	متعالیه،	
مباحـث	مفصـل	و	فراوانـی	درباره	هسـتی	شناسـی	انسـان	مطرح	
شـده	اسـت	کـه	بـه	نوعـی	اکثـر	آن	مباحـث	مـی	توانـد	زيربنای	
انسـان	شناسـی	علـوم	انسـانی	قـرار	گیـرد،	البتـه	خـود	حضـرت	
امـام)ره(	در	برخی	مـوارد	نتايج	علم	شناسـی	آن	مباحث	فلسـفی	و	
انسـان	شـناختی	را	بیان	کرده	اسـت.	برای	پی	ريزی	علوم	انسـانی	
اسـالمی	بايد	به	انسـان	شناسـی	جامع	و	متقنی	رسـید	کـه	به	همه	
ابعـاد	و	شـئون	آن	توجـه	داشـته	باشـند.	از	ايـن	رو	ريشـه	مباحـث	
علم	شناسـی	و	اسـالم	شناسـی	حضرت	امـام)ره(	را	بايد	در	انسـان	

شناسـی	ايشـان	جسـت	و	جو	کرد.

یک استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با مهر:

امام)ره( ریشه بحران انسان معاصر را در قطع ارتباط با وحی می دید
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اندیشه های معمار کبیر انقالب اسالمی همچنان زنده و 
راهنمایی برای نسل های بعدی انقالب است تا با این چراغ 
هدایت در مسیر اسالم و انقالب اهداف متعالی آن را به 
ثمر برسانند. در این مجال و به مناسبت رحلت بنیان گذار 
انقالب اسالمی گفتگویی با محمدصادق کوشکی عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد دغدغه ها و اندیشه 

های امام خمینی انجام دادیم که در ادامه می خوانید؛

ــه  ــام )ره( ک ــرت ام ــه حض ــن دغدغ ــم تری || مه
ــد  ــا باش ــه م ــورد توج ــد م ــی بای ــرایط کنون در ش

چیســت؟
ــوص	روزگار	 ــام	در	خص ــرت	ام ــای	حض ــه	ه ــم	دغدغ ــرای	فه ب
ــدا	 ــن	بحــث	راه	پی ــه	اي ــم	ب ــی	توانی ــه	م ــد	زاوي ــا	از	چن ــی	م فعل
کنیــم.	يکــی	ايــن	کــه	امــام	چــه	نکاتــی	را	و	چــه	عرصــه	هايــی	
را	بــرای	انقــالب،	نظــام	و	اســتقالل	کشــور	خطــر	مــی	دانســتند	و	
زاويــه	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	از	زاويــه	دشــمن	شناســی	از	منظــر	
ــام	چــه	کســانی	را	و	چــه	 ــم	کــه	ام ــام	)ره(	وارد	بشــويم	و	ببینی ام
جرياناتــی	را	و	چــه	طــرز	فکــری	را	بــه	عنــوان	دشــمنان	و	آفــات	

ــد. ــی	کردن انقــالب	معرف
از	يــک	طــرف	امــام	)ره(	بــه	طــور	رســمی	و	جــدی	جهان	اســتکبار	
ــد	و	 ــی	کردن ــمن	معرف ــوان	دش ــه	عن ــکا	را	ب را	و	در	رأس	آن	آمري
ــزرگ	مجســم	شــده	 ــب	شــیطان	ب ــن	کــه	ايــن	دشــمن	در	قال اي
و	بــا	شــیطان	بــه	هیــچ	نحــوی	نمــی	تــوان	کنــار	آمــد.	مگــر	ايــن	
کــه	از	ماهیــت	شــیطانی	و	اســتکباری	خــود	جــدا	شــود	و	فاصلــه	
ــت	 ــن	از	ماهی ــه	گرفت ــدن	و	فاصل ــدا	ش ــدون	ج ــی	ب ــرد.	يعن بگی
اســتکباری	شــیطان،	هــر	گونــه	تــالش	بــرای	مذاکــره	يــا	رابطــه	
يــا	حــل	مشــکالت	بــا	شــیطان	بــزرگ	و	يــا	جهــان	اســتکبار	بــه	

نتیجــه	نخواهــد	رســید،	مگــر	عقــب	نشــینی	مــا.
ــی	و	اســتکباری	 ــه	تعبیــر	حضــرت	امــام	)ره(	قــدرت	هــای	غرب ب
ــوری	 ــر	کش ــد	و	اگ ــر	ندارن ــع	ديگ ــر	جوام ــلط	ب ــز	تس ــی	ج هدف
ــه	 ــره	ای	ک ــود	ثم ــورها	بش ــن	کش ــا	اي ــل	ب ــد	وارد	تعام بخواه
نصیبــش	مــی	شــود	جــز	تســلط	نیســت.	از	زاويــه	ديگــر	ايــن	کــه	
ــد	و	هســتند	کســانی	 ــه	تعبیــر	حضــرت	امــام	)ره(	همیشــه	بودن ب
کــه	طــرز	تفکرشــان،	تــرس	از	غــرب	اســت	و	ايــن	چنیــن	افــرادی	
وجــود	دارنــد	و	در	کشــور	مــا	نیــز	ايــن	افــراد	حضــور	دارنــد.	خــود	
را	تحقیــر	مــی	کننــد،	خــود	را	نمــی	بیننــد	و	توانايــی	هــای	خــود	
ــه	عنــوان	 و	ملــت	خــود	را	نمــی	بیننــد	و	در	ذهــن	شــان	غــرب	ب

ــی	اســت. ــه	آرمان ــال	و	جامع ــه	آم کعب
ــی	شناســند	 ــر	م ــای	برت ــه	ه ــوان	نمون ــه	عن ــا	را	ب ــکا	و	اروپ آمري
ــه	ســمت	 ــا	را	ب ــه	م ــن	اســت	کــه	جامع و	تمــام	تــالش	شــان	اي
ــر	 ــی	ب ــع	غرب ــلط	جوام ــی	تس ــد	و	حت ــت	بکنن ــع	هداي آن	جوام
کشــورمان	را	بــه	عنــوان	پیشــرفت	و	ترقــی	مــی	داننــد.	حــال	اگــر	
ايــن	عوامــل	در	داخــل	کشــور	بخواهنــد	بــه	ســاحت	قدرت	برســند	
در	عرصــه	هــای	علمــی	و	فرهنگــی،	از	ســینما	و	دانشــگاه	گرفتــه	
تــا	رســانه	هــا	و	حتــی	قــدرت	سیاســی	ورود	بکننــد،	آن	وقــت	فضا	

در	داخــل	کشــور	مــا	بــرای	تســلط	بیگانــگان	بــاز	مــی	شــود.
ــای	 ــدرت	ه ــه	ق ــی	ب ــوش	آمدگوي ــرای	خ ــا	ب ــور	م فضــا	در	کش
اســتکباری	تحــت	عنــوان	دســتیابی	بــه	پیشــرفت	بــاز	مــی	شــود.	
ــزرگ،	 ــای	ب ــدرت	ه ــت	ق ــه	ماهی ــت	ک ــن	اس ــر	اي ــه	ديگ نکت
ــا	 ــت	و	آن	ه ــی	اس ــزون	خواه ــی	و	اف ــعه	طلب ــتکباری،	توس اس
ابايــی	هــم	ندارنــد	از	اينکــه	مطــرح	کننــد	کــه	بــه	دنبــال	تســلط	
بــر	جهــان	و	تســلط	بــر	هــر	نقطــه	غنــی	و	هــر	نقطــه	مهــم	و	بــا	
ارزشــی	هســتند.	وقتــی	کــه	چنیــن	افــرادی	در	داخــل	جــاده	صاف	

کــن	تســلط	غــرب	مــی	شــوند	آن	وقــت	ديگــر	الزم	نیســت	کــه	
قــدرت	هــای	بــزرگ	اســتکباری	بــرای	تســلط	شــان	بر	جامعــه	ای	

مثــل	جامعــه	مــا	بــه	لشکرکشــی	نظامــی	بپردازنــد.
تــا	وقتــی	چنیــن	نیروهايــی	و	چنیــن	ســتون	هــای	پنجمــی	وجود	
ــه	پیشــرفت	و	 ــا	تصــور	و	توهــم	دســتیابی	ب داشــته	باشــند	کــه	ب
ترقــی	جــاده	را	صــاف	مــی	کننــد	و	در	برابــر	حضــور	و	نفــوذ	قدرت	
هــای	اســتکباری	غربــی	فــرش	قرمــز	پهــن	مــی	کننــد،	آن	هــا	
ديگــر	بــه	تهاجــم	نظامــی	نیــازی	ندارنــد	و	ايــن	دو	عرصــه	هايــی	
بــود	کــه	امــام	)ره(	بــه	طــور	جــدی	جامعــه	را	از	آن	بــر	حــذر	مــی	
داشــتند.	بــا	تعابیــری	نظیــر	ايــن	کــه	نگذاريــد	انقــالب	بــه	دســت	
نااهــالن	و	نامحرمــان	بیفتــد.	نگذاريــد	انقــالب	بــه	دســت	لیبــرال	
ــدرت	رســیدن	 ــه	ق ــد	از	ب ــد	و	امثالهــم	هشــدار	مــی	دادن هــا	بیفت
چنیــن	افــرادی	کــه	خــود	را	عقــب	مانــده،	تــو	ســری	خــور،	بیچاره	
و	تحقیــر	شــده	مــی	داننــد	و	دشــمنان	را	برتــر	و	باالتــر	و	پیشــرفته	
تــر	مــی	داننــد	و	تنهــا	راه	رســیدن	بــه	پیشــرفت	و	ترقــی	را	هــم	
بردگــی	و	پذيــرش	تســلط	قــدرت	هــای	اســتکباری	مــی	داننــد	و	
نهــی	جــدی	می	کردنــد	کــه	نگذاريــد	چنیــن	افــرادی	در	دانشــگاه	
هــا،	مــدارس	و	در	عرصــه	هــای	فرهنگــی	و	سیاســی	بــه	قــدرت	
ــای	وزارت	و	 ــی	ه ــا،	کرس ــانه	ه ــار	رس ــب	اختی ــند	و	صاح برس

کرســی	هــای	مجلــس	بشــوند.
در	نقطــه	مقابــل	هــم	بــا	تــالش	بــرای	ترويــج	دشــمن	شناســی	
ــل	 ــی	قاب ــای	غرب ــدرت	ه ــه	ق ــد	ک ــی	کردن ــادآوری	م ــن	را	ي اي
اعتمــاد	نیســتند.	ســابقه	تاريخــی	نشــان	مــی	دهــد	کــه	آن	هــا	
قابــل	اعتمــاد	نیســتند	و	مشــکالتی	کــه	بــرای	کشــور	مــا	در	طول	
ــد	نشــان	مــی	دهــد	کــه	قابــل	 200	ســال	اخیــر	ايجــاد	کــرده	ان
اعتمــاد	نیســتند	و	رفتارهايــی	کــه	آن	هــا	در	ســطح	جهان	داشــتند	
هــم	همیــن	طــور	اســت.	بــه	همیــن	خاطــر	اگــر	ايــن	دو	هشــدار	
ــروز	 ــاً	ام ــم	قاعدت ــدی	بگیري ــام	)ره(	را	ج ــرت	ام ــب	حض از	جان
بســیاری	از	مشــکالتی	کــه	بــرای	کشــور	مــا	پیــش	آمــده	اســت	
ــا	حــد	 ــم	ت ــده	پیــش	خواهــد	آمــد	را	مــی	توانی ــا	حتــی	در	آين و	ي

ــم. ــادی	پشــت	ســر	بگذاري زي

|| در رابطــه بــا همیــن جملــه حضــرت امــام )ره( کــه 
نگذاریــد انقــالب بــه دســت لیبــرال هــا بیفتــد، ایــن 
جملــه امــام بــه چــه علــت بــود؟ و ایــن کــه در حــال 

حاضــر وضعیــت بــه چــه صــورت اســت؟ 
در	ابتــدای	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	و	تشــکیل	دولــت	موقــت	تا	
همیــن	امــروز	کســانی	را	در	کشــور	داريــم	کــه	شــیفته	فرهنــگ	
ــه	 ــه	ب ــب	عالق ــا	در	قال ــن	ه ــد.	اي ــی	ان ــای	غرب ــه	ه و	انديش
دموکراســی،	عالقــه	بــه	لیبرالیســم،	عالقــه	بــه	پلورالیســم،	عالقه	
ــر	تمــدن	غــرب	 ــی	و	فرهنــگ	حاکــم	ب ــه	آن	محورهــای	تمدن ب
صحبــت	مــی	کننــد	و	ايــن	هــا	را	درســت	و	علمــی	مــی	پندارنــد	
و	ايــن	کــه	ايــن	هــا	نســخه	هايــی	بــرای	همــه	بشــريت	هســتند.	
ــی	حقــوق	بشــر	 ــه	جهان در	نظــر	ايــن	هــا	حقــوق	بشــر	و	اعالمی
ــرای	 ــه	اج ــزم	ب ــه	مل ــی	و	انســانی	اســت	و	هم ــند	جهان ــک	س ي
ــه	 ــودن	از	قافل ــی	تخطــی	و	دور	ب آن	هســتند	و	تخطــی	از	آن	يعن
تمــدن.	در	حــال	حاضــر	نیــز	در	قالــب	جريانــات	سیاســی	مختلــف	

ــد. ــروز	پیــدا	کــرده	ان حضــور	و	ب
از	زمــان	دولــت	موقــت	تــا	امــروز	لیبرالیســم	و	عالقــه	بــه	فرهنگ	
و	تمــدن	غــرب	و	برتــر	دانســتن	آن	و	تــالش	بــرای	حاکمیــت	آن	
ــک	 ــف	وجــود	داشــته	اســت.	ي ــای	مختل ــره	ه ــه	در	چه در	جامع
زمانــی	در	قالــب	دولــت	موقــت	بــود،	يــک	زمــان	در	قالــب	دولــت	
بنــی	صــدر	و	جريانــات	و	احــزاب	سیاســی	و	رســانه	هــا	و	در	بعضی	
بخــش	هــای	فرهنگــی.	بــه	تعبیــری	کــه	حضــرت	امــام	گفتنــد	
مــا	از	دســت	تربیــت	يافتــگان	غــرب	بــه	ايــن	زودی	هــا	خــالص	
نخواهیــم	شــد.	وجــود	ايــن	افــراد	باعــث	مــی	شــود	کــه	همیشــه	
خطــر	نفــوذ	آن	تفکــری	کــه	امــام	تعبیــر	لیبرالیســم	برايــش	بــه	
کار	بردنــد	وجــود	داشــته	باشــد.	همیشــه	بايــد	مراقــب	باشــیم	کــه	
چنیــن	افــرادی	نتواننــد	از	طريــق	عرصــه	هايــی	کــه	در	آن	نفــوذ	
کــرده	انــد	مســیر	انقــالب	را	منحــرف	کننــد	و	اســتقالل	جامعــه	ما	

را	بــه	خطــر	بیندازنــد.

ــان  ــی )ره( همچن ــام خمین ــای ام || چــرا اندیشــه ه
ــت؟ ــده اس زن

ــن	 ــه	همی ــد	ب ــن	بودن ــم	دي ــک	عال ــان	ي ــه	ايش ــی	ک از	آن	جاي
خاطــر	انديشــه	هــای	ايشــان	انديشــه	هــای	دينــی	بــود.	ايشــان	
ترجمــان	و	بیــان	کننــده	آن	انديشــه	هــای	دينــی	و	الهــی	بودنــد.	
ايــن	انديشــه	هــا،	انديشــه	هــای	نامیــرا	و	پايــدار	و	جــاودان	اســت.	
تــا	وقتــی	کســی	بــه	ايــن	انديشــه	هــا	مؤمــن	و	معتقــد	باشــد	و	آن	

هــا	را	بشناســد	ايــن	انديشــه	هــا	زنــده	خواهــد	بــود.

محمدصادق کوشکی در گفتگو با مهر:

امام معتقد بود به این زودی از دست تربیت یافتگان غرب خالص نمی شویم

ـــو گـفتــگـ

محمد بحرینی
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ـــو گـفتــگـ

امام)ره( در فلسفه، کالم، عرفان، تفسیر، اصول و... از 
سرآمدان دوران خود بوده است و چه بسا بتوان وی را 
از منظر علمی با بسیاری از بزرگان علوم مختلف هم تراز 
دانست. برای بررسی بیشتر اندیشه های امام خمینی)ره( 
و ویژگی های شخصیتی ایشان با حجت االسالم احمد 
عابدی از اساتید حوزه علمیه، حجت االسالم حاجتی امام 
جمعه اهواز و علیرضا صدرا عضو هیئت علمی دانشگاه 

تهران به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید؛

	
ــام	 ــای	ام ــی	ه ــورد	ويژگ ــدی	در	م ــد	عاب ــالم	احم ــت	االس حج
خمینــی	گفــت:	امــام	خمینــی	ويژگــی	هــای	بســیار	زيــادی	دارد.	
امــام	يــک	مجتهــد	بــزرگ	بــود	و	يــک	جامعیتــی	در	علــوم	مختلف	

ــه	تمــام	معناســت. ــه	ب ــک	فقی ــام	ي داشــت.	ام
ــه	 ــوده	و	ب وی	ادامــه	داد:	زمانــی	امــام	خدمــت	آقــای	بروجــردی	ب
ايشــان	مــی	گويــد	بــه	دولــت	بگويیــد	يــک	راديــو	در	اختیــار	مــا	
قــرار	دهــد	کــه	از	طريــق	ايــن	راديــو	احــکام	را	بــه	گــوش	مــردم	
برســانیم.	آقــای	بروجــردی	مــی	گويــد	مــن	احســاس	کــردم	االن	
ضــرورت	اســت	کــه	مســجد	اعظــم	را	بازســازی	کنیــم	و	مســئله	
راديــو	ضرورتــی	نــدارد.	امــام	وقتــی	مــی	بینــد	کــه	مــردم	حــرف	
او	را	گــوش	نمــی	دهنــد	و	حــرف	آقــای	بروجــردی	را	گــوش	مــی	
دهنــد	کــه	االن	او	مرجــع	تقلیــد	اســت	و	وقتــی	احســاس	مــی	کند	
کــه	مردم	بــه	دنبــال	حــرف	مرجــع	تقلید	انــد	يــک	مرتبه	فلســفه	و	
کالم	و	عرفــان	و...	کنــار	مــی	گــذارد	و	بــه	فقــه	و	اصول	می	پــردازد	
کــه	مرجــع	تقلیــد	شــود	و	مــردم	حــرف	او	را	گــوش	دهنــد	و	کاری	

کــه	مــی	خواهــد	انجــام	دهــد.
ــای	ســحر	 ــاب	شــرح	دع ــه	کت ــود	ک ــرده	ب ــوز	ازدواج	نک ــام	هن ام
ــا	در	 ــگاه	ه ــاب	در	دانش ــن	کت ــت.	اي ــته	اس ــالگی	نوش را	در	2۷	س
مقطــع	دکتــری	عرفــان	تدريــس	مــی	شــود	و	کمتــر	کســی	اســت	
ــام	در	 ــدرت	ام ــن	ق ــاب	را	مــی	فهمــد.	اي ــن	کت ــد	اي ــا	کن کــه	ادع

ــان	نظــری	اســت. عرف
وی	افــزود:	در	اوايــل	عمــر	امــام،	ايشــان	يــک	متکلــم	و	فیلســوف	
و	عــارف	اســت.	امــام	هنــوز	ازدواج	نکــرده	بــود	کــه	کتــاب	شــرح	

ــاب	در	 ــن	کت ــت.	اي ــته	اس ــالگی	نوش ــحر	را	در	2۷	س ــای	س دع
ــود	و	 ــی	ش ــس	م ــان	تدري ــری	عرف ــع	دکت ــا	در	مقط ــگاه	ه دانش
کمتــر	کســی	اســت	کــه	ادعــا	کنــد	ايــن	کتــاب	را	مــی	فهمــد.	اين	

ــان	نظــری	اســت. ــام	در	عرف ــدرت	ام ق
احمــد	عابــدی	گفــت:	امــام	در	فلســفه	بــی	نظیــر	بــوده	اســت.	اگــر	
کســی	بخواهد	انديشــه	های	فلســفی	امــام	را	بــا	عالمــه	طباطبايی	
قیــاس	کنــد	بــا	آن	برابــری	مــی	کنــد	و	بلکــه	بــر	آن	ترجیــح	دارد.	
يعنــی	انديشــه	هــای	فلســفی	امــام	بــا	بزرگتريــن	فیلســوف	زمــان	

خــود	برابــری	بلکــه	ترجیــح	دارد.
ــه	قلــم	خــود	تالیــف	کــرده	اســت	و	 وی	افــزود:	امــام	86	کتــاب	ب
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	مــا	بزرگانــی	مثــل	آيــت	اهلل	خويــی	داريم	
کــه	عمرشــان	در	علــم	و	کتــاب	و	تالیــف	بــوده	اســت	امــا	يــک	يــا	
ــت	اهلل	 ــود	دارد	و	آنچــه	از	آي ــود	ايشــان	وج ــم	خ ــه	قل ــاب	ب دو	کت

خويــی	باقــی	مانــده	تقريــرات	درس	هــای	ايشــان	اســت.
وی	ادامــه	داد:	کتابــی	کــه	امــام	دربــاره	ســلفیت	و	وهابیــون	نوشــته	
در	28	ســالگی	بــوده	و	اگــر	االن	ايــن	کتــاب	را	نــگاه	کنیــد	بــا	آنکه	
صــد	ســال	پیــش	نوشــته	شــده	اســت	بــه	شــدت	مــورد	نیــاز	و	بــه	

روز	اســت.
ايــن	کارشــناس	دينــی	در	مــورد	ويژگــی	هــای	تفســیر	قــرآن	امــام	
گفــت:	االن	تفســیری	از	امــام	چــاپ	شــده	کــه	5	جلــد	اســت.	ايــن	
5	جلــد	بــا	بســیاری	از	تفاســیری	کــه	ده	هــا	جلــد	انــد	برابــری	مــی	
کنــد	و	بلکــه	ترجیــح	دارد.	آن	موقــع	کــه	امــام	درس	تفســیر	مــی	
فرمــود	جنبــه	هــای	عرفانــی	و	بحــث	هــای	فلســفی	ذيــل	آيــات	
ــورد	 ــه	در	م ــش	از	ده	جلس ــام	بی ــرد.	ام ــی	ک ــرح	م ــرآن	را	مط ق

تفســیر	»بســم	اهلل	الرحمــن	الرحیــم«	صحبــت	کردنــد.
وی	افــزود:	امــام	در	علــوم	مختلــف	صاحــب	نظــر	بــود	و	وقتــی	می	
خواهیــد	امــام	را	در	علــوم	مختلــف	بــا	ديگــر	افــراد	مقايســه	کنیــد	

بايــد	ايشــان	بــا	باالتريــن	اســاتید	آن	علــم	مقايســه	کنیــد.
وی	در	پاســخ	بــه	ايــن	ســوال	کــه	جنبــه	هــای	اخالقــی	و	فلســفی	
و	عرفانــی	و...	امــام	بــا	سیاســت	چگونــه	قابــل	جمــع	اســت	گفــت:	
ماکیاولــی	يکــی	از	متفکريــن	غــرب	کتابــی	به	نام	شــهريار	نوشــته	
اســت.	انديشــه	هــای	ماکیاولــی	ســمبل	سیاســت	شــیطانی	اســت.	
ــد	کــه	در	انديشــه	سیاســی	غــرب	چــه	مــی	 کســی	بخواهــد	بدان
گوينــد	ايــن	کتــاب	را	بخوانــد.	دغــل	و	شــیطنت	در	اين	کتــاب	موج	
مــی	زنــد.	او	در	ايــن	کتــاب	مــی	گويــد	بــا	هــر	گناهــی	کــه	مــی	
توانیــد،	هــدف	خــود	را	پیــش	ببريد.	ايــن	کتــاب	االن	تعییــن	کننده	
ــد	کــه	 ــام	همــواره	مــی	خواســت	بگوي سیاســت	غــرب	اســت.	ام
يــک	سیاســت	شــیطانی	داريــم	و	يــک	سیاســت	الهــی.	عبــارت	»و	
ساســه	العبــاد«	در	زيــارت	جامعــه	کبیــره	بــه	ايــن	معنــی	اســت	که	
سیاســتمداران	واقعــی	اهــل	بیــت	بودنــد	ولــی	آنهــا	سیاســت	الهــی	
داشــتند.	امیرالمومنیــن	اينطــور	سیاســتی	داشــت	و	امــام	خمینی	نیز	
ــای	 ــن	کاره ــود.	يکــی	از	مهمتري ــدم	گذاشــته	ب ــن	مســیر	ق در	اي
امــام	ايــن	بــود	کــه	مــی	خواســت	بگويــد	ديــن	مــا	از	سیاســت	مــا	

جــدا	نیســت.
وی	در	پايــان	اظهــار	داشــت:	بحــث	هــای	سیاســی	خیلــی	جــای	
لغــزش	اســت.	يکــی	از	ســیره	هــای	امــام	خمینــی	ايــن	بــود	کــه	
قبــل	از	هــر	انتخاباتــی	بــه	مــردم	ســفارش	می	کــرد	مواظب	باشــید	
غیبــت،	تهمــت	نزنیــد	و	شــايعه	پراکنــی	نکنیــد.	مــا	بايــد	مواظــب	
باشــیم	بــه	نفــع	کســی،	خــود	را	جهنمــی	نکنیم.	مــا	بايــد	ايــن	را	از	
امــام	يــاد	بگیريــم	کــه	انســان	بايــد	خــود	را	واکســینه	کنــد	و	بعــد	
ــه	 ــس	از	اينک ــود	را	ســاخت	و	پ ــام	اول	خــوب	خ وارد	کار	شــود.	ام

يــک	مــرد	الهــی	شــد	وارد	سیاســت	شــد.
ــا	 ــالمی	ب ــالب	اس ــام	و	انق ــبت	ام ــورد	نس ــدرا	در	م ــا	ص علیرض
حکمــت	متعالیــه	گفــت:	امــام)ره(،	نظامــی	اســالمی	را	بنیــان	نهــاد	

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امام)ره( انقالب اسالمی را یک تصرف ربوبی 
می دانست/ نسبت امام و حکمت متعالیه
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ـــو گـفتــگـ

ــوده	اســت. ــفه	اســالمی	ب ــا	و	فالس ــن	حکم ــه	آرزوی	ديري ک
وی	بــا	بیــان	اينکــه	انقــالب	اســالمی	بــر	بنیــاد	حکمــت	متعالیــه	
ــت	 ــوان	گف ــر	می	ت ــارت	ديگ ــه	عب ــرد:	ب ــار	ک ــتوار	اســت،	اظه اس
علــت	موجبــه	انقــالب،	حکمــت	متعالیــه	و	امــام	و	مردمــی	اســت	

ــد. ــرو	او	بوده	ان ــه	پی ک
صــدرا	بــا	بیــان	ايــن	کــه	رهبــری	امــام	از	راهبــردی	منشــأ	می	گیرد	
ــح	کــرد:	انقــالب	 ــی	اســت،	تصري کــه	هــم	حکمــی	و	هــم	متعال
اســالمی	حکمــت	حکومــت	را	بــه	حاکمیت	حکمــت	تبديــل	کرده؛	
ــتقالل و … را  ــاخصه های آزادی، اس ــر آن ش ــه در ظاه ــا اينک کم
دارد؛	ولــی	امــام،	حکومتــی	بــر	اســاس	حکمــت	بنیــان	نهاده	اســت.	
ــت	 ــه	حکم ــن	وج ــی	متکامل	تري ــی	در	دوره	کنون ــت	صدراي حکم
ــش	 ــده	و	در	پیداي ــی)ره(	ش ــام	خمین ــه	ام ــه	وارد	انديش ــت	ک اس

انقــالب	اســالمی	نقــش	بنیــادی	داشــته	اســت.
صــدرا	تصريــح	کــرد:	ممکــن	اســت	بگويیــم	امــام	اســالم	را	آورده،	
ولــی	بايــد	ببینیــم	کــدام	قرائــت	از	اســالم	مــراد	مــا	هســت؟	زيــرا	
ــر	 ــا	را	تکفی ــا	مدعــی	اســالم	اســت	و	م االن	وهابیــت	بیشــتر	از	م
می	کننــد؛	امــا	توحیــدی	کــه	تعقــل	و	حکمــت	در	بنیــاد	خــود	نــدارد	
و	در	کنــار	آن	حکمــت	و	امــام	نباشــد	قــرآن	بــر	ســر	نیــزه	خواهــد	
رفــت؛	بنابرايــن	قرائتــی	از	اســالم	معتبــر	اســت	کــه	امــام	خمینــی	
نمــاد	آن	اســت	و	در	نظــام	اســالمی	ايــران	شــکل	گرفتــه	اســت.
ــرف	 ــژوه،	ح ــی	و	قرآن	پ ــمندان	ژاپن ــو	از	انديش ــزود:	ايزوتس او	اف
جالبــی	زده	و	می	گويــد	کــه	امــام	بــه	عنــوان	نماينــده	شــیعه،	شــأن	
اولــش،	عرفانــی	اســت؛	شــأن	دوم	ايشــان،	علمی	و	شــأن	ســومش	
ــی	صــرف	از	 ــت	عرفان ــی	قرائ ــه	اســت؛	يعن ــی	و	خلیف ــر	اجراي مدي
ــت	 ــال	حاکمی ــی	در	ح ــت	اجراي ــام	شــده	و	قرائ ــت	شــیعه	تم امام
ــا	از	اســالم،	قرائتــی	اســت	کــه	نوانديشــان	 اســت	پــس	بحــث	م
شــیعه	در	برابــر	اخباری	گــری	بیــان	کــرده	و	امــام	بــا	ايــن	قرائــت،	

توانســته	انقــالب	را	ايجــاد	کنــد.
ــن	 ــه	نصیرالدي ــرد:	خواج ــان	ک ــران	بی ــگاه	ته ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــی	کــرد(	 ــا	فلســفه	تقريــب	کرد)برهان ــه	تنهــا	کالم	را	ب طوســی	ن
مشــا	را	نیــز	بــه	اشــراق	تقريــب	نمــوده	و	عقــل	را	بــه	دل	تقريــب	
کــرد؛	وی	حکمــت	نظــری	را	بــه	عملــی	نزديــک	و	حکمــت	را	بــه	
حکومــت	تقريــب	نمــود؛	ولــی	توانســت	بــا	همیــن	مــدل	توحــش	
مغولــی	را	بــه	تمــدن	مغولــی	مبــدل	نمايــد؛	خواجــه	نصیــر	و	امــام	
ــن	اســت	کــه	 ــام	اي ــاوت	ام ــا	تف ــی	داشــتند؛	ام ــن	بناي راحــل	چنی

ــد. ايشــان	موســس	نظــام	بودن
او	گفــت:	جــز	امــام	و	خواجــه	نصیر	طوســی	در	طــول	تاريــخ	نداريم	
ــام)ره(،	موســس	 ــه	ام ــم	و	هــم	حاکــم	باشــند،	البت کــه	هــم	حکی
بــوده،	ولــی	خواجــه	نصیــر	موســس	نبــوده؛	امــام	می	فرمايــد	آنچــه	
ــان	 ــای	آن	هم ــه	مبن ــود	ک ــرد،	سیاســت	او	ب ــه	را	خواجــه	ک خواج
حکمــت	اســالمی	اســت	و	توانســت	توحــش	مغــول	را	بــه	تمــدن	
مغــول	تبديــل	کنــد	و	امــام)ره(	نیــز	توحــش	غربــی	را	بــه	جريــان	
ــد	 ــه	در	بُع ــل	کــرد	کــه	البت ــی	اســالمی	تبدي فکــری	تمــدن	ايران

عملــی	نیازمنــد	تــالش	و	تــداوم	ايــن	راه	اســت.
حجــت	االســالم	حاجتــی	امام	جمعــه	اهــواز	در	مــورد	ويژگــی	های	
امــام	خمینــی	گفــت:	اصلــی	تريــن	ويژگــی	حضــرت	امــام	و	اصلی	
ــروز	 ــه	ام ــی)ره(	ک ــام	خمین ــان	حضــرت	ام ــی	گفتم ــن	ويژگ تري
گفتمــان	غالــب	در	جهــان	بیــن	الملــل	اســالمی	اســت،	خدابــاوری	
ــه	آمــوزه	 ــه	امــام	ب ــاوری	اســت.	اعتقــاد	عمیــق	و	آگاهان ــن	ب و	دي
هــای	فقهــی،	سیاســی	و	اخالقــی	شــريعت	اســالم.	بــاور	عمیــق	به	
آمــوزه	هــای	اهــل	بیــت	عصمــت	و	طهــارت)ع(.	در	واقــع	بايــد	بــر	
همیــن	اســاس	گفــت	کــه	گفتمــان	امــام)ره(	يــک	گفتمــان	قــرآن	

محــور	و	فقــه	محــور	و	اخــالق	محــور	اســت.
وی	ادامــه	داد:	بــه	تعبیــری	ديگــر،	گفتمان	امــام	خمینــی)ره(	تالقی	
قــرآن	و	عتــرت	اســت.	مهمتريــن	ســفارش	پیامبــر	اکــرم)ص(	قبل	
ــز	 ــه	دو	چی ــر	ب ــی.	پیامب ــاب	اهلل	و	عترت ــود:	کت ــن	ب از	رحلتشــان	اي
ــکار	 ــام	و	اف ــرت.	ام ــرآن	و	عت ــرد.	ق ــفارش	ک ــش	را	س ــم	امت مه
ــذا	 امــام،	امــام	و	شــخصیت	امــام،	امــام	و	انديشــه	هــای	امــام	و	ل
امــام	و	انقالبــش	و	گفتمانــش	تالقــی	قــرآن	عتــرت	بــوده	اســت.	
ــای	 ــوزه	ه ــی	آم ــام	تجل ــی	اســت.	ام ــای	قرآن ــی	باوره ــام	تجل ام
عتــرت)ع(	اســت.	در	واقــع	در	انديشــه	امــام)ره(	خصلــت	هايــی	را	

مــی	بینیــم	کــه	ايــن	خصلــت	هــا	و	ايــن	صفــات	همــه	در	واقــع	
تجلــی	صفــات	قرآنــی	و	صفــات	اهــل	بیــت	عصمــت	و	طهــارت	

هســتند.
ــون	 ــف	و	پژوهــش	پیرام ــیر	و	تالی ــه	تفس ــروز	ب ــا	ام ــزود:	م وی	اف
امــام	نیازمنديــم	ولــو	نیــم	قــرن	بعــد	از	آغــاز	قیــام	امــام.	بــه	جهــت	
اينکــه	ما	بــرای	ادامــه	ايــن	مســیر	نورانــی	و	راه	امــام	در	شــکوفايی	
ــم.	نقشــه	را	را	از	 ــاز	داري ــک	نقشــه	راه	نی ــه	ي انقــالب	اســالمی،	ب
ــه	مســیر	 ــرای	ادام ــم؟	داشــتن	نقشــه	راه	ب ــه	کنی ــد	تهی کجــا	باي
ــان	 ــالمی	و	هم ــالب	اس ــت	انق ــرو	درک	ماهی ــام	در	گ ــی	ام نوران

ســیرت	انقــالب	اســالمی	اســت.
ــد	 ــا	باي ــه	م ــی	ک ــه	راه ــت:	نقش ــی	گف ــالم	حاجت حجــت	االس
داشــته	باشــیم	در	گــرو	اطــالع	از	اهــداف	بــزرگ	انقــالب	
ــی	انقــالب	اســالمی	را	 اســالمی	اســت.	يعنــی	چیســتی	و	چراي
ــالب	اســالمی	 ــی	انق ــتی	و	چراي ــم.	درک	چیس ــد	درک	بکنی باي
بــی	شــک	بــدون	معرفــت	همــه	جانبــه	معمــار	بزرگــش،	
ــذا	 ــود.	ل ــی	ش ــل	نم ــت	و	حاص ــن	نیس ــی)ره(	ممک ــام	خمین ام
ــد:	از	 ــت	فرمودن ــه	صراح ــان	ب ــام	حاضرم ــه	ای،	ام ــام	خامن ام

بزرگتريــن	وظايــف	نســل	جــوان	مــا	و	محققــان	مــا	ايــن	اســت	
ــم	 ــار	عظی ــد	و	آث ــام	را	بازشناســی	کنن کــه	اصــل	شــخصیت	ام

ــد. ــف	کنن ــايی	و	تالی ــام	را	شناس ام
وی	ادامــه	داد:	مــا	اگــر	بتوانیــم	بــه	خوبــی	شــخصیت	معمــار	بزرگ	
انقــالب	را	تحلیــل	کنیــم،	توانــا	می	شــويم	تــا	انقــالب	اســالمی	را	
بــه	خوبــی	بشناســیم.	اگــر	مــا	خــوب	امــام	را	شــناختیم	و	بــه	جامعه	
معرفــی	کرديــم	اگــر	خــوب	امــام	را	توانســتیم	تحلیــل	بکنیــم	و	بــه	
نســل	جوانمــان	ارائــه	کنیــم،	آنــگاه	ديگــر	امــام	بــرای	نســل	جوان	
مــا	و	نســل	هــای	آينــده	هــم	مرجعیت	پیــدا	مــی	کنــد.	منظــورم	از	

مرجعیــت	يعنــی	مرجعیــت	فکــری	و	مرجعیــت	عملی.
وی	افــزود:	امــام	مرجعیتشــان	در	تقلید	برای	کســانی	که	مقلدشــان	
نبودنــد	بــا	رحلتشــان	بــه	اتمــام	رســید.	ايــن	حکــم	مشــروع	فقهای	
شــیعه	اســت.	امــا	مرجعیــت	شــان	بــه	عنــوان	يک	اســالم	شــناس	
بصیــر	بــا	50	عنــوان	کتــاب	تألیفــی	ادامــه	دارد.	ايــن	مرجعیــت	بــه	
ايــن	معنــا	هیچــگاه	تمــام	نشــده	و	نخواهــد	شــد.	مــا	اگــر	امــام	را	
درســت	تحلیــل	کنیــم	و	بــه	جامعــه	معرفــی	کنیــم،	در	ايــن	زمینــه	
ــه	 ــی	هــم	نســبت	ب ــه	نســل	فعل ــی	هــم	نســبت	ب ــت	بزرگ خدم

نســل	آينــده	انجــام	داده	ايــم.
ــم	 ــی	بینی ــم	م ــی	کنی ــی	م ــل	م ــی	تحی ــرد:	وقت ــح	ک وی	تصري
پیــروزی	انقــالب	اســالمی	در	يــک	تحلیــل	همــه	جانبه	کار	بســیار	
دشــوار	و	ســختی	اســت،	مگــر	اينکــه	از	واژه	ای	بــه	نــام	غیــب	مدد	
بگیريــم.	کار	ســاده	ای	نیســت	لــذا	حضــرت	امــام)ره(	مــی	فرماينــد	
انقــالب	اســالمی	يــک	معمــا	اســت.	من	خالصــه	تعابیــر	ايشــان	را	

عــرض	مــی	کنــم؛	فرمودنــد	انقــالب	اســالمی	يــک	معمــا	اســت،	
دســت	غیــب	اســت،	بارقــه	الهــی	اســت،	تصــرف	ربوبــی	اســت)1(.	
ــون	 ــد	همچ ــدی	فرمودن ــان	بلن ــک	بی ــام)ره(	در	ي ــرت	ام حض

نهضتــی	فقــط	يــک	بــار	در	طــول	تاريــخ	اتفــاق	مــی	افتــد.
حجــت	االســالم	حاجتــی	ادامــه	داد:	تقريبــا	دو	مرتبــه	در	
ــن	نقطــه	 ــا	در	حســاس	تري ــه	م ــده	اســت	ک ــام	آم ــه	ام صحیف
ــخ!	 ــه	تاري ــن	نقط ــاس	تري ــم.	در	حس ــی	بري ــر	م ــه	س ــخ	ب تاري
ــن	 ــم	در	اي ــا	ه ــوده	و	قطع ــه	نب ــل	مبالغ ــچ	گاه	اه ــام)ره(	هی ام
زمینــه	مبالغــه	نکــرده	انــد.	ايــن	مــرد	انديشــمند،	فکــور،	
ــد	و	 ــی	دي ــاع	را	م ــی	اوض ــه	خوب ــراف	ب ــل	اش ــر	و	اه تحلیلگ
فراتــر	از	زمــان	مــی	انديشــید.	فلــذا	بايــد	ببینیــم	کــه	چــرا	ايــن	

ــد. ــاری	کردن ــان	ج ــه	زب ــه	را	ب جمل
وی	افــزود:	تحلیــل	همــه	جانبه	انقــالب	اســالمی	نشــان	از	آن	دارد	
ــز	 ــه	شــدت	متماي ــی	ب کــه	انقــالب	از	ســاير	انقــالب	هــای	جهان
بــوده	و	مديريــت	امــام	هــم	در	ايــن	انقــالب	يــک	مديريــت	متمايز	
ــان	 ــک	گفتم ــالب	اســالمی	ي ــان	انق ــا	گفتم ــوده	اســت	و	اساس ب
ــادی	 ــای	م ــه	در	دنی ــت	ک ــی	اس ــان	هاي ــام	گفتم ــا	تم ــز	ب متماي

امــروز	رايــج	هســتند.	بــی	دلیــل	نیســت	کــه	خانــم	اســکاچپل	بــه	
عنــوان	يــک	پژوهشــگر	انقــالب	هــای	معاصــر	جهــان	بودنــد	مــی	
گفــت	کــه	انقــالب	اســالمی	تحلیــل	هايــی	رايــج	مــا	را	در	تحلیــل	
انقــالب	هــای	اجتماعــی	مخــدوش	کــرد.	بــا	معیارهــای	رايــج	نمی	

شــود	انقــالب	اســالمی	را	تحلیــل	کــرد.
ــی	را	در	 ــان	نوي ــی)رض(	گفتم ــام	خمین ــت:	ام ــان	گف وی	در	پاي
رهبــری	بزرگتريــن	انقــالب	اجتماعــی	جهــان	بــه	جهانیــان	ارائــه	
ــی	و	 ــت	خواه ــل	عدال ــان	عناصــری	مث ــن	گفتم ــه	در	اي ــد	ک دادن
ــار	 ــال	کن ــار	فع ــل	انتظ ــری	مث ــار	عناص ــی	در	کن ــتقالل	طلب اس
ــودن،	توجــه	 ــود.	عناصــری	مثــل	مردمــی	ب هــم	گذاشــته	شــده	ب
بــه	محرومــان،	در	کنــار	ســاده	زيســتی	بســیار	عجیب	رهبــر	بزرگ	
تريــن	رهبر	سیاســی	جهــان	قــرار	گرفته	و	رهبــری	سیاســی	جامعه	
ــت	 ــوان	»والي ــه	عن ــه	از	آن	ب ــدی	ک ــیار	بلن ــوم	بس ــار	مفه در	کن
ــروزی	 ــل	پی ــام	در	اواي ــت	و	ام ــرار	گرف ــود	ق ــی	ش ــاد	م ــه«	ي فقی
ــی	 ــن	مفهــوم	نوران ــا	اي ــا	را	ب ــش	م ــش	از	پی انقــالب	اســالمی	بی

ــد. آشــنا	کردن
1-	امــام	خمینــی)ره(:	چگونــه	در	ظــرف	ســالهای	معــدود	از	بطــن	
ــان	سرشــار	از	معرفــت	 ايــن	جامعــه	و	انقــالب	يــک	همچــو	جوان
ــرای	 ــب	ب ــود	داوطل ــام	وج ــا	تم ــاء	اهلل	و	ب ــق	لق ــراپا	عاش اهلل	و	س
ــاله	و	 ــتاد	س ــران	هش ــه	پی ــالم	ک ــرای	اس ــار	ب ــان	نث ــهادت	ج ش
ــز	 ــازد؟	ج ــیده	اند،	بس ــوه	ای	از	آن	نرس ــه		جل ــال	ب ــالکان	کهنس س
دســت	غیبــی	و	دســتگیری	الهــی	و	تصــرف	ربوبــی،	بــا	چــه	میزان	

ــرد؟ ــا	ک ــن	معم ــل	اي ــوان	تحلی ــار	می	ت و	معی
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سیدمحمدمهدی جعفری، نویسنده، مترجم، پژوهشگر 
متون دینی، فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی و استاد 
بازنشسته دانشگاه شیراز از مترجمان برجسته و مشهور 
در ایران است که ترجمه نهج البالغه او مشهور است. در 
گفتگوی کوتاهی با وی ترجمه های موجود قرآن به زبان 

فارسی مورد بررسی قرار داده ایم؛

ــت  ــر هس ــرآن ترجمه پذی ــا ق ــوال آی ــتاد! اص || اس
یــا خیــر؟

ــرآن	را	در	 ــت	ق ــت	و	بالغ ــی،	فصاح ــاز	لفظ ــه	اعج ــر	وج اگ
ــه	از	 ــر	نیســت،	البت ــه	پذي ــرآن	ترجم ــر!	ق ــم،	خی نظــر	بگیري
ايــن	نــگاه	هیــچ	متــن	ادبــی	از	زبانــی	بــه	زبــان	ديگــر	ترجمه	
ــت	 ــر	فصاح ــه	از	نظ ــرآن	ک ــوص	ق ــه	خص ــت	ب ــر	نیس پذي
ــود	 ــن	وج ــا	اي ــی	ب ــم	ول ــی	دانی ــزه	م ــت	آن	را	معج و	بالغ
ــرآن	باشــد	اشــکال	و	 ــای	مفهــوم	ق ــه	معن ترجمــه	ای	کــه	ب
مانعــی	نــدارد	و	بعــد	از	مدتهــا	بحــث	و	جــدل	بــه	ايــن	نتیجــه	
ــری	 ــان	ديگ ــه	زب ــرآن	را	ب ــوان	ق ــی	ت ــه	م ــد	ک ــیده	ان رس
ــه	 ــد	و	هم ــی	دانن ــی	نم ــه	عرب ــه	ک ــرا	هم ــرد	زي ــه	ک ترجم
ــه	 ــذا	بايســتی	ب ــد	قــرآن	را	بفهمنــد	و	ل مســلمانان	حــق	دارن
زبــان	خودشــان	ترجمــه	شــود	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	اهــل	آن	
ــرآن	نیســت	 ــان	ق ــن	هم ــه	اي ــد	ک ــد	بدانن ــان	مقصــد	باي زب
امــا	بــرای	اينکــه	معنــای	ظاهــری	قــرآن	را	بداننــد	بــه	زبــان	

ــا	ترجمــه	مــی	شــود. آنه

ــز  ــه ای جای ــوع ترجم ــه ن ــما چ ــر ش ــه نظ || ب
ــز  ــی را جای ــت الفظ ــه تح ــی ترجم ــت؟ برخ اس
ــده ای  ــی و ع ــه مفهوم ــی ترجم ــد، برخ می دانن
ترجمــه فصیــح بــه زبــان مقصــد و افــراد دیگــری 
ترجمــه آهنگیــن بــه ســبک قــرآن. بــه نظــر شــما 

ــت؟ ــر اس ــدام بهت ک
ــرآن	 ــچ	کــدام	از	اينهــا	ترجمــه	دقیقــی	از	ق ــده	هی ــه	نظــر	بن ب
نیســت،	ترجمــه	تحــت	الفظــی	هــم	اگــر	تطبیقــی	باشــد	بهتــر	
ــان	مقصــد	 ــا	زب ــرآن	را	ب ــات	ق ــه	کلم ــا	ک ــن	معن ــه	اي اســت	ب
ــد،	 تطبیــق	دهنــد	و	مثــال	فعــل	را	در	جــای	فعــل	ترجمــه	کنن
ــر	 ــی	را	در	نظ ــکات	بالغ ــد	و	ن ــه	کنن ــم	ترجم ــه	اس ــم	را	ب اس
ــد	و	 ــرای	تأکی ــت	و	ب ــر	اس ــدم	و	مؤخ ــه	مق ــا	ک ــد	و	آنج بگیرن
ــور	 ــی	منظ ــورده	ول ــم	خ ــه	ه ــه	ب ــف	جمل ــای	مختل منظوره
بالغــی	در	آن	مطــرح	بــوده	اســت	بــه	آن	شــکل	تطبیــق	در	آن	
باشــد،	خــوب	اســت	امــا	بــه	هــر	حــال	ترجمــه	هــای	آهنگیــن	

ــدد. ــی	بن ــای	مترجــم	را	م دســت	و	پ
ــن	طــور	 ــان	مقصــد	هــم	همی ــه	زب ــح	ب ترجمــه	هــای	فصی
محدوديت	هايــی	بــرای	مترجــم	ايجــاد	مــی	شــود	امــا	
ــه	کلمــه	کــه	 ــه	کلمــه	ب ترجمــه	هــای	تحــت	الفظــی	امــا	ن
ــه	 ــه	جمل ــی	ک ــل	ترجمه	هاي ــد	مث ــرده	ان ــه	ک ــی	ترجم برخ
ــا	اگــر	فعــل	در	 ــگارش	فارســی	باشــد	ام ــا	آئیــن	ن ــق	ب مطاب
ــوان	 ــوا«	را	نمــی	ت ــَن	آَمُن ــا	الَّذي ــا	أَُيَّه قــرآن	آمــده	اســت	»ي
ای	مومنــان	ترجمــه	کــرد	بــه	خاطــر	اينکــه	در	قــرآن	در	چنــد	
ــه	خطــاب	 ــن	جمل ــه	اي ــد	شــده	اســت	ک ــف	تاکی ــه	مختل آي
ــان	 ــد،	ايم ــته	ان ــدم	اول	را	برداش ــه	ق ــت	ک ــانی	اس ــه	کس ب
آورده	انــد	امــا	هنــوز	کارهايــی	انجــام	نــداده	انــد	کــه	مومــن	

ــند. ــی	باش حقیق
ــه	شــکل	اســم	ترجمــه	کــرد	 ــد	اســم	را	ب ــد	کــه	باي هــر	چن
ــرا	هــر	مفهــوم	و	لفظــی	کــه	در	 ــرد	زي ــه	کار	نب ــرادف	ب و	مت

ــی	 ــود	را	دارد	و	نم ــاص	خ ــوم	خ ــه	مفه ــه	کار	رفت ــرآن	ب ق
تــوان	خشــیت	و	رعــب	و	تــرس	را	بــه	يــک	معنــا	ترجمــه	کرد	
و	هــر	کــدام	معنــی	خاصــی	دارد.	بديــن	ترتیــب	ايــن	ترجمــه،	
ــت	 ــت	و	بالغ ــد	فصاح ــه	در	ح ــت	ک ــرآن	اس ــه	ق ــه	ترجم ن
ــی	و	دور	از	اصــل	 ــه	مفهوم ــه	ترجم ــد	معجــه	اســت	و	ن مانن
هســت	و	خواننــده	قــرآن	زبانــش	عربــی	نیســت	مــی	توانــد	

ــد. ــوم	را	درک	کن ان	مفه

|| ترجمــه هــای فارســی بســیاری از قــرآن در بازار 
ــی از  ــه های ــان ترجم ــهورترین ش ــت و مش هس
ــیرازی  ــکارم ش ــه ای و م ــد، قمش ــان فوالدون آقای
اســت و ترجمــه هــای آقایــان بهــرام پــور، حــداد 
عــادل هــم تــازه بــه بــازار آمــده انــد، شــما اینهــا 

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب را چط
ــد	 ــد	تأيی ــد	در	ص ــا	را	ص ــه	ه ــن	ترجم ــدام	از	اي ــچ	ک ــن	هی م
ــه	 ــال	ترجم ــد	مث ــی	دارن ــدام	امتیازات ــی	هرک ــم	ول ــی	کن نم
ــرادی	 ــا	و	اف ــروه	ه ــرف	گ ــه	از	ط ــا	ک ــد	از	آنج ــای	فوالدون آق
ويراســتاری	شــده	بــه	اصــل	نزديکتــر	اســت،	اگرچــه	ايرادهايــی	
دارد	.	ترجمــه	آقــای	خرمشــاهی	هــم	خــوب	اســت	زيــرا	ايشــان	
ــد	و	 ــی	دان ــی	م ــی	و	عرب ــی،	انگلیس ــی	فارس ــم	زبان	شناس ه
ــد.	ترجمــه	 ــه	بیشــتر	دارن ــه	بقی شــرايطش	را	ايشــان	نســبت	ب
مرحــوم	مجتبــوی	هــم	ترجمــه	نســبتا	خوبــی	اســت	و	ترجمــه	
ــی	کــه	در	حاشــیه	دارد	 ــا	توضیحات ــور	ب ــای	بهــرام	پ ــاب	آق جن
ــل	 ــه	کام ــی	نفس ــه	ف ــود	ترجم ــا	خ ــت	ام ــی	را	داراس امتیازات
نیســت	و	توضیحــات	کنــار	خــوب	اســت.	ترجمــه	آقای	حســین	
ــچ	 ــه	هی ــت،	البت ــوب	اس ــه	خ ــرآن	و	نهج	البالغ ــتادولی	از	ق اس

ــدام	صــد	در	صــد	نیســت. ک
ــت،	 ــروف	اس ــیار	مع ــه	ای	بس ــی	قمش ــوم	اله ــه	مرح ترجم
ــه	 ــی	ترجم ــن	قرآن ــرای	مت ــازه	ب ــدون	اج ــم	ب ــه	برخــی	ه البت
می	گذارنــد	روان	اســت	امــا	ترجمــه	صحیحــی	نیســت	و	
ــای	 ــه	ج ــا	را	ب ــی	فعل	ه ــادی	دارد	و	ايشــان	گاه ــتباهات	زي اش
ــرده	 ــه	ک ــیری	ک ــر	التفاس ــت	و	مختص ــرده	اس ــه	کار	ب ــم	ب ه
ترجمــه	را	از	روال	درســتش	خــارج	کــرده	اســت	و	ترجمــه	آيــت	
ــه	 ــی	ب ــی	دارد،	حت اهلل	العظمــی	مــکارم	شــیرازی	هــم	ايرادهاي

چنــد	تــن	از	دانشــجويان	علــوم	قــرآن	و	حديــث	پیشــنهاد	کردم	
کــه	پايــان	نامــه	ای	را	در	تطبیــق	ايــن	ترجمه	هــا	بــه	کار	ببرند.	
ترجمــه	آيــت	اهلل	العظمــی	مکارم	شــیرازی	هــم	ايرادهايــی	دارد.

|| بــه نظــر شــما ایــن همــه تنــوع در ترجمــه های 
فارســی الزم اســت؟ 

ــه	 ــرآن	و	چ ــه	ق ــی	چ ــون	دين ــه	مت ــت،	ترجم ــه!	الزم	اس بل
ــرا	 ــت،	زي ــه	الزم	اس ــر)ص(	و	نهج	البالغ ــای	پیامب ــه	ه گفت
ــچ	 ــم	هی ــه	گفت ــور	ک ــان	ط ــلیقه	ای	دارد،	هم ــر	کســی	س ه
کــدام	از	ايــن	ترجمه	هــا	هماننــد	خــود	متــن	نمی	شــوند	امــا	
ــه	 ــه	ترجم ــم	ب ــرا	نمی	توانی ــدارد	زي ــکالی	ن ــچ	اش ــوع	هی تن
ــا	10	 ــرا	ت ــن	حــرف	اســت	زي ــم	آخري ــه	بگوئی ای	برســیم	ک
ســال	ديگــر	مثــال	انســان	هايی	مــی	آينــد	کــه	از	آن	کلمــات	
ــان	پیوســته	 ــد	و	زب ــه	دســت	مــی	آورن مفاهیــم	ديگــری	را	ب
ــان	 ــت	اســت.	زب ــرآن	ثاب ــان	ق ــا	زب ــر	اســت	ام در	حــال	تغیی
ــه	 ــوم	و	نکت ــود	مفه ــی	ش ــه	م ــه	آن	ترجم ــه	ب ــدی	ک مقص
ــت	 ــن	جه ــد؛	از	اي ــت	می	آورن ــه	دس ــازه	در	آن	ب ــی	ت هاي
تنوعــات	اگــر	بــه	اصــل	ضربــه	ای	نزنــد	و	به	عنــوان	ترجمــه	

ــدارد. ــازه	ای	باشــد	اشــکالی	ن ت

|| بــه نظــر شــما ضــرورت ترجمــه بــه زبــان هــای 
ــه  ــل ب ــد انجی ــی گوین ــت، م ــا چیس ــف دنی مختل
250 زبــان ترجمــه شــد. نظــر شــما در ایــن بــاره 

چیســت؟
هیئت	هــای	تبشــیری	کــه	مســیحیت	را	تبلیــغ	مــی	کننــد	هرجا	
ــد	 ــان	آن	قــوم	ترجمــه	مــی	کردن ــه	زب مــی	رفتنــد	انجیــل	را	ب
ــت	مــی	 ــان	صحب ــه	آن	زب ــداد	کســانی	کــه	ب ــد	اگــر	تع هرچن
کردنــد،	انــدک	بودنــد،	البتــه	امــا	انجیــل	هــم	دقیــق	نیســت	و	
انجیلهــای	رســمی	بــا	انجیــل	بــه	زبانهــای	زنــده	دنیــا	بــا	هــم	
اختالفــات	فــراوان	دارد	و	تــورات	هــم	اختالفاتش	بیشــتر	اســت	
امــا	ترجمــه	الزمســت	و	مــا	هــم	اگــر	مــی	خواهیــم	قــرآن	میان	
ملــل	مختلــف	و	صاحبــان	زبانهــای	مختلــف	ترويــج	کنیــم	بايد	
ــا	اشــتباهات	در	آن	راه	 ــا	دقــت	بیشــتری	ت ــا	ب ترجمــه	شــود	ام

نیابــد.

ـــو گـفتــگـ

گفتگو با سیدمحمدمهدی جعفری؛

هیچ یک از روش های ترجمه قرآن دقیق نیست/ امکان ترجمه پذیری قرآن
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بررسی و تحلیل جایگاه علوم انسانی اسالمی وتشریح 
مناسبات فراروی این پروسه و همچنین واکاوی دیدگاه 
های موجود در این مسیر و نیز دست یابی به الگویی 
صحیح و مناسب، جهت رویکرد تحول درعلوم انسانی 
که مورد خواست و اهتمام اندیشمندان و بزرگان جامعه 
اسالمی است، ما را بر آن داشت تا گفتگوی مبسوطی با 
حجت االسالم محمد رضا مصطفی پور، استاد حوزه و 
دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، ترتیب 

دهیم که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

ــد  ــوم انســانی معتق ــدان طــرح تحــول در عل || منتق
ــو  ــه جل هســتند حرکــت طبیعــی علــم، حرکتــی رو ب
ــانی را  ــوم انس ــازی عل ــالمی س ــرح اس ــت و ط اس
حرکتــی رو بــه عقــب و بــه تعبیــری شــنا کــردن در 
ــد و در نتیجــه شکســت  ــی دانن خــالف جهــت آب م
ایــن طــرح را پیــش بینــی مــی کننــد؛ آیــا ایــن تعبیر 

ــد؟ ــی دانی ــوق م ــورد وث را م
ــی	پیشــرفت	و	 ــه	معان ــدا	مــی	بايســت	ب ــاب	ايــن	مســائل	ابت در	ب
بومــی	ســازی	در	علــم	و	دانــش	رجــوع	کنیــم	و	ســپس	بــا	تعريــف	
ــا	 ــم،	ب ــازی	عل ــی	س ــا	بوم ــه	آي ــم	ک ــی	ببینی ــن	معان ــح	اي صحی
پیشــرفت	علــم	در	تعــارض	هســت	يــا	خیــر؟	معنــای	درســت	علــم	
ــه	انســان	 ــان	شــد،	دانشــی	اســت	ک ــه	کــه	در	ســؤال	بی همانگون
ــه	ای	اســت	 ــز،	مقؤل ــش	نی ــی	آورد	و	دان ــه	دســت	م ــج	ب ــه	تدري ب
کــه	در	همــه	حــال،	در	مســیر	تحــول	و	شــکوفايی	و	باروری	اســت؛	
ــش	مــروی	اســت	 ــم	و	دان ــاب	عل ــر)ع(	در	ب از	لســان	حضــرت	امی
ــه	نقــد	و	بررســی	 ــد:	»حیــات	علــم	و	دانــش	منــوط	ب کــه	فرمودن
ــده	و	 ــد	زن ــی	خواهن ــر	م ــش	اگ ــم	و	ودان ــن	عل آن	اســت«،	بنابراي
پويــا	بماننــد،	الجــرم	مــی	بايســت	مــورد	نقــد	و	تحلیــل	و	واکاوی	
قــرار	بگیرنــد؛	در	بــاب	علــم	بايــد	گفــت	کــه	اصــواًل	تولید	علــم،	بر	
حســب	مکاشــفات	طبیعــی	و	تجربــی	و	يــا	توســط	فرامیــن	دينــی	
ــه	کــه	علــوم	طبیعــی	و	 ــذا	همانگون و	الهــی	تبییــن	مــی	شــوند،	ل
انســانی	و	مــادی	پیشــرفت	و	توســعه	پیــدا	مــی	کننــد،	علــوم	دينی	
و	الهــی	نیــز	دارای	توســعه	و	پیشــرفت	مــی	شــوند؛	برهمین	اســاس	
عالمــان	و	محققیــن	بــزرگ	دينــی	معتقــد	هســتند،	بنــا	بــه	توســعه	
علــم	و	دانــش	بشــری،	علــوم	دينــی	نیــز	هــر	پنجــاه	ســال	يکبــار،	
ــرآن	 ــن	و	ق ــات	دي ــد	از	منوي ــاج	يــک	تفســیر	و	تشــريح	جدي محت

کريــم	هســتند.
محققیــن	بــزرگ	دينــی	معتقــد	هســتند	مــا	در	پرتــو	تفســیرهای	
جديــد	و	بنــا	بــه	مقتضیــات	زمانــه،	بــه	طــور	قطــع	بــه	مســائل	و	
ــم	 ــت	خواهی ــی	دس ــی	و	دين ــوم	اله ــی	از	عل ــد	و	نوين ــوارد	جدي م
يافــت	و	بــا	ارائــه	ســؤالت	جديــد	و	تــازه	بــه	قــران	کريــم،	پاســخ	
هــای	نويــن	و	تــازه	ای	بــه	دســت	خواهیــم	آورد.	بــا	توجــه	بــه	ايــن	
گــزاره	هــا	مــی	تــوان	گفــت	کــه	فقــه	و	تفســیر	نیــز	ماننــد	علــوم	
ديگــر،	مرتــب	در	حــال	توســعه	و	نوســازی	هســتند؛	نکتــه	ديگــری	
کــه	مــی	بايســت	در	پاســخ	بــه	ايــن	ســؤال	بیــان	کــرد	ايــن	اســت	
ــازه	در	هــر	زمینــه	و	موضوعــی،	الجــرم	 ــد	و	ت کــه،	ســؤاالت	جدي
پاســخ	هــای	تــازه	و	جديــدی	را	مــی	طلبنــد؛	طبیعتــاً	نمــی	تــوان	
بــه	ســؤاالت	جديــد،	پاســخ	هــای	گذشــته	را	ارائــه	کــرد،	بنابرايــن	
مــی	بايســت	بــا	تحــول	و	پويــش	و	نگــرش	جديــد	در	هــر	زمینــه	و	
علمــی،	دريچــه	هــای	تــازه	و	نوينــی	را	بــه	روی	آن	علــم	بــاز	کــرد.
جامعــه	ســاکن	و	ايســتا	در	هیــچ	يــک	از	زمینــه	هــای	اقتصــادی،	

سیاســی	و	فرهنگــی	و	اجتماعــی	نمــی	توانــد	بــه	نقــاط	مــورد	نظــر	
و	ايــده	آل	خــود	دســت	يابــد،	بنابرايــن	الزمــه	توســعه	و	پیشــرفت	
اجتماعــی	و	مدنــی،	توســعه	و	پیشــرفت	علمــی	و	آموزشــی	اســت

ــه	 ــا	اينک ــد	و	ي ــته	باش ــئله	نداش ــا	مس ــؤال	و	ي ــه	س ــه	ای	ک جامع
ســؤال	داشــته	باشــد،	ولــی	پاســخ	هــای	مناســب	و	درخور	ســؤالش	
ــی	 ــه	جلوي ــا	و	شــکوفا	و	روب ــه	پوي ــه	طــور	قطــع،	جامع ــد،	ب را	نیاب
ــه	 ــک	از	زمین ــچ	ي ــتا	در	هی ــاکن	و	ايس ــه	س ــود؛	جامع ــد	ب نخواه
هــای	اقتصــادی،	سیاســی	و	فرهنگــی	و	اجتماعــی	نمــی	توانــد	بــه	
ــن	الزمــه	 ــد،	بنابراي ــده	آل	خــود	دســت	ياب ــاط	مــورد	نظــر	و	اي نق
توســعه	و	پیشــرفت	اجتماعــی	و	مدنــی،	توســعه	و	پیشــرفت	علمــی	

ــی	اســت. و	آموزش
اگــر	عامل	پیشــرفت	علــم	را	طــرح	ســؤاالت	و	ديــدگاه	هــای	جديد	
ــد	و	بررســی	و	 ــه	آن	را	نق ــه	پاســخگويی	ب ــم	و	الزم ــن	بدانی و	نوي
ــوم	دينــی	 ــوم	بدانیــم،	بالشــک	در	مســائل	دينــی	و	عل واکاوی	عل
نیــز	بــا	همیــن	رويکردهــا،	مــی	تــوان	بــه	پیشــرفت	و	پويــش	علوم	
الهــی	و	آســمانی	امیــدوار	بــود؛	خــود	ديــن	و	آمــوزه	هــای	آن	نیز	ما	
را	بــه	توســعه	و	تحقیــق	و	پژوهــش	دعــوت	مــی	نماينــد،	در	روايات	
ــی	وارد	شــده	اســت	کــه	 ــدات	فراوان ــه	هــا	و	تأکی اســالمی،	توصی
مســلمین	مــی	بايســت	اهــل	پرســش	و	ســؤال	و	تحقیــق	و	دانــش	
افزايــی	باشــند؛	ايــن	توصیــه	هــم	بــه	لحــاظ	علمــی	مطــرح	شــده	
اســت	هــم	بــه	لحــاظ	معنــوی،	از	لســان	نبــی	مکــرم	اســالم)ص(	
ــا	 ــن	و	مفاتیحه ــُم	خزائ ــان	فرمودند:»العل ــه	ايش ــت	ک ــروی	اس م
الســؤال	،	فســألوا	يرحمکــم	اهلل	،	فإنــه	يؤجــُر	فیــه	أربعــۀ:	الســائُل	
و	الُمجیــُب	و	الُمســتمُع	و	الُمحــُب	لــه«،	پیامبــر	اکــرم)ص(	در	ايــن	
حديــث	شــريف	مــی	فرمايند:»علــم،	گنــج	و	گنجینــه	گرانبهايــی	
ــپس	 ــؤال	و	پرســش	اســت	و	س ــه،	س ــن	گنجین ــد	اي اســت	و	کلی
مــی	فرماينــد:	از	ايــن	گنجینــه،	چهــار	شــخص	اســتفاده	خواهنــد	
کــرد؛	ابتــدا	ســؤال	کننــده،	ســپس	جــواب	دهنده	و	ســپس	شــنونده	
و	مســتمع	و	در	آخــر	کســی	کــه	پاســخ	ســؤال	و	جــواب	را	دوســت	

ــی	دارد.« م
ــه	ايــن	اســت	کــه	ديــن	و	منويــات	آن،	 نکتــه	ديگــر	در	ايــن	مقؤل
مــا	را	بــه	نقــد	و	ارزيابــی	مســائل	و	مشــاهدات	دعــوت	مــی	نمايــد	
ــش	 ــه	مســائل	و	بین ــه	و	کورکوران ــه	و	ناآگاهان ــروی	جاهالن و	از	پی
ــش	 ــش	و	دان ــر	پوي ــه	ه ــی	اســت	ک ــی	دارد؛	طبیع ــذر	م ــا	برح ه
ــرد،	 ــرار	بگی ــی	ق ــل	و	ارزياب ــد	و	تحلی ــه	نق ــر	در	بوت ــی،	اگ و	بینش
ــا	توســعه	 ــد	ب ــد	و	مــی	توان نواقــص	و	کاســتی	هايــش	را	مــی	ياب

ــا	عنايــت	 ــد.	ب ــه	نقــاط	بهتــر	و	مؤثرتــری	دســت	ياب و	پااليــش،	ب
ــه	ايــن	اصــول،	ايــن	نکتــه	کــه	ديــن	دارای	خاصیــت	ايســتايی	 ب
ــتند،	 ــده	هس ــش	رون ــا	و	پی ــش	پوي ــم	و	دان ــت	و	عل ــکون	اس و	س
ــم	و	 ــتای	عل ــوت	و	ايس ــث	رخ ــا،	باع ــتا	و	پوي ــع	ايس ــن	جم بنابراي
دانــش	مــی	شــود	تعبیــر	ناصحیــح	و	نادرســتی	اســت.	ديــن	اساســًا	
ــاً،	 ــه	قطع ــن	نکت ــی	اســت	و	اي ــی	و	پیشــرفت	و	ترق ــان	تعال خواه
بــا	حرکــت	پیــش	رونــده	و	طبیعــی	علــم،	مناســبت	و	هماهنگــی	

ــت. ــد	داش خواه

|| در پروســه تحــول در علــوم انســانی و دســت یابی 
بــه علــوم انســانی اســالمی، بیشــتر مــی بایســت در 
چــه اصــول و مــواردی تمرکــز داشــت؟ نگــرش های 
کیفــی و توصیفــی را در ایــن پروســه چگونــه ارزیابی 

مــی کنیــد؟
ــه	 ــت	ک ــب	اس ــن	مطل ــه	اي ــن	پروس ــر	در	اي ــم	ديگ ــه	مه نکت
ــش	 ــم	و	دان ــرفت	عل ــعه	و	پیش ــاب	توس ــا	در	ب ــه	م ــی	ک زمان
ــی	 ــاب	مکاشــفات	و	دســت	ياب ــط	در	ب ــم	فق ــی	کنی ــت	م صحب
ــم،	بلکــه	 ــی	کنی ــی	بحــث	نم ــِن	علم ــد	و	نوي ــه	مســائل	جدي ب
ــت	و	 ــه	کیفی ــی	ب ــت	ياب ــان	دس ــوارد،	خواه ــاره	ای	از	م در	پ
اثرگــزاری	بهتــر	ومفیــد	تــر	در	زمینــه	علــوم	مختلــف	هســتیم؛	
ايــن	مســئله	در	نــوع	نــگاه	و	بینــش	نســبت	بــه	جهــان	هســتی	
ــم	 ــف	عل ــی	شــود؛	تعري ــن	م ــف	و	تبیی ــش	تعري ــان	آفرين و	جه
دينــی	و	خواســتاری	توســعه	و	نگــرش	در	ايــن	مبانــی،	بــه	نــوع	
ــتی	 ــان	هس ــت	و	جه ــان	طبیع ــه	جه ــان	ب ــاور	انس ــدگاه	و	ب دي
بــاز	مــی	گــردد،	امــکان	دارد	يــک	دانشــمند	علــوم	طبیعــی،	بــه	
ــته	 ــت	نداش ــه	و	دق ــه،	توج ــک	و	ماوراءالطبیع ــائل	متافیزي مس
باشــد	و	معنــی	و	مفهــوم	خلقــت	و	پیدايــش	هســتی	را	در	امــور	
فیزيکــی	و	مــادی	ترجمــه	و	تفســیر	کنــد،	ايــن	در	حالــی	اســت	
ــی،	در	 ــای	دين ــزاره	ه ــه	گ ــه	ب ــا	توج ــی،	ب ــمند	دين ــه	دانش ک
ــان	 ــش	جه ــدف	پیداي ــت	و	ه ــت	خلق ــن	حقیق ــتجوی	يافت جس
ــن	 ــت	و	اي ــی	اس ــی	و	اله ــات	دين ــه	منوي ــه	ب ــا	توج ــتی،	ب هس
ــول	 ــی	و	اص ــه	مبان ــد	ک ــد	ش ــث	خواه ــی،	باع ــاوت	ديدگاه تف
دينــی،	بــه	دنبــال	کشــف	و	توســعه	علــوم	طبیعــی	بــا	نگــرش	و	

ــد. ــی	باش ــی	و	دين ــوم	اله ــش	عل بین
ايــن	ديــدگاه	مــی	گويــد	جهــان	هســتی	و	جهــان	خلقــت	را	منقطع	
االول	و	منقطــع	االخــر	نبینیــد؛	بلکــه	جهــان	هســتی	را	در	مســیر	
حرکــت	بــه	کمــال	و	پويايــی	ببینیــد،	ايــن	نگــرش	مــی	گويــد:	بــا	
ــر	و	آگاه	و	 ــه	وجــود	يــک،	وجــود	مدب ــاً	شــما	ب ــن	رويکــرد	قطع اي
حکیــم،	پــی	خواهیــد	برد	کــه	امــور	خلقــت	و	آفرينــش	را	در	دســت	
دارد	و	امــور	هســتی	را	دگرگــون	مــی	نمايــد	و	ايــن	وجــود	مّقــدس	
و	منــزه،	خداونــد	قــادر	متعــال	اســت؛	بــاور	دينــی	مــی	گويــد:	ايــن	
وجــود	مقــدس	و	منــزه،	جهــان	هســتی	را	بــدون	قانــون	و	هــدف	و	
برنامــه	خلق	نکــرده	اســت	و	لــذا	می	بايســت	تمامــی	انديشــمندان	
ــزاره،	در	 ــل	و	گ ــن	اص ــه	اي ــه	ب ــا	توج ــادی،	ب ــی	و	م ــوم	طبیع عل
مکاشــفات	و	تحقیقــات	خــود،	بــه	ايــن	موضــوع	توجــه	کننــد	کــه	
ايــن	جهــان	هســتی،	بــدون	هــدف	و	برنامــه	خلــق	نشــده	اســت	و	
در	نتیجــه	ايــن	رويکــرد،	دســت	آوردهــا	و	تحقیقاتــش	رنــگ	و	بوی	
توحیــدی	و	الهــی	بــه	خــود	خواهنــد	گرفــت؛	اگــر	يــک	محقــق	و	
دانشــمند	علــوم	طبیعــی	در	بررســی	هــا	و	تحقیقاتــش،	ايــن	پیــش	
فــرض	را	در	نظــر	داشــته	باشــد	کــه	همــه	معــادالت	و	محاســبات	
قانونمنــد	هســتند؛	بنابرايــن	قطعــاً	نظــام	هســتی	و	جهــان	آفرينش	

نیــز	قانونمنــد	و	هدفمنــد	خلــق	شــده	انــد.

|| نــوع دیــدگاه و بینــش و تفکــر دینــی، در مواجهــه 

محمد رضا مصطفی پور در گفتگو با مهر:

تمدن و فرهنگ غرب تک بُعدی است/
 روش شناسی صحیح؛ الزمه تحول در علوم انسانی
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ــا  ــبات ب ــن مناس ــل ای ــتی و تحلی ــان هس ــا جه ب
رویکــرد الهــی و اســالمی، چــه چشــم اندازهایــی را 
رو بــه علــوم موجــود بــاز خواهــد کــرد؟ آیــا بــا ایــن 
ــا  ــی ب ــبات دین ــن مناس ــوان بی ــی ت ــا، م ــرد ه رویک

ــرد؟ ــاد ک ــازگاری ایج ــی، س ــن علم ــر نوی تفک
اگــر	جهــان	هســتی	بــا	توجــه	بــه	فعــل	خداونــد	ديــده	و	انگاشــته	
ــا	 ــتی	ت ــاده	و	زيس ــوم	س ــائل	از	عل ــی	مس ــان،	تمام ــود،	آن	زم ش
ــی	در	 ــده،	همگ ــوم	پیچی ــی	و	عل ــوم	فضاي ــی	و	عل ــان	شناس کیه
مســیر	فعــل	و	کــردار	خداونــد	قــادر	متعــال	تحلیــل	و	تفســیر	مــی	
شــوند،	طبیعتــاً	زمانــی	کــه	موجــودات	و	مخلوقــات،	فعــل	خداونــد	
در	نظــر	گرفتــه	شــوند،	آن	وقــت	ســؤاالتی	بــه	وجــود	خواهــد	آمــد	
کــه،	دلیــل	و	علـّـت	ايــن	خلقــت	و	آفرينــش	چــه	بــوده	اســت	و	اين	
خالقــی	کــه	ايــن	جهــان	هســتی	را	بــه	وجــود	آورده،	چــه	مختصات	
ــا	 ــت:	ب ــوان	گف ــی	ت ــه	م ــت	ک ــا	اس ــی	دارد؟	در	اينج و	خصوصیات
تحــول	و	پويــش	علمــی	و	دينــی،	مــی	تــوان	بــه	خیــل	کثیــری	از	

ــود. ايــن	ســؤاالت	پاســخگو	ب
از	امــام	کاظــم)ع(	مــروی	اســت	کــه	ايشــان	فرمودند:»َوَجــْدُت	ِعلَْم	
ــا	 ــِرَف	َم ــُۀ	أَْن	تَْع ــَک	َو	الثَّانَِی ــِرَف	َربَّ ــا	أَْن	تَْع لَُه ــٍع	أَوَّ ــی	أَْربَ ــاِس	ِف النَّ
ابَِعــُۀ	أَْن	تَْعــِرَف	 َصَنــَع	بـِـَک	َو	الثَّالَِثــُۀ	أَْن	تَْعــِرَف	َمــا	أََراَد	ِمْنــَک	َو	الرَّ
َمــا	ُيْخِرُجــَک	ِمــْن	ِدينِــَک«،	ايشــان	در	ايــن	حديــث	شــريف	مــی	
فرمايند:»علــم	مــردم	را	در	چهــار	نشــانه	جســتجو	کــردم	و	يافتــم،	
ــت،	 ــت	خلق ــی	و	کیفی ــق،	دوم	در	چگونگ ــناخت	خال ــدا	در	ش ابت
ســوم،	علــت	وســبب	خلقــت	و	آخــر،	دلیــل	و	علــت	خــروج	از	ديــن	
ــن	نشــانه	هــا	 ــن	انســان	هــا؛	اي ــودی	دي ــت	ناب ــری	عل ــه	تعبی و	ب
ــم	 ــاب	تعقــل	و	تفکــر	وعل ــات	فــراوان	قــرآن	کريــم	کــه	در	ب و	آي
ورزی	وارد	شــده	انــد،	همگــی	در	تبییــن	و	دســت	يابــی	بــه	علــوم	
کارآمــد	و	متعــارف	و	پیــش	رونــده،	سرمشــق	محققیــن	و	متفکرين	
دينــی	و	اســالمی	هســتند	و	ايــن	شــاخصه	هــا	هســتند	کــه	معنــا	و	
مفهــوم	علــم	دينــی	را	تشــکیل	مــی	دهنــد؛	بايد	گفــت	تنهــا	از	اين	
ــه	اصــل	و	بطــن	نظــام	هســتی	 ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــق	اســت	ک طري
پــی	بــرد؛	بايــد	توجــه	داشــت	پايبنــدی	بــه	ايــن	اصــول،	شــرايط	
ــد	داد؛	 ــرار	خواهن ــان	ق ــراروی	انس ــری	را	ف ــای	ديگ ــت	ه و	موقعی
اگــر	ايــن	شــاخصه	هــا	مــورد	توجــه	قــرار	گیرنــد،	آن	وقــت	اســت	
ــه	قوانیــن	و	مقــررات	در	 کــه	اخــالق،	نظــم	اجتماعــی	و	احتــرام	ب
ــا	و	مفهــوم	حقیقــی	 چگونگــی	ســامان	دادن	امــور	اجتماعــی،	معن

ــه	دســت	خواهنــد	آورد. خــود	را	ب
در	بــاب	رويکــرد	هــای	اينچنینــی	کــه	ديــن	را	در	تضاد	با	پیشــرفت	
و	کشــف	گســتره	هــای	نويــن	علمــی	برمــی	شــمارند،	مهمتريــن	
ــات	 ــن	و	منوي ــح	و	نادرســت،	از	دي ــی	ناصحی مســئله،	داشــتن	تلق
آن	اســت؛	ديــن	نــه	تنهــا	هیــچ	منافاتــی	بــا	تحصیــل	و	پیشــرفت	و	
ترقــی	علمــی	و	اجتماعــی	نــدارد،	بلکــه	در	ايــن	مســئله	نیــز	بســیار	
ــم	 ــاب	مســئله	عل ــدری	در	ب ــه	ق ــن،	ب پافشــاری	و	اصــرار	دارد.	دي
ــش	 ــم	و	دان ــل	عل ــش	پژوهــی	اصــرار	دارد	کــه	تحصی ورزی	و	دان
ــم	کــه	باشــد	توصیــه	مــی	نمايــد؛	در	حديــث	 را	در	هــر	جــای	عال
شــريف	و	معروفــی	از	نبــی	مکــرم	اســالم)ص(	مــروی	اســت	کــه	
ــد	 ــِن«،	ديــن	مــی	گوي ی ــو	بِالِصّ ــَم	ولَ ــوا	الِعل ايشــان	فرمودند:»اُطُلب
بــرای	توســعه	اجتماعــی	و	فرهنگــی	و	بــرای	اعتــالی	جامعــه،	علم	
و	دانــش	را	هــر	چنــد	از	کافــر	و	مشــرک	و	القیــد	نیــز	فــرا	بگیريــد	
و	در	جهــت	توســعه	علمــی	کوشــا	باشــید؛	بنابرايــن	شــناخت	دقیق	
و	صحیــح	ديــن،	مــا	را	ازکــج	روی	و	انحــراف	نســبت	بــه	مفاهیــم	
ــوب	 ــان	را	در	چارچ ــن	انس ــی	دارد؛	دي ــذر	م ــی	برح ــی	و	دين اله
حقیقــی	پیشــرفت	و	توســعه	مــی	خواهــد	نــه	در	خــالف	جهــت	آن،	
ديــن	نمــی	خواهد	مســیر	پیشــرفت	و	ترقــی	علمــی	را	وارونــه	کند؛	
ــح	 ــوب	صحی ــالش	در	چارچ ــا	ت ــت	ب ــاوی	اس ــن	مس ــرش	دي نگ
ــا	توجــه	بــه	شــاخصه	هــای	توحیــدی	و	الهــی،	کــه	 علــم	ورزی	ب
ــه	روی	انســان	 ايــن	مختصــات	قطعــاً	زوايــای	حقیقــی	علــوم	را	ب

خواهنــد	گشــود.

|| بــه نظــر شــما راه حــل هــای تولیــد و تهیــه علــوم 
ــای  ــاخصه ه ــا و ش ــان ه ــر اِلم ــی ب ــانی، مبتن انس
ــوالً  ــد و اص ــی دارن ــه مختصات ــالمی چ ــی و اس دین

راهکارهــای پیــاده ســازی و هماهنــگ ســازی بســتر 
ــه  ــرش، چگون ــرح و نگ ــن ط ــا ای ــه، ب ــی جامع علم

ــود؟ ــد ب ــترس خواهن ــل دس قاب
ــوم	انســانی	موجــود،	دو	 ــاب	اشــاعه	فرهنــگ	تحــول	در	عل در	ب
ــن	شــاخصه	 ــه	مهــم	و	اساســی	وجــود	دارد	کــه	يکــی	از	اي نکت
ــه	ديگــر؛	 ــه	مقؤل ــری	اســت	نســبت	ب ــر	و	اساســی	ت هــا،	مهمت
ــد	 ــه،	يکــی	کّمیــت	اســت	و	ديگــری	کیفیــت؛	باي ــن	دو	مقول اي
ــر	 ــت	ب ــه	کیفی ــوم	انســانی،	مقؤل گفــت:	در	طــرح	تحــول	در	عل
ــه	کّمیــت	چربــش	و	برتــری	دارد؛	اولیــن	مســئله	در	طــرح	 مقؤل
ــه	معنــای	علــوم	انســانی	 تحــول	در	علــوم	انســانی	و	رســیدن	ب
ــويم	 ــاد	آور	ش ــد	ي ــت؛	باي ــی	اس ــث	روش	شناس ــالمی،	بح اس
کــه	در	طــرح	تحــول	در	علــوم	انســانی،	مــی	بايســت	بــه	طــور	
ــاره	ای	از	 ــرد؛	پ ــاء	ک ــز	و	اب ــی	پرهی ــک	روش ــیر،	ت ــم	از	مس حت
افــراد	تنهــا	راه	رســیدن	بــه	علــم	را	تجربــه	مــی	داننــد،	افــرادی	
ــط	 ــوارد	را،	فق ــه	م ــد،	هم ــی	کنن ــر	م ــه	تفک ــه	گرايان ــه	تجرب ک
ــد؛	 ــی	کنن ــداد	م ــه	قلم ــه	و	تجرب ــت	نتیج ــه	درياف ــر	ب منحص
ــره	روش	شناســی	و	معرفــت	 ــد	داي مــا	معتقــد	هســتیم	کــه	نباي
ــن	 ــی	بايســت	اي ــرد	و	م ــه	ک ــه	تجرب ــوط	ب ــط	من ــی	را	فق افزاي
ــه	 ــم	درآي ــر	کــرد؛	قــرآن	کري ــاور	ت ــر	و	پهن ــره	را	گســترده	ت داي
هاتُِکــْم	 	أَْخَرَجُکــْم	ِمــْن	بُُطــوِن	ُأَمّ شــريفه	ای	مــی	فرمايــد:»َو	اهلَلّ
ــَدَۀ	 ْفئِ ــاَر	َو	اْلَ بْص ــْمَع	َو	اْلَ ــُم	الَسّ ــَل	لَُک ــْیئًا	َو	َجَع ــوَن	َش ال	تَْعلَُم
ــْم	تَْشــُکُروَن«؛	مــا	طبــق	ايــن	آيــه	شــريفه	معتقديــم	کــه	 لََعلَُّک
حــس	و	شــهود	و	عقــل	و	تجربــه،	همگــی	روش	هــای	معرفــت	
افزايــی	و	دانــش	پژوهــی	هســتند؛	نقطــه	تمايز	انديشــه	اســالمی	
بــا	ســاير	مکاتــب	ايــن	اســت	کــه	انديشــه	اســالمی،	عــالوه	بــر	
ــه	 ــه	هــای	اشــاره	شــده	در	جهــت	معرفــت	شناســی،	مقؤل مؤلف
و	معنــای	»وحــی	و	فرامیــن	الهــی«	را	نیــز،	در	کســب	دانــش	و	

ــد. ــی	دان ــذار	م ــت،	مهــم	و	اثرگ معرف
ــم،	 ــرآن	کري ــه	ق ــه	ب ــه،	مراجع ــت	ک ــوان	گف ــی	ت ــاب	م ــن	ب در	اي
خــود،	گشــاينده	بســیاری	از	درهــای	معرفــت	و	دانــش	به	روی	بشــر	
خواهــد	بــود،	اصــول	و	مبانــی	ديــن،	انســان	را	بــه	ســؤال	و	پرســش	
وا	مــی	دارد	و	الجــرم	مــی	بايســت	بــرای	يافتــن	پاســخ،	مکاشــفه	و	
تحقیــق	و	پژوهــش	کــرد.	اگــر	انســان	پرسشــگر	و	محقــق	باشــد،	
ــخ	 ــع،	پاس ــور	قط ــه	ط ــم،	ب ــرآن	کري ــی	و	ق ــه	وح ــه	ب ــا	مراجع ب
ــت	 ــه	داش ــد	توج ــت؛	باي ــد	ياف ــود	را	خواه ــائل	خ ــیاری	از	مس بس
گام	بســیار	مؤثــر	در	مســیر	تحــول	درعلــوم	انســانی،	شــناخت	خــود	
انســان	اســت	و	ايــن	همــان	مقؤلــه	ای	اســت	کــه	مبانــی	و	فرامین	
دينــی،	آدمــی	را	بــه	آن	فــرا	مــی	خوانــد؛	بايــد	توجــه	داشــت	ايــن	
شــناخت،	مــی	بايســت	هــم	در	بُعــد	مــادی	صــورت	بگیــرد	و	هــم	
در	بُعــد	معنــوی،	مجمــوع	شــناخت	ايــن	ســاحات	اســت	که	مســیر	
تحــول	و	دســت	يابــی	بــه	علــوم	مناســب	انســانی	را	بــه	روی	مــا	

بــاز	خواهــد	کــرد.
ــناس	 ــت ش ــراح و زيس ــیس کارل )Alexis Carrel ( ، ج آلکس
فرانســوی،	کتابــی	دارد	بــه	نــام	»راه	و	رســم	زندگــی«	او	در	بخشــی	
از	ايــن	کتــاب	بــه	مســئله	فقــدان	تمــدن	اشــاره	دارد؛	کارل،	
ــران	و	 ــار	بح ــدرن،	دچ ــانی	در	دوران	م ــدن	انس ــت	تم ــد	اس معتق
ــائل	 ــوع	را،	مس ــن	موض ــت	اي ــت؛	وی	عل ــده	اس ــردرگمی	ش س
مربــوط	بــه	اخــالق،	اعتقــاد	و	فرهنــگ	مــی	دانــد	و	معتقــد	اســت	
عــدم	توجــه	مناســب	بــه	ايــن	شــاخصه	هــا،	تمــدن	انســانی	را	بــا	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــت،	ب ــد	اس ــت؛	کارل	معتق ــرده	اس ــرو	ک ــش	روب چال
فراخــوری	و	دگرگونــی	و	تحــول	علــم	و	دانــش	درعصــر	معاصــر،	
جامعــه	انســانی،	از	شــناخت	خــود	آدمــی	غفلــت	کــرده	اســت	و	اين	
عدم	شــناخت	انســان،	مســیر	ترقــی	و	توســعه	تمــدن	و	فرهنــگ	را	
مســدود	کــرده	اســت.	بايــد	گفــت:	سرمنشــأ	اين	عــدم	شــناخت،	در	
تجربــه	گرايــی	و	تمرکز	محــض،	بــر	تجربیات	و	آزمايشــات	اســت؛	
وقتــی	تمــام	مســائل	معطــوف	بــه	تجربــه	و	آزمايــش	شــوند،	نمــی	
ــدم	 ــن	ع ــت	و	اي ــه	داش ــی	توج ــی	و	روان ــائل	روح ــه	مس ــوان	ب ت
توجــه	بــه	مســائل	روحــی،	شــناخت	کامــل	نســبت	بــه	انســان	را	

مختــل	خواهــد	کــرد.
اگــر	انســان	در	مبانــی	علــوم	انســانی،	تــک	بُعــدی	و	تــک	وجهــی	
ــر	 ــار	يکديگ ــی	او	در	کن ــادی	و	روح ــاحات	م ــود	و	س ــته	نش انگاش

ــم	 ــه	علومــی	دســت	خواهی لحــاظ	شــوند،	آن	زمــان	اســت	کــه	ب
ــز	 ــتری	نی ــزاری	بیش ــدی،	تأثیرگ ــر	کارآم ــالوه	ب ــه	ع ــت	ک ياف

ــت. ــد	داش خواهن

||بــه نظرشــما؛ تبییــن و ارائه علوم انســانی اســالمی 
و پیگیــری ایــن طــرح، بیشــتر بــر عهــده چــه نهادها 
و مراکــزی قــرار دارد؟ تکلیــف نهادهای اجرایــی را در 
ایــن مســیر مؤثرتــر مــی دانیــد یــا نهادهــای فکــری 

و آموزشــی و علمــی را؟
ــن	و	 ــه	محققی ــه	مجموع ــی	ک ــت:	زمان ــد	گف ــه	باي ــن	مقؤل در	اي
انديشــمندان،	در	زمینــه	ای	بــه	نتايــج	و	دســت	آوردهايــی	رســیدند	
و	ايــن	نتايــج	را	بــه	جامعــه	عرضــه	کردنــد،	اينجــا	اســت	کــه	بايــد	
مجريــان	و	متولیــان	امــور	و	دســتگاه	هــای	اجرايــی،	در	جهت	نشــر	
ــرای	اجراســازی	آن	دســت	آوردهــا،	 و	گســترش	و	بســتر	ســازی	ب
گام	بردارنــد	و	هــر	چــه	بیشــتر	در	جهــت	تحقــق	دســت	آوردهــای	

علمــی	و	پژوهشــی،	تــالش	و	کوشــش	کننــد.
اگــر	مجموعــه	انديشــمندان	يــک	کشــور	و	بنــا	بــه	شــرايط	بومــی	
ــه	دســت	 آن	جامعــه،	تحقیــق	و	دســت	آورد	علمــی	و	پژوهشــی	ب
ــوند	و	 ــد	وارد	ش ــی	باي ــای	اجراي ــه	نهاده ــت	ک ــا	اس ــد،	آنج آوردن
اجــرا	کننــد؛	تفکــر	و	بینــش	دينــی	بــا	پیشــرفت	و	توســعه،	مخالــف	
نبــوده	و	نیســت،	نکتــه	قابــل	توجــه	در	ايــن	مقؤلــه	ايــن	اســت	که،	
تکنولــوژی	و	پیشــرفتی	کــه	انســان	را	از	آدمیــت	و	روح	متعالــی	آن	
خــارج	مــی	کنــد،	آيــا	مــی	توانــد	بــرای	انســان	و	جامعــه	بشــری	
مفیــد	باشــد	يــا	خیــر؟	تکنولــوژی	بايــد	در	خدمت	انســان	باشــد،	نه	
اينکــه	انســان	را	اســیر	خــود	کنــد!؛	نــگاه	دينــی	در	تمامــی	مــوارد	
ــا	ديــدگاه	هــای	ديگــر	متفــاوت	اســت؛	نــوع	ديــدگاه	دينــی	بــه	 ب
طبیعــت	و	انســان	و	جهــان	پیرامــون	شــاخصه	هايــی	را	در	بــر	مــی	
گیــرد	کــه	ديگــر	انديشــه	هــا،	آن	چنــان	بــه	ايــن	مســائل	توجــه	
نمــی	کننــد؛	بــه	طــور	مثــال	در	مواجهــه	بــا	طبیعــت،	تفکــر	دينــی،	
ــد	در	جهــت	تکامــل	انســان	 ــب	خداون طبیعــت	را	مخلوقــی	از	جان
ــل	 ــت	تکام ــرداری	از	آن	را	در	جه ــره	ب ــد	و	به ــی	کن ــداد	م قلم
َر	 انســانی	بالمانــع	مــی	دانــد،	قــرآن	کريــم	مــی	فرمايــد:»َو	َســَخّ
ــی	 	ِف ــُه	اَِنّ ــا	ِمْن ــی	ااْلَْرِض	َجمیًع ــا	ِف ــمَواِت	َو	َم ــی	الَسّ ــا	ِف ــْم	َم لَُک
ــُروَن«،	يعنــی	هــر	آنچــه	در	آســمانها	و	 ــْوٍم	َيَتَفَکّ ــاٍت	لَِق ِــَک	اَلَي ذل

زمیــن	اســت	بــرای	شــما	و	تکامــل	انســان	خلــق	شــده	اســت.
ــت	 ــه	عل ــروزی،	ب ــای	ام ــه	دنی ــد	ک ــی	بینی ــما	م ــروزه	ش ام
شــرايط	محیــط	زيســتی،	دچــار	بحــران	و	خســران	شــده	اســت	
و	حیــات	انســانی	در	معــرض	خطــر	اســت؛	ايــن	مــوارد	همگــی	
بــه	ايــن	علــت	اســت	کــه	رابطــه	انســان	بــا	محیــط	پیرامونــش	
ــت	 ــد:	طبیع ــی	گوي ــان	م ــت،	انس ــلطه	ای	اس ــه	س ــک	رابط ي
کــه	جــان	و	روح	نــدارد،	بنابرايــن	مــن	مــی	توانــم	هــر	طــوری	
ــدگاه	 ــدگاه،	دي ــن	دي ــم؛	اي ــرداری	کن کــه	بخواهــم	از	او	بهــره	ب
ــول	نمــی	 ــل	قب ــن	رابطــه	را	قاب ــی	اي غلطــی	اســت؛	تفکــر	دين
ــش	را	 ــت	پیرامون ــان	و	طبیع ــن	انس ــح	بی ــه	صحی ــد	و	رابط دان

ــد. ــی	طلب م
بنابرايــن	راه	تحــول	در	علــوم	انســانی،	شــناخت	تمــام	ســاحات	
انســانی	اســت	و	يکــی	از	ايــن	ســاحات،	ابديــت	و	جاويــد	بــودن	
آدمــی	اســت؛	وقتــی	انســان	ابــدی	انگاشــته	شــود،	مــی	بايســت	
ــه	 ــدی	پذيرفت ــز	اب ــای	او	نی ــرش	ه ــا	و	نگ ــزی	ه ــه	ري برنام
ــان	 ــوی	انس ــادی	و	معن ــعادت	م ــرای	س ــن	راه	را	ب ــود	و	اي ش
ــه	 ــای	غــرب،	ب ــدگاه	لیبرالیســمی	دنی ــرد.	دي ــد	ک فراهــم	خواه
ــی	 ــگاری	م ــود	ان ــی	و	س ــت	طلب ــد	منفع ــا	دي ــاد،	ب ــم	اقتص عل
ــدگاه	دينــی	و	اســالمی	منفعــت	طلبــی	و	ســود	 ــی	دي نگــرد،	ول
انــگاری	ای	را	کــه	دراســتثمار	و	چپــاول	ثــروت	ملــت	هــا	باشــد،	
ــد،	ايــن	تفــاوت	ديــدگاه	دينــی	و	ديــدگاه	غیــر	 مــردود	مــی	دان
ــه	در	 ــويم	ک ــاد	آور	ش ــز	ي ــه	را	نی ــن	نکت ــد	اي ــت.	باي ــی	اس دين
مســیر	شــناخت	انســان،	بهتريــن	راه	و	مســیر	بــرای	درک	
ــده	 ــان	را	آفري ــه،	انس ــت	ک ــی	اس ــناخت	و	درک	کس ــر،	ش بهت
اســت،	اگرانســان	را	بــا	توجــه	بــه	خالقــش	شــناختیم،	آن	زمــان	
اســت	کــه	مناســبات	و	رويکردهــای	علمــی	و	پژوهشــی	مــا	در	

ــت. ــد	گرف ــرار	خواهن ــود	ق ــح	خ ــیرحقیقی	و	صحی مس

ـــو گـفتــگـ
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ـــو گـفتــگـ

پیشرفت اسالم با عمیق شدن و تثبیت دین و ایمان در دل 
مردم میسر می شود. جنگ یا صلح وقتی اهمیت دارند که 
در جهت تثبیت و گسترش دین، ایمان و اعتقادات دینی 
مردم تأثیر داشته باشند. پس از رحلت رسول گرامی 
اسالم)ص( با اینکه امام علی)ع( می توانست از قدرت 
شمشیر برای تصدی حکومت استفاده کند، اما تشخیص 
داد که این کار به سستی ایمان مردم منجر می  شود. 
برعکس سکوت ایشان باعث شد که نهال نورس ایمان 
به خداوند، نبوت پیامبر اسالم)ص( و لزوم حکومت احکام 
اگر در گذشته شمشیر  یابد.  استحکام  دلها  دینی در 
حضرت این مهم را تأمین می کرد، در آن مقطع زمانی 
سکوت ایشان بود که دین اسالم را نجات داد. در گفتگو 
با محمدعلی فتح اللهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به بررسی سیاسی و حقوقی به 
عهدنامه صلح امام حسن)ع( پرداختیم که اکنون متن آن 

پیش روی شماست.

|| آقــای دکتــر! پــس از رحلــت رســول گرامــی 
اســالم)ص( بــا اینکــه امــام علــی)ع( مــی توانســت 
از قــدرت شمشــیر بــرای تصــدی حکومــت اســتفاده 
ــم  ــن)ع( ه ــام حس ــرد. ام ــن کار را نک ــا ای ــد، ام کن
مجبــور بــه صلــح شــد. آیــا مــی تــوان گفــت کــه در 

ــت دارد؟ ــح ارجحی ــت)ع( صل ــل بی ــق اه منط
ــا	 ــه	ب ــت	ن ــت)ع(	اصال ــل	بی ــق	اه ــد	در	منط ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
جنــگ	و	نــه	بــا	صلــح	اســت،	بلکــه	بــا	تربیــت	و	زندگــی	ايمانــی	
ــح	هــر	دو	جــزء	زندگــی	هســتند	 مــردم	مــی	باشــد.	جنــگ	و	صل
ــر	 ــش	ديگ ــت	داد	و	بخ ــی	اصال ــی	از	زندگ ــه	بخش ــوان	ب و	نمی	ت
ــا	رشــد	و	پیشــرفت	همــه	 ــوأم	ب را	ناديــده	گرفــت.	زندگــی	بايــد	ت
جانبــه	و	دينــی	باشــد	و	هــر	روزی	کــه	مــی	گــذرد	بــا	گذشــته	فرق	
ــی	 ــرای	زندگ ــود.	ب ــل	ش ــتری	حاص ــت	و	درک	بیش ــد	و	معرف کن
کــردن	گاهــی	جنــگ	و	گاهــی	صلــح	انتخــاب	مــی	شــود.	جنــگ،	
صلــح	را	بــا	خــود	دارد	و	صلــح	هــم	تــوأم	بــا	جنــگ	اســت	و	هــر	دو	
وســیله	ای	بــرای	پیشــرفت	و	تعالــی	زندگی	هســتند.	آنچــه	اهمیت	
دارد	پیشــرفت	زندگــی	اســت	و	ايــن	امــر	گاهــی	بــا	يــک	عهدنامــه		
ــح	و	 ــد.	صل ــی	آي ــت	م ــه	دس ــیر	زدن	ب ــا	شمش ــی	ب ــح	و	گاه صل
ــی	در	 ــت	زندگ ــه	حقیق ــد	ک ــا	نشــان	می	دهن ــه	م ــردو	ب ــگ	ه جن
دنیــای	ديگــری	اســت	و	ايــن	دنیــا	موقتــی	اســت.	اگــر	جنــگ	يــا	
ــات	را	در	 ــه	حی ــه	هم ــود	ک ــتتند،	نتیجــه	آن	ب ــت	داش ــح	اصال صل

ــم. ــه	می	کردي ــا	خالص ــن	دنی همی
ترديــدی	نیســت	کــه	هــدف	امامــان)ع(	هدايــت	انســان	هاســت	و	
ايــن	هدايــت	فکــری،	اعتقــادی	و	اخالقــی	و	ايمانــی	قاعدتــاً	بايــد	
ابــزار	متناســبش	را	داشــته	باشــد.	هــر	ابــزار	تربیتــی	هــم	بايــد	بــه	
ــه	خــود	اقنــاع	ايمانــی	را	موجــب	شــود.	جنگهــا	و	مصالحه	هــا	 نوب
در	رفتــار	هــای	سیاســی	اهــل	بیــت	در	ايــن	راســتا	معنــا	پیــدا	مــی	
کننــد.	بــه	همیــن	دلیــل	نرمش	هــای	ايشــان	در	برابــر	حــکام	را	بــه	
تعبیــری	نرمــش	قهرمانانــه		مــی	نامیــم.	نرمــش	و	يــا	ســختگیری	
ــزی	 ــد	و	نهايــت	تــالش	و	برنامــه	ري ــی	صــورت	بگیرن ــد	قانون باي
ــردد.	 ــه	گ ــری	متوجــه	جامع ــای	کمت ــه	ه ــه	هزين انجــام	شــود	ک
وقتــی	در	منطــق	امــام	مجتبــی)ع(	دقــت	می	کنیــم،	مشــاهده	مــی	
ــد	کــه	بیشــترين	 ــه	ای	مديريــت	کردن ــه	گون کنیــم	کــه	ايشــان	ب
ــه	تنهــا	قانونــی	 ــا	کمتريــن	هزينــه	حاصــل	شــود.	ن دســتاوردها	ب

عمــل	کردنــد،	بلکــه	يــک	قانــون	اساســی	بــه	وجــود	آوردنــد.

|| بیشــتر توضیــح مــی دهیــد، یعنــی امام حســن)ع( 

ــا  ــر پیامبــر)ص( و امــام علــی)ع( بن ســنتی عــالوه ب
نهادنــد؟!

پیامبــر	اســالم)ص(	حکومــت	خــود	را	بــر	اســاس	منشــور	مدينــه	
ــا	بعــد	از	 ــد.	ام ــا	نهادن ــون	اساســی	بن ــر	ديگــر	يــک	قان ــه	تعبی و	ب
ارتحــال	پیامبــر	اســالم)ص(	ديگــر	ايــن	توافــق	قانونــی	و	جامعیت	
ــن	اختــالف	و	 ــژه	پــس	از	قتــل	عثمــان،	اي ــه	وي ــم.	ب را	نمــی	بینی
ــی)ع(	 ــام	عل ــه	ام ــی	ک ــی	از	داليل ــد.	يک ــديد	ش ــتگی	تش دو	دس
هــم	علیرغــم	اصــرار	مــردم،	حکومــت	را	نمــی	پذيرفتنــد	همیــن	
ــان	از	 ــه	حکومتش ــا	اينک ــرت	ب ــود.	حض ــی	ب ــیختگی	اجتماع گس
جنــس	حکومــت	پیامبــر)ص(	بــود	ولــی	فرصــت	نکردنــد	کــه	يک	

منشــور	مــورد	اتفــاق	همــه	را	تثبیــت	حکومتــی	کنــد.
امــام	حســن)ع(	بودنــد	کــه	موفــق	شــدند	بــا	عهدنامــه	صلــح	خــود	
در	واقــع	مجــدداً	جامعــه	اســالمی	را	بــر	محور	يــک	قانون	اساســی،	
متحــد	و	منســجم	نماينــد.	بــه	تعبیــر	ديگــر	عهدنامــه	صلــح	امــام	
ــون	اساســی	اســت	کــه	همــه	در	 حســن)ع(،	عهــد	و	پیمــان	و	قان
ــام	 ــه	نظ ــد	ک ــرر	ش ــد	و	مق ــا	کردن ــق	و	آن	را	امض ــورد	آن	تواف م
چرخــش	قــدرت	در	چارچــوب	قانــون	اساســی	مــورد	اتفــاق	همــه	
انجــام	پذيــرد،	لــذا	مــی	تــوان	گفــت	کــه	امــام	حســن)ع(	در	واقــع	

کار	نیمــه	تمــام	پدرشــان	را	تمــام	کردنــد.
شــهادت	حضــرت	علــی)ع(	و	روی	کار	آمــدن	امام	حســن	)ع(	باعث	
شــد	کــه	جوهــر	حکومــت	امــام	علــی)ع(	نمايــان	شــود.	چــرا	کــه	
ــا	 ــد	حضــرت	ب ــده	ای	می	گفتن ــی)ع(	ع ــام	عل ــات	ام ــان	حی در	زم
ــن)ع(	 ــام	حس ــی	ام ــا	وقت ــد،	ام ــدرت	می	جنگ ــر	ق ــر	س ــه	ب معاوي
روی	کار	آمــد	و	بــه	حکومــت	رســید،	معلــوم	شــد	کــه	خــود	ايشــان	
ــد	و	بلکــه	امــر	 ــال	جنــگ	قــدرت	نبودن ــه	دنب ــی)ع(	هرگــز	ب و	عل
امامــت	الهــی،	حقیقتــی	ورای	قــدرت	طلبــی	هــای	مرســوم	حــکام	
ــه	حکومــت	رســید	مســئله	 ــام	حســن	)ع(	ب ــی	کــه	ام اســت.	وقت
خون	خواهــی	عثمــان،	موضوعیــت	خــود	را	از	دســت	داد.	در	زمــان	
ــس	 ــه	جن ــد	ک ــخص	ش ــن)ع(	مش ــام	حس ــاه	ام ــت	کوت حکوم
حکومــت	علــی)ع(،	جنــس	حکومــت	پیامبــر)ص(	اســت	و	جنــس	

ــه	از	جنــس	ديگريســت. حکومــت	معاوي

ــه  ــرات عهدنام ــد اث ــود معتقدی ــن وج ــا ای ــس ب || پ
صلــح امــام حســن)ع( بســیار فــراوان اســت؟ 
ــه  ــه چ ــا معاوی ــن)ع( ب ــام حس ــح ام ــه صل عهدنام

ــت؟ ــی داش ــری و باطن ــرات ظاه تأثی
همــان	طــور	کــه	گفتــم	نــه	جنــگ	اصالــت	دارد	و	نــه	صلــح،	بلکــه	
ــی	 ــدام	قانون ــت	دارد.	اق ــی	اصال ــون	اساس ــوب	قان ــدام	در	چارچ اق
ــر	 ــح	منج ــه	صل ــر	ب ــگ	و	روز	ديگ ــه	جن ــت	روزی	ب ــن	اس ممک
شــود،	امــا	هــر	کــدام	از	اينهــا	خــارج	از	چارچــوب	قانونــی،	خــالف	
ــون	اساســی	 ــه	قان ــه	مثاب ــود.	ايــن	عهدنامــه	ب و	مذمــوم	خواهــد	ب
کــه	امــام	حســن)ع(	بــا	سیاســت	و	هوشــمندی	موجــب	تحقــق	آن	
شــدند	باعــث	شــد	کــه	مــردم	بتواننــد	بــر	اســاس	آن	قضــاوت	کنند	
و	مســلمانان	قــدرت	قضــاوت	پیــدا	کردنــد.	بــا	عهدنامه	صلح	اســت	
ــون	عمــل	 ــی	براســاس	قان ــد	فالن ــد	بگوين ــی	توانن ــردم	م ــه	م ک
کــرد	و	عمــل	فالنــی	خــالف	قانــون	اســت،	حتــی	اهــل	ســنت	هم	
مــی	تواننــد	بــر	اســاس	آن	نســبت	بــه	حکومتهــا	قضــاوت	داشــته	

باشــند.
هرچنــد	کــه	اهمیــت	ايــن	مســئله	بیشــتر	از	مفــاد	عهدنامــه	بــود،	
امــا	آن	مفــاد	هــم	بــه	نوبــه	خــود	و	خصوصــاً	بــرای	آينــده	جهــان	
اســالم	بســیار	تعییــن	کننــده	بــوده	اســت.	همیــن	ســند	بــود	کــه	
ــند	 ــن	س ــرد.	در	اي ــوار	ک ــام	هم ــرای	قی ــین)ع(	را	ب ــام	حس راه	ام
قانونــی	يعنــی	عهدنامــه	صلــح	امــام	حســن)ع(	آمــده	اســت	کــه	
بعــد	از	معاويــه	حکومــت	بــه	امــام	حســن)ع(	منتقــل	خواهــد	شــد	و	
اگــر	بــرای	امــام	حســن)ع(	هــم	حادثــه	ای	بیفتــد	امــام	حســین)ع(	
ــی	 ــه	آن	روز	حت ــذا	جامع ــت،	ل ــد	داش ــده	خواه ــت	را	برعه حکوم
کســانی	کــه	مخالــف	بودنــد	برطبــق	عهدنامــه،	در	انتظــار	حکومت	
امــام	حســین)ع(	بودنــد	کــه	آن	نامه	هــای	فــراوان	دعــوت	از	
ايشــان	را	ارســال	کردنــد.	امــام	حســین)ع(	از	لحــاظ	حقوق	اساســی	
بايــد	قیــام	مــی	کردنــد	و	اگــر	ايــن	قیــام	اتفــاق	نمــی	افتــاد،	يزيــد	
ــه	 ــرای	همیش ــالم	ب ــت	و	اس ــی	نمی	گذاش ــالم	باق ــزی	از	اس چی
دفــن	شــده	بــود.	عاشــورا	اســت	کــه	باطــن	و	حقیقــت	پیــام	اســالم	
را	بــرای	همیشــه	آشــکار	نمــود	و	اگــر	صلــح	امــام	حســن)ع(	نبــود	
امــکان	ظهــور	ايــن	حقیقــت	میســر	نمــی	شــد	و	عمــق	راه	پیامبــر	
اســالم)ص(	در	عاشــورا	نمايــان	نمــی	گرديــد.	آنچــه	دايــره	صــدر	
اســالم	را	تکمیــل	کــرد	و	حلقــه	اتصــال	شــد،	عهدنامــه	صلــح	امام	

ــود. حســن)ع(	ب
ــک	دوره	 ــرای	ي ــت	را	ب ــح،	حکوم ــاد	صل ــه	مف ــت	ک ــت	اس 	درس
موقــت	از	جايــگاه	امامــت	خــارج	مــی	کنــد	امــا	مهــم	ايــن	اســت	
کــه	کارهــا	بــر	اســاس	میثــاق	و	عهدنامــه	انجــام	پذيــرد،	البتــه	در	

محمدعلی فتح اللهی در گفتگو با مهر:
در منطق اهل بیت)ع( اصالت نه با جنگ است نه با صلح/ تاثیرات صلح امام حسن)ع(
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ـــو گـفتــگـ

ــت	 ــام	حســن)ع(	دق ــم	ام ــه	ه ــاد	عهدنام ــه	مف زمین
ــه		ای	در	آن	 ــوارد	ظالمان ــه	م ــتند	ک ــای	الزم	را	داش ه
نگنجــد	و	جلــوی	جنــگ	و	خونريــزی	گرفتــه	شــود.	
ــه	باشــد	 ــه	عادالن ــاد	عهدنام ــد	کــه	مف ــالش	کردن ت
ــوی	 ــود	و	جل ــلمین	ش ــاء	مس ــظ		دم ــب	حف و	موج
ــاد	 ــن	مف ــد.	در	تدوي ــم	بگیرن ــدی	را	ه ــای	بع ظلم	ه
عهدنامــه	مشــارکت	عمومــی	وجــود	داشــت،	نظــرات	
همــه		سرشناســان	گرفتــه	مــی	شــود	و	ســپس	
حضــرت	نظــرات	همــه	را	مشــاهده	و	بــه	همــه	ريــزه	

ــرد. ــی	ک ــل	م ــا	توجــه	کام کاريه
عهدنامــه	امــام	حســن)ع(،	هــم	تاريــخ	گذشــته	اهــل	
ــای	 ــم	فعالیته ــاند	و	ه ــرانجام	رس ــه	س ــت)ع(	را	ب بی
ــان	 ــه	آنچن ــد.	معاوي ــازی	نمودن ــه	س ــده	را	زمین آين
ــه	 ــود	ک ــت	ب ــن	حکوم ــت	گرفت ــه	دس ــذوب	ب مج
ــرد	 ــر	می	ک ــد	و	فک ــه	نش ــه	را	متوج ــت	قطعنام اهمی
کــه	وقتــی	بــه	حکومــت	برســد	ايــن	عهدنامــه	بــی	
ارزش	خواهــد	بــود،	امــا	پــس	از	اينکــه	بــه	حکومــت	
ــن	 ــنگینی	اي ــی	گذشــت	س ــان	م ــه	زم ــید،	هرچ رس
عهدنامــه	را	بیشــتر	احســاس	مــی	کــرد.	همیــن	عامل	
بــود	کــه	اقــدام	بــه	شــهید	کــردن	امــام	مجتبــی)ع(	
نمــود.	عهدنامــه	صلــح	امــام	حســن)ع(	تأثیرگــذاری	
ــان	جامعــه	مســلمانان	داشــته	 ــاده	ای	در	می فــوق	الع
ــوق	 ــو	حق ــی	در	پرت ــا	زندگ ــلمانان	را	ب ــت	و	مس اس

ــود. ــنا	نم اساســی	آش

ــی از  ــون اساس ــی و قان ــوق اساس || حق
دســتاوردهای بشــر در دوره مــدرن اســت، 
ــه  ــه افتخــار اســت ک ــا مای ــرای م ــن ب ای
پیامبــر)ص( و امــام حســن)ع( در حکومت 

ــون اساســی داشــتند؟ قان
اينکـه	بايـد	قانون	اساسـی	يا	میثاقـی	در	جامعـه	وجود	
داشـته	باشـد	و	اقدامات	براسـاس	آن	انجام	شود،	سنت	
نبوی	اسـت	کـه	امـام	حسـن)ع(	آن	را	زنـده	کردند.	بر	
اين	اسـاس	اسـت	کـه	امروز	مـا	مـی	توانیم	بـا	مبنای	
دينـی	بگوئیـم	کـه	بـدون	قانـون	اساسـی	نمـی	توان	
کشـور	را	اداره	کـرد.	قانـون	اساسـی	بايد	وجود	داشـته	
باشـد	و	حدود	گردش	قدرت	را	سـازماندهی	کند.	وجود	
قانون	اساسـی	در	کشـور	چنـان	حائز	اهمیت	اسـت	که	
امـام	خمینـی)ره(	پـس	از	پیـروزی	انقـالب	اسـالمی،	
اولین	اقدامشـان	تدويـن	و	تصويب	قانون	اساسـی	بود.
	بعضی	هــا	نســبت	بــه	عهدنامــه	صلــح	امــام	
حســن)ع(	نــگاه	ســاده	ای	دارنــد	و	بــه	صورتــی	
ــه	 ــن)ع(	توج ــدام	حس ــن	اق ــل	اي ــه	دالي ــق	ب عمی
ــا	 ــدام	صرف ــن	اق ــد	اي ــی	کنن ــان	م ــد	و	گم نکــرده	ان
نشــانه	ای	از	صلح	طلبــی	اســت.	در	صورتــی	کــه	
قضیــه،	جنــگ	طلبــی	يــا	صلــح	طلبــی	نیســت،	بلکه	
ــود	کــه	اجــرای	قوانیــن	الهــی	 ــن	ب ــی	اي هــدف	اصل
بايــد	در	قالــب	يــک	بیعــت،	میثــاق	و	ســند	عمومــی	
تحقــق	يابــد.	ايــن	امــر	مهــم	در	زمــان	امام	حســن)ع(	
ــت.	 ــم	اس ــا	ه ــروز	م ــاز	ام ــه	نی ــاد	و	البت ــاق	افت اتف
جامعــه	امــروز	مــا	نســبت	بــه	قانــون	اساســی	اهمیت	
ــه	 ــق	ب ــت	را	متعل ــت	و	حکوم ــل	هس ــت	قائ و	اصال
قانــون	اساســی	مــی	دانــد	و	کشــورهای	فاقــد	قانــون	
ــم	 ــا	می	توانی ــم.	آي ــده	مــی	دانی اساســی	را	عقــب	مان
بــدون	قانــون	اساســی،	حکومت	دينی	داشــته	باشــیم؟	
بــه	طــور	مثــال	بگوئیــم	چــون	ولی	فقیــه	هســت	نیاز	
بــه	قانــون	اساســی	نداريم؟!	منشــور	مدينــه	و	عهدنامه	
صلــح	امــام	حســن	)ع(	نشــان	مــی	دهــد		کــه	حتــی	
ــوم)ع(	 ــام	معص ــالم)ص(	و	ام ــر	اس ــت	پیامب حکوم
ــون	 ــا	تدويــن	قان هــم	کــه	حجــت	الهــی	هســتند،	ب

ــت. و	منشــور	اساســی	شــکل	گرف

مرحوم دکتر علی شریعتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
روشنفکرانی است که در دوره معاصر رسالت روشنفکری 
را بر دوش کشیده است. اما اگرچه همچنان نشست ها و 
شود،  می  برگزار  شریعتی  درباره  پرشماری  میزگردهای 
اما به نظر می رسد میراث شریعتی امروز در محافل علمی 
و روشنفکری چندان که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد 
و در متن جامعه نیز تنها به ذکر گزین گویه ها و جمالت 

قصاری به نقل از این اندیشمند معاصر اکتفا می شود.
فرزند دکتر  و  تهران  دانشگاه  استاد  احسان شریعتی،  با 
شریعتی گفتگویی انجام داده ایم و پرسش هایی درباره 
نسبت شریعتی با فلسفه و ایدئولوژی و قدرت، شیوه تفکر 
او، نقش و جایگاه شریعتی در اندیشه معاصر و سنتی که 
شریعتی در ادامه آن قرار دارد و علت برخی هجمه هایی که 
علیه شریعتی صورت می گیرد، مطرح کرده ایم که در ادامه 

از نظرتان می گذرد؛ 

احســان	شــريعتی	فارغ	التحصیل	فلســفه	از	دانشــگاه	ســوربن	فرانســه	
اســت	و	از	وی	آثــاری	چــون	»فلســفه	هايدگــر	و	قرائــت	ايرانــی	آن«،	
ديــن	و	دولــت«	و	»فلســفه	خــودی	در	انديشــه	اقبــال	الهــوری«	بــه	

انتشــار	رســیده	اســت.

|| قبـل از اینکه وارد بحث درباره دکتر شـریعتی و نسـبت 
او بـا فلسـفه و ایدئولـوژی شـویم بهتر اسـت نظر شـما 
را دربـاره دوگانـه فلسـفه و ایدئولـوژی بپرسـیم و اینکه 

هرکـدام چـه وظیفـه ای را به عهـده دارند؟
ايدئولــوژی	ماننــد	ديــن	يــک	واژه	عــام،	مبهــم	و	چندمعنــا	و	چندپهلــو	
اســت.	خــود	واژه	»ايــده«	ســیری	دارد	در	تاريــخ	فلســفه.	ايده	از	ريشــه	
فعــل يونانــی eïdomaï، معنــای اولیــه اش، »جنبــه، ظاهــر، ديــده 
ــکل-جنبه، و  ــن species: ش ــادل التی ــت )مع ــوده اس ــدن« ب ش
صورت نوعی(، کــه بعدها، معنای فرعی متافیزيکی »ايــدوس« را	يافته	
اســت	)ذات	يــا	ماهیــت	موجــودات(.		افالطــون	بــا	ايــن	واژه	کاری	کرد	
کــه	تبديــل	بــه	مفهــوم	کلیــدی	و	نمادين	فلســفه	او	شــد؛	همــان	عالم	

مثــال	و	ُمثــل.	بنابرايــن	ماجــرای	ايــده	ســابقه	باســتانی	دارد	و	حتــی	
مــی	تــوان	گفــت	کــه	تاريــخ	فلســفه،	تاريــخ	»ايــده«	اســت.

فلســفه	بــه	معنــای	فنی-تکنیکــی	کلمــه،	بعــد	از	فیثاغورث	کــه	کلمه	
فیلوســوفیا	را	ســاخت،	افالطــون	بــه	آن	پرداخــت	و	رئیــس	فالســفه	و	
ــوژی	 ــت!	ايدئول ــم	اوس ــوم،	ه ــتی	مفه ــای	رئالیس ــم،	به	معن ايدئالیس
ــق	 ــت.	از	طري ــم	اس ــد	ايدئالیس ــس،	نق ــت	به	عک ــا،	درس ــدرن	ام م
ايــده	شناســی،	يــا	مطالعــه	و	شــناخت	منشــأ	حّســی	تکويــن	ايده	هــا	
)متأثــر	از	کنديــاک	و	الک(.	حــال	بمانــد	اين	کــه	مــا	همیــن	واژه	ايــده	
را	چگونــه	ترجمــه	کرديــم.	بــرای	نمونــه،	مرحــوم	احمــد	فرديــد	آن	را	

بــه	»ديدارشناســی«	ترجمــه	مــی	کــرد.
ــرال	 ــوزده	توســط	تئوريســین	های	لیب ــرن	ن ــاز	ق ــوژی«،	از	آغ »ايدئول
انقالبــی،	دســتوت	دوتراســی	و	همفکرانــش،	پــس	از	انقــالب	فرانســه	
ــی،	 ــم	در	معرفت	شناس ــی	بیآموزي ــدارس	علم ــه	در	م ــد	ک ــرح	ش مط
ــه	زاده	 ــت	چگون ــا	و	معرف ــده	ه ــه	اي ــا	و	اينک ــناخت	ايده	ه ــام	ش به	ن
ــوژی«	دســتوت،	 ــاب	»عناصــر	ايدئول ــوان	کت می	شــود	)اصــال	زيرعن
ــت(.	 ــه«	اس ــوری	فرانس ــزی	جمه ــدارس	مرک ــتفاده	م ــرای	اس »ب
بنابرايــن	در	اينجــا	ايدئولــوژی	يعنــی	علــم	تکويــن	يــا	زايــش	ايده	هــا	
ــه	 ــا	علی ــا	اتفاق ــد.	اين	ه ــواس	به	دســت	می	آي ــه	از	راه	ح ــت	ک و	معرف
ايدئالیســم	و	متافیزيــک	می	خواســتند	بگوينــد	کــه	نــه	ايده	هــا	بلکــه	

نحــوه	زايــش	يــا	تکويــن	آنهــا	مهــم	اســت.
ــوگ«،	 ــا	را	»ايدئول ــاد	و	آنه ــا	درافت ــا	آنه ــون	ب ــه	ناپلئ ــا	از	روزی	ک ام
ــار	تعبیــر	منفــی	 ــد،	نخســتین	ب يعنــی	اهــل	تئــوری	و	دکتريــن	خوان
ــا،	 ــه	ايدئولوگ	ه ــی	ک ــن	معن ــه	اي ــت.	ب ــه	کار	رف ــوژی	ب از	ايدئول
ــدام	اوضــاع	را	 تئوريســین	هايی	شــدند	کــه	در	گوشــه	ای	نشســته	و	م
ــدرت	توجــه	 ــت	سیاســت	و	ق ــه	واقعی ــه	عمــل	و	ب ــد	و	ب ــد	می	کنن نق
ــای	 ــن	معن ــوژی،	همی ــف	ايدئول ــیرتحول	تعاري ــا	در	س ــد.	بعده ندارن
ناپلئونــی	مســلط	شــد!	دلیلــش	هــم	ايــن	بــود	کــه	مارکــس	و	انگلــس	
ــه	در	آن	 ــی«	ک ــوژی	آلمان ــام	»ايدئول ــه	ن ــتند	ب ــی	نوش در	1845	کتاب
زمــان	چــاپ	هــم	نشــد	و	پیــش	از	جنــگ	جهانــی	دوم	يعنــی	در	ســال	

ــد. ــر	ش 1۹32	منتش
در	ايــن	کتــاب	ايدئولــوژی	و	ايدئالیســم	يکــی	گرفتــه	شــدند!	مارکــس	
ــون	 ــد	چ ــه	می	کن ــی«	حمل ــم	آلمان ــه	»ايده	آلیس ــاب	ب ــن	کت در	اي
ــخ	 ــه	تاري ــتند	ک ــا	هس ــد	ايده	ه ــر	می	کردن ــپ	فک ــای	چ هگلی	ه

گفتگو با احسان شریعتی؛

شریعتی اگر امروز بود چه می کرد؟/ 
انقالب واقعی از منظر شریعتی
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ـــو ـــوگـفتــگـ گـفتــگـ

ــی	 ــی	م ــد	دين ــا	و	عقاي ــد	ايده	ه ــا	نق ــا	ب ــد	و	تنه ــش	می	برن را	پی
شــود	اوضــاع	را	اصــالح	کــرد،	در	حالی	کــه	زندگــی	و	شیوه	زيســت	
اســت	کــه	ايده	هــا	را	تعیــن	می	بخشــد.	بنابرايــن	ايده	آلیســم	
نوعــی	»معکوس	انديشــی«،	ماننــد	اطــاق	تاريــک	عکاســی،	
اســت	کــه	واقعیت	هــا	را	معکــوس	نشــان	می	دهــد.	در	دوره	
پــس	از	مارکــس،	در	کتــاب	»ايدئولــوژی	و	اتوپیــا«،	کارل	مانهايــم	
ايدئولــوژی	را	به	مثابــه	»آگاهــی	کاذب«،	در	معنــای	مارکســی	

ــرار	داد. ــورد	بحــث	ق ــه،	م کلم
ــوژی	 بنابرايــن	اولیــن	کســی	کــه	تعريــف	علمــی	منفــی	از	ايدئول
ــه	 ــا	پارادوکســی	ک ــت.	ام ــس	اس ــود	مارک ــت،	خ ــرده	اس ــه	ک ارائ
ــن	 ــس	بزرگ	تري ــود	مارک ــام	خ ــه	به	ن ــود	ک ــن	ب ــد	اي ــود	آم به	وج
و	کامل	تريــن	ايدئولــوژی	در	تاريــخ	شــکل	گرفــت.	بنابرايــن	
ــه	 ــل	کلم ــای	کام ــه	معن ــوژی،	ب ــم	ايدئول ــی	میگويی ــروز	وقت ام
يعنــی	مارکسیســم.	در	دوره	پــس	از	جنــگ	جهانــی	دوم	کــه	
ايدئولوژی	هــای	فاشیســم	و	اقتدارگــرای	راســت	و	کمونیســم	چــپ،	
نظام	هــای	ايدئولوژيــک	را	ســاختند،	مفهــوم	ايدئولــوژی	به	معنــای	
ــرار	گرفــت.	خالصــه	کالم،	 ديگــری	تعريــف	شــد	و	مــورد	نقــد	ق
ــوژی	 ــی	از	ايدئول ــف	گوناگون ــف	تعاري ــای	مختل ــه	در	دوره	ه اين	ک

ــت. ــه	اس صــورت	گرفت
	

|| در ایران مفهوم ایدئولوژی چه روندی را طی کرد؟
ــازرگان	دو	 ــاد	مهنــدس	ب ــر	شــريعتی	زنده	ي ــران	پیــش	از	دکت در	اي
ــب	 ــالم،	مکت ــوژی«	و	»اس ــت	و	ايدئول ــام	»بعث ــه	ن ــاب	دارد،	ب کت
ــد«.	در	آن	زمــان	روشــنفکران	مســلمان	می	خواســتند	 مبــارز	و	مول
ســنت	دينــی	را	مــورد	نقــادی	ايدئولوژيــک	قــرار	دهنــد.	هدفشــان	
هــم	اين	بــود	کــه	ديــن	را	از	حالــت	خرافــی	و	موروثــی	و	ناخــودآگاه	
ــر،	 ــر،	آبادت ــای	بهت ــه	ســوی	دنی ــع	تحــوالت	اجتماعــی	ب ــه	مان ک
آزادتــرو	عادالنه	تــر	بــود،	بــه		پشــتوانه	اخالقــی	و	معنوی	پیشــرفت	
ــن	 ــد	بزرگ	تري ــريعتی	می	گوي ــی	ش ــن	وقت ــازند.	بنابراي ــدل	س ب
ــی	 ــی	و	خراف ــنت	موروث ــن	را	از	س ــه	دي ــود	ک ــن	ب ــم	اي موفقیت
ناخــودآگاه	تبديــل	بــه	ايدئولــوژی	کــردم	منظــورش	همیــن	کاربرد	
ــن	 ــم	دي ــت	می	کنی ــن	صحب ــی	از	دي ــروزه	وقت ــت.	ام ــه	اس نقادان
بــرای	مــا	جهــان	بینــی	توحیــد،	مکتــب	راهنمــای	عمــل	اجتماعی،	
در	همــه	معانــی	و	مبانــی	فلســفی	و	اخالقــی	و	معنــوی	و	عرفانــی	
اســت.	نکتــه	ای	کــه	وجــود	دارد	ايــن	اســت	کــه	ديديــم	مفهــوم	
ــن	 ــر	کــرده	اســت،	چنانکــه	خــود	واژه	دي ــب	تغیی ــوژی	مرت ايدئول

ــرده	اســت. ــر	می	ک ــب	تغیی ــم	مرت ه
ــت	اســت،	 ــک	واژه	مثب ــن	ي ــه	واژه	دي ــم	ک ــی	کنی ــب	فکــر	م اغل
ــم	 ــد:	»لک ــار	می	گوي ــه	کف ــاب	ب ــرآن	خط ــود	ق ــه	خ در	حالی	ک
ــن	 ــم	دي ــا	ه ــد	و	م ــان	را	داري ــن	خودت ــما	دي ــی	ش ــم«،	يعن دينک
ــا	 ــت.	ي ــن	اس ــک	دي ــودش	ي ــم	خ ــر	ه ــی	کف ــان	را.	يعن خودم
مثــال	دربــاره	واژه	امامــت	فکــر	مــی	کنیــم	الزامــا	يــک	واژه	مثبــت	
اســت،	در	حالی	کــه	اين	گونــه	نیســت	و	مــا	»ائمــه	الکفــر«	داريــم!	
ــت	 ــد	جه ــه	می	توان ــی	اســت	ک ــوم	کل ــک	مفه ــن	ي ــن	دي بنابراي
مثبــت	يــا	منفــی	داشــته	باشــد.	ايدئولــوژی	هــم	چنیــن	ســیری	در	
ــران	 ــه	اي ــخ	داشــته	اســت.	مــن	خــود	از	روز	اول	کــه	ب طــول	تاري
آمــدم	بحثــی	مطــرح	کردم	کــه	بايــد	نوعــی	»جنــگ	تعاريــف«	راه	
بیندازيــم،	يعنــی	تعريــف	رايــج	هیــچ	واژه	ای	را	پیشــاپیش	و	بــدون	
نقــد	نپذيريــم.	بســیاری	از	دوســتان	فکــر	می	کننــد	واژه	ايدئولــوژی	
تعريــف	ثابــت	و	قطعــی	دارد،	در	حالیکــه	به	هیچ	وجــه	اينطــور	

نیســت.

ــوژی  ــه فلســفه و ایدئول ــان دوگان || حــاال در ایــن می
ــان ایــن دو  ــاره نســبت می چــه می شــود؟ کمــی درب

توضیــح بدهیــد.
در	تاريــخ	فلســفه،	معــادل	نقــد	ايدئولــوژی،	نقــد	متافیزيــک	
ــو	اســت.	يعنــی	 اســت.	متافیزيــک	نیــز	خــود	مفهومــی	چنــد	پهل
تمــام	تاريــخ	فلســفه	معاصــر	از	کانــت	گرفتــه	تــا	کنــون،	در	تمــام	
ــرح	 ــک	مط ــد	متافیزي ــناختی،		نق ــی	و	پديدارش ــاخه	های	تحلیل ش
ــه	 ــه	و	سیاســت	ب ــم	جامع ــه	در	عال ــزی	ک ــن	آن	چی اســت.	بنابراي
آن	ايدئولــوژی	می	گويیــم،	درعالــم	فلســفه	آن	را	متافیزيــک	و	

می	خواننــد. ايده	آلیســم	

ــور  ــته لوگوس مح ــه دو دس ــفه ها را ب ــی فلس || برخ
و پادلوگوس محــور تقســیم بندی می کننــد. مثــاًل 
بــه عقیــده دکتــر محدثــی، اندیشــه شــریعتی نوعــی 
اندیشــه پادلوگوس محــور اســت و غیــر ایدئالیســتی 

ــت؟ ــاره چیس ــما دراین ب ــر ش ــت. نظ اس
اصــوال	انديشــه	غربــی	لوگوس	محــور	يــا	کالم	محــور		اســت.	بــه	
ــدم	دارد.	 ــتار	تق ــر	نوش ــی	ب ــاس،	کالم	منطق ــدا،	در	اس ــر	دري تعبی
ســقراط	اين	گونــه	می	انديشــید	کــه	فلســفه	را	بايــد	زيســت.	
بنابرايــن	بايــد	در	کالم	جــاری	باشــد.	در	ســنت	شــرقی	امــا	اهــل	
ــم	و	 ــت	و	تعلی ــم	و	کتاب ــدای	قل ــام	خ ــا		ن ــرآن	ب ــم	و	ق ــاب	داري کت

ــی	شــود. ــاز	م ــت	آغ تربی
ــت.	 ــه	ای	اس ــا	مقايس ــی	ي ــر	تطبیق ــک	تفک ــريعتی	ي ــر	ش تفک
ــه	 ــن	نیســت	ک ــوژی	منظــورش	اي ــد	ايدئول ــی	می	گوي ــی	وقت يعن
ــح	المســائل	 ــی	بســازيم	و	توضی ــک	سیســتم	جزم ــم	ي می	خواهی
بنويســیم	و	بــرای	همــه	چیــز	جــواب	داشــته	باشــیم،	بلکــه		جدولی	
ترســیم	می	کنــد	کــه	در	ايــن	جــدول	تمــام	مکاتــب	می	تواننــد	بــا	
هــم	مقايســه	شــوند.	درس	گفتارهــای	ايدئولــوژی	دکتــر	شــريعتی	
در	اســالم	شناســی	هندســی	حســینیه	ارشــاد	چنیــن	کاری	اســت،	
يعنــی	يــک	شــکل	هندســی،	بــا	الهــام	از	توصیــه	باشــالر	معرفــت	
ــتم	های	 ــام	سیس ــه	تم ــد	ک ــیم	می	کن ــوی،	ترس ــناس	فرانس ش
فکــری	و	دينــی	بــا	يکديگــر	مقايســه	می	شــوند	و	خــود	

ــود. ــن	می	ش ــم	در	آن	روش ــدام	ه ــر	ک ــای	ه ويژگی	ه
ــه	 ــد	ک ــوان	فهمی ــی	ت ــع	نم ــچ	موق ــم	هی ــل	ه ــن	دلی ــه	همی *ب
دکتــر	شــريعتی	ذيــل	چــه	ايســمی	قــرار	دارد.	البتــه	بــه	نظــر	برخی	
ــرار	 ــاط	ق ــن	رويکــرد،	شــريعتی	را	در	معــرض	خطــر	التق اتخــاذ	اي

مــی	دهــد.
بلــه،	يکــی	از	ويژگی	هــای	دکتــر	شــريعتی	گشــوده	بــودن	انديشــه	
وی	بــر	روی	همــه	افق	هــای	اديــان	و	ايدئولوژی	هاســت،	امــا	ايــن	
به	معنــای	التقــاط،	بــه	معنــای	اکلیکتیســم	مثبــت	يــا	سنکرتیســم	
ــا	 ــا	ترکیــب	منفــی	عناصــر	نامتجانــس	نیســت،	و	ايــن	دو	واژه	ب ي
ــه	 ــک	مجموع ــما	از	ي ــی	ش ــم	يعن ــد.	سنتکرتیس ــرق	دارن ــم	ف ه
ــی	ربــط	ترکیبــی	درســت	مــی	کنیــد	کــه	ايــن	همــان	 عناصــر	ب
التقــاط	بــه	معنــای	بــد	کلمــه	اســت،	امــا	التقــاط	بــه	معانــی	مثبــت	
اکلکتیــک،	اين	اســت	کــه	عناصــری	را	باهــم	جمــع	کنیــم	کــه	بــا	
ــن	 ــزرگ	اي ــان	ب ــا	و	ادي ــام	ايدئولوژی	ه ــد	و	تم ــوان	ان ــم	همخ ه

ــد. ــی	را	دارن ويژگ
بــه	عقیــده	شــريعتی	وقتــی	می	گويیــم	ديــن	منظورمــان	اشــکال	
مذهبــی	نیســت،	بلکــه	منظورمــان	از	انســان	دينــی،	انســان	
معنــوی،	عرفانــی،	اخالقــی	يا	انســانی	کــه		ســاحتی	متعالــی	و	واال	
ــد.	 ــی	می	ياب ــر	قدســی	در	او	تحل ــر	ام ــه	در	براب از	انســانیت	مواجه
ــی	 ــوده	و	گفتگوي ــکل	گش ــه	ش ــا	را	ب ــن	کاره ــه	اي ــريعتی	هم ش
ــه	 ــروع	ب ــان	ش ــی	ايش ــی	وقت ــد؛	يعن ــام	می	ده ــک(	انج )ديالوژي
ــی	 ــا	روش	تأويلی-هرمنوتیک ــد	ب ــی	کن ــان	م ــخ	ادي ــوزش	تاري آم
پیــش	مــی	رود.	می	گويــد	بــرای	اينکــه	بتوانیــم	بودائیســم	را	
ــه	 ــودا	چگون ــم	ب ــم	و	ببینی ــودا	بروي ــب	ب ــد	در	قال ــم	باي بفهمی
شــخصیتی	بــوده	اســت.	البتــه	ايــن	تنهــا	يــک	روش	و	متــد	اســت	
و	نــه	بــاز	اينکــه	واقعــا	شــريعتی	بخواهــد	کســی	را	بودايــی	کنــد!	
در	واقــع	ايــن	يــک	روش	هرمنوتیکــی	اســت،	بــه	ايــن	معنــا	کــه	

ــم. ــی	کنی ــر	و	معناياب ــه	تعبی همدالن
ــه	 ــی،	ن ــه	بوداي ــود،	ن ــه	مارکسیســت	ب ــا	ايشــان	ن ــا	همــه	اين	ه ب
اگزيستانسیالیســت،	نــه	مســیحی،	نــه	پروتســتان!	دکتــر	شــريعتی	
در	جايــی	چنــان	مارکسیســم	را	نقــد	می	کنــد	کــه	می	گويــد	
ــی	 ــر	اســت؛	يعن ــورژوازی	هــم	در	اخــالق	بورژوات مارکسیســم	از	ب
حمالتــی	بــه	مارکسیســم	می	کنــد	کــه	تــا	کنــون	از	نظــر	اخالقــی	
و	معنــوی	هیــچ	ناقــدی	نکــرده	اســت.	همچنیــن	درنظرياتــی	کــه	

نســبت	بــه	مدرنیتــه	داشــت	مطــرح	مــی	کــرد.
برخــالف	چیــزی	کــه	اکثــرا	فکــر	می	کننــد،	ايشــان	نــه	ضدمــدرن	
بــود	و	نــه	ضدغربــی،	به	عکــس،	معتقــد	بــود	کــه	غــرب	و	شــرق	
دو	بُعــد	هــر	انســان	اســت.	لــذا	ايشــان	بــا	متفکــران	غربــی	همــان	
رابطــه	ای	را	برقــرار	می	کنــد	کــه	بــا	حکمــای	شــرقی؛	و	مــی	گويد	
مــن	هــم	ابــوذر	را	دوســت	دارم،	و	هــم	چارلــی	پاپلیــن	را!	يکــی	از	

ويژگی	هــای	شــريعتی	کــه	بــرای	نســل	جــوان	زيبــا	يــا	جذابــش	
می	کنــد	اين	اســت	کــه	همــه	ايــن	ابعــاد	در	او	بــا	يکديگــر	تناقــض	
ندارنــد!	يعنــی	بــرای	خیلی	هــا	ســوال	اســت	کــه	چطــور	می	شــود	
ــاز	 ــر	ديگــر	مســائل	و	ســپهرها	ب ــود	و	هــم	در	براب هــم	مذهبــی	ب
ــوء	 ــت	ها	و	س ــوء	برداش ــوع	س ــن	موض ــه	اي ــود؟	البت ــوده	ب و	گش

ــد. ــاد	می	کن ــم	ايج ــی	ه تفاهم	هاي
	

|| شــریعتی حمــالت تنــدی هــم بــه فالســفه 
ــن کار  ــا ای ــرده و ب ــن کار را ک داشــته اســت چــرا ای

ــد؟ ــز برس ــه چی ــه چ ــد ب می خواه
هــم	حمالتــی	بــه	نوعــی	از	فلســفه	)و	عرفــان(	دارد	و	هم	از	فلســفه	
دفــاع	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد	»تنهــا	فلســفه	و	عرفــان	روح	مــن	را	
ســیراب	می	کننــد«.	فلســفه	حقیقــی	پرسشــگری	و	آزادی	انديشــه	
ــورش	 ــد،	منظ ــی	کن ــه	م ــفه	حمل ــه	فالس ــی	ب ــا	او	وقت ــت؛	ام اس
تئوريســین	های	توجیه	گــر	قــدرت	اســت،	چــرا	کــه	فلســفه	
ــی	 ــده	افالطون مســتلزم	نقــد	و	اســتقالل	از	قــدرت	اســت.	ايــن	اي
ــد	فیلســوف	شــود؛	 ــد	شــاه	شــود	و	شــاه	می	توان کــه	فیلســوف	باي
چنانکــه	سرنوشــت	خــود	او	نشــان	داد،	توهــم	بــود	چــون	شــاهی	و	

ــد. فلســفه	ورزی	دو	امــر	متضــاد	ان

ــدرت  ــرون از ق ــد همیشــه بی ــی روشــنفکر بای || یعن
ــتد؟ بایس

ــه	قــدرت	 ــا	کــه	روشــنفکر	نســبت	ب ــه	ايــن	معن ــه	ب ــه	ن ــه.	البت بل
ــدارد.	 ــور	ن ــارکتی	در	اصــالح	ام ــچ	مش ــا	هی ــت	و	ي ــاوت	اس بی	تف
ــا	 ــد؛	ام ــدرت	يابن ــا	ق ــه		بهتره ــد	همیش ــعی	می	کن ــس	س به	عک
روشــنفکر	تــا	وقتــی	روشــنفکر	و	فیلســوف	حقیقــی	اســت	کــه	بــا	
قــدرت	و	حتــی	بهتريــن		قــدرت	هــا،	فاصلــه	انتقــادی	خــود	را	حفظ	

کنــد	تــا	بتوانــد	نواقــص	کار	را	ببینــد.

و  از فلســفه  بــه گمــان مــن دوگانه ســازی   ||
باشــد،  بی وجهــی  دوگانه ســازی  ایدئولــوژی 
ــفه کار  ــتند؛ فلس ــم نیس ــرض ه ــا در ع ــون اینه چ
کالن و افــق گشــایی از بــاال انجــام مــی دهــد 
ــن  ــت. بنابرای ــل اس ــه عم ــر ب ــوژی ناظ ــی ایدئول ول
ــی  ــه نوع ــن دو، ب ــتن ای ــل دانس ــت مقاب ــن اس ممک
ــفه  ــن کار فلس ــا ای ــد و ب ــفه باش ــأن فلس ــر ش کس
ــد  ــفه می توان ــه فلس ــاد دارم ک ــم. اعتق ــزل دهی را تن
ایدئولــوژی را مهــار کنــد نــه اینکــه آن را نفــی کنــد. 

ــت؟ ــوژی چیس ــرد ایدئول ــاً کارک اساس
ــی	 ــای	منف ــک	معن ــوژی	ي ــم	ايدئول ــه	گفتی ــور	ک ــه.	همان	ط 	بل
ــا	در	 ــن	معن ــه	اي ــی.	ب ــا	علم ــی	ي ــای	خنث ــک	معن ــت	و	ي داش
ــای	 ــزاب	و	ايدئولوژی	ه ــات،	اح ــک،	طبق ــدرن	دموکراتی ــه	م جامع
مختلــف	وجــود	دارند	کــه	باهــم	رقابــت	دارنــد.	جامعــه	دموکراتیک	
ــا	به	طــور	 ــه	ای	از	ايدئولوژی	ه ــه	در	آن	مجموع ــه	ای	اســت	ک جامع
ــی-عقیدتی	 ــازه	سیاس ــت	و	مب ــم	رقاب ــا	ه ــازمان	يافته	ب آزاد	و	س

می	کننــد.

|| یدئولوژی همواره با طبقه نسبت دارد؟ 
ــوژی	 ــک	ايدئول ــر	ي ــه	ه ــده	ک ــکیل	ش ــات	تش ــه	از	طبق جامع
ــس	در	 ــه	مارک ــی	ک ــای	روبناي ــه	معن ــوژی	ب ــود	را	دارد.	ايدئول خ
جامعه	شناســی	می	گويــد،	مجموعــه	ای	از	معــارف،	حقــوق،	
سیاســت،	فرهنــگ،	دانــش	و	آگاهی	هــا	اســت.	قــدرت	در	
ــل	 ــود؛	مث ــده	نمی	ش ــت	و	دي ــی	اس ــرال	نامرئ ــد	نولیب ــر	جدي عص
ــال	مشــاهده	 ــد	در	ح ــی	کنن ــر	م ــه	فک ــه	هم ــت	ک ــن	اينترن همی
ــدن	ماســت	 ــال	دي ــت	در	ح ــه	اينترن ــتند،	در	حالی	ک ــت	هس اينترن
و	کنترل	مــان	می	کنــد.	بــه	همیــن	دلیــل	هــم	ايــن	نــوع	از	
ــون	در	 ــر؛	چ ــواع	ديگ ــر	از	آن	ان ــر	و	خطرناک	ت ــوژی	توتالیت ايدئول
توتالیتاريســم	های	فاشیســتی	و	کمونیســتی	شــما	رهبــر	را	می	بینید	
ــی	 ــارت	دارد؛	ول ــز	نظ ــه	چی ــر	هم ــت	ب ــد؛	دول ــت	می	کنی و	وحش
ــی	را	 ــما	کس ــافت	ش ــا	س ــه	ي ــوژی	نرم	افزاران ــوع	ايدئول ــن	ن دراي

نمی	بینیــد!
حــال	اگــر	بخواهیــم	علمــی	صحبــت	کنیــم	و	نــه	جدلــی،	

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 45 |  شماره 23 | آبان 96

ـــو ـــوگـفتــگـ گـفتــگـ

ايدئولوژيــک	بــودن	مثــل	طبقاتــی	بــودن	جامعــه،	امــر	طبیعــی	و	
ــوژی	 ــک	ايدئول ــه	هري ــت	ک ــی	اس ــات	اجتماع ــه	طبق ــی	هم ذات
ــوژی	الزم	 ــز	نوعــی	ايدئول ــت	نی ــد؛	و	هــر	دول خــاص	خــود	را	دارن

دارد.

گفتگــوی  و  رقابــت  گفــت  می شــود  ||پــس 
ــی  ــد، طبیع ــم باش ــار ه ــر در کن ــا اگ ایدئولوژی ه
اســت ولــی اگــر انحصــاری بشــود خطرنــاک اســت.
دقیقــا.	انحصــار	خطــر	دارد	و	اينکــه	همــه	چیــز	را	بخواهیــم	تفتیش	
ــد	و	انکیزيســیون	 ــرون	وســطی	کــه	تفتیــش	عقاي ــل	ق ــم	مث کنی
ــی	 ــی	منف ــه	معان ــا	هم ــوژی	ب ــه	ايدئول ــن	ب ــد.	م ــه	بودن راه	انداخت
ــای	 ــی	و	خنث ــکل	علم ــده،	به	ش ــر	ش ــخ	ذک ــه	در	تاري ــی	ک و	مثبت
ــی	از	 ــوژی	نظام ــم	ايدئول ــی	می	گوي ــم،	يعن ــه	می	کن ــز	توج آن	نی
عقايــد	اســت	کــه	می	توانــد	معنــای	خنثــی	يــا	مثبــت	هــم	داشــته	
ــز	در	 ــی	ج ــان	بین ــفه	و	جه ــن	فلس ــن،	تناقضــی	بی ــد.	بنابراي باش

ــم. ــک	نمی	بین ــر	ي ــاوت	ه ــرد	و	موضــوع	متف نحــوه	کارب
ــان	 ــای	جه ــه	تصويره ــان	ب ــر	جه ــول	هايدگ ــد	به	ق در	دوره	جدي
ــاخته	 ــی	س ــان	تصورات ــی	از	جه ــود؛	يعن ــل	می	ش ــا	تبدي بینی	ه
دوره	 در	 انــد.	 جديــد	 ايدئولوژی	هــای	 پايــه	 کــه	 می	شــود	
جديــد	ايده	آلیســم	هــم	تبديــل	بــه	ايدئولــوژی	می	شــود	و	

ايدئولوژی	هــای	جديــد	همــان	اديــان	جديــد	هســتند.
ــا	 ــه	آمــوزش	تاريــخ	اديــان	مــی	کنــد	ب وقتــی	شــريعتی	شــروع	ب
روش	تأويلی-هرمنوتیکــی	پیــش	مــی	رود،	می	گويــد	بــرای	اينکــه	
بتوانیــم	بودائیســم	را	بفهمیــم	بايــد	در	قالــب	بــودا	برويــم	و	ببینیــم	
بــودا	چگونــه	شــخصیتی	بــوده	اســت.	البتــه	ايــن	تنهــا	يــک	روش	
ــاز	اينکــه	واقعــا	شــريعتی	بخواهــد	کســی	را	 ــه	ب و	متــد	اســت	و	ن

بودايــی	کنــد!
ــان	 ــخص،	ادي ــی	مش ــک	دوره	تاريخ ــپرس	در	ي ــده	ياس ــه	عقی ب
بزرگــی	کــه	در	تاريــخ	داريــم	ظاهــر	می	شــوند	و	ايــن	دوران	تمــام	
مــی	شــود.	امــری	کــه	مــا	بــه		زبــان	مذهبــی	از	آن	بــا	»خاتمیــت«	
ــر	 ــی،	سراس ــی	اروپاي ــطای	غرب ــرون	وس ــم.	دوران	ق ــاد	می	کنی ي
دورانــی	دينــی	اســت؛	امــا	دوره	جديــد	غیردينــی	و	عصــری	و	عرفی	
ــم	 ــم	روح	حاک ــی	سکوالريس ــه	طورکل ــود؛	ب ــکوالر	می	ش ــا	س ي
گاه	 ايدئولوژی	هــا	 راه	می	رســند.	 از	 ايدئولوژی	هــا	 و	 می	شــود	

ــد. ــازی	می	کنن ــن	را	ب ــش	دي ــان	نق هم
مثــال	در	کشــور	مــا	هــم	وقتــی	بچه	هــای	مذهبــی		مارکسیســت	
می	شــدند،	بــاز	هــم	بــه	نوعــی	»ديــن	دار«	بودنــد؛	منتهــا	
ــم	 ــن	حاک ــی	االن	دي ــود!	ول ــم	ب ــان	مارکسیسم-لنینیس دين	ش
بــه	تدريــج	نئولیبرالیســم	می	شــود؛	يعنــی	وقتــی	بچــه		مذهبی	هــا	
ــه	 ــم	ن ــوند،	آن	ه ــت	می	ش ــد،	نئولیبرالیس ــده	می	دهن ــر	عقی تغیی
لیبرالیســم	بــه	دمکراتیســم	انقالبــی	ضــد	قــرون	وســطايی	اولیــه،	
ــا	وادادگــی	و	عــدم	تعهــد	 بلکــه	به	معنــای	بی	خیال-دموکراســی	ي

ــادی. ــر	ارزش	و	اعتق ــه	ه ــبت	ب نس

|| در طــی جریان شناســی اندیشــه های موجــود، 
ــی  ــد؟ یعن ــا می بینی ــریعتی را کج ــر ش ــگاه دکت جای
ــا  ــا ایف ــر م ــه معاص ــان در اندیش ــی ایش ــه نقش چ
ــان اندیشــه  ــرده اســت؟ نقــش شــریعتی در جری ک

ــت؟ ــر کجاس معاص
ايــن	بحــث	مفصلی	اســت	کــه	در	موسســه	رخــداد	زيرعنــوان	»تبار	
شناســی	فکــری	موقعیــت	کنونــی	انديشــه	در	ايــران«	داشــته	ايم.	
اينکــه	مــا	از	زمــان	مشــروطه	چــه	»خانواده	هــای	فکــری«	در	ايران	
داريــم	کــه	بــه	طورکلــی	در	دو	قطب	بــه	ســنت	گرايــان	و	متجددان	
ــف	 ــای	مختل ــه	گرايش	ه ــت	ب ــود	روحانی ــوند.	خ ــیم	می	ش تقس
ــان	هــم	شــخصیت	هايی	 ــن	وســط	و	می تقســیم	مــی	شــود.	در	اي
ــان	 ــی	جري ــد	و..،	نوع ــال	در	هن ــران	و	اقب ــیدجمال	در	اي ــل	س مث
نوانديشــی	دينــی	داشــتیم.	حتــی	کســروی	و	ســنگلجی	و...ســاير	
ــازرگان،	ســحابی	طالقانــی	و..،	و	 جريانــات	فکــری	و	بعدهــا	هــم	ب
در	مشــهد	به	ويــژه	اســتاد	محمدتقــی	شــريعتی	کــه	»کانــون	نشــر	

حقايــق	اســالمی«	را	بنیــان	گزاردنــد.	در	واقــع	شــريعتی	در	تــداوم	
همــه	اينهــا	از	دهــه	بیســت	تــا	پنجــاه	اســت	و	از	رفرماســیون	ملــی	

ــد. ــخن	می	گوي ــی	س و	مذهب
	

|| دکتــر شــریعتی از نظــر سیاســی و فکــری در ادامــه 
کــدام ســنت اســت؟

شــريعتی	هــم	حمالتــی	بــه	نوعــی	از	فلســفه	)و	عرفــان(	دارد	و	هم	
از	فلســفه	دفــاع	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد	»تنهــا	فلســفه	و	عرفــان	

روح	مــن	را	ســیراب	مــی	کننــد«
ــا	 ــروطه	ت ــی	ازمش ــی-	مردم ــان	مل ــه	جري ــی	ادام ــر	سیاس از	نظ
مصــدق	و	از	نظــر	مذهبــی،	درا	دامــه	جريــان	نوانديشــی	اســالمی	
ــه	در	 ــد؛	چنان	ک ــروع		ش ــال	ش ــال	و	اقب ــید	جم ــان	س ــه	از	زم ک
پوســترهای	اول	انقــالب	هــم	مــی	بینیــم	کــه	ســیدجمال،	اقبــال	
ــران	نیســت؛	 ــص	اي ــط	مخت ــن	فق ــد	و	اي ــريعتی	حضــور	دارن و	ش
ــه	ای	 ــت.	االن	مغالط ــاری	اس ــالم	ج ــان	اس ــام	جه ــه	در	تم بلک
ــه	اســالم	 ــیدجمال	بازگشــت	ب ــون	س ــد	چ ــی	گوين ــد	و	م می	کنن
راســتین	اولیــه	و	ســلف	صالــح	را	مطــرح		می	کــرده	بــا	سلفیســمی	
کــه	االن	داعــش	و	القاعــده	مدعــی	انــد	يکــی	اســت!	اســم	ســلفی	
مايــه	خلــط	گرايشــات	متضــاد	شــده؛	در	حالــی	کــه	اصــال	بــه	هــم	

ــد. ربطــی	ندارن
ســیدجمال	و	همفکرانــش،	روشــنفکران	مــدرن	و	نوانديشــی	بودند،	
در	حالی	کــه	امثــال	داعشــی	ها	مــی	خواهنــد	بــه	شــريعت	برگردنــد	
ــال	شــريعتی	از	آن	 ــد.	»بازگشــتی«	کــه	امث ــت	را	بازگردانن و	خالف
ــه	 ــه	ب ــت!	بل	ک ــت«	نیس ــی	»برگش ــه	معن ــد،	ب ــخن	می	گوين س
معنــی	گشــتی	ديگــر،	يعنــی	ازســرگیری	و	»آغــازی	نــو	و	شــروعی	

ديگــر«	اســت.

ــی از  ــده »بازگشــت« توســط خیل || درایــن مــدت ای

ــد چــرا ایــن  ــراد مطــرح می شــود، فکــر مــی کنی اف
ــود؟ ــرح می ش ــدر مط ــده آنق ای

ــش	 ــت«	پی ــران	»هوي ــه	بح ــتیم	ک ــی	هس ــون	االن	در	دوران چ
ــالگرد	شــريعتی	 ــن	س ــا	به	مناســبت	چهلمی ــا	م ــده	اســت.	اتفاق آم
ــه	 ــم	ک ــريعتی«	داري ــون	و	ش ــا،	اکن ــام	»م ــه	ن ــمپوزيومی	ب س
ــی	از	 ــد.	در	يک ــد	ش ــزار	خواه ــاه	برگ ــای	15	و	16	تیرم در	روزه
پنل	هــای	ايــن	ســمپوزيوم،	در	محــور	»هويــت«،	هــم	دربــاره	ايــده	

ــد. ــد	ش ــت	بحــث	خواه بازگش

بـه  توهین هایـی  گاه  و  تخریب هـا  شـاهد  ||گاه 
شـخصیت دکتر شـریعتی هسـتیم که تعدادشـان هم 
کم نیسـت، فکـر می کنید کسـانی که اینگونـه رفتارها 

را می کننـد، دنبـال چـه چیـزی هسـتند؟
ــه	نظــم	ســابق	اســت.	اينهــا	عناصــری	 هــدف	شــان	بازگشــت	ب
ــد	 ــد	بازگردانن ــابق	را	در	شــکل	جدي ــد	نظــم	س هســتند	می	خواهن
ــد،	 ــد	بگوين ــما	نمی	توانن ــن	را	رس ــون	اي ــی	چ ــیون(.	ول )رستوراس
ســعی	می	کننــد	آن	مناســبات	و	ســلطه	گذشــته	را	بازگرداننــد.	اينها	
ــه	 ــد،	ب ــود	می	دانن ــع	موج ــئول	وض ــی	را	مس ــنفکران	انقالب روش
جــای	اينکــه	مســئوالن	را	مســئول	اوضــاع	گذشــته	و	حــال	بداننــد،	
ــر	 ــط	فک ــه	غل ــد	و	ب ــئول	می	دانن ــته	را	مس ــع	گذش ــدان	وض منتق
می	کننــد	امثــال	آل	احمــد،	شــريعتی	و	...	بودنــد	کــه	باعــث	شــدند	
ســیادت	و	نظــام	گذشــته	فروبپاشــد	و	ملــت	مــا	دچــار	مشــکالت،	

ــود. ــر...	ش ــای	ديگ ــگ	و	بحران	ه جن
ايــن	تحلیــل	به	خاطــر	ايــن	غلــط	اســت	کــه	مســئولین	را	نشــان	
نمی	دهــد.	ايــن	حافظــان	نظــم	گذشــته	کــه	امــروز	هــم	بقايايــی	
در	نهادهــای	مختلــف	دارنــد،	خودشــان	نمی	گوينــد	کــه	ســلطنت	
طلــب	بــه	معنــای	سیاســی	هســتیم،	ولــی	بــه	شــکل	ايدئولوژيــک	
می	خواهنــد	گذشــته	و	عظمــت	از	دســت	رفتــه	را	برگرداننــد؛	و	بــه	
عمــد	آدرس	غلــط	می	دهنــد	و	روشــنفکران	ناقــد	را	مســئول	همــه	

ــد. ــر	می	دانن ــب	حاض مصائ

ــریعتی  ــما ش ــر  ش ــی به نظ ــوال پایان ــوان س || به عن
اگــر امــروز یعنــی دهه هــای بعــد انقــالب و 

ــتاد؟ ــی ایس ــا م ــود، کج ــه 90 ب ــا ده مخصوص
ــم	 ــه،	معل ــوان	حرف ــم	به	عن ــاز	ه ــود	ب ــروز	می	ب ــر	ام ــريعتی	اگ ش
ــی	 ــل	کار	اجراي ــون	اه ــد.	چ ــی	می	مان ــق	باق ــگر	و	محق و	پژوهش
و	دولتــی	و	وزيــر	و	وکیــل	شــدن	نبــود.	بــا	اينکــه	سیاســی	و	متعهد	
بــود،	اگــر	امــروز	می	بــود	بــاز	از	نظــر	سیاســی	منتقــد	وضــع	موجود	
ــئول	و	 ــی	و	مس ــی	و	مردم ــی	مل ــی،	يعن ــیون	اصول و	در	اپوزيس
ــود.	منتقــدی	مســتقل	از	قــدرت	هــای	خارجــی	و	 مســتقل	مــی	ب
منتقــدی	داخلــی.	امــا	ايشــان	قطعــا	فقــط	ناقــد	وضــع	موجــود	در	
ــد	وضــع	موجــود	در	همــه	 ــود،	بلکــه	اپوزيســیون	و	منتق ــران	نب اي

ــود. جهــان	مــی	ب
البتــه	ايــن	نقــد	و	اصالح	گــری	بــه	ايــن	معنــا	نبــود	کــه	در	عمــل	
بــه	خشــونت	بگرايــد.	زيــرا	کامــال	بــا	هــر	نــوع	خشــونت	مرزبندی	
دقیــق	داشــت	و	مخالفــت	مــی	کــرد.	درســت	اســت	کــه	ايشــان	
ــا	 ــده	اســت؛	ام ــروف	ش ــده	و	مع ــالب«	نامی ــم	انق ــوان	»معل به	عن
در	واقــع	او	همــه	»انقالب	هــای	زودرس«	را	نفــی	می	کــرد؛	چــون	
اعتقــاد	داشــت	کــه	انقــالب	واقعــی	بســیار	بلندمــدت	خواهد	بــود	و	
بــا	تغییــر	دولــت	هــا،	انقــالب	واقعــی	کــه	همــان	گسســت	معرفتی	

و	اخالقــی	و	عقیدتــی	باشــد	حاصــل	نمی	شــود.
تفکــر	او	انقالبــی،	بــه	معنــای	عمیــق	کلمــه	بــود،	نــه	بــه	معنــای	
ســطحی	و	سیاســی	رايــج.	االن	می	گوينــد	همــه	تقصیــرات	گــردن	
ــم	يکــی	از	 ــر	اســت	بگويی ــا	بهت ــم!	ام ــه	انقــالب	کردي ماســت	ک
مشــکالت	مــا	ايــن	اســت	کــه	هنــوز	درســت	انقــالب	نکرده	ايــم!	
انقــالب	مــا	خیلــی	ســريع	پیــروز	شــد	و	تغییــرات	حاکمیتــی	پیــش	
ــی	 ــادات،	گوي ــیاری	ع ــاختارها	و	بس ــگ	و	س ــی	در	فرهن ــد،	ول آم
ــن	ســادگی	 ــه	اي ــر	ب ــداده	اســت!	چــون	تغیی ــی	رخ	ن ــوز	انقالب هن
ــاده	 ــا	افت ــت	ج ــال	اس ــال	2500	س ــه	مث ــی	ک ــه	عادات ــت	ک نیس
اســت،	بــه	ايــن	ســرعت	تغییــر	کنــد	و	عــوض	شــود.	شــريعتی	اگــر	
امــروز	بــود	بــاز	هــم	بینشــی	تغییــر	طلــب	و	تحول	خــواه	از	لحــاظ	

ــت. ــی	می	داش تاريخ
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سـیدجواد	میـری،	عضـو	هیـأت	علمـی	پژوهشـگاه	علـوم	انسـانی	و	
مطالعـات	فرهنگـی	در	مورد	کرامت	انسـانی	از	ديدگاه	جامعه	شناسـی	
گفت:	يکی	از	روشـهای	بسیار	سـودمند	در	گفتگوهای	علمی	و	نظری	
اين	اسـت	که	وقتی	دربـاره	موضوعی	صحبت	می	کنیـم،	آن	موضوع	
را	بشـکافیم	تـا	ببینیم	چه	معنـا	و	کاربـرد	و	تاريخچـه	ای	دارد.	به	طور	
مثـال	ببینیم	که	آيـا	اين	مفهـوم	همیشـه	در	گفتگوهای	نظـری	و	در	
سـیر	و	تحول	فلسـفی	در	طول	تاريـخ	تامالت	نظـری	جوامع	مختلف	

وجود	و	پیشـینه	ای	داشـته	است؟
وی	افـزود:	مثـال	وقتـی	دربـاره	موضـوع	کرامـت	انسـانی	صحبـت	
می	کنیـم	بايـد	ببینیم	کرامـت	چه	جايگاهـی	در	تفکـر	ايرانی	داشـته	
اسـت؟	کرامـت	چـه	جايگاهـی	در	تفکـر	نظـری	فالسـفه	و	حکمای	
جهـان	اسـالم	داشـته	اسـت؟	يـا	بـه	عنـوان	مثـال	در	فلسـفه	غـرب	
مفهـوم	کرامـت	انسـانی	را	انديشـمندان	و	متفکرانشـان	چگونه	تعبیر	
کـرده	بودنـد؟	در	نگـرش	فیلسـوفان	و	حکمـای	چیـن	و	هنـد	وقتـی	
صحبت	از	انسـان	می	شـود	برای	او	چه	جايگاهی	قائلنـد؟	آيا	معتقدند	
انسـان	تافتـه	جدابافتـه	ای	از	طبیعت	اسـت	يا	نـه؟!	يا	به	عنـوان	مثال	
در	تفکـر	ژاپنـی	ها	وقتی	صحبت	از	انسـان	می	شـود	او	را	موجودی	در	
نظـر	می	گیرند	کـه	نه	بر	طبیعـت	و	نه	خـارج	از	طبیعت	بلکـه	در	بین	
زمین	و	آسـمان	اسـت	و	انسـان	موجودی	اسـت	که	هر	چه	به	طبیعت	
خـود	نزديـک	شـود	و	يـا	هرچـه	در	طبیعـت	خـودش	را	شـکوفا	کند،	
انسـانیتش	هم	شـکوفا	و	پربـار	می	شـود	نه	اينکـه	خـود	را	از	طبیعت	

بیـرون	کشـیده	و	يـا	از	خـود	بیگانگی	پیـدا	کند.
وی	افـزود:	در	تفکر	مدرن	سـیر	تفکری	و	يا	انديشـه	ای	پیدا	می	شـود	
کـه	وقتـی	صحبـت	از	انسـان	مـی	کند	و	مـی	خواهـد	مقـدار	و	حدود	
انسـانیت	انسـان	را	محاسـبه	مـی	کنـد،	می	گويد	هـر	چقدر	قـدرت	و	
توانايی	اش	برای	تسـخیر	طبیعت	بیشـتر	شـود	آن	انسـان	قدرتمندتر	
و	انسـانیتش	شـکوفا	شـده	اسـت.	اين	نوع	نگاه	به	انسـانیت	در	تقابل	
نوع	نگاه	شینتوئیسـمی	به	انسـان	اسـت،	چرا	که	در	نحلـه	های	ديگر	
حکمـی	و	انسـانی	وقتـی	می	خواهنـد	در	مـورد	انسـان	صحبت	کنند	

انسـان	را	موجـودی	خـارج	از	طبیعـت	نمی	دانند.
اين	محقق	و	نويسـنده	کشـورمان	تصريح	کـرد:	بايد	بدانیم	در	سـنت	
عبـری	و	مسـیحی	وقتی	به	انسـان	نـگاه	می	کننـد،	انسـان	را	چگونه	
تعبیـر	مـی	کننـد؟	انسـان	را	موجـودی	مخلـوق	خداونـد	در	نظـر	می	
گیرنـد.	در	قـرآن	هـم	وقتـی	درباره	انسـان	صحبـت	می	کنند	انسـان	
را	خلیفـه	و	جانشـین	خداونـد	مـی	دانـد.	انسـان	را	موجودی	مـی	داند	
کـه	در	داخـل	نظام	خلقت	کـه	حدود	و	ثغـور	آن	را	خداونـد	معین	کرده	

مفهوم	سـازی	مـی	کند.
وی	گفـت:	يکی	از	بحثهـای	جديد	در	حوزه	انديشـه	و	حکمت	و	انديشـه	
انتقادی	مطرح	شـده،	اين	اسـت	که	وقتـی	صحبت	از	کرامت	انسـان	می	
کنیم	به	نظر	می	رسـد	اتفاقی	در	ذيل	تفکرات	انسـانی	اتفاق	افتاده	اسـت،	
بـرای	اينکه	بعد	از	عصـر	روشـنگری	آرام	آرام	مفهومی	بنام	مفهوم	حقوق	
بشـر	شـکل	می	گیرد.	پیش	از	آن	در	سنت	فلسفی	مسـیحی،	اسالمی	و	
عبـری	و	غیره	مفهوم	طبیعت	انسـانی	مطـرح	بوده	که	فی	نفسـه	همین	

موضـوع	برای	بشـر	حق	و	حقوقـی	را	در	نظـر	می	گرفت.
میـری	ادامـه	داد:	کـم	کـم	بعـد	از	عصـر	روشـنگری،	اين	مفهـوم	در	
ابعـاد	گسـترده	تـری	معنا	مـی	شـود	و	می	گوينـد	اين	حقـوق	طبیعی	
اسـت.	بايـد	در	جامعه	انسـانی	چگونه	بايـد	آن	را	فهمید	يعنـی	در	برابر	
يـک	مفهـوم	مبیـن	ديگـری	بـه	نـام	حاکمیـت	وجـود	دارد.	وقتی	ما	
دربـاره	حقوق	انسـانی	صحبت	مـی	کنیم	و	يـا	درباره	کرامت	انسـانی	
بـه	عنـوان	يکی	از	ابعـاد	اين	حقوق	صحبـت	می	کنیم،	نمـی	خواهیم	
ايـن	را	در	خـال	در	نظـر	بگیريـم	بلکـه	مـی	خواهیـم	در	بسـتر	جامعه	
انسـانی	و	داخـل	مفهـوم	دولـت	ملـت	و	مشـخصا	در	برابر	قـدرت	بی	

انتهـای	حاکمیـت	می	خواهیـم	آن	را	تعبیـر	کنیم.
میـری	در	پاسـخ	به	اين	سـؤال	که	چگونـه	بايـد	آن	را	تعبیر	کنیـم،	آيا	
انسـان	فی	نفسـه	حـق		و	حقوقـی	دارد	و	يا	نـدارد،	اظهار	داشـت:	اين	
بحثهـا	بـه	گونـه	ای	در	اعالمیه	حقوق	بشـر	مطرح	می	شـود	و	بحث	
جديـدی	را	در	فلسـفه	نوين	ايجـاد	می	کند.	بـه	عنوان	مثـال	وقتی	در	
ايـران	از	ايـن	مفهوم	صحبت	می	کنیم	بايد	ببینیم	در	انديشـه	فلسـفه	

و	حکمـی	ما	اين	بحثها	در	بسـتر	فلسـفه	سیاسـی	مطرح	شـده	اسـت	
يا	خیـر؟	وقتی	بـه	جهان	اسـالم	نگاه	می	کنیـم،	می	بینیـم	اين	بحثها	
ناآشـنا	نیسـتند	و	انديشـمندان	ايران	و	جهان	به	اين	بحثها	وارد	شـدند	
جايـی	که	کلیسـا	در	اين	بـاره	لنگ	می	زنـد	رابطه	بین	مفهـوم	نوينی	
بنـام	ملت	و	حقوق	شـهروندی	و	انسـان	بـه	عنوان	موجـودی	که	فقط	
ملکوتی	نیسـت	بلکـه	انسـان	در	چارچوب	واحد	سیاسـی		قـرار	گرفته	

	ملت	اسـت. کـه	نامـش	دولتـ	
وی	گفـت:	از	ايـن	منظـر	ديده	می	شـود	که	هـم	فقها	و	حکمـا	و	هم	
انديشـمندان	مـا	بسـیار	از	بحثهـای	جديـد	و	امروزين	عقب	مانـده	اند	
ولـی	اگـر	از	منظـر	تاريخـی	نـگاه	کنیـم،	اتفاقا	يکسـری	بحـث	ها	و	
مفاهیمی	که	در	سـنتهای	عبری،	مسیحی	و	اسـالمی	و	ايرانی،	چینی	

و	هنـدی	مطرح	شـده	که	ريشـه	واحـدی	داشـته	اند.
ايـن	اسـتاد	دانشـگاه	بـا	اشـاره	بـه	اينکـه	مـا	مـی	توانیـم	در	تمامـی	
سـنتها	نقاط	مشـترکی	بیابیم	که	نوع	نگاهشـان	به	انسـان	و	حقوقش	
تقريبا	شـباهتهای	بنیادينـی	دارد،	گفـت:	تغییر	و	تحول	بنیادين	شـده	
از	آنجايـی	شـروع	شـده	کـه	عصـر	مـدرن	آغـاز	شـده	کـه	بـه	مـا	به	
آن	دوران	پساروشـنگری	مـی	گوئیـم،	اينجاسـت	کـه	فاصلـه	هـا	تـا	
حدودی	قابل	لمس	اسـت.	از	اينجاسـت	که	حتی	در	ايـران	و	در	دوران	
جمهـوری	اسـالمی	بسـیاری	از	مسـائل	و	نگرشـها	نسـبت	بـه	اينکه	
کرامتهـای	انسـانی	را	چگونـه	بايـد	تعريف	کنیـم،	دچـار	چالش	های	
بنیادين	شـده	اسـت،	مثال	کرامت	انسـانی	به	عنوان	حقوق	شهروندی	
در	داخـل	نظـام	جمهوری	اسـالمی	و	يا	واليت	فقیه	چـه	معنايی	دارد؟	
آيـا	اين	کرامت	انسـانی	مـی	تواند	بعـد	شـهروندی	را	در	نظـر	بگیرد؟
وی	افـزود:	بـه	عنوان	مثال	اگـر	اختالفی	بین	حاکمیت	و	شـهروند	رخ	
دهد،	حـدود	برخـورد	حاکمیت	و	شـهروند	چگونـه	بايد	تعريف	شـود؟	
نظـام	حقوقی	اختالفـات	و	تباين	هـا	را	چگونه	بايد	با	نگـرش	و	ارجاع	
بـه	مفهـوم	کرامات	انسـانی	تعريـف	کند؟	اگر	کسـی	از	منظر	انسـانی	
و	انديشـه	ای	نقطـه	نظـری	با	موجبـات	دينـی،	سیاسـی،	اجتماعی	و	
فرهنگـی	داشـت،	آيـا	ايـن	فرد	حـق	اينکه	شـغلی	داشـته	باشـد	و	آيا	
حـق	دارد	با	تفاوت	انديشـه	ای	که	دارد	می	تواند	حقوقی	داشـته	باشـد	

و	بتوانـد	کرامـت	انسـانی	خـود	را	در	قـرن	21	حفظ	کند	يـا	خیر؟!
وی	بـا	بیان	اينکه	جز	دکتر	علی	شـريعتی	کمتر	انديشـمندی	از	جهان	
اسـالم	و	يـا	ايران	مـی	توانیم	پیدا	کنیم	کـه	به	صورت	بنیـادی	به	اين	
موضوعـات	انديشـیده	باشـد،	گفت:	بـه	عقیده	شـريعتی	بـرای	اينکه	
بخواهیـم	درباره	انسـان	و	يـا	درباره	نظـام	انديشـه	ای	صحبت	کنیم،	
در	جهـان	معاصر	سـه	نحله	بسـیار	قـوی	و	بنیـادی	فلسـفی	و	فکری	
قـوی	وجـود	دارد	که	هر	کدام	از	اين	ها	توانسـته	انـد	در	عرصه	جهانی	
نظـام	های	سیاسـی	راه	بیندازنـد؛	يکی	جريـان	فکری	سـرمايه	داری	
لیبرالیسـم	و	کاپیتالیسـم	اسـت.	ديگـری	جريان	فکری	سوسیالیسـم	
بـا	نحلـه	هـای	مختلـف	فکـری	اسـت.	سـومی	هـم	جريـان	فکری	
اگزيستانسیالیسـتی	اسـت،	البته	اگر	دقیق	تـر	نگاه	کنیـم	جريان	های	
فکـری	بیشـتری	به	ايـن	مـوارد	اضافه	شـده	اند	ولـی	اينکه	توانسـته	
باشـند	نظـام	حقوقی	و	فکری	تشـکیل	دهند	اساسـا	اين	چنـد	موردی	
بودنـد	کـه	در	باال	بـه	آنها	اشـاره	کرديـم	و	در	کنار	اينها	نظـام	ديگری	

به	نام	اسـالمی	وجـود	دارد.
میری	در	ادامه	سـخنانش	به	انديشـه	های	شـريعتی	در	مـورد	کرامت	
انسـانی	اشـاره	کرد	و	افزود:	شـريعتی	برای	انسـان	دو	شاخصه	تعريف	
مـی	کنـد؛	او	مـی	گويـد	نخسـت	اينکـه	انسـان	موجـودی	عصیانگر	
اسـت	و	دوم	اينکـه	انسـان	موجـودی	اسـت	کـه	حـق	انتخـاب	دارد.	
بـرای	اينکه	مـا	بخواهیـم	کرامت	انسـانی	را	بفهمیـم	يا	ايـن	کرامت	
انسـانی	را	تعريف	کنیـم	بايد	در	ارتباط	با	دو	عنصـر	ذاتی	عصیانگری	و	
انتخابگـری	و	يـا	به	قول	علمای	سـلف	قوه	اختیار	که	مـی	تواند	خیر	را	

برگزينـد	را	مورد	بررسـی	قـرار	دهیم.
عضـو	هیأت	علمـی	پژوهشـگاه	علـوم	انسـانی	و	مطالعـات	فرهنگی	
افـزود:	اگـر	بخواهیـم	ايـن	را	در	ادبیات	فلسـفه	سیاسـی	ترجمه	کنیم	
و	بگويیـم	شـريعتی	نـوع	نگاهـش	بـه	نظام	سیاسـی	چگونـه	نگاهی	
اسـت،	بايـد	گفت	اتفاقـا	عصیانگـری	را	مـی	توانیـم	اين	گونـه	تعبیر	
کنیم	که	در	يک	نظام	سیاسـی،	انسـان	موجودی	اسـت	کـه	می	تواند	

برخـالف		قرائـت	های	رسـمی	يک	قرائت	ديگری	داشـته	باشـد.	اين	
همـان	چیزی	اسـت	که	ما	به	آن	حقوق	شـهروندی	مـی	گويیم،	يعنی	
اينکـه	انسـانها	و	يـا	همـه	شـهروندان	در	نظام	حقوقـی	آن	قـدرت	را	
داشـته	باشـند	که	بتوانند	آن	چیـزی	را	که	نمی	خواهند	اراده	خودشـان	

را	بـه	صـورت	جمعی	بیـان	کنند.
در	نظـام	دموکراتیک	و	با	انتخابـات	کرامت	انسـانی	در	دو	بعد	عصیان	
و	انتخـاب	مـی	تواند	خود	را	نشـان	می	دهـد.	اگر	نظامی	مـی	خواهند	
شـکوفا	و	بالنـده	باشـد،	بايد	به	گونه	ای	باشـد	کـه	در	آن	بـه	قوه	های	
فطـری	انسـان	احترام	می	گـذارد	و	زمینـه	های	اجتماعـی	و	فرهنگی	
تکريـم	را	بـه	صـورت	نهادينـه	شـده	در	جامعـه	تحـت	اختیـار	ملت	و	

مردم	قـرار	مـی	دهد.
وی	تأکیـد	کـرد:	بـه	عبـارت	ديگر	شـريعتی	با	بیـان	کـردن	اين	نکته	
کـه	انسـان	موجـودی	عصیانگر	و	انتخابگر	اسـت،	مـی	توانیـم	از	اين	
دو	عنصـر	برای	تبیین	فلسـفه	سیاسـی	اسالمیسـتی	کمـک	بگیريم،	
يعنی	برخالف	نظام	سوسیالیسـتی	و	کاپیتالیسـتی	اگر	نظام	اسـالمی	
مـی	خواهـد	نظامی	باشـد	که	حقـوق	انسـان	در	آن	رعايـت	و	کرامت	
انسـان	بـرآورده	شـود،	همچنین	رابطه	ملـت	و	دولت	طوری	باشـد	که	
عصیانگـری	و	انتخابگری	هم	مدنظر	باشـد	در	اينجا	فقه	سیاسـی	پويا	

هم	بايـد	به	ايـن	دو	مولفه	توجه	داشـته	باشـد.
وی	ادامـه	داد:	نکتـه	ديگـر	اينکـه	اساسـا	در	جامعـه	ای	که	مـا	در	آن	
زندگـی	مـی	کنیم	رونـد	و	گرايـش	اش	بـه	چه	سـمتی	اسـت؟	آيا	در	
ايـن	گرايـش	انسـان	به	سـمت	شـیء	وارگـی	مـی		رود	و	يـا	بالعکس	
بـه	سـمت	آزادی	از	آن	شـیء	وارگـی	تا	شـخصیت	و	فطرت	انسـانی	

اش		شـکوفا	شـود؟
عضـو	هیئت	علمی	پژوهشـگاه	علوم	انسـانی	و	مطالعـات	فرهنگی	
بـا	بیـان	اينکـه	منظـور	از	جامعه	هـم	فقط	جامعه	سیاسـی	نیسـت،	
بلکـه	اعـم	آن	مـورد	نظـر	اسـت،	تصريـح	کـرد:	در	چنیـن	جامعـه	
ای	آيـا	افـراد	بـه	سـمت	شـیء	وارگـی	رفتـه	و	از	شـخصیت	تهی	
مـی	شـوند	يـا	نـه	ايـن	اشـیاء	بـه	سـمت	افـراد	مـی	رونـد؟	يعنی	
وقتـی	بچـه	ای	متولـد	می	شـود	در	دايـره	روابـط	آن	جامعـه	وقتی	
قـرار	مـی	گیـرد،	نظـام	آمـوزش	و	پـرورش،	سیاسـی،	فرهنگـی،	
دينـی،	فقهـی	و	مجمـوع	ايـن	نظامهـا،	روابـط	و	مقـررات	آن	بچه	
را	بـه	سـمت	ايـن	مـی	بـرد	کـه	ازخودبیگانگـی	اش	کم	و	شـکوفا	
شـود	و	يـا	بـه	سـمت	بالعکـس	آن؟	اگـر	بخواهیـم	نظام	اسـالمی	
را	مـورد	نقـد	قـرار	دهیـم	کـه	در	سـیر	تطـورات	خـود	آيا	توانسـته	
اسـت	فضايـی	ايجـاد	کنـد	کـه	در	آن	کرامت	انسـانی	حفظ	شـود،	
ايـن	پرسـش	را	بايـد	طـرح	کنیم	کـه	چقـدر	توانسـته	انسـان	را	از	
شـیء	وارگـی	و	از	خودبیگانگـی	دور	کنـد.	عصر	تکنولوژی	اساسـا	
روابط	انسـان	را	تهـی	از	انسـانیت	می	کنـد	و	نظام	هايـی	مطلوبند	
کـه	آگاهانـه	شـرايطی	ايجـاد	مـی	کنند	کـه	انسـان	ها	کـم	کم	به	
شـکوفايی	برسـند.	اگـر	از	ايـن	منظـر	بخواهیـم	بنگريم	اساسـا	در	
قـرن	21،	نظامـی	را	مـی	تـوان	نظـام	مطلوب	قلمـداد	کـرد	که	در	
آن	خودآگاهـی	وجـود	داشـته	باشـد	و	آن	را	از	طريـق	رسـانه	هـا	و	
نظـام	های	آموزشـی	و	پرورشـی	به	بدنه	جامعـه	تزريق	کند	و	انسـان	
را	از	مسـخ	شـدن	نجات	دهد	و	در	هنگام	مسـخ	شـدن	به	طور	خودکار	
ايـن	توانايی	را	به	انسـانها	بدهد	که	بـا	طغیانگری	خـود	را	تغییر	دهند.	
اگـر	نظامی	ايـن	قـدرت	را	از	انسـان	بگیرد،	نظـام	مطلـوب	و	معقولی	

نیسـت	و	روحش	بـا	حاکمیت	دينـی	قرابت	نـدارد.
میـری	در	پايـان	تصريـح	کـرد:	حاکمیت	دينی	بـه	گونه	ای	اسـت	که	
در	آن	حکمـت	غلبـه	دارد	و	ايـن	حکمـت	بـا	اراده	و	آزادی	همخانـه	و	
همسـايه	اسـت.	حاکمیت	دينی	در	جايگاه	حکومتی		از	ريشـه	حکمت	
دينـی	اسـت	و	خداونـد	در	انسـان	آزادی	را	بـه	منصه	ظهور	نهـاده	و	و	
انسـانها	را	طـوری	آفريده	کـه	در	جامعـه	روابطی	را	طراحـی	می	کنند	
کـه	انسـانهای	ديگر	هـم	بتواننـد	از	آزادی	و	قدرت	انتخاب	شـان	حظ	
وافـر	ببرنـد	و	از	توانايی	های	درونی	شـان	اسـتفاده	کننـد.	از	اين	منظر	
کرامت	انسـانی	يکـی	از	بحثهای	بسـیار	انتقـادی	و	کلیدی	اسـت	که	
بايـد	روی	آن	دقـت	و	مطالعـه	بیشـتری	کنیـم	و	بايد	در	بسـتر	جامعه	

سیاسـی،	فرهنگی	و	اجتماعـی	آن	را	بررسـی	کنیم.

ـــو گـفتــگـ

سیدجواد میری در گفتگو با مهر عنوان کرد:
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شـــت ا د د یا

يکــی	از	زيــر	شــاخه	هــای	فلســفه	تحلیلی	کــه	در	کشــور	مــا	کمتر	
مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بســیار	نــادر	نســبت	بــه	مباحــث	
ــرد،	فلســفه	سیاســی	 ــی	گی ــرار	م ــورد	بحــث	ق ــر	فلســفی	م ديگ

اســت.	امــا	فلســفه	سیاســی	چیســت	و	چــه	کاربــردی	دارد؟
ــرا	 ــوار	اســت	زي ــی	از	»فلســفه	سیاســی«	دش ــف	دقیق ــان	تعري بی
چنیــن	مــی	نمايــد	کــه	فلســفه	سیاســی	موضــوع	خاصــی	نداشــته	
ــی	فلســفه	سیاســی	از	طرفــی	شــرح	 باشــد.	غــرض	عمــده	و	اصل
ــی	اســت	و	از	 ــی	گذشــته	و	کنون ــای	اجتماع ــازمان	ه و	وصــف	س
ــت	 ــت	نخس ــا.	از	جه ــازمان	ه ــن	ارزش	آن	س ــر	تعیی ــرف	ديگ ط
ــم	سیاســت،	انســان	شناســی،	زيســت	 ــم	اقتصــاد،	عل ــد	عل همانن
ــم	 ــد	عل ــت	دوم	همانن ــت	و	از	جه ــی	اس ــه	شناس ــی	و	جامع شناس
اخــالق.	مثــال،	در	فلســفه	سیاســی	اوصــاف	اساســی	انــواع	
گوناگونــی	حکومــت	هــا	)دموکراســی،	پادشــاهی	فاشیســم	و	غیره(	

ــود. ــی	ش ــف	م توصی
امــا	اينکــه	فلســفه	سیاســی	روابطــی	نزديــک	بــا	علــوم	اجتماعــی	
و	بــا	علــم	اخــالق	دارد،	ايــن	نتیجــه	گیــری	کــه	فلســفه	سیاســی	
مســائل	متمايــزی	نــدارد	اشــتباه	اســت.	مثــال،	در	فلســفه	سیاســی	
چنیــن	مطالبــی	مــورد	بحــث	قــرار	مــی	گیــرد	کــه	»حــدود	قــدرت	
حکومــت	بــر	اعضــاء	جامعــه	چیســت	)يــا	چــه	بايســتی	باشــد(؟«	
»آيــا	ممکــن	اســت	نظــارت	و	مراقبــت	شــديد	و	ســختی	بــر	امــور	
ــدون	آنکــه	آنهــا	را	از	آزادی	سیاســی	و	 ــردم	داشــت	ب اقتصــادی	م
ــدازه	ای	شــامل	 ــا	ان ــب	ت ــن	مطل ــی	شــک،	اي ــرد؟«.	ب محــروم	ک
ــد	از	نظــر	دور	 ــن	نباي ــی	اســت	ولیکــن	همچنی مالحظــات	اخالق

داشــت	کــه	در	آنهــا	مســائل	ويــژه	ای	نیــز	مطــرح	مــی	شــود.
وانگهــی	مــی	توانیــم	فلســفه	سیاســی	را،	ماننــد	علــم	اخــالق،	بــا	
تقســیم	آن	بــه	نظريــه	هــای	»متعــارف«	)کالســیک(	و	»جديــد«	
توصیــف	کنیــم.	نظريــه	هــای	سیاســی	متعــارف	را	مــی	تــوان	بــه	
ــل	 ــرای	نی ــه	ب ــف	کــرد	ک ــی	تعري ــوان	نظريات ــه	عن ــی	ب طــور	کل
بــه	يــک	جامعــه	فاضلــه	)کمــال	مطلــوب(	بــه	تقريــر	دســتورها	و	

ــد. ــی	پردازن ــی	م صوابديدهاي
يکــی	از	پیچیــده	تريــن	و	دشــوارترين	مســائل	در	فلســفه	سیاســی	
ــا	در	 ــد؟«	تقريب ــد	حکومــت	کن ــن	اســت	کــه:	»چــه	کســی	باي اي
ــاره	ايــن	مســاله	بحــث	 ــات	متعــارف	)کالســیک(	درب همــه	نظري
شــده	اســت،	و	آنهــا	را	مــی	تــوان	از	لحــاظ	پاســخی	کــه	بــه	ايــن	
ســوال	داده	انــد	طبقــه	بنــدی	کــرد.	مثــال	اگــر	کســی	معتقد	باشــد	
کــه	»مــردم	بايــد	بــر	خــود	حکومــت	کننــد«،	طرفــدار	دموکراســی	
اســت	)ماننــد	جــان	الک	فیلســوف	شــهیر	انگلیســی(،	و	اگر	کســی	
معتقــد	باشــد	کــه	يــک	فــرد	انســان	بايــد	حکومــت	کنــد،	هواخــواه	
حکومــت	ســلطنتی	اســت	)هماننــد	هابــز(	و	يــا	برخــی	هــا	معتقــد	
بــه	جامعــه	و	کارگــری	و	در	اختیــار	گرفتــن	حاکمیــت	توســط	آنهــا	

بودنــد	هماننــد	بخشــی	از	نظــرات	سیاســی	مارکــس.

افالطون و فلسفه سیاسی
در	میان	فالسـفه	يونان،	افالطون	مشـهورترين	فیلسـوفی	اسـت	
کـه	در	ايـن	بـاب	نظريـه	پـردازی	کـرده	اسـت	و	نظـرات	وی	در	
فلسـفه	سیاسـی	بسـیار	چشـمگیر	و	بحث	برانگیز	بوده	و	هسـت.	
چنانکـه	همچنـان	در	بحـث	هـای	مقدماتـی	فلسـفه	سیاسـی،	
بسـیار	بـه	مباحـث	و	نظـرات	افالطـون	ارجـاع	داده	مـی	شـود	و	
نظـرات	وی	مـورد	بحـث	و	بررسـی	قـرار	مـی	گیـرد.	بـه	همیـن	
دلیـل	در	ايـن	مقالـه	تـالش	مـی	شـود	بیشـتر	نظـرات	افالطون	

بررسـی	شـود	و	مـورد	نقـد	قـرار	بگیرد.
ــر	 ــت	تاثی ــیار	تح ــل،	بس ــه	کام ــف	جامع ــون	در	توصی افالط
ــی	در	آن	 ــت	شناس ــی	و	زيس ــر	روان	شناس ــی	ب ــات	مبتن نظري
ــه	 ــرد	ک ــرض	ک ــن	وی	ف ــر	اي ــود.	بناب ــده	ب ــع	ش ــان	واق زم
شــباهتی	میــان	يــک	فــرد	و	جامعــه	ای	کــه	در	آن	زندگــی	مــی	
ــر	اينکــه	 ــود	ب ــی	ب ــد	وجــود	دارد.	روان	شناســی	آن	روز	مبتن کن

هــر	انســانی	مرکــب	از	دو	جــزء	مختلــف	اســت:	بــدن	و	نفــس.
ــت	 ــا	فضیل ــل	و	ب ــان	را	کام ــک	انس ــه	ي ــب	آنچ ــن	ترتی ــه	اي ب
مــی	ســازد	کمــال	جســمانی	و	نفســانی	هــر	دو	اســت.	منظــور	
ــر	 افالطــون	از	کمــال	در	اينجــا	همــان	»ســالمت	»اســت.	بناب
ايــن	توصیــف	چنیــن	انســانی	توصیــف	مردمــی	اســت	کــه	هــم	

ــد. ــث	جســمانی	و	هــم	از	لحــاظ	نفســانی	ســالم	ان از	حی
ــان	 ــون	بی ــه	افالط ــه	ک ــن	آنچ ــر	گرفت ــا	در	نظ ــت	ب در	نهاي
ــک	 ــه	ي ــفه	وی	ب ــت	فلس ــه	گرف ــوان	نتیج ــی	ت ــود،	م ــرده	ب ک
ــی	 ــر	م ــی	منج ــد	دموکراس ــه	و	ض ــه	و	مقتدران ــفه	آمران فلس
ــه	 ــا	ن ــردم	اســت،	ام ــرای	م ــت	ب ــه	در	آن	حکوم ــرا	ک ــود.	زي ش
بــه	وســیله	مــردم.	فــرض	شــده	اســت	کــه	حــکام	بهتــر	از	خــود	
ــه	 ــتی	ب ــر	و	سیاس ــن	و	تدابی ــه	قوانی ــه	چ ــد	ک ــی	دانن ــردم	م م
ــر	از	 ــب	بهت ــک	طبی ــه	ي ــان	ک ــود،	همچن ــد	ب ــا	خواه ــع	آنه نف
ــه	فــالن	 ــد	نظــر	دهــد	کــه	کســی	ب شــخص	عــادی	مــی	توان

ــه. ــا	ن ــت	ي ــد	اس ــه	نیازمن ــوع	معالج ن

انتقاد به افالطون
اســتدالل	افالطــون	وقتــی	کلیــت	و	تعمیــم	يابــد	شــايد	
ــه	 ــت	عام ــد	حکوم ــر	ض ــه	ب ــد	ک ــی	باش ــن	دلیل نیرومندتري
ــم	 ــل	ه ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب ــده	اس ــه	ش ــی(	اقام )دموکراس
کارل	پوپــر	در	نیمــه	قــرن	بیســتم	کتــاب	مشــهور	جامعــه	بــاز	و	
دشــمنان	آن	را	بــه	نــگارش	در	آورد	و	نقدهــای	تنــدی	بــر	همین	
نــوع	نــگاه	افالطــون	وارد	کــرد.	اينــک	ابتــدا	آن	را	دقیقــا	بیــان	
ــه	آن	 ــه	و	علی ــوان	ل ــی	ت ــم	چــه	م ــا	ســپس	ببینی ــم	ت ــی	کنی م

ــود: ــی	ش ــه	م ــر	اقام ــور	زي ــه	ص ــل	ب ــت.	آن	دلی گف
1-	حکومت	کردن	يک	مهارت	و	تخصص	است.

2-	آدمیــان	در	اســتعداد	و	قابلیــت	فطــری	بــرای	بــه	کار	
انداختــن	مهــارت	هــای	خــود	مختلفنــد.

ــردن	 ــت	ک ــرای	حکوم ــن	اســتعداد	را	ب ــه	باالتري 3-	کســانی	ک
نشــان	مــی	دهنــد	بايــد	در	ايــن	مهــارت	تعلیــم	و	تربیــت	بیاينــد	

و	وقتــی	يافتنــد،	بايســتی	حاکمــان	جامعــه	شــوند.
4-	بــه	دلیــل	بــزرگ	تريــن	مهــارت	و	تخصصــی	کــه	در	
ــق	داده	 ــدار	مطل ــه	آن	اقت ــتی	ب ــد،	بايس ــردن	دارن ــت	ک حکوم

ــد. ــه	برس ــه	نتیج ــا	ب ــن	آنه ــا	قوانی ــود	ت ش
مــی	تــوان	دريافــت	کــه	بنیــاد	ايــن	اســتدالل	ايــن	اســت	کــه	
ــون	 ــت.	افالط ــارت	و	تخصــص	اس ــک	مه ــردن	ي ــت	ک حکوم
ــم	مشــترک	 ــه	فه ــه	و	توســل	ب ــیله	مراجع ــه	وس ــر	را	ب ــن	ام اي
ــر	ايــن	 اثبــات	مــی	کنــد،	آيــا	مــردم	ســاده	و	معمولــی	اغلــب	ب
ــب	 ــون	مرتک ــالن	قان ــدن	ف ــم	در	گذران ــه	حاک ــتند	ک رای	نیس

اشــتباه	شــده	اســت؟	امــا	ايــن	گفتــه	کــه	ممکــن	اســت	شــخص	
ــن	معنــی	اســت	کــه	 ــد	متضمــن	اي در	کار	حکومــت	اشــتباه	کن
حکومــت	کــردن	مســتلزم	شناســايی	يعنــی	مهارتــی	اســت	کــه	
مــی	تــوان	آموخــت.	اگــر	کســی	دارای	شناســايی	باشــد	مرتکــب	
اشــتباه	نخواهــد	شــد،	همچنــان	کــه	طبیبــی	کــه	درســت	تعلیــم	

يافتــه	در	تشــخیص	بیمــاری	خطــا	نخواهــد	کــرد.
ــر	از	 ــوی	ت ــل،	کــه	بعضــی	ق ــد	دلی ــه	چن اســتدالل	افالطــون	ب
ــت	 ــه	حکوم ــود.	نخســت	اينک ــی	ش ــر	اســت،	رد	م ــی	ديگ برخ
ــت.	 ــص	نیس ــارت	و	تخص ــی	مه ــکی	نوع ــد	پزش ــردن	مانن ک
زيــرا	حکومــت	کــردن	)بــر	خــالف	پزشــکی(	بــه	ســادگی	قابــل	
ــرای	اتبــاع	خــود	 ــه	يــک	علــم	نیســت.	کســی	کــه	ب تحويــل	ب
امــر	و	دســتور	صــادر	مــی	کنــد	غیــر	از	کســی	اســت	کــه	بــرای	
ــی	 ــالف	را	م ــد.	اخت ــی	ده ــتور	م ــخه	و	دس ــود	نس ــاران	خ بیم
ــخه	 ــار	نس ــه	بیم ــی	ب ــب	وقت ــرد:	طبی ــرح	ک ــن	مط ــوان	چنی ت
ــد،	وی	 ــی	کن ــی	م ــار	راهنماي ــد	او	را	در	رفت ــی	ده ــتور	م و	دس
مســتقیما	آمــال	و	امیــال	مريــض	را	در	نظــر	نمــی	گیــرد،	بلکــه	
راه	و	روش	عملــی	را	کــه	بیمــار	بايــد	بــه	کار	بنــدد	تــا	تندرســتی	
ــد.	لیکــن	حاکــم	يــک	جامعــه	 ــز	مــی	کن ــد	تجوي خــود	را	بازياب
ــه	 ــد.	ب ــته	باش ــی	داش ــر	از	طبیب ــری	غی ــه	ديگ ــتی	وظیف بايس
جــای	راهنمايــی	و	تعییــن	منافــع	و	فعالیــت	هــای	شــهروندی،	
وظیفــه	او	)چنیــن	اظهــار	نظــر	شــده	اســت(	تامیــن	ايــن	منافــع	
ــه	 ــن	نظري ــا	اســت.	اي ــه	آنه ــی	ب ــاختن	دســت	ياب و	ممکــن	س
ــد.	 ــدار	آنن ــک	طرف ــردازان		دموکراتی ــه	پ ــه	نظري ــت	ک ای	اس
ــت.	 ــف	اس ــان	مختل ــق	آدمی ــا	عالي ــه	ه ــن	نظري ــق	اي ــر	طی ب
اختــالف	و	تنــوع	گوناگونــی	در	اســتعدادها	و	قابلیــت	هــا	و	امیال	
ــه	ای	 ــوب	جامع ــه	خ ــک	جامع ــود	دارد.	ي ــره	وج ــاالت	غی و	ح
ــق	در	آنجــا	 ــن	عالي ــه	اي ــل	هم ــور	کام ــه	مجــال	ظه اســت	ک
فراهــم	باشــد.	وظیفــه	حاکــم	اداره	و	رهبــری	عاليــق	يــا	رفتــار	
شــهروندان	در	راه	هــای	خــاص	و	بنابــر	ايــن	تحمیــل	اصــول	و	
ضوابطــی	کــه	خــود	مــی	پســندد	بــر	اعضــا	جامعــه	نیســت،	بلکه	
ــا	آنجــا	 فقــط	ممکــن	ســاختن	ايــن	امــر	بــرای	آنهاســت	کــه	ت
امــکان	دارد	بــر	طیــق	ضوابــط	و	موازينــی	کــه	خودشــان	دارنــد	
ــط	 ــا	و	ضواب ــون	معیاره ــر	افالط ــد.	در	نظ ــی	کنن ــم	زندگ ــا	ه ب
ــون	 ــم	اکن ــه	ه ــان	ک ــود	دارد	و،	چن ــر	وج ــرای	خی ــی	ب مطلق
ديديــم،	شــهريار	فیلســوف	مــی	دانــد	کــه	ايــن	ضوابــط	چیســت.	
ــط	 ــا	وی	ضواب ــق	آنه ــر	طب ــردن	ب ــت	ک ــن	در	حکوم ــر	اي بناب
شــخصی	خــود	را	بــر	ديگــر	اعضــاء	جامعــه	تحمیــل	نمــی	کنــد	
ــد	 ــی	دان ــه	م ــی	ک ــه	طرق ــار	ب ــلوک	و	رفت ــان	را	در	س ــه	آن بلک
ــال	 ــن	رو	در	رد	ابط ــد.	از	اي ــی	کن ــی	م ــت	راهنماي ــواب	اس ص
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شـــت ا د د یا

ــوان	گفــت	کــه	چــون	حصــول	چنیــن	 نظــر	افالطــون	مــی	ت
ــردن	 ــت	ک ــت	حکوم ــر	نیس ــس	میس ــرای	هرک ــی	ب معرفت

ــم	نیســت. ــب	عل ــد	طل مانن
ــن	 ــت	اي ــر	اس ــوی	ت ــتین	ق ــراد	نخس ــه	از	اي ــراد	ک ــن	اي دومی
اســت	کــه	در	اســتدالل	افالطــون	نتیجــه	از	مقدمــات	
ــه	 ــم	ک ــول	کنی ــر	قب ــی	اگ ــان	حت ــن	س ــد.	بدي ــی	آي ــر	نم ب
ــردم	 ــت،	و	م ــارت	و	تخصــص	اس ــک	مه ــردن	ي ــت	ک حکوم
ــه	کار	 ــرای	ب ــود	ب ــری	خ ــتعدادهای	فط ــا	و	اس ــت	ه در	قابلی
ــه	 ــم	ک ــر	بپذيري ــی	اگ ــد،	و	حت ــی	مختلفن ــن	مهارت ــردن	چنی ب
ــه	ســمت	 ــد	ب ــراد	ماهــر	و	مســتعد	باي ــه	اف منحصــرا	ايــن	گون
حاکــم	برگزيــده	شــوند،	بــاز	هــم	نتیجــه	نمــی	شــود	کــه	بايــد	
ــواره	 ــان	هم ــود.	آن ــق	داده	ش ــدار	مطل ــان	اقت ــن	حاکم ــه	اي ب
ــن	 ــر	مــردم	مســئول	اعمــال	خــود	باشــند،	و	از	اي ــد	در	براب باي
رو	اقتــدار	بايــد	در	مــردم	مســتقر	باشــد	نــه	در	حاکمــان.	
ــاران	و	 ــه	ايــن	اعتــراض	از	تکــرار	نظــار	حکومــت	جب توجــه	ب
مســتبدان	ســنمگر	کــه	بــا	قــدرت	مطلــق	بــر	مــردم	حکومــت	
مــی	کردنــد	جلوگیــری	مــی	کنــد. چنــان کــه گفتــه انــد، لــرد 
ــه	 ــت	ک ــرده	اس ــده	ک ــار	عقی ــون )Lord Acton( اظه اکت
ــق	 ــدرت	مطل ــا	ق ــت،	ام ــی	اس ــاد	و	تباه ــث	فس ــدرت	باع »ق
باعــث	فســاد	و	تباهــی	مطلــق	اســت.	»علــی	رغــم	صیانــت	ها	
و	حفاظــت	هايــی	کــه	افالطــون	در	نظــر	داشــت،	تجربــه	بــه	
ــد	راه	 مــا	مــی	آمــوزد	کــه	مــردم	باهــوش	همیشــه	مــی	توانن
هايــی	بیاينــد	کــه	چنیــن	حفاظــت	هــا	را	مايــه	فريــب	ســازند	و	

ــد. ــتفاده	کنن ــوء	اس ــود	س ــدار	خ از	اقت
ســومین	اعتــراض	بــه	مذهــب	افالطونــی	ايــن	اســت	
ــود	 ــی	ش ــر	اداره	م ــد	نف ــیله	چن ــه	وس ــه	ب ــه	ای	ک ــه	جامع ک
پیشــرفت	و	تکامــل	اغلــب	مردمــی	را	کــه	در	آن	زندگــی	مــی	
ــا	 کننــد	خنثــی	و	بــی	اثــر	مــی	ســازد.	ايــن	اعتــراض	دقیقــا	ب
ــوط	 ــم	مرب ــاره	کردي ــدان	اش ــن	ب ــش	از	اي ــه	پی ــی	ک اعتراض
اســت.	نظــر	افالطونــی	ايــن	اســت	کــه	حاکمــان	را	مــی	تــوان	
چنــان	تربیــت	کــرد	کــه	داوران	لغــزش	ناپذيــر	مصالــح	مــردم	
ــچ	 ــه	هی ــت	ک ــر	آن	اس ــد	ب ــک	جدي ــات	دموکراتی ــند.	نظري باش
ــچ	کــس	 ــی	کــه	هی ــر	نیســت،	و	در	صورت انســانی	لغــزش	ناپذي
مصــون	از	خطــا	و	لغــزش	نیســت،	بــی	معنــی	اســت	که	شــخص	
ــود	 ــد	خ ــی	باي ــد.	آدم ــتباه	کن ــما	اش ــای	ش ــه	ج ــری	ب ديگ
ــه	 ــن	صــورت	از	تجرب مرتکــب	خطاهــای	خــود	شــود،	و	در	اي
چیزهــا	مــی	آمــوزد،	و	بــه	وســیله	آموختــن،	شــخصی	بالــغ	تــر	

ــود. ــی	ش ــر	م ــهروند	بهت ــک	ش ــن	ي ــر	اي ــیدتر	و	بناب و	رش
ــان	 ــهروند	هم ــم	و	ش ــن	حاک ــه	بی ــون	رابط ــر	افالط در	نظ
رابطــه	والديــن	و	فرزنــد	اســت.	حاکــم	اساســا	والدينــی	اســت	
کــه زندگــی فرزنــد – شــهروند خــود را هدايــت مــی کنــد. امــا	
ــد	 ــری	باي ــخص	ديگ ــخص	را	همــواره	ش ــی	ش ــر	زندگ اگ
ــت،	 ــد	ياف ــل	نخواه ــد	و	تکام ــز	رش ــد،	وی	هرگ ــت	کن هداي
و	همیشــه	کــودک	خواهــد	مانــد.	در	نتیجــه،	جامعــه	ای	
ــه	 ــید	ک ــر	رش ــغ	و	غی ــان	نابال ــب	از	مردم ــود	مرک ــد	ب خواه
ــچ	 ــرا	هی ــناخت	زي ــد	ش ــود	را	نخواهن ــتعدادهای	خ ــز	اس هرگ
گاه	بــه	آنهــا	مســئولیت	همــل	بنابــر	پیشــگاهی	و	قــوه	ابتــکار	

ــود. ــی	ش ــان	داده	نم خودش
ــی	باشــد	 ــد	جــدی	م ــل	نق در	مجمــوع	نظــرات	افالطــون	قاب
ــی	 ــفه	سیاس ــود	را	دارد	و	در	فلس ــداران	خ ــان	طرف ــا	همچن ام
ــه	نظــرات	وی	توجــه	 ــان	ب ــه	کــه	اشــاره	شــد	همچن همانگون
ــرات	 ــا	نظ ــی	ب ــفه	سیاس ــث	فلس ــروع	مباح ــود	و	ش ــی	ش م
افالطــون	در	حکومــت	داری	اســت.	امیــدوارم	کــه	در	مقــاالت	
ــب	 ــر	و	مکات ــی	ديگ ــوفان	سیاس ــرات	فیلس ــوان	نظ ــر	بت ديگ
مختلــف	را	مــورد	بررســی	بیشــتر	و	بهتــر	قــرار	داد	و	بــا	

ــد. ــنا	ش ــز	آش ــر	نی ــی	ديگ ــوفان	سیاس ــرات	فیلس نظ
ــی	 ــی	و	بررس ــفه	سیاس ــورد	فلس ــتر	در	م ــه	بیش ــرای	مطالع ب
ــات	 ــاب	کلی ــه	کت ــد	ب ــی	توانی ــی	م ــوفان	سیاس ــرات	فیلس نظ
ــل	 ــترول	فص ــن	و	آورون	اس ــارد	پاپکی ــته	ريچ ــفه	نوش فلس
فلســفه	سیاســی	و	همچنیــن	کتــاب	جــان	رالــز	ترجمــه	دکتــر	

ــد. ــه	نمائی ــی	مراجع ــی	اکرم موس

مهدوی  داود  االسالم  از حجت  یادداشتی  زیر  متن 
ادامه می خوانید؛ زادگان است که در 

کار	بســت	اســتعاری	»	آتــش	بــه	اختیــار	«	در	ســخنان	اخیر	مقام	
معظــم	رهبــری	،	موجــی	از	مباحــث	را	پیرامــون	ايــن	اصطــالح	
بــه	راه	انداختــه	اســت	.	ايــن	امــر	مــن	را	وا	داشــت	بــا	تأملــی	در	
قــرآن	کريــم	بــه	ايــن	موضــوع	بپــردازم	.	بــا	انــدک	تامــل	بــه	
آيــات	شــريفه	دريافتــم	بســیاری	از	آيات	خطــاب	به	مســلمین	از	

همیــن	بــاب	اســت	؛	يعنــی	از	بــاب	آتــش	بــه	اختیــار	.
ــه	را	در	موعظــه	واحــد	،	دعــوت	 ــم		هم ــرآن	کري ــه	ق ــگاه	ک آن
بــه	قیــام	مــی	کنــد	يــک	نفــره	و	دو	نفــره	:	»ُقــْل	إِنََّمــا	أَِعُظُکــْم	
ــُروا	ٍ«	]ســوره	 	تََتَفکَّ ــمَّ ــَراَدی	ُث ــی	َوُف ِ	َمْثَن ــوا	هلِلَّ ــَدٍۀ	أَْن	تَُقوُم بَِواِح
ســبأ	:	46[	؛	وقتــی	کــه	از	مومنیــن	خواســته	شــده	آنچنــان	کــه	
عیســی	بــن	مريــم	بــه	حواريــون	خطــاب	کــرد	شــما	نیــز	انصــار	
ِ	َکَمــا	َقــاَل	 اهلل	شــويد	:	»َيــا	أَيَّهــا	الَِّذيــَن	آَمُنــوا	ُکونـُـوا	أَنَْصــاَر	اهللَّ
ــاَل	 ِ		َق ــی	اهللَّ ــاِری	إِلَ ــْن	أَنَْص ــَن	َم ــَم	لِلَْحَواِريِّی ــُن	َمْرَي ــی	ابْ ِعیَس
ــی	 ــف	:	14[	؛	وقت ــوره	الص ِ	«	]س ــاُر	اهللَّ ــُن	أَنَْص ــوَن	نَْح الَْحَواِريّ
کــه	از	مســلمانان	مــی	خواهــد	کــه	هــر	چــه	مــی	توانیــد	مجهز	
شــويد	تــا	بــه	ايــن	وســیله	دشــمنان	خــدا	بــه	وحشــت	و	تــرس	
ــاِط	 ــْن	ِربَ ٍۀ	َوِم ــوَّ ــْن	ُق ــَتَطْعُتْم	ِم ــا	اْس ــْم	َم ــّدوا	لَُه بیافتنــد	:	»	َوأَِع
ُکــْم	«	]ســوره	النفــال	:	60[	 ِ	َوَعُدوَّ الَْخْیــِل	ُتْرِهُبــوَن	بـِـِه	َعــُدوَّ	اهللَّ
؛	وقتــی	کــه	از	مســلمانان	خواســته	شــده	در	راه	خــدا	بــا	کســانی	
کــه	قصــد	جنــگ	بــا	شــما	را	دارنــد		بجنگیــد	و	البتــه	نبايــد	در	
	ِ ــوا	ِفــی	َســبِیِل	اهللَّ ايــن	مقاتلــه	تعــدی	و	افــراط	کنیــد	:	»	َوَقاتُِل
ــَن	«	 ــّب	الُْمْعَتِدي َ	اَل	ُيِح 	اهللَّ ــُدوا		إِنَّ ــْم	َواَل	تَْعَت ــَن	ُيَقاتُِلونَُک الَِّذي
]ســوره	البقــرۀ	:	1۹0[	؛	و	آنــگاه	کــه	مــی	گويــد	حکــم	قصــاص	
ــَب	َعلَْیُکــُم	 ــوا	ُکتِ ــا	الَِّذيــَن	آَمُن ــا	أَيَّه بــر	شــما	واجــب	شــد	:	»َي
ــی	 ــِد	َواْلُنَْث ــُد	بِالَْعْب 	َوالَْعْب ــرِّ ــّر	بِالُْح ــی		الُْح ــی	الَْقْتلَ ــاُص	ِف الِْقَص

ــرۀ	:	1۷8[	. ــی	«	]ســوره	البق بِاْلُنَْث
ــا	مضمــون	 ــی	ب ــه	ای	از	فرامیــن	قرآن ــات	شــريفه	نمون ايــن	آي
ــاً	آن	دســته	از	صاحــب	نظــران	 ــار	اســت	.	قطع ــه	اختی ــش	ب آت
ــد	فلســفه	سیاســی	اســت	و	از	 ــم	فاق ــرآن	کري ــد	ق ــه	معتقدن ک
هیــچ	الگــوی	حکومتــی	ســخن	بــه	میــان	نیــاورده	اســت	،	نبايد	
ــد	.	شــايد	 ــم	مخالفــت	بورزن ــران	کري ــن	برداشــتی	از	ق ــا	چنی ب

بــه	همیــن	خاطــر	اســت	کــه	بــا	فــرض	تاريخــی	بــودن	قــرآن	
کريــم	،	ســعی	در	غیــر	فعــال	کــردن	چنیــن	برداشــتی	را	دارنــد	
ــن	 ــزی	از	اي ــی	،	گري ــن	ديدگاه ــا	چنی ــال	ب ــر	ح ــه	ه ــی	ب .	ول
ــد	فکــری	انديشــه	 برداشــت	نیســت	.	و	اينجــا	اســت	کــه	پیون
ســکوالر	بــا	بــاور	گــروه	هــای	جهــادی	ســلفی	آشــکارمی	گردد	

.
زيــرا	فعالیــت	ايــن	گــروه	هــا	فاقــد	هرگونــه	فلســفه	سیاســی	و	
انديشــه	حکومتــی	اســت	.	درســت	ماننــد	گــروه	خــوارج	در	صدر	
ــد	و	در	عیــن	 ــی	بهــره	بودن اســالم	کــه	از	انديشــه	حکومتــی	ب
ــه	 ــف	ب ــرادی	مکل ــا	انف ــی	ي ــه	صــورت	جمع ــود	را	ب ــال	،	خ ح

اجــرای	احــکام	اســالم	مــی	دانســتند	.	
بــا	وصــف	ايــن	،	نبايــد	گمــان	کــرد	کــه	بــا	فــرض	حکومــت	در	
قــرآن	کريــم	،	جايــی	بــرای	چنیــن	برداشــتی	)	آتــش	بــه	اختیار	
در	قــرآن	کريــم	(	باقــی	نمــی	مانــد	.	بلکــه	مــی	تــوان	همیــن	
برداشــت	را	از	آيــات	شــريفه	داشــت	ولــی	ذيــل	مفهــوم	واليــت	
ــون	 ــت	-	همچ ــام	والي ــه	مق ــدارد	ک ــی	ن ــچ	منافات ــرا	هی .	زي
ــی	را	 ــن	فرمان ــور	،	چنی ــرای	گشــايش	ام ــی	_	ب ــده	نظام فرمان
ــا	همیــن	محتــوی	 ــان	کــه	حــوزه	عمومــی	ب صــادر	کنــد	.	چن
تعريــف	مــی	شــود	؛	يعنــی	فعالیــت	جمعــی	در	امــوری	کــه	بــه	
موجــب	قانــون	در	اختیــار	مردم	گذاشــته	شــده	اســت	.	بنابــر	اين	
،	مــی	تــوان	گفــت	کــه	آيــات	شــريفه	حامــل	حکــم	آتــش	بــه	
اختیــار	اســت	؛	لیکــن	مهــار	يــا	مديريــت	ايــن	حکــم	در	دســت	
مقــام	واليــت	اســت	.ايــن	چنیــن	نیســت	کــه	قــرآن	کريــم	اين	
ــه	 ــت	.	ب ــرده	اس ــريع	ک ــت	تش ــر	والي ــتقل	از	ام ــم	را	مس حک
همیــن	دلیــل	اســت	کــه	حضــرت	وصــی	امیــر	المومنیــن	علــی	
علیــه	الســالم	بــا	خــوارج	جنگیــد	و	آنــان	را	ســرکوب	کــرد	.	زيرا	
ــت	 ــار	را	مســتقل	از	والي ــه	اختی ــی	آتــش	ب خــوارج	حکــم	قرآن

عمــل	مــی	کــرد	.
ــتخراج	از	 ــل	اس ــار	قاب ــه	اختی ــش	ب ــوم	آت ــه	مفه ــه	آن	ک نتیج
آيــات	شــريفه	زيــادی	اســت	.	زيــرا	ايــن	مفهــوم	فــی	نفســه	امر	
نامعقولــی	نیســت	.	هنگامــی	آتــش	بــه	اختیــار	ســر	از	هــرج	و	
مــرج	جــوی	در	مــی	آيــد	کــه	در	چارچــوب	امــر	واليــت	نباشــد.	
امــا	بــا	فــرض	ســیطره	واليــت	،	فرمــان	آتــش	بــه	اختیــار	منجر	

بــه	هــرج	و	مــرج	نمــی	شــود	.

یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

»آتش به اختیار« در قرآن کریم
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شـــت ا د د یا

1-	جهــان	معاصــر	جهانــی	اســت	کــه	با	ســرعت	بســیار	زيــادی	در	
حــال	تغییــر	اســت	و	ايــن	تغییــر	بــا	صفــت	مدرنیتــه	همــراه	شــده	
ــو	و	مــدرن	شــدن،	آرامــش	و	امنیــت	 ــه	ن ــو	ب اســت.	ايــن	تغییــر	ن
ــه	اســت	و	انســان	معاصــر	همــواره	 ــه	مخاطــره	انداخت انســان	را	ب
ــن	 ــن	مشــکل	اســت.	در	اي ــور	از	اي ــرای	عب ــی	ب ــال	راه	حل ــه	دنب ب
ــده	 ــای	اســالم	هــم	از	ايــن	چالش	هــا	بی	نصیــب	نمان رهگــذر	دنی
ــی	 ــای	مختلف ــرب	از	منظره ــای	غ ــا	دنی ــالم	ب ــای	اس ــت.	دنی اس
تفــاوت	دارد؛	چــون	مبانــی	و	اصــول	هــر	يــک	بــا	ديگــری	متفاوت	
اســت.	در	ايــن	نوشــتار	بــه	دنبــال	پاســخ	بــه	ايــن	مســاله	هســتیم	
کــه	چگونــه	می	تــوان	در	دنیايــی	کــه	مــدام	در	حــال	تغییــر	اســت	
ــی	از	 ــرای	بشــر	معاصــر	جزي ــات	ب ــه	ثب ــی	رســد	ک ــه	نظــر	م و	ب
ــه	 ــون	اســالمی	ب ــان	ملت	هــای	گوناگ ــا	شــده	اســت،	از	می آرزوه
ــان	 ــای	جه ــی	از	مولفه	ه ــرا	برخ ــیم؟	زي ــده	برس ــت	واح ــک	ام ي
ــی	از	 ــی	بخش ــای	اجتماع ــی	و	پراکندگی	ه ــر	فردگراي ــدرن	نظی م
چالش	هايــی	اســت	کــه	جهــان	اســالم	بــا	آن	مواجــه	شــده	اســت.	
پاســخ	ايــن	را	می	تــوان	بــر	اســاس	مبانــی	اســالمی	داد	کــه	مــا	در	
ايــن	مجــال	بــه	برخــی	از	آنهــا	اشــاره	می	نمائیــم،	امــا	قبــل	از	ورود	
بــه	پاســخ	ايــن	پرســش	بايــد	ديد	کــه	عامــل	اتحــاد	و	همبســتگی	

چیســت؟
ــن	پاســخ	 ــن	اي ــرای	تبیی ــا	ب ــی	و	دريچــه	ورود	م 2-	پاســخ	اجمال
آن	اســت	کــه	آنچــه	مدنظــر	اســالم	اســت،	نقــش	و	تاثیــر	عقــل	
ــاس	 ــر	اس ــه	ای	ب ــر	جامع ــت.	اگ ــی	اس ــجام	اجتماع ــاد	انس در	ايج
ــی	 ــن	ويژگ ــان	ها	دارای	اي ــون	انس ــرد،	چ ــکل	بگی ــت	ش عقالنی
ــد	را	 ــا	باش ــن	مبن ــر	اي ــه	ب ــزی	ک ــر	چی ــند،	ه ــترک	می	باش مش
ــبت	 ــل	نس ــان	های	عاق ــه	انس ــه	هم ــن	ک ــد:	اي ــد	و	مانن می	پذيرن
بــه	ظلــم	عکس	العمــل	نشــان	می	دهنــد.	پــس	اگــر	مــا	جامعــه	ای	
بر اســاس عقالنیت تشــکیل بدهیمT همــه انســان	های دارای عقل	
ســلیم	براســاس	اراده	و	اختیــار	و	آزادی	آن	را	می	پذيرنــد.	از	طرفــی	
ــای	فطــری	مشــترک	ســعی	 ــردن	ويژگی	ه ــا	مطــرح	ک اســالم	ب
ــردازد.	 ــی	غیرمســلمانان	بپ ــع	مســلمانان	و	حت ــه	تجمی ــه	ب دارد	ک
ــان	ها	 ــه	انس ــت	ک ــن	اس ــری	اي ــای	فط ــن	ويژگی	ه ــه	اي از	جمل
ــای	 ــتند	و	مقتض ــد	هس ــه	واح ــی	در	جامع ــان	زندگ ــاً	خواه فطرت
ــانی	 ــی	انس ــک	وحدت	طلب ــه	ي ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــا	اي ــرت	آنه فط
گرايــش	دارنــد.	همچنیــن	قــوام	زندگــی	آنهــا	و	نیازمنــدی	آنهــا	در	
گــرو	ايــن	وحدت	طلبــی	ذاتــی	اســت	بــه	همیــن	دلیــل	دولت	هــای	
ــی	از	 ــا	همــکاری	و	همبســتگی	مدل ــه	ب ــد	ک اســالمی	ســعی	دارن
ــازی	 ــت	امت	س ــد	در	جه ــه	بتوانن ــد	ک ــه	دهن ــت	اســالمی	ارائ دول
گام	بردارنــد.	همــان	طــوری	آيــت	اهلل	خامنــه	ای	فرمودنــد	کــه	مــا	
ــت	اســالمی	 ــه	تعــداد	ملت	هــای	اســالمی	مــدل	دول ــم	ب می	توانی

ــم. ــه	بدهی ارائ
3-	از	ديگــر	عوامــل	دخیــل	در	فرآينــد	امت	ســازی	عامــل	»اخــوه«	
ــون	 ــا	المومن ــاره	دارد:	»انم ــه	آن	اش ــرآن	ب ــه	ق ــت	ک ــودن	اس ب
اخوۀ:کــه	مومنــان	بــا	يکديگــر	بــرادر	هســتند«)حجرات/10(	و	اگــر	
رنــج	و	مشــکلی	بــرای	يکــی	از	آنهــا	پیــش	بیايــد	همــۀ	مســلمانان	
نســبت	بــه	آن	احســاس	همــدردی	و	همدلــی	می	کننــد	کــه	ايــن	
ــی	 ــد	در	همبســتگی	و	يکپارچگــی	ملت	هــای	کنون عامــل	می	توان
ــی	 ــدت	و	يکپارچگ ــه	وح ــلمانان	را	ب ــرآن	مس ــد.	ق ــذار	باش تاثیرگ
دعــوت	می	کنــد	و	از	تفرقه	افکنــی	و	جدايــی	نهــی	می	کنــد	
ــران/103(.	 ــوا«)	آل	عم ــاً	و	ال	تفرق ــل	اهلل	جمیع ــوا	بحب »واعتصم
ــرام	 ــر	احت ــان	ديگ ــه	ادي ــبت	ب ــه	نس ــد	ک ــا	می	خواه ــالم	از	م اس
ــالم	 ــم.	اس ــز	کنی ــمنی	پرهی ــالف	و	دش ــاط	اخت ــته	و	از	نق گذاش
ــداده	اســت	و	 ــرار	ن ــالک	ق ــژادی	را	م ــی	و	ن ــی	قوم ــچ	گاه	مبان هی
ــر	 ــار	يگديگ ــان	ها	در	کن ــاير	انس ــا	س ــد	ب ــلمانان	می	خواه از	مس
ــاِب	 ــَل	الِکت ــا	أَه ــند:»ُقل	ي ــته	باش ــالمت	آمیز	داش ــتی	مس همزيس
ــٍۀ َســواٍء بَیَننــا َوبَیَنُکــم«؛ )آل عمــران، 64( چــون  تَعالَــوا إِلــی	َکلَِم
ــت	و	منطــق	و	دوری	از	 ــای	عقالنی ــر	مبن ــه	و	اســاس	اســالم	ب پاي

ــت. ــدی	اس ب
ــک	 ــه	ي ــردم	ب ــد	م ــون	می	خواه ــای	گوناگ ــالم	از	راه	ه 4-		اس
ســاختار	نظــام	مطلــوب	کــه	همــان	امــت	واحــده	اســت	دســت	پیدا	
کنــد	و	در	ايــن	راســتا	اســالم	بــا	ســرزمین	و	مــرز	جغرافیايــی	کاری	
نــدارد	بلکــه	می	خواهــد	هــر	فــردی	در	هــر	کجــای	دنیــا	زندگــی	
ــه	در	ســرزمین	های	 ــرادی	ک ــد.	اف ــن	وحــدت	برس ــه	اي ــد	ب می	کن
ــت	 ــک	مديري ــت	ي ــد	تح ــد	می	توانن ــی	می	کنن ــف	زندگ مختل
کالن	اســالمی	قــرار	بگیرنــد	و	در	تعامــل	بــا	يــک	ديگــر	بــه	رشــد	
و	کمــال	برســند	بــه	همیــن	منظــور	خداونــد	پیامبــران	را	فرســتاد	
تــا	بــا	هدايــت	مــردم	و	بــا	ارتبــاط	بــا	او	و	بــا	بســتن	عهــد	و	پیمــان	
ــد.	 ــت	پیداکن ــه	دس ــداف	عالی ــه	اه ــا	ب ــد	ت ــک	کن ــان	کم ــه	آن ب
ــا	 ــردم	ب ــۀ	م ــا	هم ــد	ت ــتفاده	می	کن ــبل«	اس ــه	»س ــرآن	از	کلم ق
ــگ	و	ســنت	های	 ــا	هــر	فرهن ــد	و	ب ــه	دارن هــر	ســبک	زندگــی	ک
ــه	هــدف	 ــد	در	يــک	حرکــت	مشــخص	ب خــاص	خودشــان	بتوانن
خــود	برســند	و	ايــن	زمانــی	تحقــق	پیــدا	می	کنــد	کــه	امــت	واحــدۀ	
ــوای	مديريــت	کالن	اســالمی	 اســالمی	را	تشــکیل	دهــد	و	زيــر	ل
قــرار	گیرنــد	و	ارزش	هــای	آنــان	بــا	ارزش	هــای	اســالمی	در	تنافــی	

نباشــد.
ــه	 ــت	ک ــه	داش ــواره	توج ــد	هم ــه	باي ــت	ک ــر	اس ــه	ذک 5-	الزم	ب
دشــمنان	ديــن	دســت	روی	دســت	نمی	گذارنــد	و	اتحــاد	و	قــدرت	
ــه	 ــد	ک ــتعمارگر	می	دانن ــای	اس ــد.	قدرت	ه ــلمانان	را	نمی	پذيرن مس
اگــر	مســلمانان	بــا	يگديگــر	متحــد	شــوند	آن	هــا	ديگــر	نخواهنــد	
ــه	 ــد	ب ــارت	کنن ــای	مســلمانان	را	غ ــی	ثروت	ه ــه	راحت توانســت	ب
همیــن	دلیــل	تمــام	تــالش	خــود	را	بــه	کار	می	برنــد	تــا	نگذارنــد	
ايــن	اتحــاد	صــورت	پذيــرد.	يکــی	از	برنامــه	اصلــی	ايــن	قدرت	هــا	
ايجــاد	تفرقــه	در	بیــن	مســلمانان	و	جنگ	افــروزی	در	میــان	آن	هــا	
اســت.	اســتکبارگران	بــا	اســتفاده	از	قــدرت	تبلیغاتــی	و	رســانه	های	
ــات	 ــه	صــورت	پیوســته	اختالف ــد	ب ــار	دارن پرشــماری	کــه	در	اختی
ــی	 ــزرگ	نماي ــلمانان	را	ب ــف	مس ــب	مختل ــوام	و	مذاه ــان	اق می
ــئله	 ــه	مس ــات	را	ب ــن	اختالف ــد	اي ــالش	می	کنن ــا	ت ــد	آن	ه می	کن
اصلــی	مســلمانان	تبديــل	کننــد.	مثــال	اگــر	تعــداد	اندکــی	از	افــراد	
نــادان	و	ســاده	لــوح	در	میــان	يــک	قوم	يــا	طرفــداران	يــک	مذهب	
ــکاس	 ــا	انع ــتکباری	ب ــانه	های	اس ــد	رس ــام	دهن ــتباهی	انج کار	اش
گســترده	ايــن	اقــدام	و	بــزرگ	نمايــی	آن	تــالش	می	کننــد	آن	را	بــه	
تمــام	پیــروان	آن	مذهــب	نســبت	دهنــد	و	بــه	ايــن	وســیله	میــان	
اقــوام	و	مذاهــب	مختلــف	بدبینــی	و	تفرقــه	را	حاکــم	کننــد.	آن	هــا	
ــا	را	 ــه	ملت	ه ــس	از	آن	ک ــد	و	پ ــر	می	گذارن ــم	فرات ــن	ه ــا	را	از	اي پ
کامــال	از	هــم	جــدا	کردنــد	بــا	تحريــک	آن	هــا	جنگ	هــای	داخلــی	
را	میــان	مســلمانان	بــه	راه	می	اندازنــد	و	حتــی	بــه	صــورت	پنهانــی	
ــا	 ــان	آن	ه ــع	اســلحه	و	مهمــات	جنگــی	می ــه	توزي ــا	آشــکار	ب و	ي
ــد.	نکتــۀ	مهــم	ايــن	اســت	کــه	قدرت	هــای	اســتعمارگر	 می	پردازن
در	ايــن	جنگ	هــا	واقعــا	طرفــدار	هیــچ	طرفــی	نیســتند	بلکــه	فقــط	
ــا	دو	 ــود	ت ــر	ش ــا	طوالنی	ت ــات	و	جنگ	ه ــن	اختالف ــد	اي می	خواهن
ــده	ای	 ــايد	ع ــه	ش ــود.	البت ــر	ش ــر	روز	ضعیف	ت ــلمان	ه ــرف	مس ط
نــادان	در	میــان	مســلمانان	باشــند	کــه	گمــان	کننــد	بــا	توهیــن	بــه	
مقدســات	طــرف	ديگــر	يــا	کافــر	شــمردن	آن	طــرف،	به	ديــن	خود	

ــدی	 ــچ	تردي ــر	هی ــروز،	ديگ ــای	ام ــا	در	دنی ــد،	ام ــت	می	کنن خدم
باقــی	نمانــده	اســت	کــه	بــه	اختالفــات	قومــی	و	نــژادی	و	مذهبــی	
ــمنان	 ــه	دش ــت	ب ــع	خدم ــد،	در	واق ــر	بینجام ــلمانان	از	يکديگ مس
اســالم	عزيــز	اســت.	وحــدت	مســلمانان	آنقــدر	اهمیــت	دارد	کــه	
ــزرگ	و	شــريف	حاضــر	شــدن	جــان	پاکشــان	را	فــدای	 ــی	ب مردان
ايــن	اتحــاد	ارزشــمند	کننــد.	و	در	ايــن	راســتا	اســت	که	مقــام	معظم	
رهبــری	می	فرمايــد:	»هرکــس	را	شــما	ديديــد	کــه	نــدای	تفرقــه	را	
ســر	می	دهــد	ايــن	فــرد	مــزدور	دشــمن	اســت	چــه	خــودش	بدانــد	
يــا	ندانــد«.		بنابرايــن	اتحــاد	جامعــه	اســالمی	از	اهمیــت	فراوانــی	
برخــوردار	اســت	و	شايســته	اســت	مســلمانان	بــرای	حفــظ	قــدرت	
وعــزت	خــود	نســبت	بــه	اتحــاد	خودشــان	حســاس	باشــند	و	بــه	آن	

توجــه	نماينــد.
6-	برخــی	بــر	ايــن	باورنــد	کــه	نمی	شــود	امــت	واحــده	را	تشــکیل	
ــد	امت	ســازی	 ــه	فرآين ــر	طراحــی	اولی ــت	پیامب ــد	گف ــی	باي داد.	ول
ــه	 ــه	تشــکیل	آن	هــم	شــد	و	براســاس	آي ــق	ب را	انجــام	داد	و	موف
»ياايهــا	النــاس	انــا	خلقناکــم	مــن	ذکــر	و	انثــی	و	جعلناکــم	شــعوبا	
وقبائــل	لتعارفــوا....«	)حجــرات/13(	بیــان	مــی	دارد	کــه	عــرب	بــر	
عجــم	و	عجــم	بــر	عرب	ســیاه	بــر	ســفید	و	ســفید	بــر	ســیاه	برتری	
نــدارد	همانــا	گرامی	تريــن	شــما	نــزد	خــدا	بــا	تقواتريــن	شماســت.	
ــل	عــرب	امتــی	ســاخت	کــه	بعدهــا	صاحــب	 ــر	)ص(	از	قبائ پیامب
تمــدن	عظیــم	اســالمی	شــدند.پس	بــالد	اســالمی	هرچنــد	از	نظر	
تعــداد	و	يــا	مرزهــای	جغرافیايــی	متعــدد	باشــند	امــا	ايــن	عوامــل	

ــرای	تشــکیل	امــت	واحــده	گــردد. ــی	ب ــد	مانع نمی	توان
۷-	بــرای	تشــکیل	امــت	اســالمی	نیازمنــد	ارکانــی	چــون	مبانــی	
دينــی،	مبانــی	اخالقــی،	علمــی	و	عقالنــی	هســتیم	تــا	در	ســطح	
ــه	 ــم	و	زمین ــت	گیري ــت	کالن	را	در	دس ــم	مديري ــی	بتوانی جهان
تحقــق	آن	را	فراهــم	نمائیــم.	چارچوبــی	کــه	اســالم	بــرای	فراينــد	
امت	ســازی	ارئــه	می	دهــد	چارچــوب	عقالنــی	اســت	و	اگــر	
بخواهیــم	بــه	صــورت	ريشــه	ای	بــه	ايــن	مســاله	پرداختــه	شــود،	
ــالم	 ــیم.		اس ــه	می	باش ــن	زمین ــق	در	اي ــزی	دقی ــد	برنامه	ري نیازمن
بــرای	تحقــق	ايــن	امــر	از	اصــل	دعــوت	و	اصــل	تبلیــغ	در	طــول	
تاريــخ	اســتفاده	کــرده	اســت؛	همچنیــن	در	زمینــه	اخالقــی	از	اصل	
امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	نیــز	اســتفاده	نمود.اســالم	حتــی	
نســبت	بــه	غیــر	مســلمانان	هــم	توجــه	ويــژه	ای	دارد	و	مشــترکات	
بــا	آنــان	را	مــد	نظــر	می	گیــرد.	»قــل	يــا	اهــل	الکتــاب	تعالــوا	الــی	
ــه	شــیئا«	 ــد	اال	اهلل	وال	نشــرک	ب کلمــه	ســواءبیننا	وبینکــم	اال	نعب
)آل	عمــران/64(	اســالم	نســبت	بــه	آزادی	بــه	عنــوان	يــک	اصــل	
دارد	 مشــترک	در	امــر	امت	ســازی	توجــه	ويــژه	ای	دارد	و	بیــان	مــی	

ــره/256(. ــن...«	)بق ــی	الدي ــراه	ف »ال	اک
8-	بنابرايــن:	در	فرآينــد	امــت	ســازی	نقــش	وجايــگاه	عقــل	وتاثیر	
ــرای	 ــالم	ب ــای	اس ــت؛	مبن ــه	اس ــل	توج ــد	قاب ــن	فرآين آن	در	اي
تشــکیل	امــت	اســالمی	مبنــای	قومــی	ونــژادی	نیســت؛	اســالم	بر	
اســاس	يــک	ســری	مبانــی	اســالمی	درصــدد	تحقــق	امــت	واحده	
ــرزمینی	 ــای	س ــی	ودولت	ه ــای	جغرافیاي ــت؛	مرزه ــالمی	اس اس
وتعــدد	آنــان	مانعــی	بــرای	تشــکیل	امــت	واحــده	محســوب	نمــی	
ــی	 ــدت،	از	تفرقه	افکن ــاد	وح ــا	ايج ــد	ب ــالم	می	خواه ــوند؛	اس ش
ــد؛	 ــری	نماي ــان	جلوگی ــع	ش ــه	مطام ــیدن	ب ــرای	رس ــمنان	ب دش
ــف	و	مسئولیت	هايشــان	و	احســاس	 ــه	وظاي ــنايی	مســلمانان	ب آش
اخــوت	نســبت	بــه	بــرادران	وخواهــران	دينــی	خــود	امــر	ديگــری	
ــلمانان	را	 ــالم	مس ــرد؛	اس ــرار	گی ــه	ق ــورد	توج ــد	م ــه	باي اســت	ک
ماننــد	اعضــای	يــک	خانــواده	می	دانــد	وآنــان	را	دعــوت	بــه	يکدلی	
می	کنــد؛	مســلمانان	بــا	ايــن	جمعیــت	عظیمــی	کــه	هســتند	اگــر	
بــا	يکديگــر	متحد	باشــند	هیــچ	قدرتــی	نمی	توانــد	آنان	را	شکســت	
دهــد.	قــوام	جامعــه	اســالمی	بــه	مديريت	کالن	اســالمی	اســت	که	
نیازمنــد	برنامــه	ريــزی	دقیــق	می	باشــد.	بــر	اســاس	آيــات	قــرآن	
ــه	 ــان	می	کند.اســالم	ن ــا	ايهــا	النــاس(	بی کــه	مخاطــب	خــود	را)ي
تنهــا	بــه	مســلمانان	توجــه	دارد	کــه	امــت	واحــده	گردنــد	بلکــه	از	

ــد. ــا	هــم	وحــدت	کنن ــد	ب غیرمســلمانان	هــم	می	خواه

فرآیند امت سازی و نسبت آن با ملت در دولت مدرن
سیده صفورا محمدی
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شـــت ا د د یا

حجت االسالم سید محسن موسوی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه مازندران در این یادداشت به شرح العقل و 

الجهل از کتاب اصول کافی می پردازد.

عقل و اخالق
ــا	پشــتوانه	ی	محکمــی	از	خــرد	همــراه	اســت.	 اخــالق	اســالمی	ب
را	 اخالقــی	 فضیلت	هــای	 علیهم	الســالم	 اهل	بیــت	 روايــات	
نشــأت	گرفتــه	از	عقــل	دانســته	و	رذيلت	هــا	را	نشــانه	ی	بی	خــردی	
ــه	 ــد	ک ــالمی	برمی	آي ــات	اس ــمرده	اند.	از	رواي ــی	برش ــا	کم	عقل ي
ــیر	 ــد	در	مس ــرفت،	باي ــد	و	پیش ــان	رش ــان	های	خواه ــه	ی	انس هم
ــه	کار	 ــود	را	ب ــالش	خ ــش	و	ت ــل	،	کوش ــال	عق ــه	کم ــیدن	ب رس
گیرنــد.	هنگامــی	کــه	عقــل	مردمــان	بــه	ســوی	کامــل	شــدن	در	
ــال	را	 ــن	کم ــم	اي ــه	می	توانی ــانه	هايی	دارد	ک ــت،	نش ــت	اس حرک
ــه	 ــت	.	هرچ ــی	اس ــانه	ها،	خوش	اخالق ــن	نش ــی	از	اي ــم.	يک دريابی
انســان	دارای	عقــل	کامل	تــری	باشــد،	از	اخــالق	بهتــری	برخــوردار	
ــالم	 ــادق	علیه	الس ــام	ص ــم	از	ام ــث	هفده ــود.	در	حدي ــد	ب خواه
ــوش	 ــل	،	خ ــر	عق ــردم	از	نظ ــن	م ــت:	کامل	تري ــده	اس ــل	ش نق

ــت. ــا	اس ــن	آنه اخالق	تري
ــث	ســی	و	يکــم	-	؛	 ــی	علیه	الســالم	-حدي ــام	عل در	ســخنی	از	ام
ــر	 ــی	ب ــود،	دلیل ــال	خ ــود	و	اعم ــدن	از	خ ــندی	و	خوش	آم خودپس

ضعــف	عقــل	دانســته	شــده	اســت.	
در	روايــت	ســیزدهم	عقــل	را	بــه	عنوان	پــرده	ای	پوشــاننده		دانســته	
ــت	و	 ــس	مخالف ــته	های	نف ــا	خواس ــیله	ی	آن	ب ــه	بوس ــت	ک اس
مبــارزه	می	شــود.در	حقیقــت	عقــل	،	چیــزی	شــبیه	بــه	تعبیــر	قرآن	
ــاره	ی	تقــوا	اســت	کــه	آن	را	لبــاس		و	پشــش	دانســته	اســت	.	 درب
بــا	ايــن	پوششــمی	توان	در	رفــع	عیــوب	کوشــید	و	آنهــا	را	برطــرف	

کــرد.
دوام	 و	 در	موضــوع	عوامــل	کســب	 ايــن	حديــث	کــه	 در	
ــانده	و	 ــت	پوش ــرده	ای	اس ــل	پ ــت:	عق ــده	اس ــت،	آم ــت	اس محّب
ــس	 ــت.	پ ــر	اس ــی	ظاه ــرد(	زيباي ــری	ف ــل	برت فضیلت	ها)عوام
ــا	 ــردت	ب ــا	خ ــان	و	ب ــی	ات	را	بپوش ــای	اخالق ــت،	بدی	ه ــا	فضل ب
ــرای	 ــا	ايــن	کار	محبــت	ديگــران	ب خواســته	های	دلــت	بجنــگ.	ب

ــد.	 ــر	می	ورزن ــو	مه ــه	ت ــکارا	ب ــد	و	آش ــالم	می	مان ــو	س ت
در	بیــان	رابطــه	ی	عقــل	و	اخــالق	،	از	رواياتــی	کــه	جهــل	و	اخالق	
ــن	 ــرای	تبیی ــوان	ب ــز	می	ت ــود،	نی ــان	می	ش ــور	در	آن	بی جهل	مح

بهتــر	بحــث،	بهــره	بــرد.
در	روايــت	شــانزدهم	کتــاب،	بــه	ســه	ويژگــی	جاهالنه	اشــاره	شــده	
اســت.	ايــن	ســه	خصلــت	قلب	هــای	جاهــالن	را	دگرگــون	ســاخته	
و	در	اختیــار	خــود	می	گیــرد.آن	ســه	عبارتنــد	از:	طمعــی	کــه	قلــب	
جاهــالن	را	از	جــا	برمی	کنــد،	آرزويــی	کــه	قلــب	جاهــل	را	،	گــرو	

ــدازد. ــه	دام	می	ان ــا	را	ب ــه		آنه ــرد	و	نیرنگــی	ک می	گی
بنابرايــن	حديــث	امــام	علــی	علیه	الســالم	،	طمــع	و	بیشــترخواهی	،	
آرزوهــای	دســت	نیافتنی	و	نیرنــگ	و	خودفريبــی،	قلــب	را	دگرگــون	
ســاخته	و	انســان	را	در	مســیر	رشــد،	متوقــف	ســاخته	يــا	بــه	عقــب	

می	رانــد.
پیشــوايان	ديــن	مــا	رابطــه	ی	بیــن	عقــل	و	اخــالق	را	بــه	نیکويــی	
تبییــن	کــرده	و	مصداق	هــای	اخــالق	عقل	مــدار	را	معرفــی	
کرده	انــد.	بخش	هــای	از	حديــث	معــروف	هشــام	در	اين	بــاره	

اســت	کــه	عبارت	اســت	از:	
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
عاقــل	کســی	اســت	کــه	رســیدن	بــه	حــالل	او	را	از	شــکرگزاری	باز	
نــدارد	ودر	رويارويــی	بــا	حــرام	،	صبــرش	بــر	انجــام	نــدادن	گنــاه	را	

از	دســت	ندهــد.
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
ــت	 ــه	دل ــی	ک ــد	،	در	حال ــاک	باش ــدا	پ ــزد	خ ــت	ن ــه	کارهاي چگون
ــر	مشــغول	 ــور	ديگ ــه	ام ــته	و	ب ــاز	داش ــروردگارت	ب ــان	پ را،	از	فرم

ــری	دادی. ــت	برت ــر	عقل ــت	را	ب ــته	های	دل ــته	ای	و	خواس داش
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
ــد،	اگــر	چــه	دلخــواه	او	باشــد.			امــام	کاظــم	 عاقــل	دروغ	نمی	گوي
علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	کســی	کــه	
ــدارد،	 ــل	ن ــه	عق ــدارد	و	هرک ــی	ن ــدارد،	دين ــرّوت	ن ــی	و	م مردانگ
ــا	را	 ــه	دنی ــردم	کســی	اســت	ک ــن	م ــا	ارزش	تري ــدارد.	ب ــی	ن مروت
ــما	 ــای	ش ــرای	بدن	ه ــد.	ب ــت	ندان ــا	ارزش	و	منزل ــود	ب ــرای	خ ب
بهايــی	جــز	بهشــت	نیســت،	پــس	آن	را	بــه	غیر	بهشــت	نفروشــید.
ــود:	ای	 ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب ــم	علیه	الس ــام	کاظ 	ام
ــر	 ــت	و	دو	براب ــول	اس ــورد	قب ــم	م ــدک	از	عال ــل	ان ــام!	عم هش
ــی	عمــل	بســیار	از	کســانی	کــه	اهــل	هــوای	نفــس		 می	شــود	ول
و	جهــل	و	حماقــت	هســتند،	بازگردانــده	شــده	و	پذيرفتــه	نمی	گــرد.			
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!		
عاقــل	بــا	داشــتن	حکمــت	بــه	اندک	بهــره	ای	از	دنیــا	راضــی	اســت.	
او	حاضــر	نیســت	کــه	همــه	ی	دنیــا	را	داشــته	باشــد	ولــی	اندکــی	از	

حکمــت	را	.	بــرای	همیــن	اســت	که	تجارتشــان	پرســود	اســت.
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
بــرای	هــر	چیــزی	راهنمايــی	اســت	و	راهنمای	عقــل،	تفکر	اســت.	
و	راهنمــای	تفّکــر،	ســکوت	همــراه	بــا	انديشــه	اســت.	بــرای	هــر	
ــرای	 ــت.	ب ــع	اس ــل	تواض ــب	عق ــت		و	مرک ــی	اس ــزی	مرکب چی
نادانــی	تــو	همیــن	بــس	کــه	مرتکــب	کاری	شــوی	کــه	از	آن	نهــی	

شــده	ای.
	امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
خردمنــدان	،	آنچــه	از	دنیــا	را	کــه	بیــش	از	نیازشــان	بود	رهــا	کردند،	
ــا	 ــد(.	ب ــرده	بودن ــا	ک ــه	آن	را	پیشــتر	ره ــاه	)	ک ــه	گن ــد	ب ــه	برس چ
ــر	او	 ــاه	ب ــرک	کن ــا	از	فضیلــت	انســان	اســت	و	ت ــرک	دنی اينکــه	ت

ــب. الزم	و	واج
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
خردمنــدان	از	دنیــا	روی	گردانیــده	و	بــه	آخــرت	روی	آوردنــد؛	زيــرا	
آنهــا	فهمیدنــد	کــه	دنیا	هــم	خواهــان	اســت	و	هــم	خوانــده.	آخرت	
هــم	همینطــور.	پــس	هــر	کــس	خواهــان	آخــرت	باشــد،	دنیــا	او	را	
ــا	اينکــه	روزی	اش	را	بــه	طــور	کامــل	از	دنیــا	برگیــرد.	 می	جويــد	ت
و	هرکــس	خواهــان	دنیــا	باشــد	،	آخــرت	در	پــی	اوســت	تــا	اينکــه	

مرگــش	در	رســد	و	دنیــا	و	آخرتــش	تبــاه	گــردد.
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
امیرالمومنیــن	می	فرمــود:	از	نشــانه	های	عاقــل	ايــن	اســت	که	ســه	

ــد.	و	 ــواب	ده ــد،	ج ــیده	ش ــرگاه	از	او	پرس ــد:	ه ــت	در	او	باش خصل
ــد.	 ــخن	گوي ــد،	او	س ــوان	گردن ــن	نات ــخن	گفت ــردم	از	س ــون	م چ
ــه	 ــد.	کســی	ک ــل	آن	باش ــود	اه ــه	س ــه	ب ــد	ک ــار	نظــری	کن اظه
هیــچ	يــک	از	ايــن	ويژگی	هــای	ســه-گانه	را	نداشــته	باشــد،	احمــق	

اســت.
ــس	 ــد	در	صــدر	مجل ــود:	کســی	باي ــی	علیه	الســالم	فرم ــام	عل ام
بنشــیند	کــه	ايــن	ســه	خصلــت	يــا	يکــی	از	آنهــا	را	داشــته	باشــد،	
پــس	کســی	کــه	هیــچ	يــک	از	ايــن	خصــال	را	نــدارد	و	در	بــاالی	

مجلــس	بنشــیند،	احمــق	اســت.
ــاز	و	 ــع	نی ــی	رف ــرگاه	در	پ ــود:		ه ــالم	فرم ــن	علیه	الس ــام	حس ام
ــیدند:	 ــد.	پرس ــش	بخواهی ــد،	آن	را	از	اهل ــی	بودي ــدن	حاجت برآم
اهلــش	کیاننــد؟	فرمــود:	کســانی	کــه	خداونــد	در	کتابــش	آنهــا	را	

ــتند. ــدان	هس ــا		خردمن ــت.	آنه ــده	اس ــاب	خوان ــوا	االلب اول
ــود:	ای	 ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب ــم	علیه	الس ــام	کاظ ام
ــدو	 ــش	کن ــد،	تکذيب ــه	می	ترس ــا	کســی	ک ــل	ب ــرد	عاق هشــام!	م
دروغ	گويــش	بخوانــد	ســخن	نمی	گويــد.	از	کســی	کــه	خــوف	دارد	
ــد،	چیــزی	نمی	خواهــد.	 ــد	و	درخواســتش	را	رد	کن ،	محرومــش	کن
ــد. ــده	نمی	ده ــد،	وع ــش	برنمی	آي ــده	و	انجام ــه	ز	عه ــزی	ک برچی
بــه	آنچــه	کــه	بخاطــرش	ســرزنش	می	شــود،	امیــد	نمی	بنــدد.	بــه	

ــد. ــدام	نمی	کن ــد	،	اق ــد	در	آن	درمان ــه	می	ترس کاری	ک
فضیلت عقل و عاقالن

پیامبــر	گرامــی	اســالم)ص(	عقــل	را	برتريــن	موجــود	و	عاقــالن	را	
برترينــان	مــردم	معرفــی	فرمــود.	در	حديــث	يازدهــم	از	حضرتــش	
آمــده	اســت	کــه	خداونــد	چیــزی	برتــر	از	عقــل،	بیــن	بنــدگان	خود	

تقســیم	نکــرده	اســت.	
بــر	اســاس	ايــن	تفّکــر	اســت	کــه،	خــواب	فــرد	عاقــل	،	از	
ــت.	 ــر	اس ــرد	،	برت ــرد	بی	خ ــادت	ف ــا	عب ــراه	ب ــب	بیداری	هم ش
ونیــز	اقامــت	و	مانــدن	عاقــل	در	شــهرش،	بهتــر	از	ســفر	و	تــالش	
بی	خــرد	)بــرای		کارهايــی	ماننــد	جهــاد	و	تحصیــل	دانــش(	اســت.
ــده	ای	،	کار	 ــت:	بن ــده	اس ــث	،	آم ــن	حدي ــری	از	اي 	در	بخــش	ديگ
ــه		و	 ــاره	ی	آن	انديش ــه	درب ــر	اينک ــداده	،	مگ ــام	ن ــی	را	انج واجب
ــه	 ــان	ب ــت	عبادتش ــدگان	در	فضیل ــادت	کنن ــد	.	عب ــردورزی	کن خ

ــند. ــت،	نمی	رس ــیده	اس ــل	رس ــه	عاق ــی	ک جاي
در	حديــث	چهاردهــم	نیــز	،	خداونــد	خطــاب	بــه	عقــل	می	فرمايــد:	

ــق	نکــردم. ــو	خل ــر	از	ت ــر	وگرامی	ت ــده	ای	بزرگ	ت آفري
ــه	ی	 ــل	پاي ــام	صــادق	علیه	الســالم	،	عق ــری	از	ام ــث	ديگ در	حدي

شرح کتاب العقل و الجهل از اصول کافی
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شـــت ا د د یا

شــخصیت	انســان	دانســته	شــده	اســت.	پیامبــر	مکــّرم	اســالم	بــه	
ــاداری	 ــر	و	ن ــچ	فق ــی!	هی ــود:	ای	عل ــی	علیه	الســالم	فرم ــام	عل ام
ــودبخش	تر	از	 ــی،	س ــال	و	داراي ــچ	م ــت	و	هی ــل	نیس ــر	از	جه بدت
عقــل	نیســت.)حديث	بیســت	و	پنجــم(	در	آخريــن	متن	ايــن	کتاب	
ــود:	 ــه	فرم ــام	صــادق	شــنیده	اســت	ک ــال	از	ام ــوان	جّم هــم	صف
ــت	و	 ــل	نیس ــر	از	عق ــر	و	پرنعمت	ت ــی		بهت ــی	و	مکنت ــچ	داراي هی

ــت. ــل	نیس ــق	و	جه ــت	تر	از	حم ــری	پس ــچ	فق هی
ــی	 ــام	عل ــه	ام ــت.	چنانک ــر	اس ــان	وکف ــان	ايم ــرز	می ــل	م عق
علیه	الســالم	فرمــود:	بیــن	ايمــان	و	کفــر	فاصلــه	ای	جــز	کم	عقلــی	
نیســت.	پرســیدند:	چگونــه	؟	فرمــود:	بنــده	ای	خواســته	و	نیــازش	را	
بــه	نــزد	مخلوقــی	ديگــر	می	بــرد	.	در	صورتــی	کــه	اگــر	نیتــش	را	
بــرای	خــدا	خالــص	ســازد	و	خیلــی	زود	بــه	خواســته	اش	می	رســد.	

حدیث جنود عقل و جهل
ــت	از	 ــی	اس ــیعه،	حديث ــی	در	ش ــروف	اخالق ــث	مع ــه	احادي از	جمل
ــای	 ــت	و	ويژگی	ه ــاره	خلق ــه	درب ــالم،	ک ــادق	علیه	الس ــام	ص ام
عقــل	و	ســپاهیان	عقــل	و	جهــل	ســخن	رفتــه	اســت.	ايــن	حديــث	
ــی	 ــه	و	برخ ــرار	گرفت ــیاری	از	دانشــمندان	ق ــه	بس ــورد	توّج ــه	م ک
ــل	و	 ــود	عق ــث	جن ــه	حدي ــد،	ب ــرح	آن	پرداخته	ان ــه	ش ــزرگان	ب ب

ــهرت	دارد. ــل	ش جه
در	ايــن	حديــث	،	پــس	از	بیــان	چگونگی	خلقــت	و	فرمانبــری	عقل	
و	نافرمانــی	جهــل،	خداونــد	بــه	عقــل	،	هفتــاد	و	پنــج	نیــرو	عطــا	
کــرد.	هنگامــی	کــه	جهــل	،	از	عطــای	خــدا	بــه	عقــل	و	قــدرت	و	
فضیلتــش	آگاه	شــد،	دشــمنی	بــا	او	را	در	دل	گرفــت	و	بــه	خداونــد	
عــرض	کــرد	کــه	عقــل	را	چنیــن	نیرومنــد	ســاختی	.	در	حالــی	کــه	
مــن	دشــمن	او	هســتم		و	هیــچ	نیرويــی	نــدارم.	خداونــد	بــه	او	نیــز	
نیروهايــی	را	در	مقابــل	نیروهــای	عقــل	اعطــا	کــرد.	بــرای	نمونــه	
بــرای	عقــل،	خیــر	را	وزيــر	قــرار	داد	و	شــّر	را	ضــّد	آن	و	وزيــر	جهــل	
ــر	از	ســپاه	جهــل	و	 ــل	و	ضــّدش	کف ــرار	داد.	ايمــان	از	ســپاه	عق ق
تصديــق	و	امیــد	هــردو	از	نیروهــای	عقــل	و	در	ســپاه	مقابــل	انــکار	

و	ناامیــدی	.
نکتــه	ی	قابــل	توّجــه	در	پايــان	شــمارش	ســپاهیان	عقــل	و	جهل	،	
ذکــر	شــده	،	ايــن	اســت	کــه	اگــر	چــه	همــه	ی	انســان	های	مومــن	
ــد	 ــرای	خردمن ــد	ب ــت	،	باي ــیر	معنوي ــرفت	در	مس ــتدار	پیش و	دوس
شــدن	و	تکمیــل	ايمــان	بــر	خــرد	خــود	افــزوده	و	از	نیروهــای	عقل	
اســتفاده	کــرده	و	بــا	نیروهــای	جهــل	مبــارزه	کنــد	.	ولــی	بايــد	بــه	
ــا	 ــن	ويژگی	ه ــه	ی	اي ــه	هم ــد	ک ــته	باش ــه	داش ــب	توّج ــن	مطل اي
ــام	 ــر	و	ام ــون	پیامب ــل	چ ــان	های	کام ــل	در	انس ــورت	کام ــه	ص ب
ــی	 ــه	در	امتحــان	اله ــی	ک ــن	در	مومنان ــع	می	شــود	.	همچنی ،	جم
موّفــق	شــده	و	هنگامــی	کــه	خداونــد	قلب	هايشــان	را	بــرای	ايمــان	
آزمــوده	اســت.	اّمــا	ديگــر	پیــروان	مــا	بايــد	در	تــالش	برای	کســب	
ايــن	خصــال	نیکــوی	عقالنــی	بــوده	و	نیــز	در	پــی	پــاک	شــدن	از	
ــه	 بدی	هــا	و	دور	شــدن	از	نیروهــای	جهــل.	اگــر	چنیــن	باشــند	)ب
تدريــج(	بــه	درجــات	عالــی	معنــوی	و	همراهــی	بــا	انبیــا	و	اوصیــای	

الهــی	خواهنــد	رســید.
ــات	واال	،	 ــن	درج ــه	اي ــیدن	ب ــه	،	رس ــر	اينک ــم	ديگ ــه	ی	مه نکت
هنگاهــی	صــورت	می	پذيــرد	کــه	ســالک	ايــن	راه،	معرفــت	نســبت	
بــه	عقــل	و	نیروهــای	آن	پیــدا	کــرد	و	آنهــا	را	بــه	درســتی	بشناســد	
.	البتــه	بــه	تبــع	آن	نیروهــای	مقابلــش	را	نیــز	بــه	درســتی	خواهــد	
شــناخت.	وظیفــه	ی	پیــرو	،	در	مرتبــه	ی	بعــد	دوری	کــردن	از	جهــل	

و	نیروهــای	او	اســت.

 کارکردهای عقل
از	آنجايــی	کــه	پايــه	ی	شــخصیت	انســان	عقل	اســت	،	بســیاری	از	
فضیلت	هــا	و	خیرهــا	از	آن	سرچشــمه	می	گیــرد.	در	حديــث	بیســت	
ــای	 ــل	را	راهنم ــالم	عق ــادق	علیه	الس ــام	ص ــول	ام ــارم	از	ق و	چه

مومــن	معرفــی	کــرده	و	در	روايــت	پیــش	از	آن	آمــده	اســت:
هوش،فهم،	حافظه	و	دانش	از	عقل	سرچشمه	می	گیرد.

ــد	 ــده	و	کلی ــا	کنن ــد	و	راهنمــا	،	بین عقــل	،	انســان	را	کامــل	می	کن
ــت. کار	او	اس

هــرگاه	عقــل	انســان	بــه	نــور	الهــی	تأيیــد	گــردد،	دانشــمند،	حافظ،	
ــه	 ــد	ک ــن	رو	می	دان ــردد.	و		از	اي ــم	گ ــا	فه ــده،	باهــوش	و	ب يادآورن

چگونــه	و	چــرا	و	کجاســت،
ــناخت،	 ــون	آن	را	ش ــد	و	چ ــود	را	می	شناس ــواه	خ ــواه	و	خیرخ بدخ
روش	زندگــی		و	آنچــه	بــه	او	در	گذشــته	رســیده	و	در	آينــده	خواهــد	

ــد، ــید	را	می	شناس رس
ــالص	ورزد،	و	 ــش،	اخ ــه	طاعت ــرار	ب ــدا	و	اق ــتن	خ ــه	دانس در	يگان
هنگامــی	کــه	چنیــن	کــرد،	امــور	از	دســت	رفتــه	را	جبــران	می	کنــد	
و	در	امــور	آينــده	بــه	درســتی	عمــل	می	کنــد،	آنــگاه	می	دانــد	کــه	
ــرای	چــه	در	اينجــا	اســت	و	از	 ــی	اســت	و	ب در	چــه	حــال	ووضعیت

کجــا	آمــده	و	بــه	کجــا	خواهــد	رفــت،
اين	ها	همه	از	تأيیدات	عقل	است.

در	روايــت	بیســت	و	هفتــم	کتــاب	از	امــام	صــادق	علیه	الســالم	نیز،	
قــدرت	فهــم	وحافظــه	ی	افــراد	و	تفــاوت	میــزان	حافظــه		و	فهم	در	

افــراد	را	ناشــی	از	تفــاوت	در	میــزان	عقــل	دانســته	انــد.
در	روايــت	بیســت	و	نهــم	هــم	امــام		بــه	مفّضــل	می	گويــد:	فــالح	
ــه	 ــی	ک ــد	و	کس ــت	می	آي ــه	دس ــل	ب ــا	عق ــز	ب ــتگاری	نی و	رس
ــم	 ــدون	عل ــد،	ب ــد	نباشــد،	رســتگار	نمی	گــردد	و	ادامــه	دادن خردمن

ــد. ــد	ش ــوان	خردمن ــم	نمی	ت ه
فقــدان	عقــل	،	فقــدان	زندگــی	اســت.	در	روايــت	ســی	ام		امــام	علی	
ــل	 ــود	عق ــا	زندگــی	دانســته	و	نب ــل	را	مســاوی	ب علیه	الســالم	عق
را	نبــود	زندگــی	برشــمرده	اســت.	ســخن	ايشــان	اينچنیــن	اســت:	
کســی	را	کــه	آگاه	شــوم	بــر	يکــی	از	صفــات	خــوب	اســتوار	اســت،	
بپذيــرم	و	از	نداشــتن	صفــات	ديگــرش	بگــذرم	.	مگــر	کســی	کــه	
عقــل	و	ديــن	نداشــته	باشــد.زيرا	جدايــی	از	ديــن	جدايــی	از	امنیــت	
اســت	و	زندگــی	بــا	تــرس	و	هــراس	گــوارا	نیســت.	نداشــتن	عقــل	
نیــز	نداشــتن	زندگــی	اســت		و	انســان	بی	خــرد	بــه	مــردگان	شــبیه	

اســت.
ــت	 ــل	و	حکم ــه	ی	عق ــه	رابط ــز	ب ــارم	نی ــی	و	چه ــت	س در	رواي
پرداختــه	شــده	اســت	کــه	امــام	صــادق	از	امام	علــی	علیهماالســالم	
ــت	 ــق	حکم ــت:	عم ــده	اس ــان	آم ــن	بی ــت.	در	اي ــرده	اس ــل	ک نق
ــده	 ــت	فهمی ــیله	ی	حکم ــل	بوس ــق	عق ــل	و	عم ــیله	ی	عق بوس
ــل	و	 ــه	رابطــه	ی	دوســويه	ی	عق ــن	ســخن	ب ــام	در	اي می	شــود.	ام
حکمــت	اشــاره	کــرده	اســت	کــه	منشــأ	فهــم	حکمــت	و	رســیدن	
بــه	کنــه	و	عمــق	حکمت	هــا،	عقــل	اســت	و	در	مرحلــه	ی	بعــد	ايــن	
حکمــت	اســت	کــه	قــدرت	عقــل	افــراد	را	می	فهمــد.	بــا	افزايــش	
ــته	 ــتر	دانس ــر	و	بیش ــش	بهت ــه	ی	مقابل ــن	دو،	نقط ــک	از	اي هري

می	شــود.

عقل و اعتقادات دینی
نیــک	روشــن	اســت	کــه	ضــرورت	شــناخت	ديــن	و	کســب	معرفت	
نســبت	بــه	خــدا	،	بوســیله	ی	عقــل	دانســته	می	شــود	.	ايــن	عقــل	
ــتن	او	و	....	 ــه	دانس ــدا	و	يگان ــود	خ ــه	وج ــان	را	ب ــه	انس ــت	ک اس
رهنمــون	می	شــود.	در	اثبــات	ضــرورت	نبــوت	و	معــاد	نیــز	اينگونــه	
ــل	 ــق	عق ــی	از	طري ــادات	دين ــا،	اصــول	اعتق ــن	مبن اســت.	بنابراي
ــه	در	ســخنان	پیشــوايان	معصــوم	 ــن	نکت ــد.	اي ــات	می	رس ــه	اثب ب
علیهم	الســالم	هــم	بــه	تأيیــد	رســیده	اســت.	در	کالم	امــام	صــادق	

ــت:	 ــده	اس ــالم	آم علیه	الس
ــا	 ــه	آنه ــند	و	اينک ــود	را	می	شناس ــق	خ ــدگان	خال ــل	بن ــا	عق ب

ــد، ــوق	اوين مخل
واينکــه	خــدا	تدبیرکننــده	ی	امــور	آنهاســت	و	ايشــان	تحــت	تدبیــر	

او	هســتند،
واينکه	او	باقی	است	و	اينان	فانی	هستند،

ــا	ديــدن	آســمان	و	زمیــن،	 بوســیله	ی	عقــل	اســت	کــه	بنــدگان	ب
ــه		اينکــه	 ــد	ب خورشــید	و	مــاه،	شــب	و	روز	و......	اســتدالل	می	کنن
بــرای	او	و	بــرای	آنهــا	خالــق	و	مدبّــری	هســت	کــه	همیشــه	بــود	

و	همیشــه	هســت،
و	بوســیله	ی	عقــل	می	فهمنــد	کــه	زشــت	و	زيبــا	کدامنــد	و	اينکــه	

تاريکــی	در	جهــل	اســت	و	نــور	در	علــم،
اين	است	آنچه	که	عقل	بدان	راهنمايی	کرده	است.

ســپس	امــام	افــزود:	عاقــل	بــا	راهبــری	همیــن	عقــل	می	دانــد	کــه	
خــدا	حــق	اســت	و	پــروردگار	او	اســت،

ــت	و	 ــند	و	ناپســندی	اســت	و	اصاع ــش	را	پس ــه	خالق ــد	ک ومی	دان
ــی	دارد، معصیت

ــا	برســد	 ــم	آنه ــه	فه ــد	ب ــل	نمی	توان ــا	عق ــه	ب ــد	ک ــز	می	فهم و	نی
ــم	 ــب	عل ــا	طل ــب	جــز	ب ــن	مطال ــه	اي ــه	رســیدن	ب و	می	فهمــد	ک

ممکــن	نیســت.
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
خداونــد	بــا	عقــل	حجــت	را	بــر	مــردم	تمــام	کــرد	و	پیامبرانــش	را	
بــا	بیــان	يــاری	کــرده	و	بوســیله	ی	داليــل	و	برهان	هــا	مــردم	را	بــه	
ســوی	شــناخت	ربوبیتــش	راهنمايــی	کــرد.	او	فرمــود:	َوإِلَُهُکــْم	إِلـَـٌه	
ــَماَواِت	 ــِق	السَّ 	ِفــی	َخلْ ِحیــُم	،	إِنَّ ْحَمــُن	الرَّ 	ُهــَو	الرَّ ــَه	إاِلَّ َ َواِحــٌد	اَل	إِل
ِف	اللَّیــِل	َوالنََّهــاِر	َوالُْفلـْـِک	الَّتـِـی	تَْجــِری	ِفــی	الَْبْحِر	 َواْلَْرِض	َواْختـِـالَ
ــَماِء	ِمــْن	َمــاٍء	َفأَْحیــا	بـِـِه	 ُ	ِمــَن	السَّ بَِمــا	يْنَفــُع	النَّــاَس	َوَمــا	أَنْــَزَل	اهللَّ
ــاِح	 ي ــِف	الرِّ ــٍۀ	َوتَْصِري 	َدابَّ ــْن	ُکلِّ ــا	ِم 	ِفیَه ــثَّ ــا	َوبَ ــَد	َمْوتَِه اْلَْرَض	بَْع
ــوَن	 ــْوٍم	يْعِقُل ــَماِء	َواْلَْرِض	َلَيــاٍت	لَِق ــَن	السَّ ِر	بَی ــَحاِب	الُْمَســخَّ َوالسَّ

ــه163و164(	 )ســوره	بقره،	آي
ــود:	ای	 ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب ــم	علیه	الس ــام	کاظ 		ام
ــه	 ــرار	داد	ب ــود	ق ــناخت	خ ــر	ش ــل	ب ــا	را	دلی ــد	اينه ــام!	خداون هش
ــر	کننــده	ای	دارد.	و	در	کتابــش	فرمــود:	 اينکــه	همــه	ی	اينهــا	تدبی
َراٌت	 ــْمَس	َوالَْقَمــَر	َوالنُّجــوُم	ُمَســخَّ َر	لَُکــُم	اللَّیــَل	َوالنََّهــاَر	َوالشَّ َوَســخَّ
	ِفــی	َذلـِـَک	َلَيــاٍت	لَِقــْوٍم	يْعِقُلــوَن	)ســوره	نحــل،	آيــه12(	 بِأَْمــِرِه	إِنَّ
ــر	الهــی	در	آن	مطــرح	 ــات	بســیاری	کــه	نشــانه	های	تدبی .........)آي

ــت	شــده	اســت( ــام	قرائ ــه	از	ســوی	ام ــن	آي شــده،	پــس	از	اي

عقل و جهل در قرآن
ــه	هشــام	 ــی	ای	کــه	امــام	کاظــم	علیه	الســالم	ب در	حديــث	طوالن
بــن	حکــم	آموخــت،	آيــات	بســیاری	از	قــرآن	کريــم	،	مطــرح	شــده	
ــرآن	 ــدان	را	در	ق ــگاه	خــرد	و	خردمن ــام	جاي اســت.	در	حقیقــت	،	ام
نشــان	داده	و	ديــدگاه	قــرآن	دربــاره	ی	بی	خــردان	را	بررســی	کــرده	
اســت.	تعــدادی	از	ايــن	آيــات	،	کــه	بــا	کالم	شــیوای	امــام	کاظــم	

ــم. ــرور	می	کنی ــت	را	م ــده	اس ــن	ش علیه	الســالم	عجی
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
ــاد	 ــن	شــکل	ي ــه	نیکوتري ــان	خــرد	ب ــش	از	صاحب ــد	در	قرآن خداون
ــات	 ــت.)	آي ــته	اس ــا	آراس ــن	زيوره ــه	بهتري ــان	را	ب ــرده	و	ايش ک
بســیاری	در	ايــن	جايــگاه	از	ســوی	امــام	،	آورده	شــده	اســت	کــه	به	
ــْؤَت	 ــْن	ي ــاُء	َوَم ــْن	يَش ــَۀ	َم ــی	الِْحْکَم ــه	اکتفــا	می	کنیــم(	يْؤتِ دو	آي
	أُولـُـو	اْلَلَْباِب	)ســوره	 ــُر	إاِلَّ کَّ الِْحْکَمــَۀ	َفَقــْد	أُوتـِـی	َخیــًرا	َکثِیــًرا	َوَما	يذَّ
	ِمــْن	 اِســُخوَن	ِفــی	الِْعلـْـِم	يُقولـُـوَن	آََمنَّــا	بـِـِه	ُکلٌّ بقــره،	آيــه26۹(	َوالرَّ
	أُولـُـو	اْلَلَْبــاِب	)ســوره	آل	عمــران،	آيــه۷(	 ــُر	إاِلَّ کَّ ِعْنــِد	َربَِّنــا	َوَمــا	يذَّ
ــدرت	 ــا	ق ــد	و	ب ــوش	می	دهن ــا	را	گ ــه	ی	حرف	ه ــدان	هم خردمن
ــش	 ــرده	و	بهترين ــدا	ک ــره	ج ــره	را	از	ناس ــد	و	س ــوب	و	ب ــل	خ عق
ــن	حکــم	 ــه	هشــام	ب ــام	کاظــم	علیه	الســالم	ب ــد.	ام را	برمی	گزينن
فرمــود:	ای	هشــام!	خداونــد	در	قرآنــش،	اهــل	عقــل	و	فهــم	
ــْوَل	 ــَتِمُعوَن	الَْق ــَن	يْس ــاِد	الَِّذي ــْر	ِعَب ــود:	َفَبشِّ ــارت	داد	و	فرم را	بش
ــو	 ــْم	أُولُ ــَک	ُه ُ	َوأُولَئِ ــُم	اهللَّ ــَن	َهَداُه ــَک	الَِّذي ــَنُه	أُولَئِ ــوَن	أَْحَس َفیتَّبُِع

ــه	1۷و18(	 ــر،	آي ــوره	زم ــاِب	)س اْلَلَْب
خردمنــدان	اهــل	موعظــه	شــنیدن	و	موعظه	پذيرنــد.	بــرای	همیــن	
خــدا	آنهــا	را	موعظــه	کــرد	امــا	بی	خــردان	را	ترســانید..	امــام	کاظــم	
علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	خــدا	اهــل	
عقــل	را	وعــظ	کــرده	و	آنهــا	را	بــه	آخــرت	ترغیــب	نمــود	و	فرمــود:	
اُر	اْلَِخــَرُۀ	َخیٌر	لِلَِّذيــَن	يتَُّقوَن	 	لَِعــٌب	َولَْهــٌو	َولَلــدَّ َوَمــا	الَْحیــاُۀ	الّدنْیا	إاِلَّ

ــاَل	تَْعِقُلوَن	)ســوره	انعــام،	آيه32(	 أََف
ــت:	 ــانید	و	گف ــش	ترس ــد،	از	عقاب ــه	بی	خردن ــانی	را	ک ــپس	کس س
ْرنـَـا	اْلََخِريــَن	،	َوإِنَُّکــْم	لََتُمــّروَن	َعلَیِهــْم	ُمْصبِِحیــَن	،	َوبِاللَّیِل	 	َدمَّ ُثــمَّ
أََفــاَل	تَْعِقُلــوَن	)ســوره	صاّفات،آيــه136-	138(همچنیــن	فرمــود:	إِنَّا	
ــوا	 ــا	َکانُ ــَماِء	بَِم ــَن	السَّ ــًزا	ِم ــِۀ	ِرْج ــِذِه	الَْقْري ــِل	َه ــی	أَْه ــوَن	َعلَ ُمْنِزلُ
يْفُســُقوَن	)34(	َولََقــْد	تََرْکَنــا	ِمْنَهــا	آَيــًۀ	بَیَنــًۀ	لَِقــْوٍم	يْعِقُلــوَن	)35(

ــود:	ای	 ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب ــم	علیه	الس ــام	کاظ 	ام
ــوده	 ــاره	فرم ــن	ب ــت.خداوند	در	اي ــم	اس ــراه	عل ــل	هم ــام!	عق هش
	الَْعالُِمــوَن	 ــاِس	َوَمــا	يْعِقُلَهــا	إاِلَّ اســت:	َوتِلْــَک	اْلَْمَثــاُل	نَْضِربَُهــا	لِلنَّ

)ســوره	عنکبــوت،	آيــه43(		
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
خداونــد	در	آيــات	بســیاری	،	کســانی	را	تعّقــل	نمی	کننــد	،	نکوهش	
ُ	َقالـُـوا	بَْل	نَتَّبـِـُع	َما	 کــرد.	فرمــود:	َوإَِذا	ِقیــَل	لَُهــُم	اتَّبُِعــوا	َمــا	أَنـْـَزَل	اهللَّ
أَلَْفیَنــا	َعلَیــِه	آَبَاَءنـَـا	أََولـَـْو	َکاَن	آَبَاُؤُهــْم	اَل	يْعِقُلــوَن	َشــیًئا	َواَل	يْهَتــُدوَن	

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 53 |  شماره 23 | آبان 96

شـــت ا د د یا

ــَمُع	 ــا	اَل	يْس ــُق	بَِم ــِذی	يْنِع ــِل	الَّ ــُروا	َکَمَث ــَن	َکَف ــُل	الَِّذي ،	َوَمَث
ــوَن	)ســوره	 	بُْکــٌم	ُعْمــی	َفُهــْم	اَل	يْعِقُل ِــَداًء	ُصــمٌّ 	ُدَعــاًء	َون إاِلَّ
بقــره،	آيــه1۷0	و1۷1(.......)آيــات	ديگــری	نیــز	در	ايــن	مقــام	

مطــرح	شــده	اســت(
هیچــگاه	بیشــتر	بــودن	نفــرات	و	اکثريــت	در	يــک	
موضــوع	نشــانه	ی	برتــری	و	حّقانیــت	نیســت.	امــام	کاظــم	
ــام!	 ــود:	ای	هش ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب علیه	الس
ــْع	 ــود:		َوإِْن	ُتِط ــرده	و	فرم ــش	ک ــت	را	نکوه ــد	اکثري خداون
ــوره	 ِ	)س ــبِیِل	اهللَّ ــْن	َس ــوَک	َع ــی	اْلَْرِض	يِضلّ ــْن	ِف ــَر	َم أَْکَث
ــَماَواِت	َواْلَْرَض	 انعــام،	آيــه116(	َولَئِْن	َســأَلَْتُهْم	َمْن	َخلـَـَق	السَّ
ِ	بـَـْل	أَْکَثُرُهــْم	اَل	يْعلَُمــوَن	)ســوره	 	الَْحْمــُد	هلِلَّ ُ	ُقــلِ 	اهللَّ لَیُقولـُـنَّ
ــت	را	در	 ــراد	و	اقلی ــم	از	اف ــداد	ک ــه25(	ســپس	تع ــان،	آي لقم
ــُکوُر	 ــاِدی	الشَّ ــْن	ِعَب ــٌل	ِم ــود:	َوَقلِی ــتوده	و	فرم ــی	س مواضع
ــٌل	 	َقلِی ــُه	إاِلَّ ــَن	َمَع ــا	آََم ــَن	َوَم ــْن	آََم )ســوره	ســبا،آيه13(	َوَم
)ســوره	هــود،	آيــه40(	)	آيــات	ديگــری	هــم	در	اينجــا	آمــده	

ــت( اس
ــای	 ــه	معن ــم	گاه	ب ــرآن	کري ــت	در	ق ــب	و	حکم ــات	قل کلم
عقــل	و	فهــم	بــکار	رفتــه	اســت.امام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	
هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	مــراد	خداونــد	از	قلــب	
	ِفــی	َذلـِـَک	لَِذْکــَری	لَِمــْن	َکاَن	لَــُه	َقلْــٌب		)ســوره	 در	آيــه	إِنَّ
ــْد	 ق،	آيــه3۷(	عقــل	اســت	و	منظــور	از	حکمــت	در	آيــه	َولََق
آَتَیَنــا	لُْقَمــاَن	الِْحْکَمــَۀ	)ســوره	لقمــان،	آيــه12(	فهــم	و	عقــل	

اســت.
در	پايــان	ايــن	نوشــته،	بیــان	چنــد	نکتــه	از	نــگاه	امــام	کاظم	

ــد: ــه	نظــر	می	آي علیه	الســالم	نیکــو	ب
يکــم.	برخــی	انســان	ها	دانســته	يــا	نادانســته	در	حــال	
نابــودی	و	تخريــب	عقــل	خــود	هســتند.	شــايد	هیــچ	کــس	
ــن	 ــد	و	خــود	را	از	مصاديــق	اي ــرار	نکن ــه	چنیــن	چیــزی	اق ب
ــت		 ــم	علیه	الســالم	اس ــام	کاظ ــن	ام ــا	اي ــد.	اّم ــودی	ندان ناب
کــه	در	ايــن	بــاره	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	هشــام!	
ــر	 ــد،	ب ــز	مســلّط	گردان ــر	ســه	چی ــز	را	ب هــر	کــس	ســه	چی
ويرانــی	عقلــش	کمــک	کــرده	اســت.آنکه	بــا	آرزوی	
ــا	ســخن	 ــور	تفکــرش	را	خامــوش	کند.آنکــه	ب ــی	،	ن طوالن
بیهــوده	اش	حکمت	هــای	شــگفتش	را	از	بیــن	ببــرد.	و	
ــدرز	و	 ــور	ان ــس،	ن ــهوت	های	نف ــته	ها	و	ش ــا	خواس ــه	ب آنک
ــه	 ــن	کســی	ب ــد.	چنی ــوش	گردان ــری	خــود	را	خام عبرت	گی
ــرده	 ــک	ک ــش	کم ــودی	عقل ــرای	ناب ــش	ب ــته	نفس خواس
اســت.	نتیجــه	اينکــه	هر	کــس	عقلــش	را	ويــران	کنــد،	دين	

ــت. ــاخته	اس ــاه	س ــود	را	تب ــای	خ و	دنی
دوم.	قــّوت	و	قــدرت	عقــل	،	نشــانه	هايی	دارد	کــه	از	
ــه	 ــی	ب ــه	تنهاي ــت.	البت ــی	اس ــل	تنهاي ــه	ی	آن	تحم جمل
ــام	 ــدد.	ام ــه	خــدا	دل	بن ــده	و	ب ــردم	دل	کن ــه	ازم ــی	ک معناي
ــود:	ای	 ــم	فرم ــن	حک ــام	ب ــه	هش ــالم	ب ــم	علیه	الس کاظ
ــل	اســت.	 ــوت	عق ــانه	ی	ق ــی	،	نش ــر	تنهاي ــر	ب ــام!	صب هش
ــا	و	 کســی	کــه	انديشــه	ی	الهــی	داشــته	باشــد،	از	اهــل	دنی
ــدا	 ــزد	خ ــه	ن ــه	آنچ ــد	و	ب ــری	می	کن ــتاقان	آن	کناره	گی مش
اســت	،	رغبــت	مــی	ورزد.	خداونــد	مايــه	ی	انــس	او	در	تنهايی	
و	همــراه	و	همنشــین	او	در	خلــوت	خواهــد	بــود.	و	نیــز	مايه	ی	
بی	نیــازی	او	در	هنــگام	تنگدســتی		و	ســبب	عزتــش	بــدون	

ــار.		 ــل	و	تب فامی
ــد	 ــان	دوکار	،	آن	را	برمی	گزين ــواره	از	می ــل	هم ــوم.	عاق س
کــه	ســود	بیشــتر	و	زيــان	کمتــر	داشــته	باشــد.	انســانی	کــه	
ــان	کار	 ــد،	از	می ــل	می	کن ــرد	عم ــنجه	ی	خ ــاس	س ــر	اس ب
ــد.	او	از	دو	 ــت	برمی	گزين ــوب	اس ــه	خ ــد،	آن	را	ک ــوب	و	ب خ
کار	خــوب،	آن	را	کــه	خوبــی	بیشــتری	دارد	و	از	دو	کار	بــد	آن	

ــد.		 ــام	می	ده ــری	دارد،	انج ــدی	کمت ــه	ب را	ک
امــام	کاظــم	علیه	الســالم	بــه	هشــام	بــن	حکــم	فرمــود:	ای	
هشــام!	عاقــل	بــه	دنیــا	و	اهــل	دنیــا	نگريســت	و	دانســت	که	
جــز	بــا	ســختی	و	مشــّقت	بــه	آن	نخواهــد	رســید.	بــه	آخرت	
نیــز	نــگاه	کــرد	و	فهمیــد	کــه	جــز	بــا	ســختی	و	زحمــت	بــه	
ــود	،	انتخــاب	 ــر	ب ــه	پاينده	ت ــن	آن	را	ک آن	نمی	رســد	.	بنابراي

کــرد.	

از جزوه سیاست  متن پیش رو بخشی 
است  الگوی مصرف  اصالح  کلی  های 
که  با موضوع  اصالح شناخت، گرایش 
از  برگرفته  جامعه  مصرفی  رفتار  و 
سخنرانی عادل پیغامی درباره ی تبیین 
اندیش های اقتصادی مقام معظم رهبری  
های  اندیشه  تبیین  جلسات  سلسله  از 
باشد که  می  ای  امام خامنه  اقتصادی 
در پاییز سال ۱۳۹۰ برگزار شده است 
و به همت موسسه علمی فرهنگی سدید 
پس از پیاده سازی و ویرایش در اختیار 

است. گرفته  قرار  مخاطبان 

ايــن	 در	رونــد	اصــالح	وضــع	موجــود	و	
فرهنــگ	غلــط	مصــرف،	بايــد	از	ظرفیــت	های	
فرهنگــی،	آموزشــی،	هنــری	و	رســانه	ای	و	بــه	
ويــژه	رســانه	ی	ملــی	آگاهــی	يافــت.	عرصه	ی	

شــناخت،	گرايــش	و	رفتــار،	ســه	عرصه	و	ســه	ســاحت	مختلــف	در	
ــد	اصــالح	فرهنگــی	هســتند. رون

ابتــدا	بايــد	تصاويــر	ذهنــی	فــرد	نســبت	بــه	يــک	موضــوع	اصــالح	
شــود	و	بــه	طور	صحیــح	شــکل	گیــرد	و	در	گام	دوم،	گرايــش	درونی	
او	نســبت	بــه	آن	تغییــر	يابــد.	بــه	عنــوان	مثــال	بايــد	فــرد	در	درون	
ــوی	 ــد	و	از	س ــته	باش ــی	نداش ــه	کاالی	خارج ــه	ای	ب ــود	عالق خ
ديگــر،	حــس	زيبايــی	از	مصــرف	کاالی	ايرانــی	در	او	ايجــاد	شــود.	
ســپس	بايــد	در	بُعــد	رفتــاری	او	نیــز	تأثیــر	بگــذارد	و	مهــارت	هــای	
الزم	در	ايــن	زمینــه	بــه	فــرد	آمــوزش	داده	شــود.	در	نهايــت	آن	فرد	
بــه	گونــه	ای	خواهــد	بــود	کــه	اگــر	بــه	قصــد	خريــد	کااليــی	بــه	
فروشــگاه	رفــت،	ناخــودآگاه	کاالی	ايرانــی	را	بــر	مــی	دارد	و	تبديــل	

بــه	ملکــه	ای	در	رفتــار	او	مــی	شــود.
مــردم	بايــد	بداننــد	کــه	در	پــس	پــرده	ی	خريــد	کاالی	خارجــی	چه	
ــه	دنبــال	 اتفاقــی	خواهــد	افتــاد	و	ايــن	رفتــار	چــه	پیامدهايــی	را	ب
ــا	رأی	دادن	و	انتخــاب	 ــه	ب ــد	ک ــد	بدانن ــردم	باي ــد	داشــت.	م خواه
ــک	 ــده	ای	نزدي ــود	را	در	آين ــدان	خ ــکاری	فرزن کاالی	خارجــی،	بی
انتخــاب	کــرده	انــد.	اگــر	مــردم	ايــن	معادلــه	ی	ســاده	را	بفهمنــد،	
ــکالت	 ــیاری	از	مش ــود.	بس ــم	ب ــاوت	خواهی ــاری	متف ــاهد	رفت ش
موجــود	ناشــی	از	ضعــف	در	حــوزه	ی	شــناخت	اســت	و	بــه	همیــن	
خاطــر	افــراد،	ارتبــاط	میــان	ايــن	پديــده	هــا	را	درک	نمــی	کننــد.

برنامه ی درسی آشکار
بخشــی	از	ايــن	شــناخت،	گرايــش	و	رفتــار	در	برنامــه	هــای	درســی	
رســمی	يعنــی	آمــوزش	و	پــرورش	و	دانشــگاه	شــکل	مــی	گیرنــد.	
بايــد	در	کتــاب	هــای	درســی	دانــش	آمــوز	را	بــه	ســمتی	ببرنــد	کــه	
نســبت	بــه	کاالی	خارجــی	شــناخت	پیــدا	کنــد	و	گرايشــی	علیه	آن	
پیــدا	کــرده	و	ضــد	آن	رفتــار	کنــد.	اگــر	بــا	ورق	زدن	کتاب-هــای	
درســی	ايــن	گونــه	مفاهیــم	حاصــل	نشــود،	بــه	ايــن	معنــا	اســت	
کــه	پنجــاه	درصــد	ابزارهــای	شــناخت،	گرايــش	و	رفتــار	در	زمینــه	

ی	اصــالح	الگــوی	مصــرف،	کارآيــی	نداشــته	اســت.
ــال	 ــر	در	ح ــال	حاض ــه	در	ح ــی	ک ــی	مل ــه	ی	درس ــد	در	برنام باي
نــگارش	اســت،	آمــوزش	همگانــی	الگــوی	مصــرف	مطلــوب	کــه	
ــرار	داده	شــود.	 ــری	هــم	هســت	ق ــام	معظــم	رهب ــورد	نظــر	مق م
ــای	 ــاب	ه ــا	در	کت ــود	دارد	ام ــناد	کالن	وج ــات	در	اس ــی	اوق گاه
درســی	نیســت	و	بــه	آن	عمــل	نشــده	اســت.	گاهــی	اوقــات	ممکن	
اســت	در	کتــاب	هــای	درســی	نیــز	بــه	عنــوان	مثــال	گفتــه	شــده	
اســت:	»بچــه	هــا	کاالی	ايرانــی	مصــرف	کنیــد	«	:	آمــده	باشــد،	
امــا	بــه	گونــه	ای	غیــر	جــذاب	و	حــال	آن	کــه	در	ذهــن	ايــن	دانش	
ــرف	کاالی	 ــرق،	مص ــزار	زرق	و	ب ــا	ه ــق	و	ب ــزار	طري ــوز	از	ه آم
خارجــی	القــا	شــده	اســت.	بديهــی	اســت	عبــارات	و	گــزاره	هــای	

ايــن	چنینــی	ســودی	نخواهد	داشــت.	ايــن	نحــوه	کار	کــردن	يعنی	
مــا	بلــد	نیســتیم	از	ابــزار	هنــر	و	تعلیــم	و	تربیــت	اســتفاده	کنیــم	در	
حالــی	که	مــی	دانیــم	توصیــه	ی	مســتقیم،	کم	تريــن	تأثیرگــذاری	

و	پايیــن	تريــن	حــد	تربیــت	و	اصــالح	فرهنــگ	اســت.

برنامه ی درسی پنهان
ــه	ی	درســی	 ــا	برنام ــان	ي ــه	ی	درســی	پنه ــه	برنام عرصــه	ای	ک
ــر	و	 ــگ،	هن ــه	ی	فرهن ــت	از	عرص ــارت	اس ــام	دارد،	عب ــی	ن ضمن
رســانه	هــا	اعــم	از	رســانه	هــای	مکتــوب	ماننــد	کتــاب	يــا	روزنامــه	
و	رســانه	هــای	صوتــی	و	تصويــری	نظیــر	رســانه	ی	ملــی.	مقــام	
ــد	 ــری	تأکی ــی	و	تصوي ــای	صوت ــانه	ه ــر	رس ــری	ب ــم	رهب معظ
زيــادی	دارنــد.	در	حــوزه	ی	برنامــه	ريــزی	درســی	پنهــان،	فرهنگ	
عامــه	يــا	فرهنــگ	عمومــی	مطــرح	اســت	کــه	بعضــی	اوقــات	در	
ــه	تنهــا	رســمی	نیســت،	بلکــه	 کنتــرل	مــا	نیســت.	ايــن	حــوزه	ن
پنهــان	اســت	و	عــالوه	بــر	پنهــان	بــودن	هماننــد	روزنامــه	نیســت	

ــا	باشــد. ــار	م کــه	در	دســترس	و	در	اختی
ــازار	 ــه	و	ب ــه	در	کوچ ــزی	ک ــت	از	چی ــارت	اس ــان	عب ــش	پنه بخ
مــی	تــوان	دنبــال	کــرد.	بــه	عنــوان	مثــال	در	متــرو	مــی	شــنويم	
کــه	عــده	ای	در	حــال	صحبــت	بــه	هــم	مــی	گوينــد	فــالن	کاال	
را	نخريــد	زيــرا	خیلــی	بــی	کیفیــت	اســت	يــا	راننــده	ی	تاکســی	در	
حیــن	رانندگــی	بــرای	مســافر	تعريف	مــی	کنــد.	در	اينجــا	فرهنگ	
عامــه	خــود	را	نشــان	مــی	دهــد	و	روی	شــناخت	و	رفتــار	فــرد	تأثیر	

پنهــان	مــی	گــذارد.

عرصه ی خالقیت های هنری
در	زمینــه	ی	اصــالح	فرهنــگ،	نیــاز	اســت	کــه	هــم	اوضاع	رســمی	
ــوزش	و	 ــده	ی	آن	آم ــه	عم ــرد	-	ک ــرار	گی ــدی	ق ــه	ج ــورد	توج م
ــی	-	کــه	عمــده	 ــرورش	اســت	-	و	هــم	اوضــاع	پنهــان	و	ضمن پ
ی	آن	رســانه،	هنــر	و	فرهنــگ	اســت	-و	هــر	کــدام	از	ايــن	دو	هــم	
قســمت	قابــل	تدبیــر	دارد	و	هــم	قســمت	غیــر	قابــل	تدبیــر.	ايــن	
حــوزه	جايــی	اســت	کــه	عرصــه	ی	خالقیــت	هــای	هنــری	نامیده	

مــی	شــود.
اگــر	بتــوان	شــعری	بــا	مضمــون	حمايــت	از	کاالی	داخلی	را	ســرود	
کــه	افــراد	در	کوچــه	و	بــازار	و	در	حــال	بیــکاری	و	ناخــودآگاه	آن	را	
بخواننــد،	بــه	معنــای	آن	اســت	کــه	از	طريــق	آن	شــعر	توانســته	ايم	
در	فرهنــگ	عامــه	تأثیرگــذاری	داشــته	باشــیم	و	ايــن	چیزی	اســت	
کــه	مــا	در	حــال	حاضــر	در	آن	ضعــف	جــدی	داريــم.	زمانــی	شــعار	
مــرگ	بــر	آمريــکا	چنــان	بــا	ابزارهــای	هنــری	و	غیــر	هنــری	بــه	
فرهنــگ	عامــه	تبديــل	شــده	بــود	کــه	مــردم	در	خــواب	هــم	مرگ	
بــر	آمريــکا	مــی	گفتنــد	و	گويــا	در	گوشــت	و	پوســت	و	خــون	مردم	

نفــوذ	کــرده	بــود.

یادداشتی از عادل پیغامی؛

اصالح گرایش و رفتار مصرفی مردم
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شـــت ا د د یا

متن زیر یادداشتی از آیت اهلل علی اکبر رشاد در مورد 
نقد نظریه  انتخابی بودن ولی امر است که در ادامه می 

نید؛ ا خو

ــی	و	 ــت		دين ــروعیت«	حکوم ــأ	مش ــش		از	»منش ــال		پرس در	قب
ــالمی		در	 ــدار«	اس ــی		زمام ــتحقاق		حکمران ــا	اس ــواز	ي ــدأ	ج »مب
ــر	و	 ــاب		نظ ــان		ارب ــخ،	در	می ــوم،	دو	پاس ــری		معص ــت		رهب غیب

ــت: ــرح		اس ــا	مط ــت		در	روزگار	م ــاب		سیاس اصح
ــی		و	 ــی		از	اراده		اله ــتحقاق«	را	ناش ــروعیت		و	اس ــی		»مش 1.	برخ
نصــب		از	ناحیــه		معصــوم		می	داننــد.	ايــن		نظــرگاه		بــه		ايــن		بیــان		
تقريــر	می	شــود	کــه:	خــدا	خالــق		هســتی		و	از	جمله		انســان		اســت،	
ــک		و	 ــس		مل ــان		اســت،	پ ــک		انســان		و	جه ــز	مال ــو	نی ــس		هم پ
ــمانی،	 ــردان		آس ــت		و	م ــز	او	اس ــتی		نی ــی		هس ــروای		حقیق فرمان
ــر	 ــت		ام ــه		تولی ــروای		هســتی	اند	ک ــدگار	و	فرمان ــه	گان		آفري خلیف
ــد.	در	 ــده		دارن ــر	عه ــی		راب ــکام		اله ــرأ	اح ــدی		اج ــه		و	تص جامع
ــناس		 ــان		دين	ش ــز	عالم ــوم(	نی ــمانی		)معص ــران		آس ــاب		رهب غی
دادورز	پرهیــزگار	و	توانــا	بــه		نیابــت،	)بــه		جعــل		و	نصــب(	از	ســوی		
ــان،	امــر	حکومــت		را	تولیــت		و	تصــدی		می	کننــد.	مــردم		نیــز،	 آن
بــا	تشــخیص		مصــداق		فقیــه		منصــوب		و	حمايــت		و	اطاعــت		از	او،	
اعمــال		واليــت		و	اجــرأ	حــدود	الهــی		را	ممکــن		می	ســازند.	ايــن		
ديــدگاه		بــه		»نظريــه		انتصــاب		عــام		الهــی		فقهــا«	نامبــردار	اســت.
2.	برخــی		ديگــر	»مشــروعیت		اســتحقاق«،	را	ناشــی		از	اراده		ملــت		
و	انتخــاب		اکثريــت		مــردم		می	داننــد.	تقريــر	ايــن		ديــدگاه		بديــن		
شــرح		اســت:	خــدا	خالــق،	پــس		مالــک		و	پــس		ملــک		اســت.	در	
ــه		عهــده		اوســت،	 زمــان		و	مــکان		حضــور	معصــوم،	زمامــداری		ب
ــح		 ــراد	صال ــرايط		اف ــات		و	ش ــط		صف ــت،	فق ــت		غیب ــا	در	موقعی ام
ــده،	 ــن		گردي ــمانی		تعیی ــوايان		آس ــط		پیش ــع(	توس ــأ	جام )فقه
ــه		 ــد،	ب ــراد	صالحیتمن ــان		اف ــردی		از	می ــاری		ف ــش		و	برگم گزين
ــرد	ذی	صــالح،	اســتحقاق		 رأی		اکثريــت		وانهــاده		شــده		اســت،	ف
ــردم		 ــوده		م ــری		را	از	رهگــذر	انتخــاب		و	انتصــاب		از	ســوی		ت رهب
تحصیــل		می	کنــد.	ايــن		ديــدگاه		بــه		»نظريــه		انتخــاب		مردمــی«	

ــه		اســت. شــهرت		يافت
عمــده		رســاالت		و	مقاالتــی		کــه		در	تقريــر	نظريــه		حکومــت،	از	دو	
منظــر	يــاد	شــده،	نشــر	يافته		اســت.	مشــوش،	آشــفته		و	ناپیراســته		
اســت،	چنانکــه		گاه		در	آثــار	و	اظهــارات		اصحــاب		هــر	يــک		از	دو	
نظــر،	»مدعیــات		متنافــی		االجــزأ«	و	حتــا	متناقــض		بــا	مدعــا،	بــه		
چشــم		می	خــورد	و	همیــن		نکتــه		نیــز	دشــواريهای		بســیاری		را	در	

ــد	آورده		اســت.)1( ــا،	پدي ــی		نظرگاه	ه ــر	ارزياب ام
از	جملــه		پــر	حجم	تريــن		مکتوباتــی		کــه		در	تبییــن		»واليــت		فقیه		
ــدی		»دراســات		 ــه		ســه		جل ــه،	مجموع ــت«	نشــر	يافت ــه		دول و	فق
فی	واليــه		الفقیــه		وفقــه		الدولــه		االســالمیه«	اثــر	آيــت	اهلل		

ــادی)2(	اســت. ــینعلی		منتظــری		نجــف		آب حس
ــوط،	از	 ــعِ		مبس ــر	تتب ــته		پ ــن		نگاش ــنده		در	اي ــه		نويس ــا	ک از	آنج
ــدگاه		 ــب،	دي ــح		و	صائ ــر	صحی ــه		تعبی ــاب«	و	ب ــه		انتخ »نظري
ــوده		ای«	 ــاری		ت ــدار	گم ــه		»زمام ــی«،	و	نگاه ــاب		مردم »انتص
ــک		 ــد	رد	ي ــدان		قص ــه		چن ــت،	--	بی	آنک ــرده		اس ــداری		ک جانب
ديــدگاه		و	قبــول		ديــدگاه		ديگــر	در	میــان		باشــد.--	)3(	مــا،	در	اين		
گفتــار	بــه		ارزيابــی		گــذرای		ادلــه		مطــرح		شــده		در	ايــن		مجموعــه،	
ــت		 ــوده		ای«	و	کیفی ــاری		ت ــر	گم ــه		رهب ــات		»گمان ــرای		اثب ب
ــه		 ــف		ب ــاداری		مؤل ــدود	وف ــر	ح ــه		نظ ــا،	از	نقط ــتدالل		بدانه اس
منطــق		اســتنباط،	و	میــزان		داللــت		ادلــه		بــر	مدعــا،	می	پردازيــم.
ــه		شــامل		شــش		 ــر	را	ک ــاب		پنجــم		اث نويســنده		»دراســات		...«	ب
فصــل		مشــبع		اســت،	بــه		بیــان		»کیفیــت		تعییــن		زمامــدار	و	طرق		
انعقــاد	امامــت«	اختصــاص		داده		اســت:)4(	در	فصــل		نخســت		بــه		
نقــل		اقــوال		فیلســوفان		و	فقیهان		در	خصوص		»منشــأ	مشــروعیت		

حکومــت«	حاکــم		پرداختــه		اســت،	در	فصــل		دوم		در	نقــد	»نظريه		
ــده		اســت.	در	 ــوت،	ســخن		ران ــام		ثب انتصــاب		عــام		الهــی«	در	مق
ــی		 ــان		را	بررس ــام		فقیه ــب		ع ــه		نص ــل		نظري ــوم		دالئ ــل		س فص
کــرده		اســت،	فصــل		چهــارم		عهــده	دار	بیــان		ادلــه		و	نکاتــی		اســت		
ــذر	 ــت،	از	رهگ ــاد	امام ــات		صحــت		انعق ــرای		اثب ــد	ب ــه		می	توان ک
»انتخــاب		امــت«	مــورد	تمســک		قــرار	گیــرد.	فصــل		پنجــم		باب،	
ــار	بیعــت		اســت	و	در	فصــل		ششــم		شــانزده		 حــاوی		وارســی		اخب
ــاز	 ــر«	ب ــت		ام ــی		و	والي ــون		»حکومــت		دين ــه		مهــم		را	پیرام نکت

گفتــه		اســت.
مدعیــات		و	محتــوای		ايــن		بــاب،	از	وجــوه		گونه	گــون		قابــل		نقــد	

اســت:
ــوژی		 ــتنباط		و	متدول ــق		اس ــه		منط ــنده		ب ــزام		نويس ــزان		الت 1.	می

ــاد. اجته
2.	حــدود	پايبنــدی		نگارنــده		بــه		قواعــد	منطــق	و	انــواع		مغالطاتــی		

کــه		در	تقريــر	اســتداللها	روی		داده		اســت.
3.	تمامیت		ادله		اقامه		شده		از	حیث		داللت		بر	مدعای		مؤلف.

4.	ناپیراســتگی		متــن،	ناســازگاری		درونــی		مدعــا	و	طــرح		مدعیات		
قض. متنا

5.	تفــاوت		و	تهافــت		فــراوان		رفتــار	و	گفتــار	پیشــین		و	پســین		و	به	
ويــژه		نوشــتارهای		اخیــر	نويســنده		بــا	نظــرات		وی		در	ايــن		کتاب.

ــا	-	و	آن		 ــا	تنه ــه،	م ــن		مقال ــک		در	اي ــاد،	اين ــور	افت ــه		مذک چنانک
ــه		نقــد	 ــوارد	يــک		و	ســه،	ب ــه		نحــوی		گــذرا	-	از	حیــث		م هــم		ب
اثــر	مزبــور	می	پردازيــم		و	نقــد	فراگیــر	و	مبســوط		را	بــه		فرصتــی		

ديگــر	وامی	گذاريــم.
ــم		 ــفه		عل ــد	»فلس ــی		مانن ــای		گوناگون ــی		از	دانش	ه ــوم		فقه عل
ــه«	 ــول		فق ــه«،	»اص ــد	فق ــکام«،)5(	»قواع ــفه		اح ــه«،	»فلس فق
ــر	 ــده	دار	تقري ــه،	عه ــه		اســت،	اصــول		فق ــامان		يافت ــه«	س و	»فق
»منطــق		اســتنباط«	و	متدلــوژی		اجتهــاد	می	باشــد.	میــزان		
صــواب		و	صحــت		يــا	حجیــت		هــر	»حکــم		فقهــی«،	وابســتگی		
ــاد	و	 ــق		اجته ــرد	منط ــه		در	کارب ــت		فقی ــزان		دق ــه		می ــام		دارد	ب ت
ــد	اســتنباط		هــر	 ــد	تعريــف		شــده		اســتنباط		حکــم؛	هــر	چن فراين
»ســنخ«	و	»فــرع«	و	»مــورد«	از	احــکام		فقهــی،	فراينــد	ويــژه	ای		
ــورد	 ــوع		و	م ــر	ن ــد	ه ــم،	رون ــت		ک ــا	دس ــد	-	و	ي ــی		می	کن را	ط
تفاوتهايــی		بــا	ديگــر	انــواع		و	مــوارد	دارد.	امــا	صرفــًا		برای		آشــنايی		
ــک		 ــتنباط		ي ــد	اس ــه		فراين ــا	ب ــه		را	اينج ــز،	نمون ــدگان		عزي خوانن

ــم: ــاره		می	کنی ــم		اش حک
1.	تعريف		موضوع،	تبیین		مدعی،	يا	تنقیح		محل		نزاع.

2.	تبیین		فرضهای		محتمل		در	پاسخ		به		مساله	
3.	بررسی		مقام		ثبوت	

4.	شــرح		پیشــینه		تاريخــی		و	طــر	ح		آرأ	ماضــی		و	معاصــر	)موافــق،	
مخالــف،	تفصیــل،	تضییــق،	توســعه(	و	تقريــر	و	ارزيابــی		دالئــل		

هــر	يــک.
ــر	مبنــای		رأی		 5.	بیــان		نظريــه		مختــار	و	بررســی		مقــام		اثبــات		ب

ــار. مخت
در	بررســی		مقــام		اثبــات،	هــر	چنــد	ترتیــب		يکســانی		مــورد	اتفــاق		
فقیهــان		نیســت،	امــا	نوعــًا		نخســت		دلیــل		يــا	دالئــل		عقلــی		مورد	
ــاب		و	 ــات		ب ــگاه		رواي ــات		و	آن ــرد،	ســپس		آي ــرار	می	گی بررســی		ق

ســپس		اجمــاع.
در	اســتناد	بــه		هريــک		از	منابــع		چهارگانــه		)کتــاب،	ســنت،	عقل		و	
اجمــاع(	نــکات		بســیاری		بايــد	مــورد	توجــه		قــرار	گیــرد	کــه		اينک		
مجــال		شــرح		همــه	ی		آنهــا	نیســت،	امــا	از	آنجــا	کــه		نويســنده	ی		
ــود	در	 ــای		خ ــات		مدع ــرای		اثب ــار	ب ــوه		اخب ــه		انب ــات		...«	ب »دراس
مســاله،	تمســک		جســته		اســت،	اينجــا	بــه		نــکات		عمــده	ای		کــه		
در	اســتدالل		بــه		روايــات		بايــد	مالحظــه		گــردد،	اشــاره		می	کنیــم.
در	اســتدالل		بــه		اخبــار،	مــوارد	زيــر	بايــد	مــورد	توجــه		قــرار	گیــرد.

)6(
ــان		 ــزان		وضــوح		و	اتق ــب		می ــه		ترتی ــار،	ب 1.	طــرح		و	بررســی		اخب

ــت. ــت		دالل ــدود	صراح ــند	و	ح صــدور	و	س
ــر،	در	 ــن		و	رجــال		ســند	هــر	خب ــارت		مت ــت		عب 2.	جســتجوی		ثب
ــن		و	 ــت		مت ــان		از	تمامی ــت		اطمین ــی،	جه ــی		و	رجال ــع		رواي مجام
ــان. ــا	و	شناســايی		راوي ــن		نســخه		بدله ــز	يافت ــع		و	نی عــدم		تقطی
3.	برررســی		رجــال		ســند	خبــر،	از	حیــث		درجــه	ی		وثاقــت		و	تعیین		

درجــه	ی		اعتبــار	و	حجیــت		حديث.
4.	بررسی		شرايط		و	شأن		صدور	خبر.

5.	بررسی		مفردات		متن.
6.	تطبیق		صدر	و	ذيل		خبر	و	تعیین		مدلوالت		اجمالی		آن.

۷.	فحص		از	عام		و	خاص.
8.	فحص		از	مطلق		و	مقید

۹.	فحــص		از	معــارض،	و	در	صــورت		وجــود	معــارض،	مقايســه		و	
تعییــن		درجــه	ی		مقاومــت		آن		در	قبــال		معــارض		)قواعــد	تعــادل		و	

یادداشتی از آیت اهلل رشاد؛

دو نگاه در منشأ مشروعیت حکومت/ نقد نظریه  انتخابی بودن ولی امر
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شـــت ا د د یا

تراجیــح(.
10.	تعیین		میزان		حجیت		و	داللت		خبر.

ــر	طــرز	اســتناد	 ــه		فراينــد	فــوق،	ايــرادات		بســیاری		ب ــا	توجــه		ب ب
نويســنده		بــه		روايــات		وارد	اســت،	کــه		مــا	فهرســت	وار	بــه		برخــی		

ــم: ــاره		می	کنی ــا	اش از	آنه
1.	روايــات		مــورد	اســتناد،	تقطیــع		و	بــدون		ذکر	صــدر	و	ذيــل		-	که		
در	داللــت		روايــت		بســیار	مؤثرنــد	-	نقل		شــده		و	گاه		حــذف		صدر	و	

ذيــل،	ســبب		تغییــر	معنــی		حديــث		گرديده		اســت!
ــه		 ــورد	اســتناد،	مخــدوش		اســت،	ب ــار	م ــا	اينکــه		اســناد	اخب 2.	ب
ــر	 ــا،	توات ــا	از	مجمــوع		آنه ــه	ی		اينکــه		مســتفیضه		اســت		و	ي بهان
مضمونــی		حاصــل		می	شــود«)۷(،	از	ذکــر	و	بررســی		اســناد	

ــت. ــرده		اس ــودداری		ک ــتناد،	خ ــورد	اس ــات		م رواي
آنــگاه		از	روايــات		متعــدد	ضعیــف		الســند،	تواتــر	مضمونــی		
ــد،	 ــه		دســت		آي ــول		واحــدی		از	آنهــا	ب حاصــل		می	شــود	کــه		مدل
ــد	 ــم		دي ــه		خواهی ــد،	چنانک ــی		باش ــن		مدع ــز	عی ــول		نی و	آن		مدل
روايــات		نقــل		شــده		هرگــز	مدلــول		مشــترک		ندارنــد،	يــا	اگــر	قــدر	
مشــترکی		بتــوان		از	آنهــا	بــه		دســت		آورد،	مدلــول		آنهــا	منطبــق		با	

ــا	نیســت. مدع
ــت،	 ــده		اس ــی		نش ــار	بررس ــک		از	اخب ــچ		ي ــدور	هی ــرايط		ص 3.	ش
ــه		شــرايط		صــدور	برخــی		احاديــث		ماننــد	 در	حالــی		کــه		توجــه		ب

ــازد. ــن		می	س ــا	را	روش ــق		آنه ــول		دقی ــت،	مدل ــات		بیع رواي
ــز	 ــر	نی ــگانه	ی		ديگ ــکات		شش ــه		ن ــه		ب ــاظ		توج ــته		از	لح 4.	نوش
ــف		در	 ــت،	و	مول ــی		اس ــت		و	ژرف		رس ــروم		از	دق ــت		مح بی	نهاي
ورطــه	ی		انــواع		مغالطــات		درغلتیــده		اســت،	بــه		طــوری		کــه		برخی		
ــتند	و	 ــص		از	آن		هس ــر،	اخ ــی		ديگ ــا	و	برخ ــم		از	مدع ــه،	اع از	ادل
ــی		 ــز	مناف ــی		نی ــد،	و	برخ ــا	ندارن ــر	مدع ــی		ب ــچ		داللت ــی		هی برخ
مدعــای		مؤلف	انــد!	چنانکــه		برخــی		ديگــر	مصــادره		بــه		مطلوبنــد،	
يعنــی:	دلیــل،	عیــن		مدعــی		اســت		و	بعضــی		از	ادلــه		نیــز	ادعــای		

بی	دلیــل		يــا	خــالف		واقع	انــد!)8(
ــیره	ی		 ــا	دوم		)س ــی(	ي ــتدالل		عقل ــت		)اس ــل		نخس ــر	دلی 5.	اگ
عقــأ(	وی،	صائــب		و	صحیــح		باشــند،	اکثــر	دالئــل،	تنهــا	مويــد	
ــود	و	کمیــت		دالئــل		 ــه		آنهــا	خواهنــد	ب ايــن		دو	دلیــل		و	ارشــاد	ب
ــه		چهــل		صفحــه،	دســت		آورد	 ــا	حجــم		نزديــک		ب و	اســتداللها	ب

ــی		نخواهــد	داشــت! ــل		اعتناي علمــی		قاب
مــا	اينجــا	از	ايــرادات		گوناگــون		صــرف		نظــر	کــرده،	تنهــا	شــرح		
افزونتــری		در	خصــوص		میــزان		داللــت		و	انطبــاق		مدلــول		ادلــه	ی		

ــم. ــور	عرضــه		می	کنی بیســت		و	ششــگانه	ی		مجموعــه	ی		مزب

مدعــای  مؤلــف  را می تــوان  بدیــن  شــرح  بــاز 
ــت: گف

1.	در	بــاب		»منشــأ	مشــروعیت«	-	بــه		اصطــالحِ		سیاســی		و	نیــز	
بــه		مفهــومِ		فقهــی		آن		-	يکــی		از	دو	فــرض		صحیــح		اســت		و	بس:
1/1	-	مبــدء	ســیادت		و	حاکمیــت،	خداونــد	متعــال		اســت،	
بی	آنکــه		مــردم		هیــچ		ســهم		يــا	حتــا	نقشــی		در	»انعقــاد	امامــت«	

ــند. ــته		باش داش
2/-1	امــت		تنهــا	مصــدر	ســیادت		و	ســلطه		اســت		و،	امامــت		فقــط		
ــش		از	 ــع		پی ــه		جام ــز	فقی ــود	و	هرگ ــد	می	ش ــردم		منعق ــا	رأی		م ب

ــدارد. ــا	اســتحقاق		حکومــت		ن انتخــاب		شــدن،	اجــازه		ي
ــاره	ی		پیامبراســالم		)ص(	و	 ــرض		نخســت		درب ــات		ف ــرای		اثب 2.	ب
امامــان		معصــوم		)ع(،	دالئــل		کافــی		در	دســت		اســت؛	امــا	نصــب		
مســتقیم		يــا	غیرمســتقیم		فقیهــان		از	ســوی		خــدا	در	مقــام		ثبــوت،	
تصويــر	صحیحــی)۹(	نــدارد.	در	مقــام		اثبــات		نیــز،	ادلــه	ی		مطــرح		
ــی،	کفايــت		نمی	کننــد.)10( ــرای		احــراز	واليــت		انتصاب شــده		ب

3.	صــد	البتــه		اگــر	دالئــل		»انتصــاب		الهــی		فقهــا«	کافــی		بــود	راه		
ــود،	امــا	چنیــن		 ــب،	همــان		فــرض		نخســت		می	ب صحیــح		و	صائ
نیســت،	پــس		تنهــا	فــرض		ممکــن		و	مجــاز	آن		اســت		که		تــوده	ی		
مــردم		بــه		عنــوان		مصــدر	ســیادت		واســطه،	بــا	انتخــاب		خــود،	بــه		
ــد.	رأی		 ــت		کنن ــض		والي ــرايط،	تفوي ــز	ش ــان		حائ ــی		از	فقیه يک
تــوده،	منشــأ	جــواز	يــا	اســتحقاق		ســلطه		و	تصــرف		بــرای		فقیــه		
ــم،	 ــارم		و	پنج ــل		چه ــات		در	فص ــنده	ی		دراس ــت.)11(	نويس اس

بیســت		و	شــش		دلیــل		بــر	مدعــای		خــود	اقامــه		کــرده		اســت.)12(
	اکنون		ارزيابی		میزان		داللت		دالئل		بیست		و	ششگانه:

يــک		-	برخــی		از	ادلــه	ی		ادعايــی،	اعــم		از	مدعــای		مؤلفنــد	)ماننــد	
دالئــل:	هشــتم		ص		503،	نهــم		ص		504،	دهــم		ص		504،	يازدهــم		
ص		505،	دوازدهــم		ص		505،	ســیزدهم		ص		506،	چهاردهــم		

ص506،	بیســتم		ص50۷	و	بیســت	وچهارم	ص510(
ــان		 ــل		بی ــی		از	قبی ــه		عبارات ــور،	تمســک		ب ــوارد	مزب ــه	ی		م از	جمل
ــا	آن		 ــت		ب ــرای		بیع ــردم،	ب ــوم		م ــگام		هج ــت)ع(	هن ــر	بالغ امی
ــی		 ــت:»	دَ	ُعون ــان		اس ــل		عثم ــه	ی		قت ــس		از	هنگام ــرت		پ حض
ــی		 ــم،	وَ		لََعل ــا	َکاََحِدُک ــی		َفاَن ــری		...،	وَ		اِن		تََرکُتُمون ــوُ	ا	غی وَ	الَتِمس
ــراً		 ــم		َوزي ــم،	وَ		اَناَلَُک ــوهُ		اٌَمَرُک ــن		وَ		لَّیُتُم ــم		لَِم ــوَ		ُعُک ــَمُعُکم		وَ		اَط اٌَس

ــراً)13( ــی		َوزي ــم		ِمن ــرُ		لَُک َخٌی
اواًل:	اگــر	مــراد	حضــرت)ع(	ايــن		باشــد	کــه		»حکومــت		بــه		مــردم		
ــت«	و	 ــان		اس ــت		آن ــه		دس ــدار	ب ــاری		زمام ــر	گم ــق		دارد	و	ب تعل
ايشــان		»رضــای		مــردم		را	منشــأ	امامــت		می	داننــد«،	پــس		
شــخص		حضــرت		امیــر)ع(	نیــز،	جــواز	يــا	حــق		حکومــت		نداشــته		
ــده		و	برگمــارده		 ــردم		برگزي ــد	از	ســوی		م اســت،	ايشــان		هــم		باي
ــر	از	 ــه		فرات ــات		ب ــن		رواي ــس		اي ــد،	پ ــز	ش ــن		نی ــد	و	چنی می	ش
مدعــای		مؤلــف		کــه		»لــزوم		گزينــش		و	برگمــاری		فقیــه«	اســت		
داللــت		دارنــد،	و	بــه		مقتضــای		ايــن		اخبــار،	حتــی		معصومــان)ع(	
حــق		حکومــت		بــر	مــردم		ندارنــد	جــز	بــه		انتصــاب		از	ســوی		آنان!
نويســنده		در	پاســخ		بــه		ايــن		احتمــال		کــه		»ممکــن		اســت		اعتــذار	
حضــرت)ع(	در	مقــام		»جــدل«،	صــورت		گرفتــه		باشــد«،	اصــرار	
ــر)ع(	از	موضــع		»جــدل«	 ــان		حضــرت		امی ــر	بی ــه		اگ ــی	ورزد	ک م
ــح		و	صــواب		 ــه		براســاس		يــک		موضــع		صحی هــم		باشــد،	مجادل
)ضــرورت		انتصــاب		امــام		از	ســوی		مــردم(	صــورت		بســته		اســت!
ثانیــاً:	بــا	توجــه		بــه		ادلــه		ی		قطعــی		انتصــاب		تنصیصــی		امامــان		
معصــوم)ع(	بــر	زعامــت		دينــی		و	دنیــوی،	بی	شــک		اعتــذار	
امــام)ع(	در	مقــام		جــدل		بــوده		اســت،	و	روشــن		نیســت		مؤلــف		بــه		
اســتناد	چــه		ســندی		ادعــا	کــرده		اســت		کــه		جــدل		بايــد	بر	اســاس		
ــه		 ــت		ک ــی		اس ــدل		کاف ــرد؟	ج ــورت		گی ــق،	ص ــًا		ح ــخن		واقع س
براســاس		»بــاور	داشــِت«	خصــم،	صــورت		پذيــرد،	هــر	چنــد	بــاور	
ناصــواب		باشــد.	در	محــل		نــزاع		نیــز	چنیــن		بــوده		اســت،	يعنــی:	
مردمــی		کــه		پیــش		از	حضــرت		بــه		زعامــت		ســه		خلیفــه	ی		ديگــر	
ــکان		 ــام		و	ام ــدم		نصــب		تنصیصــی		ام ــر	ع ــد،	ب ــن		در	داده		بودن ت
ــا	اينکــه		 ــاور	داشــته	اند،	کم ــردم		ب ــه		انتخــاب		م ــت		ب ــاد	امام انعق
ــت		 ــه		»قراب ــت		ب ــان		خالف ــتناد	غاصب ــال		اس ــام		)ع(	در	قب گاه		ام
رســول)ص«(	بــر	آنهــا	احتجــاج		می	فرمــود:	»کــه		مــن		اقــرب		بــه		
ــدل،	 ــاج		و	ج ــن		احتج ــوان		از	اي ــا	می	ت ــتم«،	آي ــرت		هس آن		حض
نتیجــه		گرفــت		کــه		بــه		فرمــوده	ی		حضــرت)ع(،	قرابــت،	مــالک		

ــت		در	اســالم		اســت؟ زعام
ــی		بَالنبــیً		وَ		 ــُرَک		اول وَ		اَن		ُکنــتَ		بِالُقربــی		َحَججــت		خصیمهم	َفَغی

ــرُب)14( أق
و	چنانکــه		آن		حضــرت،	در	قبــال		نکــث		و	نافرمانــی		کســان،	
ــاع		خــود«،	احتجــاج		 ــان«	و	»امتن ــت		آن ــه		»اصــرار	و	بیع ــا	ب باره
ــام)ع(	 ــای		ام ــی		نامه	ه ــون		برخ ــه		مضم ــا	اينک ــود.	کم می	فرم
بــه		معاويــه		هــم		از	ايــن		قبیــل		اســت.	شــگفتا	برخــی		نامه	هــا	را،	
کــه		قطعــًا		در	مقــام		احتجــاج		و	جــدل		بــا	معاويــه،	شــرف		صــدور	
يافتــه		اســت)15(،	مؤلــف		بــه		عنــوان		دلیــل		)ماننــد	مــورد	يازدهم(	
ــان		 ــز	بی ــت!	و	نی ــرده		اس ــر	ک ــود	ذک ــای		خ ــات		مدع ــرای		اثب ب
ديگــر	حضــرت،	کــه		بــه		عنــوان		دلیــل		دوازدهــم		خويــش		طــرح		

ــه		دارد. ــه		و	مجادل ــام		در	محاج ــت		تم ــده)16(،	صراح ش
ــده		 ــد،	خوانن ــع		نمی	ش ــوق		تقطی ــارات		ف ــد	عب ــاری		مانن ــر	اخب اگ
ــر	 ــه		س ــده		ب ــذف		ش ــای		ح ــح		بخش	ه ــیار	صري ــت		بس ــه		دالل ب
ــی		 ــت		پ ــام		حجــت«	اس ــدل«	و	»اتم ــه		»ج ــذار	حضــرت		ک اعت
ــرد،	چــرا	کــه		در	بخش	هــای		حــذف		شــده	ی		همیــن		نامــه،	 می	ب
ــع		 ــد	آمــده		و	مان آن		حضــرت		از	انحرافهــا	و	تحريفهايــی		کــه		پدي
تحقــق		و	کامیابــی		حکومــت		علــوی		خواهــد	شــد،	ســخن		رانــده،	
و	عــدم		پايبنــدی		و	پايــداری		بیعــت		کننــدگان		بــه		مقتضــای		بیعت		
ــن		 ــه		همی ــد	و	ب ــی		می	فرماي ــدل		را	پیش	بین ــت		ع ــوازم		حکوم و	ل

ــد. ــک		می	نماي ــر	تمس ــر	و	معاذي ــه		محاذي ــه		مثاب ــا	ب واقعیت	ه
دو	-	مدلــول		برخــی		ديگــر	از	دالئــل		نويســنده	ی		»دراســات		...«،	

اخــص		از	مدعــای		وی		اســت،	ماننــد:
1.	دلیــل		چهــارم		)ص		464(،	ايشــان		می	گوينــد:	انتخــاب		زمامــدار	
و	تفويــض		امــور	حکومــت		از	ســوی		مــردم		بــه		وی		و	پذيــرش		اين		
امــر	از	ناحیــه	ی		زمامــدار،	نوعــی		»عقــد	و	معاهــده«	اســت،	و	»بنأ	
عقــأ«	و	عمومــات		لــزوم		وفــا	بــه		عقــود	و	شــروط،	دلیــل		صحت		

و	نفــاذ	ايــن		عقــد	و	عهــد	اســت.
ــوع		 ــرا	موض ــت!	زي ــوب		اس ــه		مطل ــادره		ب ــا،	مص ــن		ادع اواًل:	اي
ــکان		 ــق		و	ام ــا	ح ــد	ت ــد	باش ــار	معاه ــد	دراختی ــد	باي ــد	و	عق عه
معاهده	داشــته		باشــد،	يعنــی		بايــد	اثبــات		شــود	کــه		واليــت،	حــق		
مــردم		اســت		و	مــردم		در	عــرض		واليت	الهــی،	برخويــش		واليــت		
ــض		 ــان		تفوي ــود	را	بدان ــت«	خ ــق		والي ــد	»ح ــا	خداون ــد،	ي دارن
ــر	 ــر	س ــد	ب ــردم		می	توانن ــه		م ــپس		از	اينک ــت،	س ــوده		اس فرم
ــا	ديگــری		پیمــان		بدهنــد	و	عهــد	بســتانند،	ســخن		 ايــن		حــق		ب
ــات		 ــل		اثب ــن		دلی ــا	اي ــردم،	ب ــرای		م ــت		ب ــده		شــود،	حــق		والي ران
نمی	شــود	و	اگــر	حــق		واليــت		اثبــات		شــده		باشــد،	ديگــر	چنــدان		
نیــاز	بــه		تمســک		بــه		عمومــات		لــزوم		»وفــای		بــه		عهــود	و	عقود«	

نیســت.
ثانیــاً:	اگــر	امــوری		بــه		مــردم		وانهــاده		شــده		باشــد	و	مــردم		آن		را	
بــه		ولــی		واگذارنــد،	آن		»امــور«	همــه	ی		»امــر	حکومــت«	نیســت		
ــا	اجــازه	ی		شــارع		 ــه		اقتضــای		طبیعــت		حکومــت		ي و	ولــی		امــر	ب
از	حقــوق		و	اختیــارات		بســیاری		برخــوردار	اســت		کــه		مــردم		حــق		

ــد. ــا	را	ندارن ــیاری		از	آن		حوزه	ه ــدود	بس ــه		ح ورود	ب
ــتی		 ــود	هس ــه		ش ــد	ک ــی		توان ــتی،	بخــش		ک ــه		از	هس ذات		نايافت

ــش! بخ
ــت		در	 ــاظ		دخال ــی		از	لح ــردم		محدوديت ــه		م ــرض		ک ــه		ف ــاً:	ب ثالث
حوزه	هــای		عمــل		حکومــت		نداشــته		باشــند،	اگــر	عــده	ای		از	امت،	
ــت، و  ــال  4۹% ام ــالً  51% در قب ــد )مث ــران  فاتح ان ــه  انتخابگ ک
اگر انتخابات  حزبی  باشــد ممکن  اســت  حتی  بــا احــراز 30% آرأ در 
مقابــل  احــزاب  رقیــب( زمــام  امــور را بــه  دســت  گرفتند چــه  حقی  
دارنــد	کــه		بــا	گزينــش		يــک		فــرد،	اختیــارات		صــد	درصــد	امــت		را	
بــه		او	تفويــض		کــرده،	او	را	بــر	حقوق		و	حیــات،	و	نفــوس		و	اعراض		
و	امــوال		همــه	ی		مخالفــان،	يــا	کســانی		کــه		در	انتخابــات		شــرکت		
ــگام		انتخــاب،	زاده		 ــه		در	هن ــی		آن		نســلی		ک ــا	حت نجســته	اند،	و	ي

نشــده		بودنــد	يــا	صاحــب		رأی		نبودنــد،	تحمیــل		نماينــد؟
ــرکت		 ــدار	ش ــش		زمام ــردم		در	گزين ــاد	م ــه	ی		آح ــر	هم ــاً:	اگ رابع
بجوينــد	و	کســی		را	بــه		زعامــت		بگمارنــد	او	وکیــل		مــردم		خواهــد	
ــد	باشــد	 ــان؛	گماشــته		و	تحــت		امــر	مــردم		باي ــی		آن ــه		ول شــد،	ن
ــه		 ــت«	ب ــن		رو،	اطــالق		»والي ــم		از	اي ــان،	ه ــای		آن ــه		فرمانفرم ن
ــی		 ــه		منصب ــراد	می	شــويد	ب ــی		م ــگ		دين ــی		کــه		در	فرهن مفهوم
ــا	شــیوه	ی		انتخــاب		و	انتصــاب		توده	يــی،	پديــد	 ــا	و	ب ــر	مبن کــه		ب

ــت. ــح		نیس ــق		و	صحی ــد،	دقی می	آي
مؤلــف		»دراســات...«،	پنجمیــن		دلیــل		)صــص		۹	-	4۹۷(	خــود	را	
ــو	 ــم		وَ		أقاُم ــات		و	رواياتــی		همچــون:»	وَ		الذيــنَ		اســَتجابُوا	لَِربِه آي
ــم		 ــت		اَُمرائُُک ــم«)1۷(	و	»اِذا	کانَ ــورا	بَیَنُه ــم		ُش ــوۀَ		وَ		أمرُ	ُه الصل
ِخیاُرُکــم،	وَ		اغنِیائُکــم		ُســَمحائُُکم،	وَ		اُُمُورُکــم		ُشــورا	بَیَنُکــم،	َفَظهرُ		
ال	رِض		َخیٌرلَُکــم		ِمــن		بَطنِهــا«)18(	و	همچنیــن		»َمن		جأَُکــم		ُيريدُ		
أن		ُيَفــرٍّقَ		الَجماَعــۀَ		َوَيعِصــبَ		أمرَ	هــا	َوَيَتَولــی		ِمــن		َغیــرِ		َمشــَوَرۀ،	
َفاقُتُلــوُه،	َفــاِن	اهلَل		َقــد	اَِذنَ		ذالـِـَک)1۹(	کــه		مشــوق		شــورا	و	مبیــن		
منزلــت		ايــن		ســنت		در	اســالم		اســت،	می	دانــد.	وی		بــه		نصــوص		

ــد: ــتدالل		می	کن ــن		اس ــوق		چنی ف
ــه		»حکومــت«	 ــات،	منصــرف		ب ــات		و	رواي 1.	واژه	ی		»امــر«	در	آي

اســت،يا	قــدر	متیقــن		از	آن		»حکومــت«	اســت.
ــورا	 ــه		ش ــر«	ب ــاب		»ام ــت		را	در	ب ــز،	ام ــات		نی ــات		و	رواي 2.	آي
تحريــص		و	ترغیــب		مــی	دارد،	و	اکثريــت		مســلمین		نیــز	از	صــدر	
ــد. ــرار	داده	ان اســالم،	شــورا	را	اســاس		خالفــت		پــس		از	رســول		ق

3.	پس		زمامدار	بايد	با	انتخاب		امت		گمارده		شود.
اواًل:	اگــر	مدلــول		آيــات		و	روايــات،	تعییــن		رهبــری		عالــی		
حکومــت		بــه		روش		شــورا	باشــد،	پــس		پیامبــر)ص(	--	العیاذبــاهلل		
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شـــت ا د د یا

--	معنــی		آيــات		الهــی		و	کلمــات		خويــش		را	بــه		درســتی		درنیافته		
و	يــا	دريافتــه		امــا	بــا	انتصــاب		رهبرانــی		جهــت		امــت،	بــرای		مدت		
چنــد	قــرن		پــس		از	خــود	--	بــل		تــا	همیشــه		)بنــا	بــه		عقیــده	ی		
مســلم		شــیعه(	--	از	مدلــول		آيــه،	تخلــف		ورزيــده		و	توصیه	هــای		
خويــش		را	زيــر	پــا	نهــاده		اســت!	امــا	خلیفــه	گان		و	پیــروان		مکتب		
ــر	از	 ــلمانان«	بهت ــت		مس ــنده،	»اکثري ــر	نويس ــه		تعبی ــأ	و	ب خلف
پیامبــر)ص(،	کالم		خــدا	را	فهمیــده		و	بــه		توصیــه	ی		ايشــان		

ــانده	اند!! ــق		پوش ــه	ی		تحق جام
ــِر«	کــه		مخاطبــش		 ــی		اٌلم ــم		ِف ــه	ی		»َوشــاِور	ٌه ــه		قرين ــاً:	ب ثانی
پیامبــر	)ص(	اســت		کــه		خــود	بزرگتريــن		مفســر	آيــات،	و	زمامــدار	
ــوار،	و	 ــه		ســیره	ی		آن		بزرگ ــت		ب ــا	عناي ــود	و	ب ــل		ب بالحــق		و	بالفع
ــمٌ		ُشــورا	بٌَیَنُکــم«	در	حديــث		 ــه		شــهادت		عبــارت		»واُُموُرُک نیــز	ب
ــز	 ــرده		اســت،	و	نی ــکار	ب نخســت،	کــه		واژه	ی		»امــور«	را	جمــع		ب
بــا	توجــه		بــه		اينکــه		ايــن		عبــارت،	پــس		از	توصیــف		زمامــداران:	
ــر«	و	 ــور	در	»ام ــراد	از	ش ــت،	م ــده		اس ــٌم«	آم ــم		ِخیاُرُک »اَُمراُئُک
ــائلی		 ــت		و	مس ــاری		حکوم ــور	ج ــر	ام ــی		در	تدبی ــور«،	رايزن »ام
کــه		بــه		مــردم		وانهــاده		شــده		می	باشــد،	امــور	و	مســائلی		چونــان:	
ســازمان		حکومــت،	برنامه	ريــزی،	تعییــن		مقــررات		روزمــره		--	در	
مــوارد	فاقــد	احــکام		مصــرح		و	مســتتر	درمتــون		دينــی		و	مباحــات		
ــت		 ــری(	مصلح ــه	ای		)تخیی ــد	گزين ــوارد	چن ــش		در	م --	گزين

ديدهــای		موقعیتــی		آيین	نامــه		و	روش	هــا،	شناســايی		مصاديــق		و	
ــکام		و... ــات		اح موضوع

و	چــه		بســا	دالئلــی		از	قبیــل		ادلــه	ی		شــورا،	بــر	لــزوم		استشــاره	ی		
ــی،	و	وجــوب		 ــور	حیات ــرگان		در	ام ــا	متخصصــان		و	خب ــدار	ب زمام
التــزام		بــه		نتايــج		شــور	داشــته		باشــد،	امــا	بــر	»نصــب		رهبــر«	از	

ــدارد. طريــق		شــور	داللــت		ن
ثالثــاً:	چنانکــه		اشــاره		شــد	-	بــر	خــالف		مــرام		تحقیــق		علمــی		و	
منطــق		اســتنباط		-	برخــی		روايــات		تقطیــع		گرديــده		و	همیــن		امــر	
ســبب		تفســیر	نادرســت		روايت		شــده		اســت.	از	جملــه		مــواردی		که		
از	ســر	تســامح		يــا	عمــد،	تقطیــع		شــده		خبــر	نخســت		می	باشــد.	
ــم		 ــرارُ		ُک ــم		ِش ــر	اُئُک ــن		اســت:	»وَ	اِذا	کانَ		اَُم ــت		چنی ادامــه	ی		رواي
وَ		اَ	غنِیائُُکــم		بُخَ	الئُُکــم		وَ		اُُمــورُ		ُکــمٌ		اِلــی		نِســائُِکم،	َفَبطــنُ		ااَلرِض		
َخیــرُ		لَُکــمٌ		ِمــن		َظٌهرِ	هــا«)20(!	چنانکــه		مالحظــه		می	فرمايیــد:	در	
مقابــل		عبــارت		»وَ		اَُمــورُ		ُکــمٌ		ُشــورا	بَیَنُکــم:	)کارتــان		بــا	رايزنــی		
باشــد«(	عبــارت		وَ	اُُموُرُکــمٌ		اِلــی		نَســائُِکم		)کارهاتــان		بــه		زنانتــان		
ســپرده		شــده		باشــد(	قرار	گرفتــه		اســت،	نه		مضمونــی		دال		بــر	غیر	
انتخابــی		بــودن		رهبــر!	در	آن		اعصار،	ســپردن		کار	سیاســت		اجتماع		

بــه		زنــان		نیــز	رســم		نبــوده		اســت.

روايــت		دوم		نیــز	کســی		را	کــه		بــا	ســوءنیت		بــه		»تفرقــه		افکنــی«	
پرداختــه		و	بــه		»اســتیأ	بــال	اســتحقاق		و	صالحیــت«	و	اعمــال		
واليــت		»بــدون		مشــورت«	دســت		يازيــده،	مهدورالــدم		می	دانــد	و	
بــر	چیــزی		فراتــر	از	آنچــه		اشــارت		شــد	)ماننــد	زمامــداری		گماری		

ــد. ــت		نمی	کن ــی(	دالل توده	ي
ــا	 ــر	مدع ــی		ب ــه		داللت ــل		هیچ	گون ســه		-	دســته	ای		ديگــر	از	دالئ
ــم		 ــوم		)ص		4۹5(،	شش ــل		اول		)ص		4۹3(،	س ــد	دالئ ــد:	مانن ندارن
)ص		4۹۹(	دوازدهــم		)ص		505(	هیجدهــم		)ص		508(،	بیســتم		
ــم		)ص		 ــت		و	پنج ــارم		)ص		510(	بیس ــت		و	چه )ص		508(،	بیس

ــم		)ص		511( ــت		و	شش 511(	و	بیس
از	بــاب		نمونــه:	نخســتین		دلیــل		نويســنده		حکــم		عقــل		اســت،	که		

اينگونــه		تقرير	شــده		اســت:
الف		-	عقل		حکم		می	کند	به:
1.	قبح		هرج		و	مرج		و	آشوب.

ــی،	بســط		 ــح		جمع ــن		مصال ــی		نظــم		و	تأمی ــر	پاي 2.	بايســتگی		ب
ــار	و... ــع		ناهنج ــار	و	رف هنج

ــت		 ــايه	ی		دول ــز	در	س ــد،	ج ــگ		نمی	آي ــه		فراچن ــه،	اينهم 3.	اينک
ــدر. ــد	و	مقت ــادل		کارآم ــح		ع صال

ــش		و	 ــه		کرن ــز	ب ــدد،	ج ــورت		نمی	بن ــز	ص ــت		نی ــتقرار	دول 4.	اس
ــر	آن. ــردم		در	براب ــرداری		م فرمانب

ــه		يکــی		از	ســه		شــیوه		میســور	 ــز	جــز	ب ــت		نی ب		-	پیدايــش		دول
ــروای		هســتی		و	 ــه		فرمان ــدا	ک ــوی		خ ــود:	-1	نصــب		از	س نمی	ش
مــردم		اســت.	-2	قهــر	و	غلبــه		بــر	مــردم.	-3	انتخــاب		از	ســوی		

ــردم. م
ج		-	شــیوه	ی		نصــب		الهــی		-	اگــر	ممکــن		و	قابــل		اثبــات		باشــد	-	
بهتريــن		انتخــاب		اســت،	ســلطه		بــه		قهر	نیــز	ســتم		و	قبیح		اســت؛	
پــس		تنهــا	راه		ســوم،	کــه		انتخــاب		باشــد،	ممکــن		و	موجه		اســت!
اواًل:	اگــر	اندکــی		تغییــر	در	تقريــر	ذيــل		برهــان		نويســنده		صــورت		

گیــرد،	نتیجــه		کامــالً		تغییــر	خواهــد	کــرد:
»تعییــن		رهبــر	به		يکــی		از	ســه		شــیوه	ی:	غلبــه		يــا	انتخــاب		مردم		
ــح		اســت،	 ــه		قبی ــر	ک ــدد،	قه ــد	صــورت		بن ــا	نصــب		الهــی،	باي ي
انتخــاب		)بــه		معنــی		انتصــاب		توده	يــی		رهبــر(	فاقــد	دلیــل		اســت،	

پــس		طريــق		متعیــن،	نصــب		الهــی		اســت.
ثانیــاً:	بــه		فــرض		کــه		دالئــل		نقلــی		نظريــه	ی		»نصــب		الهــی«،	
وافــی		نباشــند	-	بــاز	نمی	تــوان		دســت		از	ايــن		شــیوه		شســت،	چــه		
آنکــه		مقتضــی		پیــش		انگاره	هــای		جهــان		شــناختی		دينــی		-	کــه		
ــر	 ــه		صدهــا	آيــه	ی		صريــح		و	روايــت		موثــق		مبتنــی		اســت		-	ب ب
اصالــت		و	حجیــت		ايــن		طريــق		انگشــت		حصــر	می	نهــد،	بديــن		

تقريــب:
ــز	 ــس		او	نی ــت،	پ ــان		اس ــه		انس ــتی		و	از	جمل ــق		هس ــدا	خال 1.	خ
ــروا	بايــد	 مالــک		هســتی		و	انســان		اســت،	پــس		همــو	نیــز	فرمان

ــد. باش
2.	انبیــأ	و	اوصیــأ)ع(،	انســانهای		کامــل		و	)خداگونه(انــد،	و	به		دالئل		
ــن		و	ســزاوارترين		 ــد	در	زمی ــی،	خلیفــه	گان		آفريدگارن ــی		و	نقل عقل
آفريــدگان،	بــرای		اعمــال		تولیــت		الهــی		بــر	طبیعــت		و	انســان.

3.	در	غیــاب		مــردان		آســمانی،	دانشــوران		راه		آشــنای		پرهیز	پیشــه،	
دادورز	و	توانــا	بــر	تدبیــر	امــور	مجتمــع		بشــری،	شــبیه	ترين		مــردم		
ــرای		 ــان		ب ــز،	شايســته	ترين		مردم ــان		نی ــس		همین ــد	پ ــه		آنان	ان ب
ــمانی		در	 ــردان		آس ــاب		م ــرا	در	غی ــد،	زي ــت		الهی	ان ــتمرار	تولی اس

زمیــن:
1.	يا	بايد	تولیت		تشريعی		الهی		بر	انسانها	تعطیل		گردد.

ــدی،	 ــت		خداون ــع،	و	تولی ــی		در	جوام ــريعت		اله ــال		ش ــا	اعم 2.	ي
ــد. ــتمرار	ياب ــان		و	اس جري

احتمــال		نخســت،	خــالف		غايــت		ارســال		رســل		و	انــزال		کتــب،	و	
موجــب		ضاللــت		انســان		و	مانــع		ســعادت		اوســت؛	و	اگــر	تطبیــق		
و	تحقــق		شــريعت		--	کــه		عیــن		تحقــق		تولیــت		تشــريعی		الهــی		

اســت		--	بايســته		اســت،	پــس:
ــورت		 ــه		ص ــری		--	ب ــن		و	مج ــوان		مبی ــه		عن ــانی		ب ــا	کس 1.	ي
تنصیصــی		يــا	توصیفــی		--	در	همــه	ی		اعصــار	و	امصــار،	تعییــن		

شــده	اند.
2.	يا	مبین		و	مجريی،	تعیین		نشده	است.

ــال		 ــا	اهم ــری		ي ــدان		مج ــرا	فق ــت،	زي ــول		نیس ــرض		دوم		معق ف
ــد،	و	در	 ــد	ش ــر	خواه ــريعت،	منج ــل		ش ــه		تعطی ــن		آن،	ب در	تعیی
ــز	 ــر	نی ــن		و	مجــری		الزم		اســت		و	در	نفس	االم ــی		کــه		مبی صورت
مشــخص		گرديــده		اســت:	مجــری،	يــا	فــرد	جاهــل		و	غیرمعتقــد	
بــه		شــريعت		اســت،	يــا	جاهــل		معتقــد،	و	يــا	عالــم		معتقد.	ســپردن		
امــر	بــه		»فــرد«	منکــر	و	حتــی		جاهــل		معتقــد،	ضمانــت		صــدق		
ــی		منجــر	 ــدود	اله ــل		ح ــه		تعطی ــاز	ب ــدارد،	و	ب ــرأ	ن و	صحــت		اج
خواهــد	گرديــد.	پــس		در	غیــاب		ولــی		معصــوم		و	زمامدار	آســمانی،	
عالــم		عــادل		قــادر،	منصــوب		اســت.	مــردم		هــم		اگــر	تکلیفــی		يــا	
ــل		رســالت		 ــد	--	حداق ــا	دارن ــه		نظــر	م ــه		ب ــد	--	ک نقشــی		دارن
ــکاری		 ــز	هم ــادر	و	نی ــادل		ق ــم		ع ــان،	تشــخیص		مصــداق		عال آن
بــا	او	در	جريــان		شــريعت		و	تحقــق		واليــت		الهــی		اســت.	و	بلکــه		
ــرايطی		 ــات		و	ش ــد	صف ــدار«	--	مانن ــی		زمام ــت		مردم »مقبولی
ــان		 ــی«،	»و	زم ــمانی		و	روح ــدرت		جس ــت«،	»ق ــون:	»مديري چ
آگاهــی«	--	الزمــه	ی		کامیابــی		در	تدبیــر	امــر	امــت		اســت،	پــس		
ــرای		نصــب		 ــال		مــردم،	شــرط		احــراز	شــأنیت		و	شايســتگی		ب اقب

الهــی		اســت.
ــأيت«	 ــم(:	»منش ــد	می	کن ــأيت«،	)تأکی ــه:	»منش ــه		آنک خالص
ــناختی		 ــناختی		وانسان	ش ــر	جهان	ش ــت،	ب ــان		در	حکوم رأی		آدمی
ــد	 ــداری«	نمی	توان ــی		م ــت،	و	»آدم ــده		اس ــا	ش ــتی		بن اومانیس
زيرســاخت		انديشــه	ی		سیاســی		دينــی		باشــد،	کــه		شــاخصه	ی		آن		

ــت. ــوری		اس خدامح
ــش		از	 ــف		را،	پی ــت		روز	مؤل ــش،	زيس ــت		آفرين ــر	دس ــاً:	اگ ثالث
ــی		 ــرارداد	اجتماع ــه	ی«	ق ــش		انديش ــی«	و	»پیداي ــر	»نوزاي عص
و	دمکراســی،	مقــرر	می	داشــت.	آيــا	حتــا	فــرض		منشــأيت		
اراده	ی		مردمــی		بــرای		مشــروعیت		سیاســی،	بــه		ذهــن		وی		
ــل		 ــر	تحمی ــه		ب ــور،	اينهم ــرِض		خط ــه		ف ــرد؟	و	ب ــور	می	ک خط
ــا	 ــا	ب ــد؟!،	و	آي ــر	نصــوص		دينــی،	اهتمــام		می	ورزي ــگاره		ب ــن		ان اي
فــرض		عــدم		امــکان		نظريــه	ی		نصــب		الهــی،	در	مقــام		ثبــوت،	و	
ــرد،	--	 ــودآگاه		ســعی		نمی	ک ــا	ناخ ــه	ی		آن،	آي ــت		ادل ــدم		تمامی ع
بــه		تبــع		عــرف		عصــر	خــود	--	زيرســاخت		و	ســاختار	حکومــت		
دينــی		را	بــه		نظامهــای:	»دولــت		شــهری«،	»قبیله	گــرا«،	»ثــروت		
مــدار«،	»ســلطنتی«،	»الیگارشــی«	و	...	تقريــب		و	تطبیــق		نمايد؟	
ــان		و	 ــخ		سیاســی		جه ــی		از	تاري ــت		بی	اطالع ــه		عل ــه		--	ب چنانک
ــه:	 ــرده		اســت		ک ــا	ک ــوم		و	انديشــه	ی		سیاســی		--	ادع ــخ		عل تاري
»ســیره	ی		مســتمره	ی		عقــال،	در	طــول		تاريــخ		مبنــی		بــر	انتخابــی		
بــودن		رهبــر	عالــی		سیاســی		بــوده		و	شــارع		نیــز	آن		را	ردع		نفرموده		
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شـــت ا د د یا

ــت.!« اس
ــلطنت«	 ــده	ی		س ــا،	فحــوای		»قاع ــر	مدع ــف		ب ــوم		مؤل ــل		س دلی

اســت.	می	گويــد:
ــم		 ــش		حک ــر	اموال ــس		ب ــر	ک ــلطه	ی		ه ــه		س ــی		ب ــل		عمل 1.	عق

ــد. ــرف		و	ملتزم	ان ــر	معت ــن		ام ــر	اي ــز	ب ــأِ		نی ــد،	و	عق می	کن
2.	شــرع		نیــز	ايــن		حکــم		عقالنــی		و	رويــه	ی		عقاليــی		را	تنفیــذ	
فرمــوده،	و	اکنــون		ايــن		قاعــده		از	مســلمات		فقــه		اســالمی		اســت.
3.	چــون		ســلطه		بــر	ذات،	مقــدم		بلکــه		مــالک		ســلطه		بــر	امــوال		
اســت،	پــس		بــه		»طريــق		اولــی«	و	صــد	چنــدان،	مــردم		بــر	ذات		
ــه		 ــه		--	ب ــد،	بلک ــد،	و	می	توانن ــلطنت		دارن ــود	س ــوس		خ و	نف
مقتضــای		حکــم		عقــل		بــر	ضــرورت		نظــم		و	قانــون		--	بايــد	فــرد	

صالحــی		را	برگزيــده		و	بــه		سرپرســتی		خويــش		بگمارنــد!
ــی		 ــر	اله ــوال«،	گوه ــی:	»ام ــت،	يعن ــارق		اس ــاس		مع	الف اواًل:	قی
ندارنــد	و	از	حیــث		ارزش،	قابــل		قیــاس		بــا	نفــس		آدمــی		نیســتند.	
ــران		 ــالف		جب ــا	ات ــرض		حت ــه		ف ــد،	و	ب ــتاورد	آدمیانن ــوال،	دس ام
پذيرنــد،	از	ايــن		رو	اختیــار	آن		بــه		آدمیــان		ســپرده		شده	اســت،	امــا	
گوهــر	جــان		آفريــده	ی		الهــی		اســت،	و	پربهاتــر	از	آن		اســت		کــه		
ــه		منصــوب		 ــر	آنک ــدا	و	ه ــا	خ ــود،	و	تنه ــاده		ش ــان		وانه ــه		آدمی ب
ــه		 ــاب		اســتخالف،	مجــاز	ب ــا	توصیفــی		اوســت،	از	ب تنصیصــی		ي
تصــرف		در	نفــوس		اســت،	الغیــر؛	حتــا	خــود	انســان،	اختیــار	دار	
ــوال		 ــر	از	ام ــس«	کم	بهات ــر	»نف ــت.	و	اگ ــش		نیس ــس		خوي نف

ــت. ــک		جس ــده		تمس ــوای		قاع ــه		فح ــد	ب ــود،	می	ش می	ب
ــه		 ــز	ب ــوال،	ج ــوس		و	ام ــوم		در	نف ــرف		غیرمعص ــر	تص ــاً:	اگ ثانی
ــز	نباشــد،	 طريــق		انتخــاب		از	ســوی		صاحــب		نفــس		و	مــال،	جائ
ــن		 ــوازم		چنی ــه		ل ــز	--	ب ــان		نی ــا	--	و	ايش ــدی		از	فقه ــا	اح آي
ادعايــی		ملتــزم		می	شــوند؟،	علی	المبنــا	اگــر	فقیــه		جامع	الشــرائط		
)غیرمنتخــب		مــردم(	بــر	مســأله	ای		حکــم		کنــد	کــه		الزمــه	ی		آن،	
تصــرف		در	انفــس		و	اعــراض		و	امــوال		باشــد،	آيــا	ايــن		حکــم،	نافذ	

ــود؟ نخواهــد	ب
وی		دلیل		ششم		خود	را	اينگونه		توضیح		داده	است:

1.	بــا	اينکــه		هويــت		اجتماعــی،	دارای		وحــدت		حقیقی		نیســت.	اما	
ــرای		آن		واقعیــت		و	وحــدت		عرفــی		 ــوم		اجتماعــی،	ب ــرگان		عل خب
ــر	آن		 ــدی		را	ب ــن		و	قواع ــف		و	قوانی ــوق		و	تکالی ــد.	و	حق قائل	ان

ــد. ــاری		می	دانن ــم		و	ج حاک
2.	اســالم		نیــز،	همانگونــه		کــه		بــرای		فــرد	تکالیــف		فــردی		وضــع		
کــرده		اســت،	بــرای		اجتمــاع		نیــز	تکالیفــی		جمعــی		جعــل		و	ابــالغ		
کــرده		اســت:	ماننــد	»و	قاتِلــوُ	ا	فــی		َســبِیلِ		اهللِ		الَّذيــنَ		ُيقاتِلُونَُکــم		
ۀ		وَ		 وَ		التَعَتــُدوا«)21(؛	و	»وَ	اَ	ِعــدّ		والَُهــم		َمااســَتَطعُتمٌ		ِمــن		ُقــوَّ
ــم...«)22(	 ــدُ		َوُک ــُدواهلل		وَ		َع ــهِ		َع ــونَ		بِ ــِل،	ُترِهُب ــاطِ		الٌَخی ــن		َرب ِم
ــرُوفِ		 ــٌرونَ		بِالَمع ــرِ		وَ		َياُم ــی		الَخی ــونَ		اِل ــم		َيدُع ــن		ِمنُک و	»َولَتُک
ــوا	 ــاِرُقۀَ		َفاقَطٌع ــاِرقُ		وَ		الس ــر«)23(	و	»وَ	الَس ــنِ		الُمنَک ــونَ		َع وَ		َينَه

ــنَ	اهللِ«.)24( ــکاالً		ِم ــبًا		ن ــا	َکَس ــزأً		بِم ــا	َج اَُيِدَيُهم
ــت		 ــه		تشــکیل		دول ــف		ب ــز	متوق ــی		نی ــکام		اجتماع ــان		اح 3.	جري

ــت. اس
4.	معقــول		نیســت		کــه		خطــاب،	متوجــه		هويــت		جمعــی		بشــود	و	
ــز	واجــب		باشــد،	و	برغــم		ضــرورت		تشــکیل		 ــال		تکالیــف		نی امتث
ــر	عهــده	ی		امــت		 ــچ		الزامــی		ب ــرای		تحقــق		احــکام،	هی ــت		ب دول
نباشــد.	پــس		از		بــاب		مقدمــه	ی		واجــب،	برپايــی		دولــت		بــر	امــت،	

فــرض		اســت.
اواًل:	خطابــات		قرآنــی		از	ســنخ		خطابــات		عقاليــی		و	عرفــی		اســت،	
غــرض		از	آنهــا،	نوعــًا		اعــالم		و	اعــالن		فرائــض		و	مقررات		اســت،	و	
ِصــرف		اعــالم		حکــم		بــه		لحــن		و	لســان		جمعــی		دلیــل		لــزوم		اجرأ	
جمعــی		آن		نیســت.	ايــن		خطابــات،	فقــط		در	مقــام		اعالم		مقــررات		
حاکــم		بــر	روابــط		اجتماعــی		اســت		و	در	مقــام		بیــان		کیفیــت		اجــرأ	
نیســت		والاقــل		مســلم		ايــن		اســت		کــه		خطابــات		بــه		نحــو	»عــام		
بدلــی«	)کــه		هــر	کــس		يــا	جمعــی		را	رأســًا		مکلــف		يــا	مجــاز	بــه		
اجــرأ	حــدود	نمايــد(،	مــردم		را	خطــاب		قــرار	نــداده		اســت،	زيــرا	در	

آن		صــورت		هــرج		و	مــرج		الزم		خواهــد	آمــد.
ثانیــاً:	الزمــه	ی		ادأ	تکلیــف		ناشــی		از	خطابــات		اجتماعــی،	نصــب		
رهبــری		از	ناحیــه	ی		مــردم		نیســت،	از	رهگــذر	حمايــت		از	زمامــدار	

ــا	 ــن		نقــش		ايف ــز	اي منصــوب،	در	راســتای		اجــرأ	حــدود	الهــی		نی
می	گــردد.	ادأ	تکلیــف		و	ايفــأ	نقــش		مردمــی		در	اجــرأ	احــکام،	بــا	
انتصابــی		بــودن		رهبــری		نیــز	ســازگار	اســت.	کمــا	اينکــه		همــه	ی		
ايــن		خطابــات،	در	حیــن		فعلیــت		دولــت		اســالمی		تحــت		زعامــت		

نبــوی،	فــرود	آمــده		اســت.
ــد	 ــات		نیازمن ــد	قضائی ــات،	مانن ــاد	برخــی		از	خطاب ــاً:	اجــرأ	مف ثالث
ــری		 ــه		اکث ــت(	اســت		ک ــاد	و	عدال ــون		اجته ــرايط		خاصــی		)چ ش
ــزوم		 ــوان		ل ــات		نمی	ت ــن		خطاب ــتند.	و	از	اي ــا	هس ــد	آنه ــردم		فاق م

ــرد. ــتفاده		ک ــردم		را	اس ــت		قضــات		از	ســوی		م نیاب
رابعــاً:	اگــر	فهــم		مؤلــف		صائــب		باشــد	قــدر	متیقــن		ثبــوت		حــق		
ــورد	احــکام		منصــوص		و	مصــرح		 ــردم		در	م ــرای		م ــف		ب ــا	تکلی ي
ــرای		 ــا	کســانی		را	ب ــد،	کــس		ي ــا	باي ــد،	ي ــا	می	توانن اســت.	و	تنه
اجــرأ	همــان		مــوارد	خــاص		برگزيننــد	وبگمارنــد.	در	ايــن		صــورت		
ــده		چــه		 ــالغ		نگردي ــه		خطــاب		جمعــی،	اب حکــم		تکالیفــی		کــه		ب

می	شــود؟
ــح		در	نصــب		خــاص		حضــرت		 ــز	صري ــم		نی ــل		دوازده صــدر	دلی
علــی)ع(	اســت،	و	ذيــل		آن		نیــز	توصیــه	ی		رســول		اکــرم)ص(	بــه		
ــر،	در	صــورت		 ــی		برت ــت		مصلحت آن		حضــرت		در	خصــوص		رعاي
ــز	در	آن،	مســاله	ی		انتخــاب		 ــردم		اســت،	و	هرگ ــدم		اطاعــت		م ع
ــف		از	 ــی		مطــرح		نیســت.	و	اگــر	هــم		فهــم		مؤل و	انتصــاب		توده	ي
روايــت،	صائــب		باشــد،	بــه		چیــزی		فراتــر	از	مدعــای		وی		داللــت		
ــره	ی		 ــز	در	زم ــل		نی ــن		دلی ــن		صــورت		اي ــد	داشــت،	و	در	اي خواه
دســته	ی		نخســت		از	دالئــل		-	کــه		در	آغــاز	مقالــه،	مــورد	ارزيابــی		

قــرار	گرفتنــد	-	قــرار	خواهــد	گرفــت.
همچنیــن		دلیــل		هیجدهــم		مولــف		»لـَـن		ُيفلـِـح		َقــومٌ		َولـّـوا	أمرَ	ُهم		
اِمــرَ	أۀ«)25(	کــه		بــه		فــرض		صحــت		ســند،	و	پــس		از	صــرف		نظــر	
ــی			از	 ــول		آن		نه ــه		مدل ــرض		اينک ــا	ف ــدور«	آن		و	ب ــأن		ص از	»ش
ــام		نهــی		از	 ــه		زن		باشــد،	در	مق ــری		حکومــت«	ب واگــذاری		»رهب
پذيــرش		زعامــت		فــرد	غیــر	صالــح		اســت،	ماننــد	اينکــه		روايــات		
بســیاری		نظیــر	مقبولــه	ی		عمربــن		حنظلــه		از	رجــوع		بــه		طاغــوت		
ــا	 ــد،	آي ــی		می	نماي ــا	نه ــر	قض ــه		ام ــی		و	از	جمل ــور	حکومت در	ام
می	تــوان			از	چنیــن		رواياتــی		منشــأيت		رأی		مــردم		در	امــر	قضــا	و	

انتخابــی		بــودن		فضــات		را	نتیجــه		گرفــت.
دلیــل		بیســتم		نیــز	بــا	مدعــا	بیگانــه		اســت.	مؤلــف		بــا	اســتناد	بــه		
ــام		 ــه		ام ــد	عهــد	ب ــان		ب ــی		در	فراخواننامــه	ی		بی	ســند	کوفی عبارت
ــدُ		َفالحمــُدهللِ		الَّــذیِ		َقَصــمَ		َعــُدوَک		الجبــار	 حســین)ع(،	»أمــا	بَع
الَعنِیــدَ		الــذی		انَتــزی		َعلــی		هــِذهِ		ااُلمــۀِ		َفابَتزَّ	هــا	اَمرَ	هــا	وَ		َغَصَبهــا	
ــرَ		َعلَیهــا	بَِغیــرِ		َرضــی		ِمنهــا«:	کــه		حاکــی		از	شــکوه	ی		مــردم		 وَ		تَأمَّ
از	ايــن		اســت		کــه		يزيــد	ســتمکیش		عنــود،	ســفاکانه		و	مســتبدانه		
بــر	امــت		ســلطه		يافتــه،	بــه		نــاروا	بــه		امــوال		آنــان		دســت		انداخته،	
بی	رضــای		آنــان		بــر	آنهــا	حکــم		می	رانــد؛	و	همچنیــن		بــا	
ــه:	 ــکنان		ک ــخ		آن		پیمانش ــام)ع(	در	پاس ــان		ام ــه		بی ــک		ب تمس
ــای		شــما،	مســلم		را	 ــی		صــدق		ادع ــون		و	ارزياب ــوان		آزم ــه		عن »ب
گســیل		مــی	دارم		کــه		اگــر	پــس		از	ســفر	بــه		کوفــه،	او	بــر	نیــک		
عهــدی		مــردم		و	فرهیختــگان		شــهر،	قلم		تأيیــد	رانــد،	بــه		آن		ديار	
ــرای		 ــردم		ب ــأيت		رأی		م ــد	منش ــعی		می	کن ــتافت«،	س ــم		ش خواه
مشــروعیت		حاکمیــت		حاکــم		اســالمی،	حتــی		امــام		معصــوم)ع(	

ــه		اثبــات		رســاند! منصــوب		منصــوص،	را	ب
البتــه		اينهمــه		نشــانه	ی		میــزان		قــدرت		و	دقــت		فقیــه		عالیقــدر	در	

اســتنباط		احــکام		الهــی		اســت!
ــر	 ــفر	اگ ــد:	»در	س ــه		می	کن ــه		توصی ــی		ک ــه		روايات ــتدالل		ب اس
حتــی		ســه		نفــر	بوديــد	يکــی		را	امیــر	خــود	کنیــد«،	آن		هــم		بــه		
ــرای		 ــره		)دلیــل		بیســت		و	ســوم(	ب ــی		چــون		ابوهري روايــت		راويان
اثبــات		منشــأيت		اراده	ی		ملــی		در	مشــروعیت		حاکمیــت		و	انتصاب		

مردمــی		در	قبــال		نصــب		الهــی،	نیــز	حکايتــی		اســت!
دلیــل		بیســت		و	چهــارم		صاحــب		دراســات		...،	استشــهاد	بــه		يــک		
بنــد	معاهــده	ی		پیامبــر)ص(	بــا	اهــل		مقنــا	اســت،	اين		بنــد	حاکی		
ــت		 ــالمی،	تح ــت		اس ــتقرار	حکوم ــد	اس ــه		در	عه ــت		ک از	آن		اس
ــان		 ــر	از	می ــده		اســت:	»امی ــق		ش ــت		آن		حضــرت)ص(	تواف زعام

خــود	آنــان		يــا	اهــل		و	اصحــاب		رســول		باشــد«.

تمســک		بــه		عهــد	نامه	يــی		فرامــرزی،	با	ملتــی		خــارج		از	حــوزه	ی		
ــح		شــده		 ــه		انتخــاب		تصري ــت		اســالم،	و	بی	آنکــه		در	آن		ب حاکمی
ــل		منشــأيت		انتخــاب		باشــد،	 ــد	دلی ــه		می	توان ــه		ماي ــا	چ باشــد	ت
ــز،	 ــه		خواننــدگان		عزي جــای		بســی		تأمــل		اســت،	و	داوری		آن		را	ب

می	گذاريــم. وا	
ــل		و	 ــا	اه ــان		ي ــود	آن ــان		خ ــر	از	می ــن		»امی ــه		تعیی ــا	ک ای		بس
ــرد!	و	 ــورت		پذي ــرت		ص ــب		آن		حض ــه		نص ــول«	ب ــاب		رس اصح
اشــتراط		امــارت		بــه		»فــردی		از	میــان		آنــان		يــا	اهــل		و	اصحــاب«	

ــی		اســت. ــن		احتمال ــد	چنی ــز	موي نی
تمســک		بــه		فحــوی		فتــوای		برخــی		فقهــا،	بــر	تخییــر	در	مراجعــه		
بــه		مفتــی،	يــا	قاضــی		يــا	امــام		جماعــت!	و	جــواز	توافــق		بــر	ســر	
انتخــاب		»قاضــی		تحکیــم«	از	ســوی		مترافعــان،	دلیــل		بیســت		و	

پنجــم		مؤلــف		اســت!
ــزوم		 ــا	ل ــت		ي ــه		اولوي ــاال،	چگون ــوارد	ب ــر	در	م ــگفتا،	از	تخیی ش
انتخــاب		رهبــری		عالــی		نظــام		از	ســوی		مــردم		اثبــات		می	شــود؟	
ــن		 ــت		اي ــرف		اس ــز	معت ــود	نی ــنده		خ ــه		نويس ــی		چنانک وانگه
انتخابهــا	و	تخییرهــا،	پــس		از		تحقــق		نصــب		عــام		الهــی		و	انعقــاد	

ــت. ــدان		اس ــروعیت		ب مش
ــت«	 ــنت		بیع ــف،	»س ــل		مؤل ــین		دلی ــمین		و	واپس ــت		و	شش بیس
اســت		که		پــس		از	نقــل		چنديــن		آيــه		و	روايــت		دربــاره	ی		»بیعت«،	
و	طــرح		بحــث		لغــوی		پیرامــون		واژه	ی		بیعــت،	نتیجــه		می	گیــرد:	
»بــه		هــر	روی،	پــس		بیعــت		از	جملــه		روشــهای		پیدايــش		واليــت		
ــتقرار	و	 ــث		اس ــری		از	حی ــت		اث ــر	بیع ــر	ب ــاالً		-	و	اگ اســت		-	اجم
تحقــق		امامــت		مترتــب		نمی	بــود،	پــس		چــرا	پیامبــر)ص(	بــرای		
ــر)ع(	بارهــا	از	مــردم		بیعــت		می	خواســت		 خويــش		و	حضــرت		امی
و	چــرا	حضــرت		امیــر)ع(	بــر	آن		اصــرار	می	فرمــود؟	و	چــرا	
حضــرت		صاحــب		)عــج(	نیــز	پــس		از	ظهــور	و	اســتیأ	بــه		ســالح		

ــد؟« ــی		می	کن ــت		خواه ــردم		بیع ــطوت،	از	م و	س
ــده	های		 ــد	صــدر،	و	در	س ــت		در	عه ــز	بیع ــی		اســت:	هرگ گفتن
ــر«	و	 ــاب		رهب ــق		»انتص ــه		طري ــه		مثاب ــالمی،	ب ــتین		اس نخس
ــت.	 ــده		اس ــی		نگردي ــت،	تلق ــروعیت		حکوم ــأ	مش ــان		منش بی
بیعــت،	گاه،	بیعــت		اســتعالم		اســت،	گاه		بیعــت		عهــد	بــر	
امــری		مشــخص		اســت،	گاه		بیعــت		اطاعــت		اســت		و	گاه		بیعــت		
حمايــت،	همــان		آيــات		و	رواياتــی		کــه		در	»دراســات		...«	
نقــل		شــده		اســت		گــواه		صــدق		مدعــای		ماســت.	پیامبــر)ص(	
ــان		 ــت		آن ــد،	امام ــق		بوده	ان ــوی		ح ــوب		از	س ــی)ع(	منص و	عل
ــی	داد.	 ــس		از	نصــب		روی		م ــا	پ ــد	نشــد،	بیعته ــت		منعق ــا	بیع ب
ــت،	 ــذ	بیع ــر	اخ ــر)ع(	ب ــت:	اصــرار	حضــرت		امی ــه		گذش چنانک

ــت. ــوده		اس ــاج		ب ــت		احتج جه
بیــع		و	بیعــت		را	مجانــس		انگاشــتن		و	بــا	لطايــف		الحیــل		و	تکلفات		
پــر	خلــل،	هرگونــه		بیعتــی		را	عقــد	الزم		پنداشــتن		)	ج1	ص		5۷1	
-	5۷5(	هیــچ		ســودی		بــه		حــال		مدعــا	نخواهــد	بخشــید.	بیعــت،	
ــده		و	 ــن		نفهمی ــم		چنی ــا	کســی		ه ــان		فقه ــت		نیســت.	از	می وکال
نفرمــوده		اســت.	»وکالــت		اذن«،	تعبیــر	مهملــی		اســت		و	رخصت،	
ــه		استســالط.	 ــت،	تفويــض		اســت		ن ــت		اســت.	وکال ــر	از	وکال غی
اســتیجار	)و	اجیــر	گرفتــن		کــس(	نیز	اســتخدام		اســت،	نــه		توکیل		
ــر	 ــت		غی ــت		اســت		و	وکال ــر	از	وکال و	تولیــت!	اصــوالً		واليــت		غی

از	نیابــت.
چهــار	-	برخــی		دالئــل		نیــز	بالدلیل	انــد:	هــر	چنــد	اکثــر	دالئــل		
نقلــی		مؤلــف،	فاقــد	ســند	معتبــر	و	در	نتیجــه		در	زمــره	ی		ادلــه	ی		
ــا	دو	 ــی		تنه ــه		ارزياب ــا:	ب ــا	در	اينج ــل		محســوب		اســت،	ام بالدلی

ــم: ــوان		می	پردازي ــن		عن ــل		تحــت		اي دلی
ايشــان		گفته	انــد:	»ســیره	ی		مســتمره	ی		عقــأ	در	همــه	ی		اعصــار	
ــتنابه		و	 ــی		و	اس ــاب		وال ــاب		و	انتص ــر	انتخ ــرايط،	ب ــار	و	ش و	امص
تفويــض		امــور	عامــه		بــه		او،	و	مســاعدت		بــا	او	در	تحصیــل		اهداف		

بــوده		اســت		و	شــارع		نیــز	ايــن		ســیره		را	امضــأ	کــرده		اســت.
ــد	از	دوره	ی		 ــارت		باش ــار«،	عب ــخ		و	اعص ــه	ی		تاري ــر	»هم آری		اگ
کوتــاه		پــس		از	رنســانس		و	»همــه	ی		امصــار«	نیــز	عبــارت		باشــد	
ــز	 ــرايط«	نی ــه	ی		ش ــگ		و	»هم ــی		فرن ــان		يعن از	گوشــه	ای		از	جه
ــز	 ــارع		نی ــگ!	و	ش ــک		فرن ــات		دمکراتی ــد	از	انقالب ــارت		باش عب
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شـــت ا د د یا

رويه	هــای		نوپیــدای		ده		قــرن		پــس		از	ظهــور	اســالم		--	و	حتــی		
پــس		از	آن		را	--	بــه		شــیوه	ی		مالحــم،	تنفیــذ	فرمــوده		باشــد،	حق		

بــه		جانــب		فقیــه		عالــی		قــدر	اســت.
امــا	کجــا	در	جاهلیــت		و	جزيــرۀ،	انتخابگرايــی		و	رويــه	ی		
دمکراتیــک		در	امــر	حکومــت،	رايــج		و	شــیوه	ی		گزينــش		و	
گمــارش		زمامــدار،	دارج		بــود،	کــه		شــارع		نیــز	آن		را	رد	و	ردع		نکرده		

ــد! ــوده		باش ــذ	فرم ــل		تنفی ب
کجــا	در	امپراتــوری		روم،	سیســتم		انتخاباتــی		متعــارف		و	معمــول		
بــوده!	و	طــی		قــرون،	کــی		در	ايــران		شاهنشــاه		زدۀ		ملــوک		
ــپرده		 ــش		س ــت		گزين ــه		سرانگش ــت		ب ــت		مل ــی،	زعام الطوائف

؟ می	شــد
کجــا	در	اروپــای		قــرون		وســطی،	دمکراســی		جريــان		داشــت؟	در	
دنیــای		عــرب		و	آفريقــا،	آيــا	چیــزی		جــز	»دولــت		-	قبیله«	کــه		در	
آن		رياســت		و	امــارت		جــز	بــا	معیــار	نســب		و	نــژاد،	و	زن		نمی	شــد،	
ــخص		 ــیخوخت،	مش ــروت		و	ش ــاب		ث ــا	نص ــز	ب ــب		ج و	مناص

ــوده		اســت؟ ــأ	ب ــول		عق ــد،	معم نمی	گردي
شــريعت		محمــدی		ظهــور	کــرد	و	ايــن		معیارهــا	و	شــیوه	ها	را	ردع		
فرمــود	و	مــردم		را	بــه		مواســات		و	مســاوات		فراخوانــد	و	عدالــت		را	
همســايه	ی		»تقــوی«	و	تقــوی		را	معیــار	»کرامــت«	مقــرر	داشــت		
و	»علــم«	را	مــالک		»بصیــرت«،	و	»خشــیت«	و	آگاهــی		را	
موجــب		»ارجحیــت«	و	»حجیــت«	قــرار	داد،	و	»جهــاد«	را	مايه	ی		
»فضیلــت«	و	»مأجوريــت«،	و	ســبقت		در	اســالم		و	ايمان		را	ســبب		
ــت		و	 ــوت		و	امام ــت		نب ــه		اطاع ــردم		را	ب ــد	و	م ــی		خوان ــرب		اله ق

فقاهــت،	فرمــان		داد.
پــس		از	ظهــور	اينهمــه		نظريه	پــردازان		سیاســی،	و	طــرح		و	
ــون		در	 ــای		گونه	گ ــا	و	رويه	ه ــا،	مدله ــا	و	نظامه ــق		نظريه	ه تحق
عرصــه	ی		سیاســت،	کدام		ملــت،	کــدام		ســیره	ی		مســتمره،	منظور	
نظــر	نويســنده	ی		»دراســات		...«	اســت؟	و	نظــرگاه		کــدام		عقــال؟!	
افالطــون،	ارســطو؛	سیســرون،	کنفوســیوس،	حمورابــی،	فارابــی،	
بوذرجمهــر،	غزالــی،	ابن	خلــدون،	خواجــه		نظام	الملــل،	آگوســتین،	
ــو،	 ــکیو،	روس ــز،	الک؛	مونتیس ــدن،	هاب ــاول،	ب ــاس،	ماکی آکوين
ــدی،	 ــت،	هــگل،	مارکــس،	مائوتســه	تنگ،	گان ــام،	کان ــرگ،	بنت ب

ــل		و...!	کــدام؟ آگوســت		کنــت،	نیچــه،	اســتوارت		می
پنــج		-	برخــی		دالئــل		مؤلــف		نیــز	برخــالف		مدعــای		وی		داللــت		
دارنــد.	دلیــل		هفتــم		بــا	تمســک		بــه		آياتــی		ســامان		يافتــه		کــه		از	

خالفــت		و	اســتیالی		آدم		يــا	آدمــی		يــا	صالحــان		و	مســتضعفان		و	
ــا	ايــن		ادعــا	کــه		»اســتخالف«	 ...	در	زمیــن		ســخن		می	رانــد.	و	ب
ــامل		 ــس		ش ــات،	اطــالق		دارد،	پ ــت«	در	آي ــتعمار«	و	»وراث و	»اس
آبادســازی		و	تصــرف		تکوينــی		و	فرمانروايــی		و	تصــرف		تشــريعی		
ــان		 ــد	فرم ــق		دارن ــا	ح ــد	ي ــه		می	توانن ــس		هم ــردد،	پ ــز	می	گ نی

براننــد	يــا	فرمانفــرا	بگمارنــد!
گذشــته		از	اينکــه		برخــی		از	آيــات		نهگانــه		هیــچ		ربطــی		بــه		مدعــا	
نــدارد،	و	بــه		دســته	ی		ســوم		از	ادلــه	ی		مؤلــف،	ملحق	انــد،	برخــی		
از	آنهــا	در	خــالف		فهــم		و	منظــور	نويســنده،	صراحــت		يــا	ظهــور	
ــی		 ــلٌ		ف ــی		جاِع ــۀِ		اِن ــَک		لِلمَ	الئَِک ــالَ		َربّ ــه		»اِذ	ق ــد،	از	جمل دارن
الرِض		َخلیَفــًۀ«)26(	کــه		بــر	نصــب		خــاص		آدم		بــر	خالفــت		--	
ــز	می	باشــد	 اگــر	مــراد	از	واژه	ی		»خلیفــه«	کــه		مفــرد	و	نکــره		نی
حضــرت		آدم)ع(	باشــد	--	و	يــا	بــر	وفــق		فهــم		مؤلــف		--	گــواه		
نصــب		عــام		آدمیــان		بــر	خالفــت		امــا	بــا	شــرائط		دشــواری		اســت.	
ــس		 ــی		ب ــه		صالحیت	هاي ــوط		ب ــن		منصــب		را	من ــرآن،	احــراز	اي ق
ــت		و	 ــب		اعلمی ــه		منص ــه		او	را	ب ــی		ک ــد،	صالحیتهاي ــاال	می	دان ب
ــجوديت		 ــند	مس ــر	مس ــارد	و	ب ــتگان		می	گم ــر	فرش ــت		ب ارجحی

ــاند. ــک		می	نش مالئ
ــی	الرِض		 ــۀً		ف ــاَک		َخلیَف ــا	َجَعلن ــا	داُود،	اِن ــه	ی		»ي ــن		آي همچنی
َفاحُکــم		بَیــنَ		النــاِس		بَالَحــق«)2۷(	کــه		بــه		صراحــت		بــر	نصــب		
خــاص		حضــرت		داود)ع(	داللــت		می	کنــد	و	حــق		حکومــت		
ــن		 ــد،	شــگفتا	عی ــن		نصــب		می	دان ــز	ناشــی		از	اي ــردم		را	نی ــر	م ب
ــد	منشــأيت		 ــه،	تأيی ــن		آي ــل		اي ــف		در	ذي ــارت		و	اســتظهار	مؤل عب

ــت: ــب«	اس »نص
»فیظهــر	فی	االيــۀ		الشــريفه		أنــه		لــوال	خالفتــه		عــن		اهلل		
ــر	نصــب		 ــه«!	اگ ــم		فی	ارض ــه		الحک ــق		ل ــم		يح ــی		--	ل --	تعال
ــه		کــه		 ــود!	مگــر	ن خالفــت		نبــود	حکــم		و	تصــرف،	ســزاوار	او	نب
ــا	 ــانها	ي ــه	ی		انس ــه		هم ــد	و	ب ــای		الهی	ان ــب،	عهده ــن		مناص اي
ــالُ		َعهــدِ	ی		 ــد:	»الين ــا	تســری		نمی	يابن ــان		انتقــال		ي ــدان		آن فرزن
بــُورِ		 الَِمیــن«)28(	و	نیــز	آيــه	ی		کريمــه	ی		»ولقــد	َکَتبنــا	فــی		الزَّ الظَّ
ِمــن		بَعــدِ		الِذکــِر:	اَنَّ		ااَلرَض		َيرثها	َعبــادِ	یَ		الصالُِحــوَن«)2۹(	مانند	
شــريفه	ی		»وَ		نُِريــدَ		اَن		نَُمــن		َعلـَـی		الَِّذيــنَ		اســُتضِعُفوا	فــی		ااَلرِض		
ــه		وَ		نَجَعلُهــم		الواِرثیــَن«)30(	از	حکومــت		حضــرت		 وَ		نجَعلَُهــم		اَئِمَّ
ولــی		عصر)عــج(	و	اســتیالی		صالحــان		و	ضعیف		شــمرده		شــدگان		
ــر	 ــس.	ظاه ــت		هرک ــه		از	والي ــد	و	ن ــزارش		می	ده ــن،	گ ــر	زمی ب

ــا	اراده		و	 ــت،	ب ــت		و	حکوم ــق		وراث ــق		و	تحق ــات		در	تعل ــن		آي اي
نصــب		الهــی،	نزديکتــر	يــا	ســازگارتر	اســت		تــا	گمانــه	ی		ديگــر.
دلیــل		بیســت		و	يکــم		مؤلــف		نیــز	ظهــور	در	نصــب		»اهــل		عدل«	

بــر	واليــت		دارد!
دلیــل		بیســت		و	دوم		بــا	تمســک		بــه		ايــن		داســتان		صــورت		بســته		
اســت		کــه		رســول		اهلل		)ص(	آنــگاه		کــه		بــرای		نبــرد	موتــه		ســپاه		
گســیل		می	داشــت		فرمــود:	»امیــر	الجیــش		زيدبــن		حارثــه؛	فــان		
قتــل		فجعفربــن		ابی	طالــب)ع(؛	فــان		قتــل		فعبــداهلل		بــن		رواحــۀ؛	

فــان		قتــل		فلیرتــض		المســلمون		مــن		احبــوا«.
ــه		 ــر)ع(	ب ــس،	حضــرت		امی ــن		قی ــاب		ســلیم		ب ــل		کت ــه		نق اواًل:	ب
ــزوم		انتصــاب«	اســتدالل		 ــرای		»ضــرورت		ول ــن		داســتان،	ب همی
فرمــوده		اســت!	بــه		ايــن		بیــان		کــه		وقتــی		پیامبــر	در	اعــزام		يــک		
ــن		 ــد،	ممک ــوب		می	فرماين ــی		آن		را	منص ــان		پیاپ ــپاه		فرمانده س
اســت		بــرای		زعامــت		کســانی		را	نصــب		نکــرده		و	آنهــا	را	بــه		خــود	

وانهــاده		باشــد؟
ــوی		 ــگری		بس ــر	لش ــی		پیامب ــی		وقت ــا	نمی	دان ــه!	آي »ای		معاوي
ــان		 ــده		آن ــر	و	فرمان ــب		را	امی ــن		ابیطال ــتاد،	جعفرب ــه		فرس موت
ــن		 ــس		زيدب ــد،	پ ــته		ش ــر	کش ــر	جعف ــود:	اگ ــد	فرم ــرد،	بع ک
ــه،	 ــن		رواح ــداهلل		ب ــس		عب ــد،	پ ــته		ش ــد	کش ــر	زي ــه،	و	اگ حارث
فرمانــده		شماســت،	جايــی		کــه		پیامبــر	راضــی		نشــد	در	گســیل		
يــک		ســپاه		مــردم		بــرای		خــود	امیــر	و	فرمانــده		اختیــار	کننــد،	
ــین		 ــرده		و	جانش ــا	ک ــت		را	ره ــه	ی		ام ــت		هم ــن		اس ــا	ممک آي
ــان		را	 ــم		آن ــدا	قس ــد؟	بخ ــن		نکن ــان		معی ــان		آن ــود	را	در	می خ
ــه		رهــا	نکــرده		بلکــه		مــردم		خــود	 در	میــان		شــبهه		و	کورکوران

ــدند	و...«)31( ــب		ش ــه		مرتک ــدند	آنچ ــب		ش مرتک
ــر(	 ــه		نف ــع		)س ــل		جم ــداد	حداق ــه		تع ــرم)ص(	ب ــول		اک ــاً:	رس ثانی
ــدان		 ــتند،	و	چن ــگر	گماش ــی		لش ــه		فرمانده ــی		ب ــرادی		را	پیاپ اف
طبیعــی		نمی	نمــود	کــه		همــه	ی		نفــرات		ســپاه		را	بــه		ترتیــب		برای		

ــد! ــت		می	کردن ــی		فهرس فرمانده
وانگهــی		)و	ثالثــاً(	هــرگاه		کــه		صالحديــد	رهبــری		عالــی		امــت،	
ــن		 ــذارد،	چنی ــردم		واگ ــه		م ــری		را	ب ــه		ام ــرد	ک ــق		گی ــن		تعل براي
ــه		 ــردد	و	ب ــی		نمی	گ ــل		تلق ــیس		اص ــل		تأس ــن		عم ــد	و	اي می	کن
قرينــه	ی		نصب	هــای		خــاص		در	همیــن		واقعــه،	نمی	تــوان		از	ايــن		
واقعــه		جــواز	يــا		لــزوم		»انتصــاب		مردمــی		رهبــر	عالــی«	امــت		را	

نتیجــه		گرفــت.

پی نوشت ها:
*.	ايــن		نوشــته،	چکیــده		و	ويراســته	ی		بخشــی		از	»دروس		فلســفه	ی		سیاســت		و	فقــه		دولــت«	اســت		کــه		
در	ســال		تحصیلــی		13۷5-۷6	القــأ	شــده		و	اکنــون		همــه	ی		آن		تحــت		عنــوان	»دمکراســی		قدســی«	در	

دســت		تنســیق		و	نشــر	اســت.
ــاز	 ــار	فقیهــان		سیاســت،	از	ســويی؛	مــذاق		تکثرپســند	و	نظريــه		ب 1.	پريشــانی		و	ناپیراســتگی		انظــار	و	آث
ــه		 ــی		و	مناظــر	مطــرح		شــده،	)کــه		نوعــًا		مســتند	ب ــه،	و	همچنیــن		فهــم		ناصــواب		و	ناصحیــح		مبان زمان
ــه		 ــا	موقعیتــی		اســت		کــه		در	تقريرهــای		»نظريــه	ی		حکومــت		در	فقــه		شــیعی«،	ب تفاوتهــای		عبارتــی		ي
چشــم		می	خــورد(،	از	ديگــر	ســو؛	موجــب		گشــته		کــه		برخــی		نويســندگان،	نظريــه	ی		مســتقل		و	متنوعی		را	

تنســیق		و	توصیــف		کــرده		بــه		فقیهــان		پیشــین		و	کنونــی		نســبت		دهنــد.
2.	حســینعلی		منتظــری،	دراســات		فــی		واليۀ	الفقیــه		و	فقه	الدولۀ	االســالمیۀ،	ثــالث		مجلــدات،	

الطبعۀ	االولــی،	الناشــر:	المرکــز	العالمــی		للدراســات		االســالمیۀ،	قــم،	1408	ه‹	.	ق.
3.	راقــم		ســطور	در	سلســله	ی		دروس		يــاد	شــده		»گمانه	يــی«	را	مطــرح		کرده	اســت		کــه		در	عیــن		تفــاوت		
بــا	دو	ديــدگاه،	شــايد	طريــق		تقريــب		میــان		آن		دو،	و	ســبیل		جمــع		ادلــه	ی		دوگانــه		بشــمار	آيــد.	امید	اســت		
ايــن		نظريــه،	در	آينــده	ی		نزديــک		در	معــرض		نقــد	و	نظردهــی		اهــل		فضــل		و	اصحــاب		نظــر	قرارگرفتــه،	

ــردد. ــح		و	تکمیل		گ تصحی
4.	دراسات...،	ج		1،	صص		3۹6-620.

5.	فلسفه	ی		احکام،	بخشی		از	فلسفه	ی		دين		است.
6.	هـر	چند	بايسـته		می	نمـود:	اصطالحاتی		را	کـه		در	متن		مقالـه		آمده		اسـت		--	هر	چند	مختصـر	--	برای		
مخاطبـان		غیرحـوزوی		توضیـح		می	داديم،	امـا	اجتناب		از	تطويـل،	و	مجال		محـدود،	راقم		سـطور	را	از	چنین		
اقدامـی		بازداشـت،	به		هر	حال		ضمـن		وعده	ی		جبـران،	علی	الحسـاب		از	خوانندگان		عزيز	پـوزش		می	طلبیم.

۷.	دراسات...،	ج		1،	ص		511.
ــاب		ســلیم	بن		قیــس		نقــل		شــده		اســت،	برغــم		 ــوان		درس		نوزدهــم،	از	کت ــه		عن 8.	فقــط،	روايتــی		کــه		ب
مشکل	پســند،	ظهــوری		در	مدعــا	دارد،	امــا	در	نســخه		در	دســترس		هرچــه		جســتجو	کــردم		نیافتــم،	و	چــه		

بســا	ايــن		خبــر	نیــز	سرگذشــت		و	سرنوشــتی		نظیــر	ســاير	ادلــه	ی		مؤلــف		را	داشــته		باشــد.
۹.	دراسات...،	ج		1،	صص		41۷-40۹.

10.	دراسات...،	ج		1،	صص		425-48۹.
11.	دراسات...،	ج		1،	ص		405.

12.	دراسات...،	ج		1،	صص		4۹3-511.
ــراغ		 ــد	و	س ــن		بازداري ــت		از	م ــه:	»دس ــه	ی		۹2،	ص		136،	ترجم ــح،	خطب ــه،	صبحی	الصال 13.	نهج	البالغ
ديگــری		برويــد...	اگــر	مــرا	رهــا	کنیــد،	مــن		هــم		چونــان		يکــی		از	شــمايان		خواهــم		بــود،	و	چــه		بســا،	در	
برابــر	کســی		کــه		کار	سیاســت		را	بــدو	می	ســپاريد،	از	شــما	شــنواتر	و	فرمانبردارتــر	باشــم،	مــن		وزير	باشــم،	

برايتــان		بهتــر	از	آن		اســت		کــه		امیــر	شــما	گــردم.«
14.	نهج	البالغه،	صبحی		صالح،	حکمت		1۹0،	ص		503،	و	نامه	ی		28،	ص		38۷.	صبحی		صالح	

15.	نهج	البالغه،	صبحی		صالح،	نامه		6،	صص		۷-366.
16.	دراسات...،	ج		1،	ص		505

1۷.	سوره	ی		شورا	)42(،	آيه	ی		38.
18.	تحف	العقول		عن		آل	الرسول،	ص		32.

1۹.	عیون		اخبار	الرضا،	62/2.
20.	تحف	العقول،	ص		32.

21.	سوره	ی		بقره		)2(،	آيه	ی		1۹0.
22.	سوره	ی		انفال)8(،	آيه	ی		63.

23.	سوره	ی		آل	عمران		)3(،	آيه	ی		104.
24.	سوره	ی		مائده		)5(،	آيه	ی		38.

25.	صحیح		نجاری،	3۹،	ص		۹1،	به		نقل		دراسات....
26.	سوره	ی		بقره		)2(،	آيه	ی		30.
2۷.	سوره	ی		ص		)38(،	آيه	ی		26.
28.	سوره	ی		بقره		)2(،	آيه	ی		124.
2۹.	سوره	ی		انبیأ	)21(،	آيه	ی		105.
30.	سوره	ی		قصص		)28(،	آيه	ی		5.

31.	اسرار	آل	محمد،	سلیم		بن		قیس،	مترجم:	اسماعیل		انصاری،	انتشارات		عالمه،	قم		13۷3.
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شـــت ا د د یا

اگرچه	تحصیالِت	رسـمی	و	دانشـگاهِی	علی	شـريعتی،	به	قلمـرو	تاريخ	
اختصـاص	داشـت،	امـا	او	بـه	سـبِب	حجـم	و	گسـتره		وسـیِع	مطالعاتی	
از	جامعه	شناسـان	 پـاره	ای	 بـا	 تعامـِل	علمـی	 برقـرارِی	 و	همچنیـن	
برجسـته		زمـاِن	خويـش،	توانسـت	فضـای	مفهومـِی	حاکم	بـر	گفته	ها	
و	نوشـته	هايش	را	از	جامعه	شناسـی	وام	بگیـرد.	بـه	ايـن	سـبب،	او	در	
ذهنّیـِت	جمعـِی	مخاطبـاِن	گذشـته	و	امـروزش،	بیشـتر	به	عنـواِن	يک	
جامعه	شناس	شـناخته	شـده	اسـت.	او	حّتی	آن	گاه	که	درباره		دين	سخن	
می	گويـد،	اغلب	سـعی	می	کند	تا	منظِر	جامعه	شناسـانه		خويـش	را	حفظ	
کنـد	و	از	بیـرون،	بـه	ديـن	نظر	افکنـد،	چنـان	کـه	مواجهه		شـريعتی	با	
دين،	بـه	صورِت	عمـده،	مواجهـه	ای	جامعه	شناسـانه	بود،	نه	فیلسـوفانه	

يـا	متکلّمانه.
تفّکـِر	علمـِی	شـريعتی،	تفّکـری	چندضلعـی	و	چندرگـه	اسـت	کـه	از	
آبشـخورهای	نظـرِی	گوناگونـی،	تغذيه	و	اقتبـاس	کـرده،	و	از	آن	جمله،	
می	تـوان	امیـل	دورکیـم،	کارل	مارکس،	لويـی	ماسـینیون،	ژرژ	گورويچ،	
ژان	پـل	سـارتر،	فرانتـس	فانـون		و	...	را	از	بنیان	آفريناِن	انديشـه		دينی	و	
اجتماعِی	شـريعتی	معرفـی	نمود.	در	بیشـتِر	آثـاِر	وی،	رد	پـای	نظرات	و	
آراء	ايـن	متفّکـران	به	چشـم	می	خورد؛	به	گونـه	ای	که	او	تـالش	کرده	تا	
بـا	ترکیب	و	ادغـام	کردن	ايـن	رويکردهای	نظـری،	نظاِم	معرفتـِی	ويژه		
خـود	را	سـاخته	و	پرداخته	نمايد.	از	آن	سـو،	شـريعتی	به	دلیِل	خاسـتگاه	
اجتماعِی	دينـی	و	همچنین،	عاليِق	مطالعاتی	و	پژوهشـی	به	پهنه		دين،	
بسـیار	وامـدار	تفّکـر	اسـالِم	شـیعی	اسـت.	البتـه	وی	نتوانسـته	پیوند	و	
اتّصـاِل	منطقی	میاِن	ريشـه	ها	و	سرچشـمه	های	معرفتِی	ياد	شـده	ايجاد	
کنـد	و	بـه	يـک	رهیافـِت	نظـری	و	ايدئولوژيـِک	منسـجم	و	هماهنگ	
دسـت	يابد.	بـه	ويژه	بايـد	به	ايـن	واقعیت	اشـاره	نمـود	که	شـريعتی	در	
بسـیاری	موارد،	هسـته	ی	مرکزی	نظريه	اش	را	از	مکاتـِب	غربی،	اقتباس	
کـرده	و	آن	را	بـا	پوسـته	ای	نماديـن	و	ظاهـری	و	لفظـی	از	گزاره	هـا	و	
آموزه	های	اسـالمی-	شـیعی،	آراسـته	و	تزيین	کرده	اسـت.	بـه	هر	حال،	
وی	توانسـت	بـا	تکیـه	بر	خاسـتگاه	های	نظـرِی	ياد	شـده،	يک	فلسـفه		
اجتماعـِی	معطـوف	بـه	انقالب	خواهـی	را	در	نیمـه		دّوِم	دهـه	ی	چهل	و	
نیمـه		اّوِل	دهه	ی	پنجاه	شمسـی،	پی	ريـزی	و	عرضه	نمايد،	که	بـا	اقباِل	

وسـیِع	نسـِل	جوان	و	دانشـجوی	آن	مقطـِع	تاريخی	روبـرو	گرديد.
بـدون	شـک،	نخسـتین	و	اساسـی	ترين	وصِف	فلسـفه		اجتماعـِی	تولید	
شـده	از	سوی	شـريعتی،	هوّيِت	انقالبی	و	راديکالیسـتی	آن	بود.	شريعتی	
اروپـا	تحصیـل	می	کـرد؛	 در	 در	سـال	های	دهـه		شـصِت	میـالدی،	
سـال	هايی	کـه	مصـادف	بـا	پیدايـِش	چـِپ	نـو	و	بـه	دنبـاِل	آن،	موجی	
از	گرايش	هـای	راديکالیسـتی	و	انقالب	خواهانه	بود.	وی	از	سوسیالیسـِم	
فرانسـوی،	تأثیـِر	زيـادی	پذيرفـت.	در	همیـن	مقطـِع	تايخـی	بـود	کـه	
هـم	جنبش	هـای	ضّداسـتعماری،	رو	بـه	گسـترش	نهـاد	و	هـم	جنبِش	
دانشـجويی،	جـاِن	تـازه	گرفـت.	افـزون	بـر	ايـن،	برخـی	چهره	هـای	
انقالبـی	در	جهـاِن	سـّوم	نیز،	نظـر	وی	را	به	سـوی	خود	جلـب	می	کنند	

کـه	در	رأِس	آنهـا،	فانـون	قـرار	دارد.
بـه	اين	ترتیب،	آنچه	که	برای	شـريعتی	اهمّیت	و	اصالت	داشـت،	سـوق	
دادِن	جامعـه		ايـران	بـه	سـوِی	کنـِش	اجتماعِی	معطـوف	بـه	دگرگونی	
بـود.	او	تـالش	کـرد	بـا	پااليـِش	ذهنّیـِت	توده	هـا	و	بـه	صـورِت	خاص	
دانشـجويان،	گونـه	ای	انديشـه	و	تلقِی	دينـی	تولیـد	)و	يـا	بازتولید(	کند	
کـه	»محـّرک«	و	»جنبـش	زا«	و	»انقالب	خیـز«	باشـد.	از	ايـن	رو،	
تـالِش	خويـش	را	َصـرِف	اسـتخراج	و	تصفیـه	ی	آن	بخـش	از	گزاره	ها	
و	آموزه	هـای	فرهنـِگ	اسـالمی	نمـود	کـه	»شـور«	و	»حماسـه«	و	
»جوشـش«	را	تجويـز	و	توصیـه	می	کرد.	شـريعتی	با	تکیه	بـر	ابزارهای	
مفهومی	که	در	جامعه	شناسـی	رواج	داشـتند،	برداشـتی	از	اسـالِم	شیعی	
عرضه	کـرد	که	نتیجـه	ی	نهايـی	اش،	شـکل	گیرِی	بسـیِج	اجتماعی	در	
راسـتای	ايجـاِد	تغییـِر	بنیـادی	در	نظـِم	اجتماعی		بـود.	او	به	ايـن	علّت	
در	انديشـه		احیـاء	و	بازسـازِی	برداشـِت	دينـِی	مـردم	برآمد	که	احسـاس	
می	کـرد	از	يک	سـو،	تنها	ديِن	اسـالم	می	توانـد	جامعه	ی	ايران	را	بسـیج	
نمايـد	و	از	سـوی	ديگر،	تلقـِی	کنونـی	از	دين،	نـه	فقط	محـّرک	و	مولّد	

نیسـت،	بلکه	مخـّدر	و	میراننده	اسـت.
شـريعتی	از	دو	گونه	دين	سـخن	می	گفت:	ديـن	به	مثابـه	»ايدئولوژی«	

ِق	دينـدارِی	مبارزی	چـون	ابـوذر	غفاری	بـود	و	دين	بـه	مثابه	 کـه	متعلَـّ
»فرهنـگ«	کـه	متعلَِّق	دينـدارِی	انديشـمندی	چـون	بوعلی	سـینا	بود.	
شـريعی	بـه	اقتضـای	روحّیـات	و	شـرايِط	زمانـه	ای	کـه	در	آن	بـه	سـر	
می	بُـرد،	دين	بـه	مثابه	ايدئولوژی	را	پسـنديده	بود	و	از	اسـالم	بـه	عنواِن	
يـک	»مکتِب	فکـرِی	معطـوف	بـه	نهضـِت	اجتماعـی«	و	»ايدئولوژِی	
انقالبی«)علـی	شـريعتی،	مجموعـه	آثار،	جلـد	1:	با	مخاطب	های	آشـنا،		
تهـران:	چاپخـش،	13۷۹،	ص	8(	دفـاع	می	کـرد.	در	نظـِر	او،		ايدئولوژی	

چنیـن	تعريفی	داشـت:
»]ايدئولـوژی،	عبـارت	از[	بینـش	و	آگاهـی	ويـژه	ای	اسـت	کـه	انسـان	
نسـبت	به	خـود،	جايگاه	طبقاتـی،	پايـگاه	اجتماعـی،	وضِع	ملّـی،	تقديِر	
جهانـی	و	تاريخـِی	خـود	و	گـروه	اجتماعـی	ای	که	بدان	وابسـته	اسـت،	
دارد	و	آن	را	توجیـه	می	کنـد	و	بـر	اسـاِس	آن،	مسـئولّیت	ها	و	راه	حلّهـا	
و	جهت	يابی	هـا	و	موضع	گیری	هـا	و	آرمان	هـای	خـاص	و	قضاوت	هـای	
خاصـی	پیـدا	می	نمايـد	و	در	نتیجـه،	بـه	اخـالق،	رفتـار	و	سیسـتِم	
ارزش	هـای	ويـژه	ای	معتقـد	می	شـود.«)همو،	مجموعـه	آثـار،	ج	16:	

اسالم	شناسـی،	تهـران:	قلـم،		13۷۹،	ص	2۹-28(.
شـريعتی	تصريح	می	کـرد	که	»آنچه	کـه	ما	دچـارش	هسـتیم	و	از	همه	ی	
]اقسـاِم	الیناسـیون،[	خشـن	تر	و	خطرناک	تـر	اسـت،	الیناسـیوِن	فرهنگـی	
اسـت«)همو،	مجموعه	آثار،	جلد	25:	انسـاِن	بی	خود،	تهران:	قلم،	ص200(.	
او	بـر	اين	بـاور	بود	که	جامعـه		معاصِر	ايـران	بـه	دو	علّت،	مبتال	بـه	»از	خود	
بیگانگِی	فرهنگی«		شـده	اسـت:	يکی	»انقطاِع	تاريخی«	از	سّنت	و	پیشینه		
فرهنگِی	خويـش	و	ديگری	»اسـتعمارگرِی	غربیـان«.	او	ماهّیـِت	»از	خود	

بیگانگِی	فرهنگـی«		را	چنیـن	معرفی	می	کند:
»موقعـی	که	من،	مذهـِب	خـودم،	ادبیاِت	خـودم،	احسـاس	ها	و	رنج	ها	و	
دردهـا	و	نیازهای	خودم	را	در	فرهنِگ	خودم	احسـاس	می	کنـم،	در	واقع،	
»خـود«م	را	احسـاس	می	کنـم.	]...[	اما	عوامـِل	مصنوعـی	]...[	فرهنِگ	
او	را	از	ذهـِن	او	می	زدايـد	و	بعـد،	فرهنـِگ	ديگـری	را	کـه	متناسـب	بـا	
زمـاِن	ديگـری	]و[	مرحلـه	ی	تاريخِی	ديگـری	]...[	اسـت	]را[	جانشـیِن	
آن	می	کنـد.	و	بعـد	در	موقعی	که	»خـود«م	را	می	خواهم	احسـاس	کنم،	
فرهنـِگ	جامعـه	ی	ديگری	را	بـه	ناِم	فرهنـگ	خودم،	احسـاس	می	کنم	
و	آن	گاه،	از	دردهايـی	می	نالـم	که	درِد	من	نیسـت.	]...[	بديـن	گونه،	من	
به	وسـیله	ی	فرهنِگ	ديگـری،	الینـه	شـده	ام.«)همان،	ص	202-201(.
ايـن	تحلیـل	و	توصیـِف	او	از	جامعه		ايـران	بـود	و	راهی	کـه	وی	فراروی	
چنیـن	جامعـه	ای	می	نهاد،	»بازگشـت	به	خويشـتِن	اسـالمی«	يـا	ايجاِد	
نوعـی	»رنسـانِس	اسـالمی«		بـود.	در	اينجـا	بـود	کـه	»روشـنفکراِن	
مسـلمان«	بايد	پـا	به	عرصـه		کنشـگرِی	معرفتـی	و	اجتماعی	گذاشـته	
و	بـه	»اسـتخراج	و	تصفیه	ی	منابـِع	فرهنگـی«	می	پرداختند.	مسـأله	ی	
ديگِر	وی	اين	بود	که	اسـالم	نیز	همچون	مسـلمانان،	نیـاز	به	تجديدنظر	
و	بازانديشـی	داشـت؛	چراکـه	اسـالم	و	حّتی	تشـیع،	از	صـورِت	اصلی	و	

اولّیـه	ی	خـود	فاصله	گرفتـه	و	تغییـِر	ماهّیـت	داده	بود:
»روشـنفکر	در	اين	جامعـه،	و	در	اين	لحظـه	]از	تاريخ[،	بـرای	آزاد	کردِن	
مـردم	و	هدايـِت	آنهـا	]...[	بايد	]پـروژه	ی	اجتماعی	خـود	را[	از	»مذهب«	
آغـاز	کنـد؛	]امـا[	مذهب	بـه	معنای	ايـن	فرهنـِگ	مذهبِی	خـاص	و	اين	
برداشـت	و	تلقـِی	درسـت	و	مسـتقیم	]از	اسـالِم	شـیعی[،	نـه	آنچـه	]به	
عنـواِن	مذهب	در	جامعه	ی	کنونـی[	موجود	اسـت.«)همو،	مجموعه	آثار،	

جلـد	20،	چه	بايد	کـرد؟	تهـران:	قلـم،	13۷0،	ص	2۹2(.
وی	تأکیـد	می	کـرد	کـه	روشـنفکِر	مسـلمان،	بايد	دسـت	بـه	پیرايش	و	
اصـالِح	برداشـت	و	فهـِم	معاصـر	از	اسـالم	بزنـد	و	زوائـد	و	افزوده	های	
مخـّرِب	تاريخـی	را	از	آن	بزدايـد	و	آن	را	بـه	صـورِت	يـک	»ايدئولـوژِی	

مسـئولّیت	آفريِن	خـودآگاه	و	هدايت	کننـده«	عرضـه	نمايـد:
»اين	مايیـم	که	]به	عنواِن	روشـنفکِر	مسـلمان،[	مسـئولّیِت	آن	را	داريم	
کـه	اسـالم	را	از	صـورِت	»سـّنت	های	منجمـد«	و	»شـعائِر	موروثی«	و	
»عـاداِت	مذهبـِی	نـاآگاه«	و	»خرافه	هـای	پوچ«	که	فقط	نسـِل	پیـِر	ُخو	
کـرده	بـدان	را	می	توانـد	قانـع	کنـد	و	در	اين	صـورت،	از	حرکـِت	زمان	و	
تغییـِر	نهادهـای	اجتماعـِی	فـردا،	برکنـار	خواهد	مانـد،	به	صـورِت	يک	
»ايدئولـوژِی	مسـئولّیت	آفريِن	خـودآگاه	و	هدايت	کننـده«	طـرح	کنیم	تا	
نسـِل	فردا	]...[	بـه	قدرِت	سـازندگی	و	نقِش	مترّقی	و	نیـروی	بیدارکننده	
و	بسـیج	کنندۀ	آن،	ايمـان	پیـدا	کنند.«)همـو،	مجموعـه	آثـار،	جلـد	1:	با	

مخاطب	هـای	آشـنا،	ص	6(.

از	ايـن	رو،	شـريعتی	از	»پروتستانتیسـِم	اسـالمی«		نیـز	سـخن	گفت	و	
بسـیار	بـر	آن	پـای	فشـرد.	او	معتقد	بـه	وجـوِد	دوگانه	ی	»تشـیِع	علوی،	
تشـیِع	صفـوی«	بـود؛	در	ايـن	تعبیـِر	ابداعی،	»تشـیِع	علـوی«	حاکی	از	
تشـیِع	اصیل	و	حقیقی	بود	و	»تشـیِع	صفوی«،	نمايانگِر	صورِت	مسـخ	و	
تحريف	شـده	ای	از	تشـیع	بود	که	بـه	اعتقـاِد	او،	از	دوره	ی	صفويه	به	بعد،	
شـايع	گشـت:	»ايدئولوژِی	انقالبِی	اسـالم	]...[	همان	تشـیِع	علوی	]...[		
اسـت.«)همان،	ص	5(.	وی	در	کتـاِب	»تشـیِع	علوی،	تشـیِع	صفوی«	از	
يک	قاعده	ی	جامعه	شـناختی	سـخن	گفـت	و	آن	تبديل	شـدِن	»نهضِت	
اجتماعـی«	بـه	»نهاِد	اجتماعـی«	بود.	او	گفـت	يک	جريـاِن	اجتماعی	تا	
زمانـی	کـه	از	نظـِر	سیاسـی	در	موقعیِت	فرودسـت	قـرار	دارد	و	بـه	نظاِم	
سیاسـی	راه	نـدارد،	از	قـدرِت	اجتماعـی	برخـوردار	اسـت،	امـا	همین	که	
قـدرِت	سیاسـی	را	در	اختیـار	می	گیـرد،	از	تحـّرک	و	انقالبی	گـری	و	
جوشـش	و	مبـارزه	بازمی	مانـد	و	وضعیـِت	موجـود	را	توجیـه	می	کنـد.	او	
بـر	اين	بـاور	بـود	کـه	تشـیع	از	هنـگاِم	اسـتقراِر	دولـِت	صفوی	بـه	بعد،	
بـه	چنیـن	باليـی	گرفتار	آمـده	اسـت؛	به	گونـه	ای	کـه	تشـیع،	دولتی	و	
حکومتـی	شـده	و	حّتـی	روحانّیـت	در	کناِر	سـلطاِن	صفوی	قـرار	گرفته،	
و	اين	امر،	موجِب	از	دسـت	رفتِن	اسـتقالِل	روحانّیِت	شـیعه	شـده	اسـت.
طبیعـی		اسـت	کـه	شـور	و	حـرارِت	انقالب	خواهانـه	و	سـتیزه	جويانه	ی	
وی،	تناسـبی	بـا	سـاختارگرايی	و	انفعاِل	انسـان	نـدارد.	بر	اين	اسـاس،	او	
نگاهی	اراده	گرايانه	به	جهاِن	انسـانی	داشـت.	شـريعتی	در	نظريه		»چهار	
زنـداِن	انسـان«	اسـت	که	بـه	نوعـی،	روايتگـِر	چگونگـِی	نسـبِت	میاِن	
عاملّیت	هـای	اجتماعی	و	سـاختارهای	گوناگون	-»طبیعـت«،	»تاريخ«،	
»جامعـه«	و	»خود«	-	اسـت.	وی	می	نويسـد:	»انسـان،	زندانـِی	»چهار	
زنـدان«	اسـت	و	طبیعتاً	وقتی	می	تواند	انسـان	باشـد	کـه	از	اين	چهـارِ	جبر،	
رها	بشـود«)همو،	مجموعه	آثار،	جلد	25:	انسـاِن	بی	خـود،	ص	123(؛	به	اين	
معنی	که	اوصافی	از	انسـان	که	مقوِّم	و	معرِِّف	انسـانّیِت	اوسـت،	و	انسـان	در	
صورِت	برخورداری	از	آنها،	انسـان	اسـت،	با	جبر	و	انفعال	و	بی	تأثیری	سازگار	
نیسـت.	از	ايـن	رو،	چنانچه	انسـان	نتوانـد	از	زنداِن	سـاختارها	رهايـی	يابد،	

انسـانّیِت	خود	را	باخته	و	از	دسـت	داده	اسـت:
»]انسـاِن	ايـده	آل[	دارای	سـه	خصوصیـت	اسـت:	اّول،	موجودی	اسـت	
»خـودآگاه«،	دّوم،	»انتخاب	کننـده«،	و	سـوم،	»آفريننـده«	]...	.	از	ايـن	
رو،[	بـه	میزانـی	کـه	هر	يـک	از	ما	بـه	مرحلـه	ی	خودآگاهی	می	رسـیم،	
و	بـه	مرحلـه	ای	می	رسـیم	کـه	واقعـاً	می	توانیم	انتخـاب	کنیـم،	و	بعد	به	
مرحلـه	ای	می	رسـیم	کـه	می	توانیـم	آن	چیـزی	را	کـه	طبیعـت،	َخلـق	

نکـرده	و	نـدارد	]را[	َخلـق	کنیـم،	انسـانیم.«)همان،	ص	128(.
انسـان،	هـر	انـدازه	کـه	به	سـوی	کمـاِل	انسـانِی	خـود	پیـش	بـرود،	از	
اسـارت	در	زنـداِن	سـاختارها،	رهايـی	می	يابـد	و	بـه	فاعلّیـِت	بیشـتری	

می	يابـد: دسـت	
»انسـان	در	طـوِل	تکامـِل	»شـدنش«،	در	طـوِل	انتقـال	از	بشـر	بـودِن	
بـه	انسـان	شـدنش،	از	ايـن	جبرهـا	نجـات	پیـدا	می	کنـد.	]...[	انسـانی	
که	به	شـکِل	حیوان،	اسـیِر	سوسیولوژيسـم		اسـت،	اسـیِر	ناتورالیسـم		و	
هیستوريسـم		اسـت،	وقتی	که	در	حاِل	انسـان	شـدن	اسـت،	به	تدريج	از	

]اسـارِت	در	حصـار[	ايـن	جبرهـا،	آزاد	می	شـود.«)همان،	ص	145(.
شـريعتی	از	چهـاِر	زنـداِن	جبرآفريِن	»طبیعـت«،	»تاريـخ«،	»جامعه«	و	
»خود«	سـخن	گفـت،	امـا	در	مقابـل،	بـه	»عوامـِل	رهايی	بخـش«	نیز	
اشـاره	کـرده،	کـه	عبارتنـد	از:	»علـوم	طبیعـی«،	»فلسـفه	ی	تاريـخ«،	

»جامعه	شناسـی«،	»عشـق	و	ايمـاِن	دينی«)همـان،	ص	150(.
ايـن	پـاره	از	انديشـه	های	شـريعتی،	بـه	طـوِر	عامدانـه	و	از	سـِر	غرض،	
بـه	حاشـیه	رانـده	شـده	و	فرامـوش	شـده	اسـت،	چراکـه	دگرگونی	های	
اجتماعـی،	از	آنهـا	عبـور	کرده	و	گويـا،	دوره	ی	تاريخی	شـان	به	سـرآمده	
اسـت،	حـال	آن	کـه	چنین	نیسـت،	بلکـه	از	قضـا،	امـروز	زمانه	ای	سـت	
کـه	حاجت	بـه	نگاه	هـای	اراده	گرايانه	و	ساختاشـکنانه،	بیش	از	همیشـه	
اسـت	و	مـا	بايد	با	تکیـه	بر	آنها،	پیـِچ	تاريخـی	را	رقم	بزنیـم،	در	غیر	اين	
صـورت،	تفّوِق	تجـّدِد	غربی،	همچنان	باقـی	خواهد	ماند	و	مـا	به	بازيگِر	
اصلـی	در	صحنه	ی	جهانـی،	تبديل	نخواهیم	شـد.	جريان	هـای	لیبرال-	
دموکـرات	و	تکنوکرات-سرمايه	سـاالر،	هرگـز	ايـن	پـاره	از	تفّکـراِت	
چالـش	زا	و	انقالبـِی	شـريعتی	را	برنمی	تابنـد	و	بـه	لطايف	الحیـل،	آنها	را	

ناموجـه	و	غیـِر	قابِل	اسـتفاده	نشـان	می	دهند.
*عضو	هیئت	علمی	پژوهشگاه	فرهنگ	و	انديشه	اسالمی

ایدئولوژی انقالبی دکتر شریعتی در زمانه ما/ 
شریعتی و دغدغه  انقالبی گری برای تغییر جهان
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کتاب	چیسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کالم	و	دين	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دين	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	اسـالمی	سامان	

يافتـه	و	به	تازگی	بـه	چاپ	دوم	خود	نیز	رسـیده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	تولیـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکیـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقالب	بر	علوم	انسـانی،	طبیعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بیـش	از	پیـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ايـن	خصوص	
زده	اسـت.	بـا	توجـه	بـه	خبـری	کـه	اخیرا	
راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسی	
اسـالمی	در	گـروه	علـوم	انسـانی	منتشـر	
شـد،	توجه	به	کتبی	از	اين	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدين،	ضـروری	می	

يد. نما
بر	همیـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	اين	

کتاب	تقديـم	خواننـدگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
در	زمانـی	کـه	تاريـخ	مـدرن	به	عقیـده	ی	
بسـیاری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زيسـت	جهـان	پسـت	مـدرن	در	
جسـت	و	جوی	راه	نجـات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چیسـتی	انسـان،	ابـدا	غريـب	نمـی	
نمايـد.	از	سـويی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	در	داخـل	

کشـور	بـه	نحـو	فزاينـده	گرم	اسـت.
کتاب	چیسـتی	انسـان	در	اسـالم،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعريـف	
انسـان	و	بیان	ديدگاه	های	اسـالمی	تالیف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازينـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشد.
ايـن	اثـر	در	428	صفحـه	بـرای	اولیـن	بار	
در	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
انديشـه	اسـالمی	زيـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	ديـن	پژوهـی	بـه	چـاپ	رسـید	و	در	چاپ	
اول،	بـا	قیمـت	پشـت	جلـد	25000	تومان	

گشـت. عرضه	
مولـف	اثر،	محمد	تقی	سـهرابی	فـر،	متولد	
1341	عضـو	هیئـت	علمـی	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	اسـت.	او	
تدريـس	در	حـوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبیـات	عرب،	تفسـیر،	فقـه،	اصول،	
کالم	و	تاريـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدريـس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پیشـین	الهـی	و	اختیـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمینـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دينی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصـدرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقیده«	به	
چاپ	رسـیده	اسـت.	با	اين	که	در	زمینـه	ی	اصول،	فقـه	و	ادبیات	عرب	
متبحـر	اسـت،	اما	عمـده	ی	همـت	خـود	را	متوجـه	مباحـث	اعتقادی	

است. سـاخته	
مولـف	از	طـرح	و	نقد	ديـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هیچ	ديدگاهـی	را	از	
قلم	نیندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربیان	
و	مسـلمین،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموريت	اصلی	خويـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روايات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ايـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پايان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پیـش	از	اين	
حول	انسـان	شناسـی	اسالمی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تالش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
بیـش	تـر،	از	جنـس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمـن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مورد	بحـث	بنیادی	فطـرت،	که	به	زعـم	وی	در	نگاه	اسـالم	
به	انسـان،	اهمیت	ويـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همین	رو،	
بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بايـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ايـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتماال	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـیده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	در	میـان	غربیـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقديـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمین	در	مورد	
بحـث،	بـه	ايـن	نتیجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ويژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نیـز	در	بر	می	
گیـرد	و	در	يـک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصیات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرايش	هـا،	توانايی	
هـا	و	ويژگی	هايی	اسـت	که	هنـگام	آفرينش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	6۹(
از	نـکات	ديگـری	که	راجـع	به	ايـن	اثر	حائز	اهمیت	اسـت،	اين	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نیز	بیان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذيـل	رجوع	بـه	متـون	دينـی	تعريف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رويکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقايـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	همیـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
ديگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنیـن،	رويکرد	خوش	بینانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دينی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ايـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ويژگـی	ديگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصیات	انسـان	از	
ديدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـیم	بندی	موضوعی	آيـات،	روايات	
و	آراء	مسـلمین	در	مورد	انسـان،	مجموعـه	ی	مفیدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	کـه	مـی	توانـد	مـورد	اسـتفاده	ی	عمـوم	مخاطبیـن	واقع	شـود.	
پرداختـن	بـه		مفهـوم	انسـان،	ذيل	آيـات	و	روايـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفیـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	عالقـه	مند	اين	
حـوزه	از	مطالعـه	يـا	پژوهـش	
از	 ايـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ايـن	اثر	اسـت.

هم	چنین،	اسـتقراِی	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصاديـق	
بنـدی	نمـودِن	آنهـا	در	چهـار	
گرايـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروِه	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبییـِن	کارکردهـاِی	مجموعـه	
ِی	فطريـات	و	فطـرت	دينـی،			
تبییـن	تناسـب	بیـن	فطـرت	
دينـی	و	آراِی	روان	شناسـان،			
تبییـن	تناسـب	بیـن	فطـرت	
دينـی	و	تجربهِ		دينـی	و	تبیین	
فطـرت	 میـان	 تـالزم	 عـدم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 هـای	 نـوآوری	
گرچـه	جـای	خالـی	يـک	جمع	
بندی،	در	پايان	کتاب	محسـوس	
اسـت،	امـا	شـايد	بتـوان	انسـان	
اسـالمی	را	از	نـگاه	ايـن	کتـاب	

ايـن	گونـه	معرفـی	کرد:
موجـودی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 درکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهايـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	يا	از	اسـفل	السـافلین	تا	
اعلـی	علییـن	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زمیـن	آفريده	شـده	اسـت.	نه	
ذاتـا	گنـاه	کار	اسـت،	نـه	فرزند	
محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	
بـی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	
به	حال	خود	رها	گشـته	اسـت.			

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه	 کتـاب،	 ايـن	 اول	 بخـش	
فطرت	مـي		پـردازد.	چیسـتي،	
اهمیـت	و	ويژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طريـق	منابـع	دينـي	و	هـم	از	طريـق	آرا	و	انديشـه	هاي	ديگـر	
انديشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	ايـن	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ايـن	که	از	چـه	راه	هايي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـايي	کـرد	و	اين	
کـه	مصاديـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطريـات	در	ايـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرايش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	اين	فصل،	بحث	

تـالزم	يـا	عدم	تـالزم	میان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جـدا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پـردازد.	
چیسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـیر	و	ادله	آن،	نگاه	دانشـمندان	غیر	مسلمان	
بـه	فطـرت	الهـي	و	اينکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غیـر	از	خداشناسـي	
مصاديـق	ديگري	نیز	گفته	شـده،	ازجملـه	مباحث	اين	فصل	اسـت.	در	
ادامه،	عوامل	شـکوفايي	فطرت	مطرح	شـده	و	مقايسـه	اي	اجمالي	بین	
فطـرت	الهـي	و	تجربـه	دينـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکیـک	فطرت	

معــرفی کتـاب
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کتاب معـرفی 

کتــاب	»اکنــون	و	آينــده	مــا«	مجموعــه	چهــارده	مقالــه	اســت	
کــه	اکثــر	آنهــا	گــزارش	هايــی	از	وضــع	کنونــی	تفکــر	و	علــم	
و	فرهنــگ	و	نظــام	علمی-آموزشــی	و	اخــالق	در	ايــران	معاصــر	
اســت.	رضــا	داوری	اردکانــی	مطابــق	معمــول	دو	دهــه	اخیــر	در	
ايــن	کتــاب	نیــز	بــه	وضــع	توســعه	و	نســبت	آن	بــا	تجــدد	نظــر	
داشــته	اســت.	بــه	عبــارت	ديگــر	مــی	تــوان	گفــت	ايــن	کتــاب	
هماننــد	ديگــر	کتــب	بیســت	ســال	اخیــر	او	دعــوت	به	تامــل	در	
امــور	اســت.	تاملــی	کــه	نــزد	داوری	اردکانی	بــا	انصــاف	فکری،	
رواداری	و	اعتــدال	همــراه	اســت.	مجموعــه	مباحــث	کتــاب	اگــر	
چــه	بــا	ايجــاز	و	ابهــام	برخــوردار	اســت،	امــا	کوششــی	ارجمنــد	
بــرای	شــناخت	شــرايط	وضــع	کنونــی	ايرانیــان	در	بســتر	تاريــخ	
ــاب	 ــای	کت ــن	فرازه ــره	مهمتري ــت.	جوه ــر	اس ــر	معاص تفک
ــخ	 ــر	تاري ــح	ت ــارت	صحی ــه	عب ــدد	و	ب ــه	تج ــر	ب ــر	ناظ حاض
تجددمآبــی	مــا	ايرانیــان	اســت	کــه	در	وضعــی	پیچیــده	ايــران	
ــعه	و	 ــال	توس ــورهای	در	ح ــابه	کش ــی	مش ــه	وضعیت را	در	میان

همچنیــن	کشــورهای	توســعه	يافتــه	نگاشــته	شــده	اســت.
ــه	تکــرار	تحلیــل	هــای	مــدرن	 ايــن	نــگارش	از	ايــن	رو	کــه	ن
اســت	و	نــه	مشــابه	رونوشــت	هــای	روشــنفکران	وطنــی،	ارزش	
ــدن	 ــا	کالن	دي ــی	ب ــر	دارد.	داوری	اردکان ــه	واف ــق	و	توج تدقی
جايــگاه	تجــدد	در	جهــان	معاصــر	معتقــد	اســت:	»تجربــه	چهل	
ســاله	مــن	ايــن	اســت	کــه	فهــم	تجــدد	بــرای	ما	امــری	بســیار	
دشــوار	اســت	و	شــايد	يکــی	از	دشــواری	هايــش	ايــن	باشــد	که	
چــون	روح	غالــب	بــر	جهــان	اســت	نمــی	گــذارد	شــناخته	شــود	
ــن	 ــون	کــه	خــرد	تجــدد	در	غــرب	و	در	سراســر	روی	زمی و	اکن
رو	بــه	ادبــار	دارد،	عجــب	نیســت	کــه	کار	توســعه	در	جهــان	در	
حــال	توســعه	دشــوار	تــر	شــده	باشــد«	ايــن	بخــش	از	نوشــتار	
ــده	 ــان	دهن ــی	نش ــه	خوب ــاب	ب ــه	کت ــی	در	مقدم داوری	اردکان
ــی	در	 ــن	فیلســوف	ايران ــئله	بی ــور	و	مس ــرد	پرســش	مح رويک
کتــاب	حاضــر	اســت.	رويکــردی	کــه	گاه،	موجبــات	مخالفــت	
ــی	 ــوم	انســانی	را	در	پ ــدگان	عل ــی	از	نويســندگان	و	پژوهن برخ
دارد.	بعضــی		معتقدنــد	کــه	چــرا	و	بــه	چــه	دلیــل	بايــد	در	بــاب	
ــوم	 ــان	کشــیید	و	نســبت	عل ــه	می توســعه	و	تجــدد	پرســش	ب
انســانی	و	توســعه	را	بــا	طــرح	چندين	مســئله	صورتبنــدی	کرد؟	
ادلــه	آنــان	نیــز	ناظــر	بــه	طــرح	ايــن	پرســش	هــا	و	مســائل	در	
پیــش	از	ايــران	معاصــر	در	غــرب	دوره	جديــد	اســت.	امــا	پاســخ	

رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	ايــران	بــه	ايــن	نقــد	چیســت؟
او	بــر	آن	اســت	کــه	مســائل	علــم	و	عمــل	و	اخــالق	و	سیاســت	
و	اقتصــاد	در	همــه	جــای	جهــان	يکســان	طــرح	و	حــل	نمــی	
ــن	 ــد	اي ــی	باي ــانی	و	اجتماع ــوم	انس ــمندان	عل ــوند	و	دانش ش
تفــاوت	هــا	را	مــورد	بررســی	قــرار	دهنــد.	نبايــد	از	يــاد	بــرد	کــه	
طــرح	مســئله	هــای	داوری	اردکانــی	در	دو	دهــه	اخیــر	را	نه	تنها	
نمــی	تــوان	تکــرار	متفکــران	غربــی	دانســت،	بلکــه	بايــد	آن	را	
يکــی	از	بديــع	ترين	وجــوه	توجه	بــه	تجــدد	و	اجتهاد	در	مســائل	
ــی	 ــرد.	داوری	اردکان ــذاری	ک ــه	آن		نامگ و	مباحــث	معطــوف	ب
ــد:	 ــی	نويس ــه	م ــه	نحــوی	عالمان ــاب	ب ــن	کت ــه	همی در	مقدم
ــرح	 ــت	مط ــر	درس ــی	را	اگ ــانی	و	اجتماع ــوم	انس ــائل	عل »مس
ــا	 ــد.	ام ــز	دارن ــازه	نی ــازه	هســتند	و	راه	حــل	ت ــم،	مســائل	ت کنی
وقتــی	بی	مســئله	ايــم	يــا	بــا	مســائل	انتزاعی	ســرگرم	هســتیم	
ــی	 ــا	حت ــرف	ه ــم،	آن	ح ــی	کنی ــرار	م ــران	را	تک ــرف	ديگ و	ح
ــدی	 اگــر	در	جــای	خــود	بســیار	مهــم	باشــند،	تکــراری	و	تقلی
انــد.«	گذشــته	از	خــط	روشــن	نقــد	جريــان	هــای	روشــنفکری	
کــه	در	همیــن	بــرش	کوتــاه	نقــل	شــده	از	مقدمــه	کتــاب	قابــل	
رصــد	اســت،	آنچــه	در	کلیــت	مقدمــه	بــه	مثابــه	ديباچــه	کتــاب	
برجســته	و	حائــز	اهمیــت	اســت،	عــزم	داوری	اردکانــی	و	توجــه	
ــق	سیاســت	و	 ــای	تحق ــکان	ه ــرايط	و	ام ــه	ش فیلســوفانه	او	ب
ــی	 ــوژی	و	نقــد	و	ذم	ب ــه	ايدئول ــدون	امعــان	نظــر	ب فرهنــگ،	ب
ــرورش،	پژوهــش	و	 ــد	آمــوزش	و	پ ــه	امــوری	همانن ــی	ب اعتناي
مديريــت،	اخــالق	عمومــی	و	همچنیــن	مســائل	مهمــی	نظیــر	

سیاســت	و	فرهنــگ	اســت.	همیــن	مهــم	بــه	درجــات	ديگــری	
ــی«،	 ــعه	نیافتگ ــان	توس ــی	در	زم ــرد	سیاس ــاب	»خ ــه	کت در	س
»علــم،	اخــالق	و	سیاســت«	و	»فلســفه	و	آينــده	نگــری«	هــم	
ــک	 ــاز	ي ــی	از	آغ ــد	حاک ــی	توان ــه	م ــورد	ک ــی	خ ــه	چشــم	م ب
ــه	 ــا	ب ــی	باشــد.	ام ــزد	رضــا	داوری	اردکان ــد	ن دوره	فکــری	جدي
کتــاب	»اکنــون	و	آينــده	مــا«	بازگرديــم	و	فهرســت	مقالــه	های	

ــی	کنیــم. مختلــف	آن	را	بازخوان
ــه	در	آن	 ــام	دارد	ک ــد«	ن ــاره	نق ــاب	»درب ــه	کت ــتین	مقال نخس
ــه	مثابــه	شــناخت،	 ــه	تاريــخ	تجــدد	و	طــرح	نقــد	ب ــا	توجــه	ب ب
ــوف	در	 ــرد	فیلس ــد	و	رويک ــاره	نق ــور	درب ــفه	مح ــدگاه	فلس دي
ــاره	 ــاب	»درب ــه	کت ــن	مقال ــی	شــود.	دومی ــح	داده	م ــد	توضی نق
ــم	 ــا	مطمــح	نظــر	داشــتن	عل ــام	دارد	کــه	در	آن	ب دانشــگاه«	ن
و	فرهنــگ	و	مهمتــر	از	آن	تاريــخ	توســعه،	روايتــی	از	جايگاهــی	
ــه	يــک	جامعــه	در	حــال	 ــه	مثاب کــه	دانشــگاه	بايــد	در	ايــران	ب
ــوم	 ــه	س ــوان	مقال ــود.	عن ــی	ش ــه	م ــد	ارائ ــته	باش ــعه	داش توس
»مالحظاتــی	اجمالــی	دربــاره	تعلیــم	و	تربیــت	و	مقــام	معلــم«	
اســت	و	مباحثــی	نظیــر	وظیفــه	و	شــغل	معلمــی،	شــان	معلــم	
و	مدرســه	در	جامعــه،	تغییــر	ماهیــت	علــم	در	دوره	جديــد،	نهــاد	
تعلیــم	و	تربیــت	در	دوره	جديــد،	نظــام	آموزشــی	جديــد،	امــکان	

هــای	تعلیمــی	و	طلــب	تفکــر	مطــرح	مــی	شــود.
ــام	 ــت	نظ ــرورت	و	اولوي ــار	در	ض ــارم	»گفت ــه	چه ــوان	مقال عن
ــی	 ــل	وضــع	کنون ــه	مســائلی	مث اداری	و	آموزشــی«	اســت	و	ب
مديريــت	و	آمــوزش،	بوروکراســی	و	کارمندپــروری،	مخاطــرات	
ســازمان	اداری،	ضعــف	برنامــه	ريــزی	و	آينــده	نگــری	پرداختــه	
ــه	ای	دو	 ــده	اش«	مقال ــوم	و	آين ــتان	عل ــود.	»فرهنگس ــی	ش م
بخشــی	اســت	کــه	بخــش	پنجــم	و	ششــم	کتــاب	را	شــکل	می	
دهــد.	»اخــالق	مهندســی«	نــام	مقالــه	هفتم	اســت	کــه	در	آن	با	
طرح	مســئله	نســبت	میــان	مــردم	زمانــه	و	تکنیــک	و	همچنین	
توضیــح	تفــاوت	نگــرش	دانشــمندان	بــه	طبیعــت	در	دوره	قديم	
ــه	 ــه	و	انديش ــی	در	زمان ــالق	مهندس ــن	اخ ــه	تبیی ــد،	ب و	جدي

پســت	مــدرن	پرداختــه	مــی	شــود.	»گفتــار	در	عقــل،	طبیعــت	و	
قانــون«	نــام	مقالــه	هشــتم	اســت	کــه	در	آن	با	بررســی	نســبت	
میــان	علــم	و	طبیعــت	در	فلســفه	قديــم	و	جديــد،	دربــاره	نتايــج	
غیــاب	طبیعــت	طــرح	عالــم	و	زندگــی	زمــان	هشــدار	داده	مــی	

شــود.
ــل	در	ســیر	و	بســط	 ــل	و	نق ــام	عق ــاب	»مق ــه	کت ــن	مقال نهمی
ــالم،	 ــم	اس ــفه	در	عال ــه	»فلس ــن	مقال ــران«	و	دهمی ــخ	اي تاري
ايدئولــوژی	و	آينــده	مــا«	نــام	دارد	و	متکفــل	پــردازش	مســائلی	
ــران	و	اســالم	اســت	کــه	ضمــن	 ــخ	انديشــه	فلســفی	اي از	تاري
تذکــر	نظــام	و	ترتیبــات	عقلــی	منقــوالت	در	تمــدن	اســالمی،	
ــت.	داوری	 ــده	اس ــد	ش ــفی	تاکی ــرد	فلس ــدم	خ ــل	تق ــر	فض ب
اردکانــی	در	مقالــه	دهــم	ضمــن	محاجــه	و	محــاکا	بــا	مدعیــات	
عابدالجابــری،	از	سرشــت	و	سرنوشــت	تفکــر	عقالنــی	در	شــرق	
ــم	 ــه	يازده ــوان	مقال ــد.	عن ــی	کن ــاع	م ــالمی	دف ــدن	اس تم
ــا	 ــده«	اســت	کــه	در	آن	ب ــران	و	آين ــاب	»نقــد	فلســفه	در	اي کت
ــا	فلســفه	هــای	 ــان	ب روايــت	کوتاهــی	از	نحــوه	آشــنايی	ايرانی
جديــد	غربــی،	ضمــن	نايــاب	توصیــف	کــردن	نقــادی	فلســفی	
و	زبــان	انتقــادی،	حجــاب	ايدئولــوژی	بــه	مثابــه	يکــی	از	موانــع	
مهــم	نقــد	فلســفی	معرفــی	مــی	شــود.	عنــوان	مقالــه	دوازدهــم	
کتــاب	»وضــع	فلســفه	و	علــوم	انســانی	در	کشــور	و	آينــده	مــا«	
اســت	کــه	در	آن	بــا	محوريــت	تحــول	علــوم	اجتماعــی	طــرح	
بحــث	شــده	اســت.	امــا	مقالــه	هــای	»مــا	آينــده	خودمانیــم«	
و	»گفتــاری	در	آينــده	نگــری،	آينــده	نــگاری	و	برنامــه	ريــزی«	
ــه	يــک	موضــوع	 ــاب	ناظــر	ب ــی	کت ــه	پايان ــوان	دو	مقال ــه	عن ب
مشــترک	اســت.	در	ايــن	دو	مقالــه	کــه	بــه	موضــوع	پرمناقشــه	
ــه	موضوعــات	مهــم	و	 ــه	تنهــا	ب ــردازد،	ن ــده	نگــری	مــی	پ آين
ــان	 ــی،	زم ــی	تاريخ ــان،	آگاه ــی	از	زم ــر	آگاه ــواری	نظی دش
تاريخــی	و	تصــرف	در	زمــان	پرداختــه	مــی	شــود،	بلکــه	آينــده	
ــا	و	درک	نظــم	 ــکان	ه ــناخت	ام ــش	ش ــه	دان ــه	مثاب ــگاری	ب ن
ــرد. ــرار	مــی	گی ــده	مــورد	بحــث	و	بررســی	ق متحقــق	در	آين

اثری از داوری اردکانی؛

کتاب »اکنون و آینده ما« منتشر شد
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کتاب معـرفی 

	پــس	از	انتشــار	کتــاب	»اکنــون	و	آينــده	مــا«	در	ســال	13۹6	توســط	نشــر	»نقــد	فرهنــگ«	دومیــن	
کتــاب	رضــا	داوری	اردکانــی	بــا	عنــوان	»نگاهــی	فلســفی	بــه	مســائل	کنونــی	ايــران«	در	خــرداد	۹6	

توســط	انتشــارات	ســخن	بــه	چــاپ	رســید.
ايــن	کتــاب	صــورت	مکتــوب	و	کــم	و	بیــش	ويرايــش	شــده	بحــث	هــا	و	گفتگوهايــی	اســت	کــه	در	
ــا	آقــای	دکتــر	 ســه	چهــار	ســال	اخیــر	برخــی	دانشــگاهیان	و	نويســندگان	و	نماينــدگان	رســانه	هــا	ب

رضــا	داوری	اردکانــی	اســتاد	فلســفه	و	رئیــس	فرهنگســتان	علــوم	داشــته	انــد	کــه	برخــی	از	آنهــا	نیز	در	
مجــالت	و	روزنامــه	هــا	و	ســايت	هــا	منتشــر	شــده	اســت.

ــگ	و	روشــنفکری	و	اخــالق	اســت.	دو	گفتگــو	هــم	 ــم	و	فرهن ــاب	وضــع	عل ــا	در	ب ــب	گفتگوه مطال
دربــاره	ايــران	و	تعلــق	بــه	آن	اســت.	ايــن	کتــاب	نشــانگر	نــگاه	فلســفی	نويســنده	بــه	زندگــی	و	تاريخ	و	
بــه	مســائل	گوناگــون	مبتالبــه	ايــران	امــروز	اســت.	نويســنده	در	مقدمــه	کتــاب	بــا	تصريــح	بــر	همیــن	
ــا	 نکتــه	ادامــه	مــی	دهــد	کــه	در	شــرايط	کنونــی	و	در	فضــای	فکــر	و	عمــل	جهــان	کــه	هــر	چیــز	ب
مــالک	سیاســت	رســمی	ســنجیده	مــی	شــود،	قهــری	اســت	کــه	نظــر	فلســفی	مهجــور	بمانــد	و	مورد	
اعتنــا	قــرار	نگیــرد	امــا	فلســفه	تذکــر	اســت	و	اهمیــت	نــدارد	کــه	بــه	آن	اعتنــا	کننــد	يــا	نکننــد	و	معنی	

آن	را	دريابنــد	يــا	درنیابنــد.	اگــر	فلســفه	تذکــر	اســت	بايــد	گفتــه	شــود.
کتـاب	»نـگاه	فلسـفی	به	مسـائل	کنونی	ايـران«	شـامل	22	گفتگوسـت	که	عناويـن	گفتگوهـا	عبارتند	
از:	»سـابقه	تاريخـی	انديشـه	در	اسـالم«،	»فلسـفه،	زندگی	و	دوسـتی«،	»دربـارۀ	علم	اخـالق«،	»دربارۀ	
روشـنفکری«،	»روشـنفکری	بـه	دورۀ	اخیـر	تجدد	تعلـق	دارد«،	»دربـارۀ	وضع	علـم	در	ايـران«،	»درباره	
نقشـۀ	جامـع	علم	در	ايـران«،	»پاسـخ	به	پرسـش	در	باب	مشـکالت	فرهنگی	دانشـگاه«،	»مـن	به	همۀ	
اربـاب	علـم	و	نظـر	احتـرام	مـی	گـذارم«،	»مـن	بـه	اخـالق	و	بی	بنیـاد	شـدن	آن	مـی	انديشـم«،	»من	
نـه	بـه	سیاسـت	بلکه	بـه	توسـعه	نیافتگی	مـی	انديشـم«،	»ديـدگاه	مـن	و	انديشـۀ	اسـالمی	و	ايرانی«،	
»مالحظاتـی	دربارۀ	طبیعت«،	»دربارۀ	روزنامۀ	اطالعات«،	»روسـیه:	شـعر	و	فلسـفه«،	»طنز	و	فلسـفه«،	
»دربـاره	غربزدگـی«،	»نسـبت	فلسـفه	و	سیاسـت«،	»کتـاب	و	کتابخوانـی«،	»در	بـاب	ملـت	و	ملیت«،	

»دربـارۀ	ايـران«	و	»دربـارۀ	آنچـه	تا	کنـون	گفته	و	شـنیده	ام«.
	اين	کتاب	در	خرداد	سال	13۹6	در	365	صفحه	توسط	انتشارات	سخن	به	چاپ	رسیده	است.

توسط انتشارات سخن؛

تازه ترین کتاب داوری اردکانی وارد بازار نشر شد

ــت.	 ــده	اس ــن	ش ــش	تدوي ــالم«	در	دو	بخ ــدال	دو	اس ــاب	»ج کت
ــد	 ــی	از	وحی ــاالت	و	گفتگوهاي ــه	مق ــاب	ب ــن	کت ــش	اول	اي بخ
جلیلــی	)مديــر	دفتــر	مطالعــات	جبهــه	فرهنگــی	انقالب	اســالمی(	
ــه	 ــن	انديش ــی(	در	تبیی ــال	فرهنگ ــرد	)فع ــی	ف ــن	صفاي و	محس
ــدی)ص(	و	 ــاب	محم ــالم		ن ــريح	اس ــی	و	تش ــام	خمین ــای	ام ه
اســالم	آمريکايــی	اختصــاص	دارد.	در	بخــش	دوم	هــم	بــا	عنــوان	
»مصحــف	انقــالب«،	گزيــده	جلــد	21	صحیفــه	امــام	خمینــی	می	

ــد.	 آي
جلــد	21	صحیفــه	امــام،	حــاوی	مطالــب	مهــم	در	آخريــن	ســالهای	
حیــات	امــام)ره(	اســت	کــه	به	جهــت	تاريخــی،	فقهــی،	سیاســی	و	
ــورد	توجــه	اســت	و	از	 ــات	دو	ســال	آخــر	بســیار	م حــوادث	و	اتفاق
آنجايــی	کــه	ايــن	جلــد	بــه	صــورت	تــک	نســخه	ای	توزيــع	نمــی	
شــود	و	مخاطبــان	بايــد	دوره	22	جلــدی	صحیفــه	امــام	را	خريداری	
ــا	 ــداری	خالصــه	و	ب ــاد	روح	اهلل	نام ــده	ي ــه	همــت	زن ــذا	ب ــد،	ل کن
صفحــه	آرايــی	جذابــی	از	ســوی	دفتــر	نشــر	معــارف	بــه	مخاطبــان	

عرضــه	شــده	اســت.

ــهای	 ــا	تالش ــت	ب ــم	اس ــت	مه ــن	جه ــاب	از	اي ــن	کت ــار	اي انتش
رســانه	ای	و	تبلیغاتــی	اســالم	آمريکايــی	)در	قالبهايی	چون	اســالم	
رحمانــی،	اســالم	رفاه	طلبــی،	اســالم	ســرمايه	داری،	تشــیع	لندنی،	
ــن	 ــاد	اي ــا	ي ــی	و...(	م ــی،	اســالم	عافیــت	طلب اســالم	مقــدس	مآب
جملــه	شــهید	آوينــی	بینــدازد	کــه:	»خــالف	آنچــه	بســیاری	مــی	
ــا	 ــه	ب 	ن ــتـ	 ــه	ســپاه	عدال ــه	مثاب 	ب ــاـ	 ــه	م ــن	مقاتل ــد،	آخري پندارن
ــا	اســالم	آمريکايــی	اســت،	کــه	اســالم	 دموکراســی	غــرب	کــه	ب

ــر	اســت.« ــر	پات آمريکايــی	از	خــود	آمريــکا	دي
ــام	 ــرات	ام ــه	و	خاط ــاره	انديش ــون	درب ــارف	تاکن ــر	مع ــر	نش دفت
ــه	 ــر	انديش ــی	ب ــروری	اجمال ــام:	م ــط	ام ــای	»خ ــی	کتابه خمین
ــر	معظــم	انقــالب	و	پیامهــای	 ــام	رهب ــی«	)حــاوی	پی ــام	خمین ام
مهــم	امــام	خمینــی،	کتــاب	واليــت	فقیــه	و	وصیــت	نامــه	امــام(،	
ــر	معظــم	انقــالب	 ــان	رهب ــی	در	بی ــام	خمین ــت:	ام ــژواک	والي »پ
ــته	 ــق«	)نوش ــای	اف ــردی	در	انته ــی؛	م ــام	خمین ــالمی«،	»ام اس
ــی	 ــرات	و	زندگ ــاب؛	خاط ــیره	آفت ــی(،	»س ــوب	توکل ــر	يعق دکت
ــه	 ــی	زاده(،	مجموع ــر	حســن	قدوس ــته	دکت ــی«	)نوش ــام	خمین ام

ــر	 ــردآوری	دکت ــن	و	گ ــر	روح	اهلل«	)تدوي ــدی	»در	محض ــه	جل س
حســن	قدوســی	زاده(،	»ســیمای	آفتــاب؛	خاطــرات	نــاب	از	زندگانی	
ــور	 ــی	احمدپ ــن:	عل ــه	و	تدوي الهــی	سیاســی	امــام	خمینــی«	)تهی
ترکمانــی(،	»قیــام	اشــک؛	رهنمودهــای	امــام	خمینــی	بــه	هیــأت	
هــای	مذهبــی«	و	»گزيــده	جهــاد	اکبــر«	و...	را	منتشــر	کرده	اســت	
کــه	بعضــی	از	عناويــن	آن	بیــش	از	15	بــار	تجديدچــاپ	و	تیــراژی	

ــد. ــزار	نســخه	داشــته	ان ــاالی	50	ه ب
ــاب	محمــدی)ص(	و	 ــل	اســالم	ن ــاب	»جــدال	دو	اســالم:	تقاب کت
اســالم	آمريکايــی«	)گزيــده	جلــد	21	صحیفــه	امــام	خمینــی)ره((	
ــا	قیمــت	 ــا	تدويــن	روح	اهلل	نامــداری	در	312	صفحــه	رقعــی		و	ب ب

ــازار	نشــر	شــده	اســت. ــه	ب 12000	تومــان	روان

توسط دفتر نشر معارف؛

کتاب »جدال دو اسالم« منتشر شد

کتاب »علم دینی: ماهیت و روش شناسی« منتشر شد
	کتــاب	»علــم	دينــی:	ماهیــت	و	روش	شناســی«	بــه	قلــم	رمضان	

علــی	تبــار	فیروزجايی	منتشــر	شــد.
ــژه	انديشــه	 ــه	وي ــی	ب ــر	دين ــش	در	تفک ــم	و	پرچال از	مســائل	مه
ــطوح	 ــئله	در	س ــن	مس ــت.	اي ــی(	اس ــئله)علم	دين ــالمی،	مس اس
مختلفی؛ نظیر چیســتی، امکان، مطلوبیت و ضرورت و… مـــطرح	
اســت.	يکـــی	از	مهم	تـــرين	اضـــالع	پرچـــالش	ايـــن	موضــوع،	

ــی	اســت. ــم	دين ــت	عل ــئله	چیســتی	و	ماهی مس
تبییــن	و	تعییــن	ايــن	مسئـــله،	آثــار	و	نتايـــج	فراوانــی	در	بــاب	
عـــلم	دينی	دارد	که	از	جملــه	آن،	نتايج	و	برآيند	روش	شناختـــی	

اســت؛	زيرا	نـــوع	تلقــی	ما	از	ماهیـــت	و	چیستـــی	علم	دينـــی،	
در	منطـــق	و	روش	آن	نقــش	اساســی	خواهــد	داشــت؛	از	اين	رو	
تحقیــق	حاضــر	به	نقد	و	بررســـی	ديدگاه	هـــا	در	بـــاب	چیســتی	
علـــم	دينـــی،	رويکردهـــای	مـوافقـــان	علـم	دينـــی	و	مبانـی	
آنـــان،	برآينــــد	و	برونـــداد	روش	شــناختی	هر	يــک	از	تلقی	ها،	

پرداختــه	اســت.
کتــاب		»علــم	دينــی:	ماهیت	و	روش	شناســی«	توســط	انتشــارات	
ــه	 پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	انديشــه	اســالمی	و	در388	صفحــه	و	ب

قیمــت	2۷500	تومــان	روانــه	بــازار	فــروش	شــد.
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کتــاب	»زيســت	جهــان	مالصــدرا«	اثــری	اســت	از	عبــداهلل	صلواتــی،	
عضــو	هیــات	علمــی	دانشــگاه	تربیت	دبیــر	شــهید	رجايی	که	توســط	
ــان	و	در	 ــه	قیمــت	16	هزارتوم انتشــارات	هرمــس	در	220	صفحــه	ب

چهــار	فصــل	منتشــر	شــده	اســت.
نگارنــده	در	ايــن	کتــاب	زيســت	جهــان	مالصــدرا	بــر	پايــه	امکانــات	
درونــی	فلســفه	مالصــدرا	ســه	نظريــه	جديــد	مطــرح	کــرده	اســت	بــا	
عناويــن:	1-	مــدل	ترفیعــی	در	روش	شناســی	مالصــدرا؛	2-	زيســت	

نــوع		هــای	انســانی؛	3-	تحــول	تاريخــی	انســان.
نويسـنده	دربـاره	فصل	مـی	گويد:	فصـل	اول	دربـاره	هويـت	و	اصالت	
فلسـفه	مالصدرا	اسـت	کـه	در	آن،	بـه	بررسـی	نظريه	هـای	گوناگون	
درباره	تعین	معرفتی	حکمت	متعالیه	صدرايی	پرداختـم	و	در	مقام	نقادی،	
هیچیک	از	آنهـا	را	بطور	کامـل	گويای	تعین	معرفتی	فلسـفه	مالصدرا	
نیافتم	و	در	مقام	تأسیس،	فلسـفه	مالصدرا	را	به	عنوان	ديسپلین	و	رشته	
علمی	با	هويتی	هندسـی	و	ماهیتی	شـبکه		ای	بیان	کرده	ام؛	شبکه		ای	
از	رهیافـت،	مبـادی	و	مبانـی،	مسـائل،	روش،		و	اهـداف.	در	اين	بخش	
سـعی	نمـوده	ام	حضور	ايـن	مختصـات	را،	البته	بـا	تأکید	بـر	رهیافت	و	
نگـرش	وجـودی،	در	مواجهه	مالصـدرا	با	فیلسـوفان	پیش	از	او	نشـان	
دهـم.	در	اين	فصل،	پـس	از	نقد	ديدگاههـای	گوناگون	در	فقـره	روش،	
نظريـه	مختار	را	مطـرح	کردم	با	عنـوان:		مدل	ترفیعی؛	شـبکه	معرفتی	

وجـودی	با	ابتنا	بر	اسـتعاره	سـفر.
وی	درتوضیـح	فصل	دوم	اشـاره	می	کند:	در	فصل	دوم	به	انسانشناسـی	
مالصـدرا	پرداختـم	و	در	آن	نظريه	زيسـت	نـوع		های	انسـانی	را	مطرح	
کـردم	بـا	سـه	مـدل:	1-	وحـدت	نوعـی	مشـکَک		وجـودی	صـرف؛	
2-		وحـدت	نوعـی	مشـکک	ماهـوِی	در	پـی	وحدت	نوعی	مشـَکک	

وجـودی؛	3-	کثـرت	نوعـی	مشـکک	ماهـوِی	در	پـی	وحـدت	نوعی	
مشـَکک	وجـودی.	و	در	پايـان	ايـن	فصـل،	به	تحـول	تاريخی	انسـان	
در	فلسـفه	مالصدرا	پرداختم	و	نشان	دادم:	انسانشناسـی	مالصدرا	نه	در	
قلمـرو	موجود	کـه	در	سـاحت	وجود	و	نه	بسـته	در	نسـبت	با	هسـتی	و	
محدود	به	حیوان	ناطق	که	گشـوده	به	هسـتی	و	جاری	در	تاريخ	اسـت.	
در	مبحث	انسانشناسی	با	مفهوم-سازی،	تحلیلها	و	تبیینهای	نوين-	که	
از	نوآوريهای	نگارنده	اسـت-		درصدد	توسـعه	برون	داد	شـبکه	معرفتی	

وجـودی	صدرايی	برآمـده	ام
ــده.	 ــوق	بشــر		مطــرح	ش ــوم،	مالصــدرا	و	تســاوی	حق در	فصــل	س
ــا	پذيــرش	 ــه	ب پرســش	محــوری	ايــن	جســتار	آن	اســت	کــه	چگون
کثــرت	نوعــی	انســان	مالصــدرا	و	جهــان	هــای	متفاوتــی	که	انســان	
هــای	مختلــف	در	آن	زيســت	مــی	کنند،	مــی	تــوان	از	تســاوی	حقوق	
اجتماعــی	انســان	هــا	در	منطــق	ه	ای	و	حقــوق	بشــر	در	جهان	ســخن	
گفــت؟	نگارنــده	ايــن	مقالــه	تــالش	مــی	کنــد	تا	بــا	طــرح	دو	مــدل	از	

حقیقــت	انســان	بــه	ايــن	پرســش	پاســخ	دهــد.
ــد:	در	 ــح	مــی	کن ــاب	تصري ــن	کت ــاره	فصــل	پنجــم	اي ــی	درب صلوات
فصــل	پنجــم،	بــه	تفســیر	در	نگــرش	وجــودی	مالصــدرا	پرداختــم.	
تحلیــل	وجــودی	آيات	و	تفســیر	آنهــا	برپايه	علــم	االســمای	عرفانی	از	
خصیصه	محوری	تفســیر	مالصــدرا	اســت.	از	نظر	مالصــدرا	همانطور	
کــه	قــرآن،	درجــات	دارد،	انســان	نیــز	مقاماتــی	دارد	و	هــر	انســان	بــه	
ــا	درج	هــای	از	قــرآن	مــی	گــردد.	بــه	 فراخــور	مقامــش،	هــم	افــق	ب
ــد	 ــتی،	نیازمن ــن	هس ــه	باط ــوده	ب ــِن	گش ــم	مت ــخن:	فه ــر	س ديگ
گشــودگی	بــه	هســتی	اســت.	برخــی	کــه	در	مقــام	خلــق	اند	بــا	ظاهر	
قــرآن	و	آنانیکــه	در	مقــام	امرنــد	بــه	باطــن	قــرآن	دسترســی	دارنــد.	و	

ايــن	همــه	بــا	حضــور	جــدی	و	فراگیــِر	وجــود	در	محور	متن	تفســیری	
و	مفســر	معنــا	مــی	يابــد.	بنابرايــن	نگارنــده	در	مبحــث	تفســیر	نیــز	در	
جســتجوی	نگــرش	وجــودی	مالصدراســت؛	نگــرش	وجــودی	ای	که	
دلشــوره	اساســی	مالصــدرا	در	مســائل	بــوده	و	او	همــه	چیــز	را	در	پرتــو	

وجــود	و	از	چشــم	وجــود	مــی	نگــرد.

کتاب زیست جهان مالصدرا منتشر شد

کتاب معـرفی 

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛

کتاب اخالق دین مدار و دنیاگرا 
منتشر شد

ـــرا	 ـــدار	و	دنیاگ ـــن	م ـــالق	دي ـــاب	اخ کت
ــرد	 ــدی	منفـ ــروز	محمـ ــته	بهـ نوشـ
و	بیـــژن	منصـــوری	اســـت	کـــه	
ــالق	 	اخـ ــیـ	 ــوع	دنیاگرايـ ــا	موضـ بـ
ـــده	 ـــی	منتشـــر	گردي ـــه	تازگ اســـالمی	ب

ــت. اسـ
ــل	 ــاب،	تحلی ــن	کت ــی	اي ــئله	اصل مس
ماهیــت	اخــالق	از	دو	زاويــه	دينــی	
ــه	در	 ــهايی	ک ــت.	پرسش ــی	اس و	دنیاي
ــوند	 ــی	ش ــرح	م ــوب	مط ــن	چارچ اي
عبارتنــد	از:	اخــالق	در	دو	نظــام	دينــی	
و	ســکوالری	چگونــه	تعريــف	و	تحلیل	
مــی	شــود؟	اخــالق	دينی	و	ســکوالری	
ــالت،	 ــزه	و	رس ــا	و	انگی ــاظ	مبن ــه	لح ب
چــه	تفاوتــی	بــا	هــم	دارنــد؟	پیامدهای	
پذيــرش	رويکردهــای	اخــالق	دينــی	و	

ســکوالری	بــرای	زندگــی	انســان	چیســتند؟	پیــروی	کدامیــک	از	ايــن	دو	نظــام	فکــری،	پیامــد	
ــد؟ ــی	دارن ــی	انســان	در	پ ــرای	زندگ ــی	ب ــک	منف ــدام	ي ــت	و	ک مثب

در	پاســخ	آغازيــن	بــه	ايــن	پرســش	ها	می	تــوان	گفــت	کــه	اخــالق	ســکوالر	بــرای	بهــره	وری	
انســان	از	دنیــا	صورتبنــدی	می	شــود	و	بــرای	همیــن	پای	بنــدی	بــه	آن،	انســان	را	از	توجــه	بــه	
ابعــاد	ديگــر	حیــات	غافــل	می	کنــد.	اخــالق	دينــی	بــا	توجــه	بــه	سازگـــاری	بــا	ابعـــاد	دوگانــه	
انســان،	سامان	دهـــی	می	شــود	و	عمــل	بــه	مصاديــق	آن	ســبب	می	شــود	تــا	انســان	دنیــا	را	بــا	

آخــرت	پیونــد	دهــدو	بــه	ســعادت	کمــال	نهايــی	نائــل	آيــد.
کتــاب	»اخــالق	دين	مــدار	و	دنیاگــرا«	نوشــته	بهــروز	محمــدی	منفــرد	و	بیــژن	منصــوری	در	

148	صفحــه	و	بــا	قیمــت	11000	تومــان	منتشــر	شــده	اســت.

کتاب »درباره اخالق تولید علم« 
منتشر شد

کتــاب	دربــاره	اخــالق	تولیــد	علــم	
ــط	 ــاران	و	توس ــا	جب ــم	محمدرض ــه	قل ب
ســازمان	انتشــارات	پژوهشــگاه	فرهنــگ	

ــد. ــر	ش ــالمی	منتش ــه	اس و	انديش
ــاب	 ــر،	کت ــزاری	مه ــزارش	خبرگ ــه	گ ب
ــم	 ــه	قل ــم	ب ــد	عل ــالق	تولی ــاره	اخ درب
ــه	همــت	ســازمان	 ــاران	ب محمدرضــا	جب
انتشــارات	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	انديشــه	

ــد. ــر	ش ــالمی	منتش اس
ــر	 ــم	ب ــد	عل ــد	اخــالق	تولی بحــث	از	فواي
ــه	ای	و	 ــالق	حرف ــا	از	اخ ــی	م ــوع	تلق ن
پیــش	از	آن	بــر	انــگاره	مــا	از	کارکردهــای	
اخــالق	مبتنــی	اســت.	کســی	کــه	
مأموريــت	اخــالق	را	منحصــر	در	تنظیــم	
روابــط	اجتماعــی	می	بینــد،	ناچــار	اخــالق	
حرفــه	ای	در	هــر	شــاخه	و	حرفــه	ای	را	
ــده	و	 ــد	کنن ــه	تولی ــم	رابط ــرای	تنظی ب
مصــرف	کننــده	و	انباشــت	تولیــدات	
ــر	مبنــای	نظريــه	 ــد؛	ولــی	ب مفیــد	می	دان
ــی	اخــالق	اصــالح	 ــده	اصل اســالمی	فاي
ــن	 ــر	اي و	تهذيــب	نفــس	آدمــی	اســت.	ب

بــاور،	فوايــد	ديگری)جــز	اصــالح	و	تهذيــب	نفــس(	کــه	بــر	رعايــت	اخــالق	مترتــب	می	شــود	همــه	از	
ــد. ــمار	می	رون ــه	ش ــت	دوم	ب ــج	دس ــوع	نتاي ن

بــا	ايــن	رويکــرد	می	تــوان	گفــت	کســانی	از	اخــالق	تولیــد	علــم	بیشــترين	و	اولیــن	فايــده	را	بــه	دســت	
ــد	 ــاره	اخــالق	تولی ــد.	کتــاب	درب ــه	کار	می	بندن ــه	خويــش	را	ب ــوط	ب ــد	کــه	اصــول	اخالقــی	مرب می	آورن
ــی	و	در	364	 ــع	رقع ــالمی	در	قط ــه	اس ــگ	و	انديش ــگاه	فرهن ــارات	پژوهش ــازمان	انتش ــط	س ــم	توس عل

صفحــه	بــه	قیمــت	2۹هــزار	تومــان	منتشــر	شــد.
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کتــاب	»گفتمــان	انقالبــی	در	جهــان	اســالم)13۹4-12۷0(«	
تالیــف	ســید	ســلمان	صفــوی	در	520	صفحــه	در	لنــدن	بــه	
ــدن	منتشــر	شــد.	موضــوع	 ــی	لن ــات	ايران ــی	مطالع ــیله	آکادم وس
ــرای	محققیــن	 تحقیــق	ايــن	کتــاب	کــم	نظیــر	اســت	و	کتــاب	ب
و	دانشــجويان	علــوم	سیاســی،	روابــط	بیــن	الملــل،	تاريــخ	معاصــر	
ــخ	انديشــه	 ــای	آزادی	بخــش	اســالمی،	تاري ــش	ه اســالم	و	جنب

ــت. ــده	اس ــته	ش ــا	نوش ــالم	معاصــر	عمدت ــی	اس سیاس
تحلیــل	ســیر	تاريخــی	توســعه	و	تکامــل	انديشــه	 هــای	سیاســی	
و	انقالبــی	جهــان	اســالم	طــی	دو	قــرن	گذشــته؛	موضــوع	اصلــی	
ــز	 ــه	شــده	نی ــه	کار	گرفت ــاب	اســت	کــه	از	لحــاظ	روش	ب ــن	کت اي
حائــز	اهمیــت	اســت؛	بديــن	معنــا	کــه	گفتمــان	انقالبــی؛	در	بســتر	
زمــان	و	مــکان،	بــا	ارجــاع	به	نقل قــول های	مســتقیم	انديشــمندان	

مطروحــه	تحلیــل	مــی	 شــود.
ــد	 ــل	اول؛	رون ــت.	در	فص ــل	اس ــه	فص ــاوی	س ــر	ح ــاب	حاض کت
ــرن	 ــی	دو	ق ــالم	ط ــان	اس ــوالت	جه ــن	تح ــم تري ــی	مه تاريخ
گذشــته	بــه	ترتیــب	تاريخــی	گــزارش	شــده	اســت.	در	فصــل	دوم؛	
انديشــه	هــای	پرچــم داران	گفتمــان	انقالبــی	از	میــرزای	 شــیرازی	
ــول	 هــای	مســتقیم	از	آنهــا	 ــا	نقــل 	ق ــه	 ای،	ب ــا	آيــت اهلل	خامن ت
تحلیــل	شــده	و	در	فصــل	ســوم؛	مســأله	توســعه	و	گفتمــان	انقالبی	

و	جمــع بنــدی	مباحــث،	ارائــه	شــده	اســت.
فصــل	اول؛	بــه	رونــد	سیاســی	جهــان	اســالم	در	قــرن	ســیزدهم	
و	چهاردهــم 	هـ.ش.میپــردازد:	الــف.	قرن	ســیزدهم؛	آغــاز	دوران	
زوال	و	تســلیم	ايــران	و	عثمانــی،	دو	قــدرت	اصلــی	جهــان	
ــه	و	 ــا،	فرانس ــی،	بريتانی ــای	اروپاي ــدرت 	ه ــر	ق ــالم	در	براب اس
ــدد	 ــا	و	جنــگ هــای	متع ــن	دوره	تنــش ه روســیه	اســت.	در	اي
ــات	از	دســت	رفتــن	بخــش  ــا،	موجب ــا	روســیه	و	بريتانی ــران	ب اي
هــای	گســترده ای	از	اراضــی	ايــران	در	قفقــاز	و	افغانســتان	شــد.	
ــوذ	 ــات	نف ــزی؛	مقدم ــت 	مرک ــف	دول ــا	ضع ــر	ب ــوی	ديگ از	س
اقتصــادی	دولــت هــای	اروپايــی	در	بــازار	ايــران	فراهــم	گرديــد.	
ــه	پیــروزی	دســت	يافــت،	 در	ايــن	دوره	مشــروطیت	در	ايــران	ب
اســتعمار	اروپايــی	در	سراســر	جهــان	اســالم	گســترش	يافــت	و	
شــمال	افريقــا	شــامل	مصــر،	الجزايــر،	لیبــی،	تونــس،	مراکــش	و	
ســودان	تحــت	اســتعمار	مســتقیم	دولــت هــای 	اروپايــی	قــرار	
ــا	و	ســقوط	حکومــت	 ــا	تجــاوز	نظامــی	ارتــش	بريتانی گرفــت.	ب
ــای	 ــه	يکــی	از	مســتعمره ه ــتان	ب ــی؛	هندوس مســلمان گورکان
ــت  ــی؛	دول ــت 	عثمان ــراض	حکوم ــا	انق ــد.	ب ــل	ش ــا	تبدي بريتانی
ــه	 ــا	تجزي ــه	ب ــا	و	فرانس ــری	بريتانی ــه	رهب ــی	ب ــای	اروپاي ه
ــان	 ــا	آن	زم ــه	ت ــی	را	ک ــه	 عرب ــی،	خاورمیان ــوری	 عثمان امپراط
بخشــی	از	آن	حکومــت	بــود؛	بــه	کشــورهای	کوچــک	بــا	

ــد. ــیم	کردن ــی	تقس ــای	مصنوع مرزه
ب.	رونــد	سیاســی	جهان 	اســالم	در	قــرن	چهاردهم 	هـــ. ش.	/	قرن	
بیستـــم 	میــالدی.	در	ايــن	قــرن	ســاختار	قــدرت	 جهانــی	بــه	طور	
کلــی	تغییــر	يافــت.	بــا	ســقوط	خالفــت 	عثمانــی؛	منطقــه	 بالــکان	
بــه	واحدهــای	کوچکــی	جــدا	از	ســرزمین هــای	 اســالمی	تقســیم	
شــد.	مناطق	مســلمان	عربــی	نیــز	توســط	بريتانیــا	و	فرانســه	بدون	
توجــه	بــه	جغرافیــای	 طبیعــی	آنهــا	بــه	واحدهــای	کوچکــی	ماننــد	
عــراق،	اردن،	لبنــان،	ســوريه،	ســعودی،	امــارات،	بحريــن،	کويــت	و	
قطر	تقســیم	شــد.	فلســطین	تحــت	قیمومــت	بريتانیــا	قــرار	گرفت	
و	در	پايــان	نیمــه	اول	قــرن	چهاردهــم	 هـــ.ش.	بــه	اشــغال	کامــل	
صهیونیســت 	هــا	درآمــد.	در	ايــران	نیــز	بــا	ســقوط	دولــت 	قاجــار؛	

رژيــم 	پهلــوی	بــر	ســر	کار	آمــد.
در	قــرن	بیســتم؛	ايــران	و	عثمانــی	دو	قــدرت	مهــم	جهــان	 اســالم	
طــی	چهــار	صــد	ســال	گذشــته،	ســکوالر	شــدند	و	غــرب 	گرايــان	
ــه	 ــورک	و	رضاخــان	در	ترکی ــد.	کمــال 	آتات ــر	آنهــا	اســتیال	يافتن ب
و	ايــران؛	پیشــتاز	سکوالريـــسم	منحــط	غربــی	در	جهــان	 اســالم	
ــا	گســترش	نفــوذ	سیاســی	-	اقتصــادی	غــرب؛	اقتصــاد	 شــدند.	ب
ســرزمین هــای اســالمی	رو	بــه	ضعــف	نهــاد	و	اقتصــاد	آنهــا	بــه	
ــگ	 ــان	جن ــا	پاي ــد.	ب ــرادور	گردي ــی	و	کمپ ــک	 محصول ــج	ت تدري

ــرب	 ــوک	شــرق	و	غ ــه	دو	بل ــه	اول	ب ــان	در	وهل ــی 	دوم؛	جه جهان
بــه	ســرکردگی	شــوروی	و	آمريــکا	تقســیم	شــد	و	پــس	از	مدتــی	

ــد	گرديــد. »جنبــش 	غیرمتعدهــا«	نیــز	متول
در	ايــن	قــرن	نهضــت	 هــای	اســتقالل	 طلبانــه	در	برخــی	مناطــق 	
اســالمی	بــه	ثمــر	نشســت.	ملــت	الجزايــر	در	شــمال	افريقــا	طــی	
ــر	اســتعمار	فرانســه	پیــروز	شــدند	و	مراکــش	 جهــادی	حماســی	ب
ــزی	 ــزی	و	مال ــاوردور؛	اندون ــد.	در	خ ــتقل	گردي ــز	مس ــی	نی و	لیب
ــتان	و	 ــد؛	پاکس ــاره 	هنـ ــه 	ق ــدند	و	در	شبـ ــا	مســتقل	ش از	بريتانی
ــس	از	 ــوظهور	پ ــالمی	نـ ــور	اس ــوان	دو	کش ــه	عن ــگالدش	ب بن
اســتقالل	هنــد	از	بريتانیــا،	در	صحنــه	جغرافیــای 	سیاســی	جهــان  	

اســالم	حضــور	يافتنــد.
ــی«	 ــن 	 غرب ــتعمار	نوي ــد	و	»اس ــاقط	ش ــن«	س ــتعمار	که »اس
ــای	 ــدرت ه ــی	 دوم	ق ــگ 	جهان ــس	از	جن ــد.	پ ــن	آن	ش جايگزي
ــان 	 ــی	در	جه ــت	تدريج ــا	شکس ــا(	ب ــه	و	بريتانی ــی	)فرانس اروپاي
اســالم؛	مجبــور	به	عقــب 	نشــینی	شــدند	و	آمريــکا	به	عنــوان	فاتح	
اصلــی	جنــگ 	جهانی	 دوم،	میــراث خوار	اســتعمار	بريتانیا	و	فرانســه	
در	خاورمیانــه	شــد.	در	ايــن	دوره	بــا	پیــروزی	»نهضــت	ملی	 شــدن 	
نفــت «	در	ايــران	و	»ملــی 	شــدن	کانــال 	ســوئز«	در	مصــر؛	بريتانیا	

شکســت	خــورد.
ــرن	 چهاردهــم 	 ــن	تحــول	دوران 	ســاز	ق ــدون	 شــک	مهــم تري ب
ــر	 ــا	تغیی ــه	ب ــود	ک ــران	ب ــروزی	انقــالب 	اســالمی	 اي هـــ.ش.؛	پی
ــپهر	 ــالمی«	را	در	س ــالب	 اس ــان	انق ــدرت،	»گفتم ــادالت	ق مع
ــل	رهبــری	کــرد.	بــا	 سیاســت	و	فرهنــگ	روابــط	بیــن	 المل
ــر	شــوروی	)1۹۹1م.(؛	بخشــی	از	ســرزمین  ســقوط	اتحــاد	جماهی
هــای	 اســالمی	همچــون	تاجیکســتان،	ترکمنســتان،	ازبکســتان،	
ــورهای 	 ــورت	کش ــه	ص ــان	ب ــتان	و	آذربايج ــتان،	قزاقس قرقیزس
مســتقل	در	آســیای 	میانــه	و	قفقــاز	ظهــور	يافتنــد.	در	بالــکان	نیــز	
طــی	جنگــی	خونیــن	و	وحشــتناک؛	ســرزمین	بوســنی	و	هرزگويــن	
ــقوط	 ــه	صــورت	کشــوری	مســتقل	از	بطــن	س ــیار	ب ــج	بس ــا	رن ب
بلــوک 	شــرق	ســر	بــرآورد.	لشکرکشــی	شــوروی	بــه	افغانســتان	و	
پس	از	آن	ناتـــو	بــه	رهبری	امريــکا	و	بريتانیــا؛	در	لبنان،	افغانســتان	

ــا	شکســت	مواجــه	شــد. ــراق	ب و	ع
در	دهـــه	پايانــی	قــرن	14هـــ.ش.	جهان 	اســالم	بــا	دو	جبهه	بلوک 	
غــرب	و	َســلَفی	 گرايــی	در	حــال	مبــارزه	اســت.	ســیطره	غــرب	بــه	
رهبــری	آمريــکا	در	خاورمیانــه؛	بــه	ُيمــن	مبــارزات	ملــت هــا	پايان	
يافتــه،	امــا	غــرب	همچنــان	نفــوذ	اقتصــادی	-	سیاســی	-	فرهنگی	
خــود	را	حفــظ	کــرده	اســت.		قــدرت	اقتصــادی	-	نظامــی	-	علمــی	
جهــان	 اســالم	رشــد	کــرده	و	»گفتمــان	 اســالم 	انقالبــی«؛	زنــده	
ــت.	در	 ــازی	اس ــدن 	س ــی	و	تم ــازی	فرهنگ ــان س ــال	جري و	در	ح
ايــن	دوره	جهــان	 اســالم	قهرمانــان	بســیاری	داشــته،	امــا	در	قلــه	
گفتمــان	و	عمــل	انقالبــی	در	جهــان 	اســالم	در	قــرن	چهاردهــم؛	

امــام	 خمینــی	قامــت	افراشــته	 انــد.
ــگاه	 ــا	ن ــالمی«	ب ــالب	 اس ــان 	انق ــد	»گفتم ــل	دوم؛	رون در	فص
ــری	 ــه	رهب ــو«	ب ــت.	»نهضــت 	تنباک ــده	اس ــن	ش ــی	تبیی تاريخ
»میــرزای 	شــیرازی«	علیــه	اســتعمار	بريتانیــا،	نقطــه 	عطــف	تفکر	
سیاســی	جهــان 	اســالم	در	دو	قــرن	گذشــته	اســت.	ايــن	رونــد	در	
نهايــت	بــه	پیــروزی	انقــالب 	اســالمی 	ايــران	انجامیــد.	انقــالب 	
اســالمی 	ايــران	وام دار	و	میــراث دار	رونــد	تکاملــی	انديشــه  	هــای	
انقالبــی	میرزای	 شــیرازی،	سیــّـدجمال،	عبـــده،	کواکبــی،	آيت اهلل	
نائینــی،	آخونــد	خراســانی،	شــیخ	عّزالديــن 	قســّـام،	سیــّـد	قطــب،	
اقبــال	 الهــوری،	مــودودی،	دکتــر	علــی 	شــريعتی،	امــام 	موســی	 
صـــدر،	آيــت اهلل	سیــّـدمحّمدباقر	صـــدر،	آيــت اهلل	طالقانی،	اســتاد	
شــهید	محمــد	منتظری،	امــام	 خمینــی،	آيــت	 اهلل	منتظــری	و	آيت	
اهلل	خامنــه	ای	اســت.	»اســتقالل«،	»آزادی«،	»عدالــت	 اجتماعی«	
و	»حاکمیــت	ارزش هــای 	اســالمی«	از	شــعارهای	اصلــی	اين	روند	
تاريخــی	بــود	کــه	بــه	مــرور	در	انديشــه	انقالبــی	متفکــران	جهــان 	

اســالم	بــروز	و	تکامــل	يافت.
نقطــه	اوج	»گفتمــان 	انقالبــی«	تحــول	»نظريــه	حکومــت	 

ــه	 ای	 ــه	نظري ــت؛	ک ــالمی«	اس ــوری	 اس ــه	»جمه ــالمی«	ب اس
ــان	و	مــکان	و	ارزش هــای	 اســالمی	 ــه	زم ــا	توجــه	ب اجتهــادی	ب
ــت داری	را	 ــری	در	حکوم ــل	بش ــه	عق ــه	تجرب ــن	نظري ــت.	اي اس
کــه	بــه	»تفکیــک	قــوا«	و	»دموکراســی«	نائــل	شــده،	بــا	ضابطــه 
هــای	حکومــت ورزی	در	قــرآن	و	ســنت؛	در	تعامــل	ســازنده	قــرار	
داده،	از	بطــن	گفتگــوی	عقــل	و	شــرع	َو	مقتضیــات	زمــان	و	مکان؛	
ــوری 	اســالمی«	را	 ــا	»جمه ــی«	ي ــاالری	 دين ــردم س ــه	م »نظري
ارائــه	کــرده	اســت.	در	ايــن	نظريــه	کــه	در	قانــون 	اساســی 	ايــران	
آمــده؛	همــه	ارکان	حکومــت	بــا	رأی	مســتقیم	يا	غیرمســتقیم	ملت	
ــن	 ــتند.	قوانی ــزل	هس ــارت	و	ع ــل	نظ ــوند	و	قاب ــی ش ــاب	م انتخ
ــر	اصــول	 ــر	ارزش هــای 	اســالمی	نظی ــد	مغاي ــز	نباي حکومــت	نی
»شـــورا«	و	»عدالت 	اجتماعی«	باشــد.	»نظريه	جمهوری 	اسالمی«	
در	حــال	شــدن	و	تکامــل	اســت	و	بــه	مــرور	در	عمــل	محــک	مــی 

خــورد		و	بــه	مــدد	انديشــمندان	اصــالح	مــی شــود.
فصــل	ســوم؛	بــه	»توســـعه	پايـــدار«	اختصــاص	يافتــه	و	آن	را	نیاز	
ــرای	»اســتقالل	اقتصــادی«	و	»ســاختن	 ــرم	جهــان 	اســالم	ب مب
جامعــه 	طــراز	کرامــت	مســلمانان«	معرفــی	کــرده	و	در	عیــن	حــال	
انتقــاد	شــده	کــه	طــی	دو	قــرن	گذشــته،		موضــوع	توســعه؛	مشــغله	

اصلــی	ذهنــی	و	فکــری	متفکريــن	انقالبــی	نبــوده	اســت.
در	جمــع	 بنــدی	کتــاب	تبییــن	شــده	کــه	»سیــّـدجمال«	حــدود	
ــش	 ــای	خوي ــدت ه ــا	مجاه ــل	ب ــال	قب ــاد	س ــک صــد	و	هفت ي
ــه	 ــداری	 اســالمی«	در	جامع ــش	-بیـ ــال	»جنب ــتن	نه ــا	کاش ب
ــرای	 ــی	ب ــق	نوين ــلمانان؛	طري ــتعمار	زده	مس ــتبدادی	و	اس اس
ــان	 ــر	بنی ــالمی	در	دوره	معاص ــت	اس ــزت	و	عظم ــت	ع بازگش
نهــاد.	ايــن	مســیر	طوالنــی	را	متفکــران	برجســته	از	کشــورهای	
ــود	 ــی	خ ــای	 انقالب ــه ه ــا	انديش ــالم	ب ــان 	اس ــف	جه مختل
ــو«	در	 ــت 	تنباک ــیدند.	»نهض ــل	بخش ــد	و	تکام ــت	نمودن هداي
ايــران	علیــه	بريتانیــا،	»نهضــت 	مشــروطیت «	در	ايران،	»قیـــام	
ــر«	 ــت	الجزاي ــارزات	مل ــطین،	»مب ـّـام«	در	فلس ــن	  قسـ عّزالدي
ــه	فرانســويان	و	»جنبــش 	مقاومــت	 فلســطین«	و	»حــزب  علی
ــته	 ــاط	برجس ــغالگران	صهیونیســت؛	از	نق ــه	اش ــان«	علی اهلل	لبن
ــه	 ــی	اســت.	در	نیم ــل	اجتماع ــی	در	ســاحت	عم انديشــه	انقالب
دوم	قــرن	چهاردهــم	هـــ.ش.	»نهضــت	 بیــداری 	اســالمی«	و	
»انديشـــه انقالبـــی«	در	قالــب	»انقــالب	 اســالمی		ايــران«	به	

ــت. ــر	نشس ــه	ثم ــی	ب ــام	 خمین ــری	ام رهب
ــر	روز	 ــت	و	ه ــده	اس ــالم	زن ــان	 اس ــی«	در	جه ــت 	انقالب »نهض
پختــه تــر	و	کارآمدتر	مــی شــود.	امــروز	»انديشــه	انقالبی	اســالم«	
ــرن	 ــا	ق ــی	شــده	و	در	مقايســه	ب ــان	ديگــر	جهان ــر	زم ــش	از	ه بی
گذشــته	مســلمانان	بــه	مــدد	»انديشــه	 انقالبــی«،	نقــش	مهمــی	
ــی،	 ــای	جهان ــان،	راهبرده ــک	جه ــل،	ژئوپلتی ــن المل ــط	بی در	رواب
ــد.	 ــه	دســت	آورده	 ان ــی	ب ــی		و	ديپلماس ــگ	و	اقتصــاد	جهان فرهن
اســتعمار	خارجــی	شکســت	خــورده،	امــا	اســتعمار	نويــن،	اســتبداد،	
ــی	و	 ــه	طبقات ــی،	فاصل ــط	اجتماع ــت	و	قس ــدان	آزادی،	عدال فق
توســعه نیافتگــی	همچنــان	در	جهان-اســالم	زنده	اســت	و	موضوع	
مصــاف هــای	نســل	امــروز	بــا	نســل	فــردای	جهــان	 اســالم	برای	

ــرای	امــت	 اســالمی	اســت.		 ــر	ب ــده ای	بهت ســاختن	آين
در	پايــان	»کرونولــوژی	رويدادهــای	جهــان	اســالم«	طی	دويســت	
ســال	گذشــته،	طــی	ســی	و	ســه	صفحــه	گــزار	شــده	اســت.	کتاب	

دارای	80	منبــع	فارســی	و	10	منبع	انگلیســی	اســت.

کتاب »گفتمان انقالبی در جهان اسالم« منتشر شد

کتاب کتابمعـرفی  معـرفی 
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کتاب »تاریخ نگاری ایرانی« به چاپ رسید

کتــاب	»تاريخ	نــگاری	ايرانــی«	ترجمــه	اثــر	محقــق	ايرانی	تبــار	دانشــگاه	آکســفورد،	جولــی	اســکات	میثمــی	اســت.	از	آن	جا	
کــه	پژوهشــگران	غربــی،	تاريــخ	نــگاری	ايرانــی	را	کــم	اهمیــت	جلــوه	داده	انــد،	میثمــی	قصــد	دارد	بــر	وجــوه	اهمیــت	تاريخ	

نــگاری	ايرانــی	در	ايــن	کتــاب	تاکیــد	کند.
مولــف	در	ايــن	کتــاب	بــه	بررســی	تاريخ	نــگاری	ايرانــی	در	دوران	ســامانیان،	غزنويــان	و	ســلجوقیان	و	نیــز	بررســی،	تحلیــل	
و	ارزيابــی	آثــاری	چــون	شــاهنامه	ابومنصــور	طوســی،	ترجمــه	فارســی	تاريــخ	طبــری	و	شــاهنامه	فردوســی،	تاريــخ	يمینــی	
عتبــی،	زين	االخبــار	گرديــزی،	تاريــخ	مســعودی	بیهقــی	و	تاريــخ	سیســتان،	سیاســت	نامه	نظام	الملــک	طوســی،	فارســنامه	
ابـــن	بلخـــی،	تـــاريخ	بیهق	اثــر	علی	بن	زيد	بیهقـــی،	ســلجوقنامه	ظهیـــرالدين	نیشابـــوری،	عقدالعلی	اثـــر	افضـــل	الدين	

کـرمـــانی،	راحه	الصــدور	راونــدی	و	ترجمــه	تاريــخ	يمینــی	جرباذقانــی	پرداختــه	اســت.
او	حکومت	هــای	ايرانــی	ماننــد	ســامانیان،	غزنويــان	و	ســلجوقیان	را	حامیــان	ايــن	تالش	فرهنگی	دانســته	و	کوشــیده	اســت	

در	کار	خــود	نقــش	ايــن	حکومت	هــا	را	در	پیشــرفت	تاريخ	نــگاری	ايرانــی	برجســته	کنــد.
کتاب	»تاريخ	نگاری	ايرانی«	از	سه	فصل	به	شرح	زير	تشکیل	شده	است:

فصل	اول:	تاريخ	نگاری	ايرانی	در	عصر	سامانیان
فصل	دوم:	تاريخ	نگاری	دوره	غزنوی

فصل	سوم:	تاريخ	نگاری	دوره	سلجوقی
ــارات	 ــازمان	انتش ــط	س ــان	توس ــت	38،000	توم ــا	قیم ــرد،	ب ــی	منف ــدی	فرهان ــه	مه ــی	ترجم ــگاری	ايران ــاب	تاريخ	ن کت

ــت. ــده	اس ــالمی	عرضــه	گردي ــه	اس ــگ	و	انديش ــگاه	فرهن پژوهش
عالقمندان	جهت	کسب	اطالعات	تکمیلی	و	تهیه	کتاب	می	توانند	به	وبگاه	سازمان	انتشارات	پژوهشگاه	مراجعه	نمايند.

انتشار »گفت وگو با امروز« اثر شهریار زرشناس
کتاب	»گفت	و	گو	با	امروز«	می	کوشد	تا	مهم	ترين	شبهات	جريان	های	غربگرا	را	پاسخ	دهد.																						

ــرار دارد و  ــم و…ق ــم، مدرنیس ــم،  نئولیبرالیس ــم، لیبرالیس ــون  امانیس ــی چ ــر مکاتب ــاد ب ــای اقتص ــه ه ــرب پاي ــان غ در جه
ــالمی در  ــاد اس ــت. اقتص ــده اس ــیده ش ــداری کش ــی و لذت م ــان محوری،  فردگراي ــوی انس ــمت و س ــه س ــی ب ــع غرب جوام
مقابل اقتصادهای کمونیستی و سرمايه داری،  اقتصادی آخرت انديش و خدامحور است و توسعه ارزش های اخالقی مانند برادری، 
صداقــت، عدالــت، احســان، محبــت و ايثــار و… را در ســاحت های مختلــف 
فرهنگ،اجتمــاع و حکومــت مــد نظر قرار می دهد؛ بی شــک تبییــن اين وجوه 
افتــراق	بــرای	مخاطبــان	نورســته	جــوان	موضوعیــت	خواهــد	داشــت،	ضمن	
ــن،	 ــرب	زمی ــاد	مغ ــیر	اقتص ــی	س ــناختی	تاريخ ــان	ش ــی	جري ــه	بررس اينک
نقــد	مبانــی	معرفتــی	آن	و	نیــز	تبییــن	آســیب	ها	و	تهديدهــای	احتمالــی	آن	

ــود. ــد	ب ــت	نخواه ــی	کم	اهمی ــورمان	موضوع ــرای	کش ب
نويســنده	در	ايــن	کتــاب	و	در	قالــب	پنــج	مقالــه	»دربــاره	مدرنیتــه«،	»بحــران	
کنونــی	ســرمايه	داری	جهانــی«،	»آيــا	انقــالب	اســالمی	ايــران،	بســط	
انقالب	هــای		فرانســه	و	روســیه	اســت؟«،	»انقــالب	اســالمی	ايــران	از	منظــر	
ــد	 ــا«	می	کوش ــروز	م ــالت	ام ــرم	و	رس ــگ	ن ــخ«	و»جن ــوی	تاري ــت	معن حکم
مباحثــی	انديشــه	ای	دربــاره	نســبت	اقتصــاد	بــا	فرهنــگ	و	سیاســت	بــه	زبــان	
نســل	امــروز	جامعه	مــان	بیــان	دارد	و	در	ايــن	رهگــذر	بــه	مهم	تريــن	شــبهات	

ــد. ــخ	گوي ــاره	پاس ــن	ب ــرا	در	اي ــای	غربگ جريان	ه
ــا	امــروز«	نوشــته	شــهريار	زرشــناس	در	108	صفحــه	 کتــاب	»گفــت	و	گــو	ب
ــگ	و	 ــگاه	فرهن ــارات	پژوهش ــازمان	انتش ــط	س ــان،	توس ــت	۹000	توم و	قیم

انديشــه	اســالمی	منتشــر	شــده	اســت.

نوشتۀ رحمت اهلل فالح؛

کتاب »جریان فتح اهلل 
گولن در ترکیه« منتشر شد

کتــاب	»جريــان	فتــح	اهلل	گولــن	در	ترکیــه«	نوشــتۀ	رحمــت	اهلل	فالح	از	ســوی	
موسســۀ	فرهنگــی	هنــری	صبــح	حضــور	امیــد	بــه	چاپ	رســید.	

رحمــت	اهلل	فــالح	در	بخشــی	از	ايــن	کتــاب	بــه	فعالیــت	جماعــت	گولــن	در	
حوزه	هــای	آموزشــی	می	پــردازد	و	در	بحــث	ماهیت	شناســی	جنبــش	فتــح	اهلل	
گولــن	بــه	رويکــرد	وی	در	اســتفاده	از	شــیوه	های	جديــد	آمــوزش	اشــاره	دارد.
ايــن	کتــاب،	در	بررســی	ديدگاه	هــا	و	خــط	مشــی	جريــان	گولــن	و	موقعیــت	
ــی	 ــات	آموزش ــالم،	اقدام ــان	اس ــطح	جه ــه	و	در	س ــش	در	ترکی ــن	جنب اي
ــش	 ــات	جنب ــی	از	اقدام ــد.	گزارش ــرور	می	کن ــان	را	م ــن	جري ــی	اي و	تربیت

ــت. ــده	اس ــاب	آم ــارم	کت ــل	چه ــن	در	فص ــور	گول آموزش	مح
در	ســطوری	از	ايــن	فصــل	می	خوانیــم:	»جماعــت	گولــن	بــا	الهــام	از	مبانــی	
ــام	 ــترهای	نظ ــور	در	بس ــت	ن ــی	و	طريق ــعید	نورس ــان	س ــی	بديع	الزم معرفت
ــا	 ــق	آن	ب ــا	تلفی ــت	ب ــت	و	در	نهاي ــدرت	گرف ــا«	ق ــی	»درس	خانه	ه آموزش
مفاهیــم	و	آموزه	هــای	مــدرن	تبديــل	بــه	الگويــی	از	نظــام	آموزشــی	کارآمــد	
ــای	 ــدارس،	کالس	ه ــب	م ــان	در	قال ــور	جه ــروزه	در	140	کش ــه	ام ــد	ک ش
ــهرت	 ــگاه	و	ش ــته	و	جاي ــور	داش ــگاه	حض ــوری	و	دانش ــش	کنک ــی	پی تقويت
ــتر	 ــه	در	بیش ــی	ک ــا	جاي ــد	ت ــب	کرده	ان ــی	کس ــای	علم ــی	در	عرصه	ه باالي
ــدان	 ــه	و	فرزن ــن	نخب ــون	توجــه	محصلی کشــورها،	مــدارس	جماعــت	در	کان

ــت.« ــرار	گرف ــران	ق س

رستاخیز داعش منتشر شد
کتــاب	»رســتاخیز	داعــش:	تاريــخ،	راهبــرد	و	رويکــرد	آخرالزمانــی	دولت	
اســالمی«	توســط	نشــر	اســم	و	بــا	ترجمــه		حامــد	قديــری	منتشــر	شــد.

کتــاِب	»رســتاخیز	داعــش«	جديدتريــن	کتابــی	اســت	کــه	بــا	موضــوع	
ــاب	 ــن	کت ــر	منتشــر	شــده	اســت.	اي شــناخت	داعــش	در	ماه	هــای	اخی
ــر	 ــاد	او	ب ــات	زي ــات	و	مطالع ــل	تحقیق ــس،	حاص ــام	مک	کنت ــر	ويلی اث
ــه	 ــی	ک ــت.	کتاب ــش	اس ــه	خصــوص	داع ــری،	ب ــای	تکفی روی	گروه	ه
يکی	دوســال	گذشــته	تبديــل	بــه	يکــی	از	پرفروش	تريــن	آثــار	در	

ــده. ــان	ش ــطح	جه ــرب	س ــش	در	غ ــا	و	داع ــوزه	ی	تکفیری	ه ح
ــم	 ــی	ه ــه	دارد	و	مدت ــات	خاورمیان ــرای	مطالع ــه	دکت ــس	ک مک	کنت
به	عنــوان	مشــاور	وزارت	خارجــه	آمريــکا	در	امــور	خاورمیانــه	و	
ــری	 ــای	تکفی ــر	روی	گروه	ه ــه	ب ــت	ک ــوده،	سال	هاس ــا	ب تکفیری	ه
ــع	 ــات	و	مناب ــتفاده	از	اطالع ــا	اس ــاب	ب ــن	کت ــد.	او	در	اي ــه	می	کن مطالع
ــت،	 ــت	آورده	اس ــته	به	دس ــال	های	گذش ــی	س ــه	ط ــی	ک ــت	اول دس
روايتــی	از	ظهــور	و	شــکل	گیری	ارائــه	می	دهــد	کــه	در	دل	آن	
می	توانیــم	بــا	عمــق	انديشــه	های	گروهــی	کــه	خــود	را	دولــت	اســالمی	
ــه	کشــتار	وحشــیانه	ی	مــردم	در	جای	جــای	جهــان	 می	نامــد	و	دســت	ب

می	زنــد	آشــنا	می	شــويم.
کتــاب	»رســتاخیز	داعــش:	تاريــخ،	راهبــرد	و	رويکــرد	آخرالزمانــی	دولت	
اســالمی«	بــا	قیمــت	28500	تومــان	در	384	صفحه	توســط	نشــر	اســم	

روانــه	ی	بــازار	شــده	اســت.
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