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نشســت «امــکان تــداوم بســیجی شــهید بــه مثابــه انســان آرمانی
ایرانــی» در پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی بــا موضــوع نقد
و بررســی کتــاب «بســیجی شــهید» نوشــته ســید جــواد طاهایــی
برگــزار گردیــد.
در ابتــدای نشســت ســید جــواد طاهایــی پیرامــون کتــاب بســیجی
شــهید توضیحــات خــود را ارائــه داد .وی گفــت :ایــن کتــاب
پیرامــون مــردم کشــوری اســت کــه مــردم آن جســورانه مــی
خواهنــد ایــده مطلــق را انضمامــی کننــد .مردمانــی کــه اهــل
موعودیــت انــد و بــه موجودیــت بــی اعتنــا هســتند.
طاهایــی ضمــن تبییــن مفهــوم بســیجی افــزود :عــدم فهــم وجــه
ایرانــی بســیجی موجــب شــده بــه ایــن مفهــوم بــه طــور حقیقــی
درک نشــود .اگــر در توضیــح هویــت بســیجی بــه ایــن نکتــه توجه
کنیــم ،بســیجی بــه عنــوان یــک ایرانــی کارکــرد عمیــق خــود را
در جامعــه کنونــی مــی یابــد .بســیجی عالــی تریــن تولیــد ایرانــی
اســت .بســیجی در نهایــت هــم ایرانــی اســت امــا ایرانی ای کــه از
مــن موجــود خــود بــه مــن موعــود حرکــت کــرده اســت.
در ادامــه ســید مهــدی ناظمــی قــره بــاغ ،پژوهشــگر فلســفه در
نقــد کتــاب بســیجی شــهید گفــت :نــگاه نظــری و متفکرانــه بــه
مســایل انقــاب و در رأس آن هــا جنــگ یــا دفــاع مقــدس یکــی
از خألهــای کنونــی ماســت .بــه عنــوان مثــال مســأله ارتبــاط
میــان جنــگ و هویــت ملــی مــا ،کــه البتــه بــه ایــن موضــوع در
برخــی آثــار ســینمایی پرداختــه شــده امــا برخــی از ایــن فیلــم
هــا هویــت ســتیز هســتند .مســایل نظــری مســایلی هســتند کــه
در واقعیــت وجــود دارنــد .بــه عنــوان نمونــه در دوران پهلــوی در
حــوزه ناسیونالیســم خیلــی خــوب کار شــد .کتــاب هــا نوشــته شــد
و خیلــی از روحانیــون مــا تحــت تأثیــر ایــن آثــار قــرار گرفتنــد کــه
مورخــان بزرگــی آن هــا را کار کــرده بودنــد .امــا مــا حصــل ایــن
اتفــاق بــرای مــا بحــران و ســردرگمی بــه وجــود آورد .در ادامــه نیز
شــروع نــگاه نظــری بــه ایــن دســت مســایل بــا مرحــوم فردیــد و
ســپس شــهید آوینــی بــود.
در ادامــه نشســت ســید حســین شهرســتانی ،پژوهشــگر فلســفه و
جامعــه شناســی گفــت :یــک ســری از آثــار مــا درون گویــی هــا و
خودگویــی هــا نســبت بــه وقایــع انقــاب را بازگــو مــی کنــد کــه
در جــای خــود الزم و مفیــد اســت .در نقطــه مقابــل هــم جریــان
آکادمیــک را داریــم بــی هویــت و بــی توجــه بــه تاریــخ کــه تنهــا
کارش ترجمــه اســت و بعــد از ترجمــه کارش متوقــف مــی شــود.
آقــای طاهایــی در ایــن اثرشــان ســعی کــرده انــد کــه بــه حقیقــت
و واقعیــت انقــاب نزدیــک شــوند و آن را بــه زبــان تئوریــک
بیــان کننــد .ایــن نــوع کارهــا اولیــن بــار توســط شــهید مطهــری
انجــام گرفــت .شــهید مطهــری یکــی از اولیــن علمایــی بــود کــه
وارد نوشــتن مطالبــش در روزنامــه هــا و فضــای ژورنالیســتی شــد
کــه در آن زمــان کار مرســومی بــرای یــک عالــم دینــی نبــود.
ســپس فردیــد و بعــد از او مرحــوم آوینــی بــه ایــن کار مبــادرت
کــرد .البتــه بحــث شــهید آوینی بســیار جــای بحــث دارد کــه بنده
مقالــه ای در ایــن بــاره نوشــته ام بــا عنــوان «آوینــی شــهید آوینی
فیلســوف».
حســین شهرســتانی در ادامــه گفــت :در کتــاب بســیجی شــهید
مــن متوجــه نشــدم کــه ایــن شــهید ایرانــی اســت .در جــای جــای
کتــاب بــه جــای توصیــف امثــال حافــظ از عالــم ،توصیــف هــگل
را مــی بینیــم .بعضــی تعابیــر را هــم اص ـ ً
ا متوجــه نشــدم مثــل
دازایــن ایرانــی! بــه طــور کلــی ایــن کتــاب از پرداختــن بــه خــو ِد
مفهــوم بســیجی دور شــده و در گــرداب تئــوری هــا افتــاده و خــو ِد
بســیجی هــم تبدیــل بــه یــک فیلســوف شــده اســت.
در ادامــه ســید جــواد طاهایــی ،نویســنده کتــاب عنــوان کــرد :نکته
مهــم فیلســوف بــودن بســیجی اســت .پوپــر مقالــه ای دارد بــا نــام
«چــرا مــن فیلســوف نیســتم؟» .در آن جــا مــی گویــد معنــای
شــخصی فلســفه ایــن اســت کــه وقتــی فــرد بــه چیســتی امــور
مــی پــردازد در واقــع وارد ایــن قلمــرو شــده اســت .ایــن نــوع
فلســفه را هــر کــس مــی توانــد داشــته باشــد .تجربیــات وجــودی
جــدی موجــب بــروز ایــن حالــت در انســان مــی شــود .شــهید
آوینــی مــی گویــد رنــج موجــب مــی شــود تــا انســان بیشــتر بــه
خــود و امــورات بیاندیشــد .همیــن که شــما در شــب حملــه در یک
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نشست نقد و بررسی کتاب «بسیجی شهید»؛

بسیجیباقهرمانهگلمتفاوتاست

قدمــی مــرگ و زندگــی قــرار مــی گیــری ،در ایــن شــرایط اســت
کــه معلــوم مــی شــود بــو ِد مــا چقــدر از نمــو ِد مــا متفــاوت اســت و
مــا خیلــی بــزرگ تــر از ایــن هســتیم امــا خبــر نداریــم .امــا نکتــه
ای کــه راجــع بــه هــگل و حافــظ فرمودیــد .در جایــی خوانــدم
هــگل ایــده مطلــق را از ادبیــات ایــران گرفتــه اســت .اگــر ایــن
حــرف درســت باشــه فلســفه هــگل فلســفه ایرانــی اســت .ملــت
ایــران تنهــا ملتــی اســت کــه جرئــت مطلــق فکــر کــردن دارد و
درک مطلــق خــود را مــی خواهــد بــه واقعیــت انضمامــی تبدیــل
کنــد .دلیــل بــودن و هســتی ایــران از ابتــدا تاکنــون همین اســت و
ایــن مســأله تمامــی تاریــخ مــا را معنــا دار می کنــد .بنابرایــن حرف
زدن از هــگل بــه نوعــی حــرف زدن دربــاره ایــران اســت.
ســپس ســید مهــدی ناظمــی قــره بــاغ گفــت :انتظــار مــا از یــک
کتــاب ،کامــل بــودن و منســجم بــودن اســت .معمــو ًال از مجموعه
مقــاالت انتظــار انســجام نداریــم .امــا در یــک کتــاب بــا ابتــدا و
انتهــای مشــخص انتظــار داریــم مســایل بــه روشــنی پاســخ داده
شــود .مــا نمــی توانیــم بــا وام گرفتــن ناقــص از یــک ادبیــات
فلســفی ،ایرانــی بودنمــان را توضیــح دهیــم .هــگل وقتــی مطلــق
بــودن را بیــان مــی کنــد کــه آن را در یــک ملــت مــی بینــد و آن
هــم ملــت آلمــان اســت .مــا چــه شــباهتی بــه آلمانــی هــا داریــم؟
بــه عقیــده مــن بــا نظریــات پــل ریکــور بهتــر مــی توانســتیم
بحــث هویــت خودمــان را تحلیــل کنیــم .یــا کار بهتــر تحلیــل
خــود وصیــت نامــه شهداســت .مثـ ً
ا در بخشــی از ایــن کتــاب می
خوانیــم کــه گفتگــو محصــول قــدرت اســت و تــا قــدرت نباشــد
گفتگــو صــورت نمــی گیــرد .ایــن عبــارات خواننــده را از فضــای
شــهید و شــهادت و  ...بــه مناســبات قــدرت و نوعــی جهــان بینــی
دیگــر مــی بــرد.
در ادامــه حســین شهرســتانی گفــت :درســت اســت کــه لفــظ
فیلســوف را بــرای هــر کــس کــه اندیشــه مــی کنــد و دربــاره
خــود مــی تــوان بــه کار بــرد .امــا لفــظ فیلســوف بــه عنــوان یــک
کاراکتــر و شــخصیت تاریخــی در اثــری کــه قــرار اســت پدیــده
بســیجی و شــهید را پدیــدار شناســی بکنــد ،لفظــی تســاهل آمیــز
اســت .چــون ایــن گونه ،شــرایطی کــه بــه آن تعلــق دارد را از او جدا
مــی کنیــم .تعابیــری از مارکــس ،فرویــد و  ...در کتــاب از مفهــوم
خــود آمــده کــه نــه با هــم نســبتی دارنــد و نــه نگــرش بســیجی از
مفهــوم خــود را مــی رســانند .یــا تبییــن مفهــوم خودآگاهــی ،که با
نــگاه انقالبــی و دینــی خیلــی متفــاوت اســت.
ســپس ســید جــواد طاهایــی عنــوان کــرد :ایــن انتقــادات مربــوط
بــه افــراد دانشــور و متخصــص اســت .از طرفــی ایــن کتــاب
حاصــل احســاس بحــران مــن از حضــورم در فضاهای دانشــگاهی

بــوده اســت .حــرف مــن ایــن بــوده کــه ایــن تجربیــات انقالبــی با
آن تفکــرات دانشــگاهی ســازگار نیســت .قصــد مــن ایــن نبــوده
کــه از موضــع بســیجی شــهید ،دانــش و دیــدگاه هــای علمــی
موجــود را نفــی کنــم .بحــث مــن یــک تجربــه فــی ذاتــه بــود و
بهتــر اســت مدعیــات ایــن کتــاب بــه صــورت فــی نفســه درک
شــود .چــون مــن دانشــجوی علــوم اجتماعــی بــوده ام از همــان
دانســته هــای خــودم برای تحلیــل مســایل اســتفاده کــرده ام .البته
توجــه کنیــم کــه مــن فلســفه را بــر شــهدا تطبیــق نــداده ام ،بلکه
شــهادت را بــا فلســفه تطبیــق داده ام .یــک نکتــه هــم ایــن اســت
کــه ناشــر کتــاب اصــرار داشــتند بحــث هــای فلســفی و مقدمــات
علمــی کــه ربطــی بــه مســأله شــهادت ندارنــد را حــذف کنــم .در
صورتــی کــه مــن تاریخچــه خیلــی مبســوطی از مباحــث علمــی
کــه در کتــاب مطــرح کــردم را آورده بــودم.
در ادامــه ســید مهــدی ناظمــی گفــت :مــا نمــی توانیــم بگوییــم
از تئــوری هــا اســتفاده مــی کنیــم بــرای رســاندن مفهومــی ورای
تئــوری .مگــر در مواقعــی کــه یــک تئــوری جدیــد ارائــه می شــود
تــا علــم و نظریــه هــای موجــود را متحــول مــی کنــد .کــه البتــه
ایــن مربــوط بــه کار و بحــث مــا نیســت.
در انتهــا حســین شهرســتانی اظهــار داشــت :متنــی را مــی تــوان
متــن اصیــل دانســت کــه ضابطــه ســخن گفتــن خــود را حفــظ
کنــد .بــه عقیــده مــن شــهید آوینــی دو دســته آثــار دارد :یکــی
آثــاری کــه روایــت بــی پیرایــه و دســت اول از حــوادث را بازگــو
مــی کننــد و دیگــری متونــی کــه در خلــوت بــه صــورت تئــوری
تبییــن کــرده اســت .دســته اول بــه عقیــده مــن آثــار اصیل ایشــان
اســت .مث ـ ً
ا در کتــاب بســیجی شــهید در فصلــی کــه راجــع بــه
مــرگ اســت مــرگ را از منظــر فیلســوفان بررســی کــرده ایــد و
نهایت ـ ًا گفتــه ایــد مــرگ بســیجی هــم همیــن اســت! آیــا نــگاه
مــا بــه مفهــوم شــهادت همــان نگاهــی اســت کــه فیلســوفان بــه
مــرگ دارنــد؟! همچنیــن در موضــوع جنــگ نیــز همیــن رویــه را
پیــش گرفتــه ایــد .در صورتــی کــه بســیار تفــاوت وجــود دارد و این
نکتــه بســیار مهمــی اســت .یــا دربــاره مســأله قهرمــان نیــز از نگاه
هــگل اســتفاده کــرده ایــد .در صورتــی کــه مــا در ادبیــات و تاریــخ
خــود مفاهیمــی مثــل فتــوت ،جوانمــرد ،پهلــوان و ایــن قبیــل
تعابیــر را داریــم .قهرمــان هــگل یــک قهرمــان بــی پرواســت.
مثــل مجاهدیــن خلــق ،ژاکوبین هــای فرانســوی و کمونیســت ها
ا متفــاوت اســت .مثـ ً
کــه بــا پارســایی و تقــوای بســیجی کامـ ً
ا
در شــاهنامه در برابــر پهلوانــی مثــل رســتم ،قهرمــان مــی توانــد
اســفندیار باشــد .البتــه مثــال دقیقــی نیســت امــا بــرای روشــن
شــدن موضــوع مــی توانــد کمــک باشــد.
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در نشست شرح افکار سینوی مطرح شد؛

ابن سینا؛ جهانی ترین مرد ایران
بایــد ایــن را دانســت کــه علــم و عالــم
درخشــش و تابشــی دارد کــه بــا گفتــار
معاندیــن ضعیــف نمــی شــود و از بیــن
نمــی رود.

نشســت شــرح افــکار ســینوی ،بزرگداشــت مقــام ابــن ســینا بــا
حضــور اســاتید و بــزرگان فلســفه در انجمــن آثــار و مفاخــر
فرهنگــی برگــزار شــد.
ابن سینا جامع همه علوم زمان خودش بوده است
در ابتــدای ایــن نشســت ،حســن بلخــاری رئیــس انجمــن آثــار
و مفاخــر فرهنگــی ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان و اســاتید
گفــت:در ابتــدای ســخنانم مــی خواهــم عــذر تقصیــر بخواهــم از
شــیخ الرئیــس کــه جهانــی تریــن مــرد ایــران اســت نــه از ایــن
جهــت کــه بســیاری از آثــار اومغفــول مانــده و در ایــران چــاپ
نشــده بلکــه بخاطراینکــه در ایــران کتابــی منتشــر مــی شــود کــه
در آن ابــن ســینا را یــک خردســتیز مــی نامنــد و بــدو بیــراه هــای
نــاروا و نادرســت بــه او نســبت مــی دهنــد آن هــم ابــن ســینایی
کــه جهــان ،بهتــر از مــا او را مــی شناســد.
وی افــزود :در دانشــگاه ییــل آمریــکا گروهــی داریــم کــه بــه
طورخــاص دربــاره ابــن ســینا کار مــی کننــد یــا در دانشــنامه
اســتنفورد آمــده کــه ترجمــه التیــن قانــون بنیــاد و پایــه
تحصیــات دانشــگاه هــای اروپــا بــوده اســت .در دانشــنامه
معــروف دیگــری ابــن ســینا را یکــی از مهــم تریــن فیلســوفان
ـاح
جهــان قبــل از مدرنیتــه مــی داننــد .امــام خمینــی هــم در مصبـ ُ
ال ِهدا َیــة الــی الخِ ال َفــة و ال ِوال َیــة ابــن ســینا را فیلســوف نابغــه و
بــزرگ مــی نامــد.
مهــدی محقــق رئیــس هئیــت مدیــره انجمــن آثــار و
مفاخرفرهنگــی گفــت :ابــن ســینا نابغــه ای بــود کــه هنــوز ســنش
بــه  ۲۰ســال نرســیده بســیاری از کتــاب هــای فلســفه و منطــق را
مطالعــه کــرده بــود .کتــاب «شــفا» ی او دائــره المعارفــی از همــه
علــوم الهیــات ،طبیعیــات ،ریاضیــات ،هندســه ،حســاب و موســیقی
اســت .بســیاری از آثــار او در میــان اروپائیــان شــناخته وبــه زبــان
التیــن ترجمــه و تــا قــرن نوزدهــم دردانشــگاه هــای بــزرگ
شــناخته شــده تدریــس شــده اســت.
وی افــزود :بعضــی هــا گفتنــد کــه چــرا ابــن ســینا نــام «شــفا» را
کــه متناســب بــا علــم پزشــکی اســت روی کتــاب فلســفی و نــام
«قانــون» کــه اصطالحــی در حــوزه منطــق اســت را روی کتــاب
پزشــکی گذاشــته اســت .مــن فکــر مــی کنــم دلیلــش ایــن اســت
کــه خواننــده بــه ایــن موضــوع توجــه کنــد کــه فلســفه و ســایر
علــوم از هــم جــدا نیســتند و دیگــر اینکــه فلســفه ،طــب پزشــکی
فکــر اســت .جالینوس ،پزشــک بلنــد مرتبــه کتابــی دارد کــه در آن
مــی گویــد طبیــب فاضــل بایــد فیلســوف هــم باشــد .ابــن ســینا
جامــع همــه علــوم زمــان خــودش بــوده و آثــار خــود را هــم بــه
زبــان فارســی و هــم بــه زبــان عربــی مــی نوشــته اســت.
ایــن پژوهشــگرتاریخ پزشــکی اســامی ادامــه داد :ابــن ســینا علی
رغــم اینکــه آثــارش غــرب و شــرق عالــم را گرفتــه دشــمنانی هم
داشــت .بــه عنــوان مثــال کتابی بــه نــام « حــدوث العالم» منتشــر
شــده کــه در آن از ابــن ســینا بــه بــدی یــاد کــرده و ایــن کتــاب
پــس از کتــاب امــام غزالــی دومیــن ضربــه را بــه فلســفه اســامی
زده اســت .در میــان عــرب هــا هــم دشــمنان زیــادی داشــت ولــی

عقالنیــت در دنیــای امــروز زیــر
ســوال رفتــه اســت
آیــت اهلل غیــاث الدیــن طــه محمــدی،
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه
شــهر همــدان از دیگــر ســخنرانان ایــن
نشســت بــود کــه بــرای ســخنرانی در
ایــن مراســم از همــدان بــه تهــران آمــده بــود .وی گفــت :در یــک
جلســه ای کــه در محضــر رهبــر بزرگــوار انقــاب بودیم ایشــان از
برگــزاری مراســم بــرای بــزرگان بســیار اســتقبال کردنــد و گفتنــد
کــه ایــن بــزرگان خورشــیدند .تعبیــر ایشــان دقیقــا درســت اســت.
بوعلــی ســینا و امثــال او خورشــیدهایی هســتند که برتفکــر و عقل
انســان هــا مــی تابنــد بــه همیــن دلیــل هــم مــا وظیفــه داریــم یاد
و خاطــر آنهــا را زنــده نگــه داریــم.
وی افـزود :در دنیـای امـروز عقالنیـت زیـر سـوال رفته و شـما که
امـروز مهمان نشسـت هسـتید به احتـرام عقالنیـت حضـور دارید.
شـیخ الرئیـس در دنیا به خوبی شـناخته شـده اسـت البته فقـط او را
در حـوزه طـب می شناسـند و از تسـلط او بر سـایر علوم بـی خبرند
کـه دلیلش هم کـم کاری ما در این حوزه اسـت .عالمه حسـن زاده
آملـی دربـاره نمط نهـم اشـارات و تنبیهـات (مقامات العارفیـن) ابن
سـینا مـی گوید :اگـر کسـی در عرفان عملـی مراحلی که ابن سـینا
ذکـر کـرده را طی نکرده باشـد در عرفـان نظری هم موفق نیسـت.
در یک سـمیناری در کشـوری مثل بالروس که سـرجمع  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت مسـلمان دارد ۱۱۰ ،مقاله درباره ابن سـنینا نوشـته شده
بـود و این یعنـی اینکه کشـورهای دیگر در شـناخت ابن سـینا از ما
جلو افتـاده اند.
غالمرضــا اعوانــی ،چهــره مانــدگار فلســفه در ادامــه ایــن نشســت
گفــت :ســخن گفتــن راجــع بــه ابــن ســینا کار دشــواری اســت.
آثــار او پــس از گذشــت ایــن همــه ســال هنــوز آنطــور کــه بایــد
و شــاید شــناخته شــده نیســت و هنــوز  ۴۰درصــد آثــارش چــاپ
نشــده اســت .مــن همــه شــما را تشــویق مــی کنــم کــه شــرح
حــال ابــن ســینا را چندیــن بــار بخوانیــد .خــود مــن حــدود ۱۵-۱۰
دفعــه شــرح حــال ابــن ســینا را خوانــدم و هربــار از آن مطالــب
زیــادی آموختــم .ابــن ســینا شــارح نبــوده امــا در علــوم زمــان
خــودش اســتاد بــوده اســت.
وی افــزود :یــک اشــتباه بزرگــی کــه راجــع بــه ابــن ســینا مــی
شــود و غربــی هــا هــم آن را تکــرار مــی کنــد و در کتــب درســی
مــان هــم آمــده اینکــه او را فیلســوف نوافالطونــی مــی نامنــد
و مــی گوینــد حــرف تــازه ای نــزده و حــرف هایــش تکــرار
ارسطوســت؛ در حالیکــه اصــا اینطــور نیســت .ابــن ســینا در
هررشــته ای کــه واردشــده بســیار تخصصــی راجــع بــه آن نوشــته
اســت .وقتــی منطــق ابــن ســینا را بــا منطــق ارســطو مقایســه می
کنیــم بــه تفــاوت نظریــات ایــن دو بیشــتر پــی مــی بریــم.
ابن سینا در الهیات کاری کرده کارستان
اعوانــی در ادامــه بــه مقایســه بحــث قضایــا از منظــر ارســطو و
ابــن ســینا پرداخــت و توضیــح داد :در نوشــته هــای ارســطو منطق
شــرحی وجــود نــدارد ولــی ابــن ســینا بــه ایــن بحــث بــه صــورت
مفصــل پرداختــه اســت .عــاوه براین ابــن ســینا در الهیــات کاری
کــرده کارســتان؛ یکــی از دســتاوردهای او در ایــن حــوزه اینکــه
الهیــات را برمبنــای وجــود و ماهیــت دســته بنــدی کــرده اســت.
از دیگــر دســتاوردهای بــزرگ او بحــث راجــع بــه برهــان وجــود و

امــکان اســت بــه ایــن معنــا کــه تمــام اشــیاء ممکــن الوجودنــد و
اقتضــای وجــود ندارنــد .در میــان برهــان هــای علمــی هــم محکم
تریــن برهــان همیــن نــوع برهــان اســت .بــا اینکــه کتاب «شــفا»
ی او تــام وتمــام اســت ولــی در ابتــدای آن مــی نویســد؛ ایــن
فلســفه مــن نیســت و کامــل شــده فلســفه مشــاء ســت فلســفه
مــن را مــی توانیــد در حکمــت المشــرقیه بخوانیــد.
ایــن چهــره مانــدگار فلســفه در پایــان گفــت :ابــن ســینا کتــاب
هایــی در چنــد جلد دربــاره داوری فالســفه مغرب و مشــرق نوشــته
ولــی بــه دســت مســعود غزنــوی طالبانــی از بین رفــت .نکتــه آخر
هــم اینکــه غربــی هــا در شــناخت ابــن ســینا از مــا جلــو افتــاده
انــد .یــادم هســت چندســال پیــش کتابــی  ۴۰۰صفحــه ای نوشــته
شــده بــود کــه در آن همــه مقــاالت و نوشــته هــای ابــن ســینا
جمــع آوری شــده بــود.
نجفقلــی حبیبــی ،پژوهشــگر فلســفه اســامی بــه عنــوان آخریــن
ســخنران ایــن مراســم گفــت :در حــال حاضــر مشــغول تصحیــح
کتــاب «قانــون» ابــن ســینا هســتم چــرا کــه ایــن کتــاب بارهــا در
سراســر دنیــا بــه خصــوص بیــروت تجدیــد چــاپ شــده اســت .من
کار تصحیــح را از روی نســخ خطــی کشــورهای مختلــف انجــام
داده ام .در حــال حاضــر تصحیــح کتــاب اول و دوم تمــام شــده و
مشــغول تصحیــح کتاب ســوم هســتم کــه مفصــل ترین کتــاب از
پنــج کتــاب اوســت .بیشــترین اســتفاده در تصحیــح را هم از شــرح
قطــب الدیــن شــیرازی کــردم.
تصحیح «قانون» ابن سینا در دست انتشار
وی افــزود :قطــب الدیــن شــیرازی در شــرح خــود از شــیوه اســتناد
علمــی اســتفاده کــرده و نظــر همــه دانشــمندان را آورده و در آخــر
هــم نظــر خــود را بیــان کــرده اســت .کاری کــه کتــاب قانــون کرد
اینکــه بــا انتشــار آن بســاط جادوگــری برچیــده و طــب طبیعــی
جایگزین آن شــد .ابن ســینا در کتــاب دوم شــفا کلیاتی دربــاره دارو
بیــان و آنهــا را ســه دســته مــی کنــد؛ داروهــای گیاهــی ،حیوانــی و
جمــادات .ســپس در ادامــه خــواص و شــیوه نگهــداری آنهــا را بیان
مــی کنــد .امــروزه در کشــور مــا هــم طــب ســنتی خیلــی جاافتــاده
ولــی بــه اینگونــه مســائل آن کــه چگونــه نگهــداری و یــا حتــی
کوبیــده و مخلــوط شــوند توجــه نمــی شــود.
حبیبــی در ادامــه ســخنان خــود بــه تعــدادی از موعظــه هــای
مفیــده ابــن ســینا کــه متناســب بــا زندگــی روزمــره اســت اشــاره
کــرد؛ ایــن توصیــه هــا عبارتنــد از؛
از نظــر ابــن ســینا ورزش ،حرکتــی اســت ارادی ،تنــد و پیوســته که
ضربــان قلــب را بــاال ببــرد و فــرد را بــه عــرق بینــدازد .بایــد توجــه
داشــت کــه بــرای هــر فــردی یــک گونــه از ورزش مناســب اســت
و هرعضــوی از بــدن ورزش خــاص خــود را دارد .بــرای ابــن ســینا
ورزش خیلــی اهمیــت دارد .او بــه داشــتن یــک جامعــه ســالم تاکید
بســیاری مــی کند.
بــه عقیــده ابــن ســینا ،آدم هــای ســالم بایــد خــواب مرتــب و
معتــدل داشــته باشــند .همچنین ابــن ســینا افــراد را از خوابیــدن در
طــول روز نهــی مــی کنــد و معتقد اســت کــه خــواب در طــول روز
امــراض مختلفــی را ایجــاد مــی کنــد و رنــگ و روی آدم را بــه هم
مــی زنــد .ضمــن اینکــه فــرد را کســل مــی کنــد و بــه طحــال هم
آســیب مــی زند.همچنیــن خــواب بعــد از ســیری هــم چیــز خوبیی
نیســت پــس بــا شــکم ُپــر نبایــد خوابیــد.
ابن سـینا مـی گوید بدنتـان را از آب پرکنیـد بهتر از این اسـت که از
غـذا پرکنید بنابرایـن پرخوری ممنوع اسـت .همچنین با گرسـنگی
مقابلـه و ایسـتادگی نکنید چـون موجب بیماری می شـود.
دربــاره کــودکان هــم ابــن ســینا توصیــه کــرده کــه بچــه تاجایــی
کــه ممکــن اســت از شــیرمادر تغذیــه کنــد .حرکــت و موســیقی
هــم بــرای نــوزادان خیلــی خــوب اســت.
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در نشست« ابن سینا در متن آثارش» مطرح شد؛

ابن سینا با ذهن و عین کار دارد

همایــش فلســفی روز ابــن ســینا بــا عنــوان «ابــن ســینا در متــن
آثــارش» در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران برگــزار
شــد.
بهتریــن راه شــناخت یــک متفکــر رجــوع بــه آثــار
اوســت
در ابتــدای همایــش عبدالحســین خســروپناه بــه ســخنرانی و
معرفــی نشســت پرداخــت و گفــت :وجــه تفــاوت ایــن نشســت
در ایــن اســت کــه بــه شــناخت ابــن ســینا در متــن آثــار او مــی
پردازیــم .بهتریــن و دقیــق تریــن راه شــناخت یــک شــخصیت
فکــری رجــوع بــه آثــار اوســت.
در بخـش اول همایـش کـه بـه « احیـاء آثـار « اختصـاص داشـت
نجفقلـی حبیبـی بـه سـخنرانی پیرامـون کتـاب قانـون ابـن سـینا
پرداخـت .وی گفـت :وقتـی شـروع به تصحیـح کتاب قانـون کردم
بـا سـختی هـای زیـادی مواجـه بـودم از جملـه عـدم آشـنایی بـا
مطالـب پزشـکی و طب کـه کار تصحیح را برایم بسـیار دشـوار می
کـرد .بنیـاد بو علی سـینای همـدان این مسـئولیت را بـر دوش من
گذاشـتند تـا کتـاب قانـون را تصحیـح کنم.
ســید محمــود یوســف ثانــی در ادامــه نشســت پیرامــون تصحیــح
جدیــد کتــاب « المباحثــات « کــه توســط آقــای بیدارفــر صــورت
گرفتــه عنــوان کــرد :تفــاوت کتــاب مباحثــات بــا دیگــر آثــار ابــن
ســینا در ایــن اســت کــه مجموعــه گفتگوهــا و مکاتبــات او بــا
شــاگردان و مخالفانــش در ایــن کتــاب آمــده اســت .ویژگــی دیگــر
ایــن کتــاب ظهــور خصوصیــات ابــن ســینا بــه ویــژه در حــوزه
تعلیــم و تربیــت اســت .بــه عنــوان مثــال ابــن ســینا بــه تعــاون
در فعالیــت هــای تعلیمــی و حــل پیچیدگــی هــای علمــی بــا
همــکاری یکدیگــر تأکیــد داشــت.
ســید حســین موســویان پیرامــون تصحیــح دو مقالــه « األخالق «
ـر و اإلثــم « ابــن ســینا گفــت :معــروف اســت کــه ابن ســینا
و « البـ ّ
رســاله مســتقل و قابــل توجهــی پیرامــون اخــاق ننوشــته اســت
ـر و االثــم « .ابــن ســینا معتقــد
بــه جــز مقالــه « األخــاق « و « البـ ّ
بــود کســی کــه از لحــاظ مزاجــی متعــادل باشــد از لحــاظ اخالقــی
نیــز متعــادل خواهــد بــود و رســاله ای در ایــن بــاره نگاشــت تحــت
عنــوان « ادویــه قلبیــه « کــه در ایــن اثــر بــه دارو هــای قلــب
مــی پــردازد.

ســپس اســد اهلل فالحــی پیرامــون تصحیــح مدخــل منطــق شــفاء
گفــت :از منطــق شــفا تنهــا یــک بــار تصحیــح صــورت گرفتــه
اســت کــه حــدود  ۶۵ســال پیــش در مصــر انجــام گرفــت.
در ادامــه محمــد جــواد اســماعیلی پیرامــون تصحیــح « بیــان
الحــق بضمــان الصــدق « و خوانــش لوکــری از « طبیعیــات شــفاء
« بــه ســخنرانی پرداخــت.
دو توجیه رایج درباره ابن سینا
بخــش دوم همایــش بــا موضــوع « اندیشــه در آثــار « ابــن ســینا
ادامــه یافــت .در ابتــدا ســید مصطفــی محقــق دامــاد ســخنان خود
را بــا موضــوع ابــن ســینا و رســائل قرآنــی ایــن گونــه آغــاز نمــود:
شــیوه عقالنــی محــض کــه شــیوه ارســطویی اســت بــه روش کار
ابــن ســینا نمــی خــورد .ایــن گونــه مواجهــه بــا رســائل قرآنــی و
آثــار معنــوی ابــن ســینا درســت نیســت .اگــر ایــن گونــه نــگاه
کنیــم پــس نمــط نهــم و دهــم اشــارات و رســاله ســر الصــاه
و مقدمــه حکمــت المشــرقیین چــه مــی شــود؟ در نتیجــه بــرای
شــناخت کل آثــار ابــن ســینا بــه گونــه ای دیگــر بایــد اندیشــید.
 ۲توجیــه رایــج دربــاره ابــن ســینا وجــود دارد .اول ایــن کــه ابــن
ســینا در طــول زندگــی اش متحــول شــده و بــه تدریــج از حکمــت
مشــایی بــه عرفــان تمایــل پیــدا کــرده اســت .ایــن مســأله خیلــی
در میــان متفکریــن رایــج اســت و تحــول علمــا امــری بدیهــی
اســت .ثانیـ ًا ایــن کــه گفتــه مــی شــود ابــن ســینا فیلســوف اســت
امــا مســلمان .مســلمانان از آغــاز ماننــد یــک ســلول زنــده بــا
فلســفه یونــان برخــورد کردنــد .یــک ســلول زنــده مــواد مفیــد را
جــذب مــی کنــد و مــواد مضــر را دفــع مــی کنــد.
وی افــزود :در تفســیر آیــه نــور از ســوره نــور ابــن ســینا چنــان
تفســیری از ایــن آیــه ارائــه مــی دهــد کــه تــا آن زمــان هیــچ
کــس ایــن گونــه تفســیری نتوانســته بــود ارائــه دهــد .همچنیــن
تفســیر ابــن ســینا از ســوره توحیــد  ۲مرتبــه ترجمه شــده امــا هیچ
کــدام از ایــن ترجمــه هــا مقدمــه آن را ترجمه نکــرده اند .حــال آن
کــه در مقدمــه تفســیر ســوره توحیــد نــکات مهــم و قابــل توجهی
بیــان مــی کنــد.
در ادامــه غالمرضــا اعوانــی دربــاره مراتــب عقــل و تطبیــق آن بــر
آیــه نــور در اشــارات و تنبیهــات ابــن ســینا گفــت :مســایلی از قبیل
تبییــن عقــل و مراتــب آن و قــوای حســی را ابــن ســینا بهتــر از
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بســیاری از فیلســوفان تاکنــون تبییــن کــرده اســت .امــروزه بیــن
عقــل نظــری و عقــل عملــی خیلــی خلــط صــورت مــی گیــرد.
مث ـ ً
ا کانــت ایــن اشــتباه را زیــاد مرتکــب شــده اســت .امــا ابــن
ســینا بارهــا ایــن نکتــه را در آثــار خــود تبییــن کــرده اســت .نکتــه
دیگــر اینکــه عقــل عملــی نیــاز بــه عقــل نظــری دارد .کــه ایــن
نکتــه بســیار مهمــی اســت .ابــن ســینا مراتــب عقــل را بســیار
دقیــق تبییــن نمــوده که بســیار مشــهور اســت .در تفســیری کــه از
آیــه نــور ارائــه مــی دهــد ،مشــکات را عقــل هیوالنــی ،مصبــاح را
عقــل بالفعــل ،زجاجــه بــه معنــی شیشــه بســیار درخشــان را عقــل
بالملکــه و نــور علــی نــور را عقــل مســتفاد عنــوان مــی کنــد.
مــراد ابــن ســینا از عــروض یعنــی خــارج از ذات
افــراد بــودن
ســپس شــهرام پازوکــی بــا موضــوع وجودشناســی ابــن ســینا
در قــرون وســطی و تأثیــر آن بــر فلســفه مــدرن بــه ســخنرانی
پرداخــت .وی گفــت :تمایــز وجــود از ماهیــت بــا ایــن کــه توســط
فارابــی مطــرح شــده اســت امــا بــه نــام ابــن ســینا مشــهور اســت.
نطفــه ایــن بحــث در آثــار ارســطویی شــکل گرفتــه کــه بــه
صــورت تلویحــی بــه آن اشــاره کــرده اســت .در تفکــر یونانــی این
اصــل نمــی توانــد مطــرح باشــد .ارســطو انســان را همــان انســان
موجــود مــی دانــد و موجــود عیــن هســت بــودن اســت .همچنیــن
ارســطو نتوانســت آنتولــوژی را بــر ایــن اســاس شــکل دهــد ،امــا
ابــن ســینا و فارابــی توانســتند .آن هــا وجــود را عــارض بــر ماهیت
مــی داننــد .مــراد ابــن ســینا از عــروض یعنــی خــارج از ذات افــراد
حقیقــت ماهیــت اســت و
بــودن ،پــس وجــود ،خــارج از ذات یــا
ِ
جــزو مق ـ ّوم آن نیســت .کانــت نیــز شــبیه بــه ایــن قــول را دارد.
نکتــه اینجاســت کــه ایــن مســأله در ابــن ســینا صراحــت قطعــی
نــدارد.
پازوکــی افــزود :ابــن رشــد از ابــن ســینا ایــرادی مــی گیــرد کــه
جریانــی را در قــرون وســطی شــکل مــی دهــد .مســأله تمایــز
وجــود از ماهیــت نــه تنهــا بــه اصلــی از دیــدگاه هــای تومــاس
آکوینــاس ،بلکــه بــه جزئــی اساســی از تفکــر مســیحی تبدیــل
شــد .فلســفه دکارت و کانــت بــر اســاس اصالــت ماهیــت اســت.
حتــی راسیونالیســم دکارت بــر ایــن اســاس اســت .دکارت خــودش
از وارثیــن ســوارز اســت .تعبیــر متافیزیــک اصالــت ماهیتــی دکارت
را بارهــا شــنیده و دیــده ایــم.
در انتهــای همایــش غالمحســین ابراهیمــی دینانــی به ســخنرانی
پرداخــت .وی گفــت :چــون از مبحــث فلســفه خســته شــده ایــد
اجــازه دهیــد مباحــث فلســفی نگویــم و ایــن شــعر را معنــی کنــم.
سخت سیمی سخت چوبی سخت پوست
از کجا می آید این آواز دوست
ایــن آواز لطیــف از کجــا مــی آیــد؟ اگــر ایــن شــعر را فهمیدیــد
همــه مســایل برایتــان حــل خواهــد شــد .اندیشــه هــای لطیــف
ابــن ســینا و شــعرهای لطیــف حافــظ از کجــا مــی آیــد؟ از جســم
مــی آیــد؟ جســم کــه ســخت اســت .ابــن ســینا در بحــث جوهــر
عقلــی مــی خواهــد ثابــت کنــد عقــل جســم نیســت و بُعــد و
ســنگینی و عــوارض نــدارد .بــه راســتی عقــل از جــا مــی آیــد؟
همیــن ســوال را چــه کســی دارد مطــرح مــی کنــد؟ جســم کــه
نمــی توانــد؟ ایــن ســوال کــه جهــان چــه موقــع بــه وجــود آمــده
را مــی پرســیم امــا نمــی پرســیم اندیشــه و عقــل چــه موقــع پدید
آمــده اســت؟ اگــر کســی بگویــد اول جهــان پیــدا شــد ســپس
عقــل بــه وجــود آمــد حماقــت محــض اســت .جهــان اســت
کــه بــر اســاس اندیشــه و عقــل بــه وجــود آمــده اســت .کتابــی
دارم بــا نــام «از محســوس تــا معقــول» کــه در آن جــا بــه ایــن
نکتــه پرداختــه ام کــه اگــر عقــل نباشــد حــس بــه چــه کار مــی
ـان زیســته در عقــل تظاهــر پیــدا مــی کنــد .مفاهیمــی
آیــد؟ جهـ ِ
همچــون جهــان ،جامعــه ،عدالــت اجتماعــی و حقــوق اجتماعــی
را عقــل مــی شناســد.
در فلسفه درک کلی بسیار مهم است
وی افــزود :ممکــن اســت بگوییــد بعضــی چیزهــا در عقــل
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نیســت و در عواطــف و احساســات اســت ماننــد گریــه و خنــده.
ایــن هــا احســاس اســت و حرفــی در آن نیســت .امــا خنــده
هــم قبــل از ایــن کــه بیایــد اندیشــیده شــده اســت .شــاید
خودمــان هــم متوجــه نباشــیم .امــا اگــر تعجــب نمــی کردیــم
خنــده نمــی آمــد و اگــر غمگیــن نمــی شــدیم گریــه نمــی آمــد.
تعجــب و غــم اندیشــیده شــده اســت .حــال ســوال اینجاســت
کــه اندیشــه از چــه زمــان بــه وجــود آمــد؟ ســوال کننــده ایــن
پرســش عقــل اســت .در ایــن جــا ابــن ســینا اثبــات مفــارق
عقلــی را طــرح مــی کنــد .مفــارق یعنــی مجــرد .رد پــای
آگاهــی در تمامــی موجــودات جهــان وجــود دارد.
دینانــی در ادامــه گفــت :مــن بــه جای فلســفه اســامی مــی گویم
فیلســوفان مســلمان و بــه جــای ابــژه و ســوژه مــی گویــم عیــن و
ذهــن .ابــن ســینا بــا ذهــن و عیــن کار دارد .ایــن کــه بعضــی مــی
گوینــد ابــن ســینا قائل بــه اصالــت ماهیــت اســت حماقــت بزرگی
اســت .ابــن ســینا در مثالــی مــی گویــد خــدا زرد آلــو را زرد آلــو

نمــی کنــد بلکــه وجــود بــه آن مــی دهــد .ایــن یعنــی صراحــت
در اصالــت وجــود .عقــل بُعــد و طــول و عــرض و عمــق و پیــری

نــدارد .ایــن از کجــا مــی آیــد؟ معــدود هــا پیــر مــی شــوند ولــی
عــدد پیــر نمــی شــود .مث ـ ً
ا  ۴گــردو پیــر مــی شــود امــا عــدد
 ۴پیــر گــردو نمــی شــود .روابــط بیــن عــدد و معــدود مهــم اســت
و بــه آن اندیشــه گفتــه مــی شــود .عقــل را نمــی تــوان بــه آینــه
تشــبیه کــرد .چــون آینــه منفعــل اســت امــا ذهــن فعــال اســت.
شــاید بهتریــن تعریــف بــرای عقــل مجــرای عبــور باشــد .اندیشــه
هــا از جایــی مــی آینــد و اعمــال مــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی
دهــد .ایــن کــه از کجــا مــی آیــد مهــم اســت کــه از جهــان مــادی
نیســت و در ایــن زمینــه ابــن ســینا بــاب توحیــد را بــاز کرده اســت.
دکتــر دینانــی در ادامــه عنــوان کــرد :مخــزن آگاهــی پشــت جهان
غیــب اســت .در فلســفه درک کلــی بســیار مهــم اســت و ابن ســینا
ایــن مســأله را خــوب مــی فهمــد .اگــر کســی کلــی را درک کــرد
فیلســوف اســت .اگــر کســی بگویــد کلــی یعنــی انســان منتشــر
غلــط فاحــش اســت .علمــای اصــول مــا در ایــن بــاره بســیار خوب
بحــث کــرده انــد.

داریوش شایگان:

نیچه جهان افالطونی را واژگون می کند
مطلــب پیــش رو متــن ســخنرانی مرحــوم داریــوش شــایگان،
فیلســوف و اندیشــمند معاصــر ایرانــی در مراســم «شــب نیچــه و
جهــان ایرانــی» بــا عنــوان «تاملــی چنــد در مــورد نیچــه ،خیــام و
بازگشــت ازلــی» اســت.
از دیرباز مسحور ایدههای مبتکرانۀ نیچه بودهام
اشــتیاق مــن بــه مطالعــۀ آثــار نیچــه ســابقهای طوالنــی دارد ،از
دیربــاز مســحور ایدههــای مبتکرانــۀ او بــودهام .مفاهیمــی چــون
نیهیلیســم کــه مطابــق آن تمامــی ارزشهــای متعالــی بیاعتبــار
میشــوند و فــرض وجــود هرگونــه غایتــی منتفــی اســت و بــرای
پرســش «چــرا؟» هیــچ پاســخی در کار نیســت.
نیچــه جهــان افالطونــی را واژگــون مــی کنــد زیــرا بــه بــاور او
هیــچ مفهــوم قائــم بــه ذاتــی وجــود نــدارد کــه بتــوان آن را الهــی
یــا تجســم اخالقیــات دانســت و چــون دنیــای متعالــی بهزعــم وی
فاقــد هرگونــه معناســت ،پــس حقیقــت دیانــت و فلســفه نیــز کــه
بــر شــالودۀ ارزشهــای ایــن دنیــا بنــا شــدهاند نیــز خواهناخــواه از
درجــۀ اعتبــار ســاقط میشــوند .بدینترتیــب عــدم معنــا متناظــر
اســت بــا مــرگ خــدا.
شــخصیت نیچــه نیــز برایــم خالــی از وجــوه حیرتانگیــز نبــود؛
سرســپردگیاش بــه واگنــر و بعــد پشــت کردنــش بــه ایــن جذبــۀ
مقاومتناپذیــر ،کــه خــودش آن را «بیمــاری واگنــر» میخوانــد
و خالصــی از ایــن بیمــاری را بــا عبــارت «از خــود فراگذشــتن»
توصیــف میکنــد.
نــگاه تمجیدآمیــز نیچــه بــه فرهنــگ فرانســه و نفــی
فرهنــگ آلمــان
ویژگــی تأملبرانگیــز دیگــر ،نــگاه تمجیدآمیــز نیچــه بــه فرهنــگ
فرانســه و نفــی فرهنــگ آلمــان اســت .او برتــری فرهنــگ فرانســه
در اروپــا را یکــی ،در اعتبــار ذوق در ایــن ســرزمین میدانــد؛ دوم ،در
ارجمنــدی فرهنــگ مورالیس ـتهای آن؛ و ســوم ،در بهبارنشســتن
ســنتز موفقــی از شــمال و جنــوب کــه فرانســویان را قــادر بــه درک
مســائلی میســازد کــه دیگــر اروپاییــان از فهــم آنهــا عاجزنــد.
ولــی در تفکــر نیچــه مفهومــی وجــود دارد کــه همــواره برایــم
سرشــار از ابهــام بــوده اســت :مفهــوم «بازگشــت ابــدی ،همــان».
البتــه مــن بــه دلیــل مطالعاتــم در هندشناســی و آشــناییام بــا مفهــوم
«ادوار کیهانــی» بــا ایــده بازگشــت ابــدی بیگانــه نبــودم ولــی مفهــوم
بازگشــت ابــدی در تفکــر هنــدی از قانــون کارمــا تبعیــت میکنــد و
مطابــق بــا ایــن قانــون سرنوشــت انســان در زندگــی بعــدی تعییــن
میشــود .دوریــان آســتر در ایــن بــاره میگویــد «بایــد از خــود
بپرســیم چــرا نیچــه بــه چنیــن تفکــر غریبــی متوســل میشــود

کــه بــه موجــب آن هــر چیــز و هــر لحظــه عینــ ًا و بیهیــچ
تغییــری بارهــا و بارهــا تــا بینهایــت بازمیگــردد.
نه آغازی هست نه پایانی نه پیشرفتی
نیچــه نخســت هرگونــه غایتشناســی را باقطعیــت رد میکنــد.
نــه آغــازی هســت نــه پایانــی نــه پیشــرفتی .بــدون غایــت نــه
روحــی در تاریــخ هســت ،نــه خلقتــی و نــه پایانــی بــرای دنیــا.
مــراد او در اینجــا نوعــی ابدیــت ایندنیایــی اســت کــه هیــچ اتکایی
بــه ماوراءالطبیعــه نــدارد .ابدیــت اینجهانــی نیــز ناگریــز تکــراری
دائمــی اســت کــه صــورت دوار دارد نــه صــورت خطــی تیــری کــه
از چلــۀ کمــان رهــا میشــود».
مفهــوم «بازگشــت ابــدی» بــرای مــن طنیــن آشــنای ســخنان
شــاعر و اندیشــمند دیگــری را دارد کــه بــا افــکار اندیشــمند آلمانــی
بیشــباهت نیســت :عمــر خیــام .خیــام مفهــوم بازگشــت ابــدی
را هفــت قــرن پیــش از نیچــه ،از زاوی ـهای دیگــر طــرح میکنــد
کــه بــه عقیــدۀ مــن معقولتــر اســت .او بازگشــت مــدام حــوادث و
وضعیتهــای مشــابه را بــا ضرباهنــگ جنونآمیــز اســتمرار نهیــب
میزنــد .ایــن دو متفکــر در وارونهســاختن دنیــای افالطونــی و
انــکار هرگونــه حقیقــت متعالــی و ر ّد هرگونــه غایتشناســی نیــز
وجــه اشــتراک دارنــد.

درک تفکــر خیــام ،بــ ه رغــم ســادگی گمراهکننــدۀ
آن ،ســخت دشــوار اســت
درک تفکــر خیــام ،بــ ه رغــم ســادگی گمراهکننــدۀ آن ،ســخت
ی مانــد کــه از میــان انگشــتان فرو
دشــوار اســت .بــه ماســۀ نــرم مـ 
مــیریــزد .هرچــه در نگهداشــتنش بیشــتر بکوشــی ،زیــر ظاهــر
دیدگاهــی کــه در نــگاه اول و از قرائــت ســطحی و اولیــۀ آن دریافت
ی شــود ،بیشــتر از دســتت فــرو مــیلغــزد .پیــام او روشــن اســت:
مـ 
ایــن جهــان نــه آغــازی دارد و نــه پایانــی .همهچیــز گذراســت.
مــرگ در هــر لحظــه و آن در کمیــن اســت و در سرشــارترین آنــات
ی جهــد .همهچیــز
زندگــی بیرحمانــه از کمیـنگاه خــود بــرون مـ 
محکــوم بــه فناســت ،حتــی از شــکوهمندترین کاخهــا کــه زمانــی
بــه آســمان فخــر میفروختنــد چیــزی باقــی نمیمانــد مگــر تلّــی
از خــاک .غایــت و آخرتــی ،فــردوس و دوزخــی ،در کار نیســت:
«دوزخ شــرری ز رنــج بیهــوده ماســت /فــردوس دمــی ز وقــت
ی اســت
آســوده ماســت» .جهــان از حــس و شــعور و درک عــار 
و هرکــس در آن نقــش اوهــام خــود را مــیبینــد .بنیــاد جهــان بــر
پوچــی و بیــداد راســت اســت:
ت
ای چرخ همه خرابی از کینه توس 
ت
بیدادگری شیوه دیرینه توس 
وی خاک اگر سینه تو بشکافند

گــــــزارش
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ت
بس گوهر پربها ک ه در سینه توس 
حتــی نامآورتریــن کســان رهســپار دیــار عدمانــد و از ایــن شــب
تاریــک ره بــه روز نمیبرنــد ،فســانهای میگوینــد و در خــواب
میشــوند .نــه رســتاخیزی در کار اســت ،نــه بازگشــت بــه اصــل
و مبدئــی ،نــه امیــدی کــه «پــس از صدهــزار ســال از دل خــاک
چــون ســبزه» بر َدمــی .نیــک و بــد روزگار را بــه چــرخ حوال ـهدادن
ـرخ الیعقــل ،در حــل معمــای وجــود هــزاران بــار
خطاســت کــه چـ ِ
از مــا عاجزتــر اســت .جهــان «خوابــی و خیالــی و فریبــی و دمــی»
بیــش نیســت« ،فانــوس خیــال» اســت کــه مــا بــر ِگــردش« ،چون
صوریــم کانــدر او حیرانیــم» ،بــه «لعبتکانــی» میمانیــم که دســتی
ی درنــگ بــه
نامرئــی روانــۀ تماشــاخانۀ جهانمــان کــرده باشــد و بـ 
ـری در کار نیســت (اســرار ازل
«صنــدوق عــدم» بازمــانگرداند .سـ ّ
ن  /ویــن حــرف معمــا نــه توخوانــی و
را نــه تــو دانــی و نــه مــ 
نــه مــن) و چــون پــردۀ اســرار کــه در پــس آن سرنوشــت مــا را
رقــم میزننــد برافتــد ،جــز نیســتی چیــزی نمــیمانــد (چــون پرده
برافتــد نــه تــو مانــی و نــه مــن)
رشــتۀ جهــان را از ســر الشــعوری بافتــهانــد؛ اگــر نظــام جهــان
در حــد کمــال اســت ،چــرا آن را تغییــر دهیــم و اگــر ناقــص اســت
خطــا از کیســت« :گــر نیــک آمــد شکســتن از بهــر چــه بــود /ور
نیــک نیامــد ایــن صــور ،عیــب کــه راســت؟» میــان کفــر و دیــن،
و میــان شــک و یقیــن تنهــا نفســی راه اســت ،نفســی کــه همــراه
ـرار در گــذر اســت «از منــزل کفــر تــا بــه دیــن
بــا لحظـ ه هــای فـ ّ
یــک نفــس اســت /از عالــم شــک تــا بــه یقیــن یــک نفس اســت»
پــس« :ایــن یــک نفــس عزیــز را خــوش م ـیدار /چــون حاصــل
عمــر مــا همیــن یــک نفــس اســت ».ایــن نفــس و ایــن دم را پیش
از آنکــه بگــذرد و بگریــزد ،بایــد دریافــت ،تــا پیالــه نشکســته بایــد
نوشــید ،عشــق را پیــش از آنکــه بــاد اجــل جامــۀ لطیــف هســتی را
بــردرد بایــد آزمــود .جهــان بســی پیشتــر از مــا بــوده و بعدتــر نیــز
همچنــان خواهــد بــود« :زیــن پیــش نبودیــم و نبــد هیــچ خلــل/
زیــن پــس چو نباشــیم همــان خواهــد بــود» ،کاش نــه ظهــوری در
کار میبــود ،نــه تحولــی و نــه هســتیای؟
ی
گر آمدنم به من بُدی نامدم 
ی
ور نیز شدن به من بُدی ناشدم 
به زان ن َُبدی که اندرین دیر خراب
نه آمدمی ،نه شدمی ،نه بُ َدمی
در جهانــی چنیــن متغیــر دریغــا کــه همهچیــز بــر بــاد اســت .مــا
تنهــا یــک دم مهلــت داریــم و ایــن دم نیــز خــود جــز هیــچ نیســت:
ای بیخبران شکل مجسم هیچ است
ت
وین طارم نُه سپهر ارقم هیچ اس 
خوش باش که در نشیمن کون و فساد
وابسته یک دمیم و آن هم هیچ است
خیــام تنهــا شــاعر-متفکر ایرانــی اســت کــه نظــام
ی کنــد
«افالطونــی» جهــان را بهکلــی زیــرورو مــ 
ن بینــی خیامــی از وارونســازی کامــل نظــام هستیشــناختی
جهــا 
جهــان حکایــت دارد .خیــام تنهــا شــاعر-متفکر ایرانــی اســت کــه
ی کنــد .جابــه
نظــام «افالطونــی» جهــان را بهکلــی زیــرورو مــ 
جاســازی خیــام نوعــی بهتعلیــق درآوردن «آن»ی اســت کــه از
ی گریــزد ،اســتمراری که تکــرار و بازگشــت ابــدی پدیده
اســتمرار م 
ی
ی وقفــه تکــرار مــیشــود و بازم 
هــای مشــابه اســت .امــا آنکــه بـ 
ی کنــد کــه مــا دیگــر
گــردد ،انســان نیســت .خیــام مــدام تکــرار مـ 
ی گردیــم؛ «بازگشــت
هرگــز بــر صحنــۀ تماشــاخانۀ جهــان بازنمـ 
ابــدی همــان» چنانکــه نیچــه میپنــدارد در اندیشــۀ خیــام جایــی
نــدارد ،بلکــه حــوادث مشــابه در تکــرار مــدام و ابدیانــد.
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
ت
در بند سر زلف نگاری بوده اس 
این دسته که بر گردن او میبینی
دستیست که بر گردن یاری بوده است
همچنانکــه کــوزۀ امــروز ،در گذشــته انســانی چــون مــن بــوده
ن او خواهــم شــد ،همــان گونــه کــه
اســت ،مــن نیــز روزی چــو 
آن دیگــری کــه مــرا در دســت گرفتــه بهنوبــۀ خــود کــوزهای
ی یابــد؛ و
در دســت دیگــری خواهــد بــود و ایــن وضــع ادامــه م ـ 

ی بافــد ،وقف ـ ه ای
ـرر ،کــه رشــتۀ اســتمرار را م ـ 
در ایــن تکــرار مکـ ّ
وجــود نــدارد .اگــر چــه موقعیتهــا بســته بــه ایــن یــا آن شــخص،
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد ،امــا ضرباهنــگ جنــونآمیــز ایــن
وضعیتهــای مشــابه بــیهیــچ تفاوتــی و بــه یــک ســان تــداوم می
یابــد.
خیــام از نقطــۀ صفــر آغــاز مــی کنــد :از منطقۀ خنثایــی کــه در آنجا
همــۀ خاطــره هــا زدوده شــدهانــد ،همــۀ عقایــ ِد پیشپنداشــته،
همــۀ «ماتق ّدم»هــای فلســفی ،کنــار رفتــهانــد ،نقطــۀ پوچــی
نگاهــی سرشــار از حیرتــی مــدام .امــا نگاهی نســبت ًا ســرد و یـخزده،
ی مهــر
بسکــه بصیرتــی کــه از آن سرشــار اســت بُ َرنــده و بــ 
ی شــود
اســت .ایــن نــگاه بــه نوعــی بدبینــی وجــودی منتهــی م ـ 
ی اعتنایــی فاخــر
کــه از ســر یــأس و نومیــدی نیســت ،بلکــه از ب ـ 
ی
کســی حکایــت دارد کــه پشــت ســکه ،یــا روی دیگــر امــور را مـ 
بینــد .یعنــی نــگاه کســی کــه ،در جایــی کــه دیگــران صورتهــای
ی بیننــد ،جــز خــاء و پوچــی
آرامشبخــش و نشــان ه هــای آشــنا مـ 
ی شــود،
ی یابــد .بــا پــردهدری خیــام فقــر محتــوا آشــکار م ـ 
نم ـ 
فقــری چنــان متراکــم ،و بهویــژه چنــان پربــار از عــدم و سرشــار
ی معنایــی ،خــود واضِ ــع و مــو ِّز ِع همــۀ معناهــا می
از غیبــت ،کــه بـ 
شــود.
زمــان حضــور بــرای خیــام نــه از مقولــۀ بازگشــت بــه مبــدأ و اصــل
اســت ،نــه مطابــق طرحــی الهــی بــه ســوی غایتــی خــاص بســط
«آنیتــی» اســت کــه از نمودهــا بهوجــود آمــده
مــییابــد .بلکــه ّ
اســت ،و بــه مکــث هایــی کــه در برهــوت «عــدم» همچــون
ی شــود .آنــی کــه ماننــد
واحـ ه هــای درنــگ اســت ،قطعهقطعــه مـ 
ی کنــد :گسســتی
گسســتی میــان دو واقعــه بهنــاگاه ظهــور مــ 
میــان آنچــه بــوده اســت و آنچــه دیگــر نیســت ،میــان دســت و
دســتۀ کــوزه ،میــان «مگســی کــه پدیــد میآیــد و ناپدیــد مــی
شــود» ،میــان دم و بــازدم .مهلــت و فرصتــی بهانــدازۀ «گسســت
صاعقــه آســا» میــان آنچــه پدیــدار مــیشــود و آنچــه در واقعیــت
وجــود نــدارد ،یعنــی بهانــدازۀ اجــل.
ی آییــم ،و از در دیگــر بهدر
جهــان دو دروازه دارد :از دری بـهدرون مـ 
مــیشــویم .انســان میــان دو عــدم گرفتــار اســت .و ایــن امر ناشــی
از نقصــی اســت کــه در ذات چیزهــا ،در بیهودگــی ذاتــی و ازلــی
جهــان ،مســتقر اســت .میــان ایــن دو عــدمُ ،حلّــه هســتی از رنــج
بافتــه شــده اســت ،امــا رنجــی چنــان اساســی کــه بهنوعــی پــردۀ
ی دهــد ،چــرا کــه وجــود جــز بازتولیــد
بنیــاد وجــود را تشــکیل م ـ 
نیســت« :ناآمــدگان اگــر بداننــد کــه مــا /از دهــر چــه میکشــیم
ناینــد هنــوز».
همــۀ مــا بــه خــاک بــدل خواهیــم شــد و بقایــای مــا بهمنزلــۀ
کــودی خواهــد بــود بــرای دگردیســی هــای دیگــر .بــدن مــا آجری
خواهد شــد بــرای ســاختن گورهــای دیگــر بــرای قربانیــان دیگری
کــه از پــی مــیآینــد ،تـ ّ
ـل خاکــی کــه در ســینۀ خــود چشــم پرویــز
و کاســۀ ســر کیقبــاد را نهــان دارد .جهــان گورگاهــیســت عظیــم،
ی
ـاک رفتــگان قالبهــای تــازه م ـ 
کارگاهــیســت کــه در آن از خـ ِ
ســازند .امــا قالبهایــی کــه بهطــرزی خســتگیناپذیــر بازتولیــد
همــان الگوهــا و همــان وضعیتهــای پیشــیناند .از همینروســت
ی
کــه خیــام جهــان را «کهنــه ربــاط» و «صحــرای عــدم» مــ 
خوانــد .خیــام بهضــرب ایجــازی کوبنــده و بــا بصیرتــی انعطــاف
ناپذیــر همــۀ توهمــات متافیزیکــی را کــه انســان در طــی اعصــار و
قــرون ســاخته و پرداختــه ویــران مــیکنــد.
آگاهــی خیامــی نــه چــون موالنــا عاطفــی اســت ،و نه
چــون حافــظ هنرمندانه و پراحســاس
آگاهــی خیامــی نــه چــون موالنــا عاطفی اســت ،و نــه چــون حافظ
هنرمندانــه و پراحســاس .آگاهــی خیــام عمــل ناب هشــیاری اســت
کــه گاه از طریــق مســتی شــرابی بهبــار میآیــد کــه بیــداری
را ســیراب مــیکنــد و گاه از طریــق تیــغ ّبرنــدۀ نگاهــی تجربــه
ی
میشــود کــه صاعقــهوار از نمودهــا و پدیــده هــا ســر بهدرمــ 
آورد .ایــن دم ،همــۀ اســتمرار را ،بــا همــۀ گذشــتهای کــه در پــی
ی دهــد و بــا همــۀ
خــود دارد ،بــا همــۀ آینــدهای کــه نویــدش را مـ 
ی ای کــه بــر دوش دارد ،چنــان در خــود فشــرده و متراکــم
بــار ازلـ 
ی کنــد کــه ناگزیــر از فــرط فشــردگی در یــک نقطه-فضــای
مـ 
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فراموشــی منفجــر میشــود .شــاعر میگویــد بــا بــاده ه ـ م نشــین
شــو چــرا کــه سراســر قلمــرو ســلطنت محمــود بــه ایــن یــک دم
نمــیارزد .نالــۀ چنــگ را بشــنو کــه صــوت داوود در آن اســت .بــه
آنهــا کــه رفتــهانــد و بــه آنهــا کــه آمــدهانــد میندیــش .خــوش
ی مقصــود کل
بــاش زیــرا کــه مقصــود همیــن اســت .مقصــود ب ـ 
هســتی در ایــن نقطــۀ انفجــاری بهطــرزی معجــزهآســا تقطیــر
مــیشــود .نقط ـ ه ای کــه در آن گذشــته و آینــده ،بهشــت و دوزخ،
در فراموشــیای کــه شــکلدهندۀ لحظــۀ حضــور اســت زائــل و
ی شــود ،حضــوری کــه انطبــاق دو وجــه چیزهاســت :وجــه
زدوده مـ 
ظاهــری و وجــه واقعــی.
ی بــرم بتوانــم بــار دیگــر
معلــوم نیســت ایــن دمــی را کــه فــرو مـ 
بــرآورم (پــر کــن قــدح بــاده کــه معلومــم نیســت  /کایــن دم کــه
فــرو بــرم ،بــرآرم یــا نــه) .دم ،لحظــه ،لنگــر درنــگ مــن اســت در
صحــرای عــدم.
از منظــر عاطفــی لحظــه همچنیــن یــک حالــت روحــی اســت،
نوعــی سرمســتی اســت کــه شــراب و شــادی جنبــۀ نمادیــن آن
اســت .خیــام بــا افــزودن ایــن عامــل دری ـ غ آمیــز ،از یکســو زوال
ی کنــد کــه جذابیــت فریبنــده
شــکنندۀ لحظــهای را آشــکار مــ 
اش آبســتن امــری تراژیــک اســت و از ســوی دیگــر مــا را بــه
ی خوانــد.
ابدیکــردن ایــن لحظــه مــ 
مــیگویــد :بهیــاد آر ،بهیــاد آر! کــه بــاده بایــد نوشــید (بلبــل
بــه زبــان پهلــوی بــا گل زرد  /فریــاد همــی زنــد کــه مــی بایــد
ی ســت در برابــر «وعــدۀ فــردای زاهــد»
خــورد) .ایــن مســتی مأمنـ 
ی معنــای جهــان ،لحظــهای اســت معلق میــان دیــروز و
و لــذات بـ 
فــردا ،لحظــهای کــه شــاعر بــا س ـهطالقگفتن عقــل یــا همــان
ی گیــرد .مــی ،روح
الشــعوری هســتی« ،دختــر رز» را بــه زنــی م ـ 
جــام اســت .همــان اســت کــه وجــود فنایابنــده را در «رســتاخیز»
لحظــه «برمیانگیزانــد».
چون در گذرم به باده شویید مرا
تلقین ز شراب ناب گویید مرا
خواهید به روز حشر یابید مرا؟
از خاک در میکده جویید مرا
ی کنــد وقتــی بــا «دل بیــدار» در پیونــد اســت..
امــا بــاده هشــیار مـ 
بقــای مــن در آن دم اســت کــه جــان بــاده از اســتمرار عمــر بیرونــم
ـی رهایــی مــینوشــم ،جــان
بــرد .بــا هــر جرعــهای کــه از آن مـ ِ
ی یابــم .بــاده رســتاخیز مــن اســت ،نــه رســتاخیزی کــه
دوبــاره مـ 
بازگشــت بهســوی خــدا یــا هــر کلیــت متافیزیــک باشــد ،بلکــه
«رســتاخیز»ی کــه در آن ،همچنانکــه پدیدارهــا پیدرپــی و
بیوقفــه تکــرار میشــوند و در نمودهــا بازتــاب مییابنــد.
شراب و شادی دو یار همراهند.
این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد
شــادی ،آن وفــور سرشــاری اســت کــه از لبریــزی و ســرریزی از
مــی دســت میدهــد .لحظــه و دمــی کــه ســاقی گویــد« :یــک
جــام دگــر بگیــر و مــن نتوانــم» بسکــه از سرشــاریای کــه مــرا
ی کنــد ،لبریــزم .شــادی «مذهــب» مــن اســت،
از خــود بــرون م ـ 
ی کنــد ،شــادی،
مــرا از همــۀ باورهــا ،از کفــر و از ایمــان رهــا م ـ 
ی
عریانــی محــض مــرا در لحظ ـهای کــه از ســلطۀ زمــان ســربرم 
ی کنــد .از همینروســت کــه ایــن «دم طــرب»
آورم ،آشــکار مــ 
ی شــود ،یعنــی بــا ابدیتــی
ســرانجام بــا حیــات جاودانــی برابــر م ـ 
ی یابیــم.
کــه در لحظــه بیــداری بازم ـ 
شـادی خیـام« ،مذهـب» اوسـت« .رسـتاخیز» اوسـت در جهانـی
ی شناسـد و نـه عقوبت .ایـن شـادی ،شـادی موجو ِد
کـه نـه گناه مـ 
ی سـت که از هرگونه پیشداوری رهاسـت
اسـتثنایی سـازشناپذیر 
ِ
ی کند این آییـن خاص خـود را ،به
و با جسـارتی کـ م نظیر جرأت مـ 
رغـم توهمـات معارضش ،اعلان کند.
ت
می خوردن و شاد بودن آئین من اس 
ت
فارغ بودن ز کفر و دین ،دین من اس 
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟
خرم تو کابین من است
گفتا دل ّ
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مطلــب زیــر متــن ســخنرانی رضــا داوری اردکانــی ،رئیــس
فرهنگســتان علــوم در بیســت و ســومین نشســت از سلســله
نشســت هــای اندیشــه و تمــدن ایرانشــهری بــا عنــوان «ایــران
تاریخــی و فرهنگــی -ایــران سیاســی» اســت کــه در خانــه
گفتمــان شــهر و معمــاری برگــزار شــده اســت.
با ظهور مدرنیته لفظ کشور معنی تازه یافت
ایـران با اینکه یـک موجودیـت واحد اسـت همواره شـئون متفاوت
امـا بـه هـم بسـته سیاسـی و فرهنگـی و تاریخی داشـته اسـت .در
زمـان های دور شـأن سیاسـی آشـکارتر بوده امـا در دوره اسلامی
الاقـل تا زمـان صفویه با اینکه رسـوم سیاسـی سـابق کـم و بیش
محفوظ بوده ،شـأن فرهنگی ایران جلوه بیشـتر پیدا کرده اسـت .در
دوران صفویـان ایـران فرهنگـی و ایران سیاسـی در عرض یکدیگر
قـرار گرفتنـد ،اما با پیشـآمد مدرنیته و مخصوص ًا ظهـور حکومتهای
ملـی و نظامهـای جدید سیاسـی لفظ کشـور معنی تـازه یافتـه و در
قاموس سیاسـت جـا گرفت.
در حــدود یکصــد و پنجــاه ســال پیــش بــا انقــاب مشــروطیت
در ســرزمین مــا و در زبانمــان کشــور جــای مملکــت و ممالــک
محروســه را گرفــت و ایــران بــه عنــوان وطــن بیشــتر رنــگ
سیاســی گرفــت .اگــر در قدیــم ظهــور و جلــوه سیاســی ایــران
بیشــتر بــر فرهنــگ مبتنــی بــود ،در دوره جدیــد سیاســت کــم و
بیــش از فرهنــگ اســتقالل جســت و بــه بنیــاد کــم اعتنایــی کرد.
معهــذا چــون هیــچ سیاســتی بــی مبنــا نمــی توانــد باشــد آنچــه
ایـران را راه مــی بــرد هنــوز هــم فرهنــگ و هنــر و تفکر ایـران اســت .اگر
گاهــی احســاس می کنیــم که بــا ایــن فرهنــگ و هنــر و تفکــر بیگانه
شــده ایــم ،بکوشــیم بــر ایــن بیگانگــی غلبــه کنیــم.
ســخن گفتــن دربــاره ایــران هــم آســان اســت ،هــم مشــکل.
آســان اســت زیــرا ایــران خانــه و وطــن ماســت و آن را دوســت
مــی داریــم و بــا آن زندگــی مــی کنیــم ،مشــکل اســت زیرا اگــر از
مــا بپرســند ایــران چیســت ،مفهــوم روشــنی از آن نداریــم و پاســخ
دقیقــی نمــی توانیــم بــه پرســش بدهیــم .در بــاب معنــی و اهمیت
وطــن هــم نظرهــا یکســان نیســت تــا آنجــا کــه ممکــن اســت
کســی بگویــد تعلــق اشــخاص بــه ایــن یــا آن وطــن اهمیــت
نــدارد و مهــم انســان بــودن اســت .ایــن حــرف خوبــی اســت امــا
متأســفانه گوینــده اش از شــرایط انســان بــودن و زندگــی انســانی
خبــر نــدارد .مگــر آنکــه وطــن را جایــی بــی نــام و در قــرب حــق
بدانــد ولــی بــه هــر حــال کســانی کــه ایــران را چیــزی بیــش از
یــک نــام نمــی داننــد ،بداننــد کــه ایــن نــام را مــا اختیــار نکــرده
ایــم بلکــه مــا نــام و عنــوان خــود را از ایــران گرفتــه ایــم .نــام
ایــران چنــدان ثبــات و دوام داشــته اســت کــه مدعــی هــر چــه
بکوشــد نمــی توانــد آن را نادیــده بگیــرد .نامــی را کــه نتــوان تغییر
داد ،نــام نیســت .حقیقــت اســت .اگــر مــراد از نــام یــک لفــظ یــا
ظــرف خالــی باشــد کــه هــر چیــزی مــی تــوان در آن ریخــت،
ایــران چیــزی بیــش از یــک نــام اســت (مگــر آنکــه معنــی عرفانی
و کالمــی نــام منظــور باشــد).
بــد نیســت اشــاره ای بــه تاریــخ ایــن نــام کــه هــزاران ســال عمــر
کــرده اســت ،بکنیــم .از دوران هــای دور کمتــر خبر داریم و بیشــتر
اطالعــات از دوهــزار و پانصــد ســال پیــش بــه ایــن ســو اســت.
وقتــی خشایارشــاه در ســاالمیس و ماراتــن شکســت خــورد ،شــاعر
یونانی آیســخولوس نمایشــنامه ایرانیــان را نوشــت و در آن عظمت
مقــام ایــران را تصدیــق کــرد امــا چــون آتــن را شــهر مردمــان آزاد
مــی دانســت طبیعــی بــود کــه آن را برتــر بشــمارد .آیســخولوس
در نمایشــنامه اش درد و شکســت ایــران را روایــت کــرده اســت.
ایــران عــاوه بــر ایــن درد در طــول تاریــخ دردهــا و مصیبــت
هــای بــزرگ دیگــری را نیــز تحمــل کــرده و البتــه بزرگــی هــا و
ســرافرازی هــا هــم داشــته اســت .بعــد از پیشــدادیان و کیانیــان و
مادهــا و هخامنشــیان جانشــینان اســکندر مدتــی بر ســرزمینی که
تاریخــش را تاریــخ ایــران میدانیــم حکومــت کردنــد .اشــکانیان به
حکومــت ســلوکیان کــه نتوانســته بودنــد ایــران را یونانــی کننــد و
خــود کــم و بیــش ایرانــی شــده بودنــد پایــان دادنــد .پــس از چنــد
قــرن دوره اشــکانی نیــز بــه پایــان رســید و ساســانیان بــا طــرح
تجدیــد عهــد دینــی امپراطــوری دیگــری بنــا کردنــد.
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داوری اردکانی:

راه آینده را باید از تاریخ ایران بپرسیم

کار اینــان نیــز بــا شکســت یزدگــرد ســوم در قادســیه پایــان یافــت
امــا پایــان کار ساســانیان پایــان کار ایــران نبــود بلکه آغــازی دیگر
بــود .جنــگ قادســیه بــر خــاف آنچــه بســیاری مــی پندارنــد غلبه
عــرب بــر ایــران نبــود .پــس از ایــن جنــگ ایرانیــان کــه اســام
را بــا روح خــود آشــنا یافتــه بودنــد ،خیلــی زود آن را بــا رضایــت
خاطــر پذیرفتنــد امــا اســام آوردن انصــراف از ایرانــی بــودن
نبــود .ایرانیــان تنهــا قــوم مســلمان شــدهای بودنــد کــه زبانشــان
زبــان عربــی نشــد و در طــی مســلمان شدنشــان زبــان تــازه خــود
را یافتنــد و بنیــاد کردنــد و قــوام دادنــد و از اوایــل تاریــخ اســام بــه
گــردآوری آثــار ادب و حکمــت و اعتقــادات نیــاکان خــود در زبــان
خــود پرداختنــد .آنهــا نــه فقــط گذشــته تاریخــی خــود را از یــاد
نبردنــد بلکــه بــه ادب و فرهنــگ و دانــش اقــوام چینــی و هنــدی و
یونانــی و مخصوصـ ًا بــه فلســفه و نجــوم یونانــی رو کردنــد و بنیاد
فلســفهای را گذاشــتند کــه گرچــه طــرح اصلــی آن را از یونانیــان
فراگرفتــه بودنــد ،در اصــول و مبــادی و قواعــد کلــی آن تجدید نظر
کردنــد و بنــای مابعدالطبیعــه ای را گذاشــتند کــه به نظر خودشــان
عیــن دیــن بــود یــا الاقــل بــا دیــن موافقــت داشــت .وقتــی هــم
کــه غزالــی بعضــی قواعــد اصلــی ایــن فلســفه را منافــی بــا اصول
دیــن خوانــد ســهروردی بــه حکمــت ایــران باســتان رجــوع کــرد
و بــا تأســیس فلســفه اشــراقی و حکمــت نــوری راهــی بــرای
ادامــه فلســفه در جهــان اســام گشــود و کســانی مثــل نصیرالدین
طوســی و قطــب الدیــن شــیرازی و میردامــاد اســترآبادی و
مالصــدرای شــیرازی راهــی را پیمودنــد کــه او گشــوده بــود.
انســان در نســبت و ارتباطــش بــا دیگــران و بــا
تاریــخ ،انســان مــی شــود
از ابتــدای دوران اســامی تــا زمــان حملــه مغول خراســان و مــاوراء
النهــر مهــد فرهنــگ ایــران بــود و در آنجــا بــود کــه زبــان و ادب
فارســی بــا خاطــره تاریخــی ایــران قــوام پیــدا کــرد .بســیاری از
امیــران و حاکمــان هــم از همیــن دیــار بودنــد و همــه هــر چــه
و هــر کــس بودنــد بــا ادب و فرهنــگ ایرانــی مــی زیســتند و
حکومــت مــی کردنــد .اگــر در دوران قبــل از اســام عظمــت
سیاســی ایــران ظاهرتــر بــود در دوره اســامی دانــش و ادب و
فرهنــگ جلــوه بیشــتر پیــدا کــرد و از همــان اوان کــه دارالعلمهای
بغــداد و بصــره رونــق مــی گرفتنــد ،شــهرهای خــوارزم و خجنــد و
ســمرقند و بخــارا و مــرو و بلــخ و طــوس و نیشــابور نیــز کانونهــای
قــوام شــعر و ادب فارســی و تعلیــم علــم و حکمــت و فلســفه مــی
شــدند .ایــن تفــوق جلــوه فرهنگی تــا زمــان صفویــان دوام داشــت

و در ایــن زمــان سیاســت و فرهنــگ در عــرض هــم قــرار گرفتنــد
و نــام ایــران هــم در زبــان شــایع تــر شــد .معنــی دار اســت کــه
عابد الجابری ،اســتاد معاصر مراکشــی فلســفه ،فلســفه خراســانیان
را ایدئولــوژی ایرانــی خوانده اســت ،البته اطــاق ایدئولــوژی ایرانی
بــه فلســفه امثــال فارابــی و ابوالحســن عامــری و ابن ســینا بیشــتر
بــه یــک اظهــار نظــر ایدئولوژیــک شــباهت دارد امــا اشــاره اش بــه
حضــور تفکــر ایرانــی در علــم و حکمــت خراســان بــه کلــی بــی وجه
نیســت .اشــتباه اســتاد مراکشــی ایــن بــود کــه بغــداد را در مقابــل
بخــارا و مــرو و بلــخ و طــوس و نیشــابور قــرار مــی داد و نمــی
دانســت کــه بغــداد کــه در کنــار تیســفون ســاخته شــده بــود شــهر
عربــی نبــود تــا چــه رســد بــه اینکــه مرکــز عصبیــت عربی باشــد.
اختلاف میان بغـداد و طوس از سـنخ اختالفی بود که میـان هر دو
حـوزه علمـی می توانـد وجود داشـته باشـد نه اینکـه این حـوزه ها
در تقابـل قومی بـا یکدیگر بوده باشـند .اختلاف میان اهـل علم و
حـوزه هـای علمی یک امـر طبیعی اسـت و ربطی به تقابـل عرب و
عجـم ندارد ،حتـی وقتی نظـام الملک نظامیه هـا را در برابـر االزهر
مصر دائر کرد تقابل شـیعی -سـنی میـان این دو حـوزه تقابل عرب
و عجـم نبـود ،بلکـه در هـر دو حوزه علـم ایرانیـان تعلیم می شـد.
مصـر هم بـا اینکـه سـابقه درخشـان تاریخی داشـت و اسـکندریه
اش زمانـی کانـون فلسـفه بود ،مهـد علم باقـی نماند و آثـار و کتب
اسـکندرانی بـه انطاکیـه و مـرو و  ...انتقال یافـت .اگر ایـن بیان غلو
جلـوه کند و گمـان کنند که نویسـنده این کلمـات قصـد دارد ایران
را مرکـز کائنـات و کانـون دانایـی و خوبـی و زیبایی بخوانـد .بدانند
کـه او این چنیـن نمی اندیشـد ،بلکه ایـران را یـک تاریخ مـی داند
کـه مثل هـر تاریخـی در طـول زمـان فـراز و فرودهـا و پیروزیها و
شکسـتها و تواناییها و ناتوانیهـا و دورانهای نادانـی و دانایی و ناآرامی
و آسـودگی و غم و شـادی و آشـفتگی و نظم داشـته اسـت.
مهــم ایــن اســت کــه بپذیریــم ایرانــی بــوده اســت و هســت و مــا
نیــز بــه آن بســته ایــم .چیــزی کــه فهــم ایــن معنــی را دشــوار می
کنــد تلقــی مکانیکــی از تاریــخ و انســان اســت .مــا معمــو ًال توجــه
نمــی کنیــم یــا از یــاد مــی بریــم کــه انســان در نســبت و ارتباطش
بــا دیگــران و بــا تاریــخ ،انســان مــی شــود .او موجــودی نیســت که
همــواره در هــر زمــان و هــر جــا فهــم و درک ثابــت داشــته باشــد
زیــرا ادراک یــک امــر صرف ـ ًا فیزیولوژیــک و روانشــناختی نیســت
کــه ســاختار ثابــت داشــته باشــد .اگــر هــم آن را کار مغــز بدانیــم
بایــد توجــه کنیــم کــه مغــز انســان بــا جهــان انســانی تناســب و
تناظــر دارد .چنانکــه یکــی از اجــزاء مغــز مرکــز حافظه اســت و اگر
ایــن مرکــز آســیب ببینــد ،ادراک مختــل مــی شــود یعنــی آدمــی
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بــدون حافظــه ادراک نــدارد.
مــا همــه بــا حافظــه شــخصی و تاریخــی خــود امــور را ادراک مــی
کنیــم و اگــر بخواهیــم از اکنــون بــدون گذشــته آغــاز کنیــم حتــی
اشــیاء محســوس را نیــز درک نمــی کنیــم .بــه ایــن جهــت آدمــی
بــدون تاریــخ نمــی توانــد زندگــی کنــد .بــه عبــارت دیگــر ســاختار
فیزیولوژیــک انســان بــا تاریخــی بودنــش تناســب دارد و بــه ایــن
جهــت انســان از تاریــخ جــدا نمــی شــود و اگــر بشــود زندگــی اش
پریشــان و آشــفته اســت.
ایـران هـم تاریخـی اسـت کـه در وجـود مردمانـش تحقـق یافتـه
اسـت و مـا هم اکنـون نیـز کم و بیـش بـه آن بسـته ایم و بـه این
بسـتگی نیاز داریم و بـرای اینکـه آن را تجدید و حفظ و مسـتحکم
کنیـم باید بـه آن بیندیشـیم .ایرانی بـودن را به تابعیت کشـور ایران
تحویـل نبایـد کـرد .ممکن اسـت هـزاران تـن از مردم یک کشـور
تـرک تابعیـت کنند اما گذشـته خـود را نمـی تواننـد تغییـر دهند و
اگـر به جهـان فرهنگی دیگـری تعلق پیدا نکننـد ،آینـده ای ندارند.
مـا آدمیـزادان بوته گیاهی نیسـتیم که در کنار جویی رسـته باشـیم.
بلکه بـا دیگران و در نسـبت با آنان در جهان انسـانی خـاص فهم و
خرد پیـدا مـی کنیم.
آن که بی تاریخ است ،درک و علم و خرد و هنر ندارد
همــه مردمــان در جهــان خــاص خــود در نســبت بــا تاریــخ و
وطــن خویــش زندگــی مــی کننــد و راه مــی جوینــد و بــه جایــی
مــی رســند .افــراد ممتــاز در هــر جامعــه آنــان انــد کــه بیشــترین
بســتگی را بــه فرهنــگ و تاریــخ خــود دارنــد .آن کــه بــی تاریــخ
اســت ،درک و علــم و خــرد و هنــر نــدارد .خــوب اســت در ایــن
نکتــه متضمــن تعــارض تأمــل کنیــم کــه در اروپــای جدیــد از
همــان زمــان کــه طــرح حقــوق بشــر و جلــوه هــای جهــان وطنی
در لیبرالیســم پدیــدار شــد ملــت و ملیــت هم در فکــر و عمــل قوام
یافــت و حقــوق بشــر در حــدود آن قــرار گرفــت .یعنــی مردمــان
اگــر بــه یــک کشــور و ملیــت تعلــق نداشــتند از حقــوق بشــر بهره
منــد نمــی شــدند .حــق طبیعــی هنــوز اثبــات و تثبیــت نشــده بــود
کــه بــه حــق تاریخــی مبـ ّدل شــد .گویــی هیــچ چیــز طبیعــی تــر
از تاریخــی بــودن بشــر نیســت .مــراد ازتاریخــی بــودن و تاریــخ
داشــتن باســتانی بــودن نیســت بلکــه در زمــان بــودن و اکنــون را
بــه عنــوان امکانهایــی در نقطــه پایــان گذشــته و ابتــدای آینــده
درک کــردن اســت .اگــر بگوینــد ایــران کجاســت و آورده اش
چیســت و چــه مزیتــی بــر کشــورها و اقــوام دیگــر دارد ،قبــل از
پاســخ دادن بــه ایــن پرســش بــه دو نکتــه بایــد توجــه کــرد؛ یکــی
اینکــه ایــران در بحــث کنونــی صــرف یــک کشــور نیســت و آن
را بــا کشــور و مملکــت یکــی نبایــد دانســت .نکتــه دیگــر اینکــه
اینجــا ســخن گفتــن از مزیــت و برتــری وجهــی نــدارد.
مــراد از طــرح مســئله ایــران دعــوت بــه اندیشــیدن در تاریخــی
اســت کــه همــواره حکمــت و معرفــت و تدبیــر داشــته و در دورانی
بــا بهــره منــدی از زمینــه ادراکــی و فرهنگــی خــاص ،دانــش و
معرفــت و ادب چیــن و هنــد و مصــر و یونــان را فراگرفتــه و بنــای
یــک دوران درخشــان علــم و فرهنگ و سیاســت را گذاشــته اســت.
در ایــن دوران حتــی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دانشــمندان علــم
دیــن اعــم از فقهــا و مفســران و محدثــان و عارفــان و متکلمــان
ایرانــی بــوده انــد .ایــن حکــم در مــورد فیلســوفان هــم صــادق
اســت .اگــر در برهــه ای از زمــان در مغــرب جهــان اســام ابــن
باجــه و ابــن طفیــل و ابــن میمــون و ابــن رشــد و  ...ظهــور کردنــد،
ســه بــزرگ اول از آثــار فارابــی و ابــن ســینا درس آموختــه بودنــد،
امــا ابن رشــد آراء خــاص ایــن فیلســوفان را نپذیرفت و مالمتشــان
کــرد کــه چــرا تعلیمــات ارســطو را چنانکــه بــوده نپذیرفتــه و در آن
تصــرف کــرده و نظرهــای مغایــر بــا نظــر اســتاد اظهــار کــرده اند.
ابن رشـد با همـه بزرگی که داشـت می گفت فلسـفه یعنی فلسـفه
ارسـطو .مـی مانـد ابـن خلـدون کـه شـاید بزرگترین صاحـب نظر
مغـرب اسلامی باشـد .او از وضـع علـم در سـرزمین هـای غربـی
راضـی نبـود و همواره بـا تحسـین از دانش و دانشـمندان ایـران یاد
مـی کرد .ممکن اسـت بگویند کـه ایرانیان ایـن علـوم را از دیگران
فراگرفتـه و چیز زیادی به آن نیفـزوده اند .گوینـدگان این گفته خبر
ندارنـد کـه او ًال علم دوره اسلامی تکرار علـم دیگران نیسـت .ثانی ًا

معلوم نیسـت که چـرا فراگرفتن علـم را ناچیز می شـمارند .آیا نمی
دانند که همیشـه همـه هر علمی را نمـی توانند فراگیرنـد و آنان که
علـم دیگـران را فرامـی گیرند از جنـس دانایـی و دانش انـد و با آن
انـس دارند؟
اینــان بایــد توجــه کننــد کــه در پهنــه وســیع جهــان اســام ایــن
ایــران بــود کــه بــه طلــب علــم برخاســت و آن را آموخــت و بــر آن
افــزود و آثــار شــعر و ادب و دانــش و داناییــش در شــرق و غــرب و
تــا حـ ّد چیــن و اروپــای غربــی گســترش یافــت .اگــر علــم ایــران
دوره اســامی تقلیــدی بــود ،در تاریــخ نمــی مانــد و توجــه بــه این
نکتــه مهــم اســت کــه ایــن علــم و دانایــی و فلســفه در تناســب با
ادب و شــعر و عرفــان بــود.
نکتــه دیگــر اینکــه دانایــی و تفکــر و خــرد ایــران را در فلســفه و
کالم و فقــه و حدیــث محــدود نبایــد دانســت و مگــر نــه اینکــه
ایــران شــاعرانی دارد کــه در زمــره بــزرگان شــعر تاریــخ انــد .شــعر
و علــم و تفکــر را از تدبیــر و نظــم امــور جــدا ندانیــم یعنــی اگــر
دانــش و معرفــت و شــعر نبــود ،قــدرت سیاســی هــم پشــتوانه
نداشــت .ایــران صــرف ایــران سیاســی نیســت بلکــه شــأن بــزرگ
فرهنگــی دارد و ایــن شــأن در مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی
ایــران کنونــی محــدود نمــی شــود .ایــران تاریخــی و فرهنگــی گر
چــه دگرگونیهــا و گشــتها و گسســتها داشــته ،در حافظــه تاریخــی
ایرانیــان محفــوظ مانــده و در دوره اســامی در شــعر و ادب فارســی
و مخصوصـ ًا در شــعر فردوســی قــوام تــازه یافتــه و در زمانــی کــه
خطــر هجــوم نظامــی آن را بــه نابــودی تهدیــد مــی کــرده بــا
شــعر مولــوی و ســعدی و حافــظ و بــا دانــش و معرفــت متفکــران
و هنرمنــدان بــا را از ســر گذرانــده و راهــش را ادامــه داده اســت.
مهاجمــان هــم در فرهنــگ ایــران تحلیــل رفتــه و عاقبــت ایرانــی
شــده انــد و حتــی اخالفشــان در خــارج از ایــران در ترویــج و نشــر
فرهنــگ و ادب و علــم و معرفــت ایرانــی کوشــیدند.
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم بــه تاریــخ چنــد هــزار
ســاله ایــران وابســته ایــم
مــا اکنــون چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم بــه تاریــخ چنــد هــزار
ســاله ایــران وابســته ایــم و آینــده مــا بــه نحــوه وابســتگی و
پیوســتگیمان بســتگی دارد .در دویســت ســال اخیــر بــر اثــر نفــوذ
فکــری اروپــا و انتشــار اندیشــه تجــدد تحولــی در روح و فکــر و
خــرد و علــم و سیاســت همــه جهــان روی داد و در ایــن تحــول
وطــن هــم معنــی تــازه ای پیــدا کــرد .چنانکــه امــروز وطن بیشــتر
بــه معنــی کشــور اســت .در گذشــته کشــور و مملکــت دو لفــظ
تقریبـ ًا متــرادف بــود امــا اکنــون دیگــر کشــور بــه معنــی مملکــت
نیســت بلکــه جــای مملکــت را گرفتــه و معنــی تــازه پیــدا کــرده
اســت .روشــن تــر بگویــم کشــور در جهــان کنونــی یــک نظــام
حکومــت رســمی و قانونــی اســت (یــا مــی گوینــد چنیــن بایــد
باشــد) و قانونــش را ملــت بایــد وضــع کننــد .در مقابــل مملکــت
ســلطان دارد و همــه چیــزش ملــک ســلطان اســت .در ایــران هــم
بــا انقــاب مشــروطیت کشــور جــای مملکــت را گرفــت و نظــم
تــازه ای در حکومــت پدیــد آمــد .ایــن نظــم البتــه سســت بنیــان و
لــرزان بــود امــا بــه هــر حــال ادامــه نظــم گذشــته نبــود.
وقتی کشور ایران به وجود آمد و مردمان خود را متعلق به آن دانستند
قهراً وطن هم از معنی قدیمش قدری دور شد .پیش از مشروطیت
وطن جای همدلی و دیار آشنایی بود و معنی سیاسی نداشت .در نظم
جدید مردمی که رعیت بودند ،ملت نامیده می شوند و نسبت آنان با
حکومت و تاریخ و سرزمینشان هم تغییر می کند .ملت در اصطالح
سیاست جدید صاحب کشور است و کشور وطن اوست .وطن و کشور
و ملت در دوران اخیر اگر یک چیز نباشند ،سه مفهوم به هم پیوسته اند
و در نسبت با یکدیگر تعریف می شوند.
بســته بــه اینکــه بنــای ملــت تــا چــه انــدازه اســتحکام داشــته
باشــد ،کشــور و وطــن وضــع خــاص پیــدا مــی کنــد و اگــر ایــن
بنــا مســتحکم باشــد از آشــوب و پراکندگــی دور مــی مانــد ولــی
در تاریــخ معاصــر مــا حــوادث چنــان رقــم خــورد کــه حکومــت و
حاکمیــت ملــی محقــق نشــد .پــس کشــور و ملــت هــم چنانکــه
بایــد قــوام نیافــت و مــردم کــه از وطــن قدیــم پیونــد بریــده بودنــد
خــود را چنانکــه بایــد در خانــه و وطــن جدیــد نیافتنــد و شــاید
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تــا حــدودی بــا خــاک و دیــار پیونــد بریدنــد و بیگانــه شــدند (بــا
ایــن بیگانگــی بــود کــه وطــن کــه ضــد غربــت اســت بــه غربــت
دچــار شــد و در ایــن غربــت شــیره جــان ســرزمینش را کشــیدند
و اکنــون از شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب در معــرض گــرد
و غبــار و بادهــای مســموم و در خطــر تبدیــل بــه برهــوت قــرار
گرفتــه اســت) ایــن بیگانگــی در عیــن حــال بیگانگــی مردمــان با
خــاک و بــا یکدیگــر بــود زیــرا بــا سســت شــدن مناســبات قدیــم
در مشــروطیت وحــدت تــازه پدیــد نیامــد و مردمــان تنهــا شــدند و
ایــن تنهایــی زمینــه ای شــد بــرای ابتــا بــه بالهــای بســیار.
مردمــی کــه مقصــد معیــن ندارنــد و بــا هــم یکــدل و یــک جهــت
نیســتند ،هــر چنــد کــه صاحــب هــوش و توانایــی در یادگیــری
باشــند ،ممکــن اســت از خــرد و تدبیــر کلــی تاریخــی محــروم
بماننــد .چیــزی کــه مــی توانــد آنــان را از پراکندگــی و تفرقــه
بــه وحــدت و هماهنگــی برســاند بســتگی بــه مبــادی و آغــازگاه
مشــترک اســت .در ایــن بســتگی گذشــته تاریخــی و آینــده زندگی
پیــش چشــم مــی آیــد .دشــواری ایــن اســت کــه نمــی دانیــم این
وحــدت و هماهنگــی چگونــه و از کجــا حاصــل مــی شــود؟
ایــن وحــدت را در اینجــا و اکنــون بایــد جســتجو کــرد .درک اینجــا
و اکنــون را ســهل مــی انگاریــد .مردمــی کــه در اوهــام و آرزوهــا
بــه ســر مــی برنــد و بــا حرفهــای انتزاعــی و رؤیایــی ســرگرم
انــد ،بیگانــه بــا اینجــا و اکنــون ،در فضــای بــی زمــان معلــق انــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه اینجــا و اکنــون مــا ایرانــی باشــد کــه
همــه گذشــته هایمــان در آن جمــع شــده اســت .مــا در بیــرون از
اینجــا و اکنــون یــا بایــد در راه آینــده باشــیم یــا معلــق در اوهــام و
رؤیاهــای اوتوپیایــی بــا تمناهــای محــال ســرگرم بمانیــم .اوتوپیــا
اگــر مســبوق بــه تذکــر تاریخــی باشــد چیــز بــدی نیســت امــا جدا
از تاریــخ کــه باشــد فضــای ســکون و رکــود و توقــف مــی شــود.
بــه عبــارت دیگــر اوتوپیــا اگــر چشــم انــداز آینــده نباشــد بیشــتر
از ابتــاء بــه رکــود و ســکون خبــر مــی دهــد .ایــران یــک طــرح
ثابــت و معیــن اوتوپیــک نیســت کــه بــا آن همــه مشــکالت و
مســائل را بتــوان رفــع و حــل کــرد .ایــران جزئــی از وجــود ماســت
کــه هــزاران ســال بــا مــا بــوده و مــا هــم بــه درجــات شــدید و
ضعیــف بــه آن بســته بــوده ایــم .مــا ایــران را بــه عنــوان وطــن
انتخــاب نکــرده ایــم بلکــه تاریــخ مــا تاریــخ ایــران اســت .ایــن
تاریــخ مثــل هــر تاریــخ دیگــری روی خــط مســتقیم ســیر نکــرده
بلکــه گسســتها و تجدیــد عهدهــا و آغازهــای تــازه داشــته اســت.
هــر آغــاز تــازه هــم بــا رجــوع بــه آغــاز قبلــی میســر مــی شــود و
صــورت مــی گیــرد .شــاید ایــن حرفهــا بــرای کســانی که غافــل از
شــرایط امــکان فکــر و عمــل دعــوی حـ ّ
ـل همــه مســائل بــا خــرد
و تدبیــر خــود دارنــد ،بیهــوده و بــی معنــی بنمایــد و اتفاق ـ ًا تلقــی
شــان نیــز بــه اعتبــاری موجــه اســت زیــرا در تاریــخ زیســتن و بــا
تاریــخ بــودن وضعــی دردنــاک و دشــوار اســت.
در مقابـل خود را فارغ و مسـتقل از شـرایط توانا به هر کار دانسـتن،
مایـه غـرور و رضایـت از خویـش و پنـاه غفلـت می شـود و طبیعی
اسـت کـه ایـن غـرور و رضایـت بـر درد و دشـواری اندیشـیدن به
شـرایط و فراهـم آوردن مقدمـات مرجـح باشـد ولـی چـه کنیم که
ایـن غـرور و رضایـت دیـر نمی پایـد و اگـر بپایـد راه بـه انحطاط و
فسـاد می برد .رجـوع به تاریخ و یاد گذشـته یک تفنن نیسـت بلکه
ضرورتی اسـت کـه تاریـخ بـدون آن دوام نمـی یابد.
در زمانــی کــه کارهــا دشــوار و راههــا پــر آشــوب مــی شــود و بایــد
در میــان پریشــانیها و آشــفتگیها راهــی جســت یــا گشــود ،تاریــخ
اســت کــه بــه دادمــان مــی رســد و یــاد گذشــته نــوری بــه آینــده
مــی افکنــد .راه آینــده ایــران تکــرار رســم دیریــن نیســت و از
آینــده جهــان هــم نمــی توانــد بــه کلــی مســتقل باشــد .اکنــون
تــا حــدودی تکلیــف هــر کشــوری در نقشــه جغرافیایــی فکــری و
فرهنگــی و سیاســی جهــان معیــن مــی شــود.
مــع هــذا آنهــا کــه مــی خواهنــد آینــده داشــته باشــند بایــد راه
آینــده خــود را از تاریــخ بپرســند .مــا هــم ایــن راه را بایــد از تاریــخ
ایــران بپرســیم .ایــن راه حتــی اگــر در دوره هایــی دســتخوش
گســیختگی شــده باشــد پیونــدش بــه کلــی بــا گذشــته قطــع
نشــده و بــه هــر حــال بــا زمــان تاریخــی (کــه البتــه مــراد زمــان
فیزیــک و تقویــم نیســت) و گسســت هایش بی مناســبت نیســت.

گــــــزارش
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آیت اهلل اراکی:

فمینیسم ،سازمان آفرینش الهی را به هم می ریزد

متــن زیــر ،مشــروح ســخنرانی آیــت اهلل محســن اراکــی ،مــدرس
خــارج فقــه و اصــول حــوزه علمیــه قــم در جمــع دانشــجویان
دانشــگاه امــام صــادق(ع) پیرامــون حقــوق زن اســت کــه در ادامــه
از نظــر مــی گــذرد؛
مــا هنــوز علــم انســانی اســامی نداریــم ،یعنــی علــم بایــد
اســتنباط و اســتخراج شــود و بــه یــک شــکلی از منابــع دینــی
ـانی اســامی ،پیشنیازهایی
اکتشــاف شــود .لکــن ایــن علــوم انسـ ِ
دارد .نخســتین پیشنیازهــا همیــن چیــزی اســت کــه مــا از آن
بــه فقــه نظــام اجتماعــی تعبیــر میکنیــم .البتــه اگــر بخواهیــم
پیشزمینــه علــوم انســانی اســامی را در عرصــه فقهــی بررســی
کنیــم ،حــوزه آن فراتــر از حــوزه فقــه نظــام اســت ،یعنــی حتــی
شــامل فقــه فــردی و فقــه خُ ــرد هــم میشــود .یعنــی مــا فقــه را
بــه فقــه خــرد و کالن تقســیم کردهایــم.
نخســتین پیشزمینــۀ مباحــث علــوم انســانی ،فق ـ ِه
مربــوط بــه آن رشــته اســت
نخســتین پیشزمینــۀ مباحــث علــوم انســانی ،فقــ ِه مربــوط
بــه آن رشــته اســت؛ مثــ ً
ا روانشناســی را فــرض کنیــد .بنــده
جامعهشناســی را مثــال نــزدم ،چــون در ایــن عرصــه زیــاد صحبت
کردهایــم و اینکــه خــود اســتنباطِ جامعهشناســی و اســتنباط
شناســی اســامی بــه شــکلی بــا فقــه در ارتبــاط
قوانیــن جامعه
ِ
اســت و ارتبــاط آنهــا نیــز متقابل اســت؛ یعنــی هــم علماالجتماع
اســامی در فقــه اثــر دارد و هــم فقــه در علماالجتمــاع اســامی
اثــر دارد .لــذا یکــی از پیشزمینههــای مهــم همــه علــوم انســانی
اســامی ،فقــه مربــوط بــه آن رشــته اســت.
مثــ ً
ا رابطــه بیــن زن و مــرد در جامعــه چگونــه اســت و چــه
الگویــی را میتوانیــم بــرای تنظیــم ایــن رابطــه و کنتــرل غریــزه
جنســی ارائــه دهیــم؟ دو الگــو وجــود دارد کــه ایــن دو الگــو بــه
علــوم اجتماعــی و روانشناســی مربــوط اســت؛ یــک الگــو ،همیــن
الگــوی فرویــدی اســت کــه اســاس گرفتاریهــای جنســی بشــر
و اســاس گرفتاریهــای اجتماعــی [اســت ].نظریــه دوم اینکــه
محرومیــت جنســی اســاس همــه رفتارهــای انســانی بشــود.
ـالم
لکــن مــا میگوییــم تنظیــم روابــط جنســی ،اســاس رابطــه سـ ِ
اجتماعــی اســت ،نــه قائــل بــه لجامگســیختگی رابطــه جنســی
هســتیم و نــه قائــل بــه محرومیــت جنســی یــا ایجــاد فشــار در
ناحیــه روابــط جنســی.
حــاال ایــن تنظیــم ،اســاس دارد؛ یعنــی ایــن تنظیــم بایــد بــر چــه
اساســی شــکل بگیــرد؟ اینهــا مباحــث فقهــی اســت .بــر اســاس
ایــن مباحــث فقهــی و بــر اســاس ایــن بایدهــا و نبایدهــای فقهــی
کــه اســتنباط میکنیــم قانــون علمــی را اکتشــاف میکنیــم.

همیــن قاعــده محــرم و نامحرمــی کــه مــا در شــرع داریــم ،قاعــده
بســیار زیبــا ،جالــب و مهمــی اســت .یکــی از چیزهایــی کــه واقعـ ًا
جــای تأســف دارد ،ایــن اســت کــه دارنــد در فرهنــگ مــا مســئله
محــرم و نامحــرم را بــه ضــد ارزش تبدیــل میکننــد ،درحالیکــه
از ارزشــمندترین ،دقیقتریــن و عالیتریــن مقولههــای روابــط
انســانی اســت ،یکــی از چیزهایــی کــه واقعـ ًا جــای دریــغ دارد ایــن
ـان
اســت کــه دانشــگاههای مــا کــه بایــد ایــن فرازهــای درخشـ ِ
فرهنگمــان را ترویــج کننــد ،بســتری بــرای یــک عمــل ضــد ایــن
ارزش نشــوند.
یکــی از عالیتریــن فرازهــای روابــط اجتماعــی -کــه اســاس
تنظیــم روابــط زن و مــرد اســت -مســئله محــرم و نامحــرم اســت.
ایــن فراینــد بســیار دقیــق و عجیــب اســت ،یعنــی معجــزه اســت.
قــرآن کریــم ایــن روابــط را تعریــف کــرده اســت .مث ـ ً
ا خواهــر،
مــادر ،بــرادر بــا یکدیگــر محــرم هســتند ،یــک عــده دیگــر نیــز
نامحــرم هســتند .ایــن از چیزهایــی اســت کــه میتوانــد اســاس
یــک مباحــث علماالجتماعــی و روانشناســی بســیار مهــم مــا
ـح فقهــی درســت ایــن
باشــد .منتهــی مقدمــه آن چیســت؟ تنقیـ ِ
مباحــث .بایــد تنقیــح فقهــی شــود و مشــخص شــود .حــدود ایــن
نامحرمــی [چیســت؟] مث ـ ً
ا خواهــر و بــرادر بــا یکدیگــر محــرم
هســتند ،امــا ایــن محرمیــت محــدود اســت و مــرز دارد .فــرق
اســت بیــن محرمبــودن خواهــر و بــرادر و محرمبــودن زن و
شــوهر .دو جــور رابطــه محرمــی اســت .خــب چــرا دو نــوع اســت؟
رابطــه پــدر بــا دختــر یکجــور رابطــه اســت ،محــرم اســت ولــی
محــر ِم بــا حــدود .امــا وقتــی نامحــرم میشــود رابطههــا شــکل
دیگــری پیــدا میکننــد؛ نامحــرم نیــز حــدودی دارد .نامحــرم یعنی
چــه؟ ایــن نامحــرم در چــه چیــزی نامحــرم اســت و چــرا چنیــن
پوشــش زن معلــوم اســت ،وجــه و
اســت؟ بــر مبنــای فقــه مــا
ِ
َک َّفیــن از پوشــش اســتثنا شــده اســت .چــرا این اســتثنا وجــود دارد؟
ـی ایــن حکــم فقهــی،
کار علــم ایــن اســت کــه بــر مبنــای چرائـ ِ
قانــون را کشــف کنــد.
اینهـا همه مادۀ علم ماسـت؛ علوم انسـانی ما بایـد روی اینها کار
انسـانی اسلامی .آنهایی کـه میگویند ما
کنند و این میشـود علم
ِ
انسـانی اسلامی نداریـم به این دلیل اسـت کـه نمیدانند علم
علم
ِ
انسـانی اسلامی یعنی چه .این سرفصل ها بخشـی از علوم انسانی
اسـت .چـرا کار نمیکنید؟ این دیگـر کار حوزه نیسـت ،البته حوزهها
میتواننـد وارد این رشـته شـوند ولـی این کار ،کار دانشـگاه اسـت.
حوزههـا پیشزمینـه آن را بـه دانشـگاهها میدهند ،فقـه آن را حوزه
بایـد بدهـد؛ اما دانـش آن را بایـد دانشـگاهیان ارائه بدهنـد .منتهی
دانشـگاهیای که ابتدا پیشزمینـه را تحصیل کرده باشـد ،نه اینکه
بـدون پیشزمینـه فقهـی بگویـد میخواهم علم انسـانی اسلامی

بنویسـم .بعـد آسـمان بـه ریسـمان ببافد و چیـزی که بیمبناسـت
بنویسـد و به نام علم انسـانی تحویـل دهد.
علوم انسانی غربی ،علم بی طرف نیست
مــا صدهــا مســئله از ایــن تــراز داریــم کــه بایــد در ســطح
علــم انســانی اســامی خــوب تنقیــح شــوند ،بــدون ایــن
جاروجنجالهایــی کــه خارجیهــا بــرای مــا بــه وجــود مــی
آورنــد .بایــد گفــت کــه علــم انســانی غربــی ،غالبـ ًا علــم سیاســی
اســت ،یعنــی علــم بیطــرف نیســت ،بلکــه علمــی ،دارای
سیاســی خــاص
پیشزمینههــای سیاســی و بــا هدفهــای
ِ
اســت .بنــده روی ایــن موضــوع کار کــردهام کــه عــرض میکنــم.
آنهــا جهتگیــری خاصــی دارنــد .غربــی هــا یکســری از مقولههــا
عنــوان اصــول مســلم مطــرح میکننــد کــه اصــ ً
ا مســلم
را به
ِ
نیســتند .برابــری زن و مــرد را تعریــف نمــی کننــد .برابــری زن و
مــرد بهعنــوان یــک اصــل مســلم ،هــم در فضــای علــوم انســانی
مطــرح اســت و هــم در فضــای حقــوق بشــر .ایــن برابــری بایــد
تعریــف شــود و مشــخص شــود یعنــی چــه؟ ایــن برابــری در فقــه
مــا تعریــف بســیار روشــن و زیبایــی دارد .حــاال در عرصــه حقــوق
بحــث میکنیــم و برابــری را تعریــف میکنیــم .مــن از شــما
ســؤال میکنــم کــه یــک بچــه ششســاله بــا یــک انســان
پنجاهســاله برابــر هســتند یــا نــه؟ او ده برابــر ایــن عمــر دارد،
بلــه برابــر هســتند؛ امــا در چــه چیــزی و بــه چــه معنایــی برابــر
هســتند؟ اگــر شــما بگوییــد چــون برابــر هســتند بنابرایــن اگــر
آن انســان پنجاهســاله تکالیفــی دارد ایــن بچــه پنجســاله هــم
همــان تکالیــف را دارد ،بنابرایــن چــون برابــر هســتند بایــد همــان
مســئولیتها را داشــته باشــد .حقــوق او نیــز همــان حقوقــی اســت
کــه انســان پنجاهســاله دارد.
برابری زن و مرد به چه معناست؟
اگــر بخواهنــد اینطــور بحــث کننــد ،همــ ه قواعــد بــه هــم
میخــورد .غذایــی کــه بــه انســان شــش ســاله میدهنــد را کــه
نمیشــود بــه انســان پنجاهســاله بدهنــد .اینهــا بایــد بحــث
شــود .بعــد میگوینــد زن و مــرد بــا هــم برابرنــد .بســیار خــب
برابــر هســتند؛ ولــی ایــن برابــری بــه ایــن معنــا نیســت کــه اگــر
مــرد راننــده تریلــی شــد ،زن نیــز راننــده تریلــی باشــد و افتخــار
هــم بکنــد کــه راننــده تریلــی شــده اســت .چــه افتخــاری دارد؟
مــرد میتوانــد کلنــگ بزنــد ،چاهکنــی کنــد .اگــر بگوییــم زن
نبایــد چاهکنــی کنــد ،در ایــن صــورت تبعیــض بیــن زن و مــرد
قائــل شــدهایم؟ چــون حــق چاهکنــی را از زن ســلب کردهایــم؟!
اگــر کســی گفــت زن نبایــد ایــن مدیریــت خــاص را داشــته باشــد،
نابرابــری اســت؟ چــه کســی گفتــه اســت نابرابــری اســت؟ آیــا
خانــم بــرای ایــن کار ســاخته شــده اســت یــا نــه؟ ایــن یــک حرف
علمــی اســت ،اصـ ً
ا نابرابــری نیســت .یعنــی اگــر فقــه مــا گفــت
زن نبایــد قاضــی شــود ،تبعیــض اســت؟ چــه کســی گفتــه تبعیض
اســت؟ در قــرآن مــا گفتــه شــده شــخصیت زن ،شــخصیتی اســت
ـن.
کــه أَ َو َمـ ْ
ـر ُمبیـ ٍ
ـن ُی َن َّش ـؤُا ِفــی الْحِ لْ َی ـ ِة َو ُه ـ َو ِفــی الْخِ صــا ِم غ َْیـ ُ
عجــب آیــه عجیبــی اســت.
ایــن یــک تعریــف از زن اســت؛ زن آن موجــودی اســت کــه در
زیــور پــرورش پیــدا میکنــد و در خصــام –در جــدل -قــدرت
ــر ُمبیــن اســت .اگــر بــا
او از مــرد کمتــر اســت و در خصــام ،غ َْی ُ
یــک زن خیلــی وارد بحــث شــوید یــا گریــه میکنــد یــا از میــدان
فــرار میکنــد .ایــن بــه معنــای نابرابــری نیســت ،بلکــه زن بــرای
کار دیگــری ســاخته شــده اســت و ایــن کار در تــوان او نیســت.
ـات یــک
زندگــی و خانــواده بــه دو نــوع انســان نیازمنــد اســت؛ ادبیـ ِ
نــوع انســان ایــن اســت کــه بگویــد بمیــرم .تــا حــاال شــنیدهاید
مــردی بگویــد بمیــرم؟ چــرا ایــن ادبیــات در بیــن زنهــا رواج پیــدا
میکنــد و چــرا ایــن شــکل رفتــا ِر زیورآالتــی در بیــن زنــان رواج
پیــدا میکنــد؟ چــرا مســئله آرایــش بــا ایــن شــکل خــاص در بیــن
خانمهــا رواج پیــدا میکنــد؟ کار بــه اســام و غیــر اســام هــم
نداریــم ،در تمــام جوامــع بشــری اینطــور اســت .این نشــاندهنده
آن اســت کــه او بــرای کار دیگــری ســاخته شــده اســت.
مــا نبایــد هراســی داشــته باشــیم از اینکــه بگوییم در شــرع مــا و در
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فقــه مــا قضــاوت بــرای زن تشــریع نشــده اســت .ایــن کار ،کار زن
نیســت .نبایــد شــرم کنیم کــه بگوییــم رهبــری بــرای زن تصویب
نشــده اســت ،ریاســت جمهــوری بــرای زن تصویــب نشــده اســت.
ایــن تبعیــض نیســت؛ چــرا اگــر گفتیــم زن نبایــد چاهکــن شــود
تبعیــض نیســت ،ولــی اگــر بگوییــم نبایــد رئیــس جمهــور شــود
تبعیــض اســت؟ چــه تفاوتــی وجــود دارد؟ زن نبایــد حمالــی کنــد،
حمالــی کار زن نیســت.
اگــر ایــن را بگوییــم ،میگوینــد درســت اســت ،ولــی اگــر بگوییــم
ریاســت جمهــوری کار زن نیســت[ ،اعتــراض میکننــد ].ریاســت
جمهــوری هــم یــک بــار ســنگین روانــی اســت و زن بــرای بــار
ســنگین روانــی ســاخته نشــده اســت .اینهــا یــک چیزهایــی
واقعــی و حرفهــای جــدی اســت .اینهــا بحــث اساســی مربــوط
بــه روان انســانها و جامعــه انسانهاســت .مصالــح جامعــه بشــر
را فــدای مســائل فــردی و حزبــی خودتــان نکنیــد ،فــدای قــدرت
سیاســی خودتــان نکنیــد.
سبک زندگی غرب بر مبنای شهوت است
در قــرآن کریــم یــک آیــه اســت کــه از عجیبتریــن آیــات قــرآن
اســت .مــن خیلــی فکــر کــردم کــه معنــای ایــن آیــه چیســت،
مفســرین نیــز خیلــی تــاش کردهانــد کــه در ایــن تالشهــا
ِــن
ــون م ْ
نیــز ظاهــراً بــه جایــی نرســیدهاند .میفرمایــد :إِ ْن َی ْد ُع َ
ـیطان ًا َمریــداً * لَ َع َن ـ ُه َّ ُ
الل َو قـ َ
ـال
ُدون ِـ ِه إِ َّال إِناث ـ ًا َو إِ ْن َی ْد ُعـ َ
ـون إِ َّال شَ ـ ْ
ـم
َ َلتَّخِ َــذ َّن ِمـ ْ
ـن عِبــاد َِک نَصیبـ ًا َمف ُْروضـ ًا * َو َ ُلضِ لَّن َُّهـ ْ
ـم َو َ ُل َم ِّن َین َُّهـ ْ
ْ
َ
ـق اللَِّ.
َ
ُ
ْ
َ
َ
ـر َّن خَ لـ َ
َو َل ُم َرن َُّهْــم َفلَ ُی َب ِّتکـ َّ
ـن َ
ـم فل ُیغ َِّیـ ُ
آذان النْعــا ِم َو ل ُم َرن َُّهـ ْ
اینهــا در برابــر انــاث ســجده میکننــد .یعنــی چــه در برابــر
انــاث ســجده میکننــد؟ در کجــای جامعــه بشــر بــه ایــن معنــا،
پرستشــی [وجــود داشــته اســت؟] ایــن فرهنــگ تمــدن غربــی
اســت؛ بنــده گفتــم ایــن آیــه تمــدن غربــی را نشــانه گرفته اســت.
در تمــدن غربــی ،شــهوترانی مــاک اصلــی همــه نگاههــا
شــده اســت .اصــ ً
ا ســبک زندگــی غــرب بــر مبنــای شــهوت
اســت .بایــد ونبایدهــای آنهــا بــر مبنــای شــهوت و لذتپرســتی
اســت .بنــده بــر روی ایــن مســئله دقــت کــردهام و از روی فکــر
عــرض میکنــم .مبنــای فرهنــگ غــرب ایــن اســت کــه کاری
کــه میتوانــد شــهوت مــرد را تحریــک کنــد ،بــرای زن ارزش
اســت ،هــر چیــزی کــه بتوانــد شــهوت مــرد را تحریــک کنــد؛
از رفتــار تــا شــیوه پوشــیدن ،شــیوه لبــاس ،شــیوه رابطــه و هــر
چیــزی کــه بتوانــد شــهوت مــرد را تحریــک کــرده و فروبنشــاند
و پاســخگوی شــهوت مــرد باشــد ،ایــن مــاک شــده اســت و
اص ـ ً
ـاک ســبک زندگــی شــده اســت؛ یعنــی حتــی وقتــی
ا مـ ِ
میخواهنــد خانــه را معمــاری کننــد ،بــر همیــن اســاس اســت.
شــهر را هــم کــه میخواهنــد بســازند بــر همیــن اســاس اســت.
حتــی در بحــث سیاســی هــم جریــان پیــدا میکنــد .ایــن چیــز
عجیبــی اســت.
فمینیسم ،سازمان آفرینش الهی را به هم می ریزد
مــا میگوییــم ایــن روش غلــط اســت؛ ایــن فمینیــزم ،در حقیقــت
ـن ُدون ِـ ِه إِ َّال إِناث ًا
ـون ِمـ ْ
بــه معنــی زنپرســتی اســت ،همــان إِ ْن َی ْد ُعـ َ
ـق َّ
اللِ میشــود .اساس ـ ًا خلــق
ـر َّن خَ لْـ َ
اســت کــه منجــر بــه َفلَ ُیغ َِّیـ ُ
الهــی و ســازمان آفرینــش الهــی در جامعــه بــه هــم میریــزد.
ایــن بههمریختگــی ،بههمریختگــی طبیعــت را بــه دنبــال
دارد .بنــده معتقــدم ایــن بههمریختگــی طبیعــت کــه امــروز
میبینیــم –ایــن چیــزی کــه بــه آشــفتگی طبیعــت معــروف
اســت[ -بــه همیــن خاطــر اســت ].اهــل علــم بنشــینند تحلیــل
ارائــه بدهنــد.
شناسی
امیدوارم یک مؤسسـه جامعهشناسـی تأسـیس شـود ،جامعه
ِ
رصـدی کـه فقط رصـد کنـد ،نمیگویـم نظریهپـردازی کنـد .البته
جامعهشناسـی رصـدی یـا جامعهشناسـی میدانـی میتوانـد مبنای
آن مباحث جامعهشناسـی اساسـی کالن باشد .دانشـگاه باید جامعه
بشـری کنونـی کـه بـر مبنـای تمـدن غـرب مدیریـت میشـود را
رصـد کنـد و ببینـد چـه وضعیتـی دارد .شـه ِر آن چه شـهری شـده
اسـت؟ بهداشـت آن چـه بهداشـتی شـده اسـت؟ رابطـه زن و مرد
چگونـه شـده اسـت؟ وضـع کـودک در ایـن جامعـه چطور اسـت؟

وضـع جوانـان چگونه اسـت؟ پیرمردهـا چه وضعیتـی دارنـد؟ زنان
در جامعـه غربـی چـه وضعیتـی دارنـد؟ من گاهـی گفتهام کسـانی
کـه به غـرب میرونـد دو یا سـه گونه هسـتند؛ عدهای چشمبسـته
میرونـد و نـگاه نمیکننـد چـه اتفاقـی در آنجـا میافتد .یـک عده
هـم اگـر نـگاه کنند ،بـه ایـن دلیـل که بـا یـک پیشزمینه بسـیار
خوشبینانه و شـیفتگی وارد شـدهاند فقـط آن جلوههای درخشـنده
را نـگاه میکننـد.
زن ،بدبخت ترین موجود در جامعه غربی است
امــا عــده دیگــری نیــز بــه آنجــا میرونــد و ناقدانــه نــگاه
میکننــد .مــا آنجــا ناقدانــه نــگاه کردیــم و لــذا خیلــی مســائل بــه
دســت مــا آمــد کــه دســت خیلیهــا نیامــد .بدبختریــن موجــود در
جامعــه غربــی امــروز ،زن اســت؛ یعنــی کاری بشــود کــه کســی
گزارشــی از وضعیــت زن [در کشــورهای غربــی تهیــه کنــد]،
منتهــی از متــن خانوادههــا و نــه از رســانهها؛ کاری بــه روزنامــه و
تلویزیــون نداشــته باشــد ،گرچــه از آنجــا هــم میتــوان چیزهایــی
را برداشــت کــرد .ببینــد چــه اتفاقــی در خانوادههــا افتــاده اســت؟
حتمــا بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه زن اآلن در جامعــه غربــی از
چهلســالگی بــه بعــد احســاس بدبختــی و احســاس محرومیــت
میکنــد! محرومتریــن قشــر اجتماعــی در جامعــه غربــی ،زن
اســت؛ عمــر زن در جامعــه غربــی بیــن  ۲۰تــا  ۴۰ســال اســت؛ از
چهــل ســال کــه گذشــت زن یــک عنصــر دور افتــاده و به حاشــیه
رانــده مــی شــود.
دوســتی بــه مــا میگفــت در یــک ســاختمان ده طبقــه در
انگلیــس زندگــی میکــردم .یــک روز اتفاق ـ ًا آسانســور ســاختمان
کار نمیکــرد و مــن نیــز آمــدم بــه آپارتمــان خــود بــروم و دیــدم
پیرزنــی دو کیســه بــزرگ خریــد کــرده و میخواهــد بــرود و او هــم
در همــان طبقــه اســت .ایشــان میگویــد بــه او گفتــم بدهیــد مــن
بــه شــما کمــک کنــم ،ب ـهزور بــار او را گرفتــم و کمــک کــردم
و او را بــه آپارتمانــش رســاندم ،درب آپارتمــان را بــاز کــرد و بــار
را گذاشــتم داخــل .او گفــت تــو کــی هســتی؟ فرشــتهای؟ بــرای
چــه بــه مــن کمــک کــردی؟ مــن کــه دیگــر زیبایــی نــدارم،
مــن چیــزی نــدارم کــه شــما را بــه کمــک تشــویق کنــد ،بــرای
چــه کمــک کــردی؟ شــما بایــد فرشــته باشــید .گفتــم فرشــته
نیســتم ،بشــرم .گفــت چــه بشــری هســتی؟ گفتــم مــن مســلمانم
و طبــق وظیفــه دینــیام عمــل میکنــم .دوســت مــا میگفــت
تــا زمانــی کــه مــن در ایــن ســاختمان بــودم ایــن پیــرزن هــر جــا
مینشســت میگفــت ایــن مســلمانها مثــل فرشــته میماننــد.
یعنــی ایــن زن احســاس میکنــد کــه در آن جامعــه کســی بــه
او بهــا نمیدهــد .واقعــ ًا هــم اینطــور اســت .آنهــا میگوینــد
بــه جهنــم کــه بــار دارد ،بــه مــا چــه مربــوط اســت .کســی بــه
انســانیت ایــن زن توجــه نــدارد کــه ایــن انســان اســت و کمــک
نیــاز دارد .کســی کاری بــه کار او کار نــدارد .وقتــی کســی بــه او کار
دارد ،کــه زیبایــی یــا جوانــی داشــته باشــد .ایــن آن چیــزی اســت
کــه امــروز بــرای مــا درســت کردهانــد و ُ
متأســفانه میخواهنــد
جامعــه مــا را هــم اینطــور تربیــت کننــد و توانســتهاند تــا
حــدودی در شــهرهای بــزرگ مــا اثرگــذار باشــند .بایــد بــه داد این
جامعــه رســید .یــک نهــادی ایجــاد شــود کــه ایــن نهــاد وضــع
جامعــه غربــی را ناقدانــه بررســی کــرده و نقــد کنــد.
فقر و محرومیت در جهان غرب
اهالــی رســانه یــک فیلــم مســتند از وضــع خانــواده ،وضــع زن،
وضــع کــودک ،وضــع جــوان در غــرب بســازند .کــه چــه وضعیتــی
دارنــد؟ زندگــی در شــهرهای غربــی [چطــور اســت؟] حــاال
خیلیهــا خیــال میکننــد چقــدر شــهرهای آنهــا قشــنگ اســت.
شــما بــه ایــن شــهرهای غربــی برویــد و آن  ۱درصــد [ســرمایهدار]
را اســتثنا کــرده و بــه ســراغ  ۹۹درصــد دیگــر برویــد و ببینیــد
چگونــه زندگــی میکننــد؟ بــا چــه محرومیتــی و حتــی محرومیت
در غــذا؟ چگونــه غــذا میخورنــد؟ چگونــه از آب اســتفاده
میکننــد؟ اینکــه گفتــه میشــود مــا اســراف میکنیــم حــرف
بیخــودی نیســت .واقعــا بــه ســراغ  ۹۹درصــد مــردم ،کســانی که
اغلــب مــردم
در آپارتمانهــای کوچــک زندگــی میکننــد -کــه
ِ

صفحه  | 12شماره  | 26شهریور 97

هســتند؛ فقــط یــک عــده هســتند کــه در کاخهــا زندگــی میکنند
و دنیــا را خوردهانــد -برویــد و بیینیــد چگونــه زندگــی میکننــد؟
خــب ایــن چــه زندگـیای اســت کــه تمــدن غــرب بــرای بشــر به
ارمغــان آورده اســت؟ یــک فقــر و اســتضعاف و محرومیتــی را در
جهــان غــرب دیــدهام کــه اصـ ً
ا نظیــر آن را در شــهرهای خودمان
ندیــدهام.
شــاید کمتــر کســی باشــد کــه تمــام کشــور را تقریبــ ًا زیــر پــا
گذاشــته باشــد .در روســتا زندگــی کــردهام ،شــهر را دیــدهام،
همهجــا را دیــدهام ،بــه خانههــای مســتضعف رفتـهام و از نزدیــک
میشناســم .فقــری کــه گاهــی در آنجــا دیــده میشــود اصــ ً
ا
اینجــا نیســت .همیــن دو ســال قبــل بــود کــه مــا در خــارج یــک
شــبکه  Love Mohammadراهانــدازی کــرده بودیــم.
گفتیــم بــه مناســبت میــاد رســول اکــرم(ص) و هفتــه وحــدت
شــما اعــام کنیــد کــه شــام یــا ناهــاری یــا یــک بســته غذایــی
میدهیــد .بــرای یــک بســته غذایــی صفــی تشــکیل شــد! فکــر
کنــم فیلــم آن را هــم دارنــد کــه نشــان دهنــد چــه فقــری در آنجــا
وجــود دارد .بــا اینکــه زیــاد هــم تبلیــغ نکردیم .شــما اگــر بخواهید
ببینیــد چــه اتفاقــی در آنجــا میافتــد ایــن کار را در آمریــکا و
انگلیــس انجــام دهیــد تــا ببینیــد کــه چطــور اســت .مــردم در آنجا
چگونــه گرســنه زندگــی میکننــد؟ اینهایــی کــه مــا عــرض
میکنیــم تبلیغــات نیســت ،واقعیــت اســت.
اصـل بحـث این بـود که فقـه مـا ،فقه بسـیار دقیقـی اسـت که به
آن ظلم شـده اسـت .بنـده میگویـم از این دریچـه دادوفریـاد کنید
کـه چـرا به ایـن دانـش ارزشـمند مـا ،اینگونـه بیاعتنا هسـتند .از
این دانـش ،هزار علم قابل اسـتنباط اسـت ،از این گنجینه گسـترده
و ایـن سـفره عالی  -کـه سـفره آل محمد اسـت -اسـتفاده کنید و
بهرهگیـری کنیـد .این علم و دانش اسـت ،فقه آن را خـوب بیاموزید
و بهصـورت جدی و نه با اسـتهزاء ،اسـتخفاف و نه با تحقیـر .اینها
را تحلیـل کنیـد و از آن قانـون اسـتخراج کنید ،قواعد علمـی چه در
روانشناسـی ،چـه در جامعهشناسـی و حتـی در روانپزشـکی از این
علم قابل اسـتنباط اسـت.
مشاوره های خانواده خروجی های بدی دارند
یکــی از کارهایــی کــه بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه ببینیــم
ـی ایــن مشــاورههای روانشناســی موجــود چیســت .غالــب
خروجـ ِ
ـی بــد دارنــد؛ یعنــی خانــواده یــک خُ ــرده
ایــن مشــاورهها خروجـ ِ
اختالفــی دارنــد و بــه پیــش مشــاور میرونــد و در عــوض التیــام
پیداکــردن ،از یکدیگــر بــرای همیشــه میبرنــد .ببینیــد خروجــی
مشــاوره چیســت؟ چــه مشــاورههای خانوادگــی ،چــه مشــاورههای
مربــوط بــه مســائل روانــی ،چــه مشــاورههای مربــوط بــه جوانــان.
ایــن چــه خروجـیای اســت کــه مشــاورههای شــما دارنــد؟ هرچــه
مشــاورههای شــما بیشــتر شــده ،مشــکالت اجتماعــی مــا در
ایــن کشــور بیشــتر شــده اســت .شــما دانشــی داریــد کــه چنیــن
خروجـیای دارد .پــس معلــوم میشــود خللــی در این دانــش وجود
دارد و بایــد در ایــن دانــش تجدیدنظــری کنیــد و نگاهــی هــم بــه
فقــه مــا داشــته باشــید .منتهــی فق ـ ِه فقی ـ ِه درستوحســابی.
یــک آقایــی پیــش مــا آمــده بــود کــه میگوینــد فقیــه اســت ،امــا
قطعـ ًا فقیــه نیســت ولــی شــهرت بــه فقــه دارد .ایشــان میگفــت
بایــد جوانهــا و مــردان و زنــان را رهــا کنیــم ،هرچقــدر اینهــا بــا
یکدیگــر نزدیکتــر بشــنوند غریــزه جنســی آنهــا پائینتــر میآیــد
و ســالمتر مــی شــوند.
ایــن دیــدگاه بــرای ایــن اســت کــه هــم بُعــد فقهــی ایــن بنــده
خــدا غلــط اســت و هــم استنباطشــان از فقــه غلــط اســت .بایــد
یــک فقیــ ِه کارکشــتهای باشــد کــه واقعــ ًا درس فقــه را بــرای
خــدا خوانــده باشــد .نســبت بــه ایــن موضــوع هــم بایــد بینــش
داشــته باشــید .افــرادی وجــود دارنــد کــه ادعــای فقــه دارنــد و
ممکــن اســت اصطالحــات را هــم بلــد باشــند و قشــنگ حــرف
بزننــد ،منتهــی در اســتنباط فقهــی بهگون ـهای اســتنباط میکنــد
کــه حــرف غربــی هــا را توجیــه کنــد .فقــه را میپیچانــد بــرای
اینکــه بتوانــد حــرف آنهــا را توجیــه کنــد .خــب چــرا ایــن کار را
میکنیــد؟ مگــر فقــه مــا چــه اشــکالی دارد؟ شــما در همیــن فقــه
تفکــر کنیــد و ببینیــد چیســت.

گــــــزارش
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نقدابوریحانبهفلسفهمشاء
 ۱۳شــهریورماه روز بزرگداشــت ابوریحــان بیرونــی اســت .عالقــه منــدان بــه علــم و فرهنــگ تــا
حــدودی ابوریحــان بیرونــی را مــی شناســند ،وی از بزرگتریــن دانشــمندان ایرانــی ســده چهــارم و
پنجــم هجــری اســت کــه در علــوم مختلــف زمــان خــود اســتاد بــوده اســت .او ریاضــی دان ،ســتاره
شــناس ،تقویــم شــناس ،انســان شــناس ،هندشــناس ،مــردم شــناس و  ...اســت .مهمتریــن آثــار او
التفهیــم در ریاضیــات و نجــوم ،آثــار الباقیــه در تاریــخ و جغرافیــا ،قانــون مســعودی که نوعی دانشــنامه
اســت و کتــاب تحقیــق ماللهنــد کــه دربــاره اوضــاع هنــد از نظــر تاریــخ و جغرافیــا تــا عــادت و رســوم
و طبقــات اجتماعــی مــردم آن اســت .بیرونــی هــم دوره ابــن ســینا ،پزشــک و فیلســوف بــزرگ ایرانــی
اســت و ایــن دو اندیشــمند بــا هــم دیــدار و مکاتبــه داشــتند.
فعالیت های ابوریحان بیرونی در علوم تجربی
وی بــه زبانهــای خوارزمــی ،فارســی ،عربــی و سانســکریت مســلط بــود و بــا زبانهــای یونانــی باســتان،
عبــری توراتــی و ســریانی آشــنایی داشــت .روش ابوریحــان در تحقیــق مطالــب علمــی بــه حــدی
دقیــق و گفتارهایــش تــا بــه درجــه ای موثــق اســت اســت کــه هیــچ گاه ارزش علمــی خــود از دســت
نخواهــد داد .بیرونــی در زمینــه علــوم تجربــی کارهــای فــوق العــاده ای انجــام داده اســت ،یکــی از
مهمتریــن ایــن کارهــا محاســبه شــعاع زمیــن اســت .بیرونــی در کتــاب «االســطرالب» روشــی بــرای
افــت افــق وقتــی از ارتفاعــات بــه افــق نــگاه
محاســبه شــعاع زمیــن ارائــه میکنــد (بــه وســیله ِ
ـری او یــک درجــه ســطح زمیــن را  ۵۸میــل بــه دســت آوردهاســت کــه بــا توجه
میکنیــم) .انــدازه گیـ ِ
ـای
بــه اینکــه هــر میــل عربــی  ۱۹۷۳٫۳متــر اســت ،شــعا ِع زمیــن  ۶۵۶۰کیلومتــر (بــر حسـ ِ
ـب واحدهـ ِ
ـح آن نزدیــک اســت.
امــروزی) بــه دســت میآیــد کــه تــا ح ـ ِد خوبــی بــه مقــدا ِر صحیـ ِ
اندیشه های فلسفی ابوریحان
ابوریحــان دقــت و اصابــت نظــر خــود را مدیــون مطالعــات فلســفی خویــش اســت ،گرچــه از نوشــته
هــای فلســفی او چیــزی باقــی نمانــده اســت ،امــا شــکی نیســت کــه بیرونــی فلســفه را بســیار خــوب
آموختــه و بــا اصطالحــات و تفکــر فلســفه آشــنا بــوده اســت .او بــه خصــوص بــا فالســفه مخالــف
مکتــب مشــاء ماننــد محمــد بــن زکریــای رازی آشــنایی کامــل دارد و بــه قــول خــودش چهــل ســال
در جســتجوی سراالســرار رازی گذرانیــده اســت تــا باالخــره نســخه ای از آن را بــه دســت آورده و مورد
مطالعــه قــرار داد و رســاله ای هــم در اشــتباهات آن نوشــته اســت.
بیرونــی در فلســفه پیــرو روش متعــارف عهــد خویــش یعنــی آن روشــی که بــه وســیله کنــدی و فارابی
و نظایــر آنــان بنیــان نهــاده شــده بــود نیســت ،بلکــه بــه عقایــد خــاص و روش جداگانــه و شــکوک و
ایــرادات خــود بــر ارســطو و پیــروان او ممتــاز اســت.
بیرونــی بــرای انتقــاد بــر نظریــات ارســطو از کتــب آســمانی و براهیــن عقلــی و مشــاهده طبیعــت
ســود جســت .او در عیــن حــال کــه بــرای ارســطو کمــال احتــرام را قائــل بــود ،وی را بــر کنــار از خطــا
و لغــزش نمــی دانســت و بــه آن دســته از پیروانــش کــه معلــم اول را از خطــا و لغــزش بــر کنــار مــی
دانســتند ،حملــه مــی کــرد و مــی گفــت :اینــان بــا عمــل خــود از مقــام ارســطو کاســته انــد.
انتقـاد بیرونـی از ارسـطو در زمینه هـای جهان شناسـی و نیز طبیعیات و همچنین به مسـائلی اسـت که
از اصول فلسـفه مشـائی محسـوب می شـود .این انتقادات کـه یکی از شـدیدترین انتقاداتی اسـت که از
فلسـفه مشـائی شـده در نامه هایی که ابوریحان به ابن سـینا نوشـته آمده اسـت .هدف ابوریحان بیرونی
از پرداختن به علوم آشـکار سـاختن حقایق دینـی و انطباق بین علـم و دین بود(.هنری تومـاس ،بزرگان

فلسـفه ،فریدون بدره ای ،انتشـارات علمـی و فرهنگـی ۱۳۸۲ ،چاپ چهارم)
نظر استاد دانشگاه کمبریج درباره ابوریحان
آمارتیــا ســن ـ اقتصــاددان هنــدی االصــل انگلســتان و اســتاد دانشــگاه کمبریــج و هــاروارد ،برنــده
جایــزه نوبــل اقتصــاد در ســال  ۱۹۹۸ـ در کتــاب توســعه بــه مثابــه آزادی و توهــم و خشــونت در مــورد
فرهنــگ و تمــدن آســیایی خصوصــا هنــدی و اســامی صحبــت مــی کنــد و در ایــن کتابهــا بــه
ابوریحــان بیرونــی ارجــاع مــی دهــد.
وی در بخشــهایی از کتــاب توســعه بــه مثابــه آزادی وقتــی کــه در مــورد تمــدن اســامی صحبــت می
کنــد ،مــی نویســد :بــه خاطــر تجربــه تخاصمــات سیاســی نبردهــای سیاســی معاصــر بــه خصــوص
در خاورمیانــه ،تمــدن اســامی اغلــب بــه صــورت تمدنــی کــه اساســا فاقــد مــدارا اســت و نســبت بــه
آزادی فــردی موضــع خصمانــه ای دارد تصویــر شــده اســت ،امــا وجــود گوناگونــی و تنــوع درون یــک
ســنت در مــورد اســام هــم کامــا صــدق مــی کنــد .در هنــد ،اکبرخــان و مغولهــای دیگــر نمونــه
هــای خوبــی از نظریــه و عمــل مــدارای سیاسســی و مذهبــی ارائــه کردنــد .اکبرخــان کــه بیــن ۱۵۵۶
تــا  ۱۶۰۵حکومــت مــی کــرد بــر پذیرش اشــکال مختلــف رفتــار اجتماعــی و دینی تأکیــد مــی ورزید و
انــواع مختلــف حقــوق بشــر از جملــه آزادی عبــادت و مناســک دینــی را پذیرفته بــود که در بخشــهایی
از اروپــا بــه ســادگی مــورد مــدارا و تســامح قــرار نمــی گرفتنــد .نمونــه هــای مشــابه دیگــری را هــم
مــی تــوان در دیگــر بخشــهای فرهنــگ اســامی یافــت .ســاطین تــرک اغلــب تســامح بیشــتری از
معاصریــن اروپایــی خــود داشــتند .نمونــه هــای فراوانــی از ایــن مــورد را می تــوان در مصــر و بغــداد نیز
یافــت .در واقــع محقــق بــزرگ یهــود ابــن میمــون ،در قــرن دوازدهــم مجبــور بــه فــرار از اروپــای فاقد
مــدارا و از آزار یهــودی هــا بــه امنیــت قاهــره بــا تســامح و ادب و قیومیــت ســلطان صــاح الدیــن شــد.
وی در ادامــه ایــن بحــث از ابوریحــان ایرانــی بــه عنــوان کســی کــه عمــده عمــر خــود را صــرف
اعتــای درک متقابــل و تســامح کــرد نــام مــی بــرد و مــی افزایــد :بیرونــی ،ریاضیــدان ایرانــی کــه
اولیــن کتــاب عمومــی دربــاره هنــد را در اوائــل قــرن یازدهــم نوشــت(به جــز ترجمــه رســاالت ریاضی
هنــد بــه عربــی) از جملــه نظریــه پــردازان مــردم شناســی در جهــان بــود .او متذکــر واقعیــت تحقیــر
اتبــاع بیگانــه شــد و نســبت بــه ایــن واقعیــت کــه «تخفیــف خارجــی هــا  ...بیــن همــه ملــل نســبت
بــه هــم امــری متــداول اســت» اعتــراض کــرد .او عمــده ُعمــر خــود را در دنیــای قــرن یازدهــم صرف
اعتــای درک متقابــل و تســامح کرد(.آمارتیــا ســن ،توســعه بــه مثابــه آزادی ،حســین راغفر ،انتشــارات
کویــر)۱۳۸۱ ،

آیت اهلل اراکی:

والیت ،فقه را تبدیل به نظام میکند
آیــتاهلل «محســن اراکــی» در نشســت علمــی تبییــن
زیرســاختهای نظــری فقــه نظــام کــه در ســالن جلســات
پژوهشــگاه علــوم اســامی امــام صــادق(ع) قــم برگــزار شــد،
گفــت :زیرســاختهای نظــری فقــه نظــام بحــث مفصلــی اســت
کــه بایــد بــه صــورت جامــع بــه آن پرداختــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــهآنچــه کــه فقــه را تبدیــل بــه نظــام میکنــد
موضــوع والیــت اســت ،اضافــه کــرد :اگــر فقــه را از نظــام جــدا
کنیــم ایــن فقــه غیــر والیتــی ،تبدیــل میشــود بــه یــک احــکام
پراکنــدهای کــه ایــن احــکام پراکنــده نمیتوانــد نظامســاز باشــد.
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی خاطرنشــان
کــرد :نظــام کــه میگوییــم یعنــی مجموع ـهای از بشــر کــه بــا
یــک رهبــری حاکمیتــی پیونــد خــورده باشــد ،پیونــدی کــه در
قــرآن کریــم از آن بــه عنــوان میثــاق اطاعــت یــاد میشــود و

افــزون بــر آن میثــاق نصــرت نیــز مطــرح اســت.
وی یــادآور شــد :هیــچ جامعـهای بــدون والیــت شــکل نمیگیــرد،
فــرق بیــن جامعــه اســامی و غیراســامی ایــن اســت کــه در
جامعــه اســامی والیــت ،والیــت اســامی اســت امــا در جامعــه
غیــر اســامی والیــت ،والیــت طاغــوت اســت.
آیـتاهلل اراکــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مبانــی دموکراســی غربــی یــا
مبانــی اســتبداد کام ـ ً
ا یــک معناســت ،تصریــح کــرد :ایــن دو از
یــک ریشــه برخاســتند و آن ریشــه ایــن اســت کــه انســان خــود
بایــد حــق حاکمیــت را بــرای خــود قــرار دهــد ،اگــر ایــن ریشــه
را پذیرفتیــم اســتبداد توجیــه میشــود .امــا مــا میگوییــم حــق
معیــار دارد ،معیــار فــوق انســانی .انســان بایــد انتخــاب خــودش را
تابــع آنچــه عــدل و حــق اســت قــرار دهــد و هــر رفتــاری کــه
متعلــق بــه اذن حاکــم اســت همــه از مقولههــای رفتارهــای

مربــوط بــه فقــه نظــام هســتند و مشــروط بــه اذن حاکمانــد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد :معتقدیــم کــه در
شــرایط کنونــی بایــد حوزههــای علمیــه و پژوهشــگران تــاش
کننــد تــا در عرصههــای فقــه نظــام ،احــکام مربوطــه را اســتخراج
و اســتنباط کننــد و پاســخگوی نیازهــای نظــام و پرســشها
باشــند کــه حاکمیــت تحقــق ایــن هــدف را از مــا درخواســت
میکنــد.
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همایون همتی:

اصول سکوالریسم کالسیک مورد تردید جدی است
نشســت «معنویــت هــای ســکوالر» بــا ســخنرانی
همایــون همتــی ،عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران،
در حســینیه ارشــاد برگــزار شــد.
همتــی در ایــن نشســت گفــت :عنــوان ســکوالر در
کشــور مــا متــرادف بــا مرتــد شــده اســت و برخــی
در ایــن زمینــه کتــاب مــی نویســند بــدون ایــن کــه
اطالعــات کافــی دربــاره آن داشــته باشــند .کتــاب هــای
متعــددی در ایــن زمینــه وجــود دارد از جملــه دایــره
المعــارف  ۲۵جلــدی معنویــت هــای جهــان .حتــی آلبــوم
هــای مصــور متعــدد در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در
ایــران موجــود نیســت .دربــاره سکوالریســم در کشــور
مــا اطالعــات دســت اول کــم اســت .در ســال ۱۸۶۰
کتابــی چــاپ شــد بــا نــام اصــول سکوالریســم کــه مــن
ندیــدم در ایــران کســانی کــه در ایــن بــاره صحبــت مــی
کننــد ،از ایــن کتــاب نــام ببرنــد.
وی در ادامـه گفـت :سکوالریسـم از واژه سـکولوم بـه
معنـای زمـان نزدیـک اسـت .یکـی از معانـی کلمـه دنیـا
از دنـو گرفتـه شـده کـه بـه معنـای نزدیکـی اسـت .لـذا
سکوالریسـم را دنیاگرایـی و دنیویـت ترجمـه مـی کننـد .عـرب
هـا به سکوالریسـم ،علمانیـت می گوینـد .چون یکـی از  ۳اصل
ابتدایـی سکوالریسـم این اسـت که علـم مبنا و راهگشـای همه
چیـز اسـت و علـم بسـندگی و علـم پرسـتی مـورد توجه اسـت.
گاهـی هـم بـه سکوالریسـم ،دنیاگرایـی مـی گویند.
 ۳اصل سکوالریسم
همتــی در ادامــه در تشــریح  ۳اصــل سکوالریســم عنــوان کــرد:
اصــل اول پیشــرفت دنیــای مــادی از طریــق ابزارهــای مــادی
بــدون دخالــت دادن دیــن اســت .اصــل دوم تکیــه بــر علــوم
تجربــی و اســتقرایی بــرای مدیریــت تمــام حــوزه هــای جامعــه
اســت کــه رقیــب بســیار جــدی بــرای دیــن و روحانیــت شــده
اســت .اصــل ســوم آن نیــز ایــن اســت کــه اخــاق را بــرای
خــود اخــاق مــی خواهــد نــه بــرای رضــا و تقــرب بــه خــدا
و نــه بــرای آخــرت و اخــاق عقالنــی و قــراردادی و ســود
محورانــه مــد نظرشــان اســت.
وی افــزود :اگرچــه امــروزه دیگــر ایــن نــگاه بــه علــم وجــود
نــدارد و اعتــراف مــی کننــد بــه ایــن کــه ایــن علــوم تجربــی
نمــی تواننــد در بســیاری از حــوزه هــا وارد شــوند .از طرفــی
گفتــه انــد کــه در علــم هیــچ چیــز قطعــی نمــی توانیــم بگوییــم
و تمــام نظریــات کام ـ ً
ا موقتــی اســت .ده هــا کتــاب در حــوزه
فلســفه علــم در ایــن بــاره نوشــته انــد .در نــگاه اســتقرایی بــه
هیــچ عنــوان نمــی توانیــم بــه کل جهــان دســت بیندازیــم .بــه
گذشــته و آینــده دسترســی نداریــم و فقــط در زمــان اکنــون
مــی توانیــم بــه مصادیــق آزمایشــگاهی کمــی اکتفــا کنیــم.
چــه بســا داده هــای آزمایــش نشــده اگــر آزمایــش شــوند
نتیجــه بــه گونــه دیگــری شــود .در فلســفه هــم همیــن اســت.
روزگاری تصــور مــی کردنــد ماهیــت اصیــل اســت و نــه وجــود،
امــا مالصــدرا اثبــات کــرد کــه وجــود اصالــت دارد.
اصــول سکوالریســم کالســیک ،امــروز مــورد
تردیــد جــدی اســت
همایـون همتـی در ادامـه گفـت :هـر  ۳اصـل سکوالریسـم
کالسـیک امـروز مورد تردیـد جدی اسـت .یک نفـاق و ریاکاری
و بـی سـوادی در روشـنفکران جامعـه مـا دربـاره سکوالریسـم
وجـود دارد .چهـره پاک و معصوم از سکوالریسـم ارائـه می دهند
و معتقدنـد کـه هیـچ خطـری بـرای دیـن نـدارد .در صورتی که
بـزرگ تریـن خطـر برای دیـن اسـت .صحبتی بـا آقـای ملکیان

داشـتم در این باره ایشـان هـم معتقد بـود که بـزرگ ترین خطر
بـرای دین سکوالریسـم اسـت.
بزرگ ترین خطر برای دین
وی اظهــار داشــت :بعضــی نیــز مــی گوینــد سکوالریســم یــک
روش اســت و مشــکلی بــرای دیــن نــدارد کــه ایــن هــم غلــط
اســت .سکوالریســم یــک جهــان بینــی ،ایدئولــوژی و فلســفه
اســت کــه راجــع بــه تمــام مســایل مــادی و دینــی نظــر دارد.
نبایــد ســاده ســازی و ســاده لوحــی نســبت بــه آن وجــود داشــته
باشــد .سکوالریســم چیــزی فراتــر از جــدا کــردن دولــت و
روحانیــت اســت .بلکــه ادعاهایــش بســیار بیشــتر از ایــن اســت
و اگــر وارد شــود جایــی بــرای دیــن نخواهــد گذاشــت .اگــر چــه
بــا حالــت خزنــده پیــش مــی رود و خودشــان گفتــه انــد کــه
نبایــد مواجهــه مســتقیم بــا دیــن صــورت بدهیــم .بلکــه کاری
خواهیــم کــرد تــا دیگــر کســی احســاس نیــاز بــه دیــن نکنــد و
تمــام ادعاهــای دیــن را بــا روش هــای مــادی مختلــف بــرای
بشــر تأمیــن خواهیــم کــرد .از جملــه اداره جامعــه ،معنویــت،
شــادی و . ...
در سکوالریســم مســأله خــدا ،وحــی و آخــرت
مســکوت مــی مانــد
همتــی افــزود :یکــی از متفکــران مــی گویــد ضربــه ای کــه
دارویــن بــه دیــن زد هیــچ یــک از ملحــدان نزدنــد .ملحــدان
دلیــل مــی آوردنــد علیــه خــدا امــا دارویــن کاری کــرد کــه خــدا
مســکوت بمانــد .دارویــن کاری کــرد کــه جایــی بــرای خــدا
ـت خــود بــه خــودی دارد
باقــی نمانــد .مــی گوینــد جهــان ،خلقـ ِ
و خــود اداره کننــده اســت .بیمــاری را تصــور کنیــد کــه بــدون
عالمــت باشــد .ایــن بیمــاری خطرنــاک تــر اســت .چــرا کــه
بــی صــدا شــما را مــی کشــد .وقتــی چیــزی مطــرح نشــد رفتــه
رفتــه محــو مــی شــود .در سکوالریســم مســأله خــدا ،آخــرت،
وحــی و  ...مســکوت مــی مانــد .مــی گوینــد مــا کاری بــا خــدا
و دیــن تــو نداریــم ،هــر چــه مــی خواهــی عبــادت کــن .امــا
در عرصــه هــای جــدی بــرای تــو جایــی باقــی نمــی گذارنــد.
ایــن رفتــار ریاکارانــه ای اســت کــه بســیاری از روشــنفکران در
داخــل ایــن روحیــه و رفتــار را دارنــد.
معنویــت هــای ســکوالر؛ جایگزینــی بــرای عرفــان
هــای دینــی
همتــی در ادامــه بــا پرداختــن بــه بحــث معنویــت هــای

ســکوالر اظهــار داشــت :معنویــت هــای ســکوالر
جایگزینــی بــرای عرفــان هــای دینــی اســت ،کــه
بعــد از عصــر روشــنگری ایــن جریــان هــا شــروع
شــدند .اگــر بخواهیــم بــه تعاریفــی کــه از عرفــان در
گذشــته ارائــه شــده اســت بپردازیــم بــه ایــن مــوارد
مــی توانیــم اشــاره کنیــم .اتحــاد قلبــی بــا خداونــد
کــه در اســام نیــز در تعریــف عرفــان خداشناســی
قلبــی مطــرح اســت امــا در نــگاه دینــی مــا وصــال و
فنــای در خــدا مطــرح مــی شــود چــون انســان را در
عــرض خــدا نبایــد دیــد .ایــن تعاریــف نیــز از عرفــان
ارائــه شــده اســت :هــر گونــه خلســه و جذبــه روحــی،
آگاهــی تغییــر یافتــه کــه مبنــای معنــوی داشــته باشــد،
نائــل شــدن بــه حقایــق غائــی یــا نهــان ،تحــول بشــر
از طریــق تمرینــات مختلــف.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه گفــت :جریــان الحــاد
جدیــدی شــکل گرفتــه کــه بــه دنبــال معنویــت
ســکوالر و بــدون دیــن اســت و کتــاب ســام هریــس
دربــاره ایــن جریــان کتــاب معروفــی اســت .امــروز
حتــی از طریــق دارو هــای روان گــردان عرفــان دارویــی
ایجــاد مــی کننــد .در معنویــت هــای ســکوالر اتوریتــه و
سلســله مراتــب را نمــی پذیرنــد و ایندیویژوالیســت هســتند.
البتــه ایــن ادعــای دروغیــن آن هاســت چــون آن هــا هــم
مرشــد و گــروه و اتوریتــه دارنــد .ویژگــی دیگــر ادعایــی
آن هــا نبــود متــن مقــدس اســت .البتــه متــون متعــددی
دارنــد کــه نوشــته هــای اشــو و کریشــنا مورتــی جــزو متــون
مقــدس ایــن هاســت .ویژگــی ســوم نبــود محدودیــت بــرای
عضــو گیــری رســمی اســت کــه ایــن هــم غلــط اســت .چــون
معابــد و گــروه هــای مشــخصی دارنــد ،خانــه تیمــی و رهبــر
دارنــد حتــی مــدارس مخصــوص خــود را دارنــد و بچــه
هــای خــود را بــه مــدارس خــود مــی فرســتند.
همایــون همتــی در ادامــه گفــت :بــر خــاف عرفــان دینــی
کــه هــدف آن رشــد و کســب فضیلــت هــای اخالقــی و تزکیــه
روح و فنــای فــی اهلل اســت ،در عرفــان هــای ســکوالر هیــچ
کــدام از ایــن اهــداف مطــرح نیســت .بلکــه خوشــی ،شــادی،
شفابخشــی ،پیشــرفت شــغلی و تحصیلــی ،کاهــش درد و رنــج،
لــذت از زندگــی ،رفــاه و راحتــی هــدف هــای اصلــی اســت .بــه
جــای ریاضــت هــای روحــی بــه بــدن توجــه دارنــد و همــه
کارهایشــان بــرای نفــس اســت.
وی دربــاره عرفــان هــای کاذب گفــت :مــن بارهــا گفتــه
ام لزومــی نــدارد نــام ایــن کارهایتــان را معنویــت و عرفــان
بگذاریــد .ایــن هــا روش هایــی بــرای آرامــش و ریلکسیشــن
اســت نــه عرفــان .همیــن ســرکرده عرفــان حلقــه را ببینیــد .نــه
ســوادی دارد ،نــه یــک آیــه را درســت مــی توانــد بخوانــد ،نــه
الفبــای فلســفه مــی دانــد و نــه هیــچ.
وی در پایــان گفــت :ابــن ســینا در نمــط نهــم اشــارات و
تنبیهــات مــی گویــد اگــر کســی عرفــان را بــرای لــذت
هــای مراحــل عرفانــی بخواهــد ،مشــرک اســت .نفــس
پرســت اســت نــه عــارف .اســاتید عرفــان مــی گوینــد ایــن
لــذات هــم در راه عرفــان اســت و بــه وقتــش بــه تــو مــی
دهنــد امــا بــرای ایــن هــا کار نکــن .بــا ســماع و تنبــور و
دف زدن کســی عــارف نمــی شــود .خــون دل مــی خواهــد،
ریاضــت مــی خواهــد ،پــا بــر روی نفــس گذاشــتن مــی
خواهــد .اســتاد عرفــان بایــد مجتهــد مســلم باشــد .بــه
نیــک نفســی و پاکدامنــی شــهرت داشــته باشــد و حتمــ ًا
بایــد در چهارچــوب شــرع باشــد و ســر ســوزنی از جــاده
شــریعت بیــرون نــرود.

گــــــزارش
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ابراهیمی دینانی:

فیلسوفیکهماجراجونباشدمتکلماست
غالمحســین ابراهیمــی دینانــی در نشســت «شــب نیچــه و جهان
ایرانــی» کــه در ادامــه سلســله نشســت هــای شــب بخــارا در
کانــون زبــان پارســی بــا حضــور میهمانــان داخلــی و خارجــی
برگــزار شــد ،بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
دینانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــران کســی نیســت کــه نیچــه
را نشناســد گفــت :صحبــت کــردن دربــاره نیچــه بســیار ســخت
اســت ،بــه خاطــر اینکــه بــرای هرکســی مــی توان حــد و حــدودی
تعییــن کــرد ولــی نیچــه اینطــور نیســت و بــرای آن نمــی تــوان
حــد و حــدود تعییــن و یــا معرفــی کــرد.
دینانــی افــزود ۱۴ :قــرن اســت کــه اشــاعره و معتزلــه بــا هــم
جنــگ دارنــد .جنــگ بیــن آنهــا جنــگ بیــن عقــل و اراده اســت.
چنانچــه جنــگ بیــن خواســتن و دانســتن هم جــزو خصلــت آدمی
اســت و نیچــه ســمبل ایــن جنــگ اســت ،چــون بــا شــهامت و
بــی پــروا مــی جنگــد .کانــت معلــم اخــاق اســت؛ نیچــه دربــاره
او مــی گویــد ،از حــرف هــای کانــت بــوی خــون و شمشــیر مــی
آیــد ،چــرا؟ چــون کانــت از عقــل حــرف مــی زنــد و نیچــه از
اراده .زندگــی انســان معمولــی ،زندگــی روی طنابــی اســت بیــن
حیوانیــت و ابــر انســان .بایــد بنــد بــازی بلــد باشــی تــا از روی ایــن

بنــد حیوانیــت بــه ابــر انســان عبــور کنــی .نیچــه از ایــن خطــر و
بندبــازی نمــی ترســد ریســک مــی کنــد و در آن مســیر قــرار مــی
گیــرد.
چهــره مانــدگار فلســفه ادامــه داد :نیچــه ماجراجوســت ،چنانچــه
فالســفه هــم ماجراجــو هســتند ،فیلســوفی کــه ماجراجــو نباشــد
یــک متکلــم اســت چراکــه خــود فلســفه ماجراســت .ابــن ســینا و
مالصــدرا هــم ماجراجــو بودنــد .امــا ایــن ماجراجویــی در نیچــه به
اوج مــی رســد .نیچــه مــی گویــد هــر پدیــده ای تاریــک و روشــن
دارد بــه عبــارت دیگــر وجــود انســان ترکیبــی از آگاهــی و ناآگاهی
اســت .البتــه بــه عقیــده بنــده مــا چیــزی بــه نــام ناخــودآگاه نداریم
بلکــه چیــزی کــه بــه عنــوان ناخــودآگاه شــناخته مــی شــود
نوعــی آگاهــی مرمــوز اســت .آگاهــی کــه ریســک مــی کنــد و
بــا ناآگاهــی فــرق دارد.
ایــن فیلســوف معاصــر در ادامــه اضافــه کــرد :از حــرف ها و نوشــته
هــای نیچــه هــم مــی تــوان تفســیر دیندارانــه کــرد و هــم تفســیر
ملحدانــه بــه قــول شــعر حافظ
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

نیچــه درســت در وســط دریــا قــرار دارد و توصیــه مــی کنــد کــه
بایــد در دریــا بیفتــی تــا شــنا یادبگیــری .نیچــه خــودش در دریــای
زندگــی شــنا کــرده و شــناکردن هــم یــاد مــی دهــد .او حقیقتــا
انســان شــگفت انگیــزی اســت .شــبیه حــرف هــای او را برخــی از
عرفــا گفتــه انــد ولــی زندگــی اش در تاریــخ نظیــر نــدارد .بــه طــور
خالصــه همــه حــرف نیچــه ایــن اســت بخــواه و بــرو.

دانش آموخته فلسفه دانشگاه سوربن ارائه داد؛

تشریح دیدگاه های نیچه و اسپینوزا در حوزه اخالق
متــن زیــر ترجمــه و تلخیــص ســخنرانی مریــم کریشــی تحصیل
کــرده دانشــگاه ســوربن فرانســه در نشســت «نیچــه و جهــان
ایرانــی» اســت.موضوع ســخنرانی او در ایــن نشســت «علــم
اخــاق اســپینوزا و اخالق نزد نیچــه» بود.
شرح حال مریم کریشی
وی فلســفه را در دانشــگاه ســربن پاریــس ،مدرســه عالیــه نورمــال
پاریــس و دانشــگاه هــاروارد بــه پایــان رســانده اســت و ســپس
امتحــان آگرگاســیون فلســفه را بــا موفقیــت مــی گذراند .او رســاله
دکتــرا خــود را در مــورد علم اخــاق اســپینوزا گذرانــده و در چندین
دانشــگاه فرانســه تدریس کرده اســت .مریم کریشــی نه تنهــا اهل
فلســفه بلکه شــیفته هنــر معاصر(آنــدی وارهــول) و تأتر می باشــد
و کارگــردان چنــد نمایــش نامــه مولــی یــر و شکســپیر بــوده و آثار
گوناگونــی نیز منتشــرکرده اســت.
ترجمه و تلخیص متن کریشی
کریشــی مقالــه خــود را بــه مقابســه دیــدگاه هــای نیچــه و
اســپینوزا در حــوزه اخــاق اختصــاص داده و دو نیچــه را آشــکار
مــی کنــد :یکــی عالقمنــد و موافــق اســپینوزا و نیچــه دیگــری
کــه منتقــد نگــرش اوســت .در ابتــدای تحلیــل خــود ،کریشــی
بــه نامــه ســال ( ۱۸۸۱زمــان چــاپ کتــاب ســپیده دم) نیچــه
خطــاب بــه دوســتش اوربــک  Overbeckاشــاره مــی کنــد
کــه در آن نیچــه بــا لحــن پرشــوری اســپینوزا را پیشــگام وهمــراه
خــود مــی شــمرد_ ضمــن ایــن کــه مــی دانــد بینــش هــای
فلســفی شــان متفــاوت انــد ـ و چنــد ســال بعــد او را کنــار مــی
زنــد .از نظــر کریشــی ،برداشــت نیچــه از نوشــته هــای فیلســوف
هلنــدی بیشــتر جنبــه احساســی -عاطفــی دارد و بــر پایــه تفســیر
دیگــران _کونــو فیشــر KunoFischer,Geschichte der
 _ ۱۸۵۴ Spinozaانجــام شــده ،نــه براســاس متــون اصلــی
اســپینوزا .از ایــن رو ،بــا مقایســه فلســفه هــای ایــن دو اندیشــمند
مــی بینیم کــه اختالفات میان آنــان فاحــش اند ومســائل و راه حل

ها مطرح شــده ازدو طــرف واقعا» متضــاد یکدیگرند (کریشــی این
پدیده را شــبه هــم شــکلی pseudomorphismeمــی نامد).
کریشــی در برداشــت نیچــه از اســپینوزا دو مرحلــه ( نخســت نــگاه
مشــبت بــه او ،ســپس نــگاه منفــی) را مــورد توجه قــرار مــی دهد:
 در نامــه بــه اوربــک (، )۱۸۸۱نیچــه تعجــب و شــادی خــود رابیــان مــی کنــد زیــرا اســپینوزا در جــدال بــا پیــش داوری هــای
اخالقی همان راهی را رفته که خودش پیش گرفته و او را خویشــاوند
خــود مــی دانــد و زمینــه ســاز» فلســفه آینــده» خویــش.
نیچــه مــی نویســد کــه پنــج نقطــه مشــترک بــا اســپینوزا دارد :او
منکــر « وجــود آزادی اراده « اســت( بــاورکاذب موجــود درمیــان
مردم)یعنــی خــدا مســیحیت بــه هــر چیــزی هــدف و غایتــی داده
و آنهــا را هدایــت مــی کنــد (علــم اخــاق)۴۸،؛ اســپینوزا وجــود
غایت را نفــی می کند(علــم اخالق،ضمیمه)۱؛ او نیــز منکر وجود»
ارزش اخالقــی جهــان» ،وجود»عــدم خــود خواهــی و وجود شــر».
کریشــی مــی گویــد کــه نیچــه نشــان مــی دهــد کــه اســپینوزا
بینــش غایت محور finalismeرا منشــأ ســایر پیــش داوری های
آدمــی در مــورد خیــر و شــر ،گنــاه و غیــره دانســته و در نتیجــه
نظم اخالقی جهان و تمامی اصول ارزیابی را زیر ســؤال برده اســت.
کریشــی می افزاید که اســپینوزا نقد مفاهیم عدم خودخواهی و شــر
را بــا تدویــن مقولــه کوشــش  _ conatusهــر چیزی ســعی دارد
بــه وجودش تــداوم بخشــد (علــم اخالق _)۳،گســترش مــی دهد
ولــی نیچه در آن دوره بیشــتر به خاطر اخالق ســتیزی و مســیحیت
ستیزی فیلسوف هلندی احساس نزدیکی و هم فکری با او م ی کند،
به خصوص که در سرنوشــت این اندیشمند تنها و طرد شده وضیعت
شــخصی خــود را نیــز م ی یابــد .امــا همیــن هــم دردی و دل
ســوزی نیچــه مانــع درک درســت آثــارش مــی شــود و چنــد ســال
بعــد ناگهــان نیچــه بــه اســپینوزا «ایدالیســت» ســخت مــی تــازد.
مریــم کریشــی بــه نــگاه منفــی نیچــه_ زمانــی کــه ( )۱۸۸۵
او بــا اســپینوزا فاصلــه گرفتــه و مفهــوم ارزش را در برابــر مفهــوم
خــدای اســپینوزا  amorintellectualis Deiقــرار داده_ نیــز
مــی پــردازد .بــرای نیچــه ،او چهــره یــک حکیــم ایدالیســت را

دارد و زبــان و واژگانــش بــار ذهنــی و عرفانــی زائــدی حمــل مــی
کننــد (ر.ک .حکمــت شــادان )۳۷۲،و افالاطــون را بــه او ترجیــح
می دهد .کریشــی می گوید که در این دوران ،نیچه متوجه شــده که
میان بینش ضد متافیزیکی خودش و فلســفه (ســقراطی) اســپینوزا
گسســتی هســت .نیچــه مقولــه بنیــادی کوشــش اســپینوزا را
غریــزه محافظــه کارانــه مــی پنــدارد و بــه دلیــل غایــت خواهــی
آن _کریشــی معتقــد اســت کــه نیچــه ایــن مفهــوم را درســت
درک نکــرده زیــرا فرضیــه اســپینوزا بــر درونمنــدی جهانــی
 immanence universelleاســتوار اســت ،یعنــی طبیعــت
قوانینــی مختــص بــه خــود دارد وبــس_ او آنــرا رد مــی کنــد
ودرنظــر دارد مقولــه تــوان خواهیVPخــود را جــا بــی انــدازد.
نیچــه انتظــار داشــت کــه اســپینوزا نگــرش نظامنــد خــود را بــر
پایــه نفــی خــدای مســیحیت بنــا ســازد و نــه بــر تدویــن مفهــوم
خــدا (ر.ک .دجــال  .)۱۷،در طــی نــگارش حکمــت شــادان ،نیچه
در گفتــار  ۳۳۳اشــاره کــرده بــود کــه شــناخت براســاس غریــزه
هــا و تــن شــکل مــی گیــرد و نــه بــر مرتبــه واالیــی وســکینه
ذهن .یعنی درک حقیقــت نزدهریک روند متفاوتــی دارد:یکی تکیه
برجســم ،تجربــه هــای حســی -فیزیولوژیکــی مــی کنــد ،دیگــری
بــه ذهــن و عقل بــاور دارد .هــر دوفیلســوف اخالق را نقــد می کنند
ولــی نقد نیچــه در پــی واژگونی ارزش هاســت درحالی که اســپینوزا
خواهــان «بهبــودی عقــل» (ر.ک .رســاله) واصــاح اســت ماننــد
دکارت ومتفکــران عصرکالســیک .برای اســپینوزا هدف فلســفه_
ماننــد ویتگنشــتاین بــه قــول کریشــی_ آشــکارکردن منطقــی
اندیشــه اســت ،در حالــی کــه از دیــد نیچــه بــن شــناخت شــور
وغریــزه اســت .در پایــان گفتــار خــود خانــم کریشــی بــر تفــاوت
بینــش هــای آنــان تکیــه مــی کنــد و مــی گویــد کــه از نــگاه
نیچــه فیلســوف «پزشــک تمــدن» اســت و بــه آن پــروژه تمــدن
ســقراطی _کــه بــر تخیــل مــداوا و درمــان کــردن زندکــی و
هســتی بوســیله شــناخت عقالنــی _ بــاور نــدارد .از نظــر اســپینوزا
رسالت فیلسوف بیشتر در حوزه معنا شناسی و طبقه بندی کردن پدیده
هــا قــرار دارد و پزشــک معالج و معلم اخالق نیســت.
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مدیرمرکز نیچهشناسی:

«چنین گفت زرتشت» نیچه کتابی برای پاالیش کینه و انتقام جویی است
متــن زیــر ترجمــه و تلخیــص ســخنرانی جیولیانــو
کامپیونــی وبنیــان گــذار و مدیرمرکــز نیچهشناســی و
پژوهشــی کولــی -مونتینــاری در نشســت «نیچــه و جهان
ایرانــی» اســت.موضوع ســخنرانی او در ایــن نشســت
«بندباز ،شــکل اســتعاری انســان برتــر و خطرجــو در پیش
گفتــار چنیــن گفــت زرتشــت» بــود.
جیولیانــو کامپیونــی تحصیــل کــرده مدرســه عالیــه
نورمــال شــهر پیــزا (ایتالیــا) ،وبنیــان گــذار و مدیرمرکــز
نیچهشناســی و پژوهشــی کولــی -مونتینــاری اســت.
ایــن آلمان ـیدان سرشــناس نیــز گــروه بینالمللــی نیچــه
شناســی را ،همــراه بــا پ .ووتلینــگ ،و.اســتگمایر و
س.مارتــون ،ایجــاد کــرده و چــاپ بــه زبــان ایتالیایــی
گفتارهــای پــس ازمــرگ نیچــه را برعهــده دارد.کامپیونــی
از مهمتریــن نیچــه شناســان معاصراســت.
ترجمه و تلخیص متن جیولیانو کامپیونی
نویسـنده معتقد اسـت که چنین گفت زرتشت ،مشـهورترین اثر
نیچه ،درسـت فهمیده نشـده ومدتی مورد سوء اسـتفاده عقیدتی
قرار گرفته اسـت .خود ِنیچـه آگاه بود که خواننده ژرفای نوشـته
را درک نخواهـد کـرد و تـوان به کارگیـری پیامـش را در زندگی
خویـش نخواهـد داشـت .او مینویسـد (نامه بـه اوربـک /۷/۵
 )۱۸۸۶کـه شـاید اثـر دیگـرش ،فراسـوی خیـر وشـر ،بتواند در
فهـم آن کتاب مفید باشـد زیـرا محتوایـش به تجربیـات درونی
خـودش برمیگـردد .کامپیونـی بـه ایـن پرسـش کـه چگونـه
زرتشت در اندیشـه نیچه پدیدار شـد وپیام او را برعهدهگرفت ،به
پاره گفتارهـای مربوط به اصـول آموزش ایرانیان دوران باسـتان
(مهارت داشـتن درکمان گیری،اسـب سـواری و پرهیـز از دروغ
گفتـن) اشـاره مـی کنـد ( ) ۱۸۷۴.F.Pو نیـز به الهـام گرفتن
نیچـه از اثر مانفرد Manfredبایـرون  .Byronکامپیونی می
گویـد که نیچـه (در گفتاری به سـال )۱۸۸۱می نویسـد که می
خواهد چنیـن گفت زرتشـت را مانند مانفرد تدویـن کند ،یعنی با
تکیـه بر مضمون تسـلط بر خویشـتن.
بدیــن ترتیــب ،نیچــه چهــره انســان برتــرhomme
(supérieurر.ک .چنیــن گقــت زرتشــت،کتاب )۴،۱۴را
از بایــرون ونیــز امرســون  Emersonبــه وام مــی گیــرد.
ســپس،کامپیونی بــه بندبــاز(ر.ک .پیش گفتــار) می پــردازد_او
درمتــن شــکل اســتعاری انســان برتــر اســت_که مــی کوشــد
دربــازار شــهر از روی طنــاب عبــور وخطرکنــد ولــی دلقکــی
آشــوبگر بــر گــرده او مــی پــرد و بندبــاز تعادلــش را از دســت
مــی دهــد ودرمیــان جمعیــت جــان مــی ســپرد .مــردم بــازار به
حــرف هــای زرتشــت گــوش نمــی دهنــد ،خواهــان واپســین
انســان مــی شــوند و زرتشــت شــهر را تــرک مــی کنــد .درباره
تدویــن نیمــرخ بنــد بــاز ،کامپیونــی مــی گویــد کــه نیچــه از
خاطــرات کودکــی خــود بهــره جســته زیــرا در شــهرخودش
بنــد بــازان وبازیگــران ســیرک رفــت وآمــد داشــتند و پیــش
گفتارحــاوی خاطراتــش نیــز مــی باشــد« :انســان ماننــد
طنابــی اســت میــان حیــوان و ابــر انســان ...موجــودی در راهی
خطرنــاک ...یــک پــل اســت و نــه هــدف وغایتــی»(ر.ک.
پیشــگفتار .)۴،انســان برتــر هنوز»ســایه و درد خدا» می باشــد،
امــا انســان میــان مایــه médiocreرا نفــی مــی کنــد زیــرا
درپــی دگرگونــی ارزش هاســت و علــی رغــم داشــتن جنبــه
ای دوگانــه و انحتاطــی در برابر واپســین انســان ایســتاده اســت
و»ســایه هــا» و باورهــای کاذب را کنــار مــی زنــد تــا بــا مهــار

اندیشــه بازگشــت ازلــی بــه درجــه ابــر انســانsurhumain
دســت یابــد.
کامپیونــی مــی گویــد کــه در چنیــن گفــت زرتشــت بــا شــکل
هــای نمادینــی روبــر مــی شــویم کــه قرائــت هــای متنوعــی
را مــی طلبند .مثــا ،بنا بر تفســیر نومــن (Naumann۱۸۸۹
) بندبــاز تجســم انســان آزادمنــش زمانــه اســت و دلقــک پــر
ســر و صــدا و عجــول بیانگــر کســانی اســت کــه مــی خواهنــد
بــدون توجــه بــه شــرایط از روی دوران خــود ناگهــان بپرنــد .از
نــگاه ویلچــل ( ) ۱۹۱۰ Weiltchelبندبــاز تجســم کســی
اســت کــه زندگــی را در فعالیــت حرفــه ای مــی بینــد وگرفتــار
باورهــای قدیمــی مــی باشــد و بــه محــض ایــن کــه فــردی
(ماننــد دلقــک) توانایــی حرفــه ای او را زیــر ســؤال مــی بــرد او
تعــادل خــود را از دســت مــی دهــد.
بــرای مســر( )۱۸۸۲ Messerبندبــاز نمــاد آدم کمــال خــواه
ولــی بــی اعتمــاد بــه خــود و تحــت تأثیــر ارزش هــای ســابق
مــی باشــد .کامپیونــی مــی نویســد کــه دلقــک بیانگــر آن
مبلــغ اجتماعــی رادیــکال ،عــوام فریــب و «پیشــرو» اســت و
مــی افزایــد کــه ایــن تفســیرها و نیــز مباحــث ســمینار غنــی
یونــگ در مــورد نیچــه ( )۱۹۳۴منعکــس کننــده دوران
تراژیــک پیــش از فاشیســم مــی باشــند .درضمــن ،بــا اشــاره
بــه خــود ِکتــاب ،کامپیونــی میــان سرنوشــت ناگــوار نیچــه
کــه طــی دهــه آخــر عمــرش آگاهــی درســتی نــدارد و پایــان
دردنــاک بندبــاز شــباهت مــی بینــد « :روح تــو پیــش از تــن
تــو مــی میــرد(« .ر.ک .پیــش گفتــار .)۶،در واقــع ،بندبــاز بــه
انســان برتــر بــاز مــی گــردد کــه از تــوده مــردم فاصلــه گرفتــه
ولــی باال ســرآنها اســت و حرفه خــود را خطــر جویی مــی داند و
او منکــر آن آخرین انســان میــان مایه_آدمی دارای حســن ها و
عیــب های کوچک وتشــنه امنیت وحفاظت خودش_می باشــد.
کامپیونــی مــی گویــد کــه نیچــه از هارتمــن (Hartmann
 )۱۸۶۹چهــره آخریــن آنســان را بــه وام گرفتــه و زرتشــت او
ابرانســان را بــه عنــوان پرســپکتیو و جهتــی بــه ســوی فــردا
نویــد مــی دهــد .نیچــه تصویرمثبتــی از انســان برتــر ترســیم می
کنــد وبــه مضمــون زندگــی ورزیــدن و خطرجویــی کــردن توجــه
خاصــی دارد .کامپیونــی مــی افزایــد کــه نیچــه در ســال  ۱۸۷۶به
شــخصیت بندبــاز و نمایــش بی رحمانــه او اشــاره کــرده بــود ولی
در ســال  ۱۸۸۲خــود را پیــرو هنــر بندبــازی مــی شــمرد.
بایــد گفــت کــه او در روزنامــه بــرادران گونکــور()۱۸۸۸-۱۸۸۷
ستایشــی از بنــد بــازان و دلقــک هــا مــی خوانــد « :آنــان تنهــا
بازیگرانــی هســتند که اســتعدادی کامــل و نــاب دارنــد ...یعنی
آنهــا یــا ســقوط می کننــد یا نمــی کننــد ».نیچــه در آثــارش به

برخــی از بازیگــران خطرجــو ســیرک اشــاره دارد و کامپیونی
مــی افزایــد کــه قلــم زنــان وقــت دانــدی  dandyرا بــه
لحاظــی بــدل بندبــاز مــی داننــد .بــه هــر ترتیــب ،مضمــون
اساســی قهرمانــی و شــجاعت  héroïsmeانســان جوینده
شــناخت در نــزد نیچــه بــه اســتعاره بندبــاز یــا انســان برتــر
بــاز مــی گــردد ،یعنــی بــه فــردی کــه قــادر اســت نوعــی
«زندگــی خطرنــاک» را پیشــه خــود ســازد .بعدهــا ،ایــن
گفتــار نیچــه شــعار رژیــم فاشیســت موســولینی (تایســتان
 )۱۹۲۴شــد و کارل لویــت  K.Löwithاز ایــن جملــه
ایــراد گرفــت .امــا ،کامپیونــی مــی نویســد کــه کاربــرد ایــن
گفتــار دراندیشــه نیچــه بیشــتر جنبــه رهایــی بخــش دارد و
تجربیــات و زندگــی ورزیهــای جدیــد پــر مخاطــر انســان
آزاده esprit libreو دگراندیــش را مــد نظــر دارد .آدمــی
کــه مــی خواهــد ازعقایــد و پیــش داوری هــای حاکــم و نیز
ناسیونالیســم و پوپولیســم آزاد شــود بایــد خطــر کنــد .کامپیونی
در مــورد ســیمای دلقکــی کــه در پیــش گفتــار کتــاب موجــب
مــرگ بندبــاز مــی شــود می-گویــد زرتشــت خــود ِ آن دلقــک
اســت کــه ســعی دارد از بندبــاز جلــو زنــد ( پائیــز ).۱۸۸۳F.P
و حامــل روحیــه کینــه تــوزی ( ressentimentاصطــاح
دورینــگ  Duhringاســت) نهفتــه دردل مــا می باشــد و هر
آدمــی بایــد علیــه آن روحیــه مبــارزه کنــد.
کامپیونــی مــی افزایــد کــه چنیــن گفــت زرتشــت کتابی اســت
بــرای پاالیش کینــه و انتقام جویی ـ«اخالق مــن پاالیش کردن
هرنــوع انتقام جویی اســت»ـ و میمون و عنکبوت اســتعاره های
چنیــن روحیـهای هســتند .بنــا بــر برداشــت کامپیونی ،قســمت
چهــارم اثــر حــاوی ســخن زرتشــت خطــاب بــه انســان هــای
برتــر اســت و او در آن بــه اشــتباه اول خــود اعتــراف میکنــد:
نمــی بایســت کــه بــه ســوی مــردم کوچــه و بــازار میرفــت
چــون کارش حاصلــی جــز جســد بندبــاز در پــی نداشــت و
مــردم حــرف هــای او را درک نکردنــد و از ایــن رو زرتشــت
انســان برتــر را بــه دورشــدن از تــوده مــردم تشــویق مــی کنــد:
بــا تکیــه کردن بــر فــرد حاکــم و متکــی بــر خــود individu
 souverainو آزاد منــش مــی تــوان ارزش هــای کهنــه را
کنــار زد ،یعنــی نیچــه بــا انســان برتــر خــود قهرمــان ســازی،
واالیی و خودگذشتگی جدیدی ترسیم می کند که برداشت های
پیشــین میســحیت و ایدالیســم را نفی می کنــد و فراتر مــی رود.
کامپیونــی مــی گویــد انســان برتــر شــخصیت مفهومــی
 personnage conceptuelاســت و تضادهــا ،مقاومــت
هــا و نیــز درد و رنج-هــای دوران انحتــاط و گــذار را بیــان مــی
کنــد و نیچــه نیــم رخ آن را در افــرادی چــون بایــرون ،واگنــر،
رنــان  Renanاســتاندال  Stendhalیافتــه اســت .نیچــه از
ایــن نــوع انســان  type humainعصرگــذار دفــاع مــی کند
زیــرا آنهــا کوشــش کردنــد در برابــر واپســین انســان ،میــان
مایگــی و باورهــای گلــه محــور  troupeauو عــوام فریبانــه
موجــود در اروپــا ایســتادگی کننــد ولــی قربانی «دلقــک» های
هــم عصــر خــود شــدند .از نظــر کامپیونــی ،انســان برتــر درد و
رنــج مــی کشــد ،جــدال مــی کنــد تــا راه بــرای ابــر انســان بــاز
شــود .عواملــی ـ پادشــاهان ســمت راســت و چــپ ،پــاپ ،موبد
پیر،گــدای داوطلــب ،ســایه... ،خــر و زشــت تریــن انســان ـ که
در غــار کنار زرتشــت قــرار دارنــد (ر.ک .چنیــن ،...کتــاب  )۴به
زرتشــت ـ کــه مــی خواهــد مکتــب بازگشــت ازلــی را بــه آنــان
آمــوزش دهــد ـ»امیــد» دارنــد ومنتظــر شــنیدن غــرش شــیر و
نویــد فــرا رســیدن دوران ابــر انســان هســتند.

گــــــزارش
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یک نیچه شناس فرانسوی:

براینیچههستهانسانآگاهینیست

متــن زیــر ترجمــه و تلخیــص ســخنرانی دوریــان آســتور
تحصیــل کــرده مدرســه عالیــه نورمــال پاریســو نویســنده آثــار
فلســفی در نشســت «نیچــه و جهــان ایرانــی» اســت.موضوع
ســخنرانی او در ایــن نشســت «پرســپکتیوها و نظرگاههــای نــا
آگاهانــه نــزد الیب نیتــز و نیچــه »بود.
شرح حال دوریان آستور
او تحصیــل کــرده مدرســه عالیــه نورمال پاریــس و کنســرواتوار
آمســتردام ،آلمانــی دان ،موســیقیدان واپــرا شــناس اســت و آثــار
گوناگونــی دربــاره نیچــه ،لــو ســالومه ،فرویــد ،کافــکا ،گوتــه،
واگنــر و ریلکــه چــاپ کــرده اســت .آخریــن فرهنگ نیچــه زیر
نظــر او تدویــن شــده و هــم اکنــون آســتور پژوهــش هــای خود
را درمــورد مفهــوم پرســپکتیو محــوری نــزد نیچــه ،الیــب نیتز،
وایت هید و دلوز دنبال می کند و با چند مرکز علمی ـ پژوهشــی
در برلن و پاریس همکاری دارد.
ترجمه و تلخیص متن آستور
پرســپکتیوها و نظــرگاه هــای ناآگاهانــه نــزد الیب نیتــز و نیچه
آســتورگفتار خود را با جمله نیچه ـ ژرفای اندیشه الیب نیتز هنوز
به طور کامل درک و آشــکار نشــده (حکمت شــادان ،گفتار)۳۵۷
ـ شــروع میکنــد و مینویســد بــا ایــن کــه الیــب نیتــز
آلمانی ،پروتستان مذهب ،متافیزیسین ،فیلسوف قانون همسازی
پیشــین و فــردی مدافــع خداونــد اســت ،مــورد توجه نیچــه قرار
میگیــرد .یعنــی نیچــه کــه بیشــتر از طریــق مفســران آثــار
الیب نیتز( ) Lange,Spir,Dühringبا افکار او آشــنا شــده
عالقــه بــه وی پیدا کــرده اســت .نیچه در یادداشــت هــای خود
از ایــن « اندیشــورز تنهــا و اهــل خطــر» و نیــز از»ایــن آلمانــی
اصیــل» یــاد مــی کنــد (ر.ک.پــاره گفتارهــا پــس از مــرگ
. ) F.P.juin۱۸۸۵آســتور بــا تکیــه برگفتــار  ۳۵۷حکمــت
شــادان ـ الیب نیتــز ،هگل وکانــت درفرهنگ آلمــان متفکرانی
اســتثنایی می باشند ـ قضاوت پیشــین نیچه را تکمیل می کند.
آســتور برقطعــه فــوق مکــس مــی کنــد چــون از نظــر نیچــه
الیب نیتز تیزبین ،برخالف دکارت و پیشــینیان خــود ،درک کرده
بــوده کــه آنچه کــه وجــدان آگاه (یا خــرد) می نامیم چیزیســت
عــارض واتفاقــی ذهنیــت ـ و شــاید هــم بیانگرجنبــه بیمــار
گونــه وضیعــت فکــری و روانــی ـ ماســت.
از نظــر نیچــه ،الیــب نیتــز توانســت بــا چنیــن برداشــت ژرف و

دگرگــون کننده مفهوم ظاهر را زیر ســؤال ببرد و نشــان دهد که
ژرف نگــری در میــان آلمانی ها هنوز از بین نرفته اســت .آســتور
بــه کشــف کشــف او ـ وجــدان آگاه آدمــی تنهــا الیــه ای از
روان اســت و جنبــه اتفاقــی دارد ـ مــی پــردازد و مــی گوید که
موضــع الیــب نیتز هــم مخالــف نظــر دکارت (نگاه خــرد محور
بــه وجــدان آگاه) اســت ،هــم متفــاوت بــا نگــرش تجربــه
محــور الک (تجربــه حســی وجســمی) ،زیــرا برداشــتی پویــا از
وجــدان دارد وتوجــه خاصــی بــه تصــورات ضمیــر نــاآگاه مــی
کنــد .آســتور گفتــارش را بــا تعریــف کــردن مفهــوم ادراک
 perceptionـ تصــور وبیــان کثــرت در وحــدت ،یعنــی
بیــان تطابــق طبیعــی میــان واحــدی ادراک کننــده (مونــاد
 monadeیــا جوهــر فــرد) وکثرتــی مــورد ادراک (جهــان) ـ
نــزد الیــب نیتز ادامــه می دهــد و مــی گویــد که عمــل ادراک
منفعل نیســت بلکه بر اســاس نیــروی شــوق appetitoپویاتر
و آگاه ترمــی گــردد .آســتور مــی نویســد کــه الیــب نیتــز
درســال ۱۶۹۱به تعریف فوق مقوله  entéléchieکمال ارسطو
را نیــز مــی افزایــد ولــی معنــای تــازه ای کمــال جنبــه ناتمــام
و تــوان خــواه  puissance activeپیــدا میکنــد ـ بــه آن
میبخشــد و ادراک پنهــان  perceptionرا از ادراک آشــکار
 aperceptionتفکیــک و درجــه بنــدی میکنــد (اشــاره
بــه صــدای امــواج دریــا) .آنچــه کــه در ایــن دیــدگاه نیچــه
مهــم مــی شــمرد توجــه الیــب نیتــز بــه نبــود وحدت بخشــی
در وجــدان آگاه و وجــود نیرویــی نــاآگاه بــرای حــس و درک
کثــرت پدیــده .آســتور یــادآور مــی شــود کــه بــرای نیچــه
هســته انســان آگاهــی نیســت ـ بــه ویــژه اینکــه وجــدان آگاه
آدمــی نامــوزون و بــی ثبــات اســت (حکمــت شــادان)۱۱،ـ بــا
وام گیــری مفهــوم شــوق از الیــب نیتــز ،نیچــه موتــور و رشــد
حیــات را شــوق مــی دانــد (ر.ک.)۱۸۸۷.F.P.nov .
در واقــع ،ازمنظــر نیچــه فعالیت اندیشــه بیشــتر جنبــه ناآگاهانه
دارد و بــا تکیــه بــر کارکردهــای حیوانــی ،جانورشناســی و
فیزیولوژیــک ،او مــی گویــد کــه «حــدس و باورالیــب نیتــز
درست بوده» (حکمت شــدان )۳۵۴،و روندهای شناخت اساسا»
غیرآگاهانــه انــد .البتــه ،نیچــه برداشــت دوگانــه  dualisteاو
را کــه آگاهــی را تنهــا مختــص مونادهــای معنــوی مــی کنــد
(مونادهــای جســمانی بــه امرالهــی از آگاهــی فاقدنــد !) نمــی
پذیــرد .بــا ایــن حال،هــم نیچــه ،هــم الیــب نیتــز بــه حیــات
وزندگــی ارج مینهنــد vitalismeو هــر دو آنــان بــا نگــرش

اتمیســم  atomismeمخالفــت دارنــد ،هــر چنــد کــه نیچــه
چــه در مونادیســم بــاوری ،چــه اتمیســم بــاوری جنبــه
غیرعلمــی همســانی مــی بینــد .آســتور معتقد اســت کــه الیب
نیتز تنها اتم معنــوی -جوهری ـ همان نقــاط متافیزیک و نه اتم
مــادی دموکریــت_ را قبــول دارد ودرآخرین متون خــود از وجود
مونــادی مســلط و وحــدت بخــش (=جوهــری الهــی اضافــه
شــده  ) surajoutéدرپدیــده هــا ســخن مــی رانــد کــه بــا
واژگان نیچــه ـ در هــر ســازواره ،مناســبات بــر پایــه فرماندهی-
فرمانبــری قــرار دارنــد( فراســوی خیــر وشــر _) ۱۹،شــباهت و
هــم زبانــی دارد.
دربــاره «خویشــاوندی» یــا هــم ســویی نیچــه بــا الیــب
نیتــز ،آســتور بــر ایــن بــاور اســت ـ بــا مقایســه تــوان خواهی
 willezurmachtبــا شــوق  ،appetitoنیــروی رشــد
وتکامــل ـ کــه هــر دو آنــان ،علیرغــم تفاوتهــای عقیدتــی
خویــش ،پیــرو یــک پرسپکتیویســم ـ نظــرگاه محــوری
بنیــادی انــد کــه بــر اســاس ادراک بنــا شــده اســت :هســتی
یــا واقعیــت اساســا» جنبــه ادراکــی دارد و از نــگاه نیچــه
قــرار دادن جهــان حقیقــی در برابــر جهــان ظاهــری بــی
مــورد اســت (ر.ک )۱۸۸۶ F.P. été .زیــرا هــر جهانــی
جهانیســت بــرای مــا ،یعنــی پرسپکتیویســم  »:آیــا نگــرش
نظرگاهــی جــزء هســتی اســت ؟ آیــا رابطــه ایســت میــان
هســتی هــا ؟ آیــا نیروهــای حاضــر طــوری قــرار دارنــد
کــه ایــن رابطــه بســتگی بــه نگــرش ادراکــی دارد؟ آری،
ایــن امــر ممکــن اســت اگرهرهســتی  seinچیــزی باشــد
اساســا» دارای ادراک ».آســتور از آنچــه کــه همــراه بــا نیچــه
دگرگونــی ظاهــر الیــب نیتزمــی نامــد چنیــن نتیجه مــی گیرد
« :بــدون تکیــه گاه ســنجش-های پرسپکتیویســتی وظاهری،
حیــاط و زندگــی ای اصــا «وجــودی نداشــت ...شــاید بهتــر
باشــد که جهان ظاهــر را قبــول کنیــم و از درجات ظاهــر پدیده
هــا ســخن گوییــم ،از جنبـهی تاریــک یــا روش آنــان» بدیــن
ترتیــب ،الزم اســت تاریــک و روشــناییهای الیــب نیتــز عصر
بــاروک  baroqueرا دنبــال کنیــم ـ آســتور بــه اثــر دلــوز pli
اشــاره مــی کنــد ـ چــون او بــه درجــات تاریــک و روشــن پدیده
هــا و گــذار از ضمیــر نــاآگاه بــه ضمیــرآگاه توجــه کردهبــود.
آســتورگفتار خــود را بــا جملــه نیچــه ـ ســطحی بــودن یونانیان
نتیجــه ژرف نگــری شــان بــود (ر.ک.پیــش گفتــار حکمــت
شــادان) ـ بــه پایــان مــی رســاند.

گــــــزارش
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مطلــب پیــش رو متــن ســخنرانی ســعید حنایــی کاشــانی ،مدرس
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،در نشســت «نیچــه و جهــان ایرانــی»
اســت .موضــوع ســخنرانی وی «فهــم و دریافــت نیچــه در ایــران»
بود.متــن پیــش رو بخــش اول این ســخنرانی اســت .ســعید حنائی
کاشــانی ،مدرس فلســفه در دانشــگاه شــهید بهشــتی و صاحب آثار
و ترجمههــای مختلــف در حــوزۀ تاریــخ فلســفه ،هرمنوتیــک و
زیباشناســی درزمینــۀ فیلســوفان غــرب اســت.
نخســتین آشــنایی رســمی ایرانیــان بــا اندیشــۀ نیچــه در ســال
 ۱۹۴۱/۱۳۲۰بــا انتشــار جلــد ســوم ســیر حکمــت دراروپــای
فروغــی صــورت میگیــرد ،ایــن دســت کــم چیــزی اســت کــه مــا
ر ّد مکتــوب آن را داریــم .امــا تصورپذیــر اســت کــه ایرانیــان بســی
زودتــر از ایــن بــا نیچــه آشــنا شــده باشــند ،چــون روشــنفکران
ایرانــی بســی زودتــر از ایــن تاریــخ در برلیــن بودنــد ،دســت کــم
از  ۱۹۲۱/۱۳۰۰بــه بعــد .نخســتین کســی کــه رســم ًا بــا فلســفۀ
نیچــه آشــنا شــد ،ایرانــی نبــود ،امــا فارســی میدانســت و
شــیفتگی او بــه نیچــه از راه اشــعارش بهراحتــی و بــدون نیــاز بــه
ترجمــه بــه ایرانیــان منتقــلشــد .محمــد اقبــال الهــوری ،بعدهــا
مشــهور بــه عالمــه اقبــال ،در ســال  ۱۲۸۶/۱۹۰۷هنگامــی کــه
در هایدلبــرگ بــود بــا فلســفۀ نیچــه آشــنا شــد و ســپس رســالۀ
دکتــری خــود را نیــز دربــارۀ ســیر فلســفه در ایــران نگاشــت .او
از همــان ســالها ســرودن شــعر بــه فارســی را نیــز آغــاز کــرد
و از  ۱۲۹۴/۱۹۱۵اشــعار فارســی خــود را منتشــر کــرد .جاویدنامــۀ
او کــه اشــعار مهمــی دربــارۀ نیچــه در آن هســت در ۱۳۱۱/۱۹۳۲
منتشــر شــد .بنابرایــن ،ایــن احتمــال هســت کــه از همیــن دهــه و
حتــی قبــل از انتشــار ســیر حکمــت در اروپــای فروغــی ایرانیــان
دســت کــم بــا نــام نیچــه و برخــی مضامین اندیشــۀ او آشــنا شــده
باشــند ،و شــاید نیــز از حــدود ســال .۱۹۲۱/۱۳۰۰
پــس از انتشــار مقالــۀ فروغــی شــاهد انتشــار یکــی دو ترجمــه و
یکــی دو مقالــه و حتــی کتابــی تألیفــی دربــارۀ نیچــه هســتیم ،تــا
اینکــه دانشآموخت ـهای از آلمــان در رشــتۀ روانشناســی و تعلیــم
و تربیــت دســت بــه ترجمــۀ پارههایــی از «ارادۀ معطــوف بــه
قــدرت» میزنــد و مق ّدمــهای نیــز بــر آن مینویســد کــه تأثیــر
اقبــال الهــوری و فروغــی در آن ســخت هویداســت .ایــن کتــاب
را دانشــگاه تهــران منتشــر میکنــد و مترجــم یــک ســال بعــد
بــر اثــر بیمــاری بــس زود بــا ایــن جهــان وداع میکنــد .ایــن از
نظــر مــن پایــان دورۀ نخســت آشــنایی بــا نیچــه اســت ،و متفاوت
بــا دورهای کــه بعــد خواهــد آمــد .از آغــاز دهــۀ ۱۹۶۰/۱۳۴۰
انتشــار ترجمههــای تاریــخ فلســفه از انگلیســی ،همچــون تاریــخ
فلســفههای برترانــد راســل و ویــل دورانــت ،بــا ترجمههایــی بهتــر
و بــه قلــم نســلی جوانتــر ،آســان شــدن رفــت و آمــد بــا غــرب
و رفتــن دانشــجویان بیشــتری بــه غــرب در رشــتههای علــوم
انســانی و پدیــد آمــدن نســلی جدیــد از روشــنفکران کــه اکنــون
خــود را غربشــناس نیــز میداننــد نــگاه دیگــری بــه نیچــه و
فلســفۀ او شــکل میگیــرد :نیچــه راوی انحطــاط غــرب.
در اواخـر دهـۀ  ۱۹۶۰/۱۳۴۰گفتـاری در ایـران شـکل میگیـرد بـا
عنـوان غربزدگـی که ملغمـهای اسـت از تصـورات ملّـی  -مذهبی
 عرفانـی دربارۀ از دسـت رفتن ایمـان و هویت فرهنگـی و تمدنیدر اثـر نفـوذ و سـلطۀ سیاسـی و فرهنگـی غـرب و نیـز چیـزی به
اسـم انحطاط فرهنـگ و تمدن غرب باز با سـاختن ملغمـهای از آراء
اشـپنگلر و نیچه و هایدگر .سـید احمـد فردید و داریوش شـایگان و
رضـا داوری اردکانی سـخنگویان فلسـفی ایـن گفتارنـد ،آل احمد
و شـریعتی سـخنگویان اجتماعـی  -سیاسـی و انقالبـی آن .با این
همه میـان همۀ آنـان تفاوتهایی مهـم در گفتار و مقاصد و سـطح
و جایـگاه علمـی نیـز هسـت .از همیـن دوره ،ترجمۀ آثـار نیچه نیز
بیشـتر و بهتـر میشـود .سـال  ۱۹۸۰/۱۳۵۹بـا تعطیلی دانشـگاه و
بـه اصطلاح انقلاب فرهنگـی و رویدادهـای مصیبتبـار پـس از
آن تـا سـال  ۱۳۶۳دیگـر خبـری نیسـت تـا اینکـه در همین سـال
ویژهنامـۀ «زمـان» به اهتمام عبدالحسـین آل رسـول دربـارۀ نیچه
منتشـر میشـود.
از آن ســال بــه بعــد نیچــه رفتــه رفتــه بــه ذهــن ایرانــی بــاز وارد
میشــود .ذهــن روشــنفکر ایرانــی کــه از پیــش از ۱۳۰۰/۱۹۲۰
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فهم فلسفه نیچه در کشورهای مسلمان

تــا  ۱۳۶۳/۱۹۸۴یــا درگیــر نهضــت مشــروطیت (-۱۹۱۱
 )۱۲۸۴-۱۲۹۰/۱۹۰۵یــا اندیشــۀ انقالبــی مارکسیســتی یــا احیای
اندیشــۀ دینــی بــود اکنــون فلســفیتر شــده اســت و میخواهــد
بیشــتر دربــارۀ جهــان بدانــد .انتشــار ترجمههایــی دربــارۀ متفکران
جدیــد و بحثهایــی دربــارۀ مدرنیســم و موقعیــت ُپســتمدرن
نیچــه را بــه کانــون همــۀ بحثهــا تبدیــل میکنــد .نیچــه ُمــد
میشــود .بدیــن ترتیــب ،مــن تاریــخ آشــنایی ایرانیــان را بــه ســه
دوره تقســیم میکنــم )۱ :از ( ۱۹۲۱/۱۳۰۰بنــا بــه احتمــال) یــا
 ۱۹۴۱/۱۳۲۰تــا  ۱۹۵۶/۱۳۳۵از  ۱۹۶۰/۱۳۴۰تــا  ۱۹۸۰/۱۳۵۹و از
 ۱۹۸۴/۱۳۶۳تــا امــروز .در دورۀ اول نویســندگان بیشــتر بــه زندگی
نیچــه و نیــز ســخنان نغــز و اشــعار و کتــاب ارادۀ معطــوف بــه
قــدرت او توجــه دارنــد .در دورۀ دوم ،برخــی او را دســتاویزی بــرای
حمــات ایدئولوژیکــی بــه غــرب قــرار میدهنــد ،بیآنکــه هرگــز
درصــدد کســب شناســاندن کلیــت فلســفۀ او یــا حتــی معرفــی
همــان «نیهیلیســم» او بــه صورتــی صرف ـ ًا علمــی و دانشــگاهی
و تمــام و کمــال باشــند.
تمامــی آنچــه بــه عنــوان نیچـ ه در ایــن دوره از ســوی نماینــدگان
راوی انحطــاط غــرب و غربزدگــی مطــرح میشــود جز چنــد جمله
و چنــد اصطــاح از نیچــه آن هــم بــه روایــت هایدگــر چیــزی
دیگــر نیســت ،همــان طــور کــه روایتشــان از هایدگــر نیــز در
همیــن انــدازه اســت و هرگــز مفهومــی از فلســفۀ او را حتــی بــه
انــدازۀ یــک پاراگــراف نیــز شــرح ندادهانــد .تنهــا اســتثنا در بحــث
آکادمیــک از نیچــه در ایــن دوره یکــی عبدالجــواد فالطوری اســت
کــه در آلمــان اســتاد دانشــگاه اســت و مقالـهای آکادمیــک دربــارۀ
«اســام و نیچــه» بــه زبــان آلمانــی منتشــر میکنــد و دیگــری
آرامــش دوســتدار اســت کــه مقالــهای دربــارۀ «مــرد دیوانــه
کیســت؟» در مجلــهای دانشــگاهی در داخــل کشــور منتشــر
میکنــد .در دورۀ ســوم ترجمــه بیشــتر اســت و تألیفهــا هــم یــا
دنبال ـهروی از همــان گفتــار «غربزدگــی» و «نیهیلیســم منحــط»
اســت و یــا آنچنــان دســت ســوم و چهــارم و رونویسیشــده از
روی آثــار درجــۀ دوم غربــی اســت کــه هیــچ اصالتــی نــدارد .در
ایــن گفتــار مــن بــه دورۀ اول ،از  ۱۹۴۱/۱۳۲۰تــا ،۱۹۵۶/۱۳۳۵
میپــردازم.
مقدّمه
اســتقبال از آثــار نیچــه و نیــز کتابهــا و مقــاالت مربــوط بــه

او در دو ســه دهــۀ گذشــته رشــد چشــمگیری در ایــران داشــته
اســت تــا آنجــا کــه او را بــه یکــی از پرفروشتریــن نامهــا در
کتابفروش ـیهای ایــران تبدیــل کــرده اســت .همیــن امــر برخــی
نویســندگان ایرانــی را بــه طــرح ایــن پرســش واداشــته اســت کــه
راز ایــن اســتقبال یــا شــیفتگی نســبت بــه نیچــه در چیســت؟ امــا،
پرســش مهمتــری کــه بــه گمــان مــن مطــرح نشــده اســت ،یــا
دســت کــم مــن ندیــدهام کســی مطــرح کنــد ،و مــن میخواهــم
آن را ســرآغاز بحــث از آشــنایی بــا فلســفۀ نیچــه در ایــران قــرار
دهــم ایــن اســت :اصــو ًال ترجمــه و انتشــار و بحــث از آثــار نیچــه
در جامعــهای اســامی یــا مســلمان چگونــه ممکــن اســت؟
مســلمانان چگونــه توانســتهاند چنیــن «تح ّمــل» باالیــی بــرای
برخــی عقایــد و ســخنان «کفرآمیــز» یــا «دینســتیز» و گاه حتــی
بــه گفتــۀ برخــی «ه ّتــاک» نیچــه داشــته باشــند ،یــا ،شــاید بهتــر
باشــد بگوییــم ،یافتــه باشــند؟ اگــر چنیــن «تح ّملــی» دارنــد یــا
یافتهانــد ،بــرای کــدام دســته از عقایــد « ُکفرآمیــز» و «دینســتیز»
و «ه ّتــاک» چنیــن تح ّملــی دارنــد یــا یافتهانــد؟ بــا توجــه بــه
آنچــه در گذشــته و نیــز در چنــد دهــۀ اخیــر بــر برخــی کشــورهای
اســامی گذشــته اســت ،یــا از کشــورهای اســامی دربــارۀ تعقیب
و آزار «دگراندیشــان» و حتــی معتقــدان و مبلّغــان دینــی ،چــه
مســلمان و چــه ادیــان رســمی دیگــر ،و جرائمــی ماننــد «انحراف»
و «ارتــداد» یــا تبلیــغ ادیــان و مکاتــب و مذاهــب «منحــرف» و
«ه ّتاکــی بــه مق ّدســات» ،بــا مجازاتهایــی ســنگین ،آشــکارا یــا
نهــان ،بــه گــوش میرســد آزادی نســبی انتشــار کتابهــای
نیچــه یــا دربــارۀ نیچــه و بحــث از آراء او را در کشــورهای اســامی
یــا مســلمان چگونــه تأویــل و تفســیر بایــد کــرد؟ هرچــه باشــد،
نیچــه ،دســت کــم در بیــان ،از روشــنفکران دینــی مســلمان و
روشــنفکران مســلمان ســکوالر و نیــز حتــی روشــنفکران بیدیــن
ســکوالر ،بســیار گســتاختر و بیپرواتــر اســت و ،نــه تنهــا ظاهــراً
داعیــۀ دفــاع از دیــن یــا اصــاح آن را بــه هــر صورتــی نــدارد،
بلکــه حتــی گاه ه ّتاکانــه بــه مق ّدســاتی میتــازد کــه برخــی از آنها
دســت کم در ســه دیــن یهودیــت و مســیحیت و اســام مشــترک
اســت.
چــرا بایــد مســلمانان ،یــا مراجــع و مقامــات کشــورهای اســامی
نســبت بــه نیچــه «مهربانتــر» از همدینــان و هممذهبــان
دگراندیــش خــود یــا حتــی دیگــر «بددینــان» و «بیدینــان» و
«دینســتیزان» باشــند؟ یــک یــا چنــد پاســخ ممکــن بــه ایــن
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پرســش را همیــن مــرور مــا بــر فهــم و دریافــت اندیشــۀ نیچــه
در ایــران میبایــد بیابــد .پاســخی کــه شــاید بــه مــا بگویــد نیچــه،
دســت کــم در آغــاز ،بــرای روشــنفکران مســلمان و از دیــدگاه
اســامی همــان کســی نبــوده اســت کــه نخســتین بــار در چشــم
غربیــان مســیحی یــا مردمــان دیگــر کشــورها بــوده اســت.
امــا فلســفۀ نیچــه بــرای ایرانیــان تفاوتــی بــا دیگــر مســلمانان
کشــورهای مســلمان نیــز دارد .فلســفۀ نیچــه بــرای ایرانیــان
همــان چیــزی نیســت کــه بــرای مســلمانان دیگــر کشــورهای
اســامی ،مثـ ً
ا عربهــا ،هســت .نیچــه بــه واســطۀ عنــوان یکــی
از کتابهایــش و شــخصیت مشــهوری کــه قهرمــان کتابــش
ســاخته اســت ،یعنــی «زرتشــت» ،حکیــم ایرانی ،هرچنــد نــام او را
در عنــوان کتابــش بــه گونـهای گذاشــته اســت کــه با «زردشــت»
تاریخــی اشــتباه نشــود ،یعنــی ( Zarathustraامــای خــاص
نیچــه برای نــام تاریخی زردشــت که گرچــه به اصل نزدیکتر اســت
امــا تــا قبــل از نیچــه در زبانهــای اروپایــی مرســوم نبــود) بــه
جــای ( Zoroasterتلفــظ یونانــی و امــای رایج نام زردشــت در
زبانهــای اروپایــی) و نیــز اشــاراتی کــه بــه آداب و خُ لــق و خــوی
مــردم پــارس و شــاعر بــزرگ ایرانــی حافــظ دارد ،خــواه ناخــواه
مخاطــب ایرانــی را از جهاتــی دیگــر نیــز بــه ســوی خــود کشــانده
اســت ،حتــی اگــر کنجــکاوی صــرف بــوده باشــد .بــه گواهــی
بســیاری از افــراد ،از جملــه یکــی از مشــهورترین مترجمــان آثــار
نیچــه ،نخســتین بــار ایــن نــام زرتشــت بــوده اســت کــه آنــان را
بــه ســوی نیچــه کشــانده اســت .امــا از ایــن گذشــته ،پژوهشــگر
کنجــکاو در زندگــی و افــکار نیچــه شــاید چیزهــای بیشــتری برای
ارتبــاط او بــا ایــران بیابــد .بنابرایــن ،مــا میتوانیــم در روشــنفکران
ایرانــی عالقهمنــد بــه نیچــه ،صــرف نظــر از کســانی کــه شــاید
بــه عقایــد خــود نیچــه بــه دالیــل فلســفی عالقهمنــد باشــند،
نوعــی کنجــکاوی و عالقهمنــدی ملــی را نیــز شــاهد باشــیم .امــا
نخســتین آشــنایی بــا نیچــه نخســتین بــار چگونــه و بــا چه کســی
آغــاز شــد؟
نخســتین فارس ـیزبانی کــه دربــارۀ نیچــه نوشــت:
اقبــال الهــوری
تعییــن زمــان دقیــق نخســتین آشــنایی بــا نــام یــا افــکار نیچــه در
ایــران چنــدان آســان نیســت ،یکــی بــه دلیــل دشــواری دسترســی
بــه اســناد مکتــوب و دیگــری بــه ایــن دلیــل کــه بــه گمــان مــن
نخســتین معرفیکننــدۀ نیچــه بــه ایرانیــان ،و البتــه شــاید دیگــر
مســلمانان ،احتمــا ًال ایرانــی نبــوده اســت امــا یقین ـ ًا فارس ـیزبان
بــوده اســت! ایــن شــخص کســی نیســت مگــر محمــد اقبــال
الهــوری ،شــاعر و متفکــر مســلمان شــبهقارۀ هنــد و «پــدر
معنــوی» کشــور امــروز پاکســتان ،کــه بــه ع ّ
المــه اقبــال (-۱۳۱۷
 )۱۸۷۷-۱۹۳۸ /۱۲۵۶مشــهور اســت.
اقبــال الهــوری از ایــن بخــت برخــوردار بــود کــه آشــنایی نســبت ًا
زودهنــگام و دســت اولــی بــا فلســفۀ نیچــه بیابــد .او ۷ ،ســال
پــس از مــرگ نیچــه ،در ســا ل  ،۱۲۸۶/۱۹۰۷بــرای گرفتــن
دکتــرای فلســفه از انگلســتان بــه آلمــان رفــت و در ۱۲۸۷/۱۹۰۸
از دانشــگاه لودویــگ ماکســیمیلیان مونیــخ بــا رســالهای بــا عنوان
«تحــول مابعدالطبیعــه در ایــران» (ترجمــۀ فارســی بــا عنــوان
«ســیر فلســفه در ایــران» ،ترجمــۀ امیــر حســین آریانپــور)۱۳۵۵ ،
درجــۀ دکتــری گرفــت .امــا او از آلمــان فقــط دکتــرای فلســفه آن
هــم در زمین ـهای مربــوط بــه س ـ ّنت فلســفی ایرانــی و اســامی
نگرفــت ،او در ســال  ۱۲۸۶/۱۹۰۷هنگامــی کــه در هایدلبــرگ بود
نــزد اســتاد زبــان آلمانــی خــود فاوســت گوتــه و آثــاری از نیچــه و
هاینــه را نیــز خوانــد .اقبــال از ســال  ۱۲۹۴ /۱۹۱۵بــه بعــد بــود که
انتشــار اشــعار فارســی خــود را آغــاز کــرد  ،امــا او گویــا ســالها
پیــش از آن و درســت در هنگامــی کــه در آلمــان بــود تصمیــم بــه
ســرودن شــعر بــه زبــان فارســی گرفتــه بــود .آیــا آشــنایی بــا نیچه
در ایــن تصمیــم او و نیــز انتخــاب رســالۀ دکترایــش مؤثــر نبــوده
اســت؟ نمیدانــم ،شــاید .بــه هــر تقدیــر ،آشــنایی اقبــال بــا نیچــه
از چنــد جهــت بــرای هــردو طــرف خوش ُیمــن بــود :اول بــرای
اقبــال ،از ایــن جهــت کــه احتمــاال برخــی عناصــر ایرانیمــآب یــا
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آریایــی اندیشــۀ نیچــه تمایــل دیریــن او بــه ســوی زبــان و ادب و
فرهنــگ قدیــم و جدیــد ایرانــی را در او تقویــت کــرد ،و دوم بــرای
نیچــه ،از ایــن جهــت کــه یکــی از روشــنفکرترین و مبارزتریــن
و خوشنامتریــن مســلمانان دهههــای بعــد را شــیفتۀ خــود
ســاخت و بدیــن ســان بــا همدلــی و همزبانــی او تــا حــدودی راه را
بــر هــر مخالفــت متعصبانه بــا خــودش در میان مســلمانان بســت.
گشــودن بــاب مقایســه میــان نیچــه و متفکــران صوفــی جهــان
اســام ،کــه میــان روشــنفکران عــرب و ایرانــی در نخســتین
ســالهای قــرن بیســتم بســیار متــداول بــوده اســت ،و تــا امــروز
نیــز کــم و بیــش همچنــان باقــی اســت ،بیشــک نقــش مهمــی
در «خودی»ســازی و «بومیســازی» و ســپس ورود نســبت ًا بــی درد
ســر اندیشـههای نیچــه بــه جهــان اســام داشــته اســت ،هرچنــد
شــاید ایــن برداش ـتها بــدون هیــچ قصــد از پیــش اندیشــیدهای
بــوده اســت .البتــه ،ایــن نمیتوانــد تنهــا دلیــل باشــد و دالیــل
دیگــری ،از جملــه ،تفــاوت زمانــۀ مــا بــا زمانــۀ آنهــا کــه آغــاز
«نوســازی» در جوامــع اســامی بود و تمایل روشــنفکران مســلمان
بــه «نوســازی» و زدودن خرافــات و تعصبــات کهــن و ناتوانــی
واپسگرایــان از رویارویــی فکــری و سیاســی و خشــونتآمیز بــا
نوخواهــان نیــز بیگمــان در ایــن گشــودگی مؤثــر بــوده اســت.
امــا وقتــی از تأثیــر اقبــال در میــان ایرانیــان ســخن میگوییــم،
میبایــد توجــه داشــته باشــیم کــه مقصــود مــا بــه هیــچ وجــه
آثــار منثــور او نیســت ،چــرا کــه کتــاب مشــهور او بــا عنــوان
«بازســازی اندیشــۀ دینــی در اســام» ( )۱۳۰۹/۱۹۳۰کــه شــامل
برخــی نظرهــای تفســیری و انتقــادی او دربــارۀ فلســفۀ نیچــه
اســت نخســتین بــار در ســال  ۱۹۶۸/۱۳۴۷از انگلیســی بــه
فارســی منتشــر شــد .همیــن طــور دیگــر کتابهــا و مقــاالت او.
امــا تأثیــر و نفــوذ اقبــال در میــان روشــنفکران ایرانــی در مرتبــۀ
نخســت از راه دیــوان شــعر او بــود کــه مشــحون از نــکات و لطایف
بدیــع او دربــارۀ زندگــی و معنــا و مبــارزه و اســام و مســلمانی
و نیــز شــخصیتهای فرهنگــی و سیاســی اســت .و البتــه
مجموعههــای شــعر و دیــوان اشــعار او نیــازی بــه ترجمــه نداشــت
و احتمــا ًال از همــان نخســتین ســالها بــه ایــران آمــده بــود.
میتــوان تصــور کــرد کــه اقبــال در دهــۀ  ۱۹۳۰/۱۳۱۰در ایــران
کامــا شــناخته بــوده اســت .در اینجــا ذکــر برخــی اشــعار مشــهور
او دربــارۀ نیچــه خالــی از فایــده نیســت .اقبــال در «جاویدنامــه»
( ،)۱۳۱۱/۱۹۳۲در «آن ســوی افــاک» ،از «مقــام حکیــم آلمانــی
نیچــه» ســخن میگویــد:
بر ثغور این جهان چون و چند
بود مردی با صدای دردمند
دیدۀ او از عقابان تیزتر
طلعت او شاهد سوز جگر
دمبهدم سوز درون او فزود
بر لبش بیتی که صدبارش سرود
نه جبریلی نه فردوسی نه خودی نی خداوندی
کف خاکی که میسوزد ز جان آرزومندی
اقبــال از دیــدن شــگفتمردی ُچنیــن حیــران میشــود و بــه
ـوی
ســراغ مرجعــی باالتــر مـیرود کــه از نظــر او جاللالدیــن مولـ ِ
حجــت
بلخــی مشــهور بــه رومــی اســت .نظــر او بــرای اقبــال ّ
اســت.
من به رومی گفتم که این فرزانه کیست
گفت این فرزانۀ آلمانوی است
در میان این دو عالم جای اوست
نغمۀ دیرینه اندر نای اوست
باز این حالج بی دار و رسن
نوع دیگر گفته آن حرف کهن
حرف او بی باک و افکارش عظیم
غربیان از تیغ گفتارش دو نیم
همنشین بر جذبۀ او پی نبرد
بندۀ مجذوب را مجنون شمرد
عاقالن از عشق و مستی بینصیب
نبض او دادند در دست طبیب

با پزشکان چیست غیر از ریو و رنگ
وای مجذوبی که زاد اندر فرنگ
ابن سینا بر بیاضی حد زند
رگ زند یا َح ّب خوابآور دهد
بود حالجی به شهر خود غریب
جان ز ُم ّ
ال بُرد و ُکشت او را طبیب
معرفــی نیچــه،
و
ـاندن
ـ
شناس
ـرای
ـ
ب
ـوی
ـ
مول
از
ـال
ـ
اقب
ـت
درخواسـ
ّ
بیشــک نشــان از ارادت بســیاری دارد کــه او بــه رومــی داشــت و
«حـ ّ
اج» و «مجــذوب» نامیــدن نیچــه از ســوی رومــی بــاز حاکی
از آن مقامــی اســت کــه اقبــال گمــان میکنــد نیچــه بــه قضــاوت
رومــی در جهــان معاصــر دارد .اقبــال ســخن نیچــه را برخــاف
برخــی معاصــران مــا «بیبــاک» مینامــد و نــه «ه ّتــاک» .اشــارۀ
او بــه اینکــه نیچــه از دســت « ُم ّ
الیــان» جــان بــه در بــرد ،امــا
بــه دســت طبیبــان کشــته شــد بیــش از آنکــه بــه واقعیتــی در
جهــان غــرب اشــاره کنــد ،در زمانــی کــه دیگــر کلیســا قدرتــی
بــرای کشــتن یــا آزار و تعقیــب روشــنفکران نداشــت ،اشــارهای بــه
واقعیتــی حاضــر در شــرق اســامی اســت .امــا همــۀ اینهــا بــدان
معنــی نیســت کــه اقبــال بــا ســخنان نیچــه در ظاهــر و در کل
موافقــت دارد ،او هماننــد دانتــه که ابن ســینای مســلمان (دشــمن)
را در کمــدی الهــی خــود از ســر احتــرام و ارادت در «بــرزخ» جــای
داد ،نــه «دوزخ» ،همچــون دیگــر بــزرگان مســلمان ،از جملــه ابــن
رشــد ،از زبــان رومــی جــای نیچــه را «در میــان ایــن دو عالــم»
(بــرزخ) قــرار میدهــد و بنــا بــه مشــرب عرفانــی خــود بــه «قــال»
(«گفتــار») نمینگــرد بلکــه بــه «حــال» («دل») مینگــرد
و نیچــه را از روی دل قضــاوت میکنــد و همنشــین مجذوبــان
میســازد .از همیــن روســت کــه بــاز در جــای دیگــر« ،نقــش
فرنــگ» ،میگویــد:
از سستی عناصر انسان دلش تپید
فکر حکیم پیکر محکمتر آفرید
افکند در فرنگ صد آشوب تازهای
دیوانهای به کارگه شیشه گری رسید
اما بعد هشدار میدهد:
گر نواخواهی ز پیش او گریز
در نی کلکش غریو تُن َدر است
نیشتر اندر دل مغرب فشرد
دستش از خون چلیپا احمر است
آن که بر طرح حرم بتخانه ساخت
قلب او مؤمن دماغش کافر است
خویش را در نار آن نمرود سوز
زانکه بستان خلیل از آذر است
امــا تأثیــر نیچــه در اندیشــۀ اقبــال فقــط در چیزهایــی کــه او
بهصراحــت گفتــه اســت نیســت .در دیــوان اشــعار او برخــی
مضامیــن هســت کــه بــرای خواننــدۀ آشــنا بــا آثــار نیچــه اقتبــاس
اقبــال از آنهــا آشــکار اســت.
نخستین ایرانی که دربارۀ نیچه نوشت :فروغی
نخســتین ایرانــی کــه دربــارۀ فلســفۀ نیچــه نوشــت نیــز بــاز
اندیشــههای نیچــه را بــا ســ ّنت ایرانــی  -اســامی قیــاس
میکنــد ،البتــه نــه بــا آن گســتردگی و همدلــی کــه اقبــال کــرد،
گرچــه بعیــد اســت کــه او بــا دیدگاههــای اقبــال آشــنا نبوده باشــد.
بــه هــر حــال ،همــۀ اینهــا یــا از تأثیــر اقبــال اســت و یــا از تأثیــر
نویســندگان عــرب ،یــا از تأثیــرات مشــترک فرهنگــی میــان
مســلمانان ،کــه هنــدی و عــرب و ایرانــی نمیشناســد ،وقتــی کــه
شــخص فرهیختــه باشــد و بــا س ـ ّنت فکــری ســرزمین و تاریــخ
خویــش آشــنا ،پیشداشــتها و پیشداوریهــای فرهنگــی او
بــه یقیــن در فهــم او تأثیــر خواهنــد گذاشــت.
نخســتین کســی کــه بــه احتمــال بســیار بــه معرفــی نیچــه در
ایــران پرداختــه اســت ،و مــا معرفــی او را تمــام و کمــال در دســت
داریــم ،کســی نیســت جــز محمدعلــی فروغــی ،ادیــب و مترجــم
و سیاســتمدار ،نخســت وزیــر ایــران در نخســتین ســالهای
حکومــت رضــا شــاه پهلــوی ( )۱۹۲۵-۲۶/۱۳۰۴-۱۳۰۵و واپســین
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ســال حکومــت او ( ،)۱۹۴۱/۱۳۲۰کــه در جلــد ســوم تاریخ فلســفۀ
خــود بــا عنــوان ســیر حکمــت در اروپــا ( )۱۹۴۱/۱۳۲۰نیچــه را
«نغمــهای تــازه» معرفــی میکنــد.
از نــگارش و انتشــار ســیر حکمــت در اروپــای محمدعلــی فروغــی
کــه میــان ســالهای  ١٣١٠و  ١٩٣١-١٩٤١/١٣٢٠در  ٣جلــد
نوشــته و منتشــر شــد (برترانــد راســل تاریــخ فلســفۀ غــرب
خــود را در  ۱۳۲۴/۱۹۴۵منتشــر کــرد) نزدیــک بــه  ٨٠ســال
گذشــته اســت .ایــن کتــاب کــه نخســتین تــاش ادیبــی ایرانــی،
فرهیختــه و زبانــدان و فلســفهدان و آشــنا بــا علــوم قدیــم و جدیــد،
بــرای نــگارش تاریــخ فلســفهای بــه زبــان فارســی از نخســتین
ســدههای آغــاز اندیشــۀ فلســفی تــا اوایــل قــرن بیســتم اســت،
همچنــان بیهمتــا مانــده اســت و حتــی بــرای برخــی کســان کــه
بــا ایــن کتــاب بــا فلســفه آشــنا شــدهاند و زبــان و دانــش نویســنده
را در حوزههــای گوناگــون پســندیدهاند و متأخــران را فاقــد چنیــن
دانــش یــا زبانــی دیدهانــد ،هنــوز مرجــع اســت .فصــل پنجــم از
جلــد ســوم ســیر حکمــت بــه حکمــای آلمــان در نیمــۀ دوم ســده
نوزدهــم اختصــاص دارد و در ایــن فصــل از فلســفههای فخنــر و
لُتســه و هارتمــان و نیچــه بحــث میشــود .فروغــی قبــل از آنکــه
بحــث خــود دربــارۀ نیچــه را آغــاز کند بــا ایــن کلمــات خواننــده را
بــه ســوی او میخوانــد« :اینــک ایــن فصــل را بــا بیــان اجمالــی از
فلســفۀ نیچــه کــه نغمــۀ تــازهای اســت و غوغــا بــر پــا کرده اســت
پایــان میدهیــم».
و امــا چیســت اندیشــههای نیچــه و غوغایــی کــه او در انداختــه
اســت .فروغــی روایــت خــود از زندگــی و اندیشـههای نیچــه را بــه
شــیوه مألــوف بــا شــرح حــال او آغــاز میکنــد و در چنــد جملــۀ
مختصــر او را چنیــن معرفــی میکنــد:
نیچــه در ســال  ١٨٤٤بــه دنیــا آمــد .خانــوادۀ پــدر و مــادرش همــه
کشیشــان پروتســتان بودنــد و او را بــه تحصیــل الهیــات گذاشــتند،
امــا او از الهیــات بلکــه از مســیحیت روگــردان شــد .فروغــی
نیــازی نمیبینــد دربــاره محــل تولــد نیچــه و مــرگ پــدرش
در هنگامــی کــه او کــودک بــود یــا دیگــر مســائل خانوادگــی او
بــه خواننــده بیــش از ایــن آگاهــی بدهــد یــا شــاید منابعــی کــه
او در اختیــار داشــته و آنهــا را خالصــه میکــرده ،فاقــد چنیــن
اطالعاتــی بودهانــد .بــه هــر تقدیــر ،آنچــه در همیــن یکــی دو
ســطر میتــوان بــه نادرســتی آن اشــاره کــرد ایــن اســت :نیچــه
دانشــجوی الهیــات نبــوده اســت و بهواســطه خوانــدن الهیــات از
الهیــات یــا از مســیحیت بیــزار نشــده اســت .نیچــه در ســالهای
 ۱۸۵۸-۱۸۶۴بــه شــولپفورتا ،مدرسـهای شــبانهروزی و پروتســتان،
مـیرود و در ســال  ۱۸۶۴در دانشــگاه بُــن در رشــتۀ زبــان و معارف
التیــن و یونانــی نامنویســی میکنــد نیچــه در ژوئــن ،۱۸۸۱
در نام ـهای بــه اووربــک ،دربــارۀ نگــرش خــودش بــه مســیحیت
مینویســد« :در مــورد نگــرش مــن نســبت بــه مســیحیت ...مــن
حقیقت ـ ًا در قلبــم هرگــز قــدر آن را پاییــن نیــاوردهام و از روزهــای
کودکــی ،بارهــا در درونــم بــا کوشــش تمــام خواســتهام بــه ســوی
آرمانهــای آن گام بــردارم ،منتهــا در چنــد ســال اخیــر ،همیشــه
برخــوردهام بــه اینکــه ایــن کار محــال اســت» .فروغــی در ادامــۀ
گفتــار خــود از نوشــتههای نیچــه یــاد میکنــد و مینویســد:
نیچــه تصانیــف متعــدد دارد ،ولیکــن از همــه نامیتــر ،کــه خــود او
نیــز آن را حــاوی ّ
کل فلســفه خویــش میدانســت ،کتابــی اســت
بــه ایــن عنــوان :زردشــت چنیــن میگفــت ،زیــرا کــه اغــراض
خویــش را بــه صــورت افســانهای در آورده اســت کــه موضوعــش
زردشــت اســت و ســخنان خــود را از زبــان او میگویــد.
در پایــان ایــن ســخن ،فروغــی یادداشــتی در حاشــیه ضمیمــه
میکنــد تــا بــه خواننــده بگویــد کــه مقصــود نیچــه از زردشــت
چیســت و اندیشــۀ اصلــی او کــدام اســت .او مینویســد:
بــه هیــچ وجــه نبایــد تصــور کــرد کــه مندرجــات ایــن کتــاب
شــباهتی بــه تعلیمــات حقیقــی زردشــت داشــته باشــد .مقصــود از
زردشــت اینجــا در واقــع خــود نیچــه اســت .امــا اینکــه زردشــت را
حامــل پیغــام خــود قــرار داده بــه ســبب آن اســت کــه معتقــد بوده
اســت کــه ایرانیــان نخســتین قومــی بودهانــد کــه معنــی حقیقــی
زندگــی را دانســتهاند .پــس پیغمبــر ایرانــی را نماینــدۀ افــکار خــود

قــرار داده اســت و نیــز بــه ســبب اینکــه ایرانیــان عقیــده داشــتهاند
کــه مــدار عالم بــر ادوار اســت و هــر دو هــزار ســال قائــدی دارد .در
واقــع ،نیچــه ماننــد بابــا طاهــر میگویــد:
به هر ألفی الف قدی برآید
من آن سروم که در الف آمدستم
و نیچه هم معتقد به ادوار است.
خواننــدۀ امــروزی کــه بــا اندیشــههای نیچــه از منابعــی دیگــر
آشــنا باشــد بیگمــان از ایــن مقایســهها و تفســیرها لبخنــدی
بــر لــب خواهــد آورد و شــاید بــا خــود خواهــد گفــت کــه اگــر
ایــن چیزهــا کــه نیچــه گفتــه اســت دیگــران نیــز گفتهانــد ،پــس
ســخن تــازۀ او چیســت؟ هیــچ .او فقــط ســخنوری توانــا بــوده
اســت و بــس .فروغــی بــه مــا میگویــد کــه نیچــه «معتقــد بــوده
اســت کــه ایرانیــان نخســتین قومــی بودهانــد کــه معنــی حقیقــی
زندگــی را دانســتهاند» ،امــا او بــه مــا نمیگویــد کــه ایــن «معنــا»
چــه بــوده اســت؟ همچنیــن نیچــه از «بازگشــت جــاودان همــان»
ســخن میگویــد و نــه فقــط از «بازگشــت جــاودان» طبیعــت در
دورههایــی مشــخص .عــاوه بــر ایــن ،اندیشــۀ آمــدن «مجــدد»
دینــی در هــر صــد ســال ،یــا نجاتدهنــده در هــر هــزاره ،بــا
اندیشــه بازآمــدن طبیعــت در بازگشــتی جاودانــه چــه ارتباطــی
دارد؟ و نیچــه در کجــا خــود را بــا نجاتدهنــدهای کــه در پایــان
هــر هــزاره میآیــد یکــی دانســته اســت یــا حتــی بــرای آمــدن
«نجاتدهنــده» اســتدالل کــرده اســت؟
فروغــی در ادامــۀ همیــن بحــث خــود از کتــاب دیگــری از نیچــه
نــام میبــرد کــه ناتمــام مانــده اســت:
کتــاب مهــم دیگــرش کــه ناتمــام مانــده بــه ایــن نــام اســت:
خواســت توانایــی.
فروغــی هــر اشــتباه یــا رونویســی اشــتباه دیگــری هــم کــه در
گــزارش فلســفه نیچــه کــرده باشــد در اینجــا ترجمـهای از عنــوان
ایــن کتــاب ناتمــام و در واقــع مجموعــۀ یادداشــتهای نیچــه
میکنــد کــه مــا آن را از روی ترجمــۀ انگلیســیاش بــه اشــتباه
خواســت قــدرت یــا ارادۀ معطــوف بــه قــدرت ترجمــه میکنیــم.
نیچــه از  )Macht) /mightیــا توانایــی ســخن میگویــد
و نــه از قــدرت ( )Reich/powerبــه معنــای سیاســی آن.
بــا ایــن همــه چنانکــه در ادامــه خواهیــم دیــد ،فروغــی در تفســیر
همیــن اندیشــه نیــز از گفتارهــای رایــج در آن دوره ،در زبانهــای
اروپایــی ،در تفســیر نیچــه پیــروی میکنــد .فروغــی در ادامــۀ
بحــث خــود بــه ایــن امــر میپــردازد کــه آیــا نیچــه را شــاعر بایــد
گفــت یــا حکیــم زیرا کــه ســخنش نثر اســت امــا ُپر از شــور ،مســتی،
تخیــل شــاعرانه و تعبی ـرات کنایهآمیــز اســت ...چنانکــه لحــن کالم
حکیــم نـدارد بلکه شــبیه بــه کلمــات اربــاب ادیــان و به شــیوۀ بعضی
از کتــب آســمانی اســت ،امــا مطالبــی کــه در آن ســخن میگویــد از
موضوعــات فلســفه و حکمــت عملــی میباشــد و منظــورش تغییــر
افــکار و احـوال مــردم از جهــت روش زندگانــی بــوده اســت .از ایــن رو
نــه حکیمــی تمــام اســت و نــه از شــعرا بــه شــمار مـیرود.
برای کســی که امــروز از تفــاوت «فلســفه» (،)philosophy
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«حکمــت» (« ،)Wisdomفیلســوف» ()philosopher
و «حکیــم» ( )sageآگاه باشــد ،ســخنی کــه فروغــی در بــاب
«حکیــم» یــا «شــاعر» نامیــدن نیچــه میگویــد ســخت نادرســت
مینمایــد ،چراکــه امــروز یکــی از بحثهــا دربــاب نیچــه دقیق ـ ًا
ایــن اســت کــه او را بایــد «فیلســوف» نامیــد یــا «حکیــم» .او از
خــود بــا هــردو عنــوان ســخن میگویــد و بحثهــای او هــم
موضوعــات فلســفی را شــامل میشــود و هــم موضوعــات حکمی.
در واقــع ،آنجــا کــه نیچــه اســتفاده از ســخنان نغــز و کلمــات قصار
و پرمعنــی و کنایهآمیــز را برمیگزینــد بــر ســیرۀ حکماســت و
آنجــا کــه بــه تحلیــل ،نقــد و ُجستارنویســی میپــردازد بــر ســیرۀ
فیلســوفان .فروغــی حتــی در برگزیــدن نــام «حکمــت» بــرای
گــزارش خــود از تاریــخ فلســفه از آغــاز تــا قــرن بیســتم راهــی
بــس اشــتباه را میپیمایــد کــه حاصــل برخــی مترادفســازیها
و بومیســازیهای بیســرانجام و بیحاصــل اســت .متــرادف
دانســتن «حکمــت» و «فلســفه» در جهــان اســام ،نتیجــۀ تالش
آن دســته از فیلســوفان جهــان اســام بــود کــه میخواســتند نامی
«بومــی» برای «فلســفۀ» یونانی در ســرزمین اســام بیابنــد و آن را
بدیــن وســیله از گزنــد بدخواهان و دشــمنانش مصــون بدارنــد .اما،
متأســفانه ،ایــن بومیســازی هــم بــه زیــان «فلســفه» تمــام شــد
و هــم بــه زیــان «حکمــت» ،و البتــه مقصــود نیــز حاصــل نشــد.
نمونــۀ بــارز آن ،شــیخ اشــراق ،کــه بــا وجــود اســتفاده از «حکمت»
در عنــوان کتابــش ،بــاز بــه فتــوای فقیهــان حلــب کشــته شــد.
بــه هــر تقدیــر ،فروغــی در ادامــه گزارشــی از فلســفۀ نیچــه بــه
دســت میدهــد کــه خالصــۀ آن چنیــن اســت :نیچــه تعالیمــی
دارد کــه خــاف اعتقــاد همــگان اســت و اگــر کســانی هــم باشــند
کــه بــا برخــی اصــول او موافــق باشــند بــا طــرز بیــان او موافــق
نیســتند .او اخالقــی را پیشــنهاد میکنــد کــه بــا اخــاق شــخصی
خــود او منافــی دارد .او خودپرســتی را حق دانســته و رحم و شــفقت
را عیــب ،خواســت توانایــی را ســتوده و از رأی دارویــن تنــازع بقــا را
نتیجــه گرفتــه ،صــاح عامــه و حــق عمــوم را خــوار پنداشــته و
جماعــت قلیــل یعنــی خــواص را ذیحــق شــمرده اســت .او حقوق
مســاوی مــردم و ملتهــا را منکــر اســت و میگویــد مــردم بایــد
دو دســته باشــند :یکــی زبردســتان و خواجــگان و یکــی زیردســتان
و بنــدگان .حاصــل ســخن فروغــی در ادامــۀ ایــن گفتــار این اســت
کــه نیچــه مذهــب سوفســطاییان یونــان را تجدیــد کــرد کــه در
امــر اخــاق میگفتنــد میــزان نیکــی و بــدی شــخص انســان
اســت ،هرچــه نفــس انســان خواهــان اســت و میپســندد خــوب
اســت و خالفــش بــد اســت.
ایــن همــان مذهبــی اســت کــه دو هــزار و ســیصد چهارصد ســال
پیــش از ایــن ســقراط و افالطــون در معارضــه بــا آن مجاهــده
کردنــد ،و پیــش بردنــد و از ایــن روســت کــه نیچــه ســقراط را از
تباهکننــدگان زندگــی بشــر میخوانــد .فروغــی از ایــن ســخنان
نتیجــه میگیــرد کــه نتیجــۀ مذهــب نیچــه مذهــب انفــراد
( )individualismeاســت ،یعنــی ،هــر فــردی خــود را
بخواهــد و بــر دیگــران برتــری دهــد و حفــظ ُحســن روابــط
بــا دیگــران را منظــور نکنــد و همــواره خــود را توانــا و نیرومنــد
ســازد .فروغــی پــس از نــگارش ایــن ســخنان میگویــد اینکــه
غــرض از نیرومنــدی چیســت درســت معلــوم نیســت .ظاهــر کالم
نیچــه ایــن اســت کــه توانایــی بــرای ایــن اســت کــه بــه دیگــری
بتــوان تجــاوز کــرد و برتــری نمــود و معنــای زندگانــی همیــن
اســت .فروغــی اندیشــۀ نیچــه در خصــوص «بازگشــت جــاودان
همــان» را نیــز همــان چیــزی میدانــد کــه بعضــی از حکمــای
پیشــین قائــل بودنــد ،یعنــی قــول بــه ادوار .فروغــی خالصــۀ خــود
از ســخنان نیچــه را بــاز بــا ایــن هشــدار بــه پایــان میبــرد کــه
«ایــن بــود خالصــۀ بســیار مختصــری از فلســفۀ نیچــه اگــر بتوان
ایــن ســخنان را فلســفه نامیــد .ولیکن اگــر جــا داشــتیم و جمالتی
چنــد از عیــن عبــارات او را بــه فارســی در میآوردیــم میدیدیــد
کــه بیــان حکیمانــه نیســت ،شــاعرانه اســت ،بلکــه عربدۀ مســتانه
اســت .از روی شــور و مســتی ســخن گفتــه و حــق ایــن اســت کــه
در نویســندگی مقامــی بلنــد یافتــه و از ایــن رو گفتههایــش محــل
توجــه و خواندنــی اســت».

گــــــزارش
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در یک نشست علمی بحث شد؛

حیوانات؛ ابژه اند یا دیگرسوبژه؟
انســان بــه ایــن فکــر افتــاد کــه ســود بیشــتری از حیوانــات
بدســت آورد و ایــن نــگاه ابژه-محــور ،شــدت یافــت و به شــکل
گیــری شــرکت هایــی انجامیــد کــه اقــدام بــه کســب ســرمایه
از پوســت حیوانــات و عــاج فیــل هــا و ...نمودنــد .امــا در دوره
ای نیــز بشــر بــه ایــن فکــر افتــاد کــه آیــا حیوانــات هــم ماننــد
انســان هــا واجــد حقوقــی هســتند؟

نشســت «حیــوان ؛ ابــژه یــا دیگرســوبژه» بــه مناســبت روز
ملــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه حیوانــات بــا حضــور محمدباقر
تــاج الدیــن اســتاد جامعــه شناســی ،بیــژن عبدالکریمــی اســتاد
فلســفه و ســید جــواد میــری عضــو پژوهشــگاه علــوم انســانی
و مطالعــات فرهنگــی در فرهنگســرای اندیشــه تهــران برگــزار
شــد.
در ابتــدا ساســان شــکاری بــه عنــوان مجــری و برگزارکننــده
ایــن نشســت بــه غفلــت و بــی توجهــی اهالــی فلســفه
نســبت بــه ارزش و اهمیــت حیــات حیوانــات در طــول تاریــخ
و همچنیــن در روزگار کنونــی اشــاره کــرد و بــه طــور اجمالــی
بــه بیــان بخــش هایــی از تاریــخ فلســفه کــه بــا اهمیــت حیات
حیوانــات مرتبــط بــود پرداخــت.
انسان ها و حیوانات ؛ همزیستی یا تخاصم؟
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مراســمی نظیر گاوبــازی در اســپانیا و
روبــاه کشــی در لنــدن و  ...کــه نوعــی ســنت تلقــی می شــود،
از اهالــی فلســفه پرســید :آیــا هــدف فلســفه فقــط غلبــه بــر
دوکســاها(پندارها)یی اســت کــه جــان انســان را (آن هــم در
لحــظ حــال) بــه خطــر مــی انــدازد؟ چــرا دوکســاهایی از ایــن
قبیــل کــه بــه مــرگ حیوانــات مــی انجامــد ،واکنشــی جــز بی
توجهــی از ســوی اکثــر فالســفه در پــی نــدارد؟ وی ســپس بــه
هــدف اصلــی خــود از برگــزاری نشســت یعنــی یافتــن راهــی
بــرای امــکان پذیرفتــن حیوانــات بــه عنــوان ســوبژه پرداخــت
و بــه عجــز و ناتوانــی فعــاالن عرصــه حقــوق حیوانــات و رفــاه
حیوانــات اشــاره کــرد و گفــت :مــا در حــدی نیســتیم کــه بدون
کمــک فلســفه بتوانیــم مســئله بــی تفاوتــی نســبت بــه حیات
حیوانــات را حــل و فصــل کنیــم و امیدواریم فلســفه هم دســت
رد بــه ســینه طرفــداران حقــوق حیوانــات در کشــور نزنــد و
کمــک کند تــا ایــن مســئله از ســطح عوامانــه و درگیــری های
«ان جــی او»یــی خــارج شــده و بــه گفتمانــی جــدی در عرصــه
فلســفه در کشــورمان تبدیــل شــود ،البتــه بــه شــرط آنکــه
مســایل جــدی دیگــری کــه در جامعــه بــا آن هــا روبروییــم را
نیــز کم-رنــگ نکنــد .بــه نظــر مــا ،فیلســوفی کــه فقــط بــه

انســان هــا مــی پــردازد و اهمیــت حیــات حیوانــات را نادیــده
مــی گیــرد ،پارادوکــس عظیمــی را بــه دوش مــی کشــد.
محمدباقــر تــاج الدیــن در ادامــه بــه عنــوان ســخنران اول بــه
ایــراد مباحــث خــود تحــت عنــوان « انســان هــا و حیوانــات ؛
همزیســتی یــا تخاصــم؟ » پرداخــت و ضمــن تاییــد ایــن کــه
موضــوع نشســت ،موضــوع جالــب و درخــور تأملــی اســت بــه
نقــل ایــن جملــه از کانــت پرداخــت  « :مــی توانیــم قلــب یــک
انســان را از رفتــارش بــا حیوانــات داوری کنیــم ».
وی همچنیــن اشــعاری از ســعدی و ســهراب ســپهری قرائــت
کــرد و پــس از آن ،بحــث اصلــی خــود را بــا طــرح این پرســش
کــه آیــا همزیســتی و تخاصــم مربــوط بــه عالم انســانی اســت
یــا نــه؟ آغــاز نمــود و گفــت :ظاهــراً ایــن گونــه بــه نظــر مــی
رســد کــه انســان هــا چنــان مــراوده ای بــا حیوانــات ندارنــد که
بخواهنــد بــا آن هــا از ســر تخاصــم برآینــد .بــه قــول مارکــس
از زمانــی کــه در میــان انســان هــا بحــث مالکیــت پیــش آمــد،
تضــاد انســان بــا انســان آغــاز شــد و پیــش از آن ،انســان تنهــا
بــا طبیعــت در تضــاد بــود و مــی خواســت طبیعــت را رام کنــد.
در جامعــه شناســی و بحــث دوره هــای جوامــع انســانی ،اولیــن
دوره ،دوره شــکار و گــردآوری خــوراک اســت و نــود هــزار ســال
بــه طــول انجامیــد .بــه دلیــل ایــن کــه طبیعــت زمخــت بــود و
فایــق آمدن بــر آن ســخت و دشــوار .در ایــن دوره یکجانشــینی
وجــود نداشــت و انســان فقــط از راه شــکار تغذیــه مــی کــرد و
مــدام تغییــر مــکان مــی داد.
تــاج الدیــن ســپس وارد مبحــث نــگاه ابــزاری نســبت بــه
حیوانــات شــد و گفــت :انســان هــا در همــان دوره هایــی
کــه اقــدام بــه فایــق آمــدن بــر حیوانــات کردنــد دســت بــه
همزیســتی بــا آن هــا نیــز زدنــد .امــا گویــی یــک نــگاه ابــژه
محــور و ابــزاری در ایــن همزیســتی وجــود داشــت ،نــه یــک
نگاه ســوبژه محــور کــه حیوانــات را موجوداتــی جانــدار و دارای
احســاس و ادراک تلقــی کنــد .در دوره کشــاورزی کــه بشــر
دســت بــه تربیــت حیوانــات زد ،ایــن بهره کشــی فزونــی یافت
و از طرفــی انســان مجبــور بــه همزیســتی بیشــتر بــا حیوانــات
شــد .امــا در دوره صنعتــی بــه دلیــل پیشــرفت ابــزاری طبیعتـ ًا

نبایــد گفــت جنبــش دفــاع از حقــوق حیوانــات از
قبــل وجــود داشــته اســت
اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه آزاد (واحــد تهــران مرکــز) در
ادامــه دالیلــی را در اثبــات وجــود همزیســتی و نیــز تخاصــم
میــان انســان و حیــوان مطــرح کــرد .دالیــل اثبــات همزیســتی
بدیــن ترتیــب انــد  .۱ :حیوانــات دارای احســاس و عاطفــه
هســتند و نبایــد آن هــا را کشــت .بایــد کمکشــان کــرد و از آن
هــا محافظــت نمــود .۲ .حیوانــات بــه دلیــل توانمنــدی هــای
پاییــن تــر نســبت بــه انســان هــا باید مــورد ترحــم و دلســوزی
قــرار گیرنــد .۳ .حیوانــات دچــار دردهــا و رنــج هایــی مــی
گردنــد کــه قــادر بــه بازگویــی آن هــا نیســتند و مــا وظیفــه
داریــم تــا جایــی کــه مــی توانیــم بــه کاهــش دردهــای آن
هــا کمــک کنیــم .۴ .حیــات حیوانــات بــه حیــات انســان هــا
وابســته اســت و نبایــد بــه خطــر بیفتــد .امــا دالیــل تخاصــم
انســان بــا حیوانــات بدیــن ترتیــب انــد .۱ :بــرای دفــاع از
خــود  .۲بــرای بقــای خــود  .اگــر مــی توانیــم بایــد بــه ســمت
گیاهخــواری برویــم و اگــر نمــی توانیــم بایــد فقــط بــه قــدر
ضــرورت از آن هــا اســتفاده کنیــم .مــا بــه حکــم ایــن کــه
انســان ،اخــاق مــدار و حقــوق مــدار هســتیم ،بایــد حقــوق
حیوانــات را رعایــت کنیــم.
بیــژن عبدالکریمــی دومیــن ســخنران نشســت ،حــرف
آخــرش را اول زد و تمامــی ســخنانش را در ایــن عبــارت
مشــهور مارکــس از کتــاب «ایدئولــوژی آلمانــی» خالصــه
کــرد« :تمامــی مناســبات ثابــت و منجمــد شــده همــراه بــا
زنجیــره تعصبــات و باورهــای باســتانی و قابــل احتــرام آن
هــا از میــان مــی رود و تمامــی نســبت هــای نوپدیــد ،پیــش
از آن کــه شــکل پیــدا کننــد ،خصیصــه هــای باســتانی بــه
خــود مــی گیرنــد .هــر آنچــه ســخت و اســتوار اســت ،دود
مــی شــود و بــه هــوا مــی رود و هــر آنچــه مقــدس اســت،
دنیــوی مــی شــود ».
آنــگاه دکتــر عبدالکریمــی ســراغ تجربــه هــای زیســته
خودمــان رفــت و گفــت :بســیاری از مــا ایــن گونــه خیــال
خــود را راحــت مــی کنیــم کــه مــا خودمــان حیوانــات را نمــی
کشــیم .امــا معتقدیــن بــه حقــوق حیوانــات مــی گوینــد چــه
تفاوتــی وجــود دارد بیــن ایــن کــه مــا خودمــان یــک انســان
را بــه قتــل برســانیم یــا ایــن کــه بــه شــخص دیگــری پــول
پرداخــت کنیــم تــا فــرد مــورد نظــر را بــه قتــل برســاند؟ آیــا
در حالــت دوم دســتان مــا بــه خــون مقتــول ،آلــوده نگردیــده
اســت؟ بــه همیــن ترتیــب اگــر مــن حیوانــی را نکشــم و بــا
پرداختــن پــول بــه قصــاب از او بخواهــم کــه گوشــت حیــوان
را در اختیــار مــن قــرار دهــد ،آیــا تغییــری در مســئله ایجــاد
مــی شــود؟ یــک اصــل اخالقــی وجــود دارد و آن اینســت کــه
همــه مــا انســانها بــا رنــج و آزار و کشــتار بالدلیــل و بــدون
ضــرورت حیوانــات مخالفیــم.
وی یــک ســوال اساســی مطــرح کــرد :آیــا بشــر بــرای ادامــه
حیــات حتمـ ًا نیازمنــد کشــتار حیوانــات اســت؟ مــا شــاهد مرگ
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پنجــاه و هفــت میلیــارد حیــوان در طــول ســال هســتیم و ایــن
بــدون محاســبه آبزیــان اســت .بــه هرحــال از چشــم اندازهــای
متفاوتــی مــی تــوان مســئله را بررســی کــرد ،امــا بنــده قصــد
دارم از منظــر اونتولوژیــک بــه ایــن بحــث بپــردازم.
عبدالکریمــی ســراغ تاریــخ فلســفه و ادیــان نیــز رفــت.
از فیثاغوریــان کــه معتقــد بــه تناســخ و ارتبــاط میــان
کالبدهــای انســان و حیــوان بودنــد ،ارســطو کــه بنیانگــذار
نظــری برتــری انســان نســبت بــه دیگــر گونــه هــا بــود،
پلوتــارک کــه نیــاز بــه خــوردن گوشــت را غیرضــروری مــی
دانســت ،ردپــای ارســطو در اشــرف مخلوقــات بــودن انســان
در البــای متــون تفکــر مســیحیت ،عشــق فرانســیس
قدیــس نســبت بــه جانــوران ،رویکــرد متضــاد ادیــان
ابراهیمــی نســبت بــه حقــوق حیوانــات ،ظرافــت هــای
اســام در عیــن جایــز شــمردن قربانی-کــردن حیوانــات
اهلــی و ایــن کــه مــی تــوان از مالــک حیوانــی کــه حقــوق
آن حیــوان را رعایــت نمــی کنــد نــزد حاکــم شــرع شــکایت
کــرد ،از اصــل آهیمســا در ادیــان شــرقی و  ...گرفتــه تــا
بنتــام کــه بــرای دفــاع از نظریــه ســودانگاری مجبــور شــد
پــای حیوانــات را هــم وســط بکشــد و خوشــنام شــود و. ...
امــا از نظــر نویســنده کتــاب «مــا و جهــان نیچــه ای» بحــث
تــام ریــگان کــه فیلســوف اخــاق بــود و گرایــش کانتــی
داشــت ،بــا مباحثــی کــه در خصــوص خوشــرفتاری بــا حیوانات
در گذشــته وجــود داشــت بــه کلــی متفــاوت اســت .کانــت مــی
گویــد :آنچــه بــرای خــود نمــی پســندی بــرای دیگــران هــم
مپســند .ریــگان مــی گویــد « :بــا حیوانــات بــه گونــه ای رفتــار
کــن کــه دوســت داری بــا تــو رفتــار کننــد » .عبدالکریمــی بــه
تبــع تــام ریــگان بــه یــک هیــوال اشــاره مــی کنــد و مــی
گویــد :فــرض کنیــد هیوالیــی در شــهر پیــدا شــده و شــما را در
قفــس انداختــه اســت .هیــوال حــرف شــما را نمــی فهمــد .بین
شــما و هیــوال هیــچ زبــان مشــترکی وجــود نــدارد ،امــا شــما
در حــال رنــج بــردن هســتید .ریــگان می-گویــد :انســان همان
هیوال اســت کــه زبــان حیوانــات را نمــی فهمــد و آن هــا را رنج
مــی دهــد .حیــوان رنــج مــی کشــد ،اما انســان نســبت بــه رنج
او بــی تفــاوت اســت .تــام ریــگان بــه جــای ایــن کــه بگویــد
انســان غایــت فــی نفســه اســت ،مــی گویــد حیــات غایــت فی
نفســه اســت.
اســتاد فلســفه دانشــگاه آزاد اســامی (واحــد تهران شــمال) ذکر
ایــن نکتــه را بســیار مهــم شــمرد کــه نباید گفــت جنبــش دفاع
از حقــوق حیوانــات در دهههــای اخیــر ،جنبشــی بــوده کــه از
پیــش وجــود داشــته اســت .ایــن جنبــش دارای یــک جهــش
اســت .اگرچــه در گذشــته هــم حــرف از حقــوق حیوانــات و
ترویــج گیــاه خــواری وجــود داشــته اســت ،امــا ایــن جنبــش
نویــن ،از کشــتن حیــوان بــه مثابــه یــک جنایــت صحبــت می
کنــد ،در حالــی کــه در گذشــته ،مــن فقــط در صــورت کشــتن
یــک انســان ،جانــی بــه حســاب مــی آمــدم .در واقــع تلقــی
کــردن حیوانــات به عنــوان اعضــای جامعــه اخالقــی ،خصیصه
ایــن جنبــش نویــن اســت .از نظــر عبدالکریمــی ایــن جنبــش
نویــن حقــوق حیوانــات یــک وجــه دوگانــه دارد  :از یــک ســو
شــورانگیز اســت و از ســوی دیگــر اگــر بــا تکیــه بــر نزدیکــی
ســاختار بیولوژیــک و عصبــی انســان و حیــوان ،بــه خصــوص
بــا تکیــه بــر نظریــه تکامــل دارویــن ،جهــش و موتاســیون در
نــوع بشــر را نادیــده بگیریــم و حیــوان و انســان را بــه اعتبــار
ســوبژه بــودن یکــی بدانیــم بــه نوعــی فیزیکالیســم می رســیم
و دیگــر نمــی توانیــم ماننــد ارســطو و ادیــان بگوییــم انســان
اشــرف مخلوقــات و برتــر از گونــه هــای دیگر اســت .تــن دادن
بــه ایــن فیزیکالیســم یعنــی رســیدن بــه مــرگ ســوبژه .یعنــی
بایــد بــه ایــن نظــر تــن دهیــم کــه انســان تفــاوت گوهــری و
جوهــری بــا ســایر حیوانــات نــدارد و ایــن فیزیکالیســم ،نتایــج

اســفباری در حــوزه اخــاق و زیســت اخالقــی مــا انســانها
خواهــد داشــت.
وی اضافــه کــرد :اگــر مــا حیــوان را بــه مثابــه «دیگرســوبژه»
بپذیریــم بــا یــک شــیفت پارادایمــی عظیــم در اونتولــوژی،
فرهنــگ و تمــدن مواجــه خواهیــم شــد .اگــر جلــوی کشــتار
حیوانــات را بگیریــم بســیاری از صنایــع دگرگــون خواهنــد شــد
و دامداریهــای صنعتــی ،مرغــداری هــای صنعتــی ،صنعــت
لبنیــات ،صنعــت گوشــت و ضنایــع کفــش و لبــاس و کیــف،
کــه از چــرم و پوســن حیوانــات تغذیــه میکننــد ،و  ...از میــان
خواهنــد رفــت و ایــن بــدان معناســت کــه نظــام تمدنــی مــا
یــک تحــول بنیادیــن پیــدا خواهــد کــرد و ایدئولــوژی نظــام
ســرمایه داری بشــدت بــه خطــر خواهــد افتــاد .رســتوران
هــا ،صنعــت پوشــاک ،کیــف و کفــش و  ...دیگــر ماننــد ســابق
نخواهنــد توانســت بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد .اهمیــت
حیــات حیوانــات نشــان مــی دهــد کــه سوبژکتیویســم و
عقالنیــت جدیــد بــه نهایــی تریــن معنــای خود رســیده اســت
و همــه چیــز در معــرض پرســش اســت .هیــچ کــس نمــی
توانــد در برابــر ایــن پرسشــگری قــد علــم کنــد .بحــث حقــوق
حیوانــات ،مــا را بــا امــکان هــای تــازه ای بــرای اندیشــیدن
دربــاره جهــان و خودمــان مواجــه کــرده اســت .ایــن شــیفت
پارادایمــی ،نظــام هــای الهیاتــی گذشــته را بــه کلــی ســرنگون
خواهــد کــرد و نظــا م هــای متافیزیکــی ارســطویی-دکارتی-
کانتــی را بــه زیــر پرســش م ی بــرد .نتیجــه ایــن اســت کــه
هیــچ نقطــه محکمــی زیــر پــای مــا وجــود نــدارد و ایــن امــر،
بســیار شــورانگیز و در همــان حــال وحشــت انگیــز اســت .ایــن
پرســش هــا تــا حــدود بســیاری جایــگاه انســان را در جهــان
تغییــر مــی دهــد و انســان را متواضــع مــی کنــد .اومانیســم و
انســان محــوری بشــدت زیــر ســوال رفتــه انــد .بــا یکســان
گرفتــن انســان و حیــوان در برخــورداری از حقــوق و ارزش های
اخالقــی ،اومانیســم بــه اوج خــود مــی رســد و دیگــر ،ادیــان
و فلســفه هــای گذشــته بیــش از پیــش مرجعیــت خــود را از
دســت خواهنــد داد .اومانیســم خــود اومانیســم را زیــر ســوال
مــی بــرد .همانطــور کــه جنبــش حفــظ محیــط زیســت مــی
گویــد بــا محیــط زیســت هــر کاری نبایــد کــرد ،جنبــش نویــن
حقــوق حیوانــات هــم مــی گویــد بــا حیوانــات نبایــد هــر کاری
کــه دلمــان مــی خواهــد بکنیــم.
عبدالکریمــی ،خبــر از آمــدن یــک ســونامی فرهنگــی را دارد
و تــذکار داد همــه کســانی کــه اســیر باورهــا و نظــام هــای
تئولوژیــک و ایدئولوژیــک هســتند تــوان مواجهــه بــا ایــن
ســونامی انتولوژیــک ،فرهنگــی و اجتماعــی را نخواهنــد
داشــت .او مجــدداً ایــن جملــه مارکــس را تکــرار کــرد« :هــر
آنچــه ســخت و اســتوار اســت ،دود مــی شــود و بــه هــوا مــی
رود» .از نظــر عبدالکریمــی ،مــا شــاهد ظهــور فصــل نوینــی از
تاریــخ هســتی هســتیم کــه بــه تعبیــر نیچــه بســیاری از بتــان
غــروب خواهــد کــرد .از نظــر ایــن اســتاد فلســفه طــرح ابــژه
نبــودن حیوانــات و تلقــی دیگرســوبژه بــودن آنهــا و طــرح
ایــن اندیشــه کــه حیوانــات نیــز همچــون انســانها از اعضــای
جامعــه اخالقــی و دارای ارزش اخالقــی هســتند ،نشــانه ای
از فروپاشــی همــه انتولــوژی هــا و متافیزیــک هــای پیشــین
اســت .از نظــر نویســنده کتــاب «پایــان تئولــوژی» تنهــا آنــان
کــه خــارج از چارچــوب هــای تفکــر تئولوژیــک و ایدئولوژیــک
بــه نظــاره پدیدارشناســانه خــود هســتی و تاریــخ آن میپردازنــد
از ســونامی تحــوالت جدیــد و شــیفت پارادایمــی حاصــل از آن
نمــی هراســند.
توجــه بــه طبقــه و منزلــت اجتماعــی در بحــث
حقــوق حیوانــات
ســخنران پایانــی ایــن نشســت ســید جــواد میــری عضــو
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پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه
مباحــث وی کوتــاه امــا جــدی و اساســی بودنــد .موضــوع
ســخنرانی ایشــان « حقــوق حیوانــات در بســتر تغییــر و
تحــوالت تمدنــی » بــود و بحــث خــود را بــا ایــن پرســش
آغــاز کــرد  :چــرا اساسـ ًا نــوع مواجهــه انســان بــا حیــوان بــه
گونــه ای شــده اســت کــه مــی گوییــم انســان گوشــتخوار
اســت؟ آیــا مــی تــوان از ایــن گوشــتخواری امتنــاع کــرد
و بــه شــیوه زیســت دیگــری روی آورد؟ چــه تغییراتــی در
چهــل هــزار ســال گذشــته یــا بــه عقیــده برخــی دیگــر در
دویســت میلیــون ســال پیــش اتفــاق افتــاده اســت و انســان
در کــدام نقطــه ،از انــواع دیگــر خــودش جــدا شــد؟ در واقــع
موجــودی بــه نــام هوموســیپین یــا انســانی کــه قــدرت
تفکــر ،تأمــل و بازاندیشــی داشــته اســت ،نســبت خــود را
بــا پیرامونــش چگونــه تعریــف کــرده اســت؟ نســبت انســان
بــا حیــوان بــه عنــوان ابــژه بــاز مــی گــردد بــه خــود بحــث
مدرنیتــه و خلــق و ســیطره عقــل ابــزاری .ایــن شــیوه از
زیســت انســان در جهــان ،رابطــه انســان بــا طبیعــت را
دگرگــون کــرد« .دیگــری» در شــیوه زیســت مــدرن ابــژه وار
اســت .انســان مرکــز عالــم اســت و کل پیرامــون بــه مثابــه
ابــژه بایــد در اختیــار انســان باشــد.
وی ســپس ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا گوشــتخواری
یــک انتخــاب بــرای بشــر بــوده یــا در ســیر تحــوالت و
تعامــات او بــا طبیعــت و جهــان حیوانــات ( تمایــز میــان
 cultureو  ) natureروی داده اســت؟ در ســوئد شــرکتی
بــه نــام « آرال » حــدود بیســت ســال اســت کــه شــیر تولیــد
م ی کنــد و هنگامــی کــه از دان ش آمــوزان یــک مدرســه
پرســیدند شــیر از کجــا مــی آید؟ در پاســخ مــی گفتنــد از « آرال
» .وقتــی دوبــاره پرســیدند کــه مــی دانیــم از آرال مــی آیــد ،امــا
در اصــل از کجــا مــی آیــد؟ بــاز هــم پاســخ ایــن بــود  :از آرال.
مســئولین نظــام آموزشــی ســوئد متوجــه شــدند اتفاقــی درحال
وقــوع اســت و آن ایــن اســت کــه بــه قــدری میــان انســان و
طبیعــت فاصلــه افتــاده اســت کــه شــاید تــا پنجــاه ســال آینده
هیــچ کــس نتوانــد درکــی از طبیعــت داشــته باشــد و بــه ایــن
فکــر افتادنــد کــه کــودکان را بــه اردوهایــی در دل طبیعــت
ببرنــد تــا ارتبــاط آن هــا بــا طبیعــت قطــع نشــود و علــم را در
طبیعــت بیاموزنــد .در نتیجــه بــه نظــر می رســد شــیوه مواجهه
انســان بــا حیوانــات ،انتخــاب نبــوده و جبــر طبیعــت و محیــط
بــر انســان حاکــم بــوده اســت.
وی افــزود  :در واقــع انســان قــدرت اســتخدام دیگــری را در این
نســبت بــه دســت مــی آورد و همیــن امــر در دوره ای باعــث
ظهــور نظــام بــرده داری در جهــان بشــری شــد .همچنیــن مــا
بــا ظهــور ادیــان در تاریــخ بشــری نیــز مواجهیــم کــه بــه گونه
ای قصــد ایــن را داشــتند کــه جلــوی افسارگســیختگی انســان
را بگیرنــد.
میــری همچنیــن افــزود« :وگانیســم» فراتــر از یــک رژیــم
غذایــی اســت و ذیــل مفهومــی در جامعــه شناســی ادیــان
تحــت عنــوان new age religious movement
تعریــف مــی شــود .در واقــع نوعــی اعتــراض شــهری مــدرن
بــه ســازماندهی حیــات اجتماعــی  necrophilicو
نوعــی تــاش انســانی بــرای رســیدن بــه شــکلی از روابــط
 biophilicاســت .اریــک فــروم مــی گویــد :انســان مــدرن
مــی خواهــد یــک رابطــه داشــته باشــد و ایــن رابطــه زمانــی
بــرای او معنــا دارد کــه طــرف مقابــل او مرده باشــد و از شــادابی
تهــی شــده باشــد .در ضمــن دربــاره ظهــور حیوانــات در فضای
شــهری ایرانــی ،امــروزه دو مفهــوم طبقــه و منزلــت اجتماعــی
را بایــد بررســی کــرد .آنچــه پیــر بوردیــو بــه آن «تمایزخواهی»
مــی گویــد .یعنــی هماننــد پوشــیدن شــلوارهای پــاره کــه
ظاهــراً ُمــد اســت ،امــا حــس تمایــز مــی -باشــد.
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رئیس انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه قم:

فلسفه با کالم کامل می شود
حجــت االســام والمســلمین رضــا برنجــکار رئیــس انجمــن کالم
اســامی حــوزه علمیــه قم دربــاره نقــش فلســفه اســامی در تولید
علــوم انســانی اســامی گفــت :هــر علمــی برخــاف آنچــه کــه در
ظاهــر دارد مبتنــی بــر اصــول و مبانــی و روش هاســت و اینکــه
چــه روشــی بــرای اتخــاذ علــم بایــد اســتفاده شــود توســط فلســفه
مشــخص مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در غــرب فیلســوفان بزرگــی در عصــر جدیــد
ماننــد آمپریســت هــا و راسیونالیســت هــا مطــرح شــدند ،افــزود:
آمپریســت هــا اعتقــاد نداشــتند کــه مبانــی عقلــی زیــادی بــرای
علــم مــورد نیــاز اســت امــا راسیونالیســت هــا کــه ریاســت شــان
را دکارت بــه عهــده داشــت ،معتقــد بودنــد بــرای اینکــه علــم
تجربــی قــوی و محکمــی داشــته باشــیم بایــد بــر فلســفه قــوی و
متافیزیــک مبتنــی شــود .درخــت علمــی کــه دکارت ترســیم کرد،
ریشــه هایــش متافیزیــک ،تنــه آن فیزیــک و ســه علــم اصلــی آن
مکانیــک ،طــب و اخــاق بــود.
برنجــکار ادامــه داد :آمپریســتها و جــان الک معتقــد بودنــد هــر
زمــان بــه علــم وارد شــویم بایــد تکلیــف معرفــت مشــخص شــود.
اینکــه انســان دارای چــه ســاحت هــا و قــوای معرفتــی اســت و
ماهیــت و محــدوده شــناخت چیســت؟ علــم تجربــی تــا چــه
انــدازه مــی توانــد مــا را بــه واقعیــت برســاند؟ از ایــن موضوعــات
در گذشــته فلســفه نــام بــرده مــی شــد امــا بعدها بــه علــم معرفت
شناســی شــناخته شــد.
وی اضافــه کــرد :فلســفه در گذشــته دارای دو بخــش آنتولــوژی
(هســتی شناســی) و اپیســتمولوژی (معرفــت شناســی) بــود امــا
بعدهــا از یکدیگــر جــدا شــدند .کانــت مکتــب جدیــدی را بنــا نهاد
کــه بــه آمپریســت نزدیــک تــر اســت تــا راسیونالیســت .هرچنــد
کــه هیــچ کــدام از ایــن دو نیســت .امــا بــا توجــه بــه اینکــه داده
هــا از حــس وارد مــی شــوند بــه آمپریســت هــا نزدیــک تــر اســت.
کانــت مــی گویــد مــا از قبــل بایــد موضــع معرفــت را مشــخص
کنیــم .فلســفه هــم متعلــق بــه بحــث معرفــت شناســی اســت و
مبانــی عقلــی علــوم تجربــی را هــم بایــد در فلســفه مشــخص
کنیــم .یعنــی فلســفه اگــر بــه معنــای معرفــت شناســی و تبییــن
مبانــی متافیزیکــی و مبانــی عقلــی علــم باشــد ،مــورد قبــول مــن
اســت امــا اگــر بــه معنــای نظــام ســازی کــه در فلســفه ســنتی
وجــود دارد ،باشــد مــورد قبــول مــن نیســت.
برنجــکار افــزود :ماهیــت شــناختی و شــناخت روش و ماهیــت علم
در درون علــم بررســی نمــی شــود .در ایــران تصــور مــی شــود
فلســفه اســامی ،نــوع خاصــی از فلســفه اســت امــا در غــرب بــه
آن فلســفه ســنتی گفتــه مــی شــود .منظــور مــا از فلســفه همــان
فلســفه بــه معنــای عــام اســت ماننــد فلســفه اگزیســتانس ،کالم،
فلســفه تحلیلــی و مباحــث معرفــت شناســی کــه امــروز از فلســفه
جــدا شــده اســت .امــا در ایــران فلســفه را بســیار بســته و محــدود
در نظــر مــی گیرنــد .مثــا مکتــب عقلــی کــه منتقــد مالصــدرا را
ضــد فلســفه مــی داننــد در حالــی کــه آن فلســفه جدیــدی اســت.
وی افــزود :مــن فلســفه را بــه معنــای عــام کلمــه بــه کار مــی برم.
فلســفه یعنــی دانــش هــای عقلــی کــه شــامل کالم و معرفــت
شناســی و فلســفه هــای ســنتی و جدیــد مــی شــود .روش و اصول
علــم هــم بایــد در فلســفه بــه معنــای عــام مشــخص مــی شــود
بنابرایــن علــوم انســانی مبتنــی بــر فلســفه اســت و تاکنــون هــم
همیــن طــور بــوده اســت.
رئیــس انجمــن کالم اســامی حــوزه بیــان کــرد :علــوم انســانی
مــی توانــد مبتنی بــر فلســفه آمپریســت یــا فلســفه راسیونالیســت
یــا فلســفه کانتــی و یــا فلســفه اســامی و کالم اســامی باشــد،
یعنــی اصــول و مبانــی خــود را از فلســفه و کالم اســامی بگیــرد.
بــر اســاس برخــی مبانــی جدیدتــر ماننــد نظریــه پارادایــم تومــاس
کوهــن چنیــن کاری امــکان پذیــر اســت ،یعنــی مــا مــی توانیــم

در پارادایــم خــود مبانــی فلســفه اســامی را وارد کنیــم .حتــی
پوزیتیویســت هــا هــم کــه ادعــا مــی کردنــد دانــش تجربــی
محــض را دارنــد و البتــه نظریــه افراطــی پوزیتیویســتهای حلقــه
ویــن هــم کــه شکســت خــورد ،از نظریــه خــود بازگشــتند.
دانشــمندان هــم نظریــه ایــن افــراد را قبــول نکردنــد.
برنجــکار اضافــه کــرد :مــا در علــوم انســانی اســامی مــی خواهیم
علمــی را بــر اســاس مبانــی کــه مــا قبــول داریــم ،ایجــاد کنیــم نه
مبانــی کــه مــورد نظــر دیگــر مکاتــب اســت .هــر کــدام از مکاتب
تحلیــل هــای مختلفــی از انســان شناســی و جامعــه دارنــد کــه
در اقتصــاد و جامعــه شناســی و روانشناســی و  ...تاثیرگــذار اســت.
بنابرایــن روشــن اســت کــه مبانــی فلســفی و تحلیــل هایــی کــه
از معرفــت و انســان و جهــان و خــدا وجــود دارد در علــوم هــم
تاثیرگــذار اســت .مثــا اگــر مبنــای علم حقــوق فقــه باشــد .مبانی
در حقــوق هــای مختلــف مــی توانــد تاثیرگــذار باشــد.
وی در جـواب این پرسـش که در جریان تحول در علوم انسـانی فقه
جایـگاه مهم تری دارد یا فلسـفه اسلامی؟ گفت :به نظـر من هیچ
کـدام حرف جـدی ندارند .مـا در اسلام دو علم دینی اصلـی داریم؛
علـم کالم و علـم فقـه .اخلاق هـم دارای دوبخـش اسـت ،بخش
اعتقـادی که ما بـه علم کالم ضمیمـه می کنیم و اخلاق کاربردی
کـه بـه فقه ضمیمـه می شـود .فارابـی هم معتقد اسـت مـا دو علم
دینـی داریم که همـان کالم و فقه هسـتند.
برنجــکار گفــت :کالم و فقــه در گذشــته دارای معنــای متفــاوت
تــری بودنــد .فقــه فهــم مــا از دیــن و کالم دفــاع از آن بــود امــا
اکنــون ایــن معنــی تفــاوت کــرده اســت .اکنــون معنــی کالم
فهــم و دفــاع از اعتقــادات اســت و فقــه فهــم اعمــال اســت.
دکتــر گلشــنی در کتــاب هایــش نشــان داده اســت کــه چگونــه
مبانــی فلســفی و اعتقــادی در علــم فیزیــک تأثیــر گذاشــته اســت.
بنابرایــن اگــر علــوم انســانی قیــد اســامی داشــته باشــد ،بایــد
مبتنــی بــر کالم و فقــه باشــد.
وی افــزود :فلســفه کالم از فلســفه بهــره مــی گیــرد یعنــی فلســفه
بــه تنهایــی کامــل نیســت بلکــه کالم علمــی اســت کــه عقــا و
نقــا هــر آنچــه کــه دیــن دارد را بــه مــا مــی دهــد .امــا فلســفه
ایــن گونــه نیســت .فلســفه عقایــد دینــی را بیــان نمــی کنــد .علوم
انســانی بــا قیــد اســامی بــه اعتقــادات و اعمــال تقســیم مــی شــود.
اعتقــادات را کالم و اعمــال را فقــه مشــخص مــی کنــد و هــر دوی
آنهــا یعنــی فقــه و کالم بــر تحــول در علــوم انســانی تاثیرگذار اســت.
برنجـکار اظهار کـرد :علم مبتنی بـر توصیفات و مبانی عقلی اسـت
کـه بـه آن کالم گفته می شـود و فلسـفه هـم در درون کالم وجود
دارد .فقـه بایدهـا و نبایدها را مشـخص می کند و مثال برجسـته آن
علـم حقوق اسـت که مبتنـی بر فقـه اسـت .در بعضـی از دانش ها
نقش کالم پررنگ تر و در بعضی از دانشـها رنگ فقه بیشـتر اسـت.
امـا نمی تـوان گفـت کدامیک مهم تر هسـتند زیرا ممکن اسـت در
علمی فقـه مهم تر باشـد و در علـم دیگر کالم.
رئیــس انجمــن کالم اســامی حــوزه بیــان کــرد :علــوم انســانی
اســامی بایــد مبتنــی بــر کالم و فقــه باشــد .فلســفه هــم دارای
نقــش اســت امــا نقــش فلســفه در کالم وجــود دارد یعنــی فلســفه
بــه دنبــال بیــان علیــت اســت .علیــت را متکلمیــن از فالســفه
گرفتــه و در امــور عامــه بحــث کردنــد امــا فلســفه جزییــات بحــث
معــاد را مطــرح نمــی کنــد .فلســفه بخشــی از کالم اســت یعنــی
کالم از فلســفه اســتفاده کــرده اســت و بخــش هایــی که با اســام
هماهنــگ اســت را در درون خــود هضــم کــرده و قســمت هایی که
بــا اســام موافقــت نــدارد را کنــار گذاشــته اســت.
برنجــکار در بیــان ایــن مســاله کــه علــی رغــم توجــه تاریخــی
حــوزه بــه فقــه ،امــروز وضعیــت فلســفه نســبت بــه فقــه بهتــر
اســت ،گفــت :مــن ایــن نظــر را قبــول نــدارم زیــرا علــم حقــوق و
جــزای مــا مبتنــی بــر فقــه اســت .در زمــان مشــروطه کــه قانــون

نوشــته شــد ،کتــاب شــرایع االســام مبنــا قــرار گرفــت و بــر
اســاس آن حقــوق را نوشــتند .البتــه حقــوق بیــن الملــل و تجــارت
کــه در فقــه وجــود نداشــت از فرانســه و بلژیــک گرفتــه شــد امــا
قوانینــی کــه در فقــه مــا وجــود داشــت ،عینــا در حقــوق خصوصی
و جــزای مــا وجــود دارد.
وی در ادامــه گفــت :کتــاب هــای زیــادی ماننــد «علــم سیاســت
در حکمــت متعالیــه» و یــا «اقتصــاد مبتنــی بــر فلســفه اســامی»
نوشــته مــی شــوند .امــا موضوعاتــی از فلســفه بر اســاس سیاســت
هــا بیــان مــی شــود کــه در کالم و فقــه مــا وجــود دارد .مثــا
فضائــل کالم و فقــه مــا از زبــان مالصــدرا بیــان مــی شــود .اینکــه
خــدا و مبــدا و معــاد وجــود دارد در کالم و فقــه مــا هــم آمــده
اســت .آنچــه کــه بــه نظریــات مالصــدرا ارتبــاط دارد عبارتســت از
وحــدت وجــود و اصالــت وجــود و معــاد جســمانی .ایــن نظــرات چه
ارتباطــی بــا سیاســت دارد؟ هــر چــه در کالم و فقــه گفتــه شــده به
نــام مالصــدرا بیــان شــده کــه بــه نــام فلســفه بیــان مــی شــود و
مــا را بــه ایــن نتیجــه مــی رســاند کــه فلســفه دارای مبانــی زیادی
اســت امــا کالم و فقــه دارای ایــن مبانــی نیســت .در ایــن صــورت
مــا در حــق کالم و فقــه ظلــم کــرده ایــم.
اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه داد :امــروز نســبت بــه فقــه و کالم
مــا بــی انصافــی مــی شــود ،زیــرا حرفهــای کالم و فقــه بــه نــام
اســام بیــان مــی شــود و ظاهــرا مــی خواهیــم همــه نظریــه هــا
را بــه نــام مالصــدرا بیــان کنیــم در حالــی کــه ایــن گونــه نیســت
زیــرا قبــل از مالصــدرا ،اســام و دیگــر ادیــان ایــن مطالــب را
بیــان کــرده بودنــد ،البتــه در فقــه مــا ایــن اشــکال وجــود دارد کــه
فقهــای مــا بایــد مبانــی و اصــول فقــه را در بخــش هــای اقتصــاد
و سیاســت بیــان کننــد ماننــد فقــه اقتصــاد و فقــه روانشناســی و...
وی اضافـه کـرد :فقه مـا مبتنی بـر کالم ما اسـت زیرا هـم مباحث
عقلی و هـم بایدها و نبایدهـا در آن وجود دارد .بـرای نظریه پردازی
سیاسـی بر اسـاس اسلام باید از فقه حکومتی استفاده شـود .امروز
بیشـتر فقـه فـردی رشـد کـرده اسـت و ما هـم کـم کار کـرده ایم.
آیـت اهلل نـوری همدانـی در  ۱۰سـال قبل دربـاره فقه مضـاف بیان
کردنـد کـه مـا  ۱۰نوع فقه نیـاز داریـم از جملـه فقه االقتصـاد ،فقه
السیاسـه ،فقه التربیـت و...امروزه از ایـن  ۱۰نوع فقه ،تعـدادی وجود
نـدارد و تعـداد دیگـر هم کـه وجـود دارد بسـیار کـم و در البه الی
مباحـث دیگر وجـود دارد.
وی یــادآور شــد :حــوزه بایــد مبانــی و مکتبهــا را از علــوم مختلــف
خــارج کنــد و بــا تفقــه بــر بخــش هــای کالم و فقــه آن کار شــود
تــا تبدیــل بــه مبنــا گــردد .اینکه مــا از مالصــدرا چنــد گــزاره خارج
کنیــم کــه ارتباطــی بــه او نــدارد در حالــی کــه متکلمــان و پیــروان
دیگــر ادیــان هــم آن گــزاره هــا را قبــول دارنــد و آنهــا را بــه عنوان
اصــول مطــرح کنیــم ،خودمــان را فریــب داده ایــم .مبانــی بایــد
طــی ســالها در مجموعــه هایــی مــدون شــوند و بــر اســاس آن بــه
الگــو و نظــام بپردازیــم.
برنجــکار در پایــان ســخنانش گفــت :مــن منکــر فلســفه نیســتم
زیــرا علیــت را تحلیــل مــی کنــد کــه در کالم وارد مــی شــود و بــا
مباحــث نقلــی تکمیــل و در فقــه بــه عنــوان مبنــا قــرار گرفتــه می
شــود کــه تبدیــل بــه فقــه االقتصــاد یــا فقــه السیاســه مــی شــود.
چنیــن فقهــی در اختیــار نظریــه پــرداز قــرار می گیــرد و بر اســاس
آن مــی تــوان سیســتم و قاعــده ســاخت.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پروژه امیرمعزی ،نوعی بازگشت به تفکر غالیان شیعه است
محمدعلی امیرمعزی( ،متولد  ۲۶ژانویه  ۱۹۵۶در
تهران) اسالم شناس ایرانی مقیم فرانسه است .تخصص
او ،بر روی شیع ه شناسی است .وی دکترای خاورشناسی
و مطالعات ادیان را در سال  ۱۹۹۱از دانشگاه سوربن
پاریس گرفت و در زمینه تفسیر تاریخهای قرآنی و
الهیات کالسیک اسالمی تدریس میکند .امیرمعزی در
کتاب تشیع :ریشه ها و باورهای عرفانی ،با اتکا بر متون
حدیثی (و غالبا بدون تحلیل) نشان میدهد چگونه
شیعیان نخستین صفات فرا انسانی را برای امام قائل
بو د ند .
او مسأله رؤیت امامان در خواب و بیداری را بررسی کرده
و به این تعارض می پردازد که چگونه مطابق توقیع امام
زمان به نائب چهارم هر مدعی دیدار امام را باید تکذیب
کرد و از سوی دیگر عالمانی چون سید بن طاووس و
بحرالعلوم و دیگران ادعای مالقات با امام داشته اند .امیر
معزی منابع تحقیق خود را به متون قدیم شیعه منحصر
کرده است :یعنی از ابوجعفر احمد بن محمد بَرقی (متوفی
 ۲۷۴یا۲۸۰ه .ق) در المحاسن شروع کرده و به آن دسته
از آثار شیخ صدوق (متوفی  )۳۸۱که قبل از سهو(اِسهاء)
النبی نوشته شده اند ،پایان داده است.
در میانه این دوره کسانی مثل محمد بن حسن صفار قمی
(متوفی  ،)۲۹۰فرات کوفی (متوفی احتماال  ،)۳۰۰علی
بن ابراهیم قمی (متوفی  )۳۰۷و محمد بن یعقوب کلینی
(متوفی  )۳۲۹قرار می گیرند .اصل ادعای امیر معزی به
تبع وات و فان اس در این کتاب این است که در این بازه
زمانی تقسیم شیعۀ دوازده امامی به غالی و معتدل تقسیمی
ذهنی و دور از واقع است و ماهیت شیعه در این دوره همان
چیزی است که از ظواهر متون آنان در این دوره فهمیده
می شود .این ماهیت به تعبیر او کامال عرفانی یا معنوی
است و رگه هایی از عرفی و عقالنی بودن (به معنای وسیع
کلمه) در آن بسیار کم یافت می شود.
معزی ،عالوه بر همکاری و عضویت در موسسات علمی
مختلف همچون موسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه
عبری اورشلیم ،مرکز مطالعات ادیان فرانسه ،موسسه
مطالعات اسماعیلی و دایره المعارف ایرانیکا ،بیش از ۲۰
سال است که استاد کرسی شیعه شناسی مدرسه عالی
سوربون بوده و از جمله معروفترین شیعه پژوهان و اسالم
شناسان در فرانسه و اروپا به حساب می آید.
در گفتگو با محمد سوری محقق و نویسنده به نقد
و بررسی دیدگاه امیرمعزی در مورد عرفان شیعی
پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

*آقــای دکتــر! ابتــدا الزم اســت کــه خواننــدگان
آشــنایی بــا آقــای امیرمعــزی داشــته باشــند تــا
بداننــد ایشــان کجــا تحصیــل کــرده و رویکــرد
فکــری ایشــان چگونــه اســت؟
آقــای دکتــر محمدعلــی امیرمعــزی اسالمشــناس و صاحــب
کرســی شیعهشناســی در مدرســه عالــی ســوربن فرانســه
اســت .ایشــان در دوره دکتــری خاورشناســی و مطالعــات
ادیــان تحصیــل کردهانــد و رســاله دکتــری ایشــان «تفســیر
شــرعی و الهیاتــی اســام شــیعی» اســت کــه یکــی از
معــدود رســالههای مربــوط بــه شــیعه در محافــل آکادمیــک
غربــی اســت.
بررس ـیهای ایشــان عمدت ـ ًا مبتنــی بــر روش پدیدارشناســی
اســت کــه بــه نظــر میرســد ایــن روش را از اســتادش
هانــری کربــن بــه ارث بــرده اســت .از ایشــان تاکنــون

کتابهــا و مقــاالت بســیاری منتشــر شــده اســت کــه البتــه
ترجمههــای برخــی از آنهــا بــه فارســی موجــود اســت.
مهمتریــن کتــاب ایشــان در ایــن زمینــه «راهنمــای الوهــی
در تشــیع نخســتین» اســت کــه وی در ایــن کتــاب ســیمای
ســری غنوصــی بــه تصویــر
تشــیع را همچــون فرقــهای ّ
میکشــد .دومیــن کتــاب ایشــان «تشــیع؛ ریشــهها و
باورهــای عرفانــی» اســت.
*امیرمعــزی در مــورد ریشــه هــا و باورهــای
عرفانــی چــه عقیــده ای دارد؟
ســری
و
باطنــی
مذهبــی
بــه بــاور ایشــان ،تشــیع اصیــل
ّ
بــوده اســت کــه بــا گذشــت زمــان و بــا توجــه بــه ســیطره
نفــوذ ســنت فقهــی و عقلــی در شــیعه بــه عقلگرایــی
نزدیکتــر شــده اســت .در واقــع او بــا روش پدیدارشناســانه
خــود مدافــع تشــیع غالیانــه اســت و معتقــد اســت ایــن خطــر
ســیر نزولــی از باطنیگــری بــه ســوی عقلگرایــی بــه
ـات ص ّفــار
ترتیــب در احادیــث موجــود در کتــاب بصائــر الدرجـ ِ
کافــی کلینــی و کتابهــای شــیخ صــدوق
قمــی و اصــول
ِ
قابــل ردیابــی اســت.
*کتــاب «تشــیع ریشــههاو باورهــای عرفانــی»
را اجمــاال معرفــی مــی کنیــد؟
امیرمعــزی در ایــن کتــاب خــود بــه ریشــهها و باروهــای
عرفانــی تشــیع در دوره نخســتین پرداختــه اســت .نــگاه
ایشــان بــه تشــیع بــا نــگاه مــا متفــاوت اســت و بیشــترین
اختالفنظــر دربــاره ائمــه و مقامــات ایشــان اســت .بیشــتر
انشــعبات پیشآمــده در مذهــب شــیعه بــه مســئله امامــت
مربــوط اســت و فرقههایــی همچــون اســماعیلیه و زیدیــه و
شــیخیه در مســئله امامــت از تشــیع فاصلــه گرفتنــد .او بــر آن
اســت کــه تصویــری کــه هماکنــون مــا از تشــیع و امامــت
داریــم و بــدان معتقدیــم ،تصویــری ناصحیــح اســت و معتقــد
اســت ایــن تصویــری اســت کــه در قرنهــای  ۴و  ۵هجــری
بــرای مــا ســاختهاند.
امیرمعــزی در ایــن کتــاب بــه ایــن میپــردازد کــه تشــیع

اصیلــی داشــتیم کــه تشــکلی ســری ـ باطنــی بــوده
و نگاهــش بــه اهلبیــت(ع) عمدتــ ًا معطــوف بــه بــه
جنبههــای فرابشــری آن حضــرات بــوده اســت .مث ـ ً
ا اینکــه
در چنــد هــزار ســال قبــل از خلقــت انســان ،امامــان وجــود
داشــتهاند امــا نــه بــه شــکل وجــود مــادی بلکــه بــه صــورت
وجــود نــوری و در عالــم خلقــت درکنــار ایــن جنبههــای
باطنــی جنبــه ظاهــری هــم پیــداکردهانــد و در یــک ســالی
هــم بــه دنیــا آمــده و از دنیــا رفتهانــد .از نظــر امیرمعــزی
مهــم همیــن جنبههــای باطنــی و فرابشــری امــام(ع) اســت.
مطابــق مطالــب ایــن کتــاب ،گویــا خداونــد خلقــت را بــه
اهــل بیــت(ع) واگــذار کــرده اســت .ایشــان هســتند کــه
کارهــای الوهــی انجــام میدهنــد و ایــن تصــور ،تصویــری
صحیــح از شــیعه اســت .امیرمعــزی معتقــد اســت کــه تشــیع
اولیــه قــرآن کنونــی را قبــول نداشــتند و معتقــد بودنــد کــه
قــرآن تحریــف شــده و قــرآن اصلــی نــزد امــام(ع) اســت
و قرآنــی کــه امــروز در دســترس ماســت دچــار دســتکاری
شــده اســت.
او همچنیــن معتقــد اســت کــه اکثریــت علمــای شــیعه
نخســتین هــم قائــل بــه تحریــف قــرآن بودهانــد ،ولــی
چــون در قــرن  ۴و ۵آلبویــه ــــ کــه گرایــش شــیعی داشــتند
ــــ بــه قــدرت رســیدند ،علمــای شــیعه بــرآن شــدند کــه اگر
حکومــت آل بویــه بخواهــد پایــدار بمانــد و بــا علمــای اهــل
ســنت کــه اکثریــت جمعیــت متعلــق بــه آنهــا بــود ،بتواننــد
تعامــل داشــته باشــند ،بایــد بــه انــدازهای از اعتقاداتشــان
کوتــاه بیاینــد و مثـ ً
ا قبــول کننــدکــه قــرآن تحریــف نشــده
اســت و بــه یــک تفســیر عقلگرایانــه از شــیعه برســند کــه
ســری و فرابشــری نداشــته باشــد .ایــن علمــا
جنبههــای ّ
معتقــد بودنــد ،شــیعه در کنــار اهــل ســنت بایــد علــوم
اســامی ،از قبیــل فقــه و اصــول و تفســیر ،داشــته باشــد و
شــروع کردنــد بــه تدویــن تفکــری کــه اکنــون بــه عنــوان
تفکــر شــیعه میشناســیم ،کــه در واقــع انحرافــی از شــیعه
اولیــه و اصیــل بــود.
کتــاب امیرمعــزی مشــکالت بســیاری دارد ،از جملــه
نــگاه مطلــق بــه بخشــی از میــراث حدیثــی شــیعه بــدون
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هیچگونــه پاالیــش یــا درنــگ در ســند و محتــوای احادیــث.
*دکتــر امیرمعــزی در مــورد شــهربانو کــه
شــاهزاده ایرانــی اســت و مــادر امــام ســجاد(ع)
اســت چــه اعتقــادی دارد؟
عنــوان فصــل دوم کتــاب ایشــان «شــهربانو ،بانــوی
ایرانزمیــن و مــادر امامــان» اســت .امیرمعــزی در ایــن
فصــل بــا بررســی اخبــاری کــه بــه زندگــی شــهربانو
میپردازنــد بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه شــخصیت
شــهربانو بــه عنــوان شــاهزاده ایرانــی و مــادر امامــان از آنجــا
حائــز اهمیــت اســت کــه شــیعه امامــی را بــا ایــران پیــش از
اســام پیونــد میزنــد و عناصــر مشــترکی را میــان ایــن دو
پیــدا میکنــد .او ًال در اصــل و اســاس آن قضیــه شــهربانو و
ازدواج او بــا امــام حســین(ع) شــک و تردیــد جــدی وجــود
دارد و ثانیــ ًا بــه فــرض اثبــات هــم تأثیــری در اندیشــه
شــیعی نــدارد.
منابــع تاریخــی دربــاره شــهربانو بســیار مبهــم و تیــره اســت
ـال اینکــه ایــن شــخصیت از اســاس ســاختگی باشــد
و احتمـ ِ
وجــود دارد .حتــی اگــر واقعــی بــودن ایــن شــخصیت و ازدواج
او بــا امــام حســین(ع) و مــادری حضــرت زینالعابدیــن علیــه
الســام ثابــت شــود ،بــاز هــم ایــن مســئله کــه شــهربانو
ـی پیــش از اســام
حلقــه وصــل تشــیع امامــی و تفکــر ایرانـ ِ
اســت بــ ه غایــت دور از ذهــن اســت و در واقــع شــهربانو
هیــچ تأثیــری در شــکلگیری اندیشــههای شــیعه امامــی
نداشــته اســت.

*در ادامــه کتــاب ،امیرمعــزی بــه چــه مباحثــی
مــی پــردازد؟
فصلهــای ســوم تــا هشــتم کتــاب بــه جنبــه دوگانــه
شــخصیت امــام یعنــی عناصــر قدســی (الهوتــی) و بشــری
(ناســوتی) و واســطههای بیــن ایــن دو عنصــر ــــ اختصــاص
دارد و بــه آن دســته از دیدگاههــای کالمــی میپــردازد
کــه بــه ماهیــت و مرتبــه وجــودی امــام ب ـ ه عنــوان «ولــی
اهلل» مربــوط میشــوند .عناویــن ایــن فصلهــا عبارتنــد از:
«پژوهشــی دربــاره الوهیــت امــام»« ،وجــود پیشــینی امــام»،
«امــام در ملکــوت :عــروج و تعلیــم راز»« ،دانایــی توانایــی
اســت :تعبیرهــا و نهفتههــای معجــزه در تشــیع امامــی
قدیــم»« ،نکتههایــی در بــاب والیــت امامــی»« ،فقــط مــرد
خــدا انســان اســت :خداشناســی و انسانشناســی عرفانــی».
*بــه مبحــث مهدویــت هــم در ایــن کتــاب مــی
پــردازد ،چــه دیدگاهــی در مــورد مهدویــت دارد؟
جنبههــای گوناگــون تأویــل و روش اشــاعه آنهــا از راه
اعمــال عرفانــی شــیعه ،محتــوای فصلهــای نهــم تــا یازدهــم
را تشــکیل میدهنــد کــه ایــن عناویــن را دارنــد« :مجاهــد
تأویــل :شــعری از مالصــدرا دربــاره علــی(ع)»« ،مالقــات بــا
ائمــه در عرفــان معاصــر دوازده امامــی»« ،یادداشــتهایی
دربــاره دعــا در شــیعه امامــی» .ســه فصــل پایانــی کتــاب
بــه مباحــث آخرالزمــان و معــاد و دیــدار بــا امــام غایب(عــج)
میپــردازد .نویســنده در فصــل دوازدهــم میــان دو مفهــوم
آخرالزمــان و معــاد (بازگشــت بــه مبــدأ) ارتبــاط برقــرار

میکنــد .عنــوان ایــن فصــل «آخــر زمــان و بازگشــت بــه
مبــدأ» اســت .فصــل ســیزدهم بــا عنــوان «گونهشناســی
دیــدار امــام غایب(عــج)» بــه گزارشــهای مالقــات امــام
غایــب بــر اســاس روایاتــی اختصــاص یافتــه اســت کــه
بــرای بیــش از هــزار ســال ایمــان و امیــد مؤمنــان را
پایــدار نگــه داشــته اســت .ســرانجام ،فصــل چهاردهــم
بــه بررســی تأویلهــای معادشناســی مکتــب کالمــی و
عرفانــی شــیخیه کرمــان ،بهویــژه عقیــده مرکــزی آنهــا
(رکــن رابــع) اختصــاص یافتــه اســت و عنــوان آن از ایــن
قــرار اســت« :غیبتــی سرشــار از حضــور :تأویــل شــیخیه
از غیبــت».
*در پایــان چــه نقدهــای کلــی بــه کتــاب «
تشــیع ریشــههاو باورهــای عرفانــی» داریــد؟
کتــاب امیرمعــزی مشــکالت بســیاری دارد ،از جملــه
نــگاه مطلــق بــه بخشــی از میــراث حدیثــی شــیعه بــدون
هیچگونــه پاالیــش یــا درنــگ در ســند و محتــوای احادیــث.
نــوع احادیــث مــورد اســتناد ایشــان از نظــر متنــی و ســندی
ناتمــام اســت و در ســنت حدیــثشناســی شــیعه جــزو
احادیــث غیــر قابــلاعتمــاد بــه شــمار م ـیرود .در مجمــوع،
میتــوان گفــت کــه پــروژه امیرمعــزی ،نوعــی بازگشــت بــه
تفکــر غالیــان شــیعه و احیــا و بازســازی آن تفکــر اســت.
شــاهد ایــن برداشــت همــان فصــل چهاردهــم کتــاب اســت
کــه همچــون هانــری کربــن ،شــیخیه را تــداوم شــیعه
واقعــی و اصیــل پنداشــته اســت.

نواب مقربی در گفتگو با مهر:

فلسفه اسالمی از ابتدا تا انتها فلسفه اخالق است
فلسفه اخالق ،علمی نوبنیاد است و از عمر آن بهعنوان
یک رشته علمی مستقل ،بیش از یک قرن نمیگذرد.
بسیاری بر این باورند که نخستین جوانههای آن در
سال  ۱۹۰۳میالدی با انتشار کتاب مبانی اخالق جورج
ادوارد مور زده شد ،البته بیشک پیش از مور نیز این
مباحث ،هرچند بهصورت پراکنده و در البهالی کتابهای
فلسفی و اخالقی ،وجود داشته است ،بلکه باید گفت تا
جایی که اسناد تاریخی نشان میدهد ،یکی از مهمترین
دغدغههای فکری تمام فیلسوفان بشر ،اندیشه در اخالق
و اخالقیات و مسائل مربوط با آن بوده است.
در عالم اسالم نیز امر به همین منوال است؛ یعنی بحث
فلسفه اخالق بهطور مستقل و بهعنوان یک علم ،در کنار
سایر رشتههای علمی ،مطرح نبوده است .حتی یک کتاب
یا رساله تحت این نام در میان گذشتگان سراغ نداریم،
اما این به معنای آن نیست که مسائل و مباحث مربوط به
فلسفه اخالق در سایر علوم اسالمی و در البهالی مباحث
فلسفی و اعتقادی هم مطرح نشده باشد.
برعکس ،بسیاری از مهمترین و بنیادیترین مسائل این
رشته ،در نوشتههای مختلف فلسفی ،کالمی و اصولی عالمان
مسلمان مطرح شده و مباحث بسیار ارزندهای در اطراف
آنها انجام گرفته است که خود نویدی روشناییبخش
برای تدوین و ارائه فلسفه اخالقی متقن ،بر اساس مبانی
اسالمی است .در گفتگو با دکتر نواب مقربی دکترای کالم
ـ فلسفه دین و مسائل جدید کالمی از دانشگاه آزاد اسالمی
و پژوهشگر حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی و مترجم کتاب «درآمدی بر فلسفه علم:
پژوهشی در باب یکصد سال مناقشه بر سر چیستی علم» به
بررسی جایگاه اخالق در فلسفه اسالمی پرداختیم که اکنون
پیش روی شماست.

*جایــگاه فلســفه اخــاق در فلســفه اســامی
چیســت ؟
پیــش از هــر چیــز مــی بایســت میــان «اخــاق» و «اخالقیــات»
و «فلســفه اخــاق» فــرق گذاشــت .مثـ ً
ا گاهــی گفتــه می شــود
«فــان مکتــب اخالقــی نیســت» .یــا «فــان آدم ،آدم اخالقــی
ای نیســت» .یــا «همــه بایــد پایبنــد بــه اخالقیــات باشــند»،
«راســتگویی خــوب اســت»« ،دروغگویی بد اســت» و ماننــد اینها.
ولــی «فلســفه اخــاق» چیــز دیگــری اســت که طــرح آن به ســده

هــای اخیــر برمــی گــردد و مســئله ای قدیمی نیســت .چیــزی که
آن را فلســفه اخــاق معاصــر مینامنــد عهــده دار بحــث و فحص
فلســفی دربــاره مســأله هــای اخالقــی اســت و ســه حــوزه ی
عمــده را در بــر مــی گیــرد:
 -۱اخالق هنجاری
 -۲اخالق کاربردی
 -۳فرااخالق
اخــاق هنجــاری بــا نظریــه هایــی ســر و کار دارد کــه بــه مــا می
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گوینــد انجــام دادن یا انجــام ندادن کــدام اعمــال برحســب اراده روا
یــا نارواســت .نظریــه هــای اخالقــی ای چــون وظیفــه گــروی،
فایــده گــروی ،اخــاق فضیلــت ،اخــاق اســامی ،اخــاق
بودایــی ،و ماننــد اینهــا جــزو ایــن شــاخه از علــم اخــاق انــد.
در اخــاق کاربــردی برحســب اینکــه در اخــاق هنجــاری کــدام
نظریــه را برگزیــده ایــم ،دربــاره خــوب یــا بــد بــودن اعمــال در
اوضــاع و احــوال واقعــی و عملــی داوری مــی کنیــم .بــه عبــارت
دیگــر ،اخــاق کاربــردی بــه چگونگــی کاربســت نظریــه هــای
اخــاق هنجــاری در امــور گوناگــون مــی پــردازد .بــرای نمونــه،
داوری دربــاره دروغ مصلحــت آمیــز یــا ســقط جنیــن بســتگی بــه
ایــن دارد کــه در اخــاق هنجــاری کــدام نظریــه را پذیرفته باشــیم.
ســومین شــاخه از شــاخه هــای فلســفه اخــاق کــه بیشــتر بــا
مســأله هــای انتزاعــی ســر و کار دارد ،فرااخــاق نامیــده مــی
شــود .فرااخــاق شــامل ســه بخــش زیــر اســت:
 -۱هستی شناسی اخالقی
 -۲شناخت شناسی اخالقی
 -۳داللت شناسی اخالقی
هســتی شناســی اخالقــی بــا ایــن مســأله ســر و کار دارد کــه آیــا
وصــف هــای اخالقــی ای چــون «خوبــی» و «بــدی» امــوری
عینــی و واقعــی انــد یــا تنهــا نمایانگــر احساســات و عواطــف
عامــان اخالقــی هســتند .بــرای نمونــه ،هنگامــی کــه مــی
ـل وصــف «بــد» بــه دروغ
گوییــم «دروغ گویــی بــد اســت» ،حمـ ِ
گویــی ناظــر بــه عالــم واقــع اســت یــا نــه؟
در شــناخت شناســی اخالقــی ،صــرف نظــر از اینکــه مــا چــه
دیدگاهــی را در هســتی شناســی اخالقــی پذیرفتــه ایم ،مســأله بر
ســر ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــه گــزاره هــای اخالقی
شــناخت پیــدا کــرد؟ آیــا داوری اخالقــی ممکــن اســت؟ آیا انســان
دارای معرفــت اخالقــی اســت؟ شــکاکان اخالقــی عقیــده دارنــد
کــه هیــچ گونــه شــناختی دربــاره ی گــزاره هــای اخالقــی نمــی
تــوان حاصــل کــرد .شــهودگروان بــر ایــن باورنــد کــه دربــاره
گــزاره هــای اخالقــی مــی تــوان شــناخت پیداکــرد.
در داللــت شناســی اخالقــی ســخن بــر ســر امــکان تعریــف
مفهــوم هــای اخالقــی اســت .آیــا مفهــوم هــای اخالقــی
چــون خوبــی و بــدی تعریــف پذیرنــد .آیــا مؤلفــه هایــی دارنــد
کــه بتــوان برحســب آن مؤلفــه هــا بــه تعریــف ایــن مفهــوم هــا
پرداخــت؟ یــا آنکــه خوبــی و بــدی مفهــوم هایــی بســیط و تعریف
ناپذیــر هســتند؟ آیــا خوبــی معنــای ثابتــی دارد یــا انــواع و اقســام
معناهــای اخالقــی و نااخالقــی از آن اســتنباط مــی شــود .بــرای
نمونــه ،دو گــزاره ی «امــروز هــوا خــوب اســت» و «راســتگویی
خــوب اســت» چــه تفاوتــی بایکدیگــر دارنــد.
افالطــون در هســتی شناســی اخالقــی خــود «خوبــی» را امــری
عینــی و واقعــی مــی دانــد؛ بنابرایــن افالطــون در زمینــه اخــاق
رئالیســت بــه شــمار مــی رود ،یعنــی بــر ایــن بــاور اســت کــه
مفهــوم هــای اخالقــی همچــون «خوبــی» از گونــه ای هســتی
مثالــی و واقعــی برخوردارنــد .ارســطو خوبــی را غایــت مــی دانــد و
فارابــی نیــز خوبــی یــا نیــک بختــی را غایــت یــا هدفــی مــی داند
کــه هــر آدمیــزاده ای بــه آن میــل دارد .بــه ایــن معنــا «خوبــی»
امــری ذهنــی نیســت ولــی اینکــه آیــا هســتی دیگــری همچــون
هســتی مثــل افالطونــی دارد یــا گونــه ی دیگــری از هســتی ،در
فلســفه اخــاق فارابــی و ارســطو جــای بحــث دارد .ارســطو در
تعریــف خیــر مــی گویــد« :بــه حــق گفتــهانــد کــه «خوبــی»
آن اســت کــه هــر چیــزی بــه ســوی آن ،گرایــش دارد( ».ارســطو،
اخــاق نیکوماخــس ،ج ،۱ص.)۱
پــس از ارســطو ،بیشــتر فیلســوفان مســلمان از تعریــف او تبعیــت
کــرده انــد :فارابــی مــی گویــد« ،خوبــی عبــارت اســت از کمــال
شــر عبــارت اســت از فقــدان آن کمــال» (فارابــی،
وجــود ...و ّ
تعلیقــات ،ص )۴۹ابــن ســینا خیــر و شــر = خوبــی و بــدی را چنین
تعریــف مــی کنــد« :خیــر روی هــم رفتــه چیــزی اســت کــه هــر
کمــال
شــیء ای بــه آن اشــتیاق و عالقــه دارد؛ و آن وجــود یــا
ِ
شــر امــری عدمــی اســت ،کــه ذاتــی نــدارد،
وجــود اســت .ا ّمــا ّ
بلکــه عــدم جوهــر یــا عــدم کمالــی بــرای جوهراســت( ».بوعلــی
ســینا ،الهیــات شــفا ،ص )۳۵۵میردامــاد مــی گویــد« ،خیــر آن
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اســت کــه همــه اشــیاء بــدان تمایــل دارد و بــا آن ســهمی از کمال
ممکــن ،متحقــق مــیشــود( ».محمدباقــر بــن محمــد میردامــاد،
القبســات ،ص)۴۲۸
مالصــدرا مــی گویــد« ،خیــر آن اســت کــه هــر چیــزی بــه آن
ت وجــوی آن اســت( ».صدرالدیــن
اشــتیاق و میــل دارد و در جس ـ 
شــیرازی ،اســفار ،ج ،۷ص .)۵۸در کتــاب التنبیــه فارابــی بــر ایــن
بــاور اســت کــه هرکســی تــاش مــی کنــد بــه ســوی نیــک
بختــی گام بــردارد ،زیــرا نیــک بختــی گونــه ای کمــال اســت.
در نظــر فارابــی ایــن امــر کــه نیکبختــی گونـ ه ای کمــال اســت
بــی نهایــت آشــکار اســت .هرگونــه کمــال و هرگونــه هدفــی کــه
انســان بــه آن میــل دارد بــه ســبب آن اســت کــه بــه یــک معنــا
خــوب و بنابرایــن ناگزیــر پســندیده اســت .چنانکــه مالحظــه مــی
کنیــد تمامــی فیلســوفان مســلمان ،حتــا در پیشــرفت ه تریــن مرحله
ی تکامــل فلســفه ی اســامی ،تابــع تعریــف ارســطو از «خوبــی»
یــا «خیــر» هســتند.
اخــاق هنجــاری چنانکــه دربــاال اشــاره کردیــم نظریــه هایــی
چــون وظیفــه گــروی و نتیجــه گــروی و اخــاق فضیلــت را در بر
مــی گیــرد .فایــده گــروی نظریــه ای اخالقــی اســت کــه برطبق
آن خوبــی همانــا خوشــبختی ،شــادکامی ،بهــروزی و خوشــحالی
و خوشباشــی اســت .شــادکامی را مــی بایســت بــه هــر طریــق
ـان اخــاق فایــده گروانــه مــی بایــد
افــزود و عامــان یــا فاعـ ِ
شــادکامی و خوشــحالی خــود و دیگــران را باهــم بخواهنــد و میــان
خــود و مردمــان و جانــداران دیگــر فرقــی ننهــد.
فایــده گــروی در تفکــر یونــان باســتان ریشــه دارد .افالطــون
دربــاره ی شــادکامی بــه معنــای غلبــه ی لــذت بــر الــم بحــث و
فحــص کــرده اســت .مفهــوم دیگرخواهــی نیز هــم در فلســفه ی
افالطــون یافــت مــی شــود و هــم ریشــه هــای آن را در فلســفه
ی ِرواقــی و مســیحیت مــی -تــوان جســت و یافــت .در دوران
مــدرن ،فایــده گــروی در عصــر روشــنگری بالیــدن گرفــت و دو
مدافــع اصلــی آن ِج ِرمــی بنتــام و جــان اســتوارت میــل بودنــد.
فایــده گــروی را در یــک جملــه مــی تــوان خالصــه کــرد،
«بیشــترین خوشــبختی= خوشــی بــرای بیشــترین تعــداد» ،ولــی
ایــن جملــه ســاده نیســت بلکــه هــم بافتــه اســت و دو مؤلفــه ی
اساســی دارد .۱ :بیشــترین خوشــبختی= خوشــی و  .۲بیشــترین
حســاس
خوشــی بــرای بیشــترین تعــداد از آدمیــان و جانــداران ّ
فایــده گــروی را در یــک جملــه مــی تــوان خالصــه کــرد،
«بیشــترین خوشــبختی= خوشــی بــرای بیشــترین تعــداد» ،ولــی
ایــن جملــه ســاده نیســت بلکــه هــم بافتــه اســت و دو مؤلفــه ی
اساســی دارد .۱ :بیشــترین خوشــبختی= خوشــی و  .۲بیشــترین
حســاس.
خوشــی بــرای بیشــترین تعــداد از آدمیــان و جانــداران ّ
منتقــدان فایــده گــروی تنهــا مؤلفــه ی نخســت را لحــاظ مــی
کننــد و مــی گوینــد خوشــی همــان لــذت فــرد اســت و ازآنجــا
کــه هــر فــرد تنهــا لــذت خــود را مــی خواهــد و ازآنجــا کــه
هــدف افزایــش لــذت بــه هــر قیمتــی اســت ،پــس فایــده گــروی
مکتــب خودخواهانــه ای اســت کــه هــر کاری را بــه شــرط آنکــه
بیشــترین لــذت را بــرای فــرد بــه همــراه آورد مجــاز مــی دانــد.
توضیــح آنکــه فایــده گــروی بردوگونــه اســت «خودگروانــه» و
«دیگرگروانــه» .شــق اخیر خــوب را افزایش خوشــی و خوشــبختی
همــه ی آدمیــان و ،چنانکــه میــل مــی گویــد ،هرگونــه جانــور
حساســی را هــدف اخــاق مــی شــمارد .ولــی ایــن نکته ای اســت
کــه بســیاری از منتقــدان از آن تغافــل مــی کننــد.
کانــت بنیانگــذار اخــاق وظیفــه گروانــه بــر ایــن بــاور بــود کــه
برخــاف ادعــای فایــده گــروان بــرای آنکــه عملــی ارزش اخالقی
داشــته باشــد آثــار و پیامدهــای ناشــی از آن عمــل هیــچ اهمیتــی
ندارنــد .تنهــا خــود عمــل اســت کــه ارزش دارد بــه شــرط آنکــه دو
شــرط اساســی را بــر آورد :یکــی اینکــه برطبــق وظیفه باشــد و دوم
آنکــه از سـ ِر وظیفــه انجــام شــود .مقصــود از شــرط نخســت ایــن
اســت کــه عمــل نبایــد هیــچ اصــل اخالقــی ای را نقــض کنــد
و ایــن اصــول اخالقــی نیــز چیــزی نیســتند جــز مصادیــق یــک
اصــل برتــر یگانــه یــا همــان «امــر مطلــق» کانت کــه مــی گوید،
«همــواره برطبــق دســتوری عمــل کــن کــه در عیــن حــال بتوانی
اراده کنــی آن دســتور قانونی عمومی گــردد ».مقصود از شــرط دوم

نیــز ایــن اســت کــه انگیــزه ی عمــل بایــد تنهــا وظیفــه باشــد نه
چیــزی دیگــر .هــر انگیــزه ی دیگــری کــه عامــل اخــاق را بــه
انجــام دادن عملــی بــر انگیــزد انگیــزه ی اخالقــی نیســت .بــرای
نمونــه ،کانــت مــی گویــد «راســت بگوییــد حتــا اگــر افــاک در
هــم بپاشــد» .جــان اســتوارت میــل بــر ایــن بــاور بــود کــه راســت
گویــی تنهــا در پــاره ای اوضــاع و احــوال اخالقــی رواســت و در
پــاره ای دیگــر نیســت .بــرای نمونــه ،هنگامــی کــه جــان انســانی
بیگنــاه در خطــر باشــد راســت گویــی روا نیســت.
اخــاق وظیفــه گروانــه و اخــاق فایــده گروانــه هــر دو دنبــال
پاســخ بــه ایــن پرســش بودنــد کــه «چــه چیــزی بــه عمــل معینی
ارزش اخالقــی مــی دهــد؟» کانــت مــی گفــت عملــی کــه ازروی
وظیفــه و مطابــق امــر مطلــق او انجــام گرفتــه باشــد اخالقــی
اســت و میــل بــر ایــن بــاور بــود کــه پیامدهــای عمــل هســتند
کــه آن را ارزشــمند یــا بــی ارزش از دیــدگاه اخالقــی مــی ســازند.
اخــاق فضیلــت یگانــه پرســش اخــاق را ایــن مــی دانــد کــه
«چــه چیــزی بــه انســان ارزش اخالقــی مــی دهــد؟» یــا «چــه
اخــاق
انســانی دارای ارزش اخالقــی اســت؟» اهتمــام اصلــی
ِ
فضیلــت معطــوف بــه عمــل ،خــواه خــود عمــل (ماننــد اخــاق
وظیفــه) و خــواه پیامدهــا و نتیجــه هــای عمــل (ماننــد اخــاق
نتیجــه) نیســت بلکــه معطــوف بــه عامــل اســت .اخــاق فضیلت
بــر ایــن امــر تأکیــد مــی کنــد کــه عامــل اخــاق مــی بایســت
ـم خــود را بــرروی پــرورش فضیلــت هــای اخالقــی در
ـم و غـ ّ
هـ ّ
خــود و در دیگــران متمرکــز ســازد.
ـاق فضیلــت» ،کــه
ُپــر پیداســت کــه اخــاق فارابــی ذیــل «اخـ ِ
یکــی از شــاخه هــای اخــاق هنجــاری اســت ،قــرار دارد .تــا
آغــاز دوره ی رنســانس در غــرب عمــوم فیلســوفان بــه پیــروی
از افالطــون و ارســطو بــه اخــاق هنجــاری ویــژه ای کــه امــروزه
ـاق عامــل بنیــاد» یــا «اخــاق فضیلــت» مــی نامنــد
آن را «اخـ ِ
معتقــد بودنــد .بــا پیدایــش فلســفه ی اخــاق نویــن ،اخــاق
فضیلــت صحنــه را بــه یکبــاره تــرک گفــت و جــای خــود را بــه
مکتــب هــای عمــده ای چــون وظیفــه گــروی یــا اخــاق وظیفه
ی ایمانوئــل کانــت و نتیجــه گــروی یــا فایــده گــروی جــان
اســتیوارت میــل داد.
ســلطه و ســیطره ی مکتــب هــای اخالقــی نویــن و بــه ویــژه
اخــاق وظیفــه ی کانــت و اخــاق نتیجــه ی میــل تــا آغــاز
دهــه ی هفتــاد ادامــه پیــدا کــرد .پــس از ایــن دوره ،براثر کوشــش
هــا و پژوهــش هــای گروهــی از فیلســوفان اخــاق ،کاســتی هــا
و کــژی هــای جــدی ای در اخــاق وظیفــه و اخــاق نتیجــه
پدیــدار شــد و آشــکار شــد کــه اخــاق نتیجــه و اخــاق وظیفــه
هــردو از حــل و رفــع پــاره ای از مســأله هــای اخالقــی ناتــوان
هســتند .ایــن امــر زمینــه ی بازســازی و احیــای دوبــاره اخــاق
فضیلــت را در اندیشــه ی اخالقــی معاصــر فراهــم کــرده اســت.
ازایــن روی ،دیــدگاه هــای اخالقــی فارابــی کــه برپایــه ی
مبانــی و مبــادی اخــاق فضیلــت اســتوار شــده اســت بــرای هــر
پژوهشــگر و فیلســوف اخــاق معاصــر شــایان مالحظــه ی جدی
اســت.
فارابــی مــاده خــام فلســفه اســامی را بــرای فیلســوفان پــس از
خــود پــرورش داد و بــرای آنــان بــه میــراث نهــاد .فلســفه اخــاق
فارابــی اگرچــه بــر آمــده از منابــع یونانــی و بــه ویــژه فلســفه
افالطــون و ارســطو اســت ولــی ایــن امــر بــه هیــچ روی لکــه
عیبــی بــر دســتگاه فلســفی فارابــی شــمرده نمــی شــود.
فلســفه اخــاق فارابــی اســامی اســت او ًال بــه ایــن ســبب کــه
فارابــی خــود مســلمان اســت و دوم آنکــه دیــدگاه هــای اخالقــی
او و میراثــی کــه او بــر جــا گذاشــت در فیلســوفان بعــدی ســخت
مؤثــر افتــاد .ایــن نکتــه را مــی بایــد بــه یــاد داشــت کــه فارابــی
بنیــان گــذار و سلســله جنبــان فلســفه اســامی بــود و نــه تمــام
کننــده و بــه فرجــام رســاننده آن؛ ازایــن رو نبایــد متوقــع بــود کــه
خــود یــک تنــه ،از آغــاز تــا انجــام ،سراســر راه را بپیمایــد و تمــام
طومــار را درنــوردد .مدتــی زمــان الزم بــود که فیلســوفان مســلمان
اندیشــه هــای یونانــی را خــورده خــورده با میــراث عظیم اســامی
و دینــی خــود ســازوار و ســازگار کننــد .ابــن ســینا ،ســهروردی،
غزالــی ،ابــن رشــد ،ابــن عربــی و بســیاری دیگــر از فیلســوفان و
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عارفــان مســلمان بــه ایــن کار ســترگ همــت گماردنــد ،ولــی قلــه
فلســفه اســامی  -ایرانــی مالصــدرای شــیرازی بود که فلســفه و
منطــق و علــم یونانــی و عرفــان و اشــراق و تصــوف ایرانــی و قرآن
و حدیــث و علــم اصــول اســامی را در هــم آمیخــت و هیــأت
تألیفــی ســازواری از جریــان هــای فکــری عمــده در جهان اســام
بــه دســت داد ،و بدیــن ســان کاری رابــه انجــام رســاند کــه فارابی
آغازگــر آن بــود.
*آیــا قبــول داریــد کــه جایــگاه فلســفه اخــاق در
فلســفه اســامی ضعیــف اســت؟
ایــن ادعــا کــه جایــگاه فلســفه اخــاق در فلســفه اســامی ضعیف
اســت و مــا معمــو ًال آن را در آثــار و محافــل روشــنفکری مــی
بینیــم ،ادعــای سراســر خــام و ناپختــه ای اســت .فلســفه اســامی
اساســا تاریــخ فلســفه اخــاق اســت .فلســفه اخــاق شــالوده و
انگیــزه تاســیس فلســفه اســامی اســت.
فیلســوفان یونانــی بــر ایــن بــاور بودنــد که فلســفه بــا حیــرت آغاز
مــی شــود .حیــرت انگیزتریــن پدیــده در نظــر آنــان ایــن پرســش
بــود کــه جهــان چــرا هســت بجــای اینکــه نباشــد .بنابرایــن،
فلســفه بــا وجــود یــا هســتی و حیــرت دربرابــر هســتی آغــاز مــی
شــود.
فیلســوفان اســامی فلســفه را نــه بــا هســتی بلکــه بــا خــدا آغــاز
کردنــد .در نظــر آنــان در هســتی چیــزی جــز خــدا وجــود نــدارد.
هســتی در واقــع همــان خداســت .ایــن امــر در فلســفه مالصــدرا
بــا شــدت و صراحــت بیشــتری دیــده مــی شــود .اصالــت وجــود
در فلســفه مالصــدرا در واقــع همــان اصالــت خداســت .تنهــا وجود
اصیــل خداســت و هــر چیــزی دیگــر شــامل جمــاد و نبــات و
حیــوان و انســان همگــی ســایه هــا و عکــس هایــی از آن وجــود
اصیــل اســت کــه بــود و نبودشــان سراســر وابســته بــه آن منبــع
هســتی بخــش اســت .بنابرایــن ،هــدف در فلســفه اســامی اثبات
وجــود اصیــل اســت کــه همــان خیــر محــض و اعالســت و هدف
از اصالــت وجــود ایــن اســت کــه آدمــی بــه مقــام انســان کامــل
برســد و انســان کامــل کســی اســت کــه بیــش از همــه بــه خــدا
تشــبه پیــدا بکنــد .ایــن حقیقــت ،بــه عبــارت هــای مختلــف در
فلســفه اســامی بیــان شــده اســت.
فلســفه اســامی از ســر تــا بــن فلســفه اخــاق اســت و ایــن ادعــا
کــه جایــگاه فلســفه اخــاق در فلســفه اســامی ضعیــف اســت
ناشــی از کژفهمــی اســت زیــرا ایــن فلســفه خــود اخــاق اســت

و چیــز دیگــری نیســت .جنبــه مشــخصه فلســفه اســامی ایــن
اســت کــه ایــن فلســفه بدنبــال انســان ســازی اســت و این انســان
ســازی را از راه اخــاق دنبــال مــی کنــد ،گــو اینکــه اصطالحــات
تخصصــی فلســفه اخــاق امــروز در آن وجــود نداشــته باشــد ،روح
کلــی حاکــم بــر آن اخالقــی اســت.
*کتــاب هــای اخالقــی و نصیحــت نامــه هــای
مختلفــی در تاریــخ مــا وجــود دارد آیــا اینهــا را نمــی
تــوان جــزو مباحــث فلســفه اخــاق بــه حســاب آورد
البتــه بــا کمــی تســامح؟!
جــواب بنــده چنانکــه بیــان کــردم مثبــت اســت بــه ایــن معنــی
کــه اساسـ ًا فلســفه اســامی چیــزی جــز فلســفه اخالقــی نیســت.
نــه تنهــا کتــاب هایــی را کــه تخصصـ ًا در حــوزه اخــاق اســامی
نوشــته شــده انــد و نصیحــت نامــه هــا را مــی تــوان اخالقــی
بشــمار آورد بلکــه تمــام آثــار نوشــته شــده در فلســفه اســامی
را بایســتی بــا ســمت و ســوی اخالقــی نگریســت .نــه تنهــا آثــار
اخالقــی خواجــه نصیــر یــا غزالــی اخالقــی اســت کــه اســفار اربعه
مالصــدرا نیــز کتابــی اســت در حــوزه فلســفه اخــاق .غایــت
آن اخالقــی اســت و رســیدن بــه فضایــل اخالقــی .ســفرهای
چهارگانــه مالصــدرا ســفرهایی فکــری و نظــری نیســتند،
ســفرهایی معنــوی و باطنــی انــد کــه هــدف از آنهــا پــرورش
اســتعدادهای عملــی و اخالقــی در فــرد اســت .کســی کــه ایــن
ســفرها را طــی مــی کنــد تنهــا پــرورش عقلــی پیــدا نمــی کنــد،
گوهــره هســتی او دگرگــون مــی شــود بــه ایــن معنــی کــه
متخلــق بــه اخــاق ویــژه ای مــی شــود و به شــیوه دیگــری عمل
مــی کنــد .حکیــم در فلســفه اســامی کســی نیســت کــه دانــش
هــای ویــژه ای دارد و بســیار مــی دانــد بلکــه کســی اســت کــه
بــه شــیوه دیگــری عمــل مــی کنــد و اخــاق ویــژه ای دارد .علم و
عمــل در فلســفه اســامی رابطه بســیار نزدیکــی دارند و در فلســفه
مالصــدرا علــم و عمــل و بــه عبــارت دیگــر علــم و وجــود درواقــع
یــک چیزنــد.
بــه هــر حــال ،در تاریــخ فلســفه اســامی دو دیــدگاه عمــده
در بــاب «خوبــی» وجــود دارد :برطبــق دیــدگاه نخســت
خوبــی آن چیــزی اســت کــه خــدا بــه آن فرمــان مــی دهــد
و برطبــق دیــدگاه دوم ،خوبــی چیــزی اســت کــه عقــل حکــم
مــی کنــد .هــر دو دیــدگاه علــی رغــم تفــاوت هــای بــارزی
کــه میــان آن دو مــی شــود پیــدا کــرد در واقــع یــک چیــز
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میگوینــد .تردیــدی نیســت چیــزی کــه خــدا بــه آن فرمــان
مــی دهــد عقالنــی هــم هســت و مــی شــود توجیــه عقالنــی
آن را بدســت داد .بــا ایــن همــه ،چیــزی کــه بنیــاد عمــل مــی
توانــد باشــد و ضمانــت اجــرا دارد همانــا خوبــی ای اســت کــه
خــدا فرمــان مــی دهــد .اخــاق عبــارت اســت از ســازوار شــدن
بــا خوبــی ای کــه خــدا فرمــان مــی دهــد ولــی ایــن ســازوار
شــدن فرارونــدی عقالنــی اســت کــه در فلســفه اســامی بــه
آن همــت گمــارده مــی شــود .فلســفه اســامی ســازوار شــدن
بــا وجــود مطلــق یــا خیــر محــض اســت ،بــه طــرق عقالنــی و
اســتداللی تــا جایــی کــه بــرای بشــر مقــدور اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،ســیر تاریخــی فلســفه اســامی ،همــان ســیر تشــبه بــه
خداســت کــه اندیشــه ای سراســر اخالقــی اســت .ازایــن رو،
فلســفه اســامی عیــن فلســفه اخــاق اســت.
*شــما چــه راهــکاری را بــرای پیشــرفت ایــن امــر
ارائــه مــی دهید؟علــت ایــن امــر را در چــه عواملــی
مــی دانیــد؟
راهکارهایــی کــه پیشــنهاد مــی شــود ایــن اســت کــه بــه فلســفه
اســامی جــور دیگــری بایــد نگریســت؛ فلســفه اســامی را مــی
بایســت از مباحــث بــی فایــده و بیهــوده ای کــه ســالیان ســال
اســت گریبــان آن را گرفتــه آزاد کــرد .بحــث وجــود و ماهیــت
یکــی از ایــن مباحــث مســاله ســازی اســت کــه فایــده عملــی ای
از آن حاصــل نمــی شــود .نــگاه مــا بــه فلســفه اســامی بایســتی
نــگاه فلســفه همچــون روش زندگــی باشــد .فلســفه اســامی،
فلســفه زندگــی اســت :فلســفه اخــاق و فلســفه همچــون روش
زندگــی اســت .اگــر چنیــن اســت هنگامــی کــه مــا بــه مطالعــه
فلســفه اســامی مــی پردازیم همــواره ایــن پرســش را بایــد از خود
بپرســیم کــه فلســفه اســامی چــه فایــده عملــی ای در زندگــی
امــروزی مــا مــی توانــد داشــته باشــد؟ چــه بصیــرت هــا و راه
کارهایــی در فلســفه اســامی وجــود دارد کــه مــی توانــد مــا را
اخالقــی تــر کنــد و زندگــی کنونــی مــا را در جهــان کنونــی ســر و
ســامان دهــد؟ تردیدی نیســت کــه در فلســفه اســامی راه کارهای
عملــی و اخالقــی نهفتــه بســیار وجــود دارد کــه اگــر بــا چنیــن
عینکــی بــه مشــاهده آن بپردازیــم مــی شــود بــه آن دســت پیــدا
کــرد .ولــی اســتخراج و اســتنتاج روش هایــی از فلســفه اســامی
کــه عم ـ ً
ا در زندگــی مثمــر ثمــر واقــع شــود چیــزی اســت کــه
مجــال دیگــری طلــب مــی کنــد و در ایــن مقــال نمــی گنجــد.
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حجت االسالم ذوعلم در گفتگو با مهر:

تمدن نوین اسالمی آخرت و حیات جاودان را هم مد نظر دارد
حجــت االســام ذوعلــم ،عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی گفــت :تمــدن نویــن اســامی
تنهــا بــه دنیــای انســانها نمــی اندیشــد و آخــرت و حیــات
جــاودان را هــم مــد نظــر دارد.
حجــت االســام والمســلمین علــی ذوعلــم ،رئیــس
پژوهشــکده فرهنــگ و علــوم اجتماعــی پژوهشــگاه فرهنــگ
و اندیشــه اســامی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص
تمــدن نویــن اســامی و بســترها و نیازهــای آن گفــت :تمــدن
عبــارت اســت از نــوع مدنیــت و ســامانه زندگــی اجتماعــی
مردمــان در عرصــه هــای گوناگــون فکــری و فنــاوری و
ســاختار شــکل گرفتــه و در هــم تنیــده مرتبــط بــا آن در ابعــاد
اقصــادی ،سیاســی و اجتماعــی.
پیامبــران الهــی در شــکل گیــری تمدنهــا نقــش اساســی
داشــته انــد و همــه تمدمهــای بــزرگ ،از یــک سرچشــمه
دینــی نشــأت گرفتــه انــد
وی افــزود :ســرآغاز تمدنهــا را زمــان شــکل گیــری شــهرها بــه
عنــوان بســتر و محصــول تعامــل نزدیــک و همــکاری آحــاد
مجتمــع انســانی مــی داننــد و آن را نقطــه عطــف تاریــخ بشــر
تلقــی مــی کننــد .پیامبــران الهــی در شــکل گیــری تمدنهــا
نقــش اساســی داشــته انــد و همــه تمدمهــای بــزرگ ،از یــک
سرچشــمه دینــی نشــأت گرفتــه انــد ،چــرا کــه همــه عناصــر
اصلــی بــرای ســاختن یــک تمــدن در تعالیــم الهــی وجــود
داشــته و نهادینــه ســازی روحیــه همــکاری و تعامــل بــدون
مجــوز وجــود محــور مشــترک اعتقــادی و اخالقــی ممکــن
نبــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تمدنهــا در مســیر تحــوالت و
پیشــرفتهای بشــری ،تعیــن و پیچیدگــی بیشــتری یافتــه
انــد ،اظهارکــرد :عناصــر اصلــی یــک تمــدن و عوامــل
شــکل گیــری آن را معمــوال عناصــر و عوامــل جغرافیایــی،
طبیعــی ،مذهبــی ،فکــری ،فرهنگــی ،علمــی ،معمــاری،
ابــزاری و فنــاوری و ســامان و ســاختار اجتماعــی و سیاســی
دانســته انــد.
معــاون موسســه پژوهشــی حفــظ و نشــر آثــار مقــام معظــم
رهبــری اظهارداشــت :آنچــه مســلم اســت دیــن اســام
پــس از آغــاز بعثــت پیامبــر اعظــم (ص) ،تمدنــی متفــاوت
بــا تمدنهــای پیشــین و بســیار پیشــرفته تــر را پایــه گــذاری
کــرد کــه بــه تدریــج علــی رغــم همــه کاســتی هایــی کــه در
تدیــن مســلمانان وجــود داشــت بــه دوران نضــج و شــکوفایی
خــود در قــرون ســوم ،چهــارم و پنجــم هجــری دســت یافــت
و منشــأ تحــوالت چشــمگیر فکــری ،علمــی و فرهنگــی در
ســطح جهــان گردیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگرچــه مایــه هــای اصلــی تحــول
در دوران جدیــد مغــرب زمیــن از تمــدن اســامی اقتبــاس
شــد ،ولــی عوامــل مختلفــی موجــب انحطــاط تمدنــی
مســلمانان گردیــد و بــه خصــوص پــس از شــکل گیــری
تمــدن جدیــد و آغــاز دوران تجــدد کــه ســیطره اســتعماری
غــرب گســترش یافــت ،تصریــح کــرد :جوامــع و کشــورهای
اســامی از درون و بیــرون دچــار غفلــت ،رکــود و عقــب
ماندگــی شــدند .قطعــا اساســی تریــن عامــل ایــن انحطــاط،
فاصلــه گرفتــن و دور نگــه داشــته شــدن جامعــه اســامی از
جهــان بینــی توحیــدی نــاب و تعالیــم راســتین اســام بــود،
امــا بــه تدریــج و بــا تــاش مصلحــان و عالمــان دغدغــه
منــد جهــان اســام ،حرکــت بیــداری اســامی شــکل گرفــت
و نهضــت بازگشــت بــه قــرآن و آمــوزه هــای اســامی،
منشــأ نهضتهــای فکــری ،اجتماعــی و سیاســی در جهــان
اســام گردیــد.

قطعــا اساســی تریــن عامــل ایــن انحطــاط کشــورهای
اســامی ،فاصلــه گرفتــن و دور نگــه داشــته شــدن جامعــه
اســامی از جهــان بینــی توحیــدی نــاب و تعالیــم راســتین
اســام بــود
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه
اســامی بیــان کــرد :نقطــه اوج ایــن حرکــت ،پیــروزی
انقــاب اســامی در  ۲۲بهمــن  ۵۷در ایــران بــه رهبــری
قائــد عظیــم الشــأن حضــرت امــام خمینــی(ره) کــه ســرآغاز
مــوج جدیــدی از بیــداری اســامی بــا ابعــاد و ژرفــای
کامــا متفــاوت بــا امــواج قبلــی ،جهــان اســام را تحــت
تأثیــر قــرار داد ،پایــه هــا و انــدام مراکــز ســلطه جهانــی را
لرزانــد و تمــدن و اندیشــه جدیــد غــرب را بــا چالــش جــدی
مواجــه ســاخت .ایــن انقــاب تنهــا یــک رویــداد تاریخــی
و سیاســی نبــود ،بلکــه نویدبخــش تجدیــد حیــات اســام
و ســرآغاز دوران جدیــدی بــرای مســلمانان بــود .دورانــی
کــه بــا نقــد و طــرد تفکــر و تمــدن غربــی و بهــره بــرداری
عمیــق و همــه جانبــه از معــارف و آمــوزه هــای اجتماعــی
اســامی ،نهــال تمــدن نویــن اســامی غــرس مــی شــود و
بــه تدریــج بــه بــار و بــر مــی نشــیند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تفــاوت اساســی تمــدن نویــن
اســامی ،پایــه ریــزی آن بــر مبنــای اندیشــه و تفکــر
اســام نــاب محمــدی(ص) اســت ،گفــت :اســامی کــه بــر
پایــه تفکــر و عقالنیــت فطــری اســتوار اســت ،ایمــان عمیــق
بــه خــدای متعــال و قــرآن و پیامبــر اکــرم(ص) و اهــل
بیــت(ع) براســاس منطــق و تعقــل ،انگیــزه اصلــی پویایــی
اجتماعــی در آن اســت ،دارای ســرمایه هــای عظیــم الهــام
بخــش از قبیــل فرهنــگ عاشــورا و فرهنــگ انتظــار مــی
باشــد ،خــردورزی ،والیــت مــداری ،دانــش جویــی ،تولیــد
علــم و نظریــه پــردازی ،آزاداندیشــی ،آزادی مســئوالنه و
مشــارکت اجتماعــی ،تــاش و تدبیــر تــوأم بــا مجاهــدت و
مبــارزه علیــه ظلــم و اســتکبار و دفــاع از مظلــوم ،پاســداری
از عدالــت و پیشــرفت ،مــردم ســاالری ،اخــاق حســنه و
فضائــل انســانی ،وحــدت و انســجام ،معنویــت و رابطــه بــا
خداونــد متعــال ،تــوکل و اخــاص و تقــوا عناصــر اصلــی آن
مــی باشــند و در کنــار عقــل ،از منابــع معرفتــی و هدایتــی
عمیقــی همچــون قــرآن کریــم و روایــات پیامبــر اکــرم(ص)

و اهــل بیــت(ع) برخــوردار اســت و بــا ســاز و کار اجتهــاد
پویــا و روشــمند ،نیازهــا و اقتضائــات زمــان و مــکان را
همــواره لحــاظ مــی کنــد و هرگــز بــه بــن بســت فکــری
و اجتماعــی و بحرانهــای ناشــی از نفســانیات و دنیاگرایــی
دچــار نمــی گــردد.
بیــداری اســامی زمینــه رشــد و تعمیــق عناصــر تمــدن
اســامی را فراهــم خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر تجــارب
و دانــش متراکــم در تجربــه موفــق ایــران اســامی زمینــه
طراحــی الگــوی اســامی پیشــرفت را بــه عنــوان گفتمــان
توســعه و تعالــی جهــان اســام فراهــم نمــوده اســتذوعلم
بــا بیــان اینکــه تمــدن نویــن اســامی تنهــا بــه دنیــای
انســانها نمــی اندیشــد ،آخــرت و حیــات جــاودان را هــم
مــد نظــر دارد ،تصریــح کــرد :تمــدن نویــن اســامی تنهــا
بــه ابعــاد معیشــتی و رفاهــی جامعــه فکــر نمــی کنــد؛ روح
متعالــی انســانی و فطــرت پــاک الهــی را نیــز مــورد توجــه
قرارمیدهــد ،هرگــز بــه خودشــیفتگی و تعصبــات ملــی و
قومــی و قبیلــه ای گرفتــار نمــی شــود و در دام ســلطه
طلبــی و توســعه ســیطره خــود بــر دیگــران فــرو نمــی
غلتــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــوج جدیــد بیــداری اســامی در
کشــورهای مســلمان ،قطعــا بــر ســرعت حرکــت بــه ســوی
تمــدن نویــن اســامی خواهــد افــزود ،گفــت :بیــداری اســامی
زمینــه رشــد و تعمیــق عناصــر تمــدن اســامی را فراهــم
خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر تجــارب و دانــش متراکــم
در تجربــه موفــق ایــران اســامی زمینــه طراحــی الگــوی
اســامی پیشــرفت را بــه عنــوان گفتمــان توســعه و تعالــی
جهــان اســام فراهــم نمــوده اســت .از ایــن رو هــم توانمنــدی
عینــی و میدانــی جهــان اســام و هــم نقشــه راه کالن تمــدن
اســامی نویدبخــش تســریع و توفیــق تمــدن نویــن اســامی
اســت.
ذوعلــم بــا بیــان اینکــه ابعــاد فرهنگــی ایــن تمــدن و جوانــب
فکــری و معنــوی آن ،بــا تــاش و مجاهــدت جبهــه فرهنگــی
انقــاب اســامی مــی توانــد تحقــق یابــد ،تأکیــد کــرد :در عین
حــال همچنــان بــه تالشــهای فکــری و مدیریتــی گســترده و
عمیقــی بــرای دســتیابی بــه ایــن آرمــان دســت یافتنــی نیــاز
اســت.
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آیت اهلل علیدوست در گفتگو با مهر:

علوم فقهی توان پاسخ به ساحت های نوپیدا را دارد
مهدی مستقیمی

ترجمه جدید کتاب فقه و عقل ،تألیف آیت اهلل ابوالقاسم
علیدوست ،عضو جامعه مدرسین حوزه علّمیه قم و عضو
هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای
اسالمی و بررسی رویکردهای پرداختی در این اثر و
همچنین تبیین چارچوب های تحقیقی و پژوهشی این
پژوهشگر دینی ،مقوالتی بودند که ما را بر آن داشتند تا
گفتگویی با ایشان ترتیب دهیم و به تشریح مناسبات
فقهی و مناسبات عقالنی در این باب بپردازیم که ما حصل
این بحث و گفتگو را در ادامه می خوانید؛

*در بــاب انتشــار اثــر جدیــد «فقــه و عقــل» و
همچنیــن ترجمــه ایــن اثــر بــه زبــان عربــی کــه
بــه تازگــی رونمایــی شــد ،بفرماییــد؛ ایــن اثــر در
چــه زمینــه هایــی و بــر چــه مبانــی ای ،تألیــف و
پــردازش شــده اســت و نقاطــی را کــه جنابعالــی
در ایــن کتــاب مــورد تأکیــد و توجــه داشــته ایــد
بیــان بفرماییــد.
مستحضرهســتید کــه در بــاب نقــش عقــل ،در درک گــزاره
هــای دینــی ،از دیربــاز و از زمــان طلــوع آفتــاب عالــم تــاب
اســام ،تــا بــه امــروز ،بحــث و گفتگوهــای بســیاری در
جریــان بــوده اســت .حتــی نســبت بــه موضوعــات غیــر گــزاره
هــای اســامی نیــز ،ماننــد گــزاره هــا و شــاخصه هــای دیــن
مســیحیت نیــز ،ایــن موضــوع و پیگیــری وجــود داشــته اســت.
بایــد بیــان کــرد کــه ایــن رویکــرد ،در دیــن مبیــن اســام،
مــورد اهتمــام و توجــه بیشــتری بــوده اســت.
ایــن مقؤلــه ،در بــاب مؤلفــه هــای شــرعی اســامی ،جایــگاه
ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن موضوعــات،
در تبییــن احــکام عملــی ،تفســیر و تعییــن مــی گردنــد .قهــراً
ایــن مســئله در ایــن بــاب مطــرح خواهــد شــد کــه ،عقــل و
قــوه تفّکــر ،در مقؤلــه گــزاره هــای شــرعی و عملــی ،چگونــه
عمــل خواهنــد کــرد و چگونــه مســائل عملــی را کشــف مــی
نماینــد .بــه ایــن پروســه تفکــری در بــاب مســائل شــرعیه،
فقــه و علــوم فقهــی گفتــه مــی شــود .ایــن یــک بحــث
اساســی اســت کــه یــک فقیــه ،بــه چــه مقــدار مــی توانــد در
مســائل و مکاشــفات شــرعی و فقهــی ،از مناســبات عقلــی و
فکــری اســتفاده نمایــد و آیــا اصــو ًال ،یــک فقیــه مــی توانــد
در مســائل شــرعیه ،از قــوه تفکراســتفاده نمایــد و اگــر مــی
توانــد ،گســتره ایــن برداشــت و بهــره بــرداری ،بــه چــه
میزانــی خواهــد بــود.
بنــده در دهــه هفتــاد هجــری شمســی بــود کــه بــه ایــن فکــر
افتــادم کــه در بــاب ایــن موضوعــات ،اثــری را بــه رشــته
تحریــر درآورم؛ هــر چنــد کــه اصــل و ریشــه ایــن پژوهــش،
بــه دهــه شــصت و اواخــر دهــه پنجــاه هجــری شمســی
برمــی گــردد .بــر همیــن اســاس مــی بــود کــه در همــان
هنــگام ،کتابــی را بــه نــگارش در آوردم بــه زبــان فارســی ،بــا
عنــوان «فقــه و عقــل» و در ایــن کتــاب ،بــه طــور مفصــل و
مبســوط ،بــه بررســی نقــش عقــل ،در علــوم فقهــی پرداختــم.
در ایــن اثــر گفتــه شــده اســت کــه مــا در اســتفاده از عقــل،
در اســتنباط مســائل فقهــی و احکامــی ،در کشــاکش افــراط و
تفریــط قــرار داریــم.
عــده ای در ایــن رویکــرد علمــی و ارزشــی ،بــه زعــم خــود،
جانــب احتیــاط را پیــش گرفتــه انــد و نقــش عقــل را در
اســتنباط احــکام عملــی ،محــدود کــرده انــد .بایــد بیــان کــرد:

ایــن عــده در مواقعــی کــه مــی بایســت از عقــل اســتفاده
شــود ،بــه ایــن کار نپرداختــه انــد .در مقابــل ایــن رویکــرد،
عــده ای نیــز بــه صــورت افســار گســیخته و بــی قیــد و بنــد و
غیــر منضبــط ،از عقــل اســتفاده نمــوده انــد.
البتــه مــی بایســت بیــان کــرد کــه در ایــن مســئله ،ایــن عــده
بــا ت ّوهــم عقالنیــت بــه انجــام ایــن کار مبــادرت کــرده انــد
تــا اســتفاده از خــود مبانــی عقالنــی و در نهایــت بــا همیــن
رویکــرد ،بــا اصــرار و ا ِبــرام ،نســبت بــه صــدور فتــاوای
مختلــف نیــز اقــدام کــرده انــد .در ایــن اثــر ،بــا توجــه و
صحــه گذاشــته
اســتناد بــه آیــات و روایــات ،بــه ایــن نکتــه ّ
شــده اســت کــه در مســیر کشــف و اســتنباط مســائل فقهــی
و شــرعی ،حتم ـ ًا مــی بایســت از قــوه تعقــل و تفکــر اســتفاده
شــود.
عــده ای کــه از جانــب احتیــاط ،بــه مقؤلــه اســتفاده از عقــل در
بــاب اســتنباط مســائل شــرعی ورود کــرده انــد ،جانــب احتیاط
را نگــه نداشــته انــد ،بلکــه بــا رویکــرد ضــد احتیــاط ،بــه ایــن
مســائل پرداختــه انــد؛ چنــان کــه مــی بایســت بــا هنجارهــای
شــناخته شــده فقهــی ،از عقــل و قــوه تفکــر اســتفاده کــرد
در ایــن کتــاب گفتــه شــده اســت کــه ،آن عــده ای کــه از
جانــب احتیــاط ،بــه مقؤلــه اســتفاده از عقــل در بــاب اســتنباط
مســائل شــرعی ورود کــرده انــد ،جانــب احتیــاط را نگــه
نداشــته انــد ،بلکــه بــا رویکــرد ضــد احتیــاط ،بــه ایــن مســائل
پرداختــه انــد؛ چنــان کــه مــی بایســت بــا هنجارهــای شــناخته
شــده فقهــی ،از عقــل و قــوه تفکــر اســتفاده کــرد .بــا ایــن
پیشــینه فکــری و عملــی ،وارد کاربســت هــای عقــل و تفکــر
شــدیم و در ایــن بررســی ،بــه چهارمؤلفــه اساســی و مهــم در
کاربســت اســتفاده از عقــل در فقــه ،دســت یافتیــم.
اولیــن مؤلفــه در اســتفاده عقالنــی در ایــن اثــر ،کاربســت
اســتقاللی اســت ،ســپس بــه کاربســت ابــزاری پرداختیــم ،در
رویکــرد بعــدی بــه کاربســت تأمینــی و ترخیصــی و در آخــر
بــه کاربســت تســبیبی پرداختــه ایــم و در بــاب هرکــدام از ایــن
کاربســت هــا ،تعاریــف و مثــال هایــی آورده شــده اســت و در
انتهــا از فقهــا هــم بــه عنــوان شــاهد اســتفاده شــده اســت.
*پــردازش هــای دیگــر پرداخــت شــده در ایــن

اثــر و در بــاب مواجهــات عقالنــی و فکــری
در بــاب مناســبات فقهــی و شــرعی ،بــه چــه
مقؤالتــی پرداختــه اســت؟
در بخــش دیگــری از ایــن اثــر ،بــه آســیب شناســی و پاســخ
بــه پرســش هــای مرتبــط بــا موضــوع پرداختــه شــده اســت.
در ایــن فصــل پــاره ای از آســیب هــای مطــرح شــده ،بیــان
شــده اســت کــه ممکــن اســت در اســتفاده از عقــل در مســیر
اســتنباط فقهــی و شــرعی ،بــا آنهــا مواجــه شــویم و بــه پــاره
ای از پرســش هــا نیــز پاســخ داده شــده اســت .بــه نظــر
متخصصیــن و محققیــن ایــن حــوزه ،ایــن اثــر ،تألیــف بدیــع
ای اســت در ارتبــاط بــا موضــوع عقالنیــت و مســائل فقهــی
و در آن اصطالحــات جدیــد و نوینــی نیــز ابــداع و خلــق شــده
اســت کــه ان شــااهلل بنیانــی باشــد بــرای ســایر متفکریــن و
محققیــن در آینــده و نکتــه دیگــری کــه بــه نظرمــی رســد
در ایــن اثــر پررنــگ اســت ایــن اســت کــه ،در ایــن اثــر ،بــه
واقعیــات موجــود پرداختــه شــده اســت و بــا یــک رویکــرد
انتزاعــی ذهنــی ،بــه مســائل پرداختــه نشــده اســت.
در ایــن اثــر بــرای هــر کاربســت و آســیبی و اقتضائاتــی ،مثــال
هــای متعــددی از فقــه بیــان شــده اســت .علــت پــردازش ایــن
اثــر بــه ایــن صــورت نیــز ایــن بــوده اســت کــه بنــده ایــن
کتــاب را در بســتر زمــان و در مدتــی قریــب بــه پانــزده ســال
بــه رشــته تحریــر در آورده ام.
ایــن اثــر بــه زبــان فارســی تألیــف شــد و بحمــداهلل در مجامــع
گوناگــون علمــی نیــز ،بــه مراتــب و دســت آوردهــای بزرگــی
دســت یافــت .ایــن اثــر ســپس در مرحلــه ابتدایــی بــه زبــان
اردو و بــرای محققیــن پاکســتانی ترجمــه شــد و در مرحلــه
بعــدی بــه زبــان روســی و توســط جامعــه المصطفــی(ص)
العالمیــه ،بــرای محققیــن و اندیشــمندان روس زبــان ترجمــه
شــد در ســال گذشــته نیــز بــا حمایــت و مســاعدت دســت
انــدرکاران فرهنگــی ،بــه زبــان عربــی ترجمــه شــد و امســال
بحمــداهلل توســط پژوهشــکده ادیــب فقــه جواهــری و
انتشــارات دفتــر ســازمان تبلیغــات اســامی ،بوســتان کتــاب
و در اوایــل ســال ،بــه طــور رســمی و بــه زبــان عربــی منتشــر
و در اختیــار عالقــه منــدان قــرار گرفــت.
همچنیــن بایــد عــرض کنــم خالصــه ایــن کتــاب نیــز بــه
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عنــوان کتــاب درســی و آموزشــی ،هــم اینــک در مرکــز
جامعــه المصطفــی(ع) العالمیــه ،تحــت عنوان«،مصــادر
اســتنباط» در حــال تدریــس و تعلیــم بــه دانــش پژوهــان
علــوم دینــی و فقهــی اســت.
*در تألیــف ایــن اثــر از چــه منابــع و یــا اســاتید و
یــا پژوهــش هایــی اســتفاده شــده اســت؟ اصــوالً
نقطــه نظــرات اســاتید ،در تألیــف ایــن کتــاب
مــورد نظــر بــوده اســت؟
در تألیــف ایــن اثــر هــم از منابــع محققیــن و متفکریــن
عالــم تشــیع و هــم از منابــع و ک ُتــب بــرادارن اهــل ســنت
اســتفاده شــده اســت .در ایــن اثــر ،مجموعــه نظــرات ،فقهــا
و غیــر فقهــا جمــع آوری شــده اســت .ایــن رویکــرد در اصــل
تألیــف لحــاظ شــده اســت و در ترجمــه عربــی نیــز ،بــه رشــته
نــگارش در آمــده اســت .در بخــش هایــی از ایــن اثــر ،حتــی
بــه برخــی از فصــل نامــه هــا و نشــریات ای کــه برخــی از
شــبهات را مطــرح کــرده بودنــد نیــز ،اشــاره شــده اســت و
بــه طــور مبســوط بــه ایــن شــبهات پاســخ داده شــده اســت.
*بــه طــور کلــی؛ دغدغــه و اهــداف اصلــی شــما
از تألیــف و نــگارش ایــن اثــر ،چــه موضوعاتــی
بــوده اســت؟ آیــا رویکــرد خــاص و بخصوصــی را

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

در تألیــف ایــن اثــر پیگیــری مــی نماییــد؟
هــدف کلــی و اساســی بنــده در مجموعــه تألیفاتــم ایــن
مطلــب اســت کــه ،ظرفیــت فقــه و علــوم فقهــی را در ورود
بــه ســاحت هــای نوپیــدا و نویــن بیــان و تبییــن نماییــم.
بــه عبارتــی فقــه بــدون آنکــه از انضبــاط خــود خــارج شــود،
توانایــی ایــن معنــی را دارد کــه ،وارد مســائل و ســاحت هــای
جدیــد و نوپیــدا شــود و بــه حــل ایــن مســائل کمــک نمایــد
هــدف کلــی و اساســی بنــده در مجموعــه تألیفاتــم ایــن
مطلــب اســت کــه ،ظرفیــت فقــه و علــوم فقهــی را در ورود
بــه ســاحت هــای نوپیــدا و نویــن بیــان و تبییــن نماییــم.
بــه عبارتــی فقــه بــدون آنکــه از انضبــاط خــود خــارج شــود،
توانایــی ایــن معنــی را دارد کــه ،وارد مســائل و ســاحت هــای
جدیــد و نوپیــدا شــود و بــه حــل ایــن مســائل کمــک نمایــد.
امــکان دارد در مــواردی عــده ای از فقهــا و یــا متکلمیــن از
فقــه و مبانــی فقهــی ،بــدون انضبــاط در رفــع و رجــوع مســائل
و همچنیــن در ورود بــه ســاحت هــای جدیــد اســتفاده نماینــد
کــه ایــن مطلــب همــان معنایــی اســت کــه در لســان حضــرت
امــام خمینــی(ره) ،بــه فقــه جواهــری معــروف اســت.
رویکــرد مجموعــه تألیفــات بنــده ایــن اســت کــه مــی بایســت
بــا فقــه و بــا انضبــاط و بــا چارچــوب مــدون و معیــن ،در حــل
و فصــل مســائل نوپیــدا و جدیــد بهــره بــرد و از بــی انضباطــی
و افــراط و تفریــط در ورود بــه مــوارد نوپیــدای فقهــی حــذر

کــرد.
در ایــن اثــر بــه ایــن نکتــه پرداختــه شــده اســت کــه در
مســائل نوپیــدا و نویــن ،مــی بایســت فقــه و مبانــی فقهــی
وارد شــوند و بــه حــل مســائل بپردازنــد .مــا در ایــن اثــر بــه
ایــن نکتــه اشــاره داشــته ایــم کــه در هــر عرصــه ای کــه فقــه
و علــوم فقهــی وارد شــوند ،قطعــ ًا توانایــی حــل مســائل را
خواهنــد داشــت.
بنــده در مجموعــه آثــارم بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــته ام کــه
مــی بایســت منابــع فقهــی ظرفیــت شناســی شــوند؛ اگــر
درتألیفــات بنــده دقــت نماییــد ،اثــر اول بنــده ،فقــه و عقــل
اســت ،تألیــف بعــدی فقــه و ُعــرف اســت کــه در ایــن اثــر،
بــه مســائل ُعرفــی جامعــه و رابطــه آنهــا بــا مســائل فقهــی
پرداختــه شــده اســت؛ تحقیقــات بعــدی بنــده کــه بــه نــگارش
در آمــده انــد ،فقــه و مصلحــت و فقــه و حقــوق قراردادهــا
(ادلــه عــام قرآنــی) هســتند .درتمــام ایــن تألیفــات ،بــر ایــن
نکتــه تأکیــد و ا ِبــرام شــده اســت کــه علــوم فقهــی ،توانایــی
پاســخگویی بــه مســائل نوپیــدا و نویــن بشــری را دارنــد،
بــدون اینکــه از انضبــاط فقهــی خــارج شــوند.
در کتــاب مــورد بحــث( ،فقــه و عقــل) نیــز ،در بــاب همیــن
رویکــرد ،بــا توجــه و تمرکــز بــر عقــل مــداری و تبییــن
مواجهــات فکــری و عقالنــی در علــوم فقهــی ،ورود شــده
اســت و بــه ایــن موضــوع ،پرداخــت کامــل شــده اســت.

مرتضی جوادی آملی در گفتگو با مهر:

دستاورد تمیز فرهنگی نباید بر شاکله های غیر فقهی بنا شود
مهدی مستقیمی

تبیین جایگاه ت ّعقل و عقالنیت از منظر دین در
پروسه تعلیم و تربیت و همچنین بررسی راهکارهای
عملی و اصولی در جهت تحقق منویات مقام معظم
رهبری(مدظله) در باب ارائه کارهای فرهنگی تمیز
و تزریق آن به ارکان جامعه و بررسی شرایط موجود
مباحث فرهنگی در نظام اسالمی ،مقؤالتی بودند که ما
را بر آن داشتند تا گفتگویی با حجت االسالم مرتضی
جوادی آملی ،استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه ،ترتیب
دهیم که ،ماحصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد؛

*جایــگاه تفکــر وعقالنیــت و مســائل فکــری از
منظــر دیــن چگونــه ترســیم شــده اســت؟
ادیــان الهــی و ابراهیمــی ،خصوصــ ًا دیــن مبیــن اســام،
بــرای مســئله عقالنیــت و عقــل گرایــی ،جایــگاه بســیار
ممتــازی را قائــل هســتند و همگــی ایــن ادیــان ،انســانها را
بــه عقــل گرایــی و فراگیــری علــوم فــرا خوانــده انــد .در
ادیــان الهــی ،تفکــر ،بــه عنــوان ویژگــی اصیــل و خصوصیــت
ممتــاز انســان مؤمــن ،لحــاظ شــده اســت .در ایــن باورهــا،
اشــخاصی کــه قــدرت تفکــر و اندیشــه ندارنــد و کســانی کــه
اهــل فکــر و تدبّــر و تأمــل در مســائل نیســتند؛ انســان هــای
مؤمــن شــناخته نمــی شــوند.

در روایــات از نبــی مکــرم اســام(ص) وارد اســت کــه
ــن َل َعق َ
ْــل لَــ ُه»؛ یعنــی؛ کســی
ِیــن ل َِم ْ
فرمودنــدَ «:و َل د َ
کــه عقــل نــدارد و بــا تفکــر میانــه ای نــدارد ،قطعــ ًا
شــخص دینــداری نیــز نخواهــد بــود .در اندیشــه و بینــش و
تفکراســامی ،زمینــه را بطــوری تبییــن کــرده انــد کــه ،افــراد
براســاس ،ظــن و گمــان و خیــال و وهــم ،حرکــت نکننــد،
بلکــه بــا اندیشــه و تفکــر و تعقــل ،مســیر صحیــح را بیابنــد
و از آن پیــروی نماینــد .تفکــر در مختصــات دینــی ،یعنــی
امــری برخاســته از علــم و معرفــت و آگاهــی؛ بــه گونــه ای
کــه انســان بــرای دریافــت پاســخ هــای مناســب ،بــرای رفــع
شــبهات و ســؤاالت و ابهاماتــش ،تنهــا گزینــه ممکنــی را کــه
در اختیــار دارد ،مقؤلــه علــم و آگاهــی و شــناخت اســت .مــی
توانیــم بــه عنــوان برتریــن و ممتازتریــن جلــوه هــای قرآنــی
و همچنیــن ســنت معصومیــن(ع) ،اندیشــیدن و تفکــر را بــه
عنــوان برتریــن موهبــت الهــی در حــق انســان بــه حســاب
آوریــم.
بنابرایــن از منظــر بــاور دینــی ،کســانی کــه از عقــل و
عقالنیــت ،بهــره ای نبــرده انــد و اندیشــه و تفکــر را بــه
عنــوان قــوه عظیــم راهبــری در انســان ،مــورد وثــوق نمــی
داننــد ،در مقــام مؤمنیــن حقیقــی قــرار نمــی گیرنــد .مــراد
از تفکــر ،یعنــی قــوه و نیــروی عظیمــی کــه انســان را بــرای
هــر موقعیتــی راهنمایــی کنــد کــه بــا ســنجیدن تمــام زوایــا و
جوانــب ،راه صحیــح را از ناصحیــح تمایــز دهــد و خــود را بــه
صــراط ســعادت وارد نمایــد .انســان مؤمــن کســی اســت کــه
بــا اندیشــیدن ،آفــت هــا و آســیب هــا را شناســایی مــی نمایــد
و بــا تمیــز قــرار دادن امــور خیــر از امــور شَ ــر ،و همچنیــن
بــا قــدرت انتخــاب بیــن حــق و باطــل ،خــود را از انحــراف
و کــج روی مصــون مــی دارد .بنابرایــن توجــه داشــتن بــه
امتیازعقالنیــت و اهتمــام بــه ایــن ودیعــه ســترگ الهــی،
ویژگــی بســیار بزرگــی اســت در مختصــات دیــن ،کــه بــرای
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مؤمنیــن ،برشــمرده شــده اســت.
*ریشــه ایــن ناهنجــاری هــای فراگیــر موجــود
در جامعــه بیــن المللــی اســامی و بیــن مذاهــب
اســامی ،از چــه آبشــخوری نشــئت مــی گیــرد؟
در بررســی ایــن رویدادهــا در میــان جوامــع بعضــ ًا اســامی
بــه ایــن نکتــه دســت خواهیــم یافــت کــه اگــر چــه خداونــد
قــادر متعــال ،عقــل را در جــود انســان نهادینــه کــرده اســت
و فطــرت انســان نیــز بــا عقــل و تعقــل همــگام اســت ،امــا
انســان را خناســانی ،چــه از درون و چــه از بیــرون ،تهدیــد
مــی نمایــد کــه ،آدمــی را از ایــن ســرمایه الهــی جــدا نمایــد.
ِیــق ُک ّل ا ْمــ ِر ٍئ َع ْق ُلــ ُه َو َعــ ُد ّو ُه
بــه تعبیــر امــام
رضا(ع)«:صد ُ
َ
َج ْه ُلــ ُه»؛ یعنــی؛ بــه درســتیکه دوســت هــر کــس عقــل او
اســت و دشــمنش او ،جهــل و نادانــی او؛ بنابرایــن درســت
اســت کــه انســان فطرتــ ًا هــم پیمــان عقــل اســت ،ولــی
جهالــت و گرایــش هایــش ،بــه نادرســتی و کــج روی کــه
از آنهــا در علــوم اســامی ،بــه فجــور و فســق یــاد مــی
شــوند ،باعــث انحــراف و انحطــاط او مــی شــود .اعمــال غیــر
عقالنــی ای کــه بعضــ ًا از انســان ســر مــی زنــد ،آدمــی را
از مســیر ســعادت و هدایــت منحــرف مــی ســازد .انســانها
ذاتــ ًا منفعــت طلــب و کمیــت خــواه هســتند و ایــن امیــال
و اغــراض ممکــن اســت بــا عقالنیــت او در تضــاد ،درآینــد.
عقالنیــت بــه دنبــال صِ ــدق و کمــال و حقانیــت اســت ،امــا
امیــال و اغــراض آدمــی ،گاهــی انســان را بــه فراموشــی ایــن
گــزاره هــای الهــی و انســانی وا مــی دارد؛ بنابرایــن حقـ ًا ،ایــن
کالم درســت اســت کــه انســانها ،فطرتـ ًا بــا عقالنیــت ،حلیــف
و عجیــن هســتند ،ولــی در عیــن حــال ،بــا توجــه بــه طبیعــت
آدمــی ،انســانها ،طبیعتگــرا و نفســگرا و دنیاگــرا نیــز مــی
باشــند .خداونــد منــان فرمــوده کــه انســان ،اســتوای قامــت
دارد ،بــه عبارتــی ایــن اســتوای قامــت ،هــم بــه صــورت
ظاهــری اســت و هــم بــه صــورت باطنــی و اســتوای قامــت
در باطــن ،یعنــی اینکــه ،هــم خوبــی هــا در درون انســان
نهادینــه شــده انــد و هــم بــدی هــا؛ بنــا بــه همیــن مواجهــات
ورهــا
اســت کــه قــرآن کریــم مــی فرمایــدَ «:ف َألْ َه َمهــا ُف ُج َ
َو تَقْواهــا»؛ بنابرایــن انســانهایی مــی تواننــد از عقالنیــت
موجــود در فطرتشــان بهــره بــرداری نماینــد کــه ،طبیعــت و
عالقــه بــه زخــارف دنیــوی ،آنهــا را از مســیر عقــل گرایــی
خــارج ننماینــد .ایــن افــراد مــی بایســت از غــرور و ریــا و
تزویــر نیــز اجتنــاب نماینــد تــا در مســیر کمــال عقالنیــت
قــرار گیرنــد.
بنابرایــن مــی بایســت بیــان کــرد اگرچــه انســان ،فطرتــ ًا،
عقالنیــت را اصــل اساســی کمــال و ســعادت مــی دانــد،
امــا بــه علــت طبیعــت نفســانی ای کــه او را در بَــر گرفتــه،
گرایــش هایــی بــه ســوء و بــدی و زشــتی خواهــد داشــت کــه
از ایــن منظــر ،رویکردهــای جهالنــی نیــز از او ســر مــی زنــد.
درایــن افــراد عقــل و عقالنیــت در ســیطره نفــس و هواهــای
نفســانی قــرار مــی گیــرد؛ متأســفانه آنچــه کــه امــروزه در
جوامــع بعضــ ًا اســامی در حــال وقــوع اســت ،مناســبات
الحــادی و تکفیــری و داعشــی ای هســتند کــه بــر اثــر
دیــدگاه هــای لیبرالیســتی غربــی ،پدیــده آمــده انــد و ایــن
پدیــده هــای نامعقــول ،معضــات و گرفتــاری هــای بســیاری
را بــرای مــردم ایجــاد کــرده انــد .همگــی ایــن رویدادهــا،
برخاســته از جهالتــی هســتند کــه منشــأ آن ،از بــه انــزوا رفتــن
عقــل و غلبــه هــوا و هــوس و شــهوت پرســتی و مقام پرســتی
نشــأت مــی گیــرد .در ایــن بــاب مــی بایســت بیــان کــرد کــه
بــه درســتی فرمودنــد کــه «،حــب الدنیــا رأس کل خطئیــه».
*بعــد از گذشــت قریــب چهــار دهــه از عمــر
انقــاب اســامی ،هنــوز مقؤلــه کار فرهنگــی

تمیــز و مقؤلــه پاســخگویی علمــی و فکــری ،بــه
ناهنجــاری هــای اجتماعــی مطــرح اســت؛ چــرا
بعــد از گذشــت ایــن زمــان نســبتاً طوالنــی ،در
پیــاده ســازی مختصــات فکــری دینــی موفــق
نبــوده ایــم؟
در ایــن بــاب ابتــدا مــی بایســت مشــخصات و مختصــات
یــک کار فرهنگــی تمیــز و درخــور توجــه را مشــخص و
معلــوم نماییــم .بــرای انجــام کارهــای فرهنگــی درســت و
تمیــز ،ســه شــاخصه اساســی قابــل ذکــر هســتند؛ مشــخصه
ابتدایــی ایــن اســت کــه ایــن رویکردهــا ،مــی بایســت ریشــه
در علــم و تحقیــق و پژوهــش داشــته باشــند و از جایــگاه
عقالنیــت و اعلمیــت منبعــث شــده باشــند .اگــر قــرار
باشــد ایــن رویدادهــا از جایــگاهَ ،ظــن و احســاس و قیــاس
و گمــان منشــعب شــوند ،قطع ـ ًا ایــن مواجهــات ،بــه انجــام
کارهــای فرهنگــی درخــور ،منتهــی نخواهنــد شــد .کارهــای
فرهنگــی مناســب ،جایــگاه و مقــام ،علــم و معرفــت و آگاهــی
هســتند .تــا مادامــی کــه کاری تحقیــق شــده و علمــی و
بــا ویژگــی هــای روشــمند و نظــام منــد علمــی ،صــورت
نگیــرد ،نمــی تــوان آن کار را ،برنامــه تمیــز فرهنگــی نــام
نهــاد .مــی بایســت دانشــمندان و فرهیختــگان علــوم مــورد
نظــر ،برصِ ــدق و حقانیــت تحقیقــات انجــام شــده مهــر تأییــد
زننــد و تــا مادامــی کــه بــزرگان و اندیشــمندان حــوزه هــای
گوناگــون ،رویــداد هــای علمــی را تأییــد ننماینــد ،اصــول
امــور فرهنگــی تمیزحاصــل نشــده اســت .مشــخصه دیگــر
امــور فرهنگــی درخــور و مناســب ،بحــث التــزام بــه اخــاق
و مبانــی اخالقــی اســت؛ اگــر قــرار باشــد امــور فرهنگــی و
دســت آوردهــای علمــی ،پــا را از اصــول اخالقــی فراتــر
نهنــد ،قطعــ ًا مختصــات کار فرهنگــی تمیــز حاصــل نشــده
اســت.
کارهــای فرهنگــی مناســب ،جایــگاه و مقــام ،علــم و معرفــت
و آگاهــی هســتند .تــا مادامــی کــه کاری تحقیــق شــده و
علمــی و بــا ویژگــی هــای روشــمند و نظــام منــد علمــی،
صــورت نگیــرد ،نمــی تــوان آن کار را ،برنامــه تمیــز فرهنگــی
نــام نهاداگــر دســت آوردی از انســان منشــعب گــردد ،ولــی
ایــن دســت آورد ،مزیــن بــه بداخالقــی و یــا خــارج از ضوابــط
اخالقــی باشــد ،بــاز هــم قطعـ ًا ،اصــول کار فرهنگــی تمیــز و
صحیــح بــه دســت نیامــده اســت .پــاره ای از اوقــات دیــده
شــده اســت کــه کارهایــی بــا طعــن و عیــب جویــی و یــا
تملّــق و ریــا و تزویــر همــراه اســت ،طبعـ ًا ایــن امــور ،جامعــه
را بــه چارچــوب صحیــح فرهنگــی و اخالقــی وارد نمــی
نمایــد .ویژگــی کار فرهنگــی تمیــز ،یعنــی منــزه بــودن از
ـی نظــری و عملــی؛ بنابرایــن ویژگــی دوم در
هرگونــه آلودگـ ِ
دســت یابــی بــه امورفرهنگــی تمیــز ،پایبنــدی براخالقیــات
اســت .مــی بایســت در رســیدن بــه مختصــات امــور فرهنگــی
مناســب ،از رویکردهایــی کــه چهــره دســت یافتــه هــای
علمــی را مخــدوش مــی نماینــد ،اجتنــاب کــرد .در بیانــات
حضــرت امیــر(ع) اســت کــه ایشــان فرمــوده اند«:الحلــم
زینــة العلــم»؛ یعنــی؛ علــم بــدون اخــاق و صبــوری و
بردبــاری ،فاقــد کارایــی و اثرگــذاری اســت .کار فرهنگــی
تمیــز مــی بایســت ،آســتانه تحمــل باالیــی داشــته باشــد و از
برخــورد و مواجهــه غیــر اصولــی ،بــا ســایر اندیشــه هــا پرهیــز
نمایــد .ویژگــی دیگــر امــور فرهنگــی تمیــز و صحیــح ایــن
اســت کــه ،از دایــره فقــه شــرعی و احــکام الهــی و اســامی
خــارج نباشــند .یعنــی احیان ـ ًا ایــن دســتاوردها بــه کراهــات و
حرامــات آغشــته نباشــند.
*ویژگــی هــای کار فرهنگــی از نظــر شــما
چیســت ؟
دســتاورد تمیــز فرهنگــی نمــی بایســت بــر شــاکله هــای
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غیــر فقهــی بنــا شــوند؛ مســتحضر هســتید در اصــول فقهــی،
هــم احــکام تکلیفیــه وجــود دارنــد و هــم احــکام وضعیــه ،بــه
عبارتــی کار تولیــدی فرهنگــی ،هــم مــی بایســت صحیــح
باشــد و هــم حــال و پاکیــزه؛ کار تمیــز فرهنگــی ،مــی
بایســت بــر مبنــای معروفــات واقــع گــردد و همچنیــن ناهــی
از منکــرات باشــد .اگــر کاری فرهنگــی و بــر مبنــای صحیــح
علمــی نیــز بنــا شــود ولــی ایــن دســتاورد ،در قالــب اصــول
صحیــح فقهــی و شــرعی جــای نگیــرد ،نمــی تــوان ایــن
تولیــد را در مختصــات کار فرهنگــی تمیــز جــای داد.
مــی بایســت ایــن اصــل در امــور فرهنگــی مــد نظــر
باشــد کــه تنهــا اصــول شــرعیه الهیــه هســتند کــه ،اتقــان
صحــت تولیــدات فرهنگــی را معیــن مــی نماینــد و مــی
و ّ
بایســت در ایــن پروســه ،از هــر رویکــردی کــه مخالــف ایــن
مبانــی حقیقــی هســتند پرهیــز کــرد.
البتــه ُپــر واضــح اســت کــه امــور فرهنگــی مناســب و درخــور،
شــاخصه هایــی دیگــری را نیــز مــی طلبنــد ،امــا بطــور کلــی،
آنچــه در طــی ایــن ســالها باعــث شــده اســت کــه نظــام
اســامی از رســیدن بــه کارهــای فرهنگــی تمیــز محــروم
بمانــد ،حضــور فزاینــده و خــارج از چارچــوب افــراد مدعــی،
در امــور فرهنگــی اســت.
متأســفانه در حــال حاضــر مدعیــان بســیاری هســتند کــه
ادعــا دارنــد در امــور فرهنگــی مــی تواننــد مؤثــر و کارگشــا
باشــند و توســط تریبــون هــا و مجامــع و مراکــزی کــه در
اختیــار دارنــد ،دائمــ ًا ادعــا مــی نماینــد کــه مــی تواننــد در
امــور فرهنگــی تأثیرگــذار باشــند؛ امــا بــاز متأســفانه در همیــن
مناســبات جاریــه ،افــراد مشــخص و صاحــب نــام و عالمــی
کــه مــی تواننــد در عرصــه فرهنــگ مؤثــر باشــند ،بنــا بــه
دالیلــی ،بــه انــزوا رفتــه انــد و دستانشــان از امــور فرهنگــی
کوتــاه مانــده اســت.
ایــن فرزانــگان و اســاتید ،مــی تواننــد کارهــای ســترگ
فرهنگــی انجــام دهنــد ،ولــی بنــا بــه دالیلــی از وجودشــان
بهــره بــرداری نمــی شــود .بنــده گمــان مــی نمایــم کــه اگــر
مســئولین و متولیــان امــور ،بــه ایــن گــروه از فرهیختــگان
کــه در شــرایط خوبــی نیزبــه ســر نمــی برنــد ،مراجعــه
نماینــد ،قطع ـ ًا خواهنــد توانســت پاســخ درخــورو مناســبی در
بــاب فرمایشــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبری(دامــت
برکاتــه) ،در بــاب امــور فرهنگــی مناســب و تمیــز ،بدســت
آورنــد.
مــی بایســت در امــور فرهنگــی ،بیــن مدعیــان و غیرمدعیــان
تمایــز قائــل شــد .مــی بایســت بــه افــرادی کــه بــه حــق
در امــور فرهنگــی محــق هســتند ،فرصــت و فضــا داد.
مســئولین مــی بایــد از فرزانــگان و عالمــان حقیقــی دعــوت
بعمــل آورنــد کــه در امــور فرهنگــی وارد شــوند و بــه ارائــه
نظــر بپردازنــدُ .صلحــا و فضــا ،چــه در حــوزه هــا و چــه در
دانشــگاه هــا ،بســیار هســتند ،امــا مشــکل اساســی در ایــن
زمینــه ،مدعیانــی هســتند کــه بــه نادرســتی ،ادعــا مــی
نماینــد مــی تواننــد در امــور فرهنگــی مؤثــر باشــند.
ایــن افــراد در پــاره ای از مواقــع ،حتــی ادعــای کارهــای
جمعــی و انقالبــی نیــز دارنــد ،امــا متأســفانه در عمــل در
تضــاد کامــل بــا مبانــی انقــاب حرکــت مــی نماینــد.
متأســفانه در حــال حاضــر ،فضــا ،فضــای ادعاگــری اســت
و بــا میــدان دارشــدن مدعیــان غیرحقیقــی ،فضــا بــرای
مدعیــان اصلــح و شایســته از بیــن رفتــه اســت .اگــر متولیــان
و دســت انــدرکاران فرهنگــی جامعــه ،بتواننــد بیــن مدعــی و
محــق ،تفــاوت و تمایــز قائــل شــوند ،و مدعــی را بــر جــای
ّ
خــود بنشــانند ،امیــد اســت کــه بتوانیــم در مســیر تحقــق
منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظلــه) گام برداریــم و بتوانیــم
امــور فرهنگــی صحیــح و متعالــی را بــه جامعــه اســامی
تزریــق نماییــم.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

امنیت اجتماعی به جریان فراگیر اطالعات نیازمند است
امنیت جامعه ای مفهومی نوپدید با داللت های پرشمار
است که مرزهای روشنی با اقسام دیگر امنیت مانند
امنیت ملی ،امنیت عمومی ،امنیت انسانی و ...دارد .در واقع
مسئله اصلی نظریه امینت جامعه ای این است که رویکرد
غالب در دهه های اخیر به مقوله امنیت رویکردی سخت
بوده و همین عامل تاحدودی به غفلت از وجوه نرم مقوله
امنیت منجر شده است .در گفتگو با منیژه نویدنیا عضو
عیئت علمی دانشگاه آزاد به بررسی مقوله امنیت جامعه
ای یا امنیت اجتماعی شده پرداخته ایم.
*بــرای شــروع بحــث لطفـاً تعریــف و تقریــر خــود را
از بحــث «امنیــت اجتماعــی شــده» بیــان بفرمایید؟
تئوریســین هــای امنیــت بــه دنبــال تکمیــل کمبودهــا و نواقــص
امنیــت ملــی کــه بــر بخــش سیاســی اســتوار بــود ،بخــش هــای
دیگــر جامعــه چــون محیــط زیســت ،دنیــای مجــازی و غیــره را
نیــز مــورد توجــه قــرار دادنــد .در ایــن راســتا ،وجــه اجتماعــی
امنیــت نیــز توســط بــاری بــوزان تحــت عنــوان (Societal
 )Securityبیــان گردیــد ،بــه منظــور توجــه به
وضعیــت قومیــت هــا ،اقلیــت هــای دینــی ،گــروه
هــای شــغلی و هــر آنچــه کــه هویــت ملــی و
ســپس هویــت اجتماعــی را مــی ســاخت.
در واقــع ،امنیــت اجتماعــی مــورد نظــر بــوزان
قســمت جامانــده امنیــت ملــی اســت کــه بــا
کثــرت گرایــی جهــان حاضــر و برجســته شــدن
تفــاوت هــا مطــرح مــی شــد کــه مــی توانســت
بــا ارتباطــات تنگاتنــگ توســط وســایل ارتباطــی
نویــن موجــب نشــر و پخــش خطــرات بالقــوه ای
گــردد کــه در زمینــه مســاعد دیگــری تبدیــل بــه
خطــرات بالفعــل گــردد .از ایــن رو ،الزم بــود کــه
امنیــت ملــی کــه بــر بنیــان اکثریت اســتوار اســت،
در دنیــای امــروز کــه کثــرت گرایــی (بــه خصوص
در اروپــا) در حــال اوج گرفتــن اســت و اکثریــت
معنــای خــود را در حــال از دســت دادن اســت ،بــه
اقلیــت هــای مهــم و کلیــدی چــون گــروه هــای
دینــی نیــز توجــه نمایــد.
لــذا ،امنیــت اجتماعــی در راســتای ایــن اهــداف
بیــان شــد و مــورد توجــه قــرار گرفــت .امــا ،پــس
از طــرح امنیــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از
ابعــاد امنیــت ملــی ،توجــه صاحبنظــران علــوم
دیگــر از جملــه جامعــه شناســان بــه امنیــت جلــب
شــد و حــوزه هــای معنایــی متعــدد بــرای امنیــت
اجتماعــی شــکل گرفــت.
واژه ( )Societal Securityبــه امنیــت اجتماعــی شــده،
ترجمــه دقیقــی نیســت ،چــرا کــه همــه امــور در جامعــه
«اجتماعــی شــده» هســتند کــه افــراد جامعــه مــی تواننــد
درکــی مشــترک و مشــابه از آن داشــته باشــند .امنیــت اجتماعــی
یــا امنیــت جامعــه متــرداف مناســب بــرای واژه (Societal
 )Securityهســتند« .امنیــت اجتماعــی» بــه ایــن جهــت
کــه وجــه اجتماعــی امنیــت را روشــن و برجســته مــی نمایــد و
«امنیــت جامعــه» بــر سیاســی نبــودن امنیــت و تمرکــز بــر منافــع
ملــی تاکیــد دارد.
*شــما بــه طــور کلــی نســبت امنیــت و مدیریــت
اطالعــات را چگونــه ترســیم مــی کنیــد؟ نقــش
رســانه در ایــن امــر چطــور قابــل ترســیم اســت؟

اســتقبال از امنیــت اجتماعــی از ســوی صاحبنظران علــوم مختلف،
صــرف نظــر از تاکیــد بــر عناصــر و ارکان جمعی ،بــه دلیل اســتفاده
از فرایندهــای جدیــد و ابتــکاری علــوم اســت .بــه طــور مثــال:
ســاز و کار امنیــت ملــی (ارتــش ،اطالعــات  )....ارتبــاط مســتقیم و
تعریــف شــده ای بــا مشــارکت هــای مردمــی (ســازمان هــای غیر
دولتــی ،خیریــه هــا  )...نــدارد ،ولــی مشــارکت هــای مردمــی یکی
از ارکان اصلــی امنیــت اجتماعــی بــه شــمار مــی آینــد.
امنیــت اجتماعــی ماننــد امنیــت ملــی نیازمنــد کســب اطالعــات
بــرای بــرآورد اوضاع و شــرایط دوســت و دشــمن نیســت ،همچنین
از خبرســازی هــا و شــیوه هــای خبررســانی تاثیــر چندانــی نمــی
پذیــرد و جریــان اطالعــات را ماننــد زندگــی روزمــره به کنشــگران
عــادی واگــذار مــی نمایــد
از اینــرو ،در پاســخ بــه ســوال شــما بایــد عــرض کنــم کــه امنیــت
اجتماعــی بــه جریــان آزاد ،عــام ،فراگیــر اطالعــات نظــر دارد و آن
را مشــابه گــردش خــون مــی شــمارد کــه هــر بدنــی بــه حســب
ویژگــی هــای جســمی قــادر بــه پاالیــش و تنظیــم آن اســت .لــذا،
ســازمانی خــاص متولــی مدیریــت اطالعــات را الزم نمــی بینــد و
رســانه هــا (جمعــی ،فــردی  )....را بــه عنــوان یکــی از مجراهــای

اطالعــات آزاد در نظــر دارد .در واقــع ،امنیــت اجتماعــی ماننــد
امنیــت ملــی نیازمنــد کســب اطالعــات بــرای بــرآورد اوضــاع و
شــرایط دوســت و دشــمن نیســت ،همچنیــن از خبرســازی هــا
و شــیوه هــای خبررســانی تاثیــر چندانــی نمــی پذیــرد و جریــان
اطالعــات را ماننــد زندگــی روزمــره بــه کنشــگران عــادی واگــذار
مــی نمایــد.
*بــه نظــر شــما مســئولیت تأمیــن «امنیــت اجتماعی
شــده» بــا چــه کســی اســت؟ مثــا بعضــی ایــن
مقولــه را معطــوف بــه حکومــت و یــا بــه مــردم مــی
کننــد .بــه نظــر شــما چــه الگویــی در ایــن خصــوص
بایــد وجــود داشــته باشــد؟
بــه صــورت تئوریــک ،متولــی امنیــت جامعــه «مــردم» هســتند و

متولــی امنیــت ملــی «دولــت هــا» مــی باشــند .امــا در واقعیــت،
بایــد الگویــی مشــخص بــرای برقــراری امنیــت جامعــه توســط
مــردم وجــود داشــته باشــد .امنیــت جامعــه چــون مفهومــی جدیــد
و نوپاســت و از طــرف دیگــر ،در ســیطره امنیــت ملــی نتوانســته
اســت ،جوالنــگاه چندانــی پیــدا نمایــد .تئوریســین هــای امنیــت
جامعــه اجمــاع نظــر مشــخصی بــر الگــوی اجرایــی آن ندارنــد.
برخــی آن را بــا امنیــت خصوصــی مشــابه مــی داننــد و تامیــن
امنیــت جامعــه را بــه عهده ســازمان هــای خصوصــی مــی گذارند.
برخــی آن را زیرمجموعــه حاکمیــت در نظــر گرفتــه انــد .برخــی
آن را بــه وجــه آمــوزش فــرو کاســته و ســازمان هــای آموزشــی را
مســئول بــه شــمار آورده انــد و از ایــن دســت.
*قلمــرو امنیــت در جامعــه شناســی چطــور تعریــف
مــی شــود و شــامل چــه مســائلی اســت؟ مــاک
امنیتــی دیــدن یــا ندیــدن یــک مســئله چیســت؟
جامعــه شناســان بــه امنیــت ،حتــی در جامعــه شناســی سیاســی
نپرداختــه انــد و ایــن موضــوع موجــب حیــرت مــن شــد ،وقتــی
کــه دنبــال منابــع بــرای پایــان نامــه دکتــری خــودم در خصــوص
امنیــت مــی گشــتم .امــا ،ســپس بــه درک موضــوع
جالبــی رســیدم و آن ایــن کــه جامعــه شناســان
«پیوندهــا» را کــه در اشــکال گوناگــون (روابــط
زناشــویی تــا پیــروان دینــی تــا عالیــق و  )...بــروز
مــی نمایــد« ،مرجــع» در نظــر آورده انــد و هــر آنچه
پیــش مــی آیــد را در «پیوندهــا» ریشــه یابــی مــی
کننــد.
ابتــدای مطالعــات امنیــت ،نــگاه جامعــه شناســان
برایــم قابــل درک نبــود ،بــه خصــوص بــا مطالعــات
امنیــت و آشــنایی بــا دغدغــه هــای آنــان در
خصــوص خطــر ،تهدیــد ،دشــمن و غیــره .ولــی
بــه نظــر شــما «امنیــت کــودک» آیــا چیــزی جــز
خاطرجمعــی از آغــوش گرم مادری شایســته اســت؟
بــه نظــر شــما «امنیــت شــغلی» چیــزی جــز خیــال
آســوده از فضــای همــکاری اســت؟ آیــا «امنیــت
بهداشــتی» چیــزی جــز اطمینــان از مهارت پزشــک
و فرایندهــای درمــان اســت؟ آیــا «امنیــت غذایــی»
چیــزی جــز اعتمــاد بــه تهیــه کننــدگان غــذا و در
دســترس قــرار دادن آن اســت؟ و بــه همیــن ترتیب.
بنابرایــن ،از نظــر جامعــه شناســی ،امنیــت یعنــی
«پیوندهــا» ،کارکردشــان را در موقعیــت هــا داشــته
باشــند[ .توجــه داشــته باشــید ،جامعــه شناســی نیــز
ماننــد هــر علــم دیگــری بــه همــه موضوعــات نمی
پــردازد و بــر موضــوع خویــش متمرکــز اســت .لــذا،
نــگاه جامعــه شناســی را نمــی تــوان تقلیــل گرایانــه
دانســت .ماننــد روانشناســی کــه بــر روح و نیازمنــدی هــای روانــی
متمرکــز اســت].
بــا توضیحاتــی کــه در مــورد نــگاه جامعــه شناســی بــه امنیــت
بیــان شــد ،مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه جامعــه شناســی
«علــم امنیتــی ندیــدن» اســت .جامعــه شناســی چــون بــا هــم
بــودن ،کنــار هــم بــودن و مانــدن را در نظــر دارد تــا واحدهــای
جمعــی (خانــواده  )...باقــی بماننــد و دوام بیاورنــد ،بیشــتر بــر
مطالعــه مشــترکات و عوامــل پیونــد دهنــده معطــوف اســت،
تــا جدایــی هــا و اختالفــات و در نهایــت فروپاشــی هــا .لــذا،
امنیتــی دیــدن بــه معنایــی کــه در علــوم سیاســی (مقابلــه بــا
خطــر ،ارزیابــی اقدامــات دشــمن ،جنــگ  )...مــورد نظــر اســت،
مــورد توجــه جامعــه شناســان نیســت .حتــی آنتونــی گیدنــز نیــز
متاثــر از تئوریســین هــای امنیــت کــه بــه خطــرات پرداختــه
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اســت ،نــوع خطراتــی کــه ذکــر کــرده اســت از جنــس اجتماعی
و مشــترکات اســت و ربطــی بــه دشــمن و دشــمن بینــی نــدارد.
در نتیجــه ،اگــر بخواهیــم بــرای امنیتــی دیــدن و ندیــدن
مشــابهی در جامعــه شناســی پیــدا کنیــم ،مــی تــوان امنیتــی
دیــدن و ندیــدن را بــه نــگاه مثبــت و منفــی تشــبیه دانســت.
امنیتــی دیــدن همــان نگاهــی اســت کــه دنبــال نواقــص،
کمبودهــا و بــه زبــان علــوم سیاســی خطــرات و آســیب هاســت
کــه بــه طــور بالقــوه یــا بالفعــل وجــود دارنــد .امنیــت ندیــدن
همــان نــگاه مثبــت اســت کــه ســعی دارد بــر امتیــازات و نقــاط
قــوت صحــه بگــذارد.

داشــته باشــم و مقــاالت مهــم نیــز بــه صــورت ترجمــه آمــده
اســت .همچنیــن مــروری بــر اصــول جامعــه شناســی تــا فهــم
امنیــت از منظــر جامعــه شناســی مهیــا شــود .امــا بــرای امنیــت
بــه لحــاظ جامعــه شناســی ،قائــل بــه ســه ســطح بقــا و ثبــات،
توســعه و رضایــت ،رهایــی و زیبایــی شــده ام .یعنــی امنیــت مــی
توانــد تحقــق بقــا و تامیــن ثبــات و نظــم باشــد .ســطح دوم ،امنیت
تضمیــن توســعه و رضایــت از زندگــی را شــامل می شــود و ســطح
ســوم کــه تاکنــون کســی بــه آن نپرداختــه اســت ،امنیــت ایجــاد
فضــای رهایــی و آزادگــی اســت کــه فرصــت درک زیبایــی هــا و
شــگفتی هــای زندگــی را فراهــم مــی نمایــد.

*بــه طــور کلــی خــط ســیر امنیــت در جامعــه
شناســی چطــور تعریــف مــی شــود؟
بــا توضیحاتــی کــه خدمــت شــما عــرض کــردم ،نــگاه جامعــه
شناســی بــه امنیــت ،بــا اتــکا بــه ادبیــات سیاســی امنیــت و فــارغ
از نظامــی گــری ،بــرای بــه دســت دادن نگرشــی جدیــد و نویــن
در بــاب امنیــت اســت .مــن ســعی کــردم در کتــاب «امنیــت
اجتماعــی» ابتــدا مــروری کوتــاه بــر ادبیــات سیاســی امنیــت

*ارزیابــی شــما از وضعیــت «امنیــت اجتماعــی
شــده» و بــه طــور کلــی احســاس امنیــت در جامعــه
مــا چیســت؟ بــا ایــن توضیــح کــه بــه نظــر مــی
رســد پــس از حــوادث تروریســتی تهــران دوبــاره
بــه ســرعت زندگــی مــردم روال عــادی خــود را پــی
گرفــت امــا در غــرب در شــهر هــای مختلــف کــه
عملیــات تروریســتی رخ داد تــا مــاه هــا وضعیــت

اضطــراری باقــی مانــد .هنــوز هــم فرانســه در
وضعیــت اضطــراری بــه ســر مــی بــرد.
مــن بــا بیــان کلمــه «احســاس» بــرای امنیــت مشــکل دارم.
چــون امنیــت را فضــای خاطرجمعــی ،شــرایط اطمینــان ،محیطــی
بــا آرامــش خاطــر مــی دانــم کــه عیــان و آشــکار اســت .لــذا ،از
اســتفاده کلمــه «احســاس» بــرای امنیــت پرهیــز دارم .بــه نظــر
بنــده ارجــاع موقعیــت بدیهــی ،عینــی ،ملمــوس و آشــکار بــه
احســاس ،از فهــم درســت موضــوع مــی کاهــد.
امــا در مــورد تفــاوت ایـران بــا فرانســه یــا بــه تعبیر دقیــق تــر ،تفاوت
کشــورهای در حــال توســعه بــا توســعه یافتــه .بایــد عرض کنــم ،چند
تفــاوت عمــده وجــود دارد .اول اینکــه کشــورهای در حــال توســعه بــا
ح ـوادث و رخدادهــای ناگ ـوار بیشــتر مانــوس هســتند .چــون مــردم
کشــورهای در حــال توســعه بــا نامالیمــات زیــادی دســت و پنجــه
نــرم مــی کننــد ،بــه شــدت مــردم کشــورهای توســعه یافتــه دچــار
هـراس و نگرانــی نمــی شــوند .دوم اینکــه مــردم و افــکار عمومــی
در کشــورهای توســعه یافتــه حساســیت باالیــی دارنــد و حاکمــان
نــه تنهــا موظــف بــه پاســخگویی هســتند کــه تــک تــک ســهل
انــگاری هایشــان پیگیــری مــی شــود.

عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با مهر:

علوم انسانی مردم را نسبت به نقش شهروندی خود آگاه می کند
جاللحیراننیا

یکی از مسائل عمده و مهم در بحث توسعه یافتگی،
توسعه همه جانبه است .این نگاه به توسعه ،به توسعه
یافتگی در عرصههای گوناگون اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و  ...اشعار می دارد .برای تحقق چنین توسعهای
مسلم ًا علوم انسانی و رشد و پیشرفت آن حائز اهمیت
است .برای نمونه با آنکه اتحاد جماهیر شوروی سابق از
توسعه یافتگی در برخی عرصه ها برخوردار بود از آن به
عنوان «ابرقدرت توسعه نیافته» نام برده می شد.
در گفتگو با پروفسور «چارلز تالیافرو» استاد دانشگاههای
آکسفورد ،کلمبیا ،پرینستون و نتردام آمریکا درباره
نسبت پیشرفت یک جامعه و رشد و شکوفایی علوم
انسانی به گفتگو پرداخته ایم که به شرح زیر است.
شایان ذکر است« ،چارلز تالیافرو» استاد دانشگاههای
آکسفورد ،کلمبیا ،پرینستون و نتردام آمریکا بوده و در
حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اوالف در مینهسوتای
آمریکاست .او از فیلسوفان برجسته در عصر حاضر به
شمار میآید و در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است.
وی دانشآموخته دانشگاه براون و هاروارد بوده و عضو
انجمن فیلسوفان آمریکا به شمار می آید.
*رابطــه میــان شــکوفایی علــوم انســانی و توســعه
سیاســی در یــک کشــور چیســت؟
اگـر مقصـود مـا از علوم انسـانی تاریـخ عملـی و شـفاهی ،ادبیات و
هنر ،فلسـفه ،مطالعات زبـان ،الهیات و مذهب شناسـی و امثال اینها
باشـد ،به نظـر می رسـد علـوم انسـانی در کشـورهایی کامیـاب تر
بوده که دارای سـطح باالی سـواد ،مطبوعات آزاد و آداب و رسـومی
باشـد که بدین وسـیله توقع می رود اعضای یک جامعه شـهروندی
خـود در آن جامعـه را جـدی تلقی کنند.
در برخــی نمونــه هــای تاریخــی مرتبــط ،ماننــد فرهنــگ یونانــی
 رومــی ،تصــور بــر ایــن بــود کــه مطالعــه علــوم انســانی ویــژهنخبــگان اســت و از آنجاکــه ظهــور دانشــگاه هــا از اواســط قــرون
وســطی اروپــا آغــاز شــد ،علــوم انســانی منجــر بــه تقویــت
روحانیــت (مســیحی) شــده و بــه خدمــت رهبــران آینــده روحانیون
در جهــان روحانیــون مســیحی در آمــد.

در عصــر مــدرن ،علــوم انســانی بــه شــکل یــک خاســتگاه حیاتــی
متجلــی شــده کــه مــردم توانســتند از طریــق آن بــا تاریــخ و نقش
هــای بالقــوه خــود در جوامــع توســعه یافتــه تــر بــه لحاظ سیاســی،
اقتصــادی و مذهبی آشــنا شــوند.
*رشــد علــوم انســانی در کــدام یــک از جوامــع بهتر
خواهــد بــود؟
درســت مشــخص نیســت ،امــا دلیلــی بــرای اندیشــیدن بــه ایــن
پارادوکــس وجــود دارد کــه رونــق علــوم انســانی در جوامع ،درســت
در برهــه زمانــی میــان دوره خودپرسشــی و آشــفتگی از یک ســو و
گــذار بــه ســمت رفــاه از ســوی دیگــر رخ مــی دهــد.
ممکن اسـت کسـی عصـر طالیـی یونـان باسـتان و دوران پس از
جنگ هـای پلوپونـزی را بـه عنـوان دوران شـکوفایی هنـر بداند و
شـخص دیگـری دیگـر رنسـانس اومانیسـم را در عرصـه بـه خطر
انداختـن اسـتبداد آغازگـر رونـق علوم انسـانی تلقـی کند.
البتــه ممکــن اســت شــخصی دیگــر ،دوران طالیــی فلســفه
اســامی ،اندیشــه ،دانشــمندی و هنــر اســامی را زمــان پیــش از
حملــه مغــول و تســخیر بغــداد در قــرن ســیزدهم میــادی بدانــد.
*چــرا برخــی کشــورهای پیشــرفته در علــوم
پیشــرفته هســتند امــا بــا ایــن حــال در علــوم

انســانی دچــار ضعــف هســتند؟
ســوال بســیار خوبــی اســت .در بخــش هایــی از اروپــا و آمریــکای
شــمالی ایــن تصــور وجــود دارد کــه تقویــت علــوم انســانی منجــر
بــه آمــاده ســازی دانشــجویان بــرای داشــتن یــک زندگــی پــر رفاه
اقتصــادی منجــر نخواهــد شــد .این فــرض وجــود دارد کــه تقویت
علــوم طبیعــی و علــوم اجتماعــی (ماننــد اقتصــاد) بــه تربیــت افراد
آمــاده تــری بــرای ورود بــه عرصــه تجــارت ،حقــوق ،داروســازی،
صنعــت ،بازرگانــی و امثالهــم منجــر خواهــد شــد.
درحالیکــه بــر خــاف بســیاری از آمارهــای نامعتبــر ،اطالعــات
مهمــی وجــود دارد کــه افــرادی بــا پیــش زمینــه هــای علــوم
انســانی در طیــف وســیعی از حرفــه هــا بســیار موفــق بــوده انــد،
امــا بــا اینحــال کالــج هــا و دانشــگاه هــا امــروز متقاضــی هــای
کمتــری بــرای ثبــت نــام در علــوم انســانی دارنــد.
بـه عنـوان یک اسـتاد علـوم انسـانی ،طبیعتـا نباید نسـبت بـه این
مسـائل بی تفاوت باشـم امـا من ایـن تغییر رویـه را برای سلامت
تمـام جامعـه مدرنـی کـه در آن آموزش علوم انسـانی که مـی تواند
افرادی آگاه تر نسـبت به تاریخ و سـنت هـای خود به وجـود آورده و
آنهـا را از طریـق ارتباط فرهنگـی جهت مواجهه مشـترک با چالش
هـا آماده سـازد ،دسـتکم گرفته می شـود.
چیزهــای زیــادی مــی تــوان از تاریــخ آموخــت در حالیکــه مــا همه
اینهــا را بــا مســئولیت خــود رد مــی کنیم.
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جریان شناسی فکری فلسطین؛

تطور فکری حماس؛ از نهضتی ایدئولوژیک تا جنبشی پراگماتیک
حامدرضایی

علیرغم اهمیت بسیار موضوع فلسطین ،متاسفانه هنوز در
ایران شناخت دقیقی از رویکردهای نظری جنبش های
فلسطینی وجود ندارد .فعالیت های فرهنگی و مذهبی
داخل فلسطین ،فعالیت های اجتماعی جنبش های
فلسطینی و تفاوت های نظری و راهبردی این جنبش
در برخورد با پدیده اسرائیل ،از جمله موضوعاتی بود
که درباره آن با صابر گل عنبری کارشناس مسائل
خاورمیانه به گفتگو نشستیم؛
*جنبــش حمــاس ریشــه هــای اخوانــی دارد .در
میــان جریانــات داخلــی متفــاوت داخــل اخــوان،
حمــاس بــه لحــاظ فکــری بــه کــدام یــک نزدیــک
تــر اســت؟
حمــاس امــروز بــا حمــاس  ۱۹۸۷و دهــه نــود یکــی نیســت،
حمــاس آن روزهــا کامــا ایدئولــوگ بــود ،امــا حمــاس امــروز
اینگونــه نیســت .حمــاس ســیر گــذار فکــری از یک جنبــش صرفا
ایدئــوگ و آرمانگــرا بــه جنبــش آرمانگــرای واقــع بیــن و پراگمــات
البتــه بــا حفــظ همــان مبانــی تاسیســی در مبــارزه بــا اســرائیل را
طــی کــرده اســت .ایــن گــذار فکــری بــا ورود حمــاس بــه عرصــه
انتخابــات و از  ۲۰۰۶و پیــروزی در آن عینیــت خارجــی پیــدا کــرد و
در رفتــار سیاســی حمــاس خــود را نشــان داد .اینجــا وقتــی ســخن
از تحــول فکــری حمــاس مــی شــود ،بیشــتر معطــوف به مســائلی
چــون ارتبــاط دیــن و دولــت ،شــیوه حکمرانــی ،نــگاه بــه جامعــه و
اقلیتهــا و غیــره اســت.
از  ۲۰۰۶بــه بعــد ،حمــاس دیگــر یــک گــروه مقاومتــی بــا رویکــرد
صرفــا نظامــی نیســت ،بلکــه یــک گــروه مقاومتــی سیاســی
اســت کــه تــاش کــرد بعــد از بــه دســت گرفتــن قــدرت پــس
از انتخابــات  ۲۵ژانویــه  ۲۰۰۶میــادی ،دو مقولــه مقاومــت و
سیاســت را بــا هــم درآمیــزد .اوج تحــول فکــری حمــاس در
مســائل مختلــف را مــی تــوان در ســند  ۲۰۱۷این جنبش دانســت.
ایــن دگردیســی در عرصــه مبــارزه بــا اســرائیل خــود را بــه ایــن
شــکل نشــان داد کــه مقاومــت حمــاس در کنــار حفــظ گزینــه
نظامــی ،چاشــنی سیاســی حقوقــی نیــز پیــدا کــرد .بــه عبارتــی
دیگــر مفهومــی فراگیــر یافــت و صرفــا بــه بعــد نظامــی خالصــه
نشــد ،بلکــه ابعــاد سیاســی ،حقوقــی و فرهنگــی نیــز پیــدا کــرد.
در ســایه ایــن تحــوالت ،حمــاس ماهیــت مقاومتــی نظامــی خــود
را حفــظ کــرده اســت و مــی بینیــم کــه پــس از ورود بــه عرصــه
سیاســت و قــدرت از  ،۲۰۰۶وارد ســه جنــگ بــزرگ بــا اســرائیل
مــی شــود و خــوش مــی درخشــد.
جنبــش هــای اخوانــی ایــن دگردیســی فکــری را بــا شــدت و
ضعفــی متفــاوت تجربــه کــرده انــد .اگــر بخواهیــم حمــاس را بــا
بقیــه جنبــش هــای اســامی اخوانــی مقایســه کنیــم ،در پراگماتی
و واقــع گرایــی بیشــتر بــه النهضــه تونــس شــباهت دارد تــا اخــوان
مــادر .تجربــه حکومــت داری حــدود  ۱۱ســاله حمــاس در نــوار غزه
معیــار خوبــی بــرای ارزیابــی ایــن جنبــش اســت .در ایــن ســالها
خبــری از تطبیــق الشــریعه بــه همــان معنــای رایــج آن نیســت .به
عنــوان مثــال حجــاب در نــوار غــزه آزاد اســت و حمــاس پــس از
ســلطه بــر ایــن منطقــه ،آن را اجباری نکــرد امــا بیــش از  ۹۰درصد
از زنــان و دختــران این منطقــه محجبه هســتند .در قوانیــن مدنی و
جزایــی هــم هیــچ تغییــری ایجاد نکــرد .بــه قول خــود تئوریســین
هــای حمــاس ،ایــن جنبــش در مبحــث ارتبــاط دیــن و دولــت
بیشــتر مقاصــد الشــریعه را در نظــر داشــت تــا احــکام الشــریعه و
ایــن مســاله در رفتــار دولتــی حمــاس در طــول ایــن  ۱۱ســال در

نــوار غــزه خــود را نشــان داده اســت.
ایــن مســاله در تعامــل حمــاس بــا اقلیت هــای دینــی فلســطین از
جملــه مســیحیان نیــز نمــود دارد و وقتــی ایــن جنبــش بــه قــدرت
رســید ،یکــی از وزرای کابینــه خــود را از میان مســیحیان فلســطین
انتخــاب کــرد.
ایــن تحــوالت فکــری در حمــاس در حالــی روی داده اســت کــه
ایــن جنبــش بــر خــاف دیگــر جنبــش هــای همســو از شــرایط و
اوضــاع ناپایــدار سیاســی ســرزمینی برخــوردار بــوده اســت کــه می
توانســت ایــن جنبــش را بــه ســمت دگــم اندیشــی و دگــم رفتاری
ســوق دهــد .از یــک ســو ،داشــتن یــک شــاخه نظامــی قــوی و
از ســوی دیگــر شــرایط اشــغالگری ،محاصــره ،فشــارهای متعــدد
داخلــی و خارجــی مــی توانســت از حمــاس یــک جنبــش دگــم
اندیــش بســازد ،امــا ایــن اتفــاق نیافتــاد .کمــا ایــن کــه برخــی
جنبــش هــای اســامی در شــرایط مشــابه بــه ایــن ســمت رفتنــد.
*جهــاد اســامی بــه لحــاظ فکــری دارای چــه
رویکــردی اســت و چــه تفــاوت هایــی بــا حمــاس
دارد؟
جهــاد اســامی نیــز ریشــه اخوانــی دارد ،و بنیانگــذاران آن شــهید
فتحــی شــقاقی ،عبدالعزیــز عــوده و بشــیر نافــع پــرورش یافتــه
مکتــب اخــوان المســلمین بودنــد ،امــا بعــدا بــر ســر زمــان شــروع
نبــرد مســلحانه در فلســطین اختالف پیــدا کردنــد و مرحوم شــهید
شــقاقی و همفکرانشــان تحــت تاثیــر انقــاب اســامی ایــران
معتقــد بودنــد کــه بایــد هــر چــه زودتــر مقاومــت مســلحانه را
شــروع کــرد و بــه همیــن خاطــر از تشــکیالت اخــوان جــدا شــده
و گــروه جهــاد اســامی را تشــکیل دادنــد .امــا اخــوان فلســطین در
آن زمــان بیشــتر معتقــد بــه کادرســازی و نیروپــروری بــود تــا پس
از تربیــت نیــروی الزم ،مقاومــت مســلحانه را شــروع کــرد.
رویکــرد فکــری جنبــش جهــاد اســامی اســام معتــدل اســت.
امــروز هــم در میــان خیلــی از خانــواده هــای جهــاد اســامی از
کتابهــای اخــوان المســلمین در امــر تربیــت اســتفاده مــی شــود.
امــا راجــع بــه تفاوتهــای دو جنبــش حمــاس و جهــاد اســامی،
بایــد عــرض کنــم کــه نزدیــک تریــن جنبــش هــای فلســطینی
بــه هــم ،همیــن حمــاس و جهــاد هســتند و تفــاوت ماهــوی بــا
هــم ندارنــد .امــا در مجمــوع نمــی تــوان آنهــا را در یــک کانتکــس

معرفتــی گذاشــت و حکــم کــرد .گســتردگی حمــاس بــه مــرور
زمــان و قــرار گرفتــن ایــن جنبــش در موقعیــت هــای مختلــف
اقتضائاتــی را بــه همــراه داشــت و آن را بــه اینجــا رســانده اســت.
در حالــی کــه جهــاد اســامی چنیــن موقعیــت هایــی را تجربــه
نکــرده اســت.
بــا وجــود ایــن کــه جهــاد اســامی ســالها قبــل از حماس تاســیس
شــد ،امــا نتوانســت مثــل حمــاس کــه ســالها بعــد تشــکیل شــد،
جامعــه فلســطینی را بــه خــود جــذب کنــد .البتــه دلیــل عمــده این
اســت کــه حمــاس از عقبــه اخوانــی گســترده و قــوی برخــوردار
بــود و جهــاد اســامی هــم نتوانســت قرائتــی تــازه و متفــاوت
از دیــن نســبت بــه اخــوان و یــا ســلفیت ارائــه کنــد تــا جوانــان
فلســطینی را بــه خــود جــذب کنــد .البتــه نمــی بایســت چنیــن
انتظــاری هــم داشــت ،چــون اساســا شــکل گیــری جهاد اســامی
بــه خاطــر ایــن نبــود کــه یــک مکتــب فکــری اســامی جداگانــه
را بنیــان گــذارد و تحویــل جامعــه دهــد ،بلکــه هــدف از تشــکیل
ایــن گــروه تســریع مبــارزه مســلحانه بــا رژیــم صهیونیســتی در
قالبــی اســامی بــود.
در همیــن حــال ،جهــاد اســامی مثــل حمــاس در موقعیــت هــای
متفــاوت قــرار نگرفتــه اســت و اگــر قــرار می گرفــت شــاید همین
گــذار فکــری را تجربــه مــی کــرد .بــه عنــوان مثــال اگــر جهــاد
نیــز در بوتــه آزمــون قــدرت قــرار مــی گرفــت ،چــه بســا همیــن
نــگاه حمــاس را نســبت بــه ارتبــاط دیــن و دولــت ،سیاســت و
غیــره پیــدا مــی کــرد.
در عرصــه سیاســی ،حمــاس نســبت بــه جهــاد اســامی پراگمــات
تــر اســت .جهــاد اســامی یــک جنبــش آرمانگــرای اصولگراســت
و در قالــب اصــول شــرایط و اوضــاع را تحلیــل و تفســیر مــی کنــد
و بــر مــدار آن تصمیــم گیــری مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال جهــاد
اســامی بــه انتخابــات روی خــوش نشــان نمــی دهــد و آن را
زاییــده اســلو مــی دانــد و شــرکت در آن را جایــز نمــی دانــد .اینجــا
جهــاد بــر مبنــای همــان اصــل مخالفــت خــود بــا اســلو بــه قضیه
نــگاه مــی کنــد ،در حالــی کــه موضــع حمــاس در قبــال اســلو نیــز
مشــخص و همــان مخالفــت اصولــی اســت امــا بــا شــرایط زاییــده
اســلو برخــوردی پراگماتیــک و واقــع بینانــه دارد.
در بــازه هــای زمانــی مختلفــی ایــده ادغــام دو جنبــش مطرح شــد،
امــا بــه دالیلــی ایــن ایــده رخ عینیــت بــه خــود نگرفت.
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*آیــا حمــاس و جهــاد اســامی در داخــل فلســطین
عــاوه بــر فعالیــت هــای جهــادی ،بــه فعالیــت هــای
علمــی و مذهبــی نیــز مــی پردازنــد؟ ایــن فعالیــت ها
بــه چــه شــکلی اســت؟
بلــه ،هــر کــدام بــا تفــاوت هــا و درجاتــی مختلــف در حــوزه هــای
دیگــر فعالیــت دارنــد .البتــه حضــور حمــاس در ایــن حــوزه هــا
بســیار پررنــگ تــر اســت.
حمــاس زودتــر از جهــاد اســامی وارد حــوزه خدمــات اجتماعــی
شــد و شــاید یکــی از دالیــل مهــم رشــد ســریع ایــن جنبــش و
گســترش آن همیــن عامــل باشــد.
جهــاد اســامی امــروز نهادهــای اجتماعــی خدماتــی از جملــه
چندیــن نهــاد خیریــه و آموزشــی مثــل دانشــگاه االســراء دارد،
امــا بــه گســتردگی حمــاس نیســت .حمــاس امــروز صدهــا نهــاد
اجتماعــی ،رســانه ای و غیــره دارد ،از مراکــز درمانــی و خدماتــی
گرفتــه تــا نهادهــای علمــی و آموزشــی و در راس آنهــا دانشــگاه
اســامی بــزرگ غــزه کــه در جهــان عــرب معــروف اســت.
نقطــه قوت حمــاس همیــن نهادهــای عریــض و طویــل اجتماعی
و خدماتــی و عقبــه اخوانــی آن اســت .البتــه برخــی اعضــای
حمــاس اخوانــی نیســتند ،قاعــده ای وجــود دارد کــه در فلســطین
هــر اخوانی حماســی اســت امــا هــر حماســی اخوانی نیســت .علت
هــم آن اســت کــه وقتــی یــک شــخصی وارد حمــاس مــی شــود
چنــد ســالی طــول مــی کشــد تــا بتوانــد مراحــل تربیتــی اخــوان
المســلمین را طــی کنــد و بتوانــد اخوانــی هــم بشــود.

نزدیــک بــه تشــکیالت خودگــردان اســت و عبــاس را حاکــم
شــرعی مــی دانــد و جهــاد بــدون اذن او را شــرعی نمــی دانــد.
بــا ایــن کــه مخالــف حمــاس اســت امــا بــه کارهــای اجتماعــی،
خدماتــی ،خیریــه ای و تبلیغــی مــی پــردازد و اعتقادی به خشــونت
و کاربــرد زور نــدارد .رئیــس ایــن طیــف یاســین االســطل اســت.
طیفــی دیگــر از ســلفیت علمــی در نــوار غــزه متشــکل از علمــای
شــرعی ســلفیت اســت کــه معتقدنــد فلســطین تحــت اشــغال
اســت و والیــت بــرای عبــاس محقــق نشــده اســت ،بنابرایــن
شــروط طاعــت و والیــت امــری تحصیــل نشــده اســت .ایــن
طیــف ارتبــاط خوبــی بــا حمــاس دارنــد.
جمعیــت ابــن بــاز بیشــتر از ایــن طیــف اســت .رئیــس آن هــم
ســلمان الدایــه اســت.
امــا جریــان دوم ،یعنــی ســلفیت جهــادی فقــط در نــوار غــزه
حضــور دارد و پــس از عقــب نشــینی اســرائیل از نــوار غــزه در
ســال  ۲۰۰۵شــکل گرفــت .تشــکیالت متعــددی داشــته اســت که
مهــم تریــن آنهــا جیــش اإلســام ،جیــش أنصــار الســنة ،التوحیــد
والجهــاد ،جنــد أنصــار اهلل ،جیــش األمــة ،مأســدة المجاهدیــن فی
فلســطین بودنــد.
ایــن جریــان واکنــش شــدیدی بــه شــرکت حمــاس در انتخابــات
از خــود نشــان داد .در آن زمــان ایمــن الظواهــری بــه شــدت بــه
حمــاس حملــه کــرد .ســخنان الظواهــری تاثیــر زیــادی در ورود
جوانانــی از جریــان ســلفی بــه ســمت ســلفیت جهــادی داشــت .در
ایــن برهــه منبــر التوحیــد والجهــاد عرصــه ســوال و جــواب دربــاره
وضعیــت جدیــد نــوار غــزه بــود کــه معمــوال أبــو الولیــد المقدســی

*ســلفی هــای فلســطین دارای چــه رویکردهــای
فکــری هســتند؟ وزن آنهــا در افــکار عمومــی آنجــا
چقــدر اســت؟ و چــه تعامــل و نســبتی بــا حمــاس و
جهــاد اســامی دارنــد؟
ســلفیت در فلســطین مثــل بقیــه کشــورهای عربــی و اســامی
ســابقه ای طوالنــی دارد و دو گرایــش عمــده ســلفی در فلســطین
داریــم :یکــی ســلفیت علمــی یــا همــان ســلفیت تبلیغــی اســت و
دیگــری ســلفیت جهــادی .اولــی در کل فلســطین (غــزه و کرانــه
باختــری و  )۴۸حضــور دارد ،و دومــی فقــط در نــوار غــزه.
ســلفیت علمــی جریانــی ضــد خشــونت و صرفــا بــه کار دعــوت و
تبلیــغ دینــی مشــغول اســت ،و چنــد نهــاد مهــم دارد:
شــورای علمــی دعــوت ســلفی (مقــر اصلــی در غــزه) ،جمعیــت
قــرآن و ســنت فلســطین (مقــر اصلــی در کرانــه باختــری) ،خانــه
کتــاب و ســنت (دار الکتــاب والسـ ّنة ـ غــزه) ،جمعیــت خیریــه ابــن
بــاز غــزه.
ســلفیت علمــی در نــوار غــزه دو طیــف هســتند ،یــک طیــف

امیــر جماعــت توحیــد و جهــاد در غــزه بــه آنهــا پاســخ مــی گفــت
و محــور همــه پاســخها هــم تکفیــر و تفســیق حمــاس و رهبــری
آن و  ...بــود.
وقتــی حمــاس در انتخابــات پیــروز شــد و قــدرت را بــه دســت
گرفــت ،خواســته اصلــی جریانهــای ســلفی اجــرای شــریعت بــود.
اعتــراض عمــده آنهــا در ایــن دوره بــه حمــاس ایــن بــود کــه بــه
دنبــال اجــرای شــریعت نیســت و قدمــی در ایــن راه بــر نمــی دارد.
همیــن مســاله مناقشــات زیــادی را میــان آنهــا و علمــا و نیروهــای
حمــاس ایجــاد کــرد و بــه خصومــت انجامیــد تــا ایــن کــه جریــان
ســلفیت جهــادی بــه واکنــش برخاســت.
حمــاس از همــان ســالهای اول شــکل گیــری ســلفیت جهــادی،
متوجــه خطــرات جــدی آن بــرای خــود جنبــش شــد .حمــاس
نگــران بــود کــه ادبیــات جهــادی جــذاب ســلفیت جهــادی بــرای
فضــای مســتعد جهــاد و مقاومــت در غــزه بــر اعضــا و نیروهایــش
تاثیــر بگــذارد و آنهــا را جــذب کنــد .ایــن نگرانــی از آنجــا شــدت
یافــت کــه عــده ای از اعضــای قســام و حمــاس هــم بــه ســلفیت
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جهــادی پیوســته بودنــد.
بــه همیــن علــت ،حمــاس از همــان ابتــدا و پــس از ســیطره
نظامــی بــر نــوار غــزه در  ،۲۰۰۷در اولیــن فرصــت بــه دو عملیــات
بســیار مهــم علیــه ســلفیت جهــادی دســت زد :اولــی عملیــات
الصبــره در ســال  ۲۰۰۷و دومــی عملیــات مســجد ابــن تیمیــه در
ســال  .۲۰۰۹ایــن دو عملیــات بــرای ســلفیت جهــادی در نــوار غزه
کمــر شــکن بــود.
در کنــار ایــن دو عملیــات ،دالیــل مهــم دیگــری هــم بــرای نــاکام
مانــدن پــروژه ســلفیت جهــادی در نــوار غــزه قابــل ذکــر اســت ،از
جملــه ایــن کــه ،اگــر ســلفیت جهــادی را نوعــی هویــت طلبــی
بدانیــم ،خــب جوانــان غــزه ایــن هویــت طلبــی را از ســالها پیــش
در قالــب تنظیمــات اســامی دیگــر چــون جهــاد اســامی و
حمــاس و .....دنبــال مــی کردنــد.
از ســوی دیگــر ،تردیــد جــدی بــه زمــان و مــکان شــکل گیــری
ســلفیت جهــادی وجــود دارد .زمــان شــکل گیــری بعــد از عقــب
نشــینی اســرائیل از نــوار غــزه در ســال  ۲۰۰۵بــود و مکانــش هــم
نــوار غــزه کــه دیگــر اســرائیلی در آن نبــود ،همیــن مســاله اقبــال
بــه تشــکیالت ایــن ســلفیت را محــدود کــرد و ایــن چالــش را
بــرای ایــن جریــان مطــرح کــرد کــه اگــر هــدف اســرائیل اســت
بایــد در کرانــه باختــری تشــکیل مــی شــد نه نــوار غــزه آزاد شــده.
دلیــل عمــده دیگــر عــدم اقبــال عمومــی بــه ایــن ســلفیت در
میــان جهادگــران فلســطینی ،رفتارهــا و اقدامــات تشــکیالت
ســلفیت جهــادی در نــوار غــزه بــود ،از ربــودن خبرنــگار انگلیســی
آلــون جانســون گرفتــه تــا قتــل خبرنــگار ایتالیایــی اریگونــی و
حــوادث مســجد ابــن تیمیــه و انفجــار در مراکــز حمــاس و.....
مجمــوع ایــن اقدامــات فضــای عمومــی مســتعد بــرای برخــورد
جــدی بــا ســلفیت جهــادی را رقــم زد و حمــاس هــم بــه خوبــی
بهــره بــرداری کــرد و بــا آنهــا مقابلــه نمــود.
نیروهــای امنیتــی نــوار غــزه در ادامــه همــان برخــورد قبــل از بهار
عربــی بــا ســلفیت جهــادی و پــس از ظهــور داعــش ،برخوردهــا را
بســیار شــدیدتر کردنــد .از  ۲۰۱۳بــه بعــد احیانــا بیانیه هایــی صادر
مــی شــد و مجموعــه هــای اعــام موجودیــت مــی کردنــد و حتی
بــا خالفــت خــود خوانــده داعــش بیعــت کردنــد ،امــا خــود وزارت
کشــور نــوار غــزه همیشــه اعــام مــی کــرد کــه چنیــن ســازمان
هایــی وجــود خارجــی ندارنــد و طیــف محمــد دحــان بــه صــدور
ایــن بیانیــه هــا متهــم مــی شــد.
عمــا هــم در ایــن ســالها هیــچ عملیاتــی از ســوی داعــش در غزه
علیــه دشــمن نزدیــک یعنــی حمــاس انجــام نشــد ،تــا ایــن کــه
اخیــرا یکــی از عناصــر تنــدرو قصــد رفتــن بــه صحــرای ســینا و
پیوســتن بــه والیــت ســینا را داشــت کــه وقتــی در نقطــه صفــر
مــرزی از ســوی نیروهــای امنیتــی حمــاس متوقــف مــی شــود،
اقــدام بــه انجــام عملیــات انتحــاری مــی کنــد و یــک فرمانــده
قســامی را بــه شــهادت مــی رســاند.
داعــش امــروز در نــوار غــزه بــه شــکل یــک تشــکیالت ســازمان
یافتــه وجــود نــدارد .هــواداران و طرفــداران غــزه ای داعــش یــا
در بازداشــت هســتند یــا بــه ســینا و رقــه رفتــه انــد .البتــه بیشــتر
بــه ســینا بــه خاطــر قــرب جغرافیایــی .هــم اکنــون  ۴۸۰زندانــی
هــوادار داعــش در غــزه داریــم.
خطــر عمــده ســلفیت جهــادی بــرای نــوار غــزه در فاصله ســالهای
 ۲۰۰۶تــا  ۲۰۱۰بــود .اخیــرا بعــد از انجــام عملیــات انتحــاری در
نــوار مــرزی نیروهــای امنیتــی حمــاس دســت بــه بازداشــت
گســترده عناصــر تنــدرو زده و دههــا نفــر را بازداشــت کردنــد.
البتــه آنچــه گفتــه شــد بــدان معنــا نیســت کــه احتمــال وقــوع
عملیــات هایــی از ســوی افــرادی منتســب بــه ســلفیت جهــادی
در نــوار غــزه در آینــده وجــود نــدارد ،بلکــه حتــی اگــر چنیــن
عملیاتهایــی هــم صــورت گیــرد خطــری جــدی محســوب نمــی
شــوند.
دربــاره تعامــل ســلفی هــا بــا حمــاس عــرض شــد کــه طیفــی از
ســلفیت علمــی ارتباط خوبــی بــا حمــاس دارد ،اما ســلفیت جهادی
کال ســر ســتیز بــا ایــن جنبــش دارد .دربــاره تعامــل آنهــا بــا جهــاد
اســامی عــرض کنــم کــه در مجمــوع ســلفیت نــگاه بدتــری
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نســبت بــه جهــاد اســامی دارد و آن را وابســته بــه ایــران مــی داند
و یکــی از دالیــل حملــه ســلفیان بــه حمــاس و ســتیز بــا آن ایــن
اســت کــه ایــن جنبــش روابــط تنگاتنگــی بــا جهــاد اســامی دارد
و بــه جنبــش صابریــن اجــازه فعالیــت در نــوار غــزه را داده اســت.
در کنــار ایــن مســائل ،روابــط حمــاس و ایــران نیــز همــواره مــورد
انتقــاد جریانهــای ســلفی بــوده و هســت.
*حزب التحریر چطور؟
در مــورد تعامــل حــزب التحریــر و ســلفیان فلســطین عــرض کنــم
کــه هــر دو یــک هــدف را دنبــال مــی کننــد ،و آن هــم احیــای
خالفــت اســامی اســت ،امــا رهیافــت حــزب التحریــر بــه ایــن
مهــم مســالمت آمیــز و از طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
اســت .ولــی ســلفیت جهــادی راهــکار خشــونت را بــرای تحقــق
ایــن امــر در پیــش گرفتــه اســت.
اینجــا بــد نیســت اشــاره ای هــم بــه خــود حــزب التحریــر در
فلســطین داشــته باشــم ،ایــن حــزب اساســا در ســال  ۱۹۵۳قــدس
بــه وســیله تقــی الدیــن نبهانــی در فضــای ســلطه اردن بــر کرانــه
باختــری و قــدس فضــای تعقیــب و گریــز آن دوران شــکل گرفت.
پــس از ســال  ۱۹۶۷و اشــغال بقیــه ســرزمین فلســطین ،فعالیــت
هــای خــود را بــه حالــت تعلیــق درآورد ،امــا دوبــاره از دهــه نــود
میــادی بــه تدریــج بــه عرصــه بازگشــت.
ایــن حــزب در نــوار غــزه حضــوری آنچنانــی نــدارد و حضــورش
بیشــتر در کرانــه باختــری بــه ویــژه قــدس ،رام اهلل و الخلیل اســت.
پــس از پیــروزی جنبــش حمــاس در انتخابــات  ،۲۰۰۶حضــور
پررنــگ تــری در کرانــه باختــری از خــود نشــان داد و حتــی در
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کنگــره سراســری آن در همیــن ســال در شــهر رام اهلل ،نماینــه
تشــکیالت خودگــردان شــرکت کــرد ،امــا در چنــد ســال اخیــر
روابــط آن بــا ایــن تشــکیالت تنــش آمیــز بــوده اســت و نیروهــای
امنیتــی تشــکیالت خودگــردان بارهــا دســت بــه بازداشــت اعضای
حــزب التحریــر زده انــد.
نــگاه ایــن حــزب بــه مســاله فلســطین و جهــاد و مقاومــت بــرای
آزادی آن و خطــر صهیونیســم بــا بقیــه گــروه هــای اســامگرای
فلســطین تفاوتــی ماهــوی نــدارد ،امــا تاکنــون رویکــرد مبارزاتــی
جهــادی بــرای مقابلــه بــا اســرائیل در پیــش نگرفتــه اســت.
در مجمــوع ایــن حــزب بــر اســاس مرامنامــه خــود ســه مرحلــه
بــرای فعالیــت خــود تعریــف کــرده اســت:
ـ فرهنگ سازی و تربیت نیروی مومن به اندیشه حزب
ـ تعامــل بــا امــت اســام و ترویــج اســام بــه عنــوان یــک آرمــان
و قضیــه و درآمیختــن آن در زندگــی روزمــره مــردم
ـ تشــکیل حکومــت یــا خالفــت اســامی ،اجــرای فراگیــر اســام
و جهانــی کــردن آن
*آیــا فــارغ التحصیــان االزهــر و یــا حــوزه مدینــه در
داخــل فلســطین دارای نفــوذ و تاثیــر هســتند؟ ایــن
تاثیــر بــه چــه شــکلی اســت؟
بلــه فــارغ التحصیالنــی از االزهــر و مدینــه هســتند و در مســاجد
و نهادهــای دیگــر حضــور دارد ،هــر کــدام در درون جریــان هــای
فکــری اســامی نزدیــک بــه خــود فعالیــت دارنــد .البتــه هســتند
شــخصیت هایــی از میــان آنهــا کــه مــورد احتــرام عمــوم مــردم و
دارای پایــگاه اجتماعــی هســتند.

جریــان هــای اســامی مختلــف فلســطین بــه اســتثنای برخــی
جریــان هــای ســلفی و جماعــت تبلیــغ در راهبــرد آزادســازی
فلســطین بــر اســاس گزینــه مقاومــت و جهــاد وحــدت رویــه وجود
دارد .امــا خــب ســلفیت جهــادی بیشــتر اســاس کار خــود را بــر
مقابلــه بــا دشــمن نزدیــک مــی دانــد
*آیــا میــان جریانــات اســامی مختلــف فلســطین،
چالــش هــای فکــری و دعواهــای نظــری بــر ســر
راهبردهــای آزادســازی قــدس وجــود دارد یــا اینکــه
در ایــن زمینــه وحــدت رویــه وجــود دارد؟ اگــر آری
ایــن چالــش هــا چیســت؟
همــان گونــه کــه از البــای پاســخ هــای پیشــین روشــن اســت،
جریــان هــای اســامی مختلــف فلســطین بــه اســتثنای برخــی
جریــان هــای ســلفی و جماعــت تبلیــغ در راهبــرد آزادســازی
فلســطین بــر اســاس گزینــه مقاومــت و جهــاد وحــدت رویــه
وجــود دارد .امــا خــب ســلفیت جهــادی بیشــتر اســاس کار خــود
را بــر مقابلــه بــا دشــمن نزدیــک مــی دانــد .تحرکــی جــدی از
ایــن جریــان در مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی شــاهد نبــوده ایــم.
جماعــت تبلیــغ هــم کــه یــک گــروه اســامی اســت ،بــر فعالیــت
هــای تبلیغــی و دعــوت بــه دینــداری مشــغول اســت و در زمینــه
مبــارزه فعالیتــی نــدارد.
چالشــهای فکــری و دعواهــای نظــری بیشــتر میــان ســلفیان بــه
ویــژه طیــف ســلفیت جهــادی بــا دیگــر اســامگرایان همچــون
جنبــش هــای اســامی حمــاس و جهــاد اســامی همــواره بــوده
و هســت.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ابن سینا فیلسوفی مشرقی است /گسست ابن سینا از یونان و ارسطو
در میان فالسفه مشهور است که ابن سینا رئیس مشائیون
اسالمی است .مشهور است ابن سینا فیلسوفی مشائی
است و حتی برخی از مستشرقان او را در حد شارح ارسطو
تنزل داده اند ،اما بسیاری از فیلسوفان معاصر ایران
معتقدند ابن سینا فیلسوف مشائی صرف نیست حداکثر
اینکه در اواخر عمر خود گسستی را از فلسفه مشائی ایجاد
کرده و فلسفه ای را سامان داده است که اگرچه بخشهای
عمده ای از آن مفقود شده است اما شواهد از روی دیگر
نوشته های او پیداست که ابن سینا فلسفه مشرقی را
تدوین کرده بود که با طریق مشائیان تفاوت بسیاری
داشته است.
در گفتگو با حسین کلباسی و قاسم پورحسن اساتید
فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی به بررسی دالیل گسست
ابن سینا از یونان و تدوین فلسفه مشرقی وی پرداختیم که
اکنون پیش روی شماست:
حســین کلباســی :عرضــه نوعــی فلســفه عرفــان یــا
عرفــان فلســفی
نــگارش ســه نمــط پایانــی اشــارات و تنبیهــات و رســائلی نظیــر
حــی بــن یقظــان ،رســاله الطیــر و ســامال و ابســال ،رســالة
العشــق کــه شــارحان و مورخــان فلســفه ،مؤلــف و مصنــف آنهــا
را از حلقــه فیلســوفی مشــائی و شــارحی ارســطویی خــارج کــرده
و کوشــش مــی کننــد ،گذشــته از معرفــی ابداعــات و نوآوریهــای
گوناگــون شــیخ الرئیــس در حکمــت بحثــی ،مقــام شــامخ او را در
حکمــت ذوقــی و مشــرب عرفانــی نیــز نشــان دهنــد.
همچنیــن گــزارش تذکــره نویســان و فهرســت نــگاران قدیــم و
جدیــد مبنــی بــر مالقاتهــای شــیخ الرئیــس بــا طایفــه صوفیــان
و احیانــا حشــر و نشــر بــا آنهــا ـ از جملــه مالقــات بــا ابوســعید
ابــی الخیــر و ابوالحســن خرقانــی ـ ایــن تلقــی را پدید آورده اســت

کــه شــیخ الرئیــس در صــدد عرضــه نظامــی مرکــب از فلســفه
و عرفــان و البتــه در تطبیــق بــا شــریعت بــوده اســت و از ایــن
نظــر بــر حکمــای مؤخــر خــود بــه ویــژه صدرالمتألهیــن شــیرازی
فضــل تقــدم داشــته و دارد .هــر چــه بــوده اســت نمــی تــوان تردید
داشــت کــه شــیخ در بیانــی مبانی نظــری ســلوک و معرفــت نفس
بــه شــیوه برهــان و اســتدالل عقلــی بــر گــردن تمامــی اســاف
خویــش ،از ابــن عربــی تا شــیخ اشــراق و خواجــه نصیــر و از خواجه
نصیــر تــا مالصــدرا و اتبــاع و شــارحان وی حقــی بــزرگ دارد.
پــس از شــیخ ،بســیاری از حکمــا و حتــی عرفــای عالــم اســام

دســت بــه ترجمــه رســاله هــای حــی بــن یقظــان ،رســالة الطیــر
و ســامال و ابســال زده یــا از ســبک نــگارش و حتــی نــام
رســالههای او تبعیــت کردنــد و بــه تصنیــف رســائل یــا ســرودن
اشــعاری در ســیر و اســتکمال نفــس پرداختنــد .همچنیــن شــماری
از آنــان بــه شــرح دقایــق و غوامــص نوشــته هــای شــیخ الرئیــس
اهتمــام ورزیدنــد .کســانی چــون ابــن طفیــل ،ســهروردی،
عبدالرحمــن جامــی ،قطــب الدیــن اشــکوری ،خواجــه نصیــر
طوســی بــه ترجمــه و شــرح و تصنیــف رســائلی در ایــن زمینــه
اقــدام کردنــد و شــعرایی چــون حکیــم ســنائی و اوحدالدیــن
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کرمانــی در آثــاری از خــود ،ســیر مراتــب نفــس را بــه ســبک و
شــیوه شــیخ تقریــر نمودنــد.
نــگارش آثــاری چنیــن کــه هــم در محتــوا و هــم در قالــب و
زبــان بــا دیگــر آثــار رایــج فلســفی شــیخالرئیس نظیــر شــفا،
نجــات و اشــارات تفــاوت قابــل مالحظــه ای دارد ،توجــه بســیاری
از شــارحان قدیــم و جدیــد وی را برانگیختــه اســت .مشــهور آن
اســت کــه شــیخ در اواخــر عمــر فعالیتهــای فلســفی خویــش ،بــه
عرضــه نوعــی فلســفه عرفــان یــا عرفان فلســفی دســت یازیــده و
مثــا در ســه نمــط آخــر اشــارات و تنبیهــات ،بــه طــور مشــخص
ذائقــه عرفانــی و اشــراقی خــود را نشــان داده اســت .ایــن ســخن
بــی تردیــدی بــا قرائــن موجــود مطابقــت مــی کنــد ،ولــی در عین
حــال ممکــن اســت ایــن توهــم را نیــز پدیــد آورد کــه گویی شــیخ
بــه یکبــاره در پایــان ســیر نظــری خویــش ،بــه فکــر تصنیــف این
آثــار افتــاده اســت ،در حالــی کــه رویکــرد اخیــر شــیخ الرئیــس بــی
یقیــن ریشــه در اعمــال روحــی و معنــوی ،مقتضیــت عصــری و
شــیوه و فضــای تربیتــی و تعلیماتــی وی داشــته اســت.
مهمتــر از همــه طــرح حکمــت مشــرقی و تصنیــف اثــری بدیــن
نــام ،مؤیــد گرایــش عمیــق شــیخ بــه عرضــه صورتــی متفــاوت از
دســتگاه فلســفی ارســطو و اتبــاع مشــائی وی بــوده اســت .در ایــن
زمینــه نوشــته هــا و اظهارنظرهــای متعــددی عرضــه شــده اســت
کــه در این مقــال فرصــت پرداختــن بــه آنهــا را نداریم ،لیکــن تنها
اشــاره مــی کنیــم کــه از همــان مقدمــه حکمــة المشــرقیین بــر
مــی آیــد کــه مؤلــف در اندیشــه صورتــی از نظــام فلســفی اســت
کــه نــه تنهــا بــا مشــائیان ،بلکــه حتــی بــا آثــار قبلــی خــود شــیخ
نیــز تفاوتهــای قابــل مالحظــه ای دارد .بــرای نمونه تقســیم بندی
رایــج علــوم بــه نظــری و عملــی در کتــاب اخیــر بــه شــیوه ای
دیگــر صــورت گرفتــه و مراتــب نفــس و ادراکات نفســانی از حیــث
معرفــت شــناختی محــض بــه وجودشناســی تســری یافتــه اســت.
مــراد از اصطــاح مشــرق و مشــرقی ،حکمــت نــاب ایرانــی
اســامی اســت کــه مربــوط بــه حکمــت خــاص بوعلــی اســت.
بــا وجــود برخــی نشــابهات میــان ایــن حکمــت و ســایر ســنتهای
حکمــی ،نظامهــای عرفانــی و اندیشــه هــای متألهیــن و حکمــای
اشــراقی و نیــز عقایــد باطنــی و رازورانــه ،تعلیــم صوفیانــه و نظایــر
آن ،تفاوتهــای قابــل توجهــی نیــز میــان ایــن ســنتها دیــده مــی
شــود .مــراد شــیخ الرئیــس از واژه مشــرقی آن گونــه کــه خــود در
مقدمــه حکمــة المشــرقیین مــی گویــد نظامــی عقلــی و برهانــی
اســت ،متفــاوت از آنچــه یونانیــان و ارســطو و اتبــاع او عرضــه
کــرده انــد.
شــیخ الرئیــس در بســیاری از آثــار خــود بــه ویــژه شــفا و اشــارات
از انــواع لــذت و مراتــب آنهــا و اینکــه لــذات حســی و عقلــی و
ســعادت دنیــوی و اخــروی چیســت و چگونــه مــی تــوان بدانهــا
نائــل شــد ،بحــث کــرده و در تمامــی ایــن آثــار ،عالــی تریــن
مراتــب لــذات را لــذت عقلــی خوانــده و شــرط آن را اتصــال تــام

بــه عقــل فعــال مــی دانــد و ســعادت ســرمدی را در حصــول
آنهــا تلقــی مــی کنــد .در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اتصــال بــه
عقــل فعــال و درک ایــن لــذت چگونــه حاصــل مــی شــود؟ شــیخ
در رســاله ســامال و ابســال بــه نوعــی تجربــه حاصــل از خلســه
و انقطــاع اشــاره مــی کنــد کــه هــر چنــد بــا مکاشــفات عرفانــی
متفــاوت اســت ،امــا گویــی در نهایــت بــه یــک نتیجــه منجــر می
شــود.
بــه عقیــده بســیاری از شــارحان و مفســران ابــن ســینا ،ایــن پیــر
همــان تجســم عقــل فعال اســت کــه عــاوه بــر رازدانــی ،راهبری
و هدایــت جوینــدگان را برعهــده دارد و حکایتهایــی شــگرف از
اســرار هســتی را بــرای پوینــدگان ایــن طریــق نقــل مــی کنــد.
بــا ایــن وصــف ،عقــل فعــال مفهومــی محــض و انتزاعــی نیســت
بلکــه حقیقتــی انضمامــی و متعیــن اســت کــه آدمــی مــی توانــد با
آن مواجــه شــده و بــه جــای اثبــات عقلــی بــه مشــاهده مســتقیم و
دیــدار عینــی آن نائــل گــردد.
شــیخ الرئیــس در تعلیقــات خــود بــر کتــاب اثولوجیــا ،مطالبــی را
عرضــه مــی کنــد کــه حاکــی از امــکان چنیــن مواجهــه عرفانــی
یــا مشــاهده مســتقیم اســت .بــه عبــارت دیگــر آن بهجــت و نوری
کــه از جانــب خداونــد و بــه توســل عقــل ـ یعنــی عقــل فعــال ـ
بــه آدمــی مــی رســد ،حقیقتــی اســت کــه فکــر و قیــاس بــدان راه
نــدارد ،جــز از حیــث اثبــات؛ امــا از حیــث ماهیــت و کیفیــت خاص
آن میتــوان از طریــق مشــاهده بــه آن نائــل آمــد و ایــن معنــا جــز
بــر کســانی کــه از صحــت مــزاج برخوردارنــد ،حاصــل نمــی شــود.
بدیــن ترتیــب شــیخ دســت عقــل را از ســاحت مشــاهده و دیــدار
حقایــق کوتــاه میبینــد و از ایــن جهــت بــا رهــروان طریــق ذوق
و عرفــان همــراه شــد ،نهایــت ایــن ســیر را درک لــذت و ســعادت
ســرمدی مــی دانــد.
قاســم پورحســن :ابــن ســینا نــه افالطونــی اســت و
نــه ارســطویی
نــه تنهــا مستشــرقان ابــن ســینا را فیلســوفی مشــائی بــر مــی
شــمارند ،بلکــه متفکــران و فیلســوفان اســامی و ایرانــی نیــز از
مشــائی بــودن او ســخن مــی گوینــد .بیشــترین نقدهای ابن رشــد
بــه این ســینا بــه ســبب گسســتهای شــیخ الرئیــس از آمــوزه های
مشــائی اســت و از ایــن رو ابــن رشــد کــه در صــدد دفــاع از ارســطو
و مشــائیان اســت ،نمــی توانــد بــه درســتی ایــن گسســت را دریابد.
ابــن ســینا کــه در پــی فهــم و تفســیری جدیــد از وجــود اســت،
نمــی توانــد چنــدان بــه ارســطو وفــادار بمانــد .ابــن رشــد در دو اثــر
خود یعنــی تهافــت الفالســفه و تلخیــص مابعدالطبیعــه به دفــاع از
ارســطو و نقــد ابــن ســینا دســت مــی زنــد .ایــن رویکــرد دربــاره
ابــن ســینا نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از فیلســوفان اســامی
نیــز ابــن ســینا را فیلســوف مشــائی تلقــی مــی کننــد .این دیــدگاه
چنــدان بــا آرای شــیخ الرئیــس ســازگاری نــدارد.
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ابــن ســینا در مقدمــه منطــق المشــرقیین مــی کوشــد تــا
مؤلفههــای حکمــت اشــراقی را بیــان کــرده و زمینههــای
نخســتین آن را فراهــم ســازد« .نالینــو» مستشــرق ایتالیایــی در
مقالــهای بــا نــام فلســفه مشــرقی ابــن ســینا تــاش کــرد تــا
تفــاوت ابــن ســینا و یونــان را مطالعــه و بررســی نمایــد .نالینــو در
ایــن نوشــتار کــه البتــه بــا اشــکاالتی همــراه اســت ،ابــن ســینا را
نــه فیلســوفی ارســطویی بلکــه مشــرقی تلقــی کــرده و تصریــح
مــی کنــد کــه بــه کمــک آمــوزه هــای نوافالطونــی ،ابــن ســینا
توانســت فلســفه ای متفــاوت عرضــه نمایــد.
تلقــی رایــج کــه فهمــی غالــب دربــاره فلســفه ابــن سیناســت ،او
را فیلســوفی مشــائی بــر مــی شــمارد .تردیــدی نیســت کــه ابــن
ســینا ،ارســطو و فلســفه مشــائی را پــر اهمیــت دانســته و به شــرح
آن اقــدام ورزیــده و آثــار بســیاری نیــز در ایــن راســتا تدویــن کــرده
اســت ،امــا همچنــان کــه خــود بیــان مــی کنــد بنیــان فکــری او
را بــر نمــی ســازد
تلقــی رایــج کــه فهمــی غالــب دربــاره فلســفه ابــن سیناســت ،او
را فیلســوفی مشــائی بــر مــی شــمارد .تردیــدی نیســت کــه ابــن
ســینا ،ارســطو و فلســفه مشــائی را پــر اهمیــت دانســته و به شــرح
آن اقــدام ورزیــده و آثــار بســیاری نیــز در ایــن راســتا تدویــن کــرده
اســت ،امــا همچنــان کــه خــود بیــان مــی کنــد بنیــان فکــری او
را بــر نمــی ســازد.
ابــن ســینا نــه افالطونــی اســت و نــه ارســطویی .ابــن ســینا ،ابــن
سیناســت .در گام نخســت بایــد نقدهــای ابــن ســینا بــر افالطــون
را بررســی کــرد .ابــن ســینا در چنــد مســئله اساســی بــه نقــد آراء
افالطــون مــی پــردازد ،همچــون نظریــه مثــل ،نظریــه معرفــت و
نظریــه جاودانگــی نفــس .ابــن ســینا در گام دوم بــه رغــم تمجیــد
از ارســطو در مراحــل اولیــه و نقــد افالطــون بــه نقــد و بررســی
آراء ارســطو دســت مــی زنــد .روشــن اســت کــه آراء ارســطو بــه
خصــوص در حــوزه متافیزیــک و الهیــات بــرای ابن ســینا نابســنده
اســت.
ابــن ســینا مــی پذیــرد کــه ارســطو شایســته تریــن متفکــر و
فیلســوف یونانــی اســت .بــه بــاور او ارســطو از مســائل و نکاتــی
آگاه گشــت کــه اســتادان وی نیــز نتوانســته بودنــد بــه درک آن
برســند .بــه عــاوه وی مــی پذیــرد کــه در دوره ای بــه خصــوص
زمــان نــگارش الشــفاء و اللواحــق کــه شــرح آن اســت ،بــه تبییــن
دیــدگاه مشــائیان پرداختــه بــدون آنکــه آنهــا را مــورد نقد یــا طعن
قــرار دهــد .ایــن تعبیــر از ســوی ابــن ســینا نشــان مــی دهــد کــه
آثــاری همچــون التعلیقــات ،المباحثــات ،االشــارات ،االنصــاف و
حکمــة المشــرقیین رویکــردی متفــاوت از الشــفاء و اللواحــق دارد.
بــه هــر روی وی تأکیــد دارد کــه در آثــار بــا رویکــرد مشــائی ،در
صــدد مخالفــت بــا جمهــور فالســفه و مشــائین نبــوده و آنچــه را
کــه در آن آثــار طــرح کــرده هــدف کلــی و غــرض نهایــی فلســفه
او نبــوده اســت.
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آیت اهلل علی اکبر رشاد ،مؤسس و رئیس حوزه علمیه امام
رضا(ع) و رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران
است .این اندیشمند و پژوهشگر علوم دینی ،برای تحول
حوزه های علمیه ،نظام علمی آموزشی پرورش مآل را
مطرح نموده است و پیرو آن یک نظام آموزشی را برای
حوزه های علمیه تحت عنوان فقه نظام ساز را پیشنهاد
داده است.
به این منظور و برای تبیین بیشتر موضوع با این استاد حوزه
های علمیه به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید؛

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

گفتگوی مهر با آیت اهلل رشاد؛

سبک سامرا در آموزش حوزوی احیا شود

*بــا توجــه بــه راه انــدازی رشــته هــای فقــه
تخصصــی در حــوزه علمیــه امــام رضــا(ع) لطفــا
توضیحــی مقدماتــی دربــاره وضعیــت کنونــی فقــه در
حوزهــای علمیــه و جامعــه ارائــه فرماییــد؟
دانــش فقــه و علــوم مرتبــط بــا آن نظــام زندگــی مومنانــه انســان
هــا را تأمیــن مــی کنــد و نظــا ِم تأمیــن زیســت مومنانــه اســت.
بــه همیــن جهــت هــم هســت کــه فقــه ،محــور دروس حــوزوی
قلمــداد مــی شــود .هرچنــد فلســفه و کالم و منزلــت حکمــی و
اخــاق جایــگاه رفیــع ارزشــی خــودش را دارد ،امــا مــردم ضمــن
التــزام و تعهــد بــه ارزش هــای اخالقــی زندگــی خــود را در
چارچــوب آمــوزه هــای فقهــی تنظیــم مــی کننــد.
در طــول افــزون بــر هــزار ســال بلکــه از عهــد معصومیــن ،فقهای
مــا و حــوزه هــای علمیــه مــا ضمــن اهتمــام بــه ده هــا نــوع از
فنــون و معــارف ،در مقــام نظریــه پــردازی و تدریــس و تربیــت
نیــرو اهتمــام خاصــی بــه شــأن فقــه دارنــد و ایــن اهتمــام درســت
و بــه جــا هــم هســت.
در ادوار مختلــف تاریــخ ،کیفیــت پژوهــش در فقــه و آمــوزش
فقــه تحوالتــی داشــته کــه ایــن تحــوالت منشــأ پیدایــش ادوار
و مکاتــب مختلــف فکــری شــده اســت .حــوزه هــای علمیــه در
مقــام آمــوزش ایــن دانــش قویــم و عمیــق و مغتنــم ،زحمــت های
بســیاری کشــیده اند و بشــریت ،خاصــه مســلمین ،وامدار مســاعی
و تــاش هــای اصحــاب حــوزه در تولیــد و تربیــت فقهــی در طول
تاریــخ انــد.
غیــر مســلمانان هــم از فقــه مــا برخوردارنــد و نظــام هــای حقوقی
برخــی از کشــورها ماننــد فرانســه از منابــع فقهــی مــا اســتفاده
کــرده انــد .صدهــا ســال پیــش چنیــن ترجمــه ای از شــرایع
عالمــه حلــی در فرانســه و کشــورهای اروپایــی در دســترس حقوق
دانــان قــرار گرفتــه و بســیاری از کتــب فقهــی مــا بــه زبــان هــای
مختلــف خاصــه اروپایــی ترجمــه شــده و بــه مثابــه کتــاب مرجــع
مــورد اســتفاده اســت .لــذا غیــر مســلمین هــم از موهبــت فقــه
غنــی مکتــب اهــل بیــت(ع) بهــره مــی برنــد.
در دوره هــای اخیــر تحقیــق و تدریــس فقــه دچــار برخــی
اشــکاالت و مشــکالت شــد و در مقــام تحقیــق ،محققــان فقــه
مــا کمتــر اهتمــام بــه حــوزه هــای جدیــد و نوپیــدا دارنــد و ایــن
موجــب شــده کــه فقــه مــا در پاســخگویی بــه نیازهــای بشــر و
مســلمین در جهاتــی از جریــان زمــان عقــب بمانــد .فقــه مــا
غنــی و قدرتمنــد اســت و اهــل فــن اگــر بــه کار فکــری بپــردازد،
قــدرت پاســخگویی بــه همــه نیازهــای عمــده زندگــی بشــر را دارد
ولــی اینکــه بــه مســائل و مباحــث جدیــد و موضوعــات نــو نمــی
پردازیــم ،باعــث شــده اســت کــه مــا کامــا پاســخگوی همــه
نیازهــا نباشــیم.

جوابگوســت ،عیــب و اشــکال از ماســت کــه فقــه را بــه مــوازات
زمــان جلــو نمــی بریــم و ایــن اواخــر اهتمــام کافــی بــه حــوزه
هــای جدیــد و عرصــه هــای نــو نیســت .بســیاری از زمینــه هــا و
موضوعــات بــر زمیــن مانــده کــه از حــوزه پاســخ مــی طلبــد و مــا
پاســخ آمــاده بــه حــد کافــی در مــورد آنهــا نداریــم.
امــروز مــا در حــوزه فقــه عقایــد ،آنچــه راجــع بــه فکــر و رای و
نظــر ،احــکام فراوانــی داریــم کــه بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود و
یــک بخــش وســیعی از مناســبات و روابــط انســانی بــه ایــن حــوزه
مربــوط مــی شــود ولــی کار دقیــق کافــی در ایــن زمینــه هــا انجام
نــداده ایــم و نیازمنــد کار جــدی هســتیم.
در زمینــه فقــه تربیــت ،احــکام بســیاری مربــوط بــه امــور تربیتــی
هســت کــه اینهــا از مــا پاســخ مــی طلبــد و مــا بایــد بــه آنهــا
بپردازیــم .در حــوزه ،فقــه جامعــه و نظــام ســاز  ،کمتــر مــورد
توجــه اســت .فقــه خانــواده ،فقــه فرهنــگ ،فقــه اخــاق ،فقــه
هنــر ،فقــه انقــاب ،فقــه سیاســت ،فقــه مدیریــت ،فقــه اقتصــاد،
فقــه پــول و بانکــداری ،فقــه حقــوق بشــر ،فقــه قضــا ،فقه مســائل
جدیــد جهــان ،فقــه دیپلماســی و روابــط بیــن الملــل ،فقــه رســانه،
فقــه مالکیــت فکــری ،فقــه فضــای مجــازی ،فقــه تمــدن ،فقــه
پیشــرفت ،فقــه تکنولــوژی ،فقــه طــب ،فقــه تراریختــه ،فقــه
مهندســی ژنتیــک ،فقــه صنایــع غذایــی ،فقــه محیــط زیســت،
فقــه طبیعــت ،فقــه شــهرداری و عمــران و بســیاری از حــوزه های
نوپیــدای مــورد ابتــا کــه مســلمین در مــورد آنهــا پرســش دارند و
سراســر زندگــی آحــاد مســلمین بــا آنهــا درگیــر اســت و مــا اهتمام
کافــی بــه تحقیــق و تدریــس در آن زمینــه هــا نداریــم .ایــن یــک
مشــکلی اســت کــه امــروز در زمینــه فقــه پژوهــی ،پیــش روی
ماســت.

*بــه نظــر شــما در شــرایط کنونــی فقــه آمــوزی چــه
اشــکاالتی وجــود دارد و شــما چــه نقدهایــی بــه آن
داریــد؟
در دوره هــای اخیــر تحقیــق و تدریــس فقــه دچــار برخــی
اشــکاالت و مشــکالت شــد و در مقــام تحقیــق ،محققــان فقــه
مــا کمتــر اهتمــام بــه حــوزه هــای جدیــد و نوپیــدا دارنــد و ایــن
موجــب شــده کــه فقــه مــا در پاســخگویی بــه نیازهــای بشــر و
مســلمین در جهاتــی از جریــان زمــان عقــب بمانــد
عیــب از خــود فقــه نیســت .مبانــی فقــه ،منطــق و ادبیــات آن

*روش هــای فقــه آمــوزی موجــود را چگونــه ارزیابی
مــی کنید؟
مشــکل دیگــر ،در زمینــه روش آمــوزش فقه و مســئله فقــه آموزی
اســت .در گذشــته هــای نــه چنــدان دور ،روش هایــی را بــزرگان
مــا داشــتند کــه کارآمدتــر بــود و رفتــه رفتــه آن روش هــا بــه
فراموشــی ســپرده شــده اســت.
ســبک ســامرایی کــه مرحــوم میــرزای بــزرگ در ســامرا در مقــام
تدریــس و تربیــت طــاب پــی مــی گرفــت کــه مبتنــی بــر نقــش
فعــال و مولــد خــود طــاب و تحقیــق پژوهــش بــوده اســت .ایــن

روش مبتنــی بــر پــروردن اســتعداد بــوده اســت نــه القــای مطلــب.
یعنــی فــرادادن و فراگرفتــن محــور و معیــار نبــوده اســت بلکــه
پــرورش دادن و پــرورده شــده معیــار بــوده اســت
مثــا ســبک ســامرایی کــه مرحــوم میــرزای بــزرگ در ســامرا در
مقــام تدریــس و تربیــت طــاب پــی مــی گرفــت کــه مبتنــی بــر
نقــش فعــال و مولــد خــود طــاب و تحقیــق پژوهــش بوده اســت.
ایــن روش مبتنــی بــر پــروردن اســتعداد بــوده اســت نــه القــای
مطلــب .یعنــی فــرادادن و فراگرفتــن محــور و معیــار نبــوده اســت
بلکــه پــرورش دادن و پــرورده شــده معیــار بــوده اســت .بــه همیــن
جهــت شــاگرد در تولیــد محتــوا و اداره جلســه نقــش کمتــری از
اســتاد نداشــته اســت.
مرحــوم میــرزای شــیرازی روی منبــر مــی نشســته و طرح مســئله
مــی کــرده اســت و شــاگردان هــم قبــ ً
ا نســبت بــه موضــوع
مطالعــه کــرده بودنــد و وارد بحــث مــی شــدند .بیــن اســتاد و
شــاگردان بحــث مــی شــده و آنچــه کــه بــه عنــوان فتــوا و رأی
و نظریــه از جلســه بیــرون مــی آمــده ،حاصــل داد و ســتد علمــی
و مباحثــه و تعامــل بیــن اســتاد و شــاگردان بــوده اســت .بــه ایــن
ســبک ســامرایی مــی گوینــد .مــردان بزرگــی مثــل مرحــوم نائینی
حاصــل چنیــن شــیوه ای بودنــد.
ایــن شــیوه هــا عم ـ ً
ا طــرد شــد و االن اینچنیــن شــده اســت
کــه بســیاری از طــاب بــه پــای درس اســتاد مــی آینــد و
مســتمع انــد .مــی نشــینند و مــی شــنوند .ایــن اســتاد اســت
کــه بایــد زحمــت بکشــد و مطلــب آمــاده کنــد و در جلســه
درس ارائــه کنــد .بیــن هــزار شــاگرد ،گاهــی دو یــا ســه نفــر
بیشــتر مستشــکل و نقــاد اســتاد نیســتند .در حالــی کــه در
ســبک ســامرایی اکثــر طــاب نقــاد و مستشــکل بودنــد .شــیوه
رایــج و کنونــی بــه شــیوه خطیــب و مســتمع نزدیــک تــر اســت
تــا اینکــه مــدرس و محصــل باشــد.
اشــکال دیگــری کــه بــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه علــوم حوزه
محــدود شــده اســت .علــوم حــوزه آن جامعیتــی را کــه در گذشــته
داشــته ،االن نــدارد .در حالــی کــه در گذشــته هــا علــوم متنوعــی را
طــاب و اصحــاب حــوزه فــرا مــی گرفتنــد و یــک فــرد از علــوم
مختلفــی آگاهــی داشــت .بــه همیــن جهــت اگــر در یــک علــم
هــم صاحــب نظــر شــناخته مــی شــد ،دســتی در علــوم دیگــر هــم
داشــت .در علمــی کــه متخصــص آن بــود جامــع تــر و دقیــق تــر
نظــر مــی داد.
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االن وضعیــت بــه نحــوی اســت اســت کــه کســی کــه فقــط کالم
خوانــده مثــا تاریــخ یــا تفســیر نمــی دانــد .بســیاری از مواقــع
بــه عقایــدی برمــی خوریــم کــه پیشــینه تاریخــی دارد .کســی
کــه تاریــخ بلــد نباشــد ،نمــی توانــد فقیــه شــود چراکــه بســیاری
از روایــات مــا بــه تعبیــر مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی ناظــر بــه
روایــات عامــه اســت .اگــر معصــوم در یــک فــرع فقهــی مطلبــی
فرمــوده بــه ایــن جهــت اســت کــه برخــی فقهــای عامــه یــک
فتوایــی داشــته انــد و ناظــر بــه آن ،معصــوم آن مطلــب را فرمــوده
اســت .لــذا فقیــه بــدون اینکــه تاریــخ بلــد باشــد ،نمــی توانــد
اجتهــاد کنــد .متکلــم بــدون اینکــه در تاریــخ مســلط باشــد ،نمــی
توانــد نظــر دقیقــی بدهــد.
یــک جامعیتــی در علــوم حــوزه بــوده کــه بــه تدریــج برخــی از
علــوم متروکــه شــده انــد و علــوم حــوزه محــدود بــه عدد انگشــت
شــماری شــده اســت .ایــن لطمــه بــه تربیــت یافتــگان حــوزه زده
اســت و توانایــی آنهــا را کاهــش داده اســت.
*بــرای عبــور از ایــن اشــکاالت و آســیب هــا و
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب در آمــوزش فقــه چــه
راهکارهایــی پیشــنهاد مــی فرمائیــد ؟
مــا در ذیــل آن نظــام و نظریــه ای کــه در آمــوزش و تحــول در
حــوزه پیشــنهاد دادیــم ،یعنــی نظــام علمــی آموزشــی پــرورش
مــآل ،ایــن اشــکاالت را مالحظــه و منظــور داشــتیم و راهکارهــای
متناســب کــه گــره گشــا و کارگشــا باشــد ،پیشــنهاد دادیــم کــه
در چارچــوب آن نظــام در بخــش فقــه ،چــه تحقیــق فقــه و چــه
تدریــس آن و چــه ترویــج و ارائــه فقــه بــه جامعــه پیشــنهادهایی
ارائــه شــده اســت.
ذیــل آن نظــام ،طرحــی تهیــه شــد بــه نــام طــرح فقــه تخصصــی
نظــام ســاز؛ طرحــی کــه فقــه را در مقــام تحقیــق و تدریــس و
حتــی عرضــه و اجــرا بــا لحــاظ ایــن مشــکالت پــی گرفــت.
اشــکال اول کــه مطــرح کــردم ،بحــث کمتــر روزآمــد بــودن
کارهــای فقهــی معاصــر و کــم توجهــی نســبت بــه موضوعــات
جدیــد اســت .مــا فهرســتی از ابــواب تهیــه کردیــم کــه بــه آن
اشــاره کــردم و بایــد بــه آنهــا پرداخــت .مــا ســعی مــی کنیــم بــه
آن موضوعــات بپردازیــم و آن موضوعــات بــه صــورت رشــته های
فقــه تخصصــی در حــوزه دایــر شــود و طــاب در آن رشــته هــا
تحصیــل کننــد.
همیــن طــور در خصــوص روش آمــوزش فقــه و روش تحقیــق و
تدریــس فقــه بــه روش هــای متنــوع و جدیــدی بپردازیــم؛ ازجمله
اینکــه ســبک ســامرایی را احیــا کنیــم کــه شــاگردان ســطوح عالی
و درس خــارج بیشــتر در مظــان تحصیــل اجتهــاد قــرار بگیرنــد که
امــروز اینچنین نیســت.
امــروز طلبــه مــا یــک دور و گاهــی دو دور اصــول خــارج مــی
خوانــد .یــا بیــش از ســه دور هــم اصــول را در ســطوح خوانــده و
بــاز هــم غالبــ ًا مجتهــد نیســت .یعنــی از  ۵۰۰طلبــه ای کــه در
جلســه درس یــک اســتاد مبــرز حــوزه کــه فقیــه برجســته اســت و
گاه مرجــع تقلیــد اســت ،شــرکت مــی کننــد بــاز هــم قــوه اجتهــاد
بــرای خیلــی هــا حاصــل نمــی شــود .اشــکال در کجاســت؟
اشــکال او ًال در روش اســت و ثانیــ ًا اشــکال در ایــن اســت کــه
علــوم بســیاری هســت کــه مرتبــط و موثــر در اجتهــاد اســت و
چنــدان مــورد توجــه و اعتنــا نیســتند.
لــذا طلبــه بایــد در دوره خــارج اجتهــادورزی کنــد و وقتــی تمــام
شــد بایــد مجتهــد شــود ولــی االن اســتثناها مجتهــد مــی شــوند.
یــا بــه ایــن جهــت کــه اســتاد بــا ایــن افــراد اســتثنایی کار ویــژه
مــی کنــد ،یــا طلبــه از اســتعداد ویــژه برخــوردار اســت و یــا طلبــه
کار ویــژه مــی کنــد .یعنــی رونــد عــادی مجتهدپــرور نیســت و در
ایــن میــان مشــکل بــه روش شناســی و عــدم جامعیــت علومــی
کــه طلبــه بایــد فرابگیــرد ،بــاز مــی گــردد.
*در حــوزه یــک بحثــی از دیربــاز بــه عنــوان امــکان
تجــزی در اجتهــاد مطــرح اســت .نظــر حضــرت
عالــی دربــاره مجتهــد متجــزی چیســت؟ آیــا
مــی تــوان از ایــن طریــق جــواب گــوی مســائل و

مشــکالت فقهــی بــود؟ رویــه شــما بــا توجــه بــه
نظــام آموزشــی ای کــه پیشــنهاد داده ایــد در نســبت
بــا مجتهــد متجــزی چیســت؟
مجتهــد متجــزی یعنــی فــرد ،مجتهــد یــک بخشــی از فقه باشــد.
عــده ای مــی گوینــد ایــن امــر ممکــن اســت و بســیاری مــی
گوینــد ممکــن نیســت.
مــن موافــق بــا کســانی هســتم کــه مــی گوینــد اجتهــاد متجــزی
ممکــن نیســت .بــه ایــن جهــت کــه یــک کســی یــا مجتهــد
هســت یــا نیســت .یعنــی طلبــه ،علومــی را کــه مقدمــات اجتهــاد
اســت یــا فراگرفتــه یــا نگرفتــه .فرآیندهــای اســتنباط فــروع را بلد
اســت یــا نــه .اگــر فراگرفتــه و بلــد شــده کــه مجتهــد اســت وگرنه
کــه در هیــچ چیــز مجتهــد نیســت.
مگــر مــی شــود بــرش زد و گفــت ایــن بخــش از علــم اصــول
را فرابگیــری در فــان مســئله مجتهــد هســتی؟ خیــر .بایــد کل
اصــول فراگرفتــه شــود .بســیاری از بــزرگان گفتــه انــد کــه اصــول
اختصــاص بــه بابــی نــدارد و در همــه ابــواب کاربــرد دارد .پــس اگر
همــه اصــول فراگرفتــه نشــود ،امــکان اســتنباط وجــود نــدارد .لــذا
مجتهــد متجــزی تعبیــر نادرســت و تصــور غلطــی اســت.
ولــی یــک بحــث قابــل طــرح اســت و آن اینکــه حــوزه هــای
معرفتــی ،خصوصیــات خــاص خــود را دارنــد .مثــا قلمــرو اقتصــاد
یــک ویژگــی هایــی دارد کــه بــا صــرف اصــول و قــوه اجتهــاد
کســی نمی توانــد آنچنانکــه بایــد ،در قلمــرو اقتصــاد تولیــد ادبیات
علمــی کنــد .در حــوزه هــای مدیریــت ،تربیــت ،طــب و ..هــم
همینطــور اســت.
مــا در کنــار اجتهــاد بــه عنصــر دیگــری نیــاز داریــم و آن
تخصــص اســت .اجتهــاد ،روش اســت .اجتهــاد ،دســتگاه
فهــم اســت .امــا موضــوع فهــم هــم احتیــاج بــه تخصــص
دارد .یــک فقیــه بایــد هــم مجتهــد باشــد ،یعنــی بــه کاربــرد
دســتگاه فهــم دیــن مجهــز باشــد و هــم متخصــص باشــد،
یعنــی آن قلمــرو را بشناســد .اقتصــاد را بشناســد تــا در مــورد
آن فتــوا دهــد .فقیهــی جامــع اســت کــه هــم مجتهــد اســت
و هــم متخصــص اســت .حــوزه مــا اگــر امــروز مجتهــد
تربیــت مــی کنــد ،متخصــص کمتــر تربیــت مــی کنــد .در
دانشــگاه هــم اگــر متخصــص تربیــت مــی شــود ،مجتهــد
تربیــت نمــی شــود و البتــه متخصصیــن عــادی دانشــگاهی
مــا متخصصیــن مقلــد انــد و مطالبــی را از دیگــران اموختــه
انــد و همــان را بازگــو مــی کننــد و خودشــان نظریــه
پــردازی نمــی کننــد.
عیــب اساســی دانشــگاه مــا ایــن اســت کــه متخصــص مقلــد
تربیــت مــی کنــد .اشــکال حــوزه مــا هــم ایــن اســت کــه مجتهــد
تربیــت مــی کنــد ،امــا متخصــص گــره گشــا کمتــر تربیــت مــی
کنــد و ایــن امــر بــه زحمــت خــود افــراد بســته اســت کــه در یــک
موضــوع مبتالبــه مســلمین تخصــص موضوعــی پیــدا کنــد.
روش درســت تعلیــم فقــه و تحقیــق در فقــه ایــن اســت کــه مــا
امــروز بیــن اجتهــاد و تخصــص جمــع کنیــم .لــذا رشــته هــای
فقــه تخصصــی را بایــد بنیــان بگذاریــم .طــاب عــاوه بــر اینکــه
ســطوح و درس خــارج را طبــق روال قبــل مــی خواننــد بایــد در
حــوزه هــای مشــخصی تخصــص هــم کســب کننــد و لــوازم توان
اجتهــاد در آن حــوزه هــای مشــخص را هــم بتواننــد بــه دســت
بیاورنــد .مــا بــه ایــن جهــت ایــن طــرح را طراحــی کردیــم کــه
آن نقیصــه ای کــه روش آموزشــی کنونــی دانشــگاه و حــوزه دارد را
بتوانیــم مرتفــع کنیــم.
*االن بــه طــور عملــی چــه برنامــه ای را بــرای ایــن
منظــور تنظیــم کــرده ایــد؟
مــا از مجموعــه حــدود  ۳۰رشــته ای کــه مــورد نیــاز جامعه اســت،
 ۵رشــته تخصصــی را بــه جهــت اولویــت هایی کــه داشــته در نظر
گرفتیــم کــه در ســال جدیــد در حــوزه امــام رضــا(ع) و تدریجـ ًا در
ســایر مــدارس آمــاده و مســتعد در تهــران اجــرا کنیــم .از مجمــوع
ایــن رشــته هــای تخصصــی بــر اســاس معیارهــای مشــخصی ۵
رشــته را بــه عنــوان رشــته هــای حائــز اولویــت مشــخص کردیــم.
مــاک هــای اولویــت مــا عبــارت بــود از اینکــه او ًال حــد متعارفــی
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از ادبیــات علمــی و فقهــی در آن زمینــه وجــود داشــته باشــد.
بعضــی از موضوعــات آن قــدر بدیــع و بــی پیشــینه اســت کــه مــا
ادبیــات فقهــی و علمــی در مــورد آن نداریــم مثــا فضــای مجاری
از ایــن جملــه اســت .در ایــن حــوزه حتــی ادبیــات علمــی جدیــد و
معاصــر هــم فقیــر اســت و در فقــه مــا هم هیــچ پیشــینه و ســابقه
ای وجــود نــدارد چــون موضــوع نوپیداســت .ایــن موضــوع را بــه
ایــن زودی نمــی تــوان شــروع کــرد.
امــا موضوعاتــی داریــم مثــل فقــه االقتصــاد ،کــه ابــواب معامالت
و مکاســب موضوعاتــی اســت کــه فقــه مــا در ایــن مــورد بســیار
غنــی اســت و مــی تــوان از ادبیــات فقهــی موجــود بــرای
پاســخگویی بــه مســائل نوپیــدای حــوزه اقتصــاد بهــره گرفــت.
کمااینکــه در چنیــن حــوزه ای ادبیــات معاصــر علمــی معاصــر و
جدیــد هــم هســت .یعنــی اقتصــاددان هایــی داریــم کــه کتــب
اقتصــادی نوشــته انــد و خــود مــا در پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه
اســامی مجموعــه بســیار وســیعی را از مباحــث اقتصــادی تولیــد
کردیــم و در مجمــوع مــی تــوان گفــت نظــام اقتصــادی اســام را
بــه صــورت کامــل و شــامل تهیــه و تولیــد کردیــم و شــاید صــد
عنــوان اثــر کتــاب و هفتــاد جلــد مجلــه اقتصــاد اســامی چــاپ
شــده و اســتادان ارزشــمندی ســال هاســت در ایــن زمینــه فعالیــت
مــی کننــد و ادبیاتــی در ایــن زمینــه تولیــد شــده اســت .ایــن حوزه
اولویــت دارد چراکــه مــی توانیــم آن را تاســیس کنیــم .بعضــی
حــوزه هــا بســیار جدیــد هســتند و بایــد مقدماتــی را برای تاســیس
آن طــی کنیــم.
مــاک دیگــر وجــود اســتاد اســت .بــه هــر حــال در بعضــی از
موضوعــات ممکــن اســت اســتاد بالفعلــی کــه بتواننــد در بعضــی
موضوعــات ،تدریــس کننــد ،نداشــته باشــیم.
وجــود شــدت نیــاز نظــام ،نیــز مــاک دیگــری بــوده اســت .بعضی
از موضوعــات بــه شــدت مــورد ابتــا جامعــه ماســت .مثــا بحــث
فقــه پــول و بانکــداری از ایــن جملــه اســت .از  ۸۰میلیون مســلمان
ایرانــی همــه االن بــا سیســتم بانکــی درگیرنــد و پــول مــردم در
ایــن سیســتم بانکــی گــردش مــی کنــد .بعضــی از فقهــای مــا از
وضــع موجــود راضــی نیســتند و معتقدنــد کــه در عملیــات بانکــی
فعلــی رفتارهــای ربــوی جریــان پیــدا مــی کنــد .در مقــام نظــر،
سیســتم بانکــی نمــی خواهــد اینگونــه عمــل کنــد ولــی در عمــل
متأســفانه سیســتم بانکــی ربــوی و شــبه ربــوی عمــل مــی کنــد.
ایــن مســئله بــه شــدت مــورد ابتــا اســت و ایــن رشــته را بایــد
زودتــر فعــال کنیــم.
جهــت دیگــری کــه مــورد توجــه دوســتان مــا در طراحــی رشــته
هــا بــوده اســت ،موضــوع رهنمودهــای راهبــردی رهبــر معظــم
انقــاب بــوده اســت .بعضــی از موضوعــات را رهبــر انقــاب تاکید
بیشــتری دارنــد.
ایــن جــور شــاخص هــا و معیارهــا در تعییــن اولویــت رشــته هــا
موثــر بودنــد .بــه همیــن جهــت مــا فعــا  ۵رشــته فقــه سیاســت،
فقــه قضــا ،فقــه اقتصــاد ،فقــه پــول و بانکــداری و فقــه صنایــع
غذایــی را بــه عنــوان اولیــن رشــته هــا در دســتور کار قــرار داده
ایــم که موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی امــام رضــا(ع) از امســال
اجــرای آنهــا را شــروع خواهــد کــرد.
*رونــد آمــوزش ایــن دروس و مســیری کــه بــرای آن
ترســیم کــرده ایــد چگونــه انــد؟ از چــه روش هایــی
در ایــن مســیر اســتفاده خواهیــد کــرد؟
در ســال اول بعضــی از علــوم مقدماتــی کــه مکمــل هســتند
بــرای تحصیــل اجتهــاد الزم انــد ،بــه اجــرا خواهیــم گذاشــت.
دانــش هایــی مثــل فلســه اصــول ،فلســفه فقــه ،فرآینــد
شناســی اجتهــاد ،مبانــی رجــال ،علــوم قرآنــی ،علــوم حدیثــی
و طبقــه بنــدی علــوم و گرایــش شناســی علــوم انســانی از ایــن
جملــه اســت .طبقــه بنــدی علــوم و گرایــش شناســی علــوم
انســانی بــرای ایــن اســت کــه طلبــه علــوم مختلــف را اجمــا ًال
بشناســد تــا بتوانــد تصمیــم بگیــرد چــه رشــته ای را بایــد
انتخــاب کنــد.
در روش آمــوزش و پژوهــش و ســنجش تحصیلــی مــا روش هــای
جدیــدی را مــی خواهیــم بــه کار بگیریــم .در آمــوزش اهتمــام
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خاصــی بــه اجــرای ســبک ســامرایی خواهیــم داشــت بــه اضافــه
کارهــای پژوهشــی کــه طلبــه هــا باید انجــام دهــد و مقالــه نگاری
و رســاله نــگاری کننــد .در حلقــات مباحثــه و مناظــره باید شــرکت
کننــد .در ســنجش پیشــرفت تحصیلــی هــم مــا نمــی خواهیــم
بــه روش هــای رایــج اکتفــا کنیــم .روش هــای رایــج عالمانــه و
عادالنــه نیســت .لــذا از شــیوه هــای مختلــف دیگــری اســتفاده
خواهــد شــد.
*در نظــام آموزشــی ای کــه طراحــی شــده چگونــه
از اســاتید بهــره خواهیــد بــرد و روش شــما در ایــن
زمینــه چیســت؟
یکــی از روش هایــی کــه در مقــام آمــوزش و پژوهــش بــه کار
خواهیــم بســت ایــن اســت کــه مــا از ســه نــوع اســتاد اســتفاده
خواهیــم کــرد؛ یــک اســتا ِد محــوری و اســتاد برجســته و مجتهدی
کــه مــدرس محــوری آن رشــته اســت.

نــوع دوم اســتاد معیــن اســت و اســتادی اســت کــه کمــک حــال
اســتاد محــوری اســت .اســتاد محوری بــه شــیوه ســامرایی درس را
ارائــه مــی کنــد و پــس از آن اســتاد معیــن چنــد برابــر بــا طلبــه ها
وقــت مــی گــذارد کــه کارهــای پژوهشــی و جمعــی انجــام مــی
دهنــد .اســتاد معیــن وقــت بیشــتری از اســتاد محــوری می گــذارد.
نــوع ســوم اســاتیدی هســتند کــه بــرای دروس تــک درس
تخصصــی در حــوزه حضــور پیــدا مــی کننــد .فــرض کنیــد کســی
کــه در رشــته فقــه جامعــه شناســی ،درس مــی خوانــد یــک اســتاد
جامعــه شــناس دروس تخصصــی جامعــه شناســی را بایــد بــه او
بیامــوزد.
لــذا مــا ســه ســطح از اســاتید را مــورد اســتفاده قــرار مــی دهیــم.
هــر رشــته ای هــم بــا طــاب محــدودی اداره مــی شــود .بیــن ۵
تــا حداکثــر  ۱۰نفــر در هــر حلقــه و در هــر رشــته طلبــه جــذب
خواهیــم کــرد .از بیــن طالبــی کــه ســطوح را تمــام کــرده باشــند،
یــا شــاغل درس خــارج باشــند ،ایــن جــذب صــورت مــی گیــرد.
*توضیحاتــی دربــاره طــاب واجــد شــرایط ارائــه
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فرماییــد.
مــا از بیــن طــاب واجــد شــرایط ویــژه بایــد داوطلبانــی را
پذیــرش کنیــم .کســانی کــه ســطوح حــوزه را بــا معــدل مطلوب
تمــام کــرده باشــند .دوم اینکــه ایــن افــراد بایــد یــک شــناخت
نامــه علمــی ارائــه کننــد .ســوم تاییدیــه ســامت علمــی
و اخالقــی از اســاتید و مدرســه معتبــر ارائــه کننــد .چهــارم
در مصاحبــه علمــی کــه برگــزار خواهــد شــد بایــد موفــق
شــوند .پنجــم امتیــاز الزم را در ارزیابــی سیاســی ،اهالقــی و
فکــری احــراز کننــد .ششــم التــزام داشــته باشــند بــه اشــتغال
تحصیــل دروس خــارج فقــه عمومــی بــه مــوازات رشــته هــای
تخصصــی .افــراد بایــد تعهــد بســپارند کــه تــا پایــان دوره در
ایــن دوره هــا شــرکت کننــد .عــاوه بــر ایــن اگــر افــرادی بــه
صــورت بــورس تحصیلــی ،تحصیــل مــی کننــد تعهــد خدمــت
داشــته باشــند .یعنــی اگــر موسســه بــه کار آنهــا نیــاز داشــت
بایــد در موسســه یــا دیگــر مراکــز بــه انــدازه دو برابــر دوره

تحصیــل خودشــان کار کننــد .البتــه ایــن کار در قبــال حــق
الزحمــه خواهــد بــود.
دروس مــا هیــچ تزاحمــی بــا دروس ســایر حــوزه هــا نــدارد .اگــر
فــردی درس خــارج در حــوزه دیگــری مــی خوانــد مــی توانــد
آن را بخوانــد ولــی دروس تخصصــی و دروس خــارج تخصصــی
را بایــد در اینجــا حضــور یابــد کــه روزانــه حداقــل ســه ســاعت
بایــد حضــور یابــد.
*یــک بحثــی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه
حــوزه هــای مختلــف ممکــن اســت روش هــای
خــاص خــود و هــر یــک از آقایــان نظــر خــاص خــود
را در آمــوزش و ســنجش داشــته باشــند .بــرای اینکه
بحــث فقــه نظــام ســاز فراگیــر شــود ،نیازمنــد ایــن
هســتیم کــه ایــن مســئله از بطــن حــوزه هــای علمیه
بجوشــد تــا اینکــه بخواهــد بــه صــورت دســتوری
پیگیــری شــود ،نظــر شــما در ایــن خصــوص
چیســت؟
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن برنامــه هــا بایــد از

متــن حــوزه هــا برخاســته شــود و پیشــنهادهای بنــده تجــارب
خــود بنــده اســت .مــا روش صحیــح را ایــن مــی دانیــم کــه در
واحدهایــی ایــن طــرح هــا اجــرا شــود و الگوهایــی را تولیــد
کنیــم
همیــن طــور اســت ،حــوزه هــای مختلــف و مســئوالن آنهــا
ســایق و عالیــق متفاوتــی دارنــد .مــا االن چیــزی را ابــاغ
نمــی کنیــم و مــن االن در مقــام ایــن نیســتم کــه مطلبــی را
بــرای حــوزه هــای سراســر کشــور ابــاغ کنــم .بنــده یــک
طلبــه هســتم و یــک نظــام آموزشــی را پیشــنهاد داده ام .خــود
بنــده هــم حــوزه ای را در اختیــار دارم و قریــب بــه  ۴۰ســال
اســت کــه آن را اداره مــی کنــم و ایــن حــق را دارم در حــوزه ای
کــه خــادم آن هســتم بــه شــیوه ای کــه بــا تجربــه  ۴۰ســاله
بــه آن رســیده ام ،عمــل کنــم.
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن برنامــه هــا بایــد از متــن
حــوزه هــا برخیــزد و پیشــنهادهای بنــده تجــارب خــود بنده اســت.

مــا روش صحیــح را ایــن مــی دانیــم کــه در واحدهایــی ایــن طرح
هــا اجــرا شــود و الگوهایــی را تولیــد کنیــم.
دیگــران بیاینــد بــه صــورت عینــی و عملــی مشــاهده کننــد و
از آن اقتبــاس کننــد .تحــول در حــوزه بــه صــورت بخشــنامه
ای رخ نمــی دهــد ،بلکــه شــیوه اقناعــی در حــوزه جــواب
مــی دهــد .در نتیجــه مــا درصــدد هســتیم ایــن تجربــه را در
مدرســه ای پیــاده کنیــم و الگوهایــی تولیــد شــود .دیگــران
اگــر ببیننــد ایــن روش هــا موثــر بــوده از آن اقتبــاس مــی
کننــد .بــه ایــن شــک ایــن طــرح هــا مــی توانــد تســری
پیــدا کنــد و رواج یابــد و اال نــه مــن در مقامــی هســتم
کــه چیــزی را بخشــنامه کنــم و نــه چنیــن قصــدی وجــود
دارد و نــه چنیــن شــیوه ای جــواب مــی دهــد .بلکــه شــیوه
درســت ایــن اســت کــه تجربــه را تولیــد کنیــم و وقتــی
مواهــب آن مشــخص شــد دیگــران از آن اســتفاده کننــد.
کمااینکــه االن کتــاب آمــوزش و پــرورش مــآل در سراســر
کشــور دنبــال مــی شــود و بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ایــن
نظــام را پیــاده کننــد.
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یک پژوهشگر حوزه علوم قرآنی تشریح کرد:

ِ
بالفرقان» فراهی
روششناسی تفسیر «نظام القرآن و تأویل القرآن
نسرین دمیرچی

عبدالحمید فراهی ،نگارنده تفسیر «نظام القرآن و تأویل
القرآن بالفرقان» از برجسته ترین افرادی است که نظریه
«نظام قرآن» را به عنوان روشی تازه در تفسیر قرآن پی
ریزی کرده است .فراهی معتقد است که هر متنی طبع ًا به
طور مستقیم یا غیرمستقیم نظارتی بر واقعیات فرهنگی و
اجتماعی زمانه خویش دارد .در مورد متن وحیانی نیز این
نکته وجود دارد که به وجهی ناظر به حوادث و واقعیات
فرهنگی اجتماعی عصر نزول است؛ زیرا به غرض هدایت
و ارشاد و تربیت الهی مخاطبان نازل شده است؛ بنابراین
چون قرآن در بین اعراب و در فضای آن زمان نازل شده،
از استعماالت و اسلوب رایج بین آنان در قرآن استفاده
شده است تا برای آنان قابل فهم باشد.
در خصوص روششناسی تفسیر او با سیده زینب حسینی،
پژوهشگر حوزه علوم قرآنی و تفسیر به گفتگو نشستیم.
*عبدالحمید فراهی کیست؟ چه آثاری دارد؟
عبدالحمیــد بــن عبدالکریــم بــن قربــان بــن تــاج علــی فراهــی
انصــاری ،معــروف بــه حمیدالدیــن و ابــی احمــد ،در صبــح روز
چهارشــنبه ششــم جمــادی الثانــی ســال  ۱۲۸۰قمــری در خانــواده
ای علمــی در روســتای فریهــا  -یکــی از بــزرگ تریــن روســتاهای
هنــد -بــه دنیــا آمــد .در  ۱۰ســالگی قــرآن را حفــظ کــرد .طــی
مــدت  ۹مــاه زبــان فارســی را آموخــت بــه گونــه ای کــه دیــوان
شــعری بــه زبــان فارســی دارد .ســپس بــه آموختــن زبــان عربــی
روی آورد و بــه انــدازه ای در ایــن زبــان تبحــر یافــت کــه کتــاب
جمهــرة البالغــه را در رد عبدالقاهــر جرجانــی نگاشــت .پــس از
آنکــه در ایــن دو زبــان اســتاد شــد ،زبــان انگلیســی را در دانشــگاه
علیگــره آموخــت و رســاله ای در رد عقیــده نصــاری دربــاب
شــفاعت و کفــاره بــه زبــان انگلیســی تألیــف کــرد .ســپس در
همــان دانشــکده ،زبــان عبــری را از مستشــرق یهــودی بــه نــام
جــوزف هوروفیتــس آموخــت .ایــن زبــان بســیار بــرای او کارآمــد
بــود و در مقایســه تطبیقــی میــان قــرآن و تــورات و همچنیــن
در نوشــتن ردیــه علیــه یهــود و نصــاری در برخــی مســائل از آن
اســتفاده کــرد .بــرای نمونــه در کتــاب «الــرای الصحیــح فیمــن هو
الذبیــح»  ،ســیزده دلیــل تــورات مبنــی بــر اینکــه ذبیــح اســحاق
اســت را رد کــرده اســت.
فراهـی در علـم قرآن تبحـر داشـت ،معاصـران او را ترجمـان قرآن
نامیـده بودنـد .رشـیدرضا دربـاره او مـی گویـد« :او راه نوینـی را در
اسـلوب تفسـیری بنا نهـاده و فهـم موثـری از قـرآن دارد».
فراهـی فلسـفه جدید را در دانشـگاه علیکـره نزد مستشـرق معروف
تومـاس آرنولـد فراگرفـت و بـرای آموختن علـوم نقلـی و عقلی به
شـهر لکنؤ سـفر کرد .او در علـم قرآن تبحر داشـت .معاصـران او را
ترجمان قـرآن نامیده بودند .رشـیدرضا دربـاره او می گویـد« :او راه
نوینی را در اسـلوب تفسـیری بنا نهاده و فهم موثری از قـرآن دارد».
فراهـی درحال تلاوت قـرآن در نوزدهم جمادی الثانی سـال ۱۳۴۹
قمری در شـهر مثورا در شـمال هند درگذشـت.
در میــان تألیفــات چــاپ شــده فراهــی ،بیســت و یــک اثر بــه زبان
عربــی ،چهــار اثــر بــه زبــان فارســی ،دو اثــر بــه زبــان اردو و یــک
اثــر بــه زبــان انگلیســی اســت .همچنیــن از وی تألیفــات دســت
نویســی وجــود دارد کــه پنــج تألیــف در حیطــه قــرآن و علــوم
قرآنــی و دوازده تألیــف در حیطــه موضوعــات مختلــف اســت .بــه
عنــوان نمونــه از مهــم تریــن آثــار فراهــی عبارتنــد از :اإلمعــان فی
اقســام القــرآن ،مفــردات القــرآن ،تفســیر نظــام القــرآن و تأویــل
القــرآن بالفرقــان ،جمهــره البالغــه (در نقــد نظریــه محــاکات و رد
دیــدگاه جرجانــی).

*چــرا شــناخت روش و رویکــرد وی در تفســیر حائــز
اهمیــت اســت؟
عبدالحمیــد فراهــی از برجســته تریــن افــرادی اســت کــه نظریــه
«نظــام قــرآن» را بــه عنــوان روشــی تــازه در تفســیر قــرآن پــی
ریــزی کــرده اســت .از نظــر فراهــی ،قــرآن دارای معانــی بســیاری
اســت کــه برطبــق نظــام مختلــف آمــده اســت .نظــم از نظــر
لغــوی گــردآوری و ضمیمــه کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر اســت.
نظــام بــه هــر نخــی کــه مرواریــد و مثــل آن را نظــم می بخشــد،
گفتــه مــی شــود.
مـراد از نظـام در اصطلاح علمـای علـوم قـرآن عبـارت از ارتبـاط
بعضـی آیـه هـای قرآن بـه بعضـی دیگر اسـت؛ بـه گونـه ای که
آیـات مانند کلمـه واحـدی می شـوند کـه دارای معانـی هماهنگ
مـی باشـند.درباره علـت نـام گـذاری این اثـر بـه «نظام القـرآن»،
ضـرورت دارد معنـای نظـام را از منظـر فراهـی تبییـن کنیم.
بــه بــاور وی ،مــراد از نظــام ایــن اســت کــه ســوره ،یــک واحــد
کامــل بــوده و جمــات و آیــات آن بــا هــم هماهنــگ باشــند و در
مرحلــه بعــد بــا ســوره قبــل و ســوره بعدش تناســب داشــته باشــد.
اگــر بــه همیــن ترتیــب ادامــه یابــد ،کل قــرآن کالم واحــدی مــی
شــود کــه بــا هــم هماهنــگ خواهنــد بــود .زمانــی کــه نظــام در
قــرآن روشــن شــود ،هــر ســوره صــورت مشــخصی مــی یابــد که
معانــی آیــات تحــت عمــود واحــد بــه هــم ربــط خواهنــد یافــت
کــه دارای زیبایــی و اتقــان و وضــوح میشــوند.
*آیــا بــه غیــر از فراهــی مفســر یــا دانشــمند علــوم
قرآنــی دیگــری نیــز بــه مبحــث نظــام در قــرآن
پرداختــه اســت؟
ایـن نظریـه در تفاسـیری چـون «البرهـان فـی علـوم القـرآن» و
«االتقـان» یافـت میشـود .امـا نخسـتین مفسـری که بـر نظریه
وحـدت و انسـجام سـورههـای قـرآن تأکیـد کـرد« ،اشـرف علـی
تهانـوی» بـود .پـس از او این دیـدگاه کـه چگونه در هر سـوره یک
آیـه بـا آیات قبـل و بعـد خـود ارتباط مـییابـد ،در تفاسـیری مانند
«المنـار» « ،فـی ظلال القـرآن» و «المیـزان فـی تفسـیر القرآن»
قابـل ردیابی اسـت .اما مفسـر بزرگ شـبه قـاره هنـد« ،عبدالحمید
فراهـی» دیـدگاه تفسـیری نظـام یافتهتـر و جامع نگرتری نسـبت
بـه سـایرین عرضـه کرده اسـت بهطـوری که موضـوع نظام بـا نام
او شـناخته میشـود.
*روش ایشان در تفسیر به چه شکل بوده است؟
در بــاور فراهــی مآخــذ خبری بــه اصــل و امــام و فرع و تبع تقســیم
مــی شــود .اصــل و امــام خــود قــرآن اســت و اولیــن چیــزی کــه

قــرآن را تفســیر مــی کنــد ،قــرآن اســت .فــرع و تبــع چند قســمت
اســت :یکــی ،احادیــث نبــوی و اقــوال صحابــه ،بــه گونــه ای کــه
بهتریــن تفســیر نــزد فراهــی تفســیر توســط ســنت نبــی و اقــوال
صحابــه اســت .دوم ،شــأن نــزول اســت .فراهــی ماننــد برخــی از
قــرآن پژوهــان معاصــر شــیعه همچــون آیــت اهلل معرفــت ،شــأن
نــزول را ســبب نــزول آیــه نمــی دانــد .وی شــأن و حــال مــردم در
هنــگام نــزول آیــه را شــأن نــزول مــی نامــد.
او مــی گویــد شــأن نــزول حقیقــت را دربــاره آیــات روشــن کــرده
و مفســر را بــه یقیــن مــی رســاند ،ابهامــات موجــود دربــاره آیــه
را برطــرف ســاخته و حکمــت و جهــت حکــم را مشــخص مــی
نمایــد .ســومین فــرع ،اســتعماالت لغــت نــزد اعــراب میباشــد.
فراهــی معتقــد اســت کــه هــر متنــی طبعـ ًا بــه طــور مســتقیم یــا
غیرمســتقیم نظارتــی بــر واقعیــات فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه
خویــش دارد .در مــورد متــن وحیانــی نیــز ایــن نکتــه وجــود دارد
کــه بــه وجهــی ناظــر بــه حــوادث و واقعیــات فرهنگــی اجتماعــی
عصــر نــزول اســت؛ زیــرا بــه غــرض هدایــت و ارشــاد و تربیــت
الهــی مخاطبــان نــازل شــده اســت؛ بنابرایــن چــون قــرآن در بیــن
اعــراب و در فضــای آن زمــان نازل شــده ،از اســتعماالت و اســلوب
رایــج بیــن آنــان در قــرآن اســتفاده شــده اســت تــا بــرای آنــان
قابــل فهــم باشــد.
چهــارم ،لغــت و ریشــه کلمــه اســت .فراهــی بــه مفــردات و کلمات
و ریشــه آنهــا بســیار اهتمــام دارد تــا جایــی کــه کتابــی مجــزا
تحــت عنــوان «مفــردات القــرآن» نگاشــته اســت و آن را بــه منزله
مقدمــه بــرای تفســیر خــود مــی دانــد .کتــب مقــدس ،پنجمیــن
فــرع هســتند .بــه نظــر فراهــی ،نــزول قــرآن بعــد از کتب پیشــین
بــرای تکمیــل ادیــان گذشــته و روشــن ســازی اختالفــات پیــروان
آن ادیــان بــوده اســت .او کتابــی دارد تحــت عنــوان «االکلیــل
فــی شــرح االنجیــل» کــه در آن بــه مقارنــه بیــن انجیــل و قــرآن
دربــاره مــکان هــای تاریخــی کــه مســیحیان آنهــا را تحریــف
کــرده انــد ،مــی پــردازد.
*میــزان بهــره گیــری فراهــی از عقــل و علــوم عقلی
در تفســیرش بــه چــه میــزان اســت؟
فراهــی کتابــی بــا عنــوان «حجــج قــرآن» دارد کــه در آنجــا بیــان
مــی دارد کــه یکــی از علــوم معــروف و بهتریــن هدیــه ای کــه
خــدا بــه انســان بخشــیده اســت ،علــم حجــت و بینــات اســت کــه
بــا آن اهــل باطــل را خــوار مــی کننــد .امــا او منطــق و فلســفه
یونانیــان را نقــد مــی کنــد و علــم دیگــری بــه نــام منطــق اعلــی
را تأســیس مــی کنــد و اصولــی را بــرای اقامــه حجــت بیــان مــی
کنــد و از قــرآن بــرای آن دلیــل مــی آورد.
وی بــرای عقــل جایــگاه ویــژه ای در خلقــت انســان قائــل اســت
و آن را اصــل اولــی بــرای احتجــاج مــی دانــد ،بــه شــرط آن کــه از
علــم حــق -یعنــی علمــی کــه از ســوی خــدا نــازل شــده -و عمل
صالــح پیــروی کنــد .پــس راه احتجــاج در نــزد او بــه کارگیــری
عقــل ،علــم و عمــل اســت.
*در انتها گرایش تفسیری فراهی چیست؟
بــا توجــه بــه اینکــه دانــش شــرح لغــات در فراهــی در اوج کمــال
اســت و همچنیــن اینکــه وی بــا یــک رویکــرد موضوعــی بــه
معناشناســی کلمــات از همــه کاربردهای متنــوع حقیقــی و مجازی
واژه ذیــل یــک عنــوان بحــث کــرده اســت .در بیــان معنــای
کلمــات قــرآن نیــز بــه طــور گســترده بــه فرهنــگ عربــی اســتناد
کــرده اســت .همچنیــن تــاش کــرده اســت کــه بــرای هــر واژه
یــک معنــای اصلــی و مرکــزی معرفــی کــرده و دیگــر معانــی
واژه را بــه آن برگردانــد ،مــی تــوان گرایــش وی در«تفســیر نظــام
القــرآن و تأویــل القــرآن بالفرقــان» را یــک گرایــش ادبی دانســت.
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آیت اهلل قائم مقامی در گفتگو با مهر:

فجایع جهان ریشه در اعراض از والیت دارد
غدیر در سیره ائمه معصومین و در لسان نبی مکرم اسالم
از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار است به طوری که
رسول خدا از آن به عیداهلل اکبر یاد کرده اند .به مناسبت
این روز بزرگ با آیت اهلل سید محمد قائم مقامی گفتگو
کردیم .موضوعاتی از قبیل اهمیت و جایگاه غدیر در
تاریخ ،پاسخ به شبهاتی در مورد غدیر و ...از مباحثی است
که در این گفتگو به آن پرداختیم.
متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این استاد حوزه و
دانشگاه است؛
*مــا در اســام چنــد واقعــه مهــم داریــم .بعثــت،
غدیــر ،عاشــورا و ظهــور چهــار روز مهــم و نقطــه
عطــف تاریخــی اســت .جایــگاه غدیــر در ایــن رونــد
تاریخــی چیســت و چــه شــأن و مقامــی دارد؟
قبــل از اینکــه وارد بحــث شــوم بــه نکتــه ای اشــاره کنــم کــه مــا
معتقدیــم مباحثــی که به نحــوی جنبــه اختالفــی در دنیای اســام
دارد از جملــه همیــن موضــوع امامــت و والیــت و خالفــت ،بــه دو
صــورت مــی توانــد طــرح شــود؛ یــک صــورت حالــت مشــفقانه و
مصلحانــه دارد و بــرای اصــاح و جبــران مافــات اســت و رویکــرد
دیگــر حالتــی اســت کــه جنبــه فتنــه گرانــه و مفســدانه داشــته
باشــد و بــرای اهانــت و افســاد باشــد.
مــن جملــه ای اخیــراً دیــدم کــه نوشــته بــود طــرح مشــفقانه و
مصلحانــه مباحــث اختالفــی از ســکوت در ایــن مــورد بســیار بهتر
اســت و ســکوت در ایــن مــورد از طــرح مفســدانه آن بهتــر اســت.
امیداریــم کــه مــا بتوانیــم در ایــن بحــث از همیــن منظر مشــفقانه
بــه واقعــه نــگاه کنیــم .مــا بایــد ببینیــم چــه کنیــم کــه وضعیــت
بهتــر بشــود چــون موضــوع صرف ـ ًا مربــوط بــه گذشــته نیســت و
بحــث آینــده جهــان اســت .آینــده بشــر در گــرو فهــم یــا عــدم

فهــم ایــن واقعــه اســت.
در مقطعــی از تاریــخ وقتــی ایــن حقیقــت در جهــان مطــرح مــی
شــود بــا کمــال تأســف پذیرنــدگان آن بســیار انــدک هســتند.
غالــب انســان هــا ایــن واقعــه را فهــم نمــی کننــد و آن را از دســت
مــی دهنــد و دچــار مشــکل مــی شــوند .مشــکالت و فجایــع بشــر
بــه درک نکــردن ایــن حقیقــت بــاز مــی گــردد.
مــا معتقدیــم کــه حقیقــت عظمــای عالــم از طریــق بعثــت بــه
جهــان اعــام و ابــاغ مــی شــود .حقیقتــی کــه بــه دنبــال خــود
حکمــت و علــم و ایدئولــوژی و بعدهــا تمــدن را دارد همــه از همین
جــا آغــاز مــی شــود .ایــن حقیقــت از طریــق انبیــا در جهــان تحقق
یافــت بــا ایــن قیــد کــه جریــان تجلــی هــا و ظهورهــای حقیقــت
وقتــی بــه پیامبــر اکــرم(ص) مــی رســد ،عظیــم تریــن تجلــی خود
را پیــدا مــی کنــد.
وقتــی ایــن حقیقــت در مبعــث تجلــی مــی کنــد ،بالفاصلــه ایــن
مســئله مطــرح مــی شــود کــه در ادامــه ،ایــن امــر چگونــه خواهــد
بــود؟ بحــث تــداوم پیــش مــی آیــد .حــدوث و تــداوم یــک چیــز،
هــر دو مهــم اســت .حــدوث یــک چیــز لزومـ ًا بــه معنــی تــداوم آن
نیســت .بــه محــض اینکــه حقیقــت عظمــای عالــم وجــود توســط
پیامبــر در عالــم تجلــی مــی کنــد ،از همــان ابتــدا ایــن مســئله
مطــرح بــوده کــه راهــکار تــداوم آن چیســت؟
قبــل از غدیــر ایــن ســخن و زمزمــه ایــن مباحــث بــوده اســت و از
همــان زمــان نیــز دو دیــدگاه وجــود داشــته اســت .یکــی دیــدگاه
پیامبــر و خداونــد اســت کــه مــی گویــد ایــن حقیقــت مقطعــی
نیســت و اختصــاص بــه دوران زندگــی پیامبــر نــدارد .مگــر مــی
شــود حقیقتــی در مقطعــی ظاهــر شــود و پــس از مدتــی وضعیــت
قبــل از آن دوبــاره اعــاده شــود؟ ایــن نقــض غــرض اســت.
ایــن مســئله مطــرح بــوده کــه ایــن حقیقــت تــداوم دارد .تــداوم
ایــن نیســت کــه ابعــاد حقیقــت بــا همــان ابعــاد قبلــی ادامــه پیــدا
کنــد .بلکــه بحــث ایــن اســت کــه اگــر ایــن حقیقت تــداوم داشــته

باشــد ،دائمـ ًا بــر ابعــاد آن افــزوده مــی شــود .تــداوم حقیقــت باعث
مــی شــود کــه ســایر ابعــاد حقیقــت کــه ظاهــر نبــوده نیــز ظاهــر
شــود .کار والیــت همیــن اســت .والیــت بطــون و اسراســر نبــوت
را در جهــان بــرای بشــر مکشــوف مــی کنــد .حقیقتــی کــه بــی
کــران اســت بایــد کشــف و اســتخراج شــود کــه ایــن کار والیــت
اســت.
لــذا حقیقــت بایــد ادامــه داشــته باشــد اگــر انســان لیاقــت داشــته
باشــد .اینجــا قابلیــت و لیاقــت و پذیــرش موضوعیــت پیــدا مــی
کنــد .وقتــی بحــث حضــرت علــی(ع) از همــان اول بعثــت و در ده
ســالگی مطــرح مــی شــود ،بحــث شــخص نیســت ولــو شــخص
مبارکــی مثــل امیرالمومنیــن باشــد کــه فــردی باالتــر از او نیســت.
مســئله شــخص نبــوده بلکــه تــداوم حقیقــت بــوده اســت.
برخــی مــع االســف در دنیــای اســام چــه قبــل از رحلــت
پیامبــر و چــه بعــد از آن احســاس تکلیــف کردنــد در جایــی کــه
تکلیــف نداشــتند .همینطــور کــه مــا وظیفــه داریــم تکالیــف خــود
را تشــخیص دهیــم ،آن جایــی کــه تکلیــف نداریــم را هــم بایــد
بشناســیم .بشــر در رابطــه بــا اینکه تــداوم حقیقــت چگونــه خواهد
بــود تکلیــف نداشــته اســت و ایــن امــر مربــوط بــه خداونــد بــود.
بایــد ایــن مطــرح شــود کــه خداونــد در ایــن مــورد ،مســئله را خــود
بــه عهــده گرفتــه اســت و از آدمیــان خواســته آن را قبــول کننــد.
برخــی احســاس تکلیــف کردنــد و فکــر کردنــد کــه بعــد از پیامبــر
بایــد چــه کننــد .ایــن فاجعــه بزرگــی در تاریخ بشــر بــود .امیــدوارم
جهــان بشــری ایــن توفیــق را پیــدا کنــد کــه فجایــع بشــری را
بازنگــری و ریشــه یابــی کنــد.
*یکــی از شــبهاتی کــه مطــرح بــوده ایــن اســت
کــه مــی گفتنــد گیــرم مــا بعــد از پیامبــر بــه
علــی(ع) رجــوع مــی کردیــم بعــد از آن چــه؟ گیــرم
نفــرات بعــدی را هــم قبــول مــی کردیــم ،باالخــره

گـفتــگــــو
MEHR NEWSAGENCY

بــه گفتــه خودتــان امامــان تعــداد مشــخصی دارد،
اینهــا منصــوص و معیــن انــد و  ۱۲نفرنــد ،بعــد از آن
بایــد امــر را بــه دســت یــک شــخص غیــر معصــوم
دهیــم ،پــس بیاییــم و از اول ایــن کار را انجــام دهیم.
بحــث ایــن اســت کــه اگــر بــه امیرالمومنیــن رجــوع مــی شــد
و امامــت و والیــت پذیرفتــه مــی شــد و حقیقــت نبــوی تــداوم
مــی یافــت ،رونــد تاریــخ عــوض مــی شــد .رونــد عالــم و هســتی
عــوض مــی شــد.
چنانچــه انســان بــه تکلیــف خــود عمــل مــی کــرد ،تاریــخ طــور
دیگــر رقــم مــی خــورد .رجــوع بــه امــام ،تکلیــف اول انســان
اســت و همــه تکالیــف دیگــر بعــد از ایــن تکلیــف اســت .امــام باقر
فرمــود امــت فرمــان اول را کنــار گذاشــت و فرامیــن را از پلــه دوم
شــروع کــرد .اگــر از پلــه دوم شــروع کنیــد همــه چیــز خــراب مــی
شــود کــه شــد.
لــذا از ابتــدا ایــن موضــوع مطــرح بــوده و تــا هنگامــی کــه بشــر در
ایــن عالــم اســت و چــه در بــرزخ و قیامــت ،امــام وجــود دارد .امــام
کســی اســت کــه در تمــام مقاطــع و مواطــن دســت شــما را مــی
گیــرد و بــا شــما هســت .امــام کســی اســت کــه در موطــن الســت

نیســتیم ولــی کشــش از ســوی مــردم وجــود نــدارد .ســران اهــل
ســنت منکــر اصــل واقعــه غدیــر نبودنــد.
مبنــای ایــن دیــدگاه یــک نــوع ادعــای واقــع گرایــی بــود .جریــان
مقابــل ادعــا داشــت کــه مــن خبــر از واقعیــت جهــان مــی دهــم.
آنهــا در واقــع نظرســازی کردنــد .ســران جریــان مخالــف غدیــر
ادعــا کردنــد کــه مــا صحنــه جهــان را مــی بینیــم و از آن خبــر
مــی گیریــم و مــی بینیــم کــه مــردم جهــان توانایــی و ظرفیــت
تــداوم نبــوت را ندارنــد .بــرای اینکــه ایــن حقیقــت تــداوم پیــدا
کنــد ،الزمــه اش پذیــرش و قابلیــت اســت .وقتــی شــما نپذیریــد،
ایــن امــر بــر شــما ادامــه پیــدا نمــی کنــد و مخفــی مــی شــود.
همانطــور کــه شــد.
والیـت حقیقتی اسـت کـه وجـود دارد ،اگـر پذیرفته شـد ظاهر می
شـود و تجلـی می کنـد و اگـر پذیرفته نشـد مخفی می شـود.
در واقــع ایــن ســران بــه مــردم تحمیــل کردنــد کــه مــردم والیــت
را نخواهنــد و در گــزارش خــود گفتنــد مــردم نمــی خواهنــد .ایــن
دیــدگاه بعــد از رحلــت پیامبــر مقبولیــت عــام پیــدا کــرد .در همــان
روز غدیــر مخالفــت آغــاز شــد .بعــد از آن بــه ســمت عرصــه
توجیهــات گوناگــون رفتنــد.

بــا شــما بــوده اســت .امــام در الســت بــا انســان بــوده اســت و بــه
هدایــت انســان کمــک کــرده اســت و تــا قیامــت بــا فــرد همــراه
اســت.
حکومــت سیاســی هــم در ذیــل چنیــن پدیــده ای تعریــف مــی
شــود ،یعنــی کســی مــی توانــد حاکــم باشــد کــه چنیــن مقامــی
داشــته باشــد .کســی کــه در تمــام مواطــن همــراه مــن اســت مــی
توانــد بــر مــن حاکــم باشــد نه کســی کــه خــودش حیــران اســت.
مــع االســف دیدگاهــی غلبــه پیــدا کــرد کــه آمدنــد و گفتنــد بیــن
دو نظــام معنــوی و ظاهــری تالزمــی نیســت و لزومــی نــدارد بــا
هــم باشــند و بحــث سکوالریســم مطــرح شــده کــه بقیــه ایســم
هــا هــم از دل آن درآمــد.
همچنیــن عــده ای بــا نــگاه بــه اصطــاح واقــع گــرا گفتنــد
کــه ایــن مســیر قابــل تــداوم نیســت .آنهــا ادعــای واقــع گرایــی
داشــتند .مــا معتقــد نیســتیم آرمــان گرایــی و واقــع گرایــی در
مقابــل هــم باشــند .مثــا بگوییــم امیرالمومنیــن(ع) مظهــر
آرمــان گرایــی بــوده و معاویــه مظهــر واقــع گرایــی باشــد ،نــه .مــا
معتقدیــم هــر دو واقــع گــرا بودنــد .علــت ایــن اســت کــه بهشــت
و جهنــم هــر دو واقعیــت اســت .امیرالمومنیــن جهــان را به ســمت
بهشــت مــی بــرد و معاویــه و امثــال او جهــان را بــه ســمت جهنــم
مــی بــرد و هــر دو واقــع گــرا هســتند.
اجمــا ًال بایــد گفــت کــه از آن ســو ادعــای واقــع گرایــی می شــد و
ســران جریــان مقابــل غدیــر مــی گفتنــد مــا خــود غدیــر را منکــر

*بــرادران اهــل ســنت مــا بــه طــور مشــخص در
مــورد غدیــر چــه مــی گوینــد؟
ســطوح مختلفــی از دیــدگاه هــا وجــود دارنــد .برخــی مــی گفتنــد
واقعــه غدیــر وجــود نداشــته اســت .دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه
ایــن واقعــه وجــود داشــته چــرا کــه در منابــع بســیاری از اهــل
ســنت ذکــر شــده اســت .درســت اســت کــه در کتــاب صحیــح
مســلم و صحیــح بخــاری نیامــده ولــی در خیلــی جاهــای دیگــر
ذکــر شــده اســت.
*چــرا واقعــه غدیــر در ایــن دو کتــاب صحیح مســلم
و صحیــح بخــاری نیامده اســت؟
ایــن جــای تاســف بســیار دارد کــه بــه سیاســت حاکــم بــاز مــی
گــردد کــه کاری مــی کنــد ایــن واقعــه در ایــن دو کتــاب مهــم
ذکــر نشــود .امــا در کتــب بســیار دیگــری ایــن واقعــه ذکــر شــده
اســت کــه مرحــوم عالمــه امینــی در الغدیــر تمــام ایــن منابــع را
نشــان مــی دهــد .خطبــه غدیــر راویــان بســیاری از اهــل ســنت
دارد.
دیــدگاه دوم کــه توضیــح مــی دادم ایــن بــود کــه برخــی مــی
گفتنــد ایــن واقعــه وجــود داشــته اســت ولــی تفســیرش ایــن
نیســت کــه شــیعیان مــی گوینــد .مــی گوینــد منظــور از مــوال
آنچــه شــیعه بــه معنــی امــام و معصــوم و حاکــم ذکــر مــی کنــد،
نیســت .یعنــی آنهــا یــک دوســتی بــدون تبعیــت را مــد نظــر
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دارنــد .قطــع رابطــه میــان محبــت و تبعیــت و اطاعــت مــی کننــد.
توجیهــات دیگــری نیــز وجــود دارد .مثــا از خلیفــه دوم نقل شــده
اســت کــه مــی گویــد مــن قبــول دارم کــه پیامبــر ،علــی(ع) را بــه
خالفــت و والیــت و امامــت نصــب کــرد و پیامبــر مــی خواســت،
امــا خــدا نخواســت.
مــوارد مشــابهی هــم ذکــر مــی شــد کــه مثــا پیامبــر مــی
خواســت عمویــش ابولهــب بــه جهنــم نــرود و هدایــت پیــدا کنــد
امــا خــدا نخواســت.
البتــه در ایــن مــورد بنــده معتقــدم در میــان توجیهاتــی کــه تاکنون
صــورت گرفتــه اســت یــک توجیــه از همــه دقیــق تــر اســت کــه
ایــن توجیــه بــه همیــن قضیــه قابلیــت و فاعلیــت بــاز مــی گــردد.
هــر چیــزی بــا فاعلیــت و قابلیــت تحقــق پیــدا مــی کنــد .دیــدگاه
ایــن اســت کــه مــی گویــد پذیــرش و قابلیــت وجــود نداشــت.
تعبیــری بــه کار بــرده انــد کــه مــی گویــد ماجــرای غدیــر و پــس
از آن نرســیدن امــام علــی(ع) بــه خالفــت ،از جنــس «االمــر
یحــدث بعــد االمــر» اســت .یعنــی امــری کــه بعــد از امــر دیگــر
حــادث مــی شــود .معنــای ایــن ســخن چنیــن اســت کــه خالفــت
و امامــت امیرالمومنیــن بــه همــان معنایــی کــه شــیعه مــی گویــد،
امــر خداونــد بــود ولــی بعــد از ایــن امــر ،امــر دیگــری بــرای خــدا
حــادث شــد.
امــر اول ایــن بــود کــه خــدا مــی خواســت علــی(ع) حاکــم و خلیفه
شــود و امــر دوم ایــن بــود امیرالمومنیــن خلیفــه و حاکــم نیســت و
خــدا امــرش را تغییــر داد .یعنــی وقتــی خــدا بســتر و زمینــه را ندید
امــر اول خــود را تغییــر داد .اگــر مــی پذیرفتیــد علــی(ع) بایــد بــر
شــما حاکــم باشــد ،حــال کــه نپذیرفتیــد فالنــی حاکــم باشــد.
ایــن توجیــه دقیقــی اســت ولــی ایــن توجیــه برخــی نــکات را
نمــی خواهــد قبــول کنــد و آن ایــن اســت کــه مــا مــی گوییــم
«االمــر یحــدث بعــد االمــر» تنهــا اختصــاص بــه موضــوع والیت
نــدارد و در همــه قضایــا و فرامیــن الهــی چنانچــه فرامیــن امتثــال
(فرمانبــرداری) نشــود همیــن پدیــده اتفــاق مــی افتــد.
فرآینــد گنــاه هــم همیــن اســت .بــه ایــن معنــا کــه خداونــد هیــچ
گاه او ًال بــه کســی امــر بــه گنــاه نمــی کنــد و امــر بــه طاعــت و
نمــاز مــی کنــد بــه شــرطی کــه طــرف قبــول کنــد ،اگــر قبــول
کنــد ایــن امــر اجرایــی مــی شــود ،امــا اگــر قبــول نکــرد ،امــر
دیگــری بــر مبنــای غضــب صــادر مــی شــود .امــر دوم امــری
اســت کــه بــه دلیــل عــدم امتثــال امــر اول از ســر غضــب ناشــی
شــده اســت .ایــن را نمــی گوینــد .ایــن بایــد بــه جهــان و بــرادران
اهــل ســنت مــا گفتــه شــود.
شــخص بایــد بدانــد کــه همــه گناهــان بــه ایــن صــورت اســت و
ایــن حادثــه یعنــی مخالفــت بــا امــر والیــت ،گنــاه اعظــم اســت.
*ایــن نــوع نــگاه ناشــی از یــک نــوع جبرگرایــی هم
مــی تواند باشــد؟
بلــه بــا ایــن دیــدگاه بــه نوعــی مســئولیت و آزادی و اختیــار انســان
انــکار مــی شــود .مــی خواهــم بگویــم بــا غلبــه ایــن دیــدگاه
انحرافــی ،فجایــع جهــان شــروع شــد .فجایــع جهــان ریشــه ای
جــز ایــن مســئله نــدارد کــه مســلمانان از حقیقــت تــداوم نبــوت
کــه کانــون قــدرت اســام اســت ،اعــراض کردنــد.
چــرا اســام قــدرت خــود را از دســت داد؟ بــه ایــن جهــت کــه
مســلمانان از کانــون قــدرت فاصلــه گرفتنــد .والیــت و امامــت از
آنجــا کــه مقــام اتصــال بــه عالــم غیــب اســت ،وقتــی مســلمانان
بــا ایــن کانــون قطــع رابطــه کردنــد یعنــی بــا قــدرت اســام قطع
رابطــه کردنــد.
بعــد از جریــان غصــب والیــت ،امیرالمومنیــن فرمایشــی دارنــد
کــه در نهــج البالغــه هــم هســت .حضــرت خطاب بــه مســلمانان
مــی فرمایــد از وقتــی کــه دســتتان از دســت والیــت بیــرون آمــد،
امــداد خــدا بــر شــما قطــع شــد .تعبیــر حضــرت ایــن اســت کــه
مــی فرمایــد از ایــن بــه بعــد نــه جبرئیلــی در میــان شــما خواهــد
بــود و نــه میکائیلــی .فرشــته مظهــر نصــرت الهــی اســت .حضرت
تعبیــر عجیبــی دارد کــه مــی فرمایــد از ایــن پــس شــمایید و زد
و خوردتــان بــا شمشــیرها .یعنــی از ایــن پــس شــمایید و عالــم
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اســباب ظاهــری .هــر کــس کــه اســباب ظاهری اش بیشــتر شــد،
غلبــه مــی کنــد.
غــرب از اول تاریــخ مواجهــه اش با اســام رفتــاری از خود بــروز داد
و آن ایــن بــود کــه میــان دو رفتــار اســامی کــه یکی نگاه درســت
اســامی بــود و یکــی نــگاه انحرافی؛ ایــن نــگاه انحرافــی را تقویت
کــرد و از طــرف دیگــر گفــت اگــر اســام ایــن اســت من اســام را
قبــول نــدارم .کاری کــه در مــورد داعــش انجــام دادنــد .ایــن ادامــه
ماجــرای قدیــم اســت .یهــود در صــدر اســام خیلــی کوشــش کرد
کــه امــر در دســت خانــواده پیامبــر نیفتد.
*شــبهه ای اخیــرا ً مطــرح شــد کــه گفتــه مــی شــد
مبنــای مشــروعیت حکومــت و والیــت از دیــدگاه
امــام علــی(ع) نظــر و انتخــاب مــردم بــود ،پاســخ
شــما بــه ایــن مطلــب چیســت؟
در برابــر مشــروعیت الهــی یــک قابلیــت وجــود دارد کــه آن را مــی
تــوان مشــروعیت مردمــی بنامیــم امــا بــه معنــی حقانیت نیســت
ایــن بحــث از اول انقــاب مطــرح بــوده و پاســخش روشــن اســت.
در ایــن مــورد مــردم منشــا مقبولیــت اند نــه مشــروعیت .البتــه اگر
مقبولیــت را از بــاب تســامح ،مشــروعیت بنامیــم اشــکال نــدارد .در
برابــر مشــروعیت الهــی یــک قابلیــت وجــود دارد کــه آن را مــی
تــوان مشــروعیت مردمــی بنامیــم امــا بــه معنــی حقانیــت نیســت.
در مســئله قابلیــت نقــش منحصــر بــه فــرد بــا مــردم اســت .اگــر
قبــول کردنــد حاکمیــت الهــی تحقــق پیــدا مــی کنــد و اگــر قبول
نکردنــد ایــن امــر مخفــی و غایــب مــی شــود.
حکومــت الهــی و والیــت بزرگتریــن فرمــان خداونــد اســت .اصــل
مشــروعیت آن در دســت خداســت ولــی فعلیــت و مقبولیــت آن از
مــردم اســت.
*پیــام غدیــر بــرای امــروز مــا چیســت و غدیــر

ابتدا باید تعریفمان را از سینمای دینی روشن کنیم تا
جغرافیای آن مشخص شود .وقتی جغرافیای سینمای
دینی روشن شد مشخص میشود چه کسانی درون این
جغرافیا قرار میگیرند چه کسانی خارج از آن هستند و
ممکن است حتی برخی روشن فکران گاهی اثری ارائه
دهند که در دایره سینمای دینی قرار گیرد.
به مناسبت روز ملی سینما ،در مورد امکان سینمای دینی
و وضعیت سینمای جهان و ایران با محمد حسنی ،دکترای
فرهنگ و ارتباطات ،پژوهشگر ارتباطات و فلسفه رسانه
و رییس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی ،به
گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید؛
*سینما چگونه هنری است و چه انتظاری از آن میرود؟
ســینما برســاختی از جهــان داســتان اســت .یعنــی احــکام جهــان
داســتان و احــکام داســتان پــردازی بــر آن مترتــب اســت؛ بــه
عنــوان مثــال مســاله خیــر و شــر ،تقــرب و اســتبعاد از هســتی
شناســی حقــه ،در جهــان داســتان از محورهــای مهــم اســت
در پاســخ بــه ایــن ســوال ،بایــد چنــد محــور را کنــار همدیگــر قرار
بدهیــم؛ در وهلــه اول بایــد بدانیــم ســینما برســاختی از جهــان
داســتان اســت .یعنــی احــکام جهــان داســتان و احــکام داســتان
پــردازی بــر آن مترتــب اســت؛ بــه عنــوان مثــال مســاله خیــر و
شــر ،تقــرب و اســتبعاد از هســتی شناســی حقــه ،در جهان داســتان
از محورهــای مهــم اســت .در نســبت بــا دیــن ،داســتان پــرداز در
مقــام ربوبیــت جهــان داســتان اســت .داســتان پــرداز اســت کــه
زنــده میکنــد ،میمیرانــد کســی را موفــق میکنــد ،میخندانــد
میگریانــد .مــا در معــارف دینــی داریــم« :هــو اضحــک و ابکــی»
یعنــی خداســت کــه میخندانــد و میگریانــد .خداســت کــه بــرای
مخلوقــات خــودش سرنوشــت تعییــن میکنــد.
سرنوشــت شــخصیت هــای داســتان را داســتان نویــس تعییــن
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امــروز بــرای مــردم دنیــا چــه حرفــی دارد؟
اصــل پیــام غدیــر ایــن اســت کــه حقیقتــی کــه در عالــم توســط
انبیــا تجلــی کــرد ،مقطعــی نبــوده و قابــل تــداوم اســت .دوم اینکه
وقتــی تــداوم پیــدا مــی کنــد نــه فقــط بــه صــورت اولیــه بلکــه
بطــون و اســرار آن اســتخراج مــی شــود.
مــا بایــد بــه دنبــال عطــف توجــه دادن جهــان بــه ایــن مســئله
باشــیم کــه ریشــه بحــران هــا چیســت .پاســخ ایــن اســت کــه
ریشــه بحــران هــا ایــن اســت کــه انســان از حقیقــت انبیــا اعراض
کــرده اســت.
پیــام غدیــر ایــن نیســت کــه شــما وارد دوره دینــداری هــای قدیــم
شــوید .در نقــد غــرب مــن شــوقی نــدارم کــه بگویــم انســان بــه
وضعیــت قبــل از مدرنیتــه بازگــردد .یــک بخشــی از فجایــع دینــی
عصــر مــا بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــده کــه برخــی مــی خواهند
دیــن را در صحنــه جهــان بیاورنــد ولی نمــی دانند کــه بعــد از دوره
مدرنیتــه و بــی دینــی انســان تــو نمــی توانــی هــر دینــی را بــه
صحنــه بیــاوری .دوره دیــن بــدون والیــت گذشــته اســت .دینــی
مــی توانــد بعــد از مدرنیتــه در صحنــه جهــان بیایــد کــه دیــن
مبتنــی بــر والیــت و امامــت باشــد .همــان چیــزی کــه در ایــران و
در انقــاب اســامی واقــع شــده اســت.
ویژگــی دنیــای قدیــم دینــداری بــدون امامــت و والیــت بــود .پس
از آن منجــر بــه دنیــای مدرنیتــه و کفــر جلی و سکوالریســم شــد و
در انتهــای ایــن دوره انقــاب اســامی واقــع مــی شــود و بشــریت
را متوجــه مــی کنــد بــه اینکــه بــه انبیــا بــاز گــردد.
پیــام غدیــر بــه یــک مســیحی ایــن اســت کــه آنهــا بــه پیامبــر
خــود برگردنــد نــه پیامبــری کــه بــرای آنهــا ســاخته انــد .آمادگــی
داشــته باشــند کــه بــا عیســی مســیح آنگونــه کــه بــوده اســت
مواجهــه داشــته باشــد نــه آنطــور کــه بــرای آنهــا تفســیر شــده یــا
ســاخته شــده اســت .ایــن پیــام غدیــر اســت یعنــی مهمتریــن پیام
جهــان اســت .ایــن خبــر بــزرگ عالــم و نبــأ عظیــم اســت .مــراد از

غدیــر ایــن اســت کــه دینــی کــه در صحنه جهــان آمــد مــی تواند
نــاب ادامــه پیــدا کنــد و نــاب هــم فهمیــده شــود .یعنــی مــی توان
فهمــی از دیــن پیــدا کــرد کــه بــا خــود دیــن منطبــق باشــد.
امامــت مقولــه ای اســت کــه در کنــار همــه مقــوالت قــرار مــی
گیــرد و کار آن تفســیر و تبییــن صحیــح آنهاســت .کار امــام ایــن
اســت کــه در کنــار تمــام اصــول و فــروع قــرار مــی گیــرد یعنــی
همــه اصــول و فــروع از جملــه خــود اصــل امامــت یــک طــرف
قــرار مــی گیــرد و امــام در یــک طــرف .کار امــام ایــن اســت کــه
تمــام ایــن اصــول و فــروع را بــرای بشــر تفســیر کنــد .یعنــی
امامــت جریــان تاویــل دیــن اســت .ایــن چیــزی اســت کــه بشــر
بــه ایــن دلیــل کــه مــی خواســته خــودش دیــن را تفســیر و اجــرا
کنــد ،کنــار گذاشــته اســت.
انســانی کــه نمــی خواهــد زیــر قیــد دیــن رود ،مــی خواهــد
خــودش دیــن را تفســیر و تاویــل کنــد .پیــام غدیــر ایــن اســت که
دیــن ،متولــی و مفســر و مجــری دارد.
*بــرای احیــای غدیــر توصیــه هایــی شــده کــه
مثــا مناســکی را بــه جــا آوریــد ،چــه راهکارهایــی را
پیشــنهاد مــی کنیــد کــه غدیــر احیــا شــود؟
احیــای غدیــر بــه علــم و فکــر و بحــث و تحلیــل اســت .ایــن ایــام
فرصتــی اســت بــرای طــرح مســائل .یعنــی در کنار مســئله جشــن
و شــادی و ...کــه جــای خــود را دارد ،اصــل مطلــب بایــد ایــن
باشــد کــه جامعــه مــا و جهــان بشــری هــر ســال در ایــام غدیــر
بــا انبوهــی از مباحــث فکــری و تحلیلــی مواجــه شــود .ایــن احیای
غدیــر خواهــد بــود.
بایــد فکــر کنیــم کــه چــه کنیــم دنیــا بــه مقطــع عاشــورا بازنگردد
و آن فاجعــه دوبــاره تکــرار نشــود .ایــن در صورتــی اســت کــه
انســان غدیــر را بفهمــد .چــون انســان غدیــر را نفهمیــد و پیــام خدا
را اجابــت نکــرد ،جهــان بــه فاجعــه عاشــورا رســید.

محمد حسنی در گفتگو با مهر:

سینمای مابه ذخایر دینی خود اعتناییندارد
میکنــد .پــس او در مقــام ربوبیــت قــرار میگیــرد .حــاال اگــر
فــرد ،داســتان نویــس خــودش را مســتغرق در واقــع ربوبیــت
حضــرت حــق قــرار داده باشــد و خــود را در راســتای آن ربوبیــت
قــرار داده باشــد ،جهــان داســتانش جهــان نزدیــک و متقــرب بــه
جهــان دیــن میشــود و اگــر غیــر از ایــن باشــد ،بــه ظلمــات الوهــم
نزدیــک میشــود .در واقــع ســینما برســاختی از جهــان داســتان
اســت و احــکام جهــان داســتان بــر آن مترتــب مــی شــود .امــا
محــور دیگــری کــه میشــود بــه آن اشــاره کــرد ،اصالــت تصویــر
اســت؛ در ســینما اصالــت بــا تصویــر اســت .مــا ســینمای صامــت
هــم داریــم و بعــد صــوت و کالم هــم هســت .در واقــع اصالــت بــا
تصویــر اســت و صــوت در رادیــو اصالــت دارد.
فلســفه تصویــر اینجــا موضوعیــت پیــدا میکنــد .از جملــه اینکــه
وقتــی تصویــر مــی آیــد ،خیــال زائــل میشــود .وقتــی قص ـهای
را گــوش میکنیــد یــا از روی متــن میخوانیــد ،صــورت ذهنــی
وقایــع و مکانهــا توســط شــخص خواننــده در ذهــن شــکل
میگیــرد .البتــه نشــانهها و آرایــه هــای متنــی کالم بــه او
کمــک میکننــد کــه صــورت ذهنــی را شــکل بدهــد .ولــی فاعــل
ســاختن آن صــورت هــای ذهنــی خــود خواننــده اســت و در نهایت
و عالیــم و نشــانهها علــل معــده هســتند .امــا در جهــان ســینما،
صورتهــا توســط کارگــردان و نویســنده و عوامــل ســاخته و
پرداختــه میشــود بــه اســتنتاجی کــه مــد نظرشــان اســت هدایــت
میشــوند و مخاطــب صرفــا دریافــت کننــده آن صــورت هــای
ذهنــی اســت و در مقــام انفعــال قــرار دارد .پــس اصالــت تصویــر
یکــی از محــور هــای مهــم دیگــر اســت.

مســاله دیگــر خطــی بــودن اســت .بــه ایــن معنــا کــه شــما امکان
توقــف در فیلــم و بازگشــت بــه صــورت متعــارف را نداریــد .البتــه
میتوانیــد فیلمــی را بگذاریــد در صحنــه هــای مختلــف توقــف
کنیــد بــه عقــب بازگردیــد فکــر بکنیــد ولــی معمــول ســینما ایــن
نیســت .اگــر شــما در جمعــی ایــن کار را بکنیــد همــه آرزده خاطــر
میشــوند حتــی خــود شــما از فضــای فیلــم بیــرون میآییــد مگــر
اینکــه بخواهیــد فیلــم را بعنــوان یــک متن مطالعــه کنیــد .مواجهه
عمــوم مــردم بــا ســینما ایــن اســت کــه فیلــم بــه مــرور پیــش
بــرود و توقــف و درنگــی در آن ایجــاد نشــود و مــا صرفــا دریافــت
کننــده باشــیم و حــس تلــذذ از جهــان داســتان داشــته باشــیم.
ایـن تفاوتـی اسـت کـه تماشـای فیلـم و خوانـدن متن بـا یکدیگر
دارنـد .شـما ممکن اسـت در یـک متن توقـف ایجاد کنیـد به عقب
بازگردیـد ،تامـل کنیـد ،تعقـل کنیـد تامـل کنیـد ،تخیـل کنیـد ،با
یافتههـای دیگـر بـه مقایسـه بنشـینید ،ولی فیلـم اینگونه نیسـت
شـما به مـرور که صحنههـا را میبینیـد وقایـع را میبینیـد باید تن
بدهیـد به زمـان فیلـم و وقایعی که پـی در پـی میآینـد و میروند.
ایـن عناصر جهـان فیلـم را تشـکیل میدهنـد .نکته بعد که شـاید
نکتـه پایانـی باشـد کفایت کنـد در این بخـش بحث این اسـت که
سـینما نهایتـا توهمـی از واقعیـت را بـرای مخاطب ایجـاد میکند.
ایـن خودش سـرفصل بسـیار مهمی اسـت.
مرحــوم شــهید آوینــی در کتاب آینــه جــادو در مقاله بلنــد «تامالتی
در ماهیــت ســینما» بــه ایــن نکتــه اشــاره میکننــد .منظور ایشــان
ایــن اســت ســینما بازتابــی از واقعیــت بــه معنــای متعارفــش بــه
معنــای بــاز نمایــی و حتــی تخیــل واقعیــت نیســت .مــا توهمــی از
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واقعیــت را در ذهــن خودمــان شــکل میدهیــم و در واقــع ســینما
گــر در درون ذهــن مخاطــب بوجــود مــی آورد.اینکــه مقــام وهــم
چیســت و بــا تخیــل ،تعقــل ،شــهود ،حس چــه تفــاوت هایــی دارد.
ایــن خــودش یکــی از محورهــای مهــم سینماشناســی اســت.
*آیا مفهوم سینمای اسالمی ،مفهوم درستی است؟
سـینمای اسلامی اگـر بـه معنـای واقعی کلمـه مـراد شـود ،دچار
چالـش اسـت .زیـرا وقتـی شـما یـک مفهومـی را بـه طـور مطلق
اسلامی میکنیـد ،ایـن پدیـده بایـد بـا مفهـوم حجیـت دینـی در
همه ابعـادش مد نظر قـرار گیرد .اینجـا بحث های پیچیـده نظری،
کالمـی و فقهـی بوجـود میآید.امـا اگر به معنـای به کارگیـری آن
برای پیشـبرد اهـداف جامعه دینـی مد نظر باشـد ،بویژه در شـرایط
امـروز ،بلـه سـینمای اسلامی بـه معنـی اینکـه در جهـت ترویج و
اهـداف جهـان اسلام یا مفاهیـم اسلامی و اخالقـی قـرار بگیرد،
ممکن اسـت .بلـه به ایـن معنـا سـینمای اسلامی داریم.
نمونـه های فراوانـی هم به ویـژه در کشـور خودمان بعـد از انقالب
شـاهد هسـتیم .البته نـه به این صـورت که بـه معنـای اول ،مفهوم
سـینمای اسلامی را تاسـیس کرده باشـند و سـعی کنند پلـه پله و
آرایـه آرایـه مفاهیـم سـینمای اسلامی را بـر مبنـای آن تعریـف
تاسیسـی از سـینمای اسلامی فیلم بسـازند؛ بلکه بـا صرافت طبع
دینـی خودشـان تلاش کردنـد از این بـه اصطالح ابـزار ،اسـتفاده
کننـد و آنچه در ذهن و روح و خیالشـان هسـت یا برداشـتی را که از
واقعیـات و حقایـق جهان امـروز دارنـد را با آن رویکردی که نسـبت
به دیـن دارنـد به مخاطـب منتقـل کنند.
*آیــا ســینمای ایــران توانســته اســت مفاهیــم
اســامی و انســانی را بازنمایــی کنــد؟
تــاش هــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن پرســش بایــد به
صــورت مقایســه ای و تطبیقــی با ســایر ســینماها و ســینمای ملل
پاســخ گفتــه شــود .اگــر در مقــام مقایســه قــرار نگیریــم و بخواهیم
خلــوص گرایانــه بــه قضیــه نــگاه بکنیــم بــه نظــرم راه بــه خطــا
بردهایــم .ســینماگران ایرانــی در طــول ایــن ســالها توانســته اند هر
کــدام در ســاحات خــاص خودشــان بــه مقولــه دیــن نظــر کننــد.
حاال بعضـی از انواع فیلمها و یا سـریال های تلویزونی کـه گاه ابعاد
بیـن المللی هـم پیدا کـرده اند مشـخصا موضـوع دینی و یـا تاریخ
اسلام و تاریـخ دین را مـد نظر قـرار داده انـد و خیلـی از فیلم های
دیگـر بیشـمار هم هسـتند که در تـار و پـود نـگاه فیلم سـاز و نگاه
دوربیـن و نـوع روایـت در تـار و پود داسـتان سـعی کردنـد آن نگاه
دینـی را تـا حد خودشـان اشـراف کنند .البته شـدت و ضعـف دارند،
ولـی تا حـدود زیـادی این اتفـاق افتاده اسـت.
تــاش هــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت و قاعدتــا تــا نقطــه
مطلــوب فاصلــه بســیار اســت .مــا ضعف هــای زیــادی هــم در این
حیطــه داریــم .ســینمای روش ـنفکری و ســینمای غــربزده هــم
داریــم .آثــار مربــوط بــه ایــن جریانهــا در ســینمای مــا حضــور

دارنــد ،امــا ســینماگران و آثــار خــوب ســینمایی هــم وجــود دارد
کــه در ایــن ســالها تــاش کردنــد مفاهیــم دینــی را در ســاحات مد
نظــر خودشــان بــه مخاطــب عرضــه کننــد.
بــرای مثــال ،ســینمای دفــاع مقــدس را اگــر بــا تعریــف وســیع
ســینمای دینــی در نظــر بگیریــم ،جــزء ســینمای دینــی محســوب
میشــود .الاقــل اکثریــت آثــار مربــوط بــه دفــاع مقــدس جــزء
ســینمای دینی هســتند .بســیاری از آثار ســینماگرانی که مشــخصا
مقــوالت دینــی یعنــی موضوعــات دینــی و تاریــخ اســام را بــاز
نمایــی نمیکننــد ،ممکــن اســت مســائل روز را مطــرح کننــد.
ســینمای آقــای مجیــدی ،ســینمای آقــای میرکریمــی و ســینمای
مجتبــی رایــی را نمیتوانیــد خــارج از ســینمای دینــی تصــور کنید.
همچنــان کــه ســینمای ابراهیــم حاتمــی کیــا یــا رســول مــا قلی
پــور را نمیتوانیــد خــارج از ســینمای دینــی تصــور کنیــد.
ابتــدا بایــد تعریفمــان را از ســینمای دینــی روشــن کنیــم تــا
جغرافیــای آن مشــخص شــود .وقتــی جغرافیــای ســینمای دینــی
روشــن شــد مشــخص میشــود چــه کســانی درون ایــن جغرافیــا
قــرار میگیرنــد چــه کســانی خــارج از آن هســتند و قــرب و بعدهــا
هــم معلــوم مــی شــود .چــه کســانی بــه آن دال مرکــزی مفاهیــم
دینــی نزدیــک ترنــد چــه کســانی دورترنــد و حتــی گاهــی ممکــن
اســت ســینماگرانی کــه نــگاه روشــن فکرانــه دارنــد ،در بعضــی
آثــار ،بــه جریــان دینــی تقــرب پیــدا کــرده باشــد .حــال داســتانی
پیــدا کــرده یــا در وضعیــت روحــی بــوده اســت کــه توانســته اثری
را بســازد کــه نهایتــا دینــی یــا نزدیــک بــه آن قلمــداد شــود.
اساسـا میشـود سـینماگران مختلـف را در هـر حیطه اندیشـه ای و
روحـی و جهانشناسـی که باشـند آثارشـان را در قـرب و بعد مفاهیم
دینی ،مقایسـه کرد .ممکن اسـت فیلمسازی که آرای سـکوالر دارد
و نـگاه او عرفـی اسـت ،در بعضـی آثارش بـه سـینمای دینی تقرب
پیـدا کرده باشـد و در بعضـی آثـارش از آن دور شـده باشـد .این امر
مسـتلزم آن اسـت که تعریف شـفافی از سـینمای دینی ارائه شـود.
*بــا توجــه بــه ســیطره رســانهها و جهــان اشــباع
شــده از رســانهها ،آیــا ســینمای مــا توانســته
اســت بویــژه در حــوزه دیــن و مفاهیــم دینــی رقابــت
مناســبی داشــته باشــد؟
متاسـفانه در ایـن بحـث ضعیـف تریـن عملکـرد را داشـتیم .بـه
چنـد دلیـل؛ یکی همان اسـت کـه مـا تعریف روشـنی از سـینمای
دینـی نداریـم و وقتـی تعریف ما از سـینمای دینی روشـن نیسـت،
نحـوه حمایتهـا و پشـتیبانیها و نظریـه پردازیهـا دچـار اعوجاج
میشـود و نمیتوانیـم پشـتیبانی الزمی را از این نوع سـینما داشـته
باشـیم ،چرا کـه اساسـا آن را نمیشناسـیم و چیزی را که نشناسـیم
نمیتوانیـم پشـتبانی الزم را از آن داشـته باشـیم.
وقتــی از ســنیمای دینــی پشــتبیانی نکنیــم ،ضعــف داریــم و جبهه
منســجم و شــبه منســجمی کــه در آن طــرف ایــن مرزبنــدی قــرار
دارد و ســالها بــه جــادوی ســینما و رســانه دســت پیــدا کرده اســت
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و پشــتبیانی خوبــی هــم از آن مــی شــود ،دســت بازتــری خواهــد
داشــت و غلبــه خواهــد یافــت و امــروز ،روزگار غلبــه و ســیطره آن
نــوع ســینما بــر جهان مــا اســت .قهرمــان هــای بچــه هــای امروز
مــا چــه کســانی هســتند؟ مــرد عنکبوتــی ،ســوپر مــن و بــت مــن
یــا قهرمانــان خودمــان؟ مــا نتوانســتیم قهرمانــان واقعــی خودمــان
را ســینمایی کنیــم نتوانســتیم و آنــان را در ســینما بازنمایــی کنیم.
یکـی از دالیل دیگـر ضعف مـا در مواجهه با جریان مقابلـه با رقیب
و دشـمن ،آن اسـت که آنهـا بلدند چگونه از همسـوهای خودشـان
در جبهـه داخلـی یارگیـری کننـد .آنهـا به چه کسـانی جایـزه می
دهنـد؟ صد سـال هـم بگذرد بـه فیلـم سـازان خوبی مثـل حاتمی
کیـا جایـزه نمیدهنـد .آنهـا شـاخصه هایـی دارنـد و برمبنـای آن
شـاخصها عمـل میکننـد ،امـا مـا چگونـه عمـل میکنیـم؟ مـا
نتوانسـتیم از همـان تعـداد انـدک سـینماگران مسـتقل دنیـا که به
هـر حـال تعلقی بـه جهـان دیـن دارنـد ،جبهه بیـن المللـی خوبی
ایجاد کنیم .نتوانسـتیم سـینماگرانی خوب پـرورش دهیم که بتوانند
حـرف هـای جـدی در این زمینـه بزننـد .آنها هـم که پـرورش پیدا
کردند خودشـان با توان و پیگیری و پشـتکار خودشـان به این نقطه
رسـیدند .کمتر سـینما گری هسـت که واقعا مسـیر برایش مسـطح
و آسـان باشد.
ســینمای مــا هنــوز بــا مفاهیــم اولیــه خــود دســت بــه گریبــان
اســت و نســبت بــه ذخایــر و گنــج هــای عظیــم دینــی خــود
اعتنــای کافــی نــدارد .ذخایــر فرهنگــی و ســوژه هــای بســیار
جذابــی کــه در ایــن عرصــه وجــود دارد را قابــل اعتنــا نمیدانــد
هرچنــد ایــن ســنگالخها در اینکــه آنهــا کارهاشــان کیفــی تــر
باشــد ،تاثیرگــذار بــوده اســت ،امــا بــه هــر حــال سیاســت گــذاری
صحیــح و درســتی ،اتخــاذ نشــده اســت .ســینمای مــا هنــوز بــا
مفاهیــم اولیــه خــود دســت بــه گریبــان اســت و نســبت بــه
ذخایــر و گنــج هــای عظیــم دینــی خــود اعتنــای کافــی نــدارد.
ذخایــر فرهنگــی و ســوژه هــای بســیار جذابــی را کــه در ایــن
عرصــه وجــود دارد را قابــل اعتنــا نمیدانــد .شــما نــگاه کنیــد در
هالیــوود سالهاســت فیلــم دینــی و ماورایــی و فیلــم هــای جهــان
شناســانه و جهــان بینانــه میســازند .فیلــم هایــی میســازند کــه
مفاهیــم خــدا ،فرشــته ،ملکــوت و عالــم غیــب در آن فیلمهــا بــه
صــورت جــدی وجــود دارد و آنهــا اذهــان را در سراســر جهــان
بــا همیــن مفاهیــم و صــورت هــای خیالــی و بــا همیــن صــورت
هــای وانمــوده اشــغال کردنــد ،امــا مــا ایــن طــرف انــگار ابــا داریم
فیلمــی را کــه میخواهیــم بــه اســکار یــا جشــنواره هــای دیگــر
بفرســتیم ،مفاهیــم دینــی داشــته باشــد .بایــد بدانیــم ایــن مفاهیــم
در آن نیســت! حــال اینکــه چقــدر توانســتیم ایــن فیلمهــا کیفــی
تــر را بســازیم ،مقولــه دیگــری اســت.
از طــرف دیگــر ،استیحاشــی و وحشــتی داریــم از اینکــه نکنــد مــا
مفاهیــم بومــی خودمــان را صــادر کنیــم .مــا بایــد خیلــی جهانــی
نــگاه کنیــم و جهانــی نــگاه کــردن هــم در تلقــی سیاسـتگذاران
مــا ایــن اســت کــه از مفاهیــم دینــی فاصلــه بگیریــم تــا بــه
اصطــاح خودشــان بــه مســائل انســانی بپردازیــم .مگــر ســینمای
هالیــوود بــر مبنــا و در واقــع زبانــی کــه آنهــا بیــن المللــی تلقــی
میکننــد ،فیلــم میســازد؟ آنهــا بــر مبنــای اندیشــه هــای
خودشــان فیلــم میســازند ولــی آن فیلمهــا را جــذاب میســازند.
مفاهیمــی سکوالریســتی کــه اکنــون غربیهــا بــه آن رســیده انــد
بــه شــدت تبلیــغ میشــود .ایــن نــوع اومانیزیــم و نئــو اومانیــزم در
غــرب ایجــاد شــده اســت و مختــص جهــان غــرب اســت ،امــا آنها
جذابــش میکننــد و انتشــار مــی دهنــد .امــا متاســفانه اینطــرف ما
بــا خودمــان دســت بــه گریبانیــم و ســرگردانی و حیــرت داریــم.
در جبهــه داخلــی و نهایتــا اســترانژی مواجهــه مــان بــا ســینمای
غــرب ،دچــار چالــش هــای عمیــق هســتیم .مــا حتــی از ظرفیــت
جهــان اســام هــم غفلــت کردیــم .بــرای مثــال شــما نــگاه کنیــد
ســریال مختارنامــه ســاخته شــد ،و وقتــی اربعیــن پیــاده روی نجف
بــه کربــا تشــریف میبریــد ،مــی بینیــد کــه تصویــر گریــم شــده
فریبــرز عــرب نیــا در قامــت مختــار به تصویر کشــیده شــده اســت
و بــه چــه میــزان تاثیــر گــذار بــوده اســت .مــا متاســفانه از ایــن
ظرفیــت هــم غفلــت داریــم.

گـفتــگــــو
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گفتگوی مهر با مهدی محقق؛

از پوشیدن لباس روحانیت تا
آوردن ایزوتسو به ایران/
همیشه معلم هستم
سارا فرجی

نام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نوعی با نام مهدی محقق گره خورده است و
کسانی که با این انجمن آشنا هستند حتما تا به حال نام مهدی محقق را شنیده اند.
البته نام این عالم و ادیب در حوزه های مختلف دیگری چون تاریخ علوم پزشکی،
طب سنتی و نسخه پژوهی هم شنیده می شود .به دنبال سلسله گفتگوهایی که با چهره
های ماندگار علم و فلسفه انجام داده ایم این بار به سراغ استاد مهدی محقق رفتیم و
سرانجام قرارمان در یک عصر تابستانی در یک خانه باصفا هماهنگ شد و گفتگوی
کوتاهی با این چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی انجام دادیم.
مهدی محقق زاده سال دهم بهمن ماه سال  ۱۳۰۸در مشهد است .ریاست انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی ،ریاست موسسه مطالعات اسالمی مک گیل ازجمله مسئولیت
های او در طول این سالهاست .تدریس در دانشگاه های معتبر ایران و خارج از ایران از
دیگر سوابق علمی او در طول این سالهاست .آنقدری به زندگی امیدوار و خوش بین
است که وقتی در ابتدای مصاحبه در محاسبه سن او اشتباه کردیم ،اعتراض کرد و
گفت چرا من را پیر می کنید .دو خصوصیت اصلی و مهم یک معلم یعنی خوش سخنی
و باحوصله بودن را با هم داشت و در طول یک ساعت مصاحبه چنان خوش خلق بود
که اصال متوجه گذشت زمان نشدیم .به گفته خودش همیشه معلم بوده و امروز هم با
وجود مسئولیت های مختلف دوست دارد او را با عنوان معلم بشناسند.
گپ و گفت خودمانی ما با مهدی محقق را در ادامه می خوانید؛
*مهــدی محقــق را بــا عناویــن مختلفــی مثــل
نویســنده ،عالمــه ،ادیــب ،فقیــه ،مجتهــد ،شــارح،
نســخه پــژوه و پژوهشــگر تاریــخ پزشــکی اســامی
و عناویــن دیگــری از ایــن قبیــل مــی شناســند اگــر
از شــما بپرســند خودتــان را بــا کدامیــک از ایــن
عناویــن مــی شناســید ،پاســختان چیســت؟
مــن دوســت دارم مــن را همــواره بــه عنــوان یــک معلم بشناســند،
چنانچــه از ســال  ۱۳۳۰یــا در مدرســه یــا در دانشــگاه معلــم بــودم
و همیــن االن هــم مشــغول تدریــس هســتم .در دانشــگاه تهــران
کــه حــدود بیســت ســال تدریــس کــردم اســتاد زبــان و ادبیــات
فارســی بــودم .همــان زمــان مرحــوم علــی اصغــر حکمــت در
دانشــگاه تهــران درس تاریــخ قــرآن مــی دادنــد و بعد بازنشســتگی
شــان ایــن درس را بــه مــن واگــذار کردنــد.
در خــارج از ایــران و کشــور کانــادا علــوم اســامی و در مالــزی
تاریــخ پزشــکی درس مــی دادم .حــدود هفــت هشــت ســال پیــش
شــیخ کویــت مــی خواســت بــه بهتریــن کتــاب در حــوزه تاریــخ
پزشــکی جایــزه بدهــد ،مــن را بــه عنــوان داور دعــوت کردنــد .در
همــان مراســم گفتنــد کــه ایــن از درایــت شــیخ کویــت بــوده کــه
یــک عجــم را دعــوت کــرده تــا آثــار را داوری و تعییــن کنــد کــه
ایــن جایــزه صدهــزاردالری را بــه یــک عــرب بدهــد.
*از جملــه کارهــای شــما عــاوه برتدریس ،تاســیس
شــعبه موسســه مــک گیــل در ایــران بــوده اســت.
کمــی در رابطــه بــا چگونگــی تاســیس این موسســه
وفعالیــت هــای امــروز آن توضیــح مــی دهیــد؟
حــدود ســال  ۱۳۴۴از مــن دعــوت کردنــد کــه بــه دانشــگاه مــک
گیــل بــروم و فارســی تدریــس کنــم .خیلــی هــم مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت .در همــان جــا بــا ایزوتســو ،فیلســوف ژاپنــی آشــنا
شــدم .در همــان جــا باهــم کار ترجمــه کتــاب فلســفه حــاج
مالهــادی ســبزواری را از زبــان عربــی بــه انگلیســی شــروع

کردیــم .پــس از آن هــم بنــده بــرای اولیــن بــار ایشــان را بــه ایران
آوردم و حــدود  ۱۰اثــر هــم از ایشــان بــه فارســی توســط افــرادی
چــون احمــد آرام و فریــدون بــدره ای ترجمــه شــده اســت .بعدهــا
برایشــان مراســم بزرگداشــتی هــم برگــزار کردیــم.
بعــد از حضــورم در دانشــگاه مــک گیــل بــا موافقــت وزارت علوم و
هیئــت امنــای دانشــگاه تهــران بنــده موسســه مطالعــات اســامی
مــک گیــل را در ایــران تأســیس کــردم و تــا بــه حــال هــم هنــوز
ایــن موسســه در حــال فعالیــت اســت.
*درحــال حاضــر موسســه چــه فعالیتــی دارد چــون
کمترخبــری راجــع بــه آن شــنیده مــی شــود.
در حــال حاضــر بیشــتر کارهــای انتشــاراتی وپژوهشــی در ایــن
موسســه انجــام مــی شــود و ارتبــاط علمــی مــان بــا دانشــگاه مک
گیــل برقــرار اســت .اتفاقــا در همــان ســال هــای ابتدایــی تاســیس
هــم آیــت اهلل خامنــه ای بــه مــن توصیــه کردنــد کــه آن کرســی
علمــی را رهــا نکنیــد و حواســتان بــه آن باشــد.
*از ارتباطتان با ایزوتسو بگوئید.
همــان ســالی کــه مــن از کانــادا برگشــتم ،ایزوتســو از دانشــگاه
کیوتــوی ژاپــن اســتعفا داد و بــه همــراه مــن بــه ایــران آمــد تــا
همــکاری اش را بــا مــن ادامــه دهــد ،امــا دانشــگاه مــک گیــل
اعــام کــرد کــه پولــی نــدارد تــا بــه او بــه عنــوان حقــوق بدهــد.
ناچــار شــد کــه بــه انجمــن شاهنشــاهی فلســفه بــرود و از ایــن
بابــت هــم خیلــی ناراحــت بــود چــون بــه او لقــب فیلســوف
دربــاری را دادنــد ولــی خــب چــاره ای نداشــت.
همــان ســالی کــه مــن از کانــادا برگشــتم ،ایزوتســو از دانشــگاه
کیوتــوی ژاپــن اســتعفا داد و بــه همــراه مــن بــه ایــران آمــد
آن زمــان دکتــر نصــر رئیــس انجمــن شاهنشــاهی فلســفه و فــرح
هــم عضــو هیئــت امنــای آنجــا بــود ،بنابرایــن ایزوتســو از لحــاظ
مالــی تأمیــن بــود .در همــان جــا بــا دکتــر اعوانــی و چیتیک آشــنا

شــد .ایــن همــکاری تــا زمــان انقــاب طــول کشــید ولــی در
روزهــای پرتالطــم انقــاب ،منــزل ایشــان اول خیابــان فلســطین
و مرکــز بســیاری از شــلوغی هــا بــود .یــک شــب بــا مــن تمــاس
گرفــت کــه در خانــه گیرافتــاده و همــه اطرافــش محاصــره شــده
اســت .ایشــان حــدود  ۱۰روز هــم در خانــه مــن زندگــی کــرد تــا
زمانــی کــه پروازهــا راه افتــاد و دوبــاره بــه ژاپــن برگشــت بــه ایــن
ترتیــب در همــان روزهــای ابتدایــی انقــاب ایــران را تــرک کــرد و
اتفاقــا بعــد اینکــه از ایــران رفــت در ژاپن شــروع بــه تبلیــغ انقالب
و اســام کــرد.
یــادم هســت یــک زمانــی در ســال هــای اول نمایشــگاه کتــاب
تهــران وقتــی در غرفــه انتشــارات دانشــگاه تهــران بــودم ،آیــت
اهلل خامنــه ای را مالقــات کــردم ،ایشــان کتــاب «بنیــاد حکمــت
ســبزواری» بــا ترجمــه ایزوتســو را دیدنــد و ســراغ ایشــان را از مــن
گرفتنــد و تاکیــد کردنــد که دوبــاره بــه ایران دعوتشــان کنیــم .بعد
از آن مــن ســفری بــه ژاپــن رفتــم و از ایشــان دعــوت کــردم کــه
مجــدد بــه ایــران بیاینــد ولــی در پاســخ بــه مــن گفتنــد کــه بــه
دالیــل پزشــکی نمــی تواننــد ســفر و پــرواز طوالنی داشــته باشــند
و بعــد ازآن دیگــر ایزوتســو نتوانســت بــه ایــران بیایــد .البتــه مدتی
بعــد مــن ایشــان را در یــک ســفر کاری در لنــدن دیــدم.
*در همــان ســال هایــی کــه ایزوتســو در ایــران
حضــور داشــت ،هانــری کربــن هــم در ایــران حضور
داشــت ،ارتباطتــان بــا ایشــان چطــور بــود؟
مــن آن زمانــی کتابــی بــا نــام «اشــترنامه عطــار» توســط انجمــن
آثــار ملــی منتشــر کــردم کــه منســوب بــه عطــار بــود ولــی پــس
از مطالعــات فــراوان متوجــه شــدم کــه کتــاب مربــوط بــه عطــار
نیســت لــذا کار را نیمــه کاره رهــا کــردم .همــان زمــان کربــن
از مــن پرســید کــه چــرا کار را ادامــه ندادیــد و مــن بــه ایشــان
توضیــح دادم کــه کتــاب بــرای عطــار نبــود .ولــی بــه طورکلــی بــا
هانــری کربــن همــکاری از نزدیــک نداشــتم چــون ایشــان بیشــتر
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بــا پروفســور معیــن همــکار بودنــد.
*رابطه تان با دکتر نصر چطور بود؟
بــا ایشــان هــم رابطــه خوبــی داشــتم .دکتــر نصــر در آن زمــان
رئیــس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهران بــود و بنــده معــاون آنجا
بــودم .اتفاقــا بــا هــم کتابــی هــم ترجمــه کردیــم کــه ســوال و
جــواب بیــن ابوریحــان و ابوعلــی ســینا بــود .ایــن کتــاب اولیــن
بــار در ایــران توســط ســازمان فرهنــگ آن زمــان وبعدهــا در
کواالالمپور منتشــر شــد .جشــن نامــه ای هم بــرای هانــری کربن
چــاپ کــردم کــه مقدمــه آن را دکتــر نصــر بــه زبــان انگلیســی
نوشــت .االن هــم کــه ایــران نیســتند در ســمینار و همایــش هــای
خــارج از کشــور همدیگــر را مالقــات مــی کنیــم .یکبــار در اردن و
یکبــار هــم در لنــدن ایشــان را دیــدم.
آن زمانــی کــه در کواالالمپــور مشــغول تدریــس بــودم ،دکتــر نصر
مــن را بــه یــک موسســه ای بــه نــام «الفرقــان» کــه کار انتشــار
کتــاب هــای خطــی کشــورهای فقیــر را انجــام مــی دهــد و رئیس
آن هــم وزیــر نفــت کشــور عربســتان بــود در لنــدن دعــوت کردند
و مــن باوجــود اینکــه در ایــران نبــودم تــا بتوانــم کارهــای ســفر و
ویــزا را آمــاده کنــم ایشــان لطــف کردنــد و کارهــای بنــده را بــرای
حضــور در ســمینار انجــام دادنــد.

*میانه تان با موسیقی چطور است؟
خوب است .موسیقی سنتی ایرانی گوش می دهم.
* با فیلم وسینما چطور بود؟
راســتش مــن در زمــان جوانــی یعنــی بیــن ســال هــای  ۱۳۲۶تــا
 ۱۳۳۲آخونــد بــودم و خیلــی بــه ایــن چیزهــا عالقــه نداشــتم.
*یعنی معمم بودید و لباس روحانیت داشتید؟
بلــه ،معمــم بــودم .پرونــده اســتخدامی مــن در آمــوزش و پــروش
بــا توصیــه آیــت اهلل کاشــانی کــه دوســت پــدر مــن بــود ،امضــا
و تائیــد شــد .تکیــه کالم ایشــان بــی ســواد بــود .یکبــار بــه مــن
بــا همــان لحــن خــاص خودشــان گفتنــد :بــی ســواد چــه کار مــی
کنــی؟ گفتــم حضــرت آیــت اهلل! درس مــی خوانــم .گفــت :همــان
مقــدار کــه خوانــدی بــس اســت و بــرو بچــه مســلمان هــا را در
مدرســه درس بــده .در ادامــه هــم گفــت :شــما خودتــان را کنــار
مــی کشــید ،کافرهــا مــی آینــد همــه جــا را مــی گیرنــد.
در ســال  ۱۳۳۰در دبیرســتان ابومســلم در خیابــان ابوســعید
اســتخدام شــدم و ادبیــات فارســی و عربــی درس می دادم .یکســال
اول معلمــی ام هــم لبــاس روحانیــت داشــتم ولــی بعــدش دیگــر
لباســم را درآورم .همــان زمــان ســید جعفــر شــهیدی هــم در همان

جــا اســتخدام شــد و خیلــی دوران خوبــی بــود .همــان زمــان بــا
افــراد مختلفــی مثــل آقایــان راشــد ،فلســفی و پــدرم مشــورت
کــردم و آنهــا بــه مــن توصیــه کردنــد کــه اگــر بخواهــی بــه علــم
خدمــت کنــی در لبــاس شــخصی راحــت تــر هســتی.

*بــا نگاهــی بــه زندگــی و ســابقه علمــی شــما مــی
بینیــم کــه بــه کشــورهای مختلــف متعــددی رفــت و
آمــد داشــتید و در خیلــی از این کشــورها هــم برایتان
ایــن امــکان فراهــم بــوده کــه بــا شــرایط خــوب
زندگــی کنیــد و مقیــم آنجــا شــوید .هیــچ وقــت بــه
مهاجــرت و رفتــن بــه یکــی از ایــن کشــورها مشــابه
خیلــی از هــم نســانتان کــه امــروز در کشــورهای
دیگــر هســتند ،فکــر کردیــد؟
نــه ،هیــچ وقــت .مــن ایــران را دوســت دارم و هیــچ جایی را بیشــتر
از ایــران دوســت نــدارم .عــاوه بــر ایــن همســرم ،خانــم نــوش
آفریــن انصــاری بــا وجــود اینکــه به ســه زبــان زنده مســلط اســت
و زاده ایــران هــم نیســت و همــه تحصیالتــش هــم خــارج از ایران
بــوده اســت ،هیچــگاه حاضــر نبــود در جایــی غیــر از ایــران زندگی
کنــد و اعتقــاد دارد کــه ایــن میــزان محبتــی کــه در ایــران دریافت
مــی کنــد را هیــچ جــا نمــی تــوان یافــت .حتــی در زمــان مجردی
هــم دوســت نداشــتم در خــارج از ایــران زندگــی کنــم.

*اساتید برجسته شما چه کسانی بودند؟
در دانشــکده ادبیــات بــا افــراد برجســته ای مثــل دکتــر ذبیــح اهلل
صفــا ،دکتــر خانلــری ،دکتــر محمــد معیــن و در دانشــکده الهیــات
نــزد افــرادی چــون آقــای حســینعلی راشــد ،آقــای شــهابی ،بدیــع
الزمــان فروزانفــر (کــه رئیــس دانشــکده الهیــات هــم بــود) درس
مــی خوانــدم .نــزد افــرادی چــون آقــای شــعرانی ،الهــی قمشــه ای
هــم درس آزاد مثــل فلســفه ،فقــه و اینهــا مــی خوانــدم .آن وقــت
هــا پســر آقــای الهــی قمشــه ای کــه در تلویزیــون ســخنرانی
دارنــد ،بچــه بودنــد ولــی االن فــرد عالــم و ســخنوری شــدند ،بــا
ایشــان در ارتبــاط هســتم و اتفاقــا چنــد وقــت پیــش در یــک ســفر
ترکمنســتان بــا هــم همســفر بودیــم.

*این روزها هم اندازه قبل سفر می روید؟
مــن از دوران جوانــی ام تــا بــه ایــن ســن بــه  ۲۰کشــور ســفر
کــردم .یــا بــرای تدریــس رفتــم یــا بــرای ســخنرانی و ســمینار.
در ایــران هــم بــه دانشــگاه شــهرهای مختلفــی رفتــم ولــی همــه
اینهــا کاری بــوده اســت .مثــا مــن هیــچ وقــت مثــل افــرادی
کــه بــه ترکیــه و دبــی واینهــا ســفر مــی کننــد ســفر نرفتــم بــه
طورکلــی بــه مظاهــر تمــدن جدیــد عالقــه ای نــدارم.

*یکــی از ســواالتی کــه همیشــه ذهــن مــن را بــه
خــودش مشــغول مــی کنــد ایــن اســت کــه افــراد
اندیشــمندی مثــل شــما چــرا کمتــر در مســائل روز
جامعــه دخالــت مــی کننــد و نظــر مــی دهنــد .فکــر
نمــی کنیــد جامعــه امــروز در بســیاری از مســائل بــه
نظــرات افــرادی مثــل شــما احتیــاج دارد؟
خــب ببینیــد ایــن هــا دو حــوزه مختلــف هســتند .یــادم اســت
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زمانــی کــه ایزوتســو در ایــران بــود ،بیــن کــره شــمالی و کــره
جنوبــی جنــگ بــود ،وقتــی از او پرســیدم چــرا در ایــن حــوزه کاری
نمــی کنــد بــه مــن گفــت :مــن بــه ایــن چیزهــا اهمیــت نمــی
دهــم و کار علمــی خــودم را مــی کنــم .یعنــی کســی کــه اهــل
علــم اســت مســائل سیاســی واینهــا خیلــی برایــش اهمیت نــدارد.
ضمــن اینکــه در جامعــه ای مثــل ایــران بــه جهــت جنــاح بنــدی
هــای زیــادی کــه وجــود دارد ،اهــل علــم ترجیــح مــی دهنــد کــه
نظــر ندهنــد تــا منســوب بــه گــروه یــا جنــاح خاصــی نشــوند.
*یکــی از خدمــات وفعالیــت هــای علمــی شــما
مربــوط بــه دوران فعالیــت تــان در انجمــن مفاخــر
فرهنگــی اســت کــه ســال هــا ریاســت آن را بــه
عهــده داشــتید .کمــی دربــاره کارهایتــان در آنجــا
بگوئیــد.
مــن  ۱۷ســال پیــش در زمــان آقــای مهاجرانــی بــه پیشــنهاد
دکتــر حبیبــی بــه انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی رفتــم .بارهــا
هــم تصمیــم گرفتــم اســتعفا بدهــم چــون کار اداری و دفتــری
دوســت نداشــتم .دوســت داشــتم همیشــه معلــم باشــم و بنویســم.
کارهــای اداری ولــو اینکــه ظاهــرش علمــی باشــد ،بــاز هــم اداری
اســت .مثــا یــادم اســت یــک زمانــی رئیــس بنیــاد دائــره المعارف
کــه امــروز آقــای حــداد عــادل عهــده دار ایــن مســولیت هســتند
بــودم ،آن زمــان یــک شــاعر معــروف مصــری کــه قصیــده ای
هــم در مــدح مقــام معظــم رهبــری ســروده بودنــد بــه بنیــاد آمــده
بودنــد .یــک روز ســاعت  ۱۲وقتــی درخانــه بــودم بــا مــن تمــاس
گرفتنــد کــه دزدی بــه بنیــاد آمــده و بــا ایــن آقــای شــاعر درگیــر
شــده و مــن بــه ســرعت خــودم را بــه آنجــا ر ســاندم .خالصــه
اینکــه منظــورم ایــن اســت کــه وقتــی عهــده دار مســئولیت اداری
باشــی درگیــر یکســری مســائل مــی شــوی کــه از کار علمــی آدم
را بازمــی دارد.
* به چه زبان هایی می توانید صحبت کنید؟
عربــی ،انگلیســی و فرانســه .انگلیســی را در لنــدن زمانی کــه رفتم
زبــان فارســی یادبدهــم ،آموختــم ۳۰ .ســاله بــودم و فکر مــی کردم
ایــن خیلــی شــرم آور اســت کــه مــن در کشــور انگلیســی زبــان
باشــم ولــی بلــد نباشــم انگلیســی حــرف بزنــم .ایــن شــد کــه هــر
روز کالس زبــان مــی رفتــم و آن قــدر بــا جدیــت مــی خوانــدم که
حتــی بــه مهمانــی و دورهمــی دوســتانم هــم نمــی رفتــم .االن
هــم خیلــی از ایرانــی هــا بــرای فرصــت مطالعاتــی بــه لنــدن یــا
کشــورهای دیگــر مــی رونــد ولــی یــک کلمــه زبــان یــاد نمــی
گیرنــد و دســت از پــا درازتــر برمــی گردنــد.
عربــی را در مشــهد نــزد فــردی بــه نــام ادیــب نیشــابوری کــه
آیــت اهلل سیســتانی هــم شــاگرد ایشــان بودنــد ،آموختــم .تعــدادی
از دوســتانم نــزد ایشــان درس مــی خواندنــد .مــن هــم  ۱۸ســالگی
پــدر و مــادر وخانــواده را رهــا کــردم رفتــم مشــهد یــک اتاقــی
درمدرســه طلبگــی نــواب گرفتــم و مشــغول درس خواندن شــدم و
همــان جــا در تحصیــات حــوزوی عربــی هــم یــاد گرفتــم.
*مگر آن زمان مشهد زندگی نمی کردید؟
خیــر ،پــس از دســتگیری و زندانــی شــدن پــدرم در زمــان رضاخان
مــا از مشــهد بــه تهــران کــوچ کــرده بودیم.
*بــا وجــود ایــن همــه فعالیــت هــای مختلــف و
متنــوع کاری مانــده کــه در ایــن ســالها دوســت
داشــته باشــید انجــام بدهیــد؟
نــه ،مــن همیشــه هــرکاری دوســت داشــتم انجــام داده ام و تــا
همیــن االن هــم  ۸۸ســال ســن دارم در حــال تدریــس و معلمــی
هســتم و از ایــن کار لــذت مــی بــرم .اصــا علــت اینکــه رفتــم
آخونــد شــدم ایــن بــود کــه دوســت داشــتم راه و شــغل پــدرم را
ادامــه بدهــم .واعظــی و معلمــی از یــک مقولــه اســت بــا ایــن
تفــاوت کــه مســتمعین واعــظ افــراد مختلــف از طیــف هــای
مختلــف هســتند ولــی معلمــی اینطــور نیســت.
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متن زیر یادداشتی از محمد فنایی اشکوری ،استاد
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است که
از نظر می گذرد.
توجــه بــه انســان و مقــام و منزلــت او در فرهنگ اســامی ریشــه
در آمــوزه هــای اســامی دارد .آیــات بســیاری از قــرآن کریــم و
کثیــری از روایــات اســامی دربــاره جایــگاه انســان بــه طــور عام
و انســان هــای برتــر بطــور خــاص ســخن گفته انــد .شــاید بیش
از هــر گروهــی عرفــا بــه ایــن جنبــه از تعالیــم اســامی توجــه
کــرده و بــه تفســیر و تبییــن ابعــاد و زوایــای آن پرداختــه انــد .از
آنجــا کــه غایــت عرفــان رســیدن بــه کمــال نهائــی از راه تهذیب
نفــس اســت ،شــناخت حقیقــت انســان ،ابعــاد وجــودی و کمــال
نهایــی او اهمیــت اساســی دارد .از ایــن رو ،انســان شناســی و
معرفــت النفــس در عرفــان اســامی از جایــگاه خاصی برخــوردار
اســت .در ایــن میــان شــناخت انســان کامــل از آن جهــت کــه
ســمت و ســوی حرکــت عــارف را تعییــن مــی کنــد و غایت ســیر
و ســلوک را نشــان مــی دهــد اهمیتــی ویــژه دارد .در ایــن نوشــتار
کوتــاه جایــگاه انســان در حکمــت و عرفــان اســامی بــه اجمــال
بررســی مــی شــود.
از نظــر عرفــا ،گرچــه موجــودات عالــم نشــانگر اســماء الهــی انــد،
امــا در عالــم پیــش از خلقــت انســان موجــودی کــه بــه تنهایــی
بتوانــد مظهــر همــه اســماء و صفــات الهــی باشــد نیســت.
بنابرایــن ،مظهــری الزم اســت کــه خــدا را بــا همــه اســمائش
نشــان دهــد و کمــال اســتجالء در آن تحقــق یابــد .از ایــن رو،
خداونــد اراده کــرد چیــزی را بیافرینــد کــه یکجــا بتوانــد همــه
اســماء الهــی را ظهــور دهــد و آیینــه تمــام نمــای اســماء و صفات
او گــردد .موجــودی که چنیــن قابلیتــی را دارد فقط انســان اســت.
بدیــن جهــت خداونــد انســان را آفریــد کــه مظهــر اتــم و اعظــم
الهــی اســت کــه خداونــد بــه کاملتریــن نحــو ممکــن در آن
تجلــی یافتــه اســت.
جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت بر آدم زد
آنچــه از کمــال و شــرافت انســانی مــی گوییــم در نــوع انســان به
طــور بالقــوه وجــود دارد .ظهــور بالفعــل ایــن کمــاالت در افــراد
وابســته بــه اکتســاب اختیــاری آنهاســت .در اندکشــماری از افــراد
انســانی ایــن ارزش هــا بطــور کامــل فعلیــت مــی یابــد کــه آنهــا
را انســان کامــل گوینــد .بنــا بــر ایــن ،انســان کامــل اســت کــه
کمــال اســتجالء در آن تحقــق مــی یابــد و مظهــر اتــم و اعظــم
الهــی اســت .دیگــر افــراد انســانی هــر یــک بــر اســاس مرتبــه
معنــوی کــه کســب مــی کننــد مــی تواننــد برخــوردار از درجــه
ای از درجــات ایــن کمــال باشــند .انســان هــم از عقــل برخــوردار
اســت ،هــم از نفــس .چــون مختــار اســت مــی توانــد بــه هــر
جانــب رو کنــد.
او قــوه و اســتعداد نیــل بــه کمــال و ســعادت را دارد ،امــا
شایســتگی بالعفــل را بایــد کســب کنــد و چــون مختار اســت می
توانــد چنیــن نکنــد و تــا اســفل ســافلین ســقوط کنــد .در انســان
کامــل ایــن اســتعداد فعلیت مــی یابــد .او مظهر اتــم اســماء الهی،
مظهــر اســم اعظــم ،کــون جامــع ،عالــم صغیــر ،خلیفــه خــدا،
حامــل امانــت الهــی ،غایــت خلقــت ،واســطۀ فیــض ،عامــل بقــاء
عالــم ،ولــی ،حجــت امــام و مشــعلدار هدایت اســت .بدنیســان در
عرفــان اســامی ،هــم سرشــت و سرنوشــت انســان و هم نســبت
انســان بــا خــدا از یکســو و بــا جهــان از ســوی دیگــر بــه زیبایــی
ترســیم مــی شــود.
آنچــه انســان را از دیگــر موجــودات متمایــز مــی کنــد ریشــه
در خلقــت و سرشــت او دارد .انســان بعــدی جســمانی دارد و
همچــون دیگــر موجــودات زیســتمند طبیعــی حیاتــی زیســتی
دارد .قــرآن کریــم منشــأ حیــات طبیعــی انســانی و مراحــل
ســیرش را از تکویــن نطفــه تــا مــرگ بیــان مــی کنــد .یاأَی َهــا
ــم
ِــن الْ َب ْع ِ
ــم فِــی َر ٍ
یــب م ْ
الن ُ
ــث َفإِنَّــا خَ لَ ْق َنا ُک ْ
َّــاس إِ ْن ُک ْن ُت ْ
ـن ُم ْض َغ ـ ٍة
ـر ٍ
ـم ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ِمـ ْ
ـن َعلَ َق ـ ٍة ُثـ َّ
ـن ن ُْط َف ـ ٍة ُثـ َّ
اب ُثـ َّ
ـن ُتـ َ
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جایگاه انسان در حکمت و عرفان اسالمی

ــم َونُقِــ ُّر فِــی َ
األ ْر َحــا ِم َمــا
ُمخَ لَّقَــ ٍة َوغَیــ ِر ُمخَ لَّقَــ ٍة ل ِ ُن َب َ
یــن لَ ُک ْ
ــم طِ فْــ ً
ُ
ُخْ
ُــم ل ِ َت ْب ُلغُــوا
ک
ج
ر
ن
ُــم
ــل ُم َســ ًّمی ث
نَشَ ــا ُء إِلَــی أَ َج ٍ
ِ
ُ
ا ث َّ
َّ
ْ
َ
یــر ُّد إِلَــی أ ْر َذ ِل
ــم َم ْ
ــم َم ْ
ــن ی َت َو َّفــی َو ِم ْن ُک ْ
أَشُ ــ َّد ُک ْم َو ِم ْن ُک ْ
ــن َ
الْ ُع ُم ـ ِر ل َِکی ـ َ
ـم شَ ــیئًا ( ...الحــجَ .)۵/ولَ َق ـ ْد
ـم ِمـ ْ
ـن بَ ْع ـ ِد ِعلْـ ٍ
ا ی ْعلَـ َ
ِــن ُســ َ
ُــم َج َعلْ َنــا ُه ن ُْطفَــ ًة
خَ لَ ْق َنــا ا ِ
الَ ٍة م ْ
ــان م ْ
ِــن طِ ٍ
نس َ
یــن .ث َّ
إل َ
ُــم خَ لَ ْق َنــا الن ُّْطفَــ َة َعلَقَــ ًة َفخَ لَ ْق َنــا الْ َعلَقَــ َة
ــرا ٍر َمک ٍ
ِیــن .ث َّ
فِــی َق َ
ُم ْضغَــ ًة َفخَ لَ ْق َنــا الْ ُم ْضغَــ َة ع َِظا ًمــا َف َک َســ ْونَا الْع َِظــا َم لَ ْح ًمــا ...
(المؤمنــون.)۱۴-۱۲/
امــا انســان در ایــن حیــات زیســتی خالصــه نمــی شــود ،چنانکــه
ُــم أَنشَ ْ
ــار َک
در ادامــه آیــه مــی فرمایــد :ث َّ
ــر َف َت َب َ
ــأنَا ُه خَ لْقًــا آخَ َ
َّ ُ
ـن (المؤمنــون .)۱۴/آیــه مــی گویــد کــه پــس
الل أَ ْح َ ُســن الْخَ الِقِیـ َ
از تکویــن جســمانی انســان خلقتــی دیگــر بــه او دادیــم .ایــن
نشــان مــی دهــد کــه انســان عــاوه بــر سرشــت مــادی و ســیر
جســمانی ،سرشــت و خلقتــی از گونــه ای دیگــر و برتــر دارد کــه
اشــاره بــه بعــد روحانــی اوســت .آیــه ای دیگــر بــا صراحــت
بیشــتری بــه ایــن بعــد روحانــی اشــاره مــی کنــدَ :وإِ ْذ َقـ َ
ـال َربُّـ َ
ـک
لِلْ َم َ
ون.
الئ َِک ـ ِة إِنِّــی خَ الِـ ٌ
ـن َصلْ َصـ ٍ
ـال ِمـ ْ
ـرا ِمـ ْ
ـن َح َم ـإٍ َم ْس ـ ُن ٍ
ـق بَشَ ـ ً
َ
َ
ِین
َفــإِ َذا َســ َّوی ُت ُه َونَفَخْ ُ
ــت فِیــ ِه م ْ
ِــن ُروحِــی ف َق ُعــوا لــ ُه َســا ِجد َ
(الحجــر.)۲۸-۲۹/
در انســان گوهــری اســت کــه او را از دیگــر مخلوقــات بــه خداوند
شــبیه تــر مــی کنــد .او واجــد روح الهــی اســت .در حدیــث
معروفــی بــه ایــن شــباهت اشــاره شــده اســت« :ان اهلل خلــق
آدم علــی صورتــه ».مــراد از اینکــه خــدا انســان را بــه صــورت
خــود آفریــد ،یــا اینکــه انســان شــبیه تریــن موجــود بــه خداســت
ایــن نیســت کــه خــدا شــکل و ســیمایی دارد کــه انســان بــه آن
شــبیه اســت .خداونــد از هــر نــوع تجســم و تمثــل مبراســت و
لیــس کمثلــه شــیئ .مــراد همــان اســت کــه بــه تفصیــل بحــث
شــد .خداونــد از روح خــود در انســان دمیــده اســت و او تجلیــگاه
بیشــترین اســماء الهــی و مظهــر بیشــترین صفــات خدائــی و
نزدیــک تریــن مخلــوق بــه خداســت.
بــی شــک از نــگاه قرآنــی انســان در میــان مخلوقــات از
جایــگاه ممتــازی برخــوردار اســت .اوســت کــه خلقتــی
متفــاوت و برتــر از دیگــران دارد .روح الهــی در او دمیــده شــده
اســت؛ خلیفــه خــدا و حامــل امانــت اوســت .در خلقــت اوســت

کــه خداونــد خــود را «احســن الخالقیــن» مــی خوانــد .از ایــن
رو انســان ارزش و کرامــت ویــژه ای داردَ .ولَقَــ ْد َک َّر ْم َنــا بَنِــی
ِــن َّ
ــات
الط َیب ِ
ــم م َ
ــم فِــی الْ َب ِّ
ــر َوالْ َب ْحــ ِر َو َر َز ْق َن ُاه ْ
آ َد َم َو َح َملْ َن ُاه ْ
ـن خَ لَ ْق َنــا تَفْضِ ی ـ ً
ا (اإلســراء.)۷۰/
ـم َعلَــی َکثِی ـ ٍر ِم َّمـ ْ
َوفَضَّ لْ َن ُاهـ ْ
انســان از چنــان جایگاهــی برخــوردار اســت کــه خداونــد
بــه مالئکــه فرمــان مــی دهــد کــه بــر او ســجده کننــد.
ِین
َف ـإِ َذا َس ـ َّوی ُت ُه َونَفَخْ ـ ُ
ـت فِی ـ ِه ِمـ ْ
ـن ُرو ِحــی َف َق ُعــوا لَ ـ ُه َســا ِجد َ
(الحجــر.)۲۸-۲۹/
ارزش انســان صرفــا امــری ایســتا و از پیــش تعیــن شــده نیســت؛
بلکــه بــرای انســان دو نــوع کمــال و ارزش هســت :نخســت
ارزشــی ذاتــی و همگانــی کــه همــراه بــا خلقــت اوســت و ایــن
ارزش یکســان و مشــترک بیــن همه انســان هــا و امــری از پیش
تعییــن شــده اســت؛ و دیگــر کمــال و ارزشــی اســت کــه هــر فرد
بــا اختیــارش اکتســاب مــی کنــد کــه بــه موجــب آن ،ارزش هــر
فــرد تابــع علــم و عمــل اوســت و در نتیجــه ارزش افــراد متفــاوت
اســت .ایــن وجــه از ارزش همــان جنبــه پویــای ارزش انســانی
اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،ارزش بالقــوه نــوع انســانی واحــد اســت ،امــا
ارزش بالفعــل افراد انســانی برحســب اکتسابشــان متفاوت اســت.
آنچــه مــاک ارزش اســت تقــوا اســت و تقــوا حاصــل ترکیــب
طبیعــی ایمــان و عمــل صالــح اســت ،ایمانــی کــه مبتنــی
بــر معرفــت اســت و عمــل صالحــی کــه مبتنــی بــر عبودیــت
ـن َذ َکـ ٍر َو ُأن َثــی َو َج َعلْ َنا ُک ْم
ـم ِمـ ْ
اســت .یــا أَی َهــا ال َّنـ ُ
ـاس إِنَّــا خَ لَ ْق َنا ُکـ ْ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ِیم
ل
ع
الل
ن
إ
ـم
ـ
ک
َا
ق
ت
أ
الل
د
ـ
ن
ع
ـم
ـ
ک
م
ر
ک
أ
ن
إ
ـوا
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ِ
ِ
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ٌ
ْ
ََ ْ
ـر (الحجــرات .)۱۳/بخــش اول آیــه ناظــر بــه ارزش مشــترک
خَ بِیـ ٌ
و یکســان همــه افرادانســانی اســت و بخــش دوم آن بــه ارزش
اکتســابی و متفــاوت افــراد نظــر دارد.
انســان بــا ایمــان و عمــل صالــح مــی توانــد بــه کمــال و ارزش
انســانی کــه خــدا بــرای او قــرار داده نایــل شــود .راه رســیدن بــه
کمــال ،معرفــت خــدا ،عشــق بــه خــدا و اطاعــت از او و مخالفت با
خواهــش هــای نازل نفســانی اســت .هرکــس کــه در ایــن میدان
پیــش تــر رود بــه همــان انــدازه بــه کمــال برتــری دســت مــی
یابــد .انســان کامــل کســی اســت کــه اســتعداد و ظرفیــت هــای
بالقــوه اش را بــه بهتریــن نحــو بــه فعلیــت رســانده باشــد.
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کلید استقالل اقتصادی ایران از منظر وزیر دادگستری رضاخان
علیکریمی

«کلیــد اســتقالل اقتصــادی ایــران» عنــوان کتابــی اســت کــه
در ســال  ۱۳۰۴بــه قلــم احمــد متیــن دفتــری وزیــر دادگســتری
رضــا شــاه پهلوی نگاشــته شــده اســت .بــا توجــه بــه زمان انتشــار
کتــاب در حــدود یــک قــرن پیــش ،تــو گویــی همیــن امــروز و در
پاســخ بــه مشــکالت امــروز جامعــه ایرانــی نگاشــته شــده اســت؛
چــرا کــه دغدغــه اصلــی نویســنده بــرای نگاشــتن ایــن اثــر همان
اســت کــه امــروز نیــز مــا بــه بــه درد آن مبتالییــم :اســتقالل
اقتصــادی ایــران.
متیــن دفتــری در مقدمــه کتــاب خــود  ،بحــران اقتصــادی کشــور
را عامــل وخامــت اوضــاع و بیچارگــی اقشــار جامعــه مــی دانــد
و ادامــه مــی دهــد« :همــه و همــه آثــار مشــئوم آن را بــه یــک
وضــع الیمــی حــس مــی کننــد :ارقــام درد آوری کــه فزونــی
واردات بــر صــادرات را نشــان مــی دهنــد موقعیــت خطرنــاک تجار
تیــره روز مــا کــه ملعبــه تجــارت خارجــی شــده و یکــی بعــد از
دیگــری شــهید بی گنــاه ورشکســتگی مــی گردنــد -تهی دســتی
مالکیــن ســیاه بخــت مــا کــه در نتیجــه عــدم سرپرســت و فقدان
وســایل نقلیــه از بــازار هــای مناســب دور مانــده ،محصــول خــود
را بــه ثمــن بخــس از دســت مــی دهنــد خشــک شــدن منابــع
ثــروت سرشــار مملکــت کــه مــا را مبتــا بــه امــراض مهلکــه فقر
عمومــی ،بیــکاری تــوده و قحطــی پــول کــرده و نزدیــک اســت
مســکوکات رایجــه خــود را بشــکل مســکوکات عتیقــه فقــط در
کلکســیونها ببینیــم)۱(».
ســپس بــا تقســیم اقتصــاد دانــان بــه دو دســته معتقــدان بــه
تجــارت آزاد و حامیــان صنعــت داخلــی بحــث خــود را چنیــن دنبال
مــی کنــد:
«دســته دیگــری از اقتصادیــون کــه امــروز در دنیــا اکثریــت و

قــدرت پیــدا کــرده ،مخالــف تقســیم کار بیــن اقــوام مختلــف بوده
و اصــرار دارنــد کــه هــر ملتــی بایــد دارای اســتقالل اقتصــادی
باشــد بــه ایــن معنــی کــه احتیاجــات داخلــی را بایســتی از خــود
رفــع کنــد .فرضــ ًا اگــر ملــت ایــران بــه خــود صــرف جنبــه
فالحتــی {کشــاورزی} بدهــد و بگویــد مــن در فالحــت تخصص
دارم ،ارزاق و مــواد خــام تهیــه مــی کنــم و بــه دیگــران مــی
فروشــم و در مقابــل اجنــاس صنعتــی کــه محــل احتیــاج مــن
اســت از دیگــران مــی خــرم ،اگــر یــک دوره نامســاعدی مثــل
امــروز پیــش بیایــد کــه دیگــران خــود را از مــواد خــام ما مســتغنی
بداننــد یــا اینکــه اســتطاعت خریــد نداشــته باشــند ،تکلیــف ما چه
مــی شــود؟ مــا بــرای فاضــل محصــوالت زراعتــی خــود مصرفــی
نداریــم و بالنتیجــه بــه واســطه فراوانــی ،قیمــت ایــن محصــوالت
فــوق العــاده تنــزل مــی کنــد .طبقــه زارع مــا کــه اکثریــت دارد بی
پــا مــی شــود و صــادرات { مــواد خــام } مــا نکــث مــی مانــد  ...به
عــاوه عــدم تنــوع شــغل یــک نــوع بــی احتیاطــی اســت :در بیــن
فرنگــی هــا مثــل معروفــی اســت کــه هــر کــس تمــام تخــم مرغ
هــای خــود را در یــک ســبد گذاشــت ،اگــر آن ســبد بــه زمیــن
بیفتــد بــرای او هیــج باقــی نمــی مانــد!
 ...زیــادی واردات در مملکــت موجــب خــروج مســکوکات و
قحطــی پــول مــی شــود  ...و از طــرف دیگــر دولــت را بــا
اســتقراض خارجــی وادار کــرده و بــه طــرف ورشکســتگی
ســوق مــی دهــد.
 ...باالخــره طرفــداران حمایــت از صنایــع دلیــل دیگــری کــه بــر له
خــود مــی آورنــد ایــن اســت که حقــوق گمرکــی یکنــوع مالیــات و
منبــع عایــدی خوبــی بــرای دولت مــی باشــد)۲( ».
مقدمــه فــوق اگرچــه طوالنی اســت امــا بیانگــر درگیــری طوالنی
مــدت مــا بــا مشــکالت اقتصــادی و چــاره جویــی اندیشــمندان
بــا ایــن معضــل همیشــگی را نشــان مــی دهــد .البتــه همانطــور

کــه اشــاره شــد بحــران اقتصــادی در ایــران پیشــینه ای بیــش از
ایــن دارد ؛ چنانکــه عبدالهــادی حائــری اشــاره مــی کنــد در زمــان
مشــروطه «چــون بازرگانــان بــا هجــوم ســرمایه داری خارجــی
روبــرو بودنــد تصمیــم بــه ایجــاد شــرکت هایــی گرفتنــد تــا در
برابــر ســرمایه گــذاری خارجــی ایســتادگی کــرده احیانــ ًا آن را
شکســت دهنــد؛ بــر اســاس همیــن اندیشــه بــود کــه چندیــن
شــرکت بازرگانــی پدیــد آمــد ».و شــرکت هــا و کارخانــه هــای
بســیاری مثــل شــرکت عمومی بــا ســرمایه گــذاری یک میلیــون ،
شــرکت اتحادیــه در تبریــز  ،شــرکت منصوریه در شــیراز  ،شــرکت
مســعودیه و شــرکت ناصــری تاســیس شــد« .عــاوه بــر اینهــا
شــرکت هــا و کارخانــه هــای دیگــر ماننــد نختابــی ،گاز ،کبریــت
ســازی ،قنــد ،کاغــذ ســازی ،پارچــه بافــی و ظــرف ســازی .غیــره
بنیــاد گردیــد)۳( ».
بــا داشــتن چنیــن تاریخــی از بحــران هــا و مشــکالت اقتصــادی
کــه اکثــراً بیانگــر فشــار ســلطه طلبــان بــر ایــن نقطــه ضعــف
اقتصــادی مــی باشــد لــزوم جهــاد همگانــی بــرای احیــای اقتصــاد
درون زا بیــش از هــر زمانــی واجــب مــی نمایــد.
حســن ختام آنکــه امیــر المومنیــن علــی(ع) فرمــود« :الغنی یســود
غیــر الســید» توانگــری {و خــود کفایــی } ســیادت و آقایــی آورد
بــرای کســی کــه در حقیقــت آقــا و بــزرگ نیســت)۴( .
منابع :
 . ۱کلیــد اســتقالل اقتصــادی ایــران  .احمــد متیــن دفتــری  .طبــع
مجلــس  .تهــران  . ۱۳۰۴مقدمــه
 . ۲همان  .ص  ۳۹الی ۴۶
 . ۳تشــیع و مشــروطیت در ایــران  .عبــد الهــادی حائــری  .ص
 ۱۳۰الــی ۱۳۲
 . ۴غرر الحکم  .ص ۳۴

یادداشتی از مهدی جمشیدی*؛

ِ
ِ
شقاوت حقیقی؟
سعادت خیالی یا
توسع ه سکوالر؛
ســخنان
هماننــد گذشــته ،بــاز هــم عبارتــی از
ِ
اســتاد مصباحیــزدی ،بــه دســتاویزی بــرای
شــخصیت ایشــان تبدیــل شــده اســت و
تــرو ِر
ِ
رســانههای ســکوالر ،فــارغ از هــر گونــه مالحظـه
ـف گفتـ ه ایشــان هســتند و
ـی تحریـ ِ
اخالقــی ،در پـ ِ
ـرض
میخواهنــد ســخن وی را بــه صورتــی در معـ ِ
ـش منفــی
نــگاه مخاطبــان قــرار دهنــد کــه واکنـ ِ
آنهــا را بــه دنبــال داشــته باشــد.
جمل ـهای کــه آی ـتاهلل مصباحیــزدی بیــان کــرده،
چنیــن اســت«:گاهی انســان گمــان میکنــد کــه
در مســی ِر لقــای خداونــد حرکــت میکنــد و در
ـال قــرب بــه اوســت ،در حالــی کــه روز بــه روز
حـ ِ
حــال ســقوط بــوده و از هــر پَســتی ،پَســتتر
در
ِ
ً
حــال
در
گوینــد
ی
م
برخــی
ا
مثــ
شــود،
ی
م
ِ
توســعه و پیشــرفت هســتیم و گمــان میکننــد
حــال پیشــرفت بــه ســوی جهنــم
در مســی ِر ســعادتاند ،امــا در
ِ
هســتند(».محمدتقی مصباحیــزدی ،در مراســم ســالروز شــهادت
حضــرت جواداالئمــه (ع) ،پایــگاه اطالعرســانی آثــار حضــرت
آیــتاهلل مصباحیــزدی ،تاریــخ  ۵شــهریور .)۱۳۹۶
حــال آن کــه مگــر جــز ایــن اســت کــه تم ـ ّد ِن غــرب ،بــا وجــود
مدعــی «توســعهیافتهگی» اســت ،امــا نهتنهــا
ایــن کــه
ِ
انســان غربــی را دچــا ِر
«حرکــت تکاملــی» نداشــته ،بلکــه
ِ
ِ

«حیوانیــت» کــرده اســت؟! دولتهــای غربــی،
«انحطــاط» و
ّ
خــود را «پیشــرفته» و جوامـ ِع دیگــر را «عقبمانــده» میانگارنــد،
ـاک «پیشــرفت» و «پســرفت» در نــو ِع انســان،
در حالــی کــه مـ ِ
ـی خــو ِد انســان» اســت ،نــه «پیچیدهتــر
«تکامـ ِ
ـل معنــوی و روحـ ِ
ـزاری زندگ ـیاش» .چنــان کــه انســان
ـدن جهـ ِ
ـات مــا ّدی و ابـ ِ
شـ ِ
ـات مــا ّدی» پیشــرفت کنــد ،امــا در «جهــاتِ معنــوی»،
در «جهـ ِ
پســرفت نمایــد ،در واقــع ،پیشــرفت نکــرده اســت ،چــون مــاک
ـی» وجــود
ـانی ِت» انســان ،بُعـ ِد «الهــی» و «ملکوتـ ِ
و مبنــای «انسـ ّ

و زندگ ـیاش اســت ،بــه طــوری کــه اگــر انســان در
ایــن زمینــه ،ســی ِر تکاملــی را تجربــه کنــد ،میتــوان
گفــت کــه پیشــرفت کــرده و اعتــاء و تر ّقــی یافتــه
اســت .در غیــر ایــن صــورت ،خالصــه و منحصــر
کــردن زندگــی در الیههــای مــا ّدی و حیوانــی،
ِ
انســان را ح ّتــی از بهایــم نیــز ،حقیــر و پَســتتر
میکنــد.
خــاص مغربزمیــن نیســت،
البتــه ایــن ُحکــم،
ِ
غایــت
بلکــه جریانهــای ســکوال ِر وطنــی کــه
ِ
«دولــت
آمالشــان ،وصــول بــه تجــدُّد و ایجــا ِد
ِ
«دولــت توســعهگرای
توســعهگرا» و یــا
ِ
دموکراتیــک» اســت ،چنیــن ُحکمــی دارنــد .از ایــن
رو ،روشــن اســت کــه اگــر اینــان بــه قــدرت دســت
یابنــد و زمــا ِم سیاســت را در دســت گیرنــد ،نهتنهــا
خــود را ،بلکــه جامعــه را بــه ســوی «جهنــم» ســوق
خواهنــد داد؛ زیــرا انســان را از معنو ّیــات و ذ ّکـ ِر خــدای متعــال ،دور
میســازند و دغدغ ـهی ما ّد ّیــات و لذای ـ ِذ حیوانــی را بــر او مس ـلّط
ـاس قــرآن کریــم ،چنیــن حاکمــان و مردمانــی
میگرداننــد .بــر اسـ ِ
کــه دچــا ِر «گمراهــی» و «جهالــت» هســتند ،سرنوشــتی جــز
آتــش «دوزخ» خواهنــد داشــت؟!
گرفتــار شــدن در
ِ
*عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال ،ضروری میداند
مقاله دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا
توسط مرتضی شجاری ،دانشیار گروه فلسفه دانشگاه
تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسالمی که به همت
بنیاد حکمت اسالمی صدرا در سال  ۹۰در تهران برگزار
شد ،نوشته شده است که در ادامه از نظر شما می گذرد.
از ویژگیهــای مهــم ادیــان ابراهیمــی ،بــاور قلبــی مؤمنــان بــه
خداونــد ،رو بــه ســوی او آوردن و دعــا کــردن اســت؛ چنانچــه
هــر مســلمانی همــه روزه در نمــاز خویــش از خداونــد بــه دعــا
ـر َاط
میخواهــد کــه او را بــه راه راســت هدایــت کنــد؛ «اه ِدنَــا ِّ
الصـ َ
ِیم»(.حمد )۶/در واقــع دعــا ،توجــه بــه خداوند و درخواســت
ُ
المسـ َتق َ
رحمــت و عنایــت اوســت کــه پدیــد آورنــده و پــروردگار همــه
موجــودات اســت و خــود ،متکفــل اجابــت دعــا شــده اســت:
«ا ْد ُعون ِــی أَ ْســ َت ِج ْب لَ ُک ْم»(غافــر)۶۰/
اهــل دیــن ـ عــوام ،متکلمــان ،فیلســوفان و عارفــان ـ همچنان که
در تصــور از خداونــد و بســیاری دیگــر از مفاهیــم دینــی اختــاف
دارنــد ،در بحــث دعــا و نقــش آن در زندگــی و روان آدمــی نیــز
دیــدگاه هــای متفاوتــی دارنــد .در بحــث از حقیقــت دعــا و نقــش
آن در زندگــی و روان آدمــی نیــز دیــدگاه هــای متفاوتــی ارائه شــده
اســت .عامــه مــردم دعــا را طلــب ســریع چیــزی مــی داننــد کــه
فاقــد آن و محتــج بــدان هســتند .متکلمــان دعــا را تکلیفــی مــی
داننــد کــه شــریعت بــر عهــده آنهــا گذاشــته اســت .عارفــان آن را
عشــق بازی بــا محبــوب حقیقــی دانســته و فیلســوفانی ماننــد ابن
ســینا وســیله ای بــرای رســیدن آدمــی بــه کمــال مــی داننــد.
ابن ســینا بــه عنــوان فیلســوفی دین بــاور و اهــل شــریعت ،معنایی
از دعــا ارائــه کــرده اســت کــه کامــا مطابــق بــا هستیشناســی،
خداشناســی و انسانشناســی فلســفی وی اســت .از نظــر او آدمــی
بــرای رســیدن بــه کمــال ـ هــم در قــوه نظــری و هــم در قــوه
عملــی ـ آفریــده شــده اســت و تکمیــل قــوه نظــری بــه گونــه
ای کــه موجــب عمــل بــه مقتضــای آن شــود و کمــال حقیقــی و
ســعادت را نصیــب آدمــی ســازد ،فقــط بــا اتصــال بــه عقل فعــال و
اســتغراق در شــهود عالــم ملکــوت میســر اســت و هر چیــز دیگری
تنهــا در صــورت کمــک بــه ایــن حالــت ،در شــمار مطلوبهــای

آدمــی قــرار گرفتــه و موجــب ســعادت وی میشــود.
ابــن ســینا رســیدن بــه کمــال و ســعادت را غایــت اصلــی تحصیل
علــوم و معــارف میدانــد ،امــا تأکیــد میکنــد کــه تحصیــل
علــوم بــدون دعــا و عبــادت خداونــد ،ســعادت حقیقــی را بــه دنبال
نــدارد .از نظــر وی ســعادت و شــقاوت حقیقــی در آخــرت پدیــدار
میآیــد ،امــا در ایــن دنیــا ،عبــادت و معرفــت داروی آن ســعادت
اســت و جهــل و معصیــت زهــر آن ســعادت اســت .بــه تعبیــر دیگر
ســعادت مطلــق بــا کمــال و تزکیــه دســت یافتنــی اســت .معرفــت
و نیــز دعــا و عبــادت وســیلهای بــرای رســیدن نفــس آدمــی بــه
کمــال الیــق خــود اســت؛ همچنــان کــه دعــا و عبــادت همــراه بــا
عمــل صالــح موجــب تزکیــه نفــس میشــود.
از نظــر ابــن ســینا عظمــت و بزرگــی انســان در تواناییــش بــرای
شــناخت خــدا و زندگــی براســاس ایــن معرفــت اســت .وی
براســاس نظریــه عقــل فعــال ،علــم و معرفــت را از اشــراق الهــی
بــر عقــل آدمــی جداییناپذیــر دانســته و بــر ایــن بــاور اســت
کــه همیشــه جنب ـهای از اشــراق وجــود دارد کــه بــا هــر نوعــی از
معرفــت همــراه اســت .از ایــن رو اشــراق الهــی بــا بــه کار بــردن
عقــل ،رابطــه تنگانگــی دارد؛ همچنــان کــه بــدون بــه کار بــردن
عقــل ،آدمــی بــه شــناخت نائــل نمیشــود.
در تعبیــری دیگــر میتــوان گفــت کــه حقیقــت آدمــی ،نفــس
ناطقــه اوســت .نفــس ناطقــه ،جوهــر بســیط واحــدی اســت کــه
دارای دو جنبــه اســت :از یــک جهــت بــا بــدن کــه دانــی اســت
کــه ارتبــاط دارد و از جهــت دیگــر بــا عقــل فعــال کــه عالی اســت.
نفــس از جهــت عالــی یعنــی بــا ارتباط بــا عقل فعــال ،کســب علم
میکنــد و از جهــت دانــی ،یعنــی بــا ارتبــاط بــا بــدن ،ســازنده
اخــاق اســت .طرفــه آنکــه از نظــر ابــن ســینا دعــا در بــه کمــال
رســیدن هــر دو ـ یعنــی علــم و اخــاق ـ نقــش اساســی دارد.
دعا
دعــا در لغــت بــه معنــای فراخوانــی و نــدا کــردن و درخواســت و در
آیــات قــرآن هــم بــه خداونــد نســبت داده شــده و هــم بــه انســان
و دعــای خــدا یــا تکریمــی اســت؛ یعنــی ایجــاد مخلوقــات و یــا
تشــریعی ،یعنــی فراخوانــدن بنــدگان بــه تکالیــف.

برای دعای بندگان میتوان دو معنی بیان کرد:
الــف ـ معنــای خــاص :دعــا در ایــن معنــی ،طلــب کــردن چیــزی
از خداونــد اســت و بنــا بــر حدیــث امــام محمــد باقــر(ع) «أفضــل
العبــادة الدعــاء» دعــا نوعــی از عبــادت و بافضیلــت تریــن نــوع آن
اســت.
ب ـ معنــام عــام :بنــا بــر حدیــث منقــول از پیامبــر(ص) «الدعــاء
هــو العبــادة» ،دعــا همــان عبــادت اســت ،زیــرا بــه تعبیــر صاحــب
المیــزان دعــای بنــدگان عبــارت اســت از اینکــه بنــده خــدا بــا
خوانــدن پــروردگارش رحمــت و عنایــت پــروردگار خود را به ســوی
خــود جلــب کنــد و خواندنــش بــه ایــن اســت کــه خــود را در مقــام
عبودیــت و مملوکیــت قــرار دهــد ،بــه همیــن جهــت عبــادت در
حقیقــت دعاســت ،چــون بنــده در حــال عبــادت خــود را در مقــام
مملوکیــت و اتصــال بــه مــوالی خویــش قــرار مــی دهــد و اعــام
تبعیــت و اقــرار بــه ذلــت مــی کنــد تــا خــد را بــا مقــام مولویــت
و ربوبیتــش بــه خــود معطــوف ســازد ،دعــا هــم عیــن همیــن
اســت».
در معنــای عبــادت هــر متفکــری براســاس دیــدگاه خــاص خویش
ســخن گفتــه اســت .عمــوم متکلمــان عبــادت را انجــام تکالیــف
الهــی بــرای تعظیــم خداونــد میداننــد؛ تکالیفــی کــه برخــاف
هــوای نفــس اســت و انســان بــا مشــقت آنهــا را انجــام میدهــد.
صوفیــه عبــادت را بــر دو قســم میداننــد :عبــادت عــوام و عبــادت
خــواص ،یــا بــه تعبیــر هجویــری عبــادت عــارف عبــادت عــارف
بــه خــود و عبــادت عــارف بــه حــق؛ «عارفــان بــه خــود را عبــادت،
ریاضــت بــود و عارفــان بــه حــق را عبــادت ریاســت» .از ایــن رو
عــده ای از ایشــان قلــم امــر و تکلیــف را از عــارف حقیقی برداشــته
مــی داننــد ،زیــرا عبــادت بــری عــارف ،تشــریف اســت و نــه انجام
تکلیــف :حکــم خطــاب و تکلیــف بــر قالــب اســت و مرد و بشــریت
در میــان باشــد؛ اما کســی کــه قالب را بازگذاشــته باشــد و بشــریت
افکنــده باشــد و از خــود بیــرون آمــده باشــد تکلیف و حکــم خطاب
برخیــزد و حکــم جــان و دل قائــم شــود .کفــر و ایمــان بــر قالــب
ـر األرض» او را کشــف
تعلــق دارد آن کــس کــه «ت َُبـ ِّد ُل
ُ
األرض غَیـ َ
ـس َعلــی
شــده باشــد ،قلــم امــر و تکلیــف او برداشــته شــود «لَیـ َ
ــراج» و احــوال باطــن در زیــر تکلیــف و امــر و نهــی
الخَ ــراب خَ ٌ
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نیایــد ».امــا فیلســوفان بــرای دعــا و عبــادت نیــز همچــون غالــب
مفاهیــم دینــی ،معنایــی عقلــی بیــان کردهانــد .عــدهای عبــادت را
توجــه معلــول بــه علــت خــود» میداننــد و گروهــی عبــادت را
بــه عبــادات شــرعی و عبــادات فلســفی یــا عبــادت عقلــی تقســیم
کردهانــد .عبــادت فلســفی عبــارت اســت از فراموشــی جســم در
اکثــر اوقــات ،منــع نفــس از تمامــی امــوری کــه محبــوب اوســت و
وصــول بــه ادراک حقایــق تمــام موجــودات».
ابــن ســینا عبــادت را بــه دو قســم عبــادت عقلــی و عبادت شــرعی
تقســیم کــرده اســت .از نظــر وی عبــادت عقلــی بدیــن گونــه بــا
عبــادت شــرعی ارتبــاط مییابــد کــه عقــل آدمی ،بــه تنزیــه نفس
حکــم میکنــد؛ تنزیهــی کــه بــه واســطه آن اخــاق و ملکاتــی
حاصــل میشــود تــا آدمــی افعالــی را انجــام دهــد کــه نفــس را
از هیــآت بدنــی دور میکنــد و بــه یــاد اصــل خــود میانــدازد.
هنگامــی کــه نفــس بــه طــور متنــاوب بــه ذات خــود رجــوع کنــد،
از حــاالت بدنــی منفعــل نمیشــود و کــم کــم ملکــه تســلط بــر
بــدن را بــه دســت آورده و آفــات بدنــی بــر روی تأثیــری نخواهــد
داشــت و بدیــن گونــه ملکــه توجــه بــه حــق و اعــرض از باطــل
در او حاصــل مــی شــود و اســتعدادهای شــدید بــرای رســیدن بــه
ســعادت حقیقــی بعــد از مفارقــت از بــدن مییابــد .عــاوه بــر ایــن
اگــر آدمــی بدانــد کــه پیامبــر از طــرف خداســت و شــریعت او از
طــرف خــدا بــر انســانها واجــب شــده اســت ،همــان اعمــال عقلــی
را اگــر بــا نیــت امتثــال امــر خداونــد انجــام دهــد ،عبــادت خواهــد
بــود .چنیــن انســانی شایســتگی دارد که اســباب معیشــت و مصالح
معــاد آدمیــان دیگــر را تدبیــر کنــد؛ زیــرا انســانی اســت کــه بــه
واســطه عبــادت و تألــه از دیگــران متمایــز اســت.
از جهتــی دیگــر ابــن ســینا عبــادت را بــر دو قســم میدانــد؛
عبــادت غیرعــارف و عبــادت عــارف .از نظــر وی عبــادت غیرعارف
معاملــه کــردن بــا خداســت؛ یعنــی عمــل در دنیــا در مقابــل اجــر
و ثــواب در آخــرت امــا عبــادت عــارف چیــزی اســت کــه همــت
و قــوای نفســانی ،وی را از تمایــل داشــتن بــه عالــم جســمانی و
مشــغول بــودن بــا آن بازداشــته و او را بــه توجــه بــه عالــم عقلــی
میکشــاند.از ایــن روســت کــه خداونــد بــه عارفــان کــه دارای
نفــوس پــاک هســتند ،قــوهای عطــا میکنــد کــه هنــگام دعــا
کــردن میتواننــد بــر مــواد تأثیــر گذارنــد و مــواد بــا اراده آنهــا
تغییــر میکننــد و ایــن معنــای اجابــت دعــای ایــن آدمیــان اســت.
در واقــع مــواد عالــم ماننــد بــدن بــرای نفــس آنهاســت؛ همچنــان
کــه دیگــران بــا اراده خــود ،در بــدن خــود میتواننــد تغییــر ایجــاد
کننــد.
کمال آدمی
ابــن ســینا بحــث از کمــال آدمــی را معمــوال همــراه بــا بحــث از
خیــر و لــذت مطــرح مــی کننــد ،زیــرا بــه بــاور وی هــر موجــود
زنــده ای طالــب لــذت و رســیدن بــه خیــر اســت و از ایــن رو در
بحــث از خیــر مختــص بــه انســان کــه کمــال وی در آن اســت،
بیــان لــذت و اقســام آن امــری ضــروری اســت.
ابــن ســینا در تعریــف لــذت میگویــد« :إن اللــذة هــی إدرک و
نیــل ـ لوصــول مــا هــو عنــد المــدرک کمــال و خیــر ـ مــن حیــث
هــو کذلــک» .از نظــر وی لــذت بــر دو قســم اســت :لذت حســی و
لــذت عقلــی کــه لذت حســی خــود بــر دو قســم تقســیم می شــود:
لــذت حســی ظاهــر ماننــد لــذت خــوردن و لــذت حســی باطــن
ماننــد شــوق و امیــد .مــردم عــوام بــه اشــتباه گمــان میکننــد کــه
قویتریــن لــذت ،لــذت حســی اســت و رســیدن بــه آن موجــب
ســعادت اســت .ابــن ســینا بــا بیــان چنــد مثــال توضیــح میدهــد
کــه ضعیفتریــن نــوع لــذت ،لــذت حســی و قویتریــن نــوع
آن لــذت عقلــی اســت ،زیــرا قویتریــن لــذت ،لذتــی اســت کــه
ادراک آن ،قویتــر باشــد.
وی بنــا بــه تعریفــی کــه از لــذت ارائــه داده اســت« ،کمــال آدمی»
را متقــوم بــه چهــار اصــل مــی داند:
الــف ـ هــر قــوه نفســانی لــذت و خیــری مختــص بــه خــود دارد؛
«هــر قومــی کــه هســت از قوتهــای نفســانی آن را لذتــی اســت
و ألمــی» لــذت چشــم در دیــدن منظــر زیبــا و لــذت گــوش در
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شــنیدن الحــان نیکوســت .در ایــن لذتهــای حســی ،آدمــی
بــا حیوانــات مشــترک اســت .همــه قــوای نفــس در ایــن امــر
مشــترکند کــه آنچــه موافــق و مالئــم با طبــع آنهاســت ،خیــر آنها
و لــذت بــرای آنهاســت.
ب ـ قــوای نفــس مراتــب مختلفــی دارنــد .قــوه ای کــه کمالــش
شــریف تــر ،بیشــتر و بادوامتــر اســت دارای ادراکــی شــدیدتر و
لذتــی قویتــر اســت.
ج ـ لــذت بعضــی از کمــاالت ،گرچــه معلــوم اســت ،امــا چــون
هنــوز بــرای نفــس حصــل نشــده ،قبــل تصــور نیســت.
د ـ گاهــی مانــع یــا مشــغولیتهایی بــرای نفــس حاصــل اســت کــه
نســبت بــه کمــال و لذتــی اکــراه دارد و ضــد آن را طالــب اســت .در
ایــن موقــع بــا زایــل شــدن مانــع ،نفــس بــه طبــع اصلــی خویــش
بــاز مــی گــردد.
بــا توجــه بــه اصــل فــوق ابــن ســینا بیــان مــی کنــد کــه شــخص
عاقــل نبایــد هماننــد حیوانــات تنهــا بــه لذتهای حســی اکتفــا کند:
«یجــب أن ال یتوهــم العاقــل أن کل لــذة فهــی ـ کمــا للحمــار ـ
فــی بطنــه و فرجــه» در معرفــت عقلــی بــه مبــادی اوالی وجــود و
بــه خداونــد تعالــی ،لذتــی بســیار برتــر از لذتهــای حســی وجــود
دارد .بــا اینکــه مــا خداونــد تعالــی را مشــاهده نکردهایــم ،علــم
داریــم کــه چنیــن لذتهایــی وجــود دارد؛ ایــن علــم مــا شــبیه علــم
یقینــی شــخص ناشــنوا بــه لــذت الحــان نیکوســت ،در حالــی کــه
خــود ،آن الحــان را نشــنیده اســت .ابــن ســینا در بحــث از لذتهــای
عقالنــی بیــان مــی کنــد کــه آنچــه نــزد عقــل «خیــر» اســت،
گاهــی و بــا اعتبــار خاصــی ،حــق و گاهــی بــا اعتبــاری دیگــر
جمیــل نامیــده مــی شــود« :و الــذی هنــو عنــد العقــل خیــر فتــارة
و باعتبــار فالحــق و تــارة و باعتبــار فالجمیــل» مقصــود وی ایــن
اســت کــه لــذت مختــص بــه عقــل دو قســم اســت :یکــی مربوط
بــه نظــر کــه لــذت معرفــت حــق اســت و دیگــری مربــوط بــه
عمــل کــه لــذت معرفــت زیبایــی اســت.
ابــن ســینا دعــا را بــرای رســیدن آدمــی بــه کمــال ،واجــب
میدانــد ،زیــرا از نظــر وی همچنــان کــه ســبب صحــت یافتــن
شــخص بیمــار ،اســتفاده از دارویــی خــاص اســت و بــدون آن،
ســامتی خــود را بازنخواهــد یافــت ،حکمــت خداونــد بــر ایــن
تعلــق گرفتــه کــه ســبب رســیدن بــه بعضــی کمــاالت نیــز دعــا
کــردن اســت .از ایــن رو از دیــدگاه ابــن ســینا دعــا کــردن واجب
اســت ،همچنــان کــه توقــع اجابــت دعــا نیــز واجــب اســت،
البتــه ایــن نکتــه منافاتــی بــا قاعــده علیــت نــدارد ،زیــرا خــود
دعــا کــردن ـ هنگامــی کــه شــرایط مهیــا باشــد ـ میتوانــد
جــزء علــت بــرای حصــول متعلــق دعــا باشــد و ایــن اشــکال
نیــز وارد نخواهــد بــود کــه آدمــی معلــول خداونــد اســت و
معلــول نمــی توانــد در علــت خــود تأثیــری داشــته باشــد؛ بــه
ایــن دلیــل کــه خــود خداونــد علــت اســت بــر اینکــه آدمــی بــه
دعــا بپــردازد و ســبب بــه اســتجابت نرســیدن بعضــی از دعاهــا،
گرچــه اســتجابت آن بــرای دعاکننــده نافــع خواهــد بــود .ایــن
اســت کــه گاهــی غایتــی کــه بــرای شــخص نافــع اســت،
نســبت بــه نظــام کل عالــم نافــع خواهــد بــود و در ایــن صــورت
اســتجابت دعــا صحیــح نیســت.
نتیجهگیری
از نظــر ابــن ســینا آدمــی ،ظاهــر و باطنــی دارد؛ ظاهــرش بــدن
مــادی اســت کــه بــا حــواس پنجگانــه مزیــن شــده اســت و
باطنــش نفــس ناطقــه اســت کــه زینــت آن فکــر و حفــظ و ذکــر
اســت .انســان دارای قــوای گوناگونــی اســت و بــا هــر یــک از
آنهــا مشــارک بــا نوعــی از موجــودات اســت ،بــا قــوای طبیعــی
بــا نباتــات ،بــا قــوای حیوانــی بــا حیوانــات و بــا قــوای انســانی بــا
مالئــک مشــارک اســت.
هــر یــک از ایــن قــوا دارای امــری خــاص و فعلــی اســت کــه
الزم آن اســت و هــرگاه یکــی از ایــن قــوا بــر قــوای دیگــر غلبــه
یابــد ،آدمــی منســوب بــه فعــل آن قــوه و نوعــی کــه دارای آن
فعــل اســت ،میگــردد .هــر فعلــی فایــده ای خــاص دارد :فعــل
طبیعــی ماننــد خــوردن و نوشــیدن بــه جســم نیــرو و بــدن نظــام

میبخشــد؛ فعــل حیوانــی ماننــد حرکــت و تخیــل ،شــهوت
و غضــب را در انســان برمیانگیــزد امــا فعــل انســانی کــه همــان
تفکــر اســت ،انســان را بــا عالــم اعلــی مواجــه کــرده و موجــی
کشــف حقایــق میشــود .ایــن کشــف حقایــق بــا نطــق اســت.
آدمــی بــه واســطه قــوه ناطقــه بــا مالئــک مرتبــط میگــردد،
زیــرا نطــق بــه معنــای درک کلیــات لســان مالئکــه اســت .نطــق
مالئکــه بــدون قــول و لفــظ اســت امــا در انســان ســخن گفتــن به
تبــع نطــق حاصــل میشــود و کســی کــه آن را نداشــته باشــد ،از
بیــان حقیقــت عاجــز اســت.
بنابرایــن فعــل خــاص انســانی علــم و ادراک اســت کــه فوایــد
بســیاری دارد ،ازجملــه فوایــد آن ،ذکــر و تضــرع و دعــا و تعبــد
اســت ،زیــرا آدمــی هنگامــی کــه بــا فکــر خویــش پــروردگارش
را شــناخت و بــا عقــل خــود بــه درکــی علمــی از خداونــد نائــل
شــد و بــا ذهــن خویــش لطــف میکنــد کــه جواهــری کــه از
ترکیــب و فاســد شــدن دورنــد ،تــام تریــن آفریدههــا هســتند.
آنــگاه نفــس خــود را بــه واســطه نطــق شــبیه آن جواهــر میبینــد
و نیــز بــه معرفــت ایــن امــر دســت مییابــد کــه همچنــان کــه در
قــرآن کریــم بیــان شــده اســت ،خلــق و امــر از پــروردگار اســت و
فیــض خداونــد از عالــم امــر یعنــی عالــم آن جواهــر روحانــی بــه
مخلوقــات نــازل میشــود .بنابرایــن مشــتاق ادراک مراتــب آن
جواهــر و اتصــال و تشــبه بــه آنهــا میگــردد .اشــتیاق واقعــی در
انســان بــه طــور قطــع موجــب تضــرع و ذکــر دائمــی و عبــادت
حقیقــی خواهــد شــد.
شــیخ اشــراق نســبت دعــا بــه مطلــوب حقیقــی آدمــی را ماننــد
نســبت تفکــر بــه مطلــوب علمــی مــی دانــد(.ر.ک :ســهروردی،
مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــرق ،بــه کوشــش هانــری کربــن و
ســید حســین نصــر ،ج  ،۱ص )۱۱۹
ر.ک :ابن سینا ،رسائل ،ج  ،۲ص ۱۴۰
همــو ،رســاله اضحویــة ،تصحیــح و مقدمــه ،تعلیــق حســین
خدیوجــم ،ص ۱۲۲
فارابــی چهــار چیــز را موجــب حصــول ســعادت مــی دانــد:
فضیلتهــای نظــری ،فضیلتهــای فکــری ،فضیلتهــای خلقــی و
علــوم عملــی(ر.ک :فارابــی ،التحصیــل الســعادة ،ص  ۱۱۹و )۱۲۰
ر.ک :ابــن ســینا ،االضحویــة فــی المعــاد ،تحقیــق حســن عاصــی،
ص ۱۶۸
ر.ک :همو ،دانشنامه عالئی ،طبیعیات ،ص  ۱۲۳و .۱۲۴
ر.ک :همو ،الشفاء ،الطبیعیات ،ص ۳۸
ر.ک :طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ،المیــزان فــی تفســیرالقرآن ،ج
 ،۱۰ص ۳۸
فیــض کاشــانی ،مالمحســن ،تفســیر الصافــی ،تحقیــق حســین
اعلمــی ،ج  ،۴ص ۳۴۶
المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،ترجمــه ســید محمــد باقــر موســوی
همدانــی ،ج  ،۱۰ص  ۵۲و .۵۳
ر.ک :جرجانی ،علی بن محمد ،التعریفات ،ص .۱۵۱
هجویــری ،ابوالحســن علــی بــن عثمــان ،کشــف المحجــوب ،بــه
کوشــش محمــود عابــدی ،ص ۱۹۴
عیــن القضــاة همدانــی ،ابوالمعالــی عبــداهلل بــن محمــد ،تمهیدات،
بــه کوشــش عفیــف عســیران ،ص  ۳۵۰و ۳۵۱
ر.ک :المعتبر فی الحکمه ،ج  ،۲ص ۱۴۷
ر.ک :اخــوان الصفــا ،رســائل اخــوان الصفــاء و خــال الوفــاء ،ج ،۴
ص ۲۶۲
ر.ک :ابن سینا ،االشارات والتنبیهات ،ج  ،۳ص ۳۷۰
همان ،ج  ،۳ص ۳۳۷
ر.ک :همان ،ج  ،۳ص ۳۳۴
همو ،رساله نفس ،ج ۷۹
ر.ک :رسائل ابن سینا ،ج  ،۲ص ۱۴۸
الشفاء ،االهیات ،ص ۴۲۴
ر.ک :همان ،ص ۴۲۵
االشارات و التنبیهات ،ج  ،۳ص ۳۴۰
ر.ک :ابن سینا ،التعلیقات ،ص  ۴۷و ۴۸
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یادداشتی از یحیی یثربی؛

وظیفه ما تکرار سخن پیشینیان نیست

متــن پیــش رو یادداشــتی از یحیــی یثربی ،اســتاد فلســفه دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی اســت کــه در ادامــه مــی خوانید؛
جهــان اســام ،طــی قــرن هــای گذشــته دارای شــرایط فرهنگــی
و سیاســی ویــژه ای شــده اســت .شــرایطی کــه آن را از زایــش و
نــوآوری در عرصــه فکــر و فرهنــگ عقیــم کــرده تــا جایــی کــه
اینــک چــاره ای جــز تکــرار ســخن پیشــینیان نــدارد .مــا در قــرن
بیســت و یکــم ،همــان منطــق ارســطو را کــه بــه بیســت و چنــد
قــرن پیــش تعلــق دارد ،تکــرار کــرده و بــا فلســفه افالطــون،
ابــن ســینا و ســهروردی خــو گرفتــه ایــم .گویــی کــه وظیفــه
مــا پاســداری از میــراث گذشــتگان اســت و بــس! غافــل از اینکــه
بســیاری از بحــث هــای آنــان ،هــم اکنــون محــل اشــکال جــدی
قــرار گرفتــه انــد.
مــا نــه تنها دانــش تجربــی ،ســتاره شناســی و علــوم انســانی جدید
را جــدی نگرفتــه ایــم ،بلکــه بــه تحقیــر آنهــا نیــز مــی پردازیــم.
هنــوز هــم از عقــول آســمانی و از معقــوالت کلــی خودمــان کــه
موجوداتــی مجردنــد و در حافظــه مجــردات عالــم غیــب نگهداری
مــی شــوند ،ســخن مــی گوییــم.
انــگار کــه هنــوز از جهــان ذرات و وســعت کهکشــان هــا خبــر
نداریــم .هنــوز نتایــج و آثــار زیســت شناســی جدیــد را مــورد توجــه
قــرار نــداده ایــم .مدیریــت هــای مــا هنــوز حــال و هــوای ســنتی
دارنــد و آمــوزش و پژوهــش و پــرورش مــا تحــول نیافتــه اســت.
مــا و مــردم مــا هنــوز بــه روز نشــده ،بــا جوانــان رابطــه مطلــوب و
اثرگــذاری نداریــم .از شــرایط ویــژه ای کــه نســل جدیــد ،خواســته
و ناخواســته ،بــا آن درگیــر شــده اســت ،خبــر نداریــم .گویــی کــه
نمــی دانیــم شــرایط فکــری و مطالب مطــرح شــده مــان در دنیای
مجــازی بازتــاب خوشــایندی نــدارد.
هنــوز نمــی دانیــم کــه دوران تکیــه بــر هوش و اســتعداد شــخصی
ســپری شــده و روزگار حاکمیــت دانــش و تخصــص فرارســیده
اســت .و نیــز نمــی دانیــم کــه مشــکالت را تنهــا بــا مشــاهده و
تجربــه حــل کــرد و نــه مفاهیــم ذهنــی و بحــث هــای انتزاعــی.
مثـ ً
ا مــا جامعــه شناســی غــرب را نمــی پســندیم ،کــه البتــه بــد
هــم نیســت ،زیــرا حــق داریــم کــه دانشــی داشــته باشــیم کــه
خودمــان بــه دســت آورده ایــم .مشــکل اینجاســت کــه خودمــان
کار نمــی کنیــم و بــرای بــه دســت آوردن ایــن دانــش تــاش نمی
کنیــم .جامعــه شناســی غــرب مشــکالت جامعــه را بررســی مــی
کنــد ،مثـ ً
ا علــل گســترش اعتیــاد و قاچــاق را بررســی مــی کنــد.
مــا ایــن جامعــه شناســی را نمــی خواهیــم ،امــا خودمــان هــم نمی
خواهیــم وارد میــدان شــده و شــرایط جامعــه را بررســی کــرده،
دردهــا را بشناســیم و بــه جســتجوی درمــان بکوشــیم.
از آنجــا کــه شــخصیت هــای فرهنگــی مــا تــاش علمــی،
پژوهــش نتیجــه بخــش و تولیــدات نــو در فضــای دانــش و
فرهنــگ ندارنــد ،مــورد توجــه جوانــان نیــز نیســتند .جوانــان
مســلمان ،بــه درگیــری هــای میــدان هــای ورزشــی چشــم دوخته
انــد تــا زورآزمایــی تیــم هــا را بــه تماشــا بنشــینند ،بــه هنرمنــدان

چشــم دوختــه انــد تــا کار هنــری نــو بــه میــدان آورنــد و بــه دولت
هــا و اپوزیســیون هــا چشــم دوختــه انــد کــه بــا یکدیگــر درافتــاده
و درگیــر شــوند و همینطــور...
در ایــن میــان ،خبــری از نــوآوری هــای فکــری و علمــی و تبــادل
آراء و مناظــره هــا و مجــادالت فالســفی و کالمــی و دین شناســی
و ســایر رشــته هــای علوم انســانی نیســت تــا جوانــان مســلمان در
ایــن زمینــه هــا نیــز بــه دنبــال بحــث هــا و درگیــری هــا باشــند.
امــروزه ،مســلمانان در زمینــه فکــر و فرهنــگ انتظــار ســخن نــو
ندارنــد ،بــا اینکــه یک مســلمان نبایــد دو روز در شــرایطی یکســان
زندگــی کنــد و بایــد مــدام در فکــر دانــش نــو ،ســخن نــو و طــرح
جدیــدی باشــد.
چنیــن وضعــی در دوران گذشــته ،اشــکال چندانــی نداشــت .زیــرا،
آســمان همــه جــا بــه یــک رنــگ بــود و همــه جوامــع در حــال
جمــود و تقلیــد و تعصــب بــه ســر مــی بردنــد .امــا ،اکنــون چنیــن
حالتــی بــرای جهــان اســام مشــکل بــوده و مشــکل آفریــن
اســت .مشــکل بودنــش از اینجاســت کــه در کنــار کشــورهای
اســامی ،کشــورهای زیــادی مــدام در حــال پیشــرفتند و روز بــه
روز بــر تــوان و اقتــدار خــود مــی افزاینــد .در نتیجــه ،بــا داشــتن
قــدرت و امکانــات ،بــه غــارت منابــع مــا پرداختــه ،بــا بهــره کشــی
از مــا ،روز بــه روز وضــع و حــال خویــش را بهتــر و وضــع و حــال
مــا را بدتــر مــی کننــد.
از طــرف دیگــر ،بــا رســانه هایــی کــه در دســترس مــردم مــی
باشــند و بــا مقــاالت و کتــاب هایــی کــه ترجمــه مــی شــوند ،مدام
آواری از فکــر و فرهنــگ جدیــد خودشــان را بــر ســر مســلمانان
مــی ریزنــد .بدینســان ،جهــان اســام ،نــه تنهــا مــورد تهاجــم
اقتصــادی و سیاســی ،بلکــه مــورد تهاجــم فکــری و فرهنگــی قرار
گرفتــه اســت.
امــا ،مشــکل آفریــن بودنــش از اینجاســت کــه بــه خاطــر عقــب
ماندگــی در علــوم انســانی ،کشــورهای مســلمان از مدیریــت
شایســته و روابــط مناســب برخــوردار نبــوده و غالبــ ًا درگیــر
تلخکامــی و خشــونت مــی باشــند .مــن در ایــن نوشــته ،کاری بــه
ایــن مشــکالت نــدارم .بلکــه ،بــه آثــار و لــوازم زیانبــار ایــن جمــود
فکــری در رفتــار جوانــان مســلمان توجــه خواهــم داشــت.
جوانــان مــا بــا مشــاهده تجــدد و نــوآوری در جوامــع دیگــر ،و نیــز
بــا مشــاهده برخــورداری مــردم دنیــا از زندگــی بهتــر و قانونمنــدی
جامعــه هــا و امــکان رشــد و ترقــی جوانــان ،وقتــی فضــای فکری
جامعــه خویــش را خامــوش و بــی حرکــت مــی یابنــد و از هیــچ
طرفــی ســخن نــو و نظریــه ی حرکــت آفرینــی بــه گوششــان
نمــی رســد ،ســرخورده و ســرگردان بــه بیراهــه مــی رونــد.
ایــن بیراهــه رفتــن ،انــواع گوناگونــی دارد .یــک عــده بــا توجــه بــه
شــرایط زندگــی و افــکار و تربیــت خــود بــه گونــه ای رفتــار مــی
کننــد و برخــی دیگــر بــا شــرایط متفــاوت بــه گونــه ای دیگــر!
امــا ،مــی تــوان ایــن بیراهــه رفتــن هــا را در جامعــه ی مــا بــه ســه
دســته تقســیم کــرد:
یک  -الابالی ها:
عــده ای بــه نســبت فکــر و فرهنگــی کــه دارنــد ،رو بــه الابالــی
گــری و خــاف مــی آورنــد تــا بتواننــد تــا حــدودی از انــدوه
ناکامــی و درماندگــی خــود بکاهنــد .ایــن افــراد را مــی تــوان
شــکاکان رفتــاری یــا مــادی گــران اخالقــی نامیــد .آنهــا را بــه
خاطــر ســطحی بــودن افکارشــان و نداشــتن اندیشــه ی درســت و
روشــن ،نمــی تــوان در میــان گــروه هــای فکــری جــای داد .امــا
از نظــر رفتــاری ،مــی تــوان آن هــا را بــا ایــن اوصــاف معرفــی
کــرد کــه گویــی آخــرت و حســاب و کتابــی را بــاور نمــی کننــد.
آنچــه بــرای آنــان مهــم اســت خــوش بــودن و فرصــت را بــرای
عیــش و نــوش غنیمــت شــمردن مــی باشــد .آنــان بــا برداشــتی از

خیــام موافقنــد کــه بایــد دم غنیمــت شــمرد و زیاد بــه چــون و چرا
نپرداخــت کــه:
خیام که گفت دوزخی خواهد بود
که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت
شــاید ایــن گــروه از نظــر زندگــی اجتماعــی ،مخصوصـ ًا در جوامــع
دینــی ،گروهــی منفــور و نامطلــوب به شــمار آینــد ،امــا در حقیقت،
اینــان بیــش از دیگــران ،به خودشــان آســیب مــی زننــد .زیــرا ،کار
و زندگــی را جــدی نمــی گیرنــد و برخــی از آنــان بــه انحــراف های
خطرناکــی رو آورده ،دچــار اعتیادهــای دردناکــی مــی شــوند .تــن
بــه زندگــی ســالم نمــی دهنــد و از همــه مهــم تــر ایــن کــه هرگز
بــه ســراغ درســت اندیشــی و دقــت در باورهــای خــود نرفتــه ،مانند
موجوداتــی زندگــی مــی کننــد کــه جــز غریــزه ،چیــزی ندارند.
دو  -ب َ َدل جویان
گروهــی دیگــر در جســتجوی راه نــو و ســخن نــو ،رو بــه
مذاهــب و ادیــان دیگــر و یــا مکاتــب خرافــی و غیرعقالنــی
مــی آورنــد .خبــر مســیحی شــدن جوانــان مســلمان ،خبــر
ناگــواری اســت .نــه از آن جهــت کــه بــر اســاس تعصــب
مذهبــی از ارتــداد یکــی از هــم کیشــان خــود ناراحــت شــویم،
بلکــه از آن جهــت کــه ایــن تغییــر مذهــب بــر اســاس نیازهــا
و عقــده هــا بــوده و نوعــی انتقــام گیــری از کاســتی هــای
جامعــه مــی باشــد! اگــر کســی بــر اســاس عقــل و منطــق
از باطــل دســت برداشــته و حــق را انتخــاب کنــد ،ســتودنی
اســت؛ امــا آنچــه مایــه ی دریــغ و افســوس اســت ،آن اســت
کــه عــده ای بــه خاطــر ســرخوردگی و ناامیــدی از جامعــه
ی خــود و آییــن خــود بیــزار شــده ،رو بــه جامعــه هــای
دیگــر آورنــد و بــه پنــاه بیگانــگان رونــد و یــا دســت از
آییــن درســت خــود برداشــته و بــه یــک آییــن نادرســت و
غیرعقالنــی روی آورنــد.
هــم اکنــون رواج عرفــان هــا و آمــوزه هــای رنگارنــگ غیرعقالنی
و خرافــی در جامعــه ی مــا بیشــتر بــه خاطــر آن اســت کــه مــا
نتوانســته ایــم نیازهــای مــردم خــود را پاســخگو باشــیم .گرایــش
جوانــان بــه مســیحیت ،نــه بــه خاطــر جســتجوی حقیقــت ،کــه
بــر اســاس ســرخوردگی هــا و نیازهــای زندگــی دنیــوی می باشــد.
حتــی برخــی در جســتجوی راه نویــی کــه ســرگردانی شــان را
پایــان دهــد ،بــه نظریــه پــردازان آکادمیــک یــا روحانــی رو مــی
آورنــد .بــرای مثــال مــی تــوان بــه افــرادی اشــاره کــرد کــه بــه
ســراغ نظریــات افــرادی نظیــر نصرحامــد ابوزیــد ،دکتــر شــحرور،
دکتــر عبدالکریــم ســروش و محمــد مجتهــد شبســتری رفتــه اند.
جالــب اســت کــه علمــای دینــی و دلســوزان فکــر و فرهنــگ
مــردم ،تنهــا بــه ایــن نظریــه پــردازان حملــه مــی کننــد کــه
ســخن یــاوه مــی گوینــد و مــردم را بــه بیراهــه می برنــد! غافــل از
ایــن کــه ایــن مــردم تنهــا راه نویــی کــه در اختیــار دارنــد ،همیــن
نظریــات اســت و مقصــر اصلــی همیــن علمــا و دلســوزان هســتند
کــه بــا ایــن همــه امکانــات نمــی توانند ســخن نــو داشــته باشــند!
مگــر ایــن نظریــه پــردازان جدیــد چند نفــر هســتند و چــه امکاناتی
در اختیــار دارنــد؟ بــی تردیــد اندکنــد و امکاناتشــان محــدود اســت
امــا اســاتید و روحانیــون دیگــر کــه از نظــر تعــداد و امکانــات
صدهــا ،بلکــه هــزاران برابــر آنــان مــی باشــند ،کاری نمــی کننــد
و نمــی پذیرنــد هــم پیدایــش چنیــن نظریــه پردازانــی کــه غالب ـ ًا
سخنانشــان بــی پایــه و اســاس اســت و رویکــرد مــردم بــه آنــان،
نتیجــه آن اســت کــه مــردم از تکــرار مکــررات خســته شــده انــد و
ســخن نــو نمــی شــنوند.
سه -گذشته گرایان:
اینــان کــه بــه دیــن و ایمــان خــود ســخت پایبندنــد ،چــون
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امــروز خــود را آشــفته و نامطلــوب مــی یابنــد ،بــه ناچــار بــر آن
مــی کوشــند تــا بــه گذشــته برگردنــد .در نتیجــه ،رو بــه ســلفی
گــری و ســنت گرایــی مــی آورنــد تــا بتواننــد بــا روزگار در حــال
تحــول خویــش بــه رقابــت بپردازنــد .پیشــگامان ایــن بازگشــت
بــه دو گــروه اصلــی تقســیم مــی شــوند:
یــک  -کســانی کــه بــرای بازگشــت بــه اســام اصیــل و عصــر
پیامبــر (ص) و یارانــش تبلیغــات و آمــوزش و پــرورش مــردم
را کافــی مــی داننــد و در هیــچ شــرایطی اســلحه و خشــونت
را تجویــز نمــی کننــد .ســید جمــال الدیــن اســدآبادی ،محمــد
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عبــده و ســید احمــد هنــدی و اقبــال الهــوری و بســیاری از
روحانیــون شــیعه در ایــن گــروه قــرار مــی گیرنــد.
دو  -گروهــی کــه عواملــی را بــر ســر راه ایــن بازگشــت هــدف
گرفتــه و بــر آن مــی کوشــند تــا بــا قهــر و خشــونت ایــن
عوامــل را کــه مانــع حرکــت مــی داننــد از ســر راه بردارنــد.
اینــان بعضــی از رهبــران سیاســی کشــورهای اســامی و
پیشــوایان مذاهــب مختلــف و نیــز کشــورهای غربــی و عوامــل
وابســته بــه آنــان را هــدف قــرار داده و دســت بــه تــرور و
خشــونت مــی زننــد .محمــد رشــید رضــا ،علــی شــریعتی،

برخــی علمــای تنــدروی اهــل ســنت کــه الهــام بخــش گــروه
هــای مســلح از قبیــل القاعــده ،داعــش و  ...مــی باشــند ،در
ایــن گــروه مــی گنجنــد.
در پایــان ،بازهــم بــه مســئوالن فرهنگــی حــوزه و دانشــگاه
یــادآور مــی شــوم کــه فضــا را بــرای حرکــت فکــری و ســخن
تــازه و نقــد و برخــورد افــکار بازکننــد و خــود بــا طــرح نــو،
مطلــب جدیــد و برداشــت هــای بــه روز و کارآمــد و بــا توجــه
بــه زندگــی و احساســات مــردم ،مخصوصــ ًا طبقــه جــوان راه
انحــراف و بیراهــه را ببندنــد.

یادداشت داریوش آشوری؛
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فریدریــش ویلهلــم نیچــه (۱۸۴۴۰۰- )۱۹را فیلســوف فرهنــگ
ـی اندیشـ ه او بــا پیدایــشو پــرورش
نامیدهانــد ،زیــرا درگیــری اصلـ ِ
و دگرگونیهــای تاریخــی فرهنگهــای بشریســت ،بهویــژه
نظامهــای اخالقیشــان .تحلیلهــای باریکبینانــ هدرخشــان
او از فرهنگهــای باســتانی ،قــرون وســطایی ،و مــدرن اروپــا ،و
دیدگاههــای سنجشــگران ه او نســبت بــه آنهــاگــواه دانشــوری
درخشــان او و چاالکــی اندیش ـ ه او بــه عنــوان فیلســوف تاریــخ و
فرهنــگ اســت .اگرچــه چشــم نیچــهدوختــه بــه تاریــخ و فرهنگ
اروپــا ســت و دانشــوری او در اســاس در ایــن زمینــه اســت ،ا ّمــا از
فرهنگهــای باســتانیآســیایی ،بهویــژه چیــن و هنــد و ایــران،
نیــز بیخبــر نیســت و بــه آنهــا فــراوان اشــاره دارد ،بهویــژه در
مقــام همســنجیفرهنگهــا .او بارهــا از «خــرد» آســیایی در برابــر
عقلبــاوری مــدرن ســتایش میکنــد.
نیچــه دانشــجوی درخشــان فیلولــوژی کالســیک (زبانشناســی
تاریخــی زبانهــای باســتانی یونانــی و التینــی) بــود و پیــشاز
اســتادی ایــن رشــته در
پایــان دوره دکتــری در ایــن رشــته بــه
ِ
ِ
دانشــگاه بــازل گماشــته شــد .دانــش پهنــاور او درزمینـ ه زبانهــا،
تاریــخ  ،و فرهنــگ یونانــی و رومــی در بحثهــای فراوانــی
کــه در بــاره آنهــا میکنــد آشــکار اســت و نیــزدر اشــارههای
بیشــماری کــه در سراســر نوشــتههای خــود بــه آنهــا دارد .او
دســت کــم دو کتــاب جداگانــه در بــارهفرهنــگ و فلســف ه یونانــی
دارد ،یکــی زایــش تــراژدی، و دیگــری فلســفه در روزگار تراژیــک
یونانیــان  ،کــه هــر دو ازنخســتین کتابهــای او هســتند .آشــنایی
دانشــوران ه او بــا تاریــخ و فرهنــگ یونــان و روم ،و مطالعــ ه آثــار
تاریخــیبازمانــده از آنــان ،ســبب آشــنایی وی بــا تاریــخ و فرهنگ
ایــران باســتان نیــز بــود .زیــرا ایرانیــان ،بــه عنــوان یــک قــدرت
عظیــمآســیایی ،نخســت بــا دولتشــهرهای یونانــی و ســپس بــا
امپراتــوری روم درگیــری دایمــی داشــتند در مجموعـ هنوشــتههای
او ،شــامل پارهنوشــتهها و یادداشــتهای بازمانــده در دفترهــای
کل نوشــتههای او راشــامل میشــود،
او ،کــه حجــم کالنــی از ِّ
از ایرانیــان باســتان فــراوان یــاد میکنــد .دلبســتگی نیچــه بــه
ایــران و ســتایش فرهنــگ باســتانی آن را درگزینــش نــام زرتشــت
بــه عنــوان پیــامآور فلســف ه خــود میتــوان دیــد و نیــز نهــادن نــام
وی بــر کتابــی کــه آن را مهمتریــناثــر خــود میشــمرد ،یعنــی
ـران دوره
خاصی بــه تاریــخ ایـ ِ
چنیــن گفــت زرتشــت .نیچــه ّ
توجــه ّ
اســامی نشــان نمیدهــد،اگرچــه گاهــی نامــی از مســلمانان
میبــرد و دســت کــم یــک بــار از حشّ اشــون بــا ســتایش یــاد
میکنــد. در یادداشــتهای اویکبــار نامــی از ســعدی دیــده
میشــود بــا نقــل نکتهپــردازیای از او؛ ا ّمــا نــام حافــظ را چندیــن
بــار میبــرد و در بــاره شــعرو ذهنیــت او ســخن میگویــد.
ایران باستان
دیدِ نیچه نسبت به
ِ
در مجموعــ ه نوشــتههای نیچــه دو بــار از ایــران (Persien)
نــام بــرده میشــود و چندیــن بــار از ایرانــی (persisch) و
یکبــار هــم از پیشایرانــی (vorpersisch) ،کــه اشــارههایی

ـهرهای یونانــی بــا امپراتــوری ایــرانو
هســتند بــه روابــط دولتشـ
ِ
توجــه او ،پیــش از هــر چیــز ،بــه پیآمدهــای
گاه تحلیلــی از آنّ .
ژرف آن بــر دنیــاییونانــی
هــای ایــران و یونــان و اثــر ِ
جنگ ِ
شــهرهای آتــن
میــان دولت
جنــگ پلوپونــزی
ســت ،کــه بــه
ِ
ِ
ِ
و اســپارت ،بــا شــرکت دیگــر دولتشــهرها ،میانجامــد.ایــن
جنــگ تمامــی یونــان را بــه م ـ ّدت پنجــاه ســال درگیــر میکنــد
و ویرانــی بســیار بــه بــار م ـیآورد. افــزون بــر اینهــا،بیســت و
هشــت بــار از ایرانیــان (die Perser) نــام میبــرد و در برخــی
های (Fragmente) او میتــوان نگــره او را
از پارهنوشــته ِ
نســبت بــه ایرانیــان باســتان و فرهنگشــان بهروشــنی یافــت .وی،
ی ایرانیــان درتیرانــدازی و ســوارکاری
بهویــژه ،ستایشــگر چیرگ ـ 
ی و قدرتخواهیشــان اســت؛
و جنــگاوری و نیــز حالــت ســرور 
و نیــز پافشاریشــان بــر فضیلــتراســتگویی .اینهــا کردارهــا
و ارزشهایــی ســت کــه وی شایســت ه زندگانــی واالمنشــانه
توجــه خــود بــه ایرانیــان
انســانی میدانــد .ا ّمــا،باالتریــن درج ـ ه ّ
ـت آنــان را آن جــا نشــان مــی دهــد کــه از زمانبــاوری
و بزرگداشـ ِ
ایرانیــان ســخنمیگویــد؛ بــاوری کــه بــه دیــدگاه او نســبت بــه
زمــان و بازگشــت جاودانــه آن هماننــد اســت .ایــن دیــدگاه در برابر
آندیــد متافیزیکــی یونانــی قــرار میگیــرد کــه بــا افالطــون
ـازی گــذرا یــا
ـتی مجـ ِ
ـی حقیقــی را در برابــر هسـ ِ
ـتی َزبَرزمانـ ِ
هسـ ِ
زمانمنــد قــرار میدهــد :مــن میبایــد بــه یــک ایرانــی ،بــه
ادای احتــرام کنــم .ایرانیــان نخســتین کســانی بودنــد که
زرتشــتِ ،
بــه تاریــخ در تمامیــت آن اندیشــیدند .در دنبــال آن نیچــه در ایــن
پارهنوشــته بــه هزارههــا در باورهــای دینــی ایرانــیباســتان اشــاره
دارد و میافزایــد[ ،ایرانیــان تاریــخ را] همچــون زنجیــرهای از
فرایندهــا [اندیشــیدند] ،هــر حلقــه بــه دســتپیامبــری .هــر پیامبر

هــزاره (hazar) خــود را دارد؛ پادشــاهی هزارســال ه خــود را. در
ـزرگ (grosser Hazar)
ی بـ ِ
چنیــن گفــت زرتشــت ازهــزاره ِ
ـاهی زرتشــت ســخن میگویــد ،پادشــاهی بــزرگ دوردســت
پادشـ ِ
انســان ،پادشــاهیهزارســال ه زرتشــت.
ـان آثــا ِر منتشــر شــده پــس از مــرگاش،
در پارهنوشــتهای در میـ ِ
از یــک فرصــت از دســت رفتــ ه تاریخــی دریــغ میخــورد
کــه چــرا بــه جــای رومیــان ایرانیــان بــر یونــان چیــره نشــدند:
جــای ایــن رومیــان ،چــه خــوب بــود کــه ایرانیــان ســرو ِر
بــه
ِ
(Herr) یونانیــان میشــدند .ایــن یادداشــت کوتــاه را میتــوان
ـش خــود
ایــن گونــه تفســیر کــرد کــه نیچــه ایــن جــا نیــز گرایـ ِ
متافیزیــک یونانــی
بــه جهانبینــی زمانبــاور ایرانیــان در برابــر
ِ
نشــان میدهــد .زیــرا بــا فرمانروایــی رومیــان بــر یونــان ،فرهنــگ
یونانــی و متافیزیــک فلســفی آن بــر فضــای روم چیــره شــد و راه را
نگــرش آخرتاندیــش وزمانگریــز و
بــرای ظهــور مســیحیت و
ِ
ِ
 دیـ ِد هیچانگارانـ ه آن نســبت بــه زندگانــی زمینــی گشــود .نیچــه
ن  ،زندگانــی
بــر آن اســت کــه مســیحیت ،در مقــام دیــن مســکینا 
ـمان رد میکنــد و
ـاهی جاودانـ ه آسـ 
گــذرای زمینــی را بــه نــام پادشـ ِ
ـوی بــه زندگــی را بــدل بــه
ـرش مثبــت یــا آریگـ 
بدیــن ســان نگـ ِ
نگــرش منفــی میکنــد .حــال آن کــه فرمانروایــی ایرانیــان بــر
یونــان  ،بــا نگــرشمثبتشــان بــه زندگــی و زمــان ،میتوانســت
رونــد ایــن جریــان را دگــر کنــد و از یــک رویــداد شــوم در تاریــخ
پیشــگیری کنــد.
زرتشت ایرانی و زرتشت نیچه
Z
آشــنای oroaster
نیچــه در نخســتین نوشــتههایاش نــام
ِ
را بــه کار میبــرد کــه از ریشــ ه یونانــی ســت و در زبانهــای
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اروپایــی بــه کار مــیرود Zoroaster.نخســتین بــار در
یادداشــتهای  ۷۱ ۱۸۷۰دیــده میشــود؛ یــک دهــه پیــش از
نوشــتن چنیــن گفــت زرتشــت .در ایــن یادداشــت ،چهبســا بــا
لحنــی دریغآمیــز ،میگویــد کــه ،اگــر داریــوش شکســتنخــورده
ـود .همچنیــن در
بــود ،دیــن زرتشــت بــر یونــان فرمــانروا شــده بـ 
رســالهای از ایــن دوران ،کــه پــس از مــرگ او بــهچــاپ رســیده،
بــه داســتان شــاگردی هراکلیتــوس نــزد زرتشــت (Zoroaster)
اشــاره میکنــد .نــام زرتشــت بــه صــورتایرانــی باســتانیاش،
یعنــی ،Zarathustraنخســتین بــار در کتــاب دانــش شــاد،
نویــس  )۳۴۲پدیــدار میشــود کــهدر  ۱۸۸۲انتشــار یافتــه
(پاره
ِ
اســت .نیچــه نخســتین پــاره پیشگفتــار زرتشــت ،یــا نیایــش او
در برابــر خورشــید ،از کتــابچنیــن گفــت زرتشــت ،را ایــن جــا
گنجانــده اســت .ایــن پــاره در ســال پــس از آن در نشــر بخــش
یکــم از چهــار بخــش چنیــنگفــت زرتشــت در جــای اصلــی خود
قــرار میگیــرد.
جــای آن اســت کــه بپرســیم نیچــه چــرا
نــام آشــنایZoroaster را رهــا کرد و
به صــورت ایرانــی باســتانی آن روی آورد،
ی Zarathustra؛ صورتــی کــه
یعنــ 
چهبســا جــز فیلولوگهــای سررشــتهدار
از زبانهــای باســتانی هنــد و ایرانــی
کســی بــا آنآشــنا نبــود ؟او خــود در ایــن
بــاره توضیحــی نمیدهــد ،ولی دلیــل آن،
بــه گمــان مــن ،میتوانــد ایــن باشــد
کــه نیچــهمیخواهــد نــه بــا زرتشــت
شــناخته شــده در اروپــا از راه یونــان ،کــه
بــا زرتشــت اصلــی در ســرآغاز تاریــخ از
در همســخنیدرآیــد .و چنــان کــه
خــود میگویــد ،بــا ایــن همســخنی
میخواهــد هــم بــه اندیشــهگر بــزرگ
آغازیــن ادای احتــرام کنــد و هــم
بزرگتریــن خطــا او را بــه او یــادآور شــود
ـن
ـای بـ ِ
و از زبــان او ایــن خطـ ِ
ـزرگ آغازیـ ِ
تاریــخ بشــر را درســت گردانــد .خطــای
اصلــی زرتشــت و تمامــی دیــنآوران و
ِ
فیلســوفان بــزرگ کــه بنیــاد تاریــخ اندیشهبشــری را تــا بــه امــروز
گذاشــته انــدایــن اســت کــه هســتی را بــر بنیــاد ارزشهــا ،بــر
بنیــاد اخــاق ،بــر بنیــاد نیــک و بــد ،تفســیر کــرده انــد .زرتشــت،
پیامبــر ایرانــی،در ســپیدهدم تاریــخ بشــری ،هســتی را پهنـ ه جنگ
نیــک و بد دانســته اســت کــه در دو چهــره ایــزدی همســتیز ،یعنی
اهــورا و اهریمــن ،نمایــان میشــود .این تفســیر پیشــاهنگ تفســیر
مســیحیای ســت کــه هســتی را پهنــ ه گنــاه و کیفــرجاودانــه
میشــمارد و یــا تفســیر ســقراطی و افالطونــیای کــه مثــال
نیکــی را ،در مقــام واالتریــن ارزش ،بــر تــارک هســتیمینشــاند.
نیچــه در برابــر ایــن اخالقبــاوری (Moralismus)
اخالقنابــاوری (Immoralismus) خــود را مینشــاند کــه
ـای بشــری میدانــد و بــر
هســتی را در ذات خــود فــارغ از ارزشهـ ِ
آن اســت کــه بیگناهــی نخســتین آن را بــه آنبازگردانــد. بدیــن
ســان اســت کــه هستیشناســی اخالقباورانــ ه زرتشــت اصلــی،
کــه در ســرآغاز تاریــخ بــه میــدان آمــده وذهنیــت و فرهنــگ
بشــری را شــکل داده ،در برابــر هستیشناســی اخالقنابــاور
ـانایــن تاریــخ ،در روزگار
زرتشــت نیچــه قــرار میگیــرد کــه در پایـ ِ
ـدای گــذار از انســان بــه اَبَرانســان را
ـین انســا 
ن نـ ِ
ـدن واپسـ ِ
برآمـ ِ
ســر میدهــد .اَبَرانســان انســانی ســتبــر انســانیت خــود چیــره
شــده و بــه بیگناهــی نخســتین بازگشــته؛ انســانی کــه میتوانــد
بــر انســانیت اخالقــی خــود ،وهم ـ ه ت ُُرشرویــی و ســختگیری و
خشــکی آن ،خنــده زند .اَبَرانســان انســانی ســت خنـدان که هســتی را
از هم ـ هرنگهــا و نیرنگهــای بشــری (و بــس بســیار بشــری) آزاد
میکنــد و آن را ،بــا اراده از کینتــوزی رهــا شــده خویــش،چنــان کــه
هســت ،میپذیــرد و بــه زندگانــی آری میگویــد.
بدینســان ،اخالقنابــاوری زرتشــت نیچــه درســت پادنشــین

یــا نقط ـ ه مقابــل اخالقبــاوری زرتشــت اصلــی ســت .نیچــه در
کتــاب اینــک ،مــرد! ،کــه در آن بــه شــرح زندگانــی روشــنفکرانه و
تحلیــل کوتاهــی از آثــار خویــش میپــردازد ،دلیــل گزینــشنــام
زرتشــت را بــرای گــزارش فلســف ه خویــش بازمیگویــد:
هرگــز از مــن نپرســیدهاند ،ا ّمــا میبایســت میپرســیدند کــه
ـای نــام زرتشــت در دهــان مــن چیســت؛ دردهــان نخســتین
معنـ ِ
اخالقنابــاور :معنــای آن درســت ضـ ِّد آن چیــزی ســت کــه مایـه
بیهمتایــی شــگرف ایــنایرانــی (Perser) در تاریــخ اســت.
زرتشــت بــود کــه نبــرد نیــک و بــد را چــرخ گــردان دســتگاه
هســتیانگاشــت .ترجمانــی اخــاق بــه مابعدالطبیعــه ،در مقــام
ـرو[ی گرداننــده] ،علّــت ،غایــت بــه ذات خویــش،کار او ســت.
نیـ ِ
ایــن پرســش ،ا ّمــا ،در جــا پاســخی در بــن خویــش در بــر داشــت.
زرتشــت بــود کــه ایــن شــومترینخطــا را پدیــد آورد ،خطــای
اخــاق را :پــس او میبایــد همچنیــن نخســتین کســی باشــد کــه
ی میبــرد .او نــه تنهــا از هــر اندیش ـهگر دیگ ـ ر
بــه ایــن خطــاپ ـ 

در ایــن بــاب تجربـ ه درازتــر و بیشــتری دارد کــه تمامــیتاریــخ ر ِّد
ـی جهانــی باالتــر
تجربــی اصــل [وجــودِ] بهاصطــاح نظــم اخالقـ ِ
از آن ایــن اســت کــهزرتشــت راســتگوتر از هــر اندیش ـهگر دیگــر
اســت .آمــوزه او ،و تنهــا آمــوزه او ،ســت کــه راســتگویی را درمقــام
واالتریــن فضیلــت مینشــاند برخــاف ترســویی آرمانخواهــان و
گریزشــان از برابــر واقعیــت.زرتشــت به انــدازه تمــام اندیشـهگران
دیگــر دالوری دارد .راســت گفتــن و نیــک تیــر انداختــن ،ایــن
فضیلــت ایرانــی ســت.فهمیدند چــه میگویــم؟ … از خویــش
برگذشــتن اخــاق از ســر راســتگویی ،ازخویــش برگذشــتن اهــل
اخــاق و بــ ه ضــ ِّد خویــش بــدل شــدن بــه مــن ایــن اســت
معنــای نــام زرتشــت دردهــان مــن.
روایــت س ـ ّنتی زرتشــتی حکایــت میکنــد کــه زرتشــت در ســی
ســالگی بــه کوهســتان رفــت و ده ســال درآن جــا بــه اندیشــه
پرداخــت و ســپس در مقــام پیــامآور از جانب ایــزد نیکــی ،اهورامزدا،
بــه ســوی مردمــان آمــد تــا آنــان را از گــردش چــرخهســتی بــر
محــور جنــگ نیکــی و بــدی آگاه کنــد و آنــان را بــه گرفتــن جانب
نیکــی برانگیــزد .ا ّمــا زرتشــت د ّومیــن پیامــیدرســت ض ـ ِّد ایــن
دارد و نــه تنهــا هســتی را گردنــده بــر محــور نیــک و بــد نمیدانــد،
کــه آن را صحنـ ه رقــص و بــازیایآزاد از هــر قیــد اخالقی مــاورا ِء
طبیعــی میدانــد .اگــر زرتشــت نخســتین ،در ســرآغاز تاریــخ
گشــوده شــدن افــق روحانــی بــهروی بشــر ،از همســخنی بــا خــدا
ـوی انســانها بازمیگــردد و کتــاب
و پیــامآوری از جانــب او بــه سـ ِ
آســمانی مـیآورد،زرتشــت د ّومیــن در پایــان ایــن تاریــخ روحانــی
پدیــدار میشــود و تکاندهندهتریــن و همچنیــن رهانندهتریــن
پایــان
پیــام را بــاخــود دارد :خــدا مــرده اســت! بــا ایــن پیــام او
ِ
ـکان تفســیر اخالقــی و غایتباوران ـ ه هســتی و تاریــخ روحانــی
امـ ِ

صفحه  | 56شماره  | 26شهریور 97

وماوراءالطبیعــ ه بنیادینــآن را اعــام میکنــد و امــکان تاریــخ
دیگــری را بــرای بشــر بشــارت میدهــد .پیــام او ایــن اســت:
بــه زمیــن وفــادار باشــید و بــاور نداریــد آنانــی را کــه بــا شــما از
امیدهــای اَبَرزمینــی ســخن میگوینــد.
نیچه ،سعدی ،و حافظ
نــام ســعدی و حافــظ گویــا تنهــا نامهایــی باشــند کــه از ایــران
دوره اســامی در نوشــتههای نیچــه آمــده اســت .درمجموعــ ه
آثــار نیچــه در پارهیادداشــتی یــک نکتهپــردازی از ســعدی
نقــل شــده کــه ترجم ـ ه آن چنیــن اســت :ســعدیاز خردمنــدی
پرســید کــه اینهمــه [حکمــت] را از کــه آموختــی؟ گفــت ،از
نابینایــان کــه پــای از جــای برنمیدارنــد مگــر آنکــه نخســت
زمیــن زیــر پایشــان را بــا عصــا بیازماینــد .ایــن نکت ـهای ســت
کــه ســعدی از زبــان لقمــان نمــاد افســانهایخردمنــدی در ادبیــات
عربــی و فارســی در دیباچ ـ ه گلســتان میگویــد:لقمــان را گفتنــد،
حکمــت از کــه آموختــی؟گفــت ،از نابینایــان کــه تــا جــای نبیننــد
پــای ننهنــد. نیچــه از ایــن نکتهپــردازی
هیــچ تفســیری نکــرده اســت ،ا ّمــا ،بــر
اســاس فلســف ه نیچــه ،میتــوان گفــت
کــه ایــن ســخن نمــودار خردمنــدی ای
پرواگــر و آهســتهرو اســت؛ خردمنــدی
نابینایــان ،کــه خردمنــدی نیچــه ای
رویــاروی آن میایســتد،
درســت
ِ
یعنــی خردمنــدی بینــای بیباکــی کــه
آریگویــانمیشــتابد و خــود را بــه دل
زندگــی و خطرهــای آن میافکنــد ،و از
شــتافتن ل ّذتــی شــیطانی میبــرد.
هــای عالــی
ا ّمــا نیچــه یکــی از نمونه ِ
بینــای دیونوسوســی خــود
خردمنــدی
ِ
ِ
را در حافــظ مییابــد نــام حافــظ ده
بــار درمجموع ـ ه آثــار وی آمــده اســت.
بیگمــان ،دلبســتگی گوتــه بــه حافــظ
و ستایشــی کــه در دیــوان غربی وشــرقی
ـرقی او کــرده ،در
 ازحافــظ و حکمــت شـ ِ
توجــه نیچــه بــه حافــظ نقشــی اساســی
ّ
داشــته اســت .در نوشــتههای نیچــه نــام
حافــظدر بیشــت ِر مــوارد در کنــار نــام گوتــه میآیــد و نیچــه هــر دو
عنــوان قلّههــای خردمنــدی ژرف میســتاید. حافــظ نــزد
را بــه
ِ
او نماینــده آن آزادهجانــی شــرقی ســت کــه بــا وجــد دیونوسوســی،
بــا نگاهــی تراژیــک ،زندگــی را بــا شــور سرشــارمیســتاید ،بــه
هــای آن روی میکنــد و ،در همــان حــال ،بــه خطرهــا و
ل ّذت
ِ
ـای آن نیــز پشــت نمیکنــد (بالیــی کــزحبیــب آیــد ،هــزار–
بالهـ ِ
اش مرحبــا گفتیــم!) اینهــا ،از دیــد نیچــه ،ویژگیهــای رویکــرد
مثبــت و دلیرانــه ،یــا رویکــرد تراژیــک،بــه زندگــی ســت.
در میــان پارهنوشــتههای بازمانــده از نیچــه ،از جملــه شــعری
خطــاب بــه حافــظ هســت :بــه حافــظ .پرســش یــک آبنــوش.
ی
آن میخان ه که تو از به ِر خویش بنا کردها 
ُگنجاتر از هر خانهای ست،
میای که تو در آن پروردهای
هم ه عالم آن را َدرکشیدن نتواند.
آن پرندهای که [ناماش] روزگاری ققنوس بود،
میهمان تو ست،
در خانه
ِ
آن موشی که کوه زاد،
هماناخود تو ای!
همه و هیچ تو ای ،می و میخانه تو ای،
ققنوس تو ای ،کوه تو ای ،موش تو ای،
تو که هماره در خود فرومیریزی و
هماره از خود پَر میکشی
فرورفتگی بلندیها تو ای،
ژرفترین
ِ
روشنی ژرفاها تو ای،
روشنترین
ِ
مستی مستانهترین مستیها تو ای
ِ
تو را ،تو را با شراب چه کار ؟
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کتاب چیسـتی انسان در اسلام اثر حجت االسالم و المسلمین محمد
تقی سـهرابی فر اسـت کـه در گـروه کالم و دین پژوهی پژوهشـکده
حکمت و دین پژوهی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسلامی سامان
یافتـه و به تازگی بـه چاپ دوم خود نیز رسـیده اسـت.
بـا رونـق گرفتـن بحـث تولیـد علـم و بومـی سـازی علـوم ،و تاکیـد
خـاص رهبـر معظم انقالب بر علوم انسـانی ،طبیعی اسـت که انسـان
شناسـی ،بیـش از پیـش مـورد توجـه اصحـاب علـم و فرهنـگ واقع
شـود .بنـا بـر آن چه آمـد ،پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه ی اسلامی
دسـت به انتشـار کتابـی در ایـن خصوص
زده اسـت .بـا توجـه بـه خبـری کـه اخیرا
راجع به اختصاص کرسـی انسـان شناسی
اسلامی در گـروه علـوم انسـانی منتشـر
شـد ،توجه به کتبی از این دسـت از سـوی
صاحـب نظـران و منتقدین ،ضـروری می
نماید.
بر همیـن اسـاس معرفـی کوتاهـی از این
کتاب تقدیـم خواننـدگان مـی گردد:
انسان ،موجود فطری
در زمانـی کـه تاریـخ مـدرن به عقیـده ی
بسـیاری از اهل نظر سـپری گشـته است،
و بشـر در زیسـت جهـان پسـت مـدرن در
جسـت و جوی راه نجـات اسـت ،بحث در
مـورد چیسـتی انسـان ،ابـدا غریـب نمـی
نمایـد .از سـویی ،بـا توجـه خاصـی که به
بومـی سـازی علـوم تعلـق گرفتـه اسـت،
بـازار مباحـث انسـان شناسـانه ،در داخـل
کشـور بـه نحـو فزاینـده گرم اسـت.
کتاب چیسـتی انسـان در اسلام ،با هدف
طـرح مباحـث و دعـاوی ،حـول تعریـف
انسـان و بیان دیدگاه های اسلامی تالیف
گشـته اسـت ،تا بتوانـد گام آغازینـی برای
هدف عالی (علوم انسـانی اسلامی) باشد.
ایـن اثـر در  ۴۲۸صفحـه بـرای اولیـن بار
در  ۱۳۹۴توسـط پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشـه اسلامی زیـر نظـر گـروه حکمت
و دیـن پژوهـی بـه چـاپ رسـید و در چاپ
اول ،بـا قیمـت پشـت جلـد  ۲۵۰۰۰تومان
عرضه گشـت.
مولـف اثر ،محمد تقی سـهرابی فـر ،متولد
 ۱۳۴۱عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه
فرهنـگ و اندیشـه ی اسلامی اسـت .او
تدريـس در حـوزه و دانشـگاه را با دروسـی
ماننـد ادبیـات عرب ،تفسـیر ،فقـه ،اصول،
کالم و تاریـخ فلسـفه آغـاز نمـود و اکنون
سـال هاسـت به تدریـس در سـطوح عالی
حـوزه مشـغول اسـت .از او آثـاری ماننـد
«علـم پیشـین الهـی و اختیـار انسـان»،
«حسـد از منظر امـام خمینـی»« ،معرفت شناسـی باورهـای دینی»،
«عقـل و عشـق(زندگی و آرای مالصـدرا)» و «علم ،ظـن ،عقیده» به
چاپ رسـیده اسـت .با این که در زمینـه ی اصول ،فقـه و ادبیات عرب
متبحـر اسـت ،اما عمـده ی همـت خـود را متوجـه مباحـث اعتقادی
سـاخته است.
مولـف از طـرح و نقد دیـدگاه های متفاوت حول انسـان شناسـی آغاز
مـی کنـد و به نظر می رسـد قصـد آن را دارد کـه هیچ دیدگاهـی را از
قلم نیندازد .سـپس ،با طـرح جامع بحـث فطـرت و آوردن آراء غربیان
و مسـلمین ،قصـد آن می کند کـه ماموریت اصلی خویـش را به انجام
رسـاند .در بخـش دوم ،به سـاحت ها و نمودهای انسـان می پـردازد و
بـه نحو جزئـی و مفصل ،به انسـان شناسـي ورود مي كنـد .در بخش
سـوم به نمود های انسـان در قـرآن و روایات مـی پـردازد و در انتهای
ایـن بخش بـا طرح بحث انسـان کامـل ،کار خـود را پایان مـی دهد.
سـهرابی فـر ،تفـاوت اصلـی کتاب خـود را بـا کتبی کـه پیـش از این
حول انسـان شناسـی اسالمی نوشته شـده ،در پژوهشـی بودن آن می

دانـد ،و ضمـن ارج نهـادن بـه تالش هـای انجام شـده ،آثـار حاضر را
بیـش تـر ،از جنـس کتب درسـی مـی شـمارد .ضمـن آن کـه معتقد
اسـت در مورد بحـث بنیادی فطـرت ،که به زعـم وی در نگاه اسلام
به انسـان ،اهمیت ویـژه ای دارد ،کار کافـی انجام نشـده .از همین رو،
بخـش قابـل توجهـی از اثر خـود را بـه بحث فطـرت اختصـاص داده
اسـت .بایـد اذعـان کرد کـه بحـث فطـرت در ایـن کتـاب ،ذو ابعاد و
جـذاب ارائه شـده اسـت ،و احتماال مخاطب را با آرائی آشـنا می سـازد
کـه تـا به حال بـه گـوش او نرسـیده .قابل توجه اسـت که بـه گواهی

کتـاب ،در میـان غربیـان (حتـی روان شناسـان) فطـرت ،معتقدیـن و
طـرف داران جـدی دارد .مولف پـس از طرح نظرات مسـلمین در مورد
بحـث ،بـه ایـن نتیجه می رسـد کـه فطـرت ،نه تنهـا شـامل ویژگی
هـای روانـی و عقلـی بشـر اسـت ،کـه حتـا جسـم او را نیـز در بر می
گیـرد و در یـک کالم ،شـامل همـه ی خصوصیات مشـترک انسـان
مـی شـود( :فطـرت ،مجموعـه ای از معرفت هـا ،گرایش هـا ،توانایی
هـا و ویژگی هایی اسـت که هنـگام آفرینش انسـان در او نهاده شـده
اسـت .ص )۶۹
از نـکات دیگـری که راجـع به ایـن اثر حائز اهمیت اسـت ،این اسـت
کـه چنان که خـود مولف نیز بیان می دارد ،انسـان شناسـی اسلامی،
تـا بـه حـال اغلـب ذیـل رجوع بـه متـون دینـی تعریف شـده اسـت.
در حالـی کـه بـا رویکـرد مولـف ،مسـلمات و حقایـق علمـی در مورد
انسـان ،از هر رشـته که باشـد ،مصداق انسـان شناسی اسلامی است.
بـه همیـن خاطـر ،مولف جـا بـه جـای اثـر ،از التفـات به رشـته های
دیگـر غافل نبـوده اسـت و آراء صاحب نظران را منظور داشـته اسـت.

همچنیـن ،رویکرد خوش بینانـه و محققانه ی مولف موجب شـده که
به خصـوص در مـورد تجربه ی دینی ،بـه طرح و نقد نظـرات صاحب
نظران ایـن بحث بپـردازد.
امـا ویژگـی دیگر کتـاب ،در طرح نسـبتا جامـع خصوصیات انسـان از
دیدگاه اسلام اسـت .مولف ،با تقسـیم بندی موضوعی آیـات ،روایات
و آراء مسـلمین در مورد انسـان ،مجموعـه ی مفیدی را به دسـت می
دهـد کـه مـی توانـد مـورد اسـتفاده ی عمـوم مخاطبیـن واقع شـود.
پرداختـن بـه مفهـوم انسـان ،ذیل آیـات و روایـات ،به طور منسـجم
و بـا حجـم مفیـد ،باعـث مـی
شـود کار برای عالقـه مند این
حـوزه از مطالعـه یـا پژوهـش
گـر ،آسـان شـود و ایـن ،از
برتـری هـای ایـن اثر اسـت.
اسـتقرای گسـترده
هم چنین،
ِ
مصادیـق فطـرت و دسـته
نمـودن آنهـا در چهـار
بنـدی
ِ
گـرو ِه آگاهـی هـا ،گرایـش
هـا ،توانـش هـا و سـاختار،
کارکردهـای مجموعـه
تبییـن
ِ
ِ
ِی فطریـات و فطـرت دینـی،
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
آرای روان شناسـان،
دینـی و ِ
تبییـن تناسـب بیـن فطـرت
دینـی و تجربه ِ دینـی و تبیین
عـدم تلازم میـان فطـرت
و ارزش را مـی تـوان جـزو
نـوآوری هـای اثـر دانسـت.
گرچـه جـای خالـی یـک جمع
بندی ،در پایان کتاب محسـوس
اسـت ،امـا شـاید بتـوان انسـان
اسلامی را از نـگاه ایـن کتـاب
ایـن گونـه معرفـی کرد:
موجـودی فطری ،که اسـتعداد
طـی درجـات و درکات را
تـا بـی نهایـت و از خـاک تـا
معـراج یا از اسـفل السـافلین تا
اعلـی علییـن داراسـت و برای
خالفـت خداوند در آسـمان ها
و زمیـن آفریده شـده اسـت .نه
ذاتـا گنـاه کار اسـت ،نـه فرزند
محبـوب خداونـد اسـت و نـه
بـی حسـاب و بـی سرپرسـت،
به حال خود رها گشـته اسـت.
نگاهـي کلـي بـه مباحث
کتا ب :
بخـش اول ايـن کتـاب ،بـه
فطرت مـيپـردازد .چيسـتي،
اهميـت و ويژگيهـاي فطـرت ،و آنگاه اثبـات فطـرت مندي انسـان
هـم از طريـق منابـع دينـي و هـم از طريـق آرا و انديشـههاي ديگـر
انديشـمندان دربـاره انسـان ،در دو فصـل نخسـت ايـن بخـش ،جاي
گرفتـه اسـت.
ايـن که از چـه راههايي ،ميتـوان امور فطري را شناسـايي کـرد و اين
ي گرفته
فصل سـوم پـ 
کـه مصاديـق فطرت در انسـان کـدا م انـد ،در ِ
ميشـود .فطريـات در ايـن فصـل ،در چهـار گـروه :آگاهـي ،گرايش،
توانش و سـاختار دسـتهبندي شـده اسـت .در انتهاي اين فصل ،بحث
تلازم يـا عدم تلازم ميان فطـرت و ارزش مطرح شـده اسـت.
فصـل چهـارم ،بهطـور جـدا و مسـتقل به فطـرت الهـي ميپـردازد.
چيسـتي فطرت الهي ،تفاسـير و ادله آن ،نگاه دانشـمندان غيرمسلمان
بـه فطـرت الهـي و اينکـه بـراي فطـرت الهـي ،غيـر از خداشناسـي
مصاديـق ديگري نيز گفته شـده ،ازجملـه مباحث اين فصل اسـت .در
ادامه ،عوامل شـکوفايي فطرت مطرح شـده و مقايسـهاي اجمالي بين
فطـرت الهـي و تجربـه دينـي صـورت گرفته اسـت .تفکيـک فطرت
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کتاب «فهم جوانی در مدرنیته متأخر» منتشر شد
کتــاب «فهــم جوانــی در مدرنیتــه متأخــر» اثــر آلــن فرانــس،
توســط مصطفــی درویشــی در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر
و ارتباطــات ترجمــه و از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه و بــا
همــکاری ســازمان امــور اجتماعــی کشــور منتشــر شــد.
این کتاب در  ۹فصل و به این شرح تدوین شده است:
فصل نخست :ساخت جوانی مدرن
فصل دوم :علم و عصر خرد« :کشف دوره جوانی»
ی ســازی مســئله
فصــل ســوم :علــوم اجتماعــی و سیاســ 
جوانــان
فصل چهارم :تحوالت جوانی در عصر عدم قطعیت
فصل پنجم :جوانی ،آموزش و سیاست های ادغام
فصل ششم :جوانی تهدیدکننده و آینده های پرمخاطره
فصل هفتم :تجاری شدن و کاالیی شدن جوانی
فصل هشتم :فرهنگ جوانان و رشد «نسل مخاطرهپذیر»
فصل نُهم :ماهیت در حال تغییر جوانی در مدرنیته متأخر؟
پروفســور آلــن فرانــس ،اســتاد دانشــگاه آکلنــد نیوزیلنــد ،در
ایــن کتــاب بــه دنبــال معرفــی برخــی موضوعــات اساســی

و ضــروری بــرای فهــم و مطالعــۀ جوانــان و نیــز «کشــف
جوانــی» در بســتر و زمینــۀ تاریخــی و فرهنگــی آن اســت.
نویســنده تــاش میکنــد تــا نشــان دهــد کــه معمــا یــا
مســئلۀ جوانــان در جوامــع مــدرن را تنهــا مــی تــوان بــه
عنــوان فرآینــدی اجتماعــی درک کــرد .او تأکیــد میکنــد
کــه مــدل هــای رشــدی کــه بــه طــور ســنتی بــه جوانــی
بــه عنــوان مرحلــه ای زیســت شــناختی و روان شــناختی
در چرخــۀ زندگــی مــی نگرنــد ،در توضیــح کامــل معنــای
«جــوان بــودن» ناموفــق هســتند؛ از ایــنرو ،تأکیــد میکنــد
کــه مســبب «مشــکالت جوانــان» همیشــه خودشــان نیســتند.
پژوهشــگر ایــن اثــر بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بایــد «ماهیــت
شــدیداً سیاســی» جوانــی را بــه رســمیت بشناســیم ،نشــان
میدهــد کــه «مســئله یــا معمــای جوانــان» و شــیوهای کــه
سیاســت گــذاران در مواجهــه بــا جوانــان و مســائل آنــان در
پیــش گرفتــه انــد ،بــه واســطۀ ایدئولــوژی و موقعیــت سیاســی
سیاســتگذاران بســیار متنــوع اســت.
آلــن فرانــس همچنیــن بــه دنبــال نشــان دادن رابطــه علــوم

کتاب«مرگومدرنیته»
منتشرشد

کتـاب «مـرگ و مدرنیتـه»
اثـر تونـی والتـر توسـط هاجر
قربانـی ترجمـه و توسـط
پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و
ارتباطـات منتشرشـد.
تونـی والتر ،اسـتاد مرگپـژو ِه
انگلیسـی ،اسـت کـه ایـن
کتـاب ،بخـش کوچکـی از
آکادمیـک وی در
مطالعـات
ِ
ِ
حـوزۀ مـرگ و بـا رویکـر ِد
علـوم اجتماعـی اسـت .ایـن
پژوهشـگر ،بیـش از بیسـت
سـال اسـت که بـه نوشـتن و
مطالعـه در حوزهـی مـرگ در
جوامـع مدرن مشـغول اسـت.
اعتقادات
مراسم تشـییعجنازه،
ِ
پس از مرگ ،سـوگ شـخصی ،عزاداری عمومـی ،بقایای انسـانی در موزهها ،گفتمان
جدیـد از معنویت ،مـرگ در رسـانههای خبری و اجتماعـی از جملـه موضوعاتی بوده
بـاب آنهـا پرداختـه اسـت.
کـه او در طـول ایـن زمـان بـه مطالعـه و پژوهـش در ِ
والتــر در کتــاب «مــرگ و مدرنیتــه» بــا بیان اینکــه الزامـ ًا ،هر کشــو ِر مدرنــی ،مرگ
را بــه یــک شــکل مدیریــت نمیکنــد ،بــه توضیــح دلیــل ایــن تفاوتهــا میپــردازد
ـخ ملــی ،قانــون ملــی و نهادهــای
و بــر ایــن نظــر اســت کــه مذهــب ،فرهنــگ ،تاریـ ِ
ملــی میتوانــد عامــل ایــن تفاوتهــا باشــد.
«جامعهشناســی مــرگ»« ،ماتــم و فرهنــگ»« ،رســانههای ارتباطــی و مــرده؛ از
عصــر ســنگی تــا فیســبوک»« ،مواجهــه بدون ســنت بــا مــرگ»« ،چرا کشــورهای
مختلــف مــرگ را بــه صــورت متفــاوت مدیریــت میکننــد؟»« ،عــزاداران جدیــد،
فرهنــگ یادبــود آنالیــن بــه مثابــه یــک فصــل در تاریــخ
عــزادارن قدیــم؛
ِ
عــزاداری»« ،هجــده راه بــرای مشــاهدۀ بــدن مــرده»« ،سکوالرشــدن» و «چگونــه
افــرا ِد در حــال مــرگ و یــا عــزادار بــا هنــر تعامــل میکننــد؟» عناویــن مقــاالت
منــدرج در ایــن کتــاب اســت.
کتــاب «مــرگ و مدرنیتــه» بــا ترجمــه هاجــر قربانــی ،در  ۳۱۳صفحــه و بــا قیمــت
 ۱۵هــزار تومــان از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات منتشــر
شــده اســت.

اجتماعــی و سیاســتگذاری و نیــز نقــش دانشــگاهیان در تدوین
مدلهــای سیاســتگذاران اســت و تأکیــد میکنــد کــه پژوهــش
و ســؤاالت پژوهشــی مــا مــی توانــد در نــو ِع خــود ،بخشــی از
فرآینــدی باشــد که جوانــی را بــه عنــوان «مشــکلی اجتماعی»
برمــی ســازد.
نویســنده ایــن کتــاب در یادداشــتی کــه بــر ترجمــه فارســی
ایــن اثــر نوشــته ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه مطالعــه این
کتــاب بتوانــد بــه فهــم مســأله جوانــان در ایــران معاصــر نیــز
کمــک کنــد.
ـم جوانــی در ُمدرنیتــه متأخــر» در  ۳۲۷صفحــه و با
کتــاب «فهـ ِ
قیمــت  ۱۸هــزار تومان منتشــر شــده اســت.

به قلم خسرو باقری؛

«یک رویا و دو بستر؛ تنش زدایی از
دانشگاه و علوم انسانی» منتشر شد

کتــاب حاضــر بــه صــورت معکــوس یعنــی «یــک رویــا و
دوبســتر» بــه کار رفتــه اســت .منظــور از ایــن تعبیــر آن اســت که
در دانشــگاه ایــران یــک رویــا وجــود دارد و آن نیــل به دانشــگاهی
تــراز و مطلــوب اســت .امــا ایــن رویــا در دو بســتر و دو مســیر
متفــاوت حرکــت مــی کنــد .یــک بســتر و مســیر بــرای نیــل بــه
دانشــگاه تــراز ،توســل شــتاب زده و تقلیــد از دانشــگاه مــدرن بــه
ویــژه در شــکل هــای معاصرتــر آن اســت.
بستر و مسـیر دوم در تکاپوی فراهم کردن دانشـگاه اسالمی است.
دانشـگاه اسلامی نخسـت بیشـتر با تاکید بر منش و رفتار افراد در
دانشـگاه و سـپس با تاکید مشـابه بر فکر و اندیشـه که در قالب آموزش معارف اسلامی آشـکار شـد و سـرانجام در
ایـده علم دینی و اسلامی کردن محتوای علوم انسـانی دانشـگاهی مطرح شـده اسـت.
کتــاب دارای ســه بخــش اســت :بخــش اول سراســیمگی در همراهی بــا دانشــگاه مدرن ،بخــش دوم سرســپردگی
بــه دانشــگاه اســامی و بخــش ســوم ســودای ســتردن ســره از ناســره در دانشــگاه مــدرن و دانشــگاه اســامی
اســت.
بخــش اول کتــاب تحــت عنــوان «سراســیمگی در همراهــی بــا دانشــگاه مــدرن» خــود شــامل دو فصــل اســت.
فصــل نخســت بــا عنــوان «تاملــی بــر روابــط فرهنــگ بــازار و دانشــگاه» در پــی آن اســت کــه تشــبه به دانشــگاه
مــدرن در چهــره متاخــر آن را مــورد بازبینــی قــرار دهــد.
بخــش دوم تحــت عنــوان «سرســپردگی بــه دانشــگاه اســامی» شــامل ســه فصــل اســت .در ایــن بخــش ،ســه
تــاش بــرای ســخن گفتــن از علــم دینــی مــورد نقــادی قــرار گرفتــه اســت.
بخش سوم کتاب حاضر مربوط به اتخاذ دیدگاهی جایگزین برای دو رویکرد پیشین است.
در بخشــی از مقدمــه ایــن اثــر آمــده اســت :یــک بســتر و مســیر بــرای نیــل بــه دانشــگاه تــراز عبــارت اســت از
توســل شــتابزده و تقلیــد از دانشــگاه مــدرن ،به ویــژه در شــکل هــای معاصرتــر آن .بســتر و مســیر دوم ،در تکاپوی
فراهــم آوردن دانشــگاه اســامی اســت .دانشــگاه اســامی ،نخســت بیــش تــر با تاکیــد بر منــش و رفتــار افــراد در
دانشــگاه و ســپس بــا تاکیــد مشــابه بــر فکر و اندیشــه اســامی ،کــه در آمــوزش معــارف اســامی آشــکار گردید ،و
ســرانجام در ایــده علــم دینــی و اســامی کــردن محتــوای علــوم انســانی دانشــگاهی مطــرح شــده اســت.
در اثــر حاضــر ،نظــر بــر آن اســت کــه در هــر دوی ایــن بســترها ،رویــای دانشــگاه تــراز ،رویایــی آشــفته اســت .هم
سراســیمگی بســتر نخســت در تشــبه بــه دانشــگاه مــدرن ،جــای چندوچــون دارد و هــم سرســپردگی بــه دانشــگاه
اســامی ،در خــور نقدهــای فــراوان اســت .از ایــن رو ،کتــاب در ســه بخــش تنظیم شــده اســت .در بخش نخســت،
پــی جویــی تقلیــدوار دانشــگاه مــدرن مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه و در بخــش دوم ،سرســپردگی خــام بــه دانشــگاه
اســامی مــورد نقــد واقــع شــده اســت .بخــش ســوم ،ناظــر بــه تالشــی اســت بــرای گشــودن راهــی نــو کــه در
حــد امــکان از ســوگیری هــای دو مســیر پیشــین برکنــار باشــد.
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توسط نشر معارف؛

کتاب «غایتشناسی اخالق فلسفی و اخالق عرفانی» منتشر شد
کتــاب «غایــت شناســی اخــاق فلســفی و اخــاق عرفانــی؛ مقایســه آراء ابــن ســینا و ابــن عربــی» بــه قلــم دکتــر
محمدرســول روزبــه منتشــر شــد.
کتــاب «غایــت شناســی اخــاق فلســفی و اخــاق عرفانــی» ابتــدا معنــای غایــت از دیــدگاه متفکــران مســلمان را بیان
ی شــود دیــدگاه هنجــاری نظام
مــی کنــد و رابطــه آن را بــا نظــام اخالقــی اســام تبییــن مــی کنــد .در ادامــه تالش مـ 
اخالقــی اســام و نســبت آن بــا غایــت و غایتگرایــی تبییــن شــود.
در ســاختار کلــی کتــاب ،دو مکتــب اخالقــی فلســفی و عرفانــی و مبانــی نظــری مختلفــی کــه ایــن دو نظــام اخالقــی
بــر آنهــا اســتوارند ،معرفــی مــی شــوند و پــس از آن غایــت اخــاق در دو رویکــرد فلســفی و عرفانــی در مکتــب اخــاق
اســامی و آثــاری کــه بــر اخــاق و نظــام اخالقــی برجــای مــیگذارنــد ـ بــا تأکیــد بــر دیــدگاه دو اندیشــمند بــزرگ
فلســفه و عرفــان یعنــی ابــنســینا و ابــنعربــی ـ بررســی مــی شــود و دو دیــدگاه و جســتجوی نقــاط مشــترک و نقاط
اختالفــی دو دیــدگاه و تعییــن نقــاط ضعــف هــر دیــدگاه و نســبت آنهــا بــا دیــدگاه اســامی مقایســه مــی شــود .در این
کتــاب بــه آراء ســایر اندیشــمندان فلســفه و عرفــان نیــز اشــاره شــده اســت.
کتــاب «غایــت شناســی اخــاق فلســفی و اخــاق عرفانــی؛ مقایســه آراء ابــن ســینا و ابــن عربــی» در  ۲۹۶صفحــه در
قطــع وزیــری بــه قیمــت ۱۵هــزار تومــان و بــه همــت نشــر معــارف روانــه بــازار فــروش شــده اســت.

توسط انتشارات علمی وفرهنگی؛

کتاب«عربومدرنیته»منتشرشد

کتــاب «عــرب و مدرنیتــه؛ پژوهشــی در گفتمــان مدرنیسـتها» نوشــته عبدااللــه بلقزیــز که توســط ســید
محمــد آل مهــدی در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات ترجمــه شــده ،بــه صورت مشــترک از ســوی
انتشــارات علمــی و فرهنگی منتشــر شــد.
عبدااللــه بلقزیــز ،اندیشــمند مغربــی ،در ایــن کتــاب بــه گفتمــان مدرنیتــه از زمــان پیدایــش تا پایــان نیمۀ
نخســت ســدۀ بیســتم پرداخت ه اســت.
کتــاب «عــرب و مدرنیتــه» ،از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت .در بخــش اول بــه مقدمــات عــام دربــارۀ
اصالــت و مدرنیتــه در اندیشــۀ عربــی و جــدال مــن و دیگــری ،پرداختــه اســت .بخــش دوم را نیــز بــه
برســازندگی اندیشــۀ مدرنیتــه و رشــد آن و نقــد پیآمدهــای آن اختصــاص داده و در بخــش ســوم مفاهیــم
اساســی گفتمــان مدرنیتــه (آزادی ،قانــون اساســی ،عقــل ،سیاســت مدنی ،دانــش و روشــنگری) را نزد ســه
نماینــدۀ بــزرگ آن در نیمــۀ نخســت ســدۀ بیســتم بررســی کــرده اســت.
نویســنده تأکیــد میکنــد کــه در ایــن کتــاب تــاش میکنیــم در بازنویســی تاریــخ مدرنیتــه و اندیشــۀ
عربــی معاصــر ،ســهم ناچیــزی داشــته باشــی؛ تالشــی کــه از بابــت میــل بــه بازگردانــدن اعتبــار بــه ایــن
گفتمــان ،شــرمنده نیســت؛ گفتمانــی کــه بهویــژه در  ۲۵ســال آخــر ســدۀ گذشــته از کســان بســیاری کــه
کار نوشــتن تاریــخ اندیشــۀ عــرب مــدرن و معاصــر را بــه عهــده داشــتند ،ســخنان بســیار بیهــوده شــنیده
شــده و بــه آن ســتم روا شــده اســت؛ کســانی کــه از جایــگاه فرهنگــی و بــا پیــش زمینــۀ ایدئولوژیــک و
دشــمنی پیشــین و آشــکار و بــدون گــوش فــرادادن بــه ایــن گفتمــان و ســنجیدن آن بــا معیارهــای علمی
بــه نوشــتن تاریــخ پرداختنــد.
کتــاب «عــرب و مدرنیتــه؛ پژوهشــی در گفتمــان مدرنیسـتها» بــا ترجمــه ســیدمحمد آل مهــدی در ۲۱۶
صفحــه و بــا قیمــت  ۱۳هــزار تومــان بهصــورت مشــترک از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات و انتشــارات علمــی و فرهنگــی روانــه بازار نشــر شــده اســت.

کتاب «درآمدی بر
مردمنگاری» منتشر شد

کتــاب «درآمــدی بــر مردمنــگاری؛ نحــوۀ انجــام تحقیقهــای مشــاهدهای و
مردمنگارانــه» از ســوی انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات منتشــر شــد.
ایــن کتــاب نوشــته «مایــکل انگروزینــو» اســت کــه توســط جبــار رحمانــی و محمــد
رســولی ترجمــه شــده اســت .مترجمــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه در فضــای کمبــود منابــع
علمــی حــوزه مردمنــگاری ،ایــن کتــاب ،بهدقــت ،ظرافتهــای مردمنــگاری بهمثابــه
روش و رویکــرد را توضیــح میدهــد و راهنمــای خوبــی بــرای دانشــجویان بهمنظــور
پیگیریهــای بیشــتر ایــن روش و همچنیــن آشــنایی محققــان ســایر رشــتههای علــوم
انســانی بــا مردمنــگاری اســت.
اووه فلیــک ،)Uwe Flick( ،اســتاد روش تحقیــق کیفــی در دانشــگاه علــوم کاربــردی
«آلیــس ســالمون» ،در یادداشــتی کــه بــر ایــن کتــاب نوشــته توضیــح میدهــد کــه در
ایــن کتــاب ،موضوعهــای کلیــدی در مردمنــگاری و تحقیقهــای مشــارکتی را مفصــل
توضیــح داده شــده و بیشــتر بــه فنــون عملیاتــی کار در میــدان اشــاره شــده اســت .ایــن
ـت
ـان درسـ ِ
کتــاب رویهمرفتــه ایــن توانایــی را در شــما ایجــاد میکنــد کــه دربــارۀ زمـ ِ
اســتفاده از روشهــای مشــاهدهای و مردمنگارانــه تصمیــم بگیریــد .همچنیــن بنیادهــای
نظــری و روششــناختی را بــرای اســتفاده از ایــن راهــکار در میــدان تحقیــق در اختیــار
خواننــده خواهــد گذاشــت.
کتــاب «درآمــدی بــر مردمنــگاری» در  ۲۴۲صفحــه بــه بهــای  ۱۱هــزار تومــان از ســوی
پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات بــه چــاپ رســیده اســت.
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نقدهایعبداهللنصریبر«رویاهایرسوالنه»عبدالکریمسروشکتابشد
ایــن اثــر بــا عنــوان «نقــدی بــر رویاهــای رســوالنه» از جملــه
تازهتریــن کتابهایــی اســت کــه ایــن دفتــر منتشــر و در اختیــار
عالقهمنــدان بــه کتــاب قــرار داده اســت.
نویســنده ایــن کتــاب کــه پژوهشــگر فلســفه و دانشــیار گــروه
فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســت در کتــاب تــازه خــود
ایــن نکتــه را بســیار مهــم میدانــد کــه نظریــه رویاهــای رســوالنه
هرگــز قرائتــی جدیــد از وحــی نیســت و بهواقــع ایــن نظریــه
بدیــل نظریــه ســنتی وحــی بــه شــمار نم ـیرود.
او بــرای اثبــات ایــن دیدگاهــش بــر ایــن مســاله تاکیــد میکنــد
کــه در ایــن نظریــه مفهــوم وحــی فقــط اشــتراک لفظــی بــا
نظریههــای حکمــا ،متکلمــان ،و عرفــای اســامی دارد و موضــوع
وحــی بایــد در چهارچــوب اصــل نبــوت تفســیر شــود و بــدون
پذیــرش پیشفرضهــا و مبانــی نبــوت ،نمیتــوان از وحــی
ســخن گفــت.
نصــری در مقدمــه ایــن کتــاب از عبدالکریــم ســروش بــه عنــوان
یکــی از روشــنفکران دینــی معاصــر یــاد میکنــد کــه آرای خاصی
در بــاب وحــی و نبــوت ارائــه داده و البتــه در طــول ســه دهــه اخیــر
دچــار تحــوالت فکــری بســیاری شــده اســت.
نویســنده ســپس بــه برخــی از ایــن تحــوالت فکــری اشــاره و در
نهایــت بیــان میکنــد :ســروش در ســال  ۱۳۹۲بــا تالیــف چنــد
مقالــه ادعــا کــرد کــه قــرآن حاصــل رویاهــای محمــد (ص) اســت
و بــه بیــان دیگــر قــرآن خوابنامــهای بیــش نیســت .او ایــن
نظریــه را در گفتگــو بــا بخــش فارســی شــبکه تلویزیــون دولتــی
انگلیــس ( )BBCتکــرار و پــس از آن نیــز بــا ارایــه دو مقالــه جدید
ســعی کــرد هــم پاســخ منتقــدان را بدهــد و هــم نظریــه خــود را
تکمیــل کنــد.
در همیــن حــال نویســنده کتــاب نقــدی بــر رویاهــای رســوالنه،

در ایــن اثــر کــه از ســوی دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی منتشــر
شــده درصــدد اســت بــر ایــن مســاله تاکیــد کند کــه هــر نظریهای
کــه بخواهــد ابعــاد گوناگــون پدیــده وحــی را تفســیر کنــد ،بایــد
پیشفرضهــا و مبانــی آن ویرانگــر نبــوت نباشــد در حالــی کــه
نظریــه ســروش در تعــارض بــا مبانــی نظریــه وحــی متفکــران
اســامی اســت و هی ـچگاه نمیتــوان آن را تفســیری نویــن از آن
ن ادعــا کــه آن را تحولــی بنیادیــن در
دانســت ،تــا چــه رســد بــه ایـ 
فهــم موضــوع وحــی بهشــمار آورد.
کتــاب «نقــدی بــر رویاهــای رســوالنه» در  ۲۱۴صفحــه از ۸
بخــش اصلــی بــا عنوانهــای خوابنامــه بــودن وحــی ،پریشــانی
قــرآن ،متافیزیــک وصــال ،خــواب و خوابگــزاری ،اســتدالل یــا
شــواهد ،پدیدارشناســی وحــی ،ســرگردان میــان آســمان و زمیــن و
رویــای منزلــت وحــی تشــکیل شــده اســت.
بــر اســاس همیــن گــزارش ،نویســنده کتــاب کــه از شــاگردان
مرحــوم عالمــه جعفــری اســت ،صاحــب آثــار متعــددی در
حوزههــای فلســفه و دیــن اســت و دو کتــاب دیگــر او بــا
عنوانهــای کالم خــدا و گفتمــان مدرنیتــه نیــز پیشــتر از ســوی
دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی منتشــر شــده بــود.
نصــری در بخشــی از تازهتریــن اثــر خــود و در نقــد نظریــه
رویاهــای رســوالنه آورده اســت :اشــکال اساســی ســروش ایــن
اســت کــه هیــچ بحثــی در بــاب چیســتی خــواب و انــواع و اقســام
آن نمیکنــد و حتــی از طــرح آنهــا شــانه خالــی میکنــد؛ چراکــه
بــه خوبــی میدانــد کــه دانشهــای بشــری تاکنــون توفیــق
چندانــی در ایــن زمینــه نداشــتهاند .ایشــان از یــک ســو پریشــانی،
تناقــض ،برهمخــوردن معیارهــا را در خــواب میپذیــرد و از ســوی
دیگــر گزارشهــای آن را جــدی تلقــی میکنــد ،و در عیــن حــال
هیــچ معیــاری بــرای تاویــل آن ارایــه نمیدهــد .او حتــی میــان

خوابهــای مختلــف هــم هیچگونــه تمایــزی قایــل نمیشــود
و مــرادش از واژه «جــدی» در ایــن کالم کــه میگویــد:
«جدیبــودن کالم قــرآن بــا رویایــی بــودن آن منافــات نــدارد»
غیــر از آن چیــزی اســت کــه قــرآن میگویــد.
کتــاب «نقــدی بــر رویاهــای رســوالنه» بــه تازگــی در ۱۰۰۰
نســخه و بــه قیمــت  ۱۳هــزار تومــان در فروشــگاهها و مراکــز
پخــش کتــاب دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی عرضــه شــده اســت.

کتاب «ارزش و اعتبار رویا در منابع اسالمی» منتشر شد
کتــاب «ارزش و اعتبــار رویــا در منابــع اســامی» کاری مشــترک از
دکتــر مصطفــی عباســی مقــدم و ابراهیم خرمدشــتی منتشــر شــد.
ایــن کتــاب کــه از ســوی انتشــارات دارالعلــم بــه زیــور طبــع
آراســته شــده دربــاره ماهیــت و ارزش رویاهایــی کــه انســانها
بــه ویــژه مومنــان در خــواب مــی بیننــد کنــکاش نمــوده و
دیدگاههــای قــرآن و حدیــث و دانشــمندان اســامی را دســته
بنــدی و ارائــه مــی کنــد و در جمــع بنــدی رهنمودهــای روشــنی
دربــاره میــزان اعتبــار و ارزش انــواع رویاهــا بــه دســت مــی
دهــد.
خــواب و رؤیــا ،یکــی از مهمتریــن ابعــاد زندگــی انســان و دریچــه
ای بــه عالــم دیگــر اســت کــه در منابــع دینــی دربــاره آن مطالــب
بســیاری ذکــر شــده اســت .در قــرآن کریــم واژه هــای «نَــوم،
نُعــاس ،سِ ـ ّنهَ ،ر َقــد ،رؤیــا و احــام» بــه کار رفتــه اســت کــه بــه
معنــای خــواب و آنجــه انســان در خــواب مــی بینــد ،مــی باشــد.
از طرفــی در متــن جامعــه هــم دربــاره اعتبــار و اعتنــای بــه رؤیــا،
مطالبــی مشــاهده مــی شــود کــه بــا آنچــه متــن آیــات و روایــات
آمــده ،فاصلــه محسوســی دارد .ایــن دوگانگــی ســبب ایجــاد
پرسشــهای مهمــی شــده اســت ،از جملــه :آیــا رؤیاهــا همگــی
قابــل بــاور و پذیــرش هســتند یــا خیــر؟ مــاک ارزشــگذاری رؤیاها
چیســت؟ آیــا بیــن رؤیاهــای افــراد مختلــف در لحــاظ ارزش و اعتبار
تفاوتــی هســت؟ ایــن کتــاب پاســخ ایــن پرسشــها را از منظــر آیات
قــرآن ،روایــات معصومــان ،دانشــمندان اســامی و روان شناســان
مــادی گــرا بررســی مــی کنــد.
اهداف تحقیق عبارتند از:
-۱نگاهــی بــه ابعــاد مفهومــی رؤیــا ،عوامــل ،آثــار وتبییــن اندکی از

بخشــی از ابعــاد زندگــی روحــی و معنوی انســان.
-۲دسترسی به نظرات قرآن و حدیث پیرامون خواب و رؤیا.
-۳کمــک در جهــت شــناخت رؤیاهــای معتبــر و غیــر معتبــر از
دیــدگاه دیــن.
-۴ممانعــت از اثرپذیــری هــای نادرســت از رؤیاهــا و بخصــوص
جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای موجــود در ایــن زمینــه در جامعــه.
در بخشــی از مقدمــه ایــن اثــر آمــده اســت :آیــا رؤیاهــا همگــی
قابــل بــاور و پذیــرش هســتند یــا خیــر؟ آنچــه کــه در متــن
جامعــه در زمینــه اعتبــار و اعتنــای بــه رؤیــا مشــاهده مــی
ـص آیــات
گــردد تــا حــدودی مخالــف آن چیــزی اســت کــه نـ ّ
و روایــات گویــای آن هســتند .بــا رجــوع بــه آیــات و روایــات و
منابــع دینــی بــه ایــن پــی مــی بریــم کــه ســطح اعتبــار بــرای
رؤیــا بــا توجــه بــه شــرایط و عواملــی کــه در خــواب و رؤیــا
مؤثرنــد ،تعییــن مــی شــود .از لحــاظ اعتبــار میتــوان رؤیاهــا را
بــه اقســام متعــدد از جملــه رؤیاهــای مطابــق بــا واقــع ،موافــق
بــا عقــل و شــریعت و رؤیاهــای بــی اعتبــار ماننــد رؤیــای کافــر
تقســیم کــرد.
در زمینــه میــزان اعتبــار رؤیا نظــرات گوناگونــی وجــود دارد .از جمله
اینکــه اخباریــون شــیعه از قبیــل محــدث نــوری و ســید نعمــت اهلل
جزایــری بــرای رؤیــا اعتبــار زیــادی قایلنــد .معتزلیــان اهــل ســنت
نظیــر ابوعلــی جبائــی و نظــام معتزلــی و نیــز فالســفه مــادی از
جملــه طیفــی از روانشناســان مادیگــرا همچــون فروید ،هیــچ ارزش
و جایگاهــی بــرای رؤیــا قائــل نیســتند و فالســفه مســلمان و فقهــا
نیــز هرچنــد رؤیــا را بــی اهمیــت نمــی داننــد امــا اعتبــاری انــدک
بــرای آن در نظــر دارنــد.
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واقعیتوروشتبیینکنشانسانیدرچهارچوبفلسفهاسالمیمنتشرشد
بـه تازگی کتاب «واقعیت و روش تبیین کنش انسـانی در چهارچوب فلسـفه اسلامی» نوشـت ه عطاءاهلل
رفیعـی آتانی عضو هئیت علمی دانشـگاه علم و صنعت منتشـر شـده اسـت.
نویسـنده در بخشـی از مقدمـه کتـاب «واقعیـت و روش تبییـن کنـش انسـانی در چهارچـوب فلسـفه
اسلامی» آورده اسـت :در فضای گفتمانی «عقالنیت نوین اسلامی» که برآمده از اقتضائات و نیازهای
انقالب اسلامی اسـت ،از یکسـو ضرورت تداوم فلسـفهی اسلامی در عرصههای اجتماعی و از سوی
دیگـر ضرورت بازخوانـی انتقادی علوم و امـور مختلف (از قبیل حکومـت ،خانواده ،هنـر و…) از منظر
مبانی فلسـفی ،بهشـدت مطرح بوده و هسـت .گویی ایـن دو ضرورت بایـد دو روی یک سـکه قلمداد
شوند.
متن پیشـرو ،حاصل تالشـی اسـت کـه نگارنده بـرای پاسـخ توأمان بـه این دو ضـرورت ،انجـام داده
اسـت .در پـی تالشهایـی کـه بـرای تأمالت فلسـفی در قلمـرو علـوم انسـانی ـ و البته علـم اقتصاد
بـه دلیل رشـت ه تخصصـیام ـ داشـتهام ،جهان جدیـدی در پیش روی ذهن و زبانم گشـوده شـد.
بـا زندگی در فضای فلسـفهی اسلامی ناظر به ضـرورت مذکور دریافتـم که نامهربانیهای بسـیاری،
بـا دالیـل و انگیزههـای مختلـف ،صخـره عظیـم عقالنیـت اسلامی کـه محصـول یـک انباشـت
تکاملـی تاریخی بـوده را از جغرافیـای اتکاء نظام جمهوری اسلامی تا حدود زیادی خارج کرده اسـت.
برخـی آن را یونانـی االصـل و برخی عقیـم ،برخی دیگر ،رقیب معـارف منصوص دینـی و برخی آن را
«تاریـخ گذشـته» قلمـداد میکنند و برآنند که بـدون اتکاء به آن فلسـفه تولید و بعضـی دیگر تالش
میکننـد تـا آن را فقـط بـرای تبیین الهیـات و کالم مصطلح بـکار گیرند ،بخـش عمـده باورمندان به
مبناگـروی در علـوم و امـور مختلف نیز برآنند که میراث فلسـفه اسلامی برای انجـام چنین وظیفهای
ناتـوان اسـت و بایـد دسـت بـه کار تولید فلسـفهای دیگر شـد (یکـی از نقدهای اساسـی کـه نگارنده
همـواره بـه پژوهشـگران این عرصه داشـته آن اسـت کـه خود تلاش میکنند تـا بدون اتـکاء جدی
بـه فلسـفهی اسلامی در ایـن حوزههـای نوپدیـد بـا تولیـد فلسـفهای جدیـد! نظریهپـرداری کننـد)
و… نگارنـده بـه هـدف حل مسـئله علـوم انسـانی در ایران خـود را بـه دریای مـواج و گهربار فلسـفه
اسلامی سـپرد و دریافت که گوئی اساسـ ًا فلسـفه اسلامی ،فلسـفه علوم انسانی ،فلسـفه تحول و…
بوده است.
مگـر نـه آنکه صورت اخیر و کاملتر فلسـفه اسلامی ـ حکمت صدرائـی ـ بر مدار صیـرورت وجودی
انسـان تولیـد و تنظیـم شـده اسـت؟ و باالتـر از آن بـر این بـاورم که فلسـفه اسلامی به ویـژه حکمت
صدرائـی از آن رو کـه محصـول سـازگار همه منابع معتبر شـناخت از نظر اسلام اسـت که در پاسـخ به
پرسـشهای فلسـفی و در نتیجه بنیادی برای سـایر علوم سـامان یافته ،دقیق ًا فلسـفه فقه نیز خواهد بود
و بر همین اسـاس اسـت که نظام جامع ،واحد و سـازگار عقالنیت اسلامی شـکل میگیـرد ،نظامی که
بـا تـداوم اجتماعـی در روزگار ما و بـه اقتضاء نیازهای انقالب اسلامی بـه تولید عقالنیـت نوینی منجر
خواهـد شـد و نیـز بـر این بـاورم حال کـه در قلمـرو علـوم و امور مختلـف بدون پاسـخ به پرسـشهای
فلسـفی نمیتـوان گامهـای بعـدی را برداشـت ،تولید مبانی فلسـفی هـم وزن میـراث فلسـفی موجود،
عمـری به درازای شـکلگیری و تکامل فلسـفه اسلامی نیـاز دارد .البته این باور اساسـی بـه معنای آن
نیسـت کـه روند تکاملـی نظریهپردازی در فلسـفه اسلامی و نیز نقد آن باید متوقف شـود ،پیداسـت که
اگـر گذشـتگان ما چنین میاندیشـیدند مـا اکنون چنین دسـتاورد فاخـری را شـاهد نبودیم…
آنچـه که در پیش روی شماسـت ویراسـت نخسـت فلسـفه علوم انسـانی در چارچوب فلسـفه اسلامی
اسـت (متنی که سـعی شـده پر اسـتناد به میراث فلسـفه اسلامی ـ حتی به نحـو نامتعارفی حـاوی نقل

قولهـای مسـتقیم متعددی ـ باشـد ،تا براسـتی به معنـای تداوم فلسـفه اسلامی باشـد) .در گام بعدی
ایـن متـن هم بـه لحاظ کمیـت و هم کیفیـت ارتقاء پیـدا خواهد کـرد و به یاری خـدای بزرگ بـا عنوان
فلسـفه علوم انسانی اسلامی منتشـر خواهد شد.
ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل اساسـی اسـت :فصل نخسـت بـه معرفـی روش تولید فلسـفه علوم
انسـانی مبتنـی بر فلسـفه اسلامی اختصـاص دارد .در فصـل دوم با ایـن مبنا که موضـوع محوری
علـوم انسـانی ،کنش انسـانی اسـت ،بـه نحـو کاملـی واقعیت نحـوه شـکلگیری کنش انسـانی در
چهارچوب فلسـفه اسلامی توضیح داده شـده اسـت .در فصل سـوم و چهـارم به ترتیـب گزارههای
هستیشناسـانه و روششناسـانه برآمـده از تبیین انجام گرفته در فصل پیشـین ،فهرسـت شـدهاند.
گزارههائـی کـه نقـش فـروض بنیادیـن را بـرای نظریـات علـوم انسـانی ایفـاء میکننـد .بنابراین،
منطقـ ًا بایـد مبتنـی بـر یافتههـای ایـن پژوهـش ،نظریـهی اقتصـاد اسلامی و نظریـه سیاسـت
اسلامی و نظریـه مدیریـت اسلامی و… ارائـه شـوند ،کـه البتـه به شـرط تـداوم حیـات و امداد
الهـی و اولیـا کرامـش ،در آینـده تقدیم خواهد شـد.
ایـن متـن از روز نخسـت تولـدش تاکنـون در چهـار چـوب درس فلسـفه مدیریـت در دوره دکتـرای
مدیریـت دانشـگاه عالمه طباطبایی و دانشـگاه علم و صنعت و نیز درس فلسـفه علـم دورهی دکترای
سیاسـتگذاری و فنـاوری در دانشـگاه علم و صنعـت و نیز درس توسـعه در دورهی دکتـرای مدیریت
تکنولوژی دانشـگاه علم و صنعت و دانشـگاه بینالمللی المصطفی (ص) و نیز سـالیانی در جمع برخی
از طلاب و فضلای جـوان حـوزه علمیـه قـم و … در کنـار منابـع دیگـر مـورد بحـث و گفتوگوی
درسـی و تدریـس قرار گرفته اسـت.
کتـاب «واقعیـت و روش تبییـن کنـش انسـانی در چهارچوب فلسـفه اسلامی» نوشـت ه دکتـر عطاءاهلل
رفیعـی آتانـی توسـط انتشـارات آفتـاب توسـعه (ناشـر اختصاصـی مرکـز پژوهشهـای علـوم انسـانی
اسلامی صـدرا) در  ۳۲۸صفحـه و بـه قیمـت  ۱۵هـزار تومان منتشـر شـد.
یادآور می شود ،مراسم رونمایی از این کتاب به زودی برگزار می شود.

درسگفتارهای آیتاهلل حائری شیرازی درباره عاشورا منتشر شد
س گفتارهــای آیــت اهلل حایــری
کتــاب «آئینــه تمامنمــا» در 
شــیرازی بــا محوریــت عاشــورا اســت کــه در ایــن کتــاب به
صــورت منســجم ارائه شــده اســت.
ایــن کتــاب کــه در هفــت فصــل ارائــه شــده ،بــا محوریــت
عاشــورا مباحثــی نظیــر بینــش و بصیــرت حســینی،
درسهــای عاشــورا ،عوامــل واقعــه عاشــورا ،پیامدهــای
واقعــه عاشــورا ،در ســوگ سیدالشــهدا(ع) ،زیــارت امــام
حســین(ع) و انقــاب اســامی در پرتــو عاشــورا عنوان شــده
اســت.
«دربــاره کار اباعبــداهلل(ع) و بچههــا و جوانهــا و اهلبیــت
آن حضــرت تأمــل کنیــد .آن حضــرت میخواهــد عاشــورا
آئینــه تمامنمــای دو نــوع اســام باشــد.
بعضــی از آئینههــا کوچــک هســتند کــه آدم فقــط صورتــش
را در آنهــا میبینــد و بعضــی هــم بــه انــدازه قــد انســان
هســتند و انســان تمــام قامتــش را در آن میبینــد .آن

حضــرت میخواهــد تمــام قامــت دو اســام را معرفــی کنــد
و بــرای ایــن کار دعــوت کــرده و تربیــت مینمایــد».
ایــن کتــاب  ۲۲۸صفحــهای کــه درسهــای آن بــا
تمثیلهایــی خواندنــی همــراه شــده ،خواننــده را در فهــم
بیشــتر قیــام سیدالشــهدا(ع) در ســال  ۶۱هجــری کــه منجر
بــه شــهادت آن حضــرت شــد ،یــاری میکنــد.
ایــن کتــاب بــا توجــه بــه اینکــه بــر مبنــای ســخنرانیها
تنظیــم شــده ،خواننــده را بــا فضــای متــن کتــاب بــه خوبــی
همــراه میکنــد.
کتــاب «آئینــه تمامنمــا» اولیــن کتــاب از مجموعــه آثــار
آیــتاهلل حائــری شــیرازی در دفتــر نشــر معــارف اســت و
طــی یــک ســال آینــده ،در هــر مــاه ،یــک کتــاب جدیــد از
ایــن اســتاد اخــاق و اندیشــمند برجســته منتشــر می شــود.
چــاپ اول ایــن کتــاب در قطــع رقعــی و بــه قیمــت ۹هــزار
تومــان منتشــر شــده اســت.

معـرفی کتاب
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کتاب «جستارهایی انتقادی در بنیادهای سکوالریسم» منتشر شد
کتــاب «آییــن عرفــی؛ جســتارهایی انتقــادی در بنیادهــای
سکوالریســم» توســط مجموعــهای از پژوهشــگران حوزههــای
مختلــف ،بــا نظــارت علمــی حجــتاالســاموالمســلمین
محمدتقــی ســبحانی و بــا اهتمــام حجــتاالســا م والمســلمین
مهــدی امیــدی در انتشــارات پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی
منتشــر شــده اســت.
هــدف کتــاب تأکیــد بــر نگاهــی فراگیــر بــه سکوالریســم و ابعــاد
مختلــف معرفتشناســی ،جامعــهشناســی ،الهیاتــی و اخالقــی آن
و توج ـ ه دادن بــه ایــن نکتــه اســت کــه بــا تحقــق تــام و تمــام
سکوالریســم ،آرمانهــا و ارزشهــای الحــادی نیــز جامــه عمــل
پوشــیده و دیگــر نیــازی بــه طــرح آشــکار ایدئولــوژی الحــاد از
جانــب ملحــدان نیســت.
مقــاالت مســتقل ایــن مجموعــه ،ایــن نکتــه را مشــترک ًا القــا
ی کننــد کــه بایــد سکوالریســم را در پهنــای گســترهای
مــ 

وســیعتــر ،بــه وســعت همــه ابعــاد حیــات انســانی درک کــرد؛
پارادایــم ســکوالریته ،تنهــا در عرصــه سیاســت و حقــوق فعــال
نیســت ،بلکــه بــه عمیــقتریــن الیههــای شــخصیت فــردی
پامیگــذارد و بــرای عقالنیــت ،اخــاق و ســلوک انســانی هــم
نســخه میپیچــد.
پارادایــم ســکوالر حتــی پنهانتریــن و شــخصیترین مســئله
انســانی ،یعنــی معنویــت را نیــز رهــا نمیســازد و بــرای مقوالتــی
چــون هویــت ،اصالــت و معنــا هــم بدیلهــای غیردینــی
میآفرینــد.
مقــاالت ایــن کتــاب عبارتنــد از« :جامعــه ســکوالر ،مؤلفههــا و
شــاخصهها» از امــاناهلل فصیحــی؛ «درآمــدی بــر عقالنیــت
ســکوالر ،بــا تأکیــد بــر آرای ماکــس وبــر» نوشــته محمدجــواد
محســنی؛ «اخــاق ســکوالر یــا سکوالریســم اخالقــی» محمــد
سربخشــی؛ «سکوالریســم معنــوی» تألیــف حبیــباهلل بابایــی؛

به قلم رضا بیگدلو؛

کتاب «جریانهای فرهنگی ایران
معاصر» منتشر شد

کتــاب «جریانهــای فرهنگــی ایــران معاصــر» بیســت و هشــتمین کتــاب گــروه تاریــخ و تمــدن
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی اســت کــه توســط رضــا بیگدلــو بــه زیــور چــاپ آراســته شــده
اســت.
«جریــان فرهنگــی» منظومــه نســبتا منســجمی از باورهــا ،ارزشهــا ،عقایــد ،ســبکهای زندگــی ،هنــر،
دانشهــا و اندیشــههایی اســت کــه پذیــرش عمومــی مییابنــد و بــه نیرویــی اجتماعــی  -سیاســی
مبــدل میشــوند .در عصــر ســنت ،فرهنــگ ایرانــی نــه در قالــب جریانهــای متضــاد یــا متفــاوت
از هــم ،بلکــه در قالــب کلیتــی قــرار داشــت کــه بــا وجــود داشتـــن گرایشهــای متعــدد ،بــه لحــاظ
چهارچــوب و مولفههــای تشــکیل دهنــده ،بیــن آنهــا تفــاوت بنیادیــن نبــود و در درون ایــن کلیــت،
عوامــل همگرایــی و انســجام بــر عوامــل واگرایــی برتــری داشــت .بــا ورود فرهنــگ و تمــدن جدیــد
غربــی ،جریانهایــی بــا فضاهــای متفــاوت پدیــدار شــد .هــر یــک از جریانهــای فرهنگــی در یــک
مقطــع زمانــی ،بنــا بــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی خاصــی ،در موقعیــت مســلط و کانونــی قــرار گرفت.
ایــن کتــاب بــا رویکــردی تاریخــی بــه جریانهــای فرهنگــی ایــران در دوره پهلــوی دوم ،ســیر تحوالت
و چگونگــی کانونــی شــدن آنهــا را مــورد بررســی و تحلیل قــرار داده اســت.
کتاب «جریانهای فرهنگی ایران معاصر» از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
بخش اول :پیشینهشناسی جریانهای فرهنگی در ایران معاصر
بخش دوم :جریانهای فرهنگی رسمی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۴۰
بخش سوم :جریانهای فرهنگی غیر رسمی (متفاوت)
کتــاب «جریانهــای فرهنگــی ایــران معاصــر» اثــر رضــا بیگدلــو ،بــا قیمــت  ۴۹،۰۰۰تومــان توســط
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی عرضــه گردیــده اســت.
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی و تهیــه کتــاب میتواننــد بــه وبــگاه ســازمان انتشــارات
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی مراجعــه نماینــد.

«روش ســکوالر» مهــدی امیــدی و «علــم ســکوالر و علــم
دینــی از منظــر سیدحســین نصــر و نقــد آن» ســیدعلیرضا صالحی
ســاداتی.

کتاب جامعهشناسی متعالیه
منتشر شد

کتــاب «جامعــه شناســی متعالیــه :هســتی شناســی حیــات هــای اجتماعــی بــر مبنای فلســفه
و عرفــان اســامی» بــه قلــم ابراهیــم خانــی بــه همــت انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق(ع)
منتشــر شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،کتــاب «جامعــه شناســی متعالیه:هســتی شناســی حیــات هــای
اجتماعــی بــر مبنــای فلســفه و عرفــان اســامی» بــه قلــم ابراهیــم خانــی منتشــر شــد.
ایــن کتــاب در اســفندماه ســال گذشــته بــا حضــور ابراهیــم خانــی مولــف کتــاب و ســخنرانی
حجــت االســام والمســلمین دکتــر حمیــد پارســانیا در ســالن شــهید مطهــری (ره) دانشــگاه
امــام صــادق(ع) رونمایــی شــد.
کتــاب جامعــه شناســی متعالیــه ،تفصیلــی تریــن کتابــی اســت کــه تــا کنــون در بــاب هســتی
شناســی حیــات هــای اجتماعــی بــر مبنــای فلســفه و عرفان اســامی نگاشــته شــده اســت و
همیــن امــر ســبب توجــه صاحــب نظــران حــوزه فلســفه االجتمــاع بــه ایــن اثــر شــده اســت.
در ایــن کتــاب بــا بهــره بــردن از دههــا قاعــده فلســفی و عرفانــی بــرای هستیشناســی ابعــاد
مختلــف حیاتهــای اجتماعــی ،تــاش شــده تــا بــه نحــو عینــی و برهانــی نشــان داده شــود.
ق تعالــی و عالــم و یــا میــان نفــس و بــدن برقــرار اســت ،در
مشــابه نســبتی کــه میــان ح ـ 
حــوزه مســائل اجتماعــی ،میــان موجــودات حقیقــی و موجــودات اعتبــاری نیــز برقــرار اســت
و بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد مبنایــی در حــوزه مســائل اجتماعــی ،ســد محکــم میــان موجــودات
اعتبــاری و حقیقــی را شکســته و اجــازه دهیــم تــا دریــای معــارف فلســفی و عرفانــی بــه روی
دشــت معــارف علــوم انســانی و از جملــه علــوم اجتماعــی جــاری شــود.
کتــاب «جامعــه شناســی متعالیه:هســتی شناســی حیــات هــای اجتماعــی بــر مبنای فلســفه و
عرفــان اســامی» بــه همــت دانشــگاه امــام صــادق (ع) در  ۳۲۰صفحــه و قطــع وزیــری بــه
قیمــت ۱۸هــزار تومــان وارد بــازار فــروش شــد.

