
روایت باستان گرایانه از هویت ایرانی
 یکسونگر و غیر تاریخی است

گفتگو باحجت کاظمی

نحوه مواجهه ایرانیان با هایدگر
گفتگو بابیژن عبدالکریمی

عرفان اسالمی ایرانی هنوز زنده است
گفتگو باعبداهلل صلواتی

چرا شهید حججی تبدیل به پدیده شد؟
گفتگو باحسین کچویان

شهید حججی؛ تجلی اندیشه نسل اول انقالب
گفتگو با غالمرضا جمشیدیها

غرب محوری جامعه شناسی مارا عقیم کرد
گفتگو با احمد نادری
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ریشه تمدن اسالمی، حکمت است
گفتگو باعبدالحسین خسروپناه



هنوز	نتوانسته	ايم	مباحث	تمدني	را	در	ساختار	علوم	موجود	جاي	دهيم/	احمد	رهدار	

مسائل	ما	با	ابزارهاي	غربي	قابل	توضيح	نيست/	سيدجواد	طباطبائی	

شريعتي	اسالم	را	يک	فکر	نجات	بخش	براي	بازسازي	مليت	ايراني	مي	داند/	سيدجواد	ميری	

گزارش	نشست	»نقش	اديان	در	تبيين	ارزش	هاي	اخالقي«	

تحولي	بزرگ	در	فلسفه	ايجاد	شده	است/	عبدالحسين	خسروپناه	

تقليل	تفکر	به	فن	و	مهارت	خيانت	است/	نعمت	اهلل	فاضلی	

امام	شناسي	يک	حوزه	ميان	رشته	اي	است/	حسن	حضرتی	

الهيات	امروز	دغدغه	وجودي	انسان	را	تفسير	مي	کند/	همايون	همتی	

وظيفه	»فبک«	آموزش	تفکر	انتقادي	است/	محسن	ايمانی	

خرد	توسعه،	خرد	هماهنگ	ساز	و	سازنده	است/	داوری	اردکانی	

گزارش	نشست	نقد	و	بررسي	انديشه	ايرانشهري	

دين	از	فرهنگ	و	مناسک	وام	گيرنده	است/	جبار	رحمانی	

روايت	باستان	گرايانه	از	هويت	ايراني	يکسو	نگر	و	غيرتاريخي	است/	گفتگو	با	حجت	کاظمی	

نحوه	مواجهه	ايرانيان	با	هايدگر/	گفتگو	با	بيژن	عبدالکريمی	

شهيد	حججي	تجلي	انديشه	نسل	اول	انقالب	است/	گفتگو	با	غالمرضا	جمشيديها	

غرب	محوري	جامعه	شناسي	مارا	عقيم	کرد/	گفتگو	با	احمد	نادری	

تقويت	فرهنگ	تفکر،	رنگين	تر	از	هر	دگرگوني	اجتماعي	است/	گفتگو	با	محمود	کمال	آرا	

عرفان	اسالمي	ايراني	ما	هنوز	زنده	است/	گفتگو	با	عبداهلل	صلواتی	

چرا	شهيدحججي	تبديل	به	پديده	شد؟/	گفتگو	با	حسين	کچويان	

ريشه	تمدن	اسالمي،	حکمت	است/	گفتگو	با	عبدالحسين	خسروپناه	

	

عليه	نسبيگرايي:	نقد	بنيانهاي	فلسفي	مکتب	ادينبرا/	ترجمه	

بحران	آب	ثمره	الگوي	توسعه	نوسازي	و	حاکميت	خرد	ابزاري	است/	رضا	نساجی	

سقراط	و	سياست	پيشاحقيقت:	پاسخ	انقالبي	سقراط	به	نيچه	و	ترامپ/	ترجمه	

نقدي	بر	برنامه	فلسفه	براي	کودکان	در	ايران/	الهام	فخرايی	

نگاهي	به	تکفيرگرايي	در	شيعه/	مهدی	مسائلی	

درآمدي	بر	درک	فلسفي	اجتماعي	پديده	شهيد	حججي/	مجتبی	نامخواه	

انقالب	اسالمي؛	نقطه	آغاز	افول	سکوالريسم/	سيدمحمود	موسوی	

کتاب	»آينده	قدرت«	منتشر	شد	

ترجمه	جديد	»جامعهشناسي	جنسيت«	منتشر	شد	

کتاب	»تجربه	اقتصاد	مقاومتي	در	جهان	و	ايران«	منتشر	شد	

»خوانش	سياسي	متون	حکمت	متعاليه«	منتشر	شد	

کتاب	درآمدي	بر	دانش	فلسفه	دين	منتشر	شد	
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ــزارش گــــ

نشست نقد و رونمایی کتاب »راه ناهموار تمدن« در 
پژهشکده فرهنگ و هنر اسالمی برگزار شد. این کتاب 
سویه های  درباره  ترجمه  مقاله  هفت  بر  مشتمل  که 
نشر  توسط  است  آن  ابعاد  شناخت  و  تمدن  تعریف 

است. شده  بازار  راهی  ترجمان 

ــی	 ــت	علم ــو	هيئ ــدار،	عض ــد	ره ــت	احم ــن	نشس ــخنرانان	اي س
ــت	علمــی	 ــی،	عضــو	هيئ ــد	امام ــوم،	ســيد	مجي دانشــگاه	باقرالعل
ــوزه	 ــگر	ح ــری،	پژوهش ــجاد	هج ــادق	)ع(،	س ــام	ص ــگاه	ام دانش
هــای	تاريــخ	و	تمــدن	و	محمــد	مالعباســی،	ويراســتار،	گردآورنده	و	

ــد. ــاب	بودن ــاالت	کت ــی	از	مق ــم	برخ مترج
ــه	و	 ــود	از	ترجم ــزه	خ ــاره	انگي ــی	درب ــد	مالعباس ــدا	محم در	ابت
جمــع	آوری	ايــن	کتــاب	گفــت:	ايــن	واژه	چنــد	ســالی	اســت	کــه	
در	محافــل	مــا	بــه	واژه	ای	پرطنيــن	و	پربســامد	شــده	اســت.	مــن	
بــا	مقالــه	آی	آشــنا	شــدم	کــه	شــرحی	از	تاريــخ	ايــن	واژه	داده	بــود	و	
گفتــه	بــود	کــه	ايــن	واژه،	واژه	ای	تاريخ	منــد	اســت	و	در	پاســخ	بــه	
اقتضائــات	و	شــرايط	اجتماعــی	شــکل	گرفتــه	اســت.	تاريخمنــدی	
ــی	 ــاب	طنين ــن	کت ــتار	اي ــده	و	ويراس ــوش	گردآورن ــن	واژه	در	گ اي
ــتجو	 ــن	واژه	را	جس ــدارِی	اي ــه	پدي ــی	دارد	ک ــيار	دارد	و	او	را	وا	م بس
کنــد	و	در	ايــن	مســير	بــا	يکــی	دو	نظــر	متفــاوت	دربــارة	ايــن	واژه	
)civilization( روبــرو می شــود: يکــی از ايــن تفســيرها 
تمــدن	را	جايگزينــی	بــرای	مســيحيت	می	دانــد	و	بازنمــای	همــان	
هويتــی	کــه	پيــش	از	ايــن	واژة	مســيحيت	نقــش	آن	را	بــرای	امــت	

ــرد. ــا	می	ک ــيحی،	ايف مس
وی	ادامــه	داد:	البتــه	ايــن	شــکل	مفــرد	واژه	اســت	و	بعدهــا،	وقتــی	
رشــته	هايی	مثــل	انسان	شناســی	و	جامعه	شناســی	و	مطالعــات	
تطبيقــی	به	وجــود	می	آينــد	و	در	پــس	آنهــا	آرمــان	نوشــتن	تاريــخ	
جهــان	عيــان	می	شــود،	شــکل	جمــع	ايــن	واژه	نيــز	پديــد	می	آيــد.	
در	ايــن	شــکل	جمــع	اســت	کــه	حالتــی	تکثرگرايانــه	رخ	می	دهــد	
ــای	 ــر	حوزه	ه ــه	ب ــت	ک ــزی	اس ــدن	چي ــت،	تم ــن	حال ــه	در	اي ک
متفــاوت	فرهنــگ	و	جغرافيايــی	اطــالق	می	شــود	و	عباراتــی	چــون	

ــد. ــود	می	آي ــا	به	وج ــال	آنه ــدن	اســالمی	و	امث ــی،	تم ــدن	چين تم
ــی	 ــن	غرب ــون	متفکري ــن	واژه	در	مت ــرای	اي ــه	ماج ــی	ب مالعباس
ــطحی	 ــی	و	س ــث	روبناي ــط	مباح ــه	فق ــا	ن ــه	در	آنه ــردازد	ک می	پ
ايــن	واژه،	بلکــه	وجــوه	انتقــادی	آن	نيــز	بــه	ميــان	می	آيــد.	
ــن	 ــی	اي ــک	و	بحران ــوی	تاري ــوان	س ــوه	می	ت ــن	وج ــه	در	اي چراک
واژه	را	نيــز	ديــد.	يکــی	از	هميــن	تحليل	هــای	انتقــادی،	واژة	تمــدن	
را	در	مــوازات	خــوی	اســتعمارگرايانة	غــرب	شــرح	می	دهــد	و	
ــرد،	 ــه	کار	می	ب ــن	واژه	را	ب ــه	اي ــی	ک ــه	کس ــه	چگون ــد	ک می	گوي
شــکل	زندگــی	خــود	را	در	رده	ای	باالتــر	از	ديگــران	قــرار	می	دهــد،	
ــد	و	مظاهــر	زندگــی	خــود	 ــده	می	خوان ــر	و	عقب	مان ديگــران	را	برب

ــد.	 ــل	می	کن ــا	تحمي ــه	آنه را	ب
ــی	 ــون	غرب ــن	واژه	در	مت ــادی	اي ــل	انتق ــر	تحلي ــزود:	ديگ وی	اف
»تمــدن«	را	بــه	فهــم	غــرب،	به	عنــوان	يــک	کل	يکپارچــه	کــه	رو	
ــه	 ــد	و	اينگون ــط	می	کن ــول	دارد،	مرتب ــه	اف ــا	رو	ب ــرفت	ي ــه	پيش ب
آن	را	ابــزاری	بــرای	خــوی	امپرياليســتی	معرفــی	می	کنــد.	در	
ايــن	تحليــل	توضيــح	داده	می	شــود	کــه	چگونــه	وقتــی	بــا	معيــار	
يکــه	ای	از	پيشــرفت	ســعی	در	بخش	بنــدی	و	تقســيم	جهــان	
ــری	 ــه	بخــش	ديگــر	برت ــم،	خودبه	خــود	بخشــی	از	آن	را	ب می	کني

می	دهيــم	و	ســپس	مســلط	می	کنيــم.
ــه	 ــد	ب مالعباســی	تــالش	خــود	را	در	ايــن	کتــاب	تلنگــری	می	دان

تلقــی	مثبتــی	کــه	به	طــور	طبيعــی	از	ايــن	واژه	وجــود	دارد.
ــه	کليدواژه	هــای	 ــزی	ب ــن	نشســت	احمــد	رهــدار	گري ــة	اي در	ادام
متکثــر	ايــن	کتــاب	زد	و	آنهــا	را	موهبتــی	دانســت	کــه	ايــن	کتــاب	
ــرار	می	دهــد	چراکــه	ايــن	کليدواژه	هــا	 ــدة	خــود	ق ــار	خوانن در	اختي
ــد.	 ــود	می	ده ــدة	خ ــه	خوانن ــردازی	ب ــور	در	تئوری	پ ــت	مان فرص
عالوه	برايــن	او	احســاس	می	کنــد	کــه	ايــن	کتــاب	به	غلــط	
تمــدن	را	مســاوی	بــا	غــرب	و	تمدن	پژوهــی	را	مســاوی	بــا	
ــه	تمدن	هــای	 غرب	شناســی	دانســته	و	حتــی	اگــر	نگاهــی	هــم	ب

ــگاه	بســيار	حاشــيه	ای	اســت. ــن	ن ديگــر	دارد،	اي
ــای	 ــب	آن،	ج ــه	عي ــاب	و	ن ــف	کت ــوان	وص ــن	به	عن او	همچني
ــی	 ــاب	خال ــن	کت ــدن	را	در	اي ــی	و	اســالمی	از	تم ــای	بوم قرائت	ه

ــدن	 ــب	و	تم ــة	غي ــش	از	رابط ــی	آورد	از	پرس ــال	م ــد	و	مث می	بين
و	می	گويــد:	قــرآن	به	عنــوان	پذيرفته	شــده	ترين	کتــاب	نــزد	
ــه	اش	انســان	 مســلمانان،	کتــاب	هدايتــی	اســت	کــه	انســان	نمون
ــچ	 ــب	هي ــه	غي ــا	می	شــود	ک ــب	اســت.	آي ــه	غي ــد	ب ــن	معتق مؤم
ــوع	 ــاًل	در	موض ــا	مث ــد؟	ي ــته	باش ــدن	نداش ــاد	تم ــی	در	ايج نقش
ــی	را	 ــام	خوش ــل	و	نحــل	فرج ــام	مل ــه	تم ــم	ک ــت	می	داني مهدوي
بــرای	تاريــخ	قائلنــد	و	به	نحــوی	بــه	ظهــور	يــک	منجــی	معتقدنــد	
امــا	تنهــا	نحله	ای	کــه	ظهــور	منجــی	در	تفکرات	آن	نســبتاً	شــفاف	

اســت،	مذهــب	تشــيع	اســت.
يکــی	از	مباحــث	مهــم	در	مباحــث	آينده	پژوهشــی	اهميــت	
داشــتن	تصويــری	واضــح	از	افــق	اســت،	هنــگام	حرکــت	از	موقــف	
ــق	نداشــته	 ــر	واضحــی	از	اف ــا	تصوي ــر	م ــا	اگ ــق.	آي ــه	ســمت	اف ب
ــور	 ــده	را	به	ط ــمت	آين ــه	س ــود	ب ــت	خ ــم	حرک ــيم،	می	تواني باش
ــه	 ــه	اينجــا	ک ــا	مفهــوم	انتظــار.	ب ــم؟	ي شايســته	کارشناســی	کني
ــد	 ــاره	می	کن ــريعتی	اش ــر	ش ــری	از	دکت ــه	تعبي ــدار	ب ــد،	ره می	رس
کــه	انتظــار	را	مذهــب	اعتــراض	می	دانــد	چراکــه	شــخص	منتظــر	
بــه	وضــع	موجــود	معتــرض	اســت	و	در	نتيجــه	دعوتــی	بــه	حرکت	
در	او	هســت.	ايــن	مفهــوم	پويــش	تضمينــی	تاريخــی	را	در	جامعــة	
ــر	رهــدار	ادامــه	می	دهــد:	ايــن	جامعــه	 ــد.	دکت شــيعی	رقــم	می	زن
ــدارد. ــا	جامعــه	ای	کــه	ايــن	موتــور	محــرک	را	ن را	قيــاس	کنيــد	ب
مفاهيـم	ديگری	نيز	هسـتند	که	اگـر	آنهـا	را	به	صحنة	تحليـل	وارد	
کنيـم	اوضـاع	متفاوت	می	شـود	کـه	به	عنـوان	مثالی	ديگـر	می توان 
تفـاوت هدايت قرآنی را بـا management غربـی ذکر	کرد.	
تفاوت	اسـت	بين	کسـانی	کـه	سـاحت	تمدنـی	را	پـروژه	می	دانند	و	
کسـانی	کـه	حيـث	پـروژه	ای	هـم	بـرای	آن	قائلنـد.	پيشـرفت	يک	
حيـث	پروسـه	ای	دارد	کـه	چنـدان	در	اختيـار	بشـر	نيسـت	ماننـد	
اسـتکمال	انسـانی	و	نيـز	يـک	حيـث	پـروژه	ای	دارد	کـه	در	اختيـار	
انسـان	اسـت	مانند	کسـب	علم	و	تحصيل	و	غيره.	حتی	کسـانی	که	
رشـد	و	پيشـرفت	را	جبرگرايانـه	می	دانند	هـم	تعبيری	زمينـی	از	اين	

جبـر	دارند،	نـه	تعبيـری	اعطايی.	
نکتــة	ديگــری	کــه	رهــدار	آن	را	گفتنــی	می	دانــد	ايــن	اســت	کــه	

احمد رهدار:

هنوز نتوانسته ایم مباحث تمدنی را در ساختار علوم موجود جای دهیم
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ــی	 ــات	شرق	شناس ــه	مطالع ــبوق	ب ــی	مس ــات	غرب	شناس مطالع
اســت.	اگر	مخصوصــاً	متدولــوژی	مطالعــات	شرق	شناســی	را	لحاظ	
نکنيــم،	تطوراتــی	کــه	به	خوبــی	در	ايــن	کتــاب	صــورت	گرفتــه	را	
درک	نخواهيــم	کــرد.	و	نکتــة	آخــر	اينکــه	شــايد	بخشــی	از	ابهــام	
ــن	 ــم	از	اي ــی	داري ــای	تمدن ــل	بحث	ه ــا	در	تحلي ــه	م ــی	ک و	حيرت
بابــت	باشــد	کــه	هنــوز	نتوانســته	ايم	مباحــث	تمدنــی	را	در	ســاختار	
و	بافتــار	علــوم	موجــود	جــای	دهيــم.	تيپ	مباحــث	تمدنــی	مباحثی	
ــای	 ــث	را	در	دپارتمان	ه ــن	مباح ــد	اي ــا	باي ــته	ای	اســت:	ي ميان	رش
ــی	 ــا	دپارتمان ــم	ي ــای	دهي ــات	ج ــی	و	الهي ــخ،	علوم	اجتماع تاري
ــاز	 ــورت	ب ــن	ص ــه	در	اي ــم	ک ــيس	کني ــرای	آن	تأس ــتقل	ب مس
ــاوت	 ــوزه	متف ــن	ح ــات	در	اي ــت	موضوع ــا	و	پرداخ نتيجه	گيری	ه

خواهــد	شــد.
سـيد	مجيد	امامی،	ديگر	کارشـناس	اين	نشسـت	سـری	به	خاطرات	
فعاليـن	جبهة	فرهنگـی	انقـالب	در	دهة	هفتـاد	می	زنـد	و	می	گويد:	
زمانـی	کـه	با	مفهـوم	اسـالم	سياسـی	روبـرو	شـده	بوديـم،	ناگهان	
به	دليـل	انفعـال	علوم	انسـانی	و	عـدم	ارتباطـات	بين	الملـل	در	حوزة	
علـوم	اسـالمی،	با	طـرح	برخـورد	تمدن	هـای	هاتينگتـون	غافل	گير	
شـديم.	در	آن	زمـان	پيـش	از	آنکـه	بـه	واژة	تمـدن	توجـه	کنيـم	به	
کلمـة	برخـورد	دقـت	کرديـم.	اگرچـه	زمانـی	کـه	بحـث	گفتگوی	
تمدن	هـا	شـد،	در	بدنـة	علـوم	انسـانی	توجهـی	هـم	بـه	تمدن	شـد	
اما	به	جـرأت	می	توان	گفـت	اولين	تالشـی	که	برای	شناسـاندن	اين	
واژه	بـه	ما	شـد	کتابـی	بود	کـه	آقايـان	گفتگـوی	تمدن	ها	بـه	آقای	
احمد	صـدری،	جامعه	شـناس	ايرانی	مقيـم	اياالت	متحده،	سـفارش	

دادند.
ــت	 ــود	را	تح ــی	خ ــاب	فرهنگ	شناس ــوان	کت ــز	پهل ــا	چنگي بعده
عنــوان	»فرهنــگ	و	تمــدن«	بازنويســی	کــرد	کــه	ايــن	دو	کتــاب	
خيلــی	کتاب	هــای	خوبــی	در	ايــن	جهــت	بودنــد.	کار	خــوب	
ــر	 ــاب	ســه	جلدی	انتشــارات	اميرکبي ــه	انجــام	شــد	کت ديگــری	ک
اســت	بــا	عنــوان	»تصويــر	اســتعمارگران	از	جهــان«.	او	ايــن	تبــار	

را	بــرای	اشــاره	بــه	اهميــت	کتــاب	»راه	ناهمــوار	تمــدن«	روايــت	
می	کنــد؛	بــرای	آنکــه	توضيــح	دهــد	چقــدر	جــای	کتابــی	کــه	بــه	
ــی	 ــردازد	خال ــی	بپ ــه	شــکلی	شســته	رفته	و	واقع ــوم	تمــدن	ب مفه
ــارة	 ــه	تجديدنظــر	درب ــود:	تمدن	پژوهــی	آکادميکــی	کــه	خــود	ب ب
ــت	 ــد	از	آن	برداش ــعی	می	کن ــی	س ــت	و	حت ــيده	اس ــدن	رس تم
آلمانــی	از	تمــدن	هــم	فاصلــه	بگيــرد	و	می	خواهــد	بــه	يــک	درک	

ــع	از	تمــدن	برســد. جام
می	تــوان	ايــن	ديــدگاه	را	بســيار	صريــح	در	ايــن	کتــاب	پيــدا	کــرد	
ــدر	 ــی	اين	ق ــار	غرب ــن	تب ــا	اي ــدن	ب ــنيدن	واژة	تم ــد	از	ش ــه	نباي ک
ذوق	زده	شــد.	دکتــر	امامــی	بــا	قرائــت	بخشــی	از	مقالــة	دوم	
ــد	و	 ــد	می	کن ــن	تصــور	از	تمــدن	تأکي ــه	اهميــت	درک	اي ــاب	ب کت
ــا	کارآمــدی	 ــات	اجتماعــی	داشــته	ايم؛	م ــا	حي ــد	اگرچــه	م می	گوي
ــه	ايــن	معنــی	بگوييــم	کــه	مــا	هــم	 داشــته	ايم	امــا	نمی	توانيــم	ب

تمــدن	داشــته	ايم.
عنــوان	تمــدن	از	ايــن	دو	متفــاوت	اســت	و	عنوانــی	اســت	کــه	بــا	
ــه	در	 ــود	ک ــالق	می	ش ــی	اط ــه	حرکت ــاص	ب ــوگيری	خ ــک	س ي
غــرب	رخ	داد	بــرای	جــدا	کــردن	آن	از	امــت	مســيحی	از	يــک	ســو	
و	جوامــع	غيراروپايــی	از	ديگــر	ســو.	نظــر	او	ايــن	اســت	کــه	مــا	بايد	
بــه	دنبــال	نظرية	تمدنــی	خودمــان	باشــيم	و	اگرچــه	با	نــکات	دکتر	
رهــدار	مخالــف	نيســت،	بــر	ايــن	بــاور	هــم	نيســت	کــه	مــا	بايــد	

ــم. ــا	را	در	واژة	تمــدن	بگنجاني ــن	نظريه	ه همــة	اي
ســجاد	هجــری	ديگــر	ســخنران	ايــن	نشســت	پيــش	از	هرچيــز	به	
عنــوان	کتــاب	اشــاره	می	کنــد	و	می	گويــد	اگــر	می	خواســتم	بــرای	
ــی	بگــذارم	»راه	و	بی	راهــة	تمــدن«	را	انتخــاب	 ــاب	عنوان ــن	کت اي
ــم	در	تمــام	آنهــا	 می	کــردم.	چراکــه	اگــر	تمــام	مقــاالت	را	بخواين
ايــن	ترديــد	هســت	کــه	آيــا	واژة	تمــدن	ســودمند	هســت	يــا	نــه؟	
آيــا	از	ايــن	واژه	اســتفاده	بکنيــم	يــا	نــه؟	البتــه	ايــن	دشــواری	ويــژة	
واژة	تمــدن	نيســت.	مــا	در	علــوم	اعتبــاری	کلمــات	ديگــری	چــون	

ــد. ــه	همين	گونه	ان ــم	ک ــز	داري ــگ	را	ني ــوژی	و	فرهن ايدئول

ــل	 ــه	تأوي ــد	ک ــکان	را	می	ده ــن	ام ــز	اي ــا	ني ــه	م ــن	دشــواری	ب اي
و	تفســير	يــا	قــول	مختــار	خــود	را	از	ايــن	واژه	داشــته	باشــيم	کــه	
ايــن	هــم	نبايــد	ســر	خــود	و	بــدون	مطالعــة	دقيــق	متــون	پيرامــون	
ــوم	 ــن	مفه ــی	از	اي ــر	تعريف ــن	ه ــد.	عالوه	براي ــوع	باش ــن	موض اي
ــه	داد.	 ــوان	از	آن	ارائ ــدی	نمی	ت ــف	ح ــت	و	تعري ــه	اس ــل	خدش قاب
ــی	 ــاب	را	خيل ــن	کت ــی	اي ــة	ابتداي ــر	امامــی	مقال ــد	دکت او	کــه	مانن
پســنديده	اســت،	روش	و	نحــوة	پرداخــت	مقــوالت	را	کــه	در	ايــن	
ــه	خــود	واژة	»تمــدن«	شــروع	شــده	بســيار	 ــن	ب ــاب	از	پرداخت کت
ــاد	 ــه	اعتق ــندد	چراک ــيار	می	پس ــن	روش	را	بس ــد	و	اي ــم	می	دان مه
ــر	هــر	پديــده	اســت،	واژه	ای	 دارد	اصلی	تريــن	پديــده	ای	کــه	دال	ب

ــود. ــالق	می	ش ــه	آن	اط ــه	ب ــت	ک اس
در	هميــن	راســتا	ســجاد	هجــری	نقــدی	را	متوجــه	نويســندة	اولين	
ــدن	 ــه	واژة	تم ــد	ک ــاودن«	می	دان ــرت	ب ــی	»ب ــاب،	يعن ــة	کت مقال
ــل	 ــرای	آن	قائ ــی	ب ــينة	چندان ــد	و	پيش ــور	می	دان را	واژه	ای	نوظه
ــخ	 ــودم	تاري ــای	او	ب ــن	به	ج ــر	م ــد	اگ ــری	می	گوي ــت.	هج نيس
ــر	 ــز	به	نظ ــون	ني ــدم.	اکن ــتر	می	پژوهي ــن	واژه	را	بيش ــتة	اي و	گذش
تمــدن	ترکيبــی	از	ســه	واژة	کهــن	اســت:	پليــس،	دمــوس	و	پايديــا	
و	آن	چنــان	واژة	جديــدی	نيســت.	نکتــة	ديگــری	کــه	نظــر	او	را	بــه	
خــود	جلــب	کــرده	اســت	حالت	هــای	مفــرد	و	جمــع	به	کارگيــری	

کلمــة	تمــدن	اســت.
انـکار	يکديگـر	 بـه	نظـر	او	ايـن	بـه	خـوی	همـة	انسـان	ها	در	
برمی	گـردد:	آنهـا	همـوارة	در	پـی	حـذف	ديگری	هسـتند	امـا	وقتی	
راه	بـه	جايـی	نمی	برند،	تنهـا	تمـدن	بـودن	ديگـری	را	می	پذيرند	تا	
بتواننـد	بگويند	من	تمـدن	برتـر	و	پايدارتـرم.	گويی	که	ابتـدا	تفاوت	
خـود	و	ديگـری	ار	ماهـوی	فـرض	می	کنـد	و	سـپس	آن	را	به	صرف	

تفـاوت	در	شـدت	و	ضعـف	تقليـل	می	دهـد.
ايــن	نشســت	روز	چهارشــنبه،	بيســت	و	نهم	شــهريورماه	در	ســرای	
شــهيد	آوينــی	پژوهشــکدة	فرهنــگ	هنــر	اســالمی	و	بــا	همــکاری	

انتشــارات	ترجمــان،	برگــزار	شــد.

بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های »بررسی 
اندیشه و تمدن ایرانشهری« با موضوع تبیین مفاهیم اصلی 
و توضیح ایرادهای وارده به اندیشه ایرانشهری، با حضور 
دکتر سید جواد طباطبایی، مدیر گروه فلسفه مرکز دائره 
المعارف اسالمی، در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار 

. شد

ــه	 ــئول	دبيرخان ــززی؛	مس ــر	مع ــت	امي ــن	نشس ــدای	اي در	ابت
انديشــه	و	تمــدن	ايرانشــهری،	بــا	اشــاره	بــه	برگــزاری	نشســت	
هــای	متعــدِد	نقــد	و	بررســی	ايــن	موضــوع	و	بــا	حضــور	اســاتيد	
مختلــف	بيــان	داشــت:	چالشــهای	امــروزی	ايــران،	آدمــی	را	بــه	
ــه	 ــا،	ب ــش	ه ــن	چال ــرای	اي ــی	بايســت	ب ــی	دارد	و	م ــل	وا	م تأم
ــه	 ــا	انديش ــراه	ب ــی	هم ــر	مقطع ــای	غي ــی	ه ــاره	جوي ــال	چ دنب

ــيم. ــری	باش ــای	نظ ــوب	ه ورزی	و	در	چارچ
ــخ	درس	 ــران،	دارای	تاري ــه	اي ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
آمــوزی	اســت؛	ادامــه	داد:	بحــث	انديشــه	و	تمــدن	ايرانشــهری؛	
ــد	و	 ــی	ده ــرار	م ــش	ق ــت	پوش ــترده	ای	را	تح ــای	گس جغرافي
مــدت	دو	ســالی	اســت؛	فضــای	گفتگــو	در	ايــن	بخش،	گســترده	

ــر	شــده	اســت. ــر	و	عــام	ت ت
ــا	 ــر	ب ــيدن	و	تفک ــرای	انديش ــت	ب ــی	بايس ــزود:	م ــززی	اف مع
ــی	 ــير	م ــن	مس ــم	و	در	اي ــری	نمايي ــاع	و	همفک ــر	اجم يکديگ
بايســت،	بــرای	پاســخگويی	بــه	مســائل	و	مشــکالت،	بــه	دنبــال		

ــيم. ــکار	باش ــه	راه ارائ
وی	ادامــه	داد:	طــرح	ايــن	نشســت	هــا	و	برگــزاری	ايــن	
ســمينارها،	به	درخواســت	مقــام	محتــرم	وزارت	راه	و	شهرســازی،	
انجــام	گرفتــه	اســت	و	هــدف	ايــن	اســت	کــه	بتوانيــم	از	
ــم. ــور	نمايي ــران	در	دوران	معاصرعب ــش	روی	اي ــهای	پي چالش
معــززی	در	خاتمــه	گفــت:	قطعــاً	برای	بــرون	رفــت	از	چالشــهای	
ــی،	 ــدن	ايران ــوزه	تم ــوان	از	ح ــی	ت ــر،	نم ــران	معاص ــراروی	اي ف

صــرف	نظــر	کــرد.

سیدجواد طباطبائی:

مسائل ما با ابزارهای غربی قابل توضیح نیست

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 27 | دی 97  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

در	ادامــه	ايــن	نشســت	ســيد	جــواد	طباطبايــی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	
نکتــه	کــه،	بحــث	انديشــه	ايرانشــهری،	دو،	ســه	دهــه	ای	اســت	
کــه	مــورد	اصطــالح	و	تأکيــد	بنــده	قــرار	دارد،	گفــت:	ايــن	بحث،	
ــه	 ــورد	توج ــته،	بيشــتر	م ــال	گذش ــت	و	هشــت	س ــدود	هف از	ح

قــرار	گرفتــه	اســت.
ــه	و	 ــوع	انديش ــاب	موض ــه	در	ب ــرادی	ک ــت	اف ــزود:	اکثري وی	اف
تمــدن	ايرانشــهری،	بحــث	و	يــا	نقــدی	دارنــد،	اصــاًل	نمــی	دانند	

راجــع	بــه	چــه	چيــزی	صحبــت	مــی	کننــد.
ايــن	پژوهشــگر	تاريــخ	و	سياســت	ادامــه	داد:	در	بــاب	هــر	
ــورد	و	 ــن	م ــود	اولي ــی	ش ــرح	م ــه	مط ــی	ک ــا	بحث ــوع	و	ي موض
يــا	نقــد	ايــن	اســت	کــه،	هــر	کســی	مــی	خواهــد	بــا	توجــه	بــه	
ايدئولــوژی	خــود	و	بــاور	و	پنــدار	خــود،	آن	بحــث	را	نقد	و	بررســی	
ــا	بــاور	 نمايــد	و	اگــر	بــه	ايــن	نتيجــه	برســد	کــه	آن	موضــوع،	ب
ــوع،	 ــه	آن	موض ــبت	ب ــدارد،	نس ــی	ن ــوژی	اش	همخوان و	ايدئول

ــرد. ــی	گي موضــع	م
طباطبايــی	گفــت:	اينکــه	اســاتيد	و	يــا	پژوهشــگران	در	دانشــگاه	
هــا،	ايــن	بحــث	را	نخوانــده	باشــند	و	در	بــاب	آن	نيــز	اطالعاتــی	
ــه	از	 ــی	ک ــق	اطالعات ــد؛	از	طري ــط	بخواهن ــند	و	فق ــته	باش نداش
رســانه	هــا	يــا	فضاهــای	مجــازی	و	يــا	مقــاالت	دريافــت	کــرده	
انــد،	در	ايــن	بــاب	بحــث	نماينــد؛	بــه	واقــع،	يــک	فاجعــه	اســت.
ــح	 ــرای	تشــريح	و	توضي ــی،	ب ــان	اينکــه	از	هــر	فرصت ــا	بي وی	ب
ايــن	مســئله	اســتفاده	کــرده	ام،	افــزود:	ايــن	کليــد	واژه	را	از	حدود	
ــاره	آن،	 ــم	درب ــته	هاي ــرده	ام	و	نوش ــه	کار	ب ــش	ب ــال	پي 35	س

تبديــل	بــه	يــک	کتــاب	شــد.

خواجــه نظــام الملــک، اولیــن شــخصی اســت کــه 
در بــاب اندیشــه ایرانشــهری، وارد شــده اســت

ــد	واژه	را	از	 ــن	کلي ــه	اي ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش ــی	ب طباطباي
ــار	خواجــه	نظــام	الملــک	 بررســی	در	حــاالت	و	نوشــته	هــا	و	آث
ــوده،	 ــی	ب ــزرگ	ايران ــرای	ب ــان	و	ام ــه	يکــی	از	عالم طوســی،	ک
ــن	 ــک،	اولي ــام	المل ــه	نظ ــزود:	خواج ــت،	اف ــرده	اس ــت	ک درياف
ــده	 ــهری،	وارد	ش ــه	ايرانش ــاب	انديش ــه	در	ب ــت	ک ــخصی	اس ش
اســت	و	بــا	تفکيــک	نظــام	نامــه	شــريعت	از	نظــام	نامه	سياســت،	
طريــق	ايجــاد	دولــت،	بــر	اســاس	نظــام	نامــه	هــای	سياســی	را	

ــرده	اســت. ــن	ک تدوي
وی	گفــت:	بررســی	هــای	بنــده	نشــان	مــی	دهــد	کــه	خواجــه	
نظــام	الملــک	طوســی،	صرفــاً	يــک	کارگــزار	نبــوده	اســت؛	او	بــا	
ــوم	دينــی؛	 ــه	عل ــوم	روز	را	مــی	دانســته	و	هــم	ب اينکــه	هــم	عل

تســلط	داشــته	و	هــم	بــه	شــدت	دينــدار	بــوده؛	ولــی	زمانــی	کــه	
ــد،	 ــد،	از	اســالم	نمــی	گوي ــاب	سياســت	صحبــت	مــی	نماي در	ب

بلکــه	از	ايــران	مــی	گويــد.

اندیشه سیاسی در ایران سابقه طوالنی ندارد
وی	ادامـه	داد:	انديشـه	سياسـی	در	اروپا	سـابقه	طوالنـی	ای	دارد،	
ولـی	ايـن	انديشـه	در	ايـران،	دارای	سـابقه	ايـن	چنيـن	طوالنـی	
نيسـت؛	از	تشکيل	دانشـکده	علوم	سياسی	و	از	سـال	1330،		هنوز	
انديشـه،	در	دانشـگاه	هـا	تدريس	نمی	شـد،	به	اين	علـت	که،	علم	

سياسـت،	در	ذيـل	حقوق	عمومی	تفسـير	می	شـد.
طباطبايــی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	علــوم	سياســی،	اساســًا	
در	ايــران	آن	دوران،	ســطحش	بســيار	پاييــن	بــوده،	افــزود:	در	آن	
دوران،	رشــته	حقــوق،	دارای	اهميــت	بيشــتری	بــود	و	بــه	هميــن	
دليــل	مــن	نيــز،	بــه	ايــن	رشــته	گرايــش	پيــدا	کــردم	و	در	ايــران،	

علــوم	سياســی	نخوانــدم.
ــره	المعــارف	اســالمی	گفــت:	از	 ــر	گــروه	فلســفه	مرکــز	داي مدي
ســال	50	هجــری	شمســی	در	اروپــا،	انديشــه	هــای	جديــدی	در	
بــاب	علــوم	سياســی	شــکل	گرفتنــد	و	بنــده	در	ســالهای	اوايــل	
ــم	کشــور	فرانســه	 ــز	دانشــگاهی	مه ــی	از	مراک ــالب،	در	يک انق
ــی	 ــات	سياســی	و	انديشــه	ای	تشــکيل	م ــاب	موضوع ــه	در	ب ک
ــزل	شــدن	 ــه	علــت	متزل شــد،	شــرکت	مــی	کــردم.	آن	زمــان	ب
کمونيســم،	ديــدگاه	هــای	سياســی	و	انديشــه	ای	ملّــی،	در	حــال	
قــوت	گرفتــن	بــود.	بنــده	تنهــا	ايرانــی	شــرکت	کننــده	در	ايــن	
ــدم،	 ــی	آم ــرون	م ــات	بي ــن	جلس ــی	از	اي ــودم	و	وقت ــات	ب جلس
ــن	و	 ــه	درد	م ــه	چ ــا	ب ــث	ه ــن	بح ــه،	اي ــود	ک ــن	ب ــم	اي پرسش
کشــورم	خواهــد	خــورد	و	اساســاً	بحــران	هــای	اروپــا،	چــه	ربطــی	

ــن	دارد. ــه	بحــران	م ب
وی	افــزود:	بعــد	از	برگشــتن	بــه	ايــران،	بــه	تدريــج	نــوع	انديشــه	

سياســی	آنهــا	را	در	مســائل	و	مــوارد	ايــران	بــه	کار	گرفتــم.
طباطبايــی	گفــت:	بــه	تدريــج	بــه	ايــن	نتيجــه	رســيدم	کــه،	مــی	
ــاز	خوانــی	مــی	 ــاره	ب ــودم،	دوب ــده	ب بايســت	آن	چــه	را	کــه	خوان
کــردم	و	بــه	عبــارت	ديگــر	مــی	بايســت	ابزارهــای	مفهومــی	فــرا	
گرفتــه	را	از	اروپــا	جــدا	مــی	کــردم،	چــون	اروپائيــان	از	نــگاه	خــود	

صحبــت	مــی	کننــد.

مســائل ایــران بــا ابزارهــای مفهومــی غــرب قابــل 
توضیــح نیســت

وی	بــا	بيــان	ايــن	نکتــه	کــه،	مــی	تــوان	بحــث	در	بــاب	تحــول	

مفاهيــم	را	از	غــرب	فــرا	گرفــت،	افــزود:	اساســاً	مســائلی	کــه	در	
ايــران	وجــود	دارد،	بــا	ابزارهــای	مفهومــی	غــرب	قابــل	توضيــح	

نيســتند.
ــه	داد:	مــی	بايســت	 ــن	اســتاد	حقــوق	و	فلســفه	سياســی	ادام اي
ــورد	 ــی	را	م ــره	دســت،	ابزارهــای	غرب ــران	چي ــد	صنعــت	گ مانن
دخــل	و	تصــرف	قــرار	دهيــم	و	مفاهيمــی	ماننــد	ُرنســانس	و	يــا	

ــم. ــه	کار	بري ــم	خــود،	ب ــاب	مفاهي جهــان	باســتان	را	در	ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	انديشــه	در	ايــران،	يعنــی	هنــر	
ــر	اســالمی	اســت	و	 ــی	بخشــی	از	هن ــر	ايران ــزود:		هن ــی	اف ايران

انديشــه	ايرانــی،	بخشــی	از	انديشــه	جهــان	اســالم	اســت.
ــه	 ــود	را	مطالع ــی	خ ــوارد	تاريخ ــر	م ــرد:	اگ ــان	ک ــی	بي طباطباي
نماييــم،	بــه	نتايــج	اروپائيــان	نمــی	رســيم.	ايــن	همــان	مطلبــی	
اســت	کــه	ادوارد	ســعيد	نيــز	بــه	آن	رســيده	بــود.	او	معتقــد	بــود؛	
ــل	 ــوم،	قاب ــک	مفه ــل	ي ــرق،	در	ذي ــاب	ش ــرب	در	ب ــش	غ دان

ــود. ــد	ب بررســی	نخواه
طباطبايــی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه،	اساســاً	ايــران،	در	ذيــل	
ــرون	از	 ــا	بي ــزود:	م ــرد،	اف ــرا	نمــی	گي شــرق	و	جهــان	اســالم	ق
جهــان	اســالم	بــوده	ايــم.	بــا	بررســی	هايــی	کــه	انجــام	داده	ام،	
نويســندگان	و	تاريخ	نويســان	غربــی،	از	کنــار	واقعيــات	تاريخی	و	

تاريــِخ	فرهنگــی	مــا،	عبــور	کــرده	انــد.
	طباطبايــی	گفــت:	مــی	بايســت	مرکــز	ثقــل	در	بــاب	ايــران،	از	

نظــام	دانــش	غربــی،	بــه	ايــران	منتقــل	شــود.

دانشگاه های ما هنوز ملی نشده اند
ــوز	 ــا،	هن ــای	م ــه،	دانشــگاه	ه ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه،	 ــت	ک ــه	اس ــه	داد:	چگون ــد؛	ادام ــده	ان ــی	نش ــگاه	مل دانش
اســاتيد	دانشــگاه	هــای	مــا،	نمــی	تواننــد	از	پاييــن	تريــن	ســطح	

ــد؟ ــت	کنن ــی،	صحب ــوژی	غرب ايدئول
ــدن	 ــه	و	تم ــه	انديش ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش ــی	ب طباطباي
ــرد:	 ــان	ک ــاًل	علمــی	اســت،	بي ــک	بحــث	کام ايرانشــهری،	ي
ــر	 ــن	نقطــه،	غي ــی	تري ــا،	در	بوم ــای	م ــفانه	دانشــگاه	ه متأس
بومــی	هســتند.	دانشــگاه	هــای	مــا،	وصــل	بــه	دانشــگاه	هــای	
اروپــا	و	غــرب	هســتند	و	بنــد	نافشــان	بــه	آنجــا	متصــل	اســت	
و	توســط	هميــن	بنــد	نــاف،	بدتريــن	چيزهــا	را	وارد	ايــران	مــی	
ــران،	 ــای	اي ــگاه	ه ــح	در	دانش ــات	مصطل ــده	کلم ــد.	عم کنن
ــا	 ــه	ه ــر	روی	ترجم ــا	ب ــگاه	ه ــتند	و	دانش ــی	هس ــر	ايران غي

ــد. ــت	مــی	کنن صحب
ــهری	را	از	 ــدن	ايرانش ــه	و	تم ــده	واژه	انديش ــرد:	بن ــان	ک وی	بي
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ــی	 ــع	ايران ــام	مناب ــن	واژه،	در	تم ــه	اي ــه	ام	بلک ــی	وام	نگرفت جاي
آمــده	اســت؛	ايرانشــهری،	يعنــی	دولــت	و	بــه	عبارتی،	ايرانشــهر،	

ــران	اســت. ــت	اي کشــور	و	دول
طباطبائــی	گفــت:	اساســاً	در	سياســت	نامــه	هــا،	موضــوع	بحــث،	
مســائل	سياســی	و	در	شــريعت	نامــه	هــا،	موضــوع	بحــث،	مــوارد	
احکامــی	و	فقهــی	هســتند	و	اساســاً	شــريعت	نامــه	هــا	از	ســنخ	
ــای	 سياســت	نامــه	هــا	نيســتند؛	چــون	در	دوران	خالفــت	خالف
ــد،	 ــا	سياســت	همــگام	شــده	بودن ــوی	و	عباســی،	شــريعت	ب ام
ــم	باشــد،	 ــه	فاســد	ه ــر	خليف ــه	اگ ــی	شــد	ک ــر	م ــه	تعبي اينگون
چــون	احــکام	را	اجــرا	مــی	نمايــد؛	پــس	فســاد	خليفــه،	اشــکالی	

نخواهــد	داشــت.
طباطبايــی	بيــان	کــرد:	ايرانيــان	زمانــی	کــه	پيــرو	اهــل	ســنت	
ــه	 ــود،	ن ــت	ب ــت	شــان؛	اجــرای	دول ــد،	مســئله	و	اولوي هــم	بودن
اجــرای	احــکام	و	اجــرای	احــکام	مســئله	فرعــی	آنهــا،	محاســبه	

مــی	شــد.
وی	افــزود:	ايرانشــهری؛	نوعــی	از	انديشــيدن	سياســی	در	ايــران	
ــاًل	 ــع	کام ــالم،	وض ــان	اس ــر	جه ــای	ديگ ــوده	و	در	بخــش	ه ب

ــوده	اســت. ــاوت	ب متف
وی	گفــت:	الجابــری	مــی	گويــد	جهــان	عــرب	يــک	عقــل	عربی	
ــه	ُرنســانس	 ــيدن	ب ــا	را	از	رس ــرب	ه ــی،	ع ــل	ايران ــته	و	عق داش
بازداشــته	اســت؛	بايــد	در	جــواب	او	گفــت:	کســی	که	معتقد	باشــد	
عقــل	عربــی	وجــود	داشــته	اســت،	کمــی	مــی	بايســت	در	مــورد	

او	شــک	و	ترديــد	کــرد.
ايــن	محقــق	و	پژوهشــگر	سياســی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	
مــا،	دارای	نــگاه	نّقــادی	نســبت	بــه	خــود	هســتيم	کــه	در	بيــرون	
ــان	 ــه	نويس ــريعت	نام ــی	ش ــزود:	در	بررس ــود	دارد،	اف ــر	وج کمت
بســيار	مهمــی	کــه	در	منطقــه	فرهنگــی	ايــران	وجــود	داشــته	اند؛	
ــچ	نويســنده	 ــزرگ،	هي ــا	خراســان	ب ــه،	ت ــداد	گرفت از	بصــره	و	بغ
ــرده	 ــت	ک ــت	صحب ــاب	خالف ــه	در	ب ــود	ک ــی	ش ــت	نم ای	ياف
باشــد.	بــه	علــت	اينکــه،	خالفــت	بــه	عنــوان	شــعوبيه.	در	ديدگاه	

ايرانيــان	جايــی	نــدارد.
طباطبايــی	بــا	بيــان	ايــن	نکتــه	کــه	ايرانــی	هــا	هميشــه	در	حال	
جنــگ	بــا	خالفــت	بــوده	انــد،	بيــان	کــرد:	ابوالحســن	مــاوردی،	
متفکــر	و	فيلســوف	و	قاضــی	القضــات	آل	بويــه،	نظريــه	منضبــط	
ــه	 ــه	هــم	نوشــته؛	ب ــت	را	نوشــته،	در	ضمــن	سياســت	نام خالف
ايــن	علــت	کــه	از	بغــداد	تــا	عــراق	عجــم،	نظــام	خالفــت	جــواب	

نمــی	داد.
وی	افــزود:	ايــران	از	ابتــدا	کشــوری	متفــاوت	و	بــا	نظــام	انديشــه	
ــدوده	 ــن	مح ــوده	و	اي ــرب	ب ــان	ع ــه	جه ــبت	ب ــاوت	نس ای	متف
جغرافيايــی،	محــدوده	ای	از	بخــارا؛	تــا	شــامات	و	مصــر	را،	در	بَــر	

مــی	گرفتــه	اســت.

ایرانشهر یعنی ایران بزرگ فرهنگی
ــران	 ــی	اي ــن،	يعن ــران	زمي ــا	اي ــهر	ي ــت:	ايرانش ــی	گف طباطباي
بــزرگ	فرهنگــی	و	ايــن	مطلــب،	يــک	واقعيــت	تاريخــی	اســت.
ــی	 ــتاِد	تاريخ ــر	اس ــه،	اگ ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــث	 ــط	مبح ــرد،	خل ــت	ک ــاه	درس ــا	ش ــران	را	رض ــد	اي بگوي
کــرده	اســت،	افــزود:	رضــا	شــاه	و	مشــروطه	در	واقــع	دولــت	
ــی	 ــت	قديم ــه	دول ــد	و	ب ــدی	کردن ــاماندهی	جدي ــم	را	س قدي
ــاه،	 ــان	رضــا	ش ــا	زم ــران	ت ــد.	اي ــی	دادن ــدی	نوين صــورت	بن
ــان	اروپايــی،	پرشــيا	گفتــه	مــی	شــد.	بعدهــا	فهميدنــد	 بــه	زب
ــازمان	 ــز،	س ــون	ني ــم	اکن ــران	اســت.	ه ــيا	قســمتی	از	اي پرش
ملــل	متحــد	گفتــه	اســت	کــه	بــه	ايــران،	همــان	ايــران	گفتــه	

ــيا. ــه	پرش ــود	ن ش
مديــر	گــروه	فلســفه	مرکــز	دائــره	المعــارف	اســالمی	ادامــه	داد:	
ــش	 ــران،	بي ــه	اي ــد.	کلم ــی	ندارن ــت	بيرون ــه	کشــورها	واقعي هم
ــن	 ــده	اســت	و	اي ــرار	ش ــاهنامه	فردوســی	تک ــار	در	ش ــزار	ب از	ه

ــده	ای	اســت. ــت	بســيار	پيچي ــر	واقعي موضــوع	ناظــر	ب

ــران  ــه در ای ــچ وج ــه هی ــی ب ــتی اروپای ــژاد پرس ن
ــت ــده اس ــر نش ظاه

ــک	بحــث	بيولوژيکــی	 ــژاد	در	شــاهنامه،	ي ــت:	ن ــی	گف طباطباي
نيســت.	ايــران	۲500	ســال،	دارای	اقــوام	گوناگــون	بــوده	و	رابطه	
ــران	ظاهــر	نشــده	 ــچ	وجــه	در	اي ــه	هي ــی	ب ــژاد	پرســتی	اروپاي ن
ــت	در	 ــی	اس ــجاعت	و	دالوری	ايران ــاد	ش ــه	نم ــتم	ک ــت.	رس اس
واقــع	انســانی	اســت،	آميختــه	از	اقــوام	مختلــف	ايــن	کشــور.	او	از	
اصــل	پهلوانــی	و	ِخــرد	و	داد،	دفــاع	مــی	نمايــد	و	از	ظلــم	و	ســتم	

بيــزار	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه،	دولــت	را	يــک	ملــت	ايجــاد	مــی	کنــد	
و	حکومــت	کارگــزار	دولــت	و	ملــت	اســت،	بيــان	کــرد:	حکومــت	
ــد؛	 ــت	هــا	هســتند	کــه	مــی	مانن ــن	دول هــا	گــذرا	هســتند	و	اي
دولــت	ايــران	از	زمــان	هخامنشــيان	وجــود	داشــته	اســت	و	ايــن	

دولــت،	دولــت	ملــت	ايــران	بــوده	اســت.

وظیفه ما دفاع از دولت ملی ایران است
طباطبايــی	گفــت:	وظيفــه	مــا	در	دوران	کنونــی،	دفــاع	از	دولــت	
ملــی	ايــران	اســت	و	بايــد	گفــت	چيــزی	کــه	فراتــر	از	حکومــت	

اســت،	دولــت	ملــی	اســت.
عضــو	هيئــت	علمــی	دانشــکده	حقــوق	ابــراز	کــرد:	مــا	در	ايــران	
ــد	 ــون	نيازمن ــالم	چ ــان	اس ــديم؛	جه ــالمی	نش ــت	اس وارد	ام
ــد	از	 ــم	جدي ــا	فه ــون	ب ــا	چ ــود	و	م ــر)ص(	ب ــينی	پيامب جانش
جانشــينی	پيامبــر)ص(	همــراه	نگشــتيم،	بــه	طــور	کلــی	از	امــت	
اســالم	خــارج	شــديم	و	بــه	هميــن	دليــل	نيــز،	هنــوز	اعراب	مــا	را	
بــه	رســميت	نمــی	شناســند.	مــی	بايســت	بيــان	کرد	کــه،	اساســًا	
مــا	از	ابتــدا	بيــرون	بوديــم	و	در	واقــع،	شــکاف	اصلــی	در	اســالم	را	

ايرانيــان	ايجــاد	کردنــد.

شاهنامه نوشتن مستلزم ملت داشتن است
وی	ادامـه	داد:	عـرب	هـا	جايی	عنـوان	کـرده	اند	که،	عـرب،	نمی	
تواند	شـاهنامه	داشـته	باشـد.	می	بايسـت	بيان	کرد	که،	شـاهنامه	
نوشـتن	مسـتلزم	ملت	داشـتن	اسـت	و	اگـر	ملّـت	به	اُمـت	مبدل	

شـود؛	آن	زمـان	ديگر	نمی	شـود؛	شـاهنامه	داشـت.
طباطبايــی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	اعــراب	نــه	تنهــا	نمــی	
ــم	 ــعدی	ه ــظ	و	س ــه	حاف ــند،	بلک ــته	باش ــاهنامه	داش ــد	ش توانن
نخواهنــد	داشــت،	افــزود:	حافــظ،	بيــان	اســطوره	ملــی	مــا	اســت.	
مــا	ملــت	غيبيــم	و	حافــظ	لســان	الغيــب	اســت	چــون	لســان	يک	

ملــت	اســت.
ــان	کــرد:	مفهــوم	ايرانشــهری	و	انديشــه	ايرانشــهری،	در	 وی	بي
واقــع	کوششــی	اســت	بــرای	توضيــح	اينکــه	ملــت	ايــران،	ملــت	
ــا،	متفــاوت	از	منطــق	امــت	اســت	و	 ــی	اســت.	منطــق	م متفاوت
مــا	ملتــی	هســتيم،	بــا	تاريخــی	خــاص	و	تنــوع	اقــوام	و	گويــش	

هــای	متفــاوت.
ايــن	پژوهشــگر	تاريــخ	و	سياســت	ادامــه	داد:	ايــران	هميشــه	يک	

کشــور	بــوده	اســت	و	کشــور	نيــز،	يــک	ملــت	واحد	اســت.
ــی	 ــالدی	م ــال	18۲0	مي ــگل	در	س ــت:	ِه ــی	گف طباطباي
ــی	شــود؛	چــون	 ــاز	م ــران	آغ ــا	اي ــان	ب ــخ	جه ــد:	»تاري گوي
اوليــن	دولــت	را	ايرانيــان	تشــکيل	داده	انــد.«	بنــا	بــه	
ــته	 ــران	بس ــه	اش	در	اي ــد	نطف ــت	جدي ــگل؛	دول ــه	ِه نظري
شــده	اســت	و	ســاير	کشــورها؛	ماننــد	چيــن	و	مصــر،	در	آن	
دوران	گرفتــار	نظــام	هــای	اســتبدادِی	مبتنــی	بــر	تمايــالت	
ــد.	ايــن	کشــورها	وحدتشــان؛	کثرتشــان	را	 يــک	فــرد،	بودن

ــت. ــی	پذيرف نم
ــرده	داری	 ــن	ب ــران،	آيي ــه	در	اي ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــا	اشــاره	ب وی	ب
مرســوم	نبــوده	اســت	و	کارگــران	در	ايــران	در	ازای	کارکردشــان؛	
مــزد	دريافــت	مــی	کردنــد،	افــزود:	ايــن	امــر،	در	مصــر	باســتان	
ديــده	نمــی	شــود	و	اهــرام	مصــر	کــه	نمــاد	تمــدن	مصر	هســتند،	
توســط	افــرادی	کــه	تحــت	ســيطره	پادشــاهان	مــی	بودنــد،	بنــا	
ــن	شــرايط	و	زيســت،	زندگــی	 ــراد،	در	بدتري ــن	اف ــد	و	اي شــده	ان
ــره	 ــی	به ــز،	ب ــی	ني ــق	و	حقوق ــه	ح ــد	و	از	هرگون ــی	کردن م

ــد.گ بودن
ــوام	 ــا	و	اق ــرت	ه ــت	کث ــع	دول ــد،	در	واق ــت	جدي ــت:	دول وی	گف
گوناگــون	اســت	و	در	ايــران،	دولــت	واحــد	مرکــزی،	کثــرت	ها	را	
مــی	پذيرفــت	و	ايــن	کثــرت	هــا،	در	يــک	رابطــه	ديالکتيکــی،	بــا	

نظــام	هــا	و	دولــت	هــا	قــرار	داشــتند.
ــی	 ــدت	مل ــک	وح ــا	دارای	ي ــرد:	م ــان	ک ــر	نش ــی	خاط طباطباي
ــی	 ــن	منطــق،	مســئله	اساســی	کنون ــوده	و	هســتيم	و	فهــم	اي ب
مــا	اســت.	مــی	بايســت	ايــن	موضــوع،	مســئله	اصلــی	دانشــگاه	
هــای	مــا	باشــد.	دانشــگاه	هــای	ديگــر	نقــاط	جهــان،	بــه	علــت	
رابطــه	ای	کــه	بيــن	علــم	خويــش	و	علــم	جهانــی	ايجــاد	کــرده	
انــد؛	دانشــگاه	ملــی	شــده	انــد؛	مــا	نيــز	مــی	بايســت	در	هميــن	

ــم. مســير	گام	برداري
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ــزارش گــــ

نشست »بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران، نگاهی 
با  ایرانی«  هویت  درباره  شریعتی  روایت  به  انتقادی 
سخنرانی سید جواد میری در پژوهشگاه علوم انسانی و 

گردید. برگزار  فرهنگی  مطالعات 

ــی	 ــاً	تصــور	م ــت:	عمدت ــن	نشســت	گف ــری	در	اي ــواد	مي ســيد	ج
ــرده	و	 ــت	نک ــی	صحب ــت	ايران ــاره	هوي ــريعتی	درب ــه	ش ــود	ک ش
ــا	 ــرده	اســت	ام ــت	ک ــاره	امــت	اســالم	و	اتحــاد	صحب بيشــتر	درب
او	کتابــی	دارد	بــا	نــام	»بازشناســی	هويــت	ايرانی-اســالمی«	که	در	
آن	کتــاب	بــه	ايــن	بحــث	پرداختــه	اســت.	شــريعتی	بــا	پرداختــن	
ــد	 ــد	بگوي ــی	خواه ــه	فردوســی	م ــد	اســت	ک ــه	فردوســی	معتق ب
ــی	رود.	 ــم	نم ــار	ظل ــر	ب ــد	زي ــته	باش ــی	شــخصيت	داش ــر	ايران اگ
البتــه	خطاســت	کــه	نــگاه	شــريعتی	بــه	شــخصيت	را	در	محــدوده	
ــه	 ــی	ک ــم.	فردوســی	مــی	خواهــد	هويت ــل	کني روانشناســی	تحلي
تحقيــر	شــده	اســت	را	بازســازی	کنــد	يعنــی	مليــت	ايــران	و	آن	چه	
ــه	بهتريــن	 ــد	را	ب ــوده	ان ــردن	آن	ب ــگان	در	صــدد	از	بيــن	ب را	بيگان
ــت	 ــز	اهمي ــا	حائ ــن	ج ــه	در	اي ــد.	۲	نکت ــازی	نماي ــورت	بازس ص
اســت.	يکــی	ايــن	کــه	فردوســی	واقعــاً	ايــن	هويــت	را	بازســازی	
ــه	 ــن	ک ــه	اســت؟	و	دوم	اي ــن	گون ــش	شــريعتی	اي ــا	خوان ــرده	ي ک
ــه	بــه	مقصــود	فردوســی	پــی	بــرده	اســت؟	البتــه	 شــريعتی	چگون
ظرائــف	هرمنوتيکــی	در	گفتــه	هــای	شــريعتی	بــه	شــدت	مغفــول	
مانــده	اســت.	ايــن	نکتــه	ظريــف	در	ابتــدای	بحــث	او	مطرح	نشــده	
امــا	در	فصــل	تاريــخ	ايرانی-اســالمی	تــا	صفويــه	کتاب	بازشناســی	

ــان	کــرده	اســت. ــی	اســالمی	بي ــت	ايران هوي
ــم	شــريعتی	دســتگاه	 ــزود:	مــن	فکــر	مــی	کن ــری	در	ادامــه	اف مي
خالفــت	را	اســتعاری	بــه	کار	مــی	بــرد	تــا	دو	مفهــوم	مســخ	کــردن	
و	تحقيــر	را	دربــاره	بازســازی	هويــت	نشــان	دهــد.	خطاســت	کــه	
ــخ	 ــا	تاري ــد	ي ــی	کن ــی	م ــی	پژوه ــريعتی	فردوس ــم	ش تصــور	کني
ــد.	 ــی	دارد	مطــرح	مــی	کن ــد	بلکــه	بحــث	هويت اســالم	مــی	گوي
او	دربــاره	چگونگــی	مــرگ	و	تولــد	جوامــع	انســانی	مــی	گويــد	در	
ــی	 ــت	ايران ــی	شــدن	و	فراموشــی	هوي ــرن	حاضــر	شــاهد	اروپاي ق
ــای	 ــروژه	ه ــی	از	پ ــی	را	يک ــريعتی	بازشناس ــت.	ش ــالمی	اس اس
ــدی	 ــوم	کلي ــريعتی	مفه ــد.	ش ــی	دان ــال	حاضــر	م ضــروری	در	ح
اش	دربــاره	بازســازی،	شــخصيت	اســت	امــا	نبايــد	بــه	ايــن	مفهــوم	
نــگاه	روانشــناختی	کنيــم	چــون	شــريعتی	بــه	صــورت	فــردی	نمی	
نگــرد	بلکــه	بــه	صــورت	هويــت	جمعــی	بــه	ايــن	مفهــوم	توجــه	

دارد.
ســيد	جــواد	ميــری	در	ادامــه	عنــوان	کــرد:	شــريعتی	معتقــد	اســت	
فردوســی	دچــار	تناقــض	اســت	و	چون	وضــع	جامعــه	در	اواخــر	دوره	
ساســانی	را	دگرگــون	مــی	بينــد	خــود	را	بــر	ســر	دوراهــی	بزرگــی	
مــی	بينــد	و	ديگــر	نمــی	توانــد	بــه	شــيوه	ســابقش	شــعر	بگويــد.	
فردوســی	تبعيــض	هــا	و	فســادهای	دوران	خــود	را	درک	مــی	کنــد	
امــا	يــا	بايــد	همــه	چيــز	را	در	شــعر	هايــش	زيبــا	جلــوه	دهــد	و	يــا	
حقيقــت	را	بگويــد.	فردوســی	در	ايــن	جــا	کاری	عجيــب	انجــام	می	
دهــد.	او	همــه	چيــز	را	رهــا	کــرده	و	تنهــا	حقيقــت	عملــی	را	انتخاب	
ــی	 ــکار	م ــا	آش ــن	ج ــاهنامه	در	اي ــی	ش ــراژدی	اصل ــد	و	ت ــی	کن م
شــود.	فردوســی	در	خوانــش	شــريعتی	بــه	ايــن	نتيجــه	مــی	رســد	
کــه	ايــران	در	آن	شــرايط	خــود	را	آمــاده	پذيــرش	فرهنــگ	و	مکتب	
اســالمی	مــی	بينــد.	شــريعتی	اســالم	را	»ديگــرِی	ايــران«	مفهــوم	
ــک	فکــر	 ــزرگ	و	ي ــوی	ب ــد	بلکــه	گمشــده	معن ســازی	نمــی	کن
نجــات	بخــش	بــرای	بازســازی	مليــت	ايرانــی	مــی	يابــد.	شــريعتی	
ــوده	کــه	عــرب	را	از	اســالم	 ــن	ب ــان	اي ــد	شــاهکار	ايراني مــی	گوي
جــدا	نمودنــد	و	مــی	گويــد	ايــران	پرســت	هايــی	کــه	مــی	خواهنــد	
ــد	و	 ــک	کنن ــد	و	آن	را	کوچ ــده	بگيرن ــالم	را	نادي ــخ	اس دوران	تاري

جنبــه	ايرانــی	را	بــزرگ	کننــد	اشــتباه	مــی	کننــد.

ــرن	 ــد	از	۲	ق ــران	بع ــزود:	اشــرافيت	در	اي ــری	اف ســيد	جــواد	مي
ــليم	 ــرد	و	تس ــالف	ک ــود	را	غ ــير	خ ــراب،	شمش ــا	اع ــگ	ب جن
ــام	تشــيع	و	 ــه	ن ــردم	جنــگ	خــود	را	ب ــوده	م ــا	ت ــداد	شــد.	ام بغ
اســماعيليه	ادامــه	داد.	شــريعتی	مفهــوم	تشــيع	را	بــه	مثابــه	يــک	
ــه  ــک نظري ــب ي ــه در قال ــد بلک ــی	دان ــک	نم ــده	تئولوژي عقي
طبقاتــی )class theory( مفهــوم	ســازی	مــی	کنــد.	
ــماعيليه	و	 ــيع،	اس ــگ	تش ــد	جن ــی	گوي ــًا	م ــريعتی	صراحت ش
ــم	 ــت	پرچ ــرن	تح ــه	در	۲	ق ــت	ک ــی	اس ــوده	مردم ــگ	ت ...	جن
ــه	 ــد	و	پــس	از	رســيدن	اشــراف	ب ــا	عــرب	مــی	جنگي اشــراف	ب
ــاس	 ــتم	را	احس ــان	س ــد	و	هم ــی	رس ــه	نم ــه	نتيج ــه،	او	ب نتيج
مــی	کــرد	و	در	واقــع	ســتم	را	۲	برابــر	احســاس	مــی	کنــد،	ســتم	
ــوان	 ــت	عن ــگ	را	تح ــن	جن ــه.	بنابراي ــتم	خليف ــرش	و	س رهب
ــرن	 ــن	۲	ق ــريعتی	اي ــد.	ش ــی	ده ــه	م ــماعيليه	ادام ــيع	و	اس تش
را	بــر	خــالف	زريــن	کــوب	کــه	دوران	ســکوت	مــی	دانــد	دوران	
ــه	 ــی	دانســت	ک ــی	م ــوده	تشــيع	را	مکتب ــد.	ت ــی	نام آشــوب	م
ــان	 ــا	زمــان	ايلخاني ــن	شــرايط	ت ضــد	تســلط	عــرب	اســت	و	اي

ــه	دارد. ادام
ــان	 ــث	جري ــه	بح ــن	ب ــا	پرداخت ــه	ب ــری	در	ادام ــواد	مي ــيد	ج س
شناســی	بعد	از	ساســانيان	اظهار	داشــت:	شــريعتی	3	جريــان	را	پس	
از	فروپاشــی	ساســانيان	نــام	مــی	بــرد:	نهضت	هــای	ملــی،	نهضت	
ــوان	 ــه	عن ــی.	ب ــی	و	نهضــت	هــای	ملی-مذهب هــای	مذهبی-مل
ــر	ضــد	عــرب	و	 ــن	نهضتــی	هــم	ب ــال	نهضــت	بابــک	خرمدي مث
هــم	بــر	ضــد	ديانــت	نويــن	بــود.	نهضــت	هايــی	مثــل	ابومســلم،	
طاهريــان	و	صفاريــان	را	مــی	تــوان	نمونــه	هايــی	از	نهضــت	هــای	
مذهبی-ملــی	ناميــد.	امــا	نهضــت	صفويــه،	نهضــت	مليــت	تشــيع	

يــا	نهضــت	ملی-مذهبــی	اســت.
ميــری	افــزود:	شــريعتی	مليــت	و	هويــت	را	بــه	معنــای	
ــه	 ــی	ب ــت	زمان ــک	مل ــد	ي ــی	گوي ــد	و	م ــی	دان ــی	م خودآگاه
ــی	شــود.	 ــرگ	م ــه	م ــد	ب ــه	وجــودش	تهدي ــد	ک ــی	آي وجــود	م
ــد	در	 ــی	گوي ــد	و	م ــی	کن ــاره	م ــه	ناصــر	خســرو	اش شــريعتی	ب
ــی	رود	 ــه	م ــا	مک ــداد	ي ــه	بغ ــران	ب ــی	از	اي ــفرنامه	اش	وقت س
ــه	 ــک	ســرزمين	اســت	و	از	شــهری	ب ــد	در	ي ــی	کن احســاس	م
ــا	 ــکان	ه ــن	م ــه	اي ــه	در	هم ــرا	ک ــرده	چ ــفر	ک ــر	س ــهر	ديگ ش
فرهنــگ	اســالمی	را	مشــاهده	مــی	کنــد	و	فقــط	در	مواجهــه	بــا	

مســيحيان	تفــاوت	هويتــی	را	احســاس	مــی کنــد. شــريعتی می 
گويــد در مقابــل مفهــوم nation مــا کلمــه ای داريــم تحــت 
عنــوان شــعوب کــه بــه ايــن معناســت کــه حتــی اگــر هويــت 
ــه  ــک ريش ــد از ي ــود دارن ــی وج ــای مختلف ــت ه ــا و مل ه
انســانی برخوردارنــد. شــريعتی مــی گويــد امــا از ايــن کلمــه پر 
معنــا تــر کلمــه ايســت کــه مــا در فارســی انتخــاب کــرده ايــم، 
يعنــی مليــت، کــه در لغــت بــه مجموعــه ای از افــراد انســانی 
اطــالق مــی شــود کــه دارای فرهنــگ و ايمــان و راه و هــدف 
ــی  ــر خــالف غرب ــا ب ــه م ــم ک ــی بيني ــتند و م ــترکی هس مش
ــرار مــی  هــا کــه ذيــل مفهــوم nation خــون را مــالک ق
ــه	جــای	زائيــدن،	 ــرار	داده	ايــم	و	ب دهنــد فرهنــگ	را	مــالک	ق
ــت	و	 ــن	ملي ــريعتی	همچني ــردن	و	انديشــيدن	را.	ش احســاس	ک
شــريعت	را	از	ناسيوناليســم	و	راسيســم	جــدا	مــی	کنــد	و	بســيار	

ــد. ــر	مــی	دان برت
ميــری	در	ادامــه	گفــت:	شــريعتی	فردوســی	را	در	مقابــل	
ــودش	را	در	 ــد	و	خ ــی	کن ــازی	م ــوم	س ــت	مفه ــتگاه	خالف دس
ــل	تجــدد	زدگــی	يوروســنتريک	زمــان	خــود	تعريــف	مــی	 مقاب
ــگ	و	 ــه	فرهن ــوم	ب ــر	۲	دوره	را	هج ــتراک	ه ــه	اش ــد.	و	وج کن
هويــت	ايرانــی	مــی	دانــد	و	مــی	گويــد	در	مقابــل	ايــن	هجمــه	
بايــد	به	خويشــتن	بازگشــت	نمــود	امــا	کــدام	خويشــتن	و	چگونه	
ــرخوردگی	 ــت	س ــد	اس ــريعتی	معتق ــت.	ش ــم	اس ــتی	مه بازگش
ــا	 ــدرن	م ــای	م ــه	ه ــم	و	انديش ــای	آزاد	از	اکونوميس ــه	ه انديش
را	بــه	مذهــب	و	مليــت	خودمــان	متوجــه	مــی	کنــد.	بايــد	توجــه	
ــی	و	 ــدگاه	ارتجاع ــوان	دي ــچ	عن ــه	هي ــريعتی	ب ــه	ش ــت	ک داش
خرافــی	نــدارد	بلکــه	نــگاه	خــود	را	»مــاوراء	علمــی«	مــی	دانــد	
کــه	ناشــی	از	ناتوانــی	علــوم	از	حــل	بســياری	از	مســايل	انســان	
ــن	 ــريعتی	همچني ــی«.	ش ــادون	علم ــگاه	»م ــک	ن ــه	ي ــت	ن اس
ــه	 ــد	و	ن ــی	کن ــازی	م ــوم	س ــی	مفه ــب	فرهنگ ــت	را	در	قال ملي
نــژادی	و	انســان	را	مولــود	طبيعــت	)کــه	نوعيــت	انســان	را	مــی	
ــد.	آن	 ــی	دان ــازد(	م ــی	س ــت	او	را	م ــه	ملي ــخ	)ک ــازد(	و	تاري س
چــه	بــه	تاريــخ	و	مليــت	ارتبــاط	پيــدا	مــی	کنــد	فرهنــگ	اســت.	
ــه	شــخصيت	کــه	مليــت	را	شــکل	مــی	دهــد	 ــگاه	شــريعتی	ب ن
ــر	سياســی	 ــی	اکب ــرادی	همچــون	عل ــگاه	روانشــناختی	اف ــا	ن ب

ــت. ــاوت	اس متف
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های  ارزش  تبیین  در  ادیان  »نقش  تخصصی  نشست 
اخالقی« در سالن همایش های کتابخانه ملی با حضور 

برگزار شد. این حوزه  برجسته  اساتید 

ــورد  ــا م ــال ه ــن س ــی ای ــی ط ــر ابراهیم ــان غی ادی
ــت ــوده اس ــا ب ــت م غفل

ــس	 ــی	ريي ــر	واليت ــی	اکب ــت	عل ــن	نشس ــان	اي ــی	از	ميهمان يک
کميتــه	فرهنــگ	و	تمــدن	اســالم	و	ايــران	شــورای	عالــی	انقــالب	
فرهنگــی	بــود	کــه	بــه	دليــل	حضــور	در	يکــی	از	کميســيون	هــای	
ــن	نشســت	 ــی	در	اي ــام	واليت مجلــس	در	جلســه	حاضــر	نشــد.	پي
ــت	شــد. ــی	قرائ ــده	وی	محمدرضــا	شــمس	اردکان توســط	نماين

متن		اين	پيام	به	شرح	زير	است؛
پيـش	از	هـر	چيز	بر	خـود	الزم	مـی	دانم	از	همه	مسـئوالن	و	دسـت	
انـدر	کاران	گردهمايـی	نقـش	اديان	در	تبييـن	ارزش	هـای	اخالقی	
تشـکر	کنـم.	بـدون	ترديد	برپايـی	چنيـن	گردهمايی	هايـی	و	ايجاد	
فرصـت	گفتگـوی	متقابل	بيـن	نظريـه	پـردازان	حوزه	هـای	مرتبط	
از	جمله	متکلمين،	فالسـفه،	اخالق	شناسـان	و	دين	شناسـان	باعث	
خواهـد	شـد.	سـطح	مباحث	نظـری	در	جامعـه	ارتقـا	يافته	و	بـر	اين	
اسـاس،	امـکان	الزم	برای	رسـيدن	به	افق	هـای	علمـی،	در	پرتوی	

کفايـت	بحـث	های	نظـری	فراهم	شـود.
پرســش	هــای	متعــددی	دربــاره	ايــن	موضــوع	که	نقــش	اديــان	در	
تبييــن	ارزش	هــای	اخالقــی	چيســت،	مــی	تــوان	طــرح	کــرد.	امــا	
بــه	نظــر	مــی	رســد	پيــش	از	طــرح	ايــن	پرســش	هــا	الزم	اســت	
نقطــه	مشــترک	بحــث	هــا	و	بــه	تعبيــری	ديگــر	فصــل	مشــترک	
ــای	 ــن	ارزش	ه ــان	در	تبيي ــش	ادي ــه	نق ــوط	ب ــای	مرب گفتگوه

اخالقــی	روشــن	شــود.
مايلــم	بــه	ايــن	موضــوع	تأکيــد	کنــم	کــه	بــرای	رســيدن	بــه	ايــن	
فصــل	مشــترک،	اســتفاده	از	آراء	گروهــی	از	نظريــه	پــردازان	کالم	
ــوی	آراء	شــيعه	الزم	بلکــه	واجــب	 ــه	خصــوص	در	پرت اســالمی،	ب
اســت.	بــه	ويــژه	بــه	نظــر	مــی	رســد	از	ميــان	ايــن	دســت	متکلمان	
شــيعی،	گروهــی	از	آنــان	کــه	در	حــدود	قــرن	چهاردهــم	هجــری	
زندگــی	کــرده	انــد،	نگاهــی	متفــاوت	بــه	موضــوع	اخــالق،	ارزش	
هــای	اخالقــی	و	البتــه	ارتبــاط	بيــن	اخــالق	و	ديــن	داشــته	انــد.

بــه	نظــر	مــی	رســد	در	ايــن	حــوزه	کنــکاش	و	دقــت	نظــر	بــر	آراء	

ســيد	محمــد	کاظــم	طباطبايــی	يــزدی	مشــهور	بــه	صاحــب	عروه	
ــدوار	هســتم	کارگــروه	 ــن	اســاس،	امي ــر	اي بســيار	راهگشاســت.	ب
ــرای	 ــدی	ب ــی	هــای	بع ــا	گردهماي ــی	ي ــن	گردهماي خاصــی	در	اي

تمرکــز	بــر	آراء	صاحــب	عــروه	در	ايــن	زمينــه	تشــکيل	شــود.
ــه	موضــوع	بســيار	 ــروز	ب ــی	ام از	ديگــر	ســو،	بخشــی	از	گردهماي
مهــم	اخــالق	زيســتی	در	اديــان	غيــر	ابراهيمــی	اختصــاص	دارد.	به	
نظــر	اينجانــب،	ناظــر	بــه	جايــگاه	بســيار	مهــم	اهــل	اديــان	غيــر	
ــز	ايــن	موضــوع	 ــان	و	ني ــان	جهاني ابراهيمــی	از	نظــر	تعــداد	در	مي
ــی	 ــگاه	بخــش	مهم ــه	پاي ــيا	ک ــوب	شــرق	آس ــژه	جن ــه	وي ــه	ب ک
ــد	 ــه	رش ــن	درج ــه	باالتري ــت	از	جمل ــی	اس ــان	غيرابراهيم از	ادي
ــی	 ــای	اساس ــاد	گفتگوه ــود	دارد،	ايج ــان	را	در	خ ــادی	جه اقتص
ــان	 ــه	ادي ــدان	ب ــتفاده	از	آراء	معتق ــتی	و	اس ــالق	زيس ــوزه	اخ در	ح
غيرابراهيمــی	در	ايــن	عرصــه	نيــز	بســيار	ضــروری	اســت.	نــگاه	به	
اديــان	غيرابراهيمــی	موضوعــی	بــوده	اســت	کــه	طــی	ايــن	ســالها	

ــم. ــرده	اي ــت	ک ــا	از	آن	غفل م

ــرارت  ــز م ــزی ج ــاق چی ــدون اخ ــم ب ــد عل رش
نخواهــد داشــت

ــی	يونســکو	 ــيون	مل ــرکل	کميس ــداری،	دبي ــری	قي ــعداهلل	نصي س
گفــت:	هــدف	از	برگــزاری	ايــن	همايــش	ايــن	اســت	کــه	تجربــه	
ــم	 ــه	عل ــن	اســالم	ب ــم.	اينکــه	دي ــل	کني ــه	يونســکو	منتق ای	را	ب
اهميــت	داده	بــر	هيــچ	کــس	پوشــيده	نيســت	امــا	اگــر	اخــالق	از	
علــم	جــدا	شــود	آتــش	بــه	پــا	مــی	شــود	و	متاســفانه	ايــن	شــکاف	

ــه	روز	بيشــتر	مــی	شــود. روز	ب
وی	افــزود:	رشــد	علــم	بــدون	توجــه	بــه	مبانــی	اخالقــی	چيــزی	
جــز	مــرارت	خصوصــا	بــرای	نســل	هــای	بعــدی	نخواهــد	داشــت.	
ــارج	 ــه	در	خ ــی	ک ــش	هاي ــی	از	هماي ــش	در	يک ــدی	پي ــده	چن بن
ــرا	در	 ــه	چ ــم	ک ــکو	گفت ــس	يونس ــه	رئي ــد	ب ــزار	ش ــور	برگ از	کش
يونســکو	از	بحــث	دربــاره	اديــان	و	مذاهــب	جلوگيــری	مــی	شــود.	
ايشــان	پاســخ	داد	بــه	دليــل	اينکــه	مــی	خواهيــم	رويــه	يونســکو	
ــده	 ــم،	آمــوزش	و	فرهنــگ	باشــد.	وقتــی	بن در	جهــت	ارتقــای	عل
بــه	ايشــان	گفتــم	مــی	تــوان	از	ديــد	فرهنــگ	بــه	ديــن	نــگاه	کــرد	
ــم.	 ــی	کردي ــث	مفصل ــر	بح ــا	يکديگ ــاره	ب ــن	ب ــد	و	در	اي پذيرفتن
بنابرايــن	مــی	تــوان	از	دريچــه	فرهنــگ	بــه	ديــن	نــگاه	کــرد.	اگــر	

ــد. ــدا	مــی	کن ــم	اخــالق	افــول	پي ديــن	را	از	جامعــه	بگيري
بهــزاد	قــره	ياضــی،	نايــب	رئيــس	کميتــه	اخــالق	زيســتی	
کميســيون	ملــی	يونســکو	از	ديگــر	ســخنرانان	ايــن	مراســم	بــود	
ــه	 ــوالت	تراريخت ــک	و	محص ــی	ژنتي ــوص	مهندس ــه	در	خص ک

ــرد. ــخنرانی	ک س
وی	در	ســخنرانی	خــود	بــه	تعــدادی	از	فتــاوی	مراجــع	تقليــد	راجــع	
بــه	محصــوالت	تراريختــه	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	در	جهــان	اســالم	
ــر	اســاس	 ــر	جــواز	مهندســی	ژنتيــک	اســت	و	ب ــب	ب رويکــرد	قال
ــه	در	هيــچ	 مطالعــات	مــن	و	همــکاران	مــن	محصــوالت	تراريخت

کجــای	دنيــا	مــورد	مخالفــت	اديــان	نيســت.
محمــود	عباســی	دبيــر	علمــی	همايــش	و	رئيــس	کميته	اخــالق	در	
علــوم	و	فنــاوری	کميســيون	ملــی	آيسســکو	در	ادامــه	اين	نشســت	
دربــاره	موضــوع	تراوايــی	اخالق	زيســتی	اســالمی	در	سکوالريســم	

ــخنرانی	کرد. س
وی	گفــت:	متــن	ســخنرانی	مــن	ترجمــه	مقالــه	ای	اســت	کــه	در	
ســال	13۹5	يکــی	از	اســاتيد	برجســته	ژاپنــی	بــا	عنــوان	فرهنــگ	
شــرقی	نوشــت	و	در	آن	مطــرح	کــرد	کــه	مــا	شــرقی	هــا	بايــد	در	
قبــال	تفکــر	و	انديشــه	اخــالق	ســکوالر	غربــی	موضــع	مشــترک	

داشــته	باشــيم.
وی	افــزود:	در	تفکــر	و	انديشــه	اخــالق	زيســتی	ســکوالر،	اخــالق	
)اخــالق   Bio ethic اســت.  جديــدی  حــوزه  زيســتی 
زيســتی( واژه نوظهــوری اســت کــه معانــی متعــددی دارد. 
ــه	پزشــکی	 ــی	جنب ــی	اخــالق	زيســتی	غرب ــی اصل ــروزه نگران ام
دارد	کــه	مســائلی	چــون	ســقط	جنيــن	از	جملــه	آن	اســت.	
ــون	 ــه	تاکن ــی	اســت	ک ــن	الملل ــان	بي ــک	جري اخــالق	زيســتی	ي
ــالق	 ــالق،	اخ ــوزه	فرااخ ــه	ح ــياری	دارد	و	در	س ــتاوردهای	بس دس
ــالق	 ــت.	اخ ــايی	اس ــورد	شناس ــاری	م ــالق	هنج ــی	و	اخ توصيف
ــکالت	 ــماری	از	مش ــه	ش ــه	ب ــص	کلم ــای	اخ ــه	معن ــتی	ب زيس
اخالقــی	اشــاره	دارد	کــه	پــس	از	پيشــرفت	هــای	اخيــر	در	فنــاوری	

ــت. ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــتی	ب ــای	زيس ه
عباســی	ادامــه	داد:	در	حــوزه	زيســت	پزشــکی	دو	رويکــرد	اخالقــی	
ديــن	مدارانــه	و	ســکوالر	فــرا	روی	مــا	قــرار	دارد.	رمــز	مانــدگاری	
ــع	اخــالق	 ــن	اســت	کــه	عقــل	را	منب ــی	اســالم	اي ــب	اخالق مکت
ــن	و	اخــالق	زيســتی	هــم	ســه	 ــن	دي ــن	بي ــدارد.	همچني ــی	پن م

رابطــه	تبايــن،	اتحــاد	و	تعامــل	برقــرار	اســت.
ــی	 ــيون	مل ــاوری	کميس ــوم	و	فن ــالق	در	عل ــه	اخ ــس	کميت رئي
آيسســکو	در	پايــان	اضافــه	کــرد:	الزم	اســت	کــه	بــه	وجــوه	تمايز	و	
تشــابه	اخــالق	زيســتی	اســالمی	و	ســکوالر	پرداختــه	شــود.	اخالق	
زيســتی	نوعــا	مبتنــی	بــر	نظريــه	هــای	فلســفی	و	در	دوره	معاصــر	
تالشــی	جــدی	بــرای	تبييــن	فرااخالقــی	اخالق	زيســتی	اســالمی	
ــب	هــم	 ــه	اغل ــده	ک ــاری	پراکن ــه	جــز	آث انجــام	نشــده	اســت	و	ب
ــالق	 ــوزه	اخ ــری	در	ح ــا	اث ــتند	م ــی	هس ــون	يونان ــه	از	مت برگرفت

ــم. نظــری	اســالمی	نداري
ســيدنصراهلل	ابراهيمــی،	عضــو	هيــات	علمــی	و	دانشــيار	دانشــگاه	
ــن	همايــش	 ــن	ســخنران	بخــش	اول	اي ــوان	آخري ــه	عن تهــران	ب
راجــع	بــه	حقــوق	و	اخــالق	محيــط	زيســت	از	منظــر	آيات	قــرآن	و	

روايــات	اهــل	بيــت	ســخنرانی	کــرد.
وی	گفــت:	قــرآن	کريــم	و	روايــات	اهــل	بيــت	بــه	حفــظ	طبيعــت	
ــب	 ــه	آن	را	موج ــم	ب ــدی	و	ظل ــدی	دارد	و	تع ــام	ج ــه	و	اهتم توج

ــد. ــی	دان عــذاب	اخــروی	م
ــوق	 ــاخه	ای	از	حق ــت	ش ــط	زيس ــوق	محي ــزود:	حق ــی	اف ابراهيم
اســت	کــه	يکــی	از	اهــداف	آن	ايجــاد	تعــادل	اکولوژيــک	و	
اکوسيســتم	طبيعــت	در	رابطــه	بــا	فعاليــت	هــای	انســان	اســت.	بــر	
ــون	اساســی	حفــظ	محيــط	زيســت	وظيفــه	 اســاس	اصــل	50	قان

ــت. ــی	اس عموم
ــرآن	 ــال	در	ق ــد	متع ــه	داد:	خداون ــران	ادام ــگاه	ته ــيار	دانش دانش
ــه	 ــی	ب ــه	نوع ــه	ب ــورده	ک ــی	ســوگند	خ ــه	واژگان ــا	ب ــا	و	باره باره
ــوره	 ــی	از	س ــام	برخ ــه	ن ــا	اينک ــد	ي ــاط	دارن ــت	ارتب ــط	زيس محي

گزارش نشست »نقش ادیان در تبیین ارزش های اخالقی«

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 27 | دی 97  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

هــای	مــا	برگرفتــه	از	محيــط	زيســت	اســت.	همــه	اينهــا	نشــان	از	
اهميــت	محيــط	زيســت	نــزد	خــدا	و	قــرآن	اســت.	بنــده	توصيــه	و	
راهکارهايــی	در	ايــن	خصــوص	دارم؛	مثــال	اينکــه	قوانيــن	زيســت	
محيطــی		بــر	پايــه	اصــول	و	مقــررات	الهــی	پــی	ريــزی	شــود	يــا	
ــون	 ــی	چ ــتفاده	از	منابع ــيله	اس ــه	وس ــت	ب ــط	زيس ــه	از	محي اينک
کتــاب،	ســنت،	عقــل	و	اجمــاع	حمايــت	کنيــم	و	تخريــب	محيــط	

ــم. ــرام	بداني ــم	و	ح زيســت	را	ظل

محیط زیست؛ بستر حیات طیبه
محســن	اســماعيلی	عضــو	حقوقدانــان	شــورای	نگهبــان	و	عضــو	
کميتــه	اخــالق	زيســتی	کميســيون	ملــی	يونســکو	در	اين	نشســت	
دربــاره	اخــالق	زيســتی	از	ديــدگاه	قــرآن	کريــم	ســخنرانی	کــرد.

ــی	 ــروز	در	جهان ــه	ام ــم	ک ــی	داني ــا	م ــه	م ــار	داشــت:	هم وی	اظه
زندگــی	مــی	کنيــم	کــه	بــا	فاجعــه	زيســت	محيطــی	مواجــه	اســت	
ولــی	هنــوز	خيلــی	هــا	ايــن	فاجعــه	را	بــاور	نکردنــد.	حــدود	يــک	
ــر	اينکــه	در	۲0	ســال	 ــی	ب ــاه	پيــش	گزارشــی	منتشــر	شــد	مبن م
آينــده	در	ايــران	خبــری	از	آب	و	کشــاورزی	نخواهــد	بــود.	در	ايــن	
يــک	مــاه	بنــده	هيــچ	کــس	را	نديــدم	کــه	بــه	ايــن	موضــوع	توجــه	
نشــان	دهــد.	شــايد	مســئولين	فکــر	مــی	کننــد	کــه	۲0	ســال	زيــاد	
اســت	يــا	اينکــه	فکــر	مــی	کننــد	کــه	کمــی	اغــراق	اســت	ولــی	
کافــی	اســت	کــه	بــه	۲0	ســال	پيــش	خــود	نــگاه	کنيــم	و	ببينيــم	
کــه	۲0	ســال	پيــش	درياچــه	اروميــه	چقــدر	آب	داشــته	اســت.	ای	

کاش	نهضتــی	بــرای	درک	فاجعــه	زيســت	محيطــی	راه	بيفتــد.
ــد	کــرد؟	توضيــح	 ــا	طــرح	پرســش	چــه	باي اســماعيلی	در	ادامــه	ب
داد:	مثــل	همــه	بحــث	هــای	زندگــی	بشــر		بايــد	بــه	راهکارهــای	
حقوقــی	ايــن	حــوزه	انديشــيد	ولــی	بايــد	توجــه	داشــت	کــه	حقوق	
الزم	اســت	ولــی	کافــی	نيســت.	مــا	بيــش	از	قانــون	بايد	بــه	اخالق	
متکــی	باشــيم	تــا	رفتــار	مهرآميــز	بــا	طبيعــت	برايمــان	تبديــل	بــه	
يــک	عــادت	شــود.	حقــوق	محيــط	زيســت	بــدون	اخــالق	زيســت	
محيطــی	يــک	رويــای	تعبيــر	نشــدنی	اســت.	مــا	بيــش	از	تــالش	
هــای	حقوقــی	بــه	برگــزاری	چنيــن	جلســات	و	نشســت	هايــی	نياز	

داريــم	تــا	اخــالق	را	وارد	حــوزه	زيســت	محيطــی	مــان	بکنيــم.
عضــو	حقوقدانــان	شــورای	نگهبــان		تصريــح	کــرد:	الزم	اســت	از	
قــرآن	بــه	عنــوان	منبــع	مشــترک	مســلمانان	جهــان	بهره	جســت.	
اخــالق	و	رفتــار	انســانها	ناشــی	از	بينــش	آنهاســت.	همــه	ما	بســته	
ــت	و	ديگــران	 ــا	طبيع ــم	ب ــی	بيني ــه	م ــان	را	چگون ــه	اينکــه	جه ب
رفتــار	مــی	کنيــم.	مــا	بايــد	ببينيــم	قــرآن	چــه	آمــوزش	هايــی	در	

مــورد	محيــط	زيســت	بــه	مــا	داده	اســت.
وی	در	ادامــه	ســخنانش	بــه	اصولــی	اشــاره	کــرد	کــه	بيــن	همــه	
اديــان	ابراهيمــی	مشــترک	اســت:	از	نظــر	قــرآن	محيــط	زيســت	
ــروردگار	هســتند	و	 ــده	هــای	پ ــوق	و	آفري ــت	مخل و	مظاهــر	طبيع
مــا	بايــد	بــه	آنهــا	بــه	ديــده	احتــرام	بنگريــم.	از	نظــر	قــرآن	محيــط	
زيســت	و	مظاهــر	طبيعــت	نعمــت	انــد،	نعمتــی	کــه	بــرای	مــا	خلق	
ــان	 ــرآن	جه ــر	ق ــم.	از	نظ ــا	بياوري ــا	را	بج ــد	شــکر	آنه ــده	و	باي ش
ــروردگار	اســت.	از	نظــر	 ــعور	و	تســبيح	پ ــات،	ش هســتی	دارای	حي
قــرآن	مــا	بايــد	بــاور	کنيــم	محيــط	زيســت،	ملــک	بشــر	نيســت	

ــان	هســتی	 ــدا	جه ــت	در	دســت	بشــر	اســت.	خ ــک	امان ــه	ي بلک
ــذران	 ــرای	گ ــا	ب ــم.	م ــتفاده	کني ــا	از	آن	اس ــده	ت ــا	آفري ــرای	م را	ب

ــت	اســت. زندگــی	مواهــب	طبيعــی	در	دســتمان	امان
وی	ادامــه	داد:	خداونــد	جهــان	هســتی	را	بــرای	انســانيت	و	اســتفاده	
همــگان	آفريــده	اســت	و	همــه	در	آن	ســهم	دارنــد.	آينــدگان	از	اين	
نعمــت	هــا	همانقــدر	ســهم	دارنــد	کــه	مــا	داريــم.	بنابرايــن	مــا	بايد	
بــه	گونــه	ای	رفتــار	کنيم	کــه	آيندگان	محــروم	نشــوند.	بــه	عبارتی	
حــق	النــاس	را	رعايــت	کنيــم.	محيط	زيســت	معبد	انســان	و	بســتر	

حيــات	طيبــه	اســت	و	انســان	بايــد	آن	را	پــاس	بــدارد.
ــه	ايــن	 اســماعيلی	پــس	از	طــرح	ايــن	توصيــه	هــا	گفــت:	اگــر	ب
آمــوزه	و	توصيــه	هــا	توجــه	کنيــم،	کمتريــن	نتيجــه	اش	اين	اســت	
کــه	از	تخريــب	محيــط	زيســت	اجتنــاب	کنيــم.	بيشــترين	نتيجــه	
اش	هــم	ايــن	اســت	کــه	بــه	محيــط	زيســت	بايــد	عشــق	ورزيــد	و	

بــه	ســان	مخلوقــات	بــا	آن	رفتــار	کــرد.
ــرا	 ــرای	ام ــه	ب ــده	دو	توصي ــرد:	بن ــان	ک ــان	خاطرنش وی	در	پاي
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــزاران	اي ــرا	و	کارگ ــه	ام ــه	ام	ب ــا	دارم؛	توصي و	فقه
مســئله	محيــط	زيســت	در	برنامــه	هــای	توســعه	در	اولويــت	قــرار	
بگيــرد.	چــرا	کــه	حفــظ	و	رشــد	محيــط	زيســت	بــه	عهــده	حاکمان	
اســت.	توصيــه	ام	بــه	فقهــا	هــم	ايــن	اســت	کــه	نخبــگان	جامعه	و	
فقيهــان	ايــن	بينــش	قرآنــی	را	تبديــل	بــه	قوانيــن	فقهــی	کننــد	تا	

در	رفتــار	ضمانــت	اجرايــی	پيــدا	کنــد.

ــا  ــم، همــه مشــکات م ــات را قدســی بدانی ــر حی اگ
ــود ــل می ش ح

ــت	و	 ــن	نشس ــس	اي ــاد،	رئي ــق	دام ــيدمصطفی	محق ــت	اهلل	س آي
رئيــس	انجمــن	بين	المللــی	اخــالق	زيســتی	اســالم	در	ســخنرانی	
خــود	گفــت:	فکــر	می	کنــم	از	متفکــران	اوليــه	ای	کــه	در	تعريــف	
علــم	کالم	ســخن	گفتــه،	غزالــی	اســت.	او	کالم	او	را	علمــی	
می	دانــد	کــه	از	اثبــات	و	صفــات	صانــع	و	لــزوم	نبــوت،	نشــانه	های	
نبــی	و	علــم	معــاد	ســخن	می	گويــد	و	الحــق	کــه	تعريــف	کامــل	و	
جامعــی	اســت.	فــرق	علــم	کالم	بــا	فلســفه	هــم	در	هميــن	اســت	
ــه	 ــا	ب ــو	مــی	روم؛	ي ــد	مــن	در	راه	خــودم	جل کــه	فيلســوف	می	گوي
ــِل	 ــم	کالم،	از	اول	اص ــا	در	عل ــم.	ام ــا	نمی	رس ــم	ي ــدا	می	رس خ

ــد. ــاع	می	کن ــم	از	آن	دف ــلم	اســت	و	متکل ــدا	مس ــود	خ وج
ــی	و	 ــم	کالم	صفــات	خــدا	دو	بخــش	اســت؛	ذات ــزود:	در	عل وی	اف
فعلــی.	اوليــن	صفــت	ذاتــی	خــدا	هــم	حيــات	اســت.	فــرد	دينــدار	
معتقــد	اســت	کــه	ايــن	جهــان	بــه	حيــات	خــدا	زنــده	اســت	و	دنيــا	
ــر	 ــه	فک ــن	اين	گون ــرد	بی	دي ــی	ف ــی	اســت،	ول ــات	اله ــی	حي تجل
نمی	کنــد.	اشــعريون	در	گفته	هــای	خــود	معتقدنــد	کــه	خــدا	دارای	
ــات	اســت.	 ــد	خــدا	خــوِد	حي ــه	می	گوين ــی	معتزل ــات	اســت	ول حي
فالســفه	اســالمی	نظيــر	ابن	ســينا	کــه	هــر	کــدام	ســرمايه	ادبيــات	
ــدا	 ــِن	ذات	خ ــدا	عي ــات	خ ــد	صف ــم	می	گوين ــتند	ه ــالمی	هس اس
ــن	 ــات	و	رحمــت،	هــر	کــدام	از	اي اســت؛	يعنــی	خــدا،	قــدرت،	حي
فالســفه	مثــل	ابن	ســينا،	خواجــه	نصيرالديــن	طوســی	و	مالصــدرا	
ــر	 ــش	اگ ــم.	داع ــده	بودي ــش	ش ــل	داع ــم	مث ــا	ه ــد،	االن	م نبودن

ــد. ــور	نمی	ش ــود،	اين	ط ــده	ب ــزرگان	را	خوان ــن	ب ــات	اي نظري

ــر	اســاس	گفته	هــای	ايــن	فيلســوفان،	 محقــق	دامــاد	ادامــه	داد:	ب
ــم،	 ــا	اگــر	آن	را	نفهمي ــن	خــدا	و	جهــان	اتصــال	وجــود	دارد	و	م بي
نمی	توانيــم	جهــان	را	بشناســيم.	بــر	اســاس	ايــن	ديــدگاه،	حيــات،	
جــان	و	جهــان	مقــدس	می	شــود	و	مــا	بــه	انــدازه	ای	ارزش	داريــم	
کــه	معرفــت	و	علــم	الهــی	بــر	مــا	تجلــی	پيــدا	کــرده	اســت.	اگــر	
حيــات،	علــم،	معرفــت	و	رحمــت	حــق	بــر	مــا	بتابــد،	مــا	مهربــان	
می	شــويم	و	هــر	چقــدر	مهربان	تــر	باشــيم،	همان	قــدر	خــدا	بــر	مــا	
تابيــده	اســت.	اگــر	نامهربــان	و	خشــن	هســتيد،	بدانيــد	که	شــيطان	

اســت	کــه	درون	شــما	تابيــده	شــده	اســت.
رئيـس	انجمـن	بين	المللـی	اخالق	زيسـتی	اسـالم	تصريح	کـرد:	بر	
ايـن	اسـاس	اگر	جهان	حياتـش	مقدس	اسـت،	ما	چگونـه	می	توانيم	
آن	را	بـه	فسـاد	بکشـانيم،	کسـی	را	بکشـيم	و	يـا	درختـی	را	سـر	
ببريم؟اگـر	حيات	را	قدسـی	بدانيم،	همه	مشـکالت	ما	حل	می	شـود.	
بنـده	در	کتابـی	کـه	با	عنـوان	»الهيـات	محيط	زيسـت«	نگاشـته	ام،	
مطـرح	کردم	که	برای	مسـئله	اخالق	زيسـتی،	راهی	جـز		پناه	بردن	
بـه	اديـان	نداريم،	بايد	بـه	خدا	قائل	باشـيم	و	به	مقدس	بـودن	حيات	
پـی	ببريـم،	آنـگاه	اخـالق	زيسـتی	پيـدا	می	کنيـم.	مشـکل	اصلـی	
محيط زيسـت امروز ما با تأسـيس انجمـن، NGO و امثـال اينها 
درسـت	نمی	شـود؛	اگرچـه	هر	کـدام	در	نـوع	خـود	تأثيرگذارنـد	ولی	
پيش	آنها	الزم	اسـت	کـه	ما	نگاهمـان	را	عوض	کنيم.	اگـر	جهان	را	
تجلـی	خـدا	بدانيم،	آنـگاه	ديگر	بـه	راحتی	درخـت	را	نمی	بريـم	و	به	

محيط	زيسـت	آسـيب	نمی	زنيم.

اخــاق یهــودی انســان محــور نیســت بلکــه 
اســت خدامحــور 

سـيامک	ُمره	ِصدق	نماينده	کليميان	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	با	
موضوع	اخـالق	از	ديدگاه	يهود	به	سـخنرانی	پرداخت.

وی	گفـت:	بـه	موضوع	اخالق	زيسـتی	از	ديد	يهود	خواهـم	پرداخت.	
چـون	در	مباحـث	تخصصی	بايـد	جزئی	تـر	وارد	شـد.	يـادم	می	آيد	
در	جلسـه	ای	که	مـا	5	نماينـده	اقليت	خدمـت	مقام	معظـم	رهبری	
رسـيده	بوديـم	ايشـان	گفتند	سياسـت	بنـده	به	هيـچ	عنوان	ارشـاد	
هيـچ	کـدام	از	اقليـت	هـای	دينـی	داخـل	کشـور	نيسـت.	بلکه	می	
خواهـم	هـر	کـدام	از	شـما	بـه	ديـن	خودتـان	بـه	درسـتی	پـای	بند	
باشـيد.	در	سـنت	يهوديت	بر	اسـاس	10	فرمان	همه	چيز	را	10	تايی	
تقسـيم	بنـدی	می	کننـد.	بـرای	مثـال	10	اصـل	در	اخالق	زيسـت	
محيطی	دارنـد.	اولين	اصل	اين	اسـت	که	خداوند	خالق	جهان	اسـت	
کـه	در	نتيجـه	آن	اصولی	بـه	دنبال	می	آيـد	از	جمله	اين	کـه	نه	تنها	
زميـن	بلکـه	کل	عالـم	را	خداوند	خلق	کـرده	در	نتيجـه	تنها	صاحب	
خداونـد	اسـت.	اخالق	يهودی	انسـان	محور	نيسـت	بلکـه	خدامحور	
اسـت	در	نتيجـه	ميـزان	دخالت	انسـان	در	عالـم	محدود	می	شـود.

ــش	 ــه	آفرين ــت	ک ــن	اس ــان	اي ــن	اعتقادش ــه	داد:	دومي وی	ادام
ــت	و	 ــل	اس ــم	کام ــی	ه ــت.	يعن ــوب	اس ــده	آل	و	مطل ــد	اي خداون
ــن	 ــر	اي ــم	ب ــود	دارد	و	انســان	حاک ــان	وج ــم	هماهنگــی	در	جه ه
ــان	 ــه	انس ــت	در	نتيج ــی	از	آن	اس ــه	جزئ ــت	بلک ــی	نيس هماهنگ
وظيفــه	دارد	طــوری	رفتــار	کنــد	کــه	ايــن	هماهنگــی	و	نظــم	بــر	

ــورد. ــم	نخ ه
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ــر	اينکــه	شــبيه	تريــن	 وی	افــزود:	بحــث	ديگــری	دارنــد	مبنــی	ب
ــه	تنهــا	موجــودی	 ــد	ب ــد	انســان	اســت	و	خداون ــه	خداون موجــود	ب
ــت	داده	 ــيع	در	طبيع ــه	و	وس ــرف	آگاهان ــل	و	تص ــدرت	دخ ــه	ق ک
ــر	هــم	 ــه	انســان	اســت.	اگــر	انســان	نظــم	جهــان	را	ب اســت	گون

ــرده	اســت. ــار	خــود	ک ــدرت	و	اختي ــد	ســوء	اســتفاده	از	ق بزن
ايــن	نماينــده	مجلــس	گفــت:	اصــل	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	بايــد	
دخــل	و	تصــرف	در	جهــان	را	بــا	عشــق	بــه	خداونــد	و	عشــق	بــه	
ــل	 ــود	حاص ــم	موج ــه	نظ ــا	ک ــم.	از	آن	ج ــام	دهي ــات	انج مخلوق
ــا	 دانايــی	مطلــق	اســت	بايــد	دخــل	و	تصــرف	مــان	را	متناســب	ب
زيبايــی	هــا	و	نظــم	موجــود	انجــام	دهيــم	و	علــم	و	دانــش	در	ايــن	
ــن	صــورت	 ــر	اي ــد	مواجــه	باشــد.	در	غي ــت	باي ــا	محدودي محــور	ب

ــم. ــی	انجــام	داده	اي ــر	خداي ــی	منفــی	و	غي عمل
ــودی	 ــاد	يه ــنبه	و	اعي ــرد:	روز	ش ــوان	ک ــه	عن ــدق	در	ادام ــره	ِص ُم
نوعــی	احتــرام	بــه	طبيعــت	تلقــی	مــی	شــود.	در	روز	شــنبه	انــرژی	
هايــی	کــه	بــا	تخريــب	محيــط	زيســت	همــراه	اســت	شــديداً	بــا	
محدوديــت	همــراه	اســت.	بــه	عنــان	مثــال	اتومبيــل	ممنوع	اســت،	
شــخم	زدن	مزرعــه	ممنــوع	اســت	...	.	معتقدنــد	بــا	ايــن	اعمــال	می	

توانيــم	بــه	چرخــه	طبيعــت	اجــازه	بازســازی	خــود	دهيــم.
وی	ادامــه	داد:	اصــل	ديگــر	اخــالق	يهوديت	آن	اســت	که	شــريعت	
يهــودی	اســتفاده	بيــش	از	حــد	و	تخريــب	هــر	چيــز	را	رد	مــی	کند.	
حتــی	اجــازه	اســتفاده	بيــش	از	حــد	از	غنائــم	به	دســت	آمــده	را	نمی	
دهــد.	بيــش	از	همــه	توجــه	بــه	منابــع	آب،	منابــع	غذايــی	و	فضــای	
ســبز	در	تــورات	آمــده	اســت.	امــا	مــوارد	ديگــری	را	نيز	خودشــان	به	
تــورات	اضافــه	کــرده	انــد.	معتقدنــد	اگــر	چيــزی	را	بــرای	نيــاز	غيــر	
واقعــی	اســتفاده	کنيــم	اســراف	کــرده	ايــم	و	مرتکــب	گنــاه	شــده	
ايــم.	حتــی	مــی	گوينــد	در	مراســم	دينی	اگــر	اســراف	انجــام	دهيم	

بهتــر	آن	اســت	کــه	اصــاًل	مراســم	را	انجــام	ندهيــم.
نماينــده	کليميــان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	افــزود:	حفــظ	تمام	
ــر	 ــاًل	اگ ــت.	مث ــر	از	اصــول	اس ــی	ديگ ــوری	يک ــای	جان ــه	ه گون
شــارچی	النــه	کبوتــری	را	پيــدا	کنــد	حــق	نــدارد	مــادر	و	بچه	هــا	را	
بــا	هــم	در	يــک	روز	بکشــد	چــون	ايــن	گونــه	چرخــه	حيات	بــر	هم	
مــی	خــورد.	حتــی	در	دامــداری	معتقدند	نبايــد	گوســاله	و	مــادر	را	در	
يــک	روز	ذبــح	کــرد.	گونــه	هــای	جانــوران	همــه	بــه	دليلــی	خلــق	
ــا	مخاطــره	مواجــه	نکــرده	انــد	 ــا	حيــات	انســان	را	ب ــد	و	ت شــده	ان
نبايــد	آن	هــا	را	از	بيــن	بــرد.	در	اخــالق	يهوديــت	دســتورات	بــه	دو	
دســته	اوامــر	و	نهــی	هــا	تقســيم	مــی	شــوند.	کــه	در	اصــول	گفتــه	

شــده	ديديــد	کــه	بــر	هميــن	اســاس	انــد.

اخاق فراتر از قانون و سنن است
ــا	 ــورای	اســالمی	ب ــس	ش ــه	در	مجل ــده	ارامن ــری	نماين کاِرن	خانل
ــت. ــخنرانی	پرداخ ــه	س ــدگاه	مســيحيت	ب ــالق	از	دي موضــوع	اخ
وی	گفـت:	اگـر	اخـالق	را	مجموعـه	ای	از	بايد	هـا	و	نبايدهـا	بدانيم	
آن	گاه	نقـش	اديـان	و	ايدئولـوژی	هـا	بسـيار	مهم	می	شـود.	اخالق	
فراتـر	از	قانـون	و	فراتـر	از	سـنن	اسـت.	ارامنه	بـا	تاريخ	4500	سـاله	
خـود	از	اولين	مسـيحيان	جهان	هسـتند.	محوری	تريـن	موضوع	در	
اخـالق	مسـيحی	و	اخـالق	انجيلـی	عدالـت	اسـت.	با	وجـود	تالش	

هـای	مختلف	اما	هنـوز	در	قـرن	۲1	ام	بخـش	زيادی	از	بشـريت	در	
بـی	عدالتـی	زندگـی	مـی	کننـد	کـه	از	آن	جمله	مـی	توان	به	نسـل	
کشـی	و	تروريسـم	اشـاره	نمود.	مفاهيمی	مانند	عدالـت	و	آزادی	نياز	
بـه	اثبـات	ندارنـد	اين	مفاهيـم	توسـط	اديـان	و	پيامبـران	موجوديت	
خـود	را	در	طـول	تاريـخ	پيـدا	کـرده	انـد	امـا	بايـد	در	هـر	دوره	مورد	

بازخوانـی	قـرار	گيرند.
ــزود:	 ــه	اف ــالمی	در	ادام ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــده	ارامن نماين
ــت.	 ــريت	اس ــه	کل	بش ــيب	ب ــان	آس ــک	انس ــی	ي ــه	حت ــيب	ب آس
ــت	تنهــا	محــوری	از	 عدالــت	محــور	اساســی	اخــالق	اســت.	عدال
ــه	هــم	 ــرای	ب ــی	ب ــدا	و	دعوت محورهــای	اخــالق	نيســت	بلکــه	ن
پيوســتن	همــه	بشــريت	اســت.	همچنيــن	عــادل	کســی	اســت	که	
دهانــش	بــه	تقــوا	گشــوده	شــود	و	قلبــش	بــرای	اجــرای	فراميــن	
الهــی	بتپــد.	يکــی	از	پيــش	شــرط	هــای	اساســی	گفتگــوی	ميــان	
اديــان	اســت	در	ايــن	زمينــه	اقدامــات	يونســکو	قابــل	تقديــر	اســت.
کاِرن	خانلــری	در	ادامــه	دربــاره	نظــام	اخــالق	در	ارتبــاط	بــا	اقليــت	
هــای	دينــی	در	ايــران	گفــت:	ايــران	کشــوری	اســت	کــه	موازيــن	
اخــالق	و	شــرعی	و	ملــی	را	بــا	هــم	ممــزوج	نمــوده	اســت	و	آزادی	
ــرای	 ــده	ب ــتن	نماين ــق	داش ــه	ح ــی	از	جمل ــی	و	فرهنگ ــای	دين ه
ــن	مســأله	يکــی	از	 ــه	اي ــم	اســت	ک ــس	فراه ــا	در	مجل ــت	ه اقلي
ــطح	 ــه	و	در	س ــران	در	منطق ــرد	اي ــه	ف ــر	ب ــای	منحص ــی	ه ويژگ
جهــان	در	زمينــه	اخــالق	اســت.	ايــران	در	پيشــينه	تاريخــی	خــود	
ــه	 ــه	هم ــه	در	آن	ب ــد	اســت	ک ــره	من ــوروش	به ــور	ک ــز	از	منش ني
ــران	کشــوری	اســت	 ــن	اي ــان	آزادی	داده	شــده	اســت.	همچني ادي
ــا	 ــرده	و	متناســب	ب ــم	ک ــاً	فه ــن	را	عميق ــه	اخــالق	اميرالمؤمني ک

ــد	گشــته	اســت. ــان	از	آن	بهــره	من زم

ــای  ــده علم ــر عه ــا ب ــت تنه ــط زیس ــاق محی اخ
ــت ــاق نیس اخ

حجــت	االســالم	تقــی	زاده	داوری	پيرامــون	اخــالق	زيســتی	در	آراء	
متفکريــن	مســلمان	بــه	ســخنرانی	پرداخت.

ــن	موضــوع	 ــرده	ام	در	اي ــده	انتخــاب	ک ــت:	3	متفکــر	را	بن وی	گف
کــه	عبــارت	انــد	از	ابوريحــان	بيرونــی،	ناصرخســرو	و	عبدالرحمــن	
بــن	خلــدون.	بــه	عقيــده	مــن	اخــالق	محيــط	زيســت	يــا	همــان	
بيــو	اِتيکــس	تنهــا	بــر	عهــده	علمــای	اخــالق	نيســت.	ابوريحــان	
14	ســال	بــر	روی	فرهنــگ	هنــد	مطالعــه	مــی	کنــد	و	در	کتابــی	با	
80	بــاب	شــرحی	جامــع	از	مظاهــر	فرهنگــی	هنــد	ارائــه	مــی	کنــد.	
ــد	و	شــرح	و	 ــا	نمــی	کن ــف	اکتف ــه	توصي ــاب	تنهــا	ب ــن	کت او	در	اي
تفســير	آداب	هنديــان	و	مقايســه	آن	بــا	انــواع	فرهنــگ	هــای	ديگر	
را	نيــز	مــورد	توجــه	قــرار	مــی	دهــد.	بــه	عنــوان	مثــال	در	مســايل	
محيــط	زيســتی	مــی	گويــد	هنديــان	مثــل	يونانيــان	قديــم	آدابــی	
بــر	نوشــتن	بــر	روی	درختــان	نيســت.	فقــط	بــر	يــک	نــوع	درخــت	

مــی	نويســند	کــه	از	چــوب	آن	کاغــذ	درســت	مــی	کننــد.
تقــی	زاده		در	ادامــه	گفــت:	ناصرخســرو	قباديانــی	در	ســفرنامه	خود	
کــه	طــی	۷	ســال	از	کشــورهای	مختلــف	عبــور	مــی	کنــد	در	جای	
ــه	 ــزارش	ارائ ــتی	گ ــط	زيس ــايل	محي ــفرنامه	اش	از	مس ــای	س ج
کــرده	اســت.	بــه	عنــوان	مثــال	در	شــهر	طبريــه	دريايــی	را	توصيف	

مــی	کنــد	کــه	مردمــی	در	کنــار	آن	زندگــی	مــی	کننــد	و	از	آن	آب	
مــی	خورنــد	و	ايــن	دريــا	بــه	گونــه	ای	بــوده	اســت	کــه	وقتــی	از	
ــه	 ــد	ب ــوده	ش ــا	آل ــد	آب	دري ــاک	کردن ــرک	و	فضــوالت	آن	را	پ چ
طــوری	کــه	ديگــر	نمــی	شــد	از	آن	خــورد	و	وقتــی	باقــی	فضوالت	

را	پــاک	کردنــد	آب	دريــا	بــه	کلــی	خشــک	گرديــد.
رئيــس	موسســه	شــيعه	شناســی	در	ادامــه	افــزود:	ابــن	خلــدون	بــه	
طــور	متمرکــز	بحــث	محيــط	زيســت	را	مطــرح	کــرده	اســت.	علــم	
عمــران	ابــن	خلــدون	همــان	جامعــه	شناســی	اســت	کــه	وی	پايــه	
گــذاری	کــرده	اســت.	عمــران	روســتا	و	عمــران	حضــاره	)شــهر(	در	
ــد	اســت	انســانيت	 ــدون	معتق ــن	خل ــه	هــای	او	وجــود	دارد.	اب گفت
ــوا	و	 ــل	آب	و	ه ــه	دلي ــود	دارد	ب ــتا	وج ــرت	در	روس ــالق	و	فط و	اخ
محيطــی	کــه	بــه	طبيعــت	نزديــک	تــر	اســت.	وی	معتقــد	اســت	
ــرای	 ــال	ب ــوان	مث ــه	عن هــر	چــه	زشــتی	اســت	در	شــهر	اســت.	ب
نجــات	خــود	بــه	پليــس	زنــگ	مــی	زننــد	تــا	از	آن	هــا	دفــاع	کنــد	
ــه	دليــل	مصنوعــات	 ــا	ب ــد.	ي ــه	ان ــه	گرفت و	از	طبيعــت	خــود	فاصل
بشــری	هــوای	ناســالم	و	دود	و	...	وارد	بــدن	انســان	هــای	شــهری	
ــد	و	 ــر	هــم	مــی	زن ــزاج	و	ســالمت	جســمی	آن	هــا	را	ب شــده	و	م

ايــن	بــه	دليــل	نابــودی	طبيعــت	اســت.

اخاق از دیدگاه بودیسم
حســن	بلخــاری	در	ايــن	نشســت	دربــاره	موضــوع	اخــالق	از	ديدگاه	

بوديســم	بــه	ايــراد	ســخنرانی	پرداخت.
وی	گفــت:	بخشــی	از	انديشــه	هــای	هنــدو	بــه	ايــران	منتقل	شــده	
اســت.	کــورش	در	اوســتا	اصــاًل	محبــوب	نيســت	و	بــزرگ	داشــته	
نمــی	شــود	بــر	خــالف	تــورات	کــه	ايــن	مســأله	بــه	دليــل	پــای	
بــدی	کــوروش	بــه	تثليــث	اســت.	در	قــوس	نــزول	کــه	ابــن	عربی	
مطــرح	مــی	کنــد	در	آن	مرحلــه	آخريــن	عالــم	ناســوت	اســت.	در	
زبــان	اوســتايی	بــه	عالــم	ناســوت	دروج	مــی	گوينــد.	دروج	يعنــی	
دروغ	و	بــه	ايــن	معنــی	اســت	که	هــر	آن	چــه	غيــر	از	خداوند	اســت	
دروغ	اســت	و	تنهــا	خداونــد	وجــود	دارد.	مايــا	در	زبان	اوســتايی	يعنی	
هميــن	هســتی	متوهــم	مــا.	مايــا	يعنــی	در	متــن	هســتی	نيســتی	
ــق	نيســت	بلکــه	 ــم.	هســتی	محســوس	هســتی	مطل را	درک	کني

جمــع	اهريمــن	و	اهوراســت	پــس	دروغ	اســت.
ــادل	حضــرت	موســی	اســت	 ــارادا	مع ــت:	ن ــه	گف بلخــاری	در	ادام
کــه	بــه	دنبــال	خضــر	مــی	رود	و	از	او	مــی	آمــوزد.	کــه	بــه	عقيــده	
بنــده	قبــل	از	رســيدن	موســی	بــه	نبــوت	ايــن	اتفــاق	مــی	افتــد.	در	
انجيــل	و	آثــار	ديگــر	نيــز	دانــای	کلــی	کــه	شــاگردی	بــه	دنبــال	او	
راه	مــی	افتــد	داريــم.	ماننــد	نــارادا	و	ويشــنو.	نــارادا	روزی	به	ويشــنو	
مــی	گويــد	مايــا	چيســت؟	ويشــنو	مــی	گويــد	آيــا	تکليف	ديــروزت	
را	انجــا	داده	ای؟	نــارادا	فهميــد	کــه	اســتاد	قصــد	پاســخ	گويــی	بــه	
ــارادا	 ــه	ن ــدارد.	امــا	بعــد	از	ايــن	اتفــاق	ويشــنو	روســتايی	را	ب او	را	ن
نشــان	مــی	دهــد	و	مــی	گويــد:	از	روســتايی	کــه	مــی	بينــی	بــرای	
مــن	آب	بيــاور.	نــارادا	در	اوليــن	منــزل	دختــر	زيبايــی	را	مــی	بينــد	
کــه	هــوش	از	او	مــی	گيــرد.	يــک	هفتــه	بعــد	بــا	آن	دختــر	ازدواج	
مــی	کنــد	و	بعــد	از	1۲	ســال	صاحــب	3	فرزند	می	شــود.	کل	روســتا	
را	آب	مــی	گيــرد	و	آب	بچــه	هــا	و	همســرش	را	مــی	بــرد	و	آب	او	را	
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بــه	ديــواری	مــی	کوبــد	و	بــی	هــوش	مــی	شــود	.وقتــی	بــه	هوش	
ــر	روی	دســت	ويشــنو	اســت.	ويشــنو	مــی	 مــی	آيــد	مــی	بينــد	ب
گويــد:	پــس	چــه	شــد	آّب؟	نــارادا	مــی	گويــد	1۲	ســال	گذشــته	و	
همســر	و	فرزندانــم	را	از	دســت	داده	ام.	ويشــنو	مــی	گويــد	آن	چه	از	

آن	ســخن	مــی	گويــی	مايــا	اســت.
ــزود:	 ــه	اف ــران	در	ادام ــر	فرهنگــی	اي ــار	و	مفاخ ــن	آث ــس	انجم رئي
ــم،	 ــان	هندوئيس ــت.	جري ــاوت	اس ــم	متف ــا	بوديس ــم	ب هندوئيس
بوديســم	را	بــه	دليــل	تقابــل	ذاتــی	بــا	خــودش	از	هنــد	اخــراج	کرد.	
داســتانی	کــه	در	کودکــی	داشــتيم	کــه	الک	پشــتی	بــا	دو	مرغابــی	
ســفر	مــی	کنــد	مربــوط	بــه	جاتــاکا	اســت	در	مزمــت	پرگويــی.	يــا	
ــد	کــه	يکــی	از	وداهــا	کــه	راهــب	بزرگــی	 داســتان	ديگــری	دارن
ــزی	را	 ــردگان	ب ــرای	شــادی	م ــرد	ب ــی	گي ــم	م ــوده	روزی	تصمي ب
ــد	و	 ــدس	دهي ــدس	تق ــا	آب	مق ــد	ب ــی	ده ــد	و	دســتور	م ــح	کن ذب
گلــی	بــر	گــردن	آن	بياندازيــد	تــا	مــن	آن	را	قربانــی	کنــم.	هنــگام	اين	
کار	ديدنــد	کــه	بــز	خنديــد	و	بعــد	از	آن	شــروع	بــه	گريــه	کــردن	کــرد.	
از	او	بــه	خاطــر	ايــن	عمــل	ســوال	کردنــد.	بــز	گفــت	در	نــزد	برهمــن	
بــزرگ	ايــن	ســوال	را	از	مــن	بپرســيد.	در	نــزد	راهــب	بــزرگ	بــز	گفت:	
مــن	500	حيــات	پيشــين	همچــون	تــو	برهمــن	بزرگــی	بــودم	کــه	
همچــون	تــو	تصميــم	گرفتــم	بــرای	شــادی	مــردگان	بــزی	قربانــی	
کنــم.	در	4۹۹	حيــات	بعــدی	قربانــی	شــدم	و	امــروز	حيات	آخرم	اســت	
و	ديگــر	راحــت	مــی	شــوم.	گريــه	ام	بــه	ايــن	خاطــر	بــود	و	خنــده	ام	به	
خاطــر	پايــان	ايــن	عــذاب	و	تــو	امــروز	در	شــروع	ايــن	ماجــرا	هســتی.	
برهمــن	بــزرگ	تصميــم	گرفــت	هرگــز	ســر	بــز	را	نبــرد	امــا	صاعقه	
ای	مــی	زنــد	و	ســر	بــز	بريــده	مــی	شــود.	پيــام	ايــن	داســتان	اســت	
ــايد	 ــتند	ش ــی	دانس ــاه	را	م ــنگين	گن ــاوان	س ــدگان	ت ــر	زن ــه	اگ ک

ديگــر	جانــداران	را	از	حــق	حيــات	بــی	بهــره	نمــی	کردنــد.
وی		در	انتهـا	گفت:	آيا	جنايات	ميانمار	را	کسـانی	کـه	اين	اعتقاددات	
را	دارنـد	انجـام	مـی	دهنـد؟	هرگـز.	در	جنايـات	و	اعمـال	امـروز	در	
ميانمـار	ايـن	افـکار	و	ايـن	اقدامـات	متعلـق	بـه	تفکـر	بودا	نيسـت.	
همچنان	که	داعشـيان	مسـلمان	نيسـتند.	امروز	در	عصر	سـرقت	نام	
ها	به	سـر	می	بريم.	يکـی	از	اخالقی	ترين	اديان	بوديسـم	اسـت.	در	
ايـن	تفکر	جهـان	را	يک	سـره	رنج	مـی	دانند.	نجـات	از	ايـن	جهان	
و	آمـال	و	آرزوه	هـا	موجـب	يافتـن	طريق	يعنـی	راه	نجات	می	شـود	
کـه	اين	راه		8	اصل	دارد:ايمان	درسـت،	نيت	درسـت،	گفتار	درسـت،	
رفتار	درسـت،	معاش	درسـت،	سـعی	درست،	توجه	درسـت	و	در	انتها	

مراقبت	درسـت.

نقــش اخــاق مســیحی در کشــورهای غربــی 
چیســت؟

ــس	شــورای	اســالمی	 ــده	آشــوريان	در	مجل ــا	نماين ــن	بتکلي يونات
ــخنرانی	 ــراد	س ــه	اي ــيحيت	ب ــدگاه	مس ــالق	از	دي ــوع	اخ ــا	موض ب

ــت. پرداخ
ــکار	و	نوشــته	 ــم	اخــالق	در	اف ــی	و	عل وی	گفــت:	حکمــت	عمل
هــای	ارســطو	در	غــرب	پيــش	از	مســيحيت	مــورد	توجــه	بــوده	
اســت.	در	اخالقيــات	3	رســاله	بــه	ارســطو	منتســب	اســت.	او	در	
حــوزه	اخــالق	نظــری	اصــول	مهمــی	را	ارائــه	کــرده	کــه	تاکنون	
هــم	مــورد	پذيــرش	بســياری	از	فالســفه	و	علمــای	علــم	اخــالق	
ــان	 ــه	انس ــر	کاری	ک ــه	ه ــت	ک ــی	گف ــت.	وی	م ــان	اس در	جه
ــود	وی	 ــه	خ ــری	اســت	ک ــود	و	خي ــرای	س ــد	ب ــی	ده انجــام	م
ــوان	 ــی	ت ــطويی	را	م ــالق	ارس ــمارد.	اخ ــی	ش ــوب	م آن	را	مطل
ــه	 ــط	و	ميان ــد	وس ــات	ح ــرد	و	مراع ــل	و	خ ــت	از	عق ــه	تبعي ب
روی	خالصــه	کــرد.	اگــر	چــه	اخــالق	يکــی	از	ســر	فصــل	هــای	
فلســفه	بــه	شــمار	مــی	رود	امــا	بيــش	و	پيــش	از	همــه	توســط	
ــوده	کــه	انســان	 ــن	ب ــان	مطــرح	شــده	کــه	هــدف	شــان	اي ادي
گــم	گشــته	از	اصــل	خويــش	را	بــه	ســر	منشــأ	مقصــود	برســاند	
کــه	همانــا	خــدای	يگانــه	اســت.	همــان	گونــه	کــه	مســيحيت	به	
ــداوم	يهوديــت	محســوب	مــی	شــود	ايمــان	و	اخــالق	 نوعــی	ت
ــه	از	 ــی	اســت	ک ــان	اصــول	اخالق ــز	در	مســير	هم مســيحی	ني

يهوديــت	آغــاز	شــده	اســت.
ــم	 ــزی	مــی	زن ــن	گري ــل	ادای	دي ــه	دلي ــزود:	ب ــه	اف ــا	در	ادام بتکلي
بــه	چنــد	اصــل	اخالقــی	کتــاب	يهوديــان	کــه	مــا	مســيحيان	آن	را	
عهــد	عتيــق	مــی	ناميــم.	10	اصــل	کلــی	مبنــای	تمــام	اخالقيــات	

چــه	مســيحی	و	چــه	يهــودی	اســت.	عيســی	مســيح	تمــام	احــکام	
ــه	خــدای	خــود	را	 ــرد:	اول	آن	ک ــور	را	در	۲	حکــم	خالصــه	ک مذک
ــه	همــان	اســت	کــه	 مــورد	محبــت	قــرار	ده.	دومــی	نيــز	شــبيه	ب
مــی	گويــد	همســايه	خــود	را	نيــز	مثــل	خــودت	مــورد	محبــت	قرار	
بــده.	ايــن	اصــول	وظايــف	انســان	را	ابتــدا	نســبت	بــه	خــدای	خــود	
و	ســپس	نســبت	بــه	هــم	نــوع	خويــش	بيــان	مــی	دارد.	ايــن	اصول	
ــزرگان	 ــان	و	ب ــی	دان ــد	و	اله ــد	جدي ــب	عه ــی	کت ــاً	در	تمام عموم
مســيحی	حاکــم	اســت.	صــرف	دعــا	و	روزه	و	انجــام	تکاليــف	دينی	
ــی	نيســت.	خواســت	خــدا	 ــرای	خشــنود	ســاختن	خدايمــان	کاف ب
ايــن	اســت	کــه	ايمــان	قلبــی	مــا	در	روابــط	انســانی	مــا	و	در	جامعــه	
ــروز	و	ظهــور	داشــته	باشــد.	عيســی	مســيح	مــی	گويــد	آن	چــه	 ب
مــی	خواهيــد	مــردم	بــا	شــما	کننــد	شــما	نيــز	بــا	آنــان	چنــان	کنيد.	
ايــن	جملــه	بــه	قانــون	زريــن	شــهرت	يافتــه	اســت.	جنبــه	ســلبی	
ايــن	جملــه	نيــز	از	زبــان	کنفســيوس	شــنيده	شــده	کــه	بــه	قانــون	
ســيمين	شــهرت	دارد:	آن	چــه	بــر	خــود	نمــی	پســندی	بــر	ديگران	
هــم	مپســند.	عيســی	مســيح	جنبــه	ايجابــی	و	مثبــت	را	بيــان	کــرد	

تــا	مــا	را	بــه	اقــدام	و	عمــل	وا	دارد.
نماينــده	آشــوريان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	ادامــه	اظهــار	
داشــت:	مهــم	تريــن	موضوعــی	کــه	بــه	غايــب	بــودن	اخالقيــات	
در	جهــان	امــروز	مربــوط	مــی	شــود	ايــن	پرســش	اســت	کــه	نقش	
اخــالق	مســيحی	در	کشــورهای	غربــی	چيســت	و	چــرا	آن	را	ايــن	
انــدازه	کمرنــگ	مــی	بينيــم؟	جامعــه	غــرب	از	500	ســال	پيــش	به	
ويــژه	پــس	از	عصــر	روشــنگری	کــه	از	1000	ســال	خرافــات	قرون	
وســطايی	خســته	شــده	بــود	بــه	مقابلــه	بــا	ديــن	پرداخــت.	پيرايش	
ــته	و	 ــی	شايس ــی	عمل ــای	خراف ــرگ	ه ــاخ	و	ب ــد	و	ش ــن	از	زوائ دي
بايســته	بــود	امــا	در	ايــن	ميــان	نمــی	بايســت	تيشــه	بــه	ريشــه	می	
ــود	 ــط	انســانی	خ ــه	و	رواب ــزه	را	از	جامع ــل	و	من ــن	اصي ــد	و	دي زدن
مــی	راندنــد.	جامعــه	بــی	ديــن	بــه	جامعــه	بــی	خــدا	مبــدل	شــد	و	
هميــن	امــر	بــه	بــی	اخالقــی	و	حاکميــت	فســاد	در	روابط	فــردی	و	
اجتماعــی	انجاميــد.	اکثريــت	قريــب	بــه	اتفــاق	کــودکان	در	مدارس	
ــروز	 ــد.	در	ام ــی	کنن ــد	م ــی	رش ــی	و	اخالق ــای	دين ــد	ارزش	ه فاق
مســيحيان	حقيقتــاً	معتقــد	و	بــا	ايمــان	شــايد	اقليــت	کوچکــی	در	
ــه	 ــند.	نتيج ــکا	باش ــا	و	آمري ــيحی	اروپ ــالح	مس ــه	اصط ــه	ب جامع
برخــی	بــی	اخالقــی	گــری	هــا	کــه	در	جوامــع	غربــی	مشــاهده	می	

شــود	بــه	پــای	مســيحيت	نوشــته	مــی	شــود.
يوناتــن	بتکليــا	در	انتهــا	عنــوان	کــرد:	خــدا	را	شــاکريم	کــه	مــا	
ــمی	 ــان	رس ــاير	ادي ــروان	س ــون	پي ــوری	همچ ــيحيان	آش مس
ــور	 ــن	کش ــود	در	اي ــلمان	خ ــان	مس ــم	وطن ــار	ه ــور	در	کن کش
ــم	کــه	مــروج	 ــه	ســر	مــی	بري ــی	ب تحــت	حاکميــت	نظــام	دين
ارزش	هــای	دينــی	و	اخالقــی	اســت.	در	ايــن	راه	از	مراجــع	دينی	
ــوری	 ــام	جمه ــم.	نظ ــی	کن ــت	م ــران	حماي ــان	در	اي ــه	ادي هم
ــان	گذاشــته	شــد	کــه	 ــی	قــدری	بني اســالمی	توســط	امــام	عال
هــدف	حاکميــت	را	انســان	ســازی	و	توجــه	بــه	معنويــات	انســان	
هــا	مــی	دانســت.	هميــن	راه	توســط	مقــام	معظــم	رهبــری	تــدام	
ــری	 ــرو	پيامب ــران	پي ــردم	اي ــت	م ــه	اکثري ــه	اســت.	چــرا	ک يافت
هســتند	کــه	وظيفــه	خــود	را	اتمــام	و	اکمــال	فضايــل	اخالقــی	

ــی	دانســت. م

فرهنگ زرتشتی و فرهنگ ایرانی جدا شدنی نیست
ــس	 ــتيان	در	مجل ــده	زرتش ــنويه،	نماين ــاری	کس ــفنديار	اختي اس
ــدگاه	 ــه	اخــالق	از	دي ــع	ب ــن	نشســت	راج ــورای	اســالمی	در	اي ش

ــرد. ــخنرانی	ک ــت	س زرتش
ــا	و	 ــد	يکت ــپنتمان،	خداون ــت	اس ــن	اشوزرتش ــت:در	دي وی	گف
بــی	همتــا،	اهورامــزدا	ناميــده	مــی	شــود،	يعنــی	دانــای	بــزرگ	
ــا	 ــده	يکت ــان	دهن ــه،	نش ــن	کلم ــی	همي ــش.	معن ــتی	بخ هس
ــت.باور	 ــخ	اس ــای	تاري ــان	در	درازن ــتيان	و	ايراني ــتی	زرتش پرس
پيــروان	اشوزرتشــت	بــر	چنديــن	اصــول	اســتوار	اســت	کــه	بــاور	
بــه	خداونــد	يکتــا		بــی	همتــا	و	بــاور	بــه	پيــام	آوری	اشوزرتشــت	
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گان ــاور	س ــت.	ب ــه	آن	اس ــی	و	اولي ــول	اصل از	اص
همــگان	آن	را	اصــول	اخالقــی	هــر	جامعــه	مــی	دانــد	نيــز	بــاور	
ــت	و	 ــا	هوم ــه	همان ــت	ک ــت	اس ــروان	اشوزرتش ــری	از	پي ديگ
هوخــت	و	هورشــت	يــا	انديشــه	نيــک،	گفتارنيــک	و	کردارنيــک	
اســت	کــه	چنانچــه	ايــن	اصــول	در	کنــار	راســتی	و	پاکــی	قــرار	
گيــرد	و	هــر	فــرد	يــا	جامعــه	ای	رعايــت	کنــد،	حتمــا	اخــالق	در	

آنجــا	جــاری	خواهــد	شــد.
ــد	 ــالق	نيازمن ــه	در	اخ ــه	ای	ک ــزود:	نکت ــنويه	اف ــاری	کس اختي
ــرای	 ــالق	ب ــت	اخ ــه	رعاي ــت	ک ــت	آن	اس ــتری	اس ــت	بيش دق
يــک	شــخص	عالــم	و	دانشــمند	بســيار	مهمتــر	از	يــک	شــخص	
ــالق	 ــت	اخ ــدم	رعاي ــی	ع ــرات	منف ــرا	اث ــت	زي ــی	اس معمول
ــی	 ــرد	معمول ــر	از	اف ــراد	بســيار	زيانبارت ــن	دســته	از	اف توســط	اي
اســت.	البتــه	در	هــر	صــورت	نمــی	تــوان	بــدون	رعايــت	اخــالق	
ــمند	 ــت	و	ارزش ــدف	درس ــمت	ه ــه	س ــه	را	ب ــانيت	جامع و	انس
ــدی	 ــا	ب ــه	ب ــد	هميش ــتيان	باي ــاور	زرتش ــه	ب ــرد.	ب ــت	ک هداي
ــروان	 ــاور	پي ــه	ب ــترش	داد.ب ــتی	را	گس ــی	و	راس ــد	و	نيک جنگي
اشوزرتشــت	اســپنتمان	رعايــت	اخــالق	زيســتی	نيــز	از	اهميــت	
ــيج(	 ــار	آخشيگ)آخش ــتيان	چه ــت.	زرتش ــوردار	اس ــادی	برخ زي
آب،	بــاد،	خــاک	و	آتــش	را	پــاس	مــی	دارنــد	و	مانــع	آلودگــی	آن	
مــی	شــوند.	ايــن	چهــار	آخشيگ)آخشــيج(از	پايــه	هــای	حفــظ	

ــت. ــتی	اس ــالق	زيس ــت	و	اخ ــط	زيس محي
نماينــده	زرتشــتيان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	ادامــه	داد:	
ــه	آن	اســتوار	اســت	را	زرتشــتيان	اشــا	 ــر	پاي ــی	کــه	جهــان	ب قانون
ــت	و	 ــتوار	اس ــار	اس ــن	هنج ــر	اي ــتی	ب ــام	هس ــد	و	تم ــی	نامن م
اصــول	اخــالق	علــم	و	فنــاوری	مــی	بايســت	حفــظ	ايــن	قانــون	
ــه	 ــی	ک ــرار	دهد.هنگام ــود	ق ــرلوحه	کاری	خ ــت	آن	را	در	س و	رعاي
ــه	 ــورش	ب ــود	از	ک ــی	ش ــت	م ــانی	صحب ــول	انس ــالق	واص از	اخ
عنــوان	ســمبل	اخــالق،		قانــون	مــداری	و	حفــظ	حرمــت	انســانی	
يــاد	مــی	شــود.	کــورش	فرزنــد	باورهــای	اشوزرتشــت	بــوده	اســت	
ــی	گســترش	داده	اســت	و	 ــان	را	بصــورت	عمل و	در	زمــان	خــود	آن
باعــث	افتخــار	ايــران	و	جهــان	اســت.فرهنگ	زرتشــتی	و	فرهنــگ	
ــه	 ــاور	ب ــز	ب ــی	ني ــی	جــدا	شــدنی	نيســت.	جشــن	هــای	ايران ايران
اخــالق	و	انســانيت	را	گســترش	مــی	دهــد.	روز	دهــم	مهــر،	جشــن	
بــزرگ	و	ملــی	مهــرگان	اســت.	عــالوه	بــر	شــادباش	ايــن	جشــن	
بــه	همــه	ايرانيــان،	نکاتــی	از	ايــن	جشــن	را	بعنــوان	يکی	از	جشــن	
هــای	ايرانــی	کــه	بــر	اســاس	باورهــای	ايرانــی	برگــزار	مــی	شــود	
را	يــادآور	مــی	شــوم.	يکــی	از	داليــل	برگــزاری	جشــن	مهــرگان،	
ــر	ضحــاک	مــار	دوش	ســتمگر	 ــروزی	کاوره	آهنگــر	ب اســطوره	پي
اســت.	ضحاکــی	کــه	مارهــای	آن	از	مغــز	جوانــان	ســير	مــی	شــد	

ــودش	را	دارد. ــاص	خ ــم	خ ــه	مفاهي ک
اختيــاری	کســنويه	در	پايان	تصريــح	کــرد:	در	اين	اســطوره	تاريخی	
کاوه	آهنگــر	بــرای	پيــروزی	بــر	ايــن	ســتمگر	زمانــه	خــود،	اوليــن	
پرچــم	ايــران	کــه	همــان	درفــش	کاويانــی	اســت	را	برافراشــته	می	
کنــد.	پــس	ظلــم	ســتيزی	ايــران	و	جنــگ	بــا	بــدی	بــا	محتــوای	
ــس	از	 ــن	اســطوره،	پ ــران	همــراه	اســت.	در	اي مفهومــی	پرچــم	اي
ــط	 ــه	فق ــل	آنک ــار	دوش،	او	را	بدلي ــاک	م ــر	ضح ــروزی	کاوه	ب پي
ــه	بنــد	 ــد	فقــط	ب ــا	همــه	بــدی	هايــش،	در	دماون انســان	اســت،	ب
ــداری	 ــان	م ــران	و	انس ــگ	اي ــی	از	فرهن ــن	بخش ــند.	اي ــی	کش م
ــزاری	 ــی	از	برگ ــطوره	و	در	بخش ــن	اس ــه	در	اي ــت	ک ــان	اس ايراني
ــه	آن	افتخــار	کرد.اخــالق	 ــوان	يافــت	و	ب جشــن	مهــرگان	مــی	ت
در	جــای	جــای	فرهنــگ	زرتشــتی	و	ايرانــی	وجــود	دارد	و	اميــدوارم	

ــد. ــه	کار	بندن همــه	آن	را	ب
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متن زیر سخنرانی استاد خسروپناه در انستیتوی فلسفه 
آکادمی علوم روسیه تحت عنوان »مطالعه تطبیقی سیر 
تطور فلسفه اسالمی و علم اصول فقه« است که در ادامه 

خوانید؛ می 

بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم
ابتــدا	از	متوليــان	ايــن	همايــش	ارجمنــد	سپاســگزارم.	بــه	محــض	
ــان	در	 ــکاران	و	محقق ــش	از	هم ــن	هماي ــزاری	اي ــالع	از	برگ اط
ــه	 ــد	ب ــوت	ش ــران	دع ــفه	اي ــت	و	فلس ــی	حکم ــه	پژوهش موسس
جهــت	مشــارکت	در	ايــن	همايــش	و	کمــک	بــه	ارتقــاء	آن	مقاالتی	
تدويــن	شــود	کــه	در	ايــن	همايــش	نيــز	تقديــم	گرديــد.	هرچنــد	از	
عنــوان	ايــن	همايــش	تفســيرهای	مختلفــی	وجود	داشــت	ولــی	در	
عيــن	حــال	هرکــدام	از	نويســندگان	بنــا	بــه	تفســيری	کــه	از	عنوان	
ــد.	بنــده	نيــز	دو	 همايــش	داشــتند	مقــاالت	خــود	را	تدويــن	نمودن
ــان	و	 ــير	تطــور	چيســتی	فلســفه	در	يون ــه	يکــی	»س ــوان	مقال عن
جهــان	اســالم«	و	ديگــری	بــا	عنــوان	»ســير	تحــول	اصــول	فقــه	
ــه	ايــن	 ــر	فقــه	شــيعی(«	ب ــا	تأکيــد	ب در	تاريــخ	تفکــر	اســالمی	)ب
ــن	 ــوان	را	در	اي ــردو	عن ــودم	ه ــل	ب ــودم.	ماي ــم	نم ــش	تقدي هماي
همايــش	مطــرح	نمايــم.	بــه	علــت	ضيــق	وقــت	تصميــم	گرفتــم	
ــی	مقايســه	ای	از	ســير	تطــور	 ــوان	بحث بحــث	خــود	را	تحــت	عن
فلســفه	اســالمی	و	اصــول	فقــه	کــه	در	واقــع	گــزارش	کوتاهــی	از	
محتــوای	ايــن	دو	مقالــه	اســت	و	بــه	مطالعــه	تطبيقــی	بين	فلســفه	

اســالمی	و	علــم	اصــول	فقــه	مــی	پــردازد	را	ارائــه	نمايــم.
ــه	 ــی	عرض ــور	اصل ــه	و	مح ــث	را	در	5	نکت ــن	بح ــيده	ام	اي کوش
ــش	 ــالمی	دان ــفه	اس ــه	فلس ــت	ک ــه	اول	اينس ــا	نکت ــم.	و	ام نماي
ــده	ی	 ــه	دربردارن ــت	ک ــام	اس ــای	ع ــه	معن ــی	ب ــتی	شناس هس
هســتی	شناســی	معرفت،	هســتی	شناســی	ذهن،	هســتی	شناســی	
ــد	 ــی،	انســانی(	هســتی	شناســی	خداون ــی،	حيوان نفس)نفــس	نبات
متعــال	اســت.	گــزاره	هــای	فلســفه	بــا	منطــق	اســتدالل	ثابــت	می	

شــوند.	پــس	فلســفه	اســالمی	خــودش	بــه	منطــق	اســتدالل	نمی	
ــا	مباحــث	 ــد	ت ــی	جوي ــدد	م ــه	از	منطــق	اســتدالل	م ــردازد	بلک پ
فلســفی	را	اثبــات	کنــد،	اصــول	فقــه	دانشــی	اســت	کــه	خــودش	
دربردارنــده	ی	منطــق	اســتنباط	اســت	و	البتــه	قواعــد	عــام	احــکام	
شــرعی	را	نيــز	بيــان	مــی	کنــد.	پــس	اوليــن	نکتــه	و	تفــاوت	بيــن	
فلســفه	و	اصــول	فقــه	اينســت	کــه	فلســفه	قواعــد	عــام	هســتی	
ــق	نيســت،	 ــودش	دارای	منط ــا	خ ــد	ام ــی	کن ــان	م ــی	را	بي شناس
ــه	 ــا	اصــول	فق ــرد.	ام ــی	گي ــتدالل	کمــک	م ــه	از	منطــق	اس بلک
هــم	دارای	منطــق	اســت	اســتنباط	اســت	و	هــم	دارای	قواعــد	عــام	

ــکام	شــرعی. ــاد	و	اح اجته
ــی	و	 ــث	منطق ــالمی	مباح ــفه	اس ــه	فالس ــت	ک ــه	دوم	اينس نکت
فلســفی	را	از	يونــان	و	روم	باســتان	وام	گرفتــه	انــد	و	بعــد	بدان	رشــد	
و	تکامــل	بخشــيده	انــد،	بــه	گونــه	ای	کــه	نمــی	تــوان	بيــن	الهيات	
شــفای	بوعلــی	ســينا	و	متافيزيــک	ارســطو		بــه	ســهمی	بيــش	از	
۲0	درصــد	در	اشــتراکات	موضوعــات	بيــن	آنــدو	قائــل	بــود؛	يعنــی	
حــدود	80	درصــد	مباحــث	الهيــات	شــفای	بوعلــی	ســينا	بــا	مباحث	
ارســطو	متفــاوت	اســت.	امــا	اصــول	فقــه	کــه	پيشــتر	گفتيــم	دارای	
دو	بخــش	اســت	يکــی	منطــق	اســتنباط	و		ديگــری	قواعــد	عــام	
بــرای	اجتهــاد،	تنهــا	بخــش	اندکــی	از	آن	کــه	عبارتســت	از	مباحث	
ــی	از	منطــق	اســتفاده	مــی	کنــد؛	يعنــی	از	 ــا	مباحــث	زبان الفــاظ	ي
ــت،	بخــش	 ــيده	اس ــا	رس ــت	م ــه	دس ــان	ب ــه	از	يوناني ــی	ک منطق
ــانه	 ــچ	نش ــال	هي ــرح	در	آن	اص ــث	مط ــم	و	مباح ــن	عل ــم	اي اعظ
ــی	 ــث	زبان ــم	در	مباح ــن	عل ــا	اي ــدارد.	ام ــتان	ن ــان	باس ای	از	يون
کــه	اصــول	فقــه	بــدان	نيــاز	داشــته	اســت	از	علــم	منطــق	کمــک	
جســته	اســت	ولــی	بخــش	اعظــم	ايــن	علــم	و	مباحــث	اصولــی	از	
ابتــکارات	خــاص	مســلمانان	اســت	و	بــه	تعبيــری	ديگــر	مــی	توان	
گفــت	تأثيــر	مســلمانان	در	تحــول	علــم	اصــول	بــه	مراتــب	بيــش	
ــی	ديگــر،	 ــه	بيان ــوده	اســت.	ب ــان	در	تحــول	فلســفه	ب ــر	آن از	تأثي
اگــر	تاثيرپذيــری	فالســفه	اســالمی	از	فلســفه	يونــان	را	۲0	درصــد	

ــه	 ــتان	ب ــان	باس ــم	اصــول	از	يون ــای	عل ــری	علم ــم	تاثيرپذي بداني
بيــش	از	يــک	درصــد	هــم	نمــی	رســد.

امــا	نکتــه	ســوم	اينســت	کــه	ارســطو	بــه	دو	کاربــرد	بــرای	فلســفه	
قائــل	اســت؛	يــک	کاربــرد	عــام	کــه	فلســفه	شــامل	علــوم	نظــری،	
عملــی	و	علــوم	توليدی)يــا	شــعری(	اســت.	دوم	مشــتمل	بــر	کاربرد	
خــاص	از	فلســفه	اســت	يعنــی	متافيزيــک.	ارســطو	در	فصــل	دوم	
ــم	 ــفه	عل ــد	فلس ــی	گوي ــا	م ــاب	بت ــی	کت ــک	يعن ــاب	متافيزي کت
رهبــر	اســت،	علــم	فرمــان	رواســت	و	ســاير	علــوم	خــادم	فلســفه	
انــد.	ارســطو	در	کتــاب	متافيزيــک	خــود	شــش	تلقــی	از	فلســفه	بــه	
معنــای	متافيزيــک	دارد.	يعنــی	اگــر	در	بخــش	های	مختلــف	کتاب	
ارســطو	تامــل	کنيــم	يعنــی	در	فصــل	ســوم	کتــاب	آلفــای	بــزرگ،	
فصــل	نخســت	از	کتــاب	آلفــای	کوچــک،	کتــاب	چهــارم	گامــا	و	
ديگــر	بخــش	هــای	کتــاب	متافيزيــک	ارســطو	مــی	بينيم	ارســطو	

از	فلســفه	تعاريــف	مختلفــی	را	ارائــه	نمــوده	اســت.
بــه	عنــوان	مثــال	او	بيــان	مــی	کنــد	کــه	فلســفه	علــم	بــه	علــل	
ــه	جوهــر	اســت.	 ــا	مــی	گويــد	فلســفه	علــم	ب نخســتين	اســت،	ي
يــا	تعاريــف	ديگــری	ماننــد	اينکــه	فلســفه	دانشــی	اســت	کــه	بــه	
مســاله	غايــت	يــا	مســاله	خيــر	مــی	پــردازد.	يــا	تعاريــف	ديگــری	
ــکام	و	 ــه	از	اح ــی	ک ــد	از	دانش ــی	دان ــارت	م ــفه	را	عب ــه	فلس ک
عــوارض	وجــود	بماهــو	وجــود	بحــث	مــی	کنــد	يــا	دانشــی	کــه		از	
احــکام	و	عــوارض	موجــود	بماهوموجــود	بحــث	مــی	کنــد	حــاال	به	
ايــن	مســاله	کــه	فــرق	وجــود	و	موجــود	چيســت؟	ورود	نمــی	کنــم.	
ايــن	تعريــف	يــا	تعاريف	ارســطو	از	فلســفه	بــا	آنچــه	که	مســلمانان	

از	فلســفه	مــی	فهميدنــد	متفــاوت	نبــود.
يعنــی	مســلمانان	ايــن	تعريــف	از	فلســفه	را	پذيرفتنــد	يعنی	بــا	غور	
در	آثــار	فارابــی،	ابــن	ســينا،	شــيخ	اشــراق،	مالصــدرا،	حتــی	عالمه	
ــت	اهلل	جــوادی	 ــل	آي ــی	شــاگردان	ايشــان	از	قبي ــی	و	حت طباطباي
آملــی،	آيــت	اهلل	مصبــاح	يــزدی،	آيــت		اهلل	حســن	زاده	آملــی	بــاز	
هميــن	تعريــف	از	فلســفه	پذيرفتــه	شــده	اســت	و	گفتــه	اند	فلســفه	

حجت االسالم خسروپناه:

تحولی بزرگ در فلسفه ایجاد شده است
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ــيم	 ــن	تقس ــه	اي ــد.	البت ــی	کن ــث	م ــود	بح ــو	وج ــود	بماه از	وج
ــه	ارســطو	کــه	فلســفه	شــامل	فلســفه	نظــری،	عملــی	و	 ســه	گان
توليــدی	اســت	نــزد	فارابــی	بــه	تقســيم	دوگانــه	بــدل	مــی	شــود؛	
يعنــی	فلســفه	نــزد	ايشــان	فقــط	شــامل	حکمــت	نظــری	و	حکمت	

عملــی	اســت.
ــفه	 ــوم	فلس ــم	س ــوان	قس ــه	عن ــعری(	ب ــا	ش ــفه	توليدی)ي و	فلس
ــات	 ــش	صناع ــه	بخ ــش	را	ب ــن	بخ ــان	اي ــت	و	ايش ــرح	نيس مط
ــف	از	فلســفه	 ــن	تعري ــه	اي ــن	ســينا	ب ــا	اب ــد.	ام ــزوده	ان خمــس	اف
قيــدی	را	اضافــه	کــرده	اســت	و	آن	قيــد	ايــن	اســت	کــه	فلســفه	از	
وجــود	بماهــو	وجــود	بحــث	مــی	کند	تــا	آنجايــی	کــه	وجــود	وجود	
رياضــی	يــا	طبيعــی	نباشــد.	يعنــی	اگــر	وجــود،	وجــود	رياضــی	يــا	
ــد	از	آن	بحــث	کنــد. وجــود	طبيعــی	شــد	ديگــر	متافيزيــک	نباي

اگــر	وجــود	از	عــدد	يــا	مقــدار	بحث	مــی	کنــد	بايــد	در	علــم	رياضی	
ــی	 ــد	يعن ــات	ش ــود	طبيعي ــود،	وج ــر	وج ــا	اگ ــرد،	ي از	آن	بحــث	ک
ــرد	 ــدل	شــد	و	از	جســم	متحــرک	بحــث	ک ــت	ب ــه	طبيع وجــود	ب
ــد	از	آن	در	 ــات	اســت	و	باي ــم	طبيعي ــه	عل ــوط	ب ــن	موضــوع	مرب اي
علــوم	طبيعــی	ســخن	گفــت.	بــه	عبارتــی	ابــن	ســينا	گفت	فلســفه	
ــود،	وجــود	رياضــی	 ــه	وج ــا	آنجــا	ک ــد	ت ــی	کن از	وجــود	بحــث	م
يــا	طبيعــی	نباشــد	و	اگــر	وجــود،	وجــود	رياضــی	يــا	طبيعــی	شــد	
ــوان	گفــت	 ــی	ت ــد.	در	نتيجــه	م ــه	آن	بپردازن ــد	ب ــوم	ديگــر	باي عل
فالســفه	اســالمی	همــان	تعريــف	ارســطو	از	فلســفه	را	پذيرفتنــد	و	
نهايتــا	بــدان	قيــدی	را	افزودنــد.	و	البتــه	ايــن	قيــد	دچــار	تعييــرات	و	

تطوراتــی	نيــز	شــد	کــه	بــدان	ورود	نمــی	کنــم.
در	نهايــت	مــی	تــوان	گفت	فالســفه	اســالمی	هــم	تعريف	فلســفه	
و	هــم	ســاختار	متافيزيــک	را	پذيرفتنــد	امــا	در	تعريــف	و	ســاختار	آن	
تغييــرات	زيــادی	ايجــاد	نکردند.	امــا	آنان	در	روش	شناســی	فلســفه	
ــد.	شــيخ	اشــراق	روش	شــهودی	را	 ــادی	ايجــاد	کردن ــرات	زي تغيي
ــه	روش	 ــی	دينــی	را	ب ــزود.	ميردامــاد	روش	نقل ــی	اف ــه	روش	عقل ب
ــی	را	در	 ــز	روش	شــهودی	و	نقل ــرد.	مالصــدرا	ني ــه	ک ــی	اضاف عقل
کنــار	روش	عقلــی	قــرار	داد؛	بــه	تعبيــر	اســتاد	مــا	عالمه	حســن	زاده	
آملــی	کــه	مــی	فرماينــد	عرفــان،	برهــان	و	قــرآن	از	هــم	جدايــی	

ناپذيرنــد.
روش	عرفــان	روش	شــهودی،	روش	قرآنــی	وحــی،	روش	برهانــی	
عقلــی	اســت	کــه	همــه	در	حکمــت	متعاليــه	يکجــا	گردهــم	جمــع	
شــده	انــد.	البتــه	ايــن	بــدان	معنــی	نيســت	کــه	مالصــدرا	از	روش	
عقلــی	در	فلســفه	اش	اســتفاده	نمــی	کــرده	اســت	بلکه	او	مســائلی	
ماننــد	حرکــت	جوهــری	و	اتحــاد	عاقــل	و	معقــول	را	بــا	روش	عقلی	
اثبــات	نمــوده	اســت.	او	بــرای	اثبــات	حرکــت	جوهــری	نــه	برهــان	
ــفار	 ــد	ســوم	اس ــان	در	جل ــط	ســه	بره ــارش	آورده	اســت.	فق در	آث
ــه	 ــت	بقي ــده	اس ــر	ش ــری	ذک ــت	جوه ــات	حرک ــرای	اثب ــه	ب اربع
براهيــن	او	در	ايــن	زمينــه	را	بايــد	در	کل	آثــار	او	جســت.	بــه	عبارتی	
ديگــر	مــی	تــوان	گفــت	فلســفه	اســالمی	در	نســبتش	بــا	فلســفه	
ــاوت	اساســی	و	 ــاوت	اســت	و	تف ــی	بلحــاظ	روش	بســيار	متف يونان

چشــم	گيــری	را	در	ايــن	زمينــه	مــی	تــوان	مشــاهده	کــرد.
يعنــی	اگــر	شــما	در	فلســفه	ارســطو	بحــث	از	امــور	عامــه،	معرفــت	
النفس)کــه	بيشــتر	در	طبيعيــات	اســت(،	معرفت	شناســی،	و	مباحث	
الهيــات	بالمعنــی	االخــص	کــه	بحــث	از	واجــب	الوجــود	اســت	را	
ــز	در	فلســفه	اســالمی	وجــود	دارد	 ــن	ســاختار	ني ــد	همي ــی	بيني م
ــه	 ــی	ک ــا	کس ــت.	ام ــده	اس ــر	ش ــترده	ت ــاختار	گس ــن	س ــی	اي ول
ــد	خــود	را	در	فهــم	 ــا	مباحــث	ارســطويی	آشــنا	باشــد	نمــی	توان ب
الهيــات	شــفای	بوعلــی	ســينا	يــا	اشــارات	و	تنبيهــات	بــی	نيــاز	از	
اســتاد	ببينــد،	بلکــه	او	بايــد	ايــن	مطالــب	را	نــزد	اســتاد	بيامــوزد.	لذا	
مــی	تــوان	گفــت	فلســفه	در	فلســفه	اســالمی	ســير	تکاملــی	يافتــه	
ــف	فلســفه	و	ســاختار	آن	 ــر	از	نظــر	تعري ــن	تغيي ــد	اي اســت	هرچن
چنــدان	دچــار	تغييــر	اساســی	نشــده	اســت،	امــا	بــه	لحــاظ	مســاله	

ــی	شــده	اســت. ــرات	فراوان ای	دســتخوش	تغيي
ــه	 ــالمی	در	دو	ده ــفه	اس ــه	فالس ــت	ک ــارم	اينس ــه	چه ــا	نکت ام
اخيــر	را	بايــد	بــه	طــور	مســتقل	مــورد	مطالعــه	قــرار	داد.	اگــر	چــه	
ــن	اواخــر	گمــان	مــی	 ــا	اي ــی	ت ــر	ايران مستشــرقان	و	فالســفه	غي
بردنــد	کــه	فلســفه	اســالمی	بــا	فلســفه	ابن	رشــد	بــه	پايان	رســيده	
اســت	ولــی	اکنــون	ديگر	کســی	بــه	ايــن	مســاله	اعتقــادی	نــدارد	و	

ايــن	امــر،	امــر	پذيرفتــه	شــده	ای	اســت	کــه	فلســفه	اســالمی	در	
حــال	حاضــر	ادامــه	دارد	و	فالســفه	ايــی	ماننــد	مالصــدرا	اکنــون	
دارای	دســت	بــاال	در	مســائل	فلســفی	و	ســهم	و	نقــش	بالنــده	ای	
ــی	 ــد	و	حت ــی	دارن ــات	تطبيق ــای	فلســفی	و	مطالع در	اســتدالل	ه
امــروزه	عالمــه	طباطبايــی	چهره	شــناخته	شــده	ای	در	کشــورهای	

ــر	اســالمی	هســت. غي
بنابرايــن	مــن	مــی	خواهــم	بگويــم	فلســفه	امــروزه	در	ايــران	دچــار	
يــک	تحــول	اساســی	شــده	اســت	کــه	اثــر	آن	را	هــم	مــی	تــوان	در	
پژوهــش	هــای	مســتقل	در	حــوزه	هــای	علميــه	و	هــم	در	مطالعات	
تطبيقــی	و	رســاله	هــای	دکتــری	بــه	وفــور	نقــش	ايــن	تاثيــرات	را	
ــد	 ــه	وجــود	آورده	ان مشــاهده	کــرد.	ايــن	تحــول	را	نســل	جديــد	ب
ــر	و	 ــن	تغيي ــم	مشــاهده	کــرد.	اي ــوان	آن	را	در	نســل	قدي و	نمــی	ت
ــفه	 ــه	فلس ــودی	ک ــا	وج ــه	ب ــيده	اســت	ک ــی	رس ــه	جاي تحــول	ب
اســالمی	فلســفه	هســتی	شناســی،	معرفه	النفــس،	الهيــات	بالمعنی	
االخــص	را	در	خــود	دارد	امــروزه	گســتره	ايــن	دانــش	بــه	مباحثــی	
ماننــد	فلســفه	رســانه،	فلســفه	تکنولــوژی،	فلســفه	علــوم	رياضــی،	
فلســفه	علــوم	انســانی،	و	مباحــث	جديــد	الهيــات	فلســفی	و...	نيــز	
کشــانده	شــده	اســت،	مباحثــی	که	تــا	به	حــال	در	فلســفه	اســالمی		
ــی	 ــفه	نوصدراي ــوان	فلس ــت	عن ــروزه	تح ــد	ام ــوده	ان ــرح	نب مط
مطمــح	نظــر	اســت.	و	ديگر	فلســفه	هايــی	ماننــد	فلســفه	فرهنگ،	
ــه	 ــد	ک ــدی	ان ــای	جدي ــوزه	ه ــد	آن	ح ــوژی	و	مانن ــانه،	تکنول رس

فلســفه	اســالمی	بايــد	بدانهــا	ورود	کنــد.
بنــده	کتابــی	را	حــدود	ده	ســال	پيــش	تحت	عنوان	فلســفه	فلســفه	
علــوم	انســانی	منتشــر	نمــودم	و	داعيــه	بنــده	در	ايــن	کتــاب	ايــن	
بــود	کــه	عــالوه	بــر	فلســفه	علــوم	طبيعــی،	علــوم	انســانی	بايــد	به	
فلســفه	فلســفه	اســالمی	نيــز	بايــد	بپردازيــم	و	در	آن	بــا	اســتدالل	
هــای	فلســفی	ثابــت	نمــوده	ام	فلســفه	ای	کــه	بــا	ارســطو	شــروع	
شــد	در	حــال	حاضــر	نيــز	ادامــه	دارد	و	بايــد	اکنــون	تفســير	مــا	از	
فلســفه	بــه	عنــوان	بحــث	از	وجــود	بماهــو	وجــود	کــه	مبتنــی	بــر	
يــک	طبقــه	بنــدی	خــاص	از	علــوم	هســت	تغييــر	کنــد	و	در	واقــع	

بــه	تعريــف	جديــدی	از	فلســفه	نيازمنديــم.
ــد	از	فلســفه	 ــف	جدي ــاب	اينســت	کــه	تعري ــن	کت نظــر	مــن	در	اي
عبارتســت	از	اينکــه	فلســفه	دانــش	يــا	ديســيپلين	)رشــته	علمــی(	
ــا	ايــن	 اســت	کــه	از	وجــود	انضمامــی	انســان	بحــث	مــی	کنــد.	ب
تعريــف	از	فلســفه	تمامــی	فلســفه	هــای	خاص	مثل	فلســفه	رســانه	
ــرا	 ــادار	مــی	شــوند	زي ــوژی	و	صنعــت	و	...	معن و	فرهنــگ	و	تکنول
ــود	 ــر	دوشــق	اســت	يکــی	وج ــن	فلســفه	مشــتمل	ب موضــوع	اي
ــث	 ــه	مباح ــان.	و	هم ــام	انس ــی	بن ــری	موضوع ــی	و	ديگ انضمام
مذکــور	ناظر	بــر	ايــن	دو	موضــوع	هســتند.	عالقمنــدان	مــی	توانند	

ــد. تفصيــل	ايــن	مطلــب	را	در	ايــن	کتــاب	مــن	مطالعــه	کنن
و	اما	نکته	پنجم	و	آخر:

ــا	اينجــا	بــه	طــور	مفصــل	ســير	تطــور	فلســفه	اســالمی	 مــن	ت
ــه	 ــود	ک ــن	ب ــن	اي ــاد	م ــرح	دادم	و	اعتق ــای	آن	را	ش و	ويژگيه
ــوده	اســت	 تطــور	در	فلســفه	بيــش	از	همــه	تطــور	مســاله	ای	ب
تــا	تطــور	تعريفــی	و	ســاختاری	کــه	بــه	نظــر	بنــده	بايــد	فلســفه	
ــول	و	 ــار	تح ــز	دچ ــاختار	ني ــف	و	س ــاظ	تعري ــه	لح ــالمی	ب اس
ــد	دارم	 ــم	قص ــر	عرايض ــمت	آخ ــن	در	قس ــا	م ــود.	ام ــور	ش تط
کــه	بــرای	تکميــل	بحــث	خــود	بــه	بررســی	تطــور	اصــول	فقــه	

ــم. ــاره	کن باختصــار	اش
ــه	 ــالمی	دارای	ن ــر	اس ــه	در	تفک ــول	فق ــور	در	اص ــول	و	تط تح
دوره	يــا	نــه	مرحلــه	اســت.	دوره	اول	عبارتســت	از	زمينــه	ســازی	
کشــف	اصــول	فقــه	در	عصــر	حضــرت	رســول	اکــرم	)صلــوات	
ــی	 ــت	بن ــدين	و	حکوم ــای	راش ــه(.	دوره	دوم	دوره	خلف اهلل	علي
ــه	 ــد	اصــول	فق ــی	از	قواع ــدک	برخ ــدک	ان ــه	ان ــه	اســت	ک امي
ــر	دوره	 ــر	ب ــوم	ناظ ــد.	دوره	س ــی	کنن ــدا	م ــود	را	پي ــکل	خ ش
قــرن	دوم	و	اوايــل	قــرن	ســوم	قمــری	اســت،	ايــن	دوران	دوره	
ــل	 ــرق	و	نح ــب	و	ف ــی،	مذاه ــالمی،	فقه ــب	اس ــيس	مکات تأس
ــالف	 ــاء	اخت ــت	منش ــوان	گف ــی	ت ــت.	م ــالمی	اس ــف	اس مختل
ــی،	شــافعی	و	مالکــی	و	 مذاهــب	مختلــف	فقهــی	از	قبيــل	حنبل
ماننــد	آن	همــان	قواعــد	علــم	اصــول	اســت؛	يعنــی	قواعــد	علــم	
ــور	 ــه	ظه ــه	ب ــت	ک ــيده	اس ــد	رس ــدی	از	رش ــه	آن	ح ــول	ب اص

ــود. ــی	ش ــی	منجــر	م ــی	مختلف ــب	فقه مذاه
دوره	چهــارم	دوره	ای	اســت	کــه	از	قــرن	چهــارم	آغــاز	مــی	شــود	و	
تــا	قــرن	چهــارم	ادامــه	دارد.	در	ايــن	دوره	اســت	کــه	شــاهد	ظهــور	
و	تدويــن	کتــب	حديــث	هســتيم	هــم	کتــب	تشــيع	و	هــم	کتــب	
ــن	 ــه	بخــاری،	احمــد	ب ــن	دوره،	دوره	ای	اســت	ک اهــل	ســنت.	اي
حنبــل،	مســلم	و	علمــای	شــيعه	دســت	بــه	تاليــف	کتابهــای	اربعــه	
ــد	 ــی	و	قواع ــب	حديث ــع	آوری	کت ــات	جم ــن	تاليف ــه	در	اي ــد	ک زدن
ــر	 ــه	عبارتــی	ب علــم	اصــول	نقــش	بســزايی	را	ايفــا	مــی	کننــد.	ب
اســاس	هميــن	قواعــد	اصولــی	و	علــم	الرجــال	اســت	کــه	کلينــی	
الکافــی،	مســلم	صحيــح	را	مــدون	مــی	کنــد.	اگــر	در	دوره	چهــارم	
نقــش	کتــب	روايــی	برجســته	اســت	دوره	پنجــم	دوره	ای	اســت	که	
در	آن	ديگــر	کتــب	علــم	اصــول	فقــه	مــدون	مــی	شــود	و	ديگــر	
بــه	علــم	اصــول	بــه	عنــوان	يک	رشــته	علمــی	مســتقل	نگريســته	
مــی	شــود.	در	دوره	ششــم	نيــز	علــم	اصــول	شــروع	بــه	رشــد	بالنده	
ای	کــرد.	ســيد	مرتضــی	الذريعــه	الــی	اصــول	الشــريعه	را	نوشــت	و	
شــاگرد	او	شــيخ	طوســی	العــده	فــی	اصــول	الفقــه	نــگارش	کــرد.
دوره	هفتــم	دوره	ای	اســت	کــه	شــاهد	نقــش	برجســته	اخباريــون	
ــام	 ــردی	بن ــد.	ف ــی	کردن ــد	م ــه	را	نق ــول	فق ــان	اص ــتيم.	آن هس
ــاء	نمــود	و	اشــکاالت	محمــد	 ــی	اصــول	فقــه	را	احي ــد	بهبهان وحي
اســترآبادی	را	پاســخ	مــی	دهــد	و	بــه	عبارتــی	او	مجــدد	االصــول	
و	احياگــر	علــم	اصــول	اســت.	دوره	هشــتم	دوره	نــوآوری	و	ابتــکار	
در	علــم	اصــول	فقــه	اســت	کــه	از	شــيخ	انصــاری	)رحمــه	اهلل(	آغاز	
شــد	و	شــاگردان	او	ماننــد	آخونــد	خراســانی	ايــن	راه	را	ادامــه	دادنــد.	
در	واقــع،	علــت	بيــان	ايــن	دوره	هــای	مختلــف	علــم	اصــول	فقــه	
نــزد	بنــده	ايــن	بــود	کــه	بگويــم	در	دروه	هشــتم	اصــول	فقــه	کــه	
خــودش	حاصــل	دوره	هــای	قبــل	از	خــودش	نيــز	هســت	علمــای	
علــم	اصــول	از	فلســفه	اســالمی	بــرای	بســط	و	گســترش	آثارخــود	
بهــره	فراوانــی	گرفتنــد.	بــه	هميــن	دليل	بنــده	معتقــدم	کــه	عالوه	
ــب	 ــب	اصفهــان،	مکت ــب	شــيراز،	مکت ــر	فلســفه	اســالمی،	مکت ب
تهــران،	مکتــب	قــم	مکتــب	فلســفی	ديگــری	بنــام	مکتــب	نجــف	
ــم	اصــول	 ــن	فلســفه	اســالمی	و	عل ــز	وجــود	دارد	کــه	در	آن	بي ني
فقــه	پيونــد	وثيقــی	وجــود	دارد.	بــه	عبارتــی	ديگــر،		مــن	معتقــدم	
بــرای	فهــم	اصــول	فقــه	آخونــد	خراســانی	و	کتــاب	کفايــه	االصول	
او	يــا	مطالعــه	آثار	شــاگرد	او	شــيخ	محمدحســين	اصفهانی	مشــهور	
بــه	محقــق	کمپانــی	و	کتــاب	نهايــه	الدرايــه	او	حتمــا	بايــد	فلســفه	
اســالمی	را	بخوبــی	بدانيــم.	يعنــی	در	دوره	هشــتم	اســت	کــه	ديگر	
شــاهد	ارتبــاط	و	پيونــد	محکمــی	بيــن	فلســفه	اســالمی	و	اصــول	

فقــه	هســتيم.
ــا	ايــن	دوره	آخــر	يعنــی	دوره	نهــم	اصــول	فقــه	عبارتســت	از	 و	ام
دوره	ای	کــه	اکنــون	درآن	بســر	مــی	بريــم.	امــروزه	علمــای	علــم	
اصــول	فقــه	در	حــوزه	علميــه	قــم	بــا	مباحــث	جديــد	هرمنوتيــک،	
زبــان	شناســی	و	معنــا	شــناختی	آشــنايی	کاملــی	پيــدا	نمــوده	انــد	و	
از	ايــن	علــوم	بــرای	تفســير	وضــع	کنونــی	انســان	معاصر	و	تفســير	
فلســفه	هــای	خــاص	ماننــد	فلســفه	فرهنــگ،	اقتصــاد،	سياســت	و	
...	بهــره	جســته	انــد	و	بــه	عبارتــی	بــه	دنبــال	تدويــن	نظــام	جامعی	
ــت	 ــوب	دق ــتند.	خ ــی	هس ــات	اجتماع ــه	نظام ــوان	فق ــت	عن تح
ــم	اصــول	 ــم	عل ــر	دوره	نه ــب	ب ــی	غال ــه	منطــق	و	ويژگ ــد	ک کني
فقــه،	تدويــن	فقــه	نظامــات	اجتماعــی	اســت	کــه	البتــه	از	آن	علوم	
خــاص	نيــز	بــرای	نيــل	بــه	ايــن	مقصــود	بهــره	الزم	گرفتــه	شــده	

اســت.
ــن	دوره	معاصــر	 ــده	اينســت	کــه	در	اي نتيجــه	گيــری	عرايــض	بن
ــده	 ــاد	ش ــفه	ايج ــزرگ	در	فلس ــی	ب ــر	تحول ــه	اخي ــژه	دو	ده و	بوي
اســت	و	فلســفه	هــای	خاصــی	شــکل	گرفتــه	انــد	کــه	بــا	اصــول	
فقــه	نيــز	پيونــد	محکمــی	برقــرار	کــرده	انــد	و	از	همــه	ايــن	علــوم	
نــزد	مســئوالن	نظــام	اســالمی	مــا	بــه	شــکل	گيــری	تمــدن	نوين	
اســالمی	تعبيــر	مــی	شــود.	بــه	عبارتــی،	پايــه	گــذاری	بنــای	تمدن	
نويــن	اســالمی	تحــول	عظيمــی	اســت	کــه	مــا	امــروزه	در	ايــن	دو	
دهــه	اخيــر	شــاهد	رشــد	روزافــزون	آن	بــه	برکت	فلســفه	اســالمی	
و	اصــول	فقــه	بــوده	ايــم.	بــرای	مطالعــه	بيشــتر	موضوعــات	مطرح	
شــده،	اســتادان	و	محققــان	را	بــه	تفصيــل	ايــن	مطلــب	در	دو	مقاله	

خــود	ارجــاع	مــی	دهــم.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 15 |  شماره 27 | دی 97

ــزارش گــــ

 حجت االسالم مهدی عبداللهی، در کنفرانس آکادمی 
فلسفه علوم روسیه به ارائه سخنرانی با عنوان »از آتن تا 
قم؛ تکامل فلسفه در بستر عقالنیت آماوزه های شیعه« 
پرداخت. در ادامه چکیده این سخنرانی را می خوانید:

بســياری	از	شرق	شناســان	هم	چــون	ارنســت	رنــان	بــا	طــرح	
ــی	 ــان	و	ناتوان ــامی	عرب	زبان ــژاد	س ــی	ن ــون	فرومايگ ــل	چ دالي
آنــان	از	فلســفه	ورزی،	و	منــع	قــرآن	از	آزادانديشــی	بــر	ايــن	باورنــد	
کــه	فلســفه	مســلمانان	چيــزی	بيــش	از	ترجمــه	و	شــرح	فلســفه	
ــان	 ــان	به	ويــژه	ارســطو	نيســت.	برخــی	از	نويســندگان	عرب	زب يون
ــروی	 ــدگاه	پي ــن	دي ــز	از	همي ــدوی	ني ــن	ب ــون	عبدالرحم همچ
ــرزاق	نگــرش	 ــد،	امــا	برخــی	ديگــر	چــون	مصطفــی	عبدال کرده	ان
نژادپرســتانه	مستشــرقان	را	نفــی	کــرده،	از	اصالت	فلســفه	اســالمی	
ــته،	 ــن	دو	دس ــياری	از	اي ــاد	بس ــد.	به	اعتق ــاع	کرده	ان ــی	دف و	عرب
فلســفه	اســالمی/عربی	شــامل	علــم	کالم	و	تصــوف،	بلکــه	حتــی	

ــود. ــز	می	ش ــه	ني ــول	فق اص
ــنايی	 ــد	آش ــر	چن ــه	ه ــد	ک ــه	نشــان	می	ده ــن	مقال ــده	در	اي نگارن
بــا	فلســفه	يونــان	نقطه	آغــاز	دانــش	فلســفه	در	فرهنــگ	اســالمی	
ــفه	 ــرح	فلس ــه	و	ش ــد	ترجم ــلمانان	از	ح ــفه	ورزی	مس ــت،	فلس اس
ــه	 ــالمی	ب ــای	اس ــری	از	آموزه	ه ــا	اثرپذي ــه،	ب ــر	رفت ــان	فرات يون

ــه	اســت. ــج	تکامــل	يافت تدري
ــد	دو	 ــالمی	نيازمن ــفه	اس ــاره	فلس ــده	داوری	درب ــاد	نگارن به	اعتق
ــن	در	 ــخن	گفت ــات	آن	دو،	س ــدون	مراع ــه	ب ــت	ک ــرط	اس پيش	ش
ايــن	خصــوص	راه	بــه	جايــی	نخواهد	بــرد.	آن	دو	شــرط	عبارتنــد	از:
1(	ارائــه	تصويــری	از	جريــان	فکــری	مســتقل	فلســفه	اســالمی	از	

کندی/فارابــی	تــا	بــه	امــروز
۲(	توجــه	بــه	آموزه	هــای	مذهــب	شــيعه	برگرفتــه	از	امامــان	

معصــوم	عليهم	الســالم	در	انديشــه	اســالمی

1. حقیقت فلسفه اسامی
ــود	 ــاره	موج ــی	درب ــائلی	برهان ــه	مس ــالمی	مجموع ــفه	اس فلس
بماهــو	موجــود	اســت.	فلســفه	مجموعه	مســائلی	هســتی		شناســانه	
ــا	باواســطه،	 ــا	اســتنتاج	معتبــر	منطقــی،	بی	واســطه	ي اســت	کــه	ب
ــات	 ــی	حاصــل	شــده	اند.	بديهي ــه	عقل ــا	ثانوي ــه	ي ــات	اولي از	بديهي
ــادر	 ــتدالل،	ق ــک	اس ــدون	کم ــل	ب ــه	عق ــتند	ک ــی	هس گزاره	هاي
ــاره	 ــه	درب ــر	اين	ک ــزون	ب ــه	درک	صــدق	آن	هاســت.	فلســفه،	اف ب
هســتی	بحــث	می	کنــد،	دارای	دو	ويژگــی	انفــکاک		ناپذيــر	اســت:	
ــه	و	 ــات	اولي ــادی	آن	بديهي ــت؛	۲(	مب ــتداللی		اس 1(	روش	آن	اس

ــد. ــه	عقلی	ان ثانوي
آنچــه	در	فرهنــگ	اســالمی	بــه	عنــوان	فلســفه	اســالمی	شــناخته	
ــوان	 ــه	می	ت ــت	ک ــی	اس ــائل	عقل ــه		ای	از	مس ــود،	مجموع می	ش
آن	هــا	را	بــه	پنــج	دســته	مســائل	تقســيم	کــرد:	امــور	عامــه	)الهيات	
بالمعنــی	االعــم(،	خداشناســی	)الهيــات	بالمعنــی	االخــص(،	علــم		

النفــس،	معرفــت		شناســی	و	ديــن		شناســی	فلســفی.
بنابرايــن	برخــالف	تلقــی	رايــج	ميــان	نويســندگان	غربــی	و	
ــای	 ــاير	دانش	ه ــان،	فلســفه	دانشــی	اســت	مســتقل	از	س عرب	زب
اســالمی	همچــون	کالم،	عرفــان	نظــری	و	اصــول	فقــه.	و	هرگــز	
ــا	 ــت،	ي ــی	انگاش ــا	يک ــن	دانش	ه ــا	اي ــفه	را	ب ــش	فلس ــد	دان نباي

ــت. ــفه	انگاش ــش	فلس ــی	از	دان ــا	را	بخش آن	ه

2. مقصود از دین اسام
مقصــود	مــا	از	اســالم	مجموعــه	آموزه	هايــی	اســت	کــه	در	قــرآن	
کريــم	و	روايــات	معتبــر	منقــول	از	معصوميــن	عليهم	الســالم،	يعنی	
پيامبــر	اســالم	و	جانشــينان	دوازده	گانــه	ايشــان	مطــرح	شــده		انــد،	
اعــم	از	اين	کــه	ايــن	آمــوزه		هــا	مضمونی	هســتی		شــناختی	داشــته	
باشــند	يــا	نــه.	اعتقــاد	بــه	صــدق	آمــوزه		هــای	دينــی	مســتند	بــه	

ــت.	 ــالم	اس ــان	عليهم	الس ــد	و	معصوم ــدق	خداون ــه	ص ــاد	ب اعتق
ــر	 ــزون	ب ــتين	اســالم	را	اف ــارف	راس ــيع،	مع ــروان	تش ــاد	پي به	اعتق
قــرآن	و	روايــات	نبــوی	بايــد	در	ســنت	امامــان	دوازده	گانــه	شــيعه	

جســتجو	کــرد.
پيش	شــرط	دوم	بــرای	داوری	در	خصــوص	رابطــه	فلســفه	
اســالمی	بــا	معــارف	وحيانــی	لــزوم	توجــه	بــه	معــارف	اســالمی	از	
منظــر	مذهــب	تشــيع	اســت،	برخــالف	مستشــرقان	و	انديشــمندان	
ــاره	 ــنن	درب ــل	تس ــرش	اه ــگاه	نگ ــب	از	پاي ــه	اغل ــان	ک عرب	زب

ــد. ــر	کرده	ان ــفه	اظهارنظ فلس

تکامــل تدریجــی فلســفه در پرتــو آموزه هــای 
وحیانــی اســام

ــات  ــرآن و روای ــفی در ق ــه فلس ــه های اندیش 1. ریش
معصومــان

ريشــه	های	فلســفه	ورزی،	يعنــی	تــالش	عقالنــی	بــرای	شــناخت	
حقايــق	هســتی	را	بايــد	در	قــرآن	کريــم	و	روايــات	ســراغ	گرفــت.	
آموزه	هــای	قــرآن	و	روايــات	دســت	کم	بــه	دو	شــيوه	کلــی	دعــوت	

ــد. ــه	انديشــه	فلســفی	می	کنن ب
قــرآن	و	روايــات	ائمــه	تشــيع	انســان	را	بــه	صورت	هــای	مختلــف	
بــه	آزادانديشــی	دعــوت	می	کننــد	از	جملــه:	تشــويق	انســان	ها	بــه	
تفکــر	و	عقــل	ورزی،	ارائــه	دليــل	بــر	ديــدگاه	خــود	و	مطالبــه	آن	از	
ــم	و	 ــای	عل ــه	ج ــان	ب ــروی	از	ظــن	و	گم ــت	پي ــران،	ممنوعي ديگ

يقيــن،	ممنوعيــت	پيــروی	کورکورانــه	از	ديگــران.

ــل  ــام در تکام ــای اس ــر آموزه ه ــی تأثی 2. چگونگ
ــامی ــفه اس فلس

قــرآن	کريــم	و	روايــات	معصومــان	دربردارنــده	بســياری	از	مدعيات	
فلســفی	هســتند.	و	بــر	مســائل	فلســفه	اســالمی	تأثيــر	نهاده	انــد.

تبييــن	ايــن	تأثيرگــذاری	متوقــف	بــر	ترســيم	مراحل	فلســفه	ورزی	
ــتی		 ــائلی	هس ــه	مس ــفه	مجموع ــم،	فلس ــه	گفتي ــان	ک ــت.	چن اس
ــات	 ــی	از	بديهي ــر	منطق ــتنتاج	معتب ــا	اس ــه	ب ــت	ک ــانه	اس شناس
حاصــل	شــده		انــد،	امــا	فرآينــد	فلســفيدن	از	چهــار	مرحله	تشــکيل	
ــان،	3.	 ــات	بره ــردآوری	مقدم ــئله،	۲.	گ ــرح	مس ــود:	1.	ط ــی	ش م

ــه. ــه	نتيج ــتدالل،	4.	مالحظ اس

به	جــز	مرحلــه	ســوم،	يعنــی	اســتدالل	آوری	کــه	تنهــا	بايــد	بــر	پايه	
کاربســت	عقــل	باشــد،	دخالــت	امــور	خارجــی	در	ســه	مرحلــه	ديگر	
بــه	فلســفی	بــودن	مســئله	و	فرآينــد	تفلســف	هيــچ	خدشــه	ای	وارد	

نمی	کنــد.
آموزه	هــای	وحيانــی	می	تواننــد	بــه	شــيوه	های	گوناگــون	بــر	
ــه	طــوری	کــه	ماهيــت	فلســفی	فلســفه	 ــد،	ب فلســفه	تأثيــر	گذارن
ــت		 ــر	در	جه ــد	از:	تأثي ــيوه	ها	عبارتن ــن	ش ــد.	اي ــوظ	بمان ــز	محف ني
دهــی،	تأثيــر	در	طــرح	مســئله،	تأثيــر	در	ابــداع	اســتدالل،	و	تأثير	در	

ــدگاه	و	رفــع	اشــتباه. تصحيــح	دي

1. تأثیر اسام در جهت  دهی به فلسفه
ــفه	اســالمی	 ــه	فلس ــی	ب ــت		ده ــای	اســالم	در	جه ــر	آموزه	ه تأثي
ــطو	 ــفه	ارس ــژه	فلس ــان	به	وي ــفه	يون ــت.	فلس ــن	اس ــيار	روش بس
ــفه	 ــدا	در	فلس ــه	خ ــی	انديش ــود.	حت ــت	ب ــفه	طبيع ــر	فلس بيش	ت
ــت،	 ــت	اس ــم	طبيع ــای	عال ــن	حرکت	ه ــرای	تبيي ــز	ب ــطو	ني ارس
امــا	فيلســوفان	مســلمان	در	پــی	تأکيــد	قــرآن	کريــم	بــر	مســئله	
توحيــد	و	معــاد	بيشــترين	تــالش	خــود	را	بــرای	حــل	مســائل	ايــن	

ــتند. ــه	کار	بس ــفی	ب ــوع	فلس دو	موض

2. تأثیــر اســام در مقــام گــردآوری و طــرح مســئله 
فلســفی

هــر	دينــی	بــا	طــرح	آمــوزه		هــای	هســتی		شناســانه	جديد،	مســائل	
فلســفی	نــوی	را	فــراروی	فيلســوفان	متديــن	قــرار	می	دهــد	
ــن	آن	 ــه	در	دام ــفه		ای	ک ــدی	را	در	فلس ــواب	جدي ــه،	اب و	در	نتيج
ــالمی	افق	هــای	 ــی		گشــايد.	آموزه	هــای	اس ــد	م ــد،	می	کن رش
جديــدی	را	بــه	روی	فيلســوف	گشــوده،	موضوعــات	نــوی	را	بــرای	
تفکــر	در	اختيــار	وی	قــرار	داده	انــد.	مســائلی	چــون	خلقــت،	توحيــد	
واجــب،	توحيــد	در	الوهيــت،	ماهيــت	نداشــتن	واجــب،	حــدوث	ذاتی	
ــر	 ــی	و	.	.	.	در	اث ــد	افعال و	حــدوث	دهــری،	امــر	بيــن	امريــن،	توحي

ــد. ــالمی	راه	يافته	ان ــفه	اس ــه	فلس ــالم	ب ــای	اس آموزه	ه

ــای  ــر مدع ــتدالل ب ــداع اس ــام در اب ــر اس 3. تأثی
ــفی فلس

ــدگاه	 ــی	دي ــا	نف ــود	ي ــای	خ ــات	مدع ــرای	اثب ــی	گاه	ب ــون	دين مت
ــاس،	 ــن	اس ــر	اي ــد.	ب ــتدالل	آوری	می	کنن ــه	اس ــدام	ب ــف	اق مخال

حجت االسالم عبداللهی مطرح کرد؛

از آتن تا قم؛ تکامل فلسفه در بستر عقالنیت آموزه های شیعی
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ــور	 ــناختی،	به	ط ــی	هســتی		ش ــاره	موضوع ــی	درب ــون	دين ــر	مت اگ
صريــح	يــا	ضمنــی،	گونــه	جديــدی	از	اســتدالل	را	پيشــنهاد	کننــد،	
فلســفه	نيــز	می	توانــد	از	آن	اســتدالل	بهــره	بگيــرد،	ماننــد	برهــان	

ــه. ــان	ُفرج ــن	و	بره صديقي

4. تأثیــر اســام در تصحیــح دیــدگاه فلســفی و رفــع 
اشــتباه آن

ــف	 ــی	مخال ــناختی	حکم ــتی		ش ــی	هس ــن	در	موضوع ــرگاه	دي ه
ــارض	 ــوف	در	تع ــد،	فيلس ــته	باش ــفی	داش ــتدالل	فلس ــه	اس نتيج
ــا	نتيجــه	اســتدالل	فلســفی	ناچــار	اســت	در	يکــی	 حکــم	ديــن	ب
از	آن	هــا	تجديدنظــر	کنــد.	اگــر	در	ايــن	مــوارد	حکــم	ديــن	صريح	و	
تأويل	ناپذيــر	باشــد،	بايــد	حکــم	عقــل	و	ديــدگاه	فلســفه	را	تخطئــه	
ــول	 ــرد.	تح ــی	ب ــود	پ ــتدالل	خ ــودن	اس ــی	ب ــه	مغالط ــرده،	ب ک
نگــرش	فيلســوفان	اســالمی	در	توحيــد	ذاتــی	از	وحــدت	عــددی	به	
وحــدت	حقــه	و	نظريــه	جســمانية	الحــدوث	بــودن	نفــس	از	جملــه	

ــوارد	اســت. ــن	م اي

5. تأثیــر غیرمســتقیم آموزه هــای اســامی از طریــق 
دانــش عرفــان و کام اســامی

آنچــه	در	محورهــای	چهارگانــه	پيشــين	گفتيــم،	تأثيــر	مســتقيم	
ــه	 ــت	ک ــت	آن	اس ــا	واقعي ــود،	ام ــفی	ب ــه	فلس ــالم	در	انديش اس
آموزه	هــای	اســالمی	به	طــور	غيرمســتقيم	نيــز	به	ويــژه	در	
ــت.	 ــاده	اس ــر	نه ــالمی	تأثي ــفه	اس ــو	در	فلس ــائل	ن ــرح	مس ط
ــری	 ــان	فک ــوت	دو	جري ــری	در	کس ــان	نظ ــش	کالم	و	عرف دان
ــل	 ــر	متقاب ــزاع	و	تأثي ــواره	در	ن ــا	فلســفه	اســالمی	هم ــب	ب رقي

ــی	 ــی	و	عرفان ــائل	کالم ــياری	از	مس ــد.	بس ــفه	بوده	ان ــا	فلس ب
ــش	 ــه	چال ــد	و	فيلســوفان	را	ب ــناختی	دارن ــی	هســتی		ش مضمون
ــازه		ای	را	در	فلســفه	مــی		طلبنــد.	 دعــوت	می	کننــد	و	مباحــث	ت
کــم	نيســتند	مســائلی	کــه	از	ايــن	طريــق	بــه	فلســفه	راه	يافتــه	
	انــد.	البتــه	نگاهــی	بــه	ســير	تاريخــی	ايــن	ســه	دانــش	گويــای	
آن	اســت	کــه	تأثيــر	کالم	اســالمی	در	فلســفه	بيش	تــر	تأثيــری	
ــر	 ــی	ب ــر	ايجاب ــه	تأثي ــان	ک ــوده	اســت،	برخــالف	عرف ســلبی	ب

ــاده	اســت. فلســفه	نه
ــاز	 ــی	زمينه	س ــی	عرفان ــه	جهان	بين ــفی	ک ــائل	فلس ــی	از	مس برخ

ــد: ــن	قرارن طــرح	آن	هــا	شــده	اســت،	از	اي
مســئله	اصالــت	وجــود،	مســئله	وحــدت	وجــود،	مســئله	بازگشــت	
وجــود	معلــول	بــه	تجلــی	و	تشــأن	علــت،	مســئله	وجــود	منبســط،	
مســئله	وجــه	انتســاب	شــرور	بــه	خداونــد،	مســئله	بســيط	الحقيقــه	

کل	األشــياء،	مســئله	صــادر	نخســتين،	مســئله	تطابــق	عوالــم.
برخــی	از	ديدگاه	هــای	واالی	فلســفه	اســالمی	در	بســتر	اشــکاالت	
ــدگاه	متکلمــان	 ــد.	دي ــر	آرای	فلســفی	شــکل	گرفته	ان متکلمــان	ب
ــا	 ــت	ب ــم	و	مســاوی	انگاشــتن	معلولي ــاره	مســئله	حــدوث	عال درب
حــدوث	زمانــی،	موجــب	پيدايش	مســئله	نفيــس	»مناط	احتيــاج	به	
علــت«	در	امــور	عامــه	فلســفه	شــد.	و	فالســفه	بــه	روشــنی	اثبــات	
ــه	حــدوث.	 ــه	علــت	امــکان	اســت	ن ــاج	ب ــاط	احتي ــد	کــه	من کردن
اين	مســئله		بســيار	پــر	ارزش	فلســفه	اســالمی	مولــود	ســتيزه		گری	
کالم	بــا	فلســفه	اســت	کــه	در	نهايــت	تطــور	عاليتــری	پيــدا	کــرده،	
ــر	 ــه	تأثي ــد	ک ــی	ش ــود	ربطــی«	مالصــدرا	منته ــه	»وج ــه	نظري ب
ــر	جــای	 ــد	و	مخلوقاتــش	ب شــگرفی	در	تلقــی	مــا	از	رابطــه	خداون

می	نهــد.

از	ديگــر	مســائل	فلســفی	کــه	پيدايــش	آن	هــا	زاييــده	مخالفت	های	
متکلمــان	اســت،	می	تــوان	ايــن	مــوارد	را	نــام	بــرد:

مســئله	مســاوقت	وجــود	بــا	شــيئيت	و	نيــز	نفی	واســطه	بيــن	وجود	
و	عــدم،	مســئله	امتنــاع	اعــاده	معــدوم،	مســئله	احتيــاج	معلــول	بــه	
علــت	در	بقــاء،	مســئله	ابطــال	اولويــت	در	مقابــل	قــول	بــه	ضرورت	

علّــی	معلولــی،	مســئله	امتنــاع	ترجيــح	بالمرجح.

نتیجه گیری
آنچــه	در	متــن	مقالــه	آورديــم،	به	روشــنی	نشــان	می	دهــد	
ــاز	 ــا	نقطه	آغ ــان	تنه ــفه	يون ــا	فلس ــلمانان	ب ــنايی	مس ــه	آش ک
فلســفه	ورزی	در	فرهنــگ	اســالمی	بــوده	اســت؛	چــرا	کــه	تأکيــد	
قــرآن	کريــم	بــر	عقــل	ورزی	و	طــرح	مســائل	فلســفی	پرشــمار	
در	قــرآن	و	روايــات	معصومــان	بســتر	بالندگــی	فلســفه	اســالمی	

ــد. ــم	آوردن را	فراه
ــه	 ــالمی	ب ــفه	اس ــی	فلس ــا	1(	جهت	ده ــالمی	ب ــای	اس آموزه	ه
مســائل	خداشناســی	و	معادشناســی،	۲(	طــرح	مســائل	نويــن	بــرای	
فيلســوفان،	3(	پيشــنهاد	اســتدالل	بــرای	مســائل	و	نيــز،	4(	کمــک	
ــه	 ــای	فلســفی	ب ــتباهات	و	مغالطــات	اســتدالل	ه ــه	کشــف	اش ب

تکامــل	فلســفه	اســالمی	کمــک	شــايانی	کردنــد.
بــا	 نيــز	 اشــعری	مذهبان	 به	ويــژه	 اســالمی	 متکلمــان	
مخالفت	هــای	خــود	زمينــه	پيدايــش	ديدگاه	هــای	دقيــق	و	عميــق	
ــددی	 ــوارد	متع ــد	م ــر	می	رس ــدند.	به	نظ ــالمی	ش ــفه	اس در	فلس
ــه	 ــی	انديش ــل	تدريج ــده	اند،	تکام ــان	ش ــه	بي ــن	مقال ــه	در	مت ک
فلســفی	در	بســتر	آموزه	هــای	دينــی	و	تفســير	آن	هــا	را	به	روشــنی	

می	کشــد. به	تصويــر	

نشست روز جهانی کودک با موضوع چالش ها و راهکارهای 
فکرپروری در نظام آموزشی ایران با سخنرانی یحیی یثربی، 
محسن ایمانی و نعمت اهلل فاضلی در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

نعمــت	اهلل	فاضلــی	در	ايــن	نشســت	گفــت:	در	ابتــدا	ايــن	پرســش	
ــروری	را	توســعه	دهيــم،	 مطــرح	اســت	کــه	اگــر	بخواهيــم	تفکرپ
بــا	چــه	مســئله	ای	مواجهيــم	و	چطــور	می	توانيــم	ايــن	کار	را	انجــام	
دهيــم؟	در	ابتــدا	بايــد	گفــت	عنــوان	»فبــک«	عنــوان	نادرســت	و	
ــرد،	 ــورت	می	گي ــک	ص ــه	در	فب ــون	کاری	ک ــت	چ ــی	اس غلط
اســمش	فلســفه	نيســت.	چنيــن	نــام	غلطــی	را	در	فضای	فکــری	و	
فرهنگــی	ايــران	قــرار	دادن	و	چيــزی	که	فلســفه	نيســت	را	فلســفه	
ناميــدن،	درســت	نيســت.	در	شــرايطی	کــه	جامعــه	و	دانشــگاه	مــا	
ــه	 ــدن	آنچــه	ک ــد،	نامي ــک	رشــته	می	بين ــوان	ي ــه	عن فلســفه	را	ب
فراتــر	از	يــک	رشــته	اســت	بــر	برنامــه	فبــک،	يــک	خيانــت	اســت.
ــام	 ــک	ن ــاختن	ي ــروری،	س ــان	تفکرپ ــه	گفتم ــزود:	الزم وی	اف
ــه	 ــی	جامع ــان	عموم ــش	در	گفتم ــا	و	اثربخ ــق،	گوي ــر،	دقي فراگي

ــت. ــام	اس ــت	ترين	ن ــک«	نادرس ــذا	»فب ــت،	ل اس

ــه	لحــاظ	عقلــی	و	فنــی	هــم	فبــک	درســت	 فاضلــی	ادامــه	داد:	ب
نيســت	و	فلســفه	بــرای	کــودکان	نيســت.	مــا	در	اينجــا	بــا	فلســفه	
ســر	و	کار	نداريــم.	خطاتريــن	وجــه	فبــک،	ايــن	اســت	کــه	فبــک	
مجموعــه	ای	از	تکنيک	هــا	اســت.	تقليــل	دادن	تفکــر	بــه	مهــارت	

و	فنــون،	خيانــت	اســت.
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	گفــت:	»فبک«	نــام	زشــتی	بــرای	ارزش	های	
انســانی	اســت.	ايــن	ســوال	مطــرح	اســت	کــه	در	موقعيــت	تاريــخ	
اکنــون	مــا	اگــر	بخواهيــم	بــرای	گســترش	انديشــيدن	کاری	کنيــم	
ــه	 ــی	مواج ــی	و	سياس ــی،	زبان ــای	درون	تاريخ ــه	درگيری	ه ــا	چ ب

می	شــويم؟
وی	تصريــح	کــرد:	همچنيــن	يــک	نابرابــری	اجتماعــی	در	
ــاًل	 ــوان	کام ــن	عن ــورد.	اي ــم	می	خ ــه	چش ــز	ب ــه	ني ــن	برنام اي
طبقاتــی	اســت	و	بــرای	يــک	مــدارس	و	افــراد	خاصــی	اســتفاده	
ــه	 ــفه	ب ــا،	فلس ــی	م ــی	و	تاريخ ــت	اجتماع ــود.	در	واقعي می	ش
عنــوان	شــکلی	از	دانــش	تخصصــی	بــه	عنــوان	شــيوه	ای	
خــاص	از	انديشــيدن	اســت؛	در	حالــی	کــه	فبــک	دانــش	مــردم	
و	دانــش	همــگان	نيســت؛	يــک	تخصــص	و	حرفــه	اســت	کــه	
ــی	و	فرهنگــی	هــم	مواجــه	اســت.	 ــا	مناقشــات	سياســی،	دين ب
ــه	گروهــی	 ــگان	اســت،	ب ــرای	هم ــه	ب ــزی	ک ــک	چي ــا	در	فب م
ــروری	در	 ــری	از	تفکرپ ــا	تصوي ــم.	م ــدود	می	کني ــاص	مح خ
ــارت	و	 ــک	تخصــص،	مه ــن	ي ــه	اي ــم	ک ــه	می	دهي ــه	ارائ جامع
حرفــه	اســت؛	در	حالــی	کــه	بــه	اعتقــاد	مــن،	تفکرپــروری	يــک	
ــد	در	کل	 ــای	عــام	اســت	کــه	باي ــودن	و	معن فرهنــگ	و	يــک	ب

ــد. ــدا	کن ــود	را	پي ــای	خ ــام	آموزشــی	ج نظ
فاضلــی	ادامــه	داد:	اينکــه	بخواهيــم	در	امتــداد	تاريــخ	تکنيک	محور	
ــن	 ــم،	اي ــل	کني ــک	تبدي ــه	تکني ــم	ب ــيدن	را	ه ــر،	انديش معاص
نمی	توانــد	يــک	جامعــه	متفکــر	دربيــاورد.	فبــک	يــک	کاال	
ــه	کل	 ــا	کــه	ب ــه	شــکلی	از	فرهنــگ	و	معن ــد	ب نيســت.	فبــک	باي
جامعــه،	رســانه	و	...	تعلــق	دارد،	ترويــج	شــود.	تفکرپــروری	ضرورت	

اجتناب	ناپذيــر	موقعيــت	کنونــی	اســت.	مــا	جريــان	تفکــر	در	جامعه	
ــانده	ايم. ــی	کش ــه	ويران را	ب

ــان	 ــه	در	گفتم ــت	ک ــن	اس ــت	اي ــه	درس ــت:	راه	مواجه وی	گف
عمومــی	و	آموزشــی	کشــور	يــک	مواجهــه	انتقــادی	و	بازانديشــانه	
را	موضــوع	هــدف	خــود	قــرار	دهيــم.	ايــن	پرســش	مطــرح	اســت	
ــه	کاری	 ــه	چ ــم	انداز	آينده	نگران ــک	چش ــک	در	ي ــئله	فب ــه	مس ک
ــدان	طبقــه	 ــه	تعــدادی	از	فرزن ــن	اســت	کــه	ب ــد؟	پاســخ	اي می	کن
ــه	 ــا	صح ــه	نابرابری	ه ــه	ب ــد	ک ــک	می	کن ــهری	کم ــط	ش متوس

ــد. بگذارن
ــی	 ــم	وقت ــور	می	کن ــت:	تص ــار	داش ــگاه	اظه ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــد	 ــم	باي ــت	می	کني ــروری	صحب ــای	تفکرپ ــورد	ضرورت	ه در	م
شــجاعانه	تر	از	واقعيت	هــای	فرهنگــی	صحبــت	کنيــم	کــه	
تفکرپــروری	را	از	حــوزه	عمومــی	و	جامعــه	دور	کرده	اســت.	مســئله	
ــوز	 ــد	دانش	آم ــه	چن ــت	ک ــن	نيس ــا	اي ــوزش	م ــام	آم ــروز	نظ ام
متعلــق	بــه	طبقــه	بــاال	يــا	متوســط	چگونــه	تفکرپــرور	بشــوند.	بايد	
ــه	عنــوان	 بــه	کل	نظــام	آموزشــی	نــگاه	کنيــم	و	تفکرپــروری	را	ب
ــک	 ــه	ي ــم؛	ن ــت	بگيري ــه	خدم ــه	ب ــاع	از	جامع ــرای	دف ــزاری	ب اب

ــاص. ــه	خ جامع
ــان	 ــت	گفتم ــفه	در	ذهني ــای	فلس ــرد:	معن ــح	ک ــی	تصري فاضل
عمومــی	جامعــه،	ايــن	چيــزی	کــه	دوســتان	مــی	گوينــد،	نيســت.	
ــای	 ــر	از	نابرابری	ه ــر	خطرناک	ت ــب	فک ــری	در	قال ــد	نابراب بازتولي
ــرا	 ــد،	چ ــره	نزني ــه	گ ــک	حرف ــه	ي ــروری	را	ب ــر	اســت.	تفکرپ ديگ
کــه	تبديــل	بــه	تکنيــک	می	شــود.	بايــد	تفکرپــروری	را	همچــون	
فرهنــگ	بفهميــم	کــه	چطــور	در	يــک	فضــای	عمومــی،	از	چيــزی	
بــه	عنــوان	انديشــيدن	صحبــت	کنيــم	تا	بــا	يــک	بســيج	همگانی،	
مســئله	تفکرپــروری	را	بــه	ســرانجام	برســانيم.	ايــن	ســؤال	مطــرح	
ــا	 ــن؟	آي ــا	ف ــم	ي ــگ	می	بيني ــروری	را	فرهن ــا	تفکرپ ــه	آي اســت	ک
ــه	 ــرای	اصــالح	فکــر	ب ــان	اجتماعــی	ب ــان	يــک	جري ــن	جري از	اي

ــه؟ ــا	ن ــد	ي ــود	می	آي وج

نعمت اهلل فاضلی:

تقلیل تفکر به فن و مهارت خیانت است
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ــزارش گــــ

نشست نسبت علم کالم و علم تاریخ در عاشوراشناسی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
سخنرانی  به  حضرتی  حسن  نشست  این  در  گردید. 

پرداخت.

ــد	از	 ــر	مــی	توان ــه	طــور	عــام	ت ــدا	گفــت:	ايــن	بحــث	ب وی	در	ابت
منظــر	امــام	شناســی	مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد.	بحــث	امــروز	مــن	
ــی.	حقيقــت	آن	اســت	کــه	در	 ــه	مفهوم بيشــتر	روشــی	اســت	و	ن
ايــن	حــوزه	خيلــی	کار	نکــرده	ايــم.	بنــده	10	الــی	15	ســال	اســت	
ــخ	 ــن	موضــوع	هســتم.	کســانی	کــه	از	منظــر	تاري ــر	اي کــه	درگي
ــا	 ــد	کــه	دانســته	ي ــد	انســان	مــی	بين ــه	ايــن	بحــث	مــی	پردازن ب
ندانســته	در	برخــی	از	قســمت	هــای	بحــث	شــان	از	منظــر	کالمــی	
بــه	مســأله	مــی	پردازنــد.	گاهــی	مورخــان	در	مطالعــه	پديــده	هــا	
ــد	 ــده	من ــی	و	قاع ــاً	طبيع ــه	لزوم ــی	ک ــی	فراطبيع ــوژه	هاي ــا	س ب
ــه	 ــی	ک ــای	قدس ــوژه	ه ــد	س ــوند.	مانن ــی	ش ــه	رو	م ــت	رو	ب نيس
شناســاندن	رفتــار	و	گفتــار	آنــان	از	عهــده	مورخــان	بــر	نمــی	آيــد.	
آيــا	هماهنگــی	ميــان	جنبــه	هــای	قدســی	)مقــام	ثبوتــی(	و	طبيعی	
)مقــام	اثباتــی(	معصوميــن	و	ائمــه	از	عهــده	يــک	مــورخ	بــر	مــی	
ــاً	امــام	 ــد	حقيقت ــه	ايــن	روش	مــی	توان ــا	امــام	شناســی	ب ــد؟	آي آي
ــخ	توجــه	 ــم	کالم	و	تاري ــه	هــر	دو	عل ــد	ب ــذا	باي شناســی	باشــد؟	ل

ــرد. ک
حضرتــی	در	ادامــه	افــزود:	شــايد	بهتــر	باشــد	علــم	تاريــخ	شناســی	
را	بــر	اســاس	موضــوع،	روش	و	غايــت	علــم	تاريــخ	اســتوار	کنيــم.	
ــی	 ــت.	برخ ــان	اس ــده	انس ــم	بن ــه	زع ــی	ب ــخ	شناس موضــوع	تاري
ــا	طبيعــت	يکــی	گرفتــه	انــد	حــال	آن	کــه	ايــن	گونــه	 تاريــخ	را	ب
ــه	 ــم	طبق ــخ	و	طبيعــت	توجــه	نکني ــاوت	تاري ــه	تف ــر	ب نيســت.	اگ
ــخ،	 ــر	تاري ــرد.	اگ ــم	ک ــه	خواهي ــکال	مواج ــا	اش ــوم	را	ب ــدی	عل بن
انســان	را	موضــوع	خــود	قــرار	دهــد	بــا	ايــن	ســوال	مواجــه	خواهيم	
شــد	کــه	بــه	کــدام	وجــه	از	وجــوه	شــخصيت	او	توجــه	می	کنــد؟	از	
طرفــی	تاريــخ	از	حيــث	روش	از	ســاير	علــوم	انســانی	متمايز	اســت.	
روش	در	تاريــخ	شناســی	اســتنادی	و	مبتنــی	بــر	توليــد	فکت	اســت.	
در	ايــن	مســير	ســخت،	ابــزار	تاريــخ	نــگاران	عقــل	تاريخــی	اســت	
ــاره	 ــر	درب ــار	نظ ــای	اظه ــی	مبن ــت.	يعن ــنادی	اس ــی	اس ــه	عقل ک

صحــت	گفتــه	هــا	ســندهای	موجــود	اســت.
وی	ادامــه	داد:	ايــن	عقــل	مبنايــی	زمينــی،	طبيعــی	و	قاعــده	منــد	
دارد	کــه	در	نتيجــه	ممکــن	اســت	بــه	اختــالف	منجــر	شــود.	عقــل	
تاريخــی	رويکــردی	تاريخــی	دارد	بــه	ايــن	معنــی	کــه	دربــاره	علل	
ــی	 ــای	تاريخــی	قضــاوت	م ــی	رويداده ــی	و	طبيع ــل	زمين و	عوام
کنــد	و	عقــل	تاريخــی	ناتــوان	از	ارائــه	تحليــل	هــای	فــرا	طبيعــی	
از	کنــش	هــای	انســانی	اســت.	غايــت	تاريــخ	شناســی	نيــز	دارای	
وجــه	اشــتراک	بــا	ديگــر	علوم	اســت.	بــه	ماننــد	ســاير	علــوم	غايت	
آن	شــناخت	و	رســيدن	اســت.	شــناخت	نســبت	بــه	موضــوع	مــورد	
کاوش	در	ايــن	علــم	يعنــی	کنــش	هــای	انســان	در	زمــان	ماضــی.	
ــی	 ــا	م ــت	و	آي ــی	اس ــه	معرفت ــت	تاريخــی	چگون ــه	معرف ــن	ک اي
ــا	معرفــت	 ــه	شــناخت	مطلــق	در	گذشــته	دســت	يافــت	ي ــوان	ب ت
مــا	نســبی	خواهــد	بــود.	همــان	طــور	کــه	عــرض	کــردم	نــگاه	بنده	

بــه	علــم	تاريــخ	در	محــدوده	زمينــی،	طبيعــی	و	قاعــده	مند	اســت	و	
فراتــر	از	ايــن	حــوزه	را	از	عهــده	تاريــخ	خــارج	مــی	دانــم.

ايــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	افــزود:	علــم	کالم	بــه	طــور	اجمالــی	
ــی	اســت	و	از	 ــای	دين ــاع	از	باوره ــات	و	دف ــی	اش	اثب ــالت	اصل رس
ــد	 ــه	بع ــرن	ســوم	ب ــوی	اســت.	از	ق ــن	رو	بخــش	تدافعــی	آن	ق اي
تحولــی	در	علــم	کالم	رخ	داد	و	آن	ايــن	بــود	کــه	وجــه	نظــری	آن	
پــر	رنــگ	شــد	و	حــوزه	عمــل	را	بــه	فقهــا	ســپردند.	ايــن	بــود	کــه	
علــم	کالم	تدريجــاً	بــه	علــم	عقايــد	و	اصــول	ديــن	تبديــل	شــد.	
همچنيــن	تحــول	ديگــر	در	ايــن	دوران	ايــن	بــود	کــه	وجــه	تبيينی	
ــر	عهــده	 ــن	ب ــه	نمــود	کــه	پيــش	از	اي ــف	خــود	اضاف ــه	وظاي را	ب
ــد	 ــم	عقاي ــی	تواني ــم	کالم	را	م ــن	موضــوع	عل ــود.	بنابراي ــا	ب فقه
دينــی	در	نظــر	بگيريــم.	تفــاوت	آن	بــا	فلســفه	در	ايــن	اســت	کــه	
مقيــد	هســتيم	از	حريــم	عقايــد	دينــی	خــارج	نشــويم.	علــم	کالم	از	
حيــث	روش	چنــد	روشــی	اســت	و	هيــچ	محدوديتــی	در	اســتفاده	از	
روش	هــای	گوناگــون	نــدارد.	در	نتيجــه	هــم	برهــان	و	هــم	جــدل	
در	آن	کاربــرد	دارد.	کالم	عقلــی	و	کالم	نقلــی	داريــم	و	۲	منبــع	عقل	
و	وحــی	وجــود	دارد.	اگــر	چــه	در	قشــرهای	مختلــف	ميــزان	رجــوع	
بــه	ايــن	۲	منبــع	تفــاوت	دارد.	ماننــد	معتزلــه	و	اشــاعره.	بــا	توجــه	
بــه	آن	چــه	گفتــه	شــد	مــی	تــوان	غايــت	علــم	کالم	را	نيــز	دفــاع	از	

ســاحت	ديــن	عنــوان	کــرد.
حســن	حضرتــی	در	ادامــه	بــا	پرداختــن	بــه	بحــث	مقــام	ثبوتــی	و	
اثباتــی	ائمــه	اظهــار	داشــت:	دانــش	کالم	بيشــتر	بــه	مقــام	ثبوتــی	
امــام	و	دانــش	تاريــخ	بيشــتر	بــر	مقــام	اثباتــی	آن	تأکيــد	دارد.	امــام	
شناســی	يــک	حــوزه	مطالعاتــی	ميــان	رشــته	ای	اســت.	مورخــان	
ــر	 ــر	نظ ــارف	يکديگ ــه	مع ــد	ب ــی	باي ــام	شناس ــن	در	ام و	متکلمي
ــی	در	 ــرد	تاريخ ــی	و	رويک ــرد	کالم ــبت	رويک ــند.	نس ــته	باش داش
يــک	بررســی	تاريخــی	دربــاره	انســان	هايــی	قدســی	مثــل	امامــان	
نســبت	تکميلــی	اســت	نــه	تنقيضــی.	ايــن	دو	دانــش	مــی	تواننــد	
ــه	 ــره	ای	ب در	ايــن	حــوزه	مکمــل	يکديگــر	باشــند.	پژوهــش	جزي
ــه	حــوزه	 معنــای	مانــدن	در	حــوزه	خــود	و	بــدون	احســاس	نيــاز	ب
ديگــر	امــام	پژوهــی	کــردن	جــواب	نخواهــد	داد	و	برخــی	پرســش	
هــا	بــی	پاســخ	خواهــد	مانــد.	اگــر	ايــن	تعامــل	صــورت	گيــرد	در	

ــد	از	نســبت	تکميلــی	ايــن	دو	دانــش	دفــاع	کــرد. گام	دوم	باي
حضرتــی	افــزود:	دربــاره	عاشــورا	انبوهــی	از	روايــت	هــای	کالمــی	
وجــود	دارد.	ماننــد	ايــن	کــه	امــام	حســين	)ع(	در	روز	عاشــورا	عــده	
ــه	ســزای	اعمــال	 ای	را	نفريــن	کــرد	و	در	همــان	روز	ايــن	افــراد	ب
ــا	 ــر	هــر	ســنگی	ت ــه	عاشــورا	از	زي ــد	از	واقع ــا	بع خــود	رســيدند.	ي
مــدت	هــا	خــون	بيــرون	مــی	آمــد.	يــا	ايــن	کــه	آفتــاب	بــه	مــدت	
40	روز	از	پشــت	ابرهــا	بيــرون	نيامــد	و	يــا	اينکــه	از	ميــوه	درختــان	
خــون	ســراريز	مــی	شــد.	در	ايــن	مباحــث	تناقــض	بــا	روايــت	های	
تاريخــی	را	چــه	بايــد	کــرد؟	پاســخ	ايــن	اســت	کــه	مبنــای	روايــت	
ــن	 ــر	اي ــی	اگ ــان	حت ــه	امام ــبت	ب ــناخت	نس ــای	تاريخــی	و	ش ه
عقايــد	کالمــی	وجــود	داشــته	باشــد	همــان	دانــش	تاريــخ	اســت.	
ادعــای	اصلــی	مــن	در	ايــن	بحــث	ايــن	اســت	کــه	دانــش	کالم	
ــاره	 ــته	درب ــر	از	گذش ــه	خب ــا	ک ــت.	آن	ج ــخ	اس ــش	تاري ــل	دان ذي
انســان	ارائــه	مــی	کنيــم	دانــش	کالم	بايــد	از	تاريــخ	تبعيــت	کنــد	

و	تأييديــه	بگيــرد.
ــد	 ــد	محم ــی	کن ــا	م ــی	ادع ــر	متکلم ــال	اگ ــرای	مث ــت:	ب وی	گف
ــد	 ــه	مورخــان	اســتناد	کن ــد	ب ــوده	اســت	باي ــن	رســول	خــدا	ب امي
در	غيــر	ايــن	صــورت	نمــی	توانــد	ادعــا	کنــد.	يــا	عصمــت	امامــان	
را	بايــد	تاريــخ	تأييــد	کنــد.	ايــن	کــه	بگوييــم	امــکان	نــدارد	امــام	
ــه	 ــن	ک ــا	اي ــون	معصــوم	اســت،	ي ــد	چ ــی	را	انجــام	داده	باش عمل
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــزاره	کالم ــک	گ ــت	ي ــام،	معصــوم	اس ــم	ام بگويي
بــا	آن	نمــی	توانيــم	تاريــخ	را	نقــض	کنيــم.	چــون	خــود	عصمــت	

ــد. ــی	آي ــخ	م ــه	اش	از	تاري تأييدي
حضرتــی	در	ادامــه	گفــت:	گــزاره	هايــی	ماننــد	يگانگــی	خــدا	نيــاز	
بــه	تأييــد	تاريــخ	نــدارد	امــا	دربــاره	گذشــته	انســانی	-	بــر	اســاس	

ــخ	 ــد	تاري ــه	تأيي ــردم	-	ب ــه	ک ــخ	ارائ ــش	تاري ــه	از	دان ــی	ک تعريف
نيازمنديــم.	اگــر	ادعاهايــی	ماننــد	عصمــت	امــام	يــا	رســول	بــودن	
محمــد	اميــن	در	طــول	تاريــخ	مــورد	پذيــرش	همــگان	قــرار	گرفته	
بــه	آن	دليل	اســت	کــه	مــورد	تأييــد	مورخــان	بــوده	و	از	ايــن	جهت	
اســت	کــه	اســالم	بــه	عنــوان	دينــی	تاريخــی	نيــز	شــناخته	مــی	
شــود	و	از	افســانه	و	اســطوره	و	هــر	بــاوری	کــه	مــورد	تأييــد	تاريــخ	
نيســت	فاصلــه	مــی	گيــرد.	بــه	ايــن	اعتبــار	مــی	توانيــم	بگوييــم	
دانــش	کالم	ذيــل	دانــش	تاريــخ	اســت.	متکلــم	بــرای	اثبات	شــأن	
ثبوتــی	امــام	نيازمنــد	تأييــد	تاريــخ	اســت.	ولــی	مــورخ	بــرای	اثبات	
شــأن	اثباتــی	امــام	نيازمنــد	تأييــد	کالم	نيســت.	اگــر	زمانــی	الزم	
باشــد	ميــان	گــزاره	تاريخــی	و	کالمــی	بــه	ناگزيــر	يکــی	از	آن	ها	را	

مــورد	تأييــد	قــرار	دهيــم	اصالــت	بــا	گــزاره	تاريخــی	اســت.
ــم	کالم	 ــر	عل ــخ	ب ــم	تاري ــای	عل ــان	ه ــث	رجح ــی	در	بح حضرت
گفــت:	دانــش	تاريــخ	بــه	جهــات	ديگــری	نيــز	بــر	کالم	رجحــان	
دارد.	اگــر	بــه	زيســت	نامــه	امامــان	توجــه	کنيــم	خواهيــم	فهميــد	
کــه	قاعــده	زندگــی	آنــان	بيشــتر	انســانی	و	اثباتــی	اســت	و	بخــش	
محــدودی	از	کنــش	هــای	آنــان	در	شــرايط	خــاص	بــه	ناچــار	فــرا	
طبيعــی	بوده	اســت	کــه	ماهيــت	آن	را	دانــش	کالم	بــر	عهــده	دارد.	
نتيجــه	ای	کــه	از	ايــن	نکتــه	مــی	گيريــم	ايــن	اســت	کــه	رويکــرد	
تاريخــی	بيشــتر	از	رويکــرد	کالمــی	بــا	زيســت	انســانی	امامــان	و	
ــا	ماجــرای	 ــن	بحــث	را	ب ســيره	ايشــان	هماهنــگ	اســت.	اگــر	اي
ــورا	 ــه	عاش ــع	حادث ــم	کل	وقاي ــق	دهي ــم	تطبي ــورا	بخواهي عاش
ــام	حســين	 ــی	ام ــأن	اثبات ــا	ش ــون	ب ــخ	اســت.	چ ــای	تاري ــر	مبن ب
ــه	 ــواردی	اســت	ک ــزو	م ــاً	ج ــه	اتفاق ــن	واقع ــه	اي ــر	اســت	ک درگي
توافــق	ميــان	مورخــان	بســيار	زيــاد	اســت.	بــه	عنــوان	مثــال	امــام	
ــا	چــه	 ــد	ب ــی	رود	و	نمــی	دان ــو	م ــه	جل ــدم	ک ــه	ق ــدم	ب حســين	ق
مواجــه	خواهــد	شــد.	مثــاًل	نمــی	دانــد	در	کربــال	و	بــه	دســت	چــه	
کســی	کشــته	خواهــد	شــد.	بخــش	اعظــی	از	کنــش	هــای	امــام	در	

ــا	مــا	تاريــخ	دانــان	منطبــق	اســت. عاشــورا	بيشــتر	ب
ــه	الگــو	 ــم	جنب ــه	تاريخــی	نپردازي ــه	جنب ــر	ب ــزود:	اگ ــی	اف حضرت
ــرار	 ــه	ق ــرا	ک ــت.	چ ــد	رف ــن	خواه ــا	از	بي ــرای	م ــان	ب ــودن	امام ب
ــيم.	 ــان	برس ــام	امام ــه	مق ــی	ب ــر	طبيع ــای	غي ــت	در	رفتاره نيس
فلســفه	امامــت	و	نبــوت	يعنــی	تصويــری	از	آنــان	ارائــه	دهيــم	کــه	
قابــل	الگوگيــری	باشــد.	ايــن	همــان	چيزی	اســت	کــه	پيامبــران	و	
امامــان	بــه	دنبــال	آن	بــوده	انــد.	بــر	ايــن	اســاس	تاريــخ	شناســی	
دينــی	تريــن	علــم	اســت	و	شــايد	بــه	هميــن	دليــل	اســت	که	ســه	
ــات	قــرآن	تاريخــی	اســت.	مــی	شــود	چيــزی	حــدود	4	 پنجــم	آي
ــتگاری	و	 ــانه	رس ــه	و	نش ــود	آي ــودی	خ ــه	خ ــخ	ب ــه.	تاري ــزار	آي ه
ســعادت	اســت.	رجحــان	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	رويکــرد	تاريخــی	
پيامبــران	و	امامــان	را	تبديــل	بــه	قهرمانــان	جهانــی	مبــارزه	با	ظلم	
مــی	کنــد	نــه	آن	کــه	آنــان	را	محصــور	بــه	محــدوده	خــاص	کنــد	
ــل	درک	باشــد.	 ــرای	شــيعيان	قاب ــه	ای	کــه	فقــط	ب ــه	گون ــه	ب و	ن
ــی	 ــم	م ــا	فراه ــرای	م ــکان	را	ب ــن	ام ــی	اي ــرد	تاريخ ــا	رويک تنه
ــه	عنــوان	مثــال	نوانديشــان	اهــل	ســنت	توجــه	ويــژه	ای	 کنــد.	ب
ــيک	 ــای	کالس ــنی	ه ــالف	س ــد.	برخ ــين	)ع(	دارن ــام	حس ــه	ام ب
مثــل	ابــن	خلــدون	کــه	نظــر	مثبتــی	بــه	اقــدام	امــام	حســين	)ع(	
نــدارد.	رجحــان	آخــر	آن	اســت	کــه	رويکــرد	تاريخــی	تبييــن	هــای	
گوناگــون	ارائــه	مــی	دهــد	حــال	آن	کــه	رويکــرد	کالمــی	تحليــل	

ــه	مــی	دهــد. هــای	ثابــت	و	تکــراری	ارائ
ــرد	 ــرد:	رويک ــری	ک ــه	گي ــه	نتيج ــن	گون ــا	اي ــی	در	انته حضرت
ــوده	 کالمــی	بيشــتر	مــورد	توجــه	حاکميــت	هــای	اهــل	ســنت	ب
اســت.	روايــت	هــای	ايــن	چنينــی	بيشــتر	از	اهــل	ســنت	ارائه	شــده	
ــت	هــای	اهــل	ســنت	 ــن	اســت	کــه	حاکمي ــل	آن	اي اســت	و	دلي
بــرای	جلوگيــری	از	قيــام	هايــی	کــه	تحــت	تأثيــر	قيــام	عاشــورا	در	
زمــان	امويــان	و	عباســيان	انجــام	مــی	شــد	بــه	ايــن	روش	متوســل	
مــی	شــدند	کــه	بگوينــد	امــام	حســين	)ع(	قابــل	الگوگيری	نيســت	

چــون	يــک	موجــود	فراطبيعــی	و	دســت	نيافتنــی	اســت.

حسن حضرتی:

امام شناسی یک حوزه میان رشته ای است
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ــزارش گــــ

با  روز  معاصر  الهیات  جلسات  سلسله  از   اول  جلسه 
ملی  کتابخانه  اندیشگاه  در  همتی  همایون  سخنرانی 

گردید. برگزار 

همتــی	در	ايــن	نشســت	گفــت:	در	اين	زمينــه	بنــده	۲	کتــاب	دارم	با	
عنــوان	هــای	»مقدمــه	ای	بر	الهيــات	معاصــر	«	و	»شــناخت	دانش	
الهيــات«.	در	حــال	حاضر	صدهــا	ديکشــنری	تخصصی	الهيــات	در	
دنيــا	وجــود	دارد.	کتابــی	را	اخيــراً	ترجمــه	کــردم	کــه	بخــش	هــای	
پايانــی	آن	پيرامــون	پيامدهــای	الهياتــی	فيزيــک	کوانتــوم	اســت.	
يــک	زمانــی	کليســا	بــا	دانشــمندانی	مثــل	گاليلــه	و	...	برخــورد	می	
ــام	 ــه	ن ــددی	را	ب ــای	متع ــکان	و	...	تاالره ــروز	در	واتي ــا	ام ــرد	ام ک
ايــن	دانشــمندان	نــام	گــذاری	کــرده	انــد.	امــروز	معتقدنــد	کليســا	
ــف	 ــد	در	عرصــه	هــای	مختل ــی	مــی	توانن و	کشيشــان	تنهــا	زمان
علمــی	دخالــت	کننــد	کــه	در	آن	رشــته	هــا	تخصــص	کافــی	پيــدا	
کــرده	باشــند.	پــاپ	دســتور	داده	انــواع	رشــته	هــای	تخصصــی	بايد	
ــد	 ــروز	کشيشــانی	وجــود	دارن ــرای	کشيشــان	تدريــس	شــود.	ام ب

کــه	4	مــدرک	دکتــری	دارنــد.
ــيش	 ــناس،	کش ــه	ش ــيش	جامع ــزود:	کش ــی	اف ــون	همت هماي
ــود	دارد.	در	 ــروز	وج ــک	دان	و	...	ام ــيش	فيزي ــناس،	کش روانش
روزگار	مــا	الهيــات	بــا	علــوم	طبيعــی	پيونــد	خــورده	اســت.	امروز	
دانشــگاه	هــای	کاتوليکــی	در	کشــورهای	غربــی	شــکل	گرفتــه	
ــروز	 ــد.	ام ــی	نماين ــز	م ــيه	ني ــی	بورس ــتعد	را	حت ــراد	مس ــه	اف ک
ــات	 ــر،	الهي ــات	هن ــد	الهي ــه	مانن ــکل	گرفت ــی	ش ــاخه	هاي ش
ــات	 ــر،	الهي ــوق	بش ــات	حق ــتی،	الهي ــات	فمينيس ــگ،	الهي فرهن
جهانــی	شــدن،	الهيــات	تکنولــوژی،	الهيــات	ســايبری،	الهيــات	
ــات	 ــکوالر،	الهي ــات	س ــتی،	الهي ــالق	زيس ــث	اخ ــک	و	بح ژنتي
رقــص،	الهيــات	پوشــاک،	الهيــات	ســينما،	الهيــات	موســيقی	و	...	
.	ايــن	مباحــث	همچنيــن	در	رشــته	هــای	فلســفه	ديــن	و	فلســفه	
اخــالق	نيــز	مطــرح	مــی	شــود.	کافيســت	ايــن	موضوعــات	را	در	

ــد. ــتجو	کني ــت	جس اينترن
ــم	غــرب	 ــه	بگويي ــط	اســت	ک ــرد:	غل ــوان	ک ــه	عن ــی	در	ادام همت
امــروز	بــی	ديــن	اســت	و	ايــن	نــوع	حــرف	هــا	را	بــدون	مطالعــه	و	
اطــالع	کافــی	بيــان	کنيــم.	امــروز	صدهــا	قــرآن	شــناس	و	اســالم	
شــناس	در	دانشــگاه	هــای	اروپــا	و	آمريــکا	وجــود	دارد.	در	دانشــگاه	
تــل	آويــو	مکتــب	اســالم	شناســی	وجــود	دارد.	البتــه	کــه	مغرضانــه	
کار	مــی	کننــد	امــا	مــا	چقــدر	از	ايــن	مســائل	اطــالع	داريــم؟	بــه	
عنــوان	مثــال	روی	مســأله	دســتور	قتــل	شــاعر	يهــودی	کــه	پيامبر	
را	هجــو	مــی	کــرد	مقالــه	نوشــته	انــد.	يــا	مــی	گوينــد	علــی	)ع(	بــا	
دختــر	زيبــای	يهــودی	ازدواج	کــرده	اســت.	خيلــی	از	اين	مســايل	را	

اصــاًل	مــا	خبــر	نداريــم.
وی	بــا	شــاره	بــه	علــم	کالم	ســنتی	گفــت:	در	گذشــته	بحــث	پنــج	
اصــل	دينــی	و	بحــث	جبــر	و	اختيــار	و	مباحثــی	پيرامــون	نبــوت	و	
امامــت	تحــت	عنــوان	علــم	کالم	وجــود	داشــته	امــا	امــروز	دانــش	
ــواع	و	 ــا	ان ــفی	ب ــر	فلس ــه	و	از	منظ ــترش	يافت ــيار	گس ــات	بس الهي
اقســام	رويکردهــای	فلســفی	مباحــث	الهيــات	را	مــورد	توجــه	قــرار	
مــی	دهنــد.	مباحــث	بنــده	در	ايــن	سلســله	جلســات	از	منظــر	کالم	
ســنتی	نيســت.	بلکــه	بــا	رويکردهــای	علمــی	و	نوينــی	کــه	امــروز	
در	دانــش	الهيــات	وجــود	دارد	بــه	ايــن	موضــوع	خواهــم	پرداخــت.	
ــد	 ــرای	وجــود	خداون در	فلســفه	غــرب	در	گدشــته	تنهــا	3	دليــل	ب
وجــود	داشــت	امــا	امــروز	بيــش	از	10	دليــل	در	فلســفه	وجــود	خــدا	
را	بيــان	مــی	کننــد.	بــرای	مثــال	برهــان	از	راه	معجــزات،	برهــان	از	
راه	تجربــه	دينــی،	برهــان	اخالقــی،	برهــان	از	راه	اجمــاع،	برهــان	
ــا	 ــار	م ــم	و	در	آث ــالع	داري ــر	اط ــه	کمت ــند	و	...	ک ــه	پس ــای	عام ه

ديــده	نمــی	شــود.
ــا	ســاده	 ــال	ب ــوان	مث ــه	عن ــت:	ب ــه	گف ــی	در	ادام ــون	همت هماي
انديشــی،	تئــوری	تکامــل	دارويــن	را	نقــد	مــی	کنيــم	و	

ــيم.	 ــی	نويس ــه	م ــن	زمين ــی	در	اي ــک	جيب ــای	کوچ ــاب	ه کت
ــا	 ــيم	و	ب ــی	شناس ــی	نم ــر	را	حت ــای	معاص ــت	ه ــا	داروينيس ام
ــوان	 ــه	عن ــن	حــوزه	آشــنا	نيســتيم.	ب ــد	در	اي حــرف	هــای	جدي
مثــال	اپيســتمولوژی	تکاملــی	امــروز	داريــم.	در	فلســفه	اخــالق	
ــره	خــورده	 ــک	گ ــا	ژنتي ــه	ب ــم	ک ــی	اخــالق	داري ــوری	تکامل تئ
اســت	و	بســيار	دشــوار	و	پيچيــده	اســت.	از	طرفــی	نيــز	کشــيش	
هايــی	دارنــد	کــه	هــر	کــدام	در	رشــته	ای	تخصــص	کافــی	پيــدا	
ــی	 ــای	علم ــرفت	ه ــوالت	و	پيش ــن	تح ــد	و	از	آخري ــرده	ان ک
ــدگاه	هــای	علمــی	و	 ــان	دي ــد	مي ــی	کنن ــد	و	ســعی	م ــع	ان مطل
اعتقــادات	دينــی	خــود	هارمونــی	و	هماهنگــی	ايجــاد	کننــد.	مــا	
امــروز	در	کشــورمان	بــه	ايــن	نــوع	حرکــت	هــا	نيــاز	داريــم.	در	
گذشــته	دکتــر	بهشــتی	را	داشــتيم	کــه	بــه	زبــان	آلمانــی	تســلط	
ــای	 ــه	ه ــياری	از	گفت ــی	بس ــان	آلمان ــا	زب ــت	و	ب ــل	داش کام
علمــی	را	حاشــيه	زده	و	مــورد	نقــد	قــرار	داده	اســت.	امــا	امــروز	

ــم؟ ــراد	را	داري ــه	اف ــن	گون اي
ــت:	 ــان	گف ــد	از	ايم ــيرهای	جدي ــپس	در	موضــوع	تفس ــی	س همت
يکــی	از	مبــاث	الهيــات	معاصــر	تفســير	ايمــان	بــرای	انســان	مدرن	
اســت.	مثــاًل	ايــن	کــه	آيــا	ايمــان	از	ســنخ	داگمــا	و	عقايــد	اســت؟	
ــيل	 ــت	اگزيستانس ــک	حال ــا	ي ــت	و	ي ــتميک	اس ــی	و	اپيس معرفت
اســت؟	ايمــان	جنبــه	شــناختی	دارد	و	يــا	از	ســنخ	احســاس	اســت؟	
مــا	هنــوز	مــی	گوييــم	ايمــان	بــه	زبــان	آوردن	شــهادتين	اســت	يــا	
مــی	گوييــم	ايمــان	اقــرار	بــه	لســان،	عمــل	بــه	ارکان	و	تصديق	به	
قلــب	اســت	و	توضيــح	هــم	نمــی	دهيــم.	معلــوم	هــم	نيســت	کــه	
ســند	ايــن	گفتــه	متعلــق	بــه	امــام	ســجاد	اســت	يــا	امــام	علــی	و	يا	
امــام	باقــر.	الهيــات	امــروز	دغدغــه	وجــودی	انســان	را	تفســير	مــی	
کنــد،	تنهايــی	و	غربــت	آدمــی	را،	مســأله	هبــوط	و	از	بهشــت	رانــده	
ــد	از	آمــرزش	 ــودن	انســان،	تفســير	جدي ــوده	ب ــاه	آل شــدن	آدم،	گن
و	رســتگاری،	تجربــه	دينــی،	پلوراليســم	و	تنــوع	دينــی	و	
موضوعاتــی	از	ايــن	دســت	مــی	پــردازد.	امــروز	بيــش	از	8	هــزار	
ديــن	و	فرقــه	جديــد	در	دنيــا	داريــم.	مــا	چگونــه	مــی	خواهيــم	
ــا	 ــم؟	م ــان	کني ــان	را	بي ــويم	و	عقايدم ــو	ش ــا	وارد	گفتگ ــا	دني ب
ــن	 ــع	دي ــم	مداف ــا	ه ــتيم.	آن	ه ــان	هس ــت	ادي ــه	رقاب در	عرص
ــود	 ــن	خ ــغ	دي ــرای	تبلي ــذاب	ب ــای	ج ــتند	و	روش	ه ــود	هس خ
ــه	مــا	مــی	آمــوزد	کــه	 ــد.	الهيــات	معاصــر	ب ــه	وجــود	آورده	ان ب

ــا	ايــن	هــا	مواجــه	شــويم. ــه	ب چگون

وی	افــزود:	يــک	زمانــی	ســلمان	فارســی	بــا	ديــدن	اميرالمؤمنيــن	
مــی	گفــت	جــواب	ســوالم	را	گرفتــم.	بــه	قــول	موالنــا:

ای	لقای	تو	جواب	هر	سوال											
	مشکل	از	تو	حل	شود	بی	قيل	و	قال
ــاک	نيســت.	از	 ــای	پ ــن	فطــرت	ه ــروز	اي ــت:	ام ــه	گف وی	در	ادام
ــی	 ــاد	و	مشــکالت	روح ــواع	اعتي ــارد.	ان ــی	ب ــبهه	م ــوار	ش در	و	دي
ــع	 ــی	و	واق ــه	علم ــد	مواجه ــت.	باي ــازی	و	...	اس ــس	ب ــم	جن و	ه
بينانــه	داشــته	باشــيم.	انــواع	عرفــان	هــا	و	خداشناســی	هــا	را	ارائــه	
داده	انــد.	بحثــی	در	دنيــا	مطــرح	شــد	کــه	در	هــزاره	ســوم	چگونــه	
بايــد	الهيــات	را	بيــان	کنيــم.	ايــن	کــه	گفتنــد	در	ايــن	حــوزه	نيــاز	
ــا نجــف يــک  ــه paradigm change داريــم. در قــم ي ب
ســمينار	در	ايــن	بــاره	برگــزار	نشــد.	در	حالــی	که	فقــط	در	دانشــگاه	
فرانکفــورت	آلمــان	ده	هــا	کنفرانــس	گذاشــتند	و	بــه	عنــوان	مثــال	
نصر	حامــد	ابوزيــد	را	دعوت	کردنــد.	پديــده	های	پاراپســيکولوژيک	
يــا	فراروانشناســی	امــروز	مطــرح	اســت.	ارتبــاط	ايــن	قــدرت	هــای	
روحــی	بــا	معجــزه	چيســت؟	امــروز	روی	ايــن	هــا	مطالعــه	صــورت	

مــی	دهنــد.
ــار	داشــت:	در	يکــی	از	جلســات	 ــا	اظه ــی	در	انته ــون	همت هماي
ديالــوگ	اديــان	در	آمريــکا	يکــی	از	روحانيــون	مــا	دعــوت	بــود.	
وقتــی	خواســت	ســخنرانی	کنــد	بــا	يــک	لحــن	پدرانــه	ای	گفت	
شــما	مســيحيان	دســت	از	اعتقــاد	بــه	3	خــدا	بــر	داريــد،	خداونــد	
ــه	محــض	گفتــن	ايــن	حــرف	يکــی	از	 يکــی	بيشــتر	نيســت.	ب
ــا	را	 ــد	م ــاز	نيســت	عقاي ــما	ني ــت	ش حضــار	ناراحــت	شــد	و	گف
تفســير	کنيــد	شــما	ديــدگاه	هــای	خودتــان	را	بگوييــد	مــا	هــم	
عقايــد	خودمــان	را.	ســپس	گفــت:	مــی	خواهيــد	مــن	هــم	راجــع	
ــد.	۷	 ــاد	داري ــه	8	خــدا	اعتق ــم؟	شــما	ب ــت	کن ــه	اســالم	صحب ب
صفــت	ذاتــی	بــرای	خداونــد	قائــل	هســتيد:	علــم،	اراده،	حيــات،	
ــبعه	 ــاء	س ــا	آب ــن	ه ــه	اي ــه	ب ــم	ک ــر	و	تکل ــمع،	بص ــدرت،	س ق
ــد	 ــی	گويي ــت	را	م ــن	۷	صف ــد.	اي ــی	گوين ــبعه	م ــات	س ــا	امه ي
قديــم	و	واجــب	الوجــود	بالــذات.	خــود	ذات	خداونــد	هــم	واجــب	
الوجــود	اســت	کــه	مــی	گوييــد	قدمــای	ثمــان.	8	موجــود	قديــم	
ــه	 ــوگ	روحي ــدا.	در	ديال ــود	8	خ ــی	ش ــه	م ــود	ک ــب	الوج واج
ديالوگــی	و	صبــر	و	ادب	نيــاز	دارنــد.	هــدف	از	ديالــوگ	نزديــک	
ــته	 ــص	داش ــه	تخص ــايد	در	فق ــردی	ش ــک	ف ــت.	ي ــدن	اس ش

ــوگ	نخــورد. ــه	درد	ديال ــا	ب باشــد	ام

همایون همتی:

الهیات امروز دغدغه وجودی انسان را تفسیر می کند
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ــزارش گــــ

 نشست روز جهانی کودک با موضوع چالش ها و راهکارهای 
فکرپروری در نظام آموزشی ایران با سخنرانی یحیی یثربی، 
محسن ایمانی و نعمت اهلل فاضلی در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

يحيـی	يثربـی	در	ايـن	نشسـت	گفـت:	مـا	در	آمـوزش	و	پرورش	
بـه	روز	نيسـتيم.	در	دنيای	امـروز	پژوهش	مديريت	می	شـود	و	از	
پژوهشـگاه	هـا	نظر	مـی	خواهنـد.	اما	در	ايران	مسـائل	پژوهشـی	

از	پژوهشـگاه	هـای	ما	بـه	جامعـه	منتقل	نمی	شـود.
ــروز	 ــروز	و	روزگار	ام ــای	ام ــه	ه ــوز	بچ ــا	هن ــه	داد:	م وی	ادام
ــوزش	 ــه	و	آم ــنتی	مدرس ــا	روش	س ــا	ب ــم.	م ــرده	اي را	درک	نک
ــه	روز،	 ــرورش	ب ــوزش	و	پ ــم.	در	آم ــی	کني ــرورش	را	اداره	م و	پ
ــد.	در	 ــد	بفهم ــی	خواه ــت	و	او	م ــدان	اس ــان	مي ــاگرد	قهرم ش

آمــوزش	و	پــرورش	ديــروز،	شــاگرد	بايــد	گفتــه	هــای	اســتاد	را	
ــت. ــی	گرف ــاد	م ي

ــه	 ــد	ب ــود.	االن	باي ــان	خــودش	ب ــرای	زم ــزود:	ارســطو	ب وی	اف
ــا	 ــو	باشــی.	ام ــا	ت ــد	ارســطوی	م ــم	کــه	باي ــوز	بگويي ــش	آم دان
مــا	هنــوز	نقــد	دانــش	آمــوز	بــه	اســتاد	را	گســتاخی	مــی	دانيــم.
يثربـی	گفـت:	ايـن	آمـوزش	و	پـرورش	مهـارت	ايجاد	نمـی	کند	
و	فقـط	وقـت	مـا	را	بـا	حفظ	کـردن	مسـائل	مـی	گيـرد.	مصيبت	
در	دانشـگاه	هـا	از	دبيرسـتان	هـا	و	مدارس	مـا	پيچيده	تر	اسـت.
وی	ادامــه	داد:	مــا	دانشــجوی	فلســفه	را	بــا	ايــن	جهــان	روبــرو	
ــر	 ــطو	و	ديگ ــم	ارس ــی	گويي ــه	او	م ــط	ب ــا	فق ــم،	م ــی	کني نم

ــد. ــی	گوين ــه	م ــن	چ متفکري
وی	افـزود:	وقـت	وزاری	علـوم	مـا	به	مسـائل	اجرايـی	صرف	می	
شـود	و	وزيـر	علوم	بـه	محتوای	درس	هـا	و	تحـول	در	آن	توجهی	
نـدارد.	مـا	امروز	نمـی	توانيـم	با	منطـق	ارسـطو	کار	کنيـم،	مانند	

ايـن	اسـت	کـه	انـگار	بخواهيم	امـروز	با	اسـب	سـفر	کنيم.
يثربــی	اظهــار	داشــت:	فلســفه	يــک	ســطح	ابتدايــی	دارد	کــه	آن	
ســطح	را	مــی	تــوان	تعميــم	داد.	در	جامعــه	تــا	اســم	فلســفه	مــی	
آيــد	همــه	ذهــن	هــای	بــه	ســوی	متافيزيــک	مــی	رود.	مســائل	
ــفه	 ــت.	در	فلس ــا	نيس ــه	ه ــه	بچ ــوزش	ب ــان	آم ــی	در	ش انتزاع
يــک	چيــز	عمومــی	وجــود	دارد	و	آن	همــان	فهــم	اســت.	
فلســفه	دانــش	شــما	را	توســعه	مــی	دهــد.	فلســفه	ســوال	ايجــاد	
مــی	کنــد.	مــا	بــه	بچــه	هــا	پرســش	کــردن	يــاد	مــی	کنيــم	و	

ــد. ــم	کــه	خودشــان	فکــر	کنن مــی	آموزي
وی	ادامــه	داد:	مبــادا	بــا	بعضــی	از	ايــن	مــدارس	خصوصــی	کــه	
ــه	 ــا	و	هزين ــم	ه ــه	رق ــفه	را	ب ــد،	فلس ــی	گيرن ــول	م ــردم	پ از	م
ــن	 ــه	ای	در	اي ــطح	عادالن ــد	س ــم.	باي ــه	کني ــردم	اضاف ــای	م ه

ــرای	همــگان	ايجــاد	شــود. ــورد	ب م
ــت.	االن	 ــکل	دوم	ماس ــر	مش ــردن	تفک ــی	ک ــزود:	کتاب وی	اف
ــای	 ــه	ه ــرای	بچ ــوع	ب ــن	موض ــی	در	اي ــای	درس ــاب	ه کت
تدويــن	شــده	اســت.	مــا	بايــد	تفکــر	را	در	روش	بــه	کار	ببريــم.	
ــم	 ــينا	را	داري ــن	س ــا	اب ــم.	م ــی	خواهي ــدرای	دوم	نم ــا	مالص م
ــاعت	 ــاب	و	س ــا	کت ــم.	ب ــروز	نيازمندي ــوف	ام ــه	فيلس ــی	ب ول

ــود. ــی	ش ــل	نم ــکلی	ح ــی	مش درس
يثربــی	گفــت:	قســمتی	از	فلســفه	قابــل	آمــوزش	عمومــی	اســت	
کــه	اگــر	ايــن	اتفــاق	نيفتــد	عرفــان	کيهانــی	و	دعــا	نويســی	و...	
در	جامعــه	بــاب	مــی	شــود.	فلســفه	يــک	تخصــص	قــوی	اســت.	
ــا	حــرف	هــای	 ــد.	ام تمــدن	هــا	را	فيلســوفان	عــوض	کــرده	ان

آنهــا	بــه	صــورت	انتزاعــی	قابــل	انتقــال	بــه	عمــوم	نيســت.
وی	در	پايــان	اظهــار	داشــت:	يــک	فيلســوف	ليبــرال،	نظريــات	
ــدون	 ــد	و	ب ــی	کن ــل	م ــينما	و...	منتق ــات	و	س ــه	ادبي ــود	را	ب خ
ــه	ايــن	شــکل	فلســفه	 اينکــه	نامــی	از	کانــت	در	ميــان	باشــد	ب
ــه	 ــم	ک ــم	درک	کني ــی	رود.	اميدواري ــردم	م ــوم	م ــه	ذهــن	عم ب
ــا	روش	 ــد	را	ب دوران	مــا	دوران	جديــدی	اســت.	مــا	دنيــای	جدي

ــم. ــی	کني ــی	اداره	م قديم

محسن ایمانی:

وظیفه »فبک« آموزش تفکر انتقادی است
نشست روز جهانی کودک با موضوع 
فکرپروری  راهکارهای  و  ها  چالش 
در نظام آموزشی ایران با سخنرانی 
یحیی یثربی، محسن ایمانی و نعمت 
اهلل فاضلی در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ــت:	 ــت	گف ــن	نشس ــی	در	اي ــن	ايمان محس
ــادی	 ــر	انتق ــاددادن	تفک ــک	ي ــه	فب وظيف
اســت.	مــا	اگــر	بــه	کودکانمــان	»نــه«	گفتن	
را	يــاد	مــی	داديــم،	االن	در	کانــون	اصــالح	و	

ــن	کــودکان	حضــور	نداشــتند. ــی	از	اي ــت	خيل تربي
ــی	 ــيند	ول ــی	نش ــان	م ــر	وجودش ــر	ظاه ــد	ب ــی	کنن ــظ	م ــا	حف ــه	بچــه	ه ــی	ک ــه	داد:	مطالب وی	ادام

ــرد. ــی	گي ــای	م ــا	ج ــر	باطــن	آنه ــد	ب ــی	فهمن ــه	م ــی	ک چيزهاي
ــينا	آن	را	 ــن	س ــه	اب ــی	ک ــی،	ادراک	وهم ــت،	ادراک	خيال ــه	ادراک	حســی	اس ــن	مرحل ــزود:	اولي وی	اف
مطــرح	کــرد	و	در	آخــر	ادراک	عقلــی	وجــود	دارد.	مــا	مــی	خواهيــم	بچــه	هــا	بــه	درک	برســند.	جــان	
الک	مــی	گويــد	اگــر	انســان	مطالــب	کمــی	بدانــد	ولــی	آن	را	فهميــده	باشــد	بهتــر	از	ايــن	اســت	کــه	
مطالــب	زيــادی	بدانــد	ولــی	آن	را	نفهميــده	باشــد.	مــا	بايد	دســت	بچــه	هــا	را	بگيريــم	و	در	داخــل	تفکر	

بــه	مراحــل	باالتــری	برســانيم.
ايمانــی	گفــت:	در	فرهنــگ	دينــی	داريــم	کــه	يک	ســاعت	تفکــر	باالتــر	از	هفتــاد	ســال	عبادت	اســت	و	
تفکــر	جايــگاه	ويــژه	ای	دارد.	هــدف	ايــن	اســت	کــه	بچــه	هــا	بــه	فکــر	کــردن	وادار	بشــوند.	جلــوه	بارز	
انســان	کــه	او	را	از	حيــوان	متمايــز	مــی	کنــد	فکــر	کــردن	اســت.	ادراک	عقلــی	مختص	انســان	اســت.

وی	افــزود:	وقتــی	انســان	مطلبــی	را	حفــظ	کنــد	باعــث	تغييــر	در	رفتــارش	نمــی	شــود.	اگــر	پزشــکی	
ســيگار	بکشــد،	يــاد	نگرفتــه	کــه	ســيگار	بــرای	او	مضــر	اســت،	بلکــه	تنهــا	حفــظ	کــرده	اســت.	انســان	

از	حفــظ	کــردن	لذتــی	نمــی	بــرد.
وی	ادامــه	داد:	تفکــر	و	پژوهــش	بــرای	همــه	اســت	و	در	همــه	دروس	بچــه	هــا	بايــد	اهــل	انديشــيدن	

باشــند.	بچــه	هــا	بايــد	يــاد	بگيرنــد	کــه	دانــش	را	دوســت	بدارنــد.
ايمانــی	در	پايــان	گفــت:	نمــی	خواهيــم	بچــه	هــا	فيلســوف	شــوند	و	فلســفه	را	در	مقــام	يــک	فيلســوف	

يــاد	بگيرنــد.	اگــر	انســان	بــا	تفکــر	انتقــادی	آشــنا	نباشــد،	دچــار	مشــکل	مــی	شــود.

یحیی یثربی:
ما به فیلسوف امروز نیازمندیم نه مالصدرای دوم

سعید ناجی:

تالش ما این است که یک نسخه 
اسالمی ایرانی از فبک ارائه کنیم

نشست روز جهانی کودک در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ــال	از	 ــت:	ده	س ــت	گف ــن	نشس ــی	در	اي ــعيد	ناج س
تاســيس	گــروه	فبــک	گذشــته	و	ارزيابــی	هــا	بســيار	
خــوب	بوده	اســت.	مــا	ســعی	کرديــم	همه	اســاتيدی	
کــه	در	ايــران	در	زمينــه	فلســفه	بــرای	کــودکان	کار	

ــد	را	جمــع	کنيــم. کــرده	ان
وی	ادامــه	داد:	اوليــن	جلســه	سراســری	فلســفه	برای	
ــد	از	 ــد.	بع ــزار	ش ــر	برگ ــزاری	مه ــودکان	در	خبرگ ک
چنــد	ســال	تــالش	توانســتيم	از	وزارت	علــوم	مجــوز	
ــا	 ــه	م ــه	ب ــن	زمين ــادی	در	اي ــر	مرعشــی	کمــک	هــای	زي ــی	مقــدم	و	دکت ــر	صفاي ــم.	دکت بگيري
ــرای	کــودکان	تاســيس	 ــه	علمــی	پزوهشــی	و	يــک	رشــته	فلســفه	ب ــد.	اکنــون	يــک	مجل کردن
شــده	اســت.	اکنــون	از	کشــورهای	مختلــف	از	جملــه	اســتراليا،	ســوييس	و...	روش	های	مــا	را	مورد	
بررســی	قــرار	داده	انــد.	تــالش	مــا	ايــن	اســت	کــه	يــک	نســخه	اســالمی	ايرانــی	ارائــه	دهيــم	که	
البتــه	ايــن	امــر	يک	شــبه	بــه	دســت	نمــی	آيــد.	وی	بــا	اشــاره	بــه	تهديدهايــی	کــه	متوجــه	برنامه	
فبــک	اســت	اظهــار	داشــت:	برخــی	عجلــه	کردنــد	و	بــدون	اينکــه	پشــتيبانی	علمی	داشــته	باشــند	

ايــن	مســئله	را	بــه	مــدارس	وارد	کردنــد	و	درس	هايــی	را	تنظيــم	کــرده	و	کار	را	خــراب	کردنــد.
ناجــی	گفــت:	برخــی	اســاتيد	مطالعــات	کمــی	در	ايــن	زمينــه	دارنــد.	برخــی	اســتادان	حتــی	يــک	
کتــاب	يــا	يــک	مقالــه	در	ايــن	زمينــه	نخوانــده	انــد	ولــی	بــه	عنــوان	راهنمــا	پايــان	نامه	قبــول	می	
کننــد.		ســودجويی	هايــی	در	ايــن	زمينــه	بــوده	کــه	مربيانــی	بــدون	مهــارت	کافــی	به	اين	مســئله	
ــران	وجــود	دارد	و	آن	موجــب	 ــک	عامــل	مهــم	در	ســطح	مدي ــه	داد:	ي ــد.	وی	ادام ورود	داشــته	ان
تعلــل	مــی	شــود	کــه	ســاليان	ســال	مــی	خواهنــد	در	ايــن	زمينــه	تحقيــق	کننــد	کــه	ايــن	تعلــل	

موجــب	از	بيــن	رفتــن	ايــن	مســئله	مــی	شــود.
ــد.	 ــد	و	بســيار	تحــت	فشــار	ان ــاری	شــده	ان ــر	يکســری	مســائل	اجب ــودکان	درگي ــزود:	ک وی	اف

ــد. ــر	ســبک	آموزشــی	االن	مــی	زنن ــدی	ب ــد	تايي ــل	مــی	کنن ــی	تعل ــا	وقت مســئولين	م
ناجــی	در	پايــان	گفــت:	ايــن	برنامــه	در	ايــران	متوليــان	زيــادی	پيــدا	کــرده	اســت	کــه	تهديــدی	

بــرای	فبــک	محســوب	مــی	شــود.
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و  ها  چالش  موضوع  با  کودک  جهانی  روز  نشست 
با  ایران  آموزشی  نظام  در  فکرپروری  راهکارهای 
سخنرانی یحیی یثربی، محسن ایمانی و نعمت اهلل فاضلی 
چهارشنبه گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار شد. در این نشست نعمت اهلل فاضلی 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
طباطبایی نقدهای مهمی به برنامه فبک یا همان فلسفه 
برای کودکان ایراد داشت که متن این نقدها را می توانید 
از اینجا بخوانید؛ پیرو این نقدها، سعید ناجی عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پاسخ 
هایی در این خصوص را در اختیار خبرگزاری مهر قرار 

داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید؛

ــد	و	 ــی	کن ــد	م ــه	نق ــوت	ب ــن	را	دع ــه	منتقدي ــک	هم ــه	فب برنام
تــالش	مــی	کنــد	بــا	پاســخگويی	بــه	ايــن	نقد	هــا	هــر	روز	بيشــتر	
ببالــد	از	ايــن	روی	وظيفــه	خــود	مــی	دانــم	تــا	پاســخی	چنــد	بــه	

ــی	بدهــم. ــر	فاضل انتقادهــای	دکت

1- دست کم گرفتن دانشگاه و جامعه
		ايشـان	مـی	گويند	کـه	»عنوان	»فبـک«	عنوان	نادرسـت	و	غلطی	
اسـت	چـون	کاری	کـه	در	فبک	صـورت	می	گيرد،	اسـمش	فلسـفه	
نيسـت«.	»فبـک«	نـام	زشـتی	بـرای	ارزش	هـای	انسـانی	اسـت.«	
زشـتی،	نادرسـت	بـودن	و	غلـط	بـودن	القابـی	اسـت	که	بـه	عبارت	
فبـک	مـی	دهـد	و	اسـتدالل	ايـن	اسـت	کـه	1-	کاری	کـه	تحـت	
عنـوان	فبـک	انجام	می	شـود	فلسـفه	نيسـت	۲-جامعه	و	دانشـگاه	

مـا	فلسـفه	را	به	عنـوان	يـک	رشـته	می	بيند.
اول	اينکــه	بــه	نظــر	مــی	رســد	ايــن	ايــده	کــه	جامعــه	و	دانشــگاه	
ــم	 ــت	ک ــد	،	دس ــته	می	بين ــک	رش ــوان	ي ــه	عن ــفه	را	ب ــا	فلس م
ــه	 ــان	جامع ــت.	ايش ــگاه	اس ــم	دانش ــه	و	ه ــم	جامع ــن	ه گرفت
ــه	اســت	و	تصــور	مــی	 دانشــگاهی	مــا	رابســيار	دســت	کــم	گرفت
کنــد	جامعــه	دانشــگاهی	مــا	قــادر	بــه	درک	مفهــوم	واقعــی	فلســفه	
ــد	 ــم	نميتوان ــز	ه ــت	و	هرگ ــت«	نيس ــت	دار	حکم ــی	»دوس يعن
ايــن	معنــای	جديــد	را	درک	کنــد.	بــه	نظــر	ايشــان	ايــن	دو	گــروه	
فلســفه	را	فقــط	»بــه	عنــوان	يــک	رشــته	مــی	بينــد«.	اين	نشــانگر	
برداشــت	شــخصی	و	کامــال	ذهنــی	ايشــان	از	جامعــه	و	دانشــگاه	
اســت.	در	حاليکــه	بنــده	هــم	بــا	قشــرهای	قابــل	توجهــی	از	والدين	
ــی	 ــوم	اصل ــن	مفه ــال	اي ــا	کام ــه	ي ــروکار	دارم	ک ــدارس	س در	م
فلســفه	را	مــی	داننــد	يــا	بــه	محــض	توضيــح	آن	را	در	مــی	يابنــد،	

ــود	دارد. ــه	جــای	خ ــم	ک دانشــگاهيان	ه

2. چه چیزی زشت است؟
واژه	»زشــت«	معمــوال	در	دو	حوزه	زيبايی	شناســی	،	آداب	و	رســوم	و	
شــايد	در	زمينــه	اخــالق	بــکار	رود.	معلوم	نيســت	کــه	در	ايــن	بافت	
گفتمــان	علمــی	واژه	زشــت	بــه	چــه	معنايــی	مــی	توانــد	باشــد.	اگر	
منظــور	دکتــر	فاضلــی	از	ايــن	کلمــه	همــان	»نامناســب«	اســت	به	
ــه	در	يــک	 نظــر	مــی	رســد	اســتفاده	ايشــان	از	ايــن	کلمــه	عوامان
ــاال	 ــه	و	احتم ــورت	گرفت ــل	خاصــی	ص ــا	دالي ــی	ب ــان	علم گفتم
ــوده	اســت	کــه	ايــن	کار	يعنــی	 ــه	جهــت	اهــداف	ژورناليســتی	ب ب
ــرای	 ــی	ب ــی	علم ــتی	در	گفتمان ــای	ژورناليس ــزار	ه ــتفاده	از	اب اس
ســرکوب	يــک	ديــدگاه،	بــه	نوبــه	خــود	بــه	لحــاظ	اخالقــی	کاری	
بســيار	زشــت	اســت	و	البتــه	بــدون	دليــل		کاری	بــس	زشــت	تــر!

3-دعوت به پیروی از امر نادرست؟
سـوم	اينکـه	اگـر	دانشـگاه	و	جامعـه	ما	چنـان	کـه	ايشـان	معتقدند	
فلسـفه	را	به	اشـتباه	يک	رشـته	تصور	مـی	کنند	آيا	يک	کار	درسـتی	
هـم	کـه	در	اين	زمينـه	يعنـی	در	شناسـاندن	معنـای	اصيل	فلسـفه	
صـورت	می	گيـرد	به	اين	دليـل	بايد	متوقف	شـود؟	آيـا	دکتر	فاضلی	
به	جـای	نقد	ضعف	هـا)ی	مورد	تصور	خـود(	و	معرفی	درسـت	ها	ما	
را	به	همسـويی	با	نادرسـت	هـا	دعوت	می	کنـد.	)	البته	مـن	چنانکه	
گفتـم	بر	خـالف		نظـر	ايشـان	معتقـدم	جامعه	و	دانشـگاه	مـا	درک	
بسـيار	درسـت	تری	از	فلسـفه	دارنـد	گرچه	به	ناچـار	آن	را	بـه	عنوان	

يک	رشـته	هـم	مـی	پذيرد(

کدام فبک، کدام نابرابری اجتماعی؟
ايشـان	در	ادامـه	ذکر	ميک	نند		کـه	»يک	نابرابـری	اجتماعی	در	اين	
برنامـه	نيـز	بـه	چشـم	می	خـورد«.		او	ظاهرا	بـرای	اين	ادعـا	داليلی	
ارائـه	می	دهـد.	اول	اينکه	»اين	عنـوان	کاماًل	طبقاتی	اسـت	و	برای	

يک	مـدارس	و	افراد	خاصی	اسـتفاده	می	شـود.«

و دوم اینکه
»در	واقعيــت	اجتماعــی	و	تاريخــی	مــا،	فلســفه	بــه	عنوان	شــکلی	از	
دانــش	تخصصــی	به	عنــوان	شــيوه	ای	خــاص	از	انديشــيدن	اســت؛	
در	حالــی	کــه	فبــک	دانــش	مــردم	و	دانــش	همــگان	نيســت؛	يــک	
ــی	و	 ــی،	دين ــات	سياس ــا	مناقش ــه	ب ــت	ک ــه	اس تخصــص	و	حرف

فرهنگــی	هــم	مواجــه	اســت.«
	داليلــی	کــه	ارائــه	مــی	شــود	نشــان	مــی	دهــد	ايشــان	در	زمينــه	
ــا	 ــدارد.	چــرا	کــه	اتفاق ــرای	کــودکان	هيــج	اطالعاتــی	ن فلســفه	ب
برنامــه	فبــک	بــا	کنــار	گذاشــتن	تجهيــزات	و	ســاز	و	بــرگ	هــای	
آموزشــی	فراوانــی	کــه	در	حــال	حاضــر	در	سيســتم	هــای	آموزشــی	
رايــج	شــده	اســت	دقيقــا	مــی	خواهــد	آمــوزش	را	همگانــی	کنــد	و	
ايــن	امــر		هــم	در	کتــاب	هــای	مقدماتــی	برنامــه	فبــک	بخوبــی	
ــح	داده	شــده	اســت	هــم	عمــال	نشــان	داده	شــده	اســت.	و	 توضي
ــه	 ــن	برنام ــور	از	اي ــروم	کش ــق	مح ــم	مناط ــران	ه ــا	در	اي اتفاق
ــود	دارد	و	 ــياری	وج ــواهد	بس ــد	و	ش ــرده	ان ــی	ک ــا	خوب ــتفاده	ه اس
ــر	بيشــتر	 ــه	در	مناطــق	محــروم	ت ــن	اســت	ک ــوت	آن	اي ــه	ق نکت

ــد. ــی	ده جــواب	م
ــد	 ــرکت	کن ــا	ش ــک	روزه	م ــای	ي ــی	در	کارگاه	ه ــه	حت 	کســی	ک
ــر	فاضلــی	 ــر	خــالف	تصــور	دکت متوجــه	مــی	شــود	کــه	فبــک	ب

ــت. ــگان	اس ــش	هم دان
واقعــا	شــگفت	آور	اســت	کــه	اســتاد	مشــهوری	مثــل	اقــای	دکتــر	
فاضلــی	حتــی	مقدماتــی	تريــن	مطالــب	را	درايــن	زمينــه	نمــی	داند	
ــن	 ــد	اي ــرکوبگرانه	وارد	نق ــدر	جســورانه	و	س ــال	اينق ــن	ح و	در	عي

حــوزه	مــی	شــود.			

تیر خاصی برای همه طبقات اجتماعی
ــه	فــرض	کــه	مقدمــات	اســتدالل	ايشــان	درســت	باشــد.	 البتــه	ب
يعنــی	فبــک	فقــط	بــه	مــدارس	ثروتمنــد	اختصــاص	پيــدا	کــرده	
باشــد	و	بــه	قــول	ايشــان	بــه	»نابرابــری	اجتماعــی«	بيانجامــد.	در	
ــاز	اســتدالل	ايشــان	مــی	لنگــد.	تصــور	کنيــد	 ايــن	حالــت	هــم	ب
ــف	 ــه	واکســن	ســازی	مخال ــا	ســاختن	کارخان کــه	انديشــمندی	ب
باشــد	و	اســتداللش	ايــن	باشــد	کــه	اگــر	واکســن	بــرای	بيمــاری	
ــن	خواهــد	 ــری	هــای	اجتماعــی	دام ــا	براب ــه	ن ــد	شــود	ب ــا	تولي ه

ــر	 ــوی	ت ــده	و	ق ــد		ش ــره	من ــدان	از	آن	به ــون	ثروتمن ــت.	چ اس
ــد	شــد. خواهن

ــه	مــا	مــی	گويــد	اگــر	خطــر	بيمــاری	و	مرگــی	 	ايــن	اســتدالل	ب
وجــود	دارد	بهتــر	اســت	همــه	باهــم	بميرنــد	نــه	اينکــه	بخشــی	را	
نجــات	دهيــد	و	بخشــی	بميرنــد.	بــه	عبــارت	ديگــر	ايــن	اســتدالل	
بــه	جهــت	تــرس	از	نابرابــری	هــای	اجتماعــی	تيــر	خالصــی	مــی	
ــت	 ــی	اس ــروه	کودکان ــن	گ ــه.		اولي ــروه	از	جامع ــرای	دو	گ ــد	ب زن
کــه	در	طبقــات	متوســط	و	متوســط	بــه	بــاال	متولــد	شــده	انــد	)	و	
خودشــان	در	تولــد	و	محــل	تولــد	شــان	هيــچ	دخالتــی	نداشــته	انــد(
دوميــن	گــروه	کــودکان	طبقــات	چاييــن	جامعــه	انــد	چــون	حتــی	
امــکان	کوچکــی	در	ايــن	اســتدالل	وجــود	نــدارد	کــه	شــايد	بتــوان	

واکســن	را	بدســت	کــودکان	فقيــر	هــم	رســاند.
	دوميـن	پيـش	فـرض	ايـن	اسـتدالل	اين	اسـت	کـه	همـه	طبقات	
اجتماعـی	به	يـک	انـدازه	به	امـری	همچـون	تفکر	نيـاز	دارنـد	ولی	
بـا	مراجعـه	به	مـدارس	مرفه	شـايد	نظر	فـرد	عوض	شـود	و	کودکان	
خانـواده	هـای	مرفـه	را	به	دليل	مشـغوليت	بـا	دنيای	مجـازی		و	دور	

بـودن	از	جامعـه	نيازمنـد	تر		بـه		اين	امـر	بداند.

مفهوم عدالت و برابری
ســومين	پيــش	فــرض	ايــن	اســتدالل	مربــوط	بــه	مفهــوم	خاصــی	
از		عدالــت	اســت.	بــه	نظــر	ميرســد	مفهــوم	عدالتــی	کــه	در	ديدگاه	
دکتــر	فاضلــی	وجــود	دارد	ديــدگاه	ســهم	مســاوی	در	عدالت	اســت.	
اتفاقــا	مــا	داســتانی	تحــت	عنــوان	انصــاف	)عدالــت(	داريــم	کــه	در	
کالس	هايمــان	مــی	خوانيــم	بعــد	از	ايــن	داســتان	کــودکان	در	باره	
نظريــات	مختلــف	عدالــت	بــا	هــم	گفتگــو	کــرده	و	بــه	نقد	ديــدگاه	
هــای	هــم	مــی	پردازنــد.	ديــدگاه	برابــری	دربــاره	عدالــت	يکــی	از	
ــد	 ــه	ســرعت	نق ــه	ب ــاره	آن	اســت	ک ــدگاه	در	ب ــن	دي ــی	تري ابتداي
ــده	 ــدگاه	هــای	پيچي ــه	دي شــده	و	مشــکالتش	رو	مــی	شــود.	البت
تــر	و	جايگزينــی	بــرای	برقــراری	عدالــت	وجــود	دارد	کــه	در	کالس	
هــای	مــا	،	همانطــور	کــه	در	نظريــات	علمــی	وجــود	دارد	بــه	بحث	

گذاشــته	مــی	شــود.
ايشــان	گفتــه	انــد:	»بازتوليــد	نابرابــری	در	قالــب	فکــر	خطرناک	تــر	
از	نابرابری	هــای	ديگــر	اســت.	تفکرپــروری	را	بــه	يــک	حرفــه	گــره	

نزنيــد،	چــرا	کــه	تبديــل	بــه	تکنيــک	می	شــود.«
ايــن	ادعا	مــرا	بيــاد	يکی	از	شــخصيت	هــای	داســتان	راز	گل	ســرخ	
ــذارد	دســت	 ــد	نگ ــی	کن ــالش	م ــه	ت ــدازد	ک ــی	ان ــو	م ــو	اک امبرت
هيــچ	کــس	بــه	کتــاب	هــای	کتابخانــه	کليســای	جامــع	کــه	تنهــا	
کتابخانــه	اســت	برســد.	او	کشــيش	پيــر	و	کــوری	اســت	کــه	بــرای	
خــود	اهدافــی	عالــی	دارد	ولــی	بــاز	توليــد	دانــش		و	تفکــر	را	بســيار	

پاسخ سعید ناجی به نقدهای فبک؛

فبک، دانش همگان است
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خطرنــاک	مــی	دانــد.
امــا	در	اينجــا	آمــوزش	تفکــر	بــه	جهــت	اينکــه	ممکــن	اســت	
بيــن	طبقــات	اجتماعی	فاصلــه	بيانــدازد	و	بــه	بازتوليــد	نابرابری	
منجــر	شــود،	شــما	از	آمــوزش	تفکــر	منــع	می	شــويد	بواســطه	
هميــن	اســتدالل	هيــچ	انديشــمندی	نبايــد	هيــچ	ايــده	جديدی	
بدهــد	چــرا	کــه	ايــن	ايــده	جديــد	بــه	کتــاب	هــای	دانشــگاه	
ــه	 ــد	ب ــی	توانن ــه	م ــرادی	ک ــگان	و	اف ــود	و	نخب ــی	ش وارد	م
ــاز	 دانشــگاه	هــای	خــوب	راه	يابنــد	از	آن	بهــره	منــد	شــده	و	ب

اختــالف	طبقاتــی	بيشــتر	مــی	شــود.
لذابــر	اســاس	ديگاهــی	مثــل	ديــگاه	دکتــر	فاضلــی	حکــم	بــه	
تعطيلــی	دانــش	بويــژه	در	زمينه	هــای	تربيتــی	و	آموزشــی	داده	
ــش	اســت	و	 ــی	دان ــتدالل	تعطيل ــن	اس ــود.	نتيجــه	اي ــی	ش م
خبــر	از	يــک	چيــز	نادرســت	در	ايــن	اســتدالل	مــی	دهــد.	ايــن	
اســتدالل	بــه	مــا	مــی	گويــد	فاصلــه	طبقــات	اجتماعــی	بايــد	
بــه	هــر	بهايــی	از	بيــن	بــرود	يــا	حفــظ	شــود،	حتــی	اگــر	منجر	

بــه	نابــودی	همــه	طبقــات	اجتماعــی	شــود.

تخصص یا حرفه؟
ــک	را	»تخصــص«	و	 ــان	فب ــه	صحبش ــی	در	ادام ــر	فاضل دکت
ــک	 ــگ	و	ي ــک	فرهن ــروری	را»ي ــته	و	فکرپ ــه«	دانس »حرف

ــت. ــرده	اس ــی	ک ــام«	تلق ــای	ع ــودن	و	معن ب
ــه	ســخن	گفتــن	يعنــی	کلــی	بافــی	در	 ــه	نظــر	بنــده	اينگون ب
بــاره	نحــوه	بازگردانــدن	تفکــر	بــه	جامعــه.	و	اگــر	مــا	راهــکار	
يــا	برنامــه	ای	عملياتــی	بــرای	بازگردانــدن	تفکــر	بــه	جامعــه	
ــزم	 ــد	ج ــغ	نق ــود	را	از	تي ــای	موج ــه	ه نداشــته	باشــيم	و	برنام
ــی	 ــم	عنصــر	ب ــازه	داده	اي ــال	اج ــم	عم ــود	بگذراني ــه	خ گرايان
فکــری	در		فرهنــگ	و	جامعــه	تشــديد	شــود	و	ماننــد	محافظــه	

ــا	نشســت. ــگ	ه ــرگ	فرهن ــد	در	انتظــار	م کاران	ناامي
چنانکــه	ديــده	مــی	شــود	نــا	اشــنايی	بــا	برنامــه	فبک،	داشــتن	
ــتفاده	از	 ــده	و	اس ــوخ	ش ــف	و	منس ــی	ضعي ــرض	هاي ــش	ف پي
روش	ژورناليســتی	منجــر	بــه	ســبکی	جــزم	گراينه	و	ســرکوبگر	
در	نقدهــای	اقــای	دکتــر	فاضلــی	مــی	شــود.	گرچــه	ايــن	نــوع	
ــده	مــی	 ــا	فرنگــی	پيچي ــد	در	لباســی	از	جمــالت	علمــی	ي نق
ــخت	 ــا	را	س ــرض	ه ــش	ف ــات	و	پي ــتخراج	مغالط ــود	و	اس ش
مــی	ســازد.	دقيقــا	هميــن	ســبک	در	برخــی	محافــل	در	جامعــه	
ــعه	 ــرای	توس ــی	ب ــل	قاطع ــود	دلي ــان	دارد	خ ــا	جري ــی	م علم
برنامــه	فبــک	اســت	حتــی	اگــر	خطــر	آن	باشــد	کــه	نخبــگان	
آن	را	بــکار	برنــد!	چــرا	کــه	چنانکــه	ديــده	مــی	شــود	فعــال	نياز	

بــه	آمــوزش	برخــی	نخبــگان	وجــود	دارد	تــا	بقيــه.
توضيــح	اينکــه	در	برنامــه	فبــک	کــودکان	يــاد	مــی	گيرنــد	که	

شــرايط	نقــد	درســت	چگونــه	اســت.

خیانت واقعی؟
دکتــر	فاضلــی	در	گفتــه	هايــش	صحبــت	از	خيانــت	مــی	کند	و	
ادعايــش	را	اينگونــه	پيــش	مــی	بــرد:	»در	شــرايطی	کــه	جامعه	
ــد،	 ــته	می	بين ــک	رش ــوان	ي ــه	عن ــفه	را	ب ــا	فلس ــگاه	م و	دانش
ــه	 ــر	برنام ــت	ب ــته	اس ــک	رش ــر	از	ي ــه	فرات ــه	ک ــدن	آنچ نامي

فبــک،	يــک	خيانــت	اســت.«
امــا	ســوال	کــه	در	اينجــا	مطــرح	مــی	شــود	ايــن	اســت	کــه	
ــه	 ــفه	در	برنام ــتفاده	از	واژه	فلس ــت.	اس ــی	چيس ــت	واقع خيان
فبــک	اســت	يــا	ســرکوبی	ايــده	هــای	جديــد	بــا	روش	هــای	
ــت	 ــا	الزم	نيس ــه؟	آي ــی	مطالع ــدون	اندک ــم	ب ــی	آنه ژورناليس
ــم؟	 ــی	بکاوي ــال	موضــوع	را	بخوب ــدی	قب ــوع	نق ــل	از	هــر	ن قب
ــای	 ــرض	ه ــش	ف ــد	پي ــه	نق ــم	ب ــا	الزم	نيســت		گاهــی	ه آي
ــش	 ــم	و	دان ــه	دوره	ای	از	عل ــه	چ ــم	ب ــم	و	ببيني ــود	بپردازي خ

ــد؟ ــق	دارن تعل
ــه	ای	و	 ــال	حرف ــه		و	کام ــی	پاي ــای	ب ــبهه	ه ــاد	ش ــا	ايج 	آي
ــه	اينکــه	 ــن	آمــوزش	تفکــر	و	اجــازه	دادن	ب ــر	انداخت ــه	تاخي ب
ــه	 ــان	ب ــرب	همچن ــد	و	مخ ــاکار	آم ــی	ن ــوزش	و	پرورش آم
ــی	و	 ــه	علم ــه	جامع ــی	ب ــد	خيانت ــه	ده ــود	ادام ــب	خ تخري

ــت؟ ــوم	نيس ــرز	و	ب ــن	م ــودکان	اي ک

اولین نشست از سلسله نشست های خرد و 
توسعه عصر دیروز در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

ــوم	 ــتان	عل ــس	فرهنگس ــی	رئي ــا	داوری	اردکان رض
ــت:	 ــت	گف ــن	نشس ــفه	در	اي ــدگار	فلس ــره	مان و	چه
توســعه	مطلبــی	نيســت	که	فقــط	اهل	فلســفه	بــه	آن	
پرداختــه	باشــند.	مباحــث	مربــوط	بــه	توســعه	نيافتگی	
بيــش	از	هــر	جــای	ديگــری	بايــد	در	خود	کشــورهای	
ــعه	 ــود.	راه	توس ــی	ش ــرح	و	بررس ــه	مط ــعه	نيافت توس
ــرش	 ــر	و	مدب ــه	مدي ــی	ک ــاختن	جهان ــی	راه	س يعن
بشــر	اســت.	راه	جهانــی	کــه	بــا	عقــل	خاصی	ســاخته	
و	اداره	مــی	شــود؛	گاهــی	فــالن	متکلــم	را	ســرزنش	
مــی	کنيــم	کــه	حــرف	مخالــف	علــم	زده	اســت	امــا	
ــای	 ــه	معن ــم	ب ــه	عل ــيم	ک ــته	باش ــت	داش ــد	دق باي
ــدود	300،	400	 ــود	دارد	در	ح ــروز	وج ــه	ام ــزی	ک چي
ــروزی	 ــم	ام ــده	عل ــود	آم ــه	وج ــه	ب ــت	ک ــال	اس س
ــازه	ای	 ــرح	ت ــه	ط ــت	بلک ــی	نيس ــم	يونان ــه	عل دنبال
اســت	کــه	در	قــرن	1۷	بــه	وجــود	آمــده	و	تــا	قبــل	آن	

هــم	وجــود	نداشــته	اســت	مــا	ايــن	علــم	تــازه	را	از	اروپــا	گرفتــه	
ــعه	را	 ــا	راه	توس ــون	اروپ ــت	چ ــی	اس ــعه	راه	اروپاي ــم.	راه	توس اي

گشــوده	اســت.
وی	افــزود:	مــا	اصطــالح	توســعه	نيافتــه	را	در	نســبت	بــه	غــرب	
متجــدد	بــه	کار	مــی	بريــم	وگرنــه	ايــران	زمــان	غزنــوی،	صفوی	
ــه	توســعه	نيافتــه	چــون	اصــال	 ــوده	و	ن ــه	توســعه	يافتــه	ب و	...	ن
بحــث	توســعه	مطــرح	نبــوده	اســت.	نظــم	متحــول	و	متغيــر	امــر	
جديــدی	اســت	کــه	تــا	پيــش	از	امــروز	در	تاريــخ	نبــوده	اســت.	
	Society	معنــای	بــه	جامعه	حتــی	ميــالدی	18	و	1۷	قــرن	تــا
وجــود	نداشــته	بنابرايــن	چنيــن	جامعــه	ای	بــا	نظــم	هرگــز	وجود	
نداشــته	و	علــم	هــم	نداشــته	اســت.	علــم	امــری	تــازه	اســت	کــه	
ــدا	هــم	 ــد.	در	ابت ــه	ان ــن	نظــم	تکنيکــی	را	پذيرفت ــا	اي همــه	دني
همــه	از	آن	اســتقبال	نکردنــد	ولــی	بــه	تدريــج	مجبــور	بــه	قبــول	

کــردن	آن	شــدند.
ــن	 ــم	نوي ــه	نظ ــت	ک ــت	اس ــه	داد:	درس ــی	ادام داوری	اردکان
ــن	 ــم	نوي ــن	نظ ــاد	م ــه	اعتق ــا	ب ــت	ام ــرای	آمريکاس ــی	ب جهان
ــا	شــده	و	 ــا	برپ ــرون	18	در	اروپ ــه	از	ق ــی	نظمــی	اســت	ک جهان
تحقــق	پيــدا	کــرده	و	در	همــه	جهان	گســترش	پيــدا	کرده	اســت.	
جهــان	توســعه	نيافتــه،	توســعه	يافتــه	نيســت	ولــی	قديمــی	هــم	
نيســت.	ايــن	جهانــی	اســت	کــه	از	تاريــخ	گذشــته	خــود	انقطــاع	
ــه	بيــان	ديگــر	 ــازه	ای	شــده	اســت.	ب پيــدا	کــرده	و	وارد	نظــم	ت
از	عهــد	قديــم	جــدا	و	بــه	عهــد	جديــد	پيوســته،	بــه	نوعــی	قــرار	

ــده	اســت. ــن	در	حاشــيه	گذشــته	و	آين گرفت
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم		اضافــه	کــرد:	تجــدد	تنهــا	
ــی	 ــا	م ــه	م ــی	ک ــده	دارد.	جهان ــه	آين ــه	رو	ب ــی	اســت	ک نظام
ــه	مــا	شناســانده	اســت،	 ــا	ب شناســيم	جهانــی	اســت	کــه	اروپ
ــا	غــرب	رابطــه	ديرينــه	و	دو	هــزار	ســاله	اســت.	 رابطــه	مــا	ب
جهــان	غربــی	نظــم	و	فکــر	قديــم	را	بــه	هــم	زد.	در	گذشــته	
ــه	 ــه	ک ــی	آنچ ــت	يعن ــق	اس ــوان	ناط ــر	حي ــد	بش ــی	گفتن م
ــه	عقــل	 ــد	عقــل	و	نطــق	اســت	البت آدمــی	را	آدمــی	مــی	کن
ــدارد.	عــالوه	 ــه	جــای	خاصــی	تعلــق	ن ــه	معنــای	انديشــه	ب ب
ــان	 ــن	اراده	جه ــا	اي ــن	انســان	صاحــب	اراده	اســت	و	ب ــر	اي ب
ــناخت	و	 ــی	ش ــان	را	م ــا	جه ــم	تنه ــر	قدي ــازد	بش ــی	س را	م
ــی	 ــد	علم ــر	جدي ــا	بش ــرد.	ام ــی	ک ــی	م ــدارا	و	زندگ ــا	آن	م ب
ــه	 ــد.	ب ــی	ده ــر	م ــان	را	تغيي ــه	جه ــد	ک ــی	کن ــی	م را	طراح
ــا	 ــود	ام ــان	نب ــده	جه ــر	دهن ــم	تغيي ــم	قدي ــر	عل ــان	ديگ بي
علــم	جديــد	تحقــق	بخــش	اراده	اســت.	خــرد	توســعه،	خــرد	

ــرد	 ــن	خ ــه	اي ــا	ک ــر	ج ــازنده	اســت	و	ه ــاز	و	س ــگ	س هماهن
ــوده	اســت. ــم	ب ــعه	ه ــوده	توس ب

داوری	اردکانــی	گفــت:	ممکــن	اســت	برخــی	هــا	بــه	مــن	نقــد	
کننــد	کــه	چــرا	مــن	در	گذشــته	بــه	غــرب	و	تجــدد	نقــد	داشــتم	
ولــی	االن	از	توســعه	و	تجــدد	زيــاد	حــرف	مــی	زنــم.	پاســخ	مــن	
ــخ	 ــام	تاري ــه	ن ــا	وارد	راهــی	ب ــن	اســت	کــه	م ــراد	اي ــن	اف ــه	اي ب
شــده	ايــم	کــه	ايــن	راه	عقــب	نشــينی	نــدارد.	تجــدد	در	بهتريــن	
صــورت	نظمــی	اســت	کــه	علــم،	فرهنــگ،	سياســت	و	...	دارد	و	
ــا	هــم	هماهنــگ	عمــل	کننــد.	حــاال	اگــر	کســی	 همــه	بايــد	ب
بگويــد	مــن	خواســتار	اقتصــاد	محکــم،	مديريــت	ســالم	و	اينهــا	
ــرب	و	 ــر	غ ــد.	خي ــرب	بخواه ــد	از	غ ــا	را	باي ــی	اينه ــتم	يعن هس
تجــدد	مــا	را	درگيــر	خــودش	کــرده	و	تجــدد	ســفره	ای	نيســت	

ــوان	از	آن	بخشــی	را	انتخــاب	کــرد. کــه	بت
ــفی	 ــع	فلس ــه	داد:	موض ــفه	ادام ــدگار	فلس ــره	مان ــن	چه اي
ــی	و	 ــه	شناس ــع	جامع ــا	موض ــی	ب ــعه	نيافتگ ــعه	و	توس توس
فلســفه	تفــاوت	دارد.	موضــع	فلســفی	موضــع	تاريخــی	اســت.	
ــه	دو	بخــش	توســعه	يافتــه	و	توســعه	نيافتــه	 جهــان	امــروز	ب
ــه	 ــروز	ب ــه	ام ــعه	يافت ــان	توس ــه	جه ــت	ک ــده	اس ــيم	ش تقس
ــر	 ــه	س ــردی	ب ــی	خ ــران	ب ــيده	و	در	بح ــی	رس ــه	بحران مرحل
ــس	 ــم	رئي ــی	بيني ــروز	م ــه	ام ــت	ک ــی	نيس ــرد.	اتفاق ــی	ب م
جمهــور	آمريــکا	ســخنان	بــی	خردانــه	مــی	گويــد	و	سياســت	
ــه	 ــت	ک ــری	اس ــن	ام ــود.	اي ــی	ش ــت	م ــار	حماق ــکا	دچ آمري
بايــد	راجــع	بــه	آن	تامــل	کنيــم	چــرا	کــه	تجــدد	و	توســعه	در	
ــه	آخــر	 ــروز	دچــار	بحــران	شــده	و	خــرد	توســعه	ب ــای	ام دني
کار	رســيده	اســت.	در	ايــن	ميــان	جهــان	توســعه	نيافتــه	بايــد	
ــا	از	در	 ــم	ت ــد	فکــری	کني ــا	باي ــد.	م ــرای	خــودش	کاری	کن ب
ــم	کــه	 ــد	فکــر	کني ــودن	خــارج	شــويم.	باي حاشــيه	توســعه	ب
چــه	بايــد	کــرد	کــه	از	حــرف	بيــرون	بياييــم	و	برنامــه	هايمــان	

ــم. ــرار	بگيري ــده	ق ــود	و	در	راه	آين ــق	ش محق
داوری	اردکانــی	در	پايــان	تصريــح	کــرد:	آينــده	داشــتن	
ــق	نشــده	 ــی	متحق ــان	خيال ــه	زم ــن	نيســت	ک ــای	اي ــه	معن ب
ــا	مــا	را	از	 ــم	ت اســت.	مــا	توســعه	و	خــرد	توســعه	مــی	خواهي
ــا	 ــودن	ره ــده	ب ــته	و	آين ــان	گذش ــی	و	آشــفتگی	مي ــی	نظم ب
کنــد.	مــا	بايــد	بــه	مرحلــه	ای	برســيم	کــه	امــور	زندگــی	مــان	
و	خودمــان	بــا	يکديگــر	همســان،	هماهنــگ	و	همــدل	شــويم.	
اگــر	قــرار	اســت	جهــان	مــا	ســامان	پيــدا	کنــد	بايــد	از	خــرد	
توســعه	بهــره	بــرد	و	فکــر	کــردن	دربــاره	آينــده	و	اينکــه	بــه	

ــت. ــری	الزم	و	ضــروری	اس ــم	ام ــی	روي ــا	م کج

داوری اردکانی:

خرد توسعه، خرد هماهنگ ساز و سازنده است

http://mehrnews.com


صفحه 22 | شماره 27 | دی 97  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

توانایی  ایرانشهری؛  اندیشه  بررسی  و  »نقد  نشست 
سید  حضور  با  وتهدیدات«،  ها  فرصت  ها،  ضعف  ها، 
جواد میری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، محمد علی مرادی، پژوهشگر فلسفی 
عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  پورحسن،  قاسم  و 
طباطبائی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

شد. برگزار 

ــوان	شــد	کــه،	مفهــوم	ايرانشــهری،	 در	ابتــدای	ايــن	نشســت،	عن
ــک	 ــی	و	آکادمي ــه	علم ــاتی	را	در	عرص ــه	مناقش ــت	ک ــدی	اس چن
کشــور	بــه	راه	انداختــه	اســت	کــه	پــاره	ای	از	ايــن	مناقشــات؛	بــر	
ــوده	اســت.	 ــا	ســوء	برداشــت	هــا	مــی	ب ــر	ســوء	تفاهــم	هــا	و	ي اث
ســپس	بيــان	شــد	کــه		ايــن	مناقشــات	در	پــاره	ای	از	اوقــات	منجــر	
بــه	دعواهــای	فکــری	نيــز	شــده	اســت	و	ايــن	قبيــل	نشســت	هــا	و	
ســمينارها،	ســعی	دارنــد	تــا،	مفهــوم	ايرانشــهری،	بــه	طور	اساســی	

و	مفهومــی	بــاز	شــود	و	ايــن	معنــا	بــه	درســتی	پيــش	رود.

نظریـه ایرانشـهری برابر بـا دیـدگاه ناسیونالیسـتی 
نیست

ــت	علمــی	 ــن	نشســت،	قاســم	پورحســن،	عضــو	هيئ ــه	اي در	ادام
دانشــگاه	عالمــه	طباطبايــی)ره(،	در	مقــام	نقــد	و	تحليــل	انديشــه	
ايرانشــهری	ســيد	جــواد	طباطبايــی،	بيــان	کــرد:	نــوع	نــگاه	و	ديــد	
بنــده،	بــه	مســئله	ايرانشــهری،	فلســفی	و	پديــدار	شناســانه	اســت.	
بنا	بــه	ايــن	ديــدگاه،	نظريــه	ايرانشــهری،	با	ديــدگاه	ناسيوناليســتی	

برابــر	نخواهــد	بــود.
ــنخ	از	 ــار	س ــه	چه ــد	هســتم	ک ــده	معتق ــرد:	بن ــان	ک پورحســن	بي
ــرد	تاريخــی	 ــنخ،	رويک ــک	س ــود	دارد؛	ي ــهری	وج ــه	ايرانش انديش
ــنخ	 ــت،	س ــی	اس ــرد	ايران ــی	ِخ ــان	بين ــر،	جه ــنخ	ديگ ــت.	س اس
ســوم؛	عنصــر	جغرافيايــی	اســت	و	ســنخ	چهــارم،	بــر	مــدار	مســئله	

ــت. ــی	اس ــی	ايران ــداری	فرهنگ ــی	و	پاي فرهنگ
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	بيــان	ايــن	نکتــه	کــه	از	منظــر	و	نــگاه	ِخرد	
ــده	 ــزود:	بن ــتم،	اف ــهری	هس ــه	ايرانش ــع	انديش ــن	مداف ــی،	م ايران
ــه	 ــه	کار	گرفت ــانيان	ب ــهری؛	از	دوره	ساس ــه	واژه	ايرانش ــدم	ک معتق
شــده	اســت	و	اســناد	و	مــدارک	بــه	مــا	مــی	گوينــد	در	ايــن	دوره،	به	
اردشــير،	پادشــاه	ساســانی،	شاهنشــاه	ايــران	مــی	گفتنــد	و	القابــی	
ــه	 ــن	دوران	ب ــه	هــای	اي ــرد،	در	کتيب ــران	ِخ ــد	ايرانُدخــت	و	اي مانن

ثبــت	رســيده	اســت.
ــا	از	واژه	 ــه	ه ــان،	در	کتيب ــن	زم ــتر	از	اي ــت:	در	دوران	پيش وی	گف
ــی	شــده	اســت. ــی	اســتفاده	م ــر	آرياي ــی	و	غي ــد	آرياي ــی	مانن هاي
پورحســن	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	ايــن	منابــع	و	کتيبه	هــا،	در	
واقــع	نشــان	دهنــده	دســتگاه	فکــری	ايرانيــان	هســتند،	ادامــه	داد:	
ــف	 ــرار	دارم	و	مخال ــدگاه	ســهروردی	ق ــگاه	و	دي ــده	در	مســير	ن بن

نظريــه	ايرانشــهری،	بــه	معنــای	دولــت	و	ســلطنت	هســتم.
ــار	 ــا	و	آث ــه	ه ــه	در	بررســی	کتيب ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
تاريخــی	بــه	جــا	مانــده	از	تاريــخ	مــی	تــوان	بيــان	کــرد	کــه	تمــدن	
ســومری،	در	واقــع	ادامــه	تمــدن	شهرســوخته	و	يــا	تمــدن	جيرفتی	
ــه	 ــن	برداشــت	نادرســت	اســت	ک ــه	داد:	اي ــان	هســتند،	ادام ايراني
ــد	 ــا	هن ــتان	و	ي ــره	عربس ــبه	جزي ــومری	از	ش ــدن	س ــد	تم بگوين

ــه	اســت. نشــأت	گرفت
پــور	حســن	گفــت:	درآثــار	بــه	جــا	مانــده	از	ســال	383	ميــالدی	در	
طــاق	بســتان،	اردشــير،	شــاه	ساســانی	را	در	حلقــه	اهورامــزدا	و	ايزد	

ــی	بينيم. ــر	م مه
ايــن	عضــو	هيئــت	علمــی	دانشــگاه	عالمــه	طباطبايــی	بيــان	کرد:	
محــور	ديگــر	بحــث	بنــده	در	مســئله	و	موضــوع	ايرانشــهری	ايــن	
اســت	کــه	زمانــی	کــه	مــا	از	ايــن	عنــوان	اســتفاده	مــی	نماييــم،	

مــراد	مــا	از	ايــن	مطلــب	چيســت؟

ــا	انديشــه	 ــه	نظــر	مــی	رســد	در	برخــورد	ب پورحســن	ادامــه	داد:	ب
ــا	دو	نــوع	برداشــت	و	فهــم	از	ايــن	موضــوع	روبــرو	 ايرانشــهری،	ب
هســتيم؛	يکــی	فهــم	افراطــی	اســت	و	ديگــری،	فهــم	تفريطــی.
ــه	ايــن	نکتــه	کــه	 ــا	اشــاره	ب ايــن	محقــق	و	پژوهشــگر	فلســفه	ب
نــگاه	افراطــی	بــه	مســئله	ايرانشــهری،	ايــن	مســئله	را	مبــدل	بــه	
ــژادی	مــی	نمايــد،	افــزود:	در	دنيــای	عــرب	 موضوعــی	خونــی	و	ن
نيــز،	وقتــی	از	عقــل	و	فرهنــگ	عــرب،	صحبــت	مــی	شــود،	ايــن	

ــم. ــژادی	را	مــی	بيني ــی	و	ن ــگاِه	خون ن
ــرد	 ــی	ِخ ــی	بازخوان ــی؛	تواناي ــگاه	غيرعلم ــن	ن ــه	داد:	اي وی	ادام
ــگاه	ســاختار	تاريــخ	و	جغرافيايــی	 ــرا	در	ايــن	ن ــدارد،	زي ــی	را	ن ايران

ــت. ــم	اس مه
پورحســن	گفــت:	نــگاه	افراطــی	مــی	گويــد:	در	وضعيــت	کنونــی	
کــه	ســؤال	مــا	دوران	تجــدد	اســت،	آيــا	مــا	مــی	توانيــم	از	نظريــه	

باريــک	ايرانشــهری،	دســت	بــه	تغييــر	بزنيــم؟
عضـو	هيئـت	علمـی	دانشـگاه	عالمـه	طباطبايـی)ره(؛	بـا	بيـان	
ايـن	مسـئله	کـه	نـگاه	افراطی	بـه	انديشـه	ايرانشـهری،	سـيد	جواد	
طباطبايـی؛	مؤسـس	و	طـراح	اين	انديشـه	و	ديگـران	را	بـه	تناقض	
خواهـد	انداخت،	عنـوان	کـرد:	در	نگاه	تاريخـی،	بنده	هـم،	به	قدرت	
توجـه	دارم	و	هـم	در	عين	حال	دولـت	و	ملت	را	مشـاهده	می	نمايم.
پورحســن	بيــان	کــرد:	اگــر	مــا	معنــای	ايرانشــهری	را	بســنده	مــی	
ــی	 ــا	م ــی؛	ي ــل	يونان ــپيده	دم	عق ــم	دوران	س ــد	بگويي ــم،	نباي داني

ــی	را. ــا	عنصــر	ايران ــه	بدهيــم	ي ــی	را	غلب بايســت	عنصــر	يونان
ــئله	 ــه	مس ــی	ب ــگاه	تفريط ــه	ن ــه	ک ــن	نکت ــه	اي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ايرانشــهری	يعنــی	اينکــه،	مــا	بگوييــم	ايــران	بعــد	از	حملــه	اعراب،	
فرهنــگ	و	زبــان	و	قلمــروش	مانــده	اســت	و	ماننــد	مصر	و	شــامات	
نشــده	اســت	و	فرهنــگ	ايرانــی،	بــه	فرهنــگ	عربــی	مبدل	نشــده؛	
افــزود:	الجابــری	در	کتــاب	»جــدال«	بيــان	مــی	کنــد	که	ابن	ســينا	
و	فارابــی	در	درون	فرهنــگ	عــرب	فکــر	مــی	کننــد	و	تفکــر	عربــی	
يعنــی،	تفکــر	حنبلــی	و	اشــعری؛	در	صورتــی	کــه	انديشــه	حنبلــی،	

در	تضــاد	بــا	انديشــه	هــای	ابــن	ســينا	اســت.
ايــن	اســتاد	و	عضــو	هيئــت	علمــی	تصريــح	کــرد:	نــگاه	تفريطــی	
يعنــی،	ايــران	از	دســت	رفتــه	و	نظــام	در	هــم	پاشــيده	و	بــه	نظرمی	
رســد	زمانــی	کــه	خواجــه	نظــام	الملــک،	از	ايرانشــهری	صحبــت	

مــی	نمايــد،	در	درون	امــت	صحبــت	مــی	کنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	که	بــا	توجــه	بــه	آثــار	دکتر	شــريعتی،	
بــه	ايــن	نکتــه	مــی	رســيم	کــه	ايشــان	نيــز	بيــان	داشــته	اســت	که	

در	درون	امــت	بــه	معنــای	امامت	دســت	يافتــه	اســت،	ادامــه	داد:	در	
نــگاه	افراطــی،	خالفــت	را	کنــار	مــی	زنيــم	و	نظريــه	امــت	را	نيــز،	

ــی	گذاريم. ــار	م کن

ــکل  ــرب ش ــگ ع ــای فرهن ــر مبن ــامی ب ــدن اس تم
ــت ــه اس نگرفت

ــت	نيســت،	 ــت	و	خالف ــا	عربي ــت	مســاوی	ب ــت:	ام پورحســن	گف
ــاخته	 ــالمی،	س ــدن	اس ــلمانان.	تم ــه	مس ــی	هم ــت	يعن ــه	ام بلک
دســت	اعــراب	و	خلفــا	نبــوده	و	نيســت.	ايــن	تمــدن	از	ســال	۶5۶	
تــا	1۹۲4	در	دوران	عثمانــی	ادامــه	داشــته	اســت	و	ايــن	تمــدن،	بــر	

ــه	اســت. اســاس	فرهنــگ	عــرب	شــکل	نگرفت
وی	بــا	بيــان	اينکــه	ايــن	ِخــرد	ايرانــی	بــوده	اســت	کــه	در	طــول	
تاريــخ	دوام	و	پايداری	داشــته	اســت،	افزود:	در	انديشــه	ايرانشــهری،	
مــا	ايــن	مفهــوم	را	تقليــل	داده	ايــم	و	بــه	ســلطنت	رســيده	ايــم	در	
صورتــی	کــه	قــوام	ايــن	انديشــه،	وابســته	بــه	ِخــرد	ايرانــی	اســت.
پورحســن	ادامــه	داد:	الجابــری	مــی	گويــد	عقــل	و	فرهنــگ	عربی،	
قبــل	از	اســالم	بــوده	اســت	و	بعــد	از	اســالم	هــم	بــوده	و	تــا	االن	

هــم	ادامــه	دارد.
ايــن	محقــق	تاريــخ	و	فلســفه	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	اگــر	ابــن	
ســينا	نبــود،	ســهروردی	هــم	وجــود	نمــی	داشــت،	ادامــه	داد:	بعــد	
از	ابــن	ســينا،	هــر	کــس	بخواهد	فيلســوف	شــود،	مــی	بايســت	آثار	
ابــن	ســينا	را	مطالعــه	نمايــد.	ابــن	ســينا	در	منطــق	المشــرقين	مــی	
گويــد:	از	يونانــی	هــا	دانشــی	بــه	مــا	رســيده	اســت	و	هــر	کــس	بــه	

ايــن	دانــش	هــا	اتــکا	نمايــد،	دچــار	انحــراف	خواهــد	شــد.

ــرزمینی  ــدت س ــک، وح ــام المل ــه نظ ــان خواج آرم
ــود ــران ب ای

ــه)ره(	اظهــار	کــرد:	مســئله	 ــت	علمــی	دانشــگاه	عالم عضــو	هيئ
ــلجوقيان	و	در	دوران	 ــار	در	دوران	س ــون،	اول	ب ــهری	در	مت ايرانش
خواجــه	نظــام	الملــک	شــکل	گرفتــه	اســت	و	مــن	آرمــان	خواجــه	

ــم. ــران	مــی	بين نظــام	را	در	وحــدت	ســرزمينی	اي
ــت	و	 ــری	اس ــر	دادگ ــی	ب ــی	مبتن ــرد	ايران ــه	داد:	ِخ ــن	ادام پورحس
ــن	مســلک	و	مــرام،	قــدرت	 ــرد	و	در	اي دادگــری	يعنــی	داشــتن	ِخ

ــدارد. ــی	ن ــری؛	ارزش	و	مفهوم ــدون	دادگ ب
وی	گفــت:	بــی	دليــل	نيســت	کــه	ســهروردی	مــی	گويــد:	

پادشــاهان	ايرانــی،	پيامبرهســتند.
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ــزارش گــــ

خــرد ایرانــی، مولفــه مهمــی در اندیشــه ایرانشــهری 
اســت

ــن	پژوهشــگر	فلســفه	خاطــر	نشــان	کــرد:	در	دســتگاه	فکــری	 اي
ــی؛	نظــام	 ــان	وجــود	دارد؛	نظــام	فلســفی	و	الهيات ــی،	ســه	بني ايران
اخالقــی	و	فرهنگــی	و	نظــام	سياســی	و	اجتماعــی.	بنــده	معتقــدم	
ــی	 ــرد	ايران ــث	ِخ ــم،	بح ــی	نمايي ــت	م ــهری	صحب ــر	از	ايرانش اگ
ــی	 ــز	يعن ــرد	ني ــن	انديشــه	اســت	و	ِخ ــه	بســيار	مهمــی	در	اي مؤلف
تفکــر	آزاد	عقلــی	و	مــن	از	ايــن	مؤلفــه	دفــاع	مــی	نمايــم.	اگــر	در	
بحــث	ايرانشــهری	مــراد،	جغرافيــا	و	قــدرت	سياســی	باشــد،	مــی	
ــای	دوران	 ــش	ه ــوم	پرس ــن	مفه ــه	اي ــت	ک ــار	داش ــت	انتظ بايس

ــد	پاســخ	دهــد. ــز	بتوان ــا	را	ني معاصــر	م
ــرادی،	پژوهشــگر	حــوزه	 ــی	م ــن	نشســت	محمــد	عل ــه	اي در	ادام
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــتان	ب ــتان	و	بلوچس ــگاه	سيس ــتاد	دانش ــفه	و	اس فلس
ايــن	نکتــه	کــه	مســئله	ايرانشــهری،	حــرف	دهــان	گيــری	اســت	
کــه	چنــدی	اســت	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	و	ايــن	نکتــه	را	مــی	
خواهــد	بيــان	کنــد	کــه	ايــران	جــای	مهمــی	اســت،	ادامــه	داد:	در	
دولــت	جديــد	و	بــا	تمايــل	شــخص	وزيــر	محتــرم	راه	و	شهرســازی	
ــن	 ــران،	چنــدی	اســت،	اي ــه	اي ــی	ب ــر	طباطباي ــا	بازگشــت	دکت و	ب
انديشــه	فراگيــر	شــده	اســت.	آقــای	طباطبايــی	مدعــی	اســت	کــه	
ايــن	مفهــوم	يــک	انديشــه	سياســی	اســت،	بنابرايــن	بررســی	ايــن	

انديشــه،	مســتلزم	يــک	کار	علمــی	و	بــدون	جنجــال	اســت.
ــان	 ــِخ	زم ــخ،	تاري ــه	تاري ــر،	هرگون ــر	هايدگ ــه	داد:	از	منظ وی	ادام
حــال	اســت	و	مســئله	مــا	نيــز	در	برابــر	پرســش	زمــان	حــال	مطرح	

مــی	شــود.
ــه	 ــا	را	ب ــه	م ــن	اســت	ک ــد	اي ــه	دوران	جدي ــت:	دغدغ ــرادی	گف م
ــا	انديشــه	 ــه	دوران	جديــد	ب تاريــخ	برگرداننــد	چــرا	کــه	ورود	مــا	ب
صــورت	نگرفتــه	اســت	و	مــا	بــه	صــورت	مــادی	وارد	دوران	جديــد	

ــم. شــده	اي

ــکیل  ــرورت تش ــال ض ــه دنب ــهری ب ــده ایرانش ای
ــد ــرح ش ــدرن مط ــت م دول

مــرادی	بيــان	کــرد:	چــون	ضــرورت	تاريــخ	ايــن	بــود	کــه	دولــت	
مــدرن	تشــکيل	بدهيــم،	چنديــن	پــروژه	مطــرح	شــد	و	انديشــه	و	

ايــده	ايرانشــهری	از	ايــن	جــا	شــکل	گرفــت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	کشــور	ســاختار	علمــی	درســتی	
نــدارد	و	بــا	هــر	طــرح	و	ايــده	ای	برخــورد	ايدئولوژيکــی	مــی	شــود،	
ادامــه	داد:	ايرانشــهری،	پيــکار	سياســی	بــه	دنبــال	دارد،	نــه	رويکرد	

علمــی	و	متقــن.
مــرادی	تصريــح	کــرد:	در	گذشــته	روشــنفکرانی	ماننــد	ذبيــح	بهروز	
مــی	خواســتند	پديــده	ايرانشــهری	را	در	مقابــل	اســالم	قــرا	دهنــد.	
ايــن	افــراد	بــه	جــای	وحــدت	علمــی	بــه	دنبــال	تفرقــه	ملـّـی	بودند.	
ايــن	بحــث	هــا	در	پيــش	از	انقــالب	نيــز	بيــن	افــرادی	مانند	شــهيد	

مطهــری)ره(	و	آقــای	زريــن	کــوب	مطــرح	بــود.
ايــن	اســتاد	و	عضــو	هيئــت	علمــی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	
بعــد	از	انقــالب،	اوليــن	بــار	در	ســال	۶5	و	در	مقالــه	ای	به	قلم	ســيد	
جــواد	طباطبايــی	در	حــوزه	سياســت	خارجی،	مقؤلــه	ايرانشــهری	را	
ــن	 ــا	اي ــش،	ب ــروه	و	بين ــن	گ ــان	اي ــه	داد:	آن	زم ــده	اســت،	ادام دي
ــران،	قطعنامــه	5۹8	ســازمان	 ــد	کــه	اي ــن	بودن ــی	اي ــات،	در	پ القائ

ملــل		را	بپذيــرد	و	ايــن	مفهــوم	از	آن	زمــان	شــکل	گرفــت.
ــز	 ــی	ني ــای	مذهب ــه	ه ــی	از	بچ ــه	داد:	در	آن	دوران	خيل وی	ادام
ــده	 ــل،	اي ــن	دلي ــه	همي ــدند	و	ب ــهری	ش ــده	ايرانش ــدار	اي طرف
ــتند. ــهری	گش ــار	ايرانش ــوار	قط ــد	و	س ــا	کردن ــالمی	را	ره اس

ایــده ایرانشــهری بــا ایــده باســتان گرایــی در تضــاد 
اســت

مــرادی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	مــی	بايســت	در	برابــر	ايــده	
ــن	 ــم	و	اي ــن	نمايي ــی	را	تبيي ــرد	ايران ــه	هــای	ِخ ايرانشــهری،	مؤلف
کوششــی	اســت	کــه	مــی	بايســت	انجــام	شــود؛	گفــت:	فلســفه،	
پاســخ	بــه	زمان	حــال	اســت	ولــی	بــا	لســان	و	فرهيختگی	فلســفی	
نه	بــا	جــدال	سياســی	و	حزبی.	ايــده	ايرانشــهری،	نقــاط	قوتــی	دارد	
ــده	ايرانشــهری	در	 ــه	در	تضــاد	اســت.	اي ــده	باســتان	گرايان ــا	اي و	ب

تداومــش،	دوران	اســالمی	را	طــی	کــرده	اســت	و	اوجــش	می	رســد	
بــه	ســده	ســوم	تــا	هفتــم	هجــری.	ايــده	باســتان	گرايانــه	ســعی	

دارد	اســالم	را	بيــرون	بينــدازد	و	بــر	وجــه	ايرانيــت	تمرکــز	دارد.
ايــن	محقــق	و	پژوهشــگر	فلســفه	تصريــح	کــرد:	ايــده	ايرانشــهری	
دارای	نــکات	ضعفــی	نيــز	هســت؛	يکــی	اينکــه	در	منشــأ،	واجــد	دو	
مؤلفــه	اســت	و	آن	وحــدت	در	کثــرت	و	کثــرت	در	وحــدت	اســت.

وی	گفــت:	ِخــرد	ايرانــی	ايــن	ظرفيــت	را	دارد	کــه	در	ثبــات	و	تغييــر	
وحــدت	و	کثــرت	را	بــا	هــم	ببينــد.

مــرادی	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	در	ايــن	ايــده،	فلســفه	احيــاء	
نشــده	اســت	و	همچنيــن	ايــن	ايــده،	مبانــی	تئوريــک	نيــز	نــدارد،	
ــده؛	فقــط	سياســی	نيســت،	سياســت،	شــاخه	 ــن	اي ــان	کــرد:	اي بي

مهمــی	از	زندگــی	اســت،	ولــی	همــه	زندگــی	نيســت.
ــه	 ــه	ک ــن	نکت ــان	اي ــا	بي ــه	شناســی	ب ــه	جامع ــش	آموخت ــن	دان اي
در	بــاب	پرداخــت	نظريــات	و	ايــده	هــا،	فقــط	سياســی	نــگاه	مــی	
کنيــم	و	فکــر	مــی	کنيــم	سياســت	درد	مــا	را	درمــان	خواهــد	کــرد،	

افــزود:	ايــن	مســئله	شــاه	بيــت	خطــای	مــا	ايرانيــان	اســت.
مرادی	گفـت:	تقريبـاً	از	دوره	های	مديدی	دفاع	از	وطن	تحت	فشـار	
جـدی	ای	قـرار	داشـت،	امـا	هم	اينـک	فرصتی	دسـت	داده	اسـت	و	
می	شـود	ايده	ايرانشـهری	را	بسـط	و	دفـاع	از	ايرانيت	را	توسـعه	داد.		

اندیشه ایرانشهری؛ تئوری یا ایدئولوژی؟
وی	بــا	بيــان	اين	نکتــه	کــه	متأســفانه	نهادهــای	علمــی	و	تئوريک	
متمرکــز	نداريــم	تــا	ايــده	هــا	تبديــل	بــه	فلســفه	شــوند،	بيــان	کرد:	
ايــده	ايرانشــهری	بــه	دو	سرنوشــت	خواهــد	رســيد؛	يــا	بــه	تئــوری	

تبديــل	خواهــد	شــد	يــا	بــه	ايدئولــوژی	مبــدل	خواهد	گشــت.
ــوع	 ــرد:	موض ــار	ک ــن	اظه ــگاه	برلي ــه	دانش ــش	آموخت ــن	دان اي
پژوهشــگاه	علــم	اســت،	ولــی	متأســفانه	چيــزی	از	ايــن	پژوهشــگاه	

ــا	خــارج	نمــی	شــود. ه
مــرادی	گفــت:	کانــت	مــی	گويــد	ايــده	را	از	افالطــون	فــرا	گرفتــه	
ام،	ولــی	ديــدگاه	مــن	بــا	او	متفــاوت	اســت.	مــا	مــی	بايســت	ايــده	
هــا	را	در	دام	و	محاصــره	مفهــوم	قــرار	دهيــم	و	بــه	ســاختار	توليــد	

علــم	بــه	صــورت	انتقــادی	نــگاه	کنيــم.

ظرفیت های فلسفی اندیشه ایرانشهری
ــی	 ــا	م ــت	و	م ــيل	اس ــهری	دارای	پتانس ــده	ايرانش ــت:	اي وی	گف
ــه	دســتگاه	و	سيســتم	فلســفی،	 ــا	تبديــل	ايرانشــهری	ب بايســت	ب

ــم. ــفی	نمايي ــای	فلس ــت	ه ــده	را	دارای	ظرفي ــن	اي اي
مــرادی	خاطــر	نشــان	کــرد:	بــه	عنــوان	کســی	کــه	بــا	گوشــت	و	
پوســت	و	اســتخوان	مــان	انقــالب	و	مشــکالت	ابتدايــی	آن	را	درک	
ــم	از	خطــرات	و	 ــی	بايســت	بتواني ــه	م ــم	ک ــی	گوي ــم،	م ــرده	اي ک
ــه	عمــل	 ــده	هــا	ممانعــت	ب ــن	انديشــه	هــا	و	اي ــی	هــای	اي نگران
آوريــم.	مــا	ملتــی	بوديــم	کــه	مــرگ	را	بــه	عينــه	مشــاهده	کــرده	
ــی	و	طرفدارانشــان،	 ــای	طباطباي ــای	آق ــت	ه ــن	از	صحب ــم	و	م اي
احســاس	خطــر	مــی	کنــم.	گاهــی	ايــن	صحبــت	هــا	بــوی	خــون	
ــی	و	هــم	 ــت	در	راه	تنــش	زداي ــا	ِجدي ــد،	مــی	بايســت	ب مــی	دهن

ــم. ــی	گام	برداري نواي

بازخوانی روایت ایرانشهری سیدجواد طباطبائی
در	ادامــه	ايــن	نشســت	و	بعــد	از	ســخنان	مــرادی،	ســيد	جــواد	
ــانی	و	 ــوم	انس ــگاه	عل ــی	پژوهش ــت	علم ــو	هيئ ــری،	عض مي
مطالعــات	فرهنگــی	در	مقــام	ناقــد	انديشــه	ايرانشــهری	گفــت:	
ــاب	انديشــه	 ــن	ســخنرانی	خــود	در	ب ــی	در	آخري ــای	طباطباي آق
ــف	 ــن	را	تحري ــخنان	م ــه	س ــد	ک ــته	ان ــان	داش ــهری،	بي ايرانش
مــی	نماينــد	و	بحــث	ايرانشــهری	بنــده،	يــک	بحــث	فاشيســتی	
ــز	 ــده	ني ــت.	بن ــی	اس ــاًل	علم ــث	کام ــک	بح ــه	ي ــت،	بلک نيس
ــک	 ــهری،	ي ــه	ايرانش ــدن	و	انديش ــاب	تم ــث	در	ب ــدم	بح معتق

ــی	اســت. ــاًل	علم بحــث	کام
ــی	در	 ــود	آگاه ــه	خ ــت	ک ــن	اس ــده	اي ــه	بن ــه	داد:	نکت ــری	ادام مي
گفتــار	آقــای	طباطبايــی	مغفــول	اســت.	يکــی	از	نکاتــی	کــه	مــی	
بايســت	بــه	آن	توجــه	نماييــم	ايــن	اســت	کــه	طباطبايــی	تقريبــًا	
حــدود	۷0	الــی	80	ســال،	مســائل	بســياری	را	کــه	در	حــوزه	تفســير	

متــون	و	تأويــل	علــوم	انســانی	شــکل	گرفتــه	انــد	را	ناديــده	گرفتــه	
انــد	و	ســپس	می	گويــد:	امــروزه	هــر	کس	بــا	انديشــه	ايرانشــهری	

مخالــف	اســت،	بــا	ايــران	مخالــف	اســت.
وی	اظهــار	کــرد:	نکتــه	مهــم	ديگــر	در	ســخنان	آقــای	طباطبايــی	
ايــن	اســت	که	ايشــان	مــی	گويــد:	نــژاد	پرســتی	در	شــاهنامه	وجود	
نــدارد.	ايــن	بحــث	دارای	ســه	اشــکال	مهــم	اســت؛	اول	اينکــه	نژاد	
پرســتی	فقــط	در	معنــای	بيولوژيکــی	معنــا	نمــی	شــود	و	مــا	نــژاد	
پرســتِی	دينــی	و	سياســی	و	مذهبــی	نيــز	داريــم.	نکتــه	ديگــر	ايــن	
اســت	کــه	بگوييــم	نــژاد	در	شــاهنامه	يــک	معنــا	دارد،	ايــن	معنــا	
نيــز،	خيلــی	ســاده	انديشــانه	مطــرح	شــده	اســت	و	نيازمنــد	مفهــوم	

ســازی	دقيقــی	اســت.
ــات	 ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــی	پژوهش ــت	علم ــو	هيئ عض
فرهنگــی	گفــت:	دوميــن	اشــکال	صحبــت	هــای	آقــای	طباطبايی	
ايــن	اســت	کــه	گويــی	ايشــان	در	دهــه	40	ميــالدی	قــرن	بيســتم	
قــرار	دارنــد	و	متــن	شــاهنامه	نيــز	صامــت	نشســته	اســت.	اينکــه	
ــن	 ــت	و	اي ــته	اس ــتی	داش ــه	برداش ــژاد	چ ــوم	ن ــی	از	مفه فردوس
ــی	دارد	 ــوم	ايران ــی	در	مفه ــه	خوانش ــر	چ ــال	حاض ــت	در	ح برداش

ــی	دارد. ــل	و	بررس ــای	تأم ج
ايـن	محقـق	و	پژوهشـگر	ادامـه	داد:	اين	مطلب	درسـت	نيسـت	که	
۷0	سـال	تالطم	های	بشـری	را	در	بـاب	فهم	متون	ناديـده	بگيريم.
ميــری	گفــت:	ســومين	اشــکال	بحــث	آقــای	طباطبايــی،	خوانشــی	
ــه	 ــت؛	اينک ــده	اس ــر	ش ــی	در	دوران	معاص ــه	از	فردوس ــت	ک اس
ــم	و	 ــوام	بداني ــاير	اق ــه	س ــبت	ب ــان	نس ــع	ايراني ــی	را	مداف فردوس
معتقــد	باشــيم	کــه	اگــر	کســی	بــر	ضــد	او	ســخن	بگويــد	در	واقــع	

ــه	اســت. ــت	ســخن	گفت ــر	ضــد	ايراني ب
وی	ادامــه	داد:	نقطــه	قــوت	روايــت	ايشــان	بحــث	تفکيــک	بيــن	
شــريعت	نامــه	هــا	و	سياســت	نامــه	هــا	اســت.	طباطبايــی	بــا	ايــن	
ــام	ماضــی	نيســت،	بلکــه	 بحــث،	مســئله	اش	زمــان	گذشــته	و	اي
ايــن	بحــث	در	انديشــه	ايرانشــهری	برمــی	گــردد	بــه	امــروز	و	آينده	

ايــران	و	اينکــه	ايرانشــهری	در	آينــده	چگونــه	فکــر	مــی	کنــد.
ــا	طــرح	موضــوع	جدايــی	 ميــری	ادامــه	داد:	طباطبايــی	در	واقــع	ب
سياســت	نامــه	هــا	از	شــريعت	نامــه	هــا،	مــی	خواهــد	بيــان	نمايــد	
کــه	چگونــه	مــی	شــود	ديــدگاه	و	نظريــه	واليــت	فقيــه	را	از	مســير	

شــريعت	نامــه	بــه	مســير	سياســت	نامــه	وارد	کــرد.
ــود	 ــدگار	ش ــت	مان ــته	اس ــی	توانس ــدن	ايران ــر	تم ــت:	اگ وی	گف
ــوده	اســت	کــه	در	ايــن	تمــدن	هيــج	ردپايــی	از	 ــه	ايــن	علــت	ب ب
شــريعت	نامــه	هــا	نمــی	بينيــم	و	بــه	هميــن	دليــل	نيــز	بوده	اســت	

ــه	اســت. ــران	شــکل	نگرفت ــت	در	اي کــه	خالف
ايــن	اســتاد	و	عضــو	هيئــت	علمــی	دانشــگاه	بيــان	کــرد:	طباطبايی	
ــه	 ــران	ب ــه	مــی	خواهــد	در	اي معتقــد	اســت	کــه	اگــر	واليــت	فقي
ــد،	 ــتمرار	ياب ــد	و	اس ــته	باش ــی	دوام	داش ــده	سياس ــک	اي ــه	ي مثاب
ــده	اش	را	 ــد	و	اي ــه	ياب ــه	ادام ــب	سياســت	نام ــی	بايســت	در	قال م
از	شــريعت	نامــه،	بــه	سياســت	نامــه	تغييــر	دهــد.	بايــد	گفــت	کــه	
ايــن	مطلــب	دقيقــاً	همــان	مســئله	ای	اســت	کــه	تضادهــای	اتفاق	
ــن	آبشــخور	 ــالب؛	از	همي ــر	انق ــه	از	عم ــار	ده ــن	چه ــاده	در	اي افت

ــه	اســت. نشــأت	گرفت
ميــری	بــا	اشــاره	بــه	ايــن	نکتــه	کــه	طباطبايــی	در	عرصــه	عمومی	
بــه	بحــث	ايرانشــهری	مــی	پــردازد؛	بيــان	کــرد:	مــی	بايســت	در	
ــوم	 ــه	مفه ــم	و	ب ــه	بگيري ــای	سياســی	فاصل ــاب	از	پيکاره ــن	ب اي

ــم. ســازی	بپردازي
ــراز	 ــه	اب ــانی	در	ادام ــوم	انس ــی	پژوهشــگاه	عل ــت	علم عضــو	هيئ
ــای	 ــهری	آق ــه	در	بحــث	ايرانش ــورد	مناقش ــر	م ــه	ديگ ــرد:	نکت ک
طباطبايــی	ايــن	اســت	کــه،	ايشــان	در	سخنانشــان	گفته	اســت	که	
ِهــگل	مــی	گويــد:	تاريــخ	جهــان	بــا	ايــران	شــروع	مــی	شــود.	حال	
ــه	 ــاً	ايــن	ســخن	را	ِهــگل	گفت ــا	واقع ســؤال	اينجــا	اســت	کــه،	آي

اســت	يــا	خيــر؟
ميــری	خاطــر	نشــان	کــرد:	مقؤلــه	عجيــب	ديگر	در	ســخنان	ســيد	
جــواد	طباطبايــی	ايــن	اســت	کــه	وی	بيــان	مــی	دارد:	بيــن	ايــده	
شــهروندی	و	رعيــت	در	نظــام	فکــری	ِهــگل	تفاوتــی	وجود	نــدارد.	
ــوژه	 ــوم	س ــدرن	مفه ــش	از	دوران	م ــه	پي ــی	اســت	ک ــن	در	حال اي
وجــود	نداشــته	اســت	و	شــهروند	نيــز	زائيــده	مفهــوم	ســوژه	اســت.
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اولین نشست از سلسله نشست های خرد و توسعه عصر 
دیروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با حضور رضا داوری اردکانی، محمدرضا بهشتی و علی 

اصغر مصلح برگزار شد.

ــا	در	 ــد	م ــت:	قص ــح	گف ــر	مصل ــی	اصغ ــه	عل ــن	جلس ــدای	اي در	ابت
انجمــن	فلســفه	ميــان	فرهنگــی	اين	اســت	کــه	هــر	ســال	روی	يک	
موضــوع	گفتگوهايــی	صــورت	بگيــرد	بــا	توجــه	بــه	اهميــت	موضوع	
توســعه	تصميــم	بــر	ايــن	شــد	کــه	دور	جديــد	سلســله	نشســت	های	
انجمــن	بــا	موضــوع	کانونــی	توســعه	برگــزار	شــود.	پرســش	اصلــی	
ايــن	نشســت	هــا	نســبت	توســعه	بــا	خــرد	اســت	و	اينکــه	اگــر	دنيای	
معاصــر	بــه	دنيــای	توســعه	يافتــه	يــا	در	حال	توســعه	تقســيم	شــده	آيا	
اســاس	ايــن	تقســيم	بنــدی	هــا	در	خــرد	اســت	و	خــرد	ايــن	کشــورها	
بــا	هــم	فــرق	دارنــد؟	اســباب	توســعه	يافتگــی	و	توســعه	نيافتگــی	و	
رســيدن	بــه	توســعه	منوط	بــه	چيســت	و	خــرد	در	آن	چــه	نقشــی	دارد.
وی	افـزود:	وقتـی	دربـاره	خـرد	و	توسـعه	حـرف	مـی	زنيـم	ذهن	ما	
بيشـتر	به	سـمت	مفاهيـم	و	بحـث	هـای	دکتـر	داوری	اردکانی	می	
رود	و	چقـدر	خـوب	کـه	مطلع	اين	سلسـله	نشسـت	ها	با	سـخنرانی	
دکتـر	داوری	اسـت.	اميدواريـم	صحبت	های	ايشـان	چشـم	اندازی	
از	بقيـه	مباحـث	فراهـم	کنـد.	قرار	اسـت	تـا	پايان	سـال	حـدود	10	
سـخنرانی	با	موضوع	خرد	و	توسـعه	برگزار	شـود	البته	ميهمانان	دوره	
بعد	ديگر	فيلسـوف	نيسـتند	و	در	حوزه	هـای	مختلف	فعاليـت	دارند.	
هـدف	آن	اسـت	که	از	مجموعه	اين	نشسـت	ها	فضايی	فراهم	شـود	

تـا	بتوانيم	بيشـتر	بـا	هم	گفتگـو	کنيم.
سـخنران	ديگـر	ايـن	مراسـم	محمدرضـا	بهشـتی،	اسـتاد	فلسـفه	
دانشـگاه	تهران	بود،	گفت:	مفهوم	توسـعه	از	نيمه	سـده	بيسـتم	وارد	
مباحث	نظری	شـده	اسـت	و	اوليـن	بـار	در	دايره	اقتصاد	مطرح	شـد.	
بـرای	اينکـه	مفهومی	در	نيمه	سـده	گذشـته	بتواند	شـکل	پيـدا	کند	
بايـد	دگرگونی	هايـی	صورت	مـی	گرفت.	در	عهـد	باسـتان	ايده	آل	
زندگـی،	سـعادت	بـود	ولی	با	پيدايش	مسـيحيت	سـعادت	بـا	مفهوم	
رسـتگاری	و	نجـات	گره	خـورد	بنابراين	مـی	بينيم	که	ايـده	آل	های	
زندگـی	در	دوره	های	مختلف	متفـاوت	بوده	اسـت.	چنانچه	در	عصر	
جديـد	رفـاه	جايگزيـن	مفهـوم	سـعادت	و	رسـتگاری	شـده	و	ايـن	
دگرگونـی	هـا،	دگرگونـی	های	کوچکی	نيسـتند	چـرا	که	نـوع	نگاه	

بـه	زندگـی	و	جهان	دگرگون	شـده	اسـت.
ــرح	 ــرفت	مط ــوم	پيش ــه	مفه ــر	اينک ــی	ديگ ــزود:	دگرگون وی	اف

ــی	 ــال	دين ــوم	کام ــک	مفه ــرفت	ي ــن	پيش ــده	م ــه	عقي ــد	و	ب ش
ــه	 ــی	آن	را	ب ــفانه	برخ ــود.	متاس ــر	ســکوالريزه	ش ــی	اگ اســت	حت
ــعه	اصطــالح	 ــد	توس ــی	کنن ــر	م ــد	و	فک ــی	آورن ــعه	م ــای	توس ج
خارجــی	و	پيشــرفت	يــک	اصطــالح	ايرانــی	اســت؛	در	حالــی	کــه	
پيشــرفت	يعنــی	مفهومــی	بــا	بــار	بــاالی	ارزشــی	بــه	بيــان	ديگــر	
ــه	 پيشــرفت	يعنــی	اينکــه	مــا	نقطــه	ای	را	تعييــن	مــی	کنيــم	و	ب
ســوی	آن	پيــش	مــی	رويــم.	اينکــه	در	عرصــه	اقتصــادی	مســاله	
توســعه	بــرای	اوليــن	بــار	مطــرح	شــد	تصادفــی	نيســت.	بــه	گفتــه	
ــر	 ــه	خاط ــا	ب ــختی	ه ــا	و	س ــی	ه ــه	قحط ــن	هم ــيس	بيک فرانس
ــداری	اســت	بنابرايــن	افزايــش	ثــروت	حــالل	همــه	مشــکالت	 ن
اســت	و	بــرای	مــا	رفــاه	مــی	آورد	لــذا	در	چنيــن	شــرايطی	اقتصــاد	

ــی	خواهــد	شــد. ــار	دگرگون هــم	دچ
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	ادامــه	داد:	امــروزه	شــاخص	هايی	را	
در	اقتصــاد	معيــن	و	بــر	اســاس	آن	توســعه	را	تعريــف	مــی	کنيــم.	از	
اواخــر	دهــه	۷0-	80	مفهــوم	توســعه	از	اقتصــاد	پــای	خــود	را	فراتــر	
گذاشــت	و	بــه	حــوزه	هــای	فرهنــگ،	سياســت	و	...	کشــيده	شــد.	
البتــه	نــگاه	کمــاکان	اقتصــادی	اســت.	امــروزه	مــا	وقتــی	در	ســطح	

جهــان	نــگاه	مــی	کنيــم	مــی	بينيــم	نوعــی	نابرابــری	در	دســتيابی	
بــه	رفــاه	وجــود	دارد.	بخشــی	از	ايــن	نابرابــری	بــه	خاطــر	شــرايط	
ــری	 ــل	نابراب ــده	قب ــه	80	س ــی	از	ده ــت	ول ــی	کشورهاس طبيع
ــه	طــوری	کــه	در	برخــی	 انســانی	در	توســعه	هــم	مطــرح	شــد.	ب
ــاز	هــم	توســعه	يافتگــی	 ــرژی	ب ــع	و	ان ــا	وجــود	مناب از	کشــورها	ب

اتفــاق	نمــی	افتــد.
ــن	مشــکل	 ــا	اي ــا	ب ــع	م ــی	از	جوام ــرد:	در	برخ ــه	ک بهشــتی	اضاف
ــرد	و	 مواجــه	هســتيم	کــه	هويــت	جمعــی	در	آن	شــکل	نمــی	گي
نوعــی	ناهماهنگــی	در	جامعــه	ديــده	مــی	شــود	نمونــه	اش	هميــن	
ــف	هســتيم.	 ــيار	ضعي ــی	بس ــور	جمع ــه	در	ام ــا	ک ــود	م ــه	خ جامع
بــه	عنــوان	مثــال	حاضريــم	ماشــين	خودمــان	تميــز	بمانــد	حتــی	
شــده	بــه	قيمــت	کثيــف	کــردن	کوچــه	و	خيابــان.	مــن	توســعه	را	
بــه	عنــوان	يــک	پديــده	نــگاه	مــی	کنــم	و	اعتقــاد	دارم	نســبت	بين	
توســعه	و	تلقــی	کــه	مــا	از	خودمــان	و	جامعــه	داريــم	نکتــه	بســيار	
مهمــی	اســت	کــه	بايــد	بــه	آن	توجــه	شــود.	خالصــه	اينکه	مســاله	
توســعه	ابعــاد	مهــم	و	بزرگــی	دارد	کــه	نبايــد	بــه	عرصــه	اقتصــاد	يا	

سياســی	صــرف	فروکاســته	شــود.

در نشست خرد و توسعه مطرح شد؛

توسعه فقط مربوط به اقتصاد نیست

عنوان  اجتماعی«،  راهبری  و  دینی  شعائر  و  »مناسک 
سلسله نشست هایی است که توسط خانه طالب تهران 
در حال برگزاری است. در دومین نشست از این سلسله 
جلسات که با موضوع »بررسی مردم شناختی مناسک 
امروز« برگزار شد، جبار رحمانی،  ایران  عزاداری در 
معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی، به ارائه نظرات خود در این رابطه پرداخت.

مولـف	کتاب	»انسـان	شناسـی	مناسـک	عـزاداری	محـرم«	در	اين	
نشسـت،	ضمن	تبيين	نسـبت	دين	و	آئين	از	منظر	مردم	شناسـی،	به	

ويژگـی	هـای	آيين	های	عـزاداری	در	ايـران	امـروز	پرداخت.
جبــاری،	ديــن	را	از	منظــر	مــردم	شناســی،	يــک	مقولــه	فرهنگــی	
دانســت	و	بيــان	کــرد	کــه	ايــن	دانــش،	بــه	دنبــال	صحــت	يــا	عدم	
ــه	دنبــال	خاســتگاه	و	 صحــت	گــزاره	هــای	ديــن	نيســت	بلکــه	ب
اثــرات	ديــن	در	زندگــی	مــردم	اســت.	از	ايــن	ديــدگاه،	ديــن	امــری	
ــه	 ــت	ب ــده	اس ــکيل	ش ــف	تش ــر	مختل ــت	و	از	عناص ــب	اس مرک

ــده	اســت. ــگ	و	مناســک	وام	گيرن ــن	از	فرهن ــی	دي عبارت
ــی،	از	 ــه	خداشناس ــی،	تجرب ــردم	شناس ــدگاه	م ــزود:	از	دي وی	اف
طريــق	آئيــن	شــکل	مــی	گيــرد؛	بــه	عبــارت	ديگــر،	امــر	قدســی	و	
اخالقــی،	در	خــالل	آئيــن	و	مناســک	بوجــود	مــی	آيــد.	يعنــی	آئين	
هــا	هســتند	کــه	نظــام	هــای	اخالقــی	و	دينــی	مــا	را	مــی	ســازند	
بــه	هميــن	علــت،	کنــار	گذاشــتن	آئيــن	منجــر	بــه	کنــار	گذاشــتن	
ديــن	مــی	شــود.	تجربــه	نشــان	مــی	دهــد	هــر	کجــا	کــه	آييــن	

هــا	منســوخ	شــده،	هويــت	مذهبــی	هــم	مضمحل	شــده	اســت.	در	
واقــع،	فرمهــای	متفــاوت،	تمايــز	هويتــی	ايجــاد	مــی	کننــد.

مولــف	کتــاب	»آييــن	و	اســطوره	در	ايــران	شــيعی«	در	ادامــه،	ســه	
ويژگــی	آييــن	هــا	را	بــه	ايــن	ترتيــب،	برشــمرد:

1-	آبيــن	هــا	تاريــخ	مندنــد؛	بــه	ايــن	معنــا	کــه	آئيــن	هــا	در	يــک	
بــازه	زمانــی	خلــق	مــی	شــوند	و	تکامــل	مــی	يابنــد	و	بعد	از	ســپری	

شــدن	تاريــخ	مصرفشــان،	از	بيــن	مــی	رونــد؛
ــی،	شــرايط	 ــه	عبارت ــد،	کانتکســت	و	ب ــه	مندن ــا	زمين ــن	ه ۲-	آيي
ــی	 ــر	م ــا	اث ــن	ه ــر	روی	آئي ــی	و...	ب ــی	و	اجتماع ــف	فرهنگ مختل
گذارنــد	مثــل	ســبک	هــای	مختلــف	عــزاداری	در	نقــاط	مختلــف	

ــان جه
ــل	 ــا،	قاب ــرم	ه ــدارد؛	و	ف ــود	ن ــا	وج ــن	ه ــل	در	آيي ــرم	اصي 3-	ف

ــد. تغييرن
عضــو	هيــآت	علمــی	پژوهشــکده	مطالعــات	فرهنگــی	و	اجتماعی،	
ــی	از	انســان	 ــی	جمع ــی	يعن ــای	آئين ــزود:	جماعــت	ه ــه	اف در	ادام
هــا	کــه	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	مقــام	و	منصــب	مــادی	در	جهــت	
خودســازی	و	برگــزاری	آئيــن	مذهبــی	دور	هــم	جمــع	مــی	شــوند.	
در	فرهنــگ	شــيعه،	هيئــت،	مهمتريــن	نمــود	و	بســتر	بــروز	و	ظهور	

ــی،	 ــات	مذهب ــدن	هيئ ــود	آم ــع	بوج ــد؛	در	واق ــی	باش ــا	م ــن	ه آئي
ــه	 ــه	مدرنيت ــش	ب ــه	در	واکن ــود	ک ــدی	ب ــی	جدي ــازمان	اجتماع س
ــی	 ــگاه	ايمان ــی،	پناه ــات	مذهب ــم	هيئ ــروز	ه ــت.	ام ــکل	گرف ش

ــردم	هســتند. م
جبــاری،	در	پايــان	بحــث،	مالحظــات	و	تحذيراتــی	را	در	نســبت	بــا	

آييــن	هــای	عــزاداری	مطــرح	کــرد:
ــا	 ــد	ب ــتند	و	باي ــی	هس ــده	ای	مردم ــی،	پدي ــای	اجتماع ــن	ه آيي

ــد. ــش	برون ــی	پي ــدی	مردم فرآين
تکثرهــا	بايــد	در	آييــن	هــا	پذيرفتــه	شــود	و	بــر	اســاس	مشــارکت	
ــذا	تحميــل	فــرم	يکســان،	 ــد.	ل عمومــی،	آييــن	هــا	شــکل	بگيرن

مطلــوب	نيســت.
امــروز،	ســقاخانه	هــا	و	ايســتگاههای	صلواتــی،	در	حــال	رشــد	قابل	
توجــه	اســت.	ايــن	واحدهــای	گسســته	از	هــم،	نشــان	از	کم	شــدن	

ــجام	اجتماعی	دارد. انس
نــگاه	مــردم	بــه	واقعــه	عاشــورا،	کــه	در	روضــه	هــا	و	زبــان	حــال	ها	
متجلــی	اســت،	از	دريچــه	روابــط	خانوادگــی	صــورت	مــی	پذيــرد.	
ايــن	نشــان	از	جايــگاه	واالی	خانــواده	در	فرهنــگ	مــردم	و	ســرمايه	

بــاالی	اجتماعــی	مــا	دارد.

جبار رحمانی:

دین از فرهنگ و مناسک وام گیرنده است

ــزارش گــــ
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نشست تبیینی سیر تطور روشنفکری در ایران با سخنرانی 
شهریار زرشناس در باشگاه هنرپژوهان جوان پژوهشگاه 

فرهنگ و هنر اسالمی برگزار گردید.

ــری	 ــکل	گي ــه	ش ــه	تاريخچ ــن	ب ــا	پرداخت ــدا	ب ــناس	در	ابت زرش
رويکــرد	ساينتيســم	در	غــرب	گفــت:	علــم	مــدرن	حــدوداً	در	قــرن	
هفدهــم	تأســيس	شــد	کــه	مبانــی	روش	شــناختی	آن	را	بيکــن	و	
دکارت	پايــه	ريــزی	کردنــد.	در	ايــن	دوران	غــرب	مــدرن	وارد	
مرحلــه	ای	مــی	شــود	که	شــروع	بــه	شــاختن	مؤلفــه	هــای	هويتی	
ــک	 ــدرن،	فيزي ــم	م ــی	عل ــی	و	اول ــد.	صــورت	اصل ــی	کن ــود	م خ
ــا	 ــد	ب ــی	کردن ــن	دوران	در	غــرب	احســاس	م اســت.	متفکــران	اي
ــه	نيازهــای	 ــد	مواجــه	هســتند	ک ــی	جدي ــدی	و	دنياي انســان	جدي
ــه	فکــر	طراحــی	يــک	طــرح	نظــری	و	 جديــدی	دارد.	در	نتيجــه	ب

ــد. ــد	افتادن ــم	جدي يــک	عل
ــرد	 ــش	رويک ــت:	دکارت	در	کتاب ــه	گف ــناس	در	ادام ــهريار	زرش ش
ــه	 ــی	تجزي ــد.	يعن ــی	کن ــناخت	پيشــنهاد	م ــرای	ش ــک	را	ب آناليتي
عالــم	و	شــناخت	جزء	بــه	جــزء	آن.	مــا	در	عرفــان	خودمــان	رويکرد	
کشــف	المحجــوب	را	داريــم	کــه	دقيقــاً	بــر	عکــس	اســت.	در	ايــن	
رويکــرد	بــا	انــس	و	قــرب	بــا	وجــود	او	را	مــی	شناســيم.	چــون	قــرار	
نيســت	شــما	وجــود	را	بشناســيد	بلکــه	او	خــودش	حجــاب	بــر	مــی	
ــا	از	 ــی	ه ــرد	را	دارد.	غرب ــن	رويک ــه	اي ــبيه	ب ــز	ش ــر	ني دارد.	هايدگ
طرفــی	افســون	زدايــی	از	علــم	و	افســون	زدايــی	از	عالــم	را	در	پيش	
گرفتنــد.	منظورشــان	از	افســون	زدايــی	بيشــتر	زدودن	تلقــی	هــای	
ــاری	و	 ــه	رويکــرد	کمــی	و	آم ــن	ب ــود.	همچني ــی	ب ــی	و	ماوراي دين

آزمايشــگاهی	بــرای	شــناخت	پديــده	هــا	تأکيــد	کردنــد.
وی	در	ادامــه	افــزود:	علــم	مــدرن	چــون	غايتــش	تســلط	بــود	ايــن	
شــد	کــه	بــه	طــور	ذاتــی	بــه	اصالــت	تکنيــک	معتقــد	شــدند.	چون	
ــد	ســلطه	را	محقــق	کنــد.	غربــی	 علــم	تکنيــک	محــور	مــی	توان
هــا	چنديــن	اتوپيــا	بــرای	آينــده	خــود	نوشــته	انــد	کــه	بــه	عنــوان	
مثــال	در	آتالنتيــس	نــو	مــی	بينيم	کــه	فرانســيس	بيکن	مــی	گويد	
حکومــت	در	اختيــار	تکنوکــرات	هــا	و	تکنســين	هاســت.	رويکــرد	
ساينتيســم	بــر	ايــن	اصــول	اســتوار	اســت	کــه	علــم	مــدرن	صورت	
ــرف	بشــری	اســت،	راهنمــا	و	نجــات	بخــش	در	همــه	 ــی	مع اصل
ــد	بهشــت	زمينــی	را	محقــق	کنــد.	اوج	 حــوزه	هاســت	و	مــی	توان
رويکــرد	ساينتيســم	مربــوط	بــه	قــرن	18	و	1۹	اســت.	از	ايــن	جــا	

اصطــالح	جهــان	بينــی	علمــی	شــکل	گرفــت.
زرشــناس	در	ادامــه	عنــوان	کــرد:	از	1۹40	بــه	بعــد	بــا	نظريــه	هايی	
همچــون	ابطــال	پذيــری	پوپــر	و	گفتــه	هــای	تومــاس	کوهــن	در	
ــدرن	 ــم	م ــدار	عل ــت	و	اقت ــوش	و	...	صالب ــم،	الکات ــه	پاراداي نظري
ــرد	ساينتيســم	 ــود.	رويک ــی	ش ــی	رود	و	بحــران	زده	م از	دســت	م
ــرد.	ايــن	 ــرار	نمــی	گي مــورد	قبــول	انديشــمندان	پســت	مــدرن	ق
جــا	نيــز	مــی	بينيم	کــه	ايــن	تغييــر	نــگاه	در	فلســفه	علــم	در	نتيجه	
تغييــرات	اساســی	در	علــم	فيزيــک	بــا	نظرياتــی	همچــون	کوانتــوم	
ــتی	در	 ــای	ساينتيس ــگاه	ه ــت.	ن ــک	اس ــس	پالن ــات	ماک و	نظري
ــود.	اگرچــه	نظــام	 ــورد	توجــه	ب ــران	بيشــتر	در	دهــه	40	و	50	م اي
دانشــگاهی	مــا	همچنــان	تحــت	ســيطره	ايــن	رويکــرد	اســت	و	تن	

بــه	تحــول	و	نقــد	و	پيشــرفت	نمــی	دهــد.
شــهريار	زرشــناس	ســپس	بــا	پرداختــن	بــه	موضــوع	دموکراســی	
ــورت	 ــک	ص ــرن	1۷	ي ــل	از	ق ــا	قب ــت:	ت ــار	داش ــتی	اظه اومانيس
حکومتــی	را	توانســته	بودنــد	بــه	صــورت	تئوريــک	تعريــف	کننــد.	
ــم	 ــی	بيني ــت	را	م ــوع	از	حکوم ــک	ن ــر	ي ــای	هوم ــروده	ه در	س
ــد	از	آن	 ــت.	بع ــی	اس ــه	ای	نظام ــرافيت	قبيل ــورت	اش ــه	ص ــه	ب ک
حکومــت	تيرانــی	در	يونــان	شــکل	مــی	گيــرد	کــه	در	فارســی	بــه	
ــت	 ــوع	حکوم ــن	دو	ن ــود.	اي ــی	ش ــه	م ــاران	گفت ــت	جب آن	حکوم
خيلــی	بــه	صــورت	تئوريــک	ســاخت	نظــری	ندارنــد.	ســومين	نوع	
حکومتــی	کــه	در	يونــان	شــکل	مــی	گيــرد	دموکراســی	اســت	کــه	

تــا	حــدی	بــرای	آن	پرداخــت	هــای	نظــری	وجــود	دارد.		البتــه	بايــد	
توجــه	داشــت	کــه	دموکراســی	توســط	تيرانــی	شــکل	مــی	گيــرد.
زرشــناس	افــزود:	دموکراســی	يونانــی	کاسموســنتريک	و	در	پيونــد	
ــم	 ــه	در	حري ــن	اســت	ک ــی	اســت	و	اســاس	آن	اي ــه	گراي ــا	قبيل ب
پوليــس،	برابــران	يــا	دمــوس	چــون	دغدغــه	معــاش	و	نــان	ندارنــد	
در	ســپهر	آزادی	بــه	ســر	مــی	برنــد	پــس	بــه	ديالــوگ	مــی	پردازنــد	
ــن	راه	شــنيدن	لوگــوس	اســت.	 ــد	و	اي ــی	کنن ــذاری	م ــون	گ و	قان
ــوس	 ــراد	در	دم ــه	حســاب	آوردن	اف ــای	ب ــاخص	ه ــج	ش ــه	تدري ب
ــه	 ــن	دامن ــتری	در	اي ــراد	بيش ــا	اف ــود	ت ــی	ش ــر	م ــگ	ت ــم	رن ک
قــرار	بگيرنــد.	در	غــرب	مــدرن	و	پــس	از	پايــان	حاکميــت	کليســا	
ــا	محوريــت	پادشــاه	شــکل	مــی	گيــرد	 حکومــت	هــای	مطلقــه	ب
کــه	ايــن	پادشــاه	راه	را	بــرای	شــکل	گيــری	و	قــوام	ســرمايه	داری	
فراهــم	مــی	کنــد.	ايــن	نــوع	حکومــت	۲	تئــوری	توجيــه	گــر	دارد.	
يکــی	حــق	الهــی	شــاه	را	مطــرح	مــی	کنــد	و	دوميــن	توجيــه	کــه	
توســط	هابــز	و	ديگــران	مطــرح	شــد	قــرارداد	اجتماعــی	را	مبنــای	

ايــن	نــوع	حکومــت	تعريــف	مــی	کننــد.
شــهريار	زرشــناس	در	ادامــه	گفــت:	در	قــرن	18	دموکراســی	هــای	
ــل	 ــی	اص ــوع	دموکراس ــن	ن ــتيم.	در	اي ــاهد	هس ــتی	را	ش اومانيس
بــر	ايــن	اســت	کــه	بشــر	در	مقــام	ســوژه	نفســانی،	محــور	اســت	
ــن	جاســت	 ــاوت	در	اي ــت	دارد.	تف ــذاری	و	حکوم ــون	گ ــق	قان و	ح
کــه	در	انديشــه	يونانــی	حــق	قانــون	گــذاری	در	اختيار	کاســموس	و	
لوگــوس	بــود	و	نــه	در	اختيــار	مــردم.	بعــد	ايــن	ســوال	مطــرح	شــد	
کــه	ايــن	انســانی	کــه	حــق	حکومــت	کــردن	دارد	شــکل	اعمــال	
ايــن	حکومــت	بــه	چــه	گونــه	اســت؟	اوليــن	مســأله	ای	کــه	مطرح	
ــد	 ــود	کــه	چــون	ســرمايه	داران	قــدرت	بيشــتری	دارن ــن	ب شــد	اي

بيشــتر	از	ايــن	حــق	برخوردارنــد.
وی	همچنيــن	افــزود:	در	غــرب	در	ابتــدا	حــق	رأی	عمومــی	وجــود	
نداشــت.	مثــاًل	در	انديشــه	هــای	الک	مــی	بينيــم	کــه	مــی	گويــد	
کســی	کــه	از	حــد	معينــی	کمتــر	پــول	دارد	حــق	رأی	دادن	نــدارد.	
ــرن	 ــرن	1۹	و	ق ــن	حــق	رأی	عمومــی	در	اواخــر	ق نخســتين	قواني
۲0	شــکل	مــی	گيــرد.	آن	هــم	پــس	از	مبــارزات	فــراوان	قشــرهای	
ــد.	 ــود	کــه	توانســتند	حــق	خــود	را	از	ســرمايه	داران	بگيرن مــردم	ب
بــه	عنــوان	مثــال	جنــگ	جهانــی	اول	خيلــی	در	ايــن	زمينــه	نقــش	
ــد	 ــده	بودن ــم	توليدکنن ــه	ه ــف	ک ــر	ضعي ــران	و	قش ــت.	کارگ داش
ــاع	از	 ــش	دف ــای	آن	نق ــختی	ه ــگ	و	س ــرکت	در	جن ــا	ش ــم	ب ه
ــا	 ــرا	م ــه	چ ــد	ک ــراض	کردن ــد	اعت ــرده	بودن ــا	ک ــان	را	ايف کشورش

نبايــد	حــق	رأی	داشــته	باشــيم؟
ــه	 ــرمايه	داران	ب ــرد:	س ــوان	ک ــه	عن ــناس	در	ادام ــهريار	زرش ش
ــه	 ــی	را	ب ــق	رأی	عموم ــه	ح ــيدند	ک ــن	نتيجــه	رس ــه	اي ــج	ب تدري
مــردم	بدهنــد.	امــا	بــا	سيســتم	آمــوزش	عمومــی،	رســانه،	احــزاب	
ــق	 ــان	ح ــد	هم ــا	بتوانن ــد	ت ــرل	کنن ــی	را	کنت ــکار	عموم و	...	اف
حاکميــت	ســرمايه	داران	را	بــرای	خــود	حفــظ	کننــد	و	هميــن	کار	
را	نيــز	انجــام	دادنــد	و	تــا	امــروز	هــم	انجــام	مــی	دهنــد.	انديشــه	
غالــب	غــرب	در	عرصــه	سياســی	و	اجتماعــی	دموکراســی	اســت.	
دموکراســی	اومانيســتی	مــادر	و	چتــری	اســت	کــه	تمــام	انديشــه	
هــای	غــرب	در	ذيــل	آن	قــرار	مــی	گيرنــد.	انديشــه	هايــی	نظيــر	
ــم،	 ــيک،	ناسيوناليس ــم	کالس ــتی،	ليبراليس ــی	ليبراليس دموکراس
نازيســم،	فمينيســم،	آنارشيســم،	محافظــه	کاری،	سوســيال	
دموکراســی	و	سوسياليســم	راديــکال	کــه	يکــی	از	اصلــی	تريــن	آن	

ــت. ــم	اس ــا	مارکسيس ه
وی	افــزود:	دمــوس	مبنــای	همــه	ايــن	انديشــه	هاســت.	مثــاًل	در	
فمينيســم	مصــداق	دمــوس	را	زن	مــی	داننــد.	يعنــی	تفســير	شــما	
کامــاًل	دموکراتيــک	اســت	امــا	مصــداق	دمــوس	را	زن	مــی	دانيــد.	
بهتريــن	ترجمــه	بــرای	فمينيســم	بــه	نظــر	مــن	زن	انــگاری	اســت	
ــوس	را	 ــداق	دم ــم	مص ــه	مارکسيس ــا	در	انديش ــداری.	ي ــه	زن	م ن
ــا	 ــه	پرولتاري ــا	آزادی	طبق ــد	ب ــد	ان ــد.	معتق ــر	مــی	دانن ــه	کارگ طبق
ــه	از	بيــن	مــی	رود. ــع	طبق همــه	بشــريت	آزاد	مــی	شــود	و	در	واق
زرشــناس	در	انتهــا	گفــت:	مارکــس	در	بحــث	ديکتاتــوری	پرولتاريا	
ايــن	نکتــه	را	مطــرح	کــرد	کــه	وقتــی	طبقــه	کارگــر	حاکــم	شــد	
ــر	ايــن	 ــرد.	در	غي ــای	قــدرت	ســرمايه	داری	را	از	بيــن	بب ــد	بقاي باي
صــورت	ســرمايه	داری	دوبــاره	قــدرت	خواهــد	گرفــت.	لنيــن	بعــد	
ــن	 ــه	را	گفــت	و	اي ــن	نکت ــر	روســيه	همي ــروزی	انقــالب	اکتب از	پي
مثــال	را	زد	کــه	مــا	ماشــين	قــدرت	را	تصاحــب	کــرده	ايــم	امــا	نهاد	
هــای	ســرمايه	داری	مــی	تواننــد	کنتــرل	ايــن	ماشــين	را	از	دســت	
ــز	امــروز	بعــد	از	پيــروزی	 ــد.	مســأله	ای	کــه	مــا	ني مــا	خــارج	کنن
انقــالب	اســالمی	در	مســايل	اقتصــادی	بــا	آن	مواجه	هســتيم.	نهاد	
ــد	 ــدرت	دارن ــا	ق ــه	در	کشــور	م ــای	اقتصــادی	ســرمايه	داری	ک ه
ماننــد	موجــودی	زنــده	و	دارای	روح،	تفکــر	و	مســير	خــود	را	بــر	مــا	

تحميــل	مــی	کننــد.
ــنفکری	 ــور	روش ــير	تط ــی	س ــر	اســت	نشســت	تبيين ــه	ذک الزم	ب
ــی	باشــگاه	 ــرای	شــهيد	آوين ــه	در	س ــر	هفت ــران	يکشــنبه	ه در	اي

ــردد. ــی	گ ــزار	م ــوان	برگ ــان	ج هنرپژوه

شهریار زرشناس بررسی کرد؛

تاریخچه شکل گیری رویکرد علم مدرن در غرب

ــزارش گــــ
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می شود،  بین الملل  حوزه  در  کار  وارد  که  هرکس 
اولین چیزی که توجهش را جلب می کند، حجم زیاد 
پیشبرد  برای  آن ها  از  می توان  که  است  فرصت هایی 
آرمان های اسالمی استفاده کرد، اما متاسفانه مورد غفلت 
قرار گرفته اند. یکی از این عرصه ها گردشگری مذهبی 
است. توریست هایی که با پول خود به ایران می آیند، 
بدون اینکه با فرهنگ و مذهب ایرانیان آشنا شوند، فقط 
چند بنای تاریخی را می بینند و می روند! در حالی که تشنه 

آشنایی با فرهنگ و رسوم و دین مردم ایران هستند.
جامعة المرتضی، عالوه بر فعالیت هایی که در حوزه اعزام 
مبلغ به خارج از کشور و تولید محتواهای کتبی و مجازی 
به زبان های بین المللی دارد، در حوزه گردشگری مذهبی 

نیز وارد شده و موفقیت های زیادی را رقم زده است.
با حجت االسالم  حوزوی  نهاد  این  فعالیت های  درباره 
حجت اهلل داودی، مدیر جامعة المرتضی)ع( به گفتگو 

؛ نشستیم

ــرا  ــا چ ــد اساس ــوال اول بفرمایی ــوان س ــه عن *ب
ــه  ــا توجــه ب جامعــة المرتضــی)ع( شــکل گرفــت؟ ب
ــغول  ــه مش ــم ک ــی را داری ــة المصطف ــه جامع اینک
ــی  ــغ بوم ــی مبل ــت. وقت ــی اس ــان بوم ــت مبلغ تربی
ــی  ــان م ــودش زب ــه خ ــود ک ــی ش ــت م دارد تربی
ــر از  ــنایی دارد بهت ــش آش ــگ مردم ــا فرهن ــد و ب دان
ایــن اســت کــه بــه یــک ایرانــی زبــان خارجــی یــاد 
دهیــم و ســعی کنیــم او را بــا فرهنــگ جامعــه مقصــد 

ــم. ــگ کنی هماهن
ــن	 ــه	چني ــه	ب ــه	ای	ک ــوان	مجموع ــه	عن ــه	ب ــه	المرتضــی	ن جامع
نامــی	نــام	گــذاری	شــده	اســت	بلکــه	بــه	عنــوان	تفکــری	کــه	قرار	
اســت	داعيــه	دار	کار	تبليــغ	شــود،	پيشــينه	ای	دارد	و	پيشــينه	آن	در	
ــد	از	انقــالب	برمــی	گــردد.	وقتــی	حضــرت	 ــه	بع ــه	ب حــوزه	علمي
امــام	تاکيــد	داشــتند	کــه	ايــن	نســيم	رحمتــی	کــه	در	ايــران	وزيدن	
گرفــت	زمينــه	ای	فراهــم	کنيــم	تــا	در	جاهــای	ديگــر	هــم	اتفــاق	

بيفتــد.
	از	ابتــدای	انقــالب	دفتــر	تبليغــات	اســالمی	حــوزه	علميــه	وقتــی	
شــکل	گرفــت	کــه	در	کنــار	همــه	مهــارت	هايــی	کــه	بــه	مبلغيــن	
يــاد	مــی	داد،	بحــث	زبــان	هــای	خارجــی	را	هــم	شــروع	کــرد.	امــا	
ــان	دانســتن	 ــه	زب ــم	ک ــی	کردي ــود	را	حــس	م ــن	کمب هميشــه	اي
ــاد	 ــغ	ديــن	کافــی	نيســت	و	الزمــه	آن	مف ــرای	تبلي ــه	ب يــک	طلب
ديگــری	هــم	هســت	کــه	شــايد	در	حــوزه	خيلــی	بــه	آن	پرداختــه	
ــدازی	 ــر	آن	شــديم	کــه	مجموعــه	ای	را	راه	ان ــذا	ب نشــده	اســت.	ل
کنيــم	کــه	عــالوه	بــر	اينکــه	طــالب	در	آن	زبــان	مــی	دانند	بــا	مفاد	
مــورد	نيــاز	تبليــغ	بيــن	الملــل	آشــنا	شــوند.	لــذا	دوره	تربيــت	مبلــغ	

بيــن	الملــل	تدويــن	شــد.
اضافــه	مــی	کنــم	کــه	پيــرو	منويــات	مقــام	معظــم	رهبــری	کــه	
ــل	 ــن	المل ــغ	بي ــه	بحــث	تبلي هميشــه	دغدغــه	خاصــی	نســبت	ب
ــزار	 ــری	برگ ــم	رهب ــام	معظ ــت	مق ــه	ای	خدم ــد،	جلس ــته	ان داش
شــد	کــه	جمعــی	از	نخبــگان	حــوزه	در	آن	جلســه	خدمــت	ايشــان	
ــود	 ــده	ب ــه	بحــث	ش ــه	در	آن	جلس ــی	ک ــی	از	مطالب ــيدند.	يک رس
راجــع	بــه	تبليــغ	بيــن	الملــل	بــود	کــه	تکليــف	ماهــوی	حــوزه	هــا	
تبليــغ	اســت	امــا	در	عرصــه	بيــن	الملــل	کار	جــدی	صــورت	نگرفته	

ــت. اس
حضــرت	آقــا	در	ايــن	جلســه	خطــاب	بــه	جمــع	فرمودنــد:	»شــما	
ــرای	تربيــت	مبلّغيــن	دينــی	بــرای	 برويــد	در	قــم	يــک	مدرســه	ب
ــران	برنامــه		ريــزی	کنيــد...	ايــن	کار	را	بکنيــد.	 دنيــای	خــارج	از	اي
ــا	 ــذا	م ــی	اســت؛	کار	الزمــی	اســت.«	و	ل ــن	کار	بســيار	کار	خوب اي
در	پــی	جامــه	عمــل	پوشــاندن	بــه	منويــات	مقــام	معظــم	رهبــری	
بــر	آن	شــديم	کــه	مجموعــه	ای	را	راه	انــدازی	کنيــم	کــه	باتوجــه	

تــوان	خودمــان	بخــش	کوچکــی	از	کار	را	مــا	بگيريــم	کــه	بحمداهلل	
ــت	 ــه	در	خدم ــن	االن	ک ــد	و	همي ــتارت	کار	زده	ش ــال	۹0	اس از	س
شــما	هســتيم	حــدود	140	نفــر	در	حــال	تحصيــل	هســتند	و	حــدود	
ــه	 ــم.	االن	در	جامع ــل	داري ــارغ	التحصي ــم	ف ــر	ه ــی	۶0	نف 50	ال
المرتضــی	بــه	5	زبــان	دارد	فعاليــت	مــی	شــود.	انگليســی،	روســی،	
اســپانيولی،	پرتغالــی	و	زبــان	چينــی	و	اگــر	خداونــد	کمــک	کنــد	مــا	

ايــن	افــق	را	داريــم	کــه	بــه	1۲	زبــان	برســانيم.
امــا	اينکــه	چــرا	مــا	روی	ايرانــی	هــا	ســرمايه	گــذاری	کرديــم	بــا	
توجــه	بــه	اينکــه	از	کشــورهای	ديگــر	در	المصطفــی	حضــور	دارنــد	
ــه	 ــد؛	ب ــا	فرهنــگ	خودشــان	آشــنايی	دارن کــه	بومــی	هســتند	و	ب
نظــرم	ايــن	قضايــا	بــا	هــم	منافاتــی	ندارنــد.	مــا	نيامديــم	کار	آن	ها	
را	خنثــی	کنيــم.	نيــاز	هــم	آن	قــدر	بــاال	اســت	کــه	شــايد	توســط	
المصطفــی	صــد	درصــد	تأميــن	نشــود.	از	طــرف	ديگــر	پتانســيل	

هايــی	وجــود	دارد	کــه	بايــد	از	آن	هــا	خــوب	اســتفاده	شــود.
	 نکتــه	ديگــر	اينکــه	وقتــی	مــی	بينيــم	فضاليــی	هســتند	کــه	10ـ	
15	ســال	در	حــوزه	درس	خوانــده	انــد	بــا	يــک	زبــان	هــم	آشــنايی	
دارنــد	چــرا	از	ايــن	پتانســيل	اســتفاده	نکنيــم؟	ايــن	پتانســيل	مــی	
توانــد	بــرای	رســاندن	کالم	اهــل	بيــت)ع(	بــه	گــوش	دنيا	اســتفاده	
شــود.	آن	هــم	طــرق	مختلفــی	دارد.	يکــی	از	آنهــا	مــی	توانــد	اعزام	
مبلــغ	باشــد.	امــا	عرصــه	هــای	ديگــری	هــم	هســتند	کــه	مــا	مــی	
ــال	در	فضــای	 ــوان	مث ــه	عن ــم.	ب ــن	هــا	فعاليــت	کني ــم	در	اي تواني
مجــازی	چقــدر	دســت	بــاز	اســت	و	مــا	چقــدر	کار	کرديــم	و	نتيجــه	

گرفتيــم؟
ــايد	 ــد	و	ش ــه	باي ــان	ک ــل	چن ــن	المل ــن	فضــا	در	بخــش	بي ــه	اي ب
پرداختــه	نشــده	اســت.	االن	شــما	کلمــه	شــيعه	را	ســرچ	کنيــد	در	
چنــد	صفحــه	اول	هــر	چــه	مــی	آيــد	ضــد	شــيعه	اســت.	هــر	چــه	
ــول	 ــان	هــم	آن	را	قب ــا	خودم ــواردی	اســت	کــه	م ــا	م ــد	ي مــی	آي
نداريــم	و	يــا	مطالبــی	اســت	کــه	ضــد	شــيعه	اســت.	در	صفحــات	
ــيم	روی	کار	 ــته	باش ــی	داش ــايتی	مطلب ــر	در	س ــدی	آرام	آرام	اگ بع
مــی	آيــد.	در	عرصــه	رســانه	بســيار	بســيار	دســت	مــا	بازتــر	از	اعزام	

مبلــغ	اســت.
در	عرصــه	مکتــوب	چــه	اتفاقاتــی	افتــاده	اســت؟	مثــال	اگــر	کســی	
بخواهــد	نظــرات	امــام	خمينــی)ره(	کــه	انقــالب	مــا	با	اســم	ايشــان	
ــان	 ــه	زب ــد،	رســاله	ايشــان	ب در	جهــان	شــناخته	مــی	شــود	را	بدان
انگليســی	کــه	زبــان	زنــده	دنياســت	روی	اينترنــت	نيســت.	وقتــی	
ــک	رســاله	فقهــی	و	ســاده	اســت	را	 ــام	کــه	ي رســاله	حضــرت	ام

روی	ســايت	هــا	نداريــم	ديگــر	مقايســه	کنيــد	کــه	چقــدر	دســت	ما	
از	منابــع	اصلــی	تشــيع	بــه	زبــان	انگليســی	کــه	زبــان	زنــده	اســت	
را	منتشــر	نکــرده	ايــم،	ديگــر	چــه	رســد	بــه	زبــان	هــای	ديگــر.	در	

ايــن	زمينــه	خيلــی	عقــب	هســتيم.
آمــار	ترجمــه	هــای	انجيــل	بــه	چنــد	زبــان	هســت؟	3000	زبــان!		
مــا	باورمــان	نمی	شــود	کــه	اصــال	3000	زبــان	وجــود	داشــته	باشــد
	در	ويکــی	پديــا	اگــر	جســتجو	کنيــد	مــی	بينيــد	کــه	آمــار	ترجمــه	
هــای	انجيــل	بــه	چنــد	زبــان	هســت؟	3000	زبــان!		مــا	باورمــان	
نمی	شــود	کــه	اصــال	3000	زبــان	وجــود	داشــته	باشــد!	لــذا	خيلــی	
عقــب	هســتيم.	واقعــا	اينکــه	شــما	مــی	فرماييــد	بــا	وجــود	فــالن	
ــا	 ــايد	ده	ه ــا	ش ــرا	المرتضــی؟	م ــه	چ ــالن	مجموع ــه	و	ف مجموع
ــل	 ــا	در	داخ ــن	االن	م ــم.	همي ــاز	داري ــوری	ني ــن	ط ــه	اي مجموع

کشــور	خودمــان	مبلــغ	کــم	داريــم	چــه	رســد	بــه	دنيــا.
ــاز	اســت،	 ــان	و	فنــون	تبليــغ	کــه	ني ــر	زب ــرای	تبليــغ	عــالوه	ب *ب
بــه	آشــنايی	خيلــی	کامــل	از	فرهنــگ	آنجــا	هــم	نيــاز	داريــم؛	مــِن	
ــوم	 ــنا	ش ــد	آش ــه	مقص ــگ	جامع ــا	فرهن ــم	ب ــر	بخواه ــی	اگ ايران
عــالوه	بــر	اينکــه	بايــد	حداقــل	4ـ5	ســال	مطالعــه	کنــم	حداقــل	
ــه	 ــه	آن	جامع ــدان	باشــم	و	ب ــه	در	مي ــاز	دارم	ک ــم	ني ــال	ه 4ـ5	س
ورود	کنــم	تــا	آن	را	بفهمــم.	مبلــغ	بومــی	کــه	از	آن	کشــور	بــه	اينجا	
آمــده	ديگــر	اصــال	بــه	ايــن	چيزهــا	نيــاز	نــدارد.	شــما	ممکن	اســت	
ــه	شــان	را	انجــام	 ــد	و	وظيف ــد	آنجــا	ضعيــف	کار	مــی	کنن بفرمايي

نمــی	دهنــد،	خــب	تقويتشــان	کنيــد.
نــه،	مــا	ايــن	ادعــا	را	نداريــم.	االن	تشــنگی	شــديدی	در	مخاطــب	
ــی	اســت	کــه	 ــال	وقت ــن	صحبــت	شــما	م ــی	وجــود	دارد.	اي جهان
مــا	دنيــا	را	اشــباع	کــرده	باشــيم.	وقتــی	اشــباع	کرديــم	بلــه،	مــی	
آيــد	نــگاه	مــی	کنــد	کــه	کــدام	مبلــغ	بــه	فکــر	خــودش	نزديــک	
تــر	اســت	و	تشــنگی	اش	را	قبــال	برطــرف	کــرده	اســت.	االن	دنيــا	

تشــنه	معــارف	اســالمی	اســت	ايــن	يــک	واقعيــت	اســت.
ــت	 ــام	جماع ــدون	ام ــزار	مســجد	ب ــا	3۶	ه ــهرهای	م ــط	در	ش فق
داشــتيم.	ايــن	رقــم	خيلــی	بااليــی	اســت.	ايــن	وضــع	خــود	ايــران	
اســت	آن	وقــت	مــا	مــی	توانيــم	دنيــا	را	بــا	يــک	نفــر	تــکان	دهيم؟
ــی	 ــای	قرائت ــاج	آق ــان	ح ــارک	رمض ــاه	مب ــد	از	م ــار	را	بع ــن	آم اي
ــد	 ــد	ارائــه	کردن کــه	مســئوليت	ســتاد	اقامــه	نمــاز	را	برعهــده	دارن
کــه	امســال	در	مــاه	رمضــان	کــه	مــردم	تشــنه	معنويــت	و	مســجد	
هســتند،	فقــط	در	شــهرهای	مــا	)روســتاها	را	ايشــان	از	آمــار	
خودشــان	خــارج	کردنــد(	3۶	هــزار	مســجد	بــدون	امــام	جماعــت	

آشنایی با نهاد حوزوی جامعة المرتضی؛

توریست هایی که دو ساعت مسلمان بودن را تجربه می کنند

ــزارش گــــ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 |  شماره 27 | دی 97

داشــتيم.	ايــن	رقــم	خيلــی	بااليــی	اســت.	ايــن	وضــع	خــود	ايــران	
اســت	آن	وقــت	مــا	مــی	توانيــم	دنيــا	را	بــا	يــک	نفــر	تــکان	دهيم؟
	لــذا	ايــن	ســوال	ســوال	بجايــی	اســت	و	مــن	نمــی	گويــم	کــه	نــه،	
مــا	نبايــد	بــا	فرهنــگ	آن	ها	آشــنا	شــويم	ولــی	تشــنگی	مــردم	دنيا	
بــه	قــدری	اســت	کــه	مــا	مجبوريــم	بــه	دل	کار	برويــم.	البتــه	مــا	
مبلغيــن	مــان	را	ســفرهای	تمرينــی	مــی	فرســتيم.	نکتــه	ای	کــه	
خيلــی	مهــم	اســت	ايــن	اســت	کــه	مــا	بــه	ايــن	نتيجــه	رســيديم	
کــه	ســفرهای	تبليغــی	کوتــاه	مــدت	خيلــی	جوابگــو	نيســت.	چون	
اگــر	مــا	بخواهيــم	ده	روز	بــه	جايــی	برويــم	و	برگرديــم	در	ايــن	ده	
ــا	کــف	 ــذا	م ــی	شــويم!	ل ــوای	آنجــا	آشــنا	م ــا	آب	و	ه ــازه	ب روز	ت

تبليــغ	مــان	را	يــک	ســال	بــه	بــاال	گذاشــته	ايــم.
از	طرفــی	هــم	مــا	در	بيــن	درس	هايــی	کــه	در	دوره	هــای	تربيــت	
مبلــغ	داريــم	مباحــث	آشــنايی	بــا	فرهنــگ	ايــن	هــا	را	داريــم.	يعنی	
ــر	 ــم	کــه	عــالوه	ب ــان	دعــوت	مــی	کني ــراد	بومــی	آن	زب ــا	از	اف م
اينکــه	کارگاه	هــای	تخصصــی	بــرای	ايــن	هــا	دارنــد	مبلغيــن	ويژه	
ای	هــم	کــه	ســال	هــای	ســال	اســت	در	آن	فضــا	تبليــغ	مــی	کرده	
انــد	دعــوت	مــی	شــوند	بــه	عنــوان	جلســات	تجربــه	افزايــی	کــه	
ــد.	 ــه	مــی	گذارن ــار	بقي ــراد	تجــارب	خــود	را	در	اختي ــن	هــا	اف در	اي
ايــن	هــا	خيلــی	کمــک	مــی	کنــد	بــه	مبلغيــن	مــا	کــه	بــا	آن	فضــا	

آشــنا	شــوند.

*در محتــوای تبلیــغ مبلغیــن شــما چــه مولفــه هایــی 
مدنظــر هســت؟ در واقــع چــه نســبتی قــرار اســت 
بیــن ایــن تبلیــغ بــا گفتمــان انقــاب اســامی ایجاد 

شــود؟
	امــام	رضــا)ع(	فرمودنــد	»رحــم	اهلل	مــن	احيــاء	امرنــا«،	ســوال	شــد	
کــه	احيــای	امــر	شــما	بــه	چــه	شــکل	اســت؟	فرمودنــد	کــه	بياييــد	
معــارف	مــا	را	يــاد	بگيريــد	و	بــه	مــردم	هــم	يــاد	دهيــد.	در	ادامــه	
فرمودنــد	»لــو	علــم	النــاس	محاســن	کالمنــا	لتبعونــا«	اگــر	مــردم	
محاســن	کالم	مــا	را	مــی	دانســتند	حتمــا	خودشــان	پيــروی	مــی	
کردنــد.	مــن	مــی	گويــم	ايــن	را	در	کنــار	گفتمــان	انقالب	اســالمی	
ــر	از	کالم	 ــزی	فرات ــالمی	چي ــالب	اس ــان	انق ــا	گفتم ــم.	آي بگذاري
معصوميــن	اســت؟	آيــا	چيــزی	اســت	فراتــر	از	آنچــه	اهل	بيــت)ع(	
مــی	خواســتند	بگوينــد؟	آيــا	چيــزی	اســت	جــدای	از	آن	مطالــب؟	

قطعــاً	نيســت.
يعنــی	اگــر	وارد	مســيری	شــديم	کــه	اهــل	بيــت)ع(	مدنظرشــان	

اســت،	قطعــاً	و	مطمئنــاً	در	مســير	انقــالب	قــرار	گرفتــه	ايــم.

*باالخــره تفســیر امــام از تشــیع بــا تفســیر دیگران 
فــرق دارد.

ــه	 ــم،	البت ــالم	کني ــر	اس ــرار	ب ــاری	و	اص ــر	پافش ــا	اگ ــا	در	دني م
اســالم	نــاب،	اســالمی	کــه	برآمــده	از	کالم	اهــل	بيــت)ع(	اســت،	
ــاد	 ــا	فري ــر	در	دني ــاده	اســت.	اگ ــاق	افت ــه	اتف ــن	قضي خودبخــود	اي
شــيعه	بزنــم،	اواًل	فضــا	خيلــی	مســموم	و	آلــوده	شــده	و	خــود	بخود	
يــک	جبهــه	گيــری	هايــی	شــده	اســت.	از	طرفــی	تــازه	بعــد	از	آن	
هــم	بايــد	بيايــی	اثبــات	کنــی	کــه	مــن	مســلمان	هســتم!	مــا	تــازه	
داريــم	اثبــات	مــی	کنيــم	کــه	ما	بــه	ايــن	دينــی	کــه	پيامبر	اســالم	

ــد	آن	هســتيم! ــم	و	پايبن ــاد	داري آورد	اعتق
	لــذا	نياييــم	بــا	دســت	خودمــان	وارد	ايــن	مباحــث	چالــش	برانگيــز	
ــلمان	 ــه	مس ــم	ک ــات	کني ــم	اثب ــت	بگذاري ــازه	وق ــه	ت ــويم	ک ش
هســتيم.	لــذا	مــن	فکــر	مــی	کنــم	مــا	بعضــی	وقــت	هــا	بايــد	بــا	

ــم. الگــوی	اســالم	حرکــت	کني
مــا	در	سياســت	گــذاری	هــای	مــان	در	جامعــه	المرتضــی	بــه	ايــن	
ــر	مســلمان	باشــد.	 ــا	غي ــی	م ــه	مخاطــب	اصل ــيديم	ک ــه	رس نکت
البتــه	معنايــش	ايــن	نيســت	کــه	مــا	بــرای	شــيعيان	تبليــغ	نکنيــم	
ــر	 ــا	ب ــت	م ــيم.	اولوي ــته	باش ــه	نداش ــنت	برنام ــل	س ــرای	اه ــا	ب ي
غيرمســلمان	اســت.	يعنــی	کســانی	کــه	کمتريــن	مطلب	از	اســالم	
ــه	 ــا	را	از	پل ــن	ه ــم	اي ــا	بتواني ــر	م ــا	رســيده	اســت.	اگ ــن	ه ــه	اي ب
تنفــر	چنــد	پلــه	پاييــن	تــر	بياوريــم	و	ايــن	هــا	بــا	آمــوزه	هــای	اهل	
بيــت)ع(	آشــنا	شــوند	اين	بــرای	مــا	بســيار	بســيار	موفقيــت	بزرگی	
اســت.	بــه	ايــن	جهــت	اگــر	مــا	ابتــدای	کار	علــم	شــيعه	بلنــد	کنيم	
در	دنيــا	متهــم	بــه	خيلــی	چيزهــا	مــی	شــويم	و	وقــت	و	عمرمــان	
را	بايــد	صــرف	ايــن	کنيــم	کــه	اثبــات	کنيــم	جزو	اســالم	هســتيم.	
بلــه،	بــه	اســم	اســالم	منتهــا	آمــوزه	هــای	نــاب	محمــدی،	بــه	نظر	
مــن	ايــن	هــا	اصــال	از	هــم	جــدا	نيســتند.	مــا	ايــن	هــا	را	دو	پــک	
جــدا	نمــی	بينيــم	کــه	بگوييــم	بــه	اســم	گســترش	اســالم	در	دنيــا	
هســتيم،	هــر	اســالمی.	نــه،	مــا	مــی	گوييــم	بــه	اســم	گســترش	

اســالم	هســتيم	ولــی	اســالم	اهــل	بيتــی.

ــورهای  ــلمان کش ــورهای غیرمس ــان از کش *منظورت
ــت  ــری را در اولوی ــق دیگ ــا مناط ــت ی ــی اس غرب

ــد؟ داری
مــا	در	اولويــت	هايمــان	بررســی	کرديــم	ببينيــم	در	چه	کشــورهايی	
مــی	توانيــم	بهتــر	کار	کنيــم.	چــون	بعضــی	کشــورها	اصــال	بــه	ما	
اجــازه	ورود	نمــی	دهنــد.	لــذا	اولويــت	کاری	خودمــان	را	بــر	نحــوه	
ــهل	 ــوری	س ــم	کش ــر	ديدي ــم.	اگ ــته	اي ــور	گذاش ــه	آن	کش ورود	ب
ــه	 ــالم	در	آن	پخت ــم	دارد،	اس ــی	ه ــاز	فراوان ــت	و	ني ــول	اس الوص
نشــده	اســت	و	مــردم	پذيــرش	بيشــتری	دارنــد.	مــا	آنجــا	را	تارگــت	
ــه	 ــم	و	ب ــم	کار	کردي ــه	رفتي ــم.	روی	آن	منطق ــرار	دادي ــان	ق خودم
هميــن	ترتيــب	هــم	جلــو	مــی	رويــم.	بررســی	و	مطالعــه	مــی	کنيم	
و	اگــر	کشــورهايی	پيــدا	شــد	کــه	نيــاز	اســت	و	افــراد	مــی	خواهنــد	
و	مــا	هــم	مــی	توانيــم،	ورود	داريــم.	لــذا	ايــن	هــا	مــی	شــوند	جــزو	

اولويــت	کاری	مــا	کــه	بتوانيــم	ورود	کنيــم.

*طبــق بررســی هــای شــما در کــدام منطقــه زمینــه 
بیشــتر اســت؟

ــام	 ــه	مق ــما	نام ــت.	ش ــراوان	اس ــا	ف ــتن	در	کل	دني ــه	دانس ــاز	ب ني
معظــم	رهبــری	بــه	جوانــان	اروپــا	را	نــگاه	کنيــد.	ايشــان	بــا	توجــه	
بــه	احســاس	نيــاز	خاصــی	ايــن	نامــه	را	دادنــد	و	ايــن	نيــاز	همــه	جا	
هســت	منتهــا	مــع	االســف	در	خيلــی	از	ايــن	کشــورها	بــه	لحــاظ	
ورود	قانونــی	دســت	مــا	خيلی	بــاز	نيســت.	آنجــا	به	صورت	رســمی	
و	حتــی	نيمــه	رســمی	هــم	مبلغيــن	مــا	نمــی	تواننــد	حضور	داشــته	
باشــند.	حضــور	مــا	حداقلــی	اســت	لــذا	بايــد	آن	کشــورهارا	از	طرق	

ديگــر	وارد	شــويم	و	بيشــتر	در	بحــث	رســانه	ای	کار	کنيــم.

ــان  ــت ایرانی ــه از ظرفی ــوده ک ــم ب ــه ای ه *برنام
خــارج از کشــور هــم در ایــن زمینــه اســتفاده شــود؟
بــه	نظــر	مــی	رســد	ايــن	قضيــه	بايــد	خيلــی	جــدی	گرفتــه	شــود.	
در	بعضــی	کشــورها	گســترش	اســالم	توســط	تجــار	متديــن	بــوده	
اســت.	قطعــاً	شــنيده	ايــد	کــه	در	چيــن	معــروف	اســت	کــه	تجــار	
ايرانــی	بودنــد	کــه	اســالم	را	بــه	آنجــا	بردنــد	نــه	مبلغيــن.	البتــه	بعد	
دو	مبلــغ	هــم	رفتنــد	و	ايســتادند	و	کار	کردنــد.	در	هنــد	و	اندونــزی	

هــم	هميــن	طــور	بــوده	اســت.

ــزارش گــــ
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ــن	 ــد	از	اي ــا	نباي ــد	و	م ــی	افت ــاق	م ــم	اتف ــه	االن	ه ــن	قضي و	اي
پتانســيل	هــا	غافل	شــويم.	بايــد	از	پتانســيل	هــای	مختلــف	و	البته	
هــر	کــدام	در	جــای	خــود	اســتفاده	کنيــم.	از	دانشــجويان	و	تجــار	و	
افــرادی	کــه	مقيــم	آن	کشــورها	شــده	انــد	و	مشــغول	بــه	زندگــی	
ــه	 ــرادی	ک ــت	اف ــراوان	اس ــان	ف ــتند.	بينش ــان	هس ــادی	خودش ع
تمايــل	دارنــد	قــدم	هايــی	را	در	راه	گســترش	معــارف	اهــل	بيت)ع(	
بردارنــد.	لــذا	مــا	مقــداری	هــم	شــروع	بــه	ايــن	قضيــه	کــرده	ايــم	
کــه	يــک	ســاماندهی	بکنيــم	برخــی	از	ايــن	هــا	را.	البتــه	بــا	توجــه	

بــه	تــوان	خودمــان.
بايــد	اســالم	واقعــی	کــه	اســالم	رحمــت	و	کرامــت	انســان	اســت	را	
نشــان	دهيــم	و	بــرای	مخاطــب	ثابــت	کنيــم	کــه	رفتــار	مســلمان	
متفــاوت	از	اصــل	اســالم	اســت.	لــذا	مــا	داريــم	بيشــتر	روی	ايــن	
ــه	 ــم	کــه	ذهنيــت	هــای	منفــی	نســبت	ب ــه	مــی	کني ــه	تکي قضي

اســالم	برطــرف	شــود	تــا	بعــد	بتوانــد	بــه	اســالم	جــذب	شــود.

ــی  ــه متول ــت ک ــری هس ــاد دیگ ــما نه ــر از ش *غی
ــد؟ ــت باش ــن ظرفی ــاماندهی ای س

مــن	خبــر	نــدارم.	نــه	بــه	ايــن	معنــی	کــه	نيســت.	نيازمــان	در	بيــن	
الملــل	خيلــی	فراتــر	از	ايــن	حــرف	هاســت.	يعنــی	هميــن	که	شــما	
داريــد	ايــن	ســوال	را	مــی	پرســيد	خــودش	دليــل	ايــن	اســت	کــه	
ســازمان	يــا	نهــادی	يــا	نبــوده	اســت	يــا	خيلــی	محســوس	نبــوده	
کــه	ايــن	کار	را	انجــام	دهــد.	البتــه	در	برخــی	جاهــا	درحــد	ماموريت	
ــاد	 ــال	نه ــد؛	مث ــور	دارن ــی	حض ــاد	هاي ــده	نه ــف	ش ــای	تعري ه
نمايندگــی	ولــی	فقيــه	ويــژه	دانشــجويان	ايرانــی	خــارج	از	کشــور	
االن	در	بخــش	بيــن	الملــل	فعــال	اســت.	ولــی	ماموريت	آنهــا	فقط	
خــاص	دانشــجويان	ايرانــی	مشــغول	بــه	تحصيــل	در	خارج	کشــور	
اســت.	يعنــی	مأموريتشــان	اصــاًل	بــرای	تبليــغ	بــرای	مــردم	بومــی	
آنجــا	و	غيرمســلمانان	تعريــف	نشــده	اســت.	ايــن	هــا	ســاماندهی	
هايــی	بــرای	دانشــجويان	آنجــا	اســت	تــا	نيــاز	هــای	دينــی	آن	هــا	

بــرآورده	شــود.
ايرانيانـی	کـه	در	خـارج	از	کشـور	سـاکن	هسـتند،	خيلـی	هايشـان	
متدينينی	هسـتند	که	به	اهل	بيت	عالقمند	هسـتند	و	دوسـت	دارند	
ايـن	اتفـاق	بيفتـد	امـا	شـيوه	و	روش	را	نمی	داننـد	و	الزمـه	اش	اين	

اسـت	که	يـک	جايـی	قـوی	و	ويژه	بـرای	ايـن	هـا	کار	کند.

*شــما بیشــتر از چــه منظــری بــرای معرفــی اســام 
ورود مــی کنیــد؟ مثــا اول مــی خواهیــد شــبهاتی که 
نســبت بــه اســام در ذهــن آن هــا اســت را برطــرف 

کنیــد؟ دقیقــا اســتراتژی شــما چیســت؟
يکــی	از	مهــم	تريــن	بحــث	هايــی	کــه	مــا	در	معرفــی	اســالم	برای	
غيرمســلمانان	داريــم	قطعــا	بايــد	شــبهات	را	درنظر	بگيريــم	ببينيم	
نــوک	تيــز	حملــه	هــا	بــه	ســمت	دنيــا	و	به	ضــرر	اســالم	کجاســت	
و	مــا	طــوری	ورود	کنيــم	کــه	آن	شــبهات	پاســخ	داده	شــود.	اگــر	
ــی	 ــه	تروريســم	اســت	و	اســالم	را	متهــم	م االن	اســالم	متهــم	ب
ــاً	مــا	نمــی	توانيــم	 ــرور	اســت	خــب	قطع ــد	کــه	تروريســت	پ کنن

فعــاًل	از	منظــر	ديگــری	وارد	شــويم.
بايــد	اســالم	واقعــی	کــه	اســالم	رحمــت	و	کرامــت	انســان	اســت	را	
نشــان	دهيــم	و	بــرای	مخاطــب	ثابــت	کنيــم	کــه	رفتــار	مســلمان	
متفــاوت	از	اصــل	اســالم	اســت.	لــذا	مــا	داريــم	بيشــتر	روی	ايــن	
ــه	 ــم	کــه	ذهنيــت	هــای	منفــی	نســبت	ب ــه	مــی	کني ــه	تکي قضي
ــود.	 ــه	اســالم	جــذب	ش ــد	ب ــد	بتوان ــا	بع ــود	ت اســالم	برطــرف	ش
ــه	فــردی	ســوالی	در	ذهنــم	 خيلــی	ســخت	اســت.	مــن	نســبت	ب
باشــد	هــر	چــه	حــرف	خــوب	هــم	بگويــد	تــا	وقتــی	آن	ســوال	در	
ــنوم.	اول	 ــی	ش ــش	را	اصــال	نم ــای	خوب ــرف	ه ــم	هســت	ح ذهن
ــه	اســم	 زنگارهــا	را	پــاک	کنيــم	و	بعــد	ســراغش	برويــم.		البتــه	ب

شــبهه	ايــن	هــا	را	مطــرح	نمــی	کنيــم	دقيقــا	نقطــه	مقابلــش.
	

ــث  ــد بح ــده ای ــه وارد ش ــی ک ــوزه های ــی از ح *یک
گردشــگری مذهبــی اســت. بفرماییــد چــرا بــه ایــن 
حــوزه وارد شــدید و چــرا احســاس کردیــد کــه ایــن 

حــوزه مهــم اســت و بایــد بــدان پرداخــت؟

در	واقــع	وقتــی	عرصــه	هــای	مختلــف	تبليغــی	را	بررســی	کرديــم	
ديديــم	يکــی	از	جاهايــی	کــه	در	جمهــوری	اســالمی	مــورد	غفلــت	
ــده	 ــت.	بن ــی	اس ــگری	مذهب ــه	گردش ــت	عرص ــده	اس ــع	ش واق
ــی	 ــه	راه	م ــور	ک ــن	ط ــان	همي ــتم.	در	اصفه ــان	هس ــل	اصفه اه
رويــد	مرتــب	توريســت	هــا	را	مــی	بيينيــد.	وقتــی	کــه	زبــان	مــی	
خوانــدم	بــرای	اينکــه	تمريــن	کــرده	باشــم	يکــی	از	کارهايــم	ايــن	
بــود	کــه	بــه	ميــدان	امــام	يــا	جاهــای	تاريخــی	ديگــر	بــروم	و	بــا	
ــت	 ــی	صحب ــم.	وقت ــت	کن ــد	صحب گردشــگرهايی	کــه	مــی	آمدن
ــا	 ــد.	خصوص ــی	دارن ــواالت	فراوان ــا	و	س ــت	ه ــدم	ذهني ــردم	دي ک
وقتــی	کــه	متوجــه	مــی	شــدند	مــا	طلبــه	هســتيم،	دلشــان	مــی	
خواســت	فــراوان	بپرســند.	همــان	جــا	ايــن	انگيــزه	ای	شــد	کــه	مــا	

در	ايــن	زمينــه	هــم	کار	کنيــم.
	قبــل	از	اينکــه	جامعــه	المرتضــی	شــکل	بگيــرد	بنــده	کار	تبليــغ	
ــه	المرتضــی	راه	 ــه	جامع ــد	از	آنک ــی	دادم.	بع ــام	م ــم	را	انج توريس
انــدازی	شــد	ايــن	را	بــه	صــورت	جــدی	ادامــه	داديــم	و	فکــر	مــی	
ــن	 ــن	کار	را	بي ــرورت	اي ــتيم	ض ــادی	توانس ــدار	زي ــم	االن	مق کن
مجموعــه	حــوزوی	خودمــان	جــا	بياندازيم	و	طــالب	االن	خودشــان	
خودجــوش	بــدون	اينکــه	کســی	آن	هــا	را	تکليــف	کــرده	باشــد	يــا	
اينکــه	جــزو	وظايــف	کاری	شــان	باشــد	هــر	کــدام	در	شــهرهای	
ــک	 ــه	ي ــه	البت ــد	ک ــی	دهن ــام	م ــن	کار	را	انج ــد	اي ــان	دارن خودش
مقــداری	حساســيت	هــم	هســت	و	مــا	دلمــان	مــی	خواهــد	ايــن	

ــود. ــاماندهی	ش کار	س
مخاطــب	مــا	بــا	پــول	خــودش	وارد	کشــور	مــا	شــده	مــی	آيــد	در	و	
ديــوار	و	آجــر	و	کاشــی	را	مــی	بينــد	و	مــی	رود.	خيلــی	وقت	هــا	اين	
ــگ	و	مذهــب	و	ســبک	 ــد	از	فرهن ــی	خواه ــا	بيشــتر	دلشــان	م ه
ــه	ايــن	هــا	 ــی	کســی	ب زندگــی	مــا	اطالعاتــی	داشــته	باشــند.	ول
چيــزی	در	ايــن	زمينــه	هــا	نمــی	گويــد.	بعضــی	روزهــا	مــا	بــا	۷00	
الــی	1000	توريســت	در	يــک	مــکان	در	ارتبــاط	هســتيم.	کجــای	
دنيــا	برويــد	ايــن	همــه	پامنبــری	داريــد؟	ايــن	اجــازه	را	گردشــگری	
مذهبــی	بــه	مــا	مــی	دهد	کــه	ايــن	همــه	پامنبــری	داشــته	باشــيم.
مخاطــب	مــا	بــا	پــول	خــودش	وارد	کشــور	مــا	شــده	مــی	آيــد	در	و	
ديــوار	و	آجــر	و	کاشــی	را	مــی	بينــد	و	مــی	رود.	خيلــی	وقت	هــا	اين	
ــگ	و	مذهــب	و	ســبک	 ــد	از	فرهن ــی	خواه ــا	بيشــتر	دلشــان	م ه
ــه	ايــن	هــا	 ــی	کســی	ب زندگــی	مــا	اطالعاتــی	داشــته	باشــند.	ول
چيــزی	در	ايــن	زمينــه	هــا	نمــی	گويــد.	بعضــی	روزهــا	مــا	بــا	۷00	
الــی	1000	توريســت	در	يــک	مــکان	در	ارتبــاط	هســتيم.	کجــای	

دنيــا	برويــد	ايــن	همــه	پامنبــری	داريــد؟
	در	قــم	هــم	هميــن	طــور	اســت.	در	قــم	دوســتان	مــا	بــا	آژانــس	
هــا	هماهنــگ	مــی	کننــد	و	افــرادی	کــه	مــی	آينــد	تــور	قــم	گردی	
برايشــان	دارنــد	و	قــم	را	از	آن	منظــری	کــه	بايــد	ببيننــد	بــه	اين	ها	

معرفــی	مــی	کننــد	چــون	بعضــی	وقــت	هــا	يــک	شــيطنت	هايــی	
ممکــن	اســت	در	کار	باشــد	يــا	يــک	چيزهايــی	مــورد	غفلــت	قــرار	
مــی	گيــرد.	مثــال	هماهنــگ	مــی	کنيــم	حتمــا	از	بيــت	حضــرت	
امــام	ديــدن	کننــد.	خــود	بيــت	بــه	جهــت	قدمتــی	کــه	دارد	نســبتا	

يــک	جاذبــه	اســت	امــا	مهــم	تــر	از	آن	خــود	امــام	اســت.
اســم	امــام	کــه	مــی	آيــد	مخاطــب	کــه	مــی	دانــد	ايــن	جــا	بيــت	
امــام	اســت	شــروع	مــی	کند	بــه	ســوال	پرســيدن.	ايــن	تبليــغ	تفکر	
حضــرت	امــام	اســت.	بيــان	مــی	کنيــم	کــه	حضــرت	امــام	در	ايــن	
ــی	از	تبليغــات	منفــی	اينجــا	 ــود	و	خيل ــن	ب ــه	ديدگاهشــان	اي زمين
خنثــی	مــی	شــود.	خــود	مــن	شــخصاً	و	دوســتان	ديگــر	هــم	قطعــًا	
ايــن	را	ديــده	انــد	کــه	افــراد	بعــد	از	ايــن	هــا	حــرف	هــای	مــا	مــی	

گوينــد	کــه	نــگاه	هــای	مــا	عــوض	شــد.
از	بــس	تبليغــات	منفــی	آن	طــرف	فــراوان	اســت،	توريســت	پيــش	
خــودش	فکــر	مــی	کنــد	وارد	يــک	کشــور	عقــب	افتــاده	شــده	کــه	
تــرور	اينجــا	بيــداد	مــی	کنــد	مــردم	وحشــيانه	بــه	جــان	هــم	افتاده	
انــد	و	هــر	کســی	روی	ديگــری	اســلحه	کشــيده	اســت!	ايــن	يــک	
واقعيــت	اســت.	مــن	بــا	يــک	گــروه	ايتاليايــی	صحبــت	می	کــردم،	
ســوال	کــردم	از	گــروه	کــه	نظــر	شــما	قبــل	از	اينکــه	بياييــد	راجــع	
بــه	ايــران	چــه	بــود؟	يــک	خانمــی	گفــت	مــن	وقتــی	می	خواســتم	
بــه	ايــران	بيايــم	دختــرم	گريــه	مــی	کــرد	و	مــی	گفــت	شــما	تــازه	
بازنشســته	شــده	ای	و	يــک	پولــی	پــس	انــداز	کــرده	ای	چــرا	مــی	
خواهــی	بــروی	ريســک	کنــی	خــودت	را	بکشــی	بــرو	يــک	جــای	
ــا	 ــت:	م ــده	اســت؟	گف ــور	ش ــاال	چط ــيدم	ح ــن!	پرس ــر	را	ببي ديگ
ديگــر	بــه	رســانه	های	مــان	اعتمــاد	نداريــم.	وقتــی	اين	حــرف	را	زد	
االن	ديگــر	نوبــت	مبلــغ	ماســت	کــه	بگويــد	دقيقــاً	ايــن	اتفاقی	که	
راجــع	بــه	کشــور	مــن	در	رســانه	هــا	افتــاده	راجــع	بــه	دين	مــن	هم	
افتــاده	اســت.	ديــن	مــن	را	آن	طــور	کــه	واقعيتــش	هســت	به	شــما	
نشــان	نمــی	دهنــد	و	ســياه	نمايــی	مــی	شــود	و	او	تــازه	مــی	توانــد	

ايــن	دو	را	بــه	هــم	لينــک	کنــد.
ســواالت	زيــادی	در	ذهــن	ايــن	هــا	هســت.	ايــن	هــا	جــواب	داده	
ــن	 ــم	اي ــا	ه ــود	و	قصــد	م ــيعه	نش ــن	ش ــت	اي ــن	اس ــود.	ممک ش
نيســت	کــه	ايــن	هــا	را	شــيعه	کنيــم.	هدايــت	دســت	خداوند	اســت	
امــا	قطعــاً	و	قطعــاً	ايــن	را	ملمــوس	ديــده	ايــم	کــه	ايــن	هــا	از	پلــه	
تنفــر	چنديــن	پلــه	پاييــن	آمــده	انــد.	تنفرشــان	نســبت	بــه	اســالم	
برطــرف	شــده	اســت	يــا	ســواالتی	کــه	باعــث	مــی	شــد	به	ســمت	
اســالم	نرونــد	و	نشــنوند	آن	تنفــر	برطــرف	شــد	و	آن	ســوال	جــواب	
داده	شــد.	و	بخــش	اعظمــی	از	آن	زنــگار	مــی	رود	کنــار.	خيلــی	از	
ــی	 ــد	م ــی	رون ــا	مــی	شــوند	و	م ــغ	م ــد	مبل ــا	برمــی	گردن ــن	ه اي
گوينــد	مــن	رفتــم	بــه	کشــور	اســالمی	و	آن	طــور	کــه	در	رســانه	

هــای	تبليــغ	مــی	شــود،	نبــود.

ــزارش گــــ
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ــزه کاری  ــا ری ــت ها حتم ــا توریس ــن ب ــاط گرفت *ارتب
هــا و اصولــی دارد کــه مبلــغ بایــد بــا آن آشــنا باشــد. 
لطفــاً از ماحظاتــی کــه در ایــن زمینــه بایــد رعایــت 

شــود بفرماییــد.
در	ضــرورت	تبليــغ	توريســت	شــکی	نيســت	اما	بــه	جهت	برخــی	از	
حساســيت	هايــی	کــه	ايــن	کار	دارد	اگر	ســاماندهی	درســتی	نشــود	
شــايد	آن	نتيجــه	ای	کــه	مــی	خواهيــم	نگيريــم	و	چــه	بســا	عکس	

آن	را	بگيريــم.
ــچ	 ــه	هي ــويم	ک ــی	ش ــه	م ــردی	مواج ــک	ف ــا	ي ــا	ب ــه	م ــی	ک وقت
ــا	اطالعــی	نداشــته،	بلکــه	 ــه	تنه اطالعــی	از	اســالم	نداشــته	و	ن
بــه	دليــل	ســياه	نمايــی	اطالعــات	منفــی	دارد،	ديگــر	اينجــا	موقــع	
طــرح	مســائل	اختالفــی	نيســت.	يعنــی	نبايــد	شــروع	کار	مــن	اين	
باشــد	کــه	بگويم	شــما	مســيحی	هســتی؟	مســيحيت	ايــن	۲0	ايراد	
را	دارد	و	اســالم	ايــن	خوبــی	هــا	را	دارد.	نــه،	مــا	بياييــم	بــه	فرمايش	
امــام	رضــا)ع(	عمــل	کنيــم.	بياييــم	فقــط	خوبــی	هــای	خودمــان	را	
بگوييــم.	قطعــاً	خــودش	منتقــل	مــی	شــود	کــه	پــس	آن	تفکراتــی	
ــغ	 ــان	مــِن	مبل ــرادی	دارد.	امــا	اگــر	از	زب کــه	مــا	داشــتيم	يــک	اي

گفتــه	شــود	ناخــودآگاه	انســان	هــا	نســبت	بــه	عقايــد	خودشــان	و	
آنچــه	دارنــد	و	بــا	آن	زندگــی	کــرده	انــد،	يــک	تعصبــی	نشــان	مــی	

دهنــد.
ــه	برخــی	از	مســائل	سياســی	 ــک	موضــوع	ديگــر	نحــوه	ورود	ب ي
ــی	 ــه	بعض ــا	ب ــه	م ــدارد	ک ــی	ن ــا	ضرورت ــت	ه ــی	وق ــت.	خيل اس
مســائل	سياســی	بپردازيــم.	مثــاًل	مــی	توانيــم	بگوييم	ايــن	انقالب	
ــتاوردها	 ــن	دس ــه	اي ــم	و	ب ــتقالل	بودي ــال	اس ــا	دنب ــت	و	م ماس

ــيديم. رس
ايــن	هــا	هيــچ	آشــنايی	بــا	اصــول	و	قواعــد	اســالمی	ندارنــد.	همان	
ــا	ايــن	هــا	مخاطــب	قــرار	 ــوع	حــرف	زدن	ب اول	کــه	مــا	رفتيــم	ن
ــيت	 ــا	حساس ــن	ه ــف،	اي ــنين	مختل ــان،	س ــا	و	آقاي ــم	ه دادن	خان
هايــی	دارد.	چــه	اطالعاتــی	مــن	بايــد	داشــته	باشــم؟	مــن	چقــدر	

از	مســيحيت	ديــن	مخاطــب	خــودم	اطالعــات	دارم؟
يــک	ســری	ريــزه	کاری	هايــی	اســت	کــه	مــا	در	اختيــار	مبلغيــن	
قــرار	مــی	دهيــم	کــه	مثــاًل	شــما	بــدان	اگــر	زمانــی	يک	مســيحی	
ــن	تفکــرات	 ــک	اي ــدان	مســيحيان	کاتولي ــا	را	زد	ب ــن	حــرف	ه اي
ــا	 ــد	هســتند.	ارتدوکــس	ه ــی	را	پايبن ــن	اصــول	مذهب ــد	اي را	دارن
ايــن	طــور	هســتند.	مناطــق	دنيــا	را	مــی	شناســانيم	کــه	از	بعضــی	
ــن	کشــور	 کشــورها	اگــر	مخاطــب	داشــتيم	بيشــتر	مســيحيان	اي
کاتوليــک	هســتند.	فــالن	کشــور	ارتدوکــس	هســتند.	و	لــذا	قطعــًا	
ايــن	هــا	بايــد	مخاطــب	خودشــان	را	بشناســند	کــه	االن	کــه	مــی	

ــد	از	چــه	منظــری	وارد	شــود. ــا	او	صحبــت	کنــد	بدان خواهــد	ب
	اگــر	هــر	کســی	صــرف	اينکــه	زبــان	مــی	داند	پيــش	خــودش	فکر	

کنــد	مــی	توانــد	بــرود	کار	تبليغــی	کنــد	انجــام	داده	اســت	ولــی	چه	
بســا	آن	مطلــوب	بــه	دســت	نيايــد	و	يــا	بدتــر	از	آن	هــم	شــود.

خيلــی	از	ايــن	هــا	کــه	بــه	مــا	مراجعــه	مــی	کننــد	مــی	گوينــد	مــا	
ديــن	نداريــم.	االن	در	اروپــا	عــده	ای	هســتند	تــا	مــی	پرســی	ديــن	
داری	مــی	گوينــد	نــدارم.	حتــی	از	جملــه	حساســيت	هــا	اين	اســت	
کــه	ايــن	ســوال	را	چــه	وقتــی	بپرســی.	همــان	اول	کــه	احوال	شــما	
چطــور	اســت؟	دينــت	چيســت؟	يــا	اينکــه	بگذاريــم	بعــد	بپرســيم؟	
خيلــی	وقــت	هــا	ايــن	برايشــان	قابــل	هضــم	نيســت	کــه	چــرا	من	
ازدينــش	مــی	پرســم.	االن	در	خيلــی	از	کشــورها	ســوال	از	مذهب	را	
جــزء	حريــم	خصوصــی	مــی	داننــد.	حواســمان	باشــد.	بعضــی	وقت	
ــی	 ــف	الحيل ــک	لطاي ــا	ي ــم	و	ب ــه	الی	کار	بگذاري ــن	را	الب ــا	اي ه
بپرســيم.	چــون	مــن	باالخــره	بايــد	بدانــم	مخاطبــم	چــه	تفکــری	

دارد.
ريــزه	کاری	هــا	و	ظرايفــی	در	تبليــغ	توريســت	هســت	کــه	مــا	قبل	
از	آن	بــا	برگــزاری	کارگاه	هــا	و	دوره	هايــی		مبلغيــن	مــان	را	بــا	آن	
حساســيت	هــا	آشــنا	مــی	کنيــم	تــا	بتوانيــم	در	ايــن	مــدت	کوتــاه	
بعضــاً	چنــد	دقيقــه	ای	کــه	بــا	ايــن	هــا	داريــم	بتوانيــم	بيشــترين	

تأثيــر	را	روی	اينهــا	بگذاريــم.	البتــه	خيلــی	هايشــان	کــه	مراجعــه	
مــی	کننــد	خواســتار	ارتبــاط	بيشــتر	هســتند	و	دوســت	دارند	جلســه	
	دو	ســاعت		ادامــه	پيــدا	کنــد.	هرچــه	راهنمــا	اشــاره	بــه	 تــا	يــکـ	
ســاعت	مــی	کنــد	کــه	ديــدار	بعــدی	مــان	دارد	ديــر	مــی	شــود	می	
گوينــد	آن	را	کنســل	کــن	مــا	مــی	خواهيم	با	شــيخ	صحبــت	کنيم.	
مــوارد	فراوانــی	ايــن	طــور	داشــته	ايــم	کــه	حاضــر	شــده	انــد	فالن	

برنامــه	شــان	کنســل	شــود	امــا	ايــن	ديــدار	کنســل	نشــود.
	

*خودتــان تــور مــی آوریــد یــا اینکــه بــا آژانــس هــا 
هماهنــگ مــی کنیــد؟

مــا	خودمــان	تورگــردان	نيســتيم	ولــی	بــا	آژانــس	هــا	هماهنــگ	
ــدر	اســتقبال	مــی	شــود	کــه	خــود	 ــن	آن	ق ــی	اي ــم	ول مــی	کني
ــد.	خودشــان	 ــی	خواهن ــا	م ــا	از	م ــس	ه ــا	و	آژان ــای	توره راهنم
زنــگ	مــی	زننــد	و	بعضــا	نامــه	مــی	دهنــد	کــه	يــک	گــروه	دارد	
ــدار	 ــی	دي ــا	يــک	روحان ــد	ب ــد	و	دوســت	دارن ــه	اينجــا	مــی	آي ب
داشــته	باشــند.	آرام	آرام	گويــا	بــاب	شــده	کــه	توريســت	هايــی	
کــه	مــی	آينــد	دلشــان	مــی	خواهــد.	خــود	مــا	هــم	هميــن	طــور	
هســتيم	وقتــی	بــه	يــک	کشــور	مــی	رويــم	دلمــان	نمــی	خواهد	
ــم	 ــد	بداني ــی	خواه ــان	م ــم	دلم ــا	را	ببيني ــوار	آنج ــه	در	و	دي ک
ــا	 ــن	ه ــت.	اي ــور	اس ــان	چط ــردم	و	تفکرش ــی	م ــبک	زندگ س
يکــی	از	چيزهايــی	کــه	در	ذهنشــان	اســت	ايــن	اســت	کــه	ايــن	
هــا	مســلمانند.	مســلمان	هــا	چــه	کار	مــی	کننــد.	اوليــن	چيــزی	
ــک	 ــذار	از	ي ــه	بگ ــن	اســت	ک ــد	اي ــی	رس ــان	م ــه	ذهنش ــه	ب ک

عالــم	دينــی	بپرســيم	کــه	ســبک	زندگــی	و	تفکــر	و	ايــده	هــای	
ــلمانان	چيســت. مس

هماهنگــی	هايــی	کــه	صــورت	مــی	گيــرد	معمــوال	از	ســه	کانــال	
اســت.	يــک	کانــال	آژانــس	هــا	هســتند.	کانــال	بعــدی	راهنماهای	
تــور	هســتند.	کانــال	ســومی	کــه	مــا	خيلــی	بــه	آن	بيشــتر	اعتبــار	
ــا	 ــای	م ــه	ه ــه	در	برنام ــتند	ک ــی	هس ــم	توريســت	هاي ــی	دهي م
شــرکت	کــرده	انــد	و	بــه	شــهر	خودشــان	برگشــته	انــد	و	دوســتان	
و	آشنايانشــان	کــه	مــی	خواهنــد	بــه	ايــران	بياينــد	آن	توريســت	به	
ــی	 ــد	و	م ــی	کن ــی	م ــتانش	را	معرف ــد	و	دوس ــی	ده ــل	م ــا	ايمي م
گويــد	ايــن	هــا	بياينــد	برنامــه	داشــته	باشــند.	بــرای	ما	خيلــی	مهم	
ــه	 ــرده	ک ــذت	ب ــه	ل ــن	برنام ــدر	از	اي ــن	ق ــه	توريســت	اي اســت	ک

دوســتان	خــودش	را	هــم	دعــوت	کــرده	اســت.
ــوع	از	 ــوع	تقســيم	مــی	شــوند.	يــک	ن ــه	چنديــن	ن 	گردشــگران	ب
گردشــگری	گردشــگری	ماجراجويانــه	اســت	کــه	خيلــی	عــرف	و	
معمــول	اســت.	يعنــی	يــک	قســمتی	از	ايــن	افــرادی	هســتند	کــه	
دوســت	دارنــد	همــه	چيــز	را	تجربــه	کننــد.	مــا	ايــن	فضــا	را	بــرای	
توريســت	هــا	فراهــم	کرديــم	در	اصفهــان	بــه	همــکاری	يکــی	از	
مســاجد	بســيار	زيبــا	کــه	بياينــد	بــرای	دقايقــی	مســلمان	بــودن	را	

تجربــه	کننــد.
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــا	اي ــت	ه ــواالت	توريس ــن	س ــی	از	پرتکرارتري يک
نمــاز	چقــدر	طــول	مــی	کشــد	و	چــه	مــی	گوييــد.	ايــن	فرصــت	
در	اصفهــان	بــرای	توريســت	هــا	فراهــم	شــده	کــه	بــا	نمــاز	آشــنا	
ــک	فضــای	 ــن	در	ي ــوند	اي ــنا	ش ــا	اســالم	آش ــداری	ب ــوند	و	مق ش
ــلمان	 ــاعت	مس ــع	دوس ــت.	درواق ــوی	اس ــی	و	معن ــال	صميم کام
ــی	 ــا	م ــد.	م ــی	گوي ــهادتين	را	م ــد.	ش ــی	کنن ــه	م ــودن	را	تجرب ب
ــات	 ــن	کلم ــد	اي ــد	مســلمان	شــود	باي ــه	بخواه ــم	کســی	ک گويي
را	بگويــد	کــه	مســلمان	شــود.	مــا	مــی	گوييــم	تکــرار	مــی	کنــد.	
وضــو	مــی	گيرنــد.	بعــد	يــک	ســجاده	بــه	ايــن	هــا	مــی	دهنــد	و	
نمــاز	مــی	خواننــد.	از	ايــن	واقعــه	فيلــم	و	عکــس	هــم	گرفتــه	مــی	

ــود. ــی	ش ــادگاری	داده	م ــان	ي ــه	خودش ــود	و	ب ش
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــم	ک ــی	کني ــزی	م ــه	ري ــا	برنام ــم	اينج ــا	داري م
ــا	تفکــرات	 ــا	ب ــن	ه ــا	اي ــم	ت ــا	اســالم	بگذاري گســترده	آشــنايی	ب

ــوند. ــنا	ش ــت)ع(	آش ــل	بي اه
ــامانه	 ــن	س ــا	در	اي ــه	م ــود	ک ــی	ش ــه	م ــامانه	ای	تهي االن	دارد	س
ــاط	 ــه	ارتب ــم	ک ــی	کني ــط	م ــت	و	ضب ــا	را	ثب ــت	ه ــل		توريس ايمي
ــوند.	۲0	 ــا	نش ــران	ره ــت	از	اي ــد	از	برگش ــد	بع ــته	باش ــداوم	داش ت
درصــد	اينباکــس	ايميــل	هــای	مــن	از	توريســت	هايــی	اســت	کــه	

ــته	ام. ــاط	داش ــا	ارتب ــا	آنه ــا	ب در	جلســات	و	نشســت	ه
نمونــه	خيلــی	زنــده	اگــر	بخواهيــم	مطــرح	کنيــم	يــک	گــروه	دو	
ــد	کــه	مــا	ضــد	خــدا	 ــد	کــه	اعــالم	رســمی	مــی	کردن نفــره	بودن
ــه	درخواســت	 ــا	4	ســاعته	ب ــک	جلســه	مفصــل	تقريب هســتيم.	ي
خودشــان	در	شــيراز	برگــزار	شــد.	اول	قــرار	بــود	10	دقيقــه	باشــد	و	
بعــد	جلســه	ادامــه	دار	شــد.	چنــد	تــا	برنامــه	شــان	را	کنســل	کردند	
و	صحبــت	کرديــم.	ديــروز	بــرای	مــن	پيــام	فرســتاده	اســت	کــه	در	

مــورد	غديــر	بنويــس.
ايــن	هــا	وقتــی	بــا	ايــن	آمــوزه	هــا	آشــنا	مــی	شــوند	آن	هايــی	کــه	
جســتجو	گــر	هســتند	خودشــان	وقتــی	برمــی	گردنــد	مطالعــه	مــی	
کننــد	و	مــی	فهمنــد	نکاتــی	در	مــورد	تشــيع	هســت	کــه	بايــد	در	

مــوردش	مطالعــه	کــرد.

*تمهیــدی پیــش بینــی شــده کــه مثــا کســی کــه 
ــوالی  ــم س ــاز ه ــر ب ــم اگ ــده را بگویی ــه آم از فرانس
ــه  ــا مراجع ــان ج ــه ف ــودت ب ــور خ ــتی در کش داش

ــن؟ ک
بلــه	مــا	ايــن	دغدغــه	را	داشــتيم.	اول	اينکــه	اين	ها	بيشــتر	بــا	ما	در	
ارتبــاط	هســتند	آن	هــم	از	طــرق	مجــازی	و	تلگرامــی	و	گــروه	های	
اجتماعــی		و	...	ولــی	ان	شــااهلل	وقتــی	ايــن	ســامانه	راه	اندازی	شــود	
ايــن	هــا	آگاهــی	داده	مــی	شــود	کــه	جاهــای	مختلفــی	را	کــه	در	
دســترس	اســت	بيابنــد.	متاســفانه	ايــن	طــور	نبــوده	کــه	همــه	جــا	
مرکــز	داشــته	و	همــه	جــا	در	دســترس	باشــيم.	مثــال	کل	اروپــا	را	

کــه	نــگاه	کنيــد	يــک	مســجد	امــام	علــی)ع(	دارد.

ــزارش گــــ
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متن زیر که درباره فعالیتهای مؤسسه توسعه و پیش بُرد 
فلسفه برای کودکانIAPC( ۱( است توسط محمدرضا 
واعظ دانش آموخته فلسفه برای کودکان در مؤسسه 
IAPC  با همکاری آذین نادری مدیر داخلی مؤسسة 
پیدایش )مرکز ایرانی توسعه و پیش برد فلسفه برای 

کودکان( ترجمه و تألیف شده است؛

ــفه  ــی فلس ــة درس ــذار برنام ــوان پايه گ ــه عن ــن ب ــو ليپم متي
ــهيل گران و  ــن، تس ــان فعالي ــان در مي ــودکان در جه ــرای ک ب
ــة  ــر ده ــناخته می شــود. او در اواخ ــه ش ــن برنام پژوهشــگران اي
ــوزه  ــدی را در ح ــوب جدي ــه چهارچ ــن برنام ــه اي ــا ارائ 1۹۶0 ب
ــه  ــه ب ــن برنام ــه ی اي ــا ارائ ــود و ب ــرح نم ــت مط ــم و تربي تعلي
ــای  ــم از مهارت ه ــفی اع ــر فلس ــوزش تفک ــمی آم ــورت رس ص
تفکــر انتقــادی، خــالق و مراقبتــی در مــورد کــودکان و نوجوانــان 
را، حتــی پيــش از ورود بــه دبســتان، ممکــن ســاخت. بايد بــه اين 
نکتــه توجه شــود کــه در ايــن برنامــه ُمــراد از آمــوزش فلســفه به 
کــودکان و نوجوانــان، آمــوزش اصطالحــات و مکاتب فلســفی و يا 
تاريــخ فلســفه نيســت؛ بلکــه از نظــر ليپمــن و همــکاران او منظور 
ــه کــودکان، آموختــن روش تفکــر فلســفی  از آمــوزش فلســفه ب
ــدوکاو  ــة کن ــو در حلق ــق گفت وگ ــر از طري ــن ام ــه  اي ــت ک اس

ــا روش ســقراطی انجــام می شــود. فلســفی مطابــق ب
ليپمــن بعــد از هجــده ســال تدريــس در دانشــگاه کاليفرنيــا بــه 
دليــل پی بــردن بــه ايــن نکتــه کــه دانشــجويانش فاقــد توانايــی 
ــرای اســتدالل کــردن، تحليــل و روحيــة نقادانــه هســتند  الزم ب
ــی  ــدم تواناي ــکل ع ــه مش ــت ک ــن حقيق ــه اي ــراف ب ــا اش و ب
ــائل  ــادی مس ــل انتق ــردن و تحلي ــتدالل ک ــجويان در اس دانش
ــه  در آن زمــان ديگــر قابــل ترميــم و برطــرف شــدن نيســت، ب
ــر داســتان هايی فکــری  ــن نتيجــه رســيد کــه از طريــق تقري اي
ــای  ــت مهارت ه ــه تقوي ــد ب ــودکان، می توان ــرای ک ــفی ب و فلس
ــن، او در  ــردازد. بنابراي ــه و مراقبتــی در آن هــا بپ ــادی، خالقان انتق
ســال 1۹۶۹ توانســت بــا حمايــت بودجــه »ســرمايه گذاری ملــی 
ــة  ــتان برنام ــاب داس ــن کت ــوم انســانی«)NEH( اولي ــرای عل ب
ــری را  ــاف َه ــوان اکتش ــا عن ــودکان ب ــرای ک ــفه ب ــی فلس درس
بــرای کــودکان بــا ســنين 11 و 1۲ ســال بنويســد. ايــن داســتان  
ــه  ــت ک ــزی اس ــری و تامل برانگي ــذاب فک ــب ج ــاوی مطال ح
کــودکان و نوجوانــان را بــه بحــث و گفتگــو و تامــل وا مــی دارد. 
وی در ســال 1۹۷0 تعــداد 350 نســخة آفســت از ايــن کتــاب را به 
ــا کمــِک بودجــه NEH ايــن برنامــه  چــاپ رســانيد و مجــددا ب
را بــا محوريــت ايــن کتــاب بــه طــور آزمايشــی در مــدارس َرنــد 

ــرد. ــرا ک ــر(  اج ــگاه مونت ِکلِ ــی دانش ــدارس دولت )م
ــگاه  ــه دانش ــا ب ــگاه کاليفرني ــال 1۹۷۲ از دانش ــپس، او در س س
ــزاری  ــد از برگ ــا  بع ــرد و  در آنج ــکان ک ــل م ــر۲ نق مونت کل
ــال 1۹۷4  ــر، در س ــه در مونت کل ــن برنام ــاره اي ــی درب کنفرانس

ــرد برنامــة فلســفه بــرای کــودکان«  »مؤسســة توســعه و پيش بُ
)IAPC( را بــه عنــوان بخشــی از دانشــگاه مونت ِکلِــر در ايالــت 
ــال 1۹۷5  ــه، در س ــرد. در ادام ــذاری ک ــکا پايه گ ــی آمري نيوجرس
ــال 1۹۷3  ــه در س ــارپ )ک ــارگارت ش ــا م ــکاری ب ــق هم از طري
بــه او پيوســته بــود( و فردريــک اُســکانيان  بــه ترتيــب ويرايــش 
اول و دوم کتــاب راهنمــای َهــری بــا عنــوان کندوکاو فلســفی  را 
بــرای تســهيلگران ايــن برنامــه در حلقــة کنــدوکاو  منتشــر کــرد. 
همچنيــن در ايــن ســال پــروژه ای بــا عنــوان آمــوزش معلمــان در 
 NEH  دو مدرســة منطقــه نيــووارک شــهر نيويــورک  با حمايــت
و کنفرانســی در دانشــگاه راتگــر  بــا حمايــت کميتة علوم انســانی 

ايالــت نيوجرســی انجام شــد.
او در ســال 1۹۷۶ بــا کســب بــورس دانشــکدة آموزش نيوجرســی، 
آزمــون ســنجش ميــزان ارتقــای قــدرت اســتدالل ورزی در 
کــودکان بــه واســطة برنامــة فلســفه بــرای کــودکان را اجــرا کرد.  
ســپس، توانســت در يــک ورکشــاپ هفــت روزه اســاتيد فلســفه 
ــدارس را در  ــان م ــد معلم ــز بتوانن ــا ني ــا آن ه ــد ت ــوزش ده را آم
جهــت ارتقــای مهارت هــای تفکــر نقــاد و خــالق دانش آمــوزان 
 IAPC آمــوزش دهنــد. در همين ســال وی توانســت در مؤسســة
ــدوکاو  ــوان کن ــا عن ــری ب ــای َه ــاب راهنم ــخة کت ــن نس اولي
فلســفی و اوليــن نســخة کتاب داســتان ليــزا )بــرای کــودکان 1۲ 

و 13 ســال( را منتشــر کنــد.
ــن نســخة  ــدا اولي ــی در ســال 1۹۷۷، ليپمــن ابت ــد، يعن ســال بع
ــاب  ــی و کت ــدوکاو اخالق ــوان کن ــا عن ــزا  ب ــای لي ــاب  راهنم کت
فلســفه در کالس را منتشــر ســاخت. همچنيــن در ايــن 
ســال، هماننــد ســال قبــل، ورکشــاپی هفــت روزه بــرای 
آمــوزش آمــوزگاران و اســاتيد فلســفه در چنــد دانشــگاه و کالــج 
برگــزار کــرد. پــروژة آمــوزش معلمــان ضمــِن خدمــت در ايالــت 
نيوجرســی و چنــد ايالــت ديگــر نيــز در هميــن ســال آغــاز شــد.
از آنجــا کــه در منابــع فارســی مربــوط بــه ايــن برنامــه اطالعــات 
 IAPC ــة ــای مؤسس ــارة فعاليت ه ــی درب ــاد و دقيق ــدان زي چن
موجــود نيســت، در ادامــه، بــه صــورت دقيــق سال شــمار 
ــرد برنامــة فلســفه بــرای کــودکان«  »مؤسســة توســعه و پيش بُ
ــتونی  ــورت س ــه ص ــال ۲00۲ ب ــا س ــال 1۹۶۹ ت )IAPC( از س

ــود. ــر می ش ذک
ــفه  ــی فلس ــة درس ــتان برنام ــاب داس ــن کت ــتن اولي 1۹۶۹: نوش
بــرای کــودکان بــا عنــوان اکتشــاف َهــری3  بــرای کــودکان بــا 
ســنين 11 و 1۲ ســال بــا حمايــت بودجــه »ســرمايه گذاری ملــی 

.»4) NEH(ــوم انســانی ــرای عل ب
ــاف  ــاب اکتش ــت از کت ــخة آفس ــداد 350 نس ــار تع 1۹۷0: انتش
ــری  ــاب َه ــت کت ــا محوري ــه ب ــن برنام ــرای اي ــری5 و اج ه
ــد )مــدارس دولتــی دانشــگاه  ــه طــور آزمايشــی در مــدارس َرن ب

.NEH ــه ــِک بودج ــا کم ــددا ب ــر( مج مونت ِکلِ
دانشــگاه  در  کنفرانــس  برگــزاری  و  ســازمان دهی   :1۹۷3

.۶ مونت کلــر
1۹۷4: پايه گــذاری »مؤسســه توســعه و پيش بــرد برنامــة فلســفه 
ــگاه  ــی از دانش ــوان بخش ــه عن ــودکان )IAPC(« ب ــرای ک ب

ــکا. ــی آمري ــت نيوجرس ــر در ايال مونت ِکلِ
:1۹۷5

• انتشــار ويرايــش اول و دوم کتــاب راهنمــای َهــری بــا عنــوان 
ــا مــارگارت  کنــدوکاو فلســفی بــه ترتيــب از طريــق همــکاری ب
شــارپ)که در ســال 1۹۷3 بــه او پيوســته بــود( و فردريــک 
اُســکانيان۷ بــرای تســهيلگران ايــن برنامــه در حلقــة کنــدوکاو.
ــان در دو مدرســة  ــوزش معلم ــوان آم ــا عن ــروژه ای ب • اجــرای پ

NEH ــا حمايــت ــورک ب ــووارک شــهر نيوي منطقــه ني
• برگــزاری کنفرانســی در دانشــگاه راتگــر8 بــا حمايــت کميتــة 

علــوم انســانی ايالــت نيوجرســی۹.
:1۹۷۶ 

ــوزش  ــکدة آم ــرف دانش ــعه از ط ــال توس ــزه 5 س ــدای جاي • اه
ــودکان ــتدالل ک ــون اس ــعه آزم ــرای توس ــی10 ب نيوجرس

• برگــزاری پنــج تــا هفــت روز کارگاه / کنفرانــس بــرای آموزش 
اســتادان فلســفه بــه منظــور آمــاده ســازی معلمــان بــرای غنــی 

کــردن مهارت هــای تفکــر انتقــادی و خــالق کــودکان11.
• انتشــار اوليــن نســخه »کنــدوکاو فلســفی« توســط IAPC بــا 

حمايــت از بنيــاد شــومان.
• انتشــار اوليــن نســخة کتــاب داســتان ليــزا1۲، خواننــده اخــالق 

.IAPC بــرای کــودکان 1۲-13 ســاله توســط
:1۹۷۷

• انتشــار اوليــن نســخة کتــاب کنــدوکاو اخالقــی13 بــه عنــوان 
IAPC.  کتــاب راهنمــای آموزشــی بــرای ليــزا توســط

ــفه در کالس14 درس  ــاب فلس ــن نســخه از کت ــار اولي • انتش
 IAPC. توســط

ــرای  ــت روزه، ب ــا هف ــج ت ــای پن ــزاری کارگاه/کنفرانس ه • برگ
اســتادان فلســفه: دانشــگاه ايالتــی ميشــيگان، دانشــگاه ايلينويز در 

شــامپاين اوربانــا و کالــج آلبيــون.
• شــروع برنامه هــای آمــوزش معلمــان ضمــن خدمــت در 

ــر. ــور ديگ ــد کش ــی و چن نيوجرس
:1۹۷8

• انتشــار کتــاب رشــد بــا فلســفه15 توســط انتشــارات دانشــگاه 
تمپــل.

ــای 15-14  ــرای بچه ه ــوکی1۶، ب ــتان س ــاب داس ــار کت • انتش
IAPC. ــط ــال توس س

• انتشــار کتــاب داســتان مــارک1۷، بــرای دانــش آمــوزان 
IAPC. مــدارس متوســطه توســط

ــا  • تدويــن تفکــر دربــاره تفکــر18، يــک فيلــم پنــج قســمتی ب
ــه تدريــس بخــش منطــق هــری. هــدف کمــک ب

ــی و  ــوزش نيوجرس ــکدة آم ــت دانش ــت حماي ــی تح • آزمايش

)IAPC( دربارۀ مؤسسه توسعه و پیش بُرد فلسفه برای کودکان

ــزارش گــــ
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ــوارک و  ــا: ني ــات تســت آموزشــی. مکان ه تحــت نظــارت خدم
ــی. ــت نيوجرس ــون در ايال ــای پمپت درياچه ه

• اهدای جايزه سه سال پژوهش1۹ توسط بنياد راکفلر.
ــو در  • شــروع اســتفاده از مرکــز آمــوزش محيــط زيســتی پاکون
آبشــار دينگمن پنســيلوانيا، بــه منظــور آمــوزش آمــوزگاران آينده، 

همچنيــن بــرای کارگاه هــای تابســتانی آمــوزش معلمــان.
:1۹۷۹

• انتشار جلد 1، شماره 1 تفکر: مجله فلسفه برای کودکان؛ 
• انتشــار کتــاب داســتان مــارک، توســط IAPC بــرای 

1۶-1۷ســال. بچه هــای 
:1۹80

ــوان کتابچــة راهنمــای  ــه عن ــدوکاو اجتماعــی۲0 ب • انتشــار کن
.IAPC  ــط ــارک توس ــة م ضميم

ــط  ــفه در کالس درس توس ــاب فلس ــش دوم کت ــاپ ويراي • چ
ــل. ــگاه تمپ ــارات دانش انتش

• انتشــار کتــاب نوشــتن: چــرا و چگونــه۲1، راهنمــای ضميمــة 
.IAPC ــوکی، توســط س

• انتشــار کتــاب فلســفه و کــودک جــوان۲۲ بــه قلــم َگــِرت ب. 
متيــوز، توســط انتشــارات دانشــگاه هــاروارد.

:1۹81
 ،)EST( تکميــل آزمايــش يــک ســاله خدمات تســت آموزشــی •
مطالعــه 4500 دانــش آمــوز نيوجرســی در دســته¬ هــای 
ــی  ــد پژوهش ــناس ارش ــارت روانش ــوع، تحــت نظ ــی متن جمعيت

ــيپمن۲3. ــا ش ــر ويرجيني EST، دکت
• برگــزاری کنفرانــس بيــن المللــی آمــوزگاران در فلســفه بــرای 

کودکان، کارشناســی ارشــد.
.IAPC انتشار پيکسی۲4 برای کودکان 10-۹ ساله توسط •

:1۹8۲
• اهدای جايزه سه سال تحقيق از طرف بنياد شومان.

ــط  ــاله توس ــودکان 10-۹ س ــرای ک ــو و گاس۲5 ب ــار کي • انتش
.IAPC

• انتشــار کتــاب بــه دنبــال معنــا۲۶، کتابچــه راهنمــای ضميمــه 
.IAPC پيکســی توســط

:1۹83
ــط  ــد ريد۲۷،توس ــودکان رونال ــا ک ــت ب ــاب صحب ــار کت • انتش

آردن۲8. انتشــارات 
• تکميل آزمون استدالل نيوجرسی.

.IAPC انتشار نسخه اصالح شده کندوکاو فلسفی توسط •
.IAPC انتشار آزمون استدالل نيوجرسی توسط •

ــا کــودکان۲۹ بــه  • انتشــار کتــاب ماجراجويــی هــای فلســفی ب
ــاروارد  ــگاه ه ــارات دانش ــط انتش ــارد30 توس ــل پريچ ــم ميش قل

ــکا. آمري
• تاســيس ICPIC در پــی يکــی از اوليــن کارگاه هــای آموزشــی 
ــارک.  ــاالت متحــده در دانم ــارج از اي ــان خ ــوزش مربي ــرای آم ب
ــا کنفرانــس هــای بعــدی ICPIC در اســپانيا، اتريــش،  ) متعاقب

برزيــل، مکزيــک و چيــن برگــزار شــد.(
ــو  ــی پاکون ــت محيط ــوزش زيس ــز آم ــتفاده از مرک ــع اس • قط
 St. ــتفاده از ــاز اس ــای آن آغ ــه ج ــان و ب ــوزش مربي ــرای آم ب
Marguerite›s Retreat House  در شــهر ِمندهــام31 
ايالــت نيوجرســی، هــر ســال بــرای يــک دوره 10 روزه و دو دوره 

ــه ای. دو هفت
ــه  ــفه ب ــوزش فلس ــد در آم ــی ارش ــه کارشناس ــروع برنام • ش

. MSC کــودکان تحــت عنــوان
:1۹8۶

ــای  ــه راهنم ــا3۲، کتابچ ــگفت زده در دني ــاب ش ــار کت • انتش
.IAPC ضميمــه کيــو و گاس توســط

:1۹8۷
.IAPC انتشار الفی33 برای کودکان 8-۶ سال توسط •

:1۹88
• انتشــار کتــاب فلســفه به مدرســه مــی رود34 توســط انتشــارات 

ــگاه تمپل. دانش
• انتشــار کتابچــة راهنمــای ضميمه الفــی، با عنــوان افکارمــان را 

.IAPC روی هــم بريزيم35 توســط
• تاسيس موسسه تفکر انتقادیICT(3۶( در کالج مونت کلر.

:1۹8۹
ــر  ــه تفک ــط موسس ــة IAPC توس ــتيبانی مؤسس ــروع پش • ش

ــگران  ــه پژوهش ــه ب ــک هزين ــدای کم ــق اه ــادی از طري انتق
بازديدکننده و حقوق دســتياری به دانشــجويان کارشناســی ارشــد.

:1۹۹0
• بــی بــی ســی يــک فيلــم يــک ســاعته در مــورد فلســفه بــرای 
کــودکان را بــا نــام ســقراط بــرای شــش ســاله¬ها توليــد کــرد 
ــر  ــرائيل و ديگ ــن، اس ــده، ژاپ ــاالت متح ــا، اي و آن را در بريتاني

کشــورهای جهــان نمايــش داد.
1۹۹1

• انتشار کتاب تفکر در آموزش3۷ توسط دانشگاه کمبريج.
ــارد  ــته لئون ــرج38، نوش ــرج و م ــودکان در ه ــاب ک ــار کت • انتش

ــت40. ــدال / هان ــط کن ــس3۹ توس هري
1۹۹۲ انتشــار کتــاب مطالعــات در فلســفه بــرای کــودکان: 

اکتشــاف هــری اســتاتلمير41 توســط  دانشــگاه تمپــل.
:1۹۹3

ــدال/ • انتشــار کتــاب تفکــر کــودکان و آمــوزش4۲ توســط کن
هانت.

• انتشــار داســتان¬های فکــری، جلــد اول توســط فيــل َکــم43 
)اســتراليا(.

:1۹۹4
ــم  ــل َک ــط في ــد دوم توس ــری، جل ــتان¬های فک ــار داس • انتش

ــتراليا(. )اس
• انتشار دوباره رشد با فلسفه توسط کندال/هانت.

• انتشــار کتــاب فلســفه کودکــی44 بــه قلــم گــرت متيوز توســط 
ــگاه هاروارد. دانش

:1۹۹5
• تبديــل شــدن کالــج مونت کلــر بــه دانشــگاه)MSU(. انتشــار 
ــور  ــی. ظه ــبکه مل ــط ش ــودکان توس ــرای ک ــفه ب ــاره فلس دوب

ــرای کــودکان. برنامــه هــای دکتــری فلســفه ب
1۹۹۶: آغــاز برنامــه Ed.D  در رشــتة علــوم تربيتــی بــا تخصص 

در فلســفه بــرای کــودکان در دانشــگاه مونت کلــر.
۲00۲: پروفســور متيــو ليپمــن از دانشــگاه مونت کلــر بازنشســته 
شــد و پروفســور مــان گرگــوری45 بــه عنــوان رئيــس مؤسســة  

ــد. IAPC منصوب ش

منابع:
.IAPC وب سايت رسمی مؤسسه •

ــوری و  ــان گِرگ ــور م ــا پروفس ــظ ب ــا واع ــای محمدرض • گفت وگوه
.IAPC ــة ــدی در مؤسس ــد کن ــور ديوي پروفس

پی	نوشت	ها
1. Institute for the Advancement of Philosophy for Childre
2. Montclair State College
3. Stottlemeier›s Discovery )Harry(
4. the National Endowment for the Humanities )NEH(
5. ”Pre-College Philosophy” at Montclair State College )now Univer-

sity( 
6. Frederick S. Oscanyan
7. Community of Inquiry
8. Rutgers University
9. New Jersey Committee for the Humanities
10. Title IV-C
11. Rutgers )New Brunswick(, Fordham, Yale, and Harvard. Aided by 

NEH, Fordham, Rockefeller, and Schultz Foundation Grants.
12. Lisa
13. Ethical Inquiry
14. Philosophy in the Classroom
15. Growing Up with Philosophy
16. Suki
17. Mark
18. Thinking About Thinking
19. Research Scholar Grant
20. Social inquiry
21. Writing: How and Why

22. Philosophy and the Young Child
23. Virginia Shipman
24. Pixie
25. Kio and Gus
26. Looking for Meaning
27. Ronald Reed›s Talking with Children
28. Arden
29. Philosophical Adventures with Children
30. Michael Pritchard
31. Mendham
32. Wondering at the World
33. Elfie
34. Philosophy goes to School
35. Getting Our Thoughts Together
36. Institute for Critical Thinking
37. Thinking in Education
38. Children in Chaos
39. Leonard Harris
40. Kendall/Hunt
41. Harry Stottlemeier
42. Thinking Children and Education
43. Phil Cam
44. Philosophy of Childhood
45. Maughn Gregory

ــزارش گــــ
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ـــو گـفتــگـ

ایرانی  دولت-ملت  شکل گیری  از  زیادی  زمان 
نمی گذرد. ساختار و مفهومی که با انقالب مشروطه در 
ایران مطرح شد و با »پهلوی اول« عمالً  حیات خود در 

کرد. آغاز  را  کشور 
برای آشنایی بیشتر با مفهوم »دولت-ملت« گفتگویی 
در  سیاسی  جامعه شناسی  استادیار  کاظمی؛  حجت  با 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران داشتیم. 
وی در این گفتگو از تاریخچه دولت-ملت در جهان و 
همچنین سیر تطّور آن در ایران و از تاریخ و نسبت دولت-
ملت با مشروطه، پهلوی اول، دوم و نهایتا جمهوری اسالمی 
بحث های  از  کمی  گفتگو  انتهای  در  همچنین  گفت. 
تاریخی و نظری فاصله گرفتیم و از این استاد دانشگاه 
سواالتی درباره چالش های دولت-ملت ایرانی در شرایط 
گفتگوی  از  قسمت  این  پرسیدیم.  خاورمیانه  کنونی 
ما همراه شد با مباحث و اخبار و داده هایی انضمامی که 
می تواند هر ایرانی را نسبت به آینده دولت-ملت ایرانی 
نگران کند. دولت-ملتی که به اعتقاد بسیاری از اهالی 
فکر و اندیشه هنوز در ابتدای راه خود است و تا تکمیل 
و انسجام و قوامش راهی طوالنی دارد و در صورتی که به 
قوام و استحکام آن نیندیشیم، در معرض خطراتی چون 
تجزیه طلبی، هرج و مرج های قومیتی و تعارضات هویتی 

گرفت. خواهیم  قرار 
گفتگوی ما را با این استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه 

تهران را در ادامه می خوانید؛

*آقــای دکتــر لطفــا در ابتــدای گفتگــو توضیحــی 
دولت-ملّــت  تاریخچــه شــکل گیری  دربــاره 

ــد. بدهی
ــر	و	 ــه	عناص ــم	ک ــر	بگيري ــی	در	نظ ــه	را	کلّيت ــر	مدرنيت اگ
ــد	 ــرمايه	داری،	بُع ــد	اقتصــادی	آن	س ــی	دارد؛	بُع ــاد	مختلف ابع
اجتماعــی	آن	شهرنشــينی	و	فردگرايــی،	بُعــد	فرهنگــی	
آن	سکوالريســم،	علم	گرايــی	و	عقالنيــت	ابــزاری	و	بُعــد	

ــت ــدرن	اس ــت	م ــده	دولت-مل ــی		آن	پدي سياس
ســازمان	دهِی	سياســِی	مــدرن	حــول	مفهــوم	»دولت-ملّــت«	
ــی	در	نظــر	 ــه	را	کلّيت ــر	مدرنيت ــرده	اســت.	اگ ــدا	ک ــق	پي تحق
بگيريــم	کــه	عناصــر	و	ابعــاد	مختلفــی	دارد؛	بُعد	اقتصــادی	آن	
ــی،	 ــينی	و	فردگراي ــی	آن	شهرنش ــد	اجتماع ــرمايه	داری،	بُع س
بُعــد	فرهنگــی	آن	سکوالريســم،	علم	گرايــی	و	عقالنيــت	
ابــزاری	و	بُعــد	سياســی		آن	پديــده	دولت-ملــت	مــدرن	اســت.
ــل	 ــه	ماقب ــت	ب ــوم	دول ــت	مفه ــد	کاربس ــده	ای	می	گوين ع
ــت- ــه	»دول ــن	درســت	اســت	ک ــدرن	درســت	نيســت.	اي م
ملــت«	در	معنايــی	کــه	در	دوره	مــدرن	مــی	شناســيم،	در	آن	
دوران	وجــود	نداشــته	اســت،	ولــی	حيــات	اجتماعــی	انســانی	
همــواره	واجــد	اشــکالی	از	ســازمان	دهی	سياســی	بــوده	
ــف	ســازماندهی	سياســی	و	ســلطه	را	 ــواع	مختل ــا	ان اســت.	م

ــاهديم. ــخ	ش در	تاري
ــوری،	 ــای	امپراط ــت	ه ــهرها،	دول ــی،	دولت-ش ــت	قبايل دول
دولــت	هــای	فئودالــی	از	ايــن	جملــه	انــد،	امــا	مــا	در	دولــت-
ملــت	مــدرن	بــا	شــکل	يگانــه	ای	از	ســاخت	سياســی	رو	بــه	
ــلطه	اســت.	 ــن	شــکل	تاريخــی	س ــه	موفق	تري رو	هســتيم	ک
ــی	 ــش	پيچدگ ــای	افزاي ــج	و	همپ ــه	تدري ــخ	ب ــول	تاري در	ط
اجتماعــی	ســازمان	دولــت	از	ســاخت	اجتماعــی	منفــک	شــد	
ــه	انحصــار	خودشــان	 و	يــک	نهــاد،	يــک	دســته،	قــدرت	را	ب
درمی	آورنــد.	امــا	در	انــواع	دولــت	هــای	ماقبــل	مــدرن،	ايــن	

تمايــل	بــه	انحصــار	و	عينيــت	بخشــيدن	بــه	قــدرت	و	ســلطه	
بــر	اتبــاع	و	ســرزمين،	عينّيــت	بااليــی	پيــدا	نمی	کنــد.	چــرا؟	
ــق	 ــع	تحق ــه	مان ــود	دارد	ک ــا	وج ــه	ای	از	محدودّيت	ه مجموع
انجصــار	قــدرت	در	دســت	دولــت	فئودالــی،	قبايلــی	يــا	حتــی	
دولــت	امپراطــوری	اســت؛	محدودّيت	هــای	جغرافيايــی،	
تکنولوژيکــی،	محدودّيت	هــای	ســاختاری	و	نهــادی	کــه	
ــه	 ــل	ب ــه	تماي ــد	ک ــازه	نمی	ده ــان	اج ــا	و	حاکم ــه	دولت	ه ب

ــت	ببخشــند. ــدرت	را	عينّي انحصــار	ق
مثــل	 باســتانی	 دولت	هــای	 قدرتمندتريــن	 در	 حتــی	
دولت	هــا	 ايــن	 هــم	 بوروکراتيــک	 امپراطوری	هــای	
ــيع	 ــدوده	وس ــدرت	در	مح ــال	ق ــرای	اعم ــای	الزم	ب ابزاره
ــود	 ــون	وج ــی	چ ــر	داليل ــه	خاط ــان	را	ب ــرزمينی	خودش س
ــاز	 ــورد	ني ــوژی	م ــا	و	تکنول ــود	راه	ه ــده،	نب ــتاهای	پراکن روس
ــا	 ــه	م ــر	ب ــس	وب ــتند.	ماک ــرل	نداش ــار	و	کمنت ــرای	انحص ب
ــرای	 ــه	ب ــت	ک ــدرن	اس ــه	در	دوران	م ــد	ک ــح	می	ده توضي
ــه	 ــد	ک ــدا	می	کنن ــکان	را	پي ــن	ام ــا	اي ــار	دولت	ه ــن	ب اولي

ــند. ــی	ببخش ــت	واقع ــار	را	عينّي ــه	انحص ــل	ب تماي
ــت	 ــی	دول ــل	پيداي ــه	در	مراح ــت	ک ــل	اس ــن	دلي ــه	همي ب
مــدرن	مفهــوم	حاکمّيــت	بــه	نحــو	مشــخصی	مــورد	تحليــل	
ــی	از	 ــف	متنوع ــوی	طي ــا	از	س ــالش	ه ــرد	و	ت ــی	گي ــرار	م ق
ــا	18	 ــرون	15	ت ــا	در	ق ــت	اروپ ــدی	سياس ــای	کلي ــره	ه چه
ــت	 ــده	حاکمي ــه	اي ــيدن	ب ــت	بخش ــه	عيني ــالدی	متوج مي
اســت.	تحوالتــی	وجــود	دارد	کــه	زمينــه	هــا	و	شــرايط	

ــد. ــی	کن ــم	م ــدی	فراه ــن	فراين ــق	چني ــکان	تحق ام
همانطــور	کــه	ماکــس	وبــر	مــی	گويــد	يــک	پايــه	
ــرمايه	داری	 ــدرن،	س ــت	م ــری	دول ــکل	گي ــش	ش امکان	بخ
اســت.	ســرمايه	داری	اقتصــاد	پولــی	را	ايجــاد	مــی	کنــد	کــه	
تاثيــری	کليــدی	در	گــذار	از	مناســبات	حامــی	پرورانــه	قــرون	
ــت	 ــدرت	دول ــه	ق ــل	تجزي ــواره	عام ــه	هم ــطايی	دارد	ک وس

ــود. ــزی	ب مرک
ــتر	 ــازار،	بس ــده	در	اقتصــاد	ب ــق	ش ــروت	خل ــال	ث ــن	ح در	عي
الزم	بــرای	تأميــن	مالــی	نيازهــای	روبــه	رشــد	دولــت	
هــای	در	حــال	ظهــور	اروپايــی	را	ايجــاد	مــی	کنــد.	در	
ــرد.	 ــورژوازی	شــکل	می	گي ــه	ب ــرمايه	داری	اســت	ک ــن	س مت

ــل	 ــطی	و	اواي ــرون	وس ــان	دوره	ق ــم	در	پاي ــرف	ه از	آن	ط
دوره	مــدرن،	حکمرانانــی	شــکل	می	گيرنــد	کــه	ادعــای	
ــک	محــدوده	 ــدرت	را	در	ي ــه	انحصــار	ق ــق	بخشــيدن	ب تحّق
ــه	 ــن	لحظ ــدی	در	اي ــوع	هم	آين ــک	ن ــد.	ي ــرزمينی	دارن س
ــری	 ــو	بی	نظي ــه	نح ــه	ب ــد.	ک ــاق	می	افت ــاص	تاريخــی	اتف خ
يــک	نــوع	هم	پوشــانی	و	تالقــی	بيــن	آن	تمايــل	بــه	
ــته	 ــات	نوخاس ــری	طبق ــدرت	گي ــن	ق ــدرت	و	اي ــار	ق انحص
شــکل	می	گيــرد.	ضمــن	اينکــه	بســترهای	اقتصــادی	و	
تکنولوژيکــی	مثــل	صنعتــی	شــدن	جنــگ،	اســلحه	های	
جديــد،	دريانــوردی	جديــد	هــم	در	حــال	شــکل	گيــری	اســت.	
ــی	را	 ــال	اتفاق ــدی	کام ــم	آين ــره	ه ــک	زنجي ــم	ي ــا	باه اين	ه
شــکل	مــی	دهنــد	کــه	زمينــه	گــذار	از	ســاختار	فئودالــی	را	بــه	

ــد. ــی	کن ــم	م ــه	فراه ــای	مطلق دولت	ه
دولــت	مطلقــه	بــا	اســتفاده	از	ابزارهــای	تکنولوژيــک	و	
ســاختار	بروکراتيــک،	حرفــه	ای	شــدن	ارتــش،	ســاختار	
مالّيــات	گيــری	دولتــی	يگانــه	ای	را	در	تاريــخ	محقــق	
می	کنــد	کــه	اّدعــای	حاکمّيــت	را	عينّيــت	می	بخشــد	و	
انحصــار	کاربــرد	قــدرت	را	در	يــک	محــدوده	ســرزمينی	
ــاال	 ــدی	از	ب ــه	نحــوی	مشــخص	در	رون ــد	و	ب ــی	می	کن عمل
ــی	 ــوع	هم	گراي ــک	ن ــد.	ي ــدام	می	کن ــازی	اق ــت	س ــه	ملّ ب
نوپديــد	 و	گروههــای	 مــدرن	 دولــت	 ميــان	 تالقــی	 و	
ــت	 ــد.	رواي ــی	آي ــود	م ــه	وج ــه	را	ب ــن	زمين ــنفکران	اي روش
ــت	 ــرد	و	دول ــی	گي ــکل	م ــت	ش ــه	از	هوي ــی	گرايان ــای	مل ه
هــای	مــدرن	بــا	اســتفاده	از	ابزارهايــی	چــون	صنعــت	چــاپ	و	
ــت	 ــن	هوي ــی	و	...	اي ــاب	چاپ ــه،	کت ــل	روزنام ــی	مث پديده	هاي

ــد. ــی	دهن ــط	م ــهروندان	بس ــان	ش را	در	مي
ــذر	 ــول	گ ــت«،	محص ــه	»دولت-مل ــم	ک ــم	بگوي ــی	خواه م
از	پراکندگــی	فئودالــی	بــه	ســوی	نوعــی	انحصــار	زور	و	
ــام	دولــت	اســت؛	 ــه	ن خشــونت	در	يــک	مرکزيــت	سياســی	ب
ــذاری،	 ــون	گ ــد	قان ــار	را		در	فراين ــن	انحص ــه	اي ــی	ک دولت
ــن	 ــرای	چني ــزارش	ب ــد	و	اب ــی	کن ــی	م ــارت،	عين ــرا	و	نظ اج

ــت. ــک	اس ــی	و	بوکراتي ــازوی	نظام ــی	ب اقدامات
دولــت	هــای	ماقبــل	مــدرن	گرچــه	تمايــل	بــه	چنيــن	
ــه	را	 ــر	جامع ــی	ب ــدرت	و	نظارت ــال	ق ــار	و	اعم ــد	از	انحص ح

حجت کاظمی در گفتگو با مهر:

روایت باستان گرایانه از هویت ایرانی یکسو نگر و غیرتاریخی است
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ـــو گـفتــگـ

داشــتند	ولــی	ابزارهــای	الزم	آن	را	نداشــتند	و	از	ايــن	جهــت	
ــود.	 ــی	برخــوردار	ب همــواره	قــدرت	شــان	از	شــکنندگی	باالي
ــدرن،	ســرحدات	داشــتند	 ــق	و	روشــن	م ــرز	دقي ــای	م ــه	ج ب
ــر	 ــرل	و	نظــارت	ب ــه	کنت ــادر	ب ــود،	ق ــا	در	نوســان	ب ــه	دائم ک
ــه	 ــکل	دادن	ب ــرای	ش ــی	ب ــی	اندک ــد،	تواناي ــان	نبودن اتباعش
اذهــان	اتباعشــان	داشــتند،	تعلقــات	در	آنهــا	اغلــب	زيــر	ملــی	
ــی	 ــق	مذهب ــر	تعل ــی	ب ــی	و	مبتن ــدود	فرامل ــا	ح ــی	و	ت و	محل
ــت	 ــه	دولت-مل ــت	ک ــت	اس ــن	جه ــود.	از	اي ــه	ب ــت	پاي ام

ــت. ــه	اس ــده	ای	يگان پدي

ــه  ــت مطلق ــده دول ــگاه پدی ــث جای ــن بح *در ای
ــت؟  چیس

ــدرن	 ــای	م ــت	ه ــزء	دول ــه	ج ــت	مطلق ــد	دول ــی	معتقدن برخ
نيســت.	بلکــه	يــک	دولــت	انتقالــی		اســت.	از	منظــری	
ايــن	درســت	اســت،	چــون	الگــوی	مشــروعيت	دولــت	
ــه	الگــوی	 ــاهان	اســت	ک ــی	پادش ــق	اله ــه،	الگــوی	ح مطلق
ــی	از	 ــی	رود،	ول ــمار	م ــه	ش ــدرن	ب ــل	م ــروعيتی	ماقب مش
منظــری	ديگــر،	دولــت	مطلقــه،	دولــت	مــدرن	اســت،	چــون	
ــت	مشــروطه،	 ــت	مــدرن	يعنــی	دول ــف	دول صورتهــای	مختل
دولــت	ليبرالــی،	دولــت	سوســيال	دموکــرات	بــر	همــان	
زمينــه	ای	اســتوار	شــدند	کــه	دولــت	مطلقــه	بــه	وجــود	آورد.
ــدرن	 ــت	م ــرداز	دول ــوان	نظريه	پ ــه	عن ــز	را	ب ــا	هاب ــر	م اگ
ــت؟	 ــز	چيس ــه	هاب ــزی	نظري ــای	مرک ــم،	اّدع ــر	بگيري در	نظ
ــرد	 ــدرت	را	در	دســت	بگي ــت	انحصــار	ق ــن	اســت	کــه	دول اي
ــت	 ــکند.	دول ــم	بش ــی	را	در	ه ــرا	ملّ ــی	و	ف ــات	فروملّ و	تعلّق
مطلقــه	ايــن	ضــرورت	را	انجــام	می	دهــد	و	بســتری	را	
ــوی	 ــدی	در	الگ ــای	بع ــی	ه ــه	دگرگون ــی	آورد	ک ــم	م فراه
حکمرانــی	دولــت	مــدرن،	بــر	آن	اســتوار	مــی	شــود	و	عمــل	
مــی	کنــد.	پــس	بــه	لحــاظ	ايدئولوژيــک	و	هوّيتــی	و	نظــری،	
ــکا	بــه	حــق	 دولــت	مطلقــه؛	دولتــی	مــدرن	نيســت.	چــون	اتّ
الهــی	شــاهان	دارد.	ولــی	بــه	لحــاظ	کارکردهــا	و	بــه	لحــاظ	

ــت. ــدرن	اس ــی	م ــناختی	دولت جامعه	ش
ــز	 ــه	چارل ــد	ک ــی	بخش ــق	م ــزی	را	تحق ــه	چي ــت	مطلق دول
ــه	آن	قــدرت	 ــه	آن	ظرفيــت	دولــت	و	مايــکل	مــان	ب تيلــی	ب
ــت	 ــه	دول ــری	ک ــات	و	عناص ــد،	الزام ــی	گوين ــاختی	م زيرس
مــدرن	بــر	حســب	آنهــا	تعريــف	مــی	شــود	اوليــن	بــار	در	ايــن	
شــکل	از	دولــت	تحقــق	مــی	يابــد.	مثــل	بوروکراســی	حرفــه	

ــازی	و...	. ــت	س ــرز،	مل ــه	ای،	م ــش	حرف ای،	ارت

*ایــن نکتــه کــه اشــکال بعــدی دولــت در 
ــه  ــد ک ــده ان ــتوار ش ــی اس ــه های ــر زمین ــا ب اروپ
دولــت مطلقــه بــه وجــود آورده را بیشــتر توضیــح 

ــد؟ بدهی
ويژگــی	مهــم	دولــت	مطلقــه	آن	بــود	کــه	توانســت	
بــا	اســتفاده	از	ابزارهــای	مــدرن	و	نهادهــای	نظامــی	و	
ــک	بــر	ضعــف	ســاختاری	دولــت	هــای	ســنتی	 بورکراتي
ــی	 ــد،	ول ــق	ببخش ــت	را	تحق ــار	حاکمي ــد	و	انحص ــه	کن غلب
ــال	 ــی	شــکل	اعم ــود،	يعن ــتبدادی	ب ــی	اس ــت،	دولت ــن	دول اي
ــود.	منازعــات	 ــردی	حکمــران	ب ــر	اراده	ف ــی	ب ــت	مبتن حاکمي
بعــدی	و	جنبــش	هــای	سياســی	و	اجتماعــی	در	اروپــای	بعــد	
از	قــرن	18	در	حقيقــت	در	پــی	دگرگــون	کــردن	هميــن	بعــد	

ــتند. ــت	هس ــتبدادی	دول اس
ــدی	 ــه	بع ــرافّيت،	در	وهل ــدا	اش ــج	ابت ــه	تدري ــه	ب ــاهديم	ک ش
ــان	و	در	نهايــت	 ــه	بعــد	کارگــران،	بعــد	زن ــورژوازی،	در	وهل ب
ــی	 ــدرت	سياس ــارکت	در	ق ــی	مش ــی	مدع ــای	قوم اقلّيت	ه
مــی	شــوند.	جنبــش	هــای	سياســی	و	اجتماعــی	ايــن	
ــوازن	 ــرای	مت ــی	ب ــت	تالش ــی	در	حقيق ــی	اجتماع نيروهاي
تــر	کــردن	توزيــع	قــدرت	در	جامعــه	هســتند.	موفقيــت	ايــن	
جنبــش	هــا	بــه	معنــای	مشــارکت	و	ورود	نيروهــای	اجتماعــی	

ــت. ــی	اس ــاخت	سياس ــی	در	س مدع
ايــن	فرآينــد	ورود	طبقــات	و	نيروهــای	اجتماعــی	کــه	
باعــث	می	شــود	مــا	اشــکال	مختلــف	دولــت	شــامل	
ــرال	 ــت	ليب ــی،	دول ــت	ليبرال ــت	مشــروطه	ســلطنتی،	دول دول
ــی	 ــت	رفاهــی	را	در	غــرب	شــاهد	باشــيم،	ول ــرات،	دول دموک
ــت	 ــاخت	دول ــات	س ــن	طبق ــه	ورود	اي ــم	ک ــه	کني ــد	توج باي
ــت	را	 ــاختی	دول ــدرت	زيرس ــی	ق ــد.	يعن ــون	نمی	کنن را	دگرگ
ــد.	 ــون	نمی	کنن ــيده،	دگرگ ــق	بخش ــه	تحق ــت	مطلق ــه	دول ک
يعنــی	دولــت	قــدرت	بروکراتيــک	خــودش،	انحصــار	نظامــی	

و	تکنولوژيــک	خــودش	را	از	دســت	نمی	دهــد.
ــت	 ــدرت	اســتبدادی	دول ــد	ق ــاق	می	افت ــزی	کــه	اتّف تنهــا	چي
ــدرت	و	 ــد	ق ــتری	در	فراين ــای	بيش ــود،	نيروه ــف	می	ش تضعي
تصميــم	ســازی	مشــارکت	مــی	کننــد	و	قــدرت	قاعــده	مندتــر	
اعمــال	مــی	شــود	ولــی	قــدرت	زيرســاختی	دولــت	و	انحصــار	
ــی	 ــف	نم ــا	تضعي ــه	تنه ــاع	ن ــر	اتب ــت	ب ــت	دول ــق	حاکمي ح
ــی	 ــما	م ــه	ش ــود.	در	نتيج ــی	ش ــم	م ــت	ه ــه	تقوي ــود	بلک ش
ــی	 ــت	لوئ ــه	دول ــروز	نســبت	ب ــت	فرانســه	ام ــه	دول ــد	ک بيني
چهاردهــم	کمتــر	اســتبدادی	و	اقتدارگراســت؛	ولــی	بــه	لحــاظ	
قــدرت	زيرســاختی	از	آن	دولــت	بــه	مراتــب	قدرتمندتــر	اســت	
ــود	 ــاع	خ ــر	اتب ــارت	ب ــرل	و	نظ ــرای	کنت ــتری	ب ــوان	بيش و	ت

دارد.

بــا  ایــران  در  مــدرن  دولــت  *شــکل گیری 
ــه  ــن مرحل ــت. ای ــورده اس ــره خ ــروطه گ مش
در ایــران چــه کیفیّتــی داشــت و بــا چــه 

بــود؟ رو  بــه  رو  چالش هایــی 
ــالش	 ــه	ت ــر	ب ــه	منج ــی	ک ــه	تکاپوهاي ــم	ک ــی	داني ــه	م هم
بــرای	دگرگونــی		ســاخت	دولــت،	جامعــه	و	...	در	ايــران	شــد،	
در	اثــر	مواجهــه	بــا	اســتعمار	و	مســئله	جنــگ	بــا	روســّيه	بــود.	
ــت	 ــی	ادراک	وضعّي ــه	نوع ــود	ب ــر	می	ش ــه	منج ــه	ای	ک تکان
ــی	وارد	 ــگان	ايران ــی	نخب ــه	گوي ــن	مرحل ــی.	در	اي عقب	ماندگ
ــرای	نســل	هــای	قبلــی	 عصــر	جديــدی	شــدند	کــه	اصــال	ب
ــازی	 ــن	آغ ــتی	و	اي ــه	فرودس ــوع	تجرب ــک	ن ــود.	ي مطــرح	نب
ــرای	توســعه	 ــرای	مــدرن	ســازی،	ب ــرای	تالش	هــا	ب اســت	ب
و	بــرای	گــذر	از	عقــب	ماندگــی.	تاريــخ	معاصــر	مــا	هــم	بــه	
يــک	معنــا	تاريــخ	تعميــق	احســاس	فرودســتی	و	بــه	تبــع	آن	
تکاپــوی	تعــداد	بيشــتری	بــرای	بــرون	رفــت	از	ايــن	اواضــاع	

اســت.	
ــد	 ــرزای	وليعه ــاس	مي ــار	در	عب ــن	ب ــن	احســاس	اولي ــر	اي اگ
ــدام	 ــد	م ــن	فرآين ــا	اي ــخ	معاصــر	م ــرد،	در	تاري ــکل	می	گي ش
ــداد	 ــان.	تع ــتری	از	ايراني ــداد	بيش ــد	در	تع ــدا	می	کن ــط	پي بس
بيشــتری	وارد	ايــن	فرآينــد	می	شــوند	و	بــه	تبــع	ايــن؛	تعــداد	
بيشــتری	وارد	فکــر	کــردن	و	ُکنــش	کــردن	بــرای	گــذر	ايــن	
وضعّيــت	می	شــوند.	چــون	در	ايــران	ايــن	شــکل	گيری	
ــی	 ــگان	حکومت ــار	و	نخب ــی	در	درون	درب ــت	خودآگاه وضعي
شــکل	گرفــت،	اوليــن	تالش	هــا	بــرای	عبــور	از	ايــن	
ــت.	از	 ــوده	اس ــاری	ب ــای	درون	درب ــم	تالش	ه ــت	ه وضعي
عبــاس	ميــرزای	وليعهــد	بگيريــد	تــا	بحث	هــای	قائــم	مقــام		
ــاالر	و	...	 ــان	سپهس ــين	خ ــرزا	حس ــر	و	مي ــا	اميرکبي و	نهايت
اوليــن	تــالش	بــرای	عبــور	از	ايــن	وضعيــت	از	درون	ســاختار	

ــت. ــار	شــکل	گرف درب
ــوده	اســت	و	 ــا	ب ــه	در	همــه	جــای	دني ــزی	اســت	ک ــن	چي اي
ــران	نيســت.	خواســت	هــای	توســعه	ای	 ــه	اي ــق	ب تنهــا	متعل
حداقــل	در	مراحــل	اوليــه	حرکــت	جوامــع	بــه	ســوی	توســعه	
ــه	اســت.	 ــی	شــکل	گرفت ــگان	حکومت ــاال	و	نخب ــواره	از	ب هم
ــوان	 ــه	عن ــاری	ب ــت	قاج ــه	دول ــود	ک ــن	ب ــئله	اي ــی	مس ول
ــزارش	 ــود.	گ ــوان	ب ــت	نات ــه	غاي ــی	ب ــنتی،	دولت ــی	س دولت
ــد	 ــی	ده ــان	م ــران	نش ــت	اي ــت	دول ــرزن	از	وضعي ــق	ک دقي
ــای	 ــرقی،	در	دني ــتبد	ش ــاه	مس ــر	ش ــال	از	آن	تصوي ــه	عم ک

ــدارد. ــود	ن ــانه	ای	وج ــی	نش واقع
ــه	شــدت	شــکننده	اســت،	 دولتــی	کــه	ســاخت	نظامــی	اش	ب
توانــی	بــرای	مقابلــه	بــا	قبائــل	و	ايــالت	نــدارد.	تــوان	
ــا	هيــچ	ســاختار	 ــه	شــدت	محــدود	اســت	و	تقريب ــی	اش	ب مال
ــن	 ــه	اولي ــت	اســت	ک ــن	جه ــدارد.	از	اي ــود	ن ــازمانی	وج و	س
تــالش	گــران	توســعه	در	ايــران	از	دورن	دربــار	بــر	مــی	آينــد	
ــت	 ــی	دول ــوان	حکمران ــاختار	و	ت ــت	س ــال	تقوي ــا	دنب و	اتفاق
هســتند.	ســاخت	دولــت	تقويــت	شــود	کــه	چــه	شــود؟	غايــت	
ــد	 ــدا	کن ــن	قــدرت	را	پي ــت	اي ــن	دول ــا	اي آن	اســت	کــه	نهايت
کــه	توســعه	را	تحقــق	ببخشــد.	دولــت	و	شــکل		گرفتــن	دولت	
نيرومنــد	در	اينجــا	ابــزار	اســت.	مســئله	اصلــی	توســعه	اســت.
ــه	 ــرای	اينک ــود	را	ب ــی	خ ــت	ناتوان ــاخت	دول ــه	س ــی	ک زمان
چنيــن	کاری	را	انجــام	دهــد،	نشــان	مــی	دهــد	در	اينجاســت	
کــه	فکــر	تغييــر	و	توســعه	از	درون	ســاخت	دولــت	بــه	ســاخت	
ــه	 ــی		اســت	ک ــان	جاي ــن	هم ــود.	اي ــل	می	ش ــی	منتق اجتماع
ــد	 ــه	کني ــرد.	توج ــه	مشــروطه،	شــکل	می	گي انديشــه	و	نظري
ــور	از	 ــت	مشــروطه،	توســعه	و	عب ــه	دول ــی	نظري مســئله	اصل
ــه	آن	 ــود	ک ــی	ش ــاس	م ــی	احس ــت.	ول ــی	اس ــب	ماندگ عق
ــد	چنيــن	گــذاری	را	صــورت	 ــت	کــه	مــی	توان شــکلی	از	دول
ــد	داشــته	باشــد. ــک	و	قانونمن ــد	شــکل	دموکراتي ــد	باي ده

ــکل  ــران ش ــی در ای ــه زمان ــه از چ ــت مطلق *دول
می گیــرد؟

ــران	محصــول	شکســت	 ــه	در	اي ــت	مطلق ــری	دول شــکل	گي
ــت:	 ــتوار	اس ــوم	اس ــد	مفه ــر	چن ــروطه	ب ــود.	مش ــروطه	ب مش
ــارزه	 ــی،	مب ــت	مل ــون،	حاکمّي ــا	اســتبداد،	مفهــوم	قان ســتيز	ب
بــا	اســتعمار	خارجــی	و	...		در	نــگاه	اول	مشــروطه	بــه	عنــوان	
ــروز	مــی	شــود	و	 ــی	پي ــه	ســرعتی	باورنکردن ــش	ب ــک	جنب ي
ــن	 ــی	اي ــوند	ول ــی	ش ــتقر	م ــروطه	مس ــت	مش ــای	دول نهاده
ــرعت	 ــد.	س ــرو	می	پاش ــم	ف ــرعت	ه ــان	س ــه	هم ــت	ب دول
ــاط	 ــر	ارتب ــا	يکديگ ــروطه	ب ــت	مش ــران	دول ــروزی	و	بح پي

ــد. ــتقيمی	دارن مس
ــی	 ــان	ابزارهاي ــروطه	هم ــت	مش ــی	دول ــای	حکمران ابزاره
بودنــد	کــه	دولــت	ســنتی	قاجــاری	در	اختيــار	داشــت.
ــرای	اداره	 ــی	ب ــد	تواناي يــک	بوروکراســی	بســيار	ضعيــف	فاق
ــی	 ــروی	نظام ــک	ني ــذ	ماليات؛ي ــه	کشــور	و	اخ ــازمان	يافت س
ــس	 ــروی	پلي ــدان	ني ــای	قبايلی،فق ــه	نيروه ــی	ب ــا	متک عمدت
ــی	 ــام	قضاي ــک	نظ ــدان	ي ــت	و	اطالعات،فق ــازمان	امني و	س

توانمنــد	و...
ــه	خاطــر	ماهيــت	بســيار	ضعيــف	 موفقيــت	ســريع	جنبــش	ب
دولــت	ســنتی	ايــران	بــود	کــه	در	مقابــل	يــک	جنبش	شــهری	
ــی	بايــد	توجــه	 ــه	ســرعت	عقــب	نشــينی	کــرد،	ول ضعيــف	ب
ــر	همــان	زمينــه	ای	 ــود	ب کــرد	کــه	دولــت	مشــروطه	قــرار	ب
ــود،	ابزارهــای	 ــرده	ب ــه	ارث	ب عمــل	کنــد	کــه	از	دوره	قبــل	ب
ــه	 ــد	ک ــی	بودن ــان	ابزارهاي ــروطه	هم ــت	مش ــی	دول حکمران

ــار	داشــت. ــاری	در	اختي ــنتی	قاج ــت	س دول
يــک	بوروکراســی	بســيار	ضعيــف،	فاقــد	توانايــی	بــرای	اداره	
ســازمان	يافتــه	کشــور	و	اخــذ	ماليــات؛	يــک	نيــروی	نظامــی	
عمدتــا	متکــی	بــه	نيروهــای	قبايلــی،	فقــدان	نيــروی	پليــس	
ــی	 ــام	قضاي ــک	نظ ــدان	ي ــت	و	اطالعات،فق ــازمان	امني و	س
ــن	 ــدون	چني ــه	ب ــم	ک ــی	داني ــد	م ــه	کني ــد	و...توج توانمن
زمينــه	ســاختاری	ای	دموکراســی	هــای	نوپــا	شانســی	بــرای	

ــد. ــت	ندارن موفقي
ايــن	همــان	چيــزی	اســت	کــه	در	بحــث	قبــل	گفتــم.	يعنــی	
ــا	 ــه	آن	را	در	اروپ ــت	هــای	مطلق ــدرت	زيرســاختی	کــه	دول ق
ــک	در	 ــت	دموکراتي ــدی	دول ــکال	بع ــيدند	و	اش ــق	بخش تحق
ــا	 ــه	در	اروپ ــای	مطلق ــدند.	دولت	ه ــتوار	ش ــر	آن	اس ــا	ب اروپ
ــلحه	 ــار	زور	و	اس ــازی	و	انحص ــت	س ــد	دولت-ملّ اول	فرآين
ــق	 ــدرت	محق ــن	ق ــه	اي ــد	از	اينک ــيدند،	بع ــق	بخش را	تحق
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ـــو گـفتــگـ

ــای	 ــتری	از	نيروه ــداد	بيش ــه	تع ــر	اينک ــر	س ــره	ب ــد،	مذاک ش
ــت.	در	 ــورت	گرف ــد،	ص ــارکت	کنن ــدرت	مش ــی	در	ق اجتماع
ايــران	بــدون	اينکــه	ايــن	فرآينــد	اســتقرار	قــدرت	زيرســاختی	
ــته	 ــود	داش ــدرن	آن	وج ــای	م ــت	در	معن ــد	و	دول ــاق	بيفت اتف
ــاختار	 ــردن	س ــک	ک ــت	دموکراتي ــروطه	و	خواس ــد،	مش باش
سياســی	شــکل	گرفــت،	در	حالــی	کــه	انحصــار	زور	و	قــدرت	
ــر	 ــی	ناپذي ــش	بين ــه	و	پي ــد	خودکام ــر	چن ــدارد.	ه ــود	ن وج
عمــل	مــی	کنــد	ولــی	در	دنيــای	واقعــی	قــدرت	زيرســاختی	و	

ــی	دارد. ــدرت	اندک ــال	ق اعم
ــت،	 ــادش		نواخ ــر	گش ــيپور	را	از	س ــا	ش ــروطه	اصطالح مش
ــذاری	 ــرای	واگ ــا	ب ــه	در	اروپ ــای	مطلق ــه	دولت	ه ــی	ک در	حال
ــه	رو	 ــا	جنبش	هــای	تــوده	ای	بســيار	خشــنی	رو	ب قدرتشــان	ب
ــه	خاطــر	اينکــه	قــدرت	زيرســاختی	بســيار	بااليــی	 شــدند،	ب
ــن	 ــا	تحّص ــا	دوت ــران	ب ــد،	در	اي ــت	می	کردن ــتند	و	مقاوم داش
ــروطه	 ــاله؛	مش ــاهی	۲500	س ــه	و	...	پادش ــا	اعالمّي ــا	دوت و	ب

می	شــود.
ــف	 ــت	ضعي ــر	بســتر	دول ــروزی	ســريع	مشــروطه	ب ــی	پي يعن

اتفــاق	می	افتــد.	از	آن	طــرف	حــاال	دولــت	مشــروطه	خــودش	
ــف	 ــت	ضعي ــراث	دول ــه	مي ــد	ک ــل	کن ــتری	عم ــر	بس ــد	ب باي
ــی	 ــدرت	نظام ــه	ق ــود	دارد،	ن ــول	وج ــه	پ ــت.	ن ــاری	س قاج
ــه	پليــس	وجــود	 ــه	قــوه	قضائيــه	وجــود	دارد،	ن وجــود	دارد،	ن
دارد،	نــه	بروکراســی	ای	وجــود	دارد.	ايــن	دولــت	چگونــه	بايــد	
ــال	در	 ــود	را	مث ــب	می	ش ــس	تصوي ــه	دارد	در	مجل ــی	ک قانون
منطقــه	دورافتــاده	ای	مثــل	سيســتان	بلوچســتان	اجــرا	کنــد؟!	

در	نتيجــه	نمی	توانــد.
ــبکه	 ــال	ش ــزار	س ــی	دو	ه ــاهی	در	ط ــنتی	و	پادش ــت	س دول
ای	بســيار	نامرئــی	از	پيوندهــای	بيــن	مرکــز	و	پيرامــون	
ــاالری	 ــدان	س ــت،	خان ــول	داری	داش ــود؛	تي ــرده	ب ــاد	ک ايج
داشــت،	پيوندهــای	مبتنــی	بــر	ازدواج	داشــت	و	...	ايــن	رشــته	
ــل	 ــون	را	حفــظ	می	کــرد،	قباي ــز	و	پيرام ــد	مرک شــکننده	پيون
ــی	 ــد	م ــکننده	متعه ــی	ش ــه	نظم ــبی	ب ــی	نس ــه	صورت را	ب
ــه	 ــن	اســت	ک ــد	اي ــی	افت ــه	در	مشــروطه	م ــی	ک ــرد.	اتفاق ک
ــه	 ــی	پروران ــبات	حام ــن	آن	مناس ــی	برانداخت ــروطه	در	پ مش
ــر	 ــی	ب ــد	مبتن ــت	می	خواه ــت،	دول ــنتی	اس ــفاف	س و	غيرش
ــا	ابزارهــای	تحقــق	 ــد،	ام ــون	شــفاف	و	مــدون	عمــل	کن قان

ــدارد. ــون	را	ن ــن	قان اي
ــر	 ــر	ب ــل	س ــد.	قبائ ــم	می	پاش ــور	از	ه ــته	ام ــه	رش در	نتيج
ــن	 ــد.	زمي ــر	می	آورن ــر	ب ــی	س ــای	محل ــد.	قدرت	ه می	آورن

ــال	 ــروطه	عم ــت	مش ــد،	دول ــر	می	آورن ــر	ب ــی	س داران	محل
ــه	 ــدارد.	ضرب ــرای	کنتــرل	ايــن	وضــع	ن ــزاری	ب هــم	هيــچ	اب
ــه	مشــروطه	تغييــر	در	سياســت	 نهايــی	را	در	ايــن	وضعيــت	ب
ــرن	 ــول	ق ــه	در	ط ــه	ای	ک ــد.	آن	موازن ــی	می	زن ــن	الملل بي
نوزدهــم	بيــن	روســيه	و	انگلســتان	وجــود	داشــت	و	اســتقالل	
ايــران	را	حفــظ	می	کــرد،	در	اثــر	شــکل	گيــری	تهديــد	
ــرای	 ــاق	ب ــن	اتف ــی	رود	و	بدتري ــن	م ــری	از	بي ــان	قيص آلم
ــزرگان	 ــازی	ب ــوان	يــک	بازيگــر	کوچــک	در	ب ــه	عن ــران		ب اي
ــظ	وضــع	 ــن	حف ــا	ضام ــه	آنه ــه	موازن ــی	ک ــد.	دو	قدرت می	افت
ــه	آلمــان	متحــد	 ــر	علي ــا	يکديگــر	ب ــود	ب ــران	ب موجــود	در	اي

می	شــوند.
ايــران	ديگــر	از	فوايــد	موازنــه	برخــوردار	نيســت	و	در	نتيجــه	
ــم.در	 ــرارداد	معــروف	ايــن	ســال	را	داري مــا	در	ســال	1۹0۷	ق
نتيجــه	مشــروطه	نوپــا	بــا	تالقــی	بســترهای	نامســاعد	داخلی	
و	بســترهای	خارجــی	روبــرو	مــی	شــود	و	عمــال	شانســی	برای	
ــر	 ــه	منج ــنگين	ک ــاده	س ــتی	فوق	الع ــت	ندارد.شکس موفقي
بــه	بحــران	کليــدی	تاريــخ	ايــران	در	آن	دوره	می	شــود.	

ــی	 ــر	قحط ــر	اث ــوند	ب ــته	می	ش ــر	کش ــون	نف ــه-چهار	ميلي س
ــد	 ــاق	می	افت ــذاری	اتف ــه	گ ــت	ک ــه	اس ــن	قص و	...	از	دل	اي
ــر	 ــيپور	را	از	س ــا	ش ــه	م ــر	اينک ــی	ب ــان	مبن ــت	ايراني در	ذهني
گشــادش	نواختيــم.	همــان	اســتداللی	کــه	در	نامــه	معــروف	
ــار	مــی	 ــه	مرحــوم	طباطبايــی	وجــود	دارد	اعتب ناصرالملــک	ب

ــد. ياب
دولــت	 تحقــق	 و	 شــدن	 دموکراتيــک	 آمــاده	 ايــران	
ــم،	 ــدا	کني ــعه	پي ــم	توس ــر	می	خواهي ــک	نيســت.	اگ دموکراتي
ــد	و	 ــت	قدرتمن ــک	اقلي ــت	ي ــه	دس ــاال	و	ب ــعه	از	ب ــد	توس باي
ــا	 ــه	م ــت	ک ــد.	اينجاس ــدا	کن ــق	پي ــد	تحق ــتی	قدرتمن دس
گــذاری	داريــم	از	نظريــه	دولــت	مشــروطه	بــه	نظريــه	دولــت	
مطلقــه	نوســاز.	بــاز	هــم	ايــن	را	تأکيــد	مــی	کنــم؛	بــه	لحــاظ	
ــا	 ــوع	دولت	ه ــن	ن ــردوی	اي ــی	ه ــای	حرکت ــدف	و	انگيزه	ه ه
ــب	 ــت	عق ــذار	از	وضعي ــران	و	گ ــردن	اي ــدرن	ک ــی	م در	پ
ــا	 ــت.	آنج ــرده	اس ــر	ک ــا	تغيي ــا	ابزاره ــتند.	تنه ــی	هس ماندگ
ــزار	 ــا	اب ــت.	اينج ــدار	اس ــک	قانون	م ــت	دموکراتي ــزار؛	دول اب
دولــت	مطلقــه	نوســازی	اســت	کــه	از	بــاال	فراينــد	توســعه	را	

ــد. ــی	بخش ــق	م ــز	تحق ــر	آمي ــيوه	ای	قه ــه	ش ب
شــما	در	نــزد	آدم	هايــی	مثــل	داور،	تيمورتــاش،	مشــفق	
کاظمــی،	تقــی	زاده،	ايــن	گــذار	را	بــه	شــکل	روشــن	و	
مشــخصی	می	بينيــد	کــه	کارويــژه	و	ضــرورت	تحقــق	تجــدد	

ــر	عهــده	يــک	دولــت	قدرتمنــد	و	مقتــدر	قــرار	می	دهــد.	 را	ب
پــس	اوليــن	دولــت	مــدرن	از	متــن	ايــن	فراينــد	شــکل	مــی	
گيــرد	کــه	می	شــود	دولــت	پهلــوی	اول.	پهلــوی	اول،	اوليــن	
دولتــی	اســت	کــه	خــارج	از	مناســبات	ايلــی	شــکل	می	گيــرد.	
ــی	 ــبات	ايل ــی	از	دل	مناس ــت	ايران ــران،	دول ــه	اي در	دوره	ميان

ــت. ــده	اس ــر	می	آم ب
پهلــوی	اول	کامــال	خــارج	از	مناســبات	ايلــی	و	مبتنــی	
بــر	يــک	کودتــای	نظامــی	اتفــاق	می	افتــد.	کودتاهــای	
نظامــی	ای	کــه	در	جهــان	ســوم	در	قــرن	بيســتم	شــايع	
ــرا	 ــنفکران	نوگ ــان	و	روش ــالف	نظامي ــول	ائت ــتند،	محص هس
هســتند	کــه	در	پــی	نوعــی	توســعه	آمرانــه	هســتند.	پهلــوی	
ــم	 ــاختی	را	فراه ــر	س ــدرت	زي ــار	آن	ق ــن	ب ــرای	اولي اول	ب
ــکل	 ــق	ش ــود.	از	طري ــد	آن	ب ــنتی	فاق ــت	س ــه	دول می	کندک
ــکل	 ــق	ش ــری.	از	طري ــزار	نف ــش	1۲0	ه ــک	ارت ــه	ي دادن	ب
دادن	بــه	يــک	بروکراســی	سراســری.	از	طريــق	ايجــاد	يــک	
ــی.	از	 ــوزش	عال ــام	آم ــک	نظ ــق	ي ــی.	از	طري ــام	قضاي نظ
طريــق	يــک	پليــس	سراســری.	از	طريــق	يــک	نظــام	ثبــت	

ــا. ــر	آنه ــناد	و	نظاي اس
ــی	 ــت	يعن ــاختی	دول ــدرت	زيرس ــه	ق ــت	ک ــوی	اول	اس پهل
ــت	را	 ــی	دول ــی،	نظارت ــی،	قضاي ــک،	نظام ــدرت	بروکراتي ق
گســترش	داد	و	اوليــن	دولــت	مــدرن	را	در	ايــران	محقــق	کــرد	
ــای	مــدرن	را	ايجــاد	 و	تــالش	کــرد	کــه	يــک		ملــت	در	معن
ــدی	يکســويه	و	 ــن	مســير	تاکي ــن	در	اي ــه	اي ــد	ک ــد	هرچن کن
افراطــی	بــر	نوعــی	باســتان	گرايــی	و	نفــی	کثــرت	هميشــگی	

ــت. ــی	صــورت	گرف ــگ	ايران ــود	در	فرهن موج

ــه گــذار  ــوی اول را آن مرحل *بنابرایــن شــما پهل
ــه دولت-ملــت مــدرن می دانیــد. شــکل ســنتی ب
ــود	 ــث	ش ــد	باع ــئله	نباي ــن	مس ــی	اي ــت	ول ــت	اس ــه.	درس بل
کــه	روی	منفــی	قصــه	ديــده	نشــود.	يــک	رويــه	ايــن	فراينــد	
طبعــا	فراينــد	طــرد	و	ســرکوبی	اســت	کــه	اتفــاق	مــی	افتــد،	
ــل	 ــم	از	عل ــی	داني ــه	م ــی	ک ــت	دين ــال	در	خصــوص	هوي مث
و	عوامــل	برآمــدن	اســالم	گرايــی	در	دوره	هــای	بعــدی	
ــه	در	 ــت	ک ــی	اس ــد	در	تحريف ــن	فراين ــر	اي ــد	ديگ ــت.	بُع اس
ــوی	 ــرد.	در	پهل ــی	گي ــکل	م ــازی	ش ــت	س ــد	دولت-مل فراين
اول	ضمــن	اينکــه	گــذاری	از	آن	پراکندگــی	قاجــاری	صــورت	
می	گيــرد	بــه	انحصــار	قــدرت،	نهادهــای	جديــد	شــکل	

می	گيرنــد.
ــرد	 ــرار	می	گي ــی	توجهــی	ق ــورد	ب ــب	م ــه	اغل ــن	نکت ــی	اي ول
ماقبــل	 از	ســاخت	دولــت	 مولفه	هايــی	 و	 کــه	عناصــر	
مــدرن	بــه	ســاخت	دولــت	جديــد	منتقــل	می	شــود	و	
ــن	 ــی	بي ــی	و	تالق ــده	بســتان،	نوعــی	درهــم	تنيدگ نوعــی	ب
ــی	 ــنتی	ايران ــی	س ــای	حکمران ــم،	ويژگی	ه ــای	قدي نهاده
و	ويژگی	هــای	حکمرانــی	مــدرن	صــورت	می	گيــرد	کــه	

ــی	آورد. ــود	م ــه	وج ــژه	ای	را	ب ــادی	وي ــاخت	نه س
مــن	خــودم	بــه	تأســی	از	ادبيــات	وســيعی	کــه	در	ايــن	حــوزه	
وجــود	دارد،	ايــن	دولــت	را،	دولــت	نئوپاتريمونيــال	مــی	نامــم.	
ــی	 ــور	گروه ــالف	تص ــوی،	برخ ــت	پهل ــا	دول ــن	معن ــه	اي ب
ــه	 ــی	نيســت،	بلکــه	ب ــت	ســنتی	ايران ــداوم	دول ــان	ت از	محقق
واســطه	ابزارهــا	و	قابليــت	هــای	بــی	ســابقه	ای	کــه	در	اختيار	
دارد،	گسســتی	بنياديــن	از	آن	اســت؛	ولــی	از	ســوی	ديگــر	بــه	
خاطــر	ويژگــی	هايــی	کــه	از	دولــت	ســنتی	ايرانــی	در	آن	راه	
يافتــه،	تفــاوت	هايــی	کليــدی	بــا	دولــت	مــدرن	مــی	يابــد.

ــش	 ــی،	ارت ــه	بوروکراس ــت	ک ــت	اس ــال	درس ــوان	مث ــه	عن ب
و	نظــام	قضايــی	و	پليــس	مســتقر	می	شــود	ولــی	همــه	
ــخصی	 ــی	ش ــتند.	نوع ــار	هس ــاه	و	درب ــت	ش ــا	در	خدم اين	ه
ــی	 ــط	حام ــد.	رواب ــی	افت ــاق	م ــی	اتف ــاخت	دولت ــردن	س ک
پرورانــه	ای	ميــان	شــخص	اول	و	دربــار	او	بــا	ســاختار	دولتــی	
ــدرن	 ــد	م ــف	فراين ــه	آن	تحري ــه	نتيج ــرد	ک ــی	گي ــکل	م ش
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ـــو گـفتــگـ

ــت. ــت	اس ــازی	دول س

*ایــن بــه خاطــر ریشــه دار بــودن پادشــاهی در 
ایــران نیســت؟

باالخــره	آن	تبــار	و	ريشــه	تاريخــی	تاثيــر	دارد.	تاثيــر	گذشــته	
بــر	حــال		آينــده	مقولــه	ای	غيــر	قابــل	انــکار	اســت.	امــا	بعــد	
ــرد	 ــخصی	ف ــل	ش ــرا	در	تماي ــن	ماج ــل	اي ــری	از	دالي ديگ
ــت	 ــن	دولت-مل ــه	اي ــت.	نتيج ــان	اس ــی	رضاخ ــم	يعن حاک
ســازی	در	قالبــی	نئوپاتريمونيــال	بــرای	تاريــخ	ايــران	بســيار	
ــد	 ــر	می	گوي ــس	وب ــه	ماک ــور	ک ــان	ط ــت.	هم ــدی	اس کلي
نهادهــای	دولــت	مــدرن	بــا	برهــم	زدن	مناســبات	پاتريمونيال	
ــار	 ــروری	کن ــی	پ ــی	حام ــد،	يعن ــدا	می	کنن ــق	پي ــنتی	تحق س
زده	می	شــود	و	بــه	جايــش	مناســبات	عقالنيــت	ابــزاری	
و	بوروکراســی	مــدرن	می	نشــيند.	ويژگــی	بوروکراســی	
ماقبــل	مــدرن	ابتنــا	بــر	مناســبات	شــخصی	و	حامــی	پرورانــه	
اســت.	در	حالــی	کــه	ويژگــی	دولــت	مــدرن	چيســت؟	
ــخصی	 ــر	ش ــبات	غي ــر	مناس ــی	ب ــدرن	و	مبتن ــی	م بوروکراس
ــادی	 ــد	نه ــدا	می	کنن ــی	پي ــن	دو	تالق ــی	اي ــه	ای.	وقت و	حرف
کــه	ويژگی	هايــش	بايــد	عقالنيــت	و	نهادينگــی	باشــد،	
در	خدمــت	تمايــالت	شــخصی	حاکــم	و	دربــار	او	قــرار	

. می	گيــرد
مــرز	ميــان	دولــت	و	شــخص	حاکــم	از	بيــن	مــی	رود،	خزانــه	
دولتــی	بــدل	بــه	امــوال	شــخصی	حاکــم	می	شــود.	حاکــم	از	
ــت	 ــد.	در	دول ــتفاده	می	کن ــروری	اس ــی	پ ــرای	حام ــه	ب خزان
ــی	 ــيم.	حام ــته	باش ــروری	داش ــی	پ ــد	حام ــا	نباي ــدرن	م م
پــروری	ويژگــی	پادشــاهی	های	ســنتی	اســت.	ايــن	شــکل	از	
نهادســازی	مــدرن	باعــث	می	شــود،	نهادهــا	هويــت	مســتقل	
خــود	را	از	دســت	بدهنــد،	مناســبات	حامــی	پرورانــه	در	آن	هــا	
ــش،	بروکراســی	و	...	 ــن	نهادهــا	چــون	ارت ــد	و	اي ــدا	کن راه	پي
بــه	ابــزار	شــخصی	حاکــم	بــدل	شــوند.	ويژگــی	دولت-ملــت	
ــو	 ــه	نح ــت	ب ــن	وضعي ــه	اي ــت	ک ــن	اس ــران	اي ــازی	در	اي س
ــه	اســت. ــال	صــورت	گرفت ــی	نئوپاتريموني ســاختاری	در	قالب
ايــن	مســئله	و	ويژگــی	ای	بــه	اوليــن	دولــت	مــدرن	در	ايــران	
داده	کــه	مــا	مثــال	در	ترکيــه	نمی	بينيــم	يــا	کمتــر	مــی	بينيــم.	
در	الگــوی	آتاتورکــی	شــخص	محــوری	را	بــه	معنــای	اقتــدار	
ــخص	 ــت	ش ــت	در	خدم ــه	حکوم ــا	اينک ــم،	ام ــی	داري گراي
حاکــم	و	خاندانــش	قــرار	بگيرد،يــا	ثــروت	انــدوزی	شــخصی	
را	در	ترکيــه	نداريــم.	ارتــش	نهــاد	مســتقلی	ســت.	بروکراســی	
ــران	 ــود.	در	اي ــکيل	می	ش ــزب	تش ــت.	ح ــتقلی	س ــاد	مس نه
ــخص	 ــخصی	ش ــل	ش ــت	تماي ــاه	و	خدم ــز	از	ش ــه	چي هم
رضاخــان	اســت.	ايــن	يعنــی	شــکل	خاصــی	از	دولــت	ســازی	

مــدرن	کــه	نتيجــه	اش	نوعــی	تحريــف	شــدگی	اســت.

ــوی  ــازی در دوران پهل ــت س ــد دولت-مل *فرآین
ــدا  ــی پی ــه وضعیت ــد و چ ــا می رس ــه کج دوم ب

؟ می کنــد
در	پهلــوی	دوم	همــان	فرآينــدی	طــی	می	شــود	کــه	در	
ــادی	 ــدود	زي ــا	ح ــد	ت ــن	فرآين ــد.	اي ــی	ش ــوی	اول	ط پهل
ــه	ای	کــه	 ــه	گون تکامــل	پيــدا	می	کنــد	و	نهادينــه	می	شــود.	ب
بــه	مــدد	درآمــد	نفتــی،	دولــت	نئوپاتريمونيــال	ايــن	قابليــت	را	
پيــدا	می	کنــد	کــه	قــدرت	زيرســاختی		وســلطه	اش	خــودش	
ــه	ای	 ــه	گون ــد.	ب ــترش	ده ــی	گس ــل	توجه ــو	قاب ــه	نح را	ب
کــه	در	پايــان	پهلــوی	دوم	شــما	يکــی	از	پنج-شــش	ارتــش	
بــزرگ	دنيــا	را	داريــد.	يــک	نظــام	اطالعاتــی	قدرتمنــد	وجــود	
ــا	 ــه	اســت	کــه	ب دارد.	يــک	بوروکراســی	وســيع	شــکل	گرفت
در	هــم	شکســتن	نظــام	زمينــداری	بــر	جامعــه	مســلط	شــده	
اســت،	ولــی	همــان	طــور	کــه	افــرادی	مثــل	»جيمــز	بيــل«	
ــه	در	اينجــا		 ــاز	هــم	مناســبات	حامی	پروران ــد،	ب نشــان	داده	ان
ــی	کــه	در	 ــدرت	نامرئ مســلط	اســت؛	شــبکه	ای	از	ســاختار	ق

مرکزيــت	آن	شــاه	و	خانــدان	و	افــراد	مــورد	اعتمــاد	آن	قــرار	
ــر	 ــش	را	زي ــا	شــبکه	رســمی	بوروکراســی	و	ارت ــد	و	اتفاق دارن

ــود	دارد. ــيطره	خ س
در	اينجــا	نوعــی	سياســت	زدايــی	از	ســاخت	دولــت	و	ارتــش	
تحقــق	پيــدا	کــرده	اســت.	اســتقالل	زدايــی	از	نهادهــا	شــده،	
ــه	اســت.	 ــرار	گرفت ــز	در	خدمــت	شــخص	شــاه	ق و	همــه	چي
ــم.	 ــه	را	می	بيني ــن	قص ــل	اي ــه	کام ــم	نمون ــرات	عل در	خاط
ــرژی	 ــی،	ان ــرات	نفت ــا	مذاک ــاورزی	ت ــت	کش ــی	از	وضعي يعن
ــه	و	 ــزرگ	و	...	هم ــدن	ب ــه	تم ــوط	ب ــای	مرب ــی،	بحث	ه اتم
ــروت	 ــوع	ث ــک	ن ــد.	ي ــال	می	کن ــاه	دنب ــخص	ش ــه	را	ش هم
انــدوزی	شــخصی	و	ثــروت	انــدوزی	خاندانــی	را	داريــم	و	نيــز	
شــکل	گيری	يــک	گــروه	برجســتگانی	کــه	وابســته	بــه	دربــار	
هســتند	را	داريــم.	ولــی	نهايتــا	ايــن	را	نمی	شــود	انــکار	کــرد	
ــی	از	عناصــر	 ــدرت	زداي ــازی،	ق ــت	س ــد	دولت-مل ــه	فرآين ک
ــه	 ــرد.	ب ــادی	می	گي ــدت	زي ــوی	دوم	ش ــی	در	دوره	پهل زيرمل
عنــوان	مثــال	از	ميــان	برداشــتن	قــدرت	قبايلــی	کــه	در	دوره	
پهلــوی	اول	مدنظــر	بــود	در	ايــن	دوره	پــی	گرفتــه	مــی	شــود.
فرآينــد	دولت-ملــت	ســازی،	قــدرت	زدايــی	از	عناصــر	
ــه	 ــرد،	ب ــادی	می	گي ــدت	زي ــوی	دوم	ش ــی	در	دوره	پهل زيرمل
عنــوان	مثــال	از	ميــان	برداشــتن	قــدرت	قبايلــی	کــه	در	دوره	
پهلــوی	اول	مدنظــر	بــود	در	ايــن	دوره	پــی	گرفتــه	مــی	شــود
ــی	 ــی	پراکندگ ــر	اساس ــه،	عنص ــه	قبيل ــه	ک ــن	مالحظ ــا	اي ب
قــدرت	در	دوره	ماقبــل	مــدرن	اســت،	طبعــا	از	ميــان	برداشــتن	
ــدرن	 ــازی	م ــت	س ــتای	دول ــی	در	راس ــی	گام ــاخت	قبايل س
ــه	و	 ــبات	حامی	پروران ــل	مناس ــا	در	ذي ــه	اين	ه ــی	هم ــود	ول ب
ــور	 ــال	همان	ط ــت	نئوپاتريموني ــران	دول ــت.	بح شــخصی	اس
کــه	ســاموئل	هانتينگتــون	10	ســال	قبــل	پيــش	بينــی	کــرده	
ــرايط	 ــا	ش ــاق	ب ــرای	انطب ــا	ب ــه	اين	ه ــت	ک ــن	اس ــود،	اي ب
ــن	 ــد.	بنابراي نوســازی	محدوديت	هــای	نهــادی	شــديدی	دارن
در	جريــان	انقــالب	همــان	طبقاتــی	کــه	خودشــان	محصــول	
ــه	 ــيج	گر	علي ــروی	بس ــن	ني ــی	تري ــتند،	از	اصل ــازی	هس نوس

ــوند. ــوی	می	ش ــت	پهل دول

ــی  ــای بزرگ ــوی حرکت ه ــه پهل ــد ک ــما گفتی *ش
ــی  ــبات قبائل ــم زدن مناس ــر ه ــرل و ب ــرای کنت ب
داشــت، ولــی ایــن برخوردهــا هزینه هایــی 
ــال  ــرد و در ح ــاد ک ــور ایج ــرای کش ــم ب را ه
ــت  ــال پرداخ ــامی در ح ــوری اس ــر جمه حاض
ــوده  ــببش ب ــوی مس ــه پهل ــت ک ــی اس هزینه های
اســت. بیائیــد دربــاره نســبت جمهــوری اســامی 
بــا دولت-ملــت صحبــت کنیــم. جمهــوری 
ــته  ــوزه داش ــن ح ــردی در ای ــه عملک ــامی چ اس
اســت و قــرار اســت در ادامــه ایــن راه چــه کنــد؟
ــر	 ــدا	بگويــم	کــه	هزينــه	هــای	فراينــد	دولــت	ســازی	غي ابت
ــا	امــروز	 ــه	ت ــًا	پيامدهــای	آن	تجرب ــکار	اســت	و	طبع ــل	ان قاب
ــرای	 ــالش	ب ــه	ت ــم	ک ــدی	نداري ــت.	تردي ــده	اس ــی	مان باق
ــت	 ــری	هوي ــل	شــکل	گي ــی،	عام ــت	دين ــی	هوي ــکار	و	نف ان
خواهــی	دينــی	در	دوره	پهلــوی	و	بــه	تبــع	آن	انقــالب	
ــا	 ــه	م ــود	ک ــم	ب ــئله	ه ــن	مس ــی	از	همي ــود.	ناش ــالمی	ب اس
ــرار	 ــرای	ق ــم	ب ــد	از	آن	تالشــی	داري ــان	انقــالب	و	بع در	جري
دادن	هويــت	دينــی	در	مقابــل	هويــت	ملــی.	ابتــدای	انقــالب	
ــا	 ــارض	ب ــی	در	تع ــت	مل ــد	هوي ــد	کــه	می	گفتن گروهــی	بودن
ــر	 ــال	اتحــاد	جماهي ــه	دنب ــی	ب ــت	اســالمی	اســت	و	حت هوي
ــج	 ــه	»خلي ــوط	ب ــی	مرب ــده	هاي ــا	و	اي ــا	بحث	ه ــالمی،	ي اس
ــن	اســت	کــه	هــم	 ــا	واقعيــت	قصــه	اي ــد،	ام اســالمی«	بودن
ــم	 ــل	و	ه ــم	در	عم ــس	از	آن،	ه ــم	پ ــگ	و	ه ــد	جن در	فرآين
در	عرصــه	تئــوری،	مــا	تعارضــی	بيــن	هويــت	دينــی	و	ملــی	

ــتيم. نداش
ــس	از	 ــران	پ ــی	در	اي ــد	اصل ــه	رون ــد	ک ــی	رس ــرم	م ــه	نظ ب

ــر	 ــی	اســت،	ه ــی	و	مل ــت	دين ــی	هوي ــم	تنيدگ ــالب	دره انق
چنــد	کــه	طبعــًا	نمــی	تــوان	بــه	برخــی	تــالش	هــا	بــرای	در	
ــد	 ــد	دارم	رون ــا	تاکي ــکار	کــرد،	ام ــراردادن	آنهــا	را	ان ــل	ق تقاب
ــال	 ــی	اســت.	مث ــی	و	مل ــت	دين ــی،	درهــم	تنيدگــی	هوي اصل
»برنــارد	لوئيــس«	مــی	گويــد	در	جنــگ	ايــران	و	عــراق	علــی	
رغــم	اينکــه	در	بدنــه	ارتــش	عــراق	شــيعيان	حضــور	داشــتند	
و	ايرانی	هــا	هــم	شــيعه	بودنــد،	امــا	مرزبندهــای	ملــی	
ــای	 ــت	ه ــی	هوي ــرد.	يعن ــی	ک ــن	م ــرف	را	تعيي ــار	دو	ط رفت
ــی	را	درهــم	نشکســتند.	مــن	حســم	 دينــی	هويــت	هــای	مل
ــی	 ــه	در	مواقع ــی	گرچ ــای	واقع ــا	در	دني ــه	م ــت	ک ــن	اس اي
ــت	 ــداران	هوي ــی	طرف ــا	برخ ــتيم	و	بعض ــی	داش تعارض	هاي
دينــی	تــالش	کــرده	انــد	هويــت	دينــی	را	در	تقابــل	بــا	هويت	
ملــی	و	انــکار	آن	قــرار	داده،	ولــی	در	بخــش	مهمــی	نمی	شــود	
ايــن	را	انــکار	کــرد	کــه	نوعــی	هم	جوشــی	و	درهــم	تنيدگــی	

ــتيم. ــالمی	داش ــوری	اس ــا	در	جمه ــا	را	م اين	ه
ــی	 ــت	مل ــئله	هوي ــالمی	در	مس ــوری	اس ــه	جمه ــس	تجرب پ
ــن	 ــطوحی	اي ــک	س ــی	اســت؛	در	ي ــل	بررس در	دو	ســطح	قاب
ــد	دولت-ملــت	ســازی	تقويــت	شــده	اســت.	هرچــه	در	 فراين
دوران	پــس	از	انقــالب	جلوتــر	آمــده	ايــم،	قــدرت	زيرســاختی	
ــه	 ــت	ک ــکار	اس ــت.	آش ــده	اس ــت	ش ــران	تقوي ــت	در	اي دول
تــوان	امــروز	دولــت	در	ايــران	بــرای	قانــون	گــذاری،	اجــرای	
قوانيــن،	نظــارت	بــر	جامعــه،	ماليــات	گيــری	و	اساســًا	پيشــبرد	
برنامــه	هــا	در	کشــور	بســيار	بيشــتر	از	ابتــدای	انقــالب	اســت.
از	طــرف	ديگــر	گام	هــای	مهمــی	در	راســتای	تقويــت	ملــت	
ــم	کــه	کشــورهايی	 ــه	اســت.	مــی	داني ســازی	صــورت	گرفت
ــه	 ــب	متکــی	ب ــتند،	اغل ــق	داش ــه	ملت	ســازی	موف ــه	تجرب ک
ــورهايی	 ــد.	کش ــی	بوده	ان ــای	ميهن ــگ	و	نبرده ــره	جن خاط
کــه	تجربــه	و	خاطــره	جنــگ	ندارنــد،	ملــت	ســازی	در	آن	هــا	
بــه	ســختی	اتفــاق	می	افتــد	و	جمهــوری	اســالمی	ايــن	
ــدس	را	دارد. ــاع	مق ــب	دف ــی	در	قال ــاع	ملی-ميهن ــه	دف تجرب
در	آن	تجربــه	بــزرگ	بــاور	دينــی	بــا	بــاور	ميهــن	دوســتانه	در	
ــه	نظــرم	پيوندهايــی	کــه	حــول	ايــن	 ــه	اســت.	ب هــم	آميخت
ــدی	 ــل	ج ــورد	تحلي ــوز	م ــاده	هن ــاق	افت ــی	اتف ــره	جمع خاط
ــود	 ــن	را	نمی	ش ــرف	اي ــی	از	آن	ط ــت.	ول ــه	اس ــرار	نگرفت ق
ــن	 ــت	هــای	تخاصمــی	بي ــه	باالخــره	آن	رواي ــرد	ک ــکار	ک ان
ــاس	 ــی	احس ــه	نوع ــده	ک ــث	ش ــی	باع ــی	و	مل ــت	دين هوي
ــی	 ــه	گوي ــود	ک ــاد	ش ــه	ايج ــای	جامع ــی	از	اليه	ه در	بخش
ــا	 ــود	ي ــف	می	ش ــی	تضعي ــت	دين ــر	هوي ــی	در	براب ــت	مل هوي

ــس. برعک

*برخــی معتقدنــد ملــی گرایــی پوششــی اســت 
ــا در  ــا اتفاق ــی گراه ــی. مل ــدد گرای ــرای تج ب
ــی  ــچ مقاومت ــی هی ــای واردات ــت ه ــر هوی براب
ندارنــد. در صورتــی کــه ملی گرایــی واقعــی 
ــد،  ــت کن ــرب مقاوم ــگ غ ــر فرهن ــد در براب بای
ولــی چــون خــودش برآمــده از مدرنیتــه اســت در 
برابــر فرهنــگ و هویــت مــدرن مقاومتــی نــدارد.
اگــر	هويــت	ملــی	بــا	روايــت	باســتان	گرايانه	را	در	نظــر	
ــک	 ــت	ي ــک	کلي ــی	ي ــا	ملی	گراي ــم،	درســت	اســت.	ام بگيري
ــت	 ــگار	هوي ــی	ان ــه	در	پ ــت	ک ــه	نيس ــتان	گرايان ــت	باس دس
ــد	 ــه	نوعــی	از	گرايشــات	قدرتمن ــول	دارم	ک ــی	باشــد.	قب دين
ــی	وجــود	دارد	و	باســتان	 ــی	ايران ــی	گراي باســتان	گرايی	در	مل
گرايــی	خــود	را	در	تقابــل	بــا	هويــت	دينــی	تعريــف	مــی	کنــد،	
ــت	 ــت	يکدس ــک	رواي ــًا	ي ــی	لزوم ــی	ايران ــی	گراي ــی	مل ول

ــت. نيس
ــی	 ــی	گراي ــتی	و	مل ــن	دوس ــی	ميه ــاهد	نوع ــواره	ش ــا	هم م
مبتنــی	بــر	ديــن	و	هويــت	دينــی	در	جامعــه	ايــران	بــوده	ايــم.	
مــی	دانيــم	کــه	در	نــزد	افــرادی	چــون	فردوســی	يــا	نظامــی،	
ــه	 ــم	آميخت ــی	در	ه ــق	دين ــاور	عمي ــا	ب ــتی	ب ــران	دوس اي
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ـــو گـفتــگـ

اســت،	يــا	احيــای	ايــران	در	دوره	صفــوی	ذيــل	تعاليــم	شــيعی	
ــاع	 ــه	دف ــا	تجرب ــت	ي ــورت	گرف ــا	آن	ص ــده	ب ــم	تني و	در	ه

ــردم. ــرض	ک ــی	ع ــوال	قبل ــه	در	س ــدس	ک مق
ــم	 ــی	و	ه ــی	ايران ــی	گراي ــرای	مل ــم	ب ــتقالل	ه ــوم	اس مفه
ــت	 ــا	هوي ــت	ي ــی	اس ــی	اساس ــی	ارزش ــت	دين ــرای	هوي ب
ــت.	 ــدی	اس ــيار	کلي ــی	بس ــی	مفهوم ــت	ايران ــيعی	در	هوي ش
مگــر	کســی	مــی	توانــد	خــود	را	عالقمنــد	بــه	هويــت	ايرانــی	
ــت	را	 ــت	آن	هوي ــود	در	مرکزي ــيعی	موج ــر	ش ــد	و	عنص بدان
ــه	از	هويــت	ايرانــی	يــک	 نفــی	کنــد؟	روايــت	باســتان	گرايان
ــی	 ــت.	ملی	گراي ــی	اس ــر	تاريخ ــر	و	غي ــويه	نگ ــت	يکس رواي
-بــه	ويــژه	در	روايــت	باســتان	گرايانه	اش-	در	خيلــی	از	
ــی	 ــکار	و	نف ــرای	ان ــوده	ب ــی	ب ــر،	روايت ــخ	معاص ــع	تاري مقاط
ــن	 ــا	همي ــه	و	اتفاق ــی	بيگان ــوان	هويت ــه	عن ــی	ب ــت	دين هوي
رويکــرد	غيــر	تاريخــی	و	تقليــل	گــرا	از	هويــت	ايرانــی	باعــث	
شــد	کــه	در	دوره	پهلــوی	هويــت	دينــی	بــه	عنــوان	»هويــت	

ــرد. ــکل	بگي ــت«	ش مقاوم
ــرد،	 ــد	ک ــدا	نخواه ــی	پي ــش	هويت ــران	آرام ــدم	اي ــن	معتق م
مگــر	اينکــه	بيــن	عناصــر	مختلــف	شــکل	دهنده	بــه	
ــی	 ــی	آن،	در	نوع ــف	هويت ــای	مختل ــی،	اليه	ه ــت	ايران هوي
هماهنگــی	و	همســويی	قــرار	گيرنــد.	بخــش	مهمــی	از	
تعــارض	هــا	و	ســتيزه	هــای	موجــود	در	جامعــه	ايــران	ناشــی	
از	هميــن	روايــت	هايــی	اســت	کــه	دائمــا	تــالش	مــی	کننــد	
ــا	يکديگــر	 ــق	ب ــارض	مطل ــی	را	در	تع ــف	هويت عناصــر	مختل
ــای	 ــری،	روايت	ه ــای	جوه ــت	ه ــن	رواي ــد.	اي ــرار	بدهن ق
ــا	 ــاوت	ه ــردن	تف ــری	ک ــر	حداکث ــی	ب ــه	و	مبتن ذات	انگاران
مشــکلی	از	ايــران	حــل	نمی	کنــد،	بلکــه	تعــارض	هــا	و	

ــد. ــی	کن ــديد	م ــا	را	تش ــتيزه	ه س
در	روايتــی	کــه	مثــال	شــهيد	مطهــری	از	هويــت	ايرانــی	ارائــه	
ــر	 ــا	يکديگ ــارض	ب ــی	در	تع ــی	و	مل ــت	دين ــد،	هوي می	ده
ــی	 ــای	خلخال ــال	آق ــه	مث ــی	ک ــد.	در	صورت ــرار	نمی	گيرن ق
ــرد.	در	حــال	حاضــر	برخــی	 ــف	می	ک ــارض	باهــم	تعري در	تع

ــان	عناصــر	 ــاوت	مي ــردن	تف ــری	ک ــا	حداکث ــا	ب ــن	م متفکري
ــر	 ــا	يکديگ ــارض	ب ــا	در	تع ــرار	دادن	آنه ــران	و	ق ــی	اي هويت
ــر	 ــد	س ــده	ای	برون ــند؟	ع ــزی	برس ــه	چي ــه	چ ــد	ب می	خواهن
مقبــره	کــوروش	برايــش	گريــه	کننــد	و	نمايــش	هــای	بعضــا	
خنــده	داری	اجــرا	کننــد،	يــک	عــده	هــم	ايــن	طــرف	در	پــی	
ــه	 ــران	ب ــراث	باســتانی	اي ــات	ايــن	مســئله	باشــند	کــه	مي اثب
ــا؟	 ــد	واقع ــد	ش ــه	خواه ــه	اش	چ ــت،	نتيج ــزرگ	اس دروغ	ب

ــه	زدن. ــه	ريش ــه	ب تيش
روی	ســخن	بــا	کســانی	نيســت	کــه	اساســًا	بــاوری	بــه	ايــن	
ــوم	 ــف	شــان	معل ــا	تکلي ــد،	آنه ــت	آن	ندارن کشــور	و	موجودي
ــه	 ــد،	نبايــد	ب اســت	ولــی	کســانی	کــه	ايــران	را	دوســت	دارن
ــکاف	ها	 ــه	ش ــن	زدن	ب ــد.	دام ــن	بزنن ــا	دام ــارض	ه ــن	تع اي
ــران	حــل	 ــی	مشــکلی	از	اي و	ايجــاد	گســيختگی	هــای	هويت

ــد. نمــی	کن
ــه	از	موقعيــت	کنونــی	مــا	آن	اســت	 يــک	تحليــل	واقــع	بينان
ــردن	 ــته	ک ــی	برجس ــه	در	پ ــانی	ک ــای	کس ــه	ه ــه	دغدغ ک
هويــت	دينــی	يــا	هويــت	ملــی		هســتند	عميقــا	بــه	هــم	گــره	
خــورده	اســت.	حتــی	اگــر	تعارضــی	بيــن	ايــن	هويــت	هــا	و	
ــه	 ــوان	دغدغ ــه	عن ــا	ب ــد	م ــته	باش ــود	داش ــا	وج ــر	آنه عناص
منــد	ايــران	نبايــد	ايــن	روايــت	هــای	تخاصمــی	را	بپذيريــم.	
يکــی	از	معضــالت	کنونــی	ايــران	اســت	کــه	مــا	می	خواهيــم	
تعارضــات	را	جوهــری	و	حــل	ناپذيــر	کنيــم.	در	نهايــت	قــرار	
ــران	 ــت	در	اي ــرای	هوي ــردن	ماج ــدل	ک ــود؟	ب ــه	ش ــت	چ اس
ــدارد.	مــن	 ــی	ن ــه	صفــر	و	يــک،	عاقبــت	خوب ــه	يــک	معادل ب
معتقــدم	راه	حــل	هــا	در	شــکل	دادن	بــه	تلفيــق	هــا	و	امتــزاج	
هــا	و	شــکل	دادن	بــه	روايــت	هايــی	اســت	کــه	بــر	اشــتراک	
هــا،	بيــش	ازتعــارض	هــا	بهــا	مــی	دهــد؛	روايــت	هايــی	کــه	

ــد. ــورت	می	ده ــا	را	ص ــن	ه ــی	اي ــم	تنيدگ ــی	در	ه نوع
آيــا	غيــر	از	ايــن	اســت	کــه	بــرای	اوليــن	بــار	در	تاريخ	ايــران،	
ــاق	 ــوی	اتف ــت	شــيعی	در	دوره	صف ــل	هوي ــران	ذي ــای	اي احي
ــل	 ــی	ذي ــای	معاصــر	ايران ــاد؟	بخــش	مهمــی	از	جنبش	ه افت

ــه	 ــا	آن	شــکل	گرفت ــاط	ب ــل	در	ارتب ــا	حداق ــی	ي ــم	دين مفاهي
ــای	 ــی	جنبش	ه ــکال	تاريخ ــن	اش ــق	تري ــًا	موف ــت.	اتفاق اس
ــوده	 ــت	ب ــن	دو	هوي ــی	اي ــول	تالق ــی	محص ــی	ايران اجتماع
اســت.	اينکــه	مــدام	برويــم	در		بنيادهــا	تــا	اثبــات	کنيــم	اينهــا	
بــه	لحــاظ	جوهــری	بــا	هــم	در	تعــارض	انــد،	بــازی	کودکانــه	

ای	اســت	کــه	اغــراض	بــه	آن	جهــت	مــی	دهنــد.
ــه	 ــد	هم ــی	می	خواهن ــای	واقع ــور	در	دني ــن	کش ــردم	اي م
ــان	 ــما	خودت ــند.	ش ــته	باش ــم	داش ــی	را	باه ــر	هويت اين	عناص
ــم	 ــار	ه ــان	را	در	کن ــالميت	ت ــت	و	اس ــد	ايراني ــت	داري دوس
ــان	 ــی	خودت ــق	قوميت ــه	تعل ــن	اينک ــيد،	در	عي ــته	باش داش
بــر	 را	هــم	داريــد،	ولــی	گروهــی	مــدام	می	خواهنــد	
شــکاف	های	هويتــی	تاکيــد	کننــد.	ايــن	نتيجــه	اش	در	
فرجــام	کار	تعارضــات	آنتاگونيســتی	و	آشــتی	ناپذيــری	اســت	
ــف	 ــد	خشــونت	خواهــد	کــرد	و	باعــث	تضعي ــا	تولي کــه	نهايت
نظــام	و	کشــور	خواهــد	شــد.	مهمتــر	از	همــه	اين	هــا؛	
ــه	 ــال	ب ــی	عم ــی	و	مل ــت	دين ــارض	هوي ــازی	تع برجســته	س
نفــع	برآمــدن	هويت	هــای	قومــی	ســتيزه	جويــی	شــده	اســت	
کــه	برنامــه	هــای	خطرناکــی	را	عليــه	ايــن	آب	و	خــاک	پيــش	

ــد. ــی	برن م
ــی	 ــا	هزينه	هاي ــازی	ب ــت	س ــه	دولت-مل ــرم	ک ــن	می	پذي م
ــرار	 ــار	ق ــت	فش ــای	آن	تح ــی	از	هزينه	ه ــت.	يک ــراه	اس هم
ــی		 ــوع	قوم ــب	تن ــی	اســت.	تخري ــای	زيرمل ــن	هويت	ه گرفت
اســت.	تخريــب	فولکولورهــا	و	...	اســت.	بخشــی	از	ايــن	
ــن	 ــوده	اســت.	اشــکال	کار	هــم	در	اي ــر	ب فرايندهــا	گريزناپذي
ــت	 ــه	هوي ــور	ک ــه	همانط ــعه	آمران ــان	توس ــه	در	جري ــود	ک ب
ملــی	در	مقابــل	هويــت	دينــی	قــرارداده	شــد،	هويــت	قومــی	
ــد.	 ــف	کردي ــات	تعري ــم	و	ثب ــمن	نظ ــوان	دش ــه	عن ــم	ب ه
ــد	از	 ــالهای	بع ــابقه	س ــر	س ــه	خاط ــئله	ب ــن	مس ــی	از	اي بخش
مشــروطه	بــود؛	ولــی	بخشــی	ديگــر	بــه	خاطــر	شــکل	گيــری	
ــی	 ــی	ايران ــتان	گرايان ــزد	باس ــی	در	ن ــت	مل ــی	از	هوي تعريف
ــی	 ــای	قوم ــت	ه ــی	و	هوي ــت	دين ــه	در	آن	هوي ــت	ک داش
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ـــو گـفتــگـ

ــه	و	فاقــد	اصالــت	تعريــف	شــدند.	نتيجــه	آن	 مقوالتــی	بيگان
ــود. ــی	ب ــی	و	دين ــت	قوم ــدن	هوي ــک	ش ايدئولوژي

در	ايــن	بيــن	روايــت	هــای	قــوم	گرايانــه	کــه	آشــکار	اهدافــی	
تجزيــه	طلبانــه	را	دنبــال	مــی	کننــد،	قائــل	بــه	رابطــه	
ــی	و	هويــت	قومــی	خودشــان	 ــان	هويــت	ايران تخاصمــی	مي
ــت	 ــازی	و	هوي ــخ	س ــه	تاري ــت	ب ــن	راه	دس ــتند.	در	اي هس
ســازی	مبتنــی	بــر	روايــت	هــای	تخاصمــی	مــی	زننــد.	آنهــا	

ــيج	 ــوی	بس ــرای	ن ــازی	ب ــه	س ــال	زمين ــه	دنب ــت	ب در	حقيق
ــران	هســتند	 ــام	اي ــه	ن ــی	ب ــه	موجوديت ــت	علي سياســی	قومي
و	متاســفانه	در	ايــران	ايــن	قصــه	بعضــًا	اتفــاق	افتــاده	اســت.
يــک	چالــش	بنياديــن	دولت-ملــت	ايرانــی	هميــن	اســت	کــه	
ــکاف	های	 ــل	ش ــی	مث ــکاف	های	زيرمل ــت	ش ــا	تقوي ــا	ب م
ــم	و	 ــا	بســيج	اجتماعــی	حــول	مفاهي ــم.	ب ــه	روئي قومــی	رو	ب
مقــوالت	قومــی	يــا	مســئله	شــکاف	شــيعه	و	ســنی	رو	بــه	رو	
ــت	 ــران	در	موقعي ــی	اي ــزرگ	و	حيات ــش	ب ــن	چال ــتيم.	اي هس

ــه	اســت. ــی	خاورميان کنون

*بـه خصـوص کـه در خاورمیانـه امـروز بـا فعـال 
شـدن گروههـای قومـی ای مانند کردهـا در عراق 
مذهبـی  گروههـای  شـدن  فعـال  یـا  سـوریه  و 

مخالـف مرزهـای کنونـی روبـرو هسـتیم.
خاورميانـه	در	يـک	دوران	دگرگونـی	بـزرگ	قـرار	دارد.	آن	
نظمـی	کـه	بعـد	از	معاهـده	سـايکس-پيکو	شـکل	گرفـت	به	
صـورت	گژ	دار	و	مريـز	تا	حـدود	100	سـال	دوام	آورد	ولی	اين	
نظـم	امـروز	با	چالـش	های	بزرگـی	روبروسـت	و	نشـانه	هايی	
از	فروپاشـی	را	از	خـود	بـروز	مـی	دهـد.	خاورميانـه	بـا	خيزش	
هـای	هويتی	سـتيزه	جويـی	روبروسـت	کـه	ذيل	مولفـه	های	
قوميـت	يا	سـلفی	گری	سـازمان	يافتـه	اند	و	نظـم	دولت-ملت	
را	نمـی	پذيرنـد.	اين	نيروهـای	هويت	بنيـان،	وقتی	بـا	مداخله	
قدرتهـای	خارجـی	همـراه	شـده	انـد،	بحـران	بزرگـی	را	برای	
بسـياری	از	دولـت	هـای	خاورميانـه	ايجـاد	کـرده	انـد	و	عمال	
بسـياری	از	دولـت	هـای	خاورميانـه	بـدل	بـه	دولـت	شکسـت	

خـورده	شـده	اند.
ــای	 ــت	ه ــام	دول ــواع	و	اقس ــده	ان ــا	در	بردارن ــی	آفريق زمان
ــمال	 ــه	و	ش ــن	خاورميان ــا	االن	اي ــود،	ام ــورده	ب ــت	خ شکس
ــورده	 ــت	خ ــای	شکس ــت	ه ــيون	دول ــه	کلکس ــت	ک آفريقاس
ــد	 ــه	رش ــت	ک ــه	اس ــک	ده ــش	از	ي ــا	بي ــت.	االن	آفريق اس
ــه	در	 ــی	خاورميان ــد	ول ــی	کن ــه	م ــی	را	تجرب ــعه	خوب و	توس
ــده	 ــث	ش ــه	باع ــت	ک ــر	اس ــی	درگي ــای	متنوع ــران	ه بح

ــا	زوال	و	عقــب	گــرد	 ــه	ب بخــش	عمــده	کشــورهای	خاورميان
ــای	 ــط	نوپ ــه	متوس ــند.	طبق ــرو	باش ــعه	روب ــد	توس در	فراين
ــرار	دارد	و	 ــواری	ق ــيار	دش ــارهای	بس ــت	فش ــه	تح خاورميان
عمــال	آينــده	ای	بــرای	خــود	در	خاورميانــه	نمــی	بينــد.	تــازه	
اگــر	بحــران	هــای	بزرگــی	چــون	بحــران	محيــط	زيســت	که	
ــا	افــول	نقــش	نفــت	در	اقتصــاد	 ــر	گرفتــه	و	ي ــه	را	ب خاورميان
ــد	 ــد	ش ــم	خواه ــديد	ه ــده	تش ــالهای	آين ــه	در	س ــی	ک جهان

ــی	در	 ــده	مطلوب ــه	آين ــم	ک ــی	بيني ــم	م ــل	کني را	وارد	تحلي
ــد	 ــی	بيني ــن	م ــن	بي ــاال	در	اي ــت.	ح ــه	نيس ــار	خاورميان انتظ
ــری	 ــه	غــرق	در	مشــکالت	ناشــی	از	شــکل	گي کــه	خاورميان
ــت	 ــای	هوي ــای	شکســت	خــورده	و	جــوالن	نيروه ــت	ه دول

ــت. ــت	اس ــم	دولت-مل ــد	نظ ــان	ض بني
ــه	اســت	 ــرار	گرفت ــی	ق ــران	در	موقعيت جمهــوری	اســالمی	اي
ــای	 ــت	ه ــادی	از	دول ــداد	زي ــا	تع ــون	آن	ب ــال	پيرام ــه	عم ک
شکســت	خــورده	احاطــه	شــده	اســت.	پاکستان،افغانســتان	و	
عــراق	نمونــه	هــای	ايــده	ال	دولت	شکســت	خــورده	هســتند.	
بــه	ايــن	هــا	ســوريه	و	لبنــان	و	يمــن	و	چنــد	تــا	از	کشــورهای	
ــت	 ــورت	وضعي ــر	ص ــه	ه ــه	ب ــد	ک ــه	کني ــه	را	اضاف خاورميان
ــد.	تنــوع	قومــی	 ــر	امنيــت	ملــی	مــا	تأثيــر	مــی	گذارن آنهــا	ب
ــش	 ــا	را	افزاي ــری	م ــيب	پذي ــای	آس ــه	ه ــا	زمين ــی	م و	مذهب
داده	اســت.	مــی	دانيــم	کــه	دولــت	هايــی	ماننــد	عربســتان	و	
امــارات	بــر	روی	شــکاف	هــای	مذهبــی	مــا	در	حــال	ســرمايه	
گــذاری	هســتند	و	پاکســتان	و	نقاطــی	در	مرزهــای	غربــی	مــا	
ــرای	تروريســم	 ــتيبانی	ب ــداز	و	پش ــش	باران ــاظ	نق ــن	لح از	اي

ــد. ــران	را	دارن ســلفی	در	اي
ــوزه	 ــن	ح ــم.	در	اي ــت	را	داري ــئله	قومي ــا	مس ــرف	م از	آن	ط
ــه	 هــم	مــا	شــاهديم	کــه	برخــی	کشــورهای	پيرامونــی	مــا	ب
ــرای	 ــان	آمريکايــی	تــالش	ب اضافــه	اســرائيل	و	راســت	گراي
ــه	را	در	 ــه	طلبان ــه	و	تجزي ــوم	گرايان تقويــت	گرايــش	هــای	ق
ايــران	دارنــد.	هــدف	همــه	ايــن	هــا	آن	اســت	از	زمينــه	هــای	
موجــود	در	کشــور	ما،تنــوع	هويتــی	و	شــکاف	هــای	موجــود	
ــی	و	 ــای	قوم ــش	ه ــه	جنب ــه	شــکل	دادن	ب ــوان	زمين ــه	عن ب
مذهبــی	عليــه	تماميــت	ارضــی	و	ثبــات	کشــور	اســتفاده	کنند.	
اينهــا	تنهــا	معطــوف	بــه	جمهــوری	اســالمی	نيســت.	اصــال	

ــران	اســت. ــام	اي ــه	ن ــه	موجوديتــی	ب معطــوف	ب
حــاال	در	ايــن	بيــن	مــا	مــی	بينيــم	کــه	عــده	ای	تــالش	مــی	
ــی	 ــی	و	مل ــت	دين ــری،	هوي ــای	حداکث ــت	ه ــا	رواي ــد	ب کنن
ــه	ريشــه	زدن	 ــن	تيشــه	ب ــد.	اي ــرار	بدهن ــم	ق ــل	ه را	در	مقاب
ــی	را	از	 ــجام	هويت ــه	انس ــکل	دادن	ب ــکان	ش ــم	ام ــت،	ه اس

ــی	 ــالش	هاي ــل	ت ــا	را	در	مقاب ــرد	و	هــم	آنکــه	م ــا	مــی	گي م
ــد،	 ــرار	داده	ان ــدف	ق ــام	را	ه ــور	و	نظ ــن	کش ــت	اي ــه	کلي ک
آســيب	پذيــر	مــی	کنــد.	متأســفانه	ديديــم	برخــی	از	افــرادی	
ــتانی	 ــراث	باس ــی	مي ــی	نف ــته	در	پ ــالهای	گذش ــی	س ــه	ط ک
ايــران	و	حتــی	کوبيــدن	چهــره	هايــی	چــون	فردودســی	و	...	
بودنــد،	بعضــا	از	ســوی	افــرادی	کــه	مدعــی	تعلــق	بــه	هويــت	
دينــی	هســتند	هــم	مــورد	اســتقبال	قــرار	گرفتنــد،	در	حالــی	
ــان	 ــای	پ ــان	ه ــا	و	جري ــره	ه ــرف	چه ــان	از	ط ــه	همزم ک
ــد	و	آثارشــان	 ترکيســت	هــم	مــورد	حمايــت	و	اســتقبال	بودن
در	باکــو	چــاپ	شــد.	ايــن	رويکردهــا	بــه	شــدت	مــورد	تقويــت	
ــا	 ــت.	اينه ــم	هس ــران	ه ــلفِی	در	اي ــات	س ــت	گرايش و	حماي
ــه	 ــه	خاورميان ــی	ک ــت	در	زمان ــن	ماس ــای	بنيادي از	چالش	ه
ــا	و	عصــر	 ــی	و	برهــم	خــوردن	مرزه ــا	در	دوران	دگرگون واقع

ــرار	دارد. ــره	ق مخاط

ــق  ــه تلفی ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــما ای ــل ش *راه ح
ــای  ــق هویت ه ــم؟ تلفی ــر کنی ــا فک ــن هویت ه ای
ــی  ــت مل ــق هوی ــی. تلفی ــای مل ــرد در هویت ه خ

ــا هویــت دینــی و... ب
بلــه،	قــرار	دادن	ايــن	هــا	در	يــک	راســتا،	پرهيــز	از	
و	 قومــی	 هويــت	 نســبت	 از	 آنتاگونيســتی	 روايت	هــای	
ــه	 ــه	در	هم ــت	ک ــاز	نيس ــی.	ني ــت	مل ــی	و	هوي ــت	دين هوي
ــالف	 ــم	اخت ــر	ه ــا	باهــم	هم	پوشــان	باشــند،	اگ ــوارد	اين	ه م
ــتراکات	 ــر	اش ــد	ب ــر	تاکي ــرع	ب ــد	ف ــت	باي ــی	هس و	تعارض
ــا	 ــری	ب ــچ	دو	نف ــه	هي ــور	ک ــد.	همانط ــا	باش ــانی	ه همپوش
ــای	 ــه	ه ــوند،	الي ــی	ش ــنخ	نم ــم	س ــان	و	ه ــر	همس يکديگ
مختلــف	هويتــی	مــا	هــم	نيــازی	نيســت	کــه	کامــال	بــا	هــم	
همپوشــان	و	منطبــق	باشــند.	چــرا	بــه	جــای	ايــن	اشــتراکات	
تعارض	هــا	 بــر	 تمايزهــا	 کــردن	 کــردن	 برجســته	 بــا	
دامــن	می	زنيــم؟	اگــر	بررســی	کنيــم	می	بينيــم	اتفاقــا	
ــی	در	 ــای	داخل ــگ	ه ــی	و	جن ــل	کش ــل	نس ــی	مث تجربه	هاي
ــازی	 ــته	س ــن	برجس ــه	اي ــتر	و	زمين ــر	بس ــدا	ب ــکان	و	روآن بال
ــتن	 ــت	خويش ــی	از	هوي ــا	و	تعريف ــردن	تمايزه ــق	ک و	مطل
ــره	 ــد	آن	را	در	داي ــد	و	نمی	توان ــکار	می	کن ــری	را	ان ــه	ديگ ک

ــت. ــاده	اس ــاق	افت ــرد،	اتف ــودش	بپذي خ
تجربــه	بالــکان	را	بــه	يــاد	بياوريــم.	ايــن	روايت	هــای	
ــت	 ــکار	هوي ــر	ان ــی	ب ــه	مبتن ــی	ک ــتی،	روايت	هاي آنتاگونيس
ديگــری	اســت،	مــا	را	بــه	جاهــای	خطرناکــی	می	بــرد.	اتفاقــا	
دشــمنان	ايــران	هــم	دنبــال	مطلــق	ســازی	تعــارض	هويتــی	
ــد	 ــم	محم ــد.	ديدي ــی	کنن ــرداری	م ــره	ب ــتند	و	از	آن	به هس
ــه	 ــگ	ب ــاندن	جن ــه	از	کش ــا	العربي ــو	ب ــلمان	در	گفتگ ــن	س ب
ــت	و	 ــدار	اس ــا	هش ــرای	م ــا	ب ــرف	زد.	اينه ــران	ح ــل	اي داخ
هــم	هوشــياری	مــا	در	مقــام	اهــل	فکــر	و	مولــد	روايــت	هــای	

ــد. ــی	طلب ــام	را	م ــياری	نظ ــم	هوش ــی		و	ه هويت

بحث هــای  در  اجمــاع  ایــن  بــه  *رســیدن 
ــر  ــکان پذی ــر ام ــاحت نظ ــاید در س ــی ش هویت
ــا  ــه چالش ه ــد هم ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام باش
ــای نظــری  ــه اختاف ه ــن حــوزه محــدود ب در ای
ــق  ــه در مناط ــی ک ــال آن جوان ــه هرح ــت. ب نیس
ــی   ــال زندگ ــر در ح ــی دیگ ــا مذهب ــا ب ــرزی م م
اســت، دچــار احســاس تبعیــض اســت و از ایــن 
ــی در  ــش اصل ــاید چال ــت. ش ــاکی اس ــت ش باب
ــری،  ــای نظ ــل تفاوت ه ــش از ح ــوزه بی ــن ح ای
ــه  ــیدگی ب ــامی در رس ــوری اس ــرد جمه عملک
ایــن مناطــق باشــد. گویــا خطــر بیشــتر برآمــده 

ــت. ــه ماجراس ــن وج از ای
همــه	قبــول	داريــم	کــه	دولت	هــا	مســئوليت	اصلــی	
ــی	را	 ــد	همگراي ــد	و	باي ــاق	را	دارن ــن	وف ــه	اي ــکل	دادن	ب ش
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ـــو گـفتــگـ

ــم	 ــن	ه ــتر	اي ــند	و	بس ــق	ببخش ــا	تحق ــای	واگرايی	ه ــه	ج ب
تبعيض	زدايــی،	عدالــت،	توزيــع	متــوازن	فرصت	هاســت.
ــا	عملکــرد	خــود	زمينــه	هــای	بهــره	 ايــن	مــا	هســتيم	کــه	ب
ــا	در	 ــم.	ام ــی	کني ــم	م ــی	را	فراه ــای	خارج ــرداری	نيروه ب
ــر	 ــه	کمت ــم	ک ــاره	کن ــه	ای	اش ــه	نکت ــم	ب ــی	خواه ــا	م اينج
ــع	 ــد	نيســتم	کــه	توزي ــا	معتق ــه	آن	اشــاره	مــی	شــود.	اتفاق ب
فرصــت	هــا	در	ايــران	-آنچنــان	کــه	گفتــه	می	شــود	و	ادعــا	
ــا	 ــت	ي ــوازن	اس ــتماتيک	نامت ــوی	سيس ــه	نح ــود-	ب ــی	ش م
ــد	 ــا	بع ــع	مــی	شــود.	م ــوازن	توزي ــه	صــورت	نامت ــد	ب هدفمن
ــی	وســيع	از	 ــی	خيل ــد	محروميــت	زداي از	انقــالب	يــک	فرآين
ــی	 ــی	دسترس ــم.	يعن ــته	اي ــور	را	داش ــی	کش ــق	پيرامون منط
ــته	 ــود	نداش ــش	از	آن	وج ــا	پي ــه	واقع ــی	ک ــه	فرصت	هاي ب
اســت.	حــاال	ايــن	قابــل	قبــول	اســت	کــه	ايــن	فرصــت	هــا	
ــتان	 ــال	کردس ــده،	مث ــوردار	ش ــران	برخ ــه	ته ــان	ک را	آنچن
ــر	آن	تاکيــد	 ــی	آنچــه	کــه	مــن	ب برخــوردار	نشــده	اســت.	ول
ــعه	 ــن	توس ــی	از	اي ــًا	بخــش	مهم ــه	واقع ــت	ک ــن	اس دارم	اي

ــت. ــوده	اس ــدی	نب ــوازن	عم نامت

*باالخــره گویــا در حــال حاضــر اقــوام در ایــران 
حــس خوبــی ندارنــد.

حــّس	تبعيــض	در	ايــران	بســيار	باالســت.	در	وضعيــت	کنونــی	
نارضايتــی	و	احســاس	تبعيــض	بــا	حيــات	ذهنــی	ايرانيــان	در	
هــم	تنيــده	اســت.	پژوهــش	هايــی	کــه	اخيــرا	منتشــر	شــده،	
از	جملــه	پژوهــش	معاونــت	اجتماعــی	وزارت	کار	و	امــور	
ــر	 ــران«	ب ــی	اي ــس	مســائل	اجتماع ــام	»اطل ــه	ن ــی	ب اجتماع
ايــن	موضــوع	تاکيــد	می	کنــد.	ايــن	پژوهــش	می	گويــد	
ــدی	 ــف،	کلي ــطوح	مختل ــض	در	س ــر	و	تبيع ــاس	تحقي احس
ــه	 ــوط	ب ــی	اســت.	ايــن	تنهــا	مرب تريــن	مســئله	جامعــه	ايران
ــا	 ــا	نيســت،	در	تهــران	اتفاق ــوام	و	گروههــای	مرزنشــين	م اق
ــی	کــه	 ــر	اســت،	در	حال ــی	و	احســاس	تبعيــض	باالت نارضايت
ــا	 ــن	ه ــا	برخوردارتري ــا	اتفاق ــن	ه ــی	تري ــم	ناراض ــی	داني م
ــه	 ــه	ايــن	معناســت	کــه	لزومــًا	دسترســی	ب هســتند	و	ايــن	ب

ــت. ــا	نيس ــم	نارضايتی	ه ــی	ترمي ــه	معن ــا	ب فرصت	ه
ــزان	 ــن	مي ــه	باالتري ــد	ک ــان	می	ده ــش	نش ــن	پژوه همي
ــت.	 ــران	اس ــوردار	اي ــهرهای	برخ ــواده	در	ش ــکنندگی	خان ش
ــب	 ــف	تصــورات	غال ــون	مخال ــم	اســت.	چ ــی	مه ــا	خيل اينه
ــاس	 ــه	احس ــول	دارم	ک ــن	را	قب ــی	اي ــت.	ول ــه	هاس و	کليش
تبعيــض	و	دسترســی	ناعادالنــه	بــه	فرصت	هــا	منبــع	آن	
حــس	روانــی	ای	ســت	کــه	هويــت	خواهــی	قومــی	و	دينی	در	
ــا	حداقــل	 ــد	ي ــه	می	کن ــا	دارد	از	آن	تغذي ــی	م مناطــق	پيرامون
ايــن	زمينــه	ای	اســت	کــه	نخبــگان	قــوم	گــرا	و	نيــز	فعــاالن	
ــی	و	 ــض	قوم ــای	تبعي ــه		ادع ــد	ک ــی	ده ــازه	م ــلفی	اج س

ــد. ــوه	بدهن ــتماتيک	جل ــه	ای	سيس ــی	مقول مذهب
ــد	در	 ــی	باي ــام	سياس ــوال	دارم.	االن	نظ ــک	س ــن	ي ــی	م ول
ــرا	 ــی	از	ماج ــم	بخش ــی	داني ــد؟	م ــه	کار	کن ــه	چ ــن	قص اي
ــل	بودجــه	 ــت	اســت.	تحلي ــه	ســرمايه	گــذاری	دول ــوط	ب مرب
ــه	از	ســوی	 ــا	85	ک ــالهای	۷5	ت ــه	س ــی	در	فاصل ــزی	دولت ري
ــی	 ــه	نشــان	م ــی	صــورت	گرفت ــر	اســماعيل	بالل ــای	دکت آق
ــرک	نشــين	و	 ــه	اســتانهای	ت دهــد	کــه	تخصيــص	بودجــه	ب
کردنشــين	نــه	تنهــا	از	بودجــه	تخصيــص	يافتــه	بــه	تهــران	و	
اصفهــان	کمتــر	نيســت،	بلکــه	حتــی	در	برخــی	مــوارد	بيشــتر	
ــرای	 ــت	ب ــوان	دول ــد	توجــه	کــرد	کــه	ت ــا	باي ــز	هســت،	ام ني
ــت.	 ــدود	اس ــم	مح ــه	ه ــص	بودج ــذاری	و	تخصي ــرمايه	گ س
بخــش	مهمــی	از	رونــق	اقتصــادی	در	هــر	منطقــه	ای	منــوط	
ــه	ايــن	مناطــق	 ــد	ب ــه	آن	اســت	کــه	ســرمايه	گــذاران	برون ب
ــرمايه	 ــه	س ــت	ک ــن	اس ــوال	اي ــد.	س ــذاری	کنن ــرمايه	گ و	س
ــه	 ــذاران	ب ــرمايه	گ ــد؟	س ــا	نمی	رون ــه	آنج ــرا	ب ــذاران	چ گ
داليــل	مختلــف،	بــه	دليــل	هزينــه	هــای	مبادلــه	بــاال،	نبــود	
بــازار	مناســب،	نبــود	نيــروی	متخصــص	و	وجــود	بــی	ثباتــی،	
انگيــزه	بااليــی	بــرای	رفتــن	بــه	ايــن	مناطــق	ندارنــد.	شــما	
نمی	توانيــد	تفنــگ	زيــر	گلــوی	ســرمايه	دار	بگــذاری	کــه	بــه	
ايــن	مناطــق	بــرو	و	ســرمايه	گــذاری	کــن.	مــی	خواهــم	يــک	
ــا	 ــه	دوش	دولت	ه ــز	را	ب ــه	چي ــم	و	آن	اينکــه	هم ــه	بگوي نکت
ــن	 ــرم.	اي ــه	می	پذيري ــن	اينک ــت	نيســت.	ضم ــن	درس انداخت

ــود	دارد.	 ــی	وج ــق	پيرامون ــن	مناط ــی	در	اي ــس	نارضايت ح
تحليل	هايــی	کــه	پيرامــون	افــراد	گرايــش	يافتــه	بــه	داعــش	
در	کردســتان	وجــود	دارد	نشــان	می	دهــد	کــه	بخــش	زيــادی	
از	ايــن	افــراد	انگيــزه	خودشــان	را	مســئله	تبعيــض	عنــوان	می	
کننــد.	بلــه!	دولــت	در	عــدم	تعريــف	تــک	انــگار	از	هويــت	يــا	
توزيــع	متــوازن	تــر	فرصــت	هــا	مســئوليت	دارد.	امــا	آمارهــا	
ــی	کــه	مثــال	 نشــان	می	دهــد	کــه	بخــش	مهمــی	از	ادعاهاي
پــان	ترکيســت	ها	دربــاره	توزيــع	نامتــوازن	فرصــت	هــا	ارائــه	
ــعار	 ــک	ش ــن	ي ــا	اي ــرای	آن	ه ــت.	ب ــذب	اس ــد،	ک می	کنن
ــود	را	 ــی	خ ــازی	قوم ــت	س ــد	هوي ــه	بتوانن ــی	اســت	ک سياس

ــد. پيــش	ببرن

*در پایان اگر جمع بندی دارید بفرمایید.
ــی	 ــت	کنون ــه	در	موقعي ــت	ک ــن	اس ــن	اي ــدی	م ــع	بن جم
ــت	 ــت،	شکس ــديد	دولت-مل ــران	ش ــا	بح ــا	ب ــه	م خاورميان
ــی	 ــی،	قوم ــاد	قبيلگ ــای	هويت	بني ــدن	نيروه ــا،	برآم دولت	ه
و	فراملــی	روبــه	رو	هســتيم	کــه	می	خواهنــد	مرزهــا	را	درهــم	
بشــکنند	و	واحدهــای	سياســی	جديــد	تعريــف	کننــد.	در	ايــن	
موقعيــت؛	ايــران	بايــد	بــه	شــدت	مواظــب	وضعيــت	شــکننده	
خــود	باشــد.	هــم	دولت	هــای	رقيــب	ايــران؛	ايــاالت	متحــده،	
عربســتان	ســعودی،	و	ترکيــه	روی	ايــن	شــکنندگی	ســرمايه	
ــی	در	 ــره	زمينه	هاي ــه	باالخ ــم	اينک ــد	و	ه ــرده	ان ــذاری	ک گ

ــود	دارد. ــا	وج ــل	م داخ
ــاء	 ــه	انح ــد،	و	ب ــه	نباش ــن	قص ــه	اي ــش	ب ــران	حواس ــر	اي اگ
ــا	 ــد،	واقع ــل	نکن ــمندانه	عم ــيوه		ای	هوش ــه	ش ــون	ب گوناگ
ــده	از	 ــت	برآم ــی	و	امني ــت	مل ــت	و	هوي ــاخت	دولت-مل س
ــکار	 ــرم	اف ــه	نظ ــت.	ب ــر	اس ــرض	خط ــدت	در	مع ــه	ش آن	ب
عمومــی	جامعــه	ايــران	بايــد	خيلــی	روی	ايــن	قصــه	حســاس	
شــود.	مــا	بايــد	حساســيت	مان	را	نســبت	بــه	تقويــت	هويــت	
ــاق	 ــا	اتف ــون	م ــه	در	پيرام ــتی	ک ــی	و	آنتاگونيس ــای	قوم ه
ــته	 ــه	داش ــش	برنام ــم	و	براي ــب	کني ــدت	جل ــه	ش ــد	ب می	افت
ــورده	اســت. ــره	خ ــا	گ ــای	م ــات	و	بق ــا	حي ــن	ب ــيم.	اي باش
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ـــو گـفتــگـ

به  و  هایدگر  اندازه  به  تاریخ غرب  در  متفکری  هیچ 
رادیکالی او غرب را نقد نکرده است. حتی افرادی مانند 
نیچه، مارکس و فروید هم که جزو نقادان رادیکال غرب 
شمرده می شوند اما به هیچ وجه جنس نقد آنها مانند 
نقدی هایدگر نیست. همه به نوعی شاخههای تمدن غرب 
را نقد کردند. اما هایدگر نقد را متوجه ریشهها کرده 
است و مواجه او با غرب یک مواجه انتولوژیک و از نوع 
وجود شناسانه است و چنین مواجهه ای در دیگر نقادان 
غربی دیده نمیشود. امروز )۲۶ سپتامبر( یکصدوبیست 
و هشتمین سالروز تولد مارتین هایدگر فیلسوف بزرگ 

است. آلمانی 
در مورد جایگاه هایدگر در فلسفه غرب و ورود فلسفه 
او به ایران و نسبت فلسفه اسالمی با تفکر این فیلسوف 
کوتاهی  گفتگوی  عبدالکریمی  بیژن  دکتر  با  قاره ای 

داشته ایم که مشروح آن را خواهید خواند؛

ــه  ــر چ ــرب معاص ــفه و غ ــخ فلس ــر در تاری *هایدگ
جایگاهــی دارد؟

بــه	گمــان	مــن	هايدگــر	اثــر	گــذاری	بســيار	عميقــی	بــر	فلســفه	
معاصــر	غربــی	داشــته	اســت.	آنچنــان	کــه	ديگــر	نمــی		تــوان	
ــذار	 ــان	گ ــر	بني ــک	متفک ــود.	او	ي ــکار	نم ــر	را	ان ــگاه	هايدگ جاي
اســت	و	مــن	نيــز	بــا	پــاره		ای	از	فيلســوفان	پســت	مــدرن	ماننــد	
ــه	 ــرب	ب ــده	فلســفه	غ ــير	آين ــه	مس ــرم	ک ــو	هم	نظ ــوز	و	فوک دل
ــه	هايدگــر	 ــن	موضــع	نســبت	ب واســطه	تســويه	حســاب	و	تعيي

می	گــذرد.
مــن	بــا	پــاره		ای	از	فيلســوفان	پســت	مــدرن	ماننــد	دلــوز	و	فوکــو	
ــه	واســطه	تســويه	 ــرب	ب ــده	فلســفه	غ ــه	مســير	آين هم	نظــرم	ک

ــذرد. ــر	می	گ ــه	هايدگ ــن	موضــع	نســبت	ب حســاب	و	تعيي
ــود	 ــه	وج ــی	ب ــدار	شناســی	تحــول	بزرگ ــوزه	پدي ــر	در	ح هايدگ
آورد	و	انقالبــی	ايــن	زمينــه	ايجــاد	کــرد.	در	حــوزه		هــای	
متعــددی	ماننــد	زيســت	محيــط	و	نســبت	انســان	بــا	طبيعــت	و	
در	حــوزه	هرمونوتيــک	فلســفی	جديــد،	هايدگــر	انقالبــی	ايجــاد	
ــاليرماخر	و	 ــک	ش ــا	هرمونوتي ــک	او	ب ــت	و	هرمنوتي ــرده	اس ک
ديلتــای	بســياری	فاصلــه	دارد.	نقدهــای	بنيادينــی	کــه	بــه	تفکــر	
ــه	 ــذرد،	ه ــی		گ ــدرن	م ــم	م ــد	و	سوبژکتيويس ــی	جدي متافيزيک
ــر	 ــده	اث ــاد	بن ــه	اعتق ــرب	ب ــفه	غ ــر	فلس ــر	معاص ــا	در	تفک اينه

ــذار	اســت. گ

*نحــوه مواجــه جامعه فلســفی بــا افــکار هایدگــر در 
ایــران چگونــه بــود؟

مــن	در	ســياه	مشــق	خــود	بــه	عنــوان	»هايدگــر	در	ايــران«	ايــن	
ــردم	 ــان	ک ــادی	بي ــدود	زي ــا	ح ــه	صــورت	مبســوط	و	ت بحــث	را	ب
ــوده	 ــن	ب ــری	کرب ــاب،	ايــن	هان و	براســاس	ادعــای	مــن	در	آن	کت
اســت	کــه	بــرای	اوليــن	بــار	مــا	ايرانيــان	را	بــا	تفکــر	هايدگــر	آشــنا	
مــی		کنــد	و	مــا	از	رهگــذر	انديشــه	کربــن	-	نــه	بــه	عنــوان	يــک	
ــا	 ــه	عنــوان	يــک	فيلســوف	مهــم	و	جــدی-	ب مستشــرق	بلکــه	ب

تفکــر	هايدگــر	آشــنا	شــديم.
ــر	 ــان	از	هايدگ ــير	ايراني ــه	تفس ــه	ب ــی	ک ــی	از	انتقادات ــذا	خيل ل
ــی	و	 ــه	سياس ــد،	جنب ــوم	فردي ــای	مرح ــث	ه ــا	بح و	مخصوص
ايدئولوژيــک	دارد	و	بســياری	از	انتقــادات	را	بايــد	بــه	هانــری	کربــن	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــا	و	وصله	هاي ــياری	از	نقده ــون	بس ــا	چ ــرد.	ام وارد	ک
ــه	کربــن	نمی	چســبد،	مــا	معمــوال	نقــش	 فرديــد	مــی		چســبد،		ب

کربــن	را	ناديــده	می	گيريــم.
ــرای	مــا	 ــرای	مــا	دو	ويژگــی	اساســی	دارد	کــه	ب تفکــر	هايدگــر	ب
ايرانيــان	بســيار	بســيار	مهــم	بــود؛	اول	نقــد	راديــکال	نســبت	بــه	
غــرب	و	دوم	ارائــه	مفاهيمــی	کــه	مــی	توانيــم	از	طريــق	آن	خــود	
را	بشناســيم.	مفهــوم	غــرب	زدگــی	کــه	در	کتــاب	جــالل	آل	احمــد	
منعکــس	شــده	اســت	و	در	گفتمــان	قبــل	از	انقــالب	و	حتــی	بعــد	
ــوده	 ــا	ب ــری	م ــان	نظ ــدی	گفتم ــم	کلي ــی	از	مفاهي ــالب	يک از	انق
ــه	 ــه	نحــوی	تحــت	تاثيــر	هايدگــر	اســت.	امــا	ب اســت	در	واقــع	ب
طــور	کلــی	مــی		تــوان	گفــت	کــه	مواجــه	جامعــه	مــا	بــا	غــرب	بــه	

طــور	کل	و	بــا	انديشــمندان	غربــی	بــه	طــور	اخــص،	بيشــتر	مواجه	
ــا	آنهــا	مواجــه	 ــوده	اســت	و	مــا	کمتــر	ب سياســی	و	ايدئولوژيــک	ب

فلســفی	داشــتيم.
در	مــورد	هايدگــر	هــم	چنيــن	چيــزی	صــدق	می	کنــد	و	
ــی	و	 ــد،	سياس ــفی	باش ــه	فلس ــش	از	آنک ــا	او	بي ــا	ب ــه	م مواجه
ــه	 ــد	ک ــی		رس ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــت.	گرچ ــوده	اس ــک	ب ايدئولوژي
ــود	و	 ــر	می	ش ــوی		ت ــا	ق ــه	م ــر	روز	در	جامع ــر	ه ــدای	هايدگ ن
ــه	 ــوان	و	دانشــجويان	توج ــای	ج ــه		ه ــان	طلب ــد	در	مي ــر	چن ه
ــام	 ــری	انج ــفی	ت ــر	و	فلس ــدی	ت ــورت	ج ــه	ص ــر	ب ــه	هايدگ ب
ــب	 ــان	غال ــک	جري ــه	ي ــان	ب ــن	جري ــاکان	اي ــا	کم ــود	ام می	ش
تبديــل	نشــده	اســت	و	دانشــگاه	هــا	و	روشــنفکران	و	جوانــان	مــا	

ــد. ــفی	دارن ــه	فلس ــر	مواج ــا	هايدگ ــر	ب کمت

*خوانــش هایدگــر در وضعیــت فعلــی چــه اهمیتــی 
ــا خواهــد داشــت؟ ــرای م ــی ب دارد و چــه ره یافت

ــاد	 ــن	نق ــکال	تري ــت	و	رادي ــرب	اس ــزرگ	غ ــر	ب ــر	متفک هايدگ
ــذا	کســانی	کــه	نســبت	 تمــدن	غــرب	هــم	محســوب	می	شــود.	ل
بــه	جهــان	کنونــی	و	عالميــت	جهــان	کنونــی	احســاس	خشــنودی	
نمــی		کننــد	و	بــر	اســاس	عقالنيــت	عصــر	روشــنگری	دوره	جديــد	
را	يکســره	دوره	روشــنگری	و	همــه	ســنن	تاريخــی	مــا	قبــل	دوره	
ــر	 ــه	هايدگ ــد	ب ــد،	باي ــدرن	را	اســير	ســياهی	و	تاريکــی	نمی	دانن م

توجــه	کننــد.
ــه	 ــر	و	ب ــدازه	هايدگ ــه	ان ــرب	ب ــخ	غ ــری	در	تاري ــچ	متفک هي
راديکالــی	او	غــرب	را	نقــد	نکــرده	اســت.	حتــی	افــرادی	ماننــد	
ــکال	 ــادان	رادي ــزو	نق ــه	ج ــم	ک ــد	ه ــس	و	فروي ــه،	مارک نيچ
غــرب	شــمرده	می	شــوند	امــا	بــه	هيــچ	وجــه	جنــس	نقــد	آنهــا	
ــه	نوعــی	شــاخه		هــای	 ــد	نقــدی	هايدگــر	نيســت.	همــه	ب مانن
تمــدن	غــرب	را	نقــد	کردنــد.	امــا	هايدگــر	نقــد	را	متوجــه	ريشــه		
هــا	کــرده	اســت	و	مواجــه	او	بــا	غــرب	يــک	مواجــه	انتولوژيــک	
و	از	نــوع	وجــود	شناســانه	اســت	و	چنيــن	مواجهــه	ای	در	ديگــر	

ــده	نمــی		شــود. ــی	دي ــادان	غرب نق
ــر	 ــکان	تفک ــان	از	ام ــا	ايراني ــه	م ــرار	اســت	ک ــر	ق ــن	اگ همچني
ــد	توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	 ــم،	باي ــاع	کني دينــی	و	معنــوی	دف
ــت	 ــرده	اس ــدا	ک ــيطره	پي ــم	س ــه	سوبژکتيويس ــا	ک ــان	م در	زم
ــم،	 ــدا	نکني ــم	پي ــروج	از	سوبژکتيويس ــرای	خ ــذی	ب ــا	منف ــا	م ت
ــود	و	مــا	هيــچ	مبنــای	حکمــی	 تفکــر	معنــوی	معلــق	خواهــد	ب

ــرای	دفــاع	از	تفکــر	دينــی		و	معنــوی	و	شــرقی	 و	متافيزيکــی	ب
ــن	 ــر	جديدتري ــن	هايدگ ــاد	م ــه	اعتق ــم	داشــت.	ب ــود	نخواهي خ
ــار	 ــی	را	در	اختي ــد	مقوالت ــی		توان ــه	م ــت	ک ــی	اس ــر	غرب متفک
ــوی	 ــر	معن ــنت	تاريخــی	و	تفک ــم	س ــه	بتواني ــد	ک ــرار	ده ــا	ق م
و	شــرقی	خــود	را	مــورد	بازفهمــی	و	بازتفســير	و	بازســازی	
مفهومــی	قــرار	دهيــم.	لــذا	بــه	اعتبــار	نقــد	غــرب	و	بــه	اعتبــار	
دفــاع	از	ســنت	تاريخــی	خــود،	هايدگــر	بــرای	مــا	اهميــت	پيــدا	

. می	کنــد

*توجــه بــه برخــی تشــابهات میــان تفکــر هایدگر و 
فاســفه اســامی بیــش از پیــش در فضــای اندیشــه 
ــق  ــم از طری ــن مه ــت و ای ــده اس ــدی ش ــا ج ای م
ــما  ــت. ش ــترش اس ــال گس ــی در ح ــفه تطبیق فلس
تــا چــه انــدازه بــه ضــرورت چنیــن مباحثــی معتقــد 

ــتید؟   هس
واقعيــت	ايــن	اســت	کــه	فلســفه	در	معنــای	راســتين	خــود	آنچنــان	
ــه	ذات	انتولوژيــک	 ــح	مــی		دهــد	ب ــا	توضي ــرای	م کــه	هايدگــر	ب
اســت	و	بحــث	فلســفه	اصيــل	بحــث	انتولوژيــک	اســت.	متاســفانه	
ــا	 ــنفکران	م ــان	و	روش ــگاهيان	و	جوان ــان	دانش ــن	بحــث	در	مي اي
ــا	 ــل	ي ــر	بحــث	متافيزيکــی	اصي ــا	کمت ــب	اســت	و	م ــی	غاي بحث

ــک	داشــتيم. انتولوژي
در	مــورد	اينکــه	نظــر	مــن	دربــاره	بحــث	هــای	تطبيقی	چيســت	
ــه	 ــد	عــرض	کنــم	کــه	ايــن	کار،	کاری	فيلســوفانه	و	متفکران باي
اســت.	متأســفانه	در	اکثــر	بحــث	هــای	تطبيقــی	کــه	در	جامعــه	
ــای	 ــاله		ه ــک	در	رس ــن	از	نزدي ــرد	و	م ــی		گي ــورت	م ــا	ص م
متعــددی	کــه	بــه	عنــوان	راهنمــا	و	مشــاور	و	داور	در	آنهــا	نقــش	
داشــتم،	معمــوال	فهرســتی	از	مفاهيــم	هايدگــر	و	يــا	متفکرانــی	
ماننــد	مالصــدرا	و	ابــن	عربــی	مطــرح	مــی		شــود	و	کمتــر	ســير	
در	معانــی	مــی		شــود	و	در	واقــع	بــه	فلســفه	تطبيقــی	پرداختــه	

نمی	شــود.
	اينکــه	مــا	بتوانيــم	فرضــا	اشــخاصی	چــون	مالصــدرا	و	ابــن	عربی	
را	بــا	هايدگــر	مقايســه	کنيــم،	کاری	متفکرانــه	اســت	و	اگــر	بتوانيم	
ــه	چنيــن	تطبيقــی	بزنيــم	در	واقــع	توانســتيم	وارد	حــوزه	 دســت	ب
تفکــر	اصيــل	فلســفی	شــويم	و	بــرون	شــدی	از	بحــران	فرهنگــی	
و	بحــران	تفکــر	بــرای	خــود	پيــدا	کنيــم.	امــا	در	کل	بــه	نظــر	مــن	

کمتــر	در	چنيــن	جهتــی	توانســتيم	موفــق	باشــيم.

عبدالکریمی درگفتگو با مهر عنوان کرد؛

نحوه مواجهه ایرانیان با هایدگر
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ـــو گـفتــگـ

اسارت و سپس شهادت شهید حججی انعکاس گسترده 
ای در بین مردم داشت و همه جامعه را تحت تاثیر خود 
قرار داد. بسیاری از ورزشکاران مدالهای خود را به این 
و حتی هنرمندان در جشن های  تقدیم کردند  شهید 
سینمایی جایزه خود را به این شهید پیشکش کردند. 
سیاسیون هم از این غافله مردمی عقب نماندند و فارغ از 
جناح بندی های مرسوم، با پیام های خود به تکریم این 

پرداختند.  مدافع حرم  شهید 
برخی  به سراغ  پیکر شهید حججی  تشییع  در آستانه 
اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفتیم و 
تحلیل آنها را از ظهور پدیده شهید حججی جویا شدیم. 
مشروح مصاحبه ما با دکتر غالمرضا جمشیدی ها استاد 

تمام جامعه شناسی را خواهید خواند. 

*اتفاقــی کــه بــرای شــهید حججــی رخ داد از 
ــه از  ــری ک ــان و تصاوی ــهادت ایش ــا ش ــارت ت اس
ایــن رویــداد منتشــر شــد واکنــش گســترده مــردم  
را در پــی داشــت و بــه شــدت جامعــه را متاثــر کــرد. 
ــناس از  ــه ش ــک جامع ــوان ی ــه عن ــما ب ــل ش تحلی

ــت؟ ــی چیس ــهید حجج ــده ش ــور پدی ظه
در	جامعــه	شناســی	نظريــه	ای	بــا	نــام	تئــوری	نســل	ها	وجــود	دارد.	
ــد	و	 ــی	رخ	می	ده ــی	انقالب ــه	وقت ــد	ک ــان	می	کن ــوری	بي ــن	تئ اي
ــدرت	 ــراد	از	ق ــن	اف ــد،	اي ــت	می	گيرن ــه	دس ــدرت	را	ب ــده	ای	ق ع
اســتفاده	می	کننــد	و	يکــی	از	مواهــب	ايــن	قــدرت	تجمــل	گرايــی	

و	توانگــری	و	آســايش	طلبــی	اســت.
ــن	 ــا	اب ــه	آنه ــه	از	جمل ــوری	ک ــن	تئ ــردازان	اي ــه	پ ــکال	نظري اش
ــک	 ــان	های	ي ــه	انس ــه	در	آن	هم ــت	ک ــن	اس ــت	اي ــدون	اس خل
ــرای	 ــدون	ب ــن	خل ــت.	اب ــر	می	گرف ــت	در	نظ ــک	دس ــه	را	ي جامع
ايــن	نســل	هــا	اســامی	را	عنــوان	مــی	کنــد	کــه	بــه	ترتيــب	نســل	
ــوم	را	 ــل	س ــر،	و	نس ــل	دوم	را	مباش ــالب،	نس ــذار	انق اول	را	بنيانگ
ــد.	 ــی	نامي ــده	م ــدم	کنن ــارم	را	منه ــل	چه ــت	نس ــد	و	در	نهاي مقل
اصالحيــه	ايــن	تئــوری	ايــن	اســت	کــه	همــه	گــروه	هــای	نســلی	
ممکــن	اســت	در	يــک	دوره	زمانــی	وجــود	داشــته	باشــد.	طبــق	اين	
ــارت	اســت	از	يــک	گــروه	ســنی	کــه	تحــت	 ــه	نســل	عب اصالحي
تاثيــر	تربيــت	خــاص	و	ويــژه	ای	قــرار	گرفتــه	باشــند.	يعنــی	در	ايــن	

تعريــف	نســل	را	بــه	تربيــت	پيونــد	زديــم.
در	ايــن	تعريــف،	نســل	بنيانگــذار	انقــالب	کــه	در	انقالب	فــداکاری	
ــالب	 ــفره	انق ــت	و	از	س ــر	اس ــه	مباش ــر	ک ــل	ديگ ــد	و	نس می	کن
ــدر	 ــال	پ ــی	کــه	ممکــن	اســت	مث ــد	)در	حال ســوء	اســتفاده	می	کن
او	انقالبــی	و	رزمنــده	بــوده	باشــد(	همــه	در	يــک	عــرض	و	همزمان	
وجــود	دارنــد	و	نبايــد	ايــن	نســل	ها	را	بــه	صــورت	طولــی	در	نظــر	
ــوم	 ــه	نســل	اول	و	دوم	و	س ــا	س ــن	دوره	م ــت.	فرضــا	در	همي گرف
ــد؟	 ــود	می	آي ــه	وج ــه	ب ــل	ها	چگون ــن	نس ــال	اي ــد.	ح ــود	دارن وج
ــواده	و	انديشــه	هايی	 ــر	خان ــود	کــه	آنهــا	تحــث	تاثي ــن	ب پاســخ	اي
ــرورش	می	يابنــد	و	تعليــم	و	تربيــت	 ــا	آن	پ ــق	ب هســتند	کــه	مطاب

ــود. ــا	می	ش ــی	آنه ــکل	ده ــبب	ش س
شــهيد	حججــی	و	امثــال	ايشــان	از	نســل	اول	انقــالب	محســوب	
می	شــوند.	درســت	اســت		کــه	بــه	لحــاظ	ســنی	هــم	ســن	با	نســل	
اول	نباشــد	امــا	انديشــه	ای	دارد	کــه	مربــوط	بــه	نســل	اول	انقــالب	
اســت	و	در	فضايــی	تحــت	تعليــم	و	تربيــت	قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	
ــا	وجــود	اينکــه	 از	آن	انديشــه	هــا	الگــو	گرفتــه	اســت.	بنابرايــن	ب
ــه	 ــر	نظري ــی	کــه	اکث ــق	فرمــول	هاي ــده	شــهيد	حججــی	طب پدي
پــرداز	هــا	ارائــه	مــی	دهنــد	عجيــب	می	نمايــد-	زيــرا	نســل	هايی	
کــه	بــه	قــدرت	می	رســند		پــس	از	مدتــی	بــه	ســراغ	دل	مشــغوليات	
خــود	می	رونــد	و	آرمــان	هــا	را	فرامــوش	می	کننــد	و	بــا	آنچــه	کــه	

پشــت	ســر	گذاشــتند	کاری	ندارنــد-	امــا	طبــق	فرمولــی	کــه	آن	را	
اصــالح	کرديــم،	شــهيد	حججــی	يــک	فــرد	از	نســل	اول	انقــالب	
ــه	 ــود	ک ــادی	محســوب	می	ش ــئله	ای	ع ــی	رود	و	مس ــمار	م ــه	ش ب
ــای	 ــالب	در	نســل	ه ــای	نســل	اول	انق ــی	انديشــه	ه ــره	تجل ثم
بعــدی	اســت.	طبــق	هميــن	الگــو	می	تــوان	گفــت	کــه	نهادهايــی	
چــون	مســاجد	و	هيــات	مذهبــی	کــه	نيــرو	بــرای	انقــالب	تربيــت	
ــل	اول	 ــد	نس ــم	می	توانن ــوز	ه ــد	و	هن ــوده	ان ــق	ب ــد	موف کردن

انقالبــی	تربيــت	کننــد.	
ــه	 ــه	نظــر	می	رســد	ک ــب	ب ــن	مســئله	عجي ــی	اي ــرای	برخ ــا	ب ام
چطــور	می	شــود	انســانی	پيــدا	شــود	کــه	در	ايــن	زمانــه	در	
ــن	 ــد	و	اي ــود	بجنگ ــن	خ ــن	و	ميه ــرای	دي ــر	ب ــا	دور	ت کيلومتره
ــا	فرمول	هــای	 ــن	از	خــود	گذشــتگی	نشــان	دهــد؟	مســلما	ب چني
غربــی	حتــی	بزرگتريــن	جامعــه	شناســان	آنهــا	هــم	از	درک	ايــن	
پديــده	عاجــز	هســتند،	زيــرا	آنهــا	بــا	عقالنيــت	ابــزاری	خــود	اصاًل	

ــد. ــئله	را	درک	کنن ــن	مس ــد	اي نمی	توانن

ــهید  ــتقبال از ش ــردم در اس ــترده م ــش گس *واکن
حججــی را چطــور ارزیابــی می کنیــد ؟

واکنـش	مـردم	در	مقابـل	نسـل	اول	انقـالب	سـتايش	و	سـتودن	
فـداکاری	و	از	خـود	گذشـتگی	آنهـا	بـود.	مردم	دوسـت	داشـتند	که	
ماننـد	آنها	باشـند	و	آنهـا	را	الگـوی	خود	می	دانسـتند.	حـال	در	زمانه	
ای	کـه	همـه	بـه	نوعـی	می	خواهنـد	حـق	خـود	را	از	سـفره	انقالب	
بگيرنـد،	کسـانی	پيـدا	می	شـوند	کـه	در	مسـير	ديگـری	حرکـت	
می	کننـد	و	دل	پاکـی	دارنـد	و	بـه	نوعـی	يـادآور	نسـل	اول	انقـالب	
هسـتند.	هميـن	موجب	می	شـود	تا	مـردم	هم	امثال	شـهيد	حججی	

را	بسـتايند	و	دوسـت	بدارنـد	کـه	مانند	او	باشـند.
مســلما	حرکــت	شــهيد	حججــی	تاثيــر	مثبــت	زيــادی	در	جامعــه	
ايجــاد	کــرده	اســت	کــه	تــا	قبــل	از	آن	نبــوده	اســت.	ايــن	جنــس	
از	نســل	اول	انقالبــی	هنــوز	در	جامعــه	مــا	قابــل	احتــرام	هســتند	و	
جامعــه	آنهــا	را	پذيرفتــه	اســت.	افــرادی	کــه	پــاک	طينــت	هســتند	
ــالب	 ــد	انق ــه	ض ــانی	ک ــه	کس ــد	و	ن ــار	می	کنن ــه	رفت و	منصفان
ــد.	 ــتايش	می	کنن ــال	ايشــان	را	س هســتند،	شــهيد	حججــی	و	امث
زيــرا	فــداکاری	و	شــهادت	آنــان	بــوده	اســت	کــه	آرامــش	را	بــرای	
مــا	بــه	ارمغــان	آورده	اســت.	هميــن	نکته	چنيــن	اســتقبال	عظيمی	

ــم	زد. را	رق

*شــاهد بودیــم کــه ورزشــکارانی مــدال هــای خــود 
ــینمایی،  ــای س ــن ه ــدان، در جش ــی هنرمن را و حت
ــد و  ــم کردن ــهید تقدی ــن ش ــه ای ــود را ب ــز خ جوای
شــبکه هــای اجتماعی هــم مملــو از پســت هــا و ابراز 
احساســات مــردم در مــورد ایــن شــهید بود. حــال با 
وجــود این واکنــش وســیع اجتماعــی در میــان مردم، 
ــدان و ورزشــکاران،   ــگان، سیاســتمداران، هنرمن نخب
ــن  ــال چنی ــی در قب ــه شناس ــکوت جامع ــت س عل

ــد؟  ــه می دانی ــده  را چ پدی
اگـر	کسـی	بخواهـد	نسـبت	بـه	يـک	پديـده	از	نسـل	اول	انقـالب	
حسـاس	باشـد،	يک	راهش	اين	اسـت		که	خـودش	آن	فضـا	را	درک	
کرده	باشـد	يا	در	فضاهايی	که	در	قرابت	با	آن	هسـتند	زيسـت	داشته	
باشـد.	آيا	جامعـه	شناسـان	ما	در	مسـاجد	و	هيئـات	مذهبـی	رفت	و	
آمـد	دارند	و	بـه	فضای	افـراد	اجتماع	در	ايـن	محيط	هـا	نزديک	اند؟	
واقعيـت	اين	اسـت	کـه	بخـش	زيـادی	از	جامعـه	شناسـان	از	لحاظ	
روحـی	با	مسـاجد	و	هيئات	همنوا	نيسـتند	زيرا	متونی	کـه	می	خوانند	

بـا	ايـن	اماکن	همنوا	نيسـت.
ــالت	 ــن	تماي ــده	گرفت ــا	نادي ــی	ب ــه	حت ــم	اينک ــر	ه ــل	ديگ دلي
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــوا	ش ــی	همن ــا	کس ــوان	ب ــی	می	ت ــی،	در	صورت سياس
ــترک	 ــت	مش ــی	ذهني ــيم.	وقت ــته	باش ــترکی	داش ــت	مش او	ذهني

وجــود	نــدارد،	پــس	امــکان	همراهــی	هــم	وجــود	نخواهــد	داشــت.	
ــره	اســت.	 مســئله	جامعــه	شــناس	مــا	هابرمــاس	و	دورکيــم	و	غي
ــه	شناســان	 ــن	اســت		کــه	مســائل	جامع ــده	می	شــود	اي آنچــه	دي
مــا	کامــال	متفــاوت	اســت.	در	دانشــگاه	و	در	جامعــه	شناســی	اصــال	
ــا	مســاجد	و	هيــأت	و	افــرادی	از	جنــس	هيئتــی	 افــق	مشــترکی	ب
ــا	هــم	همجنــس	و	هــم	 هــا	و	مســجدی	هــا	ديــده	نمی	شــود	و	ب
افــق	نيســتند	و	جنــس	روحــی	جامعــه	شــناس	اصــال	درگيــر	ايــن	
مســائل	نيســت	و	بــا	ايــن	ادبيــات	آشــنايی	نــدارد.	حتــی	از	طــرف	
گــروه	هــای	ديگــر	هــم	تقاضايــی	بــرای	حضــور	جامعه	شــناس	در	
بطــن	ايــن	پديــده	هــا	و	تحليــل	آنهــا	وجــود	نداشــته	اســت.	مثــال	
ــده	شــهيد	حججــی	 ــا	مــن	در	مــورد	پدي ــد	و	ب االن	شــما	آمــده	اي
مصاحبــه	می	کنيــد	امــا	مگــر	چنــد	بــار	ايــن	اتفــاق	افتــاده	اســت	
کــه	از	مــن	جامعــه	شــناس	در	مــورد	چنين	مســائلی	پرســش	شــود	

ــم. و	مــن	در	قامــت	تحليــل	آن	برآي

ــده  ــت از پدی ــبب غفل ــه س ــی ک ــراد اصل ــما ای *ش
ــه  ــوط ب ــردی و مرب ــده را ف ــوع ش ــن ن ــی از ای های
شــخص جامعــه شــناس می دانیــد یــا در یــک افــق 
ــی  ــه شناس ــم جامع ــه پارادای ــر آن را متوج ــی ت کل

تلقــی می کنیــد؟
شــهيد	حججــی	بــرای	جامعــه	شــناس	قابــل	درک	نيســت.	زيــرا	
ــا	ايــن	ادبيــات	همخــوان	نيســت	و	 مبنايــی	کــه	در	ذهنــش	دارد	ب
ــم	 ــالب	ه ــد.	در	دوران	انق ــه	او	نمی	ده ــده	را	ب ــم	پدي ــکان	فه ام
ــد ــا	انقــالب	اســالمی	5۷	را	هــم	درک	نکردن ــه	شناســان	م جامع
ــا	 ــه	شناســی	ب ــه	اصــال	جامع ــت	ک ــوان	گف ــی	می	ت ــور	کل ــه	ط ب
ــرا	 ــد.	زي ــن	مســائل	را	درک	نمی	کن ــه	اســت	و	اي ــا	بيگان ــه	م جامع
همــه	آنچــه	در	نظــر	دارد	مبنــای	غربــی	دارد	و	بــا	ابزارهــای	غربــی	
ــد	کســی	ماننــد	شــهيد	حججــی	را	درک	و	توجيــه	 اصــال	نمی	توان
ــه	آن	 ــه	اش	نمی	گنجــد	کــه	يــک	جــوان	ب ــد	و	اصــال	در	مخيل کن
شــکل	اســير	شــود	و	وقتــی	بــه	مســلخ	مــی	رود	نگاهــی	قدرتمنــد	
داشــته	باشــد	کــه	گويــی	بــه	جايــی	بــا	شــکوه	بــرده	می	شــود.	اين	
اصــال	بــرای	جامعــه	شــناس	قابــل	درک	نيســت.	زيــرا	مبنايــی	که	
در	ذهنــش	دارد	بــا	ايــن	ادبيــات	همخــوان	نيســت	و	امــکان	فهــم	

ــد. ــه	او	نمی	ده ــده	را	ب پدي
ــالمی	 ــالب	اس ــا	انق ــان	م ــه	شناس ــم	جامع ــالب	ه در	دوران	انق
ــه	 ــب	کالســيک	جامع ــه	کت ــد.	کســانی	ک ــم	درک	نکردن 5۷	را	ه
ــه	 ــذاران	جامع ــان	گ ــی	بني ــد	و	حت ــس	می	کردن ــی	تدري شناس
شناســی	بــا	انقــالب	مذهبــی	مخالــف	بودنــد.	به	يــک	معنــا	انقالب	
اســالمی	ايــران	ابطــال	همــه	نظريــات	غربــی	بــود.	انقــالب	مثــل	
معجــزه	موســی	همــه	ســحرهای	فرعونــی	را	باطــل	کــرد	امــا	بــاز	
هــم	کســانی	هســتند	کــه	بــه	آن	ســحرهای	فرعونــی	يــا	همــان	
جامعه	شناســی	غربــی	اعتقــاد	دارنــد	و	در	نتيجــه	نمی	توانند	شــهيد	
ــع	و	 ــت	که	مناب ــن	اس ــم	اي ــش	ه ــد	و	دليل ــی	را	درک	کنن حجج
ــن	 ــا	را	در	اي ــد	آنه ــاد	دارن ــه	آن	اعتق ــد	و	ب ــه	می	خوانن ــی	ک متون

ــرار	داده	اســت. ــير	ق مس

غالمرضا جمشیدیها در گفتگو با مهر:

شهید حججی تجلی اندیشه نسل اول انقالب است
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ـــو گـفتــگـ

اسارت و سپس شهادت شهید حججی انعکاس گسترده 
ای در بین مردم داشت و همه جامعه را تحت تأثیر خود 
قرار داد. بسیاری از ورزشکاران مدال های خود را به 
این شهید تقدیم کردند و حتی هنرمندان در جشن های 
سینمایی جایزه خود را به این شهید پیشکش کردند. 
انتظار می رفت که در محافل آکادمیک و علمی کشور نیز 
این پدیده مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما برخالف 
مواردی همچون تجمع دهه هفتادی ها در مجتمع کوروش 
و فوت مرحوم پاشایی که به مراتب گستره و اثرگذاری 
حججی  پدیده  مورد  در  داشت،  محدودتری  بسیار 
واکنشی از سوی اکثریت علمای علوم اجتماعی اتفاق 

نیفتاد و ادبیاتی در این زمینه تولید نشد.
برای بررسی ظهور پدیده شهید حججی و واکاوی سکوت 
جامعه جامعه شناسی که برخی از آن با عنوان »بُهت 
جامعه شناسی در مواجهه با پدیده حججی« یاد کرده 
بودند به سراغ اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران رفتیم و تحلیل آنها را در این مورد جویا شدیم. 
گفتگوی قبلی ما با غالمرضا جمشیدیها را در این پیوند 

می توانید مشاهده کنید.
در بخش دوم این گفتگوها مصاحبه ما با دکتر احمد 
نادری  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است که در 

پی می آید:

*همانطــور کــه مــی  دانیــد اتفاقــی کــه برای شــهید 
ــهادت  ــوه ش ــا نح ــارت ت ــی رخ داد و از اس حجج
ــان،  ــازه ایش ــییع جن ــوه تش ــا نح ــان و مطمئن ایش
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــاع ایج ــترده در اجتم ــش گس واکن
ــتری  ــی و بس ــهید حجج ــده ش ــما از پدی ــل ش تحلی
کــه ایــن پدیــده در آن رخ داده اســت وآن اثــری کــه 

ــرده اســت، چیســت؟ ــاد ک ــر بســتر ایج ب
بـه	نظـر	من	شـهيد	حججـی	فـوق	پديـده	اسـت	و	واژه	پديـده	واژه	
خوبـی	بـرای	وصـف	ايشـان	نيسـت،	اما	اگـر	تسـامحاً	و	تسـاهاًل	از	
ايـن	واژه	اسـتفاده	کنيم،	پديده	شـهيد	حججـی	و	آنچه	کـه	از	زمان	
اسـارت	تـا	شـهادت	ايشـان	و	بعـد	از	شـهادت	رخ	داد	بـا	توجـه	بـه	
تفسـيری	جامعه	شـناختی،	در	ذيل	»پديده	های	غيـر	منتظره«	قابل	
ارزيابی	اسـت.	يعنـی	پديده		هايی	کـه	در	برهه		ای	از	زمان	در	بسـتر	
اجتماعـی	و	در	جامعـه		ای	کـه	حداقـل	در	رو	بنـا	در	حـال	رفتـن	به	
سـويی	ديگر	اسـت،	به	يکبـاره	مـوج	ايجاد	کـرده	و	جريـان	غالب	را	

پـس	مـی		زند	و	بـه	سـمت	ديگـر	هدايت	مـی		کند.
اگر	آن	پديده	در	فرهنگ	ريشـه	دار	باشـد	و	پديده		ای	بيرونی	نباشـد	
کـه	فقـط	چنـد	صباحـی	در	صدر	قـرار	بگيـرد	و	بعـدا	تمام	شـود،	به	
تبـع	آن	موجـی	کـه	ايجـاد	مـی		کنـد،	بزرگتر	اسـت.	پديده	شـهيد	
حججـی	ريشـه	دار	بود.	ريشـه	دار	به	معنای	سـابقه	دار	اسـت.	يعنی	
اينکه	فرهنگ	شـهادت	در	دفـاع	مقدس	و	جنگ	تحميلی	ما	سـابقه	
داشـته	اسـت	و	در	هويت	تاريخـی	ما	ريشـه	در	فرهنگ	عاشـورايی	
دارد.	حـال	اگـر	که	اين	»ريشـه	دار	بـودن«	با	»غير	منتظـره	بودن«	
ترکيـب	شـود،	هم	وسـعت	و	هـم	عمق	مـوج	را	بيشـتر	مـی		کند	و	

واکنـش		ها	بسـيار	سـنگين		تر	خواهد	شـد.
ــم	 ــم.	گفت ــرض	کن ــی	ع ــتر	اجتماع ــورد	بس ــم	در	م توضيحــی	ه
ايــن	بســتر	در	مســيری	ديگــری	در	حرکــت	بــود.	ايــن	پديــده	بــا	
پديــده	ســلفی	حقــارت	تقــارن	زمانــی	داشــت.	ســلفی	حقــارت	موج	
گســترده	ای	در	ميــان	مــردم	و	حتــی	در	ســطح	بيــن	المللــی	ايجــاد	
کــرد	که	ناشــی	از	غــرب	زدگــی	و	گرايشــات	غــرب	گرايانــه	عميق	
برخــی	ايرانيــان	و	دولتمــردان	مــا	بــوده	اســت.	در	اينجــا	دولــت	مرد	
نــه	فقــط	قــوه	مجريــه	بلکــه	بــه	معنــای	آن	تعريفــی	کــه	وبــر	بيان	

مــی		کند)اشــتاتس	َمن(	مــد	نظــر	اســت.
سـلفی	حقارت	باعـث	ايجـاد	واکنش	هايی	توسـط	مـردم	و	حتی	در	
سـطح	بيـن	المللـی	شـد	و	در	رسـانه		های	مختلـف	خارجـی	هم	با	
بسـامدهای	مختلف	به	اين	مـورد	پرداختنـد.	در	اين	اتفـاق	به	نوعی	
غـرور	ملی	مـردم	ايران	جريحه	دار	شـد	کـه	به	دليل	بسـتر	و	جريان	
اجتماعی	اسـت	که	حرکـت	در	آن	سـمت	دارد	و	در	برخی	دولتمردان	

هـم	ديده	می	شـود.	بـا	رخ	دادن	پديده	شـهيد	حججی	و	همنشـينی	
بـا	اين	اتفاق	سـلفی،	بسـامد	کار	تشـديد	شـد	و	احساسـات	عمومی	
مـردم	کـه	بـه	نوعـی	منتظر	بودنـد	کـه	آن	حقارت	ناشـی	از	سـلفی	

جبران	شـود	غليـان	کرد.
ــرار	 ــی	شــيعی	ق ــاب	ايران ــگ	ن ــا	را	در	فرهن ــر	همــه	اينه حــال	اگ
ــری	حاصــل	مــی		شــود.	مــردم	 ــا	و	مفهــوم	عميــق	ت ــد،	معن دهي
هــم	منتظر	ايــن	اتفاق	بودنــد.	وقتــی	پديده	شــهيد	حججــی	رخ	داد	
ايــن	مــوج	را	گســترده	تــر	کــرد	و	حــاال	همــه	جــا	صحبت	از	شــهيد	
حججــی	اســت	و	هنــوز	هــم	ايــن	مــوج	ادامــه	دارد	و	بــه	قلــب	ها	و	
اذهــان	مــی		کوبــد	و	قصــد	ســکون	نــدارد	و	ايــن	ريشــه	در	همــان	

تحليلــی	دارد	کــه	عــرض	شــد.

ــردم  ــن م ــود ای ــده از دل خ ــردان برآم ــن دولتم *ای
ــر کار آورده  ــر س ــان را ب ــاع آن ــود اجتم ــتند و خ هس
ــل از  ــا قب ــه حتم ــت ک ــن اس ــن ای ــور م ــت. منظ اس
ســرکار آمــدن ایــن دولتمــرد حتمــا اتفاقــی در بســتر 
اجتماعــی مــردم رخ داده اســت کــه چنیــن انتخابــی 
را بــه وجــود آورده اســت. حــال چــه اتفاقــی رخ مــی  
ــاب  ــه انتخ ــل نتیج ــردم در مقاب ــان م ــه هم ــد ک ده

ــد؟ خــود چنیــن واکنشــی نشــان مــی  دهن
ايــن	خــود	ســوالی	ريشــه	دار	و	جــدی	اســت	کــه	بــرای	پاســخ	آن	
بايــد	زمــان	طوالنــی	گذاشــت.	امــا	بــه	طــور	مختصــر	برای	پاســخ	
بــه	ايــن	ســوال	کــه	چــه	شــد	دولــت	مردانــی	بــر	ســر	کار	آمدنــد	
ــه	 ــد	و	چ ــارت	دارن ــه	ســمت	حق ــه	ب ــرب	گرايان ــه	گرايشــات	غ ک
شــده	و	در	جامعــه	چــه	رخ	داده	اســت	کــه	بــه	ايــن	ســمت	کشــيده	

شــديم	مــواردی	قابــل	بيــان	اســت.
بــه	نظــر	مــن	مــردم	را	نمــی		تــوان	در	ايــن	مســئله	متهــم	دانســت	
و	بنــده	چنيــن	رويکــردی	نــدارم	کــه	در	جايــی	کــه	مــردم	بــه	نفعم	
رای	دادنــد	آنــان	را	خــوب	فــرض	کنــم	و	در	جايــی	ديگــر	کــه	نفعم	
در	نظــر	گرفتــه	نشــد،	مــردم	را	نــادان	و	عقــب	مانــده	بدانــم.	کمــا	
اينکــه	عــده		ای	از	دولــت	مــردان	در	مــورد	مــردم	چنيــن	گفتنــد.	
ــدگاه	مــردم	شــناختی	ايــن	مســئله	 اگــر	بنــده	بخواهــم	کــه	از	دي
را	تحليــل	کنــم،	بايــد	عــرض	کنــم	کــه	بايــد	ديــد	کــه	در	بســتر	
اجتماعــی	چــه	مــی		گــذرد	و	جريانــات	زيــر	پوســت	جامعه	چيســت	
ــمت	 ــه	س ــردم	در	دوره		ای	ب ــش	م ــود	کن ــی		ش ــث	م ــه	باع ک
انتخــاب	فــردی	مانند	الــف	در	انتخابــات	رياســت	جمهوری	بــرود	و	

در	دوره	ديگــر	فــرد	ب	انتخــاب	شــود.
اگــر	بخواهيــم	بــه	صــورت	تاريخــی	ايــن	مســئله	را	بحــث	کنيــم	
ــرا	 ــرب	گ ــان	غ ــط	جري ــم	توس ــی	از	نئوليبراليس ــت	نوع ــد	گف باي
ــر	در	 ــدای	ام ــد.	ابت ــی		ش ــاده	م ــد	پي ــه	بع ــه	۶0	ب ــران	از	ده در	اي
حــوزه	سياســت	بــا	همــان	حلقــه	فکــری	کيــان	و	غيــره	آغــاز	شــد	
و	بعــد	از	آن	در	حــوزه	اقتصــادی	بــا	روی	کار	آمــدن	دولــت	هاشــمی	
ــوی	 ــا	الگ ــاد	ب ــگ،	اقتص ــد	از	جن ــال	۶8	و	بع ــنجانی	در	س رفس
توســعه	غربــی	نئوليبــرال	مــورد	توجــه	قــرار	گرفــت.	در	آن	زمــان	
در	انديشــه	بازســازی	کشــور	بعــد	از	جنــگ	بوديــم	کــه	اصطالحــا	
بــه	آن	دولــت	توســعه	اقتصــادی	گفتــه	مــی		شــد	و	در	دوره	بعــد	از	
ــالهای	13۷۶	 ــت	س ــد	در	دول ــن	رون ــوزه	سياســت	اي ــم	در	ح آن	ه
تــا	1384	ادامــه	پيــدا	کــرد.	حلقــه	نئوليبراليســم	در	ايــن	ســه	دوره	
ــر	پوســت	 ــان	نئوليبــرال	در	زي کامــل	شــد	و	اصطالحــا	يــک	جري
جامعــه	جــای	خــود	را	در	اليــه		هــای	اجتماعــی	بــاز	کــرد	و	ســمبل	
آن	هــم	طبقــات	متوســط	و	بــاالی	جامعــه	شــدند	کــه	طرفــدار	اين	
روش	فکــری	غــرب	گرايــی	بودنــد	و	ايــن	مــوج	غــرب	گرايــی	هــر	

روز	هــر	چــه	بيشــتر	بــه	جامعــه	تزريــق	شــد.
ــان	در	 ــن	جري ــم	اي ــادی	ه ــات	زي ــه	امکان ــت	ک ــن	اس ــب	اي جال
دســت	داشــت	و	در	دو	دوره	رياســت	جمهــوری	هاشــمی	و	خاتمــی	
امکانــات	مالــی	و	دولتــی	کامــاًل	حامــی	ايــن	جريــان	بــود.	در	ايــن	
شــرايط	ايــن	جريــان	جــای	خــود	را	در	بســتر	اجتماعــی	بــاز	کــرد	و	
هميــن	نحــوه	نــگاه	هــا	را	ايجــاد	کــرد	کــه	باعــث	شــد	تــا	بخشــی	

از	جامعــه	ايرانــی	بــه	ســمت	غــرب	گرايــی	حرکــت	کنــد.
امـا	تمام	مسـئله	فقـط	اين	نيسـت	کـه	بخشـی	از	جامعه	به	سـمت	
غـرب	گرايـی	در	حال	حرکت	باشـد	و	از	آنجا	که	اين	طيـف	و	جريان	
نئو	ليبرال	قدرت	بسـيج	گری	دارد	و	رسـانه	و	امکانـات	و	نظام	تبادل	
نماديـن	هـم	در	اختيـار	دارد،	می		توانـد	هژمونی	ايجاد	کنـد	و	زمانی	
که	توانسـت	هژمونی	ايجـاد	کند	در	همـان	گفتمـان	هژمونيک	می		
تواند	تـوده	مردم	را	بـا	خود	همراه	کنـد.	هر	چند	که	در	پايه	و	اسـاس	
بـا	آن	مخالف	باشـند،	اما	کنـش		های	اجتماعـی	و	سياسـی	مردم	و	
اجتمـاع	همـان	می		شـود	که	هژمـون	می		خواهد	و	اساسـا	بخشـی	
از	کار	تبليغـات	و	جنـگ	روانـی	در	تبليغات	هم	همين	اسـت.	لذا	بايد	
اينطـور	تحليل	کـرد	که	اين	مـوج	نئوليبـرال	و	اين	طبقه	متوسـطی	
که	با	تمـام	امکانات	تمام	عياری	که	در	اختيار	داشـتند	سـاخته	شـده	
اسـت،	همـه	دسـت	بـه	دسـت	هـم	داده	اسـت	کـه	امـواج	مختلف	

جامعـه	بـه	اين	سـمت	حرکت	کند	کـه	به	ايـن	طيـف	رای	بدهد.

احمد نادری در گفتگو با مهر:

غرب محوری جامعه شناسی مارا عقیم کرد
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کسـی	کـه	بـه	آقـای	ايکـس	رای	مـی		دهـد	ممکـن	اسـت	غـرب	
گـرا	هـم	باشـد،	امـا	ايـن	لزومـاً	بـه	ايـن	معنا	نيسـت	که	هر	کسـی	
کـه	رأی	داده	اسـت	حتمـا	غرب	گـرا	بـوده	اسـت.	اتفاقا	بسـياری	از	
طبقـات	مذهبـی	و	مـردم	عـادی	و	حتـی	طبقات	سـنتی	بـه	همين	
غـرب	گراها	رای	دادند.	آيا	اين	مسـئله	به	اين	معناسـت	کـه	اين	رأی	
دهنـدگان	بـه	طور	کامـل	غـرب	گرايـی	را	قبـول	دارند؟	خيـر	لزوما	
اينطـور	نيسـت.	در	هژمونـی	و	گفتمـان	کالن	بايد	ديد	که	چـرا	اين	
اتفاق	رخ	داده	اسـت	و	اساسـا	تحليـل	انتخابات	هم	بـه	همين	منوال	
بايـد	صـورت	بگيـرد	و	نـه	اينکه	مـردم	عـادی	را	متهم	کنيـم	که	در	
زمانـی	می	داننـد	و	می		فهمنـد	و	در	زمان	ديگر	نمی		فهمند.	اساسـًا	
دغدغـه	توده	مـردم	عادی	آن	دغدغه	طبقه	روشـنفکر	و	دانشـگاهی	
نيسـت.	لـذا	در	هر	صـورت	موج	غـرب	گرايی	توسـط	دولتمـردان	ما	
ايجاد	شـده	اسـت.	غـرب	گرايی	هـم	به	اين	معنا	اسـت	کـه	رفرنس	
و	مرجـع	مـا	غـرب	باشـد	و	ما	بـا	غرب	معنـا	پيـدا	کنيم.	ايـن	چيزی	
اسـت	که	در	ميان	تعـداد	زيادی	از	دولتمـردان	ما	و	به	طـور	خاص	در	

قـوه	مجريـه	ديده	می		شـود.
رويکــرد	نئوليبرالــی	کــه	در	ميــان	قــوه	مجريــه	ديــده	مــی		شــود	
نشــان	مــی		دهــد	کــه	انتهــای	آمــال	در	ايــن	اســت		کــه	ايــران	در	
حاشــيه	غــرب	قــرار	بگيــرد	و	مــا	بــه	دوره	شــاه	بازگرديــم.	هــر	چند	
بــه	نظــر	بنــده	مــا	بــه	آن	دوره	هــم	بــاز	نمــی		گرديــم	زيــرا	شــاه	
مســتقيما	رييــس	جمهــوری	آمريــکا	را	مالقــات	مــی		کــرد	و	اصال	
بســياری	از	واســطه		هــا	وجــود	نداشــت	و	ايــن	دوره	چهــل	ســاله	
دشــمنی	ديپلماتيــک	پــس	از	انقــالب	را	نداشــتيم.	اما	انتهــای	آمال	

و	آرزوی	دولتمــردان	مــا	هميــن	اســت	کــه	بــه	ايــن	ســمت	برويــم	
کــه	حاشــيه	غــرب	شــويم.	وليکــن	مــا	نمــی		توانيــم	ماننــد	غــرب	
شــويم	زيــرا	آنهــا	متــن	و	مرکــز	هســتند		و	مــا	در	حاشــيه	قرارداريم.	

لــذا	ايــن	غــرب	گرايــی	ديــده	مــی		شــود.
امـا	همزمـان	مـی		بينيـم	کـه	نوعـی	مقاومـت	در	مقابل	ايـن	موج	
غـرب	گرايـی	در	تـوده	مـردم	وجـود	دارد.	گفتمـان	مقاومتـی	وجود	
دارد	کـه	ناشـی	از	ابعـاد	فرهنگـی	جامعـه	ما	اسـت.	فرهنگ	شـيعی	
و	اسـالمی	کـه	ضديـت	با	اسـتکبار	را	بـه	ما	ياد	داده	اسـت	يـک	بُعد	
آن	اسـت	و	فرهنـگ	انقالبـی	مـا	بعد	ديگـر	قضيه	اسـت	کـه	بَعد	از	
انقـالب	اسـالمی	باعث	تشـديد	در	اين	ضديت	با	غرب	شـده	اسـت.	
اينها	همـان	گفتمان	مقاومت	را	در	نهايت	شـکل	مـی		دهد	که	عليه	
پديـده	سـلفی	حقـارت	موضـع	گيـری	می		کنـد.	اعـم	مـردم	از	اين	
سـلفی	حقارت	ناراضی	و	ناراحـت	بودند	و	حتی	افـرادی	که	در	تهران	
به	ليسـت	اميـد	هـم	رای	داده	بودند،	ايـن	نارضايتی	را	داشـتند	و	اين	
مسـئله	ناشـی	از	همان	فرهنـگ	مقاومت	بـا	مولفه		هايی	اسـت	که	
خدمتتـان	عرض	کـردم	که	باعث	شـد	در	مقابل	اين	مسـئله	و	پديده	
موضـع	گيری	کننـد.	در	قضيه	شـهيد	حججی	هم	احساسـات	مردم	

تا	بـه	حال	بـه	اين	شـکل	بـروز	کرده	اسـت.
*بحــث جنــگ یکــی از مفاهیــم اصلــی مــورد توجــه 
ــت  ــال اس ــن س ــت. چندی ــی اس ــه شناس در جامع
ــا جنــگ ســوریه درگیــر هســتیم و پدیــده  کــه مــا ب

ــه  ــرد در منطق ــن نب ــه ای ــم نتیج ــی ه ــهید حجج ش
ــگ از  ــی جن ــه شناس ــرا جامع ــال چ ــت. ح ــوده اس ب
ســوی علمــا و اندیشــمندان جامعــه شناســی شــکل 
ــه  ــی ب ــا واکنش ــک م ــای آکادمی ــرد و فض ــی گی نم
ایــن پدیــده شــهید حججــی نشــان نــداده و عمــا 

ــت؟ ــرده اس ــکوت ک س
ــأت	 ــر	دو	نش ــه	ه ــر	دارد	ک ــی	و	معاص ــت	تاريخ ــر	دو	عل ــن	ام اي
گرفتــه	از	هــر	دو	يــک	آبشــخور	دارنــد؛	مســئله	جامعــه	شناســی	و	
 west(مــردم شناســی ما هميشــه يــک مســئله غــرب محورانــه
oriented( بــوده و بــه مــا يــاد داده شــده اســت کــه مســائل 
غــرب	مســائل	ماســت.	ايــن	هــم	بــه	ســبب	تولــد	ناقــص	علــوم	
انســانی	در	کشــور	مــا	اســت	و	يــک	نــوزاد	عجيــب	الخلقــه	کــه	بعد	

از	آن	تولــد	بــه	اســم	علــوم	انســانی	متولــد	شــده	اســت.
	بحــث	ايــن	اســت		کــه	تــا	بــه	حــال	مســائل	غربــی	مســئله	مــا	
بــوده	اســت	و	اساســاً	نــگاه	مــی		کنيــم	کــه	در	غــرب	چــه	مســائلی	
دارنــد	و	بعــد	شــروع	بــه	تحليــل	آنهــا	مــی		کنيــم	و	اينکــه	آيــا	آن	
مســائل	هــم	در	جامعــه	مــا	وجــود	دارد	و	يــا	خيــر	و	اگــر	بود	آيــا	بايد	
بــا	همــان	رويکــرد	غربــی	بــه	آن	نــگاه	کنيــم	و	يا	بــا	تئــوری	بومی	
ــرار	مــی	 ــر	مــورد	توجــه	ق ــم،	کمت ــده	را	تحليــل	کني خــود	آن	پدي
گيــرد.	بســياری	از	همــکاران	مــن	در	تحليــل	پديــده		هــای	بومــی	

بــه	چارچــوب	نظــری	غربــی	تحليــل	مــی		کننــد.
بــه	طــور	مثــال	در	مــورد	آمــار	بــاالی	خودکشــی	و	بــرای	تحليــل	
آن	بــه	ســراغ	دورکيــم	مــی		رويــم	و	بــا	چارچــوب	نظــری	او	پديــده	

ــه	مــا	يــاد	داده	نشــده	اســت	کــه	يــک	 را	تحليــل	مــی		کنيــم	و	ب
پديــده	بومــی	ممکــن	اســت	بــا	غــرب	مشــترکاتی	داشــته	باشــد	اما	
بايــد	بــا	رويکــردی	بومــی	تحليــل	شــود.	در	مســائل	ديگــر	هــم	به	
ــه	وجــود	دارد	و	خــود	 ــگاه	غــرب	محوران هميــن	شــکل	اســت	و	ن
ــم	و	 ــه	کشــف	مســائل	نپردازي ــه	ب باعــث	مــی		شــود	کــه	خالقان

خودمــان	آن	را	حــل	نکنيــم.
در	مسـئله	جنـگ	تحميلـی	هـم	بـه	هميـن	شـکل	بـود	کـه	جنگ	
دغدغـه	جامعـه	شناسـی	ما	نبـود.	بعـد	از	جنـگ	تحميلـی	هم	يک	
صـدم	آنچه	کـه	در	بـاب	اين	مسـائِل	غرب	کار	شـد	در	مـورد	جنگ	
تحميلـی	کار	نشـد.	پايـان	نامـه	و	حجـم	کار	بسـيار	زيـادی	کـه	ما	
در	هميـن	دانشـکده	علـوم	اجتماعـی	و	ديگر	دانشـکده	هـای	علوم	
اجتماعی	در	مورد	مسـائل	غـرب	و	مبانی	نظری	آنها	از	ويتگنشـتاين	
و	وبـر	و	..	کار	کرديـم	نشـان	مـی		دهد	کـه	يک	جـای	کارمی		لنگد	
و	مـا	بـه	مسـائل	خـود	نمـی		پردازيم	و	ايـن	خود	ناشـی	از	مشـکل	

تاريخـی	در	اين	مسـئله	اسـت.
چقــدر	دربــاره	جنــگ	تحميلــی	ادبيات	علمــی	توليد	شــده	اســت	در	
ايــن	دانشــگاه	يــا	ســاير	دانشــگاه	های	مــا؟	بســيار	محــدود.	بعــد	از	
جنــگ	و	اکنــون	نيــز	کــه	درگيــر	جبهــه		هــای	ديگــر	جنــگ	اعــم	
از	نــرم	و	ســخت	هســتيم	بــاز	مــورد	توجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت	و	
پديــده		هايــی	چــون	شــهيد	حججــی،	راهپيمايــی	۲۲	بهمــن،	روز	
قــدس،	راهپيمايــی	اربعيــن،	تشــييع	شــهدای	غــواص	و	غيــره	کــه	

مولــود	انقــالب	هســت	مــورد	التفــات	قــرار	نمــی		گيرنــد.
سـوال	ايـن	اسـت		که	چـرا	علمـای	علـوم	اجتماعـی	نمـی	خواهند	
چنيـن	پديـده		هايـی	را	بيننـد	اما	مسـائل	ديگـری	مانند	پالسـکو	و	
يـا	تجمـع	دهـه	هفتـادی	هـا	و	پاشـايی	ديـده	شـده	و	در	مـورد	آنها	
ادبيـات	نظری	توليد	می		شـود؟	علت	اين	اسـت	که	جامعه	شناسـی	
مـا	آپارتمانـی	شـده	اسـت	و	صرفـاً	در	مـورد	قضايايی	چـون	تجمع	
کوروش	و	پاشـايی	سـمينار	و	مقالـه	و	کتـاب	توليد	می		کننـد	اما	به	
اين	مسـائلی	که	عرض	شـد	توجهی	نمی	شـود.	اينها	همه	ناشـی	از	
رويکرد	غـرب	گرايانـه	و	غرب	محورانه	اسـت	که	باعث	شـده	نقابی	
بـر	روی	فهم	ما	بکشـد	تا	مسـائل	خـود	را	نبينيـم	و	اگر	هـم	ديديم،	

آنقدر	وسـيع	نبينيـم	کـه	در	موردش	بحـث	کنيم.
ايـن	طـرز	تفکر	به	صـورت	سيسـتماتيک	باز	توليد	شـده	اسـت	و	در	
نسـل		های	بعد	جامعه	شناختی	ما	در	دانشـکده	های	علوم	اجتماعی	
هـم	نهادينـه	شـده	اسـت.	همچنان	مـا	در	ايـن	قضيه	مـی		لنگيم	و	
وقتـی	کسـی	از	بيـرون	بـه	مـا	نـگاه	مـی		کند	مـا	را	بـه	ايـن	متهم	
مـی		کند	کـه	علمـای	علـوم	اجتماعی	مـا	افراد	جـدی	ای	نيسـتند.	
زيـرا	مـا	نمـی	بينيم	و	يـا	عميـق	توجـه	نداريـم	و	راهـکار	ارائه	نمی		
دهيـم.	در	مجتمع	کـوروش	تجمعی	رخ	مـی		دهد	و	ديده	می		شـود	
ولـی	همزمـان	توجـه	نداريم	که	همـان	دهه	هفتـادی		هايـی	که	در	
کـوروش	تجمع	کردند	در	سـوريه	و	شـام	و	عراق	تجمـع	می		کنند	و	
نـوع	ديگـری	از	کنش	گـری	در	يک	نظام	فکـری	ديگـر	را	دارند.	اما	
مسـئله	جامعه	شناسـی	ما	کنـش	گـری	در	مقابل	مجتمـع	کوروش	

اسـت	و	نـه	کنش	گـری	و	تجمع	شـام!
جامعــه	شناســی	مــا	آپارتمانی	شــده	اســت،	مســئله	جامعه	شناســی	
مــا	کنــش	گــری	در	مقابــل	مجتمــع	کــوروش	اســت	و	نــه	کنــش	

گــری	و	تجمــع	شــام!
نکتــه	جالــب		تــر	اينکــه	ايــن	کنــش	گــری	و	حضــور	جوانــان	دهه	
۷0	در	شــام	و	ســوريه	يــک	مــا	بــه	ازای	عينــی	هــم	دارد	و	آن	هــم	
امنيتــی	اســت	کــه	حــس	مــی		شــود	امــا	هميــن	امنيــت	را	هــم	
ــودن	 ــم	ب ــل	عقي ــه	دلي ــوع	اينک ــم!	در	مجم ــم	ببيني ــی		خواهي نم
ــه	 ــم	ک ــی		دان ــودن	آن	م ــه	ب ــرب	محوران ــی	را	غ ــه	شناس جامع

ــی	اســت. ــا	رويکــرد	غرب ــی	ب مســئله		اش	مســائل	غرب

ــر از  ــه متاث ــی جامع ــهید حجج ــده ش ــل از پدی *قب
مباحــث فســاد اقتصــادی و حقــوق هــای نجومــی و 
اخیــرا هــم ژن خــوب بــود و پدیــده شــهید حججــی 
در بســتری رخ داد کــه جامعــه تاحــدودی  نســبت بــه 
آرمــان هــای انقــاب ملــول شــده بــود. ظهور شــهید 
ــوان  ــه عن ــی ب ــات هویت ــن مختص ــا چنی ــی ب حجج
ــده  ــادالت آین ــاب در مع ــی انق ــل چهارم ــک نس ی
انقــاب چــه تاثیــری مــی  توانــد داشــته باشــد و چه 

ــد؟ ــم بزن ــد رق ــی  توان ــی را م اتفاقات
اساسـاً	نسـل	چهـارم		و	سـوم	انقـالب	چـون	هنـوز	جـوان	هسـتند	
و	دچـار	محافظـه	کاری	نشـده		انـد	و	يـا	بـر	آنهـا	غلبـه	پيـدا	نکرده	
اسـت،	روحيـه	حق	طلبی	بااليـی	دارند	که	ناشـی	از	روحيـات	جوانی	
هـم	هسـت	و	باعث	مـی		شـود	تبديل	بـه	جوانی	مسـتعد	بـا	روحيه	
انقالبی	شـده	و	تفکر	و	کنش	انقالبی	داشـته	باشـند.	اما	اينکه	چطور	
ايـن	جـوان	را	هدايـت	کننـد	که	به	سـمتی	بـرود	کـه	پژمـرده	و	دل	
مـرده	شـود	و	يـا	آنکـه	تمـام	مولفه		هـای	نشـاط	را	داشـته	باشـد	و	
آرمانگـرا	باشـد	و	از	دل	آن	جامعـه	ای	مطلـوب	و	شـکوفايی	و	رشـد	

اجتماعـی	بـه	وجـود	بيايد	همـه	در	دسـت	دولتمردان	اسـت.
ــده	اســت	 ــده	ش ــه	دي ــر	آنچــه	ک ــال	اخي ــار	س ــا	چه ــه	ت طــی	س
ــرب	 ــيه	غ ــد	در	حاش ــا	باي ــه	م ــوده	ک ــن	ب ــش	اي ــوای	کالم فح
قــرار	بگيريــم	و	از	درون	ايــن	رويکــرد	چيــز	مثبتــی	حاصــل	نمــی	
ــت	 ــأس	و	بطال ــدی	و	ي ــا	امي ــی	آن	باعــث	ن ــه	منف شــود	و	در	جنب
در	جوانــان	مــی		شــود.	خيلــی	از	جوانــان	امــروز	و	نســل	چهارمــی		
ــا	نســل	ســوم	انقــالب	تحــت	تأثيــر	ايــن	فضــا	 هــا	در	مقايســه	ب
ــر	 ــن	فضــا	بهت ــم	اي ــه	عقــب	مــی		روي ــد.	هــر	چــه	ب ــرار	گرفتن ق
بــود.	امــا	ادامــه	ايــن	رونــد	و	اصــرار	دولــت	مــردان	بــه	گرايــش	بــه	
ســمت	غــرب،	جامعــه	را	بــا	بــن	بســتی	جــدی	مواجــه	خواهــد	کرد	

ــی	خواهــد	شــد. ــه	انقالب ــف	روحي و	باعــث	تضعي
جـوان	مسـتعد	اسـت	و	مـی		تـوان	او	را	بـه	هر	سـمتی	گرايـش	داد.	
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ـــو گـفتــگـ

حـال	متأسـفانه	آنچه	ديده	می		شـود	بـردن	جوانان	به	سـمت	غرب	
اسـت	و	هدايتی	به	سـمت	آرمـان	گرايـی	برای	ايجـاد	آبـادی	دنيا	و	
آخرت	خـود	جوانـان	و	ديگران	ديـده	نمی	شـود.	اگر	اين	رونـد	ادامه	

پيـدا	کند	بـا	بن	بسـتی	جـدی	مواجه	خواهيم	شـد.
البتــه	نبايــد	خيلــی	بدبينانــه	بــه	مســئله	نــگاه	کــرد	و	ســياه	نمايــی	
انجــام	شــود	ولــی	بــه	هــر	حــال	ايــن	رويکــرد	تأثيــر	گــذار	اســت	
و	اگــر	در	نهــاد	هــای	سياســتگذار	جامعــه	فکــری	جــدی	بــرای	آن	
نشــود	در	آينــده	بــا	بحرانــی	در	ســطح	جوانــان	مواجــه	خواهيــم	بود.	
وقتــی	نيــروی	جــوان	بــا	بحــران	مواجــه	شــود	جامعــه	آينــده	خوبی	
نخواهــد	داشــت.	زيــرا	بازتوليــد	در	بعــد	عينــی	و	ذهنــی	و	علمــی	
ــزی	و	 ــه	ري ــد	برنام ــس	باي ــود.	پ ــی		ش ــام	م ــوان	انج ــط	ج توس

سياســت	گــذاری	درســت	در	ايــن	مســئله	انجــام	شــود.

*عطــف بــه بحــث آخــر شــما، اگــر شــهید حججــی 
ــل از  ــم، فــردی کــه قب ــراز انقــاب بدانی را انســان ت
ــا جهــاد فرهنگــی  شــهادت در جهــاد ســازندگی و ی
ــاد  ــت وارد جه ــد در نهای ــت و بع ــته اس ــور داش حض
ــرده  ــی ک ــل را ط ــن مراح ــه ای ــده و هم ــی ش نظام
ــتگاه  ــن دس ــود همی ــا مول ــده ای ــن پدی ــت، ای اس
ــای  ــول فضاه ــا محص ــت ی ــام اس ــک نظ بروکراتی

ــک و  ــام بروکراتی ــما نظ ــا ش ــت؟ آی ــری اس دیگ
ــا تفکــر  ــد ی ــر می دانی سیاســت هــای کان را موثرت

انقابــی و تــاش هــای خودجــوش؟
شــهيد	حججــی	محصــول	تفکــر	ضــد	بروکراتيــک	اســت	کــه	مــا	
ــی	مــی		ناميــم.	اگــر	تفکــر	بروکراتيــک	 آن	تفکــر	را	تفکــر	انقالب
ــه	 ــا	ب ــی	ه ــهيد	حجج ــد،	ش ــتری	کن ــرفت	بيش ــران	پيش در	اي

ــی	 ــی	و	انقالب ــه	بروکراس ــا	دوگان ــد	و	در	اينج ــد	آم ــود	نخواهن وج
بــودن	ايجــاد	مــی		شــود.	نمــی	-گويــم	کــه	فــرد	انقالبــی	نبايــد	
بــه	الزامــات	بروکراتيــک	را	تــن	دردهــد.	زيــرا	بــه	هــر	حــال	اداره	
کشــور	قواعــد	و	اصولــی	دارد	کــه	بايــد	نهادهايــی	چون	اســتانداری	
و	فرمانــداری	يــا	بانــک	و	غيــره	حفــظ	شــود.	امــا	مســئله	اين	اســت	
ــار	 ــام	عي ــه	کاری	تم ــه	محافظ ــک	ک ــه	بروکراتي ــن	روحي ــه	اي ک
ــر	خــالق	 ــردی	غي ــه	ف ــل	ب ــد	و	انســان	را	تبدي ــی		کن را	ايجــاد	م
مــی		نمايــد	کــه	اگــر	در	جامعــه	تحميــل	شــود،	از	درونــش	شــهيد	
ــالب	و	 ــنده	انق ــود	ُکش ــن	خ ــود	و	اي ــی		ش ــل	نم ــی	حاص حجج

ــی	اســت. ــه		هــای	انقالب مولف
در	بحــث	نظــری	در	زمينــه	بروکراســی	هــم	کارهــای	مفصلــی	
انجــام	شــده	اســت	کــه	شــايد	درخشــان		تريــن	کار	در	جامعــه	
ــس	 ــه	بحــث	قف ــر	باشــد	ک ــان	بحــث	ماکــس	وب شناســی	هم
ــی		 ــه	م ــی	از	مدرنيت ــد	و	آن	را	ناش ــی		کن ــرح	م ــن	را	مط آهني
ــی		 ــبب	آن	م ــدرن	را	مس ــاز	م ــت	س ــک	دس ــق	ي ــد	و	منط دان
ــر	ايــن	درد	را	مطــرح	مــی		کنــد	کــه	چــرا	بروکراســی	 دانــد.	وب
آنقــدر	در	جامعــه	غربــی	پيشــرفت	داشــته	اســت	کــه	انســان	را	
زنجيــر	کــرده	و	او	را	در	ايــن	قفــس	آهنيــن	قــرارداده	اســت.	وبــر	
ــط	 ــه	مرتب ــدرن	و	مدرنيت ــک	دســت	ســاز	م ــه	منطــق	ي آن	را	ب
ــوم	 ــت	محت ــن	سرنوش ــه	اي ــد	ک ــی		کن ــان	م ــد.	او	بي ــی		دان م
بشــر	اســت.	امــا	مارکــس	نظــر	ديگــری	دارد	و	بيــان	مــی		کنــد	
ــی		 ــدا	م ــی	پي ــس	رهاي ــن	قف ــا	از	اي ــی	م ــه	انقالب ــا	روحي ــه	ب ک
ــم.	امــا	آن	را	طــی	يــک	پروســه	کــه	همــان	انقــالب	آخــر	 کني

ــد. ــی		کن ــی	اســت،	مطــرح	م الزمان
ــه	 ــه	جامع ــه	اســت	ک ــل	توج ــده		ای	قاب ــن	پدي ــال	اي ــر	ح ــه	ه ب
شناســان	غربــی	هــم	بــه	آن	پرداختــه		انــد.	روحيــه	بروکراتيــک	و	

بروکراتيــزه	شــدن	بــه	معنــای	محافظــه	کاری	و	عــدم	خالقيــت	و	
کشــتن	اســتعدادها	اســت	و	فــرد	را	تبديــل	بــه	يــک	پيــچ	و	مهــره	
مــی	کنــد	کــه	بايــد	توجــه	تــام	فــردی	اش	بــه	زندگــی	معمولــی	
ــی	 ــد	و	زندگ ــود	باش ــل	جنســی	خ ــوراک	و	عم ــورد	و	خ و	کار	و	خ
معمــول	را	طــی	کنــد	و	در	نهايــت	بميــرد	و	در	ايــن	بيــن	توجهــی	
بــه	آرمــان	خواهــی	و	بهبودخواهــی	نداشــته	باشــد	و	توجــه	و	دنبــال	

کــردن	آنهــا	را	بيهــوده	قلمــداد	کنــد.
خطــری	هــم	کــه	همــه	انقــالب	هــا	و	مخصوصــاً	انقالب	اســالمی	
مــا	را	تهديــد	مــی		کنــد،	هميــن	مســئله	بروکراتيــزه	شــدن	اســت.	
اگــر	روحيــه	بروکراتيــک	ادامــه	پيــدا	کنــد	کــه	بــا	رويکــرد	غــرب	
ــرای	 ــن	خــود	ســمی	ب ــه	هــم	در	حــال	گســترش	اســت،	اي گرايان
ــهيد	 ــال	ش ــه	امث ــن	روحي ــود	و	از	اي ــی		ش ــوب	م ــالب	محس انق
حججــی	هــم	حاصــل	نخواهــد	شــد.	ايــن	روحيــه	ضــد	ســاختار	و	
ــد	شــهيد	حججــی	را	 ــی		توان ــه	م ــک	اســت	ک سيســتم	بروکراتي

توليــد	کنــد.
امثــال	شــهيد	حججــی	کــم	نيســتند	امــا	مســئله	ايــن	اســت		کــه	
ــالب	 ــارم	انق ــوم	و	چه ــل	س ــا	نس ــم	ت ــتگداری	کني ــور	سياس چط
تبديــل	بــه	شــهيد	حججــی	بالفعــل	شــوند.	شــهيد	حججــی	طــی	
مراحلــی	و	گــذران	انــواع	جهادهــا	بالفعــل	شــد.	او	جهــاد	فرهنگــی	
و	ســازندگی	و	مقــدم	بــر	همــه	ايــن	هــا	جهــاد	ســير	و	ســلوکی	و	
ــی	و	 ــاد	نظام ــت	در	جه ــرد	و	در	نهاي ــود	را	طــی	ک ــر	خ ــاد	اکب جه
شــهادت	در	راه	خــدا	را	داشــت.	خــود	ايــن	پديــده	شــهيد	حججــی	
ــا	 ــرات	اســت،	ام ــا	بروکراســی	و	تفکــر	بروک ــت	ب محصــول	ضدي
ــن	اســت		کــه	چطــور	 ــم	کــه	مســئله	اي ــد	مــی	کن ــاز	هــم	تاکي ب
سياســتگذاری	کنيــم	تــا	نســل	ســوم	و	چهــارم	انقــالب	تبديــل	بــه	

شــهيد	حججــی	بالفعــل	شــوند.		

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اندیشه 
دانشجویان،  ماه سال گذشته در جمع  آذر  در  ورزی 
فعالیت های مطالعاتی و اجرایی در این خصوص در حال 
انجام است. یکی از این اقدامات تالیف و تدوین کتب، 

شیونامه ها و الگوهای اندیشه ورزی است.

کتـاب	»انديشـه	ورزی؛	رنگيـن	تـر	از	يـک	انقـالب«	يکـی	از	ايـن	
اقدامـات	اسـت	که	بـا	هدف	معرفـی	ابعـاد	انديشـه	ورزی	و	اهميت	آن	
در	سـاير	ملـل،	به	جايگاه	انديشـه	ورزی	و	گونه	های	مختلـف	آن	و	نيز	
طراحـی	مراکـز	انديشـه	ورزی	در	سـطح	ملـی	و	بيـن	المللـی	پرداخته	

ست. ا
نويســنده	ايــن	کتــاب	درايــن	بــاره	بــه	خبرنــگار	مهــر	گفــت:	دعــوت	
بــه	انديشــه	ورزی	در	جمهــوری	اســالمی	ايــران	توســط	رهبــر	معظم	
انقــالب	بيانگــر	نيــاز	کشــور	بــه	انديشــيدن	و	تفکــر	اســت.	ديــدگاه	
عميــق	ايشــان	بــه	انديشــه	ورزی	،	لــزوم	پيدايــش	آن	از	راس	تــا	اليه	
هــا	و	توســعه	انديشــه	ورزی	در	بيــن	آحــاد	جامعــه	از	اهميــت	ويــژه	

ايــن	مهــم	پــرده	بــر	مــی	دارد.
ــی	 ــن	مجموعــه	زمان ــف	اي ــت	تألي ــوان	کــرد:	اهمي ــه	عن وی	در	ادام
در	مــن	کليــد	خــورد	کــه	يافتــم	تقويــت	فرهنــگ	تفکــر	در	جامعــه	
مــی	توانــد	از	وجــود	يــک	انقــالب	يــا	يــک	دگرگونــی	اجتماعــی	هم	
رنگيــن	تــر	باشــد.	شــعار	عملياتــی	ايــن	کتــاب	»هــر	ايرانــی	يــک	
کرســی	انديشــه	ورزی«	اســت.	فقــدان	مولفــه	تفکــر	و	آگاهی	ســبب	
شــده	اســت	تــا	بشــر	بــدون	پيشــينه	ای	مســتند،	علمــی	و	منطقــی	
مســائل	پيرامونــی	خــود	را	بپذيــرد.	تقويــت	باورهــای	موروثــی	و	تيــز	
ــرای	عقــب	گــرد	 ــدار،	محرکــی	ب ــی	پن کــردن	شمشــير	مخالفــت	ب
جوامــع	و	مقاومــت	در	برابــر	پيشــرفت	مــی	باشــد.	شــيوع	انحرافــات	
ــردی	در	هنجارهــای	اجتماعــی	و	نشــر	اطالعــات	خاکســتری،	 راهب
عمــوم	را	در	دام	حبــاب	اطالعــات	جمعــی	انداختــه	و	محصــور	
کــرده	اســت.	ايــن	دام	تقويــت	باورهــای	غلــط	در	اکثريــت	جامعــه	و	

ــدان	نمــوده	اســت.. ــر	را	دو	چن ــر	پذي باالخــص	در	گــروه	تاثي
کمــال	آرا	گفــت:	ايــن	باورهــا	خــواه	مذهبــی	و	خــواه	سياســی	هم	که	
باشــند	امــا	ميلــی	بــه	بررســی	آن	در	بين	فــرد	فــرد	جامعه	يافــت	نمی	
شــود.	علــت	ايــن	بــی	ميلــی	عــدم	تقويــت	و	آگاهــی	مــردم	نســبت	
بــه	تفکــر	و	انديشــه	ورزی	اســت.	حاکمــان	و	رهبــران	سياســی	نقش	
ــد.	از	 ــه	را	دارن ــن	جامع بســزايی	در	فراهــم	آوری	انديشــه	ورزی	در	بي
ايــن	روآگاه	نبــودن	افــراد	جامعــه	نســبت	بــه	حقــوق	اجتماعی	ايشــان	
ــدن	مــردم	در	تصميــم	ســازی	هــای	اجتماعــی	و	سياســی	 و	نگنجان
از	مهمتريــن	دغدغــه	هــای	حاکمــان	بــه	منظــور	ضمانــت	ســيطره	

حکومتــی	خــود	مــی	باشــد.
وی	ادامـه	داد	:	بهره	وری	انديشـه	های	اليه	های	پايين	دسـت	اجتماع	
تـا	سـطوح	باالتر	و	سياسـت	گـذاری	بر	اسـاس	خرد	جمعـی	و	تصميم	
سـازی	هيئت	هـای	انديشـه	ورزی،	زمينـه	بمب	تغيير	در	هر	کشـوری	
اسـت	که	حاکمـان	و	رهبران	سياسـی	به	تناسـب	حکومـت	داری	خود	
بعضـا	آن	را	بـا	چاشـنی	هايـی	نابـود	سـاخته	و	يـا	بـه	سـليقه	ی	خود	
مديريـت	و	فرماندهی	می	کنند.تزريق	چاشـنی	تعصب	تـوام	با	توهم	و	
خفقـان	هم	بعضا	جبهه		ی	مقاومت	در	برابر	انديشـه	و	بيـان	ديدگاه	ها	

را	در	مـردم	تقويت	نموده	و	بر	انديشـه	های	نو	و	جرقه	های	تشـکيکی	
در	ذهـن،	حکم	خاموشـی	صادر	مـی	نمايد.

ــره	شــمالی	 ــار	و	ک ــرد:	در	دول	شــرقی	همچــون	ميانم ــان	ک وی		بي
ــای	 ــه	ه ــرات	و	انديش ــه	نظ ــان	نقط ــه	بي ــم	ک ــی	کني ــاهده	م مش
مذهبــی	و	سياســی	چــه	هزينه	هايــی	را	بــرای	مردمــان	آن	ســرزمين	
ــه	 ــور	ک ــرد	مح ــوری	و	ف ــای	ديکتات ــام	ه ــت.	نظ ــم	آورده	اس فراه
حيــات	خــود	را	در	القــای	تفکــرات	و	باورهــای	ســناريوهايی	از	پيــش	
طراحــی	شــده	توســط	البــی	هــای	کارگــردان	مــی	بيننــد،	هيــچ	گاه	

ــه	تفکــر	و	انديشــه	دعــوت	نمــی	نماينــد.	 مــردم	را	ب
کمـال	آرا	همچنيـن	اظهـار	داشـت:	در	اين	مجموعـه	گردآوری	شـده	
کـه	حاصـل	تحقيـق	و	پژوهش	چنديـن	سـاله	در	برخی	محيـط	های	
انفـرادی،	اجتماعی	و	نيز	نهادهای	پژوهشـی	مطالعاتـی،	اقتصادی	می	
باشـد،	سـعی	شـده	تا	ضمن	معرفـی	ابعـاد	انديشـه	ورزی	و	اهميت	آن	
در	سـاير	ملـل،	به	جايـگاه	فکـر	و	گونه	های	مختلـف	آن	اشـاره	گردد.	
شـيوه	نامـه	ی	چگونگی	جمـع	آوری	ايده	ها	و	بهره	کشـی	مناسـب	از	
مدل	هـای	ذهنـی	از	ديگـر	محورهای	مـورد	اشـاره	در	ايـن	مجموعه	
مـی	باشـد.طراحی	مراکـز	انديشـه	ورزی	در	سـطح	ملی	و	بيـن	المللی	
از	جمله	پيشـنهاد	هايی	اسـت	که	بـه	مخاطبين	حقيقـی	و	حقوقی	اين	
کتـاب	جهـت	بومـی	سـازی	و	پيـاده	سـازی	آن	در	جوامـع	خـود	ارائه	
مـی	گردد.	شايسـته	تاکيد	اسـت	طراحی	و	ايـده	پردازی	هـای	صورت	
گرفتـه	در	فصل		پايانـی	مجموعه،	يا	اجرايی	شـده	اند	و	يا	قـدرت	اجرا	

شـدن	در	سـطح	جوامع	هـدف	را	خواهند	داشـت.
ســيد	محمــود	کمــال	آرا	نويســنده	کتــاب	انديشــه	ورزی	رنگيــن	تــر	
ــاب	توســط	 ــن	کت ــان	خاطــر	نشــان	کــرد:	اي از	يــک	انقــالب	در	پاي
ــه	و	 ــی	ترجم ــان	انگليس ــه	زب ــران	ب ــکو	اي ــی	يونس ــيون	مل کميس
ــر	مرکــزی	يونســکو	 ــه	دفت ــی	ب ــوان	الگــوی	انديشــه	ورزی	ايران بعن
در	پاريــس	ارســال	خواهــد	شــد.	اميــد	اســت	ايــن	مجموعــه	بتوانــد	
ــه	 ــی	ک ــی	و	جوامع ــای	مردم ــش	ه ــازه	ای	را	در	پوي ــه	ی	ت دريچ

ــد. ــد	ايجــاد	نماي ــن	را	دارن ــر	بنيادي اســتعداد	تغيي

سید محمود کمال آرا:

تقویت فرهنگ تفکر، رنگین تر از هر دگرگونی اجتماعی است
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ـــو گـفتــگـ

عرفان چه کارکردی برای انسان و ارتباط او با جهان دارد 
و چگونه معرفتی به انسان ارائه می دهد؟ آیا عرفان همان 
انزواطلبی و دوری از دنیا و سیاست است یا آنکه نسبتی 

میان اینها برقرار است؟
در گفتگو با عبداهلل صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه 
ها  پرسش  این  تبیین  به  رجایی،  شهید  دبیر  تربیت 

یم؛ خته ا ا پرد

*عرفــان چــه فهــم متفاوتــی از هســتی بــه مــا ارائــه 
ــا دانســتن آن ضــروری اســت؟ می کنــد و آی

هــر	موجــودی	مظهــری	از	مظاهــر	عالــم	اســت	و	هــر	چــه	تام	تــر	
ــد	 ــر	خواه ــد،	ماندگارت ــه	از	آن	موجــود	ســر	می	زن ــاری	ک باشــد	آث
بــود.	خداونــد	بــه	رســول	اهلل	کــه	مظهــر	اتــم	اســم	جامــع	اهلل	اســت	
قــرآن	جــاودان	را	عطــا	کــرد.	ائمــه)ع(،	علمــای	عظــام	و	همچنيــن	
عرفــا	چــون	بــه	ســمت	تخلــق	و	تحقــق	اســمای	الهــی	محيط	تــر	
حرکــت	می	کننــد	آثــاری	عميق	تــر	از	خــود	بــر	جــای	می	گذارنــد.	
ــوی	 ــا،	»مثن ــول	موالن ــه	ق ــت.	ب ــری	اس ــن	اث ــز	چني ــوی	ني مثن
اصــول	اصــول	ديــن	اســت«	و	بســياری	از	علمــای	شــيعی	مــا	نيــز	

ــب	صحــه	گذاشــته	اند. ــن	مطل ــر	اي ب
ــر	 ــم	بيان	گ ــان	ه ــددی	دارد	و	عرف ــای	متع ــن	اليه	ه ــع	دي در	واق
ــن،	 ــی	در	دي ــه	عبارت ــت.	ب ــن	اس ــق	دي ــی	و	عمي ــای	باطن اليه	ه
ــا	تســلط	و	آشــنايی	 ــا	ب ــه	تنه ــی	وجــود	دارد	ک داللت	هــای	عرفان
کامــل	بــا	علــم	عرفــان،	می	تــوان	آن	داللــت	هــا	را	کشــف	کــرد.	
آثــار	عرفــا	ماننــد	مثنــوی	از	ايــن	حيــث	کــه	مــا	را	بــا	باطــن	قــرآن	
ــت	و	 ــرآن	اس ــز	ق ــا	ني ــه	م ــتند.	دغدغ ــم	هس ــد	مه ــنا	می	کنن آش
ــای	 ــه	اليه	ه ــا	را	ب ــت)ع(		م ــل	بي ــث	اه ــيعی	احادي ــان	ش در	عرف
ــد.	امــا	ايــن	را	در	عرفــان	اهــل	 ــر	قــرآن	رهنمــون	می	کنن باطنی	ت
تســنن	نداريــم.	هــر	امــری	کــه	بتوانــد	مــا	را	بــه	قــرآن	و	اســرار	و	
حقايــق	نزديــک	کنــد	موظفيــم	بــه	لحــاظ	اخالقــی	به	آن	تمســک	

بجوييــم	و	در	ايــن	بــاب	تعصبــی	نداريــم.

*امــا بــه هــر حــال مباحثــی در مثنــوی مطــرح شــده 
ــط  ــراط و تفری ــا اف ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ان

ــام  ــوان تم ــی ت ــال نم ــر ح ــه ه ــت. ب ــه اس مواج
ــرد.  ــد ک ــوی را تایی ــث مثن مباح

شــايد	در	بــادی	نظــر	در	مثنوی	موالنــا	شــاهد	افــراط	و	تفريط	هايی	
باشــيم،	امــا	بايــد	بــه	ايــن	قاعــده	نــگاه	کرد	کــه	مثنــوی	موالنــا	در	
نســبت	بــا	بســياری	از	آثــار	بشــری	مــا	را	بيشــتر	بــه	قــرآن	نزديــک	
می	کنــد.	ابــن	عربــی	اقوالــی	در	توصيــف	شــکوه	و	عظمــت	باطنــی	
ــات«	آورده	 ــج(	در	»فتوح ــی	)ع(	و	حضــرت	حجت)ع ــرت	عل حض
ــم.	 ــا	نمی	يابي ــی	علم ــات	برخ ــنگ	آن	را	در	کلم ــه	هم	س ــت	ک اس
همچنيــن	کاری	کــه	ابــن	عربــی	بــه	عنــوان	عارفــی	ســنی	بــرای	
شــناخت	انســان	کامــل	انجــام	داد،	آن	چنــان	عميــق	و	نــاب	بــوده	
کــه	برخــی	از	عالمــان	شــيعه	ماننــد	ســيدحيدر	آملــی	و	همچنيــن	
ــی	و	 ــيعی،	در	معرف ــب	ش ــات	و	تهذي ــا	اصالح ــه	ب ــدرا،	البت مالص
شــناخت	امــام	از	او	تبعيــت	کردنــد.	بنابرايــن	تعصبی	در	کار	نيســت	
ــد	از	آن	 ــد	باي ــرح	ش ــازی	مط ــد	و	انسان	س ــق	و	بلن ــرف	ح ــر	ح اگ

بهــره	بــرد.

ــده  ــا زن ــر م ــه معاص ــروز و در جامع ــان ام ــا عرف *آی
ــا  ــرزمین م ــزرگ در س ــان ب ــان عارف ــت و همچن اس

ــد؟ ــرده ان ــور ک ظه
عرفــان	ايرانــی	اســالمی	مــا	را	مــی	تــوان	در	چهــره	شــهر،	نــگاه	
ــش	و	 ــان،	آرام ــش	م ــان،	پوش ــان	و	رفتارم ــخن	م ــو،	س ــن	و	ت م

ــرد ــان	رصــد	ک اميدم
ــس	 ــال	نف ــت	و	در	ح ــده	اس ــا	زن ــالمی	م ــی	اس ــان	ايران 	عرف
ــان	 ــوح	در	عارف ــه	وض ــم	ب ــان	آن	ه ــض	زم ــش	نب ــيدن؛	تپ کش
ــد	 ــه	محم ــادی،	عالم ــاه	آب ــی،	ش ــام	خمين ــون	ام ــر	همچ معاص
حســين	طباطبايــی،	محمــد	حســن	طباطبايــی،	آيــت	اهلل	بهجــت،	
آيــت	اهلل	بهــاء	الدينــی	و	عالمــه	حســن	حســن	زاده	آملی	احســاس	
مــی		شــود؛	باالتــر	از	آن	عرفــان	ايرانــی	اســالمی	مــا	را	مــی	تــوان	
در	چهــره	شــهر،	نــگاه	مــن	و	تــو،	ســخن	مــان	و	رفتارمان،	پوشــش	

ــان	رصــد	کــرد. ــان،	آرامــش	و	اميدم م
ــروز و گاه در   ــان ام ــه در جه ــی ک ــا عرفان های *ام
ــگ  ــه رن ــتند، همیش ــرح هس ــا مط ــود م ــه خ جامع
ــئله  ــن مس ــی از ای ــه تبیین ــد. چ ــی ندارن ــوی دین و ب

ارائــه می دهیــد؟
وقتــی	از	هــزار	تــوی	ميــراث	عرفانــی	جهــان	اســالم	عبــور	مــی	
کنيــم	چهــره		هــای	رنگارنگــی	از	عرفــان	فــرا	روی	مــا	قــرار	مــی		
گيــرد؛	گروهــی	را	مــی		بينــی	کــه	در	اثنــای	ذکــر	نعــره		می		کشــند	
و	گاه	دســت	بــر	دســت	مــی		زننــد،	و	گاه	مــی		رقصنــد،	و	گاه	مــی	
	افتنــد؛	و	بعضــی،	بــه	جــای	نمــاز،	نيــاز	آرنــد؛	برخــی	انســانی	را	خدا	
مــی		داننــد؛	طايفــه		ای	بــا	رياضــات	ســخت	و	شــکننده	بــه	خــود	
ــاع	 ــد	و	اجتم ــره	زن	و	فرزن ــته		ای	يکس ــد؛	و	دس ــی		زنن ــيب	م آس
را	رهــا	کــرده	و	برخــی	ســخنان	و	رفتارهايــی	دارنــد	کــه	شــريعت	
ــون	 ــی	چ ــت.	و	عارفان ــده	اس ــخن	ران ــال	آن	س ــاً	از	ابط صريح
ــام	 ــر	االصن ــد	کس ــاری	همانن ــانی	در	آث ــض	کاش ــدرا	و	في مالص
الجاهليــه؛	رســاله	ســه	اصــل	و	ســراج	الســالکين	بــه	نقــد	و	انــکار	

ــد. چهــره	دروغيــن	تصــوف	کــرده		ان
امــا	ايــن	همــه	چهــره	حقيقــی	عرفــان	نيســت.	برخــی	بــا	ديــدن	
ايــن	تصويــر	مغشــوش	تصــوف،	کليــت	آن	را	زيــر	ســؤال	بــرده	و	
گفتــه		انــد	از	زميــن	اســالم،	عرفــان	نمــی		رويــد	و	يــا		جلوتــر	رفته	
و	ادعــا	کــرده		انــد:	عرفــان	دشــمن	ديريــِن	ديــن	اســت.	در	طــول	
ــان	 ــادی	شــده	و	عرف ــان	سواســتفاده	هــای	زي ــخ	هــم	از	عرف تاري
بواســطه	شــخصيت		هــای	خــودش	و	در	مواضــع	متعــدد	به	وســيله	
نهــاد	قــدرت	از	بيــرون	و	درون	بــه	انحــراف	کشــيده	شــد	يــا	ســعی	

شــده	چهــره	سراســر	مخدوشــی	از	آن	عرضــه	شــود.
امـا	حقيقت	عرفان	سـرزمين	مـا	را	نمی	تـوان	به	برخـی	از	مصاديق	
باطـل	و	تجليـات	کاذب	آن	فروکاسـت؛	زيـرا	عرفـان	جلـوه		هـای	
باشـکوه	و	زيبـای	فراوانی	دارد؛	آنقدر	مشـحون	از	حقيقـت	و	بلند	که	
برخـی	از	عالمـان،	کانـون	خروشـان	آن	را	در	کتـاب	خـدا	و	روايـات	

عبداهلل صلواتی در گفتگو با مهر:

عرفان اسالمی ایرانی ما هنوز زنده است
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معصومـان	)ع(	جسـتجو	کرده		انـد	و	اقوال	راسـتين	عرفا	را	بسـط	و	
شـاخ	و	بـرگ	دادن	به	کالم	معصـوم	می		داننـد.	گروهـی	از	عالمان	
بـزرگ	دينـی	همانند	سـيد	حيـدر	آملـی	و	عالمـه	حسـن	زاده	آملی	
معتقدنـد	امامـان	معصـوم	)ع(	عارفان	حقيقـی		اند	و	عرفـان	حقيقی	
و	شـيعه	دو	چهره	يک	حقيقتند.	همچنيـن	اين	بزرگـواران،	عرفان	را	
بيـان	احـوال	درونی	تـر	دين	و	ترجمه	و	تفسـير	انفسـی	قـرآن	تلقی	
مـی		کنند.	بـه	تعبيری:	اشـتمال	قرآن	بـر	عرفان،	در	نسـبت	با	ديگر	

کتب،	بی	سـابقه	اسـت.]1[
و	قــرآن	را	کشــف	اتــم	محمــدی	مــی		داننــد؛	کشــفی	کــه	محــک	

درســتی	و	نادرســتی	تمامــی	کشــف		هاســت.

*آیــا بــا ایــن اوصــاف، می تــوان گفــت کــه عرفــان 
ــد  ــی نمی توان ــی و سیاس ــائل اجتماع ــل مس در ح

ــد؟ ــته باش ــی داش کارای
طبيعــی	اســت	کــه	برخــی	تصــور	کننــد	عرفــان	بــه	دليــل	تأکيــد	
بــر	خلــوت	و	عزلــت	و	درويشــی	در	پــی	اعــالم	بــی		ثباتــی	دنيــا،	
کارکــرد	اجتماعــی	نــدارد	و	از	خــاک	عرفــان،	سياســت	نمــی		رويد.	
ــای	 ــت		ه ــارغ	از	فعالي ــر	و	ف ــای	گوشــه		گي ــز	انســان	ه ــا	ني عرف
سياســی	بــوده		انــد.	گرايــش	برخــی	از	طريقــت		هــا	و	شــخصيت	
ــا	 ــط	ب ــات	مرتب ــات	و	رواي ــل	آي ــت	و	تأوي ــه	عزل ــی	ب ــای	عرفان ه
ــاً	ناديــده	گرفتــن	 ــه	احــواالت	باطنــی	و	احيان مســائل	اجتماعــی	ب
تعاليــم	وحيانــِی	راجــع	بــه	اجتماعيــات	نيــز	مؤيد	فقــدان	رويکــرد	و	

کارکــرد	اجتماعــی	تصــوف	اســت.]۲[
ــی	 ــای	فراوان ــزارش	ه ــم	گ ــن	تصــور،	ه ــالف	اي ــاً	برخ ــا	دقيق ام
ــان	 ــم	عرف ــود	دارد		و	ه ــت	وج ــه	عرصــة	سياس ــان	ب از	ورود	عارف
در	تطــورات	متفاوتــش	کارکردهــای	اجتماعــی	و	سياســی	داشــته	

ــت. اس
بــه	تعبيــر	بــزرگان	عرفــان،	همــه	انبيــا	بــه	ويــژه	رســول	اهلل	)ص(	
و	امامــان	معصــوم	)ع(	اهــل	ســلوک	و	امــام	عارفــان	بوده	انــد	و	در	

ــواردی	 ــته		و	در	م ــی	داش ــی	و	سياس ــت	اجتماع ــال	فعالي ــن	ح عي
حکوکــت	تشــکيل	دادنــد.	حضــرت	امــام	خمينــی	در	ايــن	بــاره	می		
فرمايــد:	»اگــر	بنــا	باشــد	کــه	اهــل	ســلوک	برونــد	کنــار	بنشــينند،	
پــس	بايــد	انبيــا	هــم	هميــن	کار	را	بکننــد	و	نکردنــد.	موســی	بــن	
عمــران	اهــل	ســلوک	بــود،	ولــی	مــع	ذلــک،	رفــت	ســراغ	فرعــون	
و	آن	کارهــا	را	کــرد،	ابراهيــم	هــم	هميــن	طــور،	رســول	خــدا	هــم	
ــی	 ــالهای	طوالن ــه	س ــی	ک ــول	خداي ــم.	رس ــه	می	داني ــه	هم ک
ــک	 ــرد،	ي ــدا	ک ــت	پي ــه	فرص ــی	ک ــت،	وقت ــوده	اس ــلوک	ب در	س
حکومــت	سياســی	ايجــاد	کــرد	بــرای	اينکــه،	عدالــت	ايجاد	بشــود.	
تبــع	ايجــاد	عدالــت	فرصــت	پيــدا	می	شــود	بــرای	اينکــه	هــر	کس	
هــر	چيــزی	دارد	بيــاورد.	وقتــی	کــه	آشــفته	اســت	نمی	تواننــد،	در	
ــان،	عرفانشــان	را	 ــط	آشــفته	نمی	شــود	کــه	اهــل	عرف يــک	محي
عرضــه	کننــد،	اهــل	فلســفه،	فلسفه	شــان	را،	اهــل	فقــه،	فقه	شــان	
ــد	و	 ــی	ش ــدل	اله ــت	ع ــک	حکوم ــت	ي ــی	حکوم ــن	وقت را،	لک
عدالــت	را	جــاری	کــرد	و	نگذاشــت	کــه	فرصــت	طلبهــا	بــه	مقاصد	
خودشــان	برســند،	يــک	محيــط	آرام	پيــدا	می	شــود،	در	ايــن	محيط	

ــود.«]3[ ــدا	می	ش ــز	پي ــه	چي آرام	هم
همچنيــن،	بــوده		انــد	عارفانی	کــه	در		مســائل	سياســی	و	اجتماعی	
عصــر	خويــش	شــرکت	فعــال	داشــته		انــد	حســن	بصــری	خليفــه	
را	موعظــه	مــی		کــرد؛	ابــن	ســماک،	بــه	هــارون	الرشــيد	پندهــای	
ــز	 ــری	ني ــن	کب ــم	الدي ــوری	و		نج ــاد	دين ــی		داد؛		ممش تلخــی	م
در	دفــاع	و	حمايــت	از	هموطنانشــان	جــان	باختنــد.	)ارزش	ميــراث	
صوفيــه،	۲04-۲5۷(.	مولــوی	نيــز	در	دفــاع	از	مــردم	ســرزمينش	بــا	
دشــمنان	مبــارزه	کــرد	و	شــخصيت		هايــی	عرفانی	همچــون	عزيز	
الديــن	نســفی	و		قطــب	الديــن	نيريــزی	بــرای	حاکمــان،	نســخه	

جــدی	بــرای	تحقــق	عدالــت	اجتماعــی	تجويــز	کــرده	بودنــد.
بنابرايــن،	عرفــان	بــه	عزلــت	گزينــی	و	بريــدن	از	خلــق	و	در	گوشــه	
ای	از	خانقــاه	و	کــوه	گــم	شــدن	نيســت؛	مــی	تــوان	در	دل	اجتمــاع	
ــه	خــدا	ســپرد.	در	 ــاب	شــيعی	دل	را	ب ــان	ن ــل	عرف ــا	در	ري ــود	ام ب

کنــار	وظايــف	اجتماعــی	مــی	تــوان	پلــه	پله	بــه	خــدا	نزديک	شــد	و	
مقامــات	عرفانــی	را	در	خــود	تجربــه	کــرد.	مهــم	آن	اســت	کــه	پس	
ــواب	 ــی	از	خ ــودن	و	تنهاي ــدا	ب ــی	خ ــوت	ب از	لمــس	وحشــت	بره
برخيزيــم	و	ايــن	گام	را	اهــل	دل،	»يقظــه«	مــی	نامنــد	و	ســپس	در	
کوچــه	بــاغ	قــرآن	گام	نهــاد	کــه	بــزرگان	عرفــان	گفتــه	انــد:	کتاب	

ســلوکی	ای	باالتــر	از	قــرآن	ســراغ	ندارنــد.
بـه	تعبيـر	عالمه	حسـن	زاده	آملـی	)حفظـه	اهلل(	:	»هر	قدر	بـه	قرآن	
تقـرب	بجويـی،	بـه	انسـان	کامـل	نزديک	تـر	شـده	ای،	پـس	بنگـر	
بهـره	ات	از	قـرآن	چقـدر	اسـت؟	زيـرا	حقايـق	آيـات	آن	در	حقيقت،	
درجـات	ذات	تـو	و	مـدارج	آن	نردبان	عـروج	و	تکامل	توسـت«.	و	در	
جايـی	ديگر	گفتـه	اند:	»هيـچ	کس،	کتابـی	جز	قـرآن،	سـراغ	ندارد	
کـه	مدينـه	فاضلـه،	بسـازد..	بنابرايـن،	تفاوتی	نـدارد	دانشـجويی	يا	
اسـتاد،	کشـاورزی	يـا	کارمنـد،	خانـه	داری	يا	شـاغل	در	هر	لباسـی	
هسـتی	مـی	توانی	سـلوک	کنی	بـه	مقصد	خـدای	بيکـران.	بزرگان	
گفتـه	انـد	در	ايـن	حالت،	اگـر	دل	به	خـدا	بسـپاری	دنيا	هـم	دنبالت	
مـی	دود	امـا	اگـر	بـه	قصـد	تنعـم	دنيـا	رو	بـه	خـدا	کنـی	در	همـان	

ايسـتگاه	نخسـت	متوقف	شـدی«.
---------------------------------------
ــارف	 ــات	و	مع ــناخت	معنوي ــزوم	ش ــام،	ج	۲0،	ل ــه	ام ]1[	.	صحيف

اســالمی	.....		ص	:	۲۹8
ــوط	 ــات	شــريفه	ای	کــه	مرب .	اگــر	مالحظــه	فرمــوده	باشــيد	در	آي
بــه	معنويــات	و	عرفــان	و-	عــرض	می	کنــم	کــه-	ســلوک	و	ايــن	
ــچ	 ــرآن	نيســت	و	هي ــر	ق ــی	نظي ــچ	کتاب ــور	چيزهاســت،	در	هي ط
ــدارد	کــه	ايــن	طــور	عرفــان	داشــته	باشــد؛	ايــن	 کتابــی	ســابقه	ن
طــور	فلســفه	داشــته	باشــد.	منتهــا	از	بــاب	اينکــه	مــا	عقــب	بوديــم	
و	عقــب	هــم	هســتيم،	نمی	توانيــم	ايــن	طــوری	کــه	قــرآن	شــريف	

فرمــوده	اســت،	مــا	هــم	بتوانيــم	آن	طــور	بگوييــم.
]۲[	.	صحيفه	امام				ج	4				184

]3[	.	صحيفه	امام،	ج	۲0،	ص:	11۶

هر یک از دانش های فلسفی و علمی، مولد تمدن متناسب با 
خود در تاریخ بوده اند. تمدن یونانی اساسا تمدنی عقلی )عقل 
انتزاعی( و تمدن غرب حاضر اصالتا تمدنی تجربی )عقل حسی/ 

تجربی( تلقی شده اند.
فلسفه می تواند تمدن ساز باشد، چنانچه در یونان باستان تمدن 
سازی کرده است، ولی باید متذکر بود که دانش عقلی و فلسفی 
تنها بخشی از مدنیت ما را می تواند تکامل بخشد نه همه عرصه 
های آن را؛ زیرا بخش عمده تمدن ها مربوط به حیات مادی 
و طبیعی ماست که باید با آمار و ارقام و آزمون و خطا و تجربه 
سامان یابد. از این رو، این کالم که تمدنها حاصل اندیشه ورزی 

انسان است، کالمی درست و مطابق واقع است.
وقتی فلسفه مورد حمایت دولتها قرار گیرد تأثیرات زیادی 
نیز بر جامعه و خط مشی آن خواهد گذاشت. گاه نیز این 
خط مشی از تأثیرات جزئی و کوتاه مدت فراتر رفته موجب 
تغییر و تحول در فرهنگ یک جامعه و یا حتی تمدن بر آمده 
از فرهنگ خواهد شد. بر این اساس این موضوع را با »یورام 
وایلر« نظریه پرداز آمریکایی در میان گذاشته ایم که در 

ادامه پاسخهای وی می آید.

*عوامـل کلیـدی مؤثـر بـر شـکل گرفتـن یـک تمـدن 
چیسـت؟

با	توجـه	به	فرهنـگ	لغت،	تمدن	بـه	معنی	سـازمان	اجتماعـی	از	نظم	
باال	اسـت،	مشخص	شده	توسط	توسـعه	و	اسـتفاده	از	يک	زبان	نوشته	
شـده	و	با	پيشـرفت	در	هنر	و	علوم،	فـن	آوری،	دولـت	و	مناطق	ديگر.

بـه	طور	کلـی،	يک	تمدن	يـک	»فرهنگ	پيشـرفته«	اسـت،	در	مقابل	
»يـک	فرهنـگ	ابتدايی«	کـه	»فرهنگ«	بـه	ايده	هـا،	آداب	و	رسـوم،	
کاالهـای	توليـدی	)صنايع	دسـتی(	و	هنری	اشـاره	دارد	کـه	به	وضوح	

شناسـايی	می	شوند.
ويژگی	های	»تمدن«	شـامل	شهرسـازی،	توسـعه	نخبگان	شـهری	و	
طبقـه	بندی	جامعـه	به	طبقات	اسـت.	بيـن	النهرين	اغلب	بـه	به	علت	

توسـعه	چرخ،	دسـت	خطهـای	رياضی،	رياضيـات،	نجوم	و	کشـاورزی	
به	عنـوان	مهد	تمـدن	ناميده	می	شـود.

*دالیل زوال یک تمدن چیست؟
 Arnold»بـی توئيـن  »آرنولـد  مشـهور  مـورخ  گفتـه  بـه 
Toynbee( ( تمـدن هـا به دليل ناتوانی خـود در مقابله با چالش 
هـای مهـم سـقوط مـی کننـد و دچـار زوال مـی شـوند.	مـا	اکنـون	
شـاهد	ناتوانی	تمـدن	غرب	بـرای	مقابله	با	پيامدهای	زيسـت	محيطی	

اقتصادهـای	وابسـته	بـه	رشـد	آنها	هسـتيم.
بـه	هميـن	ترتيب،	ما	مـی	بينيم	طبقه	بنـدی	جامعه	در	ايـاالت	متحده	

خـود	را	به	عنوان	نژادپرسـتی	آشـکار	می	کند.
مـورخ	فرهنگـی	»موريـس	برمـن«،	تصريـح	مـی	کنـد	کـه	در	قرون	
وسـطی	آمريـکا	همـان	عواملـی	که	ايـاالت	متحـده	را	به	يـک	تمدن	
بـزرگ	تبديـل	کـرد-	فردگرايـی،	گسـترش	سـرزمين،	امپرياليسـم	

اقتصـادی	و	حـرص	و	طمـع	بـدون	محدوديـت	-	آمريکا	را	به	سـمت	
سـقوط	و	انحطـاط	هدايـت	مـی	کند	و	سـقوط	اجتنـاب	ناپذيراسـت.

*نقش علوم انسانی در ایجاد یک تمدن چیست؟
علـوم	انسـانی	به	شـاخه	هـای	يادگيـری	مرتبـط	بـا	انديشـه	و	روابط	
انسـانی،	مانند	تاريخ،	ادبيات	و	فلسـفه	اشـاره	دارد.	از	آنجا	که	اين	حوزه	
هـا	به	توسـعه	يک	زبان	نوشـته	شـده	وابسـته	هسـتند،	علوم	انسـانی	

وضعيـت	نسـبی	تمـدن	را	منعکس	مـی	کنند.
بـدون	نوشتن)نويسـندگی	يـا	خـط(	بسـيار	پيشـرفته،	هيـچ	سـوابق	
کتبـی	وجـود	نـدارد	که	دولـت	بتواند	تمـدن	در	حـال	گسـترش	و	به	طور	
فزاينـده	پيچيـده	را	نظارت	کند.	ايـن	را	می	تـوان	در	آخرين	تمـدن	بزرگ	
خاورميانـه،	امپراتـوری	ايـران	کـه	از	کشـورهای	مديترانـه	ای	تـا	دره	
اينـدوس	)دره	سـند(	و	همـه	آنها	سـنت	هـای	متنوعی	داشـتند،	و	آنها	
را	تحـت	يـک	سيسـتم	اداری	واحـد	سـازماندهی	و	اداره	می	شـد	ديد.

*وضعیت فلسفه در ایجاد تمدن چیست؟
معامـالت	فلسـفه	نظريه	يـا	تجزيـه	و	تحليل	از	اصـول	رفتار	اساسـی	
انسـان،	انديشـه	و	دانـش	و	ماهيـت	جهـان	اسـت.	بـه	عبـارت	سـاده،	
فلسـفه	اعضـای	يـک	تمـدن	را	بـا	دادن	اصـول	دربـاره	چگونگی	فکر	

کـردن	و	بدسـت	آوردن	دانـش	راهنمايـی	مـی	کند.
بدون	فلسـفه،	پيش	گذشـته	وضعيـت	فرهنگ	منحصر	به	فـرد	از	يک	

فرهنگ	به	سـطح	تمدن	نمـی	تواند	حاصل	شـود.
بـه	عنـوان	مثال،	امپراتـوری	ايـران	با	دين	زرتشـتی	متعلق	به	خـود،	از	
طريـق	اعـالم	ديـدگاه	جهانی	که	مـردم	می	تواننـد	ميان	خير	و	شـر	را	
انتخـاب	کننـد،	فلسـفه	را	تحت	تأثيـر	قـرار	داد.	عالوه	بر	ايـن،	ممکن	
اسـت	منبع	فلسـفه	ايران	باسـتان،	يونـان	هراکليتـوس	باشـد.	حداقل	

زرتشـت	تأثيری	بر	انديشـه	يونانی	داشـت.

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

تمدن غرب رو به انحطاط است
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ـــو گـفتــگـ

اسارت و سپس شهادت شهیدحججی انعکاس گسترده 
ای در بین مردم داشت و جامعه را به شدت متاثر کرد. 
گروه های مختلف اجتماعی نسبت به این واقعه واکنش 
نشان دادند اما محافل آکادمیک و علمی کشور که پیش 
از این در مورد اتفاقات مشابه با گستره و اثرگذاری 
بسیار محدود تر به طور مکرر به برگزاری همایش ها و 
جلسات تحلیل و بررسی پرداخته بودند در مورد پدیده 
شهید حججی همچنان سکوت کرده اند که البته شاید با 
بازگشایی دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید و برگزاری 

جلساتی در تحلیل این موضوع این خال جبران شود.
برای بررسی ظهور پدیده شهید حججی و واکاوی سکوت 
جامعه شناسان که برخی از آن با عنوان »بُهت جامعه 
شناسی در مواجهه با پدیده حججی« یاد کرده بودند به 
تهران  اجتماعی دانشگاه  اساتید دانشکده علوم  سراغ 
رفتیم و تحلیل آنها را در این مورد جویا شدیم. گفتگوی 
ما با غالمرضا جمشیدیها و احمد نادری در این موضوع 

پیشتر منتشر شده است.
در بخش سوم این گفتگوها مشروح مصاحبه ما با حسین 
عضو  و  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  کچویان، 
شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد تحلیل پدیده شهید 
حججی و آثار آن بر هویت یابی مجدد جامعه را خواهید 

ند. خوا

کچويــان	معتقــد	اســت	شــهادت	مظلومانه	شــهيد	حججــی،	جنگ	
روانــی	دشــمن	عليــه	مدافعيــن	حــرم	را	خنثــی	کــرد	و	باعــث	شــد	
برخــی	کــج	فهمــی	هــا	نســبت	بــه	مواضــع	ايــران	در	قبال	ســوريه	
اصــالح	شــود.	وی	واکنــش	جامعــه	بــه	شــهادت	شــخص	گمنامــی	
چــون	حججــی	را	متفــاوت	از	واکنــش	هايی	چــون	تشــييع	خواننده	
هــا	و	افــراد	مشــهور	تلقــی	مــی	کنــد	و	مــی	گويــد:	واکنــش	مــردم	
بــه	شــهادت	حججــی	ضمــن	اينکــه	منعکــس	کننــده	ارزش	هــای	
مشــترک	و	وحــدت	بخــش	باطــن	جامعــه	اســت،	هويــت	ســاز	نيــز	
هســت	و	همزمــان	هويــت	و	عناصــر	هويتــی	اســالمی-	ايرانــی	را	

نيــز	تعميــق	مــی	بخشــد.

ــهید  ــهادت ش ــرای ش ــه ماج ــد ک ــی معتقدن *برخ
ــرد و  ــاد ک ــه ایج ــه در جامع ــی ک ــی و فضای حجج
ــد  ــان در چن ــکوه ایش ــا ش ــییع ب ــه تش ــت ب در نهای
شــهر بــزرگ ایــران انجامیــد، در قامــت یــک پدیــده 
اجتماعــی قابــل توجــه و بررســی اســت. نظــر 
حضرتعالــی بــه عنــوان یــک جامعــه شــناس در ایــن 

ــت؟ ــورد چیس م
بــا	توجــه	بــه	ســوال	شــما	اواًل	بايــد	ايــن	نکتــه	را	روشــن	ســاخت	
کــه	چــرا	ايــن	موضــوع	مصــداق	پديــده	اســت.	بــرای	ايــن	منظــور	
ــه	 ــن	زمين ــی	در	اي ــای	فن ــم	وارد	بحث	ه ــه	بخواهي ــدون	اينک و	ب
ــن	 ــه	اي ــم	ک ــی	بگذاري ــد	در	وجوه ــث	را	باي ــز	بح ــويم،	تمرک ش
موضــوع	را	از	مقــوالت	مشــابه	آن	متمايــز	کــرده	اســت.	بــه	عبارت	
ــار	 ــه	اعتب ــد،	ب ــده	باش ــر	پدي ــی	اگ ــهيد	حجج ــهادت	ش ــر	ش بهت
تمايزاتــی	اســت	کــه	ايــن	شــهادت،	بــا	مــوارد	مشــابه،	يعنــی	ديگر	

ــع	حــرم	نشــان	داده	اســت. شــهدای	مداف
ــع	 ــهدای	مداف ــی	ش ــث	يعن ــورد	بح ــوع	م ــه	موض ــی	ک از	آنجاي
ــه	 ــت	ک ــوان	گف ــر	و	کار	دارد،	نمی	ت ــهادت	س ــئله	ش ــا	مس ــرم	ب ح
ــا	در	 ــت،	ام ــته	اس ــی	داش ــوردی	منف ــهدا	برخ ــن	ش ــا	اي ــه	ب جامع
بهتريــن	حالــت	مــی	تــوان	گفــت	حداقــل	بعضــی	نيروهــا	و	افــراد	
ــانه	های	 ــالب	و	رس ــای	مســئله	دار	خصوصــاً	ضــد	انق ــا	جريان	ه ي
ــن	امــکان	را	داشــتند	 ــه	باالخــص	ضــد	انقــالب	فارســی،	اي بيگان
کــه	در	مــورد	ديگــر	شــهدای	مدافــع	حــرم	مسئله	ســازی	کــرده	و	
شــايعاتی	مطــرح	کننــد	کــه	شــهادت	ايــن	شــهدا	و	شــأن	دينــی	و	
اجتماعــی	آنهــا	را	زير	ســؤال	ببرنــد	و	در	مــورد	خلــوص	و	ارزش	کار	

آنهــا	شــک	و	ترديــد	ايجــاد	کننــد.
هميــن	نــوع	برخوردهــا	و	رفتارهــای	منفــی	منشــأ	وضــع	و	حالتــی	
در	مــورد	شــهدای	مدافــع	حــرم	شــده	بــود	کــه	می	تــوان	از	آن	)در	

ــت	 ــی	مظلومي ــه	نوع ــر	ب ــدس(	تعبي ــهدای	دفاع	مق ــا	ش ــاس	ب قي
نمــود!	در	حالــی	کــه	شــأن	و	ارزش	کار	شــهدای	مدافــع	حــرم،	بــا	
ــا	و	 ــدات	تکفيری	ه ــع	تهدي ــرات	دف ــيت	و	خط ــه	حساس ــه	ب توج
خصوصــاً	بــر	هــم	زدن	نقشــه	های	ســلطه	طلبانه	آمريــکا	و	غــرب،	
اگــر	نگوييــم	بيشــتر	از	کار	شــهدای	جنــگ	تحميلــی	باشــد،	قطعــًا	

کمتــر	از	آن	نبــود.
ــال	 ــان	و	م ــذل	ج ــرای	ب ــی	ب ــدات	و	آمادگ ــوع	تهدي ــن	ن درک	اي
بــرای	مقابلــه	بــا	آن	ســطح	بااليــی	از	آگاهــی،	تعهــد	و	حساســيت	
ــورد	تجــاوزات	 ــه	در	م ــی	ک ــی	و	اجتماعــی	می	خواهــد؛	در	حال دين
ــد	و	 ــردم	کمابيــش	حســاس	ان ــاً	همــه	م ــه	خــاک	کشــور	تقريب ب
ــاً	در	 ــل	متجــاوز،	تقريب ــرای	حضــور	در	مقاب ــرق	وطن	دوســتی	ب ِع
همــه	هســت	و	باعــث	می	شــود	کــه	بــه	راحتــی	بتواننــد	آمادگــی	
فــداکاری	بــرای	دفــع	آن	را	داشــته	باشــند.	امــا	وقتــی	کــه	کشــور	
ظاهــراً	بــه	طــور	مســتقيم	مــورد	تجــاوز	قــرار	نگرفتــه،	حضــور	در	

ــر	کســی	نيســت. ــاک	وطــن	کار	ه ــرون	از	خ ــی	بي جبهه	هاي
ــهدای	 ــيت	کار	ش ــمندی	و	حساس ــم	ارزش ــال	علی	رغ ــر	ح در	ه
ــه،	 ــن	زمين ــا	در	اي ــد	آنه ــداکاری	و	تعه ــت	ف ــرم	و	اهمي ــع	ح مداف
ــی	منفــی	 ــی	تبليغــی،	فضاي ــود	در	جنــگ	روان دشــمن	توانســته	ب
ــردم	 ــت	م ــع	از	درک	درس ــد	و	مان ــاد	کن ــهدا	ايج ــن	ش ــول	اي ح
ــرای	 ــالش	ب ــت	آن	و	ت ــذاری	درس ــا	و	ارزش	گ از	ارزش	کار	اينه

ــود. ــا	ش ــر	از	آنه ــی	و	تقدي قدردان
اينجاســت	کــه	شــهادت	شــهيد	حججــی	تبديــل	بــه	يــک	پديــده	
می	شــود.	برخــالف	انتظــار	بــه	يکبــاره	انــگار	شــهادت	ايــن	شــهيد	
	تبليغــی	دشــمن	طی	 تمــام	فضــای	منفــی	و	نتايــج	جنــگ	روانــیـ	
چنــد	ســال	اخيــر	را	از	بيــن	می	بــرد	و	بــا	از	بيــن	بــردن	موانــع	روحی	
ـ	روانــی	و	ســدهايی	کــه	دشــمن	توانســته	بــود	در	ذهــن	و	دل	مردم	
ــن	 ــازه	ای	در	اي ــرت	ت ــه	بصي ــردم	ب ــی	م ــاً	گوي ــد،	دفعت ــاد	کن ايج
خصــوص	دســت	می	يابنــد	تــا	حــدی	کــه	انــگار	نوعــی	شــرمندگی	
ــد،	 ــرم	می	گفتن ــع	ح ــهدای	مداف ــورد	ش ــته	در	م ــه	در	گذش از	آنچ
آنهــا	را	در	مقــام	جبــران	خطاهــا	و	کم	کاری	هــای	گذشــته	در	ايــن	

ــد. ــرار	می	ده ــوص	ق خص
ــن	 ــد،	اي ــده	می	کن ــک	پدي ــهيد	حججــی	را	ي ــژه	ش ــه	وي ــه	ب آنچ
ــی	 ــن	نوع ــش	از	اي ــه	پي ــه	برخــالف	انتظــار،	کســانی	ک اســت	ک
برخــورد	منفــی	بــا	شــهدای	مدافــع	حــرم	داشــتند	نيــز	نســبت	بــه	
ــا	 ــد	ت ــی	کنن ــدا	م ــی	پي شــهيد	حججــی	حــس	و	برخــورد	متفاوت
آنجــا	کــه	منشــأ	تصحيــح	ديــد	آنهــا	در	مــورد	شــهدای	مدافــع	حرم	

مــی	شــود.

حتــی	مــی	تــوان	گفــت	شــهادت	شــهيد	حججــی	توانســته	بعضی	
کــج	فهمــی	هــای	ناشــی	از	کار	دشــمن	در	زمينــه	مواضــع	کشــور	
در	قضيــه	ســوريه	را	نيــز	اصــالح	کنــد.	در	واقــع	وجهــی	از	پديــده	
ــط	 ــئله	مرتب ــن	مس ــه	اي ــز	ب ــی	ني ــهيد	حجج ــهادت	ش ــدن	ش ش

ــت. اس
شــهادت	ايــن	شــهيد	بــه	شــکل	نوعــی	کاتاليــزور	عمــل	کــرده	و	با	
دگرگونــی	در	وضــع	روحــی	و	روانــی	و	همچنيــن	تحــول	در	فضای	
اجتماعــی	و	فرهنگــی،	خاصيــت	نوعــی	تطهيــر	کنندگــی	را	داشــته	
اســت	و	بــه	شــکل	يــک	نيــروی	انقالبــی	امــور	را	در	ايــن	خصوص	

در	مســير	درســت	قــرار	داده	اســت.
ــوان	گفــت	شــهادت	شــهيد	حججــی	 ــه	نظــرم	مــی	رســد	می	ت ب
عملکــردی	مثــل	قضيــه	ســينما	رکــس	آبــادان	داشــته	اســت	کــه	
ــالب	در	 ــا	انق ــی	ب ــت	همراه ــک	تحــول	در	جه ــود	ي ــان	خ در	زم
ــان	 ــا	زم ــه	ت ــردم	ک ــرد.	بســياری	از	م ــردم	ايجــاد	ک بســياری	از	م
واقعــه	ســينما	رکــس	آبــادان	هنــوز	بــه	انقــالب	نپيوســته	بودنــد	يــا	
ــه	ارزش	 ــوز	ب ــم	شــاه	نداشــتند	و	هن ــت	رژي درک	درســتی	از	ماهي
ــا	 ــد،	ب ــيده	بودن ــالب	نرس ــم	و	انق ــورد	رژي ــت	در	م ــذاری	درس گ
واقعــه	ســينما	رکــس	آبــادان	متحــول	شــدند	و	توانســتند	تکليــف	

ــد. ــم	شــاه	و	انقــالب	روشــن	کنن ــا	رژي خــود	را	ب
ــح	 ــه	تصحي ــز	در	زمين ــی	شــهادت	شــهيد	حججــی	ني ــال	گوي ح
ــورد	مســائل	ســوريه	و	نقــش	تکفيريهــا	 ــی	هــا	در	م مواضــع	خيل
ــکا	در	ايــن	کشــور،	 ــه	رهبــری	آمري و	صهيونيســت	هــا	و	غــرب	ب
نقشــی	مشــابه	داشــته	اســت	و	بــه	حــل	و	فصــل	ابهامــات	موجــود	
ــپاه	در	 ــل	س ــی	مث ــای	نظام ــور	و	نهاده ــرد	کش ــورد	عملک در	م

ســوريه	منجــر	شــده	اســت.

ــی شــهادت  ــه در تمایزیاب ــی ک ــه نکات ــا توجــه ب *ب
ایــن شــهید بزرگــوار بــه عنــوان یــک پدیــده مطرح 
ــرای آن  ــی ب ــای اجتماع ــار و پیامده ــه آث ــد، چ کردی

مــی تــوان متصــور بــود؟
از	وجهـی	انسـجام	و	وحدتی	که	در	کل	کشـور	در	اين	مـورد	به	وجود	
آمـد،	در	شـکل	گيـری	پديده	شـهيد	حججی	نقـش	داشـت	و	اينکه	
همه	اقشـار	و	گـروه	ها	و	با	هر	نگاه	سياسـی	از	شـهادت	و	مظلوميت	
وی	متأثـر	شـدند	و	در	تنفـر	از	تکفيريها	و	سـبعيت	جنايتکارانه	آنها	با	
هـم	همصـدا	شـدند،	ربـط	و	پيوند	اين	مسـئله	را	بـه	باطـن	جامعه	و	

نيروهـای	اصلی	هويتی	نشـان	مـی	دهد.
بـرای	درک	معنـا	و	مفهـوم	اجتماعـی	پديده	شـهيد	حججـی	بايد	از	

کچویان در گفتگو با مهر تحلیل کرد؛

چرا شهیدحججی تبدیل به پدیده شد؟
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ـــو گـفتــگـ

هميـن	نقطه	شـروع	کرد.	شـکل	گيـری	و	ظهـور	پديـده	هايی	مثل	
شـهيد	حججـی	بـرای	درک	نيروهای	تعييـن	کننده	جامعـه،	عناصر	
اصلـی	هويتـی	و	آنچـه	منشـأ	انسـجام	و	وحـدت	يـا	هماهنگـی	
نيروهـا	و	جريـان	هـای	متنـوع	و	بعضـاً	متفـرق	جامعـه	مـی	شـود،	
نقـش	کليـدی	و	رمزگشـا	دارنـد.	بعضـی	در	ايـن	زمينه	به	مـواردی	
مثـل	تشـييع	پاشـايی،	خواننـده	پاپ	يـا	تجمع	دهـه	هفتـادی	ها	در	
مجتمـع	کـوروش	به	عنوان	نمونه	های	مشـابه	اشـاره	مـی	کنند،	اما	
پديـده	هايی	نظير	پديده	شـهيد	حججی	يا	تشـييع	شـهدای	غواص	
بـا	مواردی	مثل	تشـييع	ايـن	خواننده	يا	آن	هنرپيشـه	يـا	حتی	فالن	

عالـم	دينی	تفـاوت	جـدی	دارد.
ــای	 ــيت	ه ــروز	حساس ــوه	و	ب ــای	انب ــت	ه ــور	جمعي ــس	ظه نف
عاطفــی	نســبت	بــه	درگذشــت	يا	فقــدان	يــک	خواننــده،	هنرپيشــه	
ــده	شــهيد	حججــی	و	 ــا	پدي ــا	را	مشــابه	ب ــم	و	متفکــر،	آنه ــا	عال ي
ــر	حضــور	 ــارت	بهت ــه	عب ــد.	ب تشــييع	شــهدای	غــواص	نمــی	کن
جمعيــت	های	انبــوه	در	تشــييع	افــراد	مشــهور	و	يا	واکنــش	عاطفی	
واحساســی	نســبت	بــه	فقــدان	اينگونــه	افــراد	فــی	نفســه	موجــب	
شــکل	گيــری	پديــده	خــاص	اجتماعــی	نمــی	شــود	و	در	واقــع	مــی	
ــادی	 ــری	ع ــوارد	ام ــن	م ــا	در	اي ــش	ه ــت	اينجــور	واکن ــوان	گف ت
ــا	تشــييع	 ــل	شــهادت	شــهيد	حججــی	ي ــواردی	مث ــا	م اســت.	ام
ــی	 ــی	هاي ــال	88،	ويژگ ــرات	۹	دی	س ــا	تظاه ــواص	ي ــهدای	غ ش
دارد	کــه	آنهــا	را	متمايــز	از	مــوارد	ظاهــراً	مشــابه	ديگــر	و	تبديــل	به	
پديــده	اجتماعــی	مــی	کنــد.	دقيقــاً	هميــن	تفاوت	هاســت	کــه	اين	

مــوارد	را	بــدل	بــه	يــک	پديــده	مــی	کنــد.

*ایــن تفاوتهــا چیســت و چطــور علــی رغــم 
ــهادت  ــه ش ــد ک ــری معتقدی ــای ظاه ــابهت ه مش
ــا  ــواص ب ــهدای غ ــییع ش ــا تش ــی ی ــهید حجج ش
تجمــع دهــه هفتــادی هــا و اتفــاق پاشــایی و حتــی 

ــت؟ ــاوت اس ــی متف ــم دین ــک عال ــییع ی تش
مــا	بــه	طــور	معمــول	عکــس	العمــل	نســبت	بــه	فقــدان	آدم	هــای	
مشــهور	را	غيرعــادی	و		امــری	بــی	ســابقه	تلقــی	نمــی	کنيــم.	امــا	
ــر	 ــادی	نظي ــناس	و	ع ــخصی	ناش ــهادت	ش ــه	ش ــبت	ب ــی	نس وقت
ــن	واکنــش	گســترده	و	عاطفــی	نشــان	داده	 شــهيد	حججــی	چني
مــی	شــود،	موضــوع	کامــاًل	فــرق	مــی	کنــد.	در	مــوردی	مثــل	اين	
يــا	شــهدای	غــواص،	بــا	مــواردی	همچــون	پاشــايی	و	يــا	ديگرانــی	
از	هنرمنــدان	يــا	علمــا	روبرو	نيســتيم.	آنچــه	مــردم	از	ايــن	دو	گروه	
مــی	شناســند	و	آگاهــی	دارنــد	از	جنــس	بســيار	متمايــزی	اســت.

ــه	شــخص	شــهيد	حججــی	و	ديگــر	 ــه	ب ــی	ک ــا	آنجاي ــع	ت در	واق
شــهدای	غــواص	مربــوط	مــی	شــود،	مــردم	هيــچ	چيــز	در	مــورد	
شــخص	وی	نمــی	داننــد.	بــه	يــک	معنــا	اگــر	هــم	چيــزی	در	مورد	
شــخصيت	ايــن	افــراد	مــی	داننــد،	بعــد	از	ظهــور	پديــده	آنهاســت.	
در	مــورد	شــهدای	غــواص	حتــی	اســم	آنهــا	را	نيــز	نمــی	داننــد.

آنچــه	در	ايــن	افــراد	بــر	خــالف	پاشــايی	يــا	غيــر	او	بــرای	مــردم	
آشــنا	و	مــورد	توجــه	اســت	يــک	ســری	ارزشــهای	دينــی	و	عملکرد	
ــراد	 ــن	اف ــه	اي ــی	ک ــت.	انتخاب ــا	اس ــی	آنه ــی	اخالق ــار	ارزش و	رفت
انجــام	داده	انــد،	ايثــار	و	فــداکاری	آنهــا	در	بــذل	جــان	و	پايمــردی	
بــرای	حفــظ	ارزشــهای	متعالــی،	دفــع	دشــمن	و	مقابلــه	بــا	ظلــم،	
مقوالتــی	هســتند	کــه	واکنــش	مــردم	و	حساســيت	آنهــا	را	نســبت	
بــه	شــهادت	آنهــا	برانگيختــه،	نــه	صــدای	خــوب	يــا	بــازی	آنهــا	در	
فــالن	فيلــم	يــا	برنامــه	تلويزيونــی	و	وقــت	خوشــی	کــه	مــردم	بــا	

صــدا	و	بــازی	آنهــا	داشــته	انــد.
در	مــورد	شــهيد	حججــی	و	شــهدای	غــواص	اساســاً	بهــره	و	نفــع	
مــردم	از	صــدا	و	بــازی	آنهــا	در	فيلــم	و	نظايــر	آنهــا	مطــرح	نيســت.	
اينجــا	پــای	ارزش	هايــی	در	ميــان	اســت	کــه	از	اشــخاص	يــا	گروه	

هــا		يــا	حتــی	خــاک	و	نظايــر	اينهــا	بســيار	فراتــر	مــی	رود.

*منشأ این تفاوت ها از نظر شما چیست؟
اساســاً	هميــن	تفــاوت	هــای	ماهــوی	و	جــدی	اســت	کــه	واکنــش	
مــردم	نســبت	بــه	شــهيد	حججــی	يــا	شــهدای	غــواص	را	متفــاوت	
ــی	 ــی	م ــی	و	سياس ــاص	اجتماع ــای	خ ــه	آن	معن ــد	و	ب ــی	کن م
بخشــد.	واکنــش	مــردم	در	ايــن	مــورد	برآمــده	از	حــس	تعلــق	آنهــا	

ــه	شــهيد	حججــی	و	شــهدای	 ــی	اســت	ک ــه	ارزش	هاي نســبت	ب
غــواص	آن	را	در	زندگــی	و	عمــل	خــود	منعکــس	کــرده	انــد.	ايــن	
واکنــش	هــا	مبيــن	ويژگــی	هــا	و	عناصــر	هويتــی	خــاص	ايرانــی	

مســلمان	اســت.
نمــی	توانيــم	تجمــع	مــردم	در	تشــييع	پاشــايی	را	هــر	قــدر	هــم	که	
زيــاد	باشــد	و	هــر	قــدر	هــم	کــه	بــار	عاطفــی	بااليی	داشــته	باشــد،	
بــه	ويژگــی	هــای	هويتــی	جامعــه	مرتبــط	کنيــم.	در	مــورد	شــهيد	
حججــی	يــا	شــهدای	غــواص	آنچــه	آنهــا	را	پديــده	اجتماعــی	مــی	
ســازد	ايــن	واقعيــت	يــا	حقيقــت	اســت	کــه	افــراد	و	گــروه	هايــی	با	
خصوصيــات	اجتماعــی	و	سياســی	متفــاوت،	حــول	ايــن	افــراد	جمع	

شــده	و	واکنــش	مشــابهی	نســبت	بــه	آنهــا	نشــان	مــی	دهنــد.
وقتــی	جامعــه	واکنــش	هايــی	اينگونــه	يکدســت	و	هماهنــگ	بــه	
شــهادت	افــرادی	چــون	حججــی	يــا	شــهدای	غــواص	نشــان	مــی	
دهــد،	در	واقــع	باطــن	خــود	را	ظاهــر	کــرده	و	عينيــت	مــی	بخشــند
امــا	در	ديگــر	مــوارد،	تيــپ	هــای	اجتماعــی	و	گــروه	هــای	خاصــی	
کــه	عالئــق	فرهنگــی	ويــژه	ای	دارنــد،	نســبت	بــه	فقــدان	کســانی	
کــه	بــه	صــدا،	بــازی	يــا	ويژگــی	هــای	هنــری	-	شــخصيتی	آنهــا	
عالقــه	داشــته	انــد،	واکنــش	نشــان	مــی	دهنــد.	در	ايــن	مــورد	يــا	
مــوارد	مشــابه	نمــی	توانيــم	بگوييــم	کــه	کل	جامعــه	يــا	مجموعــه	
ــرهای	 ــی	و	از	قش ــز	اجتماع ــای	متماي ــی	ه ــا	ويژگ ــراد	ب ای	از	اف
ــش	 ــون	در	واکن ــق	سياســی	و	فرهنگــی	گوناگ ــا	عالي ــف	ي مختل
نســبت	بــه	موضــوع	بــا	هــم	اشــتراک	و	وحــدت	نظــر	پيــدا	کــرده	
ــر	 ــواص	مظه ــهدای	غ ــی	و	ش ــهيد	حجج ــه	ش ــی	ک ــد.	در	حال ان
ــی	انســانی	هســتند	 ارزش	هــای	فرهنگــی	و	ويژگــی	هــای	متعال

کــه	بــه	يــک	جامعــه	وحــدت	و	انســجام	مــی	بخشــد.
بــه	يــک	معنــا	وقتــی	جامعــه	واکنــش	هايــی	ايــن	گونــه	يکدســت	
ــهدای	 ــا	ش ــی	ي ــون	حجج ــرادی	چ ــهادت	اف ــه	ش ــگ	ب و	هماهن
ــع	باطــن	خــود	را	ظاهــر	کــرده	 غــواص	نشــان	مــی	دهــد،	در	واق
ــی	 ــخص	م ــوارد	مش ــه	م ــن	گون ــند.	در	اي ــی	بخش ــت	م و	عيني
ــراد	مــی	 ــار	و	ظاهــر	اف ــه	طــور	روزمــره	در	رفت شــود	کــه	آنچــه	ب
ــا	گرايــش	فرهنگــی	 بينيــم	کــه	آنهــا	را	از	هــم	متمايــز	کــرده	و	ي
ــی	 ــی	هويت ــد،	عناصــر	اصل ــی	کن ــا	منعکــس	م خاصــی	را	در	آنه
آنهــا	نيســت.	اينگونــه	ويژگی	هــا	نهايتــاً	ســطح	دم	دســتی	از	ارزش	
هــای	روزمــره	در	مــورد	خــورد	و	خــوراک،	لبــاس	و	آرايــش	آنهــا	را	
نشــان	مــی	دهــد.	ايــن	ويژگــی	هــای	فرهنگــی	و	آنچــه	در	ايــن	
ــه	 ــان(	ب ســبک	هــای	زندگــی	ُعرفــی	در	افــراد	)خصوصــاً	در	جوان
طــور	معمــول	و	روزمــره	ديــده	می	شــود،	ســطح	ناپايــدار	و	گــذرای	
حيــات	و	شــخصيت	اجتماعــی	آنهــا	را	مــی	ســازد	و	نــه	عمــق	آنهــا	

را.
ايــن	خصوصيــات	ســطحی	و	گــذرا	برعکــس	ارزشــها	و	خصايــص	
ــه	شــهادت	شــهيد	حججــی	 ــردم	ب ــش	م ــه	واکن فرهنگــی	ای	ک
آن	را	منعکــس	مــی	ســازد،	موجــب	تفــرق	و	تمايــز	افــراد	و	مــردم	
ــه	شــهادت	حججــی	ارزش	 ــش	ب ــه	واکن ــی	ک ــود؛	در	حال ــی	ش م
ــد	 ــی	کن ــردم	را	منعکــس	م ــدت	بخــش	م ــای	مشــترک	و	وح ه
ــردم	و	واکنــش	واحــد	آنهــا	 کــه	موجــب	هماهنگــی	و	انســجام	م
ــه	 ــدات	علي ــر	تهدي ــت	هــای	حســاس	تاريخــی	و	در	براب در	موقعي

ــردد. ــی	گ ــت	آن	م ــه،	ارزشــها	و	هوي جامع
*آيــا	شــهادت	شــهيد	حججــی	و	اثــرات	و	واکنــش	هــای	اجتماعی	
ــی	در	 ــی	اصل ــر	هويت ــکاس	عناص ــر	از	انع ــس	از	آن،	صــرف	نظ پ
جامعــه،	در	هويــت	يابــی	مجــدد	جامعــه	ايرانــی	هــم	موثــر	اســت؟
واکنــش	هــای	عمومــی	بــه	شــهادت	حججــی	يــا	شــهدای	غواص	
ــش	و	 ــدت	بخ ــای	وح ــده	ارزش	ه ــس	کنن ــه	منعک ــر	از	اينک غي
عناصــر	فرهنگــی	تعييــن	کننــده	هويــت	اســالمی-	ايرانــی	اســت،	
ــه	 ــا	از	وج ــش	ه ــن	واکن ــز	دارد.	اي ــی	ديگــری	ني ــرد	اجتماع کارک
ــت	و	عناصــر	 ــان	هوي ــز	هســت	و	همزم ــت	ســاز	ني ديگــری	هوي
هويتــی	اســالمی-ايرانی	را	نيــز	تعميــق	مــی	بخشــد.	يعنــی	جامعه	
ــه	واســطه	وحــدت	هويتــی	و	اشــتراک	در	ارزش	 در	عيــن	اينکــه	ب
ــهيد	 ــهادت	ش ــل	ش ــواردی	مث ــه	م ــی	ب ــه	ای	و	بنيان ــای	پاي ه
ــن	ارزش	هــا	را	در	خــود	دارد	واکنــش	هماهنــگ	 حججــی	کــه	اي

و	واحــد	نشــان	مــی	دهــد.
ايـن	واکنش	هـا	خود	به	صـورت	ديالکتيکی،	هـم	ارزش	ها	و	عناصر	

هويتـی	موجـود	را	محکـم	تـر،	پايدارتـر	و	عميـق	تـر	می	کنـد،	هم	
در	جريـان	ايـن	واکنش	هـا	ابعـاد	تـازه	ای	از	عناصـر	هويتی	کشـف	
و	يـا	ايجاد	شـده	و	هويـت	جامعه	غنا	و	گسـتردگی	پيدا	مـی	کنداين	
واکنـش	هـا	خود	بـه	صـورت	ديالکتيکـی،	هـم	ارزش	هـا	و	عناصر	
هويتـی	موجـود	را	محکـم	تـر،	پايدارتـر	و	عميـق	تـر	می	کنـد،	هم	
در	جريـان	ايـن	واکنش	هـا	ابعـاد	تـازه	ای	از	عناصر	هويتی	کشـف	و	
يـا	ايجـاد	شـده	و	هويت	جامعه	غنـا	و	گسـتردگی	پيدا	می	کنـد.	اين	
حقيقت،	نقش	هويت	سـاز	شـهادت	و	شـهدا	را	در	جامعه	نشـان	می	
دهـد.	اين	نقـش	و	کارکردی	اسـت	که	بـه	طور	معمـول	مرگ	هيچ	

انسـانی	در	جامعـه	ندارد.

*نحــوه شــهادت شــهید حججــی بــه نوعــی 
تداعــی کننــده واقعــه عاشــورا بــود. نقــش فرهنــگ 
ــت  ــر هوی ــی از عناص ــوان یک ــه عن ــورایی ب عاش
ــده ای  ــن پدی ــور چنی ــامی در ظه ــی اس ــاز ایران س

ــت؟ چیس
ــه	 ــرو	هســتيم	ک ــان	نقــش	و	جايگاهــی	روب ــا	هم ــاً	ب اينجــا	دقيق
محــرم	و	شــهادت	حضــرت	سيدالشــهدا	و	ديگــر	شــهدای	کربال	به	
تناســب	در	جامعــه	و	تاريــخ	ايــن	کشــور	ايفــاء	کــرده	انــد.	همانطور	
کــه	عاشــورا	و	ارزشــهای	کربــال	در	طــول	تاريــخ	در	شــکل	گيــری	
ــربداران	و	 ــر	س ــی	نظي ــای	اجتماع ــت	ه ــا	و	ايجــاد	حرک ــخ	م تاري
ديگــر	نهضــت	هــای	شــيعی	يــا	ظهــور	حکومــت	هايــی	چــون	آل	
بويــه	و	صفويــه	و	در	دوران	معاصــر	شــکل	گيــری	نهضــت	هايــی	
ــه	 ــی	شــدن	نفــت	و	خصوصــاً	15	خــرداد	و	ب چــون	مشــروطه،	مل
ــد	و	در	 ــته	ان ــده	داش ــی	و	عم ــش	اصل ــالب	اســالمی	نق ــژه	انق وي
شــکل	گيــری	هويــت	ايــران	و	ايرانــی	جايــگاه	اصلــی	و	محــوری	
داشــته	انــد،	شــهدا	نيــز	بــه	تناســب	نقشــی	مشــابه	داشــته	انــد.

ــه	 ــون	در	قضي ــه	اکن ــی	و	چ ــگ	تحميل ــه	در	دوران	جن ــع	چ در	واق
ــکا	و	 ــم	و	آمري ــدات	از	صهيونيس ــع	تهدي ــا	و	دف ــا	تکفيريه ــرد	ب نب
غــرب،	هربــار	کــه	شــهيدی	مــی	دهيــم	و	او	را	تشــييع	مــی	کنيــم،	
فرآينــد	مشــابهی	در	جامعــه	بــه	جريــان	مــی	افتــد.	بــا	هر	تشــييعی	
مثــل	ايــن	اســت	کــه	»دســتگاه	هويــت	ســازی«	در	جامعه	بــه	کار	
مــی	افتــد	و	بــه	ارزشــهای	متعالــی	و	عناصــر	هويتــی	مــا	»جــان«	

دوبــاره	ای	مــی	بخشــد.
بـه	همين	دليل	اسـت	که	بعضـی	جريان	هـا	و	نيروهـای	افراطی	در	
جنـاح	اصـالح	طلب	تـا	اين	پايه	نسـبت	به	تشـييع	شـهدا	حسـاس	
انـد	و	بـا	آن	مخالفت	می	کننـد.	آنها	می	فهمند	که	شـهدا	و	تشـييع	
شـهدا	چـه	کاری	در	جامعـه	و	بـا	روح	و	روان	افـراد	می	کنـد	و	چون	
غرب	گـرا	هسـتند	و	در	تضاد	با	ارزشـها	و	هويـت	جامعه	قـرار	دارند،	
هـر	بـار	که	شـهيدی	می	دهيـم	و	تشـييعی	انجـام	می	گيـرد	گويی	

تيـری	به	قلـب	اينها	شـليک	می	شـود.
ــهادت	و	 ــتوانه	ش ــورا	پش ــه	عاش ــور	ک ــان	ط ــال،	هم ــر	ح در	ه
ارزشــهايی	اســت	کــه	شــهدا	را	در	مســير	خــود	هدايــت	و	تقويــت	
مــی	کنــد،	شــهدا	نيــز	بــا	شــهادت	خــود	و	موجــی	کــه	در	جامعــه	
ــی	 ــت	م ــال	را	تقوي ــهای	کرب ــورا	و	ارزش ــد،	عاش ــی	کنن ــاد	م ايج
کننــد.	بيــن	اينهــا	رابطــه	تعاملــی	و	متقابلــی	برقــرار	اســت.	بــدون	
ــا	آن	هجــوم	جهانــی	در	 عاشــورا	و	کربــال	ممکــن	نبــود	بتوانيــم	ب
ابتــدای	انقــالب	مقابلــه	کنيــم.	ارزشــهای	عاشــورا	و	کربــال	ذخيــره	
معنــوی	کشــور	بــرای	پــرورش	روحيــه	شــهادت	طلبــی	و	نيروهای	

ــران	هســتند. ــران	و	هويــت	اي ــارز	اســت	کــه	حافــظ	اي مب
ــه	 ــد،	در	کول ــارز	و	مجاه ــک	مب ــام	ي ــهدا	در	مق ــه	ش ــور	ک همانط
بــار	خــود	ذخيــره	ای	تاريخــی	از	ارزشــهای	عاشــورا	و	کربــال	را	بــه	
صحنــه	هــای	دفــاع	از	ايــران	و	مبــارزه	بــا	ظلــم	و	تجــاوز	مــی	برند،	
هنگامــی	هــم	کــه	در	مقــام	شــهيد	بــه	شــهرها	و	روســتاهای	خــود	
بــر	مــی	گردنــد،	نهــال	ارزشــهای	عاشــورا	و	کربــال	را	بــا	قوتــی	دو	
چنــدان	در	جامعــه	و	در	روح	و	روان	مــردم	خاصــه	جوانــان	ايــن	مــرز	
و	بــوم	غــرس	می	کننــد.	ميــان	کربــال	و	عاشــورا	بــا	ايــران	و	ايرانــی	
پيونــدی	اســت	کــه	»واســطه	العقــد«	آن	شــهيد	اســت.	همچنانکه	
شــهدا	از	عاشــورا	و	کربــال	بــرای	دفــاع	از	ارزشــهای	اين	ســرزمين	و	
هويــت	ايــن	مــردم	اســتفاده	مــی	کننــد،	همزمــان	بــا	شــهادت	خود	

ايــن	ارزشــها	را	تحکيــم	و	تقويــت	مــی	نماينــد.
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ـــو گـفتــگـ

یکی از کهن ترین و در عین حال جدی ترین مسایل 
فلسفه سیاسی، بیان نسبت اخالق با سیاست است. این  
گفتگو می کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت 
را بررسی، و دالیل آن ها را نقد و تحلیل کند. این چهار 
دیدگاه عبارت اند: الف( نظریه جدایی اخالق از سیاست؛ 
ب( نظریه تبعیت اخالق از سیاست؛ ج( نظریه اخالق دو 
سطحی و د( نظریه یگانگی اخالق و سیاست. مسئله نسبت 
اخالق با سیاست، به دوره خاص یا تمدن معینی منحصر 
نبوده و در همه تمدن ها کسانی به این مسئله پرداخته 
و کوشیده اند درباره امکان سازگاری یا ناسازگاری آن 
دو موضعی را اتخاذ کنند. این مسئله از مسایل اساسی 
فلسفه سیاسی است که مرز نمی شناسد و در همه تمدن 

ها مطرح شده است.
بین  پژوهشگاه  پژوهشگر  لک زایی،  رضا  با  گفتگو  در 
المللی جامعة المصطفی)ص( و مؤلف کتاب »مؤلفه های 
امام خمینی« و کتاب »روش  اندیشه سیاسی  بنیادین 
شناسی شارحان حکمت متعالیه« به بررسی این موضوع 
پرداختیم. متن این گفت وگو اکنون پیش روی شماست؛

ــود  ــاق وج ــت و اخ ــان سیاس ــه ای می ــه رابط *چ
دارد؟ دیــدگاه اندیشــمندان و فیلســوفان مســلمان در 

ــت؟ ــورد چیس ــن م ای
مالصــدرا	در	شــواهد	الربوبيــه	مــی		نويســد	شــريعت،	روح	سياســت	
اســت	و	سياســت	منهــای	شــريعت	مثــل	جســد	بــدون	روح	اســت.	
يــا	حضــرت	امــام	کــه	بيــش	از	بيســت	ســال	بــه	تدريــس	حکمــت	
متعاليــه	اشــتغال	داشــته		انــد	ايــن	رابطــه	روح	و	بــدن	را	بــه	رابطــه	
ســر	و	بــدن	تعبيــر	مــی		کننــد	و	مــی		فرمايند	سياســت	ســر	اســالم	
اســت؛	بنابرايــن	از	رابطــه		ای	کــه	بيــن	اخــالق	و	سياســت	وجــود	
دارد،	مــی		تــوان	بــه	»رابطــه	ذاتــی«	و	يــا	اگــر	دقيــق		تــر	بگوييــم	

»بــه	منزلــه	ذاتــی«		تعبيــر	کــرد.
ــوان	يــک	پيکــر	درنظــر	 ــه	عن ــی	کــه	اســالم	را	ب ــن	معن ــه	اي ب
مــی		گيريــم،	بخشــی	از	ايــن	پيکــر	فقــه	و	فــروع	ديــن	اســت،	
ــال	 ــالق؛	ح ــم	اخ ــن	و	بخشــی	ه ــد	و	اصــول	دي بخشــی	عقاي
ســر	ايــن	پيکــر	را	سياســت	تشــکيل	مــی		دهــد	کــه	نمــی		تــوان	

آن	را	کنــار	گذاشــت.	چــون	ذاتــی	بخشــی	از	ســاختمان	وجــودی	
ــه	 ــت.	رابط ــال	اس ــی	مح ــلب	آن	از	ذوالذات ــه	س ــت	ک ــئ	اس ش
ــزا	 ــم	اف ــکلی	و	ه ــه	ش ــه	رابط ــه	از	آن	ب ــد	ک ــم	دارن ــر	ه ديگ
مــی		تــوان	تعبيــر	کــرد	کــه	ايــن	بحــث	بــه	صــورت	مفصــل	در	
کتــاب	مؤلفــه	هــای	بنياديــن	انديشــه	سياســی	امــام	خمينــی)ره(	

بحــث	شــده	اســت.

*چــرا برخــی عرفــا و اندیشــمندان و فاســفه 
ــد  ــی کردن ــت دوری م ــدی از سیاس ــا ح ــامی ت اس
یــا حداقــل ســعی مــی کردنــد شــخصاً وارد مســائل 

ــوند؟ ــی نش سیاس
ــدگاه	موافقــت	 ــن	دي ــا	اي ــا	قاطعيــت	ب ــم	ب ــا	نتواني خــوب	شــايد	م
ــل	طــرح	اســت	يکــی	در	انديشــه	 ــم.	بحــث	در	دو	محــور	قاب کني
و	ديگــری	در	عمــل.	عــالوه	بــر	فارابــی،	ابــن	ســينا	و	شــيخ	شــهيد،	
شــهاب	الديــن	ســهروردی،	در	حــوزه	فلســفه	سياســی	بحــث	کرده	
	انــد،	مالصــدرا	هــم	کــه	يــک	فيلســوف	و	عــارف	اســت	به	انديشــه	
ورزی	در	مباحــث	سياســی	پرداختــه	و	مشــهد	پنجــم	شــواهد	
ــی	 ــن	عرب ــی	الدي ــا	مح ــت.	ي ــت	اس ــه	سياس ــوط	ب ــه	مرب الربوبي
رســاله		ای	دارد	بــه	نــام	تدبيــرات	االهيــه	فی	مملکــه	االنســانيه	که	

حــاوی	مباحــث	سياســی	اســت.
در	حــوزه	عمــل	هــم	بــه	قــدر	مقــدور	هــم	عرفــا	و	هــم	فالســفه	
ــک	 ــچ	ي ــاًل	مالصــدرا	در	هي ــد.	مث ــرده		ان ــالش	ک ــا	ت ــم	فقه و	ه
از	آثــارش	مــدح	پادشــاهی	از	پادشــاهان	صفــوی	را	نگفتــه	اســت.	
يــا	خواجــه	نصيــر	و	ابــن	ســينا	وارد	کارهــای	اجرايــی	بــه	عنــوان	
کارگــزار	شــده		انــد.	شــيخ	اشــراق	هــم	کــه	معتقــد	اســت	»متألــه	
ــادل،	در	 ــم	ع ــت	و	ه ــم	اس ــم	عال ــه	ه ــی	ک ــی	کس ــاث«	يعن بح
ــهادت	 ــه	ش ــع	ب ــت	راج ــته	اس ــت	شايس ــرای	حکوم ــه	اول	ب درج

ــی	دارد. ــتان	زيباي داس
او	در	يکــی	از	داســتان	های	لغــت	مــوران	مــی		گويــد	کــه	
ــه	 ــد	برنام ــد،	بع ــی		کنن ــی	م ــتی	را	زندان ــاب	پرس ــا،	آفت خفاش	ه
ــاب	 ــن	آفت ــکل	ممک ــديدترين	ش ــه	ش ــه	ب ــد	ک ــی		کنن ــزی	م ري
ــد	 ــه	باي ــند	ک ــه	می	رس ــن	نتيج ــه	اي ــا	ب ــند.	آنه ــت	را	بکش پرس
آفتــاب	پرســت	را	قبــل	از	طلــوع	آفتــاب	از	زنــدان	تاريــک	بيــرون	
بياورنــد	تــا	مقابل	اشــعه	هــای	ســوزان	خورشــيد	قــرار	بگيــرد	و	بعد	
هــم	ايــن	حکــم	را	بــه	آفتــاب	پرســت	زندانــی	ابــالغ	مــی		کننــد،	

وقتــی	کــه	خفاش	هــا	آفتــاب	پرســت	را	از	زنــدان	بيــرون	مــی		آورند	
تــا	بــه	اســتقابل	نــور	خورشــيد	بــرود	ســهروردی	ايــن	آيــه	شــريفه	
	ِ 	الَِّذيــَن	ُقتُِلــوا	ِفــی	َســبِيِل	اهللَّ را	ذکــر	مــی		کنــد	کــه	َو	ال	تَْحَســَبنَّ
ُ	ِمْن	 أَْمواتــاً	بـَـْل	أَْحيــاٌء	ِعْنــَد	َربِِّهــْم	ُيْرَزُقــوَن،	َفِرِحيــَن	بِمــا	آتاُهــُم	اهللَّ
ــای	ســهروردی	از	شــهادت	و	 ــی	و	زيب ــل	عرفان ــن	تحلي ــِه.	اي َفْضلِ

ــت. ــاد	در	راه	خداس جه
ــاد	 ــور	نم ــراق،	ن ــيخ	اش ــفی	ش 	فلس ــیـ	 ــای	عرفان در	جغرافي
ــه	 ــن	جهــت	او	ب ــه	همي ــاد	عــدم	اســت،	ب وجــود	و	تاريکــی	نم
ــا	 ــم	خفاش	ه ــتان	ه ــن	داس ــد.	در	اي ــوار	می		گوي ــد	نوراالن خداون
نمــاد	تاريکــی	و	نيســتی	و	آفتــاب	پرســت	نمــاد	روشــنايی	
ــی	 ــر	م ــن	فک ــن	م ــت.	بنابراي ــور	اس ــه	ن ــق	ب ــتی	و	عش و	هس
کنــم	کــه	عرفــا	و	فالســفه	بــه	انــدازه		ای	کــه	برايشــان	مقــدور	
بــوده	و	بــا	توجــه	بــه	جــو	و	خفقــان	حاکــم	زحمــت	خودشــان	را	
کشــيده		انــد،	مثــاًل	همينکــه	ايــن	داســتان	کــه	مضمــون	کامــاًل	
ــه	الی	داســتان	 ــی	دارد،	در	الب ــال	عرفان ــن	ح سياســی	و	در	عي
	هــای	لغــت	مــوران	ذکــر	شــده،	و	نــه	شــفاف،	ظاهــراً	بــه	نحوی	
ــان	حاکــم	را	هــم	شــايد	نشــان	بدهــد،	چنانکــه	ســرانجام	 خفق
خــود	ســهرودی	بــه	شــهادت	رســيد،	گرچــه	در	نحــوه	شــهادت	
ايشــان	اختــالف	اســت.	لــذا	بهتــر	اســت	کــه	گاهــی	هــم	آثــار	

ــم. ــی	کني ــتگان	را	بازخوان گذش

ــت  ــاق و سیاس ــورد اخ ــی در م ــاب های ــه کت *اگرچ
ــا و  ــه ه ــام اندرزنام ــه ن ــه ب ــی، چ ــورت کل ــه ص ب
ــرا  ــت. چ ــده اس ــته ش ــاق نوش ــام اخ ــه ن ــه ب ... چ
مباحــث اخــاق بــه صــورت کلــی و خصوصــا اخــاق 

ــتند؟ ــف هس ــر و نحی ــی الغ سیاس
ــاره	 ــت	درب ــم،	آن	وق ــدگاه	را	بپذيري ــن	دي ــر	اي ــم	اگ ــر	کن فک
فقــه	سياســی،	فلســفه	سياســی،	کالم	سياســی،	ســيره	سياســی	
ــه	 ــه		ای	ک ــا	نکت ــم.	ام ــد	بگويي ــرف	را	باي ــن	ح ــم	همي و	...	ه
مهــم	اســت	ايــن	اســت	کــه	کتــاب	شــرح	چهــل	حديــث	امــام	
ــه	 ــاًل	صبغ ــل	وجهــل	ايشــان	کام ــود	عق ــا	شــرح	جن ــی	ي خمين
سياســی	دارد،	جالــب	اســت	کــه	در	کتــاب	جنــود	عقــل	و	جهــل	
ــام	 ــته،	ام ــی	دوم	آن	را	نوش ــگ	جهان ــان	جن ــام	در	زم ــه	ام ک
خمينــی	دربــاره	شــخصيت	هيتلــر	هــم	اظهــار	نظــر	کــرده		انــد	
ــرفصل	دروس	 ــزو	س ــاب	ج ــن	دو	کت ــه	اي ــنويم	ک ــر	بش ــا	اگ ام
ــت،	 ــگاه	اس ــالن	دانش ــی	ف ــه	شناس ــا	جامع ــی	ي ــوم	سياس عل
ــی	 ــه	اخالق ــا	ک ــن	کتابه ــم	اي ــی		گويي ــم	و	م ــی		کني تعجــب	م
ــالم	 ــه	واهلل	اس ــد	ک ــی		خورن ــم	م ــی	قس ــام	خمين ــتند!	ام هس
ــايد	 ــوز	ش ــال،	هن ــن	ح ــا	اي ــوب	ب ــت،	خ ــت	اس ــش	سياس تمام
ــب،	 ــن	مطل ــل	اي ــن	دالئ ــند.	بنابراي ــته	باش ــاور	نداش ــده	ای	ب ع
ــد،	وضــع	جامعــه	مســلمين	و	 چنانکــه	امــام	خمينــی	فرمــوده		ان
ــا	حــدودی	 ــه	ت ــت	اســتعمارگران	و	صهيونيســت	هــا	و	البت فعالي

ــت. ــی	ماس ــه	علم جامع

ــا را  ــان و عرف ــی، عرف ــواد طباطبای ــید ج ــر س *دکت
ــه  ــیدن و زوال اندیش ــت رس ــن بس ــه ب ــل ب از دالی
ــه  ــخی ب ــه پاس ــد. چ ــی دان ــران م ــی در ای سیاس

ــد؟ ــش داری ــان و همفکران ایش
ــااًل	 ــرد.	احتم ــر	ک ــار	نظ ــوان	اظه ــی		ت ــت	نم ــن	قاطعي ــا	اي ب
ــل	زوال	 ــان	از	دالئ ــه	عرف ــد	ک ــن	نباش ــم	اي ــان	ه ــور	ايش منظ
انديشــه	سياســی	باشــد؛	مــن	بــه	تحليــل	ســهروردی	از	شــهادت	
اشــاره	کــردم،	خــوب	اگــر	يــک	ملــت،	يــک	پارچــه	و	متحــد،	از	
ــل	 ــدان	کارزار	شــود	و	مث ــا	شــجاعت	وارد	مي ــرگ	نترســد	و	ب م
ــق	 ــت،	عاش ــت	اس ــان	خداپرس ــاد	انس ــه	نم ــت	ک ــاب	پرس آفت
ــهادت	 ــيفته	ش ــًا	ش ــد،	قطع ــت،	باش ــاد	خداس ــه	نم ــيد	ک خورش
ــه	خــد	راه	نمــی		دهــد	و	اگــر	يــک	 اســت	و	از	مــرگ	هراســی	ب
ملــت	اينطــور	باشــند،	کــوه	هــا	را	جابجــا	مــی		کننــد	و	هيــچ	گاه	
ــل	ابرقدرتهــا	خودشــان	را	 ــد	و	در	مقاب ــت	را	نمــی		بينن ــگ	ذل رن
نمــی		بازنــد	کــه	مــا	ايــن	را	در	دفــاع	مقــدس	بــه	وضــوح	تجربــه	

ــم. کردي
ــزرگان	فلســفه	و	 ــه	نظــرم	اگــر	مــا	ابعــاد	سياســی	و	اجتماعــی	ب ب

رضا لک زایی در گفتگو با مهر:

مالصدرا شریعت را روح سیاست می داند
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ـــو گـفتــگـ

عرفــان	را	امتــداد	بدهيــم	کار	مهمــی	انجــام	داده		ايــم	و	مــن	فکــر	
ــد	انجــام	 ــی		توان ــتاد	م ــک	اس ــه	ي ــن	کاری	ک ــم	مهم	تري ــی		کن م
بدهــد	ايــن	اســت	کــه	روحيــه	خودبــاوری	و	اعتمــاد	بــه	نفــس	را	در	
شــاگردانش	ايجــاد	کنــد	و	کاری	کنــد	کــه	دانشــجويش	بــه	تمــدن	
ــه	اعتــراف	دوســت	و	دشــمن،	پنــج	قــرن	در	دنيــا	 اســالمی	کــه	ب
مثــل	خورشــيد	مــی		درخشــيد،	افتخــار	کنــد	و	کاری	کنــد	تــا	ايــن	
ــوع	کــرد،	در	 ــاره	طل ــا	انقــالب	اســالمی	دوب تمــدن	نورانــی	کــه	ب
وســط	آســمان	بدرخشــد.	ايــن	روحيــه	و	ايــن	اعتمــاد	بــه	نفــس	از	
هــر	مــدرک	و	نمــره		ای	ارزشــش	بيشــتر	اســت.	بــرای	پيــدا	کــردن	

مقصــر	ديــر	نمــی		شــود.
اســتاد	عرفــان	امــام	خمينــی،	آيــت	اهلل	شــاه	آبــادی	جملــه		عميق	و	
دقيقــی	دارنــد.	ايشــان	مــی		فرمايــد	قــرآن	بــا	اســالم	فــردی	هيــچ	
مناســبتی	نــدارد	کــه	از	جملــه	دربــاره	عرفــان	هــم	هميــن	ســخن	
صــادق	اســت؛	بــه	ايــن	معنــی	کــه	عرفــان	اســالمی	بــا	فرديــت	
تناســبی	نــدارد	و	عــارف	بــه	فکــر	همــه	مــردم	و	پيشــرفت	مــادی	
ــر	ايــن	صــورت	او	اصــاًل	عــارف	 و	معنــوی	جامعــه	اســت	و	در	غي
نيســت.	مثــاًل	حضــرت	زهــرای	مرضيــه	و	حضــرت	اميرالمؤمنيــن	
و	حســنين	عليهــم	الســالم	کــه	از	عارفــان	بــزرگ	تاريــخ	هســتند	و	

جنــاب	فضــه،	افطارشــان	را	بــه	مســکين	و	يتيــم	و	اســير	می	دهنــد.
ــه	حضــرت	 ــه	درب	خان ــه	در	مدين ــه	اســيری	ک ــد	ک شــما	می	داني
اميــر	را	زده	مســلمان	نبــوده،	چــون	مســلمان	کــه	مســلمان	را	اســير	
نمــی		کــرده!	امــا	مــورد	تفقــد	ايــن	عارفــان	بــزرگ	قــرار	گرفتــه	و	
ايــن	يعنــی	در	نظام	سياســی	اســالمی	کفــار	و	مشــرکين	غيرحربی	
ــارف	سياســتمدار	و	 ــک	ع ــد	و	ي ــوق	انســانی		شــان	برخوردان از	حق
ــن	 ــد	و	بي ــی		کن ــت	م ــان	ها	محب ــه	انس ــه	هم ــاً	ب ــد	حتم قدرتمن
ــام	 ــرت	ام ــود	حض ــد.	خ ــی		بين ــادی	نم ــت	تض ــدرت	و	محب ق
ــاره	 ــد	کــه	مــی		شــود	جــدا	درب ــل		ان ــی	بدي ــه	ب ــن	زمين هــم	در	اي
ايشــان	حــرف	زد،	حضــرت	امــام	معتقــد	اســت	کــه	اگــر	مــا	رابطــه	
خودمــان	را	بــا	خــدا	درســت	کنيــم	همــه	کارهــا	درســت	می		شــود.

*اگــر حضــور حضــرت امــام در عرصــه رهبــری قیام 
ــور در  ــه حض ــه منزل ــتکبار را ب ــتبداد و اس ــه اس علی
ــروزی  ــدای پی ــرا در ابت ــم، چ ــت بدانی ــه سیاس عرص

انقــاب بــه قــم رفتنــد؟
ــا	 ــفند	5۷	ت ــام)ره(	از	اس ــه	حضــرت	ام ــازده	ماه ــاً	ي حضــور	تقريب
ــت	 ــری	از	سياس ــاره	گي ــای	کن ــه	معن ــاًل	ب ــم	اص ــن	58	در	ق بهم
نيســت.	شــما	مــی		دانيــد	کــه	صحيفــه	امــام	بيســت	و	يــک	جلــد	
ــد	ششــم	 ــد،	از	جل ــک	جل ــن	بيســت	و	ي ــد	از	اي اســت،	شــش	جل
تــا	دوازدهــم،	مربــوط	بــه	هميــن	يــازده	مــاه	حضــور	امــام	در	قــم	
اســت.	ضمــن	آنکــه	اگــر	ايــن	شــش	جلــد	و	حضــور	مســئولين	در	

قــم	بــرای	ارائــه	گــزارش	خدمــت	امــام	و	...	نبــود،	بــاز	هــم	مــا	نمی		
توانســتيم	بگوييــم	کــه	امــام	از	سياســت	کنــاره	گيــری	کــرده	چون	

امــام	سياســت	را	ســر	ديانــت	مــی		دانــد.

ــا  ــاق را ب ــان و اخ ــه عرف ــی)ره( چگون ــام خمین *ام
ــد؟ ــع کردن ــت جم سیاس

ــالم	 ــع	س ــا	سياســت	جم ــان	و	اخــالق	را	ب ــی)ره(	عرف ــام	خمين ام
کردنــد،	نــه	جمع	مکســر.	در	پاســخ	ســؤاالت	قبــل	از	عرفــان	و	عرفا	
ــرازی	 ــالم	در	ف ــه	الس ــن	علي ــرت	اميرالمؤمني ــم،	حض ــرف	زدي ح
ــک	 ــی	خدمت ــّو	عل ــد:	»ق ــی		فرماي ــل	م ــی	کمي ــای	عرفان از	دع
جوارحــی	و	اشــدد	علــی	العزيمــة	جوانحــی؛«	يعنــی	خدايــا	اعضــا	
ــزم	و	اراده	ام	 ــوی	و	ع ــودت	ق ــه	خ ــت	ب ــرای	خدم ــم	را	ب و	جوارح
ــدرت	ســخت	و	 ــه	مــن	هــم	ق ــی	ب ــت	و	محکــم	کــن؛	يعن را	تثبي
هــم	قــدرت	نــرم	کــه	از	آن	بــه	قــدرت	هوشــمند	تعبيــر	مــی		کننــد،	
عنايــت	کــن	تــا	مــن	بــه	تــو	خدمــت	کنــم	و	شــما	مــی		دانيــد	کــه	
بحــث	قــدرت	از	مباحــث	کليــدی	علــوم	سياســی	و	جامعه	شناســی	
اســت؛	امــا	امــام	علــی	عليــه	الســالم	جهــت	قــدرت	را	هــم	تعييــن	
کــرده	و	آن	خدمــت	بــه	مــردم	بــرای	کســب	رضايــت	خداســت	و	

ــدن	از	 ــد	ش ــره	من ــرام	و	به ــه	و	احت ــا	کســب	وجه ــب	ي ــه	تخري ن
امکانــات	قــدرت،	در	ايــن	صــورت	قــدرت	فســادآور	نيســت.	و	بــه	
ــم	 ــران	عليرغ ــا	ديگ ــری	ي ــه	ديگ ــود	ب ــل	اراده	خ ــای	تحمي معن

ــان	هــم	نيســت. مخالفــت	آن
نــگاه	امــام	خمينــی	بــه	قــدرت	و	سياســت	چنيــن	نگاهــی	اســت	و	
ايشــان	بــه	قــدرت	نــگاه	ابــزاری	و	نــه	اســتقاللی	دارد	و	جالــب	هــم	
ــد	قــم	در	همــان	اواخــر	 ايــن	اســت	کــه	امــام	وقتــی	برمــی		گردن
ســال	5۷	مــی		فرماينــد	کــه	مــن	قبــاًل	گفتــه	بــودم	کــه	علــم	از	قم	
ــم	قــدرت	هــم	 ــم	کــه	از	ق ــه	می	کن منتشــر	مــی		شــود	االن	اضاف
منتشــر	مــی		شــود،	لــذا	رويکــردی	کــه	امــام	در	بــدو	ورود	بــه	قــم	
دارنــد	ايــن	اســت	کــه	رويکــرد	معنويشــان	را	به	قــدرت	و	سياســت	
بــا	پايــگاه	ديــن	و	حــوزه		هــای	علميــه	و	روحانيــت	و	شــهر	خــون	
ــدرت	 ــن	ق ــد.	بنابراي ــی		زنن ــره	م ــرت،	گ ــام	و	شــهادت	و	بصي و	قي
معنــوی	و	قــدرت	ايمــان	و	قدرتــی	کــه	ريشــه	در	اســالم	دارد	همراه	
بــا	معنويــت	اســت	امــا	اينکــه	ايــن	بحــث	بــرای	مــا	مســئله	اســت	
بــه	ايــن	برمــی		گــردد	کــه	مثــاًل	مــا	بــه	ادعيــه	و	از	جملــه	دعــای	
	پژهشــی	يــا	جــزوه	 کميــل	بــه	چشــم	يــک	مقالــه	مهــم	علمــیـ	
درســی	يــک	اســتاِد	بــزرِگ	صاحــِب	کرســی	نــگاه	نمــی		کنيــم.

*بعــد از امــام، مشــی و ســیره ایشــان چگونــه ادامــه 
یافــت؟

امــام	خمينــی)ره(	بــا	اتــکا	بــه	قــرآن	کريــم	و	بــه	ويــژه	آيه	شــريفه	

ــه	 ــرادی		ک ــی		َو	ُف ِ	َمْثن ــوا	هلِلَّ ــَدٍة	أَْن	تَُقوُم ــمْ		بِواِح ــا	أَِعُظُک ــْل	إِنَّم ُق
ظاهــراً	پرتکرارتريــن	آيــه	ای	اســت	کــه	در	صحيفــه	امام	مــی		توان	
آن	را	مالحظــه	کــرد،	بــه	همــراه	مــردم،	انقــالب	کــرد	و	موفق	شــد	
نظــام	جمهــوری	اســالمی	را	تأســيس	کنــد	بعد	از	ايشــان	و	توســط	
مقــام	معظــم	رهبــری	حضــرت	آيــت	اهلل		خامنــه		ای،	نظــام	و	دولت	
	 ــْن	َيْنُصــُرُه	إِنَّ ُ	َم اســالمی	بــر	اســاس	آيــه	شــريفه	َو	لََيْنُصــَرنَ		اهللَّ
	َعزيــز	تثبيــت	شــد	و	توســعه	پيــدا	کــرد	و	جهــت	حرکت	 یٌّ َ	لََقــوِ اهللَّ

بــرای	بازتأســيس	تمــدن	نويــن	اســالمی	کليــد	خــورد.
از	لحــاظ	نظــری	هــم	تــا	جايــی	کــه	مــن	بررســی	کــرده		و	متوجــه	
ــم	 ــام	معظ ــی)ره(	و	مق ــام	خمين ــی	ام ــور	عجيب ــه	ط ــده		ام	ب ش
ــه	هــم	شــبيه	هســتند؛	مقــام	معظــم	 رهبــری	از	لحــاظ	فکــری	ب
رهبــری	مطالبــی	را	کــه	امــام	فرمــوده		انــد	در	مــواردی	بــا	ادبيــات	
ــد	و	 ــرده		ان ــش	ب ــه	پي ــواردی	ب ــد	و	در	م ــرده		ان ــد	ک ــد	بازتولي جدي
گســترش	داده		انــد	و	در	مــواردی	هــم	ابتــکار	داشــته		انــد	که	بــاز	آن	
ابتــکارات	در	چارچــوب	و	پاراداريــم	فکــری	امــام	خمينــی)ره(	که	در	

ــاب	اســت،	مــی		گنجــد. واقــع	اســالم	ن

ــب  ــر مکات ــا دیگ ــی و ی ــاق صدرای ــروزه اخ *ام
ــا در راه  ــه م ــد ب ــی توان ــه م ــامی چگون ــفه اس فلس
ــه آرمانهــای اخاقــی و عرفانــی اســامی  رســیدن ب

ــد؟ ــک کن کم
يکــی	از	مهم	تريــن	کارکردهــای	آمــوزه		هــای	فلســفی	و	
ــی	 ــان	بيــن	المللــی	و	جهان ــه	مــا	زب ــی	ايــن	اســت	کــه	ب عرفان
ــه	 ــد	ک ــی		ده ــدرت	م ــا	ق ــه	م ــر	ب ــر	ديگ ــه	تعبي ــد	ب ــی		ده م
ــم.	 ــرف	بزني ــان	ح ــردم	جه ــا	م ــاس	ب ــا	الن ــا	ايه ــاب	ي ــا	خط ب
ــن	 ــد	و	اي ــران	بياين ــه	اي ــه	ب ــم	ک ــا	دعــوت	کني ــی	از	آنه ــا	حت ي
ــه	 ــه		اش	ب ــی	در	نام ــام	خمين ــه	ام ــد.	چنانک ــرا	بگيرن ــوم	را	ف عل
ــت	 ــن	اس ــر	اي ــرد	ديگ ــرد.	کارک ــن	کار	را	ک ــوف	همي گورباچ
ــش		هــای	اســالمی	 ــن	دان ــل		تري ــان	از	اصي ــه	فلســفه	و	عرف ک
هســتند	و	دانــش	بومــی	مــا	محســوب	مــی		شــوند	لــذا	در	تثبيــت	
و	محافظــت	از	اســتقالل	فرهنگــی	و	فکــری	مــا	نقــش	مهمــی	

ــند. ــته	باش ــد	داش ــی		توانن م
ــی	 ــم	عقالن ــدرت	فه ــا	ق ــه	م ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــر	اي ــرد	ديگ کارک
ــا	 ــی		دهــد	و	م ــرآن	مطــرح	شــده	م ــه	و	ق ــه	در	ادعي ــی	را	ک معارف
زبــان	ادعيــه	را	کــه	بــا	زبــان	روايــات	متفــاوت	اســت،	متوجــه	مــی	
	شــويم.		کارکــرد	ديگــر	ايــن	اســت	کــه	چــون	در	حکمــت	متعاليــه	
ــری،	 ــت	جوه ــدل	حرک ــول	و	دو	م ــل	و	معق ــل	و	عاق از	اتحــاد	عق
ــی	و	...	 ــری	تکوين ــری	ارادی	و	حرکــت	جوه ــی	حرکــت	جوه يعن
ســخن	گفتــه	مــی		شــود	ايــن	باعــث	مــی		شــود	کــه	بيشــتر	مراقب	
»نيــت«	خودمــان	باشــيم	و	بهتــر	از	قــدرت	نيــت	در	امــور	مــادی	و	

معنــوی	بهــره		منــد	شــويم.
ــان	حکمــت	 ــن	مي ــم	بيشــترين	ســهم	را	در	اي مــن	فکــر	مــی		کن
متعاليــه	مــی		توانــد	داشــته	باشــد	کــه	تأکيــد	مــی		کنــم	کــه	امــام	
ــه	 ــت	متعالي ــس	حکم ــه	تدري ــال	ب ــت	س ــش	از	بيس ــی	بي خمين
اشــتغال	داشــته	و	وقتــی	حســنين	هيــکل	در	نوفــل	لوشــاتو	از	امــام	
خمينــی)ره(	مــی		پرســد	شــما	غيــر	از	اهــل	بيــت)ع(	از	چه	کســانی	
ــخی	 ــام)ره(	پاس ــرت	ام ــد	حض ــوده		اي ــر	ب ــی	متأث ــاب	هاي ــا	کت ي
ــه	ايــن	مضمــون	مــی		فرماينــد	کــه	در	فقــه	جواهــر،	در	فلســفه	 ب

ــی. ــث	کاف مالصــدرا،	در	حدي
بنابرايــن	حکمــت	متعاليــه	کــه	يکــی	از	شــاهکارهای	آن	اين	اســت	
ــی	 ــد	يعن ــی		شناس ــميت	م ــه	رس ــی	را	ب ــع	معرفت ــه	مناب ــه	هم ک
ــر	را	 ــل	معتب ــم	عق ــر	را	و	ه ــل	معتب ــم	نق ــاب	را	ه ــه	ن ــم	تجرب ه
و	هــم	اينکــه	معتقــد	اســت	کــه	تقــوا	و	تهذيــب	نفــس	در	دانــش	
ــد	 ــی		ده ــی	م ــا	تواناي ــه	م ــت،	ب ــذار	اس ــان	تأثيرگ ــش	انس و	بين
ــر	و	تأثيرگــذار	و	انســانی	و	الهــی	داشــته	 ــا	تعامــل	مؤث ــا	دني کــه	ب
باشــيم	و	در	هاضمــه	دســتگاه	هــای	فلســفی	ســکوالِر	داروينســتی	
ــن	 ــه	اي ــن	ســخن	ب ــاز	اي ــه	ب و	ماکياوليســتی	هضــم	نشــويم.	البت
معنــا	نيســت	کــه	حکمــت	مشــاء	يــا	اشــراق	را	بايــد	کنــار	گذاشــت	
بلکــه	بــر	اســاس	مبنــای	حکمــت	متعاليــه	بايــد	از	تمــام	ظرفيــت	
	هــای	معرفتــی	بشــر	البتــه	بــدون	تقليــد	و	بلکــه	بــا	نقــد	و	تيزبينی	

اســتفاده	کــرد.
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تبیین مختصات تمدن اسالمی و تشریح مناسبات فراروی 
این معنی و نیز تحلیل جایگاه تحقیق و مطالعه و پژوهش 
در باب نیل به آرمانهای تمدن نوین اسالمی و همچنین 
واکاوی پروسه طرح تحول در علوم انسانی و تعیین نقاط 
اثرگذار در این طرح و تعریف جایگاه فقه و کالم در این 
باب، مقؤالتی بودند که ما را بر آن داشتند تا گفتگوی 
مبسوطی با حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، استاد 
و محقق و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 
ترتیب دهیم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد.  

ــد  ــان معتق ــراد و کارشناس ــاره ای از اف ــتاد؛ پ *اس
ــه  ــر جامع ــدن در ه ــتواری تم ــن و اس ــتند؛ تبیی هس
ــم و  ــر ارکان محک ــی ب ــت مبتن ــی بایس ــی، م و بوم
ــردی  ــاد رویک ــود و ایج ــزی ش ــه ری ــتواری پای اس
مبنــی بــر اقامــه تمــدن نویــن اســامی را در جامعــه 
ــکات و  ــه مش ــه ب ــا توج ــران و ب ــر ای ــال حاض ح
ــت را،  ــه اس ــا آن مواج ــه ب ــده ای ک ــات عدی معض
ــه  ــرار رو ب ــری ف ــه تعبی ــی و ب ــت نیافتن ــری دس ام
جلــوی جامعــه، بــرای شــانه خالــی کــردن از جهــت 
معضــات مــی داننــد؟ آیــا شــما ایــن تعبیــر را مــورد 

ــد؟ ــی دانی ــوق م وث
در	ايــن	بــاب	مــی	بايســت	گفــت:	بايــد	بدانيــد	زمانــی	کــه	از	تمدن	
يــاد	مــی	شــود	نمــی	بايســت	اينگونــه	تصــور	شــود	کــه	هــدف	و	
ــک	 ــاد	ي ــه	و	ايج ــه	فاضل ــک	مدين ــاد	ي ــر،	ايج ــن	ام ــه	اي نتيج
ــريت	و	 ــه	در	آن	بش ــت	ک ــن	اس ــر	روی	زمي ــتی،	ب ــردوس	بهش ف
ــد	 ــود.	باي ــد	ب ــان	خواهن ــی	در	ام ــه	آســيب	و	آفت ــه،	از	هرگون جامع

بيــان	کــرد	کــه	آيــا	زمانــی	کــه	از	تمــدن	غــرب؛	ماننــد	تمــدن	اروپا	
و	آمريــکا	کــه	نمــاد	تمــدن	و	پيشــرفت	و	مدرنيتــه	و	ترقــی	هســتند	
يــاد	مــی	شــود؛	مــی	تــوان	گفــت	کــه	ايــن	تمــدن	هــا	و	فرهنــگ	
هــا	از	هرگونــه	چالــش	و	نقصــان	و	معضلــی،	بــری	و	مبرا	هســتند؟
ــرفت	 ــی	و	پيش ــاد	ترق ــه	نم ــرب	ک ــه	غ ــدن	و	جامع ــروزه	تم ام
ــواده،	 ــران	خان ــم	از؛	بح ــددی	اع ــای	متع ــش	ه ــا	چال ــتند،	ب هس
بحــران	محيــط	زيســت،	بحــران	هويــت	و	بحــران	هــای	متعــدد	
مدنــی	و	اجتماعــی	روبــرو	هســتند.	بــه	تعبيــر	بنــده،	بــه	طــور	قطع،	
ــا	 ايجــاد	تمــدن	و	رويــه	فرهنگــی	در	هــر	جامعــه	و	مختصاتــی،	ب
بحــران	و	مشــکالتی	روبــرو	خواهــد	بــود	و	نبايــد	اينگونــه	تصــور	
شــود	کــه	ايجــاد	تمــدن،	بــا	بحــران	و	معضــل	روبــرو	نخواهد	شــد	
و	يــا	اينکــه	اگــر	در	مختصــات	و	جامعــه	ای،	مشــکل	و	يــا	نقصــی	
وجــود	دارد،	اساســاً	نمــی	بايســت	در	آن	جامعــه،	بحثــی	از	تمــدن	

ــد. ــان	آي ــه	مي ــی	ب ســازی	و	رويکــرد	تمدن
ايــن	کــه	بيــان	مــی	شــود	تمــدن	ســازی	مــی	بايســت	بــر	اســاس	
يــک	پايــه	ريــزی	مســتحکم	و	قــوی	و	متقــن،	بنــا	شــود	حــرف	و	
کالم،	درســتی	اســت	و	تمــدن	مــی	بايســت	ريشــه	هــای	عقالنــی	
و	فلســفی	و	حکمــی	داشــته	باشــد.	بايــد	بيــان	شــود	زمانــی	کــه	ما	
از	تمــدن	نويــن	اســالمی	صحبــت	مــی	نماييــم،	مــی	بايســت	ايــن	
رويکــرد	بــر	اســاس	مبانــی	حکمــی	و	فلســفی	قــرار	بگيــرد؛	البتــه	
ــاً	ايــن	ســؤال	پيــش	خواهــد	آمــد	کــه	اساســًا	 در	ايــن	مقــام	قطع
ــر	اســاس	حکمــت	و	فلســفه	 تمــدن	چيســت	کــه	مــی	بايســت	ب

پايــه	ريــزی	شــود؟
تمــدن	در	واقــع	مجموعــه	ای	از	ســخت	افزارهــا	و	نــرم	افــزار	هــای	
ــه	ايجــاد	ســخت	 ــی	کــه	بشــر	ب ــی	وقت ــه	عبارت بشــری	اســت؛	ب
افــزار	هــا	و	نــرم	افزارهايــی،	در	راســتای	نيازمنــدی	هــای	انســانی	
ــر	 ــد	ب ــا	بتوانن ــن	دســت	آورده ــه	اي ــه	ای	ک ــه	گون ــردازد،	ب ــی	پ م

ــن	رويکــرد	را	 ــز	اثرگــذار	باشــند،	اي جوامــع	و	اجتماعــات	ديگــر	ني
تمــدن	ســازی	مــی	نامنــد؛	لــذا	مــی	توانيــم	مؤلفــه	هايــی	ماننــد؛	
علــم	و	معرفــت	و	معيشــت	و	ســالمت	و	امنيــت	را	از	ارکان	اساســی	

تمــدن	ذکــر	نماييــم.
بــه	تعبيــری	اگــر	جامعــه	ای	بتواند	يــک	مــدل	و	تعريــف	و	نظرياتی	
از	معرفــت	و	ســالمت	و	امنيــت	را	ارائــه	نمايــد،	بــه	گونــه	ای	کــه	
متفــاوت	و	مجــزا	از	نظريــه	هــا	و	ايــده	هــای	ديگــران	باشــد	و	ايــن	
مــدل	هــا	بتواننــد	پــاره	ای	از	معضــالت	انســان	و	جامعــه	معاصــر	
ــرم	افزارهــا	و	ســخت	 را	حــل	و	فصــل	نماينــد	و	همچنيــن	ايــن	ن
افزارهــای	انســانی،	تــوان	اثرگــذاری	بــر	جوامــع	ديگــر	را	نيز	داشــته	
ــن	پروســه،	مختصــات،	تمــدن	 ــه	اي ــت	ک ــوان	گف ــی	ت باشــند؛	م

اســت.
در	بــاب	تمــدن	نويــن	اســالمی،	وقتــی	صحبــت	از	تمدن	اســالمی	
مــی	شــود،	مــی	بايســت	گفــت	کــه	منظــور	در	واقــع		رويکــردی	
اســت	کــه	مــی	بايســت	در	محضــر	عقالنيــت	و	همچنيــن	حکمت	
اســالمی	بنــا	و	بنيــان	نهــاده	شــود.	در	واقــع	بايــد	بيــان	کــرد	کــه	
ريشــه	تمــدن	نويــن	اســالمی،	حکمــت	اســالمی	اســت	کــه	از	اين	
ريشــه	و	اســاس،	معرفــت،	امنيــت	و	ســالمت	منبعــث	خواهــد	شــد.
بايــد	گفــت:	اساســاً	ايــن	رويکــرد	در	جهــت	رفــع	و	برطــرف	کــردن	
معضــالت	و	مصائــب	انســان	معاصــر	تعريــف	و	تبييــن	مــی	گــردد.	
ــی	 ــه	مبان ــام	اســالم	ب ــه	اهتم ــه	ب ــا	توج در	رويکــرد	اســالمی	و	ب
حکمــی	و	فلســفی،	تمــدن	نويــن	اســالمی،	نــوع	و	مدلــی	کامــل	تر	
از	تمــدن	غربــی	و	اروپايــی	خواهــد	بــود.	ايــن	کــه	بيــان	مــی	شــود	
جامعــه	دچــار	بحــران	و	معضــل	نمــی	بايســت	وارد	مقؤلــه	تمــدن	
ســازی	شــود،	امــری	نادرســت	و	ناصحيــح	اســت؛	جامعــه	اســالمی	
هرگــز	قائــل	بــه	رفــع	و	حــل	و	فصــِل	تمــام	مناقشــات	و	معضالت	

نبــوده	و	نيســت.

عبدالحسین خسروپناه در گفتگو با مهر:

ریشه تمدن اسالمی، حکمت است/ اولین گام نیل به تمدن نوین اسالمی

ـــو گـفتــگـ
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ــه	 ــه	مــی	شــود	تمــدن	فقــط	در	جامع ــز	کــه	گفت ــاب	ني ــن	ب در	اي
بــدون	معضــل	شــکل	و	قــوام	مــی	گيــرد	مــی	بايســت	بيــان	کــرد	
کــه	ايــن	رويکــرد،	ازديــدگاه	و	منظــر	دينــی،	فقــط	در	زمــان	امامت	
و	ســقايت	حضــرت	ولــی	عصر)ارواحنــا	لــه	الفــداء(	روی	خواهــد	داد	
کــه	بــه	تعبيــری	گــرگ	و	ميــش	نيــز	در	کنــار	يکديگر	همزيســتی	
ــت	 ــور	اس ــر	ظه ــط	در	عص ــت.	فق ــد	داش ــز	خواهن ــالمت	آمي مس
کــه	مناقشــات	و	درگيــری	هــا	پايــان	مــی	پذيــرد	و	يــک	زندگــی	

بهشــتی	در	زميــن	شــکل	مــی	گيــرد.
ايــن	رويدادهــا	مختــص	عصــری	اســت	کــه	بــه	عصــر	مهــدوی	
معــروف	و	مشــهور	اســت؛	ولــی	جامعــه	اســالمی	در	حــال	حاضــر	و	
بنــا	بــه	ايجــاد	تحــول	و	بنــا	بــه	مقــّدورات	و	مقتضياتــش	نيــز	مــی	
بايســت	در	مســير	تمــدن	و	فرهنگ	عقالنــی	و	انســانی	گام	بــردارد	
و	وجــود	معضــل	و	مشــکل،	وظيفــه	جامعــه	اســالمی	را	در	مســير	
ــی	و	فطــری	الهــی	و	انســانی،	ســلب	 ــان	هــای	عقل ــه	بني ــل	ب ني

نمــی	نمايــد.

*بـه نظر شـما و با توجـه به اصولـی که بیـان نمودید؛ 
شـاخصه هـا و ارکان مسـتحکم بحث تمدن سـازی و 
رویکـرد تمدنـی جامعه اسـامی، مـی بایسـت بر چه 

ارکان و شـاکله هایـی شـکل و قـوام یابند؟  
در	پاســخ	بــه	ايــن	ســؤال	بايــد	گفــت	کــه،	اساســاً	بحــث	تمــدن،	
ــی	و	 ــه	اجراي ــن	نام ــک	آيي ــی	و	ي ــه	اخالق ــه	و	توصي ــک	مقؤل ي
ــه	 ــد	و	پروســه	ای	اســت	ک ــک	فراين ــی	نيســت؛	تمــدن	ي حکومت
نيازمنــد	صــرف	زمــان	و	تــوان	اســت.	بايــد	گفــت:	اوليــن	و	ابتدائــی	
تريــن	گام	در	مســير	نيــل	بــه	تمــدن	نويــن	اســالمی؛	دســت	يابــی	
بــه	اراده	و	همــت	جمعــی	انســانها،	بــه	خصــوص	در	ميــان	نخبگان	

و	انديشــمندان	اســت.
اگــر	مــا	در	جامعــه	نخبگانــی	داشــته	باشــيم	کــه	منفعــل	باشــند	و	
همچنيــن	هويــت	خــود	را	فرامــوش	کــرده	باشــند	و	نيــز	اســتقالل	
و	ماهيــت	ملــی	و	فرهنگــی	خــود	را	از	يــاد	بــرده	باشــند	و	يــا	اينکه،	
نخبگانــی	داشــته	باشــيم	کــه	تنهــا	چشــم	و	گوششــان	بــه	ســمت	
تمدنهــا	و	دســت	آوردهــای	ديگــران	اســت؛	بايــد	گفــت	که	اساســًا	
بــا	چنيــن	نخبــگان	و	انديشــمندانی،	هيــچ	تمدنــی	آغــاز	نخواهــد	
ــدن	اســالمی	ســخن	 ــگان	از	تم ــه	و	نخب ــه	جامع ــی	ک ــد.	زمان ش
بگوينــد	و	اراده	نماينــد	کــه،	ايــن	مســير	را	به	پيــش	ببرنــد،	آن	زمان	
ــاز	 ــش	را	آغ ــه	تمدن ــود،	آن	جامع ــا	نم ــوان	ادع ــی	ت ــه	م ــت	ک اس
کــرده	اســت؛	امــا	اينکــه	ايــن	تمــدن،	چنــد	ســال	و	يــا	چــه	زمانــی	
محقــق	خواهــد	شــد،	مــی	بايســت	گفــت	کــه	شــايد	ايــن	فراينــد	و	

زمــان	قابــل	پيــش	بينــی	نباشــد.
اگــر بــه طورمثــال، بــه هميــن تمدن مهــم غــرب بخواهيم اشــاره 
 )Renaissance(نماييــم؛ تمدن ســازی در غــرب از رنســانس

ــد.	 ــروع	ش ــالدی،	ش ــيزدهم	مي ــم	وس ــده	دوازده ــد	و	از	س ــه	بع ب
اروپائيــان	درايــن	ســده	ها	بــا	ترجمه	آثــار	محققيــن	و	انديشــمندان	
اســالمی	و	ايرانــی	ماننــد؛	ترجمــه	کتاب»الحــاوی«	زکريــای	رازی	
ــطويی	 ــه	ارس ــدند	ک ــه	ش ــينا،	متوج ــن	س ــون«	اب ــاب	»قان و	کت
نيــز	در	يونــان	باســتان	وجــود	داشــته	اســت.	اروپائيــان	بــا	ترجمــه	
ــی	 ــود	پ ــی	خ ــراث	مل ــه	مي ــی	و	اســالمی،	ب آثارانديشــمندان	ايران

ــد. بردن
ــانس	از	 ــه	رنس ــروف	ب ــوالت	مع ــن	تح ــه	اي ــد	ک ــی	داني ــما	م ش
کشــور	ايتاليــا	شــروع	شــد	و	ايــن	کشــور	َمهــد	امپراطــوری	روم	و	
يونــان	باســتان	مــی	بــوده	و	ايــن	محققيــن	اروپائــی	بودنــد	کــه	بــا	
ــار	انديشــمندان	مســلمان،	متوجــه	شــدند	کــه	يــک	 ــه	آث توجــه	ب
تاريــخ	و	هويتــی	نيــز	داشــته	انــد.	ايــن	زايــش	از	رنســانس	بــه	ايــن	
ــاره	شــد		و	بعــد	از	چنــد	ســده	و	از	 طــرف،	دچــار	يــک	زايــش	دوب
ســده	هفدهــم	بــه	بعــد،	شــاهد	تحــوالت	و	دگرگونــی	هــا	علمــی	و	

فلســفی	در	غــرب	هســتيم.

ــت	و	در	 ــوم	انســانی	و	صنع ــن	حرکــت	و	تحــول،	در	عرصــه	عل اي
عرصــه	ســخت	افزارهــا	و	نــرم	افزارهــا	نيــز	حاکــم	شــد	و	شــرايط	
ــی	را	در	ايــن	عرصــه	هــا	فراهــم	کــرد.	کســانی	 تحــول	و	دگرگون
ــن	 ــدن	نوي ــتحکام	تم ــزی	و	اس ــه	ري ــدم	پاي ــه	ع ــد	ب ــه	معتق ک
اســالمی	هســتند	در	واقــع	افــراد	خوباختــه	ای	هســتند	کــه	هويــت	
خــود	را	فرامــوش	کــرده	انــد	و	بــا	ايــن	ديــدگاه	اجــازه	نمــی	دهنــد	
ــز	برداشــته	شــوند.	در	 ــی	تمــدن	اســالمی	ني کــه	گام	هــای	ابتداي
مقابــل	ايــن	رويکــرد	نمــی	بايســت	از	ايــن	نکتــه	نيــز	غافــل	شــد	
کــه		اگــر	کســانی	معتقــد	بــه	تمــدن	نويــن	اســالمی	باشــند	ولــی	
در	مقابــل،	بــه	فکــر	مشــکالت	و	معضــالت	و	کاســتی	هــا	جامعــه	
نباشــند،	قطعــاً	بايــد	گفــت	کــه	ايــن	رويکــرد	نيــز،	روش	و	طريــِق	

ناصحيــح	و	نامعقولــی	اســت.
بــه	تعبيــری	زمانــی	کــه	از	تمــدن	نويــن	اســالمی	صحبــت	مــی	
ــه	 ــروزی	جامع ــکالت	ام ــه	مش ــم	ک ــت	ببيني ــی	بايس ــود،	م ش
چگونــه	مــی	بايســت	حــل	و	فصــل	شــوند.	تمــدن	نويــن	اســالمی	
مــی	بايســت	در	تمــام	زمينــه	هــا،	اعــم	از	محيــط	زيســت	گرفتــه	
ــود	و	 ــواده،	وارد	ش ــام	خان ــوزش	و	نظ ــگ	و	آم ــاد	و	فرهن ــا	اقتص ت
ــا	 ــد.	م ــل	و	فصــل	نماي ــع	و	ح ــا	را	رف ــامانی	ه ــکالت	و	نابس مش
ــم	 ــا	بتواني ــم	ت ــه	تمــدن	محــور	داري ــه	يــک	جامع ــاز	ب امــروزه،	ني
نيازهــای	محيــط	زيســتی	را	برطــرف	نماييــم	و	اگــر	ايــن	رويکــرد	
تمــدن	محــوری،	قــوام	و	اتقــان	نيابــد،	قطعــاً	مشــکالت	فــرا	روی	

ــد	داشــت. ــع	و	رجــوع،	نخواهن ــز،	قابليــت	رف ــه	ني جامع
*منتقــدان	طــرح	تحــول	در	علــوم	انســانی	معتقــد	هســتند	راه	های	
اســتحصال	شــاخه	هــای	مختلف	علــوم	انســانی؛	مانند	روانشناســی	
اســالمی،	جامعــه	شناســی	اســالمی	و	علــوم	اجتماعــی	اســالمی،	

ــه	تعبيــری	غيــر	 ــا	ب از	مختصــات	ديــن،	مبهــم	و	غيــر	واضــح	و	ي
قابــل	دســت	يابــی	هســتند؛	بــه	نظــر	شــما	راهکارهــای	توليــد	و	
ارائــه	شــاخه	هــای	گوناگــون	علــوم	انســانی	از	مبانــی	فقــه	و	کالم	
و	اصــول	اساســی	اســالمی،	چگونــه	امــکان	پذيــر	خواهنــد	بــود؟

ببينيــد	بنــده،	خطــاب	بــه	ايــن	دوســتان	کــه	منتقــد	طــرح	تحــول	
در	علــوم	انســانی	هســتند	توصيــه	مــی	نمايــم	کــه	ابتــدا	بــا	مراجعه	
بــه	منابــع	و	ديــدگاه	هــای	افــراد	خواهــان	طــرح	تحــول	در	علــوم	
انســانی،	بــه	ايــن	نــکات	اشــراف	پيــدا	نماينــد	کــه،	اساســاً	موافقان	
ايــن	طــرح،	چــه	نظريــات	و	ديــدگاه	هايــی	دارند.	بنــده	از	ايــن	نکته	
ــه	 ــه	ايــن	دوســتان،	بــدون	مطالعــه	ب متعجــب	هســتم	کــه	چگون
نقــد	و	تحليــل	مــی	پردازنــد.	اساســاً	چگونــه	مــی	شــود	تــا	مقؤلــه	و	

مفهومــی	را	درک	نکــرد،	در	بــاب	آن	اظهــار	نظــر	کــرد.
ــای	 ــدگاه	ه ــه	و	دي ــا	انديش ــه	ب ــراد	در	مواجه ــن	اف ــفانه	اي متأس
جهــان	غــرب	نيــز	بــه	هميــن	صــورت	رفتــار	مــی	کننــد	و	زحمــت	
مطالعــه	و	تحقيــق	را	بــه	خــود	نمــی	دهنــد.	ايــن	افــراد	در	مواجهــه	
ــه	صــورت	گزينشــی	و	ناقــص	و	 ــز	ب ــا	انديشــه	جهــان	غــرب	ني ب
ــن	رويکــرد،	شــناخت	 ــه	اي ــا	توجــه	ب ــد	و	ب ــدام	مــی	نماين ــر	اق ابت
صحيــح	و	عميقــی	نيــز	از	جهــان	غــرب	ندارنــد.	ايــن	افــراد	زمانــی	
کــه	بــا	متفکريــن	ايرانــی	و	اســالمی	مواجــه	مــی	شــوند،	متاســفانه	
بــا	شــنيدن	بحــث	طــرح	تحــول	در	علــوم	انســانی،	مــی	خواهنــد	
ــد	و	 ــورد	کنن ــرح	برخ ــن	ط ــا	اي ــی،	ب ــدگاه	ايدئولوژيک ــک	دي ــا	ي ب
بــر	اســاس	هميــن	ديــدگاه	ايدئولوژيکــی،	ايــن	طــرح	را	نفــی	مــی	

کننــد.
علــوم	اجتماعــی	کــه	بخشــی	از	علــوم	انســانی	بــه	تعبيــر	عــام	آن	
ــوب	و	توصيــف	انســان	محقــق	 ــه	توصيــف	انســان	مطل اســت،	ب
ــی	 ــوب	م ــه	انســان	مطل ــق	ب ــکان	تحــول	انســان	محق ــز	ام و	ني
پــردازد.	در	بخــش	توصيــف	انســان	محقــق،	قطعــاً	مــا	می	بايســت	
از	تحقيقــات	تجربــی	و	ميدانــی	و	آمــاری	و	پيمايشــی	و	آزمايشــی	
اســتفاده	نماييــم	و	بــه	طــور	قطــع	مــی	بايســت	بيــان	کــرد	کــه	راه	
کاری	نيــز	جــز	ايــن	مقــؤالت	در	ايــن	بــاب	وجــود	نخواهــد	داشــت
ايــن	دوســتان	مــی	تواننــد	بــا	مراجعــه	بــه	کتــب	مربــوط	بــه	علــوم	
انســانی	اســالمی،	بــه	درســتی	دريابند	کــه	ديــدگاه	اســالمی	بر	چه	
نقــاط	و	مختصاتــی	تأکيــد	دارد	و	از	ايــن	منظــر،	برداشــت	صحيحی	

نســبت	بــه	ايــن	طــرح	بدســت	آورنــد.
ــالمی،	 ــانی	اس ــوم	انس ــتجوی	عل ــاب	جس ــل	در	کت ــده	مفص بن
توضيــح	داده	ام	کــه	علــوم	اجتماعــی	کــه	بخشــی	از	علــوم	انســانی	
بــه	تعبيــر	عــام	آن	اســت،	بــه	توصيــف	انســان	مطلــوب	و	توصيــف	
انســان	محقــق	و	نيــز	امــکان	تحــول	انســان	محقــق	بــه	انســان	
مطلــوب	مــی	پــردازد.	در	بخــش	توصيــف	انســان	محقق،	قطعــاً	ما	
مــی	بايســت	از	تحقيقــات	تجربــی	و	ميدانــی	و	آمــاری	و	پيمايشــی	
و	آزمايشــی	اســتفاده	نماييــم	و	بــه	طــور	قطــع	مــی	بايســت	بيــان	
ــاب	وجــود	 ــن	ب ــؤالت	در	اي ــن	مق ــز	اي ــز	ج ــه	راه	کاری	ني ــرد	ک ک

نخواهــد	داشــت.
فقــه	يــک	دانــش	بايــد	و	نبايــد،	هماننــد	اخــالق	و	حقــوق	اســت،	
ايــن	فقــه	اگــر	مــی	خواهــد	در	حــوزه	مســائل	اجتماعــی	نظــر	دهد،	
مــی	خواهــد	در	مختصاتــی	نظــر	دهــد	کــه،	پروســه	تغييــر	انســان	
ــه	 ــه،	ب ــع	فق ــد.	در	واق ــی	ده ــکاس	م ــوب	را	انع ــه	مطل ــق	ب محق
بخــش	ســوم	علــوم	اجتماعــی	نظــر	دارد	و	نه	بــه	بخــش	اول	و	دوم	
علــوم	اجتماعــی؛	بخــش	ابتدايــی	علــوم	اجتماعــی	کــه	توصيــف	
انســان	مطلــوب	اســت	بــه	عهــده	فلســفه	و	الهيــات	و	کالم	

ــی	اســت. ــری	مخصــوص	امورعقل ــه	تعبي اســالمی	اســت	و	ب
بخـش	دوم	علـوم	اجتماعی	که	به	تعريف	انسـان	محقق	مـی	پردازد 
نيز برعهـده علم و به تعبيری سـاينس)Science( اسـت	که	به	
روش	ميدانی	و	آزمايشـی،	محقق	و	پيمايش	می	شـود.	بخش	سـوم	
علـوم	اجتماعـی	که	تعريـف	و	راهکارهـای	تبديل	انسـان	محقق	به	
انسـان	مطلوب	اسـت،	جايی	اسـت	که	عرفـان	و	اخـالق	و	معنويت	
و	مسـائل	ارزشـی	وارد	می	شـوند	و	اين	پروسـه	را	تبيين	مـی	نمايند.	
بنابرايـن	مقولـه	تحول	درعلـوم	اجتماعی	بـا	توجه	به	رويکـرد	ايجاد	
علـوم	انسـانی	اسـالمی،	فقـط	منوط	بـه	جايـگاه	و	موقعيـت	خاص	
خـود	اسـت	و	ايـن	رويکرد،	زوايـای	ديگر	مناسـبات	علمی	را	شـامل	

نخواهد	شـد.									

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

مارکوس زایدل در اثر خود »نسبی گرایی معرفتی« به 
نقد فلسفی رویکرد جامعه شناسی دو تن از اعضای مکتب 
ادینبرا، دیوید بلور و بری بارنز می پردازد. نقد زایدل به 
طور مشخص متوجه نسبی گرایی رویکرد جامعه شناختی 
»برنامه سخت« یا »نسبی گرایی مکتب ادینبرا« است. 
در این متن خالصه ای از نقد زایدل به برنامه سخت را 

نیم.  می خوا

ــی	 ــه	ای	از	جامعه	شناس ــناختی،	زيرمجموع ــرد	جامعه	ش ــن	رويک اي
معرفــت	محســوب	می	شــود.	زايــدل	اشــاره	می	کنــد	کــه	پيدايــش	
جامعه	شناســی	معرفــت	در	آغــاز	ســده	بيســتم	بــا	بحــث	در	مــورد	
ــی	موسســان	جامعه	شناســی	 ــود	ول ــورده	ب ــد	خ نســبی	گرايی	پيون
معرفــت	از	اتخــاذ	موضــع	نســبی	گرايانه	پرهيــز	داشــتند.	زايــدل	بــه	
ماکــس	شــلر	و	کارل	مانهايــم	اشــاره	می	کنــد.	ماکــس	شــلر	بيــن	
ــد	 ــل	می	ش ــز	قائ ــی	تماي ــای	واقع ــده	آل	و	فاکتوره ــای	اي فاکتوره
ــن	دو	 و	وظيفــه	جامعه	شناســی	معرفــت	را	بررســی	رابطــه	بيــن	اي

می	ديــد.
منظــور	از	فاکتورهــای	واقعــی	مــواردی	همچــون	شــرايط	اقتصادی	
و	سياســی	اســت	و	فاکتورهــای	ايــده	آل	ارزش	هــا	و	ايده	هــا	را	
شــامل	می	شــوند.	از	نظــر	شــلر	بــا	اســتفاده	از	فاکتورهــای	واقعــی	
ــد	بررســی	کــرد	کــدام	فاکتورهــای	ايــده	آل	متحقــق	شــده	اند.	 باي
ــا	را	 ــن	فرآينده ــلر	اي ــر	ش ــد	از	نظ ــت	می	توان ــی	معرف جامعه	شناس
بررســی	کنــد	ولــی	خــود	فاکتورهــای	ايــده	آل	بــه	شــکل	اساســی	
ــلر	 ــا	ش ــم	ب ــد.	مانهاي ــر	نمی	گيرن ــی	تاثي ــای	اجتماع از	فاکتوره
ــت	در	 ــوای	معرف ــم	محت ــی	مانهاي ــی	داشــت	ول ــالف	نظرهاي اخت
علــوم	طبيعــی	و	رياضيــات	را	از	بررســی	های	جامعه	شــناختی	
معــاف	می	کــرد.	از	نظــر	مانهايــم،	جامعه	شناســی	معرفــت	
می	توانــد	محتــوا	و	اعتبــار	معرفــت	در	برخــی	از	قلمروهــا	را	بررســی	
کنــد.	هرچنــد	مانهايــم	تــالش	زيــادی	کــرد	تــا	بيــن	نســبی	گرايِی	
ــل	 ــز	قائ ــد	تماي ــی«	می	نامي ــه	او	»رابطه	گراي ــض	و	آنچ خودناق
ــه	 ــا	ب ــوج	از	نقده ــن	م ــکل	گيری	اولي ــه	ش ــده	او	ب ــی	اي ــود،	ول ش

انجاميــد. نســبی	گرايی	و	جامعه	شناســی	گرايی	
ايــن	بحث	هــا	زمينــه	را	بــرای	شــکل	گيری	جامعه	شناســی	جديــد	
معرفــت	فراهــم	کــرد،	کــه	زايــدل	شــروع	آن	را	بــا	انتشــار	کتــاب	
ــت«	 ــی	واقعي ــاخت	اجتماع ــن	»س ــاس	الکم ــر	و	توم ــر	برگ پيت
مصــادف	می	دانــد.	بــا	انتشــار	ايــن	کتــاب،	ســخن	گفتــن	از	»ســازه	
ــات	 ــاخه	های	مطالع ــی«	در	ش ــاخت	اجتماع ــا	»برس ــی«	ي اجتماع
فرهنگــی	و	اجتماعــی	بــاب	شــد	و	در	عيــن	حــال	منتقــدان	
ــه	 ــد	ک ــاور	بودن ــن	ب ــر	اي ــن	ب ــر	و	الکم ــرد.	برگ ــدا	ک بســياری	پي
ــت	 ــوژی	و	معرف ــر	ايدئول ــدازه	ب ــش	از	ان ــنتی	بي ــی	س جامعه	شناس
ــش	 ــا	بخ ــود	تنه ــب	می	ش ــن	موج ــته	و	اي ــد	داش ــری	تاکي نظ
کوچکــی	از	معرفــت	اجتماعــی	را	بررســی	کند.	ايــن	در	حالی	اســت	
کــه	وظيفــه	جامعه	شناســی	معرفت	از	نظــر	ايــن	دو،	بررســی	فراگير	

ــه	معرفــت	اجتماعــی	اســت. و	همــه	جانب
ــی	 ــر	جامعه	شناس ــث	ب ــطه	بح ــه	واس ــه	ب ــری	ک ــکان	ديگ ام
ــای	 ــا	روش	ه ــی	ب ــت	علم ــی	معرف ــد	بررس ــرح	ش ــت	مط معرف
جامعه	شــناختی	بــود	کــه	بــه	شــکل	گيری	رشــته	»جامعه	شناســی	
علــم«	انجاميــد.	افــرادی	همچــون	لودويــگ	فلــک	و	رابــرت	کــی	
ــگاه	 ــون	جاي ــی	مرت ــتند	ول ــی	نگاش ــب	مهم ــتا	مطال ــن	راس در	اي
ويــژه	ای	در	ايــن	زمينــه	پيــدا	کــرد.	مرتــون	نيــز	قلمــروی	پژوهــش	
خــود	را	بــه	ارزش	هــای	فرهنگــی	حاکــم	بــر	فعاليت	هــای	علمــی	
محــدود	می	دانســت	و	بحــث	جامعه	شــناختی	دربــاره	روش		علمــی	
و	محتــوای	معرفــت	علمــی	را	مجــاز	نمی	دانســت.	از	ايــن	رو،	پيامــد	

ــود. ــبی	گرايی	نب ــون	نس ــناختی	مرت ــش	جامعه	ش پژوه

ــع	ورود	جامعه	شناســی	 ــور،	من ــد	بل ــی	اســت	کــه	ديوي ــن	در	حال اي
توســط	 علمــی	 معرفــت	 ماهيــت	 و	 محتــوا	 بــه	 معرفــت	
جامعه	شناســان	را	خيانــت	بــه	جايگاه	رشــته	خودشــان	قلمــداد	کرد.	
)بلــور	1۹۹1،	3(.	از	نظــر	بلــور،	مرتــون	نســبت	بــه	بررســی	محتوای	
ــه	 ــم	نســبت	ب ــه	مانهاي ــی	ک ــی	دودل	اســت	در	حال ــت	علم معرف
ــور	در	 بررســی	محتــوای	معرفــت	علمــی	چنيــن	واکنشــی	دارد.	بل
ــر	 ــه	خاط ــه	ب ــد	ک ــم	می	کن ــم	را	مته ــود	مانهاي ــور	خ ــالت	ک حم
نبــود	شــجاعت	و	اراده	کافــی،	جامعه	شناســی	را	مجــاز	بــه	بررســی	
محتــوای	رياضــی	و	علــوم	طبيعــی	نمی	دانــد.	)بلــور	1۹۹1،	4(	ايــن	
در	حالــی	اســت	کــه	مانهايــم	بــر	اين	بــاور	بــود	کــه	دقيقــا	پژوهش	
جامعه	شــناختی	دربــاره	رياضيــات	و	علــوم	طبيعــی	اســت	که	نشــان	
می	دهــد	بررســی	جامعه	شــناختی	محتــوای	ايــن	زمينه	هــای	

ــدارد. پژوهشــی	وجهــی	ن
بلــور	بــر	ايــن	بــاور	اســت	کــه	برنامــه	ســخت	بــه	واســطه	اينکــه	
ــت	 ــروی	جامعه	شناســی	معرف ــرای	قلم ــی	ب ــن	محدوديت	هاي چني
ــن	 ــود.	بدي ــز	می	ش ــنتی	متماي ــی	س ــت	از	جامعه	شناس ــل	نيس قائ
ترتيــب،	برخــالف	جامعه	شناســان	معرفــت	پيشــين،	طــرح	
ــی	مطــرح	می	شــود.	 ــدون	دودل ــه	ســخت	ب نســبی	گرايی	در	برنام
اگــر	بلــور	بتوانــد	نشــان	دهــد	پيشــرفته	ترين	گونه	هــای	معرفــت	-	
معرفــت	در	علــوم	طبيعــی	و	رياضيــات-را	می	تــوان	بــا	روش	هــای	
ــا	 ــد	ادع ــگاه	می	توان ــرار	داد،	آن ــی	ق ــورد	بررس ــناختی	م جامعه	ش
کنــد	محتــوای	همــه	انــواع	معرفــت	را	می	تــوان	بــه	لحــاظ	

ــرد. ــی	ک ــناختی	بررس جامعه	ش
ــی	 ــع	واقع ــر	موض ــر	س ــادی	ب ــوتفاهم	های	زي ــه	س ــی	ک از	آنجاي
ــراد	در	 ــر	اف ــه	ديگ ــاع	ب ــدل	از	ارج ــود	دارد،	زاي ــز	وج ــور	و	بارن بل
ــار	 ــه	آث ــه	ب ــد	ک ــوان	می	کن ــد	و	عن ــز	می	کن ــود	پرهي ــی	خ بررس
خــود	ايــن	دو	مراجعــه	خواهــد	کــرد	و	نــه	حتــی	آثــار	افــرادی	کــه	
خــود	را	عالقمنــد،	پيــرو	يــا	همــدل	بــا	ايــن	بــه	اصطــالح	مکتــب	
ــه	نســبی	گرايی	محــل	شــک	نيســت	 ــور	ب ــدی	بل ــد.	پايبن می	دانن
ــه	ســخت	 ــور	مدعــی	اســت،	اينکــه	برنام ــد	بل ــه	ديوي ــان	ک آنچن
ــتوار	 ــبی	گرايی	اس ــه	ای	از	نس ــر	گون ــت	ب ــی	معرف در	جامعه	شناس

ــور	1۹۹1،	158(. ــکار	نيســت	)بل ــل	ان اســت،	قاب
بــرای	نقــد	بنيان	هــای	فلســفی	ايــن	مکتــب،	زايــدل	بايــد	نخســت	
ــبی	گرايی	 ــوع	نس ــه	ن ــه	چ ــز	ب ــور	و	بارن ــه	بل ــد	ک ــخص	کن مش
ــا	 ــا	دقيق ــبی	گرايی	آنه ــوع	نس ــای	ن ــتند	و	ويژگی	ه ــد	هس متعه
چيســت.	زايــدل	می	گويــد،	يکــی	از	عــادات	ديويــد	بلــور	در	
ــان	 ــتخراج	بني ــر	اس ــی	ب ــری	منف ــارش	تاثي ــد	آث ــا	نق ــه	ب مواجه

دقيــق	فلســفی	رويکــرد	او	دارد.	بلــور	عــادت	دارد	پــس	از	مــورد	نقد	
واقــع	شــدن	عنــوان	کنــد	کــه	منتقدانــش	در	مــورد	او	شــديدا	دچــار	
ســوتفاهم	هســتند.	در	حالــی	کــه	در	برخــی	مــوارد	ايــن	گاليــه	بلور	
ــور  ــاه موضــع بل ــال بررســی بســيار کوت بی	اســاس	نيســت	– مث
در کتــاب »تــرس از دانــش« بوقوســيان – ولــی بــه طــور کلــی 
ــرای محافظــت	از	نظــر	خــود	اتخــاذ	 ــی ب ــور اســتراتژی عجيب بل
ــه	ای	 ــا	فرضي ــن	اســتراتژی	دو	شــکل	دارد.	نخســت،	ب ــد.	اي می	کن
تفســيرپذير	شــروع	می	کنــد	و	ســپس	اســتدالل	هايی	بــرای	
روايــت	حداقلــی	آن	فرضيــه	ارائــه	می	کنــد	و	در	عيــن	حــال	تظاهــر	
می	کنــد	کــه	بــرای	روايــت	حداکثــری	آن	موضــع	اســتداللی	ارائــه	
ــد	و	 ــه	را	مطــرح	می	کن ــری	فرضي ــت	حداکث کرده	اســت.	دوم،	رواي
وقتــی	فرضيــه	دچــار	اشــکال	شــد	بــه	روايــت	حداقلــی	آن	عقــب	
ــورش	 ــدا	منظ ــد	از	ابت ــود	می	کن ــپس	وانم ــد	و	س ــينی	می	کن نش

ــوده	اســت. ــی	ب مطــرح	کــردن	روايــت	حداقل
زايــدل	بــرای	ارائــه	مثالــی	از	ايــن	اســتراتژی	اشــاره	می	کنــد	کــه	
ــز	و	بلــور	مدعــی	هســتند	نســبی	گرا	ايــن	ايــده	را	کــه	برخــی	 بارن
از اســتانداردها و باورهــا واقعــا عقالنــی هســتند – يعنــی متفــاوت 
از آنچــه کــه صرفــا پذيرفتــه شــده اند –  بی معنــا می دانــد. 
نســبی گرا بــاور دارد هنجارهــای عقالنيــت فرافرهنگــی يــا رهــا 
ــه	ای	 ــی	در	مقال ــور	1۹8۲،	۲۷(.	ول ــدارد.	)بارنز/بل ــود	ن ــه	وج از	زمين
کــه	بعدتــر	نوشــت،	بلــور	گاليــه	می	کنــد	کــه	او	بــه	عنــوان	مثــال	
توســط	بوقوســيان	کــه	ايــن	بخــش	از	متــن	را	نقــل	قــول	کــرده	
ــبی	گرايان	در	 ــه	نس ــت	و	»آنچ ــده	اس ــع	ش ــوتفاهم	واق ــورد	س م
واقــع	گفتنــد	ايــن	بــود	کــه	اعتبــار	همــه	نظريه	هــا	را	بايــد	بــه	يک	
انــدازه	مســئله	دار	در	نظــر	گرفــت.	کنجــکاوی	جامعه	شــناس	بايــد	
بــه	يــک	ميــزان	در	همــه	مــوارد	برانگيختــه	شــود«.	)بلــور	۲011،	

.)45۲
ايــن	همــان	اســتراتژی	اســت.	نخســت	ادعــا	می	کنــد	کــه	
ــای	 ــدارد«	و	هنجاره ــا	ن ــی	غيرنســبی	»معن اســتانداردهای	عقالن
ــورد	 ــز	م ــن	ت ــی	اي ــدارد،	وقت ــود	ن ــه	وج ــر	از	زمين ــت	فرات عقالني
ــز	 ــن	ت ــور	از	اي ــه	منظ ــد	ک ــا	می	کن ــود،	ادع ــع	می	ش ــه	واق حمل
ــت	و	 ــر	دوی	عقالني ــورد	ه ــناختی	در	م ــا	کنجــاوی	جامعه	ش صرف
ــور	در	مســئوليت	پذيری	 ــف	بل ــدل	از	ضع ــت	اســت.	زاي ضدعقالني
ــرده	و	 ــد،	صــرف	نظــر	ک ــه	طــرح	می	کن ــی	ک ــه	مواضع نســبت	ب
ســعی	می	کنــد	موضــع	بلــور	را	در	قوی	تــری	حالــت	آن	مــورد	نقــد	
ــد	 ــور	می	توان ــه	اســتراتژی	بل ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــد.	اي ــرار	ده ق
ــدل	 ــی	باشــد.	زاي ــن	آرای	يــک	شــخص	کاف ــرای	جــدی	نگرفت ب
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ــا	و	 ــن	تناقض	گويی	ه ــتن	اي ــار	گذاش ــا	کن ــی	ب ــه	حت ــد	ک می	گوي
کــژی	در	منــش،	بنيان	هــای	فلســفی	برنامــه	ســخت	سســت	باقی	

می	ماننــد.
ــور	 ــور	بل ــد	منظ ــد	درياب ــعی	می	کن ــدل	س ــاف	زاي ــن	اوص ــا	اي ب
ــی	از	 ــور	از	انواع ــز	و	بل ــت.	بارن ــبی	گرايی«	چيس ــز	از	»نس و	بارن
ــه	 ــتند	و	س ــد	آگاه	هس ــض	می	کنن ــود	را	نق ــه	خ ــبی	گرايی	ک نس

ويژگــی	ايــن	انــواع	نســبی	گرايی	را	چنيــن	برمی	شــمارند
نقطـه	شـروع	سـاده	بـرای	دکترين	هـای	نسـبی	گرايانه	)1(	ايـن	
مشـاهده	اسـت	کـه	باورهـا	در	يـک	موضـوع	مشـخص	متفـاوت	
هسـتند،	و	)۲(	ايـن	بـاور	که	کدام	يـک	از	ايـن	باورهـا	را	در	زمينه	ای	
مشـخص		می	تـوان	يافـت،	بـه	شـرايط	افـرادی	کـه	آن	را	بـه	کار	
می	برند	وابسـته	يا	نسـبی	اسـت.	ولی	هميشـه	ويژگی	سـومی	برای	
نسـبی	گرايی	وجود	دارد	که	مسـتلزم	آنچـه	که	می	توان	»تقـارن«	يا	

ادعـای	»برابـری«	ناميد	اسـت.	)بارنـز	و	بلـور	1۹8۲،	۲۲(.
ضــروری	 ويژگی	هــای	 توصيــف	 ايــن	 اســت	 قــرار	 اگــر	
ــاس  ــر اس ــف – ب ــن توصي ــد اي ــخص کن ــبی گرايی را مش نس
ــی اســت. ممکــن اســت  ــور – ناکاف ــز و بل ــود بارن ــای خ ادعاه
ــع	همــه	انســان	ها	 ــال،	در	واق ــوان	مث ــه	عن اســتدالل	شــود	کــه	ب
بــر	اســاس	قيــاس	اســتثنايی	تعقــل	می	کننــد،	ولــی	چنيــن	ويژگی	
ــا	ادعــای	 ــه	نتيجه	گيــری	ضرورت ــن	گون ــی	تصادفــی	ای	از	اي جهان
ــز	و	 ــه	بارن ــت	ک ــه	ای	اس ــن	نکت ــد.	اي ــض	نمی	کن ــبی	گرا	را	نق نس

ــد: ــوان	می	کنن ــور	عن بل
نســبی	گرايان	بــه	تنــوع	فرهنگــی	عالقمنــد	هســتند.	چــه	اتفاقــی	
بــرای	ديــدگاه	نســبی	گرا	می	افتــد	وقتــی	مشــخص	می	شــود	کــه	
همــه	فرهنگ	هــا	اشــتراکاتی	دارنــد؟	آيــا	وجــود	جهانشــمول	های	
ــط	 ــبی	گرايی	غل ــه	نس ــد	ک ــان	می	ده ــوع	نش ــن	ن ــی	از	اي فرهنگ
ــه	 ــد	ک ــان	می	ده ــا	نش ــی	صرف ــکلی	فرهنگ ــه.	هم	ش ــت؟	ن اس
برخــی	از	پديده	هــا	شــايع	هســتند.	بــرای	رد	کــردن	نســبی	گرايی،	
ــده		جهانشــمول	فرهنگــی	 ــک	پدي ــه	ي ــد	نشــان	داده	شــود	ک باي
ــت.	 ــن	اس ــا	چني ــده	و	ضرورت ــمول	نش ــی	جهانش ــا	تصادف صرف
ــور	 ــد.	)بل ــض	نمی	کن ــبی	گرايی	را	نق ــر	نس ــامد	همه	گي ــک	پيش ي

ــف،	۲۶۷(. ۲00۷ال
ــه	 ــن	از	»نقط ــخن	گفت ــا	س ــه	ب ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــن،	ب بنابراي
شــروع	ســاده«	در	نقــل	قــول	بــاال	صرفــا	می	خواهنــد	ادعــا	کننــد	
ــه	اينکــه	 ــد	ن ــای	نســبی	گرايانه	را	برمی	انگيزن ــه	)1(	و	)۲(	ادعاه ک
ــی	اســت	کــه	 ــن	در	حال ــرای	نســبی	گرايی	ضــروری	هســتند.	اي ب
ــه	ايــن	تــز	کــه	سيســتم	های	 ــاور	ب ــرای	نســبی	گرای	معرفتــی	ب ب
معرفتــی	اساســا	متفــاوت	يــا	بــه	شــکل	راديــکال	متفــاوت	وجــود	
دارد	ضــروری	اســت.	دليلــش	ايــن	اســت	کــه	مطلق	گــرای	
معرفتــی	بــا	پذيرفتــن	ايــن	دو	تــز	مشــکلی	نــدارد:	افــرادی	کــه	از	
ــد	 ــد	می	توانن ــتفاده	می	کنن ــاوت		اس ــی	متف ــتم	های	معرفت سيس
بــدون	تقصيــر	بــا	يکديگــر	بــر	ســر	ايــن	پرســش	کــه	يــک	بــاور	
خــاص	بــه	لحــاظ	معرفت	شــناختی	موجــه	اســت	يــا	نــه	مخالفــت	
کننــد.	افــرادی	وجــود	دارنــد	کــه	سيســتم	های	معرفتــی	متفاوتــی	
را	بــه	کار	می	برنــد	کــه	اختــالف	نظــر	بــدون	تقصيــر	شــامل	حــال	
آنهــا	می	شــود.	زايــدل	در	ايــن	کتــاب	همچنيــن	بطــالن	افســانه	
ــر	 ــدون	تقصي ــه	شــدن	اختــالف	نظــر	ب ــودن	پذيرفت غيرممکــن	ب

ــد.	 ــان	می	ده ــی	را	نش ــرای	معرفت ــط	مطلق	گ توس
ــا	اشــاره	بــه	تفــاوت		انــواع	نســبی	گرايی	عنــوان	می	کنــد	 زايــدل	ب
ــری	وابســته	 ــای	براب ــرح	ادع ــه	چگونگــی	ط ــاوت	ب ــن	تف ــه	اي ک
ــمارند(.	و	 ــر	می	ش ــور	ب ــز	و	بل ــه	بارن ــومی	ک ــی	س ــت	)ويژگ اس
ــبی	گرايی	 ــه«	و	»نس ــبی	گرايی	ارزش	گذاران ــه	»نس ــه	ک ــن	آنچ بي
ــه اول  روش شــناختی« ناميــده می شــود تفــاوت وجــود دارد. گون
ــه  ــردود اعــالم شــده – ب ــور م ــز و بل ــه رســما توســط بارن – ک
ادعــای برابــری ماننــد آنچــه کــه در ادامــه می آيد وابســته اســت:
ارزش برابــر: روش هــای زيــادی بــرای کســب معرفــت در مــورد 
جهــان وجــود دارد کــه بــا يکديگــر بــه شــکل راديــکال تفــاوت 
دارنــد، و علــم تنهــا يکــی از اينهاســت، بــا ايــن حــال همــه آنهــا 

بــه يــک ميــزان معتبــر هســتند. )بوقوســيان ۲00۶، ۲(.
از نظــر برنامــه ســخت تاثيــر چنيــن ادعــای ارزش برابــری ايــن 
اســت کــه می تــوان ادعــا کــرد تصــورات کلــی از نظــم طبيعــی، 

ــدوی،  ــان های ب ــی انس ــان شناس ــطويی، کيه ــی ارس جهان بين
يــا کيهان شناســی اينشــتين، همگــی در غلــط بــودن شــبيه هــم 
هســتند، يــا همگــی بــه شــکل برابــر صحيــح هســتند )بارنــز و 

ــور 1۹8۲، ۲۲(. بل
گونــه دوم نســبی گرايی بــه ادعــای برابــری در ارزشــگذاری 
ــد ادعــای  ــوان می کنن ــور عن ــز و بل ــا وابســته نيســت. بارن باوره
ــا يکديگــر از نظــر  ــا ب ــن اســت کــه همــه باوره ــا اي ــری م براب
علــل اعتبــار برابــر هســتند. ايــن چنيــن نيســت کــه همــه باورها 
بــه شــکل برابــر صحيــح يا بــه شــکل برابــر غلــط هســتند، بلکه 
فــارغ از درســتی و غلطــی واقعيــِت اعتبــار آنهــا بايــد بــه شــکل 
برابــر مســئله دار در نظــر گرفتــه شــود. آنهــا می گوينــد از موضعی 
دفــاع خواهنــد کــرد کــه در آن بــروز همــه باورهــا بــدون اســتثنا 
ــای  ــن علت ه ــا يافت ــد ب ــت و باي ــی اس ــی تجرب ــتلزم بررس مس
مشــخص و محلــی ايــن اعتبــار بررســی شــود. ايــن يعنــی فــارغ 
ــی  ــا عقالن ــح ي ــاوری را صحي ــناس ب ــک جامعه ش ــه ي از اينک
ــل  ــال عل ــه دنب ــد ب ــی، باي ــط و غيرعقالن ــا غل ــد، ي ــی کن ارزياب

ــور 1۹8۲، ۲3(. ــز و بل ــار آن بگــردد. )بارن اعتب
برخــالف  روش شــناختی«  ايــده »نســبی گرايی  بنابرايــن، 
ــه« نســبی کــردن خــود عقالنيــت و  »نســبی گرايی ارزش گذاران
ــناختی  ــدی روش ش ــامل پن ــا ش ــه صرف ــت بلک ــتی نيس درس
ــود کاری  ــای خ ــه در پژوهش ه ــت ک ــناس اس ــرای جامعه ش ب
بــه اينکــه باورهــا صحيــح يــا غلــط و عقالنــی يــا ضدعقالنــی 
هســتند نداشــته باشــد. از نظــر اعضــای برنامــه ســخت 
ــِی  ــاس »جامعه شناس ــدی اس ــن فرآين ــردن از چني ــروی نک پي
ــه باورهــای  خطــا« اســت کــه تبييــن جامعه شــناختی را تنهــا ب
ــی  ــور مدع ــز و بل ــد. بارن ــدود می کن ــط مح ــی و غل ضدعقالن
هســتند کــه ايــن نــوع از جامعه شناســی تنهــا توســط فيلســوفان 
ــون کارل  ــرادی همچ ــط  اف ــه توس ــت بلک ــده اس ــه نش پذيرفت
ــورد  ــناختی در م ــل جامعه ش ــه تحلي ــناس ک ــم جامعه ش مانهاي
محتــوای باورهــا در رياضيــات و علوم طبيعــی را ممکــن 
نمی دانســت، نيــز پذيرفتــه شــده اســت. از ايــن رو آنهــا بــاور دارند 
کــه مهــم نيســت چگونــه تمايــز »ارزش گذارانــه ای« )درســتی/
غلــط، عقالنی/ضدعقالنــی( توســط فيلســوفان و پيــروان 
چــرا  می شــود.  بــرده  کار  بــه  نــرم«  »برنامه هــای 
کــه از نظــر بلــور، برنامــه ســخت آنچــه »نســبی گرايی 
ــی  ــد، موضع ــاذ می کن ــود را اتخ ــده می ش ــناختی« نامي روش ش
کــه در ملزومــات تقــارن و بازتابندگــی خالصــه می شــود. همــه 
باورهــا بايــد بــه يــک شــکل تبييــن شــوند فــارغ از اينکــه چگونه 

ــور 1۹۹1، 158(. ــد. )بل ــرار گيرن ــی ق ــورد ارزياب م
اگــر بارنــز و بلــور تنها بــه دنبــال »نســبی گرايی روش شــناختی« 
باشــند، پــس بســياری از آنچــه کــه بارنــز و بلــور در نقــل قولــی 
کــه ادعــای برابــری را معرفــی می کنــد مطــرح می کننــد 
ــد.  ــاد نمی کن ــناختی ايج ــرای معرفت ش ــرای مطلق گ مشــکلی ب
در واقــع، مطلق گــرا بايــد بخــش زيــادی از آن را بپذيــرد. 
ــای  ــد علت ه ــان باي ــد جامعه شناس ــه می گوي ــه ک ــن جمل آخري
ــا  ــار باورهــا را فــارغ از اينکــه عقالنــی هســتند ي اجتماعــی اعتب
ضدعقالنــی، بررســی کنــد را در نظــر بگيريــد و مثالــی از 
ــک  ــه ي ــارغ از اينک ــم. ف ــی کني ــن را بررس ــی دي جامعه شناس
آييــن صحيــح يــا غلــط باشــد يــا باورهــای پيــروان آن عقالنــی 
علــت  جامعه شــناختی  بررســی  باشــند  غيرعقالنــی  يــا 
ــت. در  ــی اس ــده خوب ــن اي ــردم آن آيي ــای م ــی باوره اجتماع
حالــی کــه اگــر جامعه شــناس دينــی کــه بــاور بــه وجــود خدايــی 
ــان  ــروان ادي ــدی پي ــت باورمن ــه بررســی عل ــا ب ــه دارد تنه يگان
ــن  ــه آيي ــاور ب ــه ب ــد ک ــر می کن ــون فک ــردازد، چ ــرک آميز بپ ش
ــد  ــی نخواه ــن خوب ــناس دي ــت، جامعه ش ــی اس ــودش عقالن خ
بــود. بــه ايــن معنــا، ايــن نــوع ادعــای برابــری بايــد بــه عنــوان 
آکســيوم روش شــناختی بــرای جمــع آوری داده هــا در نظــر گرفتــه 
شــود – فرآينــد مکفــی بــرای پژوهــش جامعه شــناس پرســش از 

ــت. ــه باورهاس ــی هم ــای اجتماع علت ه
زايــدل ســخن هــاروی زيــگل – يکــی ديگــر از مخالفــان برنامــه 
ســخت – را بــا تاييــد نقــل می کنــد: آيــا بارنــز و بلــور ايــن نکتــه 

ــاور و  ــتردگی ب ــه گس ــی – ک ــمندان اجتماع ــه دانش ــر ک بی خط
ديناميســم تغييــر بــاور را مطالعــه می کننــد – بايــد سيســتم های 
بــاوری کــه هــم بــه لحــاظ معرفت شــناختی ارزشــمندتر هســتند 
ــد را  ــه کن ــد را مطالع ــری دارن ــه ارزش کمت ــی ک ــم آنهاي و ه
ــفی  ــاظ فلس ــه لح ــر ب ــای جدلی ت ــا ادع ــد؛ ي ــرح می کنن مط
کــه هــر تمايــزی در رابطــه بــا برتــری معرفتــی موهــوم اســت؟ 
تنهــا نــوع دوم اســت کــه ديــدگاه آنهــا را بــه عنــوان گونــه ای از 
نســبی گرايی از نوعــی کــه اينجــا بــا آن ســر و کار داريــم مطــرح 

ــگل ۲011، 4۷(. ــد )زي می کن
توجيــه معرفت شــناختی توجيهــی اســت کــه حقيقــت را ممکــن 
می ســازد. بــا ايــن حــال، دليلــی وجــود نــدارد فکــر کنيم تنهــا در 
داشــتن باورهــای صحيــح اســت کــه بــه لحــاظ معرفت شــناختی 
ــر اســت.  ــا خطاپذي ــن معن ــه اي ــی، ب ــه معرفت ــم – توجي موجهي
عــالوه بــر ايــن، برخــی حقايــق وجــود دارنــد کــه مــا بــه لحــاظ 
ــی از  ــتيم – برخ ــه نيس ــا موج ــه آنه ــاور ب ــناختی در ب معرفت ش
حقايــق بــه ايــن معنــا مخفــی هســتند. بنابرايــن، بــا اينکــه ايــن 
دو هنجــار بــا هــم مرتبــط هســتند، حقيقــت يــک چيــز اســت و 

توجيــه چيــز ديگــری اســت. يــا بــه عبارتــی:
)حقيقــی ولــی غيرموجــه( از ايــن واقعيــت کــه يــک بــاور صحيح 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــر کس ــه ه ــت ک ــه گرف ــوان نتيج ــت نمی ت اس
ــح  ــاور صحي ــن ب ــه اينکــه اي ــاور داشــتن ب معرفت شــناختی در ب

اســت موجه اســت.
ــاظ  ــه لح ــی ب ــه کس ــت ک ــن واقعي ــط( از اي ــی غل ــه ول )موج
معرفت شــناختی در بــاور بــه اينکــه بــاوری صحيــح اســت موجــه 

ــاورش صحيــح اســت. ــوان نتيجــه گرفــت کــه ب اســت، نمی ت
زايــدل می گويــد در نهايــت بايــد بــا پــل بوقوســيان موافــق بــود 
کــه تفــاوت بســيار زيــادی بيــن ادعــای تقــارن در مــورد حقيقــت 
ــا توجيــه وجــود دارد. مــا  و ادعــای تقــارن در مــورد عقالنيــت ي
فــرض گرفتيــم، بــه يــک معنــا قابــل پذيــرش اســت کــه بارنــز 
و بلــور بيــن حقيقــت و توجيــه در ادعــای برابــری خــود تمايــزی 
ــبی گرايی  ــه نس ــرطی اســت ک ــه ش ــن ب ــوند – اي ــل نمی ش قائ
ــرای  ــه ب ــم ک ــی کني ــناختی بررس ــکل روش ش ــه ش ــا را ب آنه
مطلق گــرای معرفتــی قابــل پذيــرش باشــد. هرچنــد، اگــر گونــه 
ــه  ــب توج ــرار اســت از منظــر فلســفی جال ــا ق نســبی گرايی آنه
باشــد، نيــاز اســت بيــن ادعــای برابــری در رابطــه بــا حقيقــت و 

ادعــای برابــری در رابطــه بــا عقالنيــت تمايــز قائــل شــويم.
ــی  ــچ معناي ــه هي ــد ک ــا کنن ــد ادع ــور می خواهن ــز و بل ــا بارن آي
ــتند در  ــح هس ــا صحي ــا واقع ــی از باوره ــه برخ ــده ک ــن اي در اي
مقابــل برخــی از باورهــا کــه بــه شــکل محلــی پذيرفتــه شــده اند، 
ــوان نســبت  ــه نمی ت ــد ک ــراف می کن ــدل اعت ــدارد؟ زاي ــود ن وج
بــه موضــع آنهــا در ايــن بــاره مطمئــن بــود ولــی داليــل خوبــی 
وجــود دارد کــه آنهــا ايــن نــوع از نســبی گرايی بــرای حقيقــت را 
ــه  ــد ک ــر مشــخص می آي ــه نظ ــر، ب ــد. از طــرف ديگ نمی پذيرن
ــت  ــورد حقيق ــبی گرايی در م ــد از نس ــن می خواهن ــا همچني آنه
دفــاع کننــد »نيــازی نيســت کــه چيــزی تحــت عنــوان حقيقــت 
ــور 1۹۹1،  ــز حقيقــت نســبی « )بل ــه ج ــد، ب ــته باش ــود داش وج
15۹(. عــالوه بــر ايــن، بلــور اخيــرا »حقيقــت مطلــق« را مــورد 
ــم  ــاور کني ــر را ب ــان اث ــخن او در هم ــر س ــرار داد و اگ ــه ق حمل
ــدارد –  ــود ن ــبی گرايی وج ــی و نس ــن مطلق گراي ــی بي ــه جاي ک
يعنــی اگــر طــرف ايــن يکــی نباشــيد، طــرف آن يکــی هســتيد 
ــورد حقيقــت نســبی گرا باشــد.  ــد در م ــور باي ــا بل – پــس متعاقب
از طــرف ديگــر، جالــب توجــه اســت کــه بــه چــه ميــزان و بــه 
ــه ســخت گونه هــای خاصــی  ــاوت اعضــای برنام روشــهای متف
ــاره حقيقــت را نفــی می کننــد.  ايــن ليســتی  از نســبی گرايی درب
ــی  ــت تمام ــن ليس ــاال اي ــتا – احتم ــن راس ــی در اي از جمالت

مــوارد را پوشــش نمی دهــد – اســت:
مــورد  در  احمقانــه  شــامل »ســخن  نســبی گرايی  الــف( 
چيزهايــی کــه »بــرای مــن صحيــح هســتند«« نمی شــود )بلــور 

۲00۷الــف، ۲53، پاورقــی شــماره 3(.
ب( نســبی گرايی داللــت نمی کنــد کــه نظريه ها/گزاره هــا 
»صرفــا بــا تصميــم تبديــل بــه حقيقــت می شــوند و هــر 
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شـــت ا د د یا

تصميمــی را می تــوان گرفــت« )بلــور، 1۹۹1، 43(.
ــک  ــرش ي ــه »پذي ــت ک ــن نيس ــبی گرايی اي ــت نس پ( دالل
نظريــه توســط يــک گــروه اجتماعــی موجــب صحيــح بــودن آن 

نظريــه می	شــود«	)بلــور	1۹۹1،	43(.
ــا	 ــه	نظريه	ها/گزاره	ه ــت	ک ــا	نيس ــن	معن ــه	اي ــبی	گريی	ب ت(	نس
همگــی	در	غلــط	بــودن	شــبيه	هــم	هســتند،	يــا	همگــی	به	شــکلی	

برابــر	صحيــح	هســتند.	)بارنــز	و	بلــور	1۹8۲،	۲۲(.
ــرای«	 ث(	نســبی	گرايی	تاکيــد	دارد:	»ســخن	گفتــن	از	»درســت	ب

مشــکوک	اســت«	)بلــور	۲008،	۲0(.
ــه	 ــه	ايــن	معنــا	نيســت	کــه	»حقيقــت	صرفــا	ب ج(	نســبی	گرايی	ب

ــور	1۹۹1،	45(. ــود«	)بل ــته	می	ش ــی	فروکاس ــومات	اجتماع رس
چ(	نســبی	گرايی	بــه	ايــن	معنــا	نيســت	کــه	همــه	ادعاهــا	»همگــی	

صحيــح	يا	همگــی	غلــط	هســتند«	)بلــور	۲004،	۹35(.
ــوع	 ــور	طــرح	می	شــود	از	ن ــز	و	بل نســبی	گرايی	ای	کــه	توســط	بارن
روش	شــناختی	نيســت:	جايــی	در	کارهــای	آنهــا	بــه	طور	مشــخص	
ادعــا	نمی	کننــد	در	رابطــه	بــا	حقيقــت	نســبی	گرا	هســتند	و	تعريــف	
کننــد	کــه	منظورشــان	از	نســبی	گرايی	از	ايــن	نــوع	چيســت.	بــرای	
ــور	مدافعــان	نســبی	گرايی	 ــز	و	بل ــا	بارن مشــخص	شــدن	اينکــه	آي
در	مــورد	حقيقــت	هســتند،	و	اگــر	چنيــن	باشــد،	چــه	مدلــی	از	ايــن	

نــوع	نســبی	گرايی،	تنهــا	ايــن	دو	پــازل	را	بررســی	کنيــد:
در	دفــاع	خــود	از	گــزاره	)ت(،	بارنــز	و	بلــور	عنــوان	می	کننــد	
ــط«	 ــر	غل ــکلی	براب ــه	ش ــی	ب ــوع	»همگ ــبی	گرايی		از	ن ــه	نس ک
ــه	 ــی	هســتند	ک ــد	شــد	و	مدع ــه	خواه ــی	مواج ــا	مشــکالت	فن ب
»گفتــن	اينکــه	همــه	باورهــا	بــه	يــک	انــدازه	غلــط	هســتند	بــرای	
جايــگاه	ادعــای	خــود	نســبی	گرا	مشــکل	ايجــاد	می	کنــد.	بــه	نظــر	
ــور	 ــز	و	بل ــرد«	)بارن ــن	می	ب ــته	و	ب ــاخ	نشس ــه	ش ــه	ب ــد	ک می	رس
ــه	 ــن	باشــد	ک ــده	اي ــه	اي ــه	نظــر	می	رســد	ک 1۹8۲،	۲۲(.	اينجــا	ب
ــی	نقــض	 ــراد	کالســيِک	ويژگ ــی	اي ــن	نســبی	گرايی	ای	قربان چني
کــردن	خــود	نســبی	گرايی	خواهــد	شــد:	طــرح	کــردن	نســبی	گرايی	
از	نــوع	»همگــی	بــه	شــکلی	برابــر	غلــط	هســتند«	بــاور	خود	شــما	
بــه	نســبی	گرايی	را	زيــر	ســوال	خواهــد	بــرد.	هرچنــد،	آنهــا	بــه	اين	

ــد: ــه	کرده	ان ــردم	پانوشــتی	اضاف ــول	ک ــل	ق ــه	نق بخشــی	ک
ــوان	 ــه	عن ــر	ب ــه	پوپ ــتند	ک ــی	از	نســبی	گرايی	هس ــا	گونه	هاي اينه
ــود	 ــبی	گرايی	خ ــه	نس ــا	ک ــن	ادع ــد...	اي ــود	برمی	گزين ــدف	خ ه
ــه	 ــل	ب ــور	کام ــه	ط ــه	)1۹80(	ب ــاری	هس ــد	در	م ــض	می	کن را	نق
بحــث	گذشــته	شــده	و	بــه	طــور	کامــل	نابــوده	شــده	اســت.	)بارنز/

بلــور	1۹8۲،	۲3،	پانوشــت	شــماره	۶(.
از	يـک	طـرف	عنـوان	می	شـود	کـه	نسـبی	گرايی	کـه	توسـط	پوپر	
شناسـايی	شـده	خـود	را	نقض	می	کنـد-	همانطـور	که	توسـط	بارنز	

و	بلور	در	متنشـان	پيشـنهاد	شـده؛	از	طرف	ديگر	مدعی	هسـتند	که	
نکوهـِش	نقـض	خود	به	طور	کامل	توسـط	هسـه	نابود	شـده	اسـت.	
بايـد	در	نظـر	داشـت	کـه	اگر	حـق	با	هسـه	بـود،	آنـگاه	»نابـودی«	
نکوهـِش	نقـض	خـوِد	گونه	هـای	»بـه	شـکل	برابـر	غلـط«	و	»بـه	

شـکل	برابر	صحيـح«	نيـز	کارآيی	داشـت.
ــا	چ(	 ــف	ت ــای	)ال ــه	روش	گزاره	ه ــور	ب ــر،	بل ــه	اخي ــک	مقال در	ي
ــخت	را	رد	 ــه	س ــه	برنام ــبی	گرايی	ب ــط	نس ــای	غل ــالق	گونه	ه اط
می	کنــد:	»طرفــداران	آنچــه	کــه	گاهــی	»برنامــه	ســخت«	ناميــده	
ــر	 ــاطير	حقيقی	ت ــم	از	اس ــه	عل ــد	ک ــلما	نمی	گوين ــود	مس می	ش
ــور،	۲008،	 ــده	اســت«.	)بل ــن	مشــخصا	رد	ش ــع	اي نيســت،	در	واق
ــر	 ــکلی	براب ــه	ش ــه	»ب ــردن	گون ــا	رد	ک ــر	دقيق ــه	نظ ــن	ب 13(.	اي
ــرت	آور	 ــکلی	حي ــه	ش ــد	ب ــت.	هرچن ــبی	گرايی	اس ــح«	نس صحي
ــه	 ــبی	گرايی	برنام ــای	نس ــت	گونه	ه ــرار	اس ــه	ق ــدی	ک ــه	بع جمل
ســخت	را	تببيــن	کنــد	ايــن	اســت	»موضــع	آنهــا	ايــن	اســت	کــه	
حقيقــت	هــر	دو	)يعنــی	علــم	و	اســاطير(	بــه	يــک	معنــا	بــه	شــکلی	
برابــر	مســئله	دار	اســت.	نيــاز	اســت	علت	هــای	محلــی	اعتبــار	هــر	
دو	بدنــه	ايــن	باورهــا	بررســی	شــود«.	)بلــور	۲008،	13(.	بنابرايــن،	
از	نظــر	بلــور،	علــم	و	اســاطير	صحيــح	هســتند	و	صحــت	هــر	دو	به	
شــکلی	يکســان	مســئله	دار	اســت.	آيا	بيــن	علــم	و	اســاطير	از	منظر	
ــم	و	اســاطير	 ــا	هــر	دوی	عل ــزی	وجــود	دارد	ي حقيقت/کــذب	تماي
ــدگاه	دوم	 ــن	دي ــه	اي ــح	هســتند؟	در	نظــر	داشــته	باشــيد،	ک صحي
دقيقــا	هماننــد	آن	ديدگاهــی	اســت	کــه	می	گويــد	علــم	و	اســاطير	
بــه	يــک	انــدازه	صحيــح	هســتند	و	مســتلزم	تبييــن	برابــر	هســتند.	
بنابرايــن،	نمی	تــوان	مطمئــن	بــود	کــه	بارنــز	و	بلــور	در	رابطــه	بــا	

ــر. ــا	خي ــت	نســبی	گرا	هســتند	ي حقيق
ــت	صــدق	اســت.	 ــه	مطابق ــه	نظري ــه	ب ــور	حمل ــز	و	بل ــدف	بارن ه
ــا	بــه	 هرچنــد،	حملــه	کــردن	بــه	نظريــه	مطابقــت	صــدق	ضرورت
ايــن	معنــا	نيســت	کــه	بارنــز	و	بلــور	در	مــورد	حقيقــت	نســبی	گرا	
هســتند:	به	عنــوان	مثــال،	رويکــرد	پيرايشــی	بــه	صــدق	رويکردی	
نســبی	گرايانه	بــه	حقيقــت	نيســت.	می	تــوان	رويکــرد	بارنــز	و	بلــور	

بــه	حقيقــت	را	بــا	رويکــرد	پيرايشــی	بررســی	کنيــم.
ــه	 ــت	ک ــور	مشــخص	اس ــز	و	بل ــته	های	بارن ــال،	از	نوش ــر	ح در	ه
آنهــا	نمی	خواهنــد	ادعــا	کننــد	ايــن	ايــده	کــه	برخــی	باورهــا	واقعــا	
صحيــح	هســتند	هيــچ	معنايــی	نــدارد.	خــود	بلــور	می	گويــد	وقتــی	
دربــاره	حقيقــت	صحبــت	می	کنــد	شــک	کمــی	دربــاره	منظــورش	
وجــود	دارد.	منظــور	او	ايــن	اســت	کــه	بــاوری،	قضاوتــی	يــا	تاييدی	
بــا	واقعيــت	مطابقــت	دارد	و	آنچنــان	کــه	چيزهــا	در	جهــان	هســتند	
ــور	1۹۹1،	3۷(.	از	 ــد	)بل ــيم	می	کن ــی	آورد	و	ترس ــگ	م ــه	چن را	ب
ــا	 ــی	از	باوره ــه	برخ ــده	ک ــن	اي ــد	اي ــان	نمی	کن ــور	گم ــن	رو،	بل اي

واقعــا	صحيــح	هســتند	معنــا	نــدارد	بلکــه	می	خواهــد	دريابــد	چــه	
معنايــی	بــه	ايــن	ايــده	متصــل	اســت.	بــه	ايــن	شــکل،	او	متقاعــد	
شــده	اســت	کــه	»هيــچ	مشــکلی	در	بــه	کارگيــری	عباراتــی	ماننــد	
ــن	 ــه	از	اي ــی	ک ــدارد:	روايت	هاي ــود	ن ــط«	وج ــت«	و	»غل »درس
ــور،	1۹۹1،	1۷۷(. ــه	می	شــود	مشــکوک	هســتند«	)بل ــرد	ارائ کارب
بايــد	بيــن	نســبی	گرايی	در	مــورد	حقيقــت	و	نســبی	گرايی	
ــت	 ــورد	حقيق ــبی	گرايی	در	م ــويم.	نس ــل	ش ــز	قائ ــی	تماي معرفت
نســبی	گرايی	ای	در	مــورد	خــود	حقيقــت	اســت.	نســبی	گرايی	
معرفتــی	گونــه	ای	محلــی	از	نســبی	گرايی	در	مــورد	صــدق	
گزاره	هــا	يــا	باورهايــی	اســت	کــه	شــامل	عبــارات	معرفت	شــناختی	
ــبی	گرايی	 ــود.	در	نس ــوب«	می	ش ــل	خ ــا	»دلي ــه«	ي ــد	»موج مانن
معرفتــی،	صــدق	ايــن	گزاره	هــا	يــا	باورهــا	نســبی	اســت	چــرا	کــه	
ــی	 ــا	سيســتم	های	معرفت ــی	و/ي ــای	معرفت ــای	هنجاره ســنگ	بن
نســبی	اســت:	يــک	هنجــار	معرفتــی	بــه	شــکل	نســبی	صحيــح	
اســت	نــه	مطلــق.	نســبی	گرای	اخالقــی	را	می	تــوان	چنيــن	
ــه	 ــا	ک ــا	و	باوره ــه	صــدق	گزاره	ه ــز	ک ــن	ت ــه	اي ــرد	ک ــف	ک توصي
ــود	 ــرزنش«	می	ش ــل	س ــد	»قاب ــی	مانن شــامل	عبــارات	اخالق
ــک	 ــا	ي ــه	ي ــک	جامع ــال	ي ــزی	نســبی	اســت،	مث ــه	چي نســبت	ب
فرهنــگ.	از	نظــر	نســبی	گرای	اخالقــی	دليــل	ايــن	امــر	ايــن	اســت	
ــار	 ــک	هنج ــت:	ي ــبی	اس ــی	نس ــای	اخالق ــه	صحــت	هنجاره ک
ــه	صــورت	 ــه	ب ــح	نيســت	بلک ــق	صحي ــه	شــکل	مطل ــی	ب اخالق

ــح	اســت. نســبی	صحي
ــه	 ــا	ايــن	بررســی	ها	و	مشــخص	شــدن	التــزام	برنامــه	ســخت	ب ب
ــد	و	بررســی	 ــه	نق ــاب	را	ب ــه	کت ــدل	بقي ــی	زاي نســبی	گرايی	معرفت
نســبی	گرايی	معرفتــی	اختصــاص	خواهــد	داد	و	بــرای	ايــن	تصميم	
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــاز	اول	اي ــمارد	امتي ــر	می	ش ــاز	ب ــود	دو	امتي خ
ايــن	شــکل نوشــته های برنامــه ســخت ممکــن اســت – دســت 
ــود.  ــر ش ــوفان جالب توجه ت ــرای فيلس ــر – ب ــدای ام ــم در ابت ک
ــی  ــگاه خوب ــورد حقيقــت جاي ــی نســبی گرايی در م ــه طــور کل ب
ــی  ــبی گرايی معرفت ــه نس ــت ک ــن اس ــدارد – ممک ــفه ن در فلس
ــبی گرايی  ــاع از نس ــل دف ــه ای قاب ــرای گون ــری ب ــد بهت کاندي
باشــد. دوم اينکــه بــا صــرف تمرکــز بــر نســبی گرايی معرفتــی در 
آثــار برنامــه ســخت، ايــن کتــاب را می تــوان بخشــی از مباحــث 
اخيــر در مــورد گونــه خــاص نســبی گرايی معرفتــی در فلســفه در 

نظــر گرفــت.
بــرای مشــخصات کامــل منابعــی کــه در ايــن خالصــه آمــده، به 
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شـــت ا د د یا

بحــران	آب	ناشــی	از	سدســازی	در	ايــران	تنهــا	گوشــه	ای	از	تفکــر	
ــزاری«	 ــرد	اب ــل	»خ ــت	عق ــازی«	و	حاکمي ــعه	»نوس ــوی	توس الگ
ــان	در	 ــان	و	اقتصاددان ــتمداران،	مهندس ــث	سياس ــه	مثل ــت	ک اس

ــد. ــم	کرده	ان ــر	حاک ــران	معاص ــخ	اي تاري
سياســت	مديريــت	آب	از	نخســتين	ســال	های	برنامه	ريــزی	
ــعه	در	 ــای	توس ــزو	اولويت	ه ــوی	دوم،	ج ــلطنت	پهل ــعه	در	س توس
ــه	کاری	 ــتمدار	کهن ــی	سياس ــه	حت ــدان	ک ــت،	چن ــوده	اس ــران	ب اي
چــون	مخبرالســلطنه	کــه	در	مقــام	رئيس	الــوزرای	بازنشســته	
ــته،	 ــاه	نداش ــت	گذاری	های	محمدرضاش ــاه	نقشــی	در	سياس رضاش
ــا	اولويــت	 در	خاطــرات	خــود	از	آرزوهايــش	بــرای	توســعه	ايــران	ب
ــد	 ــا	باي ــای	سياســت	اقتصــاد	م ــد:	»بن ــازی	ســخن	می	گوي سدس
روی	شــالوده	ی	زراعــت	باشــد،	بهــر	وســيله	بايــد	از	آبهــای	مملکت	
ــدام	 ــه	بســتن	ســد	کارون	اق ــد	ب ــه	اول	باي اســتفاده	کــرد،	در	مرحل
کــرد	کــه	قطعــه	ای	از	کشــور	آبــاد	می	شــود	و	هــزاران	مــرد	بيــکار	
ــوده	 ــع	ب ــل	ناف ــالک	مح ــال	م ــک	بح ــدهای	کوچ در	کار...	س
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــق	اي ــد	و	ح ــدان	کار	نمی	ده ــی	بمي ــعت	مهم وس
ــع	 ــر	از	مناف ــود	صرف	نظ ــته	ش ــد	کارون	بس ــازند.	س ــان	بس خودش
ــکار	بدســت	 ــزاران	بي ــاش	ه ــدان	کســب	مع ــت،	مي ــادی	هنگف م

می	آيــد...«	)هدايــت:	1348،	4۶۷-۶8(.
ــرای	 ــی	ب ــه	در	جوان ــتمداری	ک ــوان	سياس ــه	عن ــلطنه	ب مخبرالس
ــم	 ــش	عظي ــاهد	جه ــده	و	ش ــتاده	ش ــان	فرس ــه	آلم ــل	ب تحصي
ــوده،	بی	آنکــه	 ــه	و	مهندســی	در	آلمــان	قــرن	نوزدهــم	ب ــوم	پاي عل
تحصيــالت	منظــم	و	جــدی	در	مهندســی	داشــته	و	يــا	بــا	جريــان	

ــرش	 ــاد	نگ ــد،	نم ــدا	کن ــنايی	پي ــی	آش ــگ	آلمان ــفه	و	فرهن فلس
فن	ســاالرانه	در	ايــراِن	در	آســتانه	تجــدد	اســت.	فهــم	ايــن	
دولتمــردان	از	تمــدن	و	دانــش،	چيــزی	بيــش	از	فــن	آوری	و	دانــش	
ــگ	 ــدن	و	فرهن ــت	تم ــتی	از	کلي ــان	درک	درس ــود	و	آن ــی	نب عمل
ــگاه آنگلوساکســون،  ــی، برخــالف ن غــرب )البتــه در تفکــر آلمان
ــل	 ــه بدي ــل Zivilisation نيســت، بلک ــوم Kultur ذي مفه
ــم«	را	 ــدد«	و	»عل ــه	»تج ــان	ک ــذا	همچن ــتند	و	ل ــت(	نداش آن	اس
نــه	محصــول	مشــترک	»خــرد	خودبنيــاد«	غربــی،	کــه	بــه	عنــوان	
»دو	رويــه	ی	[متفــاوت]	تمــدن	بــورژوازی	غــرب«	)حائــری:	13۷8(	
ــه	 ــز	ب ــم	را	ني ــه	عل ــد،	ک ــرده	بودن ــرد	ک ــدد	را	ط ــک،	و	تج تفکي

ــتند. ــرو	می	کاس ــن	آوری	ف ف
ايــن	نــگاه	امــا	تنهــا	اشــکال	اصحــاب	ســنت	يــا	اصحــاب	قــدرت	
نبــود،	بلکــه	نخســتين	اصالحگــران	ايرانــی	يعنــی	عباس	ميــرزای	
وليعهــد	کــه	پــس	از	شکســت	های	ارتــش	ايــران	از	روســيه،	اهــم	
ــذب	 ــش	و	ج ــی	ارت ــعه	فن ــب	توس ــی	را	در	قال ــات	اصالح اقدام
ــان	 ــرزا	تقی	خ ــا	مي ــد،	ي ــش	می	فهمي ــرای	ارت ــی	ب ــکان	غرب پزش
اميرکبيــر	کــه	دارالفنــون	را	بــه	عنــوان	مدرســه	طــب	و	مهندســی	
ــت،	 ــانی	نداش ــوم	انس ــرای	عل ــه	ای	ب ــرد	و	برنام ــر	ک ــام	داي و	نظ
ــن	 ــد.	بنابراي ــدن	بوده	ان ــص	از	تم ــم	ناق ــن	فه ــذار	اي ــود	پايه	گ خ
ــئوليت	در	 ــی	مس ــغل	خانوادگ ــه	ش ــت	ک ــلطنه	هداي ــر	مخبرالس ب
تلگراف	خانــه	و	نيــز	مســئوليت	ترجمــه	و	مديريــت	دارالفنــون	را	بــر	
عهــده	گرفتــه	بــود،	چنــدان	حرجــی	نيســت،	کــه	چــرا	ميــراث	دار	
ايــن	طــرز	تفکــر	دولتمــردان	قاجــاری	در	دولت	هــای	عصــر	

مشــروطه	و	پهلــوی	اول	بــوده	کــه	موجبــات	ترقــی	او	بــه	مقامــات	
ــد. ــم	آوردن ــت	وزرا	را	فراه ــون	وزارت	و	رياس ــری	چ باالت

آرزوی	مخبرالســلطنه	برای	ســاختن	ســد	بــر	کارون،	ســرانجام	چند	
ســال	پــس	از	مــرگ	وی	در	پادشــاهی	محمدرضاشــاه	محقــق	شــد	
کــه	خــود	را	در	دو	مقطــع	اصالحــات	ديکتــه	شــده	ی	موســوم	بــه	
ــردم«	و	 ــاه	و	م ــالب	ش ــر	»انق ــوان	رهب ــه	عن ــالب	ســفيد«	ب »انق
ــوان	 ــه	عن ــران«	ب ــت	اي ــز	ضداصالحــات	»حــزب	رســتاخيز	مل ني
رهبــر	پيشــرو	در	رســيدن	ايــران	بــه	»دروازه	هــای	تمــدن	بــزرگ«	
کارشناســان	 توصيه	هــای	 کــه	 رهبــری	 می	کــرد.	 معرفــی	
ــود،	 ــرار	داده	ب ــن	ق ــران	را	نصب	العي ــعه	اي ــرای	توس ــی	ب آمريکاي
نخســتين	انتقــادات	جامعه	شناســان	ايرانــی	در	»موسســه	مطالعــات	
ــن	 ــب	اي ــاره	عواق ــران	در	ب ــگاه	ته ــی«	دانش ــات	اجتماع و	تحقيق
برنامه	ريزی	هــای	نامتناســب	بــا	شــرايط	اقليمــی	و	اجتماعــی	
ــت	 ــل	موفقي ــه	خــود	را	عام ــرا	ک ــت.	چ ــران	را	ناشــنيده	می	گرف اي
ــرزا	و	 ــالف	او	از	عباس	مي ــه	اس ــت	ک ــی	می	دانس ــام	اصالحات تم
اميرکبيــر	تاکنــون	در	آن	ناموفــق	بوده	انــد:	»آيــا	پــس	از	شکســت	
مــا	از	روســيه،	کــه	طــی	آن،	ايرانيــان	متوجــه	عقب	ماندگــی	
ــود	را	 ــوب	خ ــال	مطل ــا	کم ــدند،	آي ــود	ش ــش	خ ــی	ارت تکنولوژيک
ــن	 ــا	در	اي ــتند؟	آي ــی	نمی	دانس ــوژی	غرب ــه	تکنول ــت	يابی	ب در	دس
ــای	 ــال	داشــتن	خطــوط	راه	آهــن،	جاده	ه ــه	دنب ــا	ب دوران،	ايرانی	ه
آســفالته	و	شــبکه	ی	بــرق	سراســری	بــرای	تمــام	کشــور	نبودنــد؟	
ــی	 ــان	ملی	گــرا	و	انقالب ــا	يکــی	از	روياهــای	هميشــگی	هموطن آي
مــا	در	اوايــل	قــرن،	ايجــاد	صنعــت	فوالدســازی	در	ايــران	
ــام	 ــا	را	انج ــه	اين	ه ــا	هم ــر	م ــوب،	مگ ــی	خ ــت؟	خيل ــوده	اس نب

نداده	ايــم؟«	)نراقــی:	13۷۲،	1۲۲(.
ــالب«	 ــدای	انق ــان	»ص ــاه	در	مي ــه	ش ــت	ک ــدی	نگذش ــا	چن ام
ــعه	 ــزی	توس ــود	در	برنامه	ري ــق	خ ــتباهات	عمي ــه	اش ــردم،	متوج م
ــناس	و	 ــی،	جامعه	ش ــان	نراق ــر	احس ــه	دکت ــان	ک ــد،	آنچن ــم	ش ه
موســس	موسســه	مطالعــات	و	تحقيقــات	اجتماعــی،	در	خاطــرات	
خــود	بــا	عنــوان	»از	کاخ	شــاه	تــا	زنــدان	اوليــن«	روايــت	می	کند	در	
ديدارهايــی	کــه	بــه	دعــوت	شــاه	در	ماه	هــای	پايانــی	ســلطنت	وی	
جهــت	ارائــه	مشــورت	داشــته،	پيامــی	از	يــک	مهنــدس	جــوان	کــه	
او	را	در	جريــان	اعتصابــات	شــهری	بــه	کاخ	شــاه	رســانده	بــود،	بــه	

شــاه	منتقــل	کــرده	اســت:				
ــتان کار  ــه در خوزس ــاورزی ک ــدس کش ــوان مهن ــه عن • »او ب
ــد  ــما اطــالع داري ــا ش ــرد: آي ــوال را مطــرح ک ــن س ــد، اي می کن
ــور مثــال، بــرای توســعه  ــازی، کــه بــه ط طرح هــای سدس
ــی در  ــر چندان ــوند، تأثي ــه می ش ــما ارائ ــه ش ــت وصنعت ب کش

ــد؟« ــاورزان ندارن ــی کش ــع زندگ ــود وض بهب
• »منظــورش چــه بــود؟ او فکــر می کنــد بايــد سدســازی را رهــا 
کنيــم؟ آيــا او معتقــد اســت کــه مــا نبايــد يــک شــبکه سراســری 

نيــرو، بــه طــوری شايســته داشــته باشــيم؟«
ــرای	 ــد	ب ــت بگوي ــد او می خواس ــدون تردي ــرت، ب • »اعلی حض
ــد	از	 ــاً	نباي ــر	اقتصــاد	کشــاورزی،	الزام ــی	در	ام ــعه	واقع ــک	توس ي
ــن	دليــل،	 ــزرگ	عمــل	کــرد.	بهتري طريــق	ســاختمان	ســدهای	ب
ــا	 ــزده	ســال	پيــش	مهي بهره	دهــی	ســد	خوزســتان	اســت	کــه	پان
شــد	و	او	در	آن	کار	می	کنــد.	ايــن	ســد،	جــز	از	نظــر	آبيــاری،	تأثيــر	
چشــمگير	ديگــری	در	زندگــی	مــردم	نداشــته	اســت؛	کــه	بــه	جــای	
ــا	نصــب	تلمبــه،	بــرای	اســتفاده	از	آب	در	طــول	 آن	هــم	می	شــد	ب

مســير	بــزرگ	رود	کارون	منافــع	بيشــتری	کســب	کــرد.«
• »اگــر خــوب متوجــه شــده باشــم، انتقادهــای ايــن مهنــدس، 
بيشــتر بــه برنامه ريــزان اســت. زيــرا ظاهــراً تصــور می کنــد يــک 
برنامه ريــزی منطقی تــر، منافــع کشــاورزان را بهتــر مــورد توجــه 

ــد.« ــرار می ده ق
• »مـن فکـر می کنـم او می خواسـت بگويـد کـه هيـچ يـک از 
برنامه ريزی هـای تکنوکراتيـک که از بـاال صورت می گيرنـد، قادر 

یادداشتی از رضا نساجی؛
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شـــت ا د د یا

نيسـتند تـا به انـدازه ی کافی منافـع مـردم را در نظـر بگيرند. طی 
سـال های اخيـر، بسـياری از طرح هـای اقتصـادی بـه کار گرفتـه 
شـده در کشـور ما، صرفاً بـه درد خارجی ها و شـرکای ايرانی آن ها، 

کـه اکنـون در اروپا و آمريکا هسـتند، خورده اسـت.«
ــد بگويــم خارجی هــا، در عمــل، طرح هايــی  • »... متأســفانه باي
ــده  ــور نش ــاًل در آن منظ ــا اص ــع م ــه مناف ــد ک ــل کردن را تحمي

ــی: 13۷۲، 1۲۲-1۲1(. ــود.« )نراق ب
ــر کارون، تنهــا مــورد از عواقــب  فاجعــه سدســازی های پياپــی ب
ــت محيطی  ــبات زيس ــه مناس ــه ب ــاالرانه بی توج ــعه فن س توس
ــيد	آن	را	 ــاه	می	کوش ــه	ش ــعه	ای	ک ــود،	توس ــران	نب ــی	اي و	اجتماع
ــد،	 ــش	ده ــر	نماي ــای	ديگ ــود	و	دولت	ه ــان	خ ــردم،	مخالف ــه	م ب
ــی	 ــه	خوب ــی«	ب ــتند	»مادرُکش ــازندگان	مس ــه	س ــان	ک و	همچن
ــران	 ــر	تاريــخ	توســعه	تکنوکراتيــک	در	اي ــه	عنــوان	مقدمــه	ای	ب ب
ــت	 ــخ	فرهنگــی	از	طبيع ــش	تاري ــه	نماي ــد،	آن	را	ب ــر	کرده	ان تصوي
ــاز	 ــه	مستندس ــی	ک ــذا	زمان ــت،	ل ــی	می	دانس ــران	اول ــردم	اي و	م
برجســته	فرانســوی،	آلبــر	الموريــس،	مســتند	»بــاد	صبــا«	را	برای	
نمايــش	طبيعــت	و	فرهنــگ	ايــران	ســاخت،	دولــت	پهلــوی	آن	را	
نمايــش	ايــران	ســنتی	گذشــته	و	نــه	ايران	مــدرن	امــروز	دانســت	و	
ســازندگان	را	وادار	کــرد	تــا	دســتاوردهای	مدرنيزاســيون	در	ايــران	را	
بــه	تصويــر	بکشــند،	امــری	که	بــه	قيمت	کشــته	شــدن	کارگــردان	

ــرداری	هوايــی	از	ســد	کــرج	تمــام	شــد. در	هنــگام	تصويرب
امــا	ايــن	انتقــادات	زيســت	محيطی	و	اجتماعــی	بــا	تغييــر	رژيــم	بــه	
تعليــق	رقــت،	چــرا	کــه	تغييــرات	سياســی	و	فرهنگــی	در	ســاختار	
ــود	کــه	در	آن	دوران	 ــی	می	نمــود.	عجيــب	نب قــدرت	اولويــت	اصل
صــرف	اتــکا	بــر	تــوان	ملــی	و	اراده	مکتبــی	بــه	جــای	وابســتگی	به	
مستشــاران	خارجــی	تنهــا	چــاره	ی	رفــع	اشــکاالت	موجــود	تلقــی	
می	شــد،	و	توســعه	مناطــق	محــروم	اولويــت	اصلــی	بــود،	فــارغ	از	
اينکــه	آيــا	ايــن	الگــوی	توســعه	بــا	شــرايط	اقليمــی	و	اجتماعــی	آن	
منطقــه	همخوانــی	دارد	يــا	نــه.	تــالش	بــرای	رفــع	عقب	ماندگــی	
توســط	مهندســان	جهــاد	ســازندگی	در	دوران	جنگ	و	تــالش	برای	
ــس	از	 ــازندگی	دوران	پ ــای	س ــط	تکنوکرات	ه ــران	توس ــعه	اي توس
جنــگ،	بــا	چنــان	شــتابی	پيــش	رفت	کــه	هرگــز	صــدای	انتقــادات	
جامعه	شــناختی،	مردم	شــناختی	و	زيست	شــناختی	هرگــز	بــه	
ــت	 ــازمان	محيط	زيس ــس		س ــر	رئي ــی	اگ ــيد.	حت ــوش	نمی	رس گ
ــب	محيط	زيســت	 ــری	از	تخري ــزوم	جلوگي ــر	ل ــت	ب ــت	دول در	هيئ
پــای	می	فشــرد،	امــا	وزرای	دوران	ســازندگی	کــه	اکثريــت	در	
ــادات	 ــن	انتق ــه	اي ــار	داشــتند،		ب ــه	اصالحــات	را	هــم	در	اختي کابين

بی	توجهــی	می	کردنــد.	
ايـن	صداهـا	تـا	زمانی	کـه	بـرای	اولين	بـار	نماينـدگان	مجلـس،	با	
رأی	عـدم	اعتمـاد	بـه	وزيـر	نيـروی	در	فهرسـت	وزرای	پيشـنهادی	
دولت	دوم	آقـای	روحانی،	کارنامه	ی	او	را	در	دوران	گذشـته	به	چالش	
کشـيدند،	بـرای	سياسـتمداران	ايران	ناشـنيده	بود،	اما	هنـوز	هم	اين	
ترديـد	وجود	دارد	که	آيا	مسـئله	آب	به	پروبلماتيک	جدی	در	سـاحت	
سياسـت	گذاری	ايـران	بـدل	شـده	يبـا	اينکه	ايـن	تنها	يـک	نمايش	

سياسـی	کوتاه	مـدت	بوده	اسـت؟
در	کابينــه	پيشــنهادی	آقــای	روحانــی،	حبيــب	اهلل	بيطرف	بــه	عنوان	
ــه	ی	 ــود	کــه	کارنام ــت	خاتمــی	تنهــا	کســی	نب ــروی	دول ــر	ني وزي
ــده	 ــا	ادامه	دهن ــورده،	او	تنه ــد	خ ــازی	پيون ــا	سدس ــش	ب مديريت
سياســت	های	دولــت	ســازندگی	بــود	کــه	در	دولــت	آقــای	
ــد	 ــه	س ــت،	چنانچ ــه	ياف ــوت	ادام ــان	ق ــا	هم ــم	ب ــژاد	ه احمدی	ن
ــر	 ــه	خاط ــد	و	ب ــروع	ش ــمی	ش ــای	هاش ــت	آق ــه	در	دول ــد	ک گتون
ــی	 ــای	خاتم ــت	آق ــت	محيطی	در	دول ــرات	زيس ــکالت	و	خط مش
معطــل	مانــد،	در	ابتــدای	دولــت	احمدی	نــژاد	بــا	اعتمــاد	بــه	نفــس	
ــه	انجــام	رســيد	و	 ــکار	خصوصــی	ب ــران	دولتــی	و	پيمان کاذب	مدي
اگرچــه	ســازندگان	ســد	در	پاســخ	بــه	منتقــدان	دربــاره	حــل	نمــک	
در	ذخيــره	ســد،	مدعــی	بودنــد	کــه	بــرای	ايــن	کار	چــاره	ی	علمــی	
جســته	اند،	چــاره	ی	آنــان	کــه	»پتــوی	رســی«	روی	معــدن	نمــک	
ــک،	 ــوی	رس	و	نم ــا	شست	وش ــه	روز!	دوام	آورد	و	ب ــا	س ــود	تنه ب
ــای	وســيعی	 ــه	بخش	ه ــای	نمــک	شــد	ک ــه	دري ــل	ب کارون	تبدي
از	خــاک	حاصلخيــز	خوزســتان	را	بــه	شــوره	زار	بــدل	کــرده	و	هيــچ	

ــی	نگذاشــته	اســت. ــاره	ای	باق چ
در	فهرســت	وزرای	آقــای	روحانــی،	بيــژن	زنگنــه	بــه	عنــوان	وزيــر	

نيــروی	دولــت	اول	آقــای	هاشــمی	گناهــان	بزرگ	تــری	بــر	گــردن	
دارد،	چــرا	کــه	»تــا	انتخــاب	دولــت	هاشــمی	تنهــا	10	ســد	احــداث	
شــده	بــود،	امــا	پــس	از	آن	و	تنهــا	در	ســال	13۷4،	4۶	ســد	در	ايران	
ســاخته	شــد«.	آقــای	عيســی	کالنتــری	هم	کــه	بــه	عنــوان	معاون	
ــر	 ــام	وزي ــده،	در	مق ــی	ش ــت	معرف ــازمان	محيط	زيس ــس	س و	رئي
کشــاورزی	دولــت	آقــای	خاتمــی	در	پروژه	هــای	مختلــف	آبــی	کــه	

بــا	اهــداف	مصــرف	کشــاورزی	توســعه	يافتنــد،	مقصــر	اســت.
البتــه	آقــای	کالنتــری	سال	هاســت	کــه	منتقد	سياســت	سدســازی	
در	ايــران	شــده	و	در	مســتند	»مادرُکشــی«	کــه	مرکــز	بررســی	های	
ــنا(	 ــر	آش ــای	دکت ــئوليت	آق ــا	مس ــی	)ب ــت	روحان ــتراتژيک	دول اس
ســاخت	و	ايــن	بحــران	را	اوليــن	بــار	بــه	يــک	پروبلماتيــک	وســيع	
ــه	 ــدی	ب ــای	ج ــرد،	انتقاده ــدل	ک ــی	و	رســمی	سياســی	ب اجتماع
ايــن	سياســت	وارد	می	کنــد	کــه	ايــران	و	مصــر	تنهــا	کشــورهايی	
ــا	 ــود	را	ب ــای	روان	خ ــد	از	آب	ه ــش	از	40	درص ــه	بي ــتند	ک هس
ــه	 ــا	ب ــد	)بن ــيب	زده	ان ــه	محيط	زيســت	آس ــدود	و	ب ــازی	مس سدس
ــش	از	۹۷	درصــد	دارد.( ــی	بي ــورد	جهان ــران	رک ــه	ايشــان،	اي گفت

در	همــان	مســتند،	آقــای	کالنتــری	اشــاره	دارد	کــه	ايــن	نمايندگان	
مجلــس	هســتند	کــه	هرکــدام	توســعه	منطقــه	خــود	را	مســتلزم	

ــا	 ــد	ت ــار	می	آورن ــرو	فش ــه	وزرای	ني ــد	و	ب ــد	می	دانن ــاخت	س س
ــدل	شــود.	 ــت	ب ــه	اولويــت	کاری	دول ــی	آنهــا	ب ــن	اولويــت	ذهن اي
تحــت	تأثيــر	هميــن	طــرح	مســئله	در	دولــت	روحانــی	)به	ويــژه	در	
ســازمان	محيط	زيســت	بــا	مســئوليت	خانــم	ابتــکار(	بــود	کــه	حتی	
وزيــر	نيــروی	دولــت	اول	آقــای	روحانــی	هم	از	سياســت	سدســازی	
ــو	در	 ــه	هم ــی	ک ــرد،	در	حال ــاد	می	ک ــته	انتق ــای	گذش در	دولت	ه
مصاحبه	هــای	ديگــرش	از	ســاخت	ســدهای	جديــد	خبــر	مــی	داد.
اگــر	بــه	فهرســت	نماينــدگان	مخالــف	آقــای	بيطــرف	در	مجلــس	
رجوعــه	کنيــم،	خواهيــم	ديــد	کــه	برخــی	از	همان	هــا	هــم	چنيــن	
ــه	 ــه	در	کابين ــان	ک ــته	اند،	همچن ــی	داش ــر	قبل ــتی	از	وزي درخواس
ــاع	 ــوز	از	آن	سياســت	دف ــی	هــم	بســياری	هن ــای	روحان ــد	آق جدي
ــار	 ــالمی	و	افتخ ــالب	اس ــزرگ	انق ــتاورد	ب ــد	و	آن	را	دس می	کنن
آقــای	هاشــمی	بــه	عنــوان	»ســردار	ســازندگی«	می	داننــد.	نظيــر	
ــی	از	 ــره	جالب ــه	خاط ــاد،	ک ــی	اقتص ــر	فعل ــيان،	وزي ــای	کرباس آق
دانــش	عميق	آقــای	هاشــمی	در	زمينــه	سدســازی	و	انتقــال	تجربه	

ــرده	اســت! ــل	ک ــا	نق ــه	خارجی	ه ــان	ب ايش
آقــای	بيطــرف	و	آقــای	کالنتــری	بــه	ترتيــب	ميــراث	داران	تفکــر	
ســازندگی	در	وزارت	نيــرو	بعــد	از	جنــگ	و	جهادســازندگی	در	وزارت	
ــا	نيت	هــای	 ــه	ب ــد،	کــه	ن ــد	از	انقــالب	بوده	ان جهاد-کشــاورزی	بع
خائنانــه،	بلکــه	بــا	نيت	هــای	انقالبــی	و	ملــی	کوشــيدند	تــا	منابــع	
آبــی	و	خاکــی	را	از	طريــق	مهندســی	آب	بــا	حداکثــر	بــازده	ممکن،	
در	راســتای	ســازندگی	کشــوری	اســالمی	بــه	کار	گيرنــد.	هرچنــد	

برنامه	هــای	آنهــا	تقليــد	از	برنامه	هــای	موســوم	به	»مدرنيزاســيون«	
ــر	 ــه	در	تفک ــود	ريش ــه	خ ــود	ک ــی	ب ــگ	جهان ــد	از	جن در	دوران	بع
»پيشــرفت«ی	داشــت	کــه	پيــش	از	جنــگ	دوم	جهانــی	در	
»عقالنيــت	 منتقــد	 و	 پســت	مدرن	 متفکــران	 انديشــه	های	
ابــزاری«	برآمــده	از	»عصــر	روشــنگری«	نقــد	و	طــرد	شــده	بــود،	
امــا	هنــوز	تبديــل	بــه	پروبلماتيــک	فلســفی	ايــران	نشــده	اســت،	
ــران	حاکــم	 ــزاری	در	اي ــان	تفکــر	عقــل	اب ــه	نحــوی	کــه	همچن ب
اســت	کــه	نمــاد	آن	غلبــه	مهندســان	در	دولــت	آقــای	احمدی	نــژاد	
بــود	کــه	سياســت	های	ســاخت	حداکثــری	ســد،	تونــل	انتقــال	آب	
رودخانه	هــا	و	حتــی	تــالش	بــرای	انتقــال	آب	هــای	درياهــا	بــرای	
ــا	 ــران	تنه ــزی	اي ــالت	مرک ــری	ف ــق	کوي ــازی	در	مناط شيرين	س

ــوده	اســت. ــت	ب ــن	تفکــر	در	آن	دول گوشــه	ای	از	اي
ناکامــی	بيطــرف	در	کســب	رأی	اعتمــاد	از	مجلــس	به	عنــوان	وزير	
ــاورد	 ــی	کــه	رأی	ني ــه	پيشــنهادی	روحان ــر	کابين ــرو	-	تنهــا	وزي ني
-	نمــاد	تبديــل	بحــران	زيســت	محيطی	بــه	پروبلماتيــک	سياســی	
بــود، امــا ايــن خطــر را دارد کــه نماينــدگان مجلــس بخواهنــد او 
را بــه عنــوان »تقصيرگيــر« )fall guy( مطــرح و از خــود رفــع 
 )Pharmakos( »تکليــف کننــد، آنچنــان کــه »فارماکــوس

در ســنت يونانــی و »بــز قربانــی« )Scapegoat( نــزد 
يهوديــان باســتان کارکــرد داشــت؛ »بــز قربانی« ســنتی باســتانی 
در قــوم يهــود بــود کــه در روز خاصــی بــزی را بــه رهبــر روحانــی 
خــود هديــه می کردنــد و او پــس از آنکــه همــه گناهــان انجــام 
شــده را	بــه	آن	بــز	وامی	گذاشــت	آن	را	بــه	ســوی	بيابــان	می	رانــد.	
ــه	 ــا	ب ــاص	ي ــی	خ ــل	را	در	مواقع ــن	عم ــز	اي ــتان	ني ــان	باس در	يون
هنــگام	از	راه	رســيدن	يــک	مصيبــت	بــا	انســانی	کــه	فارماکــوس	
ــل	می	رســيد	 ــه	قت ــن	انســان	ب ــده	می	شــد،	انجــام	شــده	و	اي نامي

ــر:	13۷۹،	۲04(. ــد	)ريوي ــده	می	ش ــا	از	شــهر	ران ي
بحــران	آب	ناشــی	از	سدســازی	در	ايــران	تنهــا	گوشــه	ای	از	تفکــر	
ــزاری«	 ــرد	اب ــل	»خ ــت	عق ــازی«	و	حاکمي ــعه	»نوس الگــوی	توس
ــان	در	 ــان	و	اقتصاددان ــتمداران،	مهندس ــث	سياس ــه	مثل ــت	ک اس
تاريــخ	ايــران	معاصــر	حاکــم	کرده	انــد،	و	ترديــدی	نيســت	کــه	ايــن	
بحــران	بــا	معرفــی	يــک	نفــر	بــه	عنــوان	مقصــر	اصلــی	سياســت	

ــد	باشــد. ــی	نمی	توان ــل	فرافکن افراطــی	»ســد	ســازی«	قاب
منابع:

هدايــت،	مهديقلــی	)1348(.	خاطــرات	و	خطــرات:	توشــه	ای	از	
تاريــخ	شــش	پادشــاه	و	گوشــه	ای	از	دوره	زندگی	مــن.	تهــران:	زوار.
ــه	 ــن.	ترجم ــدان	اوي ــا	زن ــاه	ت ــان	)13۷۲(.	از	کاخ	ش ــی،	احس نراق

ــا. ــی	رس ــات	فرهنگ ــه	خدم ــران:	مؤسس ــعيد	آذری.	ته س
ريويــر،	کلــود.	درآمــدی	بــر	انسان	شناســی.	ترجمــه	ناصــر	فکوهــی	

)13۷۹(.	تهــران:	نــی.
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شـــت ا د د یا

متن پیش رو یادداشتی از  اسپنسر کالوان استاد فلسفه یونان 
باستان در دانشگاه آکسفورد است که در شماره اکتبر/ 
نوامبر ۲۰۱۷ دوماه نامه Philosophy Now  چاپ شده و 

توسط سمیه رضایی به فارسی ترجمه شده است.

اخيــرا روزنامــه  طنــز »بابيلــون بــی« )Babylon Bee( ايــن 
تيتــر را بــه انتشــار رســاند: »فرهنگــی کــه در آن همــه حقايــق 
ــن	 ــود«.	اي ــی	می	ش ــار	تقلب ــران	اخب ــاره	نگ ــک	ب ــه	ي ــبی	اند	ب نس
ــق	اســت	 ــدر	دقي ــد	بســياری	از	ُجک	هــای	خــوب،	آنق ــه	مانن جمل
ــا	خنــده	دار	نيســت.	بســياری	از	خبــرگان	و	کارشناســان	 کــه	تقريب
آمريکايــی	کــه	ايــن	ادعــا	را	کــه	واقعيــت	همــان	چيــزی	اســت	که	
ــس	 ــا	ريي ــه	ب ــال	در	مواج ــتند،	ح ــاور	داش ــد	ب ــما	درک	می	کني ش
جمهــوری	کــه	دقيقــاً	به	هميــن	ســخن	بــاور	دارد	شــوکه	شــده	اند.
ممکــن	اســت	فکــر	کنيــم	وارد	دوران	»پســاحقيقت«	جديــد	
راديکالــی	شــده	ايم،	کــه	مشــخصه	آن	ارائــه	»فکت	هــای	
آلترناتيــو« توســط کيليــان کونــوی – مشــاور ترامــپ –  دربــاره 
ــی	در	 آمــار	و	ارقــام	حضــار	تحليــف	رياســت	جمهــوری	اســت.	ول
واقــع،	بحــث	بــر	ســر	اينکــه	آيــا	فکت	هــا	انعطاف	پذيرنــد	بحثــی	
بســيار	قديمــی	اســت.	در	ايــن	وضعيــت،	هــر	نــوع	دفــاع	از	حقيقت	
ــش	 ــه	ايده	هاي ــت	ک ــری	اس ــه	متفک ــته	ب ــپ	وابس ــر	ترام در	براب
چنــان	بنياديــن	هســتند	کــه	ميــزان	انقالبــی	بــودن	آن	را	فرامــوش	

ــم.	آن	متفکــر	ســقراط	اســت. ــرده	اي ک
ــدرن	خــود،	در	 ــی	م ــا،	در	بازگوي ــی	فکت	ه ــار	عين ــه	اعتب ــه	ب حمل
ــر	از	نيــک	و	شــر«	 ســده	نوزدهــم	ميــالدی	پــس	از	انتشــار	»فرات
ــر	 ــی	ب ــده	نيچــه	مبن ــود.	اي ــاز	می	ش ــش	نيچــه	)188۶(	آغ فردري
ــود	 ــای	خ ــتقل	از	ايده	ه ــت	مس ــه	واقعي ــچ	گاه	ب ــا	هي ــه	م اينک
ــا	 ــده	م ــن	اي ــت.	اي ــده	اس ــر	ش ــاوری	فراگي ــم	ب ــی	نداري دسترس
ــد.	 ــی	کن ــوان	م ــی	آن	نات ــار	تخيل ــپ	و	آم ــت	ترام ــر	دول را	در	براب
اگــر	ترامــپ	بــاور	دارد	کــه	مراســم	تحليــف	او	مملــو	از	ميليون	هــا	
طرفــدار	شــيفته	بــود،	ايــن	حقيقــت	اوســت.	چــه	کســی	می	توانــد	

ــد؟ ــتباه	می	کن ــد	او	اش بگوي
نيچــه	بــه	نظــر	ترقی	خــواه	مــی	آيــد،	ولــی	او	واقعــا	يــک	
ــت	 ــده	آن	اس ــه	او	نماين ــبی	گرايی	ای	ک ــت	نس ــود.	قدم ــع	ب مرتج
ــن	 ــه	همي ــی	ب ــردد،	و	در	دوره	هاي ــاز	می	گ ــتان	ب ــه	دوران	باس ب
ــقراط،	 ــش	از	س ــوده	اســت.	پي ــد	ب ــده،	م ــد	ش ــه	االن	م ــزان	ک مي
دو	تــن	از	مشــهورترين	انديشــمندان	يونــان	باســتان	پروتاگــوراس	
و	هراکليتــوس	بودنــد.	شــعار	معــروف	پروتاگــورس	»انســان	معيــار	
همــه	چيــز	اســت«	بــود:	کــه	بــه	ايــن	ســخن	می	انجامــد	کــه	هــر	
کســی	هــر	بــاوری	کــه	دارد	بــرای	آن	شــخص	حقيقــت	اســت؛	اين	
ســخن	گونــه	قديمی	تــر	»حقيقــت	خــودت	را	زندگــی	کن«	اســت.	
هراکليتــوس	مدعــی	بــود	کــه	»همــه	چيــز	در	ســيالن	اســت«،	که	
ــر	 ــل	تغيي ــور	غيرقاب ــه	ط ــزی	ب ــچ	چي ــه	هي ــد	ک ــر	می	آي از	آن	ب

ــدارد. حقيقــت	ن
ــقراط	 ــه	س ــی	ک ــهور،	زمان ــمند	مش ــن	دو	انديش ــای	اي آموزه	ه
ــت،	 ــادی	داش ــداران	زي ــيد	طرف ــود	می	رس ــوغ	خ ــه	بل ــت	ب داش
ــض	 ــود	را	نق ــه	خ ــيک	زمان ــبی	گرايی	ش ــجاعانه	نس ــی	او	ش ول
کــرد.	از	آنجايــی	کــه	او	هيــچ		گاه	چيــزی	ننوشــت،	دشــوار	اســت	
ــرآورد	کنيــم	کــه	گزارش	هايــی	کــه	مــا	از	نظريه	هــای	او	داريــم	 ب
ــطو،	 ــون	و	ارس ــينان	او،	افالط ــی	جانش ــتند.	ول ــق	هس ــدر	دقي چق
ــض	 ــا	نق ــود	را	ب ــای	خ ــه	او	ايده	ه ــد	ک ــزارش	کرده	ان ــر	دو	گ ه
ايده	هــای	هراکليتــوس	شــکل	بخشــيد؛	ايده	هايــی	کــه	از	نظــر	او	
ــد.	در	ديالوگ	هايــی	 ــی	رضايت	بخــش	نبودن ــد	ول جالب	توجــه	بودن
ماننــد	»فايــدون«،	»ته	تتــوس«،	و	»کراتيلــوس«	افالطــون	
ســقراط	را	در	حــال	مبــارزه	بــا	هراکليتــوس	و	تــالش	بــرای	نجــات	
دادن	حقيقــت	و	معرفــت	از	هرج	ومــرج	ســيالن	دائمــی	بــه	تصويــر	

می	کشــد.
ــم	 ــه	می	بيني ــه	آنچ ــد	ک ــد	می	کن ــقراط	تايي ــروع،	س ــرای	ش ب

ــه	 ــا	را	ب ــراد	آنه ــد،	و	اف ــر	می	کن ــی	تغيي ــه	راحت ــنويم	ب و	می	ش
ــمان	 ــال،	آس ــوان	مث ــه	عن ــد.	ب ــاوت	در	می	يابن ــکل	های	متف ش
ممکــن	اســت	امــروز	آبــی	و	فــردا	خاکســتری	باشــد؛	و	مــن	و	تــو	
ممکــن	اســت	رنگ	هــای	متفاوتــی	در	يــک	آســمان	در	آن	واحــد	
ببينيــم.	ولــی	اگــر	»همــه	چيــز«	دائمــا	در	حــال	تغيير	اســت،	مــا	با	
دنيايــی	بی	معنــا	ســر	و	کار	داريــم	کــه	بــه	عنــوان	مثــال	غلــط	يــا	
درســت	بــودن	قتــل	کــودکان	بــه	اينکــه	چــه	زمانــی	از	چــه	کســی	

بپرســيم	وابســته	خواهــد	شــد.
ــا	هراکليتــوس	پيشــنهاد	کــرد	کــه	 ــه	ب بنابرايــن،	ســقراط	در	مقابل
انســان	ها	می	تواننــد	چيزهــای	مشــخصی	را	بداننــد،	کــه	هميشــه	
ــی،	 ــد	زيباي ــد«	همانن ــی	می	مانن ــک	شــکل	]يک	ســان[	باق ــه	ي ب
شــجاعت	و	عدالــت.	چنيــن	واقعيت	هــای	جــاودان	بســته	بــه	اينکه	
ــر	 ــد؛	عــالوه	ب ــر	نمی	کنن ــم	تغيي ــه	آنهــا	را	مشــاهده	می	کني چگون
ــا	در	 ــا	و	رويداده ــه	چيزه ــا	ب ــن	واقعيت	ه ــای	اي ــن،	ويژگی	ه اي
جهــان	مــا	ســرايت	می	کنــد.	ايــن	بــه	مــا	ايــن	امــکان	را	می	دهــد	
کــه	بــا	اطمينــان	ســخنانی	را	ماننــد	»قتــل	کــودکان	غلــط	اســت«	

ــم. ــان	کني ــار«	بي ــه	عــالوه	دو	می	شــود	چه ــا	»دو	ب ي
ــه	 ــی	ک ــه	زمان ــد	ک ــر	ش ــان	فراگي ــت	چن ــقراطی	عيني ــوم	س مفه
ــه	نظــر	می	آمــد	 ــد،	ب نيچــه	و	ديگــر	فيلســوفان	آن	را	نقــض	کردن
ــنت	 ــا	س ــده	ي ــک	عقي ــه	ي ــتند	ک ــيانی	هس ــا	شورش ــه	اينه ک
ــی	 ــش	می	کشــند.	ول ــه	چال ــخ	مصــرف	گذشــته	را	ب معمــول	تاري
موضــع	ســقراط	در	مــورد	حقيقــت	عينــی	نــه	متعــارف	اســت	و	نــه	
بديهــی.	ايــده	او	بــا	آنچــه	بــرای	پيشــينيان	فرهنگــی	او	بــه	نظــر	
واضــح	و	مبرهــن	بــود	در	تعــارض	بــود.	و	پــس	از	مــرگ	ســقراط،	
شــک	گرايان	وجــود	فکــت33	يــا	امــکان	معرفــت	نســبت	بــه	آنهــا	
را	نفــی	کردنــد؛	و	پونتيــوس	پالطــس	رومــی،	مســيح	را	بــا	گفتــن	
ــبی	گرايان	 ــس	نس ــت.	پ ــخره	گرف ــه	س ــت؟«	ب ــت	چيس »حقيق
ــا	 ــه	آنه ــدا	نمی	شــدند	بلکــه	ب ســده	بيســتم	از	پيشــينان	خــود	ج
ــرب	 ــفه	غ ــروع	فلس ــدو	ش ــه	در	ب ــی	را	ک ــتند،	و	مفروضات بازگش
ــع	هــم	 ــر	مطل ــن	ام ــا	از	اي ــد.	آنه ــا	کردن ــد	احي مطــرح	شــده	بودن

ــد. بودن
ــدای	»فراســوی	نيــک	و	شــر«،	از	پروتاگــورس	نقــل	 نيچــه	در	ابت
ــوس	 ــر	شــيفته	هراکليت ــم	هايدگ ــم	نيچــه	و	ه ــد؛	ه ــول	می	کن ق
بودنــد.	مــوج	نــوی	آنهــا	در	واقــع	دروغــی	کهــن	بــود	و	بازگشــت	
ــای	 ــه،	دني ــر	نيچ ــت	تاثي ــر.	تح ــی	بش ــی	طبيع ــت	ذهن ــه	حال ب
ــگاه	 ــتاد	دانش ــرد.	اس ــرد	ک ــی	عقب	گ ــت	طبيع ــه	حال ــی	ب آکادم
شــيکاگو	آلــن	بلــوم	در	ســال	1۹8۷،	در	کتــاب	»بســته	شــدن	ذهن	

ــه	دانشــگاه	 ــا	هــر	دانشــجويی	کــه	ب آمريکايــی«	نوشــت:	»تقريب
ــاور	دارد	کــه	حقيقــت	 ــا	می	گويــد	کــه	ب ــاور	دارد	ي وارد	می	شــود،	ب
نســبی	اســت«.	منتقــد	ادبــی،	کريســتوفر	دريــک،	نيــز	بــه	شــکلی	
مشــابه	مشــاهده	خــود	را	عنــوان	می	کنــد	کــه	وقتــی	دانشــجويی	
ــد	 ــگاه	می	توان ــه	دانش ــی	ک ــن	حکمت ــود	»بهتري ــج	می	ش وارد	کال
ــرار	از	 ــدارد«	)ف ــی	وجــود	ن ــه	حکمت ــن	اســت	ک ــوزد	اي ــه	او	بيام ب
شــک	گرايی،	1۹۷۷(.	طــی	ســده	گذشــته،	دانشــوران	نســبی	گرايی	
را	پذيرفتــه	و	ترويــج	کرده	انــد	تــا	ايــن	کــه	عقيــده	ای	فراگيــر	شــده	

اســت.
ــزی	 ــچ	چي ــی	همانطــور	کــه	نيچــه	خــود	می	دانســت،	اگــر	هي ول
حقيقــت	نداشــته	باشــد،	تنهــا	صدايــی	که	مســتحق	شــنيده	شــدن	
ــن	و	مســتمرترين	آنهاســت.	پيامــد	طبيعــی	چنيــن	 اســت	بلندتري
ــود	را	 ــوری	خ ــت	جمه ــه	رياس ــت،	ک ــپ	اس ــد	ترام ــی	دونال وضع
ــت	آورد.	 ــه	دس ــا	ب ــم	آنه ــه	علی	رغ ــش،	ن ــر	دروغ	هاي ــه	خاط ب
بــدون	بــاور	بــه	حقيقتــی	کــه	بتــوان	بــدان	معرفــت	پيــدا	کــرد،	مــا	
ــه	 ــی	بی	شــرم	اســت	ک ــدازه	کاف ــه	ان ــه	ب ــردی	ک ــر	ف ــر	ه در	براب
ــد.	در	ايــن	 ــا	نيــرو	ديکتــه	کنــد	بی	پنــاه	خواهيــم	مان فکت	هــا	را	ب
ــزان	آرای	رييــس	جمهــور،	امــالک	و	 ــاد	نســبی	گرايانه،	مي ناکجاآب
ــه	او	 ــزی	ک ــر	آن	چي ــوژی	سياســی	او،	ه ــا	ايدئول ــش،	ي دارايی	هاي

ــت. ــد	اس می	گوي
اگــر	او	ادعــا	کنــد	کــه	در	نوامبــر	گذشــته	تقلــب	گســترده	انتخاباتی	
صــورت	گرفتــه،	يــا	بــاراک	اوبامــا	در	کنيــا	بــه	دنيــا	آمــده	اســت،	
يــا	اينکــه	بــاال	پاييــن	اســت،	چنــدان	کاری	بــرای	نقــض	کــردن	او	
نمی	توانيــم	انجــام	دهيــم.	تنهــا	آلترناتيــو	بــرای	ايــن	نســبی	گرايی	
کهــن،	عجيــب	بــودن	نوآورانــه	انديشــه	ســقراط	اســت.	ســنتی	که	
ســقراط	الهام	بخــش	آن	بــود،	]ديگــر[	اصــاًل	ســنتی	نيســت.	بلکــه	

انقالبــی	ضدفرهنــگ	غالــب	عليــه	انــکار	واقعيــت	عينــی	اســت.
مــا	رشــته	ايــن	سنت	شــکنی	غربــی	و	جدايــی	راديــکال	از	
ســردرگمی	اوليــه	هراکليتوســی	را	گــم	کرده	ايــم	و	بنابرايــن	
سياســت	مــا	بيــش	از	آنکــه	پســاحقيقت	بشــود	پيش	حقيقــت	شــده	
ــد	ترامــپ	بــه	واســطه	دروغ	هايــش	 اســت.	اگــر	می	خواهيــم	دونال
مســئوليتی	داشــته	باشــد،	بايــد	بگوييــم	کــه	چيــزی	تحــت	عنــوان	
غلــط	وجــود	دارد.	بنابرايــن،	مــا	يــک	انتخــاب	داريــم:	آيــا	واپــس	
ــه	 ــا	تجرب ــم؟	ي ــه	می	دهي ــبی	گرايی	را	ادام ــمت	نس ــه	س ــن	ب رفت
مبارزه	جويانــه	ســقراط	را	احيــا	خواهيــم	کــرد	و	بــه	حقيقــت	مطلــق	
بــاور	پيــدا	خواهيــم	کــرد؟	ايــن	دو	گزينه	هــای	مــا	هســتند.	زنــده	

ــاد	انقــالب! ب
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ــرای	کــودکان(	 ــه	فبــک	)فلســفه	ب بيــش	از	دو	دهــه	از	ورود	برنام
ــی	 ــوا	مبتن ــه	ای	درســی	)دارای	محت ــذرد.	برنام ــی	گ ــران	م ــه	اي ب
بــر	روش(	کــه	اوايــل	دهــه	هفتــاد	ميــالدی	توســط	ماتيــو	ليپمــن	
بــا	هــدف	آمــوزش	مهــارت	هــای	تفکــر	منطقــی	بــه	کــودک	بــر	

مبنــای	روانشناســی	شــناختی	طراحــی	و	بنيــان	گذاشــته	شــد.
لحــاظ	کارکردهــای	فراشــناخت	بــه	منظــور	درک	کــودک	از	فرايند	
تفکــر	خــود	و	کنتــرل	آن	بــا	توســل	بــه	مفاهيم	فلســفی	بــه	کمک	
تســهيل	گــر،	فراينــدی	اســت	کــه	در	جريــان	اجتمــاع	پژوهشــی	

فبــک	انجــام	و	پيگيــری	مــی	شــود.
ــوع	در	 ــن	موض ــا	اي ــوم	ب ــای	عم ــه	ه ــتين	مواجه ــران	نخس در	اي
ــی	 ــی(	در	برخ ــای	علم ــالش	ه ــوازات	ت ــه	م ــه،	)ب ــطح	جامع س
مــدارس	غيرانتفاعــی	و	مهدهــای	کــودک	اتفــاق	افتــاد؛	عناوينــی	
ــوف،	 ــودک	فيلس ــودک،	ک ــرای	ک ــفه	ب ــگاه	فلس ــر	آزمايش نظي
فيلســوف	کوچــک	و	از	ايــن	قبيــل	کــه	بــا	اقبــال	مواجــه	شــد.	بــه	
ــع	نيــز	دوره	 مــوازات	آن	برخــی	نهادهــا	و	افــراد	کــم	و	بيــش	مطل
هــای	آموزشــی	و	ترويجــی	را	طراحــی	و	برگــزار	کردنــد،	امــا	نظيــر	
بســياری	جريــان	هــای	مشــابه	ديگــر،	تقليــل	گرايــی	آموزشــی	در	
ــدون	پشــتوانه	دانشــی	 ــی	فبــک	)آمــوزش	تکنيــک	ب تربيــت	مرب
ــن	ســازی،	تجــاری	ســازی،	شــوآف	فرهنگــی	)؟!(	 ــی(،	ويتري کاف
ــار	 ــی	آث ــر	بازنويس ــطحی	نظي ــتاب	زده	و	س ــازی	ش ــی	س و	بوم
محــدود	بــه	تغييــر	اســامی	يــا	ســاخت	انــواع	ترکيــب	هــای	مضاف	
و	مضــاف	اليــه	بــا	عنــوان	فبــک	بــدون	لحــاظ	کيفيــت	در	محتــوا	
و	روش،	نبــود	وفــاداری	نســبت	بــه	اصــول	و	لــوازم	فبــک،	فقــدان	
ــه	در	حيطــه	شــناختی	 ــر	مداخل ــت	و	تاثي ــه	اهمي تعهــد	و	توجــه	ب
ــار	انبــوه	ســازی	نمايشــی	در	تربيــت	مربــی،	آفتــی	 کــودک	در	کن
ــه	عنــوان	يکــی	از	چنديــن	برنامــه	 ــد	فبــک	را	ب اســت	کــه	ميتوان
ــه	اش	 ــداف	اولي ــل	اه ــه	مقاب ــه	نقط ــود	ب ــتاز	موج ــناختی	پيش ش

ــم. ــا	آن	مواجهي ــد؛	وضعيتــی	کــه	کــم	و	بيــش	ب ــل	کن تبدي
بيــان	ايــن	مجموعــه	بــه	معنــای	مخالفــت	بــا	ترويــج	يــا	آمــوزش	
ــه	هــای	موجــود	 ــد	برخــی	روي در	حــوزه	فبــک	نيســت،	بلکــه	نق
ــش	ممکــن	 ــان	و	دان ــل	زم ــا	حداق ــی	ب ــت	مرب ــوزش	و	تربي در	آم
ــی	نمــی	 ــه	تنهاي ــودن	دوره	هــم	ب ــی	ب ــا	طوالن ــه	قطع اســت،	البت
توانــد	تعييــن	کننــده	باشــد،	اگــر	از	قــوت	نظــری	کافــی	و	کارورزی	

ــی	الزم	برخــوردار	نباشــد. عمل

بنابرايــن	اگــر	دغدغــه	انجــام	کاری	دقيــق	و	پيشــگيری	از	آســيب	
ــرای	دوره	 ــی	و	اج ــز	از	طراح ــم،	پرهي ــوزه	را	داري ــن	ح ــای	اي ه
هــای	عامــه	پســند	و	تقليــل	محتــوا	بــرای	ســهل	الوصــول	بــودن	
و	پوشــش	هــر	چــه	بيشــتر	مخاطــب	موضوعــی	اســت	کــه	بايــد	
بــه	آن	توجــه	کنيــم،	همچنــان	کــه	قبــول	رنــج	تحقيــق	و	جزئــی	
ــرای	 ــات	علمــی	آن	ب ــک	و	ملزوم ــورد	فب نگــری	تخصصــی	در	م

ــت. ــه		ضــروری	اس ــن	پروس ــازی	اي توانمندس
ــن	هــای	 ــات	جورچي ــد	کــه	حــاوی	قطع ــی	را	در	نظــر	بگيري ظرف
مختلــف	اســت،	شــما	قطعــا	در	تــالش	بــرای	چيــدن	آنهــا	در	کنــار	
هــم	نــاکام	خواهيــد	شــد	و	در	بهتريــن	حالــت	اگر	تمــام	قطعــات	را	
کنــار	هم	چفــت	کنيــد	و	هيــچ	جــای	خالی	باقــی	نمانــده	باشــد،	باز	
هــم	تصويــر	معنــاداری	نخواهيــد	داشــت.	بــرای	داشــتن	تصويــری	
ــروف	 ــرف،	مظ ــتگی	ظ ــظ	پيوس ــد	حف ــجم	نيازمن ــادار	و	منس معن
)محتــوا(	و	روش	هســتيد.	خــروج	از	معيــار	و	تقليل	گرايــی	در	برنامه	
فبــک	نيــز	در	هــر	کــدام	از	ايــن	مــوارد	منجر	بــه	فراينــد	و	فــرآورده	

ای	ناقــص	و	ناکارآمــد	خواهــد	شــد.
حـال	فـرض	کنيـد	به	عنـوان	يـک	مربـی	کودک	يـا	فـردی	عالقه	

منـد	به	فبک	مـی	خواهيـد	اطمينـان	حاصل	کنيد	کـه	تا	چـه	اندازه	
بـه	چارچـوب	هـای	نظـری،	اخالقـی	و	فنـون	عملـی	ايـن	برنامـه	
متعهديـد،	راهـکار	پيشـنهادی	من	اين	اسـت:	هـدف	و	انگيزه	شـما	
از	ورود	بـه	ايـن	برنامـه	چيسـت؟	چـه	مقدار	بـرای	بهبـود	توانمندی	
های	خـود	بعنوان	مدرس	يا	تسـهيلگر	ايـن	برنامه	وقـت	ميگذاريد؟	
چـه	نقـاط	ضعف	و	قوتـی	در	انگيـزه	ها	و	عملکرد	شـما	وجـود	دارد؟	
راه	نزديـک	و	زودبـازده	را	برگزيده	ايد	يا	مسـير	طوالنی	و	دشـوار؟	تا	
چـه	انـدازه	به	متون	اصلـی	و	راهنما	مراجعـه	داريد	و	ايـن	کار	را	الزم	
مـی	دانيد؟	چقدر	به	اهميت	کار	شـناختی	بـا	کودک	و	لوازم	آن	آشـنا	
و	متعهديـد؟	چه	اندازه	مرارت	درک فلسـفی و ملزومـات آن را پذيرا 

هسـتيد؟ و ….
ــه پرســش هايــی از	 ــده واکاوی و پاســخ دهــی ب ــه نظــر نگارن ب
ايــن	دســت	کمــک	مــی	کنــد	وجــوه	ســهل	و	ممتنــع	برنامــه	فبک	
و	تســهيل	گــری	در	ايــن	حيطــه	هــر	چــه	بيشــتر	روشــن	و	معيارها	
و	مرزهــای	الزم	بــرای	ممانعــت	از	ســطحی	شــدن	ايــن	برنامــه	در	
حيطــه	نظــری،	عملــی	و	آموزشــی	بــرای	اهالــی	ايــن	حــوزه	دقيــق	

تــر	شــود.

 الهام فخرایی

نقدی بر برنامه فلسفه برای کودکان در ایران

یادداشتی از یحیی یثربی؛

خطرات اسالم تحمیلی

مطلب پیش رو یادداشتی از یحیی یثربی، استاد فلسفه 
اسالم  »خطرات  عنوان  با  طباطبائی  عالمه  دانشگاه 

است. تحمیلی« 

بســياری	از	اصــالح	طلبــان	دينــدار	آرزو	دارنــد	کــه	شــرايط	
دينــداری	مــا	شــبيه	شــرايط	زمــان	پيغمبــر	)ص(	باشــد	کــه	آن	را	
ــه	اســالم	را	 ــردم	جامع ــه	م ــی	هم ــد،	يعن ــی	نامن ــری	م ســلفی	گ
ــد	 ــوزه	هــای	آن	پايبن ــه	آم ــت	ب ــا	دق ــرا	شــده،	ب از	دل	و	جــان	پذي

ــند. باش
هرچنــد	ســلفی	گــری	بــه	خــودی	خــود	هــدف	نادرســتی	نيســت،	
امــا	از	چگونگــی	بازگشــت	بــه	عصــر	نبــی	اکــرم	)ص(	دو	برداشــت	
ــه	 ــار	ب ــا	زور	و	اجب ــالم	را	ب ــه	اس ــی	آنک ــود	دارد؛	يک ــاوت	وج متف
مــردم	جامعــه	تحميــل	کنيــم	و	ديگــری	اينکــه	آنــان	را	بــا	تبليــغ	و	
اطــالع	رســانی	و	توجيــه	و	اســتدالل	بــا	آمــوزه	هــای	اســالم	آشــنا	
ســازيم	تــا	ايــن	آشــنايی	زمينــه	انتخــاب	و	پايبنــدی	را	بــرای	آنــان	

ــم	آورد. فراه
ــز	آن	 ــاره	ای	ج ــد،	چ ــی	گيرن ــش	م ــيوه	اول	را	در	پي ــه	ش ــان	ک آن
ــا	ابــزار	خشــونت	پيــش	برونــد،	زيــرا	تحميــل	يــک	 ندارنــد	کــه	ب

فکــر	يــا	عمــل،	جــز	بــا	زور	و	اجبــار	تحقــق	نمــی	يابــد.	هيچکــس	
نمــی	توانــد،	جــز	بــا	زور	و	اجبــار،	کســی	را	کــه	بــه	حقانيــت	اصــول	
ــدارد،	تســليم	آن	ديــن	ســازد.	تنهــا	در	 ــاور	ن و	فــروع	يــک	ديــن	ب
ايــن	صــورت	اســت	کــه	شــخِص	مجبــور،	چيــزی	مــی	گويــد	کــه	
در	دل	بــه	آن	بــاور	نــدارد	و	رفتــاری	مــی	کنــد	کــه	ممکــن	اســت	

ــد. حتــی	آن	را	درســت	ندان
اکنــون	جــای	ايــن	پرســش	هســت	کــه	کداميــک	از	ايــن	دو	روش	
بــا	آمــوزه	هــای	اســالم	ســازگار	اســت؟	ترديدی	نيســت	کــه	روش	
تبليــغ	بــا	آمــوزه	هــای	اســالم	ســازگار	اســت،	نــه	تحميــل؛	زيــرا:

ــه	کار	 ــد	ک ــرده	ان ــالم	ک ــم	اع ــرآن	کري ــددی	در	ق ــات	متع 1-	آي
ــور:	54؛	 ــده:	۹۹؛	ن رســول	خــدا	)ص(	تنهــا	ابــالغ	پيــام	اســت	)مائ
عنکبــوت:	18	و	...	(	و	او	مســئول	عمــل	و	رفتــار	مــردم	و	ســيطره	بر	

ــان	نيســت	)شــوری:	۶	( آن
۲-	اســاس	ديــن	اســالم،	هدايــت	اســت؛	يعنــی	مــردم	را	راهنمايی	
کــردن،	نــه	زيــر	فشــار	قــرار	دادن	و	هدايــت	جــز	بــا	تبليــغ	و	اطالع	

رســانی	و	توضيــح	و	توجيــه	امکان	نــدارد.
3-	اســاس	ايمــان	مســلمان،	توجيــه	عقلی	اســت	و	توجيــه،	تحميل	
بــردار	نيســت.	در	اينجــا	توجيــه	بــه	معنــای	بيــان	کــردن	داليــل	و	
ــد	 ــان،	مانن ــزاره	اســت.	برخــی	ادي ــک	گ ــای	درســتی	ي نشــانه	ه
مســيحيت،	ايمــان	را	غيرعقالنــی	مــی	داننــد.	بــه	ايــن	معنــا	کــه	
انســان	بايــد	چيــزی	را	بپذيــرد،	بــی	آنکــه	بــرای	آن	دليــل	و	نشــانه	

ای	از	حقانيــت	داشــته	باشــد.
امــا،	اســالم	بــه	عنــوان	يــک	ديــن	عقالنــی،	ايمــان	را	بــا	توجيــه	
مــی	پذيــرد.	چنانکــه	بــه	عــده	ای	کــه	بخاطــر	برخــی	مالحظــات	
مســلمان	شــده	بودنــد،	مــی	فرمايــد	نگوييــد	کــه	ايمــان	آورده	ايــم.	

بلکــه	بگوييــد	مســلمان	شــده	ايــم!	امــا	هنــوز	ايمــان	وارد	حــوزه	
انديشــه	شــما	نشــده	اســت.	)حجــرات:	14(

و	چنيــن	ايمانــی	هرگــز	بــا	زور	و	اجبــار	پديــد	نمــی	آيد.	تنهــا	چيزی	
کــه	چنيــن	ايمانــی	را	ايجــاد	مــی	کنــد،	توجيــه	اســت،	چنــان	کــه	
قــرآن	کريــم	بــه	دنبــال	اعــالم	عــدم	اکــراه	در	ديــن،	دليــل	آن	را	
بيــان	مــی	کنــد	کــه	حــق	از	باطــل	و	راه	از	بيراهــه	قابل	تشــخيص	
ــه	مــی	باشــد.	 ــل	توجي ــه	آســانی	قاب اســت.	يعنــی	ايمــان	شــما	ب

)بقــره:	۲5۶(
اينــک،	ســوال	ديگــری	کــه	پيــش	مــی	آيــد	آن	اســت	کــه	کــدام	

يــک	از	ايــن	دو	روش	ســودمند	و	کداميــک	زيانبــار	اســت؟
بــی	ترديــد،	اگــر	کســی	ديــن	اســالم	را	بــا	آگاهــی	و	اختيــار	خــود	
بپذيــرد،	بــرای	خــود	يــا	جامعــه	مشــکلی	ايجــاد	نخواهــد	کــرد.	او	
ــوازم	 ــه	ل ــته،	ب ــاور	داش ــن	ب ــه	اصــول	دي ــه	ب ــلمانی	اســت	ک مس
ــار	و	تحميــل	خــود	 ــا	اجب ــا	اگــر	کســی	ب آن	گــردن	مــی	نهــد.	ام
را	مســلمان	نشــان	دهــد،	از	جهــات	مختلــف،	بــرای	خــود	و	جامعــه	

ــود: ــار	خواهــد	ب زيانب
1-	ترويج	نفاق:

چنيــن	شــخصی	از	نظــر	روانــی	خــود	را	دارای	شــخصيت	ضعيفــی	
ــه	 ــد	و	ب ــی	کن ــت	م ــران	حرک ــا	اراده	ديگ ــه	ب ــت	ک ــد	ياف خواه
خاطــر	ديگــران	اظهــار	ايمــان	مــی	کنــد.	چنيــن	شــخصی،	عمــاًل	
ــالق	در	 ــن	اخ ــود.	همي ــد	ب ــوس	خواه ــر	و	چاپل ــودی	متظاه موج
خانــواده	او	نيــز	اثــر	گذاشــته،	آنــان	را	دارای	شــخصيتی	ضعيــف،	بی	

ــکار	خواهــد	کــرد. ــوس	و	طمع اراده،	چاپل
ــد.	 ــی	نگرن ــرام	نم ــده	احت ــا	دي ــرادی	ب ــن	اف ــه	چني ــز	ب ــردم	ني م
اعتــراض	عــده	ای	بــه	چــادر	پوشــيدن	شــخصی	بــه	خاطر	شــغلش	
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نشــان	دهنــده	چنيــن	ديدگاهــی	اســت.	همــه	مــی	داننــد	کــه	چادر	
مطلــوب	اســت	و	ريــش	گذاشــتن	و	انگشــتر	پوشــيدن	خــوب،	اما	نه	
بــه	خاطــر	اســتفاده	ابــزاری	از	آنهــا	بــرای	کســب	مــال	و	جــاه.	بــی	
ترديــد	نــگاه	ابــزاری	بــه	مقدســات	از	شــخصيت	انســان	مــی	کاهد.
قــرآن	کريــم	نيــز	منافــق	را	خطرنــاک	تــر	از	کافــر	قلمــداد	کــرده	
ــه	اينکــه	 اســت.	بــی	ترديــد	چنيــن	نگاهــی،	داليلــی	دارد؛	از	جمل
ميــان	منافقــان	و	اهــل	اســالم	هيــچ	فاصلــه	ای	نيســت	و	آنــان	در	
کنــار	يکديگــر	زندگــی	مــی	کننــد؛	منافقــان	گمــان	می	کننــد	حق	
و	حقيقــت	را	بــه	بــازی	گرفتــه	انــد؛	منافقــان	نقــش	ســتون	پنجم	را	
بــازی	کــرده	و	در	هــر	فرصتــی	بــه	مســلمانان	خنجر	مــی	زننــد	و	...
ــاره	شــرک	گفتــه	انــد	کــه	شــرک	بــر	دو	قســم	اســت:	خفــی	 درب
ــان	 ــی	آس ــرک	جل ــخيص	ش ــه	تش ــد	ک ــه	ان ــز	گفت ــی.	و	ني و	جل
اســت،	ولــی	تشــخيص	شــرک	خفــی	دشــوار	اســت.	در	نفــاق	هــم،	
ــم	 ــا	ه ــای	آشــکار	آســان	اســت	و	خطــر	آنه ــاق	ه تشــخيص	نف
کمتــر	اســت.	اما	تشــخيص	نفــاق	پنهــان،	بســيار	دشــوار	اســت.	به	
گونــه	ای	کــه	حتــی	خــود	منافــق	نيــز	ممکن	اســت،	نفــاق	خــود	را	

درســت	تشــخيص	ندهــد.
جامعــه	مــا	هــم	اکنــون	هــر	زيــان	و	ضــرری	کــه	مــی	بينــد،	از	اين	
گونــه	نفــاق	اســت.	ايــن	گونــه	نفــاق،	هــم	از	نظــر	کميــت	بيشــتر	
اســت	و	هــم	از	نظــر	کيفيــت	متنــوع	تــر	و	پيچيــده	تــر.	بســياری	از	
کســانی	کــه	در	جامعــه	ی	اســالمی	زندگــی	مــی	کننــد	و	مســلمان	
بــه	شــمار	مــی	آينــد،	در	عمــل	مســلمان	نيســتند	و	پايبنــد	اســالم	
نمــی	باشــند.	ايــن	افــراد	اســالم	را	فقــط	تــا	آنجــا	اجــرا	مــی	کننــد	
ــد،	 ــاز	ش ــان	ب ــون	راهش ــد	و	چ ــاز	کنن ــان	راه	ب ــرای	خودش ــه	ب ک
ديگــر	قبلــه	ای	جــز	جــاه	و	مــال	و	خــودی	و	خودخواهــی	ندارنــد.
آشــفتگی	هــای	اقتصــادی	جامعــه،	مشــکالت	اخالقــی	و	فرهنگی	
جامعــه،	نابســامانی	هــای	اداری	و	اجرايــی	جامعــه،	کاســتی	هــا	و	
ــکالت	 ــه،	مش ــی	جامع ــی	و	پژوهش ــای	آموزش ــی	ه عقب-ماندگ
زندگــی	عــده	ی	زيــادی	از	مــردم	جامعــه	و	هــزاران	مشــکل	ديگــر،	
ــوه	 ــا،	رش ــت.	رانت	ه ــان	اس ــاق	پنه ــن	نف ــرد	اي ــی	از	عملک ناش
خــواری	هــا،	تــورم،	بيــکاری،	فحشــا،	قاچــاق	و	اعتيــاد،	ربــا،	داللی،	
ــه	از	 ــه	و	هم ــروت،	هم ــدرت	و	ث ــش	ق ــل،	و	نماي ــراف	و	تجم اس
دســتاوردهای	ايــن	نفــاق	پنهــان	اســت.	نفــاق	پنهــان،	نــه	پايبنــد	
علــم	و	دانــش	اســت	و	نــه	دلبســته		خــدا	و	پيغمبــر.	ايــن	منافقــان	

از	دانــش	و	ديــن	بــه	يــک	نــام	و	عنــوان	قناعــت	کــرده	و	در	عمــل	
جــز	هــوا	و	هــوس	خــود،	بنــده		کســی	نيســتند.

۲-	ترويج	خشونت:
بــی	ترديــد،	هــر	ديــن	و	مرامــی	مــی	توانــد	کار	خــود	را	بــا	تبليــغ	
ــر	 ــن	اســالم	در	سراس ــه	دي ــا	ک ــرد.	از	آنج ــش	بب ــا	خشــونت	پي ي
قــرآن	بــر	هدايــت	و	تبليــغ	و	هشــدار	و	اطــالع	رســانی	تاکيــد	مــی	
ورزد،	اســالم	نمــی	توانــد	محصــول	خشــونت	باشــد،	امــا	اگــر	مــا	
ــج	آن،	 ــعه	و	تروي ــه	توس ــد	ب ــن	و	عالقمن ــدار	دي ــوان	طرف ــه	عن ب
حــدود	اختيــارات	خــود	را	در	ايــن	کار	درســت	تعريــف	نکنيــم،	دچــار	
خشــونت	خواهيــم	شــد.	مــا	مــی	توانيــم	حــدود	اختيــارات	خــود	را	
يکــی	از	ايــن	دو	فــرض	در	نظــر	بگيريــم؛	هدايــت	يــا	اکــراه	و	اجبار!
اگــر	درک	درســتی	از	قــرآن	داشــته	باشــيم،	قــرآن	ترويج	اســالم	را،	
تنهــا	بــا	روش	هدايــت	اجــازه	مــی	دهــد	و	از	اجبــار	مــردم	و	تحميل	
اســالم	بــر	آنــان	برحــذر	مــی	دارد.	در	کالم	شــيعه،	قاعــده	ای	وجود	
ــد	 ــه	خداون ــده،	رابط ــن	قاع ــق	اي ــف.	طب ــده	لط ــام	قاع ــه	ن دارد	ب
ــه	 ــی	ک ــی	هــر	اقدام ــده،	در	چارچــوب	»لطــف«	اســت.	يعن ــا	بن ب
ــه	ای	باشــد	 ــه	گون ــد	ب ــورد	انســان	انجــام	دهــد،	باي ــد	در	م خداون
کــه	او	را	بــه	خوبــی	هــا	نزديــک	کــرده	و	از	بــدی	هــا	دور	ســازد،	اما	
هرگــز	انســان	را	مجبــور	نکنــد.	يعنــی	کارهــای	انســان	بايــد	در	حد	
آگاهــی	و	اختيــار	او	باشــد،	نــه	اينکــه	خــدا	او	را	مجبــور	بــه	انجــام	
کاری	بکنــد.	بــه	هميــن	دليــل	اســت	کــه	خداونــد	تنهــا	بــه	هدايت	
انســان	مــی	پــردازد	و	هدايــت	يعنــی	نشــان	دادن	راه	و	آگاهانيــدن.
ــه	 ــاس	رابط ــان،	اس ــی	و	آزادی	انس ــار	آگاه ــی،	اعتب ــام	اله در	نظ
ــوط	 ــی	انســان	مرب ــوزه		آگاه ــه	ح ــت	ب ــا	اوســت.	هداي ــد	ب خداون
اســت.	وظيفــه	پيامبــر	و	اوليــای	ديــن	جــز	روشــنگری	و	هشــدار،	
چيــزی	نيســت.	»ِذکــر«،	»ُمذکــر«،	»بشــير«	و	»نذيــر«،	از	عناوين	
ــوزه	آگاهــی	انســان	 ــا	ح ــا	ب ــه	آن	ه ــرآن	اســت	و	هم مکــرر	در	ق
کار	دارنــد.	در	مفهــوم	هيــچ	يــک	از	آن	هــا،	جبــر	و	اکــراه	و	ســلطه	

ــدارد. جــای	ن
بنابرايــن،	آزادی	انســان	حتــی	بــرای	خــدا	و	پيامبــر	هــم	خــط	قرمز	
اســت!	يعنــی	خــدا	و	پيامبــر	)ص(	و	امــام	)ع(	و	هر	مســئول	ديگری	
ــد	و	 ــاب	کنن ــالم	را	انتخ ــود،	اس ــردم	خ ــه	م ــد	ک ــد	کاری	کنن باي
خودشــان	بــه	دســتورات	ديــن	عمــل	نماينــد.	يعنــی	کار	آنــان	تنهــا	
تشــويق	و	نزديــک	ســاختن	آنــان	بــه	انتخــاب	راه	درســت	اســت،	

امــا	ايــن	تشــويق	و	ايــن	نزديــک	ســازی،	هرگــز	نبايــد	انقــدر	ادامه	
يابــد	کــه	بــه	آزادی	انســان	آســيب	بزنــد.	بنابرايــن،	آنــان	کــه	خــود	
را	مکلــف	مــی	داننــد	کــه	مــردم	را	خــواه	ناخــواه	بــه	ديــن	اســالم	
تســليم	کننــد	و	دســتورات	ديــن	اســالم	را	بــا	هــر	وســيله	که	شــده	
بــه	مــردم	تحميــل	نمايند،	دانســته	و	ندانســته،	مجبــور	خواهنــد	بود	
از	خشــونت	اســتفاده	کننــد	و	ارج	و	اعتبــار	انســان	زيــر	پــا	بگذارند	و	
بــه	جــان	و	مــال	مــردم	ارزش	ننهنــد،	بــه	راحتــی	امــوال	مــردم	را	
مصــادره	کننــد	و	بــه	آســانی	دســتور	انفجــار	و	تخريــب	مســجدها	
را	بدهنــد	و	خــون	زنــان	و	کودکانــی	را	بريزنــد	کــه	هيــچ	گناهــی	
نکــرده	انــد،	امــا	همــه	اينهــا	را	در	ايــن	راه	بــه	کار	گيرنــد	کــه	مــی	
خواهيــم	مــردم	بــه	حکومــت	اســالمی	گــردن	نهنــد	و	اســالم	در	

جامعــه	اجــرا	شــود.
متاســفانه	چنيــن	برداشــتی	را	در	برخــی	مســلمانان	امــروز	جهــان	
مــی	بينيم	کــه	نتيجــه	آن،	همــان	اســت	کــه	از	گــروه	هايــی	امثال	
ــی	 ــان	م ــم.	اين ــی	کني ــش	النصــره	و	...	مشــاهده	م داعــش	و	جي
ــه	 ــه	دشــمنان	اســالم	ضرب ــرده،	ب ــه	اســالم	کمــک	ک ــد	ب خواهن
ــت	 ــاه	دس ــی	گن ــردم	ب ــتار	م ــه	کش ــه	ب ــن	بهان ــا	همي ــد	و	ب بزنن
ــلمان!	در	 ــرق	مس ــه	در	ش ــرب	مســيحی	چ ــه	در	غ ــد،	چ ــی	زنن م

ــد. ــا	در	افغانســتان	برايشــان	فرقــی	نمــی	کن انگلســتان	ي
ــن	 ــادآور	مــی	شــوم	کــه	در	پيــش	گرفت ــه	را	ي ــن	نکت ــا،	اي در	انته
روش	هدايــت	نيازمنــد	فــداکاری	زيــاد	و	مشــکل	اســت،	امــا	روش	
ــه	 ــانی	ک ــن،	کس ــت.	بنابراي ــان	اس ــن	و	آس ــرور	آفري ــل	غ تحمي
ــار	و	تحميــل	 ــرای	ترويــج	اســالم	و	ارزش	هــای	اســالمی	از	اجب ب
ــد،	در	حقيقــت،	دچــار	خودخواهــی	و	تــن	آســايی	 بهــره	مــی	گيرن
هســتند.	زيــرا،	کســی	کــه	بــه	دنبــال	هدايــت	ديگــران	باشــد،	بايــد	
ــر	دل	و	درون	 ــق	ب ــل	و	منط ــا	عق ــد	و	ب ــی	دوری	جوي از	خودخواه
مــردم	نفــوذ	کنــد	تــا	مــردم	هدايــت	شــوند.	هدايــت	کــردن	نيازمند	
آن	اســت	کــه	انســان	شــعور	کافــی،	آگاهــی	الزم،	شــکيبايی	زيــاد	
ــار	و	 ــه	اجب ــی	ک ــد.	در	صورت ــته	باش ــاز	را	داش ــورد	ني ــداری	م و	پاي
تحميــل	نيازمنــد	هيچکــدام	ايــن	ها	نيســت.	هر	انســان	خودخــواه،	
ــه	 ــه	بهان ــد	ب ــب،	کــم	فکــر	و	تنــگ	نظــری	مــی	توان ــدرت	طل ق
مســلمان	کــردن	ديگــران	دســت	بــه	خشــونت	و	تعــدی	و	تجــاوز	
بزنــد	و	ايــن	نکتــه	ای	بســيار	ظريــف،	مخصوصــاً	بــرای	مســئوالن	

فرهنگــی	جامعــه	اســت	کــه	نبايــد	از	از	آن	غفلــت	کــرد.
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هنگامــی	کــه	ســخن	از	تکفيرگرايــی	در	ميــان	مســلمين	بــه	ميــان	
ــان	 ــت	و	افراط	گراي ــمت	وهابي ــه	س ــا	ب ــوال	نگاه	ه ــد،	معم می	آي
ــيعيان	 ــان	ش ــه	در	مي ــی	اســت	ک ــن	درحال ــی	رود.	اي ــنت	م اهل	س
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــای		تکفيرگرايان ــال،	نگاه	ه ــا	ح ــته	ت ــز	از	گذش ني
قــوی	وجــود	داشــته	اند.	هرچنــد	بــه	خاطــر	عــدم	گرايــش	
ــان	 ــی	در	مي ــر	از	تکفيرگراي ــا	کمت ــور	و	بروزآنه ــه	خشــونت،	ظه ب
اهل	ســنت	بــوده	اســت.	روايتــی	کــه	در	ادامــه	می	آيــد	بــه	صورتــی	
واضــح	اعتقــادات	تکفيــری	را	در	ميــان	اصحــاب	نمايــش	می	دهــد.	
اعتقاداتــی	کــه	امــروز	همچنــان	باقی	اســت	و	متأســفانه	بــه	عنوان	

ــود. ــرح	می	ش ــت	)ع(	مط ــی	اهل	بي ــر	و	رأی	قطع نظ
يکــی	از	اصحــاب	امــام	صــادق	)ع(		بــه	نــام	هاشــم	صاحــِب	بَِريــد	

می	گويــد:
مــن	و	محمــد	بــن	مســلم	و	ابوالخطــاب	در	يــک	جــا	گــرد	آمــده	
بوديــم؛	ابوالخطــاب	پرســيد	عقيــده	ی	شــما	دربــاره	ی	کســی	کــه	

امــر	امامــت	را	نشناســد	چيســت؟	
من	گفتم:	به	عقيده	ی	من	کافر	است.

ــر	او	تمــام	نشــده	کافــر	نيســت،	 ــا	حجــت	ب 	ابوالخطــاب	گفــت:	ت
ــگاه	کافــر	اســت.	 اگــر	حجــت	تمــام	شــد	و	نشــناخت	آن

ــد	 ــام	را	نشناس ــر	ام ــبحان	اهلل!	اگ ــت:	س ــلم	گف ــن	مس ــد	ب محم
ــمرده	 ــر	ش ــه	کاف ــد	چگون ــته	باش ــم	نداش ــکار	ه ــود	و	ان و	جح
می	شــود؟!	خيــر،	نــاآگاه	اگــر	منکــر	نباشــد	کافــر	نيســت.]به	ايــن	

ــتيم.[ ــف	داش ــد	مخال ــر	عقاي ــه	نف ــا	س ــب	م ترتي
ــام	 ــه	حضــور	ام ــم	و	در	مکــه	ب ــه	حــج	رفتي ــع	حــج	رســيد،	ب موق
صــادق	-	عليــه	الســالم	-	رســيدم.	جريــان	مباحثه	ی	ســه	نفــری	را	
بــه	عــرض	امــام	رســاندم	و	نظــر	ايشــان	را	خواســتم.	امــام	فرمــود:	
تــو	حاضــری	و	آن	دو	غايــب؛	]يعنــی	هنگامــی	پاســخ	می	دهــم	که	
آن	دو	نفــر	هــم	حضــور	داشــته	باشــند.[	وعــده	گاه	مــن	و	شــما	ســه	

نفــر،	هميــن	امشــب	در	منــی	نزديــک	جمــره	ی	وســطی.
شــب	کــه	شــد	ســه	نفــری		رفتيــم.	امــام	در	حالــی	کــه	بالشــی	را	
بــه	ســينه	ی	خــود	چســبانده	بودنــد	ســؤال	را	شــروع	کــرد	و	فرمــود:	
ــواده	ی	 ــراد	خان ــان،	اف ــکاران،	زن ــاره	ی	خدمت ــد	درب ــه	می	گويي چ

ــد؟	 ــهادت	نمی	دهن ــدا	ش ــت	خ ــه	وحداني ــا	ب ــا	آنه ــان؟	آي خودت
من	گفتم:	آری.

امام	فرمودند:	آيا	به	رسالت	پيغمبر)ص(	گواهی	نمی	دهند؟
عرض	کردم:	آری.

امام	فرمودند:	آنها	مانند	شما	امامت	و	واليت	را	می	شناسند؟

عرض	کردم:	نه.
امام	فرمودند:	پس	تکليف	آنها	به	عقيده	ی	شما	چيست؟

عــرض	کــردم:	عقيــده	ی	مــن	ايــن	اســت	کــه	هــر	کــس	امــام	را	
نشناســد	کافــر	اســت.

امــام	فرمودنــد:	ســبحان	اهلل!	آيــا	مــردم	کوچــه	و	بــازار	را	نديــده	ای،	
ســقاها	را	نديــده	ای؟

عرض	کردم:	چرا،	ديده	ام	و	می	بينم.
ــد؟	 ــد؟	روزه	نمی	گيرن ــاز	نمی	گزارن ــا	نم ــا	اينه ــد:	آي ــام	فرمودن ام
حــج	نمی	کننــد؟	بــه	وحدانيــت	خــدا	و	رســالت	پيغمبــر	-کــه	درود	

ــد؟ ــهادت	نمی	دهن ــاد	-	ش ــش	ب ــر	او	و	خاندان ــد	ب خداون
عرض	کردم:	آری.

امام	فرمودند:	اينها	مانند	شما	امام	را	می	شناسند؟
عرض	کردم:	نه.

امام	فرمودند:	پس	وضع	اينها	چيست؟
عرض	کردم:	به	عقيده	ی	من	هر	که	امام	را	نشناسد	کافر	است.

امــام	فرمودنــد:	ســبحان	اهلل!	آيــا	وضــع	کعبــه	و	طــواف	ايــن	مــردم	
ــل	يمــن	چگونــه	بــه	 ــچ	نمی	بينــی	کــه	اه را	نمی	بينــی؟	هي

پرده	هــای	کعبــه	می	چســبند؟
عرض	کردم:	آری.

ــراف	 ــرار	و	اعت ــوت	اق ــد	و	نب ــه	توحي ــا	ب ــا	اينه ــد:	آي ــام	فرمودن ام
ندارنــد؟	آيــا	نمــاز	نمی	گزارنــد؟	روزه	نمی	گيرنــد؟	حــج	نمی	کننــد؟

عرض	کردم:	آری.
امام	فرمودند:	خوب	آيا	اينها	مانند	شما	امام	را	می	شناسند؟

عرض	کردم:	نه.
امام	فرمودند:	عقيده	ی	شما	درباره	ی	اينها	چيست؟

عــرض	کــردم:	بــه	عقيــده	ی	مــن	هــر	کــه	امــام	را	نشناســد	کافــر	
اســت.

امام	فرمودند:	سبحان	اهلل!	اين	عقيده	ی	خوارج	است.
امام	آنگاه	فرمود:	حال	مايل	هستيد	که	حقيقت	را	بگويم؟

مــن	]کــه	می	دانســتم	ســخن	امــام	بــر	ضــد	عقيــده	ی	مــن	اســت[	
گفتــم:	نه!

ــا	بــرای	شــما	بــد	اســت	کــه	آن	چــه	را	از	مــا	 امــام	فرمودنــد:	همان
ــد. ــنيده	ايد	قائلي نش

هاشــم	بعدهــا	می	گفــت:	گمــان	بــردم	کــه	امــام	می	خواهــد	مــا	را	
به	ســخن	محمــد	بــن	مســلم	برگردانــد	و	معتقــد	کند.)کافــی	چاپ	

دار	الحديــث،	ج	4،	ص:	1۷4(

ــی	 ــارحان	کاف ــه	ش ــت	اين	ک ــن	رواي ــون	اي ــب	پيرام ــه	جال نکت
ــح	مازندرانــی،	تقســيم	بندی	 همچــون	عالمــه	مجلســی	و	مالصال
ــر	و	اســالم	ظاهــری	اختصــاص	داده	 ــه	کف ــت	را	ب موجــود	در	رواي
ــته	اند	و	 ــنت	دانس ــارت	اهل	س ــت	و	طه ــه	نجاس ــوط	ب و	آن	را	مرب
ــد	 ــش	تأکي ــه	عصــر	خوي ــای	تکفيرگرايان ــر	گرايش	ه ــان	ب همچن
کرده	انــد.	)مــرآة	العقــول	،	ج	11،	ص	1۹1(	در	حالــی	کــه	مضمــون	
جهالــت	و	اســتضعاف	تأکيــد	شــده	در	روايــت،	مقولــه	ای	اعتقــادی	
ــر	 ــانی	نظ ــخن	از	همس ــت	س ــر	در	رواي ــی.		و	اگ ــه	فقه ــت	ن اس
ــده	اســت،	از	جهــت	همســانی	 ــان	آم ــه	مي ــوارج	ب ــا	خ ــيعيان	ب ش
نــگاه	و	تقســيم	بندی	اعتقــادی	آنهــا	بــا	خــوارج	اســت.	وگرنــه	همه	
ــد	 ــر	فقهــی	را	همانن ــچ	گاه	حکــم	تکفي ــم	اکثرشــيعيان	هي می	داني

ــته	اند.	 ــرا	نگذاش ــه	اج ــوارج	ب خ
البتــه	ايــن	روايــت	تنهــا	يــک	نمونــه	از	رواياتــی	بــود	کــه	
ــش	 ــه	نماي ــيعيان	را	ب ــی	از	ش ــه	بعض ــای	تکفيرگرايان گرايش	ه
ــی	بعضــی	 ــه	حت ــت	ک ــده	اس ــی	آم ــه	در	روايات ــذارد.	چنانچ می	گ
ــر	 ــز	حاض ــر	ني ــون	زاره	حاض ــه)ع(	همچ ــاص	ائم ــاب	خ از	اصح
نبودنــد	نظــر	آنهــا	را	در	بــاب	ايمــان	و	کفــر	بپذيرنــد	و	در	مباحثــه	
بــا	امــام	باقــر)ع(	آنقــدر	بــر	نظــرات	تکفيرگرايانــه	خويــش	لجاجت	
می	ورزيدنــد	کــه	صــدای	مباحثــه	آنهــا	بــا	امــام	باقــر)ع(	بلنــد	شــده	

ــنيد! ــود	آن	را	می	ش ــه	ب ــت	در	خان ــس	پش و		هرک
ــه	 ــه)ع(	آن	گون ــاب	ائم ــن	اصح ــان	اي ــر	در	مي ــرز	تکفي ــد	و	م ح
ــود	و	 ــادات	خ ــان	اعتق ــان،	مي ــر	خودش ــه	تعبي ــه	ب ــت	ک ــوده	اس ب
ــدک	 ــراز	و	شــاقول	گذشــته	و	از	هرکــس	کــه	ان ديگرمســلمانان	ت
زاويــه	ای	بــا	اعتقــادات	آنهــا	داشــت،	تبــری	می	جســتند!	)کافــی،ج	،	

ــاس	( ــاف	الن ــاب	أصن ص133؛	ب
ــع	 ــر	مواض ــال	زاره	را	ب ــد	امث ــه	تأکي ــی	ک ــز	هنگام ــه)ع(	ني ائم
ــادی	 ــت	اعتق ــه	تعصــب	و	لجاج ــاره	ب ــا	اش ــد،		ب ــش	می	ديدن خوي
ــَک	ُعَقــُدک		 ــْت	َعْن ــَت	َو	تَحلَّلَ ــْرَت	َرَجْع آنهــا	می	فرمودنــد:	»إِْن	َکبِ
؛	يعنــی	اگــر	پــا	بــه	ســن	بگــذاری،	از	ايــن	عقيــده	بــاز	می	گــردی	
ــث،	 ــاپ	دار	الحدي ــا	می	شــوی«.)کافی	چ ــد	ره ــد	و	بن ــن	قي و	از	اي

ج	4،	ص:	1۷8(
ــاب	 ــر	در		کت ــت	و	حقي ــل	اس ــراوان	و	مفص ــاره	ف ــث	دراين	ب بح
پيشــوايان	شــيعه	پيشــگامان	وحــدت	بــه	قســمتی	از	ايــن	روايــات	
پرداختــه	ام،	امــا	حاصــل	ســخن	اين	کــه	بايــد	بــدون	هيــچ	
ــاره	ريشــه	های	تکفيرگرايــی	ســخن	 محدوديــت	و	سانســوری	درب
ــود. ــه	نم ــه	هســت	مقابل ــا	ک ــا	تکفيرنادرســت	در	هرج ــت	و	ب گف

یادداشتی از مهدی مسائلی؛

نگاهی به تکفیرگرایی در شیعه

شـــت ا د د یا
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یادداشتی  نامخواه  مجتبی  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهید حججی  پدیده  اجتماعی  فلسفی  درک  پیرامون 

نوشته که در ادامه آمده است.

محسـن	حججـی،	پديده	پيچيـده	ای	کـه	در	روزهـای	اخيـر	ذهن	و	
زبـان	مـا	ايرانيـان	را	درنورديـد،	چگونـه	موجـودی	اسـت؟	ايـن	ايام	
بيشـتر	نوشـته	ها	و	کوشـش	ها	بـه	اقتضـای	تاثـر	از	شـرايط،	بـر	
»شـخص«	شـهيد	حججـی	متمرکـز	شـده	اسـت؛	بـرای	بررسـی	
ژرف	تـر	امـا	بايد	ايـن	شـهيد	و	رويدادهـای	رخ	داده	پيرامـون	آن	را	از	
بند	احوال	شـخصی	رها	سـاخته	و	در	بسـتر	و	متنی	وسـيع	تر	قرار	داد.	
پرسـش	اصلی	اين	اسـت	کـه	پديده	حججـی	در	يک	متن	وسـيع	تر	
اجتماعی	و	فلسـفی-	نظـری	واجد	و	حامـل	چه	معانی	ای	اسـت؟	دو	
فريـم	و	تنهـا	دو	فريـم	از	آخرين	سـاعات	زندگی	محسـن	حججی،	
امکانـی	جديـد	فراهـم	آورده	تـا	بـه	درکـی	متکامل	تـر	از	»انسـان	
انقـالب	اسـالمی«	برسـيم.	اين	نوشـته	می	کوشـد	خطـوط	کلی	ای	
به	دسـت	بدهـد	که	بـه	احتمال	زيـاد	به	تـدارک	و	تکامـل	اين	درک	

کمـک	می	کنـد.

انسان انقاب اسامی چیست؟
ــه	مفهومــی	ســخن	 وقتــی	از	»انســان	انقــالب	اســالمی«،	به	مثاب
می	گوييــم	کــه	می	توانــد	بــه	متــن	وســيع	تر	اجتماعــی-	فلســفی،	
ــه	درک	پديــده	شــهيد	حججــی	کمــک	کنــد،	نيــاز	اســت	قبــل	 ب
ــم.	 ــح	دهي ــالمی«	را	توضي ــالب	اس ــان	انق ــث،	»انس ــاز	بح از	آغ
ــوان	 ــش	را	می	ت ــن	پرس ــت؟	اي ــالمی	چيس ــالب	اس ــان	انق انس
ــی	 ــه	کليدی	تريــن	پرســش	تاريــخ	و	انديشــه	معاصــر	مــا	پ به	مثاب
گرفــت؛	چراکــه	انســان	انقــالب	اســالمی	همــان	موجــودی	اســت	
کــه	بــه	واســطه	کنــش	او	وضــع	اجتماعــی	و	تاريخــی	مــا	بــه	کلی	
ــالب	راه	 ــس	از	انق ــز	پ ــان	متماي ــه	جه ــا	ب ــون	می	شــود	و	م دگرگ
می	يابيــم.	انســان	انقــالب	اســالمی	کارگــزار	تغييــر	در	جامعــه	ای	
ــی	 ــاط	سياس ــتری	از	انحط ــده	در	بس ــت	کم	دو	س ــه	دس ــت	ک اس
ــتثمار(	و	انحطــاط	فرهنگــی	 ــتبداد(	و	انحطــاط	اقتصــادی	)اس )اس
ــت؛	 ــته	اس ــتضعاف(	زيس ــی	)اس ــاط	اجتماع ــتحمار(	و	انحط )اس
انحطاطــی	کــه	ايــن	اواخــر	بــا	اســتعمار	نيــز	بــه	نحــوی	تصاعــدی	
ــر	 ــرای	تغيي ــی	ب ــه	ايران ــود.	کوشــش	های	جامع ــه	ب تضاعــف	يافت
ايــن	وضعيــت	دســت	کم	نيم	قــرن	تــداوم	و	اســتمرار	داشــته	
ــرای	 ــی	ب ــه	ايران ــری	جامع ــه	کوششــگری	و	کنش	گ اســت.	تجرب
تغييــر،	از	نهضــت	مشــروطه	تــا	پيــروزی	انقــالب	اســالمی،	هفتــاد	
ســال	پرتکاپــو	را	نشــان	می	دهــد؛	هفتــاد	ســالی	کــه	حامــل	ده	هــا	
رويــداد	اســت	کــه	هــر	يــک	بــه	قــوه	يــک	انقالبنــد؛	انقالب	هــا،	
ــه	تغييــر	شــرايط	و	 نهضت	هــا	و	جنبش	هايــی	کــه	هيــچ	موفــق	ب

ــده	اند. ــی	نش کامياب
ايـن	مهـم	نيسـت	کـه	يـک	نظريـه	چرايـی	و	چگونگـی	»وقـوع	
يـک	انقـالب«	را	تشـريح	کنـد.	مهـم	اين	اسـت	کـه	بتوانـد	چرايی	
»عدم	وقـوع	يـک	انقـالب«	را	هـم	توضيـح	دهـد.	نسـبت	دادن	
پيـروزی	انقـالب	اسـالمی	بـه	زمينه	هـا	و	ظلم	هـای	تاريخـی	و	
سياسـی	و	اجتماعـی	و	حتـی	در	معنـای	رايـج	آن	مذهبـی،	گيريـم	
کـه	بتوانـد	وقوع	انقـالب	را	توضيـح	دهد،	امـا	در	توضيـح	عدم	وقوع	
انقـالب	در	سـال	های	قبـل	از	135۷	بی	شـک	بـاز	می	مانـد.	بيـان	
اينکـه	انقـالب	عليـه	اسـتعمار،	شـرايط	نامناسـب	اقتصـادی	يـا	
اقدامـات	ضدمذهبـی	رژيـم	بـود،	بالفاصلـه	ذهن	هـا	را	بـه	ايـن	
پرسـش	می	کشـاند	کـه	مگر	ايـن	شـرايط	پيـش	از	سـال	5۷	وجود	
نداشـت؟	چـرا	در	آن	سـال	ها	انقـالب	نشـد	يـا	بـه	عبـارت	دقيق	تر،	
چـرا	انبوه	کوشـش	های	انقالبی	آن	سـال	ها	به	پيروزی	چشـمگيری	
نرسـيد؟	اينهـا	بنيادی	تريـن	پرسـش	های	نظـری	انقالب	اسـالمی	
اسـت؛	امـام	خمينـی	عالوه	بـر	رهبـری	عينيـت	انقـالب،	در	ميدان	
نظـر	نيـز	نظريـه	ای	منسـجم	را	می	پرورانـد	کـه	می	تواند	بـه	خوبی	

از	پس	پاسـخ	به	پرسـش	ها	برآيد.	نقطـه	کانونی	نظريـه	امام	خمينی	
»انسـان	انقـالب«	اسـت	و	هميـن	چارچوبی	بـه	دسـت	می	دهد	که	

مـا	درکـی	عميق	تـر	از	پديـده	حججی	داشـته	باشـيم.

انقاب اسامی به مثابه انقاب انسانی
بررســی	متــون	و	ســخنان	امــام	خمينــی	در	يــک	راهبــری	نظــری	
ــتی	 ــزاوار	از	چيس ــی	س ــه	درک ــد	ک ــک	می	کن ــا	کم ــه	م ــع	ب بدي
ــده	انقــالب	اســالمی	داشــته	باشــيم.	از	منظــر	امــام	خمينــی،	 پدي
انقــالب	اســالمی	در	درجــه	و	گام	اول	عبــارت	اســت	از	يــک	
»انقــالب	انســانی«؛	انقالبــی	کــه	در	درون	انســان	ايرانــی	رخ	داده،	
ــانی	 ــاخته	و	انس ــون	س ــودش	را	دگرگ ــای	وج ــن	اليه	ه نهانی	تري
ــز	 ــن	انســان	متماي ــی	اي ــام	خمين ــرده	اســت.	ام ــق	ک ــز	خل متماي
را،	کــه	از	آن	بــا	تعابيــر	مختلفــی	ازجملــه	»انســان	انقالبــی«	يــاد	
ــر	 ــل	در	نظ ــی	در	تحلي ــه	کانون ــک	نقط ــوان	ي ــد،	به	عن می	کنن
ــا	 ــالمی	اساس ــالب	اس ــان،	انق ــه	ايش ــر	و	نظري ــرد.	در	نظ می	گي
چيــزی	نيســت	جــز	محصــول	فرآينــد	تولــد	انســان	انقالبــی	و	پس	
از	آن،	کنــش	متمايــز	و	غيرقابــل	پيش	بينــی	ايــن	انســان	به	مثابــه	
موجــودی	جديدالــوالده.	بخــش	مهمــی	از	کوشــش	نظــری	امــام	
خمينــی	در	تحليــل	انقــالب،	متوجــه	تحليــل	انســان	انقالبی	اســت	
و	مــا	در	ادامــه	می	کوشــيم	بــا	بررســی	خطــوط	کلــی	تحليــل	امــام	
خمينــی	دربــاره	ايــن	انســان،	رهيافتــی	بــه	تبييــن	پديــده	شــهيد	
ــه	 ــتر	ن.ک	ب ــح	بيش ــرای	توضي ــم.	)ب ــت	بياوري ــه	دس حججــی	ب
مقالــه	نظريــه	انقــالب	امــام	خمينــی)ره(،	فصلنامــه	انديشــه	

ــماره	5( ــالم،	ش ــی	در	اس سياس
تحليــل	امــام	خمينــی	پيرامــون	»انســان	انقــالب«	واجد	دو	ســطح	
ــالب	 ــش	از	انق ــی	پي ــان	ايران ــت	انس ــی	وضعي ــت؛	يک ــده	اس عم
انســانی	)و	انســان	انقــالب	شــدن(	و	ديگــری	وضعيــت	پــس	از	آن؛	
بــه	عبــارت	ديگر	تحليــل	وضعيــت	»تحــول	از«	و	تحليــل	وضعيت	
»تحــول	بــه«.	امــام	خمينــی	می	کوشــد	بــا	اســتدالل	های	
متنوعــی	اثبــات	کنــد	انســان	جامعــه	ايرانــی	در	وضعيــت	پــس	از	
ــه	انســان	انقــالب،	درســت	در	 انقــالب	انســانی	و	تبديــل	شــدن	ب

ــرار	دارد. شــرايطی	معکــوس	وضعيــت	ســابق	ق
امــام	خمينــی	در	تشــريح	ويژگــی		هــای	انســان	انقــالب	بــر	تحول	
ــام،	ج	۶،	 ــه	ام ــاور«	)صحيف ــه	»انســان	خودب ــی«	ب از	»انســان	غرب
ــت	 ــول	از	»حال ص	33۲-3۲۹،	ج	14،	ص31۷،	ج	15،	ص310(،	تح
طبيعــی«	بــه	»حالــت	الهــی«	)	ج	1۶،	ص130(،	تحــول	از	»خــوف	
ــجاعت«	)	ج	۷،	ص3۹۹،	ج	8،	ص4۲۶-	4۲5،	ج	۹،	ص1۷۹(،	 ــه	ش ب
ــدرت«	)ج	۹،	ص1۹۷(،	تحــول	 ــه	»ق ــه	»امــن«	)ج	۶،	ص34۷(،	ب ب
از	»ضعــف«	بــه	»قــوت«	)ج		11	ص533(،	تحــول	از	»انســان	
ــالمی«	)ج	1۷،	ص۲11(	 ــد	اس ــان	مجاه ــه	»انس ــرتکده	ای«	ب عش
ــه	تعــاون	 تاکيــد	کــرده،	و	ويژگی	هايــی	همچــون	اراده	معطــوف	ب
افزايــش	 اجتماعــی،	 )ج	۶،	ص۲۲۹(،	کاهــش	خصومت	هــای	
	،)4۲5-4۲۶ ص	 ج	8،	 ص34۷،	 )ج	۶،	 اجتماعــی	 همبســتگی	

ــه	 ــه	جمعــی«	و	بســط	»محبــت	ورزی«	)صحيف گســترش	»روحي
امــام،	ج	۷،	ص۶0(،	شــکوفايی	انســانيت	و	امــر	انســانی	)ج	۷،	
ــی	 ــی	اجتماع ــن	زندگ ــائل	بنيادي ــه	مس ــه	ب ص۲۶۶-۲۶5(،	توج
)ج	۶،	ص34۷،	ج	۹،	ص1۷۷	و	ص1۹۷،	ج	1۶،	ص314(،	احيــای	
ص۲۶0(،	 )ج	4،	 عصيانگــری	 و	 	) ص4۷	 )ج	۷،	 اعتــراض	 روح	
دشمن	شناســی	)ج	10ص3۷5،	ج	1۲،	ص۹1(	عهــد	و	درنهايــت	
ــالم	)ج	1۲	ص3۶۷(	را	 ــرآن	و	اس ــا	ق ــد	ب ــدی	جدي ــع	و	پيون وض

برجســته	می	کننــد.
نقطـه	اتـکا	و	اهميت	در	ايـن	تحليل	حاضر	عبارت	اسـت	از	بخشـی	
از	نظريـه	امـام	خمينـی	که	بـر	گزاره	هـا	و	گزارش	های	امـام	خمينی	
از	نگـرش	ويژه	انسـان	انقـالب	به	مـرگ	متمرکز	اسـت.	در	معرفتی	
کـه	ايـن	نظريه	به	دسـت	می	دهـد	انسـان	انقـالب	»از	رفاه	طلبی	به	
سلحشـوری«	)ج	1۶،	ص314(	تحـول	يافتـه	و	در	وضـع	جديد	خود	
نه	فقـط	مـرگ	آگاه	اسـت،	بلکـه	»شـهادت	طلب«	)ج	۶،	ص4۹3-	
4۹0،	ج	۷،	ص۲۶۶	-۲۶5،	ص۲۶۶	-۲۶5،	ج	۹،	ص۲۲5،	ص:	۲۷4،	
ج	1۲،	ص۲88(	و	»عاشـق	مـوت«	)	ج	1۷،ص	۲1۲	-	۲11	و	ص	
304(	نيز	هسـت	و	در	پرتو	همين	ويژگی	اسـت	کـه	جهان	اجتماعی	

جديـدی	را	بنـا	می	نهد.

شهید حججی، انسان انقاب اسامی
بــه	تحليــل	پديــده	شــهيد	حججــی	بازگرديــم.	دو	قــاب	از	حججی	
او	را	بــه	يــک	»قهرمــان«	در	ذهــن	و	زبــان	ايرانيــان	تبديــل	کــرد؛	
ــه	جهــان	زندگــی	او،	بيــش	و	پيــش	از	ايــن	دو	 پــس	از	آن	البتــه	ب
تصويــر	راه	يافتيــم.	ازجملــه	بــه	عالــم	و	ارزش	هــای	متفاوتــی	کــه	
در	دست	نوشــته	ها	و	نامه	هايــش	منعکــس	بــود.	چــه	چيــزی	
ــده	کــرد؟	پاســخ	 ــز	و	پدي ــا	متماي محســن	حججــی	را	در	ذهــن	م
دقيق	تــر	ايــن	ســوال	نيــاز	بــه	بررســی	و	تحليــل	محتــوای	
ــی	را	در	 ــبکه	های	اجتماع ــوج	ش ــد	م ــه	در	چن ــته	هايی	دارد	ک نوش
بــر	گرفــت.	ايــن	بررســی	بــرای	ثبــت	و	تثبيــت	هــر	گونــه	پاســخ	
بــه	ســوال	فــوق	الزم	اســت	امــا	اکنــون	کــه	همگــی	در	متــن	ايــن	
ــی	 ــدون	و	منضبط ــاهدات	م ــه	مش ــم،	بی	آنک ــرار	داري ــداد	ق روي
ــن	 ــه	اي ــی	ب ــدودا	دقيق ــخ	های	ح ــم	پاس ــيم،	می	تواني ــته	باش داش
ــی	در	 ــوج	محتواي ــار	م ــت	کم	چه ــون	دس ــم.	تاکن ــش	بدهي پرس
ــی	 ــهيد	حجج ــون	ش ــی	پيرام ــبکه	های	اجتماع ــته	های	ش نوش
ــس	 ــای	پ ــارت،	روزه ــس	از	اس ــای	پ ــت:	روزه ــته	اس ــود	داش وج
از	شــهادت،	روزهــای	گراميداشــت	و	دوره	جديــدی	کــه	بــا	اعــالم	
خبــر	بازگشــت	پيکــر	او	و	احتمــاال	پــس	از	آن	رقــم	خــورده	و	خواهد	
ــا	 ــترين	داللت	ه ــل	بيش ــوج	اول	و	دوم	حام ــته	های	م ــورد.	نوش خ
ــر	 ــای	ديگ ــود؛	موج	ه ــده	ب ــن	پدي ــن	اي ــی	تکوي ــل	چراي ــر	تحلي ب
بيشــتر	بــر	تجليــل	پديــده	شــهيد	حججــی	تاکيــد	دارنــد.	در	يــک	
ــر	 ــی	ب ــوج	اول	و	دوم،	جملگ ــته	های	م ــی	از	نوش ــی	اجمال بررس
ــرور	 ــه	غ ــه	ب ــگاه	آميخت ــواردی	همچــون	»چشــم	هايش«	و	»ن م
و	شــجاعت«	محســن	حججــی	متمرکــز	شــده	اند.	نــگاه	محســن	
ــر	 ــی	خنج ــه	داعش ــت	ب ــی	پش ــه	در	يک ــی	ک ــی	در	دو	قاب حجج
ــر	يــک	 ــه	دســت	و	در	ديگــری	ميــان	دو	عضــو	داعــش	ســوار	ب ب
خــودرو	قــرار	دارد،	بــرای	همــه	مــا	حامــل	معنايــی	شــگفت	آور	بــود.	
بــا	آن	دو	تصويــر	معنــای	بديــع	بــه	جهــان	اجتماعــی	مــا	راه	يافــت	
و	هميــن	معنــا	انبوهــی	از	انســان	ها	را	گــرد	خــود	و	گــرد	يکديگــر	

متحــد	ســاخت.	ايــن	معنــا	امــا	چيســت؟
ــه	پاســخ	بهتــر	اســت	کمــی	اليه	هــای	پرســش	 ــرای	رســيدن	ب ب
را	از	هــم	بشــکافيم.	محســن	حججــی	انســان	انقــالب	اســالمی	
ــر	 ــا	ديگ ــی	ب ــان	خمين ــس	قهرم ــت؛	جن ــی	اس ــان	خمين و	قهرم
قهرمان	هايــی	کــه	می	شناســيم،	متفــاوت	اســت؛	قهرمانــی	انســان	
انقــالب	بــا	قهرمــان	فلســفی	ای	کــه	ارســطو	در	درام	کالســيک	و	
تــراژدی	ترســيم	می	کنــد،	بــا	قهرمــان	تاريخــی	اجتماعــی	ای	کــه	
ــزوردی	کــه	 ــان	اب ــا	قهرم از	فلســفه	هــگل	برداشــت	می	شــود	و	ب

یادداشتی از مجتبی نامخواه؛

درآمدی بر درک فلسفی اجتماعی پدیده شهید حججی
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کامــو	در	افســانه	ســيزيف	تصويــر	می	کنــد،	تفــاوت	بنيادينــی	دارد.	
ــه	حججــی	 ــن	اســت	ک ــای	بنيادي ــن	تفاوت	ه ــر	همي ــک	نظ از	ي
ــرگ،	 ــه	م ــب	ب ــی	قري ــا	مبدئيت ــی	ب ــازد.	حجج ــز	می	س را	متماي
ــا	 ــود؛	ام ــل	می	ش ــی	تبدي ــی	فرامل ــی	و	موضوع ــی	مل ــه	قهرمان ب
آخــر	در	خاورميانــه	ای	کــه	»مــرگ«	رايج	تريــن	کاال	در	داد	و	
ــر	چــه	 ــک	نف ــک	و	فقــط	ي ســتدهای	اجتماعــی	اســت؛	مــرگ	ي
ــل،	 ــه	قات ــی	ک ــژه	هنگام ــد؟	به	وي ــته	باش ــد	داش ــی	می	توان اهميت
گروهــی	اســت	کــه	از	ابتــدای	پيدايــش	خــود	بــا	»مــرگ	ديگری«	
قريــن	بــوده	اســت.	بنابرايــن	درســت	هنگامــی	کــه	نبايــد	مــرگ	
»يــک«	انســان	بــه	دســت	داعــش	اهميتــی	داشــته	باشــد،	اهميت	
ــک	پرســش	 ــر	ي ــا	را	در	براب ــه	م ــن	اســت	ک ــد	و	همي ــدا	می	کن پي

بنيادين	تــر	قــرار	می	دهــد.
پديـده	حججـی	اگرچـه	به	مثابـه	يـک	قهرمـان	در	ذهن	و	زبـان	ما	
ايرانيـان	و	در	نوشـته	هايمان	در	شـبکه	های	اجتماعـی،	بازتاب	يافت	
اما	جنـس	و	»بـودن«	حججی	قهرمـان	نه	فقط	از	لحاظ	»فلسـفی«	
با	نظريه	هـای	رايج	متفـاوت	بود،	بلکـه	از	نظر	»فرآيند«	و	»شـدن«	
رسـانه	ای	نيـز	پديـده	حججـی	بـه	مثابـه	يـک	قهرمـان،	در	داالنی	
متمايـز	خلـق	شـد.	اگـر	بخواهيـم	خام	دسـتانه	نقـش	رسـانه	مدرن	
در	بازنمايـی	قهرمـان	را	در	دو	دسـته	کلـی	خلـق	و	روايـت	قهرمان	
تقسـيم	بندی	کنيـم،	بهتـر	می	توانيـم	ايـن	خالف	آمـد	بـودن	مـورد	

حججـی	را	تحليـل	کنيم.
در	جهانــی	زندگــی	می	کنيــم	کــه	قهرمان	هايــش	بيشــتر	از	هرچيــز	
برســاخت	رســانه	ها	هســتند.	آنهــا	يک	ســره	در	عالــم	وهــم	يــا	بــه 
تعبير بودريــار در جهــان ابرواقعيــت )hyperreality( پرداخته 
می شــوند بی آنکــه هيــچ مــا به ازايــی در واقعيــت عينــی داشــته 
ــود.  ــی نب ــن قهرمان هاي ــداد چني ــا در ع ــی طبع ــند. حجج باش
ــی  ــه حت ــود ک ــادی ب ــی ع ــن، بلکــه حججــی واقعيت ــط اي نه فق
ــده  ــد بازتاب دهن ــا معيارهــای معمــول خــود نباي ــز ب رســانه ها ني
ارزش هــای  معيــار  بــا  رســانه های  می بودنــد.  شــهادتش 
 ،)impact(ــر ــری )conflict(، تاثي ــون درگي ــری همچ خب
ــار و  ــت)novelty( اخب ــهرت)prominence(  و بداع ش

سوژه	هايشــان	را	دروازه	بانــی	می	کننــد.
ــار	 محســن	حججــی	و	شــهادتش	دســت	کم	براســاس	چهــار	معي
ــان	 ــران	و	جه ــال	در	اي ــن	ح ــا	اي ــود.	ب ــژه	نب ــوردی	وي ــرده،	م نام	ب
رســانه	هايی	بــه	شــهيد	حججــی	پرداختنــد	کــه	بی	شــک	تاکنــون	
هيــچ	گاه	بــه	شــهدای	جبهــه	مقاومــت،	دســت	کم	بــا	ايــن	ضريــب،	
ــن	 ــهيد	حججــی	اولي ــال	ش ــت	س ــس	از	هف ــد	و	پ ــه	بودن نپرداخت
شــهيد	جبهــه	مقاومــت	بــود	کــه	بــر	نيم	تــای	اول	صفحــه	نخســت	
برخــی	روزنامه	هــای	وطنــی	می	رفــت.	ايــن	حــرف	درســتی	
ــوارد	 ــون	م ــورد	همچ ــن	م ــزرگ	در	اي ــانه	های	ب ــه	رس ــت	ک اس
ــرو	رســانه	های	خــرد	و	شــبکه	های	 ــا	حــدودی	پي متعــدد	ديگــر،	ت
اجتماعــی	بودنــد	امــا	ايــن	حــرف	صحيــح	صورت	مســاله	را	تغييــر	
چندانــی	نمی	دهــد	بلکــه	آن	را	بــه	ســطح	رســانه	های	خــرد	منتقــل	
ــل	 ــوژه	های	بالفع ــر	از	س ــای	متکث ــان	انبوه	ه ــرا	از	مي ــد:	چ می	کن
و	بالقــوه،	ايــن	محســن	حججــی	اســت	کــه	يکــی	دو	روز	قبــل	و	
روزهــا	پس	از	شــهادتش	کنشــگرانی	متعــدد،	متکثــر	و	متنــوع	را	در	

ــد؟ ــيج	می	کن ــرد	بس ــانه	های	خ رس

چیستی حججی
وقتــی	بــه	دو	قــاب	باقــی	مانــده	از	آخريــن	نمــای	حيــات	محســن	
ــه	 ــی	ب ــه	زندگ ــذرگاه	او	از	مرحل ــويم	و	گ ــره	می	ش ــی	خي حجج
مرحلــه	قهرمانــی	را	مــورد	توجــه	قــرار	می	دهيــم،	احســاس	
می	کنيــم	می	توانيــم	بــه	پاســخ	خــود	دربــاره	چيســتی	ايــن	پديــده	
ــان	»انســان	های	 ــويم.	حججــی	يکــی	از	هم ــک	ش ــز	نزدي متماي
انقــالب«	اســت	کــه	امــام	خمينــی	ترســيم	می	کــرد.	مــا	در	ايــن	
دو	قــاب	نســبت	متفــاوت	انســان	خمينــی	بــا	مــرگ	را	ديديــم.	ايــن	
نســبت	بــه	آن	ميــزان	متمايــز	بــود	کــه	برخــالف	آنچــه	گفته	شــد،	
ــا	خــود	حمــل	می	کــرد.	رســانه	ها	 بيشــترين	ميــزان	از	بداعــت	را	ب
اگــر	راوی	پديــده	حججــی	شــدند،	اگــر	انســان	هايی	کــه	در	زمانــه	
ــده	حججــی	 ــن	از	پدي ــد	اينچني ــن	زيســت	می	کنن ــه	آنالي و	زمين
متحيــر	شــدند،	همــه	و	همــه	بــه	ايــن	مســاله	بــاز	می	گشــت	کــه	

نســبت	متفــاوت	او	بــا	مــرگ	را	ديدنــد.	حججــی	خمينــی	در	آخرين	
ــت	 ــود	توانس ــاهکار	خ ــری	ش ــه	تعبي ــی	و	ب کار	فرهنگی	اجتماع
روايتــی	»منحصربه	فــرد«	و	»صادقانــه«	از	مــرگ	و	از	نســبت	
ــگاه	 ــه	دســت	بدهــد.	ن ــا	مــرگ	ب ــول	انســان	انقــالب	ب محيرالعق
ــرای	 ــی	ب ــه	موضوع ــاب	را	ب ــن	دوق ــی	او،	اي ــا	بی	تفاوت ــه	ب آميخت

ــاخت. ــدل	س ــدن	ب ــره	ش ــا	خي مدت	ه
ــی	 ــالمی	حام ــالب	اس ــان	انق ــد	انس ــاره	ش ــه	اش ــور	ک همان	ط
معنــای	منحصربه	فــردی	از	مــرگ	اســت	کــه	نــه	در	فلســفه	
ــدرن	 ــفه	م ــه	در	فلس ــود،	ن ــت	می	ش ــطويی	ياف ــيک	ارس کالس
ــی.	انســان	 ــزورد	کافکاي ــه	در	فلســفه	پســت	مدرن	و	اب ــی	و	ن هگل
انقــالب	اســالمی	تنهــا	گونــه	و	هويــت	انســانی	اســت	کــه	چنيــن	
ــن	 ــل	همي ــه	دلي ــد	و	ب ــا	خــود	حمــل	می	کن ــی	از	مــرگ	را	ب معناي
فلســفه	متمايــز	دربــاب	مرگ	اســت	کــه	مبشــر	زندگــی	ای	متفاوت	
ــات	 ــی	عملي ــر	برخ ــه	در	نظ ــود	دارد	ک ــال	وج ــن	احتم ــت.	اي اس
ــه	مــوت	تفســير	شــود	 ــز	عشــق	ب ــری	ني انتحــاری	عناصــر	تکفي
امــا	کيســت	کــه	ندانــد	در	معادلــه	انتحــار،	»مــرگ	ديگــری«	متغير	
ــر	وابســته	اســت.	مــرگ	در	نظــر	 مســتقل	و	»مــرگ	خــود«	متغي
انتحــاری	بيشــتر	از	آنکــه	حاصــل	عشــق	بــه	مــرگ	خــود	باشــد،	
نتيجــه	نفــرت	از	زندگــی	ديگــری	اســت.	بنابرايــن	بنيادگرايــی	نيــز	
همچــون	ديگــر	»گرايی«هــا	و	ايســم	های	مــدرن	حامــل	معنــای	
»عشــق	بــه	مــوت«	نيســت	و	»عشــق	بــه	مــوت«،	کــه	در	تحليــل	
امــام	خمينــی	مولفــه	انســان	انقــالب	بــود،	معنــای	متفاوتــی	اســت	
کــه	می	توانــد	بــه	انــدازه	کافــی	پديــده	شــهيد	حججــی	را	توضيــح	
ــرای	 ــه	ايــن	دليــل	متمايــز	و	پديــده	شــد	کــه	ب دهــد:	حججــی	ب
ــن	 ــا،	حامــل	اي جهــان	سرمســت	از	زندگــی	و	سرشــار	از	مــرگ	م
ــرا	 ــام	ماج ــن	تم ــال	اي ــن	ح ــا	اي ــود.	ب ــرگ	ب ــز	از	م ــای	متماي معن
نيســت.	در	پديــده		بودگــی	حججــی	عالوه	بــر	منحصربه	فــرد	
بــودن	معنــا،	روايــت	صادقانــه	ايــن	معنــا	نيــز	مطــرح	اســت.	پديده		
حججــی	بــه	نمايندگــی	از	همــه	حججی	هــای	خمينــی،	توانســت	
يــک	حجــت	و	اســتدالل	روشــن	دربــاره	نگــرش	انســان	انقــالب	
اســالمی	بــه	مــرگ	اقامــه	کنــد؛	اســتداللی	کــه	نيــاز	بــه	اندکــی	

ــی	دارد. ــح	مقدمات توضي
فراچنــگ	داشــتن	معنايــی	از	مــرگ	کــه	انســان	انقــالب	اســالمی	
ــز	 ــب	ديگــر	ني ــراد	و	مکات ــای	اف ــد	مدع ــل	آن	اســت،	می	توان حام
باشــد.	مهــم	اثبات	صداقــت	در	مدعاســت.	انســان	انقالب	اســالمی	
اغلــب	در	اختيــار	داشــتن	ايــن	معنــا	از	مــرگ	را	بــا	اســتقبال	از	مرگ	
ــه	 ــت	ک ــرار	گرف ــی	ق ــا	در	موقعيت ــی	ام ــت.	حجج ــان	داده	اس نش
توانســت	ايــن	صداقــت	را	پيــش	از	مــرگ	و	در	موقعيتــی	اســتثنايی	
ــم	 ــت	می	تواني ــن	موقعي ــر	اي ــح	بهت ــرای	توضي ــد.	ب ــان	بده نش
ــم.	 ــتعاری	بگيري ــی	اس ــتی	وام ــوم	اگزيستانسياليس ــک	مفه از	ي
  )boundary  situation( »مفهــوم »وضعيــت مــرزی
ناظــر	بــه	وضعيتــی	خــاص	اســت	کــه	امــکان	بــروز	فــرد،	آنچنانــی	
کــه	هســت	را	فراهــم	مــی	آورد.	در	وضعيــت	مــرزی	نوعــی	اجبــار	
ــه	صداقــت	وجــود	دارد.	ياســپرس	در	توضيــح	مبســوطی	مــرگ	 ب
ــن	 ــی	در	چني ــهيد	حجج ــد.	ش ــی	می	دان ــرزی	نهاي ــت	م را	وضعي
وضعيتــی	کــه	امــکان	هيــچ	ظاهرســازی	ای	وجــود	نداشــت،	در	اوج	
صداقــت،	نگــرش	انســان	خمينــی	بــه	مــرگ	را	بــرای	مــا	روايــت	
کــرد.	عجيب	تــر	از	ايــن	روايــت	صادقانــه	امــا	آن	اســت	کــه	شــهيد	
حججــی	خــود	در	آخريــن	دست	نوشــته	برجامانــده،	از	اثبــات	صدق	
ــود:	»ان	شــاءاهلل	شــهادتم	 ــا	شــهادت	نوشــته	ب چنيــن	مدعايــش	ب

ــد.« ــی	می	ده ــارم	را	گواه ــدق	گفت ص
بازتابــی	کــه	شــهيد	حججــی	را	پديــده	ســاخت،	محصــول	و	معلول	
مواجهــه	روشــن	و	بی	واســطه		مــا	بــا	يــک	ويژگــی	انســان	انقــالب	
ــه	مــرگ،	زندگــی	ای	 ــی	ب ــود.	نگــرش	حججــی	خمين اســالمی	ب
ــا	آورد.	 ــه	م ــه	جامع ــه	ميان ــی	را	ب ــد	از	زندگ ــی	جدي ــد	و	معناي جدي
ــو	روايــت	آن	چشــم	های	مــا	 بداعــت	انحصــاری	ايــن	معنــا	و	تالل
را	خيــره	کــرد.	پديــده	حججــی	البتــه	وجــوه	قابــل	تفســير	ديگــری	

دارد.

مرگ و زندگی در پرتو پدیده  حججی
ايــن	نوشــته	کوشــيد	تنهــا	درک	يکــی	از	وجــوه	پديــده	حججــی	را	

درنظــر	بگيــرد	و	از	تحليــل	ديگــر	وجــوه،	ازجملــه	نگــرش	عرفانــی	
ــد.	 ــان	بازمان ــدا	و	انس ــه	خ ــت	او	از	رابط ــی	و	درياف خاصــی	حجج
ــهيد	 ــق	ش ــب	و	عمي ــده	عجي ــک	اي ــن	صــورت،	بی	ش ــر	اي در	غي
ــير	او	از	 ــر	و	تفس ــدازه	تصوي ــه	ان ــی«،	ب ــاره	»زندگ ــی	درب حجج
ــت؛	 ــد	داش ــل	خواه ــای	تحلي ــوده	و	ج ــگفت	انگيز	ب ــرگ«	ش »م
آنجــا	کــه	ايــن	چنيــن	اســتدالل	می	کنــد:	»ســعی	کنيــد	طــوری	
ــوه	 ــور	و	نح ــود.«	اين	ط ــقتان	بش ــدا	عاش ــه	خ ــد	ک ــی	کني زندگ
ــه	 ــوه	مواجه ــدازه	نح ــه	ان ــی	ب ــوی	و	عرفان ــا	معن ــی	عميق زندگ

ــت	دارد. ــرگ	اهمي ــا	م حججــی	ب
قــرآن	کريــم	شــهيدان	را	در	مقــام	مبشــرانی	تصويــر	می	کنــد	کــه	
ــن	 ــد.	محس ــارت	می	دهن ــزن	را	بش ــوف	و	ح ــدن	خ ــته	ش برداش
حججــی	اگــر	چــه	در	لحظــه	اســارت،	قهرمــان	زندگــی	و	در	لحظه	
شــهادت،	راوی	نگــرش	خاصــی	بــه	مــرگ	می	شــود	امــا	مــروری	
ــدود	 ــرگ	مح ــا	م ــه	او	ب ــد	مغازل ــان	می	ده ــته	هايش	نش ــر	نوش ب
ــر	 ــای	تصوي ــب	و	تمن ــری	در	طل ــت.	او	عم ــه	نيس ــن	لحظ ــه	اي ب
خاصــی	کــه	از	مــرگ	داشــته	زيســته	و	البتــه	خــود	ايــن	آرزو	را	در	
ســايه	بشــارت	واالتريــن	شــهيدان،	اهل	بيــت)ع(،	دريافتــه	اســت.	
ــر	 ايــن	نوشــته	فــارغ	از	تحليــل	حجت	هــای	مکتــوب	حججــی،	ب
ــوع	نگــرش	 ــر	ن ــود	و	ب حجت	هــای	چشــمان	حججــی	متمرکــز	ب
خاصــی	کــه	در	نــگاه	ايــن	چشــمان	بــه	مــرگ	وجــود	داشــت.	در	
غيــر	ايــن	صــورت	هــر	يــک	از	ايــن	جمــالت	بســتر	تاملــی	بيشــتر	
ــدازه	ای	نيســتم	کــه	حتــی	زبانــم	 ــه	ان ــود:	»خدايــا	می	دانــم	ب می	ب
ــی	درد	 ــا	شــهادت	ب ــه	شــهادت	باشــد«،	»خداي ــن	کلم ــق	گفت الي
نمی	خواهــم«،	»دوســت	دارم…	پيکــرم	اربــا	اربــا	]تکه	تکــه[	

ــود.« ش
انســان	های	انقــالب	اســالمی	تنهــا	ملحق	شــدگان	و	تنهــا	
ــان	حجــت	حججــی	در	 ــن	مي ــا	هســتند.	در	اي مبشــران	عصــر	م
ــزن،	در	اوج	 ــرگ	بی	ح ــوف	و	م ــی	بی	خ ــارت	زندگ ــاندن	بش رس
ــرار	داد.	چشــمان	حججــی	 ــا	را	مخاطــب	ق ــت	م ــت	و	بالغ صداق
مــا	را	بــه	جهانــی	ديگــر	متذکــر	شــد.	جهانــی	کــه	انســان	انقــالب	
اســالمی	متعلــق	بــه	آن	بــوده	و	انقــالب	اســالمی	در	پی	آن	اســت.	
ــر	 ــت	را	ب ــط	حج ــی	نه	فق ــمان	حجج ــته	از	چش ــرت	برخاس بصي
جحــود	تمــام	کــرد،	بلکــه	بــرای	مومنــان	بــه	انقــالب	اســالمی	نيز	
از	معنــای	مــرگ	و	زندگــی،	آشــنايی	زدايی	کــرد.	محســن	حججــی	
در	يکــی	از	دستنوشــته	هايش	دربــاره		داللــت	شــهادت	بــه	جهانــی	
ــو	 ــهادت	در	راه	ت ــه	ش ــم	ک ــوب	می	دان ــود:	»خ ــته	ب ــر	نوش ديگ
چيــز	ديگــری	اســت.«	پديــده	حججــی	بــه	ايــن	جهــت	عجيــب	
و	جــذاب	بــود	کــه	مــا	را	بــه	آن	»چيــز	ديگــر«	راهنمايــی	می	کــرد.
»انســان	انقالبــی«	و	»انســان	خمينــی«	مــا	را	از	يــک	»انحطــاط	
ــه	يــک	 ــه	مثاب مســتمر	تاريخــی«	نجــات	داد.	حجــت	حججــی	ب
ــا	را	از	 ــا	م ــه	ای«	ام ــان	خامن ــالمی«	و	»انس ــالب	اس ــان	انق »انس
»انحطــاط	متراکــم	اکنونــی«	رهايی	بخشــيد.	درســت	در	شــرايطی	
کــه	در	خانــه	عصــاره	فضايــل	ملــت،	نمايندگانــی	کــه	يــک	تصوير	
ــن	 ــلفی	گرفت ــرای	س ــد،	ب ــود	ندارن ــوکالن	خ ــا	مســتضعفان	و	م ب
ــد؛	در	 ــاال	می	رفتن ــم	ب ــول	ه ــر	و	ک ــی	از	س ــام	اروپاي ــک	مق ــا	ي ب
شــرايطی	کــه	رياســت	محتــرم	ايــن	عصاره	هــای	فضايــل،	کــه	از	
قضــا	کوشــش	ناکامــش	بــرای	مصافحــه	بــا	ســلف	ســابق	هميــن	
مقــام	مســئول	اروپايــی	دســتمايه	تبســم	در	شــبکه	های	اجتماعــی	
شــده	اســت،	ايــن	اقــدام	نماينــدگان	را	بــه	يــک	»ســهل	انگاری«	
ــت	 ــن	واقعي ــه	اي ــا	را	ب ــده	شــهيد	حججــی	م ــد،	پدي ــرو	می	کاه ف
توجــه	داد	کــه	حقارت	هــای	موجــود	در	کانون	هــای	اصلــی	
ــای	 ــن	پديده	ه ــش	اي ــع	پيداي ــوری	اســالمی،	مان ــدرت	در	جمه ق
ــروز	انســان/	 ــی	ب ــر	انقــالب،	13۹۶/5/30(	و	ناف ــی	)رهب باورنکردن
ــده	 ــر	ش ــالب،	منتش ــر	انق ــالمی	)رهب ــالب	اس ــای	انق معجزه	ه
ــود	 ــی	موج ــد	مرکزگراي ــر	چن ــت.	ه ــده	نيس در	13۹۶/5/1۹(	آفري
همزمــان	بــا	از	درون	تهــی	ســاختن	ســتادهای	مرکــزی،	بــه	توليــد	
نيــروی	گريــز	از	مرکــز	بپــردازد	و	ايــن	نيــرو	انســان	های	انقــالب	
ــه	 ــرحدات	و	منتهی	الي ــه	س ــار	ب ــه	ناچ ــه	آفرينی،	ب ــرای	حماس را	ب
صف	هــا	گســيل	می	نمايــد،	امــا	در	هــر	شــرايطی	انســان	انقــالب	
ــالب	 ــوب	انق ــر«	را	در	چارچ ــرای	»تغيي ــود	ب ــير	خ ــالمی	مس اس

ــد. ــدا	می	کن ــالمی	پي اس

شـــت ا د د یا
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ــم	 ــول	سکوالريس ــاز	اف ــه	آغ ــتی	نقط ــالمی	را	بايس ــالب	اس انق
برشــمرد.	چــرا	کــه	انقــالب	اســالمی	بــر	پايــه	ديــن	و	بــه	رهبــری	
ــردم	مســلمان	تحقــق	 ــا	مشــارکت	م فقيهــی	اســالم	شــناس	و	ب

ــت. ياف
ريشــه	هــای	سکوالريســم	در	تاريــخ	اســالم:	پــس	از	رحلــت	پيامبر	
مکرم	اســالم)ص(	جريانهــا	و	حوادثــی	در	تاريخ	اســالم	اتفــاق	افتاد	
کــه	زمينــه	ســاز	پذيــرش	نغمــه	جدايــی	ديــن	از	سياســت	گشــت.	
ــا	انحــراف	مســير	خالفــت	 اندکــی	پــس	از	رحلــت	پيامبــر)ص(،	ب
ــن	 ــی	دي ــی	جداي ــذر	اصل ــود،	ب ــی	خ ــگاه	اصل ــت	از	جاي و	حکوم
ــارت	ديگــر	انحــراف	و	انحطــاط	 ــه	عب از	سياســت	کاشــته	شــد.	ب
مســلمين	از	آنجــا	شــروع	شــد	کــه	بيــن	قــرآن	و	عتــرت)ع(	جدايی	
ــز	 ــدون	مغ ــته	ای	ب ــه	پوس ــه	مثاب ــت	ب ــتگاه	خالف ــد	و	دس انداختن
ــی	 ــدک	م ــدا	را	ي ــر)ص(	و	خ ــام	پيامب ــت	ن ــه	حکوم گشــت.	گرچ
کشــيد،	امــا	بــه	لحــاظ	محتــوا	و	لــب	اثــری	از	آئيــن	خــدا	و	ســنت	
ــر	مــی	رويــم	 ــه	تدريــج	هــر	چــه	جلوت پيامبــر)ص(	در	آن	نبــود.	ب
ــا	 ــا	آنج ــود،	ت ــی	ش ــديدتر	م ــل	ش ــالم	اصي ــراف	از	اس ــه	انح زواي
کــه	در	دوره	امــوری	علــوم	و	معــارف	دينــی	بــا	بــی	مهــری	مواجــه	
ــه	 ــی	ب ــادات	و	آداب	جاهل ــارزه	شــد.	شــعر	و	ع ــا	آن	مب گشــت	و	ب
عنــوان	فرهنــگ	جايگزيــن	مــورد	تشــويق	و	ترويــج	قــرار	گرفــت.	
سياســت	عمــال	از	ديانــت	جــدا	شــد	و	کســانی	کــه	حامــل	مواريــث	
و	ارزشــهای	اســالمی	بودنــد،	از	سياســت	دور	ماندنــد	و	کســانی	کــه	
رهبــری	و	زعامــت	جامعــه	اســالم	را	عهــده	دار	شــدند	کــه	از	روح	
ــری	 ــريفات	ظاه ــه	تش ــا	ب ــد	و	تنه ــه	بودن ــالم	بيگان ــت	اس معنوي

بســنده	مــی	کردنــد.
ــتاد	 ــه	اس ــت	ک ــی	اس ــاط	تاريخ ــراف	و	انحط ــن	انح ــاس	اي براس
شــهيد	مطهــری	معتقــد	بودنــد	بزرگتريــن	ضربــه	وقتــی	بــر	پيکــر	
ــه	 اســالم	وارد	شــد	کــه	سياســت	از	ديانــت	منفــک	گشــت.	بنــا	ب
ــا	يکديگــر	نســبت	روح	 گفتــه	اســتاد	نســبت	ديانــت	و	سياســت	ب
ــر	 ــه	يکديگ ــد	ب ــت	باي ــز	و	پوس ــدن	و	مغ ــت.	روح	و	ب ــدن	اس و	ب
ــت	و	 ــز	اس ــت	از	مغ ــت	حفاظ ــودی	پوس ــفه	وج ــد	و	فلس بپيوندن

ــظ	آن	اســت. ــرای	حف ــرد	و	ب ــی	گي ــرو	م ــز	ني پوســت	از	مغ
ــل	 ــاد	و	جع ــت	و	جه ــت	و	حکوم ــر	سياس ــه	ام ــالم	ب ــام	اس اهتم
ــارف	 ــد	و	مع ــی	توحي ــوی،	يعن ــث	معن ــظ	مواري ــرای	حف ــن	ب قواني
ــف	 ــاوات	و	عواط ــی	و	مس ــت	اجتماع ــی	و	عدال ــی	و	اخالق روح
انســانی	اســت.	ائمــه)ع(	در	طــول	حيــات	خــود،	مواريــث	معنــوی	
ــتگاه	 ــاب	دس ــود	حس ــورد	خ ــا	برخ ــد	و	ب ــظ	کردن ــالم	را	حف اس

ــد. ــدا	کردن ــالم	ج ــت	را	از	اس خالف
ب(	سکوالريســم	و	جهــان	اســالم	در	عصــر	جديــد:	فرهنــگ	جديد	
غــرب،	پــس	از	شــکل	گيــری	و	همراه	بــا	ســيطره	اقتصــادی	و	زرق	
ــرار	داد.	 ــورد	هجــوم	خــود	ق ــن	را	م ــش،	مشــرق	زمي ــرق	تمدن و	ب
مجــاری	نفــوذ	و	گســترش	سکوالريســم	در	جهــان	اســالم	از	طرق	
متعــدد	بــود:	نخســتين	برخــورد	غــرب	بــا	جهــان	اســالم	درگيــری	
ــون	در	ســال	 ــود	و	اشــغال	نظامــی	مصــر	از	ســوی	ناپلئ نظامــی	ب
1۷۹8،	جنگهــای	ايــران	و	روس	نقطــه	آغــاز	ايــن	امــر	بــود	کــه	بــه	
دنبــال	آن	نفــوذ	غــرب	در	سراســر	جهــان	اســالم	گســترش	يافــت.	
ــج	گروهــی	برخــوردار	از	فرهنــگ	و	اخــالق	مهاجمــان	و	 ــه	تدري ب
جريانــی	همســو	و	مــروج	فرهنــگ	آن	ســامان	بنــام	غــرب	زدگــی	
شــکل	گرفــت.	در	ايــن	همــاوردی،	غــرب	زدگان	برتــری	و	ســيادت	
ــه	 ــر	جامع ــان	ب ــوذ	آن ــده	نف ــهيل	کنن ــد	و	تس ــرب	را	پذيرفتن غ
شــدند.	عــالوه	بــر	آن	فرهنــگ	غــرب	بــرای	ورود	بــه	ايــران	از	راه	

ــی	يکــی	 ــز	بهــره	جســت:	ميســيونرهای	مذهب هــای	ديگــری	ني
ــان	از	 ــد،	آن ــی	رفتن ــه	شــمار	م ــرب	ب ــگ	غ از	مجــاری	ورود	فرهن
طريــق	تبليــغ	مســيحيت،	ايجــاد	مراکــز	خيريــه	و	مراکــز	تعليــم	و	
تربيــت،	نقــش	مهمــی	در	اشــاعه	انديشــه	ســکوالر	و	همــراه	کردن	

ســيطره	غــرب	ايفــا	کردنــد.
ــای	 ــانه	ه ــترش	رس ــی	و	گس ــای	غرب ــه	کتابه ــات،	ترجم مطبوع
ــالم	 ــان	اس ــم	در	جه ــل	رواج	سکوالريس ــر	عوام ــی	از	ديگ جمع
ــه	 ــردبيران	و	روزنام ــن	س ــده	تري ــالم	عم ــان	اس ــد.	در	جه بودن

ــد. ــرب	بودن ــوذی	غ ــل	نف ــات	از	عوام ــگاران	مطبوع ن
ــالم	 ــان	اس ــگ	در	جه ــاری	رواج	فرهن ــر	مج ــرقين	از	ديگ مستش
ــتان	 ــق	باس ــع	و	از	طري ــگ	جوام ــه	فرهن ــا	مطالع ــان	ب ــد،	آن بودن
شناســی	و	انتقــال	آثــار	و	کتــب	علمــی	و	خطــی	ضربــات	مهلکــی	
را	بــه	جوامــع	اســالمی	زدنــد.	آنــان	ضمــن	شناســايی	نقــاط	قــوت	
و	ضعــف	جوامــع	اســالمی	راه	هــای	ســيطره	بــر	ايــن	جوامــع	را	بــه	

ــادآور	شــدند. اســتعمارگران	ي
اديــان	ســاختگی،	اقليتهــای	مذهبــی	و	تشــکلهای	نظيــر	احــزاب،	
ــه	فراماســونرها	از	ديگــر	مجــاری	و	عوامــل	 انجمــن	هــا	و	از	جمل
نفــوذ	فرهنــگ	غــرب	بــه	شــمار	مــی	رونــد.	در	کشــورهای	عربــی،	
اقليتهــای	مســيحی	پيشــگامان	پذيــرش	و	تبليــغ	سکوالريســم	بــه	

شــمار	مــی	رونــد.
عــالوه	بــر	آنچــه	ذکــر	کرديــم،	ضعــف	ســاختارهای	نظــام	هــای	
سياســی	حاکــم	بــر	جهــان	اســالم	زمينــه	ســاز	حاکميــت	غــرب	به	
شــمار	مــی	رود.	پديــد	آمــدن	دورانــی	از	رکــود،	غفلــت،	بــی	خبری،	
اســتبداد	خشــن	حــکام	و	ســالطين،	جمــود	فکــری،	رواج	اخــالق	
انزواگرايانــه،	رواج	خرافــات	و	بدعتهــا	و	تهــی	شــدن	مفاهيــم	دينــی	
چــون	صبــر،	زهــد،	انتظــار	و	تــوکل	از	معانــی	اصلــی	خــود	از	جملــه	
زمينــه	هــای	داخلــی	ايــن	امر	بــه	شــمار	مــی	رونــد.	مجموعــه	اين	
عوامــل	داخلــی	و	خارجــی	منجــر	بــه	دوگانگــی	فرهنگــی	و	غــرب	

زدگــی	در	جامعــه	مــا	شــد.
در	مواجهــه	بــا	مــوج	تقليــد	و	تشــبه	بــه	غــرب	و	غــرب	زدگــی	
نهضــت	احيــای	اســالمی	و	تفکــر	دينــی	شــکل	گرفــت.	بانيــان	
ــت	 ــه	را	در	بازگش ــکالت	جامع ــل	مش ــا	راه	ح ــت	تنه آن	حرک
ــران،	انقــالب	اســالمی	 ــد.	در	اي ــه	اســالم	جســتجو	مــی	کردن ب
ــت	 ــی	در	جه ــی)ره(	حرکت ــام	خمين ــرت	ام ــری	حض ــه	رهب ب
ــه	مــی	 ــی	کــه	از	ديــن	ماي ــود.	انقالب احيــای	ارزشــهای	ديــن	ب
گرفــت	و	نمايشــگر	انديشــه	ای	جديــد	در	جهــان	مــادی	معاصــر	
ــه	 ــی	جنب ــرب؛	يعن ــدن	غ ــه	تم ــن	دو	روي ــان	بي ــن	جري ــود.	اي ب
	علمــی	و	جنبــه	اســتعماری	آن	تفکيــک	قائــل	مــی	 کارشناســیـ	
شــد	و	در	صــدد	احيــای	تمــدن	اســالمی	بــود	و	در	ايــن	رهگــذر،	
ــلطه	 ــه	دور	از	س ــرب	و	ب ــی	غ ــی	علم ــه	کارشناس ــا	از	روي تنه

ــرد. ــی	ک ــگ	آن	اســتفاده	م فرهن
ج(	رونــد	سکوالريســم	در	ايــران:	در	رهگــذر	تاريخی،	سکوالريســم	
در	ايــران	ســه	مرحلــه	را	طــی	کــرده	اســت.	در	ايــن	ســه	مقطــع،	
ــت	 ــی	را	در	جه ــهای	ثابت ــا	و	روش ــی	ه ــط	مش ــم	خ سکوالريس
ــگ	 ــه	فرهن ــی	ب ــت	بخش ــالم	و	حاکمي ــن	اس ــا	دي ــه	ب معارض
غــرب،	طراحــی	کــرد	و	در	جهــت	دســت	يابــی	بدانهــا	تاکتيکهــای	
متنوعــی	را	بــه	اجــرا	گذاشــت	کــه	در	مواجهــه	بــا	اشــاعه	آنهــا،	در	
هــر	برهــه	انديشــمندانی	ظهــور	يافتنــد	و	بــه	همراهــی	مســلمانان	
ــه	 ــد.	ايــن	ســه	مرحل ــت	از	ديــن	پرداختن ــه	صيان ايــن	ســرزمين	ب

ــد	از: عبارتن
1-	مرحلــه	تکويــن	و	شــکل	گيــری	سکوالريســم:	همــان	
گونــه	کــه	اشــاره	کرديــم،	شــکل	گيــری	سکوالريســم	در	
ايــران	بــه	اوان	عصــر	قاجاريــه	بــاز	مــی	گــردد.	شکســت	ايــران	
ــی	 ــی	برخ ــب	خودباختگ ــگ،	موج ــالل	دو	جن ــيه،	در	خ از	روس
مجريــان	و	افــراد	جامعــه	شــد	و	بــه	تدريــج	منتهــی	بــه	شــکل	
ــيب	 ــراز	و	نش ــی	ف ــد.	بررس ــران	ش ــی	در	اي ــرب	زدگ ــری	غ گي

سکوالريســم	از	آغــاز	تــا	پايــان	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	در	هــر	
ــا	 ــه	م ــرب	در	جامع ــگ	غ ــی	از	فرهن ــوه	ای	و	بخش ــع	جل مقط
ــا	ديــن،	آزادی	گرايــی،	 خودنمايــی	کــرده	اســت.	شــعار	ســتيز	ب
ــاعه	 ــی،	اش ــی	گراي ــداری،	مل ــان	م ــی،	انس ــاده	گراي ــاد	و	م الح
انديشــه	هــای	التقاطــی،	مطالعــه	اســالم	از	دريچــه	علــوم	
ــی،	پروتستانيســم	اســالمی	 ــم	زدگ ــه	اصطــالح	عل ــی	و	ب تجرب

ــت. ــری	هاس ــوه	گ ــن	جل ــه	اي ــی	از	جمل ــن	گراي و	ف
ــه	و	 ــگ	و	انديش ــی	فرهن ــرای	مدت ــور،	ب ــن	ام ــک	از	اي ــر	ي ه
ــا	 ــد،	ام ــرار	دادن ــر	ق ــت	تأثي ــه	را	تح ــداول	در	جامع ــی	مت مبان
ــده	و	 ــی	زن ــوان	آئين ــه	عن ــالم	ب ــد	و	اس ــگ	باختن ــا	رن تدريج
ــَرَب	 ــن	حمــالت	مقاومــت	کــرد:	»َض ــا	اي ــد	در	مواجهــه	ب جاوي
ــا	 ــٌت	َوَفْرُعَه ــا	ثَابِ ــٍه	أَْصُلَه ــَجَرٍه	َطيَِّب ــًه	َکَش 	َطيَِّب ــهً 	َکلَِم ــالً ُ	َمَث اهللَّ

ــَماِء«)ابراهيم/۲4( ِفــی	السَّ
از	ســوی	ديگــر	مالحظــه	ايــن	فــراز	و	فــرود	نشــان	مــی	دهــد	کــه	
ــم	و	 ــری	سکوالريســم،	مفاهي ــی	در	عصــر	شــکل	گي ــرب	زدگ غ
آمــوزه	هــای	فکــری	غــرب	را	آشــکارا	و	بــه	صراحــت	طــرح	مــی	
کردنــد	امــا	بــه	تدريــج	دريافتنــد	کــه	الزمــه	توفيــق	آنهــا	در	جامعه	
دينــی	عرضــه	مفاهيــم	در	قالبــی	اســالمی	اســت.	غــرب	زدگان	در	
رونــد	شــکل	گيــری	سکوالريســم،	بــا	هــدف	ســتيز	بــا	ديــن	بــر	
ترويــج	اباحيــت	و	بــی	بنــد	و	بــاری	تأکيــد	مــی	کردنــد.	آنــان	الزمه	
توســعه	و	پيشــرفت	را	تمســک	بــه	عقــل	و	تعبــد	بــه	علــوم	تجربی	
ــت	 ــت	داش ــاوراء	طبيع ــن	و	م ــه	در	دي ــه	ريش ــا	آنچ ــتند	و	ب دانس

برخــورد	مــی	کردنــد.
۲ـ	عصــر	حاکميــت	سکوالريســم	در	ايــران:	نهضــت	مشــروطيت	
ــی	و	 ــان	دين ــری	عالم ــا	رهب ــلمانان	و	ب ــب	مس ــی	از	جان حرکت
ــود.	 ــريعت	ب ــکام	ش ــرای	اح ــتبداد	و	اج ــا	اس ــه	ب ــت	مقابل در	جه
ــان	اســتبداد،	 ــی	ســه	جري ــون	تالق ــی	بايســت	کان مشــروطه	را	م
ــه	حاکميــت	 انديشــه	اســالمی	و	ســکوالر	دانســت	کــه	منتهــی	ب
غــرب	زدگان	بــر	جامعــه	گشــت	و	در	نهايــت	بــا	کودتــای	رضاخــان	
و	کمــک	انگليســی	هــا	منجــر	بــه	حاکميــت	کامــل	سکوالريســم	
ــان	سکوالريســم	در	جهــت	 ــن	راســتا،	باني ــران	گشــت.	در	اي در	اي
ــد	و	از	ســوی	 ــا	اســالم	پرداختن ــارزه	ب ــه	مب ــويی	ب ــت	از	س حاکمي
ديگــر	تــالش	کردنــد	کــه	بــا	احيــای	تاريــخ	قبــل	از	اســالم،	اخــذ	
ــدی	را	 ــوژی	جدي ــاه	محــوری	ايدئول ــرب	و	ش ــگ	غ ــر	فرهن ظواه
ــن	برهــه	 ــد.	شــاخص	هــای	مهــم	سکوالريســم	در	اي ــان	نهن بني

ــد	از: عبارتن
الــف(	ســتيز	بــا	اســالم	و	تجددگرايــی:	از	طريــق	ايجــاد	تشــکيک	
ــا	نفــوذ	 ــارزه	ب ــات	انحرافــی	مب در	مبانــی	دينــی،	حمايــت	از	جريان
رهبــران	دينــی،	تــالش	در	جهــت	گســترش	فســاد،	فحشــا،	تبليغ	و	

اشــاعه	فرهنــگ	غــرب	در	جامعــه.
ب(	حاکميــت	نظــام	آموزشــی	بــر	مبنــای	سکوالريســم	و	برآمــده	

ــرب از	غ
ج(	تدويــن	و	اجــرای	نظــام	قضايــی	نويــن	بــر	مبنــای	حقــوق	بشــر	

غربــی
د(	ايجاد	فرهنگستان	و	تغيير	در	جهت	تغيير	الفبا
ه(	کشف	حجاب	و	متحدالشکل	کردن	پوشاک

ــتی	 ــالمی	را	بايس ــالب	اس ــران:	انق ــم	در	اي ــول	سکوالريس 3-اف
ــالب	 ــه	انق ــرا	ک ــمرد.	چ ــم	برش ــول	سکوالريس ــاز	اف ــه	آغ نقط
ــناس	 ــی	اســالم	ش ــری	فقيه ــه	رهب ــن	و	ب ــه	دي ــر	پاي اســالمی	ب
و	بــا	مشــارکت	مــردم	مســلمان	تحقــق	يافــت.	انقــالب	اســالمی	
معلــول	برخــورد	تفکــر	اســالمی	و	سکوالريســم	بــود	کــه	نتيجــه	
آن	غلبــه	تفکــر	دينــی	و	عقــب	نشــينی	و	انفعــال	سکوالريســم	بود.	
پــس	از	انقــالب	اســالمی	تــا	مدتی	قلــم	بــه	دســتان	ســکوالر	انزوا	
برگزيدنــد،	امــا	بــا	پايــان	يافتــن	جنــگ	و	فضــای	آزادی	کــه	فراهم	
آمــد	مجــددا	بــه	ميــدان	آمدنــد	و	از	طريــق	مطبوعــات،	مصاحبــه	و	

نشــر	کتــب	در	جهــت	مارضــه	بــا	ديــن	و	حکومــت	برآمدنــد.

یادداشتی از سید محمد موسوی؛

انقالب اسالمی؛ نقطه آغاز افول سکوالریسم

شـــت ا د د یا

http://mehrnews.com


صفحه 66 | شماره 27 | دی 97  MEHR NEWSAGENCY

کتاب	چيسـتی	انسان	در	اسـالم	اثر	حجت	االسالم	و	المسلمين	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کالم	و	دين	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دين	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	اسـالمی	سامان	

يافتـه	و	به	تازگی	بـه	چاپ	دوم	خود	نيز	رسـيده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	توليـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکيـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقالب	بر	علوم	انسـانی،	طبيعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بيـش	از	پيـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ايـن	خصوص	
زده	اسـت.	بـا	توجـه	بـه	خبـری	کـه	اخيرا	
راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسی	
اسـالمی	در	گـروه	علـوم	انسـانی	منتشـر	
شـد،	توجه	به	کتبی	از	اين	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدين،	ضـروری	می	

يد. نما
بر	هميـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	اين	

کتاب	تقديـم	خواننـدگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
در	زمانـی	کـه	تاريـخ	مـدرن	به	عقيـده	ی	
بسـياری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زيسـت	جهـان	پسـت	مـدرن	در	
جسـت	و	جوی	راه	نجـات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چيسـتی	انسـان،	ابـدا	غريـب	نمـی	
نمايـد.	از	سـويی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	در	داخـل	

کشـور	بـه	نحـو	فزاينـده	گرم	اسـت.
کتاب	چيسـتی	انسـان	در	اسـالم،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعريـف	
انسـان	و	بيان	ديدگاه	های	اسـالمی	تاليف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازينـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـالمی(	باشد.
ايـن	اثـر	در	4۲8	صفحـه	بـرای	اوليـن	بار	
در	13۹4	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
انديشـه	اسـالمی	زيـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	ديـن	پژوهـی	بـه	چـاپ	رسـيد	و	در	چاپ	
اول،	بـا	قيمـت	پشـت	جلـد	۲5000	تومان	

گشـت. عرضه	
مولـف	اثر،	محمد	تقی	سـهرابی	فـر،	متولد	
1341	عضـو	هيئـت	علمـی	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	انديشـه	ی	اسـالمی	اسـت.	او	
تدريـس	در	حـوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبيـات	عرب،	تفسـير،	فقـه،	اصول،	
کالم	و	تاريـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدريـس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پيشـين	الهـی	و	اختيـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمينـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دينی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	مالصـدرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقيده«	به	
چاپ	رسـيده	اسـت.	با	اين	که	در	زمينـه	ی	اصول،	فقـه	و	ادبيات	عرب	
متبحـر	اسـت،	اما	عمـده	ی	همـت	خـود	را	متوجـه	مباحـث	اعتقادی	

است. سـاخته	
مولـف	از	طـرح	و	نقد	ديـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هيچ	ديدگاهـی	را	از	
قلم	نيندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربيان	
و	مسـلمين،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموريت	اصلی	خويـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روايات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ايـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پايان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پيـش	از	اين	
حول	انسـان	شناسـی	اسالمی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تالش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
بيـش	تـر،	از	جنـس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمـن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مورد	بحـث	بنيادی	فطـرت،	که	به	زعـم	وی	در	نگاه	اسـالم	
به	انسـان،	اهميت	ويـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همين	رو،	
بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بايـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ايـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتماال	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـيده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	در	ميـان	غربيـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقديـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمين	در	مورد	
بحـث،	بـه	ايـن	نتيجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ويژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نيـز	در	بر	می	
گيـرد	و	در	يـک	کالم،	شـامل	همـه	ی	خصوصيات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرايش	هـا،	توانايی	
هـا	و	ويژگی	هايی	اسـت	که	هنـگام	آفرينش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	۶۹(
از	نـکات	ديگـری	که	راجـع	به	ايـن	اثر	حائز	اهميت	اسـت،	اين	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نيز	بيان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـالمی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذيـل	رجوع	بـه	متـون	دينـی	تعريف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رويکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقايـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـالمی	است.	
بـه	هميـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
ديگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنيـن،	رويکرد	خوش	بينانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دينی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ايـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ويژگـی	ديگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصيات	انسـان	از	
ديدگاه	اسـالم	اسـت.	مولف،	با	تقسـيم	بندی	موضوعی	آيـات،	روايات	
و	آراء	مسـلمين	در	مورد	انسـان،	مجموعـه	ی	مفيدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	کـه	مـی	توانـد	مـورد	اسـتفاده	ی	عمـوم	مخاطبيـن	واقع	شـود.	
پرداختـن	بـه		مفهـوم	انسـان،	ذيل	آيـات	و	روايـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفيـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	عالقـه	مند	اين	
حـوزه	از	مطالعـه	يـا	پژوهـش	
از	 ايـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ايـن	اثر	اسـت.

هم	چنين،	اسـتقراِی	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصاديـق	
بنـدی	نمـودِن	آنهـا	در	چهـار	
گرايـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروِه	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبييـِن	کارکردهـاِی	مجموعـه	
ِی	فطريـات	و	فطـرت	دينـی،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	آراِی	روان	شناسـان،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	تجربهِ		دينـی	و	تبيين	
فطـرت	 ميـان	 تـالزم	 عـدم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 هـای	 نـوآوری	
گرچـه	جـای	خالـی	يـک	جمع	
بندی،	در	پايان	کتاب	محسـوس	
اسـت،	امـا	شـايد	بتـوان	انسـان	
اسـالمی	را	از	نـگاه	ايـن	کتـاب	

ايـن	گونـه	معرفـی	کرد:
موجـودی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 درکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهايـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	يا	از	اسـفل	السـافلين	تا	
اعلـی	علييـن	داراسـت	و	برای	
خالفـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زميـن	آفريده	شـده	اسـت.	نه	
ذاتـا	گنـاه	کار	اسـت،	نـه	فرزند	
محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	
بـی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	
به	حال	خود	رها	گشـته	اسـت.			

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه	 کتـاب،	 ايـن	 اول	 بخـش	
فطرت	مـي		پـردازد.	چيسـتي،	
اهميـت	و	ويژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طريـق	منابـع	دينـي	و	هـم	از	طريـق	آرا	و	انديشـه	هاي	ديگـر	
انديشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	ايـن	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ايـن	که	از	چـه	راه	هايي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـايي	کـرد	و	اين	
کـه	مصاديـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصِل	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطريـات	در	ايـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرايش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	اين	فصل،	بحث	

تـالزم	يـا	عدم	تـالزم	ميان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جـدا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پـردازد.	
چيسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـير	و	ادله	آن،	نگاه	دانشـمندان	غير	مسلمان	
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	مقايسـه	اي	اجمالي	بين	
فطـرت	الهـي	و	تجربـه	دينـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکيـک	فطرت	

معــرفی کتـاب
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ــای	 ــفی	و	راهنم ــان	فلس ــه	رم ــاينا	ک ــای	س ــاب	ماجراه کت
کاربــردی	برنامــه	فلســفه	بــرای	کودکان)ويــژه	کــودکان	۹	و	10	
ســاله(	اســت	بــا	تأليــف	دکتــر	يحيــی	قائــدی	و	ســحر	ســلطانی	

منتشــر	شــد.
بــه	گــزارش	خبرنــگار	مهــر،	در	ايــن	کتــاب	بــا	»ســاينا«	آشــنا	
ــت	دارد	 ــه	دوس ــت	ک ــاله	اس ــری	۹	س ــاينا	دخت ــويم.	س می	ش
خــود	را	در	جهــان	بيابــد	و	بــه	جهــان	نشــان	بدهــد،	همچــون	

ــا. همــه	کــودکان	ديگــر	دني
ــد	 ــای	کالس	می	خواه ــاينا،	از	بچه	ه ــم	س ــو،	معل ــای	پرت آق
تــا	يــک	ســفرنامه	رازگونــه	بنويســند	و	ســاينا	از	ايــن	فرصــت	

ــود	را	 ــفی	خ ــا	فلس ــزرگ	ي ــؤاالت	ب ــا	س ــد	ت ــتفاده	می	کن اس
بپرســد	و	در	دل	روايتــش	ســفر	تفريحــی	مدرســه	را	طــرح	کنــد.
	ايــن	رمــان	کوتــاه	بــرای	کــودکان	پايه	هــای	ســوم	و	
چهــارم	دبســتان	نگاشــته	شــده	و	راهنمــای	کاربــردی	همــراه	
ــان	و	معلمــان	 ــر	فلســفه	ورزی	مربي ــرای	تســهيل	ام ــا	آن	ب ب
ــش	از	 ــان،	پي ــود	معلم ــه	می	ش ــت.	توصي ــده	اس ــی	ش طراح
ــودکان	 ــی	ک ــاع	پژوهش ــان	در	اجتم ــای	رم ــدن	بنده خوان
ــه	 ــای	تســهيل	گری	برنام ــارم،	دوره	ه ــوم	و	چه ــای	س پايه	ه
فلســفه	بــرای	کــودکان	را	طــی	کننــد	و	بــا	ايــن	برنامــه	آشــنا	

ــوند. ش

کتاب »ماجراهای ساینا« 
با موضوع فلسفه برای کودکان منتشر شد

ــع	 ــی	جام ــوان	تعريف ــی	ت ــا	م ــت؟	آي ــدرت	چيس ــتی	ق ــه	راس 	ب
ــم	 ــه	آن	بتواني ــا	دســتيابی	ب ــا	ب ــرد	ت ــان	ک ــرای	آن	بي ــن	ب و	بنيادي
شــاحه	هــای	مختلــف	قــدرت	را	تفکيــک	نمائيــم؟	آيــا	قــدرت	تنها	
ــگاه	کــه	ســلطه	و	کنتــرل	اعمــال	 ــه	انســانها	آن در	برخــورد	آگاهان
ــد؟	 ــار	يکــی	توســط	ديگــری	منظــور	اســت	معنــی	مــی	ياب و	رفت
آيــا	در	اصــل،	قــدرت	تنهــا	در	نــزد	انســان	يافــت	مــی	گــردد؟	يــا	
بــه	عبــارت	صحيــح	تــر	آيــا	قــدرت	تنهــا	ابــزاری	مختــص	انســان	
ــی	 ــدرت	را	م ــا	ق ــت؟	آي ــی	اس ــت	آدم ــه	موجودي ــم	ب ــت	و	قائ اس
تــوان	تنهــا	در	مناســبات	متقابــل	ميــان	انســانها	و	در	راه	پــر	پيــچ	و	

ــل	مختلــف	محــدود	و	محصــور	نمــود؟ خــم	ارتباطــات	مل
عناصــر	قــدرت	چيســت؟	منشــأ	قــدرت	از	کجاســت؟	و	منابــع	آن	
چــه	می	باشــد؟	چــه	تفاوتــی	ميــان	قــدرت،	نفــوذ،	اقتــدار	و	ســلطه	
ــود	 ــورت	وج 	در	ص ــمـ	 ــن	مفاهي ــان	اي ــاط	مي ــود	دارد؟	و	ارتب وج
	چگونــه	اســت؟	قــدرت	سياســی	چــه	 افتــراق	ميــان	ايــن	واژه	هــاـ	
مکانيســمی	دارا	مــی	باشــد	و	چــه	تعريفــی	بــرای	آن	مــی	تــوان	بــر	
مبنــای	معرفــه	»قــدرت«	بيــان	نمــود؟	آينــده	قــدرت	بــه	کداميــن	
	هــای	رودرروی	قــدرت	در	 	ســناريوـ	 جهــت	تمايــل	دارد؟	فرپنــدارـ	

ســطح	زيريــن	و	زبريــن	مفهــوم	قــدرت	کــدام	اســت؟
ايــن	پرسشــها	مباحثــی	اســت	کــه	در	کتــاب	آينــده	قــدرت،	تأليــف	

مهــدی	مطهرنيــا	بررســی	شــده	اســت.
فهرست	مطالب	کتاب	به	اين	شرح	است:

مقدمه
	-	بهره	نخست:	قدرت	در	بستر	تاريخ	غرب

الف-	مقدمه
ب		قدرت	از	ديدگاه	نخبگان	عصر	باستان

پ		قرون	وسطی	و	قدرت	از	ديدگاه	نخبگان	اين	عصر
ح-	قدرت	در	نظر	نخبگان	عصر	جديد

-	قدرت	در	دوران	پيشا	پست	مدرن	و	پست	مدرن
-	قدرت	در	عصر	پيشاروی

	جمع	بندی
	-	بهــره	دوم:		تعاريــف	گوناگــون	و	نظــرگاه	هــای	مختلــف	در	بــاب	

قــدرت
-	فصل	اول	تعاريف	گوناگون	در	باب	قدرت

-	کارل	مارکس
-	ماکس	وبر

-	فصل	دوم:	نظرگاههای	مختلف	درباب	قدرت
-		بهره	سوم:	تبيينی	نوين	از	قدرت	برمبنای	حرکت

-	به	جای	مقدمه
-	فصل	اول:عناصر	قدرت

-	فصــل	دوم:	مراحــل	تأثيــر	محــرک	بــر	
متحــرک

-	فصل	سوم:	خالصه	و	نتيجه	گيری
-	فصــل	چهــارم:	تمايــز	ميــان	مفهــوم	قــدرت	

و	مفاهيــم	متــرادف
-	الف)	قدرت	و	نفوذ

-	ب)	قدرت	و	اقتدار	(آمريت(
-	پ)	قدرت	و	سلطه

ــم:	 ــل	پنج ــوژی	»	-	فص ــدرت	»فيزيول ــا	ق ــرادف	ب ــف	مت تعاري
کردشناســی

-	فصل	ششم:	انواع	قدرت
-	الف)	قدرت	مادی	و	قدرت	معنوی

-	ب)	قدرت	مشروع	و	قدرت	غيرمشروع
-	ج)	قدرت	منفی	و	قدرت	مثبت
-	د)	قدرت	بالقوه	و	قدرت	بالفعل

-	سخنی	کوتاه	در	باب	قدرت	سياسی
محرکهای	سياسی

-	فصل	هفتم:	اندازه	گيری	قدرت
-	الف)	نگرش	های	موجود	در	باب	اندازه	گيری	قدرت

-		سنجه	های	مبتنی	بر	نظريه	بازی
-	سنجه	های	نيوتونی
-	سنجه	های	اقتصادی

-	سنجه	های	مبتنی	بر	نظريه	بازی
-	ب)	فرمولی	نوين	جهت	اندازه	گيری	قدرت

بهره	چهارم	در	روابط	بين	الملل	»قدرت«
ــه	 ــل	اول:	ريش ــدرت	»	-	فص ــب	ق ــل«	مکت ــن	المل ــط	بي در	رواب

ــم ــری	رئاليس ــای	فک ه
-	ماکياول

-	توماس	هابز
-	گئورک	ويلهلم	هگل

سه	پايه	های	هگلی	يا	روش	ديالکتيک	هگل
-	خانواده		جامعه	مدنی

-	دولت	به	مثابه	تجسم	اراده	يزدان	بر	روی	زمين
-	هانس.	جی.	مورگنتا

-	الف)	سيستم	چندجانبه	در	روابط	بين	الملل

-	ب)	سيستم	دو	قطبی	در	روابط	بين	الملل
-	ج)	سيستم	امپراتوری	در	روابط	بين	الملل

-	فصل	دوم:	مقايسه	ديدگاه	رئاليسم	و	ايده	آليسم	در	باب	قدرت
-	فصل	سوم:	ماهيت	قدرت	در	روابط	بين	الملل

-	فصــل	چهــارم:	بررســی	تطبيقــی	در	ماهيــت	قــدرت	در	سياســت	
داخلــی	و	روابــط	بيــن	الملــل

-1	خانواده		-	الف)	شوهر-	ب)	پدر
-۲	حکومت	قانونی

-3	حاکميت
-	نتيجه	گيری

-	بهــره	پنجــم:	آينــده	قــدرت	و	قــدرت	آينــده	در	گســتره	سياســت	
و	نظــام	بيــن	الملــل

-	مقدمه
-	ذهن	هلوتراپيک
-	نظام	هلوگرافيک

-	قدرت	هلوگرافيک	يا	پارادايم
-	پيشرانها

اجتماعی	-	تکنولوژی	-اقتصادی	-زيســت	بوم-سياســی	-ارزشــی 
– فرهنگــی- عــدم قطعيــت- عــدم قطعيت ها

- خوانشی بر قدرت های هفتگانه
 حکومــت علــم بــه جــای عامــل - ســناريوی نخســت؛ 

فرهيختــه جاهــالن  دموکراســی 
حکومــت ديکتاتورهای مــدرن علمی -ســناريوی دوم؛ دمکراســی 

ــگان جاهل فرهيخت
-سـناريوی سـوم؛ جهـان هلوگرافيک و هندسـه بديـع – نه جديد 

قدرت  –
- بررسی نسبت تصميمات با سناريوها

-	نتيجه	گيری
-	فهرست	منابع
-	فهرست	اعالم

تألیف مهدی مطهرنیا؛

کتاب »آینده قدرت« منتشر شد
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کتاب معـرفی 

ــق  ــرت، محق ــتفانی گ ــته  اس ــیGender نوش ــوان انگليس ــت عن ــيت تح ــی جنس جامعه شناس
ــد و در  ــر ش ــال 1۹8۷ منتش ــارات Routledge در س ــط انتش ــی توس ــناس انگليس و جامعه ش
ســال 13۹۶ بــا ترجمــه  کتايــون بقايــی و توســط نشــر نــی	انتشــار	يافــت.	ايــن	کتــاب	بــه	بررســی	
ــن	حــوزه	 ــه	از	خصوصی	تري ــف	شــده	ک ــت	فصــل	تالي ــه	و	در	هف ــس	و	جنســيت	پرداخت ــم	جن مفاهي
يعنــی	فيزيولــوژی	فــردی	شــروع	شــده	و	به	تدريــج	بــه	خانــواده،	جامعــه،	آمــوزش	و	پــرورش،	قلمــرو	

ــردازد. ــی	می	پ ــای	اجتماع ــرم	و	کژروی	ه ــه	ج ــرانجام	ب ــت	و	س ــرو	سياس کار،	قلم
مؤلــف	در	کتــاب	حاضــر	بــه	بررســی	جنســيت	و	آنچــه	مــا	مردانــه	و	زنانــه	می	خوانيــم	پرداختــه	و	بــا	
ــه	 بررســی	زمينه	هــای	مختلــف	اجتماعــی،	سياســی،	خانوادگــی،	آموزشــی	و...	کــه	ايــن	مفاهيــم	را	ب
عنــوان	صفــات	ذاتــی	و	وابســته	بــه	بيولــوژی	معرفــی	کــرده،	در	پــی	رد	قطعيــت	ايــن	نظريــه	برآمــده		و	
آنچــه	»عقــل	ســليم«	و	ارزش	هــای	مســلط	در	بــاب	مردانگــی	و	زنانگــی	اســت	را	بــه	چالش	می	کشــد.	
ــا	بررســی	جوامــع	مختلــف	و	تفــاوت	فاحــش	نقش	هــای	زنانــه	و	مردانــه	و	به	طبــع	 اســتفانی	گــرت	ب

آن	جايــگاه	مــرد	و	زن	در	ســاختار	اجتماعــی	و	خانوادگــی،	درواقــع	آنچــه	هنجارهــای	غربــی	بــه	عنــوان	
»جنســيت«	و	خصائــص	وابســته	بــه	آن		و	در	نتيجــه	»طبيعــی«	می	داننــد	را	موضــوع	اصلــی	تحليــل	
ــه	می	خوانــد	 و	محــل	شــک	خــود	قــرار	داده	اســت.	او	اساســاً	علــم	مــدرن	را	برســاخته		ذهنيــت	مردان
کــه	بــه	دنبــال	حفــظ	نظــام	مردســاالرانه	خواســته	يــا	ناخواســته	ضعــف	و	قــدرت	دو	جنــس	و	تفــاوت	
ــد.	 ــی	می	بين ــه	ذات ــاوت	و	در	نتيج ــوژی	متف ــی	از	فيزيول ــان	را	ناش ــردی	و	اجتماعی	ش ــای	ف کارکرده
مؤلــف	در	پــی	رد		ايــن	جبگرايــی	بيولوژيــک	بــه	بررســی	جامعــه		دهــه	ی	80	بريتانيــا	از	يــک	ســو	و	
برخــی	قبايــل	بــدوی	و	جوامــع	بعضاً	مادرســاالر	آســيای	جنــوب	شــرقی	از	ديگرســو	پرداخته	و	ســعی	در	

تشــکيک	ايــن	نــگاه	مســلط	مردانــه	دارد.
ــخ	 ــول	تاري ــاری	در	ط ــی	و	آم ــای	علم ــه	داده	ه ــنگر	ب ــی	و	روش ــی	تحليل ــا	نگاه ــه	ب ــن	راه	البت در	اي
می	نگــرد.	گــرت	چنيــن	آغــاز	می	کنــد	کــه	»تقريبــاً	تمــام	جوامــع	بــر	پايــه	ی	تفاوت	هــای	جنســيتی	
ميــان	زن	و	مــرد	ســازمان	يافته	انــد.«	و	بــا	تحليــل	ايــن	انــگاره	بــه	تحقيــق	در	چگونگــی	شــکل	گيری	
ــد،	 ــه	اش	می	خوان ــخ	مردان ــه	آنچــه	تاري ــکافانه	ب ــی	موش ــا	نگاه ــف	ب ــردازد.	مؤل ــا	می	پ ــن	تفاوت	ه اي
ــه	 ــان	را	ب ــه	زن ــردازد	از	روزگاری	ک ــان	می	پ ــری	اجتماعــی	زن ــد	حضــور	و	گســترش	نقش	پذي ــه	رون ب
ــمردند	 ــوالت	می	ش ــات	و	معق ــفه	و	رياضي ــدرت	درک	فلس ــد	ق ــان	فاق ــه	ی	کوچک	ترش ــل	جمج دلي
ــه	ی	 ــه		معاصرنويســنده	)ده ــا	جامع ــتند	ت ــان	می	دانس ــی	را	ناشــی	از	حضــور	زن ــای	اخالق و	کژوری	ه
ــه	 ــای	کالن	ب ــف	تصميم	گيری	ه ــای	مختل ــری	در	عرصه	ه ــش	پررنگ	ت ــان	نق ــه	زن ــالدی(	ک 80	مي
عهــده	گرفته	انــد.	البتــه	گــرت	همچنــان	باورهــای	کهــن	را	چنــان	مســلط	بــر	زندگــی	زنــان	می	دانــد	
کــه	بــا	نگاهــی	گاهــا	مارکسيســتی	زنــان	را	»ارتــش	ذخيــره	ی	کار«	و	نيــروی	ارزان	می	دادنــد	کــه	در	
عرصــه	ی	اجتماعــی	واقتصــادی	در	شــرايط	برابــر	بــا	مــردان	مــورد	حمايــت	کمتــری	قــرار	می	گيرنــد.
در	نهايــت	بــا	بررســی	جنش	هــای	فمينيســتی	از	دهــه	ی	۶0	ميــالدی	و	دســتاورهايی	کــه	پيــش	از	آن	
قابــل	تصــور	نبــود،	بــر	ايــن	بــاور	اســت	کــه	جهــان	بــه	ســمت	بــاور	زنانگــی	و	رد	برتــری	بيولوژيکــی	

مــردان	درحرکــت	اســت.
»جامعه	شناســی	جنســيت«	در	۲1۶	صفحــه	بــا	قيمــت	18	هزارتومــان	توســط	نشــر	نــی	منتشــر	و	روانه	

بازار	نشــر	شــده	اســت.

توسط نشر نی؛

ترجمه جدید »جامعه شناسی جنسیت« منتشر شد

توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛

کتاب »رؤیا انگاری وحی« 
منتشر شد

کتــاب	رؤيــا	انــگاری	وحــی،	بــه	قلــم	آقايــان	حجــت	االســالم	ابوالفضــل	ســاجدی	
ــاجدی	 ــد	س ــی	)ره(	و	حام ــام	خمين ــی	ام ــی	و	پژوهش ــه	آموزش ــام	مؤسس ــتاد	تم اس

پژوهشــگر	حــوزوی	منتشــر	شــد.
ايـن	اثـر	کـه	نقدی	اسـت	بر	ديـدگاه	عبـد	الکريـم	سـروش	در	خصـوص	رؤيـا	انگاری	
وحـی،	در	چهـار	فصـل	سـامان	يافته	اسـت.	در	فصـل	اول	مفهوم	وحـی	و	رابطـه	آن	با	
رؤيـا	انگاری	وحی	بررسـی	شـده	و	در	فصول	سـه	گانه	بعـدی	به	ترتيب	هر	يک	از	سـه	

فـرض	ياد	شـده	در	فصلی	مسـتقل	بررسـی	و	نقد	شـده	اسـت.	
ــوم	و	 ــار	پژوهشــکده	فرهنــگ	و	معــارف	قــرآن	پژوهشــگاه	عل ايــن	کتــاب	کــه	از	آث
ــه	قــم	مــی	باشــد،	در	۲۲۹	 ــر	تبليغــات	اســالمی	حــوزه	علمي فرهنــگ	اســالمی	دفت
صفحــه	و	در	قطــع	رقعــی،	توســط	نشــر	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنگ	اســالمی	منتشــر	

شــده	و	در	اختيــار	پژوهشــگران	قــرار	گرفتــه	اســت.

کتاب »پیش درآمدی بر سبک زندگی 
اسالمی ایرانی« منتشر شد

کتاب	»پيش	درآمدی	بر	سبک	زندگی	اسالمی	ايرانی«	به	قلم	منصوره	اوليايی	منتشر	شد.
ــه	هــای	زندگــی	را	 ــن	الي ــن	اســت	کــه	ســطحی	تري ــم:	اهميــت	ســبک	زندگــی	اي ــاب	مــی	خواني ــن	کت در	اي
بــا	عميــق	تريــن	اليه	هــای	آن	پيونــد	ميدهــد	و	از	ايــن	منظــر	مهمتريــن	منبــع	هويــت	جامعــه	انســانی	اســت.	
امــا	تعريــف	مــادی	غــرب	از	آن	و	در	تضــاد	بــودن	آن	بــا	چارچــوب	اســالم	و	محدودشــدن	آن	بــه	نوعــی	الگــوی	
مصــرف	و	ترويــج	رســانه	ها	و	پررنــگ	شــدن	عناصــر	آن	در	کشــورهای	اســالمی	و	هشــدار	مقــام	معظــم	رهبــری	
ــد	و	بررســی	ديدگاه	هــای	 ــا	نق ــی	را	گذاشــته	اســت.	نويســنده	ب ــن	تحقيق ــه	اساســی	اي ــن	زمين ــه	کاوش	در	اي ب
جامعــه	شناســانه	حولــی	ايــن	موضــوع	و	بــر	اســاس	روايــات	اســالمی	بــه	تدويــن	شــاخصی	هــای	ســبک	زندگــی	

اســالمی	پرداختــه	و	موانــع	اجرايــی	شــدن	آن	را	توضيــح	داده	اســت.
کتــاب	»پيــش	درآمــدی	بــر	ســبک	زندگــی	اســالمی	ايرانــی«	بــه	همــت	پژوهشــگاه	علــوم	و	فرهنــگ	اســالمی	

منتشــر	شــده	اســت.
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هــدف	اصلی	کتــاب	»تجربــه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	جهان	و	
ايــران«،	گفتمان	ســازی	و	توليــد	و	ترويــج	ادبيــات	پيراموان	
ــن	 ــاب	همچني ــن	کت ــت.	در	اي ــی«	اس ــاد	مقاومت »اقتص
ــطح	 ــی	در	س ــاد	مقاومت ــه	اقتص ــرای	آنک ــده	ب ــالش	ش ت
ــا	 ــود،	ب ــار	منجــر	ش ــر	رفت ــه	تغيي ــد	و	ب ــی	نمان حــرف	باق
مباحــث	و	مثال	هــای	مختلــف	نشــان	داده	شــود	کــه	ايــن	
موضــوع	چــه	انــدازه	در	حفــظ	و	افزايــش	منافــع	همــه	افراد	

ــه	نقــش	دارد. جامع
ــا	بيــان	اين	کــه	گفتمان	ســازی	 نويســندگان	ايــن	کتــاب	ب
ــل	 ــود	قاب ــع	موج ــاد	از	وض ــی	و	انتق ــدون	آسيب	شناس ب
ــد	صــادق،	منصــف	 ــرای	انجــام	آن	باي تحقــق	نيســت	و	ب
و	شــجاع	بــود،	تــالش	کرده	انــد	تــا	بــا	به	کارگيــری	
ــی	 ــاری،	دريچه	هاي ــای	ج ــه	فعاليت	ه ــادی	ب ــرد	انتق رويک

ــد. ــم	کنن ــی	فراه ــوزه	اقتصــاد	مقاومت ــی	در	ح ــدام	عمل ــرای	اق ب
آگاهــی	و	شــناخت	تجربــه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	ديگر	کشــورها	)بــه	ويــژه	آلمــان	و	ژاپن(،	روشــن	کردن	
ــب	 ــاير	مکات ــا	س ــباهت	های	آن	ب ــاوت	و	ش ــان	دادن	تف ــی	و	نش ــاد	مقاومت ــای	اقتص ــاد	و	ويژگی	ه ابع

اقتصــادی،	تجزيــه	و	تحليــل	نســبت	مفاهيــم	و	متغيرهای	
بســيار	مهــم	ماننــد	مفهــوم	»عدالــت«	و	متغيــر	»نفــت«	
بــا	اقتصــاد	مقاومتــی،	ارائــه	تجربيــات	فعــاالن	و	پيشــتازان	
اقتصــاد	مقاومتــی	در	ايــران	و	ارائــه	راهکارهای	پيشــنهادی	
بــرای	تقويــت	اقتصــاد	مقاومتــی	به	ويــژه	در	حــوزه	
فرهنــگ	از	ديگــر	اهــداف	ايــن	کتــاب	اســت.	بنابرايــن	در	
سراســر	ايــن	کتــاب	بــه	نقــش	و	جايــگاه	سياســتگذاران	و	
رســالت	اهالــی	حــوزة	فرهنــگ	بــرای	زمينه	ســازی	تحقــق	

اقتصــاد	مقاومتــی	پرداختــه	شــده	اســت.
»تاريخچــه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	جهــان	ايــران«،	»مبانــی	
نظــری	اقتصــاد	مقاومتــی«،	»اقتصــاد	مقاومتــی	در	ايران«	
و	»نتيجه	گيــری	و	پيشــنهادها«	چهــار	فصــل	ايــن	کتــاب	
اســت	کــه	در	4۲0	صفحــه	توســط	نظــام	بهرامــی	کميــل،	

احســان	فدايــی	و	مجتبــی	راعــی	تدويــن	شــده	اســت.
کتــاب	»تجربــه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	جهــان	و	ايــران«	توســط	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	ارتباطــات	

وزارت	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	منتشــر	شــده	اســت.

کتاب »تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران« منتشر شد

کتاب معـرفی 

بی	شــک	بُعــد	باطنــی	و	عرفانــی	اســالم	در	آمـــوزه	هــای	شيـــعی	
ــج	در	 ــون	درســی	راي ــر	در	مت ــن	ام ــا	اي ــگ	اســت،	ام ــيار	پررن بس
عرفــان	اســالمی	چنــدان	منعکــس	نيســت.	ازايــن	رو،	بايســته	بــود	
کــه	منتخباتــی	از	آثــار	عرفــای	برجســتة	شــيعه	اســتخراج	و	تنظيم،	
و	به	عنــوان	متنــی	مرجــع	و	آموزشــی	در	اختيــار	عالقه	منــدان	قــرار	
گيــرد	تــا	تصويــری	هرچــه	نزديک	تــر	به	واقــع	از	تـــفکر	عرفـــانی	
شيـــعی	ارائـــه	گـردد.	ايـــن	کتـــاب	بـــرای	پاسخگويی	به	اين	نياز	

تدويــن	يافتــه	اســت.
فهرست	مندرجات	اين	اثر	عبارت	است	از:

مقدمه
1.	عرفان	و	سنت	عرفانی	در	اسالم

۲.	چيستی	عرفان
3	.	کشف	و	شهود
4.	عرفان	و	دين
5.	تأويل	عرفانی

۶.	وحدت	و	کثرت	هستی
۷.	نگاهی	ديگر	به	يگانگی	هستی

8.	اسماء	و	صفات

۹.	ذات	و	صفات
10.		انسان	کامل

11.	نبوت	و	واليت
1۲.	معاد	و	اسرار	قيامت

13.	اسفار	روحانی
14.	نخستين	گام	سلوک

	15.	رهتوشه	رهروان
1۶.	برخی	از	آداب	سير	و	سلوک

1۷.	اسرار	نماز
18.	فتوت

1۹.	اکسير	سلوک:	محبت
۲0.	لقاء	اهلل

در	بخشـی	از	مقدمـه	اين	اثر	می	خوانيـم:	در	اين	مجموعه	کوشـيده	
ايم	متونـی	را	برگزينيـم	که	تاحدودی	نشـانگر	ديدگاه	هـای	عرفای	
شـيعی	در	مباحـث	مختلف	عرفانی	باشـد.	بـه	عبارت	ديگـر،	غرض	
ارائـه	مباحـث	عرفانی	اسـت	آن	گونـه	کـه	در	متون	عالمان	شـيعی	
آمده	اسـت،	نـه	ارائه	عرفانی	که	مسـتقيما	از	منابع	دينـی	يعنی	قرآن	
و	سـنت	اسـتخراج	شـده	باشـد.	گرچـه	عارفان	شـيعی	می	کوشـند	
از	منابـع	دينـی	درايـن	زمينـه	اسـتفاده	کننـد،	امـا	مبانی	فکـری	هر	
عالـم	و	رويکـرد	او	در	فهـم	و	تفسـير	منابـع	دينـی	بـی	اثر	نيسـت.	
بدين	جهـت	چون	متون	موجـود	از	آثار	نويسـندگان	مختلف	انتخاب	
شـده	اسـت،	تنوع	در	سـاليق	و	رويکرد	و	سـبک	نگارش	نيز	اجتناب	
ناپذيـر	اسـت.	ايـن	تنـوع	و	تفـاوت	گرچـه	از	سـويی	ممکـن	اسـت	
موجـب	قـدری	دشـواری	در	مطالعـه	متن	شـود،	امـا	از	سـوی	ديگر	
خواننـده	را	بـا	تنوع	در	تفکـر	و	ادبيات	عرفانی	شـيعی	آشـنا	می	کند.
بايــد	اذعــان	کــرد	کــه	چنيــن	گزينــش	محــدودی	از	برخــی	آثــار	
بعضــی	از	عارفــان	شــيعی	هرگــز	نمــی	توانــد	منعکس	کننــده	همه	
ديــدگاه	هــا	و	دريافــت	هــا	و	نشــانگر	ســهم	عظيــم	عالمان	شــيعی	
در	توليــد	عرفــان	اســالمی	باشــد،	امــا	در	فقــدان	متــون	آرمانــی	و	
بــه	عنــوان	نخســتين	گام	در	ايــن	زمينــه	مــی	توانــد	خالئــی	را	پــر	

کنــد	و	راه	را	بــرای	تدويــن	آثــاری	غنــی	تــر	بگشــايد.		
ــا	کليــت	نظــام	فکــری	عرفانــی	عالمــان	 بــرای	اينکــه	خواننــده	ب
ــم	 ــده	اه ــون	برگزي ــنا	شــود	کوشــش	شــده	اســت	مت شــيعی	آش

ــد.		 ــی	را	پوشــش	ده ــد	نظــری	و	عمل ــی	در	بع مباحــث	عرفان
	بايـد	توجـه	داشـت	که	عرفـان	علمـی	و	تدوين	شـده	تنهـا	گزارش	

احـوال	و	شـهودات	عرفانـی	نيسـت،	بلکه	تحليـل	هـا	و	تبيين	های	
عقلـی،	اسـتفاده	از	ديدگاه	هـای	فلسـفی	و	کالمی	و	بهـره	گيری	از	
آيات	و	روايات	در	آن	بسـيار	اسـت.	از	اين	رو،	بويـژه	از	زمان	مالصدرا	
شـيرازی	و	ظهـور	حکمت	متعاليـه	او،	بسـياری	از	مباحـث	الهياتی	و	
عقيدتی	بين	علم	عرفان	و	فلسـفه	و	کالم	مشـترک	و	دستکم	مشابه	
اسـت.	بديـن	جهـت	گزينـش	برخـی	مباحـث	عرفانـی	از	کتبی	که	
ممکن	اسـت	صبغه	فلسـفی	و	کالمی	يا	تفسـيری	نيز	داشـته	باشند	

امـری	غريـب	و	دور	از	انتظار	نيسـت.
خواننــده	ايــن	اثــر	الزم	اســت	عــالوه	بــر	آشــنائی	بــا	زبــان	عربــی	
ــک	دوره	 ــتکم	ي ــی،	دس ــون	تخصصــی	الهيات ــه	مت ــد	مطالع در	ح
فلســفه	اســالمی	در	حــد	نهايــة	الحکمــة	و	کالم	اســالمی	در	حــد	
تجريــد	اإلعتقــاد	را	آموختــه	باشــد.	همچنين	برای	اســتفاده	بيشــتر	
از	ايــن	اثــر	الزم	اســت	خواننــده	آن	يــک	متــن	عرفانــی	يــا	دو	واحد	

درســی	در	عرفــان	اســالمی	را	نيــز	گذرانــده	باشــد.		
ايـن	کتـاب	در	۲0	فصـل	طراحـی	شـده	اسـت	کـه	حـاوی	امهـات	
مباحـث	عرفانی	اسـت.	ايـن	مباحث	بطـور	کلی	در	سـه	قلمـرو	می	
گنجنـد:	1.	مباحـث	مقدماتی	که	به	فلسـفه	عرفـان	تعلـق	دارند،	۲.	
مباحـث	مربـوط	بـه	عرفـان	نظـری	و	3.	مباحـث	مربوط	بـه	عرفان	
عملـی.	در	آغـاز	کتـاب	فصلـی	مقدماتـی	دربـاره	چيسـتی	عرفان	و	
جايـگاه	عرفان	در	اسـالم	و	تشـيع	ارائه	می	شـود	که	خطـوط	کلی	و	

ديـدگاه	مقبـول	در	عرفـان	را	عرضه	مـی	کند.
ــه	بحــث	 ــرای	ورود	ب ــاه	ب ــه	ای	کوت ــر	فصــل	مقدم ــدای	ه در	ابت
ــث	فصــل	 ــص	مباح ــا	تلخي ــرح	ي ــرض	ش ــت.	غ ــده	اس ــه	ش ارائ
نيســت؛	شــرح	عبــارات	و	حــل	مشــکالت	آن	بــه	عهــده	اســتاد	اين	
درس	اســت.	در	پايــان	هــر	فصــل	پرســش	هايــی	بــرای	مــرور	اهم	

مباحــث	و	تفکــر	دربــاره	آنهــا	طــرح	شــده	اســت.
شــايان	ذکــر	اســت	کــه	ايــن	کتــاب	همچنــان	کــه	مــی	توانــد	بــه	
عنــوان	متنــی	درســی	مــورد	اســتفاده	قــرار	گيــرد،	مــی	توانــد	بــه	
عنــوان	متنــی	بــرای	معرفــی	عرفــان	اســالمی	در	انديشــه	عارفــان	
شــيعی	بــه	عالقــه	منــدان	بــه	عرفــان	اســالمی	و	صاحــب	نظــران	

ايــن	رشــته	معرفــی	شــود.			
کتـاب	»عرفـان	اسـالمی	در	متـون	عالمان	شـيعی«	بـه	قلم	محمد	
فنايـی	اشـکوری،	اسـتاد	فلسـفه	و	عرفـان	با	همـکاری	دکتـر	اصغر	
نوروزی	به	بهای	۲10000	ريال	توسـط	انتشـارات	مؤسسـة	آموزشی	

و	پژوهشـی	امام	خمينی)ره(	در	قم	منتشـر	شـد.

به قلم محمد فنایی اشکوری؛

کتاب »عرفان اسالمی در متون عالمان شیعی« منتشر شد
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ايـن	اثـر	به	خوانـش	و	شـرح	پـاره	ای	از	مباحـث	حکمت	
مدنـی	کتـاب	مبـدأ	و	معـاد	و	الشـواهد	الربوبيـه	از	آثـار	
صدرالمتالهيـن	شـيرازی	مـی	پـردازد.	در	ايـن	اثـر	ضمن	
توجـه	بـه	ظرفيـت	هـای	سياسـی	فلسـفه	متعاليـه	بـه	
تناسـب	دربـاره	مباحثـی	مانند	نبـوت،	واليت،	سياسـت،	
انتظـام،	تمـدن،	اجتمـاع،	تعـاون،	انسـان،	مدنـی	الطبـع،	
امـکان	فلسـفه	سياسـی	صدرايـی	بحـث	و	گفتگـو	مـی	

شـود.
انسـان،	 متـن؛	 خوانـدن	 روش	 مباحـث؛	 بـر	 درآمـدی	
موجـودی	سياسـی؛	حکمـت	سياسـی	متعاليـه،	انتظـام	
تمـدن،	اجتمـاع	و	تعـاون؛	انسـان	مدنـی	بالطبـع؛	امکان	
فلسـفه	سياسـی	صدرايی؛	چه	کسـی	واجد	رياست	است؛	
سـير	راهبردی	حکمت	در	شـرق؛	بازخوانی	انسـان	مدنی	
بالطبع؛	انتظام	در	فلسـفه	سياسـی	صدرالمتألهين،	مباحث	
مهـم	و	سـرفصلهايی	هسـتند	که	نويسـنده	بـر	روی	آنها	

بحـث	می	کنـد	که	هر	کـدام	بـه	ريزموضوعات	ديگری	تقسـيم	می	
. ند شو

در	ايـن	اثـر	از	مبحـث	مدنی)نبـوات،	واليـت	و	نيز	سياسـت	و	تدابير	
مدنـی(	مبـدأ	و	معـاد	و	پديـده	شناسـی	مدنـی	يـا	علمـی	و	حکمـی	
متعالـی	آغاز	کـرده	و	بـه	مبحـث	معرفت	شناسـی	و	روش	شناسـی	
علمـی	و	حکمـی	مدنـی	متعالـی	مـی	پردازيـم	و	حکمـت	متعالـی	

مدنی)نبـوات،	واليت	و	نيز	سياسـت	و	تدابير	مدنی(	الشـواهد	الربوبيه	
را	بررسـی	مـی	کنيم.	نيـز	در	ادامـه	با	توجه	بـه	آرای	اسـتاد	مطهری	
در	شـرح	مختصـر	منظومـه،	بـه	کاربسـت	مدنـی	و	حکمـت	مدنی،	

اجتماعـی	و	سياسـی	آن	توجـه	مـی	کنيم.
در	مقدمـه	اين	اثر	مـی	خوانيم:	کتاب	اسـفاراالربعه	مالصـدرا	حاوی	
نـگاه،	نظريـه	و	نظـام	حکمـت	متعالـی	اسـت	کـه	از	بنيـاد	محتوی	
گفتمـان	راهبری)راهنمايـی	و	راهبـری	مدنـی(	و	معطـوف	بـدان	

می	باشـد.	گفتمـان	اسـفاری	کـه	برگرفتـه	از	عرفـان	
متعالی	اسـالمی	اسـت،	متشـکل	از	دو	سـير	هر	کـدام	با	
دو	سـفر	اسـت:	نخسـت	سـير	از	خلق	به	خالق؛	دوم	سفر	
در	حـق	يـا	حـق	نگـری	و	يـا	حـق	و	حقيقـت	و	حقيقی	
سـازی	و	خودسـازی	اسـت؛	سـفر	سـوم	از	حق	به	سوی	
خلـق	يا	خلق	گرايـی	حقيقی	و	حقيقت	خلق	گرايی	اسـت	
و	سـفر	چهـارم	از	خلـق	به	سـوی	حق	يـا	حق	گـذاری	تا	
مـرز	خدای	گونگـی	اسـت.	بـه	هميـن	سـبب	و	در	عين	
حـال،	برآينـد	حکمـت	متعالـی	يعنـی	بخـش	نبـوات،	
واليـات	و	سياسـات	و	حتـی	تدابيـر	مدنـی	دربردارنـده	
سـفر	چهارم	سـير	خداگونگـی	و	حکمت	مدنی	اسـت.	بر	
ايـن	اسـاس،	حکمت،	اقتدا	بـه	خالق	متعالی	در	سياسـت	
اسـت،	حتـی	عنـوان	کتـاب	الشـواهد	الربوبيـه	مالصدرا	
و	نيـز	کتـاب	المظاهراالهيـة	او	دارای	گفتمانـی	قرآنی	و	
عرفانـی	اسـت	و	به	ويـژه	در	بخش	مدنـی	مبين	معرفت	
شناسـی	و	روش	شـنای	حکمـت	مدنی	متعالی	اسـت؛	کتـاب	مبدأ	و	
معاد	ايشـان	هم	کـه	دارای	گفتمـان	کالمی	اسـت	و	در	بخش	مدنی	
متضمـن	پديده	شناسـی	حکمت	متعالـی	مدنی	می	باشـد.	به	همين	
منظور	در	نشسـتهای	هم	انديشـی	در	باب	حکمت	سياسـی	به	شرح	
مباحـث	حکمت	مدنـی	مبدأ	و	معـاد	و	الشـواهد	الربوبيه	بـه	برخی	از	

آثـار	مالصـدرا	و	ديگـران	خواهيـم	پرداخت.

»خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه« منتشر شد

کتاب کتابمعـرفی  معـرفی 

توسط انتشارات اطالعات؛

مجموعه گفتارهای دینانی پیرامون 
قرآن کتاب شد

کتــاب	»قــرآن	عقــل	اهلل«	نوشــته	کريــم	فيضــی	،	مجموعــه	گفتگوهايــی	بــا	غالمحســين	ابراهيمــی	
دينانــی	پيرامــون	قــرآن	کريــم	اســت	کــه	بــه	تازگــی	توســط	انتشــارات	اطالعــات	منتشــر	شــده	اســت.
ايــن	کتــاب،	در	ادامــه	سلســله	گفتگوهــای	کريــم	فيضــی	بــا	دکتــر	دينانی	اســت.	پيــش	از	ايــن	از	کريم	
فيضــی	کتــاب	هايــی	ماننــد:	هســتی	و	مســتی،	شــعاع	شــمس،	کيميای	عشــق،	سرشــت	و	سرنوشــت،	
حافــظ	معنــوی	)دوجلــد(	و	..	منتشــر	شــده	کــه	همگــی	حاصــل	گفتگوهايــی	دربــاره	حکمــاء	و	شــعرای	
اســالمی	و	ايرانــی	اســت.	امــا	ايــن	بــار	ســواالت	جنبــه	قرآنــی	بــه	خــود	گرفتــه	و	بــرای	اوليــن	بــار،	

کتابــی	مســتقل	بــا	موضــوع	تفســير	قــرآن	از	دکتــر	دينانــی	منتشــر	شــد.
در	اواخر	مقدمه	کتاب	»قرآن	عقل	اهلل«	ابراهيمی	دينانی	نوشته	است؛

راقـم	ايـن	سـطور،	هرگـز	به	خـود	اجـازه	نداده	اسـت	کـه	به	حـوزه	تفسـير	قـرآن	کريـم	وارد	شـود	و	در	
ايـن	بـاب	بـه	اظهارنظر	بپردازد.	دوسـت	عزيـز	و	مهربانـم	جناب	آقـای	کريم	فيضی	پيـش	از	ايـن	درباره	
بسـياری	از	مسـائل	ادبـی	و	عرفانی	با	من	سـخن	مـی	گفت	و	به	طرح	پرسـش	مـی	پرداخت	هـم،	درباره	
تفسـير	کمتـر	اظهارنظـر	می	کرد	امـا	همين	دوسـت	مهربان	که	سـال	ها	قبـل	از	اين	درباره	جهـان	خيام	
نيشـابوری	و	عطـار	و	مولوی	و	شـيخ	محمود	شبسـتری	و	بيـش	از	همه	حافظ	شـيرازی	به	طرح	پرسـش	
ميپرداخـت	و	بـا	يکديگر	سـخن	مـی	گفتيم،	ناگهـان	تغييـر	موضـع	داد	و	به	قرآن	رسـيد	و	پـس	از	طرح	
مسـائلی	که	پيشـتر	آنهـا	را	مطرح	نکـرده	بود،	از	معنی	و	تفسـير	سـوره	هـا	و	آياتـی	از	قرآن	کريـم – که 
آنهـا را انتخـاب کرده بود – پرسـش	به	عمـل	آورد.	قرآن،	عقـل	اهلل	در	مهرماه	13۹۶	توسـط	انتشـارات	

اطالعـات	در	5۲8	صفحـه	و	بـا	قيمت	سـی	هزار	تومان	منتشـر	شـد.

کتاب رویکرد شناختی در تحلیل 
اقتصاد اسالمی روانه بازار نشر شد

اقتصـاد	 تحليـل	 در	 شـناختی	 رويکـرد	 کتـاب	
اسـالمی	بعنـوان	سـی	و	هشـتمين	کتـاب	گروه	
اقتصاد	اسـالمی	پژوهشـکده	نظام	های	اسـالمی	
پژوهشـگاه	توسـط	حجت	االسـالم	و	المسلمين	
علی	اصغـر	هادوی	نيـا	عضـو	هيـات	علمـی	ايـن	

گـروه	بـه	زيـور	چاپ	آراسـته	شـده	اسـت.
ــناختی	 ــوم	ش ــر	عل ــی	ب ــناختی	متک رويکردش
ــد	 ــب	چن ــوم	شــناختی	حاصــل	ترکي اســت.	عل
ــن	و	روان	 ــفه	ذه ــه	فلس ــم	از	جمل ــاخه	از	عل ش
ــاد	 ــه	اقتص ــناختی	ب ــت.	رويکردش ــی	اس شناس
ــری	 ــوم	بش ــتره	از	عل ــل	دو	گس ــل	تعام حاص

ــت. ــاد	اس ــناختی	و	اقتص ــوم	ش ــی	عل يعن
از	سـوی	ديگر	اقتصاد	اسـالمی،	علمی	اسـت	کـه	درصدد	تبيين	رفتارهـای	واقعی	انسـان	با	تکيه	بر		
آموزه	های	اسـالمی	می	باشـد.	حال	اگـر	بتوان	چنين	تبيينـی	را	بر	محوريت	شـناخت	انجام	بديهم،	

در	واقع	توانسـته	ايم	اقتصاد	اسـالمی	با	رويکردشـناختی	را	معرفی	نماييم.
قســمت	مهمــی	از	مطالعــات	رويکردشــناختی	بــه	اقتصــاد،	دربــاره	عقالنيــت	می	باشــد.	بنابرايــن	
يــک	راه	بــرای	معرفــی	اقتصــاد	اســالمی	بــا	رويکردشــناختی	ايــن	اســت	کــه	بحــث	عقالنيــت	در	

اقتصــاد	اســالمی	بــا	دقــت	بيــش	تــری	مطــرح	گــردد.
کتــاب	رويکــرد	شــناختی	در	تحليــل	اقتصــاد	اســالمی	از	شــش	فصــل	بــه	شــرح	زيــر	تشــکيل	

شــده	اســت:
فصل	اول:	کليات

فصل	دوم:	معرفی	رويکرد	شناختی	به	اقتصاد
فصل	سوم:	تحليل	عقالنيت	و	تصميم	گيری	در	اقتصاد	اسالمی

فصل	چهارم:	جايگاه	لذت	و	سعادت	در	مطالعه	اقتصاد	اسالمی	با	رويکرد	شناختی
فصل	پنجم:	جايگاه	اطالعات	و	شفافيت	در	مطالعه	اقتصاد	اسالمی	با	رويکرد	شناختی

فصل	ششم:	دستاوردها
ــلمين	 ــالم	و	المس ــت	االس ــر	حج ــالمی	اث ــاد	اس ــل	اقتص ــناختی	در	تحلي ــرد	ش ــاب	رويک کت
ــگاه	 ــارات	پژوهش ــازمان	انتش ــط	س ــان	توس ــت	۲۷،000	توم ــا	قيم ــا،	ب ــر	هادوی	ني علی	اصغ

ــت. ــده	اس ــالميعرضه	گردي ــه	اس ــگ	و	انديش فرهن
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کتاب معـرفی 

به قلم همایون همتی؛

کتاب درآمدی بر دانش فلسفه دین منتشر شد
	در	مقدمــه	ايــن	اثــر	آمــده	اســت:	دفتــری	کــه	پيــش	رو	داريــد	نــام	درآمــدی	بــر	دانــش	فلســفه	ديــن	بــه	خــود	دارد	و	دربرگيرنــده	شــماری	
از	مقالــه	هــای	نگارنــده	اســت	کــه	بــه	تنــاوب	و	در	طــی	زمــان،	بنــا	بــه	مقتضيــات	فرهنگــی	جامعــه	مــان،	نگاشــته	شــده	و	تاريــخ	نگارش	
آنهــا	بــه	ســاليان	گذشــته	بــاز	مــی	گــردد.	فلســفه	در	ايــن	ديــار	ريشــه	هــای	ســتبر	و	کهنســالی	دارد،	اما	ديــن	پژوهــی	نهالــی	جــوان	و	نوپا	
اســت	کــه	از	حضــورش	در	ديــار	مــا	عمــر	چندانــی	نمــی	گــذرد.	نگارنــده	در	طــول	ســاليان	متمــادی	تدريــس	دانشــگاهی	خــود	و	تمــاس	
مســتمر	بــا	دانشــجويان	و	نســل	جــوان	ايــن	ديــار	و	بــا	توجــه	بــه	مشــکالت	فکــری	و	گــره	هــای	آزارنــده	اعتقــادی،	به	نــگارش	ايــن	مقاله	
هــای	دســت	يازيــده	اســت،	بديــن	اميــد	کــه	بتوانــد	ضمن	هــم	ســخنی	بــا	آنهــا	اندکــی	از	معضــالت	فکــری	شــان	را	پاســخ	دهد	و	دســت	

کــم	بــه	آنهــا	راه	بــرون	شــد	بنمايــد.
ديــن	پژوهــی	دانــش	جديــدی	اســت	کــه	فريدريــس	ماکــس	مولــر،	دانشــمند	آلمانــی	تبــار	انگليســی	آن	را	تأســيس	کــرد	و	بســيار	زود	
گســترده	شــد	و	شــاخه	هــا	و	شــعبه	هــای	جديــدی	يافــت.	ايــن	دانــش	کــه	عمــر	آن	کمتــر	از	دو	قــرن	اســت،	متأســفانه	هنــوز	در	جامعه	ما	

ناشــناخته	مانــده	و	رســالت	عظيــم	عالمــان	خردپيشــه	و	زمــان	آگاه	اســت	تــا	شــعبه	هــای	متنوعــش	را	معرفــی	کننــد.
نگارنــده	در	ديگــر	آثــارش	ايــن	دانــش	و	بعضــی	شــعبه	هــای	آن	را	معرفــی	کــرده	اســت.	در	ايــن	دفتــر	فقــط	برخــی	رهيافتهــا	بــه	ديــن	و	

نيــز	نقــش	هــا	و	کارکردهــای	ديــن	را	بررســی	مــی	کنــد.
آشــنايی	بــا	دانــش	فلســفه	ديــن،	ديــن	و	فلســفه:	تفکيــک	بــا	تعامــل،	رهيافــت	وجــودی	بــه	ديــن،	در	بــاب	گفــت	وگــوی	اديــان،	فلســفه	
پوزيتيويســم	منطقــی	و	االهيــات،	رابطــه	ديــن	و	تمــدن،	تحليــل	نقــش	ديــن	در	جامعــه،	گريــز	از	پارادوکــس	مــاده	و	معنــا،	نــگاه	ديــن	

پژوهانــه	بــه	تســاهل	و	تســامح	و	اتانــازی	از	ديــدگاه	فلســفه	اخــالق	مباحــث	ايــن	اثــر	هســتند.
کتــاب	درآمــدی	بــر	دانــش	فلســفه	ديــن	تأليــف	دکتــر	همايــون	همتــی	بــه	بهــای	1۶	هــزار	تومــان	بــه	همــت	انتشــارات	دانشــگاه	اديــان	

و	مذاهــب	منتشــر	شــد.

به قلم حسین مطیع؛

کتاب »رابطه دین و فناوری« منتشر شد
	يکــی	از	مســائل	نوظهــوردر	عرصــه	کالم	اســالمی	و	ذيــل	عنــوان	کالم	جديــد،	»ارتبــاط	ديــن	و	يافتــه	
هــای	بشــری	در	عرصــه	علــم	و	تجربــه،	از	جملــه	فنــاوری«	اســت.		آيــا	ديــن	و	حيــات	مبتنــی	بــر	آن،	با	
فنــاوری	و	تأثيــرات	غيرقابــل	انــکار	آن	در	تعــارض	اســت	و	آيــا	انســان،	تنهــا	قــادر	بــه	انتخــاب	يکــی	از	

ايــن	دو	اســت	يــا	راهــی	بــرای	ســازش	و	هماهنگــی	ميــان	ايــن	دو	وجــود	دارد؟	
	کتــاب	»رابطــه	ديــن	و	فنــاوری«	محصــول	چنديــن	ســال	پژوهــش	نويســنده	دربــاره	مســأله	رابطــه	
ديــن	و	فنــاوری	)تکنولــوژی(	اســت	کــه	از	راهنمايــی	مهدی	گلشــنی	)اســتاد	برجســته	دانشــگاه	صنعتی	
شــريف(	و	حجــت	االســالم	عبدالحســين	خســروپناه	)رئيــس	موسســه	پژوهشــی	حکمــت	و	فلســفه	

ايــران(	نيــز	بهــره	بــرده	اســت.
ــن،	 ــات	شــامل	چيســتی	دي ــا	کلي ــج	فصــل	تشــکيل	شــده	اســت:	فصــل	اول:	ب ــاب	حاضــر	از	پن 	کت
ــوازم	 ــار	و	ل ــاوری	و	آث ــای	فن ــی،	پيش	فرض	ه ــوم	تجرب ــا	عل ــاوری	ب ــبت	فن ــاوری،	نس ــتی	فن چيس
ــد	 ــؤال	پاســخ	می	ده ــن	س ــه	اي ــاوری«،		ب ــاره	فن ــن	درب ــوان	»موضــع	دي ــا	عن ــاوری؛	فصــل	دوم	ب فن
کــه	ديــن	کدام	يــک	از	پيش	فرض	هــای	فلســفی،	اخالقــی	و	روانــی	فنــاوری	را	می	پســندد	يــا	
ــا	تأثيــر	 ــوازم	فنــاوری	چيســت؟	در	فصــل	ســوم	ب ــار	و	ل ــر	آث طــرد	می	کنــد؟	همچنيــن	تأثيــر	ديــن	ب
ــه	 ــار	جامع ــی	و	رفت ــت	دين ــر	معرف ــاوری	ب ــر	فن ــامل	تأثي ــه	ش ــويم	ک ــنا	می	ش ــن	آش ــر	دي ــاوری	ب فن
دينــی	اســت؛	در	فصــل	چهــارم	بــه	بررســی	و	نقــد	آرای	ديگــران	پرداختــه	می	شــود؛	در	فصــل	پنجــم	
ــاوری	در	دوره	هــای	تاريخــی	 ــه	ايــن	مــوارد	توجــه	شــده	اســت:	رابطــه	ديــن	و	فن ــا	نتيجه	گيــری،	ب ي
ــالمی	و	 ــع	اس ــه	جوام ــر	ب ــای	مض ــن	تکنولوژی	ه ــری	از	تکوي ــيوه	های	جلوگي ــوع(،	ش ــات	موض )ادبي
ــک،	 ــر	برنامه	ريزی	هــای	تکنولوژي ــی	اســالمی	ب ــط	زيســت،	روش	هــای	حاکــم	شــدن	جهان	بين محي

ــالمی. ــاوری	اس و	فن
ــم	حســين	مطيــع	)عضــو	هيــأت	علمــی	دانشــگاه	صنعتــی	 ــه	قل ــاوری«	ب کتــاب	»رابطــه	ديــن	و	فن
اصفهــان(	بــا	همــکاری	دانشــگاه	معــارف	اســالمی	در	۲80	صفحــه	بــه	قيمــت	13500	تومــان	منتشــر	

شــده	اســت.

رهیافتی به تاریخ ریاضیات در 
ایران معاصر کتاب شد

کتــاب	رهيافتــی	بــه	تاريــخ	رياضيــات	در	ايــران	معاصــر	گــردآوری	شــده	توســط	فريــد	قاســملو	
توســط	انتشــارات	فاطمــی	منتشــر	شــد.اين	کتــاب	شــامل	14	فصــل	بــه	همــراه	منابــع،	نمايــه	ها	

و	تصاويــر	اســت.
رهيافـت	ورودی	بـه	موضـوع،	نـگاه	تاريخی	به	رياضيـات،	رياضيـات	در	ايـران	از	افتتـاح	دارالفنون	
تـا	تاسـيس	دانشـگاه،	پـس	از	دارالفنـون	تا	ابتـدای	دانشـگاه،	دانشـگاه	تهـران	تا	مرکـز	تحقيقات	
فيزيـک	نظری	و	رياضيات،	رياضيات	بيرون	از	دانشـگاه	اما	در	ارتباط	با	دانشـگاه،	نـادره	کاران؛	پديد	
آورنـدگان	آثـار	رياضی	از	نخسـتين	نسـل	ها،	چـاپ	و	نقـش	آن	در	تاريـخ	رياضيات	ايـران	معاصر،	
ترجمـه	متـون	رياضی	بـه	زبـان	فارسـی	در	تاريخ	معاصـر	ايـران،	برنامه	درسـی	رياضـی	در	ايران،	
نـگاه	تاريخی،	کتاب	های	درسـی	رياضـی	در	ايـران،	جريده	نگاری	ر	ياضـی	در	ايـران،	واژه	گزينی	
و	واژه	سـازی	رياضی	در	ايران	و	سـياق	و	سـياق	نويسـی	در	رياضيات	معاصر	ايـران	عناوين	فصول	

کتـاب	رهيافتی	بـه	تاريخ	رياضيـات	در	ايران	اسـت.
در	معرفــی	پشــت	اثــر	ايــن	کتــاب	آمــده	اســت؛يکی	از	حــوزه	هــای	کمتــر	بررســی	شــده	تاريــخ	
علــم	در	ايــران	دوره	معاصــر	آن	)نيمــه	هــای	حکومــت	قاجــار	تاکنــون(	اســت.	بررســی	ايــن	دوره	
از	تاريــخ	علــم	ايرانــی	هــم	نظريــه	پــردازی،	هــم	منبع	شناســی	و	هــم	روش	شناســی	خــاص	خود	
را	دارد	کــه	برايــن	اســاس	پژوهــش	دربــاره	آن	را	بــاادوار	گذشــته	تاريــخ	علــم	در	ايــران	متفــاوت	
ســاخته	اســت.	ناظــر	به	اين	ســه	اصــل	)	نظريــه	پــردازی،	منبــع	شناســی	و	روش	شناســی(	کتاب	
ــران	در	دوره	معاصــر	از	نيمــه	حکومــت	 ــن	دانــش	ر		ياضــی	در	اي ــه	تکوي حاضــر	نگاهــی	دارد	ب

قاجــار	تــا	برپايــی	مرکــز	تحقيقــات	فيزيــک	نظــری	و	رياضيــات	درتهــران.
رهيافتــی	بــه	تاريــخ	رياضيــات	در	ايــران	معاصــر	در	هزار	نســخه	بــا	قيمــت	3۲	هزارتومان	توســط	

انتشــارات	فاطمــی	روانــه	بازار	نشــر	شــده	اســت.
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کتاب معـرفی 

ــک	 ــاز	ي ــت:	آغ ــده	اس ــکيل	ش ــل	تش ــش	فص ــاب	از	ش ــن	کت اي
ــتی،	 ــه	مدرنيس ــه	هندس ــه	علي ــه	کاران ــه	محافظ ــران،	هندس بح
انقــالب	نااقليدســی،	رياضــی	دان	رمانتيــک،	صــورت	گرايــی	عليــه	

ــات. ــرگ	اثب ــهودگرايی	و	م ش
ــی	 ــه	تحليل ــری	و	هندس ــای	جب ــور	نماده ــی،	ظه ــه	ترکيب هندس
ــد	 ــی	مانن از	مباحــث	فصــل	اول	هســتند.	در	فصــل	دوم	موضوعات
روشــنگری،	علــم	ژاکوبنــی	در	ناپــل،	رياضــی	دان	زاهــد،	مناقشــه	
در	ناپــل،	هندســه	الهــی	و	هندســه	مــادی	بررســی	مــی	شــود.	در	
فصــل	ســوم	بــا	عنــوان	انقــالب	نااقليدســی	هــم	عصــر	اقليــدس،	
ــالب	 ــش	از	انق ــه	پي ــی	و	هندس ــالب	نااقليدس ــوازی،	انق ــل	ت اص

ــوده	اســت. ــف	ب ــورد	توجــه	مؤل ــس	از	آن	م اقليدســی	و	پ
ــه	و	 ــراؤر	غمگيــن،	شــهود	پاي ــراف	نامــه	ايمــان،	ب رمانتيســم،	اعت
	منطــق	مباحــث	مــورد	تبييــن	در	فصــل	چهــارم	هســتند.	 ــانـ	 زب
همچنيــن	پارادوکــس	مجموعــه	هــا،	شــبح	کرونکــر،	جنگ	اشــباح	
ــوم	 ــگ،	مفه ــار	رن ــدس	چه ــم	و	ح ــل	پنج ــر	در	فص ــرده	آخ و	پ
ــا	 ــات	ي ــات	و	اثب ــرگ	اثب ــی،	م ــات	تجرب ــات،	رياضي ــفی	اثب فلس
ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــورد	بررســی	ق ــاب	م اجمــاع	در	فصــل	آخــر	کت

در	بخشــی	از	مقدمــه	ايــن	اثــر	آمــده	اســت:	ايــن	اثــر	مــی	کوشــد	
ــات«	 ــد	»اثب ــان	ده ــی	نش ــوردی	تاريخ ــهای	م ــر	پژوهش ــا	ذک ب

ــر	 مفهومــی	صلــب	و	مطلــق	نيســت،	بلکــه	در	طــول	تاريــخ	تغيي
کــرده	اســت.	عوامــل	ايــن	تغييــر	و	تحــول	نــه	صرفــا	پژوهشــهای	
رياضــی	بلکــه	عوامــل	جامعــه	شــناختی	نيــز	بــوده	اســت	کــه	گاه	

بســيار	مؤثرتــر	از	عوامــل	رياضــی	بــوده	انــد.
ــاکالم،	 ــعيد	زيب ــر	س ــم	دکت ــه	قل ــر	ب ــن	اث ــد	اي ــت	جل در	پش
ــاب	 ــت:	کت ــته	اس ــم	نوش ــران	ه ــگاه	ته ــفه		دانش ــتاد	فلس اس
بســيار	 ويژگــی	 دو	 دارای	 رياضــی	 اثبــات	 جامعه	شناســی	
ــوع	 ــه	موض ــت	اين	ک ــت:	نخس ــتايش	اس ــل	س ــمگير	و	قاب چش
آن	ازجملــه	موضوعــات	نوظهــور	و	خــط	مقدمــی	تفکــر	و	
انديشــه		جامعه	شــناختی	و	فلســفی	معاصــر	اســت.	در	ايــن	مــرز	
مشــترک	ميــان	جامعه	شناســی	و	فلســفه	هنــوز	مبانــی	و	اصــول	
جاافتــاده		اجمــاع		شــده	ای	بــه	وجــود	نيامــده	و	آثــاری	کــه	صرفــًا	
ــادر	اســت.	ايــن	 مبنــای	پژوهشــی	داشــته	باشــد	بســيار	کــم	و	ن
ــه	 ــد	ک ــکار	می	کن ــروی	را	آش ــواری	قلم ــواری	و	ناهم ــع	دش وض
نويســنده	شــجاعانه	و	البتــه	محتاطانــه	وارد	آن	شــده	اســت.	ويژگی	
ــه		 ــه	و	غيرمقلدان ــاب	نحــوه	ی	مواجهــه		فکوران برجســته		ديگــر	کت
ــده	 ــه	از	نظــر	بن ــا	موضــوع	اســت.	صرف	نظــر	از	اين	ک نويســنده	ب
ــد	در	نقــد	و	بررســی	 ــا	هــر	فــرد	ديگــری	چــه	انتقاداتــی	می	توان ي
ــه		 ــار	نوآوران ــل	آث ــن	قبي ــور	اي ــد،	ظه ــاب	مطــرح	باش مفصــل	کت

	سيانتيســتِی	 پژوهشــی	در	فضــای	به	شــدت	مقلدانــه		مدرنيســتیـ	
جامعــه		فکــری	معاصــر	ايــران	رويــدادی	اســت	بديــع،	اميدبخــش	

و	ســزاوار	تحســين	بســيار.

به قلم غالمحسین مقدم حیدری؛

کتاب »جامعه شناسی اثبات ریاضی« منتشر شد

اثر حجت االسالم خسروپناه؛

کتاب »فلسفه شناخت« منتشر شد
معرفت	شناســی	در	فلســفه	غــرب	جايــگاه	
ــا	 ــژه	ای	داشــته	اســت.	غــرب	مــدرن	ب وي
ــم	 ــم	و	سکوالريس ــای	سوبجکتيويس مبن
و	اومانيســم،	توانســت	معرفت	شناســی	
معرفت	شناســی	 جايگزيــن	 را	 مــدرن	
معرفت	شناســی	 نمايــد.	 پيشــامدرن	
ــز	 ــت	تمرک ــت	واقعي ــر	اصال پيشــامدرن	ب
ــرای	کشــف	 ــزاری	ب ــن	را	اب داشــت	و	ذه
واقــع	می	دانســت.	معرفت	شناســی	مــدرن	

ــت.	 ــع	اس ــاخت	واق ــا	س ــه	ي ــف	متصرفان ــدد	کش ــته	و	درص ــد	داش ــن	تأکي ــت	ذه ــر	اصال ب
	معرفت	شناســی	را	نبايــد	تنهــا	يــک	شــاخه	ای	از	فلســفه	يــا	يــک	دانــش	مســتقل	دانســت	و	با	آن	
بــه	صــورت	يــک	تفــّرج	معرفتــی	برخــورد	کــرد.	معرفت	شناســی	مــدرن،	مبنــای	نگــرش	و	بينش	
و	منــش	و	کنــش	انســان	مــدرن	اســت	کــه	تمامــی	دســتاوردهای	تمــدن	مــدرن	از	جملــه	فلســفه	
مــدرن،	علــوم	طبيعــی	مــدرن،	علــوم	انســانی	مــدرن،	مهندســی	مــدرن،	صنعــت	مــدرن،	فرهنگ	

مــدرن	و	ســبک	زندگــی	مــدرن	بــر	آن	مبتنی	اســت.	
معرفت	شناســی	ِحْکمــی	و	اســالمی	نيــز	بايــد	ايــن	چنيــن	باشــد.	همــه	متفکــران	علــوم	فلســفی	
ــع	و	فرهنــگ	و	ســبک	زندگــی	در	 ــوم	مهندســی	و	صناي ــوم	انســانی	و	عل ــوم	طبيعــی	و	عل و	عل
جوامــع	اســالمی،	بايــد	بــر	اســاس	ايــن	مــدل	از	معرفــت		شناســی	پيــش	رونــد.	ســاختن	تمــدن	
نويــن	اســالمی	بــر	اســاس	معرفت	شناســی	ايــده		آليســتی	مــدرن	در	حکــم	ســاختن	مثلث	هشــت	

ضلعــی	اســت	کــه	تحقــق	اش،	نشــايد.
کتاب	»فلسـفه	شـناخت«،	عالوه	بر	تبيين	يک	دوره	مباحث	معرفت	شناسـی	با	رويکرد	و	سـاختاری	

جديـد	و	ارزيابـی	ديدگاه	های	ديگران،	در	نهايـت	به	نظريه	برگزيده	نگارنده	پرداخته	اسـت.
اثــر	حاضــر،	از	چهــارده	فصــل	تشــکيل	شــده	اســت:	کليــات	فلســفه	معرفــت،	پيشــينه	فلســفه	
معرفــت،	تعريــف	معرفــت،	اقســام	معرفــت،	امــکان	معرفــت،	ابــزار	معرفت،	منابــع	معرفــت،	ارزش	
معرفــت	صــادق،	معيــار	معرفت	صــادق،	مبــدأ	معرفــت،	منشــأ	آغازيــن	معرفــت،	مراحــل	معرفت،	
شــرايط	و	موانــع	معرفــت،	قلمــرو	معرفــت.	در	پايــان	نيــز	فهرســت	منابــع	و	نمايــه	آيــات	و	اعــالم	

و	اســامی	آمــده	اســت.
کتــاب	فلســفه	شــناخت	اثــر	حجــت	االســالم	عبدالحســين	خســروپناه	با	تحقيــق	و	تدوين	حســن	
پناهــی	آزاد	و	بــا	همــکاری	موسســه	حکمــت	نويــن	اســالمی	در	۶5۲	صفحــه...	قطــع	وزيــری	و	با	

قيمــت	۲۹000	تومان	منتشــر	شــده	اســت.

با همکاری دانشگاه معارف اسالمی؛

کتاب »معجزه در آینه حکمت« 
منتشر شد

مباحـث	ديـن	شـناختی،	قسـمت	عمـده	ای	از	نظـام	
دروس	معـارف	اسـالمی	در	بخـش	مبانـی	انديشـه	
اسـالمی	را	بـه	خود	معطـوف	داشـته	و	فراز	مهـم	آن،	
کـه	با	پرسـش	های	پر	شـمار	و	دامنـه	دار	دانشـجويان	
مواجـه	شـده،	»معجـزه«	اسـت.	هسـتی	و	حقيقـت	
معجزه	چيسـت؟	اعجاز	با	صـدق	و	مدعـای	نبوت	چه	
ارتباطـی	دارد؟	رابطـه	معجـزه	و	نظام	عليت	و	اسـباب	
چيسـت؟	چگونـه	می	تـوان	بـرای	اثبـات	وجـود	خدا	
از	معجـزه	کمـک	گرفـت؟	ايـن	چنـد	پرسـش،	نمونه	
پرسـش	های	ُپرشـمار	دربـاره	معجزه	اسـت.	تحليل	و	
تبييـن	معجـزه	از	ديدگاه	عقـل،	فلسـفه	و	دانش	های	

جديـد	از	مسـائل	مهم	کالم	جديد	اسـت.	نظريـه	پردازی	های	دانشـمندان	مغـرب	زمين	دربـاره	معجزه	و	
طـرح	فرضيـه	تجربـه	دينـی	در	مجامـع	علمـی	امـروز	گـواه	بـر	اين	مطلب	اسـت.

نويســنده	در	کتــاب	»معجــزه	در	آينــه	حکمــت«،	پــس	از	طــرح	بحــث	و	تبييــن	اصطالحــات	اصلــی،	
ــاد	آن	و	 ــزه	و	ابع ــوص	معج ــالمی	در	خص ــی	اس ــوم	عقل ــمندان	عل ــای	انديش ــی	ديدگاه	ه ــه	بررس ب
ــن	 ــه	اســت.	اي ــا	معجــزه	پرداخت ــی	ب ــی	و	طبيع ــوم	تجرب ــای	دانشــمندان	عل ــان	مواجهه	ه ســپس	بي
ــی	فلســفه	و	کالمــی	و	 ــر	اســاس	مبان ــه	تبييــن	عقالنيــت	و	اثبات	پذيــری	معجــزه	ب ــر	همچنيــن	ب اث
ســپس	داللــت	منطقــی	معجــزه	بــر	ادعــای	صاحــب	معجــزه	می	پــردازد.	از	آنجــا	کــه	قــرآن	کريــم،	
معجــزه	ابــدی	نبــی	مکــرم	اســالم)ص(	و	بارزتريــن	مصــداق	معجــزه	اســت،	مبحــث	اعجــاز	قــرآن	نيز	
در	گســتره	ايــن	اثــر	جــای	گرفتــه	اســت.	فصــل	پايانــی	ايــن	پژوهــش	نيــز	شــامل	پاســخ	بــه	شــبهات	
مطــرح	شــده	دربــاره	معجــزه	اســت.	بدين	ترتيــب،	مجموعــه	مســائل	اصلــی	و	مهم	دربــاره	معجــزه،	در	

پيــش	روی	مخاطبــان	گرامــی	قــرار	گرفتــه	اســت.
ايــن	کتــاب	از	هفــت	فصــل	تشــکيل	شــده	اســت:	کليــات	و	مفاهيــم،	معجــزه	از	منظــر	انديشــمندان	
ــت	منطقــی	 ــری	معجــزه،	دالل ــات	پذي و	مکاتــب	کالمــی	و	فلســفی،	معجــزه	و	قوانيــن	طبيعــت،	اثب

ــاره	معجــزه. معجــزه،	اعجــاز	قــرآن	و	شــبهات	درب
کتــاب	»معجــزه	در	آينــه	حکمــت«	بــه	قلــم	حجت	االســالم	روح	اهلل	شــاکری	زواردهــی	)عضــو	هيــأت	
علمــی	دانشــگاه	تهــران(	بــا	همــکاری	دانشــگاه	معــارف	اســالمی	در	۲48	صفحــه	بــه	قيمــت	1۲000	

تومــان	منتشــر	شــده	اســت.
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